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ཀ༽  ས་ ག་  ད་ གཀ༽  ས་ ག་  ད་ ག
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༣   ་  ས་གནང་ས ་  ་ག ང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢
༤ དབང་འ ས་ད ན་པ ་ ་ཁང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢
༥ དབང་འ ས་ད ན་པ ་ ་འདབས་  ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤
༦  མ་ ག་མ ་ ག་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤
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༨ ག ར་བ ས་ས ་ ག་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥
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༡༠ མཁའ་འ ོ་མ ་  ས་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦
༡༡   ་ ང་ད ན་དང་གཡག་ ་ ་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧
༡༢ གཡག་ ་ ེ་དང་  ཝ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨
༡༣ གནས་བདག་ ་  ག་ ང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨
༡༤  ་ ་ ན་ ་  ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩
༡༥  ་ ་ག ་འ ར་ག མ་ ི་  ་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩
༡༦   བ་ ་དང་ ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠
༡༧ རབ་དགའ་  འམ་བ ད་  ་ ག་ ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡
༡༨   ་བ ན་ ་ལ་རས་པ ་  ་བ ན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢
༡༩ ས་  ་ག མ་ ི་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣
༢༠  ་ ་ ན་ ་  ་ ག་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣
༢༡  ་ ་ ན་ ་  ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤
༢༢ མཁའ་འ ོམ་  ་  ས་གནང་ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤
༢༣  ་  ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥
༢༤ བ ན་འ ན་ གས་པ ་ ན་  བ་  ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦
༢༥  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་མ ད་ མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། v

དཀར་ཆགདཀར་ཆག

ཁ༽  བ་   ས་  ད་ གཁ༽  བ་   ས་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩
༢ བ ་ ས་ལ ་   བ་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩
༣    བ་ ག་ ་འ  ་ས ་ལམ་བདའ་ ད་པ ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠
༤  ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༡
༥    ་  ་ མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༡
༦  ན་མ  ན་ ི་ཞབས་  ས་དང་ བས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༢
༧   ང་ ་  ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༢
༨ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ ་ཁང་ ་  ག་ ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༣
༩  མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༣
༡༠ ད ང་  ་དང་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༤
༡༡ གཟིགས་གཟིགས་ ན་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༤
༡༢ ཝང་  ས་མཚམས་ཁང་ ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༦
༡༣ ཝང་  ས་  ང་ ་   བ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༦
༡༤ བ གས་དགའ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༧
༡༥   ན་ ང་ ག་ ་ ་དང་ ག་མ ་ནག་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༨

ག༽  ང་  ང་  ད་ གག༽  ང་  ང་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༩
༢  ང་  ང་གསང་ གས་ ས་  ང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༩



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།vi

༣  ན་བཟང་ ས་  ང་ ་ཁང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༠
༤  ང་  ང་   ལ་  ་ མ་  ན་ ི་བ གས་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༡
༥ ཤར་ ས་ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༡
༦ ཞབས་  ང་མཚན་ ན་བ ་བ་ ང་ ་ བས་ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༢
༧   ་འ མ་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༣
༨  ར་  ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༤
༩ མ ་བ ་ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༤
༡༠   བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༦
༡༡  ང་ཅན་ ི་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༦
༡༢  ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་གསང་ ་དང་གཟའ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༧
༡༣  ན་མ  ན་ ི་ ག་འཁར་དང་ ང་   ལ་ད ་པ ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༧
༡༤  ་ག བ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༨
༡༥   བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༨
༡༦  ལ་ ་ ང་ ་   བ་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༩
༡༧  ་ ་  ་  ་ ོ་ ད་  ་ བས་ ག་ ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༩
༡༨  ་ ་ ན་ ་  ་དམ་ ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༠
༡༩  ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༡
༢༠ བ ད་  ས་   ལ་པ ་  ལ་ ི་ ང་བ ན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༡
༢༡   བ་ནང་ ་  ལ་ ི་པར་དང་ བས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༢



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། vii

དཀར་ཆགདཀར་ཆག

ང༽  ངས་ ་  ད་ གང༽  ངས་ ་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༣
༢  ངས་  ་དབང་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༣
༣ ཞབས་  ས་ཐང་ ་ཁང་ ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༤
༤  ་  ན་ ག་ ག་དང་ ་  ་  ་  འམ་དབང་  ག་ ན་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༦
༥ མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༦
༦ ཞབས་  ས་ཐང་ ་ཁང་ ་འདབས་  ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༧
༧ མཁའ་འ ོམ་  ་  ད་གནང་ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༧
༨ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ བས་ ་དང་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༨
༩ མཁའ་འ ོ ་གསང་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༨
༡༠   ་ཁ ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༩
༡༡  མ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༠
༡༢  ལ་དཀར་ ག་ ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༡
༡༣  ལ་དཀར་ ག་ ་ ་ཁང་་དང་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༡
༡༤  ས་  ་   བ་ཁང་ ་ ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༡
༡༥  ལ་དཀར་ ས་  ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༢
༡༦   དཔ་ ་རགས་དང་ ན་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༢
༡༧  ལ་ནག་ ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༤
༡༨ མཁན་ ན་ ི་ བས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༤
༡༩  ག་འཁར་ལས་   ས་པ ་ ་ ་ ང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༥
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༢༠  བས་  ས་དང་ བས་  ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༥
༢༡  ང་ བ་  བ་གནང་བ ་   ་ མ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༦
༢༢   ་  ་  ང་པ ་ བས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༧
༢༣  ་  ་  ་  བ་  ་པར་དང་ བས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༨
༢༤  ་  ་གནས་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༩
༢༥  ལ ་ ས་བཀག་པ ་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༩
༢༦  ་  ་ད ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༠
༢༧   ལ ་ ན་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༠

ཅ༽ ཨ་ཐང་  ད་ གཅ༽ ཨ་ཐང་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༡
༢ ཞབས་  ང་ ་ཞབས་  ས་དང་བ ས་ཆ ་  ངམ་ ་ ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༡
༣ ཞབས་  ང་  ་ངལ་གནང་ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༢
༤ དཔལ་ ན་ ་  ་ཤ་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༣
༥  ག་འཁར་ཙན་དན་ ང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༣
༦   མ་ཟས་ ང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༤
༧  ཞབས་  ང་ ་ ག་ ལ་དང་ ག་  ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༦
༨  ག་ཀ་ག ང་ ་ ང་བ ན་གཟིགས་པ ་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༧
༩ འ མས་པ་གསང ་ ་ཁང་ ལ་ ང་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༧
༡༠     བ་ཁང་དང་  བ་  ་ ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༧
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དཀར་ཆགདཀར་ཆག

༡༡ མཁའ་འ ོ་མ ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༧
༡༢ མཁའ་འ ོ་མན་དྷ ་ར་བ་ ས་བ གས་གནང་བ ་པ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༨
༡༣ མཁའ་འ ོ་མ ་ཐགས་འཐག་འ   ་ ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༩
༡༤ ཨ་ཐང་མ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༩
༡༥ བ ་ ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༠
༡༦ ཨ་ཐང་ག ས་  ་ ངས་ ན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༡

ཆ༽ དར་དཀར་  ད་ གཆ༽ དར་དཀར་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༣
༢   ན་པ ་  ་བ ན་རང་  ན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༣
༣  མ་པ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༥

ཇ༽    ་ནག་  ད་ གཇ༽    ་ནག་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༧
༢    ་བྷ ་ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༧
༣    ་  ་དང་ མ་  ལ་གཟར་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༨
༤ ཞབས་  ང་ ་བ གས་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༨
༥ ཐིམ་མ་ཁ ་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༩
༦  ་ ་ཨ་རང་  ན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༩
༧  ང་ ང་ནང་ ་   ་ ག་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༠
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༨  ན་ ས་ནང་ ་ཁང་ ་འདབས་  ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༠
༩ ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༢
༡༠  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་གསང་བ ་  ་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༢
༡༡   ་ ང་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༣
༡༢ བ ་ ན་ ག་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༣
༡༣   ་ ང་ད ན་པ ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༥
༡༤   ་ ང་ད ན་པ ་ ར་  ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༦
༡༥ མཁན་ ན་ ི་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༧
༡༦   ་  ་ཕག་  ་  བ་ ་དང་   བ་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༨
༡༧   ་  ་ཕག་  ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༩
༡༨ མཁའ་འ ོ་མ ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༩
༡༩ དཔག་བསམ་  ན་ ང་དང་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༠
༢༠  ས་ གས་ཁ ་   བ་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༠
༢༡ བ ་ ས་ལ་ཕ་  ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༡
༢༢   ་  ་ ག་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༡
༢༣  ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས་དང་   བ་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༢

ཉ༽ ཀ་ག ་  ད་ གཉ༽ ཀ་ག ་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༣
༢  གས་   ད་ནང་ ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༣
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དཀར་ཆགདཀར་ཆག

༣    ལ་མ ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༣
༤  ང་བ ན་ ི་  ངམ་ ང་དང་   བ་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༤
༥ དཔལ་  ར་གཟར་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༦
༦   ་གར་ཟམ་ ག་ ་ ་  ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༦
༧  ས་ ལ་ ང་ ག་ ་གནས་  ་  ་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༧
༨  ས་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༧
༩ མ  ན་གསར་ཁ ་ ་  ་  ་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༨
༡༠   བ་ ་དང་ ་  ་ བས་བཏགས་ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༩
༡༡  ་ ག་གཙང་ཁ ་ ་རག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༩
༡༢ མཁའ་འ ོ ་གསང་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༠
༡༣  ་ ་ ན་ ་ ་ ་ མ་ ང་ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༡
༡༤ མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༢
༡༥  ་ ་ ན་ ་  ་ ག་འཁར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༣
༡༦ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༤
༡༧  ་  ན་པb  ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༥
༡༨ ག ར་  ན་ ས་རབ་ ་འབར་ ི་   བ་ ག་དང་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༦
༡༩    ་ ང་དཀར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༨
༢༠  ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༨
༢༡ གནས་ ག་ ན་ ས་ད  ངས་ ་ ང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༩
༢༢   བ་ །



གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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༢༣  ང་ ག་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༠
༢༤  ་ཁང་ ་ནང་ན་ ད་པ ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༡
༢༥  ་ཁང་ ་མཐའ་འ ར་ ་ ད་པ ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༢
༢༦   བ་ ་ ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༣
༢༧   ལ ་ ་ཕག་ ་བ   ར་བ ་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༤
༢༨    ་  ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༤
༢༩  ད་ ་  ང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༥
༣༠    བ་ཁང་དང་   བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༥
༣༡ གནམ་ཐང་ཁ ་མ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༦
༣༢  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༦
༣༣ བ ད་མ ན་ ་མ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༧
༣༤  ་པ་  ་ ང་མ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༨
༣༥   ་བ ད་ ་པ་ར་ཙ་གནས་པ ་མ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༨
༣༦  ག་མ ་ནག་ ་  ་ག མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༩
༣༧ ག ར་མ ་  ་བ མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༩

ཏ༽ ན་ ང་  ད་ གཏ༽ ན་ ང་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༡
༢  མ ་འཆའ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༡
༣  མ་ ་ ག་  ་དང་  ་  ལ་ ི་མ ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༢
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དཀར་ཆགདཀར་ཆག

༤ བ ད་དམ་ ་བཏགས་པ ་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༣
༥ བཀའ་འ  ར་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༥
༦  མ་བཟང་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༦
༧  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་  བ་ ་ ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༧
༨ ནགས་  ས་མདའ་  ང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༧
༩  ་  ག་ལ་ ས་   ང་ ་ ང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༨
༡༠  ང་ག ང་ད ན་པ ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༩
༡༡ མཁའ་འ ོ་མ ་མ ད་  ན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༡
༡༢  མ་ཞང་ ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༢
༡༣ བ ད་ནག་ ངམ་ ་ ག་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༣
༡༤ ག ང་ ས་བ ད་ནམས་ གས་པ ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༤
༡༥ ག ང་ ་གཟར་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༤

ཐ༽  ་ ག་  ད་ གཐ༽  ་ ག་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༧
༢  ད་མ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༧
༣  ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་གདན་ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༩
༤  ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་བ གས་  ་དང་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༠
༥  ན་མ  ན་ ི་ད ་  ་ག ར་བ་གནང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༣
༦ འ  ་ ཝ་ད ་བ  གས་བ ལ་གནང་ས ་ཁང་ ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༣
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༧ འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ ག་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༥
༨ འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་  ་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༥
༩ བ ན་འ ན་ གས་པ ་ ན་  བ་  ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༦
༡༠   བ་ ན་ཐང་  ང་  ལ་  ་  བ་ ་དང་ ་མ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༦
༡༡  ་རག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༨
༡༢  ་  ན་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༩
༡༣  ་ཛ་ ག་ ་མ ད་  ན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༠
༡༤   ་ བ་  ་ ག་ ་ ད་པ ་ ང་  ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༡
༡༥  ་ཛ་ ག་ ་ ན་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༡

ད༽ ཕངས་ ལ་  ད་ གད༽ ཕངས་ ལ་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༣
༢ ཤར་དར་  ས་ད ན་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༣
༣  ས་  ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ ག་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༤
༤  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་   བ་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༦
༥ ཕངས་ ལ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༦
༦   ང་གནས་ ག་ ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༧

ན༽  ས་པ ་ས་  ད་ གན༽  ས་པ ་ས་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༩
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དཀར་ཆགདཀར་ཆག

༢ མ ང་ ག་བཙན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༩
༣  ་ལ་ ་ཁང་དང་  ་ ་འདབས་  ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༩
༤ བ ད ་གང་  ལ་བ ལ་ས ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༡
༥  ་ ་ ན་ ་  ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༡
༦ མཁའ་འ ོ་མ ་  བ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༢
༧  ལ་ ང་ ག་  ས་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༢
༨ ཞབས་  ང་ ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༣
༩  ལ་ ང་ ག་  ས་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༣
༡༠  ག་  ས་  ་ཟམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༤
༡༡  ་ ་ ན་ ་ ་ ས་ད ་  ་  ་ག ན་གནང་ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༤
༡༢  ་ ་ ན་ ་  ་ བས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༥
༡༣  ག་ ག་ད ན་པ ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༥
༡༤  ས་ ་ད ན་པ ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༦
༡༥   ར་  ང་ ལ་ས ་ ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༨
༡༦  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༩
༡༧  པད་དཀར་ ས་འ མས་  ་ཞབས་  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༩

པ༽ དགའ་ ང་ ་ ངམ་  ད་ གཔ༽ དགའ་ ང་ ་ ངམ་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༡
༢  ས་ ་མ ་   བ་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༡



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།xvi

༣   ང་གསལ་ གས་  ་  ས་  ར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༢
༤ ཞབས་  ང་   ན་བདག་ ་ཁང་ ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༣
༥   ་ ད་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༤
༦ དགའ་ ང་ གས་ ་འ  ན་  ་ ང་བ ན་ ད་ ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༥
༧   ་མ ་ ང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༥

ཕ༽ དགའ་ ང་ ་ གམ་  ད་ གཕ༽ དགའ་ ང་ ་ གམ་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༧
༢   ན་ཆས་ད ས་  བ་གནང་  ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༧
༣  ས་  ་ ་ ་ག ར་བ ས་ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༨
༤  ག་ ན་ ་  ན་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༩

བ༽  ད་ ་  ད་ གབ༽  ད་ ་  ད་ ག
༡    ད་ ག་ ་ ་   ད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༡
༢ ག ར་ ོག་འཕངས་པ ་  །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༡
༣    ན་པ ་ཞལ་རང་  ན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༢
༤  བར་ ོང་ ་ཁང་དང་ གས་ཟམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༢

  བ་  ན་ད ་ བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༣
གནས་བཤད་པ ་ །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༦
པར་  ང་  ན་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༧



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། xvii

ནང་  ད་དང་  ལ་འ ན་ ན་ཁག།ནང་  ད་དང་  ལ་འ ན་ ན་ཁག།
  ལ་འ ན་ལས་ ངས།  ལ་འ ན་ལས་ ངས།

DEPARTMENT OF CULTURE

 ད་བ  ད། ད་བ  ད།

༉  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་ཆ་ར ་ 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། ནག་  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་ དཔ་མ་ཚད་   ་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་ཡང་ ་ ང་ ་དང་ གནས་ལ་ ་ ག་ནང་ 
ད ན་ག ར་ ་ ར་འ  ཝ་ད་གནས་བཤད་ ་ གས་མ་མ ནམ་  ་  བ་  ་   ན་ཅན་ ི་
གནས་ ་   ་བཏགས་  ་ག ་ ་ཡང་འ  ར་  ་ ན་ཁ་འ ག།

 ་མ་ཚད་ འ  ག་ ་གནས་ ག་ ་བ ད་དང་  བ་འ ལ་འབད་ ་ལས་བ  ན་ ་ 
  ལ་ ངས་དགའ་   ད་དཔལ་འ མས་  ་ཀ་ ན་བ ་འ  བ་ ་ ་ ཕན་ཐབས་ ད་
 ་  ་ཡང་དང་པ་   ལ་   ན་ ི་ ས་ ་ཉམས་པར་བཞག་ཐབས་ ་ཕན་པ་ ་ གནས་



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།xviii

 ་ ན་ ་མ་ཉམས་པར་བཞག་ ་དང་། དད་ ས་ཅན་ ི་ ག་དང་མ ད་པ་ ལཝ་ལས་
བ  ན་ ་    ་དང་  ར་ག་ར་ ་ གས་བསགས་དང་   བ་   ང་འབད་ གསཔ་མ་ཚད་ 
 ལ་ཁམས་ ་ནད་ ག་འ  ག་  ད་ ་བ ་ད ས་པ་ཡང་  མ་  ་ར་ ད།   ག ས་
པ་ལམ་  ལ་ ན་བ ན་ ་ཕན་པ་ ། དད་ཅན་ ་གནས་བ  ར་ ་དང་  ག་དང་མ ད་
པ་ ལ་ །  ས་བཟང་ ས་བཟང་ ་ ་ ས་བ ་དང་ ས་ ན་ག ང་ ་ ་ཡང་གནས་
  ན་ བས་ཅན་ ད་སར་འབདཝ་ལས་ འ  ག་པ ་ནང་ ས་ལས་བ  ན་ ་  ང་བ ་ལམ་
  ལ་ ད་པར་ཅན་ཉམས་  ང་འབད་ ་ ་ཕན་ཐབས་  མ་ ད། ག མ་པ་མཐའ་འ ར་
གནས་ ངས་ ་ཕན་ཐབས་ །  ང་སང་འ  ར་བ་གསར་པ ་ ག་ ་མཐའ་འ ར་
གནས་ ངས་ ་ཉམས་འ  ་ ་ དཔ་ལས་   ན་ བས་ཅན་ ི་གནས་ ་ ས་འ ན་
འབད་ ནམ་ལས་ བདག་འ ན་འཐབ་ གས་པ་ ན་རང་  ང་ ་ ར་ ག་ བདག་འ ན་
འབད་ གས་པ ་ད ས་པ་ ད། བ ་པ་ ་ ་བ  ན་ ་ དཔལ་འ  ར་ ང་འབབ་འ  ང་
 གས་ ་ ་ཡང་ ང་བཅས་ར ་འ  ག་ ་དཔལ་འ  ར་ ང་འབབ་ ་   བས་ཅན་  ལ་
ཁབ་གཞན་བ མ་  ་ས་ག ར་ ི་འ ན་ ངས་ལས་བ  ན་ ་ ང་འབབ་བ ་ཐབས་
 དཔ་ལས་ ལམ་  ལ་ ད་པར་ཅན་དང་གནས་ ་ ན་ ་མ་ཉམས་པར་ ད་ ་ལས་
བ  ན་ ་  ་ཁ ་ ་བཤལ་པ་ ང་ ་ལས་ ང་འབབ་བ ་ གསཔ་ ན།  ང་འབབ་བ ་
ཐབས་ ་  ན་བ ན་ ི་ཐབས་ལམ་ ག་དང་   ལ་    ་ཚ་ ང་ལང་ ་དང་ཡང་མ ནམ་
  ་ མཐའ་འ ར་གནས་ ངས་  གས་ མ་བཞག་པ ་ ག་ལས་བ ་ གསཔལས་ 
  ལ་ཁབ་གཞན་ ་ད ་  ན་ གསཔ་ ག་ ་ཡང་འ  རཝ་ ན།

 ་འབདཝ་ལས་   ལ་འ ན་ལས་ ངས་ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན་ ིས་ འ  ག་
  ལ་ཁབ་  ་  ང་ཁག་ ་ ་ནང་ ་ ད་པ ་གནས་ ་ག་ར་  བ་འ ལ་འབད་ ་ ་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། xix

བ ད་ མ་པ་བ ན་ ་འབད་བ ་ནང་ལས་ ད་ ས་དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ཁག་ ག་
 ་གནས་ ་ བ་འ ལ་ ་བ ད་  བ་  ་ གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན་  གས་བམ་
༡༡པ ་ ད ་   ན་ ངས་དང་པ་འབད་ ་འ ་ ་  ས་ ་ ་རངས་  ་ གས་ ་ ད།  ་
 ལ་འ ་ ས་དད་ ན་ ངས་ ་ འ  ག་ ་གནས་ ་ ང་ཆ་མཉམ་ ི་གནས་ ལ་ བ་
 གསཔ་  ་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་ར་ བཀའ་  ན་དགའ་ ར་དང་བཅས་པ ་བ ་ ས་བ ་ གས་
 ད།    ་ ་༢༠༡༧    ་ ་ ༤ པ ་ ས་༡༥  །

           ཀ ་ ད་ ར།
       ལ་འ ན་ ངས་ བ་མ ་ ན།

 ད་བ  ད། ད་བ  ད།



གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།xx

༉ འ  ག་ག ང་ ་བཀའ་ད ངས་དང་འ  ལ་ ་ འ  ག་ ་གནས་ ་ ང་ དཔ་
ག་ར་ མ་ ངས་ ན་བ ན་གནས་ གསཔ་  ་བ ་ཐབས་ ་   ལ་འ ན་ལས་ ངས་
ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན་ ིས་ དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ཁག་ ག་ ་གནས་ ་  ་
བ ད་འབད་ ་འ ་བ གས་ ནམ་ལས་མ ག་མ་བ  ་ ན་ ད་ དབང་འ ས་ ་ ང་
  ང་ཁག་ ་  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་ གས་འབད་ད ་པ ་བཀའ་  ་གནངམ་ལས་བ  ན་ གནས་ ལ་ ་ གས་ མ་
  ་ བ་ གསཔ་ལས་   ང་བདག་མ ག་ ་བ  ན་དགའ་ ར་ ་ ་དང་། དབང་འ ས་
 ་ ང་  ང་ཁག་ ་  ལ་འ ན་  ་ཚན་ ིས་ཡང་ མཉམ་ གས་  ་གནས་ ལ་བ  ་ ན་
 ི་ ོགས་རམ་འབད་ ་ ་ ་ བཀའ་  ན་དགའ་ ར་ ད་ ར་ ་ ་ ན།  ག་པར་ ་
ཡང་  ག་ ་མཚན་ ་བ ད་ ་ ད་ ་གནས་བཤད་པ་ ་ ས་   ་ ་བ  ལ་བ་ ་མ་
གཟིགས་པར་གནས་ ་ ་བ ་  ན་ ་   ད་དང་ ངས་ ན་ ་  གས་ མ་  ་ག ངས་
གནངམ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ ངས་ ན་ ག་ཆ་ ་ཡང་གནང་  ་ ོགས་རམ་མཛད་
གནང་ ་ ་ཡང་ ནམ་ཡང་མ་བ  ད་པ ་བ  ན་དགའ་ ར་  མ་  ་ར་ ད་ ར་ ་ ་ ན། 
 ་ལས་  ང་ཁག་ ས་བཀའ་  ལ་གནངམ་བ ན་ ་  ད་ ག་ ་འ ་  དཔ་ ་ ས་
ཡང་   བ་   ར་གནང་ ་ ་ ་  བ་འ ལ་པ་རང་ ་ཁ་ ག་ལས་བཀའ་  ན་དགའ་
 ར་  མ་  ་ར་ ད། མ ག་ར་ ནང་  ད་དང་  ལ་འ ན་ ན་ཁག་  ་ལས་ལམ་  ལ་
   ་ད ས་  ་ཚན་ ི་ཁ་ ག་ལས་   ་གཏད་ ་ལམ་  ན་ ི་ ག་ལས་  བ་འ ལ་འབད་
  ་འགན་ཁག་   ད་ ་ལས་བ  ན་ དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ཁག་ ་གནས་ ་  བ་

 བ་འ ལ་པ ་བཀའ་  ན་དགའ་ ར། བ་འ ལ་པ ་བཀའ་  ན་དགའ་ ར།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། xxi

འ ལ་དང་བ  ་   ག་འབད་ ་ ་ ་ ་ ས་ ག་ ་མ ག་བ  ་ གས་པ ་ཁར་  ལ་
བ ན་ ་ ག་ ག་ ་བ ད་ གས་ ་འ ་ མཚན་ ་ནང་ ་འ ད་ ་ ད་ ་མཁས་
པ ་དབང་ ་ ་ ས་ ན་དག་དང་  གས་བ ས་གནང་པ ་བཀའ་  ན་ལས་བ  ན་
 ་ ནམ་ལས་  ང་ ་ག་ར་ ་ བ་འ ལ་པ ་ཁ་ ག་ལས་  ང་ ངས་མ ་ད  ལ་
ལས་ར་བཀའ་  ན་དགའ་ ར་ ད་ ར་ ་ ་ ན།

བཀའ་  ན་དགའ་ ར།བཀའ་  ན་དགའ་ ར།



གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།xxii

ནང་  ད་དང་  ལ་འ ན་ ན་ཁག།ནང་  ད་དང་  ལ་འ ན་ ན་ཁག།
  ལ་འ ན་ལས་ ངས།  ལ་འ ན་ལས་ ངས།

DEPARTMENT OF CULTURE

ད ་   ན་གསལ་བཤད།ད ་   ན་གསལ་བཤད།

༉    ་ ་༢༠༠༥ ལས་ནང་  ད་དང་  ལ་འ ན་ ན་ཁག་ ག་ ་  ལ་འ ན་
ལས་ ངས་  ས་ འ  ག་ ་གནས་ ན་དང་གནས་ ན་ཆ་མཉམ་ ་བ ད་འབད་
  ་གནང་བ་  བ་ ། འ  ག་  ལ་ཁབ་འ ་  ད་ཁ་བ་ཅན་ ི་  ་  གས་དང་  ་གར་
འཕགས་པ ་ ལ་ ི་ ང་  གས་ག ས་  ་བར་ན་ སངས་  ས་ག ས་པ་  ན་ ་ ་
 ན་ ་ ་ ས་   ་ག ང་ གས་ ན་ཏན་  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་  ་བ ད་ ་ ད་ ་འ ་
ཡང་   ན་ ན་ ་ ་ ས་ ས་རབས་བ  ད་པ ་ནང་ འ ་དང་པ་ར་ 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་ ་ ¡   ་ ་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་ ལ་ ་ ག་ནང་  ་ད ས་དང་ ལ་ ་ ག་ནང་  ་འ  ལ་
 ིས་  ་ཞབས་  ས་བཅགས། ག ར་ཁ་བསམ་ ིས་ ་ བ་པ་  ས་པ ་གནས་ ན་
 ་  ན་ ིས་བ བས།  ་ ་ ལ་ལས་ 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་པ ་
 ལ་ ་ ན་ ིས་མ  ན་སར་ ན།  ན་ ང་  ་བ མ་མ ་གནས་ ་ ་གནས་ ག་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། xxiii

  ན་  ན་  ལ་བ་ ངམ་ ་ ས་མཛད་བཞག་ ་ ་ འ ང་  ར་དང་ དཔ་ ར་ ་  ་
ལས་གནས་ ་   ས་ཆ་ ད་ ་ ན་རབས་ ་ མ་པ་བ ན་ ་  ་ལས་འདས་ ངམ་ད་
 ངས་ ད་ ་ ད་པར་གནས་ ་འ ོས་  ས་  ་ ཉམས་ ་དང་འ ང་  ་ ན་ཁ་  མ་
ར་ དཔ་ལས་ ད་ ས་ལ་མ་བ ལ་ལབ་   ་  ག་དང་  ་མ་བ ལ་ཟམ་པ ་  ག་ 
 ར་ ་བ མ་  ་ ད་  ་ལས་ ང་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་འབད་  ་ ན་
 ་  ང་མ ་བཀའ་བབས་  ་ ར་ ན་འབད་ ་དང་པ་རང་   ང་ཁག་ ་ ་ ་  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་ ་ ད་ ་དང་འ  ལ་ ད་ ས་ ག་  ་ ག་ག ང་མ ་ མ་
  བ་   ་ གས་བཤད་པ་  ་ ང་བ ་ ས་  ས་ དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ཁག་ ག་ ་
གནས་ ་  བ་འ ལ་དང་བ  ་   ག་འབད་ ་ ད།

 བ་འ ལ་དང་བ  ་   ག་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་ ་ ་
ནང་ གནས་བཤདཔ་ལ་ ་ ག་ ས་ ་ ད་དང་ ཧམ་བཤད་ ་བཀལ་ ་གནས་བཤད་
  བ་ ་ ་  ་འ  ང་  ་ ན་ ་   ད་ ག་འ ་  དཔ་ ་ ་ ག་ར་ ས་ཆ་བཞག་ ད་
པ ་གནས་བཤད་  བ་ ་ ན་ ས་ཉམས་  ང་ཅན་ ་  ་  ན་འབད་ད པ་  ་ག ལ་

ད ་   ན་གསལ་བཤད།ད ་   ན་གསལ་བཤད།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།xxiv

བཏབ་ ་  ་ གནས་བཤདཔ་ ས་མ ང་ཅན་དང་    ས་ཆ་ ་ ས་ ་ལས་ ་རབས་ མ་
པ་བ ན་ ་ བཤད་  ལ་ ད་ ་ ་བ  ་ ན་འབད་ ་ འ ཝ་མ་འ ཝ་ ་  ང་ ད་ ་ ་
ག་བ  ར་འབད་ ་ ངས་བཙན་ ས་ ་ ་ ཆ་འ ག་འབད་ ་ ད།

གནས་ ག་ ་ ་ལ་ ་ ག་  ་མ་ལས་ ད་པ ་ ངས་ ན་ ི་གནས་ ག་ ་བ  ན་
 ་དང་། ལ་ ་ ག་ ་རབས་ལས་ ་རབས་བ   ད་ ་ གནས་བཤད་  བ་  ད་ ་ ་
 ས་བཤད་  ་ངག་   ན་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་ 
འ  ག་  ལ་ཁབ་  ་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།

 ་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་ལས་ འ ་
 ས་ང་བཅས་ར ་  ལ་ཁབ་  ་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་
   ད་ ་འ ་ འ  ག་ ་གནས་ ་ ་  ར་ལས་ ཧ་མ་ ཝ་ལས་བ  ན་ ་ ནམ་ ང་ ་
མས།    ་མཚན་ ་ལས་བ  ན་ ་ད་ ས་ དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ཁག་ ག་ ་ ད་པ ་ 
གནས་ཁག་མ་འ ཝ་༢༣༤  ་ ག་  བ་འ ལ་ ི་ ག་ལས་  ག་ ག་ ་བ ད་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། xxv

པ ་ གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།   གས་བམ་༡༡ པ ་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་  ་འ  བ་ གས་པ་ ་  ་ མ་ ད་པ ་ ད་ ས་ ད་ ར་ ་ ་དང་
ག ག་ཁར་  ་བ མ་ ི་  བ་འ ས་ ན་ གས་ ་འ ་  བ་འ ལ་པ་ ས་ དཀའ་བ་
 ད་ ་བསད། ངལ་བ་དང་ ་ ངས་ ་  བ་འ ལ་ ས་ ག་ ་འབད་ ་ལས་བ  ན་ ་
 ནམ་ལས་  ང་ ་ ང་ ངས་མ ་ད  ལ་ལས་ར་ བཀའ་  ན་དགའ་ ར་ ད་ ར་ ་
 ་ ན།

  

    ཕན་བ ་ གས་བཤད་དབང་  ག
     ལམ་  ལ་   ་ད ས་ག ་འ ན།

  ཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕཕནནནནནནནནནན་་་་་་བབབབབབབབབབབབབབབབབ ་་་་་ གགགགགགགསསསསསས་བབབབབབཤཤདད་་་དདདདདདདདདདབབངང་  གགག
   ལམ་  ལ་   ་ད ས་གག ་འ ན།

ད ་   ན་གསལ་བཤད།ད ་   ན་གསལ་བཤད།



གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།xxvi

  ན་བ  ད།  ན་བ  ད།
ཨོཾ ་   །  ས་  ་མཁའ་ལ་མ  ན་རབ་ད  ལ་འ ར་  ས། །མ ས་པ ་ ད་  ང་ག ལ་
  ་  ང་ལ་ ག །  ལ་བ ་བ ན་པ་ ན་ནས་གསལ་མཛད་པ ། །ད ས་བ   ད་ ་མ་
 མས་ལ་ ག་བ ི་ ། ། ས་མ ད་པར་བ  ད་པ ་ ག་ ས་མ ན་བ ་  །  ་ཡང་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 ་ ལ་ལས་ གནས་འ ་འ ལ་ ད་དད་  ན་ ི་ ངས་ ་ དཔ་ ན།

གནས་ ར་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་ ་ མ་
བ ས་རང་  ང་  ་གནས་ ་ ད་ ་ ་  ་ ་ ན་ ་ ་དང་   ས་ ན་དམ་པ་ ་ ས་  ན་ ིས་
བ བས་ ་ལས་བ  ན་ མ ང་ ས་ ན་ ག་ཙམ་ ིས་རང་   ད་ ་  ན་ བས་ བ་  ་   ན་
 ད་པར་ ་འཕགས་པ་ ག་ ་  ར་གནང་ ་ ་ ་གནས་ ར་ ་ ་ ན།

 ་ཡང་དང་པ་ར་ སངས་  ས་བ མ་ ན་འདས་  ས་  ་གར་འཕགས་པ ་ ལ་  ངས་ ་ 
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་བཅགས་ ལ་ཡང་།  གས་
   བ་གསང་བ་  ་ཅན་ལས། བདག་ ས་ཞབས་  ས་མ་བཅགས་ས་ལ་ ༔   ག་  ས་ཙམ་
དང་ ལ་འ  ་ཙམ་ཡང་ ད༔  ར་ག ངས་ ་བ མ་  ་    ར་འ  ག་ ་ས་ཆ་ ་  ག་ཙམ་
ཡང་མ་ ས་པར་  ་ ་ ས་  ་ད ས་དང་  ་འ  ལ་ ིས་ཞབས་  ས་བཅགས།   ་ ག་ ་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། xxvii

 ་  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་ ་  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་  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་པ་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་ ི་ གས་  ལ་
 ་ དབང་ཐལ་བ ་ བས་  ས་རང་ ་ལམ་  ལ་ ་ ད་ ས་དང་དག་ ང་ ང་བ ་ ས་
  ་འ ་འ  ར་ལས་བ  ན་  ལ་ ་ ས་ཚན་ ག་ ་ ག་ལས་ ་ ་བ ན་པ་ 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་ ད་མ་ ས། 
།སངས་  ས་  ་ ར་  ན་ཡང་ཡན་ ར་མ ང་། ། ས་ ད་ ་མ ་བ  ར་ན་ཡ་མཚན་   ས། 
། ར་ག ངས་ དཔ་མ་ཚད་ མས་ཅན་   ་མ་ ག་ ང་  ང་  ་ ད། སངས་  ས་གནམ་ཁར་
  ན་ ང་དད་པ་ ད།  ར་ ་ ར་ ་ གས་ཆད་  ་ ་ ་གནས་ ་ ་ཕར་བཞག་ སངས་  ས་
  ་ད ས་ ་  ན་ ང་སངས་  ས་  ་མཇལ་  ་ ལ་བ་ དཔ་ ན།

 ་འབདཝ་ད་ཚད་མ་ མ་འ  ལ་ལས་། མ་མ ང་  ར་ན་ ད་པ་ ན། །དབང་ ་མ་གསལ་
  ར་མ་མ ང་། ། ར་ག ང་ ་བ མ་དང་ བ ་  ན་ལས་ཡང། བདག་ ་ ་ ར་ ག་ ས་
མ་མ ང་ཡང་། །རང་ མས་གསལ་བ ་ ལ་ལ་ མ་ ར་གསལ། ། ས་དང་།མཁས་
པ ་ག ང་ནང་ལས། མ་མ ང་ཙམ་ ིས་ ད་པ་ ན། །རང་མ ང་ ་ན་རང་ ན་ ལ། ། ས་

  ན་བ  ད།  ན་བ  ད།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།xxviii

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་  ར་ན། ། ན་ནས་ ན་ ང་ས་   ་རང་བ ན་མ ང་། ། ར་ག ང་ ་
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 ་ ར་ ་  ་དད་ ས་ ་ རག་ལསཔ་ 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་ཡ༔  ས་ གས་  ་ ར་ག ངས་པ ་ ང་   ན་ ་ ་ གས་ད ངས་བ ས་
 ་ ང་བཅས་ ་  ་   ་ ་ ་ 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་
བ   ད་མ་ གས་ ང་  ར་པ་མ་བཏབ་པར་བཏང་  མས་  ་བཞག་པ་ ན་ཕན་པ་  མ་ ད་
 ང་ག ད་པ་ ད་ ར་ ་ ་ ན།

ང་བཅས་ར་ འ  ག་  ལ་ཁབ་འ ་ནང་   ས་པ ་ ་མང་ ས་ར་  ག་པ་ ན་  ་ གས་
ཅན་དང་ ག་པར་ ་ ལ་ག མ་   ན་ ་ལས།  ན་ག ག་ན་ཡང་མ་  ངས་དང་། །ཐབས་
མང་དཀའ་བ་ ད་པ་དང་། །དབང་ ་  ན་  ་དབང་ ས་ནས། ། གས་  ་ ག་པ་ ད་
པར་འཕགས། ། ར་ ད་པར་ ་འཕགས་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་གནས་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། xxix

  ན་བ  ད།  ན་བ  ད།

  ་ 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་ ་  ། ། ར་ག ང་ ་བ མ་དང་། ཁ་གཏམ་ ་
ཡང་།དད་པ་ཅན་ ་   ་ ་ལས་ཡང་ ང་བ  ལ་འ  ངས།  ར་ བ་ ་ དཔ་མ་ཚད་
 ་མ་  ལ་དབང་ཐམས་ཅད་མ  ན་པ་  ་  ང་  ག་པ་ ག་འ ན་ཚངས་ད ངས་  ་མ ་
  ་གར་འཕགས་པ ་ ལ་ ་གནས་  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་
བཅས་ར ་ཕ་ ས་ ་ ་ བས་ལས་ར་ ་རབས་ལས་ ་རབས་བ   ད་ ་ གནས་  ་ཆ་
བཞག་  ་གནས་བཤད་  བ་  ལ་ ད་ ་ ་ ་  ་ ་ ས་ད་  ་ ན་ ད་བར་ན་ཡང་རང་
  ་   ་  ང་དང་ དད་ ས་ ་ ང་དང་བ  ན་གནས་  ར་  བ་  ལ་ ད་ ་ ་ ད་   ་བར་
ཡང་   ན་མ་ཉམས་པར་ ད་པ ་ལམ་  ལ་འ ་ཉམས་མ་བ ག་པར་ བ  ་བ ར་བ   ད་
ད པ་འ ་ག་ ་བ་གལ་ ་ ར་ ་ ་ ན།

 ་འབདཝ་ལས་ རང་ ལ་ ་ ད་པ ་གནས་ ་ དད་ཅན་ ངས་  ས་ ས་ ་  ད་
བ ལ་པ ་བར་ ་མཇལ་ གས་ ་དང་  ངས་ ད་ གསཔ་བ ་ ་ ་ ན་ ་    ་ ་
༢༠༠༥  ་ནང་  ད་དང་  ལ་འ ན་ ན་ཁག་ ས་ ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན་ ་
འ  ག་ ་གནས་ ་ བ་འ ལ་དང་བ  ་   ག་འབད་ད པ་  ་ བཀའ་གནངམ་བ ན་ ་
 བ་འ ལ་དང་བ  ་   ག་འབདཝ་ད་  ང་  གས་ ་  ་ ས་གནས་ ་ ་  ར་ལས་
ག ་ ་ར་ ་མ་ལས་   ས་ ན་དམ་པ་ ་ ས་མཛད་གནང་  ་གནས་ ག་དང་ མ་



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།xxx

ཐར་  ་བཙན་དང་ག ་བདག་ ་ ་ག ལ་ཁ ་ད ་ཆ་ ་ ་ ག ་  ན་དང་འ  ལ་ ད་
གནས་ ་ ་  ར་ལས་ ས་མ ང་ཅན་དང་    ས་ཆ་ ད་པ ་ ན་རབས་དང་གཞན་ཡང་
  ན་ ང་ལས་ ་རབས་ མ་བ   ད་  ་ གནས་བཤད་  བ་  ད་ ་ ་ ་འ  ་ག གས་
འབད་ ་ གནས་ ལ་ བ་ ་ ་དང་འ  ལ་ ་   ང་ཁག་ག་ར ་གནས་  ་ས་ ངས་ ས་
འ ན་ ག་ལས་ བ་འ ལ་དང་བ  ་   ག་འབད་ ་ ་ དད་ ས་   ་ག མ་ ི་  ་ལས་
 ག་ ་དང་ ་བ ན་ ་ ད།

 ་  ་ ཚ་ ར་བ ན་ ་འབད་ད ་ ་འ ་ཡང་ ད་ ས་ནངས་པ་  ལ་ཁབ་ ང་འ ལ་
མ  གས་ གས་  ་འ  ་བ ་ བས་ ་ ག ང་ ་ད ངས་ ན་ ར་ ས་གནས་ཐདམ་
ཐད་ཁ་ ་ ང་འ ལ་ ི་ ་འ ་བ གས་ ་འབད་བ ་ བས་ ་ གནས་  ་ས་ ངས་ ་
 དཔ་གཏང་མ་བ ག་པར་ཉམས་  ང་འབད་  ་ ན་ ་ ནམ་ལས་ གནས་ ་ ་བ ན་
 ི་ ངས་ ན་ག ང་ཟབ་  ་ བ་འ ལ་མཐིལ་  ན་འ ་  ལ་ལས་མ་ ངས་འ  ང་འ  ར་
 ི་མཁས་པ ་དབང་ ་ ་ ས་ མཛད་ ་ ་བཞག་  ་ད་  ་གནས་  ་ས་ ངས་ ས་འ ན་
འབད་  ་ ན་ ་  ངས་ གས་ཅན་ ི་གནས་ ་  ངམ་ག ག་  བ་འ ལ་རགས་པ་
ཙམ་ ག་འབད་བ ་ ག་ལས་ བ  ་   ག་འབདཝ་ ན།  ་  ་ ན་པར་གནས་ ་ ་བ ན་
 ངས་དང་ ད ས་པ་   ་མཚན་ལ་ གས་པ་ ་  ས་པར་འ  ་བ་ ན་  ས་ ན་ཡང་ ་
ཤ་འ ར་ ་དང་ ག་ ངས་  ང་ ག་ལས་བ ལ་འ ན་ ་ ནམ་མ་ཚད་  ་ ་བར་ན་
གནས་  ་ས་ ངས་ ་ཉམས་ཆག་ ར་  ་  ན་ཁ་ཡང་  མ་འ ག་ ར་ ་ ་ ན།

 ་འབད་ ་འ ་ ས་ ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན་ ི་ཁ་ ག་ལས་ འ  ག་ ་  ང་ཁག་ ་
  ་གནས་ ་ གང་མ  གས་ ་བ ད་འབད་ ་ ད་པ ་ནང་ལས་ ད་ ས་དབང་འ ས་ ་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། xxxi

  ན་བ  ད།  ན་བ  ད།

 ང་  ང་ཁག་ནང་འ ད་  ་ གནས་ བ་འ ལ་དང་བ  ་   ག་འབད་ཚར་ ་ གནས་ ག་
 ན་ཕན་ལམ་  ན་  གས་བམ་༡༡ པ་འ ་པར་   ན་འབདཝ་ ན། 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 ང་ ་བ མ་  ་དད་ཅན་ ི་   ་ ་མང་རབས་ ག་
བ ད་ནམས་གསག་ ་ ་ ཕན་ཐབས་འ  ང་ གས་པ ་ ་བ་ ད།

 ན་ ང་  བ་འ ལ་པ་རང་ ་ བ་འ ལ་འབད་ ་ ་ ཉམས་  ང་དང་  གས་  བ་
 ན་ མ་ གས་པ་ ག་མ་ཚང་ ་འ ་ ས་ ད ་ བ་འ ་ནང་བ  ད་ ན་ཆད་ ག་དང་ 
 ར་འ  ལ་ ི་   ན་ ་ ང་  ད་ ་ ནམ་ལས་ མཁས་པ ་དབང་ ་ ་ ས་བ ད་པ་
བ ས་ ་  ལ་མ ་ནང་ ད་ཐབས་  ་ ན་ ་  གས་བ ས་  ་  བ་   ར་གང་ ག་
མཛད་ ་བ  ན་བ  ང་གནང་ ར་ ་ ་ ན།
                     
                        ་ ང་བ ་ ས། 
     ག་ག ང་མ ་ མ་  བ་   ་ གས་བཤད་པ།
          དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ཁག་ ་གནས་ བ་འ ལ་པ། 



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།xxxii



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 1

དབང་འ ས་  ང་ཁགདབང་འ ས་  ང་ཁག
*****



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།2



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 3

༡    དབང་འ ས་  ང་ཁག་ ་ ་   ད།༡    དབང་འ ས་  ང་ཁག་ ་ ་   ད།
དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ཁག་འ ་   ན་ ས་རབས་ ༨ པ ་ནང་  ་  ན་ ི་  བ་ད ན་
 ན་ ་པb ་འ  ང་གནས་  ས་ཞབས་  ས་བཅགས་ ་   ན་ ིས་བ བས་གནང་བ ་ས་
གནས་ ག་ ནམ་མ་ཚད་   ་ ལ་ལས་ ན་མ  ན་  ང་ ན་རབ་འ མས་དང་ ག ར་
  ན་པb ་  ང་པ་ལ་ གས་པ ་ག ར་  ན་ ན་ ་ ་དང་  ་བ མ་  ་   བ་ ན་ཐང་  ང་
  ལ་ ་དང་ ཕ་ ་འ  ག་  མ་ ག་ །  ་ལས་དཔལ་ ན་འ  ག་པ ་ ང་ གས་ལས་
  ན་པ ་  ངས་འ ན་ངག་ ་དབང་  ག་དང་ ངག་དབང་ ས་  ལ་  ས་  ་འ  ག་པ་
 ན་ གས་ལ་ གས་པ ་   གས་པ་དང་ ན་པ ་ མ་མང་རབས་ ག་ ས་ཞབས་
  ས་བཅགས་གནང་ དཔ་མ་ཚད་   ག་པར་ ་ འཕགས་པ་  ན་རས་གཟིགས་ད ས་ 
  ་ག གས་ ་  ན་པ ་ཞབས་  ང་ངག་དབང་ མ་  ལ་མ ག་ ས་ ཞབས་  ས་
བཅགས་གནང་  ་  ད་ ངས་ ་ ་ག ས་འ ས་  ་  ག་ན་ དབང་འ ས་ ་ ང་ ་
  ང་ག ས་བ ངས་གནང་ ད་པ ་ས་གནས་ ད་པར་ཅན་ ག་ ན།   ང་ཁག་འ  ་
 ག་ ་   ད་ ག་འབད་བ་ ན་   ས་ ག་  ད་ ག  བ་   ས་  ད་ ག  ང་  ང་  ད་
 ག  ངས་ ་  ད་ ག ཨ་ཐང་  ད་ ག དར་དཀར་  ད་ ག    ་ནག་  ད་ ག ཀ་ག ་
  ད་ ག ན་ ང་  ད་ ག  ་ ག་  ད་ ག ཕངས་ ལ་  ད་ ག  ས་པ ་ས་  ད་ ག 
དགའ་ ང་ ་ ངམ་  ད་ ག དགའ་ ང་ ་ གམ་  ད་ ག  ད་ ་  ད་ ག་བཅས་ 
  ད་ ག་ ༡༥  ་ནང་ ་ ད་པ ་གནས་ ་ མ་ ངས་པ་ན་ཉམས་ཆག་འ  ང་མ་བ ག་
པར་བཞག་ཐབས་ ་  ་བ ད་འབད་ ད་ ་འ ་གཤམ་གསལ་ ར་ ་ ན།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།4

དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ཁག་ ་མ ང་ ང་།

༢ དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ ་ཆགས་རབས།༢ དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ ་ཆགས་རབས།
དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་འ ་ དཔལ་ ན་འ  ག་པ ་  ལ་ཁབ་  བ་ཁ་ ག་ ་  ང་ ན་
  ་ ལ་ལས་   ང་ག ས་  མ་ ག་ ན།   ང་ག ས་འ ་   ལ་ས་ཐིམ་ ག་ཁ་ ག་
ལས་  ་ ་ ་ཊར་༧༧  ་ ག་ ་ས་ཁར་ཆགས་ ་འ ག།

 ་ཡང་གཡས་  གས་ ་   ་ན་གཙང་ ་དང་ ག ན་  གས་ ་ ངས་ ་ ག ས་
འ མས་པ ་  ག་ ་  ་ ང ་ ་ཉལ་ཉལཝ་བ མ་ ི་ ་པ་ ་    ་ ་༡༦༣༨  ་ ་ 
འཕགས་པ་  ན་རས་གཟིགས་ད ས་   ་ག གས་ ་  ན་པ ་དཔལ་ཞབས་  ང་ངག་
དབང་ མ་  ལ་ ིས་ བ ངས་གནང་ ག།

  ང་ག ས་འ ་ ས་གནས་ ་ཁར་བ ངས་ད ་ ་འ ་ཡང་  ་མ་ ས་རབས་ ༡༢ པ ་
ནང་  ན་པ ་ མ་ཞང་ག ་ ག་པ་ ་ ག ང་ ས་བ ད་ནམས་ གས་པ་ མ་ ས་
ག ས་  ས་གདན་འ  ན་ ་བ་བ ན་ ལ་ ག་ ལ་ག མ་དང་  མ་ཐང་བ   ད་ ་ ད་
   ་དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ག ས་ ད་ས ་ ས་ཁར་ བས་ད་  ལ་ལས་དཔལ་ན་ ་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 5

པ ་   ལ་པ་ག ག་ ས་ ས་གནས་ ་ཁར་ གདན་ས་ཆགས་  ་ ང་བ ན་གནང་ ག
དཔལ་ཞབས་  ང་ངག་དབང་ མ་  ལ་   ་  ངས་འ ་ནང་ཞབས་  ས་བཅགས་ ་  ས་
  ད་ གས་ག ས་  ་ ག་ ་མཛད་གནང་བ གས་པ ་ བས་ ནང་ ་ད ་  ་དང་ 
   ་ད ་  ་ ་ ངལ་མ་རངས་པར་ ག དཔ་བཀལཝ་ལས་བ  ན་ ག ད་པ་ ་བཀག་
ཐབས་  ་ ན་ ་  ང་  གས་ ་  ་ས་གནས་ གནད་འགག་ ་ས་ ་   ང་ག ས་ ་
 མ་པ་བ ན་ ་བ ངས་ ་འ ་བ གས་གནང་ ག།  ་ཡང་གདན་ས་  ངས་ཐང་བ ་
 ན་ ་ ང་བ ངས་ ་འ ་བ གས་གནང་  ་   ག་ ་ད ་  ་དང་   ་  ང་བ   བས་
 ག། གཞན་ ་བཙན་ཆས་ཙམ་  བ་  ་བ གས་པ ་ བས་   ང་པ ་ ད་  ་མ་
དར་དཀར་  གས་ལས་   མ་གནས་  ང་པས་ག ས་པ ་ མ་ཁག་  ་   ན་བདག་
 ་   མ་  ག་ལང་ ་ ག་  ་ འཚབ་འ བ་མཚམས་ ག་  ་  དཔ་ད་  ཞབས་  ང་
 ན་ ་  ་ གས་ད ངས་ ་   ་མ་ ་  ག་ལ་ ས་   ང་ ་ ང་ ་འ  ནམ་ད་   ་མ་
 ང་ ་ ་བར་  དཔལ་ ་ ས་མ ན་  ་  ང་བ ན་གནང་ ད་ ་འ ་ གས་ཁར་
 ན་ ་   ང་པ ་ ད་  ་ད ་  ་  བས་ཅན་ ་ ་ཁ་ག ན་ ་  ད་  ་ ་དབང་འ ས་
 ་ ང་ ་  ང་ག ས་ ད་ས ་ས་གནས་ ་  འགག་དམ་ ག་ ་ དཔ་ལས་   ་ཁར་  
  ང་བཙན་ ག་ ་ ག་ ས་པར་ ་བ ངས་ད ་པས་ ར་   གས་བ ད་གནང་ དཔ་
 ན་པས།    ་བ མ་  ་  ་མ་འ  ག་ ན་ངག་དབང་ ས་  ལ་ཡང་  ་ ལ་  ་
འ ར་(འ ་ ད་ ་ཁང་) ་  ནམ་ད་  དཔལ་ ་ ས་མ ན་ ་ ས་མ ག་ ་ད ས་
  བ་ ལ་ དཔ་བ ན་ ་  ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ཡང་    ་  ན་འ  ལ་བ  ་ད ་པས་
 ར་   ་ ལ་  ་འ ར་ ་ཁང་ནང་  ན་ ་ གས་དམ་གནང་བ གསཔ་ད་  ་གནག ་
 ག་ ངས་ ་   ་ ང ་ ་ཉལ་ཉལཝ་བ མ་མ ་ ་པ་ ་  གས་དམ་ ་བ གས་པ་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།6

 ན་    ལ་ཁམས་དབང་ ་བ  ་ གས་ ང་ ར་   ང་བ ན་  ང་ ག།  ་  ་པ་རང་
 ག་ ་ ་ ་ ་   ་མ་ ་ ་པ་ ་ ་ག་ ་འ ག་ག་ ར་ག ངས་ ་ བ ་བར་བཏངམ་
ད་    ་ ་པ་ ་ ་  ་ལ་བ ་ཆགས་ ་ ད་ ་ ་   ང་མར་  དཔ་ ག་  ་ལ་བ ་
 ་  གནམ་ཁར་འ ར་ ་    ང་བ  ར་  བ་ ན་ན་  གས་བ ་ ་བ ་  ་འ ར་ཡར་ ་
 ག།   ་  ་  ར་ལས་  ན་ ་ ལཝ་ད་  ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ ས་   ་   ན་འ  ལ་
བཟང་།   ་ལ་བ  ་འ ་  ་ལས་མ ན་  ་བ ་ ན།    གས་བ ར་བ ་  ་འ ར་
འ  ་ ་འ ་  ང ་བ ན་པ་  གས་བ ར་  ས་པ ་  ན་འ  ལ་ ནམ་ལས་  ད་   ་ཁར་
འ  ན་ ་ ར་ག ངས་ ་  ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ ག་ ་ ་ ་དང་བཅས་  ད་   ་དབང་
འ ས་ ་ ང་  ང་ ་མ ན་ཁང་ ད་ས ་ས་གནས་ ་ཁར་  ར་ ག་ ག་  བས་ ་ 
 གས་དམ་གནང་བ གས་པ ་ བས་ ས་འ  ་ག ་བདག་ ་བ ད་ ང་བཙན་ཡང་ 
དམ་ ་བཏགས་ ་   ལ་ལས་  ང་ ་ག ད་པ་བ  ང་  ་ཁས་ ངས་ཡང་ ལ་ དཔ་
 ན་པས།  ་བ ང་ཞབས་  ང་ ན་ ་  ་ གས་ད ངས་ ་   ན་ ན་ ་ ་དང་དཔལ་
 ན་འ  ག་པ་གཙང་པ་  ་རས། ཡབ་བ ན་པ ་ ་མ། དཔལ་ ན་ ་ ས་མ ན་ ་
 ་ ས་ ང་བ ན་ཁ་གསལ་ ད་ ང་   ་ ང་ ་ ་ ་  མས་   ད་ངར་ གས་  ་
བ ལ་བར་དཀའ་བ ་ཁར་  མ་ཁག་  ་   ན་བདག་མང་ ་ ་འ ་ ས་   ་ ན་ཁ་
བ  ་  ལ་ཁབ་འ ་ནང་ དཔལ་ ན་འ  ག་པ ་གནས་ག ་ གས་ མ་ ག་ག་ ་  ་ 
ཆགས་ གས་ག་མ ་བ ་ ་ མ་ ག་ དཔ་ ན་ ང་  གས་དམ་ ི་བ  ན་མཚམས་
 ོལ་བ་དང་བ  ན་ ས་ འ ་བདག་ ་ ར་མ ་  ག་ ་ ་མ  ན་མ ་ གས་  ས་ བར་
 ོང་ ངས་ས་   གས་ཟམ་ལས་བཅད་ ་  ་མན་ཆད་  ་ས་ཆ་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ ་
མ ད་ག ས་  ་ ལ་བར་ ངསམ་ལས་ ཞབས་  ང་ ན་ ་ཡང་ གས་ག་ ་ ་མ ས་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 7

 ་ ས་ ་ལས་ ར་ ཁ་བ ་   ་  ལ་ཁབ་ ་ དཔལ་ ན་འ  ག་པ ་ཆབ་འབངས་ ་
 ས་པར་བ   ར་ གས་པ ་ གས་ཐག་ ད་གནང་  ་   ང་ ་ས་འ ལ་  ན་ བས་ ་
མཛད་ ་   ང་ ་ ང་ག ་བ ང་གནང་  ་   ང་གསར་བ ངས་  ་  ་འགན་འ ་ ད ན་
  བ་ཉ་མ་  ་   ས་ ་བཀལ་གནང་  ་   ང་གསར་བ ངས་  ་ བས་  ་འབད་ ་ ་་
ཡང་  ན་ ན་ ང་ ་  ་བ ཝ་ ་ ས་ག ས་པ ་  ད་ཐིམ་ཤར་ ི་   ན་བདག་ ་དང་ 
དད་པ་ཅན་ ི་ ་ ་ ས་ ཁས་ ངས་པ་ ན་ ངསམ་ལས་ ་  ད་དང་ག ས་  ་བར་ན་
  ང་ ན་འ ་ གས་པར་བ   བས་ ག།  

  ང་ ་ ང་བཏགས་ཐང་ ངག་   ན་ལས་འབད་བ་ ན་ ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ས་གནས་
 ་ཁ་ ་  ནམ་ད་  ་ ་ག ག་  དམ་  ་  ་    ་  མ་ག ག་  བ་པ ་བ ང་ དཔ་
གཟིགས་ ་   ད་ག་ ་འབདཝ་  ་ ར་འ  ཝ་ད་  ་ ང་བ ངསམ་ ན་ ར་ ་ ག། 
  ད་ར་ ་ ང་ག་ ་  ་ ར་འ  ཝ་ད་ དབང་འ ས་ ན་ ར་ ཝ་ལས་   ང་ ་ ང་ཡང་ 
  ་འ ་ ་ ང་ལས་ ་ ངས་ ་བཏགས་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བཤད་  ལ་འ ག། 
ད་  ་ ང་མ ག་ ་ཁང་ ་ ག་ ་   ་  ག་  གཔ་ ད་ ་འ ་  ་བ ང་ ་ ་ ་ ས་
བ  གས་ ་འ ་རང་ ན་ ར་ཡང་ བ་  ལ་འ ག།  ན་ ང་  ན་ ི་དབང་ ་བཏང་ན་ 
ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་  ་ ལ་  ་འ ར(འ ་ ད་)  ་ཁང་ ་  ན་ ་ གས་དམ་གནང་
བ གསཔ་ད་ དཔལ་ ་ ས་མ ན་ ་ ས་ ད་  ་  ང་ག ས་ ད་ས་ ་    བ་པ་གནང་
པ་ ན་   ལ་ཁམས་དབང་ ་བ  ་ ང་ ར་ ང་བ ན་གནང་ ་དང་འ  ལ་ ་   ལ་
ཁམས་དབང་ ་འ ་བ ་  ན་འ  ལ་ ི་ ལ་ ་འབད་   ང་ ་ ང་ ་ཡང་ དབང་འ ས་
 ་ ང་ ར་བཏགས་གནང་ ག།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།8

 ་ཡང་  ་འ  ག་ ས་འ  ང་ (༢༠༠༥  ག  ༢༥༠)  ནང་ ་  “ ་ནས་ད ང་ ངས་
 ་ ་པ་ས་ ག་ལ་དཔལ་ངག་དབང་ ས་  ་  ལ་  ་གདན་ས་ ས་   ང་ ་ ང་ ་
  ན་ ས་ ་ ས་མ ན་ ས་ ང་བ ན་ །   ད་ ངས་ ་ ་ག ས་འ ས་  ་ ག་ ་
  ་ལ་ ར་ག ང་  ་བ ་འ ར་  ང་  ད་པ ་སར་  ན།    ང་ ་ ་བ  གས་ ་ ང་བ ང་
བ ་  ན་འ  ལ་མཛད་ བས་ར་  ་  ག་ ས་ གས་ཟམ་བཅད་ ་ ག་ ་ ལ་བས་
ཁ་བ ་དབང་ ་འ ས་པ ་  ན་འ  ལ་ལ་ད ངས་ནས་གདན་ས་དབང་འ ས་ ་ ང་
 ས་མཚན་ག ལ།  འང་ མ་ ིས་  བ་  ་ནང་  ན་ ་དཔལ་ ་ ས་ ར་  ད་བ ལ་
བ ་ཚལ་ནས་  ན་ ངས་པ ་  ་ནག་ ་མ ན་ ་རང་  ན་ ིས་ག ས་པ ་ནང་  ན་
  ང་  ན་ཅན་མང་ ་བ གས་ ་རབ་གནས་  ན་ཆགས་པར་མཛད།” ར་བ ད་ ་འ ག། 
  ང་ག ས་ ་   ་ ་ ༡༨༣༨  ་དབང་  ང་པ་ གས་པ་སངས་  ས་  ་ བས་ ་  ་
མ ད་བ ས་ ་  ་ ་ག ས་  ་ནང་འ ད་ ཨ་ ག་ཧར་ གས་བ ངས་ ་འ ་    ་ ་ 
༢༠༡༡  ་ ་ ད་ ་མ ད་བ ས་ ་འ ་ ད་ ས་འ  ག་ག ང་ལས་  ར་བ་ གཔ་  ་ 
གསར་བ ངས་གནང་བ ་བ ང་འ ག།   ང་ག ས་ ་ནང་  ་བ ར་བ ན་ ་  རང་ ་
༨ པ ་ ས་ ༨ ལས་  ༡༡  ན་ ན་ ངས་  ༤ ་ ང་   ང་ཁག་ ་ ས་བ ་གནང་
  ལ་འ ག།

དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ཁག་ ་  ང་ག ས་  ་བ།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 9

༣ ར་ ག་པ ་གནས་ཁང་།༣ ར་ ག་པ ་གནས་ཁང་།
ར་ ག་པ ་གནས་ཁང་འ ་  དབང་འ ས་  ང་དང་བ ན་   ང་  ང་དམག་ཁང་ ་བར་
ན་  ས་གནས་ ང་  ང་ཐང་ཁ་ ར་ས ་   ་ ་ ག་ ་ཆགས་ ་འ ག། གནས་ཁང་འ ་ 
གནས་བདག་ར་ ག་  ན་ག མ་ ི་གནས་ཁང་ ནམ་ལས་ ཤར་དར་བ  ད་  ་ ་ ར་
 ་ ས་ ལ་ ་  ་བ  ནམ་ ན་པས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།10



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 11

༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
 ས་ ག་  ད་ ག་འ ་  དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་ཕར་   ང་གསར་ཁ་ ག་ ་ ་
 ་ཊར་༨༠  ་ ག་འ  ་ས ་ག ང་ལམ་ ག་ ་ས་གནས་ གས་ཟམ་ ར་སར་ཆགས་ ་
འ ག།   ད་ ག་འ ་ནང་    མ་ ང་པ་ ༣༣༠ དང་  ་  བས་ ༡༥༠༥  ་ ག་འ ག།
  ད་ ག་འ ་ནང་ག ས་ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་     ་ ག་ ༥   ་ནང་ ་བ  ་
བ ་    ད་ ག་ ་ནང་ ་ གནས་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་  མ་པ་བ ན་ ་ ་བ་ ན། 

༢   ་  ་  ་  ས་དང་བ ད་དམ་ ་བཏགས་པ ་ ལ།༢   ་  ་  ་  ས་དང་བ ད་དམ་ ་བཏགས་པ ་ ལ།
 ས་ ག་ གས་ཟམ་ལས་ཡར་  དབང་འ ས་ད ན་པར་འ  ་ས ་    མ་འ ར་ལམ་
 ི་ ག་ ་   གས་ཟམ་ ང་ ར་ས་ ་   ང་ ག་ནང་   ་ ་  ་  ་  ་  ས་མཇལ་ ་
 ད་ ་འ ་   ་མ་འ ་ཁ ་བ ད་ ་ ་ག ས ་བ ལ་གནང་བ ་ བས་  བཞག་གནང་
གནངམ་ ན་ ར་  དབང་འ ས་ད ན་པ ་ མ་བ  སཔ་  ངག་དབང་བ ན་འ ན་ ིས་
བཤདཔ་ ན་པས།  ་གཡས་ཁ་ ག་ ་   ་ ་ ན་ ་ ་ ས་  བ ད་ ་ ་ག ས ་ 
དམ་ ་བཏགས་ ་    ་ ་བ   ར་བཞག་བཞགཔ་ ན་ ར་བ ་  ་ ང་ག ས་འ ག།

 ས་ ག་  ད་ ག ས་ ག་  ད་ ག

 ་ ་ ན་ ་  ་  ་  ས། བ ད་ ་ ་ག ས་  ་ ་བ   ར་བཞག་བཞགཔ།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།12

༣   ་  ས་གནང་ས ་  ་ག ང་།༣   ་  ས་གནང་ས ་  ་ག ང་།
  ་ཕ་ཁར་  ་ བ་  མ་ ག་ ད་ ་འ ་  
 ་ ་ ན་ ་ ་  ་  ས་གནང་ས ་    ་
ག ངམ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་ ་ ན་ ་ ་  ་  ས་གནང་ས ་  ་ག ང་།
༤ དབང་འ ས་ད ན་པ ་ ་ཁང་།༤ དབང་འ ས་ད ན་པ ་ ་ཁང་།
དབང་འ ས་ད ན་པ ་ མ་བ  སཔ་ ངག་དབང་བ ན་འ ན་ ིས་ངག་   ན་བཤད་ ་
ནང་ དབང་འ ས་ད ན་པ་འ ་  ས་རབས་ ༡༤ པ ་ནང་  ན་པ ་ ག ར་  ན་ ན་
 ་  ་ཡ་ ལ་ ག ར་ ན་  ་  ་  ང་པ་མ ག་ ས་ ད་ ས་ ད་པ ་ད ན་པ་འ ་
ནང་འ  ་ས ་ ས་གནས་ ས་ ་ས་ ར་བ ་ ག ས་ཚན་འ ་ནང་ ག་བཏབ་གནང་
 ག།  ན་ ང་ ་ཁར་ ང་བ ན་ ི་གནས་ག ་མ་འ  གསཔ་ལས་བ  ན་ ག ར་  ན་
  ་  ་  ང་པ་མ ག་ ད་ ས་ད ན་པ་ ད་ས ་ས་ ངས་ནང་  ན་ ་  ་   བ་  ་བ  ན་པ་
གནང་བ གས་པ ་བ ང་  ་དཀར ་ ག་  ་དཀར ་ ་བ ན་ ན་ན་  མ་ ་ཞབས་
སར་བཅརཝ་ལས་བ ང་  ་གདན་ས་འ  ་གནས་བདག་  ་བ  ས་གནངམ་མ་ཚད་ 
 ང་ཡང་  ་   བ་དར་  ས་ ར་བཏགས་གནང་ ན་ན་ གདན་ས་ཡང་ ས་གནས་འ ་
ཁར་ ག་བཏབ་གནང་ ག། གདན་ས་འ ་བཅགས་གནང་བ ་ ལ་ ་ ག ར་ ན་  ་
  ་  ང་པ་ ་ར ་ གས་ ས་ བ ་ ས་བ ན་འ ན་ ་  ས་   ད་གནང་ ག། ད་  ་  ད་
 ག་ ་ ང་  ས་ ག་ ར་ བ་  ་འབད་ ང་  ས་ ར་ ར་ ང་ད པ་ ན་པས།  ་
ཡང་ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ་ ས་ གདན་ས་འ ་ ་ར ་ ས་  ་ ན་ ་བཅགས་གནང་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 13

བ ་བ ང་  ར་པ་ས་ཁར་བ བས་ ནམ་ལས་གདན་ས་བཅགས་ ད་ ་ལས་བ  ན་
 ་ ན་པས། ཡངན། ག ར་  ན་  ར་  ང་ ས་ མ་  ང་མ ་ལས་ག ར་ ི་ རཔ་
 ག་ག ར་ལས་བ ས་པ ་ག ར་ ར་འ ་ གས་ ས་བ  ས་བ ན་འ ན་ ི་ ག་ ་
འ  ར་ ་འ ་ ས་ གདན་ས་བཅགས་ ་ལས་བ  ན་ ་ ག ར་ ར་ ར་ བ་  ལ་ ག་
ཡང་འ ག། ཡངན། ག ་ ར་དང་ ས་ ར་ག ས་ལས་བ  ལ་ལས་དང་གདབ་ལས་
འབད་  ་ རཔ་འ ་  ས་ ར་ ར་ ད་ ་འ ་ ས་ས་བཅགས་གནངམ་ལས་བ  ན་
 ་  ས་ ར་ ར་ ང་ད ་ ་ ན་པས།ད་ ས་ནངས་པ་  ་ ར་ཉམས་ ་ ངས་ གས་
 ་ ས་ ག་ ར་དར་ བ་ ང་ ག།

 ་ཁང་འ  ་  ་ གས་ཁར་  ར་ ་ ང་ ག་ ད་ ་འ ་ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་
 ག་འཁར་ ས་ཁར་བ བས་གནང་ ་འ ་ལས་ འ  ངས་འ  ངསམ་ ན་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས།

དབང་འ ས་ད ན་པ།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།14

༥ དབང་འ ས་ད ན་པ ་ ་འདབས་ ་ ད་པ ་  བ་ ་ཁག་ག མ་ ི་  ར།༥ དབང་འ ས་ད ན་པ ་ ་འདབས་ ་ ད་པ ་  བ་ ་ཁག་ག མ་ ི་  ར།
དབང་འ ས་ད ན་པ་ལས་ཡར་   ས་ ན་ ར་མ་  ༡༥   ་ ག་འ  ་ད ་པ ་ས་
ཁར་   ག་  མ་ ག་ ་ ་བ་ལས་ ན་ ་ ད་ ་ ་འ ་   ་ ་ ན་ ་ ་ ས་བ ན་གནང་
གནངམ་ ན་ ར་  དབང་འ ས་ད ན་པ ་ མ་བ  སཔ་  ངག་དབང་བ ན་འ ན་ ིས་
བཤདཔ་ ན་པས།  ་ཁར་འ  ་ས ་ལམ་ ག་ ་ ག ར་ ན་  ་  ་  ང་པ ་ གས་ ས་
བ ་ ས་བ ན་འ ན་ ིས་  བ ན་གནང་བ ་  བ་ ་ ད་ ར་ བ་  ལ་ ད་ ང་  ད་
 ས་ས་ ས་བཀབ་  ་མཇལ་ ་ གས་པས། ་ལས་དབང་འ ས་ད ན་པ ་ ་ཁང་ ་
 ར་ཁ་ལས་མར་  བབས་ ་འ  ཝ་ད་   མ་ ་ ང་ ར་ས་ ་ ་ ག་ ད་ ་འ ་ཡང་  ་
 ་ ན་ ་ ་ ས་བ ན་གནང་གནངམ་ ན་ ར་  དབང་འ ས་ད ན་པ ་ མ་བ  སཔ་  
ངག་དབང་བ ན་འ ན་ ིས་བཤདཔ་ ན་པས།

༦  མ་ ག་མ ་ ག་མ།༦  མ་ ག་མ ་ ག་མ།
 ས་ ག་ གས་ཟམ་ལས་ཡར་ ས་གནས་བ་ག ས་ ར་ས་ལས་  ན་ ་བ   ད་ ་ ནམ་
ག མ་ ི་ ང་འ  ཝ་ད་   མ་ ག་མ ་ ད་སར་  དཔ་ ན་པས།   མ་ ག་མ ་
འ ་   ་འ  ག་ ས་འ  ང་ནང་གསལ་བ ་ ་ཐང་མཐིང་ཐང་ ར་ ་འ ་ ན་ ར་   ང་
  ང་   ལ་  ་    ་  ང་ ༩ པ་ ན་
བཟང་པb ་ མ་  ལ་ ིས་ག ངས་
ག ངསམ་ ན་ ར་དད་པ ་ས་ ན་
ནང་བ ད་ ་འ ག།

 མ་ ག་མ ་ ག་མ།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 15

༧  མ་ ག་མ ་ ང་མ།༧  མ་ ག་མ ་ ང་མ།
 མ་ ག་མ ་ ག་མ་ལས་ཡར་   ས་ ན་ ར་མ་ ༣༠   ་ ག་འ  ཝ་ད་   མ་ ག་
མ ་ ང་མ་ ་  དཔ་ ན་པས།   ་ཐང་མཐིང་ཐང་ ་མ ་འ ་ནང་ལས་  ་  ་  ང་པ་ ས་
ག ར་བ ས་ ་འ ་ ས་ ག ར་མ ་ ར་ཡང་ བ་  ལ་འ ག།

 མ་ ག་མ ་ ང་མ།

༨ ག ར་བ ས་ས ་ ག་ ག༨ ག ར་བ ས་ས ་ ག་ ག
ག ར་མ ་དང་ག ག་ཁར་   ལ་ ་ ད་  ་ ག་ ག་འ ་  ག ར་  ན་ ན་ ་པb ་  ང་
པ་ ས་ག ར་བ ས་ས ་ ག་ ག་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། ག ར་  ན་ ན་ ་པb ་
  ང་པ་ ས་  འ ་ཁ་ལས་ག ར་བ ས་ ད་ ་ ་   ངས་ ་ ་ཁང་དང་  ང་གསར་  ན་
 ་ད ན་པ།   ས་ ག་དབང་འ ས་ད ན་པ་ ་ནང་ ད་པ ་ ་   ས་བཤདཔ་ ན་པས།  
 གས་  ་ ན་ ་  ལ་བ་  ་མ  ་ ས་ག ར་འ ་ཡང་ མ ་འ ་ནང་ལས་བ ས་ ག་ ར་  
གནས་བཤདཔ་ མ་ངག་དབང་བ ན་འ ན་ ིས་བཤདཔ་ ན་པས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།16

༩  ང་  ང་   ལ་   ་ ་མ །༩  ང་  ང་   ལ་   ་ ་མ །
ངག་   ན་ ་  ང་  ང་   ལ་   ་ ་མ ་འ ་ ་ནང་ ད་པ ་ག ར་འ ་ ་  ག ར་  ན་
པb ་  ང་པ ་ག ར་ ལ་ ན་ ་འ ་ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ་ ས་བ ས་ ་འབད་བ ་
 བས་   ་ར་ ་ག ར་ ལ་ ནམ་ལས་བ  ན་  ག ར་བདག་ ས་  ག ད་འ བ་
བཀལ་ ་  ་བདའ་ ངམ་ད་    ་  ་  ང་པ་  ག་  ན་པ ་བ ང་   ་ ་དམར ་ ་ན་བཟའ་
དང་ ག་འཁར་ ་   ་ ་   ལ་བཞག་བཞགཔ་ ན་ ར་བ ་  ་ བ་  ་བ ་  ་ ་ ག་
མ  ་  ག་ ་ དཔ་ ན་པས།   ལ་བ་དང་ ན་ ་ ་ ས་  ན་བཟའ་བ ག་དམར ་
མཇལ་ གས་པ ་ཁར་   ག་འཁར་ཡང་མཇལ་ གས་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ང་  ང་   ལ་   ་ ་མ །

༡༠ མཁའ་འ ོ་མ ་  ས་ །༡༠ མཁའ་འ ོ་མ ་  ས་ །
  ན་ ་ལས་ཡར་   ས་ ན་ ་ ད་ ༢  དང་  ད་ ་ ག་འ  ཝ་ད་   ་ག ས་ ག་ ར་
ས་ ་  དཔ་ ན་པས།  ས་གནས་འ ་ཁར་ ག་ ག་  མ་ ག་ ་ག ང་ཁར་ མ ་ ག་
ཆགས་ ་ ད་ ་འ ་  མཁའ་འ ོ་མ ་ ་མ ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  རང་ ་༦  
པ ་ནང་   ག་ཆར་  བ་ ནམ་ལས་   ཝ་བ  ད་པ ་  ས་མ་བབས་ ན་  མ ་འ ་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 17

 ་ ག་ལས་མར་   མ་པ ་མ ་ ་ལས་  ས་ ་  ག་ ་བ མ་  ་  ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་
འབབ་ ་ ད་ ང་    ས་བབས་ ནམ་ལས་    ས་ ་འབབ་ ་འ ་  རང་བ ན་ ིས་   ན་
ཆད་ ་ དཔ་ལས་    ས་ ་འ ་འ ང་  ་འ ད་པ་ ད་པ་ ན་  རང་ ་བ  ད་པ ་  ས་
མ་བབས་པ ་ ་མ་ལས་ ང་ད པ་ ན་ ར་ གནས་བཤདཔ་མཁའ་འ ོ་(༢༠༠༧  ་
༥༠) ས་བཤདཔ་ ན་པས།

༡༡   ་ ང་ད ན་དང་གཡག་ ་ ་པ།༡༡   ་ ང་ད ན་དང་གཡག་ ་ ་པ།
དབང་འ ས་ད ན་པ་ལས་ཡར་བ ཝ་ད་  ལ་མ ་མ ་ ར་ ར་  ་མ ང་ ་འ ་    ་ ང་
ད ན་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། ས་གནས་འ ་ཁར་  དབང་འ ས་ད ན་པ ་གནས ་
 ་   བ་དར་  ས་  ་ ་མ ་ ག་ཡང་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།   ས་ གཔ་ ་   ང་
 ་ལམ་འ ོ་ གས་ མ་  ་འ  ་ ་འ ་ཡང་    ་ ང་ད ན་ ི་བ  ན་ལས་བ  ན་ ན་
པ ་ར་ ངས་བཤདཔ་ ན་པས།   ་  ཝ་ ར་ ་འ ་ཁ་ལས་  བ་ག ས་ ང་མ་ ་མ་
  དཔ་ ག་ ་ལམ་ ག་ ་  གཡག་ ་
 ་པ་ ན་ ར་ ་  ་ ང་ ག་འ ག།འ ་
བ་ལ་ ར་དང་གཡག་ ་བ  ན་ ་  ད་ ་ ་ 
ག ས་ཡར་མར་  ་འ  ་བ ་བ ང་    ་ ང་
འ ་ཁར་ག ལ་མ ད་ ལ་ ་  འ  ་བ ་
  ལ་ ད་ ར་  གནས་བཤདཔ་ཨ་ ས་
སངས་  ས་བ ན་འ ན་ ིས་བཤདཔ་
 ན་པས། གཡག་ ་ ་པ།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།18

༡༢ གཡག་ ་ ེ་དང་  ཝ།༡༢ གཡག་ ་ ེ་དང་  ཝ།
བ་ག ས་ ང་མ་ ་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་    ་  ཝ་ ར་བ ་ས་ ངས་ནང་    ་ ང་ ་ཤ་
 ད་ ་ ་   ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་འ ་ཁར་འ  ནམ་ད་  བ ད་  ས་གཡག་ ་   ལ་ ན་ན་
ག ད་འ བ་བཀལ་བར་ ངས་པ ་
 བས་   ་ ་ ན་ ་ ་ ས་བ ལ་
གནང་  ་  ག གས་  ་ཡན་ལག་ ེ་
དང་  ཝ།   ནང་  ལ་ ་   ་ ་བ   ར་
བཞག་བཞགཔ་ ན་ ར་ གནས་
བཤདཔ་ཨ་ ས་སངས་  ས་བ ན་
འ ན་ ིས་བཤདཔ་ ན་པས།

༡༣ གནས་བདག་ ་  ག་ ང་།༡༣ གནས་བདག་ ་  ག་ ང་།
  ་  ཝ་ ར་ས་ ་ ང་ ག་ ད་ ་འ ་  འ ་ཁ ་གནས་བདག་ ་  ག་ ང་ ན་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས།     ར་བཏང་ ང་འ ་ས་མ ་སར་ ན་པར་  མཐའ་ས་ལས་མར་   ས་
 ་ ང་ ག་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ང་
འ ་གནམ་ད ན་ཡང་  ཞལ་ལག་ ་མ་ མ་
པར་   ་  མ་  མ་  ་  དཔ་ ན་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས། ག་ མ་ ག་  ་  ང་ ་ཞལ་ལག་ ་
 མ་པ་ ན་ ་ཁ ་ ་ ་ ་  ནད་ མས་དང་ན་ཚ་
 ་འ  ངམ་ ན་ ར་ ད་ ས་བ   དཔ་ ན་པས།

གཡག་  ་ ་བ   ར་བཞག་བཞགཔ།

གནས་བདག་ ་  ག་ ང་།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 19

༡༤  ་ ་ ན་ ་  ་གནས།༡༤  ་ ་ ན་ ་  ་གནས།
མ ད་ ་ཟམ་པ་ལས་ཡར་    མ་འ ར་ནང་ ས་ ན་ ་ ད་ ༡  ་ ག་འ  ཝ་ད་  མ ད་ ་
ག ས་ཚན་ནང་  དཔ་ ན།  ག ས་ཚན་འ ་ ་མ ་ལས་ཕར་གཡས་ཁ་ ག་ ་   ས་
 ན་ ར་མ་ ༢༠  ་ ག་ ང་  ང་  ་འ  ཝ་ད་    མ་ ག་ ག་ ར་ས་ ་  དཔ་ ན།  ་
ཁར་ ག་ ག་ ག་ ད་ ་འ ་   ་  ན་ ་ ་ ན་ ་  ་ ན་ ི་གནས་  ག་ ན་ ས་
  ་ ་ ང་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།   ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་   ་ཁར་  ན་ ན་ན་  མ ་
དང་  ་འ  ལ་ ིས་ ག་ ང་ ེད་ ་    ན་  ནམ་ ན་ ར་  མཚམས་པ་པb ་ ག་འ ན་
(༢༠༡༦   ༥༧)  ིས་བཤདཔ་ ན་པས།  ་  ་ གས་ཁར་  ག ང་ ག་ ད་ ་
འ ་ ་  ག ང་པ་ ་ ་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་མ་ ་ཁར་ ་ དཔ་ ན་ ང་  ད་ ས་
ནངས་པ་བ མས་ ་ ག།ག ས་ཚན་འ ་ ་ ང་  ངས་ གས་ ་ འ ་ ་ ར་ བཔ་
 ན་ ང་ མཚམས་པ་
པb ་  ག་འ ན་ ིས་
 བ་ ་བ མ་འབད་བ་
 ན་ འ ་ ་ ར་ ན་པར་  
མ ད་ ་ ན་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས།

༡༥  ་ ་ག ་འ ར་ག མ་ ི་  ་  ས།༡༥  ་ ་ག ་འ ར་ག མ་ ི་  ་  ས།
གནས་ ག་ ན་ ས་  ་ ་ ང་འ ་ ་ ག་ ་    ་  མ་ ག་ ་ གས་ ་   ་ ་
ག ་འ ར་ག མ་བ གས་བ གསཔ་ ན་ ར་བ ་  ་  ས་   ད་ ལ་ ་  ་མཇལ་ ་

གནས་ ག་ ན་ ས་  ་ ་ ང་།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།20

འ ག།  ་ག ང་ཁར་གནས་ བས་  ་ མཚམས་ཁང་ ང་ ་ ག་ཡང་  བ་  ་ ད་ ་
  ་ ག་ ་  ་བང་བ   གས་ ་ ད་ ་ ་   ་ ་མཚན་བ  ད་བ གས་བ གསཔ་ ན་
 ར་  མཚམས་པ་པb ་ ག་འ ན་(༢༠༡༦    ༥༠)  ིས་བཤདཔ་ ན་པས།

༡༦   བ་ ་དང་ ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  ། ༡༦   བ་ ་དང་ ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  ། 
གནས་ ་ཁར་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་   ་ ་ ན་ ་ ་ ས་བ ན་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བ ་
  བ་ ་ ག་འ ག།  ་ ་གཡས་ཁ་ ག་  ང་ ག་ནང་ ་  ་བ གས་  ་ ན་ ར་བ ་
   ་  ་ ག་ཡང་མཇལ་ ་འ ག། མ ད་ ་བ ་ ས་ ང་ ་ག ས་མ ག་ ་ ་ ་ ན་ ་
 ་ ས་བ ན་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བ ་  བ་
 ་ ག་འ ག།    བ་ ་འ ་  ་པ་ཚ་  ད་ཅན་དང་  
 ན་མ་བ ལ་བ ་རང་བ ན་ཅན་  ་འ ནམ་
 ན་ ར་ མཚམས་པ་པb ་ ག་འ ན་(༢༠༡༦ 
  ༥༧)  ིས་བཤདཔ་ ན་པས།

  བ་ །

 ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  ། ག ས་མ ག་ ་  བ་ །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 21

༡༧ རབ་དགའ་  འམ་བ ད་  ་ ག་ ་གནས།༡༧ རབ་དགའ་  འམ་བ ད་  ་ ག་ ་གནས།
 གས་ཟམ་ལས་ཡར་  ན་ཁ་ག ས་ཚན་ནང་འ  ་ས ་    མ་འ ར་ལམ་བདའ་  ་  
 ས་ ན་ ར་མ་ ༣༠  ་ ག་འ  ཝ་ད་  ག་ ་བ་མ ང་གསལ་ ་བ ་  ་ ་ ག་ ་ ག་
 ་ ད་པ ་ ་  ན་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་  ན་ ིས་བ བས་པ ་གནས་ ར བ ་ ད ག འ ་
  འམ་བ ད་  ་ ག་ ་གནས་ ར་ས་ ་  དཔ་ ན།

 ་ཁར་  ་  ང་ ་ ག་དང་  ་ ་ གས་ ་   ་ ་ ན་ ་  ་ ག་  ས།ཞབས་  ས།    ་
  ས་ ་མཇལ་ ་ དཔ་མ་ཚད་   ག་ ་ གས་ལས་འ ན་ ་ ་འ ་   ་  ང་ ས་བ ན་
གནང་བ ་  བ་ ་ ན་ ར་ ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་འབད་ ་ ག་འ ག། ་ ་ ག་ ་  
 ་ ས་བ ན་པ ་  བ་ ་དང་  ་
ལས་ མས་ཅན་ ག་ ས་བ ན་
པ ་  བ་ ་ ན་ ར་ ་འ ་ ་ ་ 
  བ་ ་ ང་ ག་བར་ག མ་ ར་
 བཔ་ ན་པས།

རབ་དགའ་  འམ་བ ད་  ་ ག་ ་གནས།

 ་  ང་ ས་བ ན་པ ་  བ་ །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།22

༡༨   ་བ ན་ ་ལ་རས་པ ་  ་བ ན།༡༨   ་བ ན་ ་ལ་རས་པ ་  ་བ ན།
 ག་  ་ག ན་ ངས་ལས་མར་ ་ ག་ ་ས་ཁར་  ག་དཀར ་  ་ ་ ག་འཐདཔ་ ག་
 ད་ ་ ་ ་ གས་ ་   ་བ ན་ ་ལ་རས་པ ་  ་རང་  ན་དང་ལ  ̀ ་⎡   ་དང་གཞན་ ་ ་
རང་  ན་ ན་ ར་ ་ ་མཇལ་ ་འ ག།   ་ཡང་  ད ན་གནས་རབ་དགའ་  འམ་བ ད་  ་
 ག་ ་གནས་བ  ད་བ ་ ན་  ་ད ངས་ནང་གསལ་  “ ག་ ག་དཀར་ ་  ་ད  བས་
འ ་བར། །  ་བཞད་པ ་  ་
  ་རང་  ན་ ། །  ་ ན་ ་ ་
 ང་ ད་པ་དང་། ། གས་
ལ  ̀ ་⎡   ་དང་ ་ ་གཞན། 
།རང་  ང་ ་ ་མཚར་བསམ་
ལས་འདས། །”  ར་བ ད་
འ ་ ད་ ་འ ་ ན་པས།

  ་བ ན་ ་ལ་རས་པ ་  ་བ ན།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 23

༡༩ ས་  ་ག མ་ ི་གནས།༡༩ ས་  ་ག མ་ ི་གནས།
 གས་ཟམ་དང་ཅན་དན་   ས་  ་བར་ན་ 
ས་  ་ག མ་ ར་ས ་ས་གནས་འ ་
 ་  ་ཀ་གཙང་  ་མཐའ་མར་   ་
 ་ ན་ ་  ་  ་  ས་དང་གསང་བ ་  ་
  ་ ན་ ར་ ་ག ས་མཇལ་ ་འ ག། 
གསང་བ ་  ་  ་འ ་   ང་  ་མཐའ་
མར་འབད་ ་འ ་ ས་    ་ ག་
 ་ ད་ ་མཇལ་ གས་པར་ ་ཁག་
འ ག།

 ་ ་ ན་ ་  ་  ་  ས།
༢༠  ་ ་ ན་ ་  ་ ག་  ས།༢༠  ་ ་ ན་ ་  ་ ག་  ས།
ས་གནས་ ་ཁ ་  མ་འ ར་ལམ་ ི་
 ག་ ་  རབ་དགའ་  ་ད ན་པར་
འ  ་ས ་   དང་  ་ག ང་ལམ་ ི་
 ང་ ག་ནང་   ་ ་ ན་ ་  ་ ག་
ག ན་པ ་  ས་དང་  ཕར་ ངས་  ག་
ཅན་ལ་ ར་སར་  ག་གཡས་པ ་  ས་
 ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་ ་ ན་ ་  ་ ག་  ས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།24

༢༡  ་ ་ ན་ ་  ་  བ་ །༢༡  ་ ་ ན་ ་  ་  བ་ །
བཙན་  ལ་  ་ ་ལས་ཡར་    མ་འ ར་
ལམ་ ི་ ག་ ་  ག ང་ ག་ནང་   ་
 ག་ ད་ ་འ ་   ་ ་ ན་ ་ ་ ་ར ་
 ས་ ་ ས་བ ན་གནང་བ ་  བ་ ་
 ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།ད་ ས་  བ་
 ་འ ་ བཙན་  ལ་  ་ ་ ་འ ང་  ་ ་
  ་ལག་ ན་འཐབ་  ་འ ག།

  བ་ །
༢༢ མཁའ་འ ོམ་  ་  ས་གནང་ས།༢༢ མཁའ་འ ོམ་  ་  ས་གནང་ས།
 ་ ་   ས་ག ས་ཚན་མ ་ལས་ཡར་   ང་ཐང་བ ལ་  ་   ས་ ན་ ར་མ་ ༣༠   ་
 ག་ ང་ཐང་  ་འ  ཝ་ད་  རལ་པ་  ་ ང་ནང་ ར་སར་  དཔ་ ན།  ་ཁར་   ང་  ་ནང་  
   ་ག ང་པ་ ་ཤ་ ད་ ་ ་  མཁའ་
འ ོམ་བ  ་ ག་ ག་    ་  ས་གནང་
ས་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།   ་
ག ང་པ་ ག་ ་   ་ ་ ན་ ་  ་
 ས་  ་  ས་དང་  གསང་བ ་  ་  ་
བ གས་གནང་བ ་ ལ་ ན་ ར་ ་
 ་  ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་  ་
མཇལ་ ་འ ག། མཁའ་འ ོམ་  ་  ས་གནང་ས ་  ་ག ང་།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 25

 ་  ་ ས་  ་  ས།  ་ ་ ས་  ་  ་བ གས་གནང་བ ་ ལ།

༢༣  ་  ་  བ་ །༢༣  ་  ་  བ་ །
 ང་  ་གཡས་ ངས་ལམ་ ི་ ག་ ་     ་  ག་ལས་འ ན་  ་ ་འ ་  མཁའ་
འ ོམ་ ་  ་  ས་གནང་ཚར་ ་
གཙང་བཤལ་  བ་  ་ ན་ ་ ་ ་
 ན་ ་ ་ ས་བ ན་གནང་གནངམ་
 ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ང་
  ་ཕར་ ངས་    ་ ག་ ་   ་
  ་ བས་ མ་ ི་ཞབས་  ས་
དང་    ་ ག་  ་ ང་ ག་ ་   ་
  ་ ས་  ་  ས་ ན་ ར་ ་ ་
མཇལ་ ་འ ག།   བ་ །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།26

༢༤ བ ན་འ ན་ གས་པ ་ ན་  བ་  ་ བས་  ས།༢༤ བ ན་འ ན་ གས་པ ་ ན་  བ་  ་ བས་  ས།
  ང་  ད་ ང་ནང་   ་མ་ ང་   ལ་  ་  ང་ ༢  པ་བ ན་འ ན་ གས་པ ་ ན་  བ་
མ ག་   ང་  ང་ ་འ  ན་ ་  ་ས་གནས་འ ་ཁར་ བསཔ་ད་    ་ ་ བས་ ་ ས་
ཞབས་  ས་བཞག་གནང་གནངམ་ ན་ ར་ ་འ ་མཇལ་ ་འ ག། 

 ་ལས་ ན་ ་མ ག་   ་ཁ་ལས་ཡར་   ང་  ང་  གས་ ་འ ར་  ན་ ངམ་ལས་བ  ན་  
ལམ་ ི་ ང་ ་ཡང་  
འ ར་ལམ་ ར་དར་
 བ་ ང་ ད་པ ་ར་
 ངས་   ་ཁ ་ཨཔ་
པb ་ ས་བཤདཔ་
 ན་པས།

 ་ ་ ན་ ་  ་ བས་ མ་ ི་ཞབས་  ས།  ་ ་ ན་ ་  ་ ས་  ་  ས།

བ ན་འ ན་ གས་ ན་ ི་ བས་  ས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 27

༢༥  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་མ ད་ མ།༢༥  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་མ ད་ མ།
དཔལ་ ་ལ་ལས་    ང་  ད་འ  ་ས ་དང་  ་ག ང་ལམ་ ི་ ་བར་    ་ ང་ ག་ ད་ ་
འ ་   མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་མ ད་ མ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། ་ཡང་   ་མ་
 མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་མ ག་  དཔལ་ ་ལ ་མ ་ལས་མར་   ན་ ན་ན་  མང་  ་དང་
 ངས་  ་ག ས་ཚན་ནང་འ  ན་ ་  ་ས་གནས་འ ་ཁར་ བསཔ་ད་  ཨ་ ས་ ར་ཆ་འབག་
 ་ ག་དང་ ད་ ་   མ་ ས་ཨ་ ས་ ་ ་  ག་ ་ ་ ར་ཆ་  ་ ར་འ  ཝ་ད་  ནག་ ན་
 ར་ ་བ ་བ ང་  ་ཁར་འ  ན་  ་ ང་བ ན་ དཔ་ ནམ་མ  ན་ ན་ན་   མ་ ས་  
ཨ་ ས་ ་   ་ལས་མར་འ  ཝ་ད་  ག ས་  ་ ང་ག་ ་  ་ ར་འ  ཝ་ད་   ་ ་   ས།  ་
ལས་ག་ ་  །  ཅན་དན་   ས།   ་ལས་ག་ ་  །   ང་ ་   ས་ ན་ ར་ ཝ་ད།  མ་ ས་
   ས་ག མ་འ མས་སར་ང་ ་འ  ་ ར་ག ངས་ ་ ས་གནས་ ་ཁར་ ་ར ་མ ད་ མ་  ་
 ་བ   ར་བཞག་བཞགཔ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ལས་ མ་ ས་ གས་  ན་གནང་
  ་  པད་ཀ ་ ན་ག རཝ་གནངམ་ལས་བ  ན་  ད་ ས་ནངས་པ་ཡང་ ་ ་   ས་དང་ ང་ ་
   ས།   ག་   ་ག ས་ཚན་ ་ནང་  པད་ཀ་
 ན་མ་བཏབ་ ང་རང་བ ན་ ིས་   ་ ་ ད་པ ་
ར་ ངས་བཤདཔ་ ན་པས།

ག ར་  ན་པb ་  ང་པ ་ མ་ཐར་ ད་ ར་ ན་
མ ས་ནང་  ག ས་  ་ ང་ ་ ལ་ཁ་  ས་ ར་
འ ནམ་ ན་ ང་   ལ་ལས་    ་ ར་ཉམས་ ་  
 ་ ་   ས་ ར་དར་ བ་ ང་ དཔ་ ན་པས།

 མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་མ ད་ མ།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།28



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 29

༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
 བ་   ས་  ད་ ག་འ ་  དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་ ང་  ང་འ  ་ས ་ལམ་
བདའ་འ  ཝ་ད་  ་ ་ ་ཊར་༦༤  ་ ག་ ་ས་ཁར་   མ་འ ར་ལམ་ ི་ ག་ ་
ཆགས་ ་འ ག།   ད་ ག་འ ་ནང་   མ་ ང་པ་༣༧༥ དང་   ་  བས་ ༤༢༠༠  ་
 ག་འ ག།   ད་ ག་འ ་ནང་  ག ས་ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་     ་
 ག་  ༥   ་ནང་ ་བ  ་བ ་   ད་ ག་ ་ནང་ ་ གནས་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་ 
 མ་པ་བ ན་ ་ ་བ་ ན། 

༢ བ ་ ས་ལ་   བ་ ག༢ བ ་ ས་ལ་   བ་ ག
ད  ལ་འ ར་ཐང་ག ས་ཚན་ལས་ཡར་   ས་ ན་ ་ ད་ ༢   ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ཝ་
ད་  བ ་ ས་ལ་   བ་ ག་ ང་ ག་ག ས་ ད་ས་ ་  དཔ་ ན།    བ་ ག་ ་ ་ནང་ 
 ་ ་ ན་ ་ ་   བ་པ་གནང་
བ གས་བ གསཔ་ ན་ ར་
དམངས་ཨཔ་ས་ ་(༢༠༡༦ 
  ༤༩) ས་བཤདཔ་ ན་
པས།    བ་ ག་ ག་མ་ ་ནང་  
   ན་  ག་གནང་ས ་ཐབ་ ང་
 ན་ ར་ ་ ག་ཡང་འ ག།

 བ་   ས་ཁ་  ད་ ག བ་   ས་ཁ་  ད་ ག

   བ་ ག་ ང་མ།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།30

   བ་ ག་ ག་མ།    ན་  ག་གནང་ས ་ཐབ་ ང་།

༣    བ་ ག་ ་འ  ་ས ་ལམ་བདའ་ ད་པ ་གནས།༣    བ་ ག་ ་འ  ་ས ་ལམ་བདའ་ ད་པ ་གནས།
   བ་ ག་ ་ཁར་འ  ་ས ་ལམ་
 ི་ ག་ ་  ད་པར་    ་རང་  ང་
 ་ག རམ་དང་   ་ལས་ཡར་
 ་ ག་ཁར་     ་བ གས་  ་
བང་ མ་དང་བཅསཔ་  ་ ད་ ་
དང་    ་ད ་ ་ ན་ ར་ ་ ་
མཇལ་ ་འ ག།

  ་རང་  ང་ ་ག རམ།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 31

༤  ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་  བ་ །༤  ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་  བ་ །
 བ་   ས་ ན་ ང་འ ས་བཅགས་  ང་ ་ཁང་ ་ ག་ ་  ་ མ་ ་ ག་ ད་ ་འ ་ 
 ན་མ  ན་  ང་ ན་ ིས་བ ན་གནང་བ ་  བ་ ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ ་
གནམ་æ  ར་ད ན་ ད་པར་ ཐང་ཐིག་ག ག་  ་ར་ འ ན་ ་ ད་པ ་ཁར་  ་ག་ ་ ག་
ད ག་འབག་ ང་ མར་ བ་འ  ་ ་ ད་ ར་བཤད་ ་འ ག།

༥    ་  ་ མ།༥    ་  ་ མ།
 ་མ་བ ་ ས་ལ་   བ་ ག་ ་
 ད་པ ་   ་  ་ མ་འ ་  ད་
 ས་ནངས་པ་   བ་   ས་ ན་
 ང་འ ས་བཅགས་  ང་ ་ ་
ཁང་ནང་མཇལ་ ་འ ག།

 ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་  བ་ །

   ་  ་ མ།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   བ་   ས་ཁ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   བ་   ས་ཁ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།32

༦  ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་ཞབས་  ས་དང་ བས་  ས།༦  ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་ཞབས་  ས་དང་ བས་  ས།
 ན་ ང་འ ས་བཅགས་  ང་ ་
ཁང་ ་  ་ཁར་  ་ ག་ ་   ན་
མ  ན་  ང་ ན་ ི་ཞབས་  ས་
དང་  བས་  ས་ ན་ ར་ ་
ག ས་མཇལ་ ་འ ག།

 ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་ཞབས་  ས་དང་ བས་  ས།༧   ང་ ་  ་ །༧   ང་ ་  ་ །
 ན་ ང་འ ས་བཅགས་  ང་  ་ཁང་ ད་ས་ལས་ཕར་   མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་    མ་
འ ར་ལམ་ ི་ ག་ ་    ་  ་ གས་ཁར་    ་ ་ཡ་མཚན་ ་ ག་  ་ ད་ ་འ ་ ་
  ང་ ་  ་ ་ ར་ བཔ་ ན་པས།

དང་  ་ ་རབས་  ས་ངག་   ན་བཤད་  ལ་ ར་ ་འབད་བ་ ན་  ག ས་མ ག་ ་
མ ་བ  ང་ ་ ་བ ོག་ཐབས་ ་   ་ ་ ན་ ་ ་ ས་    ་ ་འ ་ནང་  ག ར་ ི་  ་
དང་ ་ ད་ག ས་ག ངས་
  ་བ གས་གནང་  ་  མ ་
  ང་ ་མ ད་  ན་  ་  ན་ ིས་
བ བས་གནང་གནངམ་ ན་
 ར་ ་   ས་བཤདཔ་ ན་
པས།

  ང་ ་  ་ །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 33

༨ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ ་ཁང་ ་  ག་ ལ།༨ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ ་ཁང་ ་  ག་ ལ།
  ང་ ་  ་ ་ ད་ས་ལས་ཕར་འ  ཝ་ད་  ན་འ ལ་ ར་  ་ག ས་ཚན་ནང་   ག་
 ལ་ ག་ ད་ ་འ ་ ངག་   ན་ ར་ ་འབད་བ་ ན་  ་མ་ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ་ ས་ 
གནམ་æ  ར་ ི་བ གས་གནས་  ་ བ ངས་གནང་  ་ ་ཁང་འ ་ ཉམས་ཆག་ ར་
 ད་པ ་  ག་ ལ་ ན་ ར་བཤད་ ་འ ག།

༩ མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།༩ མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།
  ང་ ་  ་ ་ ད་ས་ལས་ཡར་   མ་འ ར་ལམ་བདའ་འ  ཝ་ད་  མཁནམ་ ོང་ག ས་
ཚན་ ི་ལམ་ ག་ ་    ་ བ་  མ་ ག་ ད་ ་ ་   ་མ་འབད་བ་ ན་ མཁའ་འ ོ་མ ་
ཞབས་  ས་    མ་ ང་མ་འ ཝ་ ་ཤ་ ད་ ་ ་  གསལ་ ག་ ་  ་མཇལ་ ་ ད་ ར་
 བ་  ལ་ ད་ ང་    ་ཁ ་ཨཔ་ག ག་ ས་    ་ བ་འ ་ ་  ་ ་བ ་ ་ ་བཏང་
 ད་ ་ལས་བ  ན་ ཉམས་ ་   ད་ ས་དག་པ་ ག་མ་ག གས་མཇལ་ ་ གས་པས།

མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས་ ད་ས ་  ་ བ།     མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   བ་   ས་ཁ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   བ་   ས་ཁ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།34

༡༠   ང་ ་སར་  ལ་  ་ད ང་  ་དང་ཞབས་  ས།༡༠   ང་ ་སར་  ལ་  ་ད ང་  ་དང་ཞབས་  ས།
གཟིགས་འབབ་ག ས་ཚན་ ི་ལམ་ཁར་   ་ ང་ ག་ ད་ ་འ ་   ང་ ་སར་  ལ་
  ་ད ང་  ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།   ་ ང་འ ་  ད་ཚད་  ་ གས་  ་ ད་ ་འ ་
 ས་  ས་ གས་ ད་ ་ ་ ས་ ཡར་འ ་ གས་པར་ ་ཁག་བཏངམ་ ན་ ང་  ་
བ  ད་  ས་ མ བ་ ་ ་ ་བ གས་ ་འ ་བ ་ བས་ འཇམ་ ག་ ་  ་འ ་ གས་
པས་ ར་དམངས་ཨཔ ས་ ་ (༢༠༡༦   ༤༩)  ས་བཤདཔ་ ན་པས།  ད ང་  ་
 ད་ས་ལས་ཕར་  མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་   ་ ་ཞབས་  ས་ ག་ ད་ ་འ ་  ལ་ ་ ས་
 ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས་དང་  ལ་ ་ ས་ ང་  ང་   ལ་  ་བ ན་འ ན་ གས་པ ་
 ན་  བ་  ་ཞབས་  ས་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

ད ང་  །   ཞབས་  ས།

༡༡ གཟིགས་གཟིགས་ ན་ །༡༡ གཟིགས་གཟིགས་ ན་ །
གཟིགས་འབབ་ག ས་ཚན་ལས་ཡར་  གཟིགས་གཟིགས་ ་ཁང་བ   ད་ ་   ས་ ན་
 ་ ད་ ༡   གཔ་ ག་འ  ་ད ་པ ་ས་ཁར་   གས་མ ་ ག་ ར་ ་ལས་   ན་ ་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 35

 ད་ ་ ་འ ་ ་  གཟིགས་གཟིགས་ ན་ ་ ར་ བཔ་ ན་པས།   ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་  
 བ་   ས་ ་འ  ནམ་ད་   ་ ང་ལ་ལས་   གས་མ ་ ག་ ་གཟིགས་ ན་ན་   ག་
མ བ་དཔགས་ །   བ་ ་འ ་བ ན་གནང་ དཔ་ལས་  ག་ ་བ་ ་ཅན་དང་  ན་ བས་
ཅན་ ག་  ་བ  ཝ་ ན་པས།   བ་ ་འ ་ ས་  ག ་ ་  བ་ཁམས་དང་ ག་ ་ནད་
ག །  གས་ ་ ་ན་ ག་དང་   ་ལས་མ ན་ཆ་ ས་བ ན་པ ་  ་ གས་ ་ ་ཕནམ་
 ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་ ང་ཐངས།  ་འ ་ ང་ཐངས་ཡང་   ་བ ་  བ་  ་ ང་ ་ ན་པར་  ་ དམ་  ་ག་ ་ན་
སར་ ང་ད པ་ ན་པས།

གཟིགས་གཟིགས་ ན་ །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   བ་   ས་ཁ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   བ་   ས་ཁ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།36

༡༢ ཝང་  ས་མཚམས་ཁང་ ་  བ་ །༡༢ ཝང་  ས་མཚམས་ཁང་ ་  བ་ །
གཟིགས་གཟིགས་ ་ཁང་ ་ག ན་ཁ་ ག་ལས་ཡར་  ས་ ་ལ་བ ལ་ ་   ས་ ན་ ་
 ད་ ༢   ་ ག་འ  ཝ་ད་  ཝང་  ས་མཚམས་ཁང་ ་  དཔ་ ན།   ་ ་  ་ གས་ཁར་  
  བ་ ་ ག་ ད་ ་འ ་  ང་   ལ་ག ས་པ་བ ན་འ ན་ གས་ ན་ ིས་བ ན་གནང་
གནངམ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།   བ་ ་འ ་  ཝ་ ༣ པ་ལས་ ༩ པ་ ན་འ ན་ ་
 ད་ ང་ གནམ་ད ན་ མ་འ  ཝ་ ན་ ར་ ད ན་ག ར་ད གས་མར་ (༢༠༡༦   
༤༩)  ས་བཤདཔ་ ན་པས།

ཝང་  ས་མཚམས་ཁང་།   བ་ །

༡༣ ཝང་  ས་  ང་ ་   བ་གནས།༡༣ ཝང་  ས་  ང་ ་   བ་གནས།
ཝང་  ས་མཚམས་ཁང་ ད་ས་ལས་ཡར་   ས་ ན་ ར་མ་ ༣༠   ་ ག་ ་ས་ཁར་  
ཝང་  ས་  ང་ ་   བ་ ག་ ན་ ར་ ་འ ་མཇལ་ ་འ ག།   ་མ་ ་ཁར་ ་ ་ ན་ ་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 37

 ་   བ་པ་གནང་  ་བ གས་ དཔ་
མ་ཚད་   ལ་ལས་ ང་   ལ་ག ས་
པ་བ ན་འ ན་ གས་པ ་ ན་  བ་
མ ག་  གཟའ་མ ག་  ལ་ ་ ་ ་
ལ་   བ་གནང་ས་ཡང་   ་ཁར་ ན་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས།

ཝང་  ས་  ང་ ་   བ་གནས།༡༤ བ གས་དགའ།༡༤ བ གས་དགའ།
ཝང་  ས་  ང་ལས་ཡར་   ས་ ན་ ་ ད་    ད་ ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ཝ་ད་  ས་གནས་
 ་བབས་  བ་ས་ ར་ ་ ་  དཔ་ ན་པས།   ་ཁར་ ང་ ག་ནང་  ་རང་  ང་ ་ ར ་
  ་ ་ག ས་ཁ་འཐབ་  ་ ད་ ར་ ན་པས།

ཝང་  ས་  ང་ལས་   ་ ད་༡  ་ ག་ ང་ཐང་འ  ་ད ་པ ་ས་ཁར་  བ གས་དགའ་
 ར་ ་ ་ཁར་   ་ ་ ན་ ་  ་   བ་ ག་དང་    བ་ ་ ད་ ར་ ན་པས། 

 ་ ང་བ གས་དག ་གནས་  ་མ ་ལས་   ས་ ན་ ་ ད་༢   ་ ག་ ང་ཐང་  ་
འ  ཝ་ད་  ས་གནས་འ  ན་ ས་བ ག་ས་ ར་ ་ ་  དཔ་ ན་པས།   ་མ་ ་ ་
 ན་ ་ ་ ་ཁར་བ གས་པ ་ བས་   ་ ་ ར་ ང་པ་ ས་  དམ་པ ་ ས་  ་  གས་
བམ་ ་ ལ་བར་ ངམ་ད་   ་མང་ ་བ ད་ནམས་  ས་མ་ ག་པར་   ་ ད་འ ་དཔ་
ལས་ དམ་པ ་ ས་  ་  གས་བམ་ ་ག་ར་  ་ ་  ར་འ  ་ ་ ་དང་     ་ ་ ད་ ་ ་
ད་  ་ཡང་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། ས་གནས་ ་ ་ ་འདབས་ ་   ་ ་ ན་ ་ ་ ས་ ག་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   བ་   ས་ཁ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   བ་   ས་ཁ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།38

ཤན་ ིས་  ་ མ་ ་ག མ་ ་བཀག་གནང་ ནམ་ལས་  བར་ མ་འ ་ ག་ཤན་ ིས་
འ ་  ་ ང་ནང་བཀལ་གནང་ ་དང་  ག་ཤན་  ་ ་བ   ར་གནང་ ་ ་ ག་ ་བ་ཡ་
མཚན་ ་ ག་ ་  ་མཇལ་ ་ ད་པ ་ཁར་     ་ གས་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་ བས་  ས་
ཡང་ ད་ ར་ ན་པས།

 ་ལས་  ས་གནས་ནག་  ་ག ང་ ར་ས་ ་   ང་དཀར་ག ར་བ ས་པ ་ ལ་དང་  
བ ད་  ས་ ་གནག ་ ག་ ་   ལ་ ་   ་ ་ ན་ ་ ་ ་ག དཔ་བཀལ་བར་ ངམ་ད་ 
 ག་ཤན་ ིས་ མ་ ་ མ་ ་  ་བ གས་གནང་  ་བ ལ་བ ལཝ་ ན་ ར་ ་ ་ ད་
 ར་བཤདཔ་ ན་པས།

༡༥  ན་ ང་ ག་ ་ ་དང་ ག་མ ་ནག་ །༡༥  ན་ ང་ ག་ ་ ་དང་ ག་མ ་ནག་ །
ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ མ་མ ར་ནང་  ན་ ང་ ག་ ་ ར་  ག་མ ་ནག་ ་ལས་ 
ག ར་བ ས་ ད་ གས་བ ད་ ་ ད་ ་འ ་ ད  ལ་འ ར་ཐང་ ་ ག་ ་ ད་པ ་
བ ་ ས་ལ་ ག་ ག་ ་ ་མ ་ ་མ ང་ ་  ལ་ ་བསམ་  བ་ ན་ གས་  ་ ་
 ང་ ན་ ར་བ ་ ག་ ག་དང་  ་ཁར་ག བ་མ ་ག ག་ཅན་ ག་ ད་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས།  ་ལས་མ ་ནག་ ་ ར་ས་ ་ཡང་   བ་ བ་བ ་དར་བ གས་བ གསཔ་
 ན་ ར་བ ་   བ་ ག་དང་  ་ ་ག ང་ཁར་ མ ་འ ལ་ ་ བཀའ་གཉན་ གས་
ག ག་ཅན་ ག་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

  ད་ ག་ ་ ་ ང་ ་ ད་ ས་ནངས་པ་  ངས་ གས་ ་  བ་   ས་ཁ་ ར་དར་ བ་
 ང་ དཔ་ ན་ ང་  ག་ཆ་ ་ནང་  བ་  ས་ཁ་ ར་འ ནམ་ ན་པས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 39

༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
 ང་  ང་  ད་ ག་འ ་ དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་ཕར་   ང་  ང་གསང་ གས་
 ས་  ང་ ་ མ་  དཔ་ ག་ ་ལམ་ ག་ ་  ་ ་ ་ཊར་༦༠  ་ ག་ ་ས་ཁར་ཆགས་
 ་འ ག།   ད་ ག་ ་ནང་    མ་ ང་པ་ ༣༣༣ དང་   ་  བས་༢༢༥༡  ་ ག་འ ག།
  ད་ ག་འ ་ནང་ག ས་ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་     ་ ག་  ༥  ་ནང་ ་བ  ་
བ ་   ད་ ག་ ་ནང་ ་ གནས་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་  མ་པ་བ ན་ ་ ་བ་ ན། 

༢ དཔལ་ ང་  ང་གསང་ གས་ ས་  ང་།༢ དཔལ་ ང་  ང་གསང་ གས་ ས་  ང་།
དཔལ་ ང་  ང་གསང་ གས་ ས་  ང་ག ག་ལག་ཁང་འ ་   ས་རབས་ ༡༥    ་ ་
༡༤༥༠-༡༥༢༡ ནང་  ན་པ ་ ག ར་  ན་ ན་ ་ ག་འ ན་པb ་  ང་པ་མ ག་   ལ་
ཁབ་མཐའ་ད ས་ ད་པར་ཞབས་  ས་བཅགས་ ་ སངས་  ས་  ་བ ན་པ་  གས་
མཐར་ ེལ་བ ་འ ོ་ ན་མཛད་བ གས་པ ་ ་  བ་   ས་ ལ་གསར་ ་ བསཔ་ད་ 
ཞལ་མར་ལས་ཡར་ ང་ ་  གས་ ་གཟིགས་ ན་ན་  ང་ཡ་ ་  ང་ལ་མ་ ངས་པ་ན་
ང ་གསང་ གས་  ་ ས་དར་བར་ ག་ ར་ ང་པ་ག ག་ལས་ནག་ ་འ  ་ ན་ ན་ན་ 
  ན་ལམ་བཏབ་  ་གནམ་ཁ་ ་ག ར་གནངམ་ད་   ་ ་ ག་ ་ ་ད ་མཛད་  བ་པ་
 ན་འ ས་  ས་བ ན་པ་ ་ནམ་དར་ ང་ག་ ར་ ཝ་ད་  ད་   ་  ་ ་ནང་ ན་པར་ མ་
 ངས་པ ་  ་ ་ནང་དར་ ང་ ར་  ང་བ ན་གནང་ ད་ ་ ར་ རབ་  ང་ ༩ པ་འམ་ 
   ་ ་ ༡༥༦༤-༡༦༤༢ ནང་ ་  ན་པ ་ག ར་  ན་པb ་  ང་པ ་ག ང་ ས་ པb ་
འ  ན་ལས་  ས་གདན་ས་  ་ ག་བཏབ་གནང་ ག།  ་ལས་  ང་   ལ་ག ས་པ་བ ན་

 ང་  ང་  ད་ ག ང་  ང་  ད་ ག



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།40

འ ན་ གས་པ ་ ན་  བ་  ས་ ག ག་ལག་ཁང་བ ངས་ ་  ས་  ་བ གས་ ནམ་
ལས་  ་ ་༤༠༠  ་ ག་ ང་བ ་ ལ་ ་  ང་ཆས་དང་ ང་  །   གཔ་ ་ ་ཉམས་
ཆག་ ང་ དཔ་ལས་བ  ན་  ང་  ང་   ལ་  ་  ་  ང་ ༩ པ་ ན་བཟང་ ག་འ ན་པb ་
 མ་  ལ་མ ག་ ས་   ་ ་༢༠༠༠ ལས་ ག ག་ལག་ཁང་  ་ནང་ ད་པར་  ཉམས་
ག ་ ་  ་ ག་ ་ད ་བ གས་གནང་ ན་ན་    ་ ་ ༢༠༠༨  ་ ་ ་  གས་པར་
བ   བས་ ་  པད་  ང་ཡབ་ ས་ག མ་དང་   ་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་ ས་ མ་
ག ས་  ས་ག ས་  མ ད་ ན་ག་ར་གདན་ཞལ་འ མས་ ་  བ ་ ས་རབ་གནས་
  ་ད  ས་  ན་ ན་ ་ གས་པར་མཛད་གནང་ ག།

༣  ན་བཟང་ ས་  ང་ ་ཁང་།༣  ན་བཟང་ ས་  ང་ ་ཁང་།
 ན་བཟང་ ས་  ང་ ་ཁང་འ ་   ང་   ལ་  ་  ང་ ༧ པ་བ ན་པ ་ ན་  ད་  ས་ 
གདན་ས་  ་ ག་བཏབ་གནང་ ག། ད་ ས་ ་ཁར་ ད་ ་ མ ་ གས་ ས་བསམ་རབ་
  ས་  ང་ ་མ ་ མ་བཤད་  ་འ ་   ་མ་གསང་ གས་ ས་  ང་ ་ག ་བ གས་
གནང་ དཔ་ ན་ ང་   ལ་ལས་བ ན་འ ན་ ི་   ས་ ་དང་  བ   ད་འ ན་ ི་  བ་
མ ་ གས་ མས་  ངས་ཁ་ཡར་འ ལ་ ངམ་ལས་བ  ན་  བཤད་  ་ཁག་ག ས་ ་
ད  ་ ནམ་ལས་ ག ་ མ་  ན་འ ོ ་བཤད་  ་ ་  ང་  ང་ད ན་པ་ ་རང་འཇགས་
བཞག་གནང་ ན་ན་  མ ་ མ་བཤད་  ་འ ་   ་ ་༡༩༩༨ ་ ན་བཟང་ ས་  ང་ ་  ་
བ ད་མཛད་གནང་ ག། བཤད་   ་ ག་ ་    བ་  ་ ག་ ད་ ་འ ་     ་ ་  ༡༩༩༧ 
 ་ག ་བ གས་གནང་ ག། 



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 41

༤  ང་  ང་   ལ་  ་ མ་  ན་ ི་བ གས་  །༤  ང་  ང་   ལ་  ་ མ་  ན་ ི་བ གས་  །
 ང་  ང་ད ན་པ་ལས་ ཨ་མན་  ར་ར ་མ  ན་  མ་ཁ་ ག་  མ་འ ར་ལམ་བདའ་
འ  ཝ་ད་  ན་བཟང་ ས་  ང་ ་ཨམ་པ་སངས་  ་ག ་ ད་ས ་ ལམ་ ི་ ག་ ་ 
དང་  ་ལམ་ ི་ ར་ཁར་  ང་  ང་   ལ་  ་ མ་འ  ན་ ་ གནམ་ད ན་བ གས་ས་   ་
 ་ཁ་དང་ གནམ་æ  ར་ ང་  ང་ ་  ་ ག ལ་ཐབ་ཕར་ ར་འ  ནམ་ད་ བ གས་ས་ ན་
 ར་བ ་ བ གས་  ་  བ་ལ་དང་བཅསཔ་  ་ ད་ ་འ ་མཇལ་ ་འ ག།

༥ ཤར་ ས་ལ།༥ ཤར་ ས་ལ།
ཨ་མན་  ར་ར ་མ  ན་  མ་ ི་ ་བ་ལས་ དང་  ་ལམ་བདའ་  ་  ང་ཐང་  ་  ས་
 ན་  ་ ད་ ༢  ་ ག་ ་ས་ཁར་ གཤགས་ ་ལ་ ར་ ་ ་ཁར་   ་མ་  ང་ ་ ར་
  ལ་  ་བ ན ་  ང་ མ་ ར་ ་འ ་ བ ད་  ་  ལ ་  ར་ ་དཀར་ ས་འ  ག་
འབག་  ་  ང་ག ས་  ་བར་ན་ ས་ ག་ཡང་འ  ངས་ ག།  ལ་ལས་   ང་ ་སར་
  ལ ་ ས་  ང་ མ་ ་  ག་  ་ར་  ་བ ན་ ་  ་འ  ད་ ངམ་ད་  ས་ ་བ ལ་
གནང་  ་  ད་ ་ནང་བ གས་  ་བ མས་  ན་ ་ གཤགས་ ་ལ་ ་ བས་ད་  ང་
 མ་ ས་ ཨ ་ ང ་ ་བ ་ད ་མ ་ ་ ར་ ཝ་ད་   ད་  ་ ་བ ་ད ་མ ་བ་ ན་ 
ཡ་བ ་ད་ ར་  ད་ ་ནང་ལས་བ ན་ ་  ས་  ་མ ་ ག་བ ན་གནངམ་ད་  ་ཚར་
ག ག་  ་ཁར་ ན་ ད་བ  ལ་ ང་ ་འ ་ ས་ ས་གནས་  ་ ང་ཡང་ གཤགས་ ་
ལ་ ར་ ན་པ ་ཁར་  ་ཁར་  ས་བ ལ་གནང་བ ་མ ་ ་   ་ ་  ན་ ིས་བ བས་
གནང་གནངམ་ ན་ ར་བ ་  ་དང་ གཞན་ཡང་གནས་  ་ ་ཤ་མཇལ་ ་འ ག་ ར་
བཤད་ ་འ ག།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ང་  ང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ང་  ང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།42

༦ ཞབས་  ང་མཚན་ ན་བ ་བ་ ༼མཚན་ ན་འ ལ་བ་  ལ་མཚན།༽   ང་ ་༦ ཞབས་  ང་མཚན་ ན་བ ་བ་ ༼མཚན་ ན་འ ལ་བ་  ལ་མཚན།༽   ང་ ་
 བས་ས། བས་ས།
  ་འ མ་ག ས་ཚན་ ི་མ ག་ ་   ང་ཐང་  མ་ ག་ནང་     ་ག ངམ་ ག་ ད་ ་
འ ་ག ང་  ང་ ན་ ི་  ན་པ་ག ན་རབ་  ་ ང་ གས་འ ན་ ་ཞབས་  ང་མཚན་ ན་
བ ་བ་ ར་ ་འ ་  ་མ་  ་འ མ་ག ས་ཚན་ནང་  ན་ ་   ་འ མ་ ་ཁང་འ ་  ་ར ་
གདན་ས་  ་ ག་བཏབ་གནང་ ན་ན་  
མཐའ་མར་     ་ག ངམ་ ད་ ་ ་
ཁར་  ང་ ་ བས་ ག་ ར་ (༢༠༡༦ 
  ༦༤) ཨཔ་ རཔ་ ས་བཤདཔ་
 ན་པས།    ་  ་ གས་ཁར་  བས་
  ས་དང་  མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས་
 ན་ ར་ ་ ་མཇལ་ ་འ ག།

ཞབས་  ང་མཚན་ ན་བ ་བ་ ང་ བས་ས།

 བས་  ས། མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 43

༧   ་འ མ་ ག༧   ་འ མ་ ག
 ་ཁ ་ ་ ་ ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་   ག་ ་ ་ནང་ན་  སངས་  ས་  ་  ་འ མ་
ག ག་ག ར་ ་ ས་ ་ དཔ་ལས་  ག་ ་ ང་ཡང་    ་འ མ་ ག་ ར་ ན་ ང་ བར་
 བས་ ག་ལས་  ་ ར་ཉམས་ ་    མ་ ་ ག་ ར་ བ་  ལ་དར་ ག་ ར་བཤདཔ་ ན་
པས།  ན་ ང་  ན་ ་མ་ ་ མཚན་ ན་འ ལ་བ་  ལ་མཚན་ ི་  ་ ང་བ གས་པ ་ས་
གནས་ ་   ་ མ་ ར་བཏགས་  ལ་ ད་ ་ལས་བ  ན་  ་ མ་ ར་ ན་པས།

གཞན་ཡང་། ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ མ་མ ར་ནང་ “ ྃ་མ་ ་པf  ་⎡   ་⎦   ཿབདག་
 གས་འཆང་པb ་  ང་པས་  ་ ན་མངན་ ང་ ་ད ན་པ།  ་  ད་བསམ་གཏན་   ་  ་
འ མ་ཡང་ད ན་ ་བ ད་པ ་ ས་ །     ་ ་བ ་ ས་བ ་  ་ ་རངས་ཁ། བདག་
ལ་འ ་འ ་བ ་  ་ལམ་ ག་  ས་ །།

ང་རང་ ་ ལ་ན་འ ག་ མ་པ་ལ་ ་  ང་ ན་ ་གཡག་ཙམ་པ་ ག་འ ག་ །” 
 གས་ནས་  “ ་མ་ཐག་ག ད་སད་  ང་།   མས་དགའ་ལ་  ན་འ བས་པ་ ག་  ང་
  ་ག ལ་བ་བཏབ་པ །།”  ར་བ ད་ ་བ མ་འབད་བ་ ན་   ་འ མ་གནས་ ་ཁར་ 
ག ར་ ན་  ་  ་  ང་པ་ ས་
ཞབས་  ས་བཅགས་པ ་
གནས་ ག་ཡང་ ན་པས།

  ་འ མ་ ག

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ང་  ང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ང་  ང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།44

༨  ར་  ད།༨  ར་  ད།
  ་འ མ་ག ས་ཚན་མ ག་ ་གཡས་ ངས་ ་   ར་  ད་ ག་ ད་ ་འ ་  ར་  ད་
གཞན་ལས་  ་ ་ གས་  ་བ  ཝ་ ན་པས། ་ཡང་   ་ཁར་ ང ་ག་ མ་ ག་ ་བཏང་
 ང་  ཐལཝ་འ ག་
མ་ད ་པར་   ར་  ད་
བདག་ ་དང་བདག་ ་
 ་ ས་འགམཔ་ ན་
 ར་བཤདཔ་ ན་པས།

༩ མ ་བ ་ལ།༩ མ ་བ ་ལ།
  ་འ མ་ག ས་ཚན་ལས་ཡར་   ས་ ན་ ་ ད་ ༢   ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ཝ་ད་  
མ ་བ ་ལ་ ར་ས་ ་  དཔ་ ན།   ་ཁར་  ་རང་  ང་ ་ ག་ ་  ན་པ ་  ་བ ན་ ག་
ཡང་མཇལ་ ་འ ག།

  ་  ་ གས་ཁར་  མཚམས་ཁང་ ག་ ད་ ་འ ་   ང་  ང་   ལ་  ་    ་  ང་བ ན་
པ་བ ན་པ ་ ན་  ད་   བ་པ་གནང་བ གས་ས་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ག ང་
གཏད་ ་    ་ ་ ག་ ད་ ་  ་  ང་ ་  ་ བ་ ག་ ་   ང་   ལ་  ་  ང་བ ན་པ ་
  བ་མ་ མཚམས་པ་ད ས་  བ་ ར་ ་ ་ ན་ ར་བ ་ཞབས་  ས་ ག་མཇལ་ ་
འ ག།

 ར་  ད།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 45

 ་ཡང་ དད་པ ་ས་ ན་  གས་བམ་ག ས་པ་ (༢༠༡༠  ག  ༡༨༤)  ནང་ ་  
“བ ན་པ ་ ན་  ད་  ས་ ང་  ང་ད ན་པ་ ་    མ་དབང་ ག་གནང་བ ་བ ང་  
མཚམས་པ་ད ས་  བ་ ་ཡང་  མ ་བ ་ལ་ཁ་ལས་དད་པ་  ད་ ད་  ་  ་ལས་  
དབང་ ཝ་ ན་མ ་བ ་ ས་འ ན་  ་ག ག་ཁར་བ   ད་ ་  ཞབས་  ས་ ད་ས ་  ་
 ་ ་  དཔ་ད་     ལ་  ་མ ག་ ས་  དབང་ ་ ལ་ཁར་འ མས་ ་ ་ ་  ད་ ས་
  ་དབང་  ད་ཆ་ བ་ ་གནང་ ་དབང་ ་  ན་ བས་ ་  མ ་བ ་ལ་ཁ་ ་  ད་ ་  
མཚམས་པ་ད ས་  བ་  ས་འབག་ ་ ར་ག ངས་ ད་ གས་དང་    ་ ་  མ་དབང་
གནང་ཚར་ ན་ན་   མ་གཟིམ་ ང་ནང་  ན་པ ་ བས་   ་ཡང་  ་ ་ ་ཁ་ལས་ ང་
  ་   ་ར ་མཚམས་ཁང་ནང་  ནམ་ད་     བ་པ ་ གས་དང་ མ་ ་  དད་ ས་  ་
ག ག་ཁར་བ   ད་པ ་ གས་ ་    ་ ་ཞབས་  ས་བཞག་གནང་གནངམ་ ན་པས” 
 ར་བ ད་ ་འ ག།

མཚམས་པ་ད ས་  བ་  ་ཞབས་  ས།  ་རང་  ང་ ་ ག

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ང་  ང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ང་  ང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།46

༡༠   བ་ །༡༠   བ་ །
 ་ཁར་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་  མཁའ་འ ོ་
མ ་  བ་ ་དང་    ་ ག་ ་  ང་   ལ་
  ་  ང་ ༩ པ་ད་ ས་འ ་ ང་ག ས་ ་
བ གས་ ་   བས་  ་ ན་བཟང་ ག་
འ ན་པb ་ མ་  ལ་མ ག་ ས་བ ན་
གནང་གནངམ་ ན་ ར་བ ་  བ་ ་  
   ་   མ་ནང་ཁབ་ ་བཅད་ ་ ད་ ་ ག་
འ ག།

མཁའ་འ ོ་མ ་  བ་ །༡༡  ང་ཅན་ ི་  །༡༡  ང་ཅན་ ི་  །
 ང་ཅན་ ི་ལམ་ ག་ ་    ་ ་ ང་  ས་དང་  ག ང་  ང་ ་ གས་   ་  ་ གས་མ་
འ ཝ་ ་ཤ་ ད་ ང་   ་ ་ ་ ངས་ ན་བཤད་ གས་ ་ག་ཡང་ ན་འ ག།

 ང་ཅན་ ་ ད་པ ་  །  ག ང་  ང་ ་ གས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 47

༡༢ ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་གསང་ ་དང་གཟའ་ །༡༢ ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་གསང་ ་དང་གཟའ་ །
ད ་ལ་ ་ཁང་ ་གཡས་ ངས་ལས་ཡར་   ང་  ་  ་ གས་ཁར་   ན་མ  ན་  ང་
 ན་ ིས་བ ན་གནང་བ ་གསང་ ་དང་  གཟའ་ ་ ན་ ར་ ་འ ག།

གསང་ ། གཟའ་ །
༡༣  ན་མ  ན་ ི་ ག་འཁར་དང་ ང་   ལ་ད ་པ ་  བ་ །༡༣  ན་མ  ན་ ི་ ག་འཁར་དང་ ང་   ལ་ད ་པ ་  བ་ །
  ་ ག་ ་   ན་མ  ན་  ང་ ན་རང་ ་ ག་འཁར་  མ ་མ ག་  ་བ གས་གནང་ ་
ལས་འ  ངས་འ  ངསམ་ ན་ ར་བ ་ ང་ ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་  ་མཇལ་ ་འ ག།ད ་
ལ་ག ས་ཚན་ ི་མ ་ ་   ང་   ལ་༩ པ་པb ་ ན་བཟང་ མ་  ལ་མ ག་ ས་ བ ན་
གནང་གནངམ་ ན་ ར་བ ་  བ་ ་ ག་ཡང་འ ག།

 ག་འཁར།  བ་ །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ང་  ང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ང་  ང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།48

༡༤  ་ག བ་གནས།༡༤  ་ག བ་གནས།
  ར་ད ན་ནང་ལས་ཡར་   ས་ ན་ ་ ད་ ༡:༣༠  ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ཝ་ད་   ་
ག བ་གནས་ ་  དཔ་ ན།   ་ཁར་   ག་  མ་ ག་ ད་པ ་ གས་ ་   ་ ་  ་  ་
 ོ་ ད་  ་  ་བ ན་རང་  ན་དང་   ས་  ་ ་  ་ ང་བ ན་ ་མཇལ་ ་འ ག།

 ས་  ་  གས་བམ། ་ག བ་གནས།

༡༥   བ་ །༡༥   བ་ །
 ་ཁར་ ་ཁང་ ག་ ད་ ་ ་ ་  ་
 གས་ཁར་   ་ ་ ན་ ་ ་ ས་
བ ན་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བ ་
  བ་ ་ ག་མཇལ་ ་འ ག།

  བ་ །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 49

༡༦  ལ་ ་ ང་ ་   བ་ ག༡༦  ལ་ ་ ང་ ་   བ་ ག
 ་ག བ་གནས་ལས་ཡར་  ཚལ་མ་  ག་ གས་  ་ ད་ས ་ག བ་ལམ་བ   ད་
 ་   ས་ ན་ ་ ད་ ༡:༣༠   ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ཝ་ད་   ལ་ ་ ང་ ར་ས་ ་
  དཔ་ ན།  ་ཁར་   བ་ ག་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་ ག་ ད་ ་འ ་   ་ ་ ན་ ་ ་   བ་
པ་གནང་བ གས་ས་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ལ་ལས་  ང་   ལ་བ ན་པ ་ ན་
  ད་ཡང་   ་ཁར་   བ་པ་གནང་བ གས་ དཔ་ ན་ ར་བཤད་ ་འ ག།

༡༧  ་ ་  ་  ་ ོ་ ད་  ་ བས་ ག་ ་ ང་  ས།༡༧  ་ ་  ་  ་ ོ་ ད་  ་ བས་ ག་ ་ ང་  ས།
  ར་ད ན་ ག་མ ག་ ས་  ང་ ་ཁང་ ་ག ན་ ངས་ ་   ་འ ར་ ག་ ད་ ་ནང་  
  ་ ་ མས་ཅན་ ག་ ་ ང་  ས་  ད་ ལ་ ་  ་ ད་ ་འ ་   ་ ་  ་  ་ ོ་ ད་  ་
 བས་ ག་ ་ བས་  ས་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  བས་  ས་འ ་ ་མ་ནགས་
 ་ ་ ་ དཔ་ ན་ ང་   ལ་ལས་ ་ཁར་འབག་ ངས་ ངསམ་ ན་ ར་བཤད་ ་

 ལ་ ་ ང་ ་   བ་ ག

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ང་  ང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ང་  ང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།50

འ ག།  ་ཁར་  ་ ་   ང་   ལ་ ་པ་ ་  ན་ད ་ གས་ མ་  ལ་ ི་ཞབས་  ས་
 ན་ ར་ ་ ག་ཡང་མཇལ་ ་འ ག།

 ་  ན་ད ་ གས་ མ་  ལ་ ི་ཞབས་  ས། བས་ ག་ ་ ང་  ས།

༡༨  ་ ་ ན་ ་  ་དམ་ ས།༡༨  ་ ་ ན་ ་  ་དམ་ ས།
  ར་ད ན་ལས་  མ ་ཐང་ཁ་ ་
འ  ་ས ་ལམ་བ   ད་ ་འ  ཝ་ད་  
ནགས་ ་ ་ ར་ས་ ་   ་ ་ ན་
 ་ ་ ས་དམ་ ས་  ་ ་  ན་ ིས་
བ བས་གནང་གནངམ་ ན་ ར་ ་
 ག་མཇལ་ ་འ ག།

དམ་ ས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 51

༡༩  ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  །༡༩  ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  །
 ་ཁ་ལས་ཕར་ མ་ ་ ག་ ་ས་
ཁར་   ་ ་ ན་ ་ ་ ས་  ཨ་
ཐང་ ་ར་ ་  མཁའ་འ ོ་མན་དྷ ་
ར་ཝ་ཐགས་འཐག་སར་གཟིགས་
བ གས་བ གསཔ་ ན་ ར་བ ་ 
   ་བ གས་  ་ ག་འ ག

༢༠ བ ད་  ས་   ལ་པ ་  ལ་ ི་ ང་བ ན།༢༠ བ ད་  ས་   ལ་པ ་  ལ་ ི་ ང་བ ན།
 ་ ་  ་ གས་ཁར་    ་ ་  ལ་ ི་པར་ ག་ ད་ ་འ ་   ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་བ ་
 ན་ ག་ ག་ལས་ཡར་   ་ག བ་
གནས་ ་  ན་པ ་བ ང་   ་ཁར་
 བསཔ་ད་  བ ད་  ལ་ ་   ལ་ ་
 ད་ ་འ ་  བ ལ་གནང་གནངམ་
 ན་ ར་  ད ན་ག ར་   རཔ་  ་
  ་ ས་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  

བ ད་  ས་   ལ་པ ་  ལ་ ི་ ང་བ ན།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ང་  ང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ང་  ང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།52

༢༡   བ་ནང་ ་  ལ་ ི་པར་དང་ བས་  ས།༢༡   བ་ནང་ ་  ལ་ ི་པར་དང་ བས་  ས།
  ར་ད ན་ལས་  མ ་ཐང་ཁ་ ་འ  ་ས ་དང་  ་ག ང་ལམ་བདའ་འ  ཝ་ད་   བ་
ནང་ ར་ས་ ་  དཔ་ ན།  ་ཁར་     ་ ་  ལ་ ི་པར་དང་ བས་  ས་ ད་ ་འ ་  
 ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་ ་ཁ་ལས་མར་   ་ ་འ བ་  ་འ  ནམ་ད་  བ ད་  ས་ག དཔ་
བཀལ་ ་  ་  ལ་ ་   ལ་ ་ ངམ་ད་  དམ་ ་བཏགས་གནང་གནངམ་ ན་ ར་ད ན་
ག ར་   རཔ་  ་  ་ ས་བཤདཔ་ ན་པས།

  ལ་ ི་པར།  བས་  ས།

 ན་ག །  ན་མ  ན་  ང་ ན་རབ་འ མས་  ་གདན་ས་  ང་བ  ད་  ་ནང་ག ས་ 
 ན་ ང་འ ས་བཅགས་  ང་ ་  ་   ས་ ན་ ང་འ ས་བཅགས་  ང་དང་ ད ་ལ་
 ན་ ང་འ ས་བཅགས་  ང་  ་  ས་འ ན་འབད་ ལ་ག ས་འ ག།  ་ག ས་ལས་ 
 བ་   ས་ ན་ ང་འ ས་ གས་  ང་འ ་ནང་   ལ་ མ་  ་བ  ས་ཨ་ ་ ལ་བཟང་
 ས་   ན་དབང་  ག་ ས་    ་ ་ ༢༠༡༥  ་ ་ཁང་ ག་ཡང་བ ངས་ ་གནང་ ག།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 53

༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
 ངས་ ་  ད་ ག་འ ་  དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་ཕར་   ང་གསར་ཁ་ ག་
ག ང་ལམ་བདའ་  ་འ  ཝ་ད་  ར ་  ང་བ ལ་ ་  ང་ ང་ཉལ་ས་མ་  དཔ་ ག་ ་ 
ལམ་ཁ་འ ལ་ ག་ལས་མར་  ངས་  ་ག ང་ལམ་བདའ་འ  ཝ་ད་  ་ ་ ་ཊར་ 
༦༥  ་ ག་ ་ས་ཁར་རབ་  ས་མ ད་  ན་ ད་ས ་  ་ གས་ཁར་ཆགས་ ་འ ག། 
  ད་ ག་འ ་ནང་   མ་ ང་པ་ ༢༦༦ དང་   ་  བས་ ༡༢༩༩  ་ ག་ ད་ ་ ་     ་
 ག་  ༥  ་ནང་ ་བ  ཝ་ ན་པས།   ད་ ག་ ་ནང་ ་ གནས་མང་རབས་ ག་ ད་
 ་ ་  མ་པ་བ ན་ ་ ་བ་ ན།

༢  ངས་  ་དབང་ །༢  ངས་  ་དབང་ །
 ངས་ ་  ད་ ག་  ་བ ་ ག་ཚང་ལས་ཡར་ ་ས་དང་ ངམ་མ ག་ག ས་ཚན་
 ་འ  ་ས ་  མ་འ ར་ལམ་ ི་ ག་ ་  བ་ ་ ག་ ད་ ་འ ་ཨཔ་དཔལ་འ  ར 
(༢༠༡༦   ༥༥) ིས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་  ་མ་ ས་རབས་༡༧པ ་ནང་  ན་པ ་
  ་མཁན་  ་རབས་༢པ་མཁན་ ན་བ ད་ནམས་ ད་ ར་མ ག་ ངས་  ་ག ས་ཚན་
ནང་  ན་ ་འ ོ་ ན་མཛད་བ གས་པ ་ བས་  ་བར་མ ད་  ན་ ི་རབ་གནས་མཛད་
 ་དང་  གས་ ་ ་ཁ ་ ་ ར་ ་ ་དབང་གནང་ ་ ་  ས་  ་ ན་ ་ ཡར་ ང་ ་
 ་བར་ ་ད ག་པར་ ང་ ར་ག ངས་པ ་ བས་  ་ཁར་ ་ ད་ ར་ ་ ང་ མ་ ས་
གསན་མ་བ བ་པར་ ་ད ག་པར་འ  ཝ་ད་ ཙན་དན་ ང་ ་ ་བར་  ་མ་  ་ ལ་
ཙམ་ཡང་ ད་ ་འབད་ ང་ བ ལ་ ང་འཇམ་པ ་ཡན་ལག་བ  ད་དང་ ན་པ ་ ་ ག་

 ངས་ ་  ད་ ག ངས་ ་  ད་ ག



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།54

 ན་ ག་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། ་
 ་དབང་གནང་པ ་ ང་བ ན་ ་འ ་
 ས་ ང་ ་ཡང་ ངས་  ་དབང་ ་
 ར་དར་ བ་ ང་ ད་པ ་ར་ ངས་
བཤདཔ་ ན་པས། ངག་   ན་ ག་
ལས་ ་ ་ ན་ ་  ་  བ་ ་ ན་
 ར་ཡང་བཤད་ ་འ ག།

 ངས་  ་དབང་ །

༣ ཞབས་  ས་ཐང་ ་ཁང་ནང་ ་ ་  ་ཞབས་  ས།༣ ཞབས་  ས་ཐང་ ་ཁང་ནང་ ་ ་  ་ཞབས་  ས།
 ་མ་སངས་  ས་ག ས་པ་ ་  ན་ ་ ་ ན་ ་ ་ ཞབས་  ས་ཐང་ ་ཁང་ ་ ག་
 ་ ད་པ ་ ་  ན་ ག་ ག་ ར་སར་  ན་ ་བ ན་ ག་ག ག་ ་ ང་   བ་པ་གནང་
བ གས་ ག་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་བ ང་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་  ་ཁ ་ ་ ར་ ་ ་ ན་ ་   བ་ ག་ ་ ག་ལས་
མར་ ང་ ་  ་བ ན་གནང་ ་འ ་ག ང་བདའ་  ་གཟིགས་པར་འ  ནམ་ད་ ་མར་མ་
  ད་པས་ ར་ ན་པས། ་ལས་ ག་  ་ཡར་གཟིགས་པར་  ནམ་ད་ ་ཁ ་བ ད་ ་
 ་ག ས་  ས་  ་ ་ལས་ཕར་བ མས་ ་ ་འ ་བཅད་བཏང་ དཔ་མ  ན་ ན་ན་
  ང་བདའ་  ན་པ ་བ ང་ད་  ་ཞབས་  ས་ཐང་ ་ཁང་ ད་སར་ བསཔ་ད་བ ད་ ་
 ་ག ས་ ད་ས་ལས་ ་འ ་བདའ་ ན་  ་  ་ ལ་ ་ ་ཞབས་  ས་མནན།  ག་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 55

 ག་ ་ རཔ་བ བས་ ་བ ལ་གནང་བ ་ བས་ ན་པ ་ རཔ་ ་  ས་དང་ཞབས་
  ས་ག ས་ད་  ་ཡང་ ་ཁང་ནང་ ད་ ལ་ ་  ་མཇལ་ ་འ ག། ་ལས་བ ད་ ་ ་  ང་
བདའ་  ན་ ་ད་  ་  བ་  ་ ད་ས ་གཡས་ཁ་ ག་ ་ ང་ར ་ག ས་  ་ ང་ ་  ་
 གས་ཁར་ བསཔ་ད་བདའ་ ན་  ་བ ད་ ་ མ་ ་བ ་ ་གཤགས་བཏང་  ་བ ལ་
གནང་གནངམ་ ན་ ར་བ ་  ་བ ་བཀག་འབད་ ་འ ་ད་  ་ཡང་མཇལ་ ་འ ག།

ཞབས་  ས་ཐང་ ་ཁང་ ་ ག ང་ཁར་  ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་  ག་འཁར་ས་ཁར་
བ གས་གནང་ ་   ས་པ ་ ཙན་དན་ ང་ ན་ ར་ ་འ ་འ ག།

 ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས།  ག་འཁར་ཙན་དན་ ང་།

བ ད་ ་དམ་ ་བཏགས་པ།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།56

༤  ་  ན་ ག་ ག་དང་ ་  ་  ་  འམ་དབང་  ག་ ན་ །༤  ་  ན་ ག་ ག་དང་ ་  ་  ་  འམ་དབང་  ག་ ན་ །
ཞབས་  ས་ཐང་ ་ཁང་ ་ ག་ ་ ག་ ག་  མ་ ག་ ད་ ་འ ་ ་  ན་ ག་ ག་
 ར་ ་འ ་ ན་པས། ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་ས་གནས་ ་ཁར་  ན་ ་ཞག་བ ན་ ི་ ང་
   བ་པ་གནང་བ གས་བ གསཔ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། ག་ ག་ ་ ་ག ང་
ཁ་ལས་མར་བ ར་ ་ ད་ ་  ་ ང ་འ ་ ་ ་ ན་ ་  ་  ་  འམ་དབང་  ག་ ན་ ་
 ན་ ར་(༢༠༡༦   ༥༥) ཨཔ་དཔལ་འ  ར་ ས་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་  ན་ ག་ ག  ་ ་ ན་ ་  ་གསང་བ ་  ་  །
༥ མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།༥ མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།
 ་ཁང་ ་ ག་ ་  ་ བ་གནག ་  མ་ ག་ ད་ ་ ་མཁའ་འ ོམ་འ མ་ ིས་ ་
 ་ ན་ ་ ་ ་  ་ད ངས་  ་མ ད་པ་
  ་གར་འ བ་  ་ ལ་བ ་ བས་ ན་
 ནམ་ ན་ ར་བ ་ཞབས་  ས་ ་ ང་མ་
འ ཝ་ ་ཤ་མཇལ་ ་འ ག།

མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས་ ད་ས ་  ་ བ།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 57

མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།
༦ ཞབས་  ས་ཐང་ ་ཁང་ ་ ་འདབས་ ་ ད་པ ་གནས།༦ ཞབས་  ས་ཐང་ ་ཁང་ ་ ་འདབས་ ་ ད་པ ་གནས།
 ་ཁང་ ་ ག་ ་ ད་པ ་  ་  ད་པར་ ག་  མ་ ག་ ད་ ་འ ་ ་ ང་ ག་ ན་ ར་
 བཔ་ ན་པས།  ་ནང་མཁའ་འ ོམ་ ་ ས་ ་ ང་ ་ཤ་ག ར་ ་ ་བཞག་བཞགཔ་
 ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་ ་ ག་ལས་མར་ ་ ག་ ་   ང་ཚང་ ར་སར་  ག་ ག་ ག་ ད་ ་ནང་   ་ ནམ་
དང་ ཝ་ ་མཇལ་ ་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

༧ མཁའ་འ ོམ་  ་  ད་གནང་ས།༧ མཁའ་འ ོམ་  ་  ད་གནང་ས།
 ་ཁང་ ་གཡས་ཁ་ ག་ ་མཁའ་འ ོམ་  ་  ད་གནང་ས་ ན་ ར་  ་ ་  ་  ད་གནང་
བ ་ ལ་མཇལ་ ་འ ག།

མཁའ་འ ོམ་  ་  ད་གནང་ས།( ་མ)

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།58

༨ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ཞབས་  ས་དང་ བས་ །༨ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ཞབས་  ས་དང་ བས་ །
  ་ཁ ་གནས་ ་འ  ་ས ་  མ་འ ར་ལམ་ ི་ ག་    ་  ་ ་ ར་ ་ནང་  ག ར་
  ན་  ་  ་  ང་པ ་ བས་ ་ ན་ ར་བ ་ ་ ་ ་  བ་  ་ ད་པ ་  ་ ག་འ ག། ་ཁ་
ལས་ཡར་ མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་    ་ ང་  མ་ ག་ ་  ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ཞབས་
  ས་ ན་ ར་ ་ ག་ཡང་མཇལ་ ་འ ག།

ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ བས་ །
  ་  ་  ང་པ ་ཞབས་  ས།

༩ མཁའ་འ ོ ་གསང་ ག༩ མཁའ་འ ོ ་གསང་ ག
 ་ཁ་ ་མ་  དཔ་ ག་ ་  མ་འ ར་ལམ་ ི་
 ག་ ་  མཁའ་འ ོ ་གསང་ ག་ ན་ ར་
བ ་ ག་ ག་ ག་ཡང་འ ག།

མཁའ་འ ོ ་གསང་ ག



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 59

༡༠   ་ཁ ་གནས།༡༠   ་ཁ ་གནས།
 ངས་  ་ཟམ་པ་ལས་ཡར་ ལ་དཀར་ ག་ ་མ་  དཔ་ ག་ ་ས་ཁ་ལས་འ གས་
 ་ ས་ ན་ ར་མ་༤༠ ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ་ད ་པ ་ས་ཁར་  ་ཁ ་ ་ཁང་དང་ ་
 ་གཡས་ཁ་ ག་ ་  ་ཁ ་གནས་འ ་མཇལ་ ་འ ག།མཁན་ ་པ་སངས་ ་ ང་
 ས་ བ་འ ལ་གནང་ ་དང་འ  ལཝ་ད་ ་མ་ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ་ ས་ཡར་  ་
 ས་བ  ་ བས་གནས་ ་ཁར་ ་ ་ ན་ ་ ་ ་མཁའ་འ ོམ་འ མ་ ིས་བ  ར་ ་
 གས་འ ར་བ  ར་  ་བ གས་སར་ལན་མང་རབས་ ག་མཇལ་ ་འ ་ ས་གནས་ ་
 ་མཁའ་འ ོ་ ག་ ར་བ ་ར་ ངས་བ ད་ ་འ ག།  ག་ ག་ ་  ་འ ་གནས་  ་  ་
བ  ཝ་ ན་པས།  ་ཁར་ ་མ་ ་  ང་རང་  ན་ ག་ ད་ ་འ ་  ་དང་བ ད་  ་ཁ་ག ན་
 ན་ ར་བཤདཔ་མ་ཚད་ གནས་འ ་ཟངས་མ ག་དཔལ་ ་ད ས་ ནམ་  ་ག ར་
  ན་  ་  ་  ང་པ ་ མ་ཐར་ནང་འ ག་ ར་བ ད་ ་འ ག།

གནས་ ་ ་ ང་ ་   ་ཁ ་གནས་ ར་ བ་ད ་པ ་ར་ ངས་ཡང་ ངག་   ན་ ར་ ་
འབད་བ་ ན་   ་ཁ ་ ་ཁང་ ་གཡས་ཁ་ ག་ ་ ང་  ་  བ་ཁར་ ག ང་ ག་ནང་ 
  ་ ས་བ ན་བ ནམ་ ན་ ར་བ ་ ་ ག་ ད་ ་ལས་བ  ན་ གནས་དང་ ་ཁང་ ་
 ང་ ་ཡང་   ་ཁ ་གནས་དང་  ་ཁ ་ ་ཁང་ ར་བཏགས་ ད་པ ་ར་ ངས་བཤདཔ་
 ན་པས། ས་གནས་ ་ཁར་ ད་ ས་ནངས་པ་ཡང་   ་དཀར་ ི་ གས་   ན་མ་ཆད་པར་
 ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།60

  ་ཁ ་གནས། གནས་ནང་ ་མ ང་ ང་།
༡༡  མ་ །༡༡  མ་ །
  ་ཁ ་གནས་ལས་མར་བབས་ ན་ན་ ལ་དཀར་ ག་ ་འ  ་ས ་ག ང་ ག་ནང་
 ་ ག་ ད་ ་འ ་གནས་  ང་ མ་ ིས་བ ན་བ ནམ་ ན་ ར་ བ་  ལ་ ག་དང་
།བཤད་  ལ་གཞན་ ག་ལས་འབད་བ་ ན་  ་ ་ ་ ་ ན་ ་ ་དང་ག ར་ ན་  ་  ་  ང་
པ་ ས་  ན་ ིས་བ བས་གནང་པ ་  བ་ ་ ད་པར་ཅན་ ག་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་
པས།  ་ ་ ས་  བ་དང་ ་གཙང་བ ་ གས་ ་དག་ ་དང་ཁ་འ ན་མ་ གས་ ་ ་
ཁ་འ ན་ ་དང་།  ་དང་  ན་
 ལ་འ ན་ ་ ་ ་ཕན་པས་
 ར་ ན་པས།  ་ཁ ་ ་ ་
 ས་ ངས་ གས་ ་ མ་ ་
འ ང་ས་ ར་ བཔ་ ན་པས།

  མ་ །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 61

༡༢  ལ་དཀར་ ག་ ་གནས།༡༢  ལ་དཀར་ ག་ ་གནས།
 ས་རབས་༡༤ པ ་ནང་  ན་པ ་ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ་ ས་གནས་  ་  ས་གནང་  ་ 
 ་ཁ་ལས་  ང་ ་ཞལ་འབགཔ་ ང་ ་ ག་ག ར་བ ས་གནང་ ག་ ར་  མ་ངག་
དབང་བ ན་འ ན་ ིས་བཤདཔ་ ན་པས།

༡༣  ལ་དཀར་ ག་ ་ ་ཁང་དང་ ར་  ད།༡༣  ལ་དཀར་ ག་ ་ ་ཁང་དང་ ར་  ད།
 ས་རབས་ ༡༤ པ ་ནང་  ན་པ ་ག ར་  ན་ ན་ ་  ་ཡ་ ལ་ ག ར་ ན་  ་  ་  ང་
པ་མ ག་ ས་  ་ཁང་འ ་ ག་བཏབ་གནང་ ག། ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ་གནས་ ་
ཁར་  ན་ ད་པ ་ར་ ངས་ཡང་  ་ར ་ མ་མ ར་ནང་  ་ནས་   ལ་ ་   ལ་  ་ ས་
  ག་ནས་ཞག་འགའ་ ག་ཚང་ ་ ང་ ་ག ར་ གས་དང་། དབང་དང་བཤགས་  ང་། 
མནན་  ག་བ  ་ ། བ ན་པ་    ་ མ་ ོ་ ས་ ང་ལམ་ད  ལ་ ི་མ ད་  ན་ ར་ཉལ་
བ ་ བ།  ས་བ  ད་  ་ ་རངས་ཁར་ ་  ན་པb ་དང་ཞལ་མཇལ་ནས།  ན་  ་  ་ ར་
 ་  ན། ག ད་  ་ གས་ ལ་ཐམས་ཅད་ག ངས།  ར་བ ད་ ་ ད་ ་ ར་ ་འབད་
བ་ ན་  ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ་ གནས་ ་ཁར་  ན་ ད་པ ་ར་ ངས་གསལ་བར་  ནམ་
 ན་པས།  ལ་དཀར་ ག་ ་ཁང་ ་ ག་ ་ ད་ ་ ར་  ད་འ ་ག ར་  ན་  ་  ་  ང་
པ་ ས་བཅགས་གནང་གནངམ་ ན་ ར་ བ་ ང་ད་ ས་ནངས་པ་ག་ ས་ཡང་ལག་
 ན་འཐབ་ ་ དཔ་ལས་ ལ་ཡང་མཇལ་ གས་པར་ ་ཁག་འ ག།

༡༤  ས་  ་   བ་ཁང་ ་ ལ།༡༤  ས་  ་   བ་ཁང་ ་ ལ།
 ལ་དཀར་ ག་ ་ ་ཁང་ ་ ག་ ་ ག་ ་  ད་པར་  ག་ ལ་ ག་ ད་ ་འ ་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།62

ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ ས་  ་   བ་ཁང་ ་  ག་ ལ་ ན་ ར་ བཔ་ ན་
པས།གནས་ ་ཁར་ ས་ ་འ ་ ་ག ག་   བ་པ་གནང་  ་  བ་པ་ བ་ དཔ་  ་ བཤད་
པ་ལས་བ  ན་  ངས་ གས་ ་གནས་འ ་ ་ ང་ ་ ས་  ་  ག་  ར་ ར་ བཔ་
 ན་པས།

 ས་  ་   བ་ཁང་ ་ ལ།
༡༥  ས་  ་  བ་ །༡༥  ས་  ་  བ་ །
   བ་ཁང་ ་  ག་ ལ་ ད་ས ་གཡས་ཁ་ ག་ ་   ་  ་  ང་པ ་ ས་  ་ རཝ་ ས་
བ ན་གནང་པ ་  བ་ ་ ད་ ར་ བ་  ལ་ ད་ ང་  མ་འ ར་ལམ་བསལ་བ ་བ ང་
 དཔ་བཏང་  ་ད་ ས་ནངས་པ་ ལ་ཙམ་ཡང་ ན་འ ག།

༡༦  དཔ་ ་རགས་དང་ ན་ །༡༦  དཔ་ ་རགས་དང་ ན་ །
 ལ་དཀར་ ང་ ་བདའ་  ་ཁ་མར་བ ་བབས་འ  ཝ་ད་ ང་ཐང་ ག་ ་  ག་ ་  མ་
 ག་ག ག་ ད་ ་ནང་དང་  ་ ་རག་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་ ག་མཇལ་ ་ ད་ ་འ ་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 63

 ་མ་ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ་ ས་གནས་ ་ཁ་ལས་ཡར་ ལ་དཀར་ ག་ ་འ  ནམ་ད་
 ་རག་ག རཔ་ ས་འ ལ་བ་  ་ ད་ ལཝ་ལས་བ  ན་ ང་ ་ཡང་ དཔ་ ་རག་ ར་
དར་ བ་ ང་ དཔ་ ན་པས། ་རག་འ ་ མ་ ས་  ན་ ིས་བ བས་གནང་ དཔ་
ལས་  ན་ བས་ཅན་ ག་  ་བ  ཝ་ ན་པས། ་རག་འ ་ ་ག རཔ་འ ་  ་ཁ ་ ་
 ་ ས་ ་ ་ནང་  ར་  བ་  ་བ  ་ ར་འབད་ ་ དཔ་མ་ཚད་  ་ ར་བ ན་ ་རང་ ་
༥པ ་   ལ་  ་ ས་བ  ་ བས་ག རམ་བ ངས་  ་ ན་ ་  ་  ་༥ ་ ལ་  ལ་
འ ག། ་རག་ནང་འ  ་ས ་ལམ་ ི་ ག་ ་གཟར་ ་དཔགས་ ་ ད་ ་འ ་ ན་ ་
 ནམ་ལས་འ ་ ས་  ་ནད་སངས་ ་ ་ཕན་པས་ ར་ ན་པས།

 ན་ །  དཔ་ ་རག 

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།64

༡༧  ལ་ནག་ ་ ད་པ ་ཞབས་  ས།༡༧  ལ་ནག་ ་ ད་པ ་ཞབས་  ས།
 ལ་ནག་ ་ ད་པ ་ ་རག་ ་  བ་ ངས་ ་  ་ བ་ ག་ ་ཞབས་  ས་ག ས་དང་། 
 མས་ཅན་ ི་ ང་  ས་མ་འ ཝ་ ་ཤ་མཇལ་ ་འ ག།ཞབས་  ས་ ་ ་ག་ ་ཞབས་
  ས་ ན་ན་གསལ་ ལ་ ་  ་ ངས་བ  ལ་མ་ གསཔ་ལས་ལ་ ་ ས་ ་ ་ ན་
 ་  ་ཞབས་  ས་དང་ལ་ ་ ས་ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ཞབས་  ས་ ན་ ར་ཡང་
བཤདཔ་ ན་པས།

ཞབས་  ས།ཞབས་  ས་ ད་ས ་  །

༡༨ མཁན་ ན་ ི་ བས་  ས།༡༨ མཁན་ ན་ ི་ བས་  ས།
བ ་ ས་  ང་ཁ ་ག ས་ཚན་ནང་ཨམ་
གསང་ ་དཔལ་ ་ ་  མ་ ི་  བ་ ་
  ་ ་  བས་  ས་ ད་ ་འ ་མཁན་
 ན་བ ད་ནམས་ ད་ ར་ ི་ བས་  ས་
 ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 མཁན་ ན་ ི་ བས་  ས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 65

༡༩  ག་འཁར་ལས་   ས་པ ་ ་ ་ ང་།༡༩  ག་འཁར་ལས་   ས་པ ་ ་ ་ ང་།
ག ས་ཚན་ ་ཁ་ལས་ཕར་ད ན་གསར་ཁ་འ  ་ས ་ལམ་བདའ་  ་  མ་ ་ ག་འ  ཝ་
ད་ ་ ་ ་ ག་ ་ ང་ས་ཁར་  ལ་  ་ ད་ ་འ ་མཁན་ ན་བ ད་ནམས་ ད་ ར་ ིས་
 ག་འཁར་ས་ཁར་བ གས་གནང་
 ་འ ་ལས་   ས་   སཝ་ ན་ ར་ 
 གས་པ་  ན་ ་ (༢༠༡༦   
༥༥)  ས་བཤདཔ་ ན་པས། 
 ང་ ་ ་ ་ ག་ཡང་    ར་བཏང་
 ་ ་ ག་བ མ་ ན་པར་  ག་
ག ས་  ་ཤརཝ་ ན་པས།

༢༠  བས་  ས་དང་ བས་  ་ །༢༠  བས་  ས་དང་ བས་  ་ །
 ་ ང་ ་ཁ་ལས་མར་ མ་ ་ ག་ ་ས་ཁར་མཁན་ ན་བ ད་ནམས་ ད་ ར་ ི་ 
 བས་  ས་ ན་ ར་ ་ ག་དང་  ་ ག་ ་ བས་  ་ ་ ན་ ར་ ་ ག་ཡང་འ ག།

 ག་འཁར་ ་ ་ ་ ག་ ་ ང་།

          བས་  ས།  བས་  ་ །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།66

༢༡  ང་ བ་  བ་གནང་བ ་   ་ མ་ །༢༡  ང་ བ་  བ་གནང་བ ་   ་ མ་ །
བ ་ ས་  ང་ག ས་ཚན་ ི་མ ག་ལས་མར་ ་ཐང་ ་འ  ་ས ་དང་  ་ལམ་ཁར་ ་
མ་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་  མ་ ག་བཀབ་  ་ ན་ ་ ང་ བ་  བ་གནང་པ ་བ ང་  ་པ་
 ་ ད་འ ་ ་འ ་ ས་ ག་ ས་ སཔ་ ན་ ར་བ ་ཙན་དན་ ང་ ་ར་ ་དང་།  ང་
 མ་  ་བ གས་བ གསཔ་ ན་ ར་བ ་
  ་ མ་ ་ཅན་ ་ཤ་མཇལ་ ་འ ག།   ་
  ་ གས་ཁར་  ་ ་བྷ ་ག་ ན་ ར་ ་
 ག་ཡང་འ ག། ངག་   ན་ ག་ལས་    ་
 ང་ བ་  བ་གནང་ ་འ ་  མ་འ  ག་
པ་ ན་ གས་ ན་པ ་ ་   ས་བཤདཔ་
 ན་པས།

 ང་ བ་  བ་གནང་བ ་   ་ མ་ །

བྷ ་ག



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 67

༢༢   ་  ་  ང་པ ་ བས་  ས།༢༢   ་  ་  ང་པ ་ བས་  ས།
 ན་  བ་ ས་  ང་ ་ཁང་ ་   ་
  ག་པ ་ གས་ ་  ་  ་  ང་པ ་
 བས་  ས་ ན་ ར་ ་ ག་མཇལ་
 ་འ ག།

༢༣   ་ཟམ།༢༣   ་ཟམ།
ཐག་ས་ལས་མར་ ངས་  ་ཟམ་  ངམ་འ ་བ ལ་ ་ ས་ ན་ ར་མ་༤༠ ་ ག་འ  ་
བ ་ས་ཁར་ ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་  ་ཟམ་  བ་གནང་བ ་ བས་  ་པ་ ་ ད་འ པ་
ལས་ ང་བ ན་ དཔ་ ནམ་མ  ན་ ་ཟམ་  ད་ཀ་  ་ ས་ སཔ་ ན་ ར་བ ་  ་
ཟམ་  དཔ་ ག་འ ག།

  ་  ་  ང་པ ་ བས་  ས།

  ་ཟམ།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།68

༢༤  ་ ་ ན་ ་  ་  ་  བ་  ་པར་དང་ བས་  ས།༢༤  ་ ་ ན་ ་  ་  ་  བ་  ་པར་དང་ བས་  ས།
  ་ཟམ་ ད་ས་ལས་མར་ ་ ག་ ་ ག་ ག་ ་ གས་ ་ ་ ་  ་ངལ་གནང་བ གས་
ས ་  ་  བ་  ་པར་དང་།   ་  ་ གས་ཁར་ ག་  མ་ ག་ ་ ་བར་  ་ ་ ག་དང་
ཤཝ་ ་ ང་  ས་ ད་ ་ ་ ་  ་ བས་  ས་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་  ་  ་  བ་  ་པར།  བས་ ག་ ་  ས།

 བས་ཤཝ་ ་  ས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 69

༢༥  ་  ་གནས་ ག༢༥  ་  ་གནས་ ག
 ་ཁ་ལས་ཕར་ མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་ལམ་ ི་ ག་ ་  ་ ང་ ག་ ད་ ་ ་ ་རང་རང་
 ་  ་ ལ་བ་དང་བ  ན་ ་ལ་
 ་ ས་ག ་དང་  ་ །  ་ ག་
གཞན་ཡང་མ ད་ ས་  ་ གས་མ་
འ ཝ་ ་ཤ་མཇལ་ ་ ད་པ ་  ་
ཡ་མཚན་ཅན་ ག་འ ག།

 ་  ་གནས་ ག
༢༦  ལ ་ ས་བཀག་པ ་  །༢༦  ལ ་ ས་བཀག་པ ་  །
  ་  ་ གས་ཁར་ལམ་ ི་ ག་ ་   ་ ང་འ མ་གང་ གཔ་ ག་  ག་ལས་མར་གག་
  ་ ད་ ་འ ་ ་མ་ག ར་ ན་  ་  ་  ང་པ་ ས་ ས་ ང་ ག་ལས་ག ར་བ ས་  ་
 ལ ་འ ་ ངས་ ་ ་བ མས་འ  ན་ ་  ་ས་གནས་ ་ཁར་ བས་པ ་ བས་  བ་
 ལ་ ་ ངས་  ་ ་ནང་ཐིམ་ ང་ ་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། ད་ ས་ནངས་པ་ ལས་དང་
 ལ་བ་ ད་ ་ ་ ས་  ་ནང་ལས་ ལ་  ་  ་ ་ ་ ད་ ར་བཤད་  ལ་འ ག།

 ལ ་ ས་བཀག་པ ་  །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ངས་ ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།70

༢༧  ་  ་ད ་ །༢༧  ་  ་ད ་ །
 ་ཁ་ལས་མར་ཟམ་གསརཔ་ ད་སར་མ་  དཔ་ ག་ ་ལམ་ ི་ ག་ ་ ་ ་ ན་ ་
  ་ད ་ ་ ན་ ར་བ ་   ་ད ་ ་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་འབད་ ་ ག་མཇལ་ ་
འ ག།

༢༨   ལ ་ ན་ །༢༨   ལ ་ ན་ ། 
ཟམ་གསརཔ་འ ་བ ལ་ ་ མ་ ་ ག་ཡར་འ གས་ ན་ན་ལམ་ ི་ ག་ལས་མར་
བབས་ ་ ས་ ན་ ར་མ་༢༠ ་ ག་འ  ཝ་ད་ ངས་  ་མཐའ་མར་  ལ ་ ན་ ་ ར་
 ་འ ་འ ག།

 ་  ་ད ་ །

  ལ ་ ན་ །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 71

༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
ཨ་ཐང་  ད་ ག་འ ་  དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་   ་རང་འ  ་ས ་ག ང་ལམ་
བདའ་  ་ ས་གནས་ཀ་ ་ ་ ་མ་  ད་པ ་   ང་ཟམ་བ ལ་  ་འ  ཝ་ད་  ་ ་ ་ཊར་
༤༥  ་ ག་ ་ས་ཁར་   མ་འ ར་ལམ་ ི་ ག་ ་ཆགས་ ་འ ག།   ད་ ག་འ ་
ནང་   མ་ ང་པ་ ༡༧༤དང་ ་  བས་༡༩༨༠ ་ ག་འ ག།   ད་ ག་འ ་ནང་    ་ ག་ 
༥   ་ནང་ ་ ག ས་ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་ནང་ ་ གནས་མང་རབས་ ག་
 ད་ ་ ་  མ་པ་བ ན་ ་ ་བ་ ན། 

༢  མ་ཞབས་  ང་ ་ཞབས་  ས་དང་བ ས་ཆ ་  ངམ་ ་ ལ།༢  མ་ཞབས་  ང་ ་ཞབས་  ས་དང་བ ས་ཆ ་  ངམ་ ་ ལ།
བ་ ་ ་བ ལ་ ་འ  ཝ་ད་    ང་ཟམ་བདའ་  ་ ་ ག་ ང་འ  ་ས ་དང་  ་ག ང་
ལམ་ལས་འ  ཝ་ད་  ་ ལ་  ་ ར་ས་ ་  དཔ་ ན།  ་ཁར་ ་མ་ཞབས་  ང་ ན་ ་
 ་བ ་ ་ལས་ཡར་ ག་འ  ནམ་ད་འ མས་པ་གསང ་ ས་ག ལ་ཇ་འབག་  ་ས་
གནས་ ་ཁར་ བས་བ ་ ་བར་ ངས་ ན་ན་ག ལ་ཇ་ ངས་པ ་ བས་  ་ བ་ ག་
 ་བཞག་གནང་བ ་བ ས་ཆ ་  ངམ་ ་པར་དང་།  ་ ་  ་ གས་ཁར་  ་ བ་ ག་ ་
 མ་ཞབས་  ང་ ་ཞབས་  ས་དང་བ གས་  །  ་ལས་  ་ ང་ ་ཤ་ ད་ ་ ་ མ་ ་
འ ལ་བ་ ལ་ ལཝ་ ན་ ར་ ་ ་མཇལ་ ་འ ག།

ཨ་ཐང་  ད་ གཨ་ཐང་  ད་ ག



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།72

བ ས་ཆ ་  ངམ་ ་པར། ཞབས་  ས།

བ གས་  ། འ ལ་བ་ ལ་བ ་  །

༣  མ་ཞབས་  ང་  ་ངལ་གནང་ས།༣  མ་ཞབས་  ང་  ་ངལ་གནང་ས།
 ་ཁ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་རབ་  ས་མ ད་
  ན་ ད་ས་ ་  དཔ་ ན།  ་ཁར་ ་མ་
 མ་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་  ་ངལ་གནང་
བ གས་བ གསཔ་ ན་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས།

 རབ་  ས་མ ད་  ན།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 73

༤ དཔལ་ ན་ ་  ་ཤ་  །༤ དཔལ་ ན་ ་  ་ཤ་  །
 ་ཁ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་ཙན་དན་ ང་ ར་ས ་  ་ ་ ག་ ་  ་ ་   ་ མ་པ་  ་ ད་ ་
འ ་དཔལ་ ན་ ་  ་ཤ་  ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།ད་ ས་ ན་ ད་  ་བར་ན་ ་
 ག་ ང་ག ས་ཚན་ནང་  ་ ར་ མས་ཅན་ ་ ་འཕརཝ་ ས་ག དཔ་ ་ལས་བཀལ་
 ་ ད་ ་འ ་དཔལ་ ན་ ་  ་ཤ་  ་འ ་ ས་  ང་   བ་འབདཝ་ ན་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས།

༥  ག་འཁར་ཙན་དན་ ང་།༥  ག་འཁར་ཙན་དན་ ང་།
 ་ཁང་ ་ ག་ ་ཙན་དན་ ང་  མ་ ག་ ད་ ་འ ་ ་མ་འ མས་པ་གསང ་ ས་
 མ་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་  བ ་ ་ལས་ཡར་གདན་འ  ན་ ་ ན་ན་ད་ ས་ཙན་དན་ ང་
 ད་སར་  དཔ་ད་ ང་བ ན་ ད་ ད་གཟིགས་  ་ ན་ ་བ གས་གནང་གནངམ་

དཔལ་ ན་ ་  ་ཤ་  །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཨ་ཐང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཨ་ཐང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།74

 ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། ཙན་དན་ ང་ ་ཞལ་ལག་ ང་ ་ ག་ཧང་ ་ ག་ ་
བ གས་ ་ཉལ་བ་ ན་   ་ལམ་འ བ་ ་ ་སངས་ གས་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་
ཡང་ ཞབས་  ང་ངག་དབང་
 མ ་  ལ ་ ི ་  མ ་ ཐར་ 
(༢༠༠༡  ག ༢༢༤) ནང་
 ་  “ ག་འཁར་ཙན་དན་
 ི་ ང་  ས་ཁར་བ བས་
 ་ ང་བ ན་གཟིགསཔ་ད་ 
ཙན་དན་ ང་མ་ ་བར་   ས་
 ད་ ་ ་ ད་  ་ཡང་མཇལ་
སར་ ད།”  ར་བ ད་ ་
འ ག།

༦   མ་ཟས་ ང་།༦   མ་ཟས་ ང་།
 ་ཁང་ ་ག ན་ ངས་ཨ་ ང་ ་མ ག་ ་  མ་ཟས་ ང་  མ་ ག་ ད་ ་འ ་ ་མ་
འ མས་པ་གསང ་ ས་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ ་ག ལཝ་ ངས་པ ་ ལ་ ་ ང་
འ ས་  མ་ཟས་ ལ་ ་འ ་བ ས་ ན་ན་ནང་ ས་ས་ཁར་བ གས་གནང་  ་ ལ་ལས་
  ག་མ་བཏགསཔ་ད་  ་ ་ ད་འ ་ ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ ་ར་ ་ ལ་ད ་པ ་བཀའ་
  ་གནང་ དཔ་བ ན་ ་ ད་ ས་ནངས་པ་ཡང་   ་ན་ཁ་མ་ ན་ ི་  ་མ ན་ ་ ལ་
  ལ་ ད། 

 ག་འཁར་ཙན་དན་ ང་།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 75

 ་ཡང་ ཞབས་  ང་ངག་དབང་ མ་  ལ་ ི་ མ་ཐར་ (༢༠༠༡  ག ༢༢༤-༢༢༧) 
ནང་ ་ “ ་ལས་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ ག ལཝ་བ ས་ཚར་བ ་མ ག་ ་  ག་ ་
 ས་  ང་འ ས་   མ་ཟས་ ག་ ངས་ ་འ ་ ་ ནང་ ས་ ་ཡང་  ཞབས་  ང་ ན་ ་
 ་ ས་  ས་ཁར་བ གས་གནང་  ་  ལ་ལས་  ག་མ་བཏགསཔ་ད་  ཞབས་  ང་ག་
 ་བ གས་ས་ ་  ང་འ ས་  ་ ད་ ལ་བར་ ང་ད པ་  ་བཀའ་གནང་བཞག་ དཔ་
བ ན་ ་  ལ་ལས་  མ་ཟས་ ང་ ་ལས་ཟ་བཏགས་ ན་ན་  འདས་པ ་ ་ ་དག་
པ་ ག་ ་  ན་ ང་ ན་ ད་  ་ཨ་ ག་ར་   ་ན་ཁ་ ་   ང་འ ས་  ་ ད་ ལ་བར་
 ང་  ལ་ དཔ་བ ན་ ་   མ་ཟས་ ང་ ་ཡང་ ད་  ་ ་ ག་ ང་ ་མཇལ་སར་ ད།” 
 ར་བ ད་ ་འ ག།

   མ་ཟས་ ང་།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཨ་ཐང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཨ་ཐང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།76

༧  མ་ཞབས་  ང་ ་ ག་ ལ་དང་ ག་  ལ།༧  མ་ཞབས་  ང་ ་ ག་ ལ་དང་ ག་  ལ།
  མ་ཟས་ ང་ ད་ས་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་ཨ་ ང་ ་  ག་ ་  ་ ང་ ་ཤ་ ད་ ་ ་ཁར་
 ་མ་ ་ ག་ ང་ ་ ་ཁང་ ་མ ད་བ ས་པ ་ བས་མ ད་ཆ་ ་ ་ ལ་ལས་ མ་
ཞབས་  ང་ ས་གནང་ ད་པ ་ ལ ་ཆ་༡དང་ ང་དཀར།  ག་  ལ་ ་ ་འ ར་  ན་
 ་ ག ད་   ན་ག་ ་ཡང་ ད་པར་ ག་ བ་ལས་ད་   ་བར་ན་ཡང་ ་ཁང་ ་ནང་  ན་  ་
མཇལ་ ་འ ག།  ་ཡང་ ཞབས་  ང་ངག་དབང་ མ་  ལ་ ི་ མ་ཐར་ (༢༠༠༡  ག 
༢༢༤) ནང་ ་ “ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ ས་ འ མས་པ་  ག་  ་ནང་  ན་  ་གནང་
བཞག་ ་ ་ ་ ལ་ལས་  ག་ ལ་  ་ག ག་དང་  ག་  ལ་ག ག  ང་དཀར་ག ག 
ཁ་ས ་ ་  ་ག ག ད་  ་ཡང་ ་ར་ ང་ ་ནང་  ན་ ངས་ ་མཇལ་སར་ ད།”  ར་
བ ད་ ་འ ག།

ཞབས་  ང་ ་ ག་ ལ་དང་ ག་  ལ་ ་ ག་ བ་ས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 77

༨  ག་ཀ་ག ང་ ་ ང་བ ན་གཟིགས་པ ་  །༨  ག་ཀ་ག ང་ ་ ང་བ ན་གཟིགས་པ ་  །
 ་ ག་ ང་ ་ཁང་ ་ག ན་ ངས་ལས་ཕར་ ་ལ་ ་འ  ་ས ་དང་  ་ག ང་ལམ་
བདའ་  ་ ས་ ན་ ་ ད་༣ ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ་བ ་ས་ཁར་ས་གནས་ ག་ཀ་ག ང་
 ར་ས་ ་ ་མ་ མ་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་འ  ག་ ་བ གས་ ་བ ན་པ་དང་འ ོ་
བ ་ ན་མཛད་ ་ ་ ང་བ ན་ ད་ ད་གཟིགས་  ་ ན་ ་ ག་  ་  ས་  ར་གནང་
གནངམ་ ན་ ར་བ ་  ་ བ་ ག་ ་ཆགས་ ་ ད་  ་  ་འ ་མཇལ་ ་འ ག།

༩ འ མས་པ་གསང ་ ་ཁང་ ལ་ ང་ ག༩ འ མས་པ་གསང ་ ་ཁང་ ལ་ ང་ ག
 ་ ག་ ང་ ་ཁང་ ད་ས་ལས་ཡར་ ས་ ན་ ་ ད་༢ ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ་ད ་པ ་
ས་ཁར་ཞབས་  ང་ ན་ ་  ་གནས ་འ མས་པ་གསང ་ ་ཁང་ ལ་འ ་འ ག།

༡༠    བ་ཁང་དང་  བ་  ་ ལ།༡༠    བ་ཁང་དང་  བ་  ་ ལ།
 ་ཁ་ལས་ཡར་ ས་ ན་ ་ ད་༡ ་ ག་འ  ་ད ་པ ་ས་ཁར་   བ་ཁང་ ་ ལ་ ག་
 ད་ ་འ ་ མ་ག་ ་   བ་ཁང་ ན་ན་ ངས་བ  ལ་ གས་ ་ ག་ ན་འ ག།
   བ་ཁང་ ་  ་ གས་ཁར་ ་མ་  བ་ ་ ག་ ད་ ་འ ་ ་ ག་ ང་ག ས་ཚན་ ི་
འ ང་ ་  ་བ ན་  ་ ན་ ་  ་ཁར་  ་ས་བཏང་པ ་ ལ་ལས་བ མས་ ང་པ ་ ་
   ས་བཤདཔ་ ན་པས།

༡༡ མཁའ་འ ོ་མ ་  བ་ །༡༡ མཁའ་འ ོ་མ ་  བ་ །
ཨ་ཐང་ ་རང་ཁ ་ ་ཁང་ ་ ག་ལས་ཕར་གཡས་ཁ་ ག་ ་ ས་ ན་ ར་མ་༡༥ ་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཨ་ཐང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཨ་ཐང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།78

 ག་འ  ཝ་ད་ ག་ ་  ད་པ་ལས་
མར་འ ན་  ་ ་འ ་མཁའ་འ ོ་
མ ་  བ་ ་ ན་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས།ད་  ་  བ་ ་འ ་ ་ཁང་
 ་འ ང་ ་  ་བ ན་ ་འ ག།

མཁའ་འ ོ་མ ་  བ་ །

༡༢ མཁའ་འ ོ་མན་དྷ ་ར་བ་ ས་བ གས་གནང་བ ་པ་ །༡༢ མཁའ་འ ོ་མན་དྷ ་ར་བ་ ས་བ གས་གནང་བ ་པ་ །
 ་ཁང་ ག་ ་ ང་ ་  ག་ ་
  ་ ང་  མ་ ག་ ད་ ་འ ་ ་
 ་བ་ལས་ཡར་   ས་  ་པ་ ་
འ ་མཁའ་འ ོ་མན་དྷ ་ར་བ་ ས་
བ གས་གནང་གནངམ་ ན་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས།

མཁའ་འ ོ་མན་དྷ ་ར་བ་ ས་བ གས་གནང་བ ་པ་ །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 79

༡༣ མཁའ་འ ོ་མ ་ཐགས་འཐག་འ   ་ ལ།༡༣ མཁའ་འ ོ་མ ་ཐགས་འཐག་འ   ་ ལ།
པ་ ་ ད་ས ་ ང་ ་མ ག་ལམ་ ི་གཡས་ ངས་ ་  ་ བ་ ་ཅནམ་ ག་ ད་ ་འ ་
 ་མ་མཁའ་འ ོ་མན་དྷ ་ར་བ་ ་ཁར་  ན་ ་ཐགས་འཐག་གནང་བ ་བ ང་འཐག་འ  ་
  ་ ས་ ་འ ་  ་ ་  ན་ ིས་བ བས་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

མཁའ་འ ོ་མ ་ཐགས་འཐག་འ   ་ ལ།
༡༤ ཨ་ཐང་མ །༡༤ ཨ་ཐང་མ །
 ་འ ་ཁ ་ ན་ཁང་ ང་བ་ལས་ཕར་ ས་ ན་ ར་མ་༡༥ ་ ག་འ  ཝ་ད་མ ས་ ང་
  ་ ང་ ན་པ ་ནགས་ཚལ་ ིས་བ  ར་བ ་  ག་ ་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་བ ་ཨ་ཐང་
མ ་འ ་ཆགས་ ་འ ག། མ ་  ་ཆགས་ ལ་  ར་ལས་  ས་པར་མ  ན་འ ད་ ད་
པ་ ན་   ག་ ས་ ས་
རབ་མཐའ་ཡས་  ས་བ  ་
བ   གས་མཛད་པ ་  ང་
 བ ་ནང་ཁ ་གསལ ་  ་
བ ད་ ་འ ག།

ཨ་ཐང་མ །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཨ་ཐང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཨ་ཐང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།80

༡༥ བ ་ ་ ར་བཏགས་ད ་པ ་ ངས།༡༥ བ ་ ་ ར་བཏགས་ད ་པ ་ ངས།
ཞབས་  ང་ངག་དབང་ མ་  ལ་ ི་ མ་ཐར་ ༢༠༠༡  ག (༢༢༢-༢༢༣) ནང་
 ་ “ ་བ ང་ ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་  ་ ག་ ང་ ་ བས་ ་  ་ནང་  ་མ་ལས་  ་
གནས་ ་ འ མས་པ་  ག་ ་ ས་   ན་བདག་ ས་ ་ བ  ན་བ ར་ཞབས་ ག་ ་ ང་ 
 བས་མ་བ ཝ་  ང་པ་ ན་ ་  གས་ལས་  ་  ་ ་འ  ན་  ་ གས་བ ད་གནང་  ་ 
 ་ནང་ལས་མར་  ང་ ་ ག་ ་མཐའ་མར་ ན་ ད་  ན་ ་  མ་ ་ ག་  ་ངལ་གནང་
བ གསཔ་ད་ ལས་མ ན་ ་ ག་ག ང་ཅན་ད ས་ ་  ན་ ་  མ་ གས་མ་བ ཝ་
མཛད་ ་ད །  ད་དམག་ང་ ས་  ག་བཏང་ད་ ་ ར་  མ་ཡར་ ག་འ  ན་ད ས་
པ ་ག ལ་བ་བཏབ། ད་ ས་  ་དམག་ ས་   ན་ ད་པ ་ཁག་དང་འགན་ ་ ལས་
མ ན་ ་ ག་ག ང་ཅན་ ིས་ བ ས་གནངམ་ལས་ ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་  གས་བ ་
 ག་ ་ ང་  ་  ་ཁ་ལས་ ག་འ  ནམ་ད་  ་  ་ ང་ཡང་བ ་ ་ ར་ག ངས་གནང་
 ག།”  ར་བ ད་ ་ དཔ་མ་ཚད།   ་བ  སཔ་ ས་རབ་དབང་  ག་ ས་ངག་   ན་
བ ད་ ་ནང་ ་མ་ མ་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་མ ག་ ད་དམག་ ས་ གས་བ ་ ག་
 ་  ་ ་ལས་བ གས་མ་  ར་བར་ གས་བ ན་  ་ བས་ ག་  ང་ག ས་ ་ལས་
བ ར་ ན་ན་  ་ ག་ ང་ ་བཙན་ས་འ ལ་ ་ ཝ་མ་ལངསམ་ ག་བ གས་པ ་
མཐའ་མ ག་ ་  ་ ་འ  ན་  ་ གས་བ ད་གནང་  ་ ་ཁ་ལས་མར་ ང་ ་ ག་ ད་
ས ་  ་ བ་  མ་ ག་ ་  ་ངལ་གནང་བ གསཔ་ད་ ་ ག་ ང་ ་  ་ ་ ་ལས་ལས་
མ ན་ ་ ག་ག ང་ཅན་ ིས་ མ་ གས་མ་བ ཝ་ ་ལས་མཛད་ ་ད །  ག་ཡར་
འ  ན་གནང་ ར་ ཝ་ད་ མ་ གས་བ ་ ག་ ག་ ང་  ་ས་གནས་ ་ཁ་ལས་ཡར་ ག་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 81

  ནམ་ལས་བ  ན་ ་ ་ ་ ང་ཡང་བ ་ ་དང་ ག ས་ ་ ་ ང་ཡང་ ་ ག་ ང་ ར་
བཏགས་གནང་བ ་ར་ ངས་བཤདཔ་ ན་པས།

བ ་ །

༡༦ ཨ་ཐང་ ར་ བ་ད ་པ ་ར་ ངས།༡༦ ཨ་ཐང་ ར་ བ་ད ་པ ་ར་ ངས།
  ་བ  སཔ་དཔལ་འ  ར་ ིས་ངག་   ན་བཤད་  ་ནང་ ་མ་ ང་  ང་   ལ་  ་  ་
  ང་ག ས་པ་བ ན་འ ན་ གས་ ན་མ ག་བ ན་པ་དང་ མས་ཅན་ ི་ ན་མཛད་
  ་ ན་ ་ད་ ས་ ་འ ་ཁ ་ག ས་ཚན་ ི་མ ག་ ་ བསཔ་ད་འ ་ཁ་ལས་ཡར་
གཟིགས་པ ་ བས་ ་འ ་ཁ ་ག ས་  ་ ག་ ་ ད་པ ་བ ་ ས་ལ་འ ་ ་ ་
ཨ་ ་བ ་ མ་  ་གཟིགསཔ་ལས་བ  ན་ས་གནས་ ་ ་ ང་ཡང་ཨ་ཐང་ ར་བཏགས་
གནང་ གས་བཤད་ ་འ ག།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཨ་ཐང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཨ་ཐང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།82



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 83

དར་དཀར་  ད་ གདར་དཀར་  ད་ ག
༡ དར་དཀར་  ད་ ག་ ་ ་   ད།༡ དར་དཀར་  ད་ ག་ ་ ་   ད།
དར་དཀར་  ད་ ག་འ ་  དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་    ་རང་འ  ་ས ་ག ང་
ལམ་བདའ་  ་   ་ ་ ་ཊར་ ༣༥  ་ ག་ ་ས་ཁར་ཆགས་ ་ དཔ་ ན།  ད་ ག་
 ་ནང་    མ་ ང་པ་ ༡༥༢ དང་   ་  བས་ ༡༣༤༧  ་ ག་འ ག།  ད་ ག་ ་ནང་
ག ས་ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་    ་ ག་ ༥   ་ནང་བ  ཝ་ ན་པས།   ད་ ག་
 ་ནང་ ་ གནས་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་  མ་པ་བ ན་ ་ ་བ་ ན།

༢   ན་པ ་  ་བ ན་རང་  ན།༢   ན་པ ་  ་བ ན་རང་  ན།
དབང་འ ས་ལས་  ་མ་ག ས་ཚན་ ་འ  ་ས ་དང་  ་ག ང་ལམ་བདའ་  ་ ས་
 ན་ ་ ད་༡ ་ ག་ ་ས་ཁར་ལམ་ ི་ ག་ ་ ག་  མ་ ག་ ་ གས་ ་  ན་པ ་  ་
བ ན་མཇལ་ ་འ ག།  ་མ་ ་ མ་ ན་བཟང་ མ་  ལ་(༢༠༡༧  ་༥༢) ས་
ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་ ་མ་དར་དཀར་  ང་ ་ག ང་  ར་ ་ ང ་ ་ ་ ་ ར་ ད་ ་
 ་ཁར་ ང ་ ་ ས་ ད་མ་འ ཝ་  ་  བ་  ་  ་ ར་ ་བ ་བར་འ  ་བ ་བ ང་   ་
 ང་  མ་ ག་ ་མ་ ་ ་ ཝ་ ངས་ཚད་ ་ ་ག གས་ལས་ ང ་འབད་ ་ཆ་ག ག་
འ ག་ ར་ ན་པས། ཝ་ག ས་ ད་ས་ལས་ག ག་དར་དཀར་  ང་ནང་དང་། ག ག་
 ་ ག་  ང་ནང་ ལ་ ་ ར་ ན་པས། ་ལས་ ་ ག་  ང་ནང་ ་ ད་  ་ ་  ་  ་
འ ་ ་ཚད་གང་འབད་ ་འ ་དར་དཀར་  ང་ ་འ  ན་ ་ ན་ན་  ན་པ ་  ་བ ན་ ད་
ས ་ ག་ ་ ག་ ་ ག་ཁར་  དཔ་ད་ ་བ ་ ས་འ ་  ་འབག་ ང་ ་ལས་ར་འབག་
མ་ གཔ་ད་ ་ ་ ས་ ་ག ག་ ས་འབག་པ་ ན་འབག་ ག་ ར་ག ང་  ན་ ་ ་



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།84

ག ག་ ས་འཇམ་ ག་ ་  ་འབག་  ་ད་  ་  ན་པ ་  ་བ ན་ ད་ ་འ ་ ་ ་བར་
  དཔ་ད་ཨ་ ་  ད།ང་ངལ་འ ་ད ་པས་ ར་ག ང་  ན་ ་  ་ཁར་ངལ་ག ་གནང་
བ ་ ལ་ ་   ན་འ  ལ་ ིས་  ་  ག་ ་ གས་ ་  ན་པ ་  ་བ ན་  ན་ ག་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས། ་ཁ ་ ་ ་ ས་ཁ་ ད་ནང་གནས་ ་ ་ ང་ ་དཔལ་ ར་  ་ ར་
 བཔ་ ནམ་ལས་ དཔལ་ ར་ ར་ ་ས་གནས་  ་ ང་དང་  ་ ར་ ་འ ་ ་ ་ ་ ་
 ་ ན་པས།  ན་པ ་  ་འ ་ད་  ་ཡང་དར་དཀར་  ང་ནང་ ་མཇལ་ ་ ད་ ར་བཤདཔ་
 ནཔས།

  ན་པ ་  ་བ ན་ ད་ས ་ ག



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 85

༣  མ་པ་གནས།༣  མ་པ་གནས།
  ་རང་འ  ་ས ་  མ་འ ར་ག ང་ལམ་བདའ་  ་    ན་ས་ ར་ ་འ ་ཁ་ལས་ཕར་ མ་
 ་ ག་འ  ་ ན་ན་    མ་འ ར་ལམ་ ི་ ག་ལས་མར་   ས་ ན་ ་ ད་  ༡  ་ ག་
ཁ་མར་བ ་བབས་འ  ཝ་ད་    ་ན་གཙང་  ་ ར་ ངས་  ག་ ་ གས་ ་   ག་
 ག་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་ ག་
 ད་ ་འ ་   དང་ ་ལས་ར་  ་  ན་ ་
 ་ ན་ ་  ་གནས་ ན་ ར་བ  ་  ལ་
 དཔ་ ན་ ང་  གནས་ ་ཁར་བ ོད་
པར་ ན་ ་དཀའ་བ ་   ་མཚན་ ིས་ ད་
 ས་ནངས་པ་  གནས་མཇལ་བར་འ  ་
 ་ག་ཡང་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  མ་པ་གནས།

གནས་ནང་ ་   བ་ ག  ་ ང་དཀར་ ི་ མ་པ།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  དར་དཀར་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  དར་དཀར་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།86



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 87

༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
   ་ནག་  ད་ ག་འ ་ དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་   ང་གསར་འ  ་ས ་ལམ་ཁ་འ ལ་ 
   ་   ས་ཟམ་པ་ལས་ཡར་   ་ ་ ་ཊར་ ༢༠  ་ ག་ ་ས་ཁར་ཆགས་ ་འ ག།  ད་ ག་
འ ་ནང་    མ་ ང་པ་ ༣༡༩ དང་   ་  བས་ ༢༤༧༠  ་ ག་འ ག།  ད་ ག་འ ་ནང་ 
ག ས་ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་     ་ ག་ ༥ ནང་བ  ཝ་ ན་པས།   ད་ ག་ ་ནང་
 ་ གནས་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་  མ་པ་བ ན་ ་ ་བ་ ན།

༢    ་བྷ ་ག༢    ་བྷ ་ག
   ་   ས་ཟམ་པ་ལས་ཡར་ ས་ ན་ ་ ་ ་ཊར་༤ ་ ག་འ  ཝ་ད་བ ་ ས་  ་ཁ ་
ག ས་ཚན་ནང་  དཔ་ ན།  ་ཁ ་ག ས་ཚན་   ས་ཏ་ཁ་  ་  ང་ནང་  མ་འ ར་ལམ་
 ི་ ག་ ་   ་བྷ ་ག་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་འབད་ ་ ག་མཇལ་ ་འ ག།    ་བྷ ་
ག་འ ་ ་མ་ ས་  ་འ  ག་པ་
 ན་ གས་  ས་ཨམ་  ་ཨ་
 ་མ་ག ་ ་ ་ ་ཨ་  ་
ད ས་  བ་གནང་ ་ ་ ན་
 ་བཞག་གནང་གནངམ་ ན་
 ར་བཤདཔ་ ན་པས།

   ་ནག་  ད་ ག   ་ནག་  ད་ ག

   ་བྷ ་ག



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།88

༣    ་  ་དང་ མ་  ལ་གཟར་ །༣    ་  ་དང་ མ་  ལ་གཟར་ །
 ་ཁ་ལས་ཡར་  མ་འ ར་ནང་ ས་ ན་ ་ ད་༡ ་ ག་འ  ཝ་ད་ མ་  ལ་ ས་   ན་
ག ས་ཚན་ནང་  དཔ་ ན། ་ཁ ་ ་ ་ ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་ ་མ་ཞབས་  ང་
 ན་ ་ ་ས་གནས་ ་ཁར་འ  ནམ་
ད་ག ལ་ཇ་ ང་  ་ ན་ ་   ་
བ གས་ ་ ་འ ལཝ་ད་ ་མ་ བ་
པ ་བ ང་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ ས་
 ་བ ན་གནང་གནངམ་ ན་ ར་
བ ་ མ་  ལ་གཟར་ ་དང་    ་  ་
འ ་འ ག།

༤ ཞབས་  ང་ ་བ གས་  །༤ ཞབས་  ང་ ་བ གས་  །
 ་ཁ་ལས་མར་ མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་ ང་ག ན་ཁའམ་ ང་ལས་ཁ ་ག ས་ཚན་ནང་
  དཔ་ ན།  ་ཁར་ ་མ་ཞབས་  ང་ ན་ ་  ད་དམག་ལས་བ ར་ ་བ གས་པ ་
 བས་ཝ་ཅན་པ་དང་ངག་
དབང་པ ་ ་ ར་ ་ ་
དབང་གནང་པ ་བ ང་
བ གས་བ གསཔ་ ན་
 ར་བ ་   ་བ གས་  ་
འ ་མཇལ་ ་འ ག།

   ་  །

ཞབས་  ང་ ་བ གས་  །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །
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༥ ཐིམ་མ་ཁ ་  །༥ ཐིམ་མ་ཁ ་  །
ཐིམ་མ་ཁ ་ག ས་ཚན་ནང་  ་ ལཔ་ ་ མ་པ་  ་ ད་ ་འ ་ ་མ་ ས་  ་འ  ག་པ་
 ན་ གས་  ས་ ངས་ ་མཐའ་མ་ལས་ཡར་ ལཔ་ ག་བདའ་  ན་པ ་ བས་ས་
གནས་ ་ཁར་  དཔ་ད་ ལཔ་འ ་   ་ནང་ཐིམ་ ད་པ ་ ་   ས་ལས་བ  ན་ག ས་  ་
 ང་ ་ཐིམ་མ་ཁ་ ར་ ན་པས།

ཐིམ་མ་ཁ ་  །

༦  ་ ་ཨ་རང་  ན།༦  ་ ་ཨ་རང་  ན།
ཐིམ་མ་ཁ ་ག ས་ཚན་ ི་ གཡས་ ངས་ལས་ཕར་ མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་  ་ ང་  མ་
 ག་ ་ ་ ་ཨ་རང་  ན་ ག་མཇལ་ ་འ ག།  ངས་ གས་ ་ ས་གནས་ ་ ་ ང་
 ་    ་ ་ ་ཅན་ ར་ བཔ་ ན་པས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།90

༧  ང་ ང་ནང་ ་   ་ ག་ ག༧  ང་ ང་ནང་ ་   ་ ག་ ག
 ་ཁ་ལས་ཡར་ ས་ ན་ ར་མ་༢༠ ་ ག་ ་ས་ཁར་  ང་ ང་ནང་ ར་སར་      ་ ག་
 ག་  མ་ ག་ ད་ ་འ ་   ་  ་གནས་ ན་ ར་བཤདཔ་མ་ག གས་ ར་ ངས་ཁ་
གསལ་  ་ བ་ གས་ ་ག་ཡང་ ན་འ ག།

 ང་ ང་ནང་ ་   ་ ག་ ག

༨ ག ད་མ ་ནང་ ་ཁང་ ་འདབས་  ་  བ་ །༨ ག ད་མ ་ནང་ ་ཁང་ ་འདབས་  ་  བ་ །
མ ་ཐང་ཁ་ ་འ  ་ས ་  མ་འ ར་ལམ་ ི་  ར་ བ་ ག་ ་ས་གནས་ག ད་མ ་ནང་
 ར་ས་ ་  ་ཁང་ ག་འ ག།  ་ ་གཡས་ཁ་ ག་ ་ ང་ཚང་ནང་   བ་ ་ ག་ ད་
 ་འ ་ ་ཁ ་ ་ ་ ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་   ་མ་ ས་  ་འ  ག་པ་ ན་ གས་
དང་ཝ་ཅན་ཨ་ ་ད ས་   ད་དཔལ་ ་ག ས་མ ་ཐང་ཁ་ ་  ན་པ ་ བས་ས་གནས་
 ་ཁར་  དཔ་ད་ཨ་ ་དཔལ ་ཞལ་  མ་  ་ཁ་  མ་ ་ ར་ ཝ་ད་ མ་ ས་ ་ག་
བ མ་ ག་ད ་ ་ ར་ག ངས་པ ་ལན་ ་ཨ་ ་ ས་ ང་ ང་དང་ཤར་ཤར།  ར་ ར་
 ་ ཝ་ཚ་ ་འ ་ ས་ ་ད །   ང་ག བ་གང་ ་ ་ ར་ ཝ་ལས་ མ་ ས་ ་ཁར་
  བ་ ་འ ་བ ན་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 91

ཡང་  ན་མ ་ ་རབས་ལ་ ་ ག་ ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་   བ་ ་འ ་   ན་མ  ན་
  ང་ ན་ ི་  བ་ ་ ན་ ར་ཡང་བཤདཔ་ ན་པས།    ་ ་ར་ ངས་ཡང་།  ག ར་  ན་
པb ་  ང་པ ་ མ་ཐར་ ད་ ར་ ན་མ ས་ (༢༠༡༥  ག་ ༢༢༩) ནང་ ་ “ ང་ ར་
ཡ་  ་  བ་ན་མ ་ ག་ ད་པས་ད་ ་ ད་དམ།  ཝ་ཅན་   ་   ས་ ་འ ོ་བ ་ལམ་
 ི་  ང་ ར་ན།  ང་གནས་ གས་  ་ ན་ལ་མ ན་ མ་  མ་པ ་གནས།   ང་ ་   ལ་
 ་ག ག་ ད།   ་ ས་མ ་ ང་ཐག་ ང་བས།    ་ ར་ནས་མར་ལ།  ནགས་མ་
 བ་ བ་  ་ནང་ན།    ་  ན་པ་ ག་ ད་  ས་བ ན་ནས་ ད་པས།    ད་ མས་
  ས་མ ང་ངམ་ ས་པ་དང་། མ་མ ང་ ར།   ་མ་ཞང་  བས་  ས་ ག་ ངས། ག ན་
ཤར་ གས་ག ག་ ས་བ ར་  ན་པས།   མ་ ལ་དང་ ་ མས་ ས་པར་འ ག་ ར་
ནས་ ག་  ང་བས།   ་མ་ ག་དབང་ ས་ང ་ལག་པ་ནས་བ ང་  །   ད་འ ར་  ད་
པ་ ་ལས་ས་   ས་  ད་ ་བར་འ ག་ ར་ནས་ ན་ ་ཡང་ ད་ ས་ ། །”  ར་བ ད་ ་
 ད་ ་ ར་ ་འབད་བ་ ན་   བ་ ་
འ ་ ན་མ  ན་  ང་ ན་པ ་  བ་
 ་ ན་པས།  ས་གནས་ ་ཁར་ ན་
མ  ན་  ང་ ན་པ་གནས་ གས་
  ་ ན་བ  མས་ ་བ གས་པ་
ལས་བ  ན་ ས་གནས་  ་ ང་ ་
ག ད་མ ་ནང་ ར་ ན་ ང་  ད་
 ས་ ངས་ གས་ ་    ད་ ས་
ནང་ ར་ བ་  ལ་འ ག།   བ་ །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།92

༩ ཞབས་  ས།༩ ཞབས་  ས།
 ར་ག ་ཁ ་ག ས་ཚན་ ི་  མ་འ ར་ལམ་ ག་ ་    མཁན་ ན་བ ད་ནམས་ ད་ ར་
 ི་ ས་  ་  ས་དང་   བས་  ས་ ན་ ར་ ་ག ས་   ད་ ལ་ ་  ་མཇལ་ ་འ ག།

 བས་  ས། མཁན་ ན་ ི་ ས་  ་  ས།
༡༠  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་གསང་བ ་  ་  །༡༠  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་གསང་བ ་  ་  །
 ་ཁ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་   ་ཁང་ ང་ ་
 ག་ནང་  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་
གསང་བ ་  ་  ་ ན་ ར་ ་ ག་མཇལ་ ་
འ ག།

 མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་གསང་བ ་  ་  །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 93

༡༡   ་ ང་  །༡༡   ་ ང་  །
མ ་ཐང་ཁ ་ག ས་ཚན་ལས་ཡར་  མ་འ ར་ལམ་བདའ་  ་  མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་
  ་ ང་  ་ ་  དཔ་ ན།ས་གནས་ ་
ཁར་  ་  མ་ ང་ ་བ ་ མ་འབད་
 ་ ག་ དཔ་ལས་ས་གནས་ ་ ་
 ང་ཡང་  ་ ང་  ་ ར་ དར་ བ་ ང་
 དཔ་ ན་པས།ས་གནས་ ་ཁ ་
  མ་འ ར་ལམ་ ི་གཡས་ཁ་ ག་
 ་  ་ ་མཁན་ ན་བ ད་ནམས་
 ད་ ར་ ི་ཞབས་  ས་ ན་ ར་ ་
 ག་ཡང་མཇལ་ ་འ ག།

༡༢ བ ་ ན་ ག་ ག༡༢ བ ་ ན་ ག་ ག
  ་ ང་  ་ལས་ཡར་  མ་འ ར་ལམ་བདའ་  ་ ས་ ན་ ་ ད་ ༡  ་ ག་འ  ཝ་ད་བ ་
 ན་ ག་ ག་ ་  དཔ་ ན།གནས་འ ་ ་ ་ ན་ ་  ་   བ་གནས་ ག་བ  ་ ལ་
ལས་ག ག་ ནམ་  ་བ  ཝ་མ་ཚད་རབ་  ང་༡༤པ ་ནང་ ་ དཔལ་ ན་འ  ག་པ ་
 ང་ གས་ལས་  ན་པ ་ཕ་ ་འ  ག་  མ་ ག་ ་མ ག་གནས་ ་ཁར་  ན་ ་    བ་
པ་གནང་བ གསཔ་ད་    བ་པ་བཀའ་བ  ད་  ་ད  ལ་འ ར་ཞལ་གཟིགས་ ་  ངས་
འ ར་བ ན་པ་  ས་པ ་ ང་བ ན་འ བ་ས ་གནས་ ད་པར་ཅན་ ག་ཡང་ ན་པས། 
 ་ཡང་ཕ་ ་འ  ག་  མ་ ག་  ་ མ་ཐར་ གས་   ་ ་   ན་ (༡༩༩༩  ག ༤༧) 

མཁན་ ན་ ི་ཞབས་  ས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།94

ནང་ ་ “ ་ལས་ཤར་ ་ཐང་བ ་ ན་ ག་ ་  ན། བཀའ་བ  ད་  ་ད  ལ་འ ར་ཞལ་
གཟིགས། མ ག་དང་ ན་ ང་ ་ད ས་  བ་ བ། བཙན་  ག་ལཔ་ལ་ གས་པ་དམ་
 ་བཏགས།  ་བ ང་ གས་དམ་ ི་ཐགཔ་ཆད་ ་  གས་བ ་ ་ག ར་ཡར་ ང་  ། ག་
 ་ ན་ན་མ ་བ གསཔ་ ག་ ག གས་ ད་པ ་ ད་ ག་ ས་ གས་ གས་ ་ད །  
  ད་  ་བ ན་པ་  ་  ངས་འ  ་  གས་ག་ར་ ་ བ་ ་ ན་པས།  ང་བ ན་པ ་
གནས་ ་ ང་  ་  མ་ ནམ་ལས་དཔའ་  ་བ  ལ་ གས་  ་   ད་པ་   ང་  ་མ་ཉན་
 ་ ་ ག་ ་མ ན་   ད་  ་  ་ལས་ཚར་ག ད་ ག་ ར་ག ངས་ ག་”  ར་བ ད་ ་
 དཔ་མ་ཚད།   ་ ས་འ  ང་འ  ་མ ད་འཇམ་མ ན་  ན་མཐ ་འ  ང་བ་  (༢༠༠༤ 
 ག ༡༧)  ནང་ ་  “ཤར་བ ་ ན་ ག་ ག་ ་  ན།  བཀའ་བ  ད་  ་ད  ལ་འ ར་
ཞལ་གཟིགས། མ ག་ ་ད ས་  བ་ བ།   ག་ལ ་ག ་བདག་ར་ ག་པ་དམ་ལ་
བཏགས།  ར་ གས་དམ་
 ི་ཐག་པ་ཆད་ནས་  གས་
བ ར་  ར་ བས ། ་  ན ་
ད ངས་ཙ་ན་ག གས་ ད་
པ ་ ད་ ག་ ས།   གས་
 གས་ ་ད ས་  ད་  ་
བ ན་པ་  ་  གས་ ་ཐམས་
ཅད་ ་ བ་པ་འ ག”  ར་
བ ད་ ་འ ག།

བ ་ ན་ ག་ ག



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 95

༡༣   ་ ང་ད ན་པ ་ཞབས་  ས།༡༣   ་ ང་ད ན་པ ་ཞབས་  ས།
  ་ ང་ད ན་པ ་ནང་  ་ ང་ཅནམ་ ་མཁན་ ན་བ ད་ནམས་ ད་ ར་ ི་ཞབས་  ས་
ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་འབད་ ་ ག་མཇལ་ ་འ ག། ངག་   ན་ལས་བཤད་ ་ནང་ ་མ་  ་
 ང་ད ན་པ་བ ངས་  ་ ན་ ་ས་བ ངས་  ་ ་ག་མཛད་གནང་  ་ ས་བ  ་  ་  ག་
 ་ ་འབད་བ ་བ ང་ས ་ ག་ལས་ཞབས་  ས་ ད་  ་  ་ ང་ཅནམ་ ག་ བ་ ད་
 ་འ ་ ས་ད ན་པ ་ ང་ ་ཡང་  ་ ང་ད ན་པ་ ར་བཏགས་གནང་གནངམ་ ན་
 ར་བཤདཔ་ ན་པས།   ན་ ང་ མཁན་ ན་བ ད་ནམས་ ད་ ར་ ི་ མ་ཐར་ནང་  
  ད་ ང་ད ན་པ་ ར་འ ནམ་ ན་པས།

  ་ ང་ཅནམ།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།96

༡༤   ་ ང་ད ན་པ ་ ར་  ད།༡༤   ་ ང་ད ན་པ ་ ར་  ད།
  ་ ང་ད ན་པ ་ ག་ ་ ར་  ད་ ག་ ད་ ་འ ་ ་མ་ས་གནས་ ་ཁར་མཁན་ ན་
བ ད་ནམས་ ད་ ར་ ི་  བ་མ་ ་འ ་ ད་ལ་ ག་འ ན་ ི་  བ་པ་ བ་པ ་ཝ་ཅན་
བ ན་མ་ངག་དབང་   ལ་མ་ ར་ ་ ་  ་ ང་   ན་  ག་གནང་པ ་ བས་མཁན་ ན་
 ིས་བ མ་ ན་འདས་ ་འ  གས་པ་ ་བ ་ག མ་ ི་ད  ལ་འ ར་  ན་དང་བ  ན་
པར་བཅས་པ་མ ན་ མ་ ་གཟིགས་ དཔ་ལས་ས་གནས་འ ་ ར་  ད་ ་  ན་ ིས་
བ བས་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བཤདཔ་མས།  ་ཡང་  ་  ་འ ན་པ་ ན་ ་མཁན་
 ན་བ ད་ནམས་ ད་ ར་ ི་ མ་ཐར་ ན་ ག་འ ད་འ  ་འ  ་ ང་ (༢༠༡༣  ག་ 
༢༢) ནང་ ་ “གང་ ་ ་  ད་ ང་ད ན་པ ་  ་  ད་ནས་ ཝ་ཅན་བ ན་མ་ངག་དབང་
   ལ་མ་ ར་བ ་  ག་ ་མ་ག ག་ ་ག ག་ ན་པ་ ག་ལ།    ་ ད་  ས་  ད་བཏབ་
ནས་ ་མཚམས་དམ་ ར་བ ག་ ང་ ་ ་དང་ ་ཡང་ ་ ད་པ ་དམ་བཅའ་ ས།  
 ང་ ག་ནས་  མ་ནང་ ་བ་འ ལ་བ་དང་   ད་ལམ་ ི་  ་ཡང་ ་ ག་པར་ཞག་འགའ་
 ང་བ་དང་།    མ་  ང་ན་ ་མ་ ང་ ་གཞའ་ ར་ བ་པ་ཐམས་ཅད་  ས་མ ང་།    ་
  ང་ ག་ ད་པ་ ས་ ་ ་བ་ ་ ན་ལས་ ་ ར་ ་མ་ལ་ ་ ་  ན་པས།

ཞལ་ནས།   ་ ་ ་འ ས་ནས་ཞག་ ་བ ་ག མ་ ང་།  ་འ ་ ད་ནས་ ག་འ ན་
 ི་ས་ བ་པ་ ན།   ་ གས་ ་ང ་ཉམས་ ག་ལ་ ད་ ད་ ས་ག ར་ ་ ས་  ན་
  ན་ ང་ཌ་  ལ་ གས་ནས་  ང་  །   ་མ་ ན་ ་ ་བ གས་ ག་  ན་ལན་ ས་  ་
ད  ངས་ ་འཇལ་ ་ ར་ནས་ག་ ད་ ་ ་ ང་བར་ ང་ག ངས།    ་བ ན་མང་ ་
དང་བཅས་  ན་ནས་  ་མཚམས་  ་བ ག་  ་ ད་ ད་  ་ ང་ ར་ ག་ ས་འ ས་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 97

ནས།   ས་པ་ ར་བ་ ་མཐར་   བ་པས་འ  ལ་བ་འ ་ལ་ ར་བ་ ན།    ད་ མས་ ང་
 ་ ས་ཡང་དག་པ་ ག་བསམ་ན་འ ་བ ན་ ིས་ག ངས།  མལ་ས་ ་ནས་མ་  ས་
པར་  ལ་བ་ ་བ   ད་པ ་ད  ལ་འ ར་ཞལ་  ས་ནས་   ན་  ག་མཛད།   ་ ས་  ་
 ད་  ས་ ང་བ མ་ ན་འདས་ ་འ  གས་པ་ ་བ ་ག མ་ ི་ད  ལ་འ ར་  ན་དང་
བ  ན་པར་བཅས་པ་
མ ན་ག མ་ ིས་
གཟིགས”   ར་
བ ད་ ་འ ག།

༡༥ མཁན་ ན་ ི་  བ་ །༡༥ མཁན་ ན་ ི་  བ་ །
ད ན་པ་ ་ ་ག ན་ ངས་ལས་ཕར་ ས་ ན་ ར་མ་༣༠ ་ ག་འ  ་ད ་པ ་ས་ཁར་
མཁན་ ན་བ ད་ནམས་ ད་ ར་ ིས་བ ན་གནང་བ ་  བ་ ་ ན་ ར་ ་འ ་འ ག། 
 ངས་ གས་ ་   བ་ ་ ་ ་ ང་ ་ས་དཀར་  བ་ ་ ར་ བཔ་ ན་པས།

 ར་  ད།

མཁན་ ན་ ི་  བ་ །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།98

༡༦   ་  ་ཕག་  ་  བ་ ་དང་   བ་ ག༡༦   ་  ་ཕག་  ་  བ་ ་དང་   བ་ ག
མ ་ཐང་ ན་ ན་  ང་བཤད་   ་ ག་
ལས་ཡར་   ་ ང་ད ན་པར་འ  ་ས ་ལམ་
 ི་  ་ གས་ཁར་   ་  ་ཕག་  ་  བ་ ་
 ན་ ར་ ་ ག་འ ག།  ད་ ང་ ་ ་ ་བ་
 ་  བ་ ་གཞན་ ག་ཡང་འ ག།

ཕག་  ་  བ་ །

  བ་ །མཁའ་འ ོ་མ ་བྷ ་ག



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 99

༡༧   ་  ་ཕག་  ་གནས།༡༧   ་  ་ཕག་  ་གནས།
མཁན་ ན་ ི་  བ་ ་ ད་ས་ལས་ཕར་ ས་དགའ་ལ་ ན་ ་ཁ་མར་བ ་ ས་ ན་ ་ ད་༡ ་
 ག་འ  ཝ་ད་གད་པ ་ གས་ ་ ག་ ག་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་  ་ ད་ ་འ ་  ་  ་ཕག་  ་
གནས་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་འ  ག་ ས་འ  ང་ནང་ ་   ་  ་ཕག་  ་གནས་འ ་
འ  ག་ ་གནས་ ན་ ་ ་ ལ་ལས་གནས་ ན་ ག་ ནམ་  ་བ ད་ ་འ ག།

ཕག་  ་   བ་ ག ཕག་  ་ཞལ་རང་  ན།

༡༨ མཁའ་འ ོ་མ ་གནས།༡༨ མཁའ་འ ོ་མ ་གནས།
 ག་ ང་ བ་ ་ཁང་ ་གཡས་ཁ་ ག་
ལས་མར་འ  ཝ་ད་ ག་ ག་  མ་ ག་
 ད་ ་འ ་མཁའ་འ ོ་མ ་གནས་ ན་
 ར་བཤདཔ་ ན་པས།

མཁའ་འ ོ་མ ་གནས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།100

༡༩ དཔག་བསམ་  ན་ ང་དང་ཞབས་  ས།༡༩ དཔག་བསམ་  ན་ ང་དང་ཞབས་  ས།
 ་མ་  ་ ང་  ་ ་ ད་ ་   ་དཔག་བསམ་  ན་ ང་དང་ ལ་གསར་ག ས་ཚན་ ི་
 ང་ ་ ་བ་ ་ ད་པ ་མཁན་ ན་བ ད་ནམས་ ད་ ར་ ི་ཞབས་  ས་འ ་ ད་  ་
མ ་ཐང་ ན་ ན་  ང་བཤད་   ་  ་གཅལ་ནང་མཇལ་ ་འ ག།

དཔག་བསམ་  ན་ ང་།  མཁན་ ན་ ི་ཞབས་  ས།
༢༠ ས་ གས་ཁ ་   བ་ ག༢༠ ས་ གས་ཁ ་   བ་ ག
མ ་ཐང་  བ་  ་ལས་ཡར་ ས་ ན་ ་ ད་༡ ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ཝ་ད་ས་ གས་ཁ ་
   བ་ ག་ ་  དཔ་ ན།  ་ཁར་ ་མ་རབ་  ང་༡༡པ ་ནང་  ན་པ ་ ་བ་ལ་ མས་
མ ན་  ་  ང་དང་པ་ངག་དབང་  ལ་མཚན་   བ་པ་གནང་བ གས་ས་དང་། ་ ་ ལ་
ལས་རབ་  ང་ ༡༢པ ་ནང་  ན་པ ་  ་
མཁན་  ་རབས་༩པ་  ལ་བ་  ་ ན་
 ན་  ་   བ་  ་བ  ན་པ་ཚར་༡༣གནང་
ས ་གནས་  ན་ བས་ཅན་ ག་ཡང་ ན་
 ར་བཤདཔ་ ན་པས།

ས་ གས་ཁ ་   བ་ ག



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 101

༢༡ བ ་ ས་ལ་ཕ་  ་གནས།༢༡ བ ་ ས་ལ་ཕ་  ་གནས།
བ ་ ས་ལ་ཝ་ཅན་ཐང་ཁ་ལས་ཡར་ ང་ཐང་  ་ ས་ ན་ ར་མ་༣༠ ་ ག་འ  ཝ་ད་ཕ་
  ་གནས་ ་  དཔ་ ན།  ་ཁར་ ག་  མ་ ག་ ་ གས་ ་  ན་པ ་  ་བ ན་མ ང་
 ོལ་ད ངས་བཞག་བཞགཔ་བ མ་འབད་ ་ ག་དང་།  ་  ་ གས་མ་འ ཝ་ ་ཤ་
མཇལ་ ་འ ག།   ན་པ ་  ་བ ན་འ ་ ་མ་ཕ་ ་འ  ག་  མ་ ག་ ་ས་གནས་ ་ཁར་
   བ་པ་གནང་བ གསཔ་
ད་བ ངས་གནང་གནངམ་
 ང ་  ་ བ  མ ་  ག ་
འ ག། ན་ ང་ ་ཁ ་ ་
 ་ ས་རང་  ན་ ན་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས།

༢༢   ་  ་ ག་ ག༢༢   ་  ་ ག་ ག
 ་ཁ་ལས་ཡར་ ང་ཐང་  ་ ས་ ན་ ར་མ་༣༠ ་ ག་འ  ཝ་ད་ ་  ན་ ་ ་ ན་ ་
  ་གནས་  ་  ་ ག་ ག་ ་  དཔ་ ན།ས་གནས་ ་ཁར་ ད་  ་ ག་ ག་ ་
བ ་ མ་འ ་   ་  ་ས་ཁར་ཧལ་
བཞག་བཞགཔ་བ མ་  ་ ད་ ་
ལས་བ  ན་ས་གནས་  ་ ང་ ་
ཡང་  ་  ་ ག་ ག་ ར་དར་ བ་
 ང་ དཔ་ ན་པས།

  ་  ་ ག་ ག

བ ་ ས་ལ་ཕ་  ་གནས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།     ་ནག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།102

༢༣  ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས་དང་   བ་ ག༢༣  ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས་དང་   བ་ ག
  ་  ་ ག་ ག་ ་ ་ ག་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་   བ་ ག་ ག་དང་།   ་  ་ གས་ཁར་
  ་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས་ ན་ ར་བ ་ཞབས་  ས་ག ས་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་
 ག་ ་  ་མཇལ་ ་འ ག།  ་ཁ ་ ་ ་ ས་ངག་   ན་ལས་བཤད་ ་ནང་ཞབས་  ས་
འ ་ ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་ས་གནས་ ་ཁ་ལས་ད ན་ ་ ག་ ་འ ར་འ  ནམ་ད་འ ོ་
བ ་དད་  ན་  ་བཞག་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས།          བ་ ག



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 103

༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
ཀ་ག ་  ད་ ག་འ ་  དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་    ང་གསར་འ  ་ས ་ལམ་ཁ་
འ ལ་  ་འ མས་ས ་  གས་ཟམ་ལས་ཡར་  ་ ་ ་ཊར་ ༢༥  ་ ག་ ་ས་ཁར་
ཆགས་ ་འ ག། 

  ད་ ག་འ ་ནང་    མ་ ང་པ་་ ༢༣༡ དང་།   ་  བས་ ༡༧༥༢ ་ ག་འ ག།   ད་
 ག་འ ་ནང་  ག ས་ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་      ་ ག་ ༥ ནང་བ  ཝ་ ན་
པས།  ད་ ག་ ་ནང་ ་ གནས་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་  མ་པ་བ ན་ ་ ་བ་ ན།

༢ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་  བ་ །༢ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་  བ་ །
 གས་   ད་ནང་ ་ཁང་ ་ག ན་ཁ་ ག་ལས་ཕར་ མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་ ་མ་ག ར་
  ན་  ་  ་  ང་པ་ ས་བ ན་གནང་བ ་  བ་ ་ ད་ ར་ བ་  ལ་ ད་ ང་ད་ ས་ནངས་
པ་བ མས་ ་ ག།

༣    ལ་མ ་  བ་ །༣    ལ་མ ་  བ་ །
 གས་   ད་ནང་ ་ཁང་ ་ག ན་ཁ་ ག་ལས་ཕར་ མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་ཚངས་ཁ་ནང་
 ར་ས་ ་  དཔ་ ན།  ་ཁ་ལས་ཕར་དང་  ་ག ང་ལམ་བདའ་  ་ ག་  ང་ག ས་
ཚན་ ་འ  ་ས ་ལམ་ ག་ ་ ག་ ་ གས་ ་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་བ ་  ་བ ན་
   ལ་མ ་བྷ ་ག་ ག་དང་ ་ལས་ ན་པ ་  བ་ ་མཇལ་ ་འ ག།

ཀ་ག ་  ད་ གཀ་ག ་  ད་ ག



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།104

  ་བ  སཔ་སངས་  ས་  ་  ་(༢༠༡༧  ་ ༦༣)  ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ ར་ ་
འབད་བ་ ན་  བ་ ་འ ་  ་བ ན་   ལམ་ ས་བ ན་གནང་གནངམ་ ན་པ ་ཁར་  ་
བ ན་   ལ་མ ་བྷ ་ག་ལས་འ ན་ ་འ ་ ས་  ང་ ་ཡང་   ལམ་ ་ ར་ བ་ ན་པ ་
ར་ ངས་བཤདཔ་ ན་པས།

  བ་ ་ ་ ས་  བ་དང་ ་གཙང་བ་ ་དག་ ་ ་ཕནམ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

  ་བ ན་   ན་མ ་  བ་ །                       ་བ ན་   ན་མ ་བྷ ་ག

༤  ང་བ ན་ ི་  ་  ་  ངམ་ ང་དང་   བ་ ག༤  ང་བ ན་ ི་  ་  ་  ངམ་ ང་དང་   བ་ ག
  ་མཁན་  ་རབས་ ༦༥ པ་  ་ ་ ས་   ་འ  ངས་ས ་  བས་ གས་གསང་  ་
གཟིམ་ ང་ ་ ག་ ་ ་མ་ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ་མ ག་ ས་གནས་ ་ཁར་  ན་ ་ ང་
བ ན་ ད་ ད་གཟིགས་  ་ ན་ ་ ང་དཀར་ ག་ ་  མ་ ག་  བ་ ་  ར་ག ངས་
 ནམ་ལས་གལ་  ད་འ ོ་ ན་  ས་  ་ ང་བ ན་ ད་པ་ ན་ ག་འཁར་འ ་ལས་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 105

  ངམ་ ་ ང་   ་བ ག་ ག་ ར་ གས་  ན་གནང་  ་ས་ཁར་བ བས་ ནམ་ལས་ས་
གནས་ ་ཁ ་ ག་ ་ ག་ ག་ ག་ ད་ ་ནང་  མ་གནང་བ གསཔ་ད་ཞག་ག མ་
 ི་ ང་ ་   ་  ་   ངམ་ ་ ང་   ས་   སཝ་ ན་ ར་བཤད་ ་འ ག། ན་ ང་ ལ་
ལས་  ་ ་འ ད་པ ་དབང་ ་
ཐལ་ ་   ངམ་ ་ ང་འ ་ ས་ཁར་
བ བས་བཏང་ ནམ་ལས་   ངམ་
 ་  ག་མ་བཏགས་ ད་ ་ ་ག་ར་ 
ཨརཝ་བ  ་འབག་ ད་པ ་ ་ངན་
འ ་ལས་བ  ན་ ད་  ་ ང་  ང་ ་ར་
 ་ཙམ་ ག་མ་ག གས་ ད་ ་འ ་  
  ་ཕམ་ ི་ག ་ ག་ ན་པས།

 ང་བ ན་ ི་  ངམ་ ང་།

  བས་ གས་གསང་  ་གཟིམ་ ང་།    བ་ ག

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།106

༥ དཔལ་  ར་གཟར་ །༥ དཔལ་  ར་གཟར་ །
  བས་ གས་གསང་  ་གཟིམ་ ང་ ་ག ན་ཁ་ ག་ལས་མར་ མ་ ་ ག་བབས་ ་
འ  ཝ་ད་ལམ་ ི་ ག་ ་གཟར་ ་ ག་ ད་ ་འ ་ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ་ ས་དཔལ་
  ར་གཟར་ ་ ་ ག་བ ན་ ་ ར་
ག ངས་ ་བ ན་གནང་གནངམ་
 ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་
ཁར་ མ་ ་ བས་ ་ ད་ལས་
མར་འ ར་ ་  ན་  ནམ་ ན་ ར་
བ ་  ་ག ག་པ་ཅནམ་ ག་ ད་
 ར་ བ་  ལ་ ད་ ང་  མ་འ ར་
ལམ་ ལ་བ ་བ ང་ དཔ་བཏང་
  ་ ན་འ ག

༦   ་གར་ཟམ་ ག་ ་ ་  ་གནས།༦   ་གར་ཟམ་ ག་ ་ ་  ་གནས།
 ས་ ་  ་གར་ཟམ་ ི་  ་ གས་ཁར་གནས་  ་ ང་ ར་སར་  ་ ང་  མ་ ག་ ད་ ་ ་
 གས་ ་ ་  ་ ་  ན་ག མ་ ི་ མ་པ་  ་ ་ ག་འ ག། ་ ན་ ས་ ་ ས་ངག་   ན་
བཤད་ ་ནང་གནས་འ ་ ་མ་ལས་ར་མཁའ་འ ོ ་གནས་ ར་བ  ་ ་ ད་ ར་བཤདཔ་
མ་ག གས་ གནས་  ་ར་ ངས་ཁ་གསལ་  ་ བཤད་ གས་ ་ག་ཡང་ ན་འ ག། 

   དཔལ་  ར་གཟར་ །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 107

༧  ས་ ལ་ ང་ ག་ ་གནས་  ་  ་ ག༧  ས་ ལ་ ང་ ག་ ་གནས་  ་  ་ ག
 ་འ མས་ས་ལས་ཡར་ ས་ ང་ ག་ ་འ  ་ས ་ལམ་ ི་ག ན་ ངས་ ས་  ་
  ག་ ་  ་ ང་  མ་ ག་ ད་
 ་འ ་ ་ ་ ན་ ་  ་ད ་ ་
 ན་ ར་བཤད་པ ་ཁར་   ་
 ་ ག་ ་  ས་ ང་ ག་ ་
གནས་  ་  ་ ག་ ་བཞག་  ་
 ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

༨  ས་ །༨  ས་ །
 ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་  མ་ ན་ག ག་ ་ མ་པ་  ་འ  ནམ་ད་  ཨམ་ ག་ ས་   ་
 མ་གང་ད ག་འབག་ ངམ་ཁ་ ག་  བ་  ་   མ་ ས་ ང་བ ན་གཟིགས་ ་ ་ ན་
 ་ ང་ ་ ་ ག་གནང་ ར་ག ངམ་ད་ ཨམ་འ ་ ས་ མ་ ི་གཤམ་ལས་ཟག་ ་འ ་
བ ད་  ་འ ངས་ད་ ར་ ཝ་ལས་    ན་འ  ལ་འ  གས་ ང་ ་འ ་ ས་   ་ ་ ན་
 ་ ་ ས་   ང་ ག་ ་གཡས་ཁ་ ག་དང་   ད་གསལ་བསམ་གཏན་  ང་ ་ག ན་
ཁ་ ག་ལས་མར་འབབ་  ་ ང་ ་འ ་  ས ་ ག་ལས་ ས་ ་ ག ས་མ ག་ལས་
མར་བ ན་གནང་ ་འ ་ ས་    ་ ང་ ་ཡང་ ས་ ་ ར་དར་ བ་ ང་ དཔ་ ན་
པས།ངག་   ན་བཤད་  ལ་ ག་ལས་  ་ས ་ ག་ ་ ་ ་འ ་   མ་འ  ག་པ་ ན་
 གས་ ན་ ར་ བ་  ལ་ ག་ཡང་འ ག།

       གནས་  ་  ་ ག

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།108

༩ མ  ན་གསར་ཁ ་ ་  ་  ་  ས།༩ མ  ན་གསར་ཁ ་ ་  ་  ་  ས།
དམ་ ས་ཐང་ལས་ཡར་ ང་ཐང་  ་ ས་ ན་ ར་མ་༡༥ ་ ག་འ  ཝ་ད་མ  ན་གསར་
ཁ ་ག ས་མ ག་ ་ ག་ ག་ ་ གས་ ་ ་ ་པb ་སཾ་བྷ ་བ ་  ་  ས་ག་ ་བ་ཡ་
མཚན་ ་ ག་ ག་མཇལ་ ་འ ག།  ་ཡང་གནས་ ག་ནང་ ་“  བ་ད ན་ ིས་ ལ་
  གས་འ ་ལ་  ་ངལ་གནང་བ གས་པ ་ ག་ ་ལ་  ་འ  ལ་ ི་  ་  ས་བཞག་ ” 
 ར་བ ད་ ད་ ་འ ་ ན་པས།ག ས་  ་ ང་ ་ མ  ན་གསར་ཁ་ ར་ བ་ད ་
པ ་ར་ ངས་ཡང་གནས་ ག་ནང་ ་“ ག་པར་ ན་  ངས་ ས་ ལ་ ང་ ག་ ་
 ལ་  གས་འ ་ལ་ག ར་ཁ་ ང་བ ན་གཟིགས་པར་  ན་པ ་ བས་ ར།   ང་ ན་
 ི་ ལ་ ་ ས་ནས་  ན་པ ་ ༔  ོང་མ ག་ ་ མས་  ས་ ་ ང་མ ོན་ ་གསར་པ་
ག ག་  བས་  ང་ ས་བ  ད་པ་ལས༔  ས་ད་  ་བར་ འང་ད ན་གསར་ཁ་ ས་ ་
 གས་པ ༔”    ར་གསལ་ ད་ ་ ར་ ན་པས།

མ  ན་གསར་ཁ་ ར་བ ་ཐ་ ད་འ ་ གནས་ ག་ནང་ མ ོན་ ་གསར་པ་ ར་ ་ ག་
དང་ ད ན་གསར་ཁ་ ར་ཁག་མ་འ ཝ་
ག ས་  ་ ནམ་ ན་ ང་   བ་འ ལ་
པ ་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ ན་ 
མ  ན་གསར་ཁ་ ར་ ང་ད ་ ་ ན་ ་
འ ་   ་ ར་ཉམས་ ་ ད་ ས་ནངས་པ་
ད ན་ས་ཁ་ ར་དར་ བ་ ང་ ག།

 ་  ་  ་  ས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 109

༡༠   བ་ ་དང་ ་  ་ བས་བཏགས་ས།༡༠   བ་ ་དང་ ་  ་ བས་བཏགས་ས།
མ  ན་གསར་ཁ ་ཨཔ་ མ་  ལ་ ི་ཕ་  མ་ ི་ ག་ལས་ཕར་འ  ཝ་ད་ ་ ་ ན་ ་
 ་ ས་ནམ་ ་ཁ་ ་ ད་པ ་ ས་ ་བ ན་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བ ་  བ་ ་ ག་
འ ག།   ་ ་  ་ གས་ཁར་  ་ ་ ན་ ་  ་ བས་བཏགས་ས་དང་ ཁལ་ ་བཏགས་
ས་ ན་ ར་བ ་  ་ ང་ ད་ ་ག ས་འ ག།  ་ཡང་གནས་ ག་ནང་ ་ “ད  ད་ ་
ག ས་པ ་ ས་ ་ ་ ད་པ ་ བས་ ་ ་  ན་ ིས་  བ་ ་བ ན་པར་མཛད་” ར་
བ ད་ ་ ད་ ་འ ་ ན་པས།

  ་  ་  བ་ །

༡༡  ་ ག་གཙང་ཁ ་ ་རག༡༡  ་ ག་གཙང་ཁ ་ ་རག
དམ་ ས་ཐང་ ་གཡས་ཁ་ ག་ ་  གས་ཟམ་ ག་ ད་ས་ལས་ཡར་    ་མཐའམ་
བདའ་  ་འ  ཝ་ད་   ་  ར་ ི་  མ་ནང་  ་རག་ ག་འ ག། ་ཁ ་ ་ ་ ས་ངག་   ན་
བཤད་ ་ནང་   ་རག་འ ་  ་རག་གཞན་བ མ་  ་ ་ ་ ས་བ མས་ ་ ་བ ན་མ་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།110

ད ་པར་  གནམ་ད ན་ཁབ་ ་ཡར་འ ་བཞགཔ་ད་  རང་བ ན་ ིས་ ་ ན་ ་ དཔ་
ལས་   ་རག་གཞན་དང་མ་འ ཝ་ ག་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།   ་རག་འ ་ ་
ནང་ ་  མཁའ་འ ོ་མ ་བྷ ་ག་ ག་ཡང་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་རག

༡༢ མཁའ་འ ོ ་གསང་ ག༡༢ མཁའ་འ ོ ་གསང་ ག
མ  ན ་གསར་ཁ་ལས་ཡར་ ས་ ང་ ག་ ་འ  ་ས ་ལམ་བ   ད་ ་ ་ ད་༡  ་ ག་
  མ་འ ར་ནང་འ  ཝ་ད་ལམ་ ི་ག ན་ཁ་ ག་ ་ ང་ ག་ ་  ག་ ་ གནས་ ག་
ནང་“མཁའ་འ ོ ་གསང་ ག་བ ད་  ་ ་ ག་ནང་༔ ད ལ་ ངས་ཐམས་ཅད་ ལ་
བ ་ག ར་ཁ་ ད༔ ཟབ་ག ར་ཡང་ག ར་བསམ་ ིས་ ་ བ་ ད༔” ར་བ ད་ ་
 ད་པ ་མཁའ་འ ོ་མ ་གསང་ ག་འ ་མཇལ་ ་འ ག།ཀཿ ག་ ས་   ་  ང་ ན་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 111

འ གས་ ད་ ས་ གས་  ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་ ང་ ག་ ་
   བ་ ག་ནང་བ གས་པ ་བ ང་གནས་ ་ཁ་ལས་ཡར་མཁའ་འ ོ་  ་ ་ ས་  ་གར་
 ི་མ ད་པ་ ལ་ ་བ གས་པ ་གནས་ ན་ ར་བཤད་པ ་ཁར་ ག་ ག་ ་ནང་  ་ ་
 མ་ ི་ མ་པ་  ་ ད་ ་འ ་མཁའ་འ ོ་མ་ ་ ་ མ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་
 ་ ་ལས་ད་  ་ཡང་ བ ད་   ་ ་   ན་འབབ་ ་ དཔ་ལས་  ན་ བས་  ་ཚན་ཁ་མ་
ཉམས་པར་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

མཁའ་འ ོ ་གསང་ ག
༡༣  ་ ་ ན་ ་ ་ ་ མ་ ང་ས།༡༣  ་ ་ ན་ ་ ་ ་ མ་ ང་ས།
མཁའ་འ ོ ་གསང་ ག་ ད་ས་ལས་ཡར་ མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་ ་མ་ནང་ ར་ས ་
ག ས་ཚན་ནང་  དཔ་ ན། ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་ག ས་ཚན་ ་ནང་ བས་པ ་ བས་ 
 ་ཁ ་ ་ ་ ས་ མ་ ངམ་ད་བ ས་ཆ ་ཁ་ལས་ མ་ཞལ་འ  ་བ ་ ལ་ ན་ ར་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།112

བ ་  ་ བ་ ག་མཇལ་ ་འ ག།    ་མཚན་ ་ལས་བ  ན་ག ས་  ་ ང་ཡང་ ་མ་ནང་
 ར་དར་ བ་ ང་ ད་པ ་ར་ ངས་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ཡང་གནས་ ག་ནང་ ་ “ ་
ནས་ མ་ ིས་ཡར་ལ་  ན་པས་ ལ་ ར་ ་ མས་  ས་ ་མ་ ལ་ ་ བ ས་པས་ ་མ་
ནང་ ས་ ་ གས་ ༔” ར་བ ད་ ་ ད་ ་འ ་ ན་པས།

 མ་ ང་ས།

༡༤ མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།༡༤ མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།
 ་མ་ནང་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་  མ་འ ར་ལམ་ ི་ག ན་ ངས་ ང་ ག་ ་  ག་ ་  ་
 བ་ ག་ ་མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས་  མ་ ང་མ་འ ཝ་ ་ཤ་མཇལ་ ་འ ག།  ་
ཡང་གནས་ ག་ནང་ ་ “  ་ ས་ ་ ང་  ངས་ ན་པ ་ནང་༔ མཁའ་འ ོ་མ ་གར་
འ མས་ ་ ་ ད༔” ར་བ ད་ ད་ ་འ ་ ན་པས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 113

ཀཿ ག་ ས་   ་  ང་ ན་འ གས་
 ད་ ས་ གས་  ས་བཤད་ ་ནང་ 
མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས་ ་ ་ ་
བ ང་ ་ ་ ན་ ་ ་ ང་ ག་ ་   བ་
 ག་ནང་བ གས་པ ་ བས་མཁའ་
འ ོ་མ་འ མ་ ིས་  ་གར་མ ད་པ་
 ལ་བ ་ བས་ ན་ ནམ་ ན་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས། ཞབས་  ས།

༡༥  ་ ་ ན་ ་  ་ ག་འཁར།༡༥  ་ ་ ན་ ་  ་ ག་འཁར།
 ་ཁ་ལས་ཡར་ མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་  མ་འ ར་ལམ་ ི་ག ན་ ངས་  ར་ བ་ ག་
 ་ཙན་དན་ ང་ག་ ་བ་  མ་  ་ ད་ ་འ ་མཚམས་པ་དབང་  ལ་ ིས་ངག་   ན་
བཤད་ ་ནང་ ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་ས་གནས་ ་ཁར་ བས་པ ་ བས་ ང་བ ན་ ད་
 ད་གཟིགས་  ་ ན་ ་ ག་འཁར་ས་ཁར་བ བས་བཞག་ ་ ་ལས་  ག་ ་  ས་ ་
འ  ངས་པ ་ཙན་དན་ ང་འ ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ལས་ ར་ ས་ད་   ་བར་
ན་ཡང་  ་ ར་བ ན་ ་རང་ ་༨པ ་ ས་༡༥ ་ཙན་དན་ ས་བ ་བ ང་  ལ་ ད་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས།

 ་ཡང་གནས་ ག་ནང་ ་ “ ་ནས་ཡར་  ན་པས་ ས་  ང་ན་ ག་འཁར་ས་ལ་བ བས་
པས་ ལ་ ར་ང་ ་ག ར་ཁ་ ང་བ ན་ ད་ན་   ་བར་ ག༔  ་མ་ ན་ན་  མ་པར་



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།114

 ག༔  ས་  ན་འ བས་གནང་
བས་འ ལ་ ་  ་ ་  ས་ནས་ ད་
པས༔  ས་ད་  ་བར་ འང་ཙན་དན་
 ས་བ ་བ ང་ད ས་པ ་   ་   ན་ ་
 ན༔”  ར་བ ད་ ད་ ་འ ་ ན་
པས།

༡༦ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ཞབས་  ས།༡༦ ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ཞབས་  ས།
 ག་འཁར་ཙན་དན་ ང་ ད་ས་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་  མ་འ ར་ལམ་ ི་གཡས་ཁ་ ག་
 ་ཞབས་  ས་ཐང་ ར་བ ་ ་ཁང་ ག་འ ག།  ་ཁར་ག ར་  ན་  ་  ་  ང་པ ་ཞབས་
  ས་ ན་ ར་བ ་ཞབས་  ས་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་འབད་ ་ ག་མཇལ་ ་འ ག།    ་
མཚན་ ་ལས་བ  ན་  ་ཁ ་ ་ཁང་
 ་ ང་ཡང་ཞབས་  ས་ཐང་ ་ཁང་
 ར་ ན་པ ་ཁར་ས་གནས་  ་ ང་
ཡང་ཞབས་  ས་ཐང་ ར་ བ་ ན་
པས།  ་ཡང་གནས་ ག་ནང་ ་“  ར་
  ང་རང་ ་ཞབས་  ས་དང་ ག་ ར་
  ་འདམ་ ར་བ  ་བ་ ད་ ༔” ར་
བ ད་ ད་ ་འ ་ ནམ་ ང་ ་མས།

 ག་འཁར་ཙན་དན་ ང་།

ཞབས་  ས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 115

༡༧  ་  ན་པb  ་གནས།༡༧  ་  ན་པb  ་གནས།
བ  གས་པ ་ཐང་ ་ཁང་ ་འ  ་ས ་  མ་འ ར་ལམ་ ི་  ར་ བ་ལས་ཕར་ ལ་ ་
ནང་ ་ ་མ ་ ངས་ ་ ས་ ན་ ར་མ་༥༠ མ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ཝ་ད་ ་  ན་
པb  ་གནས་ ་  དཔ་ ན།  ་ཡང་གནས་ ག་ནང་ ་“གནས་ ་ ་ནང་ན་མ ད་པ ་
 ས་དཔག་ ་ ད་པ་ ད༔” ར་བ ད་ ་འ ག།  ་ ས་མ་ཚད་པར་ ག་ ག་ནང་ན་
ལས་བ ད་  ་འ  ན་ ་ དཔ་ལས་ད་  ་ ན་ ད་  ་བར་ན་ཡང་  ན་ བས་  ་ཚན་ཁ་མ་
ཉམས་པར་ ད་པ ་ གནས་  ན་ བས་ཅན་ ག་ ན་པས།

 ་  ན་པb  ་གནས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།116

༡༨  ་ ་ ན་ ་  ་ག ལ་ཐབ་དང་ ས་  ་  གས་བམ།༡༨  ་ ་ ན་ ་  ་ག ལ་ཐབ་དང་ ས་  ་  གས་བམ།
 ་  ན་པb  ་གནས་ལས་མར་ ག་ ངས་ ན་ན་  མ་འ ར་ལམ་བདའ་འ  ཝ་ད་
བ  གས་པ ་ཐང་ ་  དཔ་ ན།བ  གས་པ ་ཐང་ ་ ག་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་ག ལ་
ཐབ།  ས་  ་  གས་བམ་ ན་ ར་ ་ ་མཇལ་ ་འ ག།ས་གནས་ ་ ་ ང་ ་
བ  གས་པ ་ཐང་ ར་བཏགས་ད ་པ ་ར་ ངས་ཡང་ གནས་ ག་ནང་ ་“ ་ནས་
ཐང་ལག་མཐིལ་ ར་མཉམ་པ་  ་  ན་ ་ ་  ་  ་ ང་  ས་པ་ ་ ་འཛམ་  ་  ང་ ་
 ་ ག་དང་ ང་ ་ཚང་བ་ ་ནང་  ་ངལ་གནང་བ གས་པ ་ ༔   གས་ ར་གནས་པ ་
 ་མ་ ན་ མས་  ས་  བ་ད ན་ལ་བར་ཆད་  ད་པ་དང་  བ་ད ན་ ི་  ་ ས་ལས་
བ ལ་པ ་ ་ ན་ ་འབར་བས་ག ན་བ གས་ཐམས་ཅད་ ་ལ་བ  གས་པས་ད་  ་
བར་ འང་བ  གས་པ ་ཐང་ ས་ ་ གས༔” ར་བ ད་ ་འ ག།

ག ལ་ཐབ།  ས་  ་  གས་བམ།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 117

༡༩ ག ར་  ན་ ས་རབ་ ་འབར་ ི་   བ་ ག་དང་  བ་ །༡༩ ག ར་  ན་ ས་རབ་ ་འབར་ ི་   བ་ ག་དང་  བ་ །
 ད་གསལ་བསམ་གཏན་  ང་ ་   བ་   ་ ག་ལས་ཡར་ ང་ཐང་  ་ ས་ ན་ ར་མ་
༡༥ ་ ག་འ  ཝ་ད་ ག་ ག་ ག་ ད་ ་འ ་ག ར་  ན་ ས་རབ་ ་འབར་ ི་   བ་
 ག་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ཡང་ག ར་  ན་པb ་  ང་པ ་ མ་ཐར་ ད་ ར་ ན་
མ ས་ནང་ ་ག ར་  ན་ ས་རབ་ ་འབར་ ་ མ་ཐང་ལས་ ས་ ང་ ག་ ་  ན་ ་ 
ད ངས་པ་  གས་ ད་ གས་བ ད་ ་ ད་ ་ ་བ ་བ་ ན་ག ར་  ན་ ས་རབ་ ་
འབར་ས་གནས་ ་ཁར་  ན་  ་   བ་པ་གནང་  ་ བ གས་ ད་པ ་ར་ ངས་གསལ་བར་
  ནམ་ ན་པས།

   བ་ ག་ ་ ་ག ང་གཏད་ ་ ་ ག་ ང་ ་ ག་ ད་ ་འ ་ག ར་  ན་ ས་རབ་ ་
འབར་ ིས་བ ན་གནང་བ ་  བ་ ་ ན་ ར་བཤད་ ་འ ག།

   བ་ ག      བ་ །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།118

༢༠    ་ ང་དཀར།༢༠    ་ ང་དཀར།
བ  གས་པ ་ཐང་ ་ཁང་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་  མ་འ ར་ལམ་ ི་ ག་ ་   ་ ང་དཀར་
ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་འབད་ ་ ག་མཇལ་ ་འ ག།  ་ཡང་གནས་ ག་ནང་ ་
“  ་ད ས་ ་ཐམས་ཅད་  ་
 ་ ས་ལ་བ  ལ་བ ་ ས་
 ང་ ན་ ་   ་རང་བ ན་ ་
   ལ༔  ་ ང་དཀར་ ས་ ་
 གས༔”  ར་བ ད་ ་ ད་
 ་འ ་ ན་པས།

༢༡  ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  །༢༡  ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  །
འ ་ཁ་ལས་ཡར་ མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་  མ་འ ར་ལམ་ ི་གཡས་ཁ་ ག་ ་ ་  ་
བ གས་  ་ ན་ ར་བ ་  ་ ང་ ག་མཇལ་ ་འ ག།

   ་ ང་དཀར།

བ གས་  །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 119

༢༢ གནས་ ག་ ན་ ས་ད  ངས་ ་ ང་། ༢༢ གནས་ ག་ ན་ ས་ད  ངས་ ་ ང་། 
 ད་གསལ་བསམ་གཏན་  ང་ལས་ཡར་ཨ་ མ་ ་མཚམས་ཁང་བ ལ་འ  ཝ་ད་
མཚམས་ཁང་ ག་མར་  དཔ་ ན། ་ ་ ག་ལས་ཕར་གཡས་ ངས་  ་ག བ་ལམ་
བདའ་  ་ ས་ ན་ ར་མ་༡༥ ་ ག་འ  ཝ་ད་གནས་ ག་ ན་ ས་ད  ངས་ ་ ང་
འ ་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་  ་མཇལ་ ་འ ག།གནས་ ་ཁ་ལས་ག ར་  ན་  ་  ་
  ང་པ་མ ག་ ས་ཟབ་ ས་ ་  ་ད ངས་པ་རང་ ོལ་ངན་ ང་ ན་   བ་དང་འ ར་བ་
རང་ ོལ་མ ་ ས་བ ་འ ོ་ ར་ ་ ་ག ར་བ ས་ས་དང་། མ་ ་བཀའ་འ མ་ལས་
  ང་བ ་ གས་  ་ ན་ ་  ་མ ག་དམར་ ་ཞལ་ད ས་ ་གཟིགས་པ ་གནས་ ན་
པས།གནས་ ག་ནང་ ་ “ཡང་ ས་  ་  ་  ་  ང་པ་འ ་ ད་གནས་འ ར་ ག་མར་  ན་
པ ་ ས་ ༔ ཞག་བ ན་   བ་པ་ལ་བ གས་ནས་ད་ ་འ ོ་ མ་པས་ བ་ག ག་ ་  ་
ལམ་ནང་ ད་ ད་ག ན་ ་མ་ལང་ ་དར་ལ་འབབ་པ་  ན་ ིས་བ  ན་པ་ ག་ན་ག ར་
 ི་ མ་པ་བ མས་པ་ ན་ ི་ ད་འ  ག་པ་ ག་ ང་ནས༔ ཡར་ ི་ ག་ལ་  ག་
མ བ་མཛད་ནས་ ས་  ་  ར་  ང་  ས་དང་ག ངས་པས༔   ག་མ བ་གཏད་པ ་ ག་
 ་ལ་མཇལ་བ་དང་མཇའ་ ན་ ་  ་ད ས་ ་   ་ ་བ  ད་ ན་པ་ཙམ་ ག་ ་ཞལ་
ནས་འ ་ ད་ ས་ག ངས་ ༔  ་  ར་  ང་མ་འ ོ་བ  མ་ ་  ད༔ གནས་ ན་   བ་
པ ་ད  ལ་ཡངས་ན༔ ག ར་ཁ་ད  ་བ ་ ང་བ ན་ ད༔ མ་དང་མཁའ་འ ོ ་  ན་
 བས་ ད༔ མ་བ  མས་སངས་  ས་གནས་ ན་ནང་༔   ན་ བས་ ་  ན་ ང་བ ན་
 ད༔ ་ག ག་སངས་  ས་ ་ མ་ ད༔  ས་ ང་བ ན་ནས་འཇའ་ཡལ་བ་ ར་ ང་
 ༔” ར་བ ད་ ་འ ག།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།120

ག ར་བ ས་ས ་གནས།         གནས་ ག་ ན་ ས་ད  ངས་ ་ ང་།
༢༣  ས་ ང་ ག་ ་གནས།༢༣  ས་ ང་ ག་ ་གནས།
གནས་ ག་ ན་ ས་ད  ངས་ལས་ཡར་ ས་ ན་ ར་མ་༡༠ ་ ག་འ  ཝ་ད་ ས་ ང་
 ག་གནས་ ་  དཔ་ ན། གནས་འ ་ ་ ་ ན་ ་ ་ད ང་ཞག་བ ན་ ང་ ་འ ན་
 ་བ གས་ས ་གནས་ ་ཅན་ ག་ ན་པས།  བ་ད ན་ ན་ ་གནས་ ་ཁར་   བ་པ་
གནང་བ གས་པ ་ བས་ ་ཁ ་གནས་  ་བདག་ ་ ་བཙན་ ང་ གཔ་འ ་ ས་
 ང་དམར་ནག་ ག་ ་   ལ་ ་ག ད་པ་བཀལ་བར་ ང་བ ་ བས་  བ་ད ན་ ིས་
པད་  ང་  ་  ་ ར་ ན་ ི་  ར་བ ངས་ ནམ་ལས་བ ལ་གནངམ་མ་ཚད་ ང་ཡང་ད ་
བ  ན་ ང་ ག་པ་ ར་བཏགས་གནང་ ག།   བ་ད ན་ ིས་གནས་ ་ཁར་གསང་བ ་
ག ར་ ་བ ་ཐམ་པ་ ས་གནང་ ད་པ ་  ར་གནས་ ག་ནང་བ ད་ ་འ ག།  ས ་
 ང་ ག་ ་ག ས་ཚན་ནང་ལས་ ན་ ་མཚམས་པ་དབང་  ལ་ ས་ངག་   ན་བཤད་
 ་ནང་མཚམས་པ་དབང་  ལ་ ་ར ་ཕ་ ས་  ་བ ང་ལས་ར་གནས་འ ་ ་ག ང་
ཁར་ ་ཁང་ ག་བ ངས་ ་ཕ་   ད་ ་   ད་  ་བདག་འ ན་འཐབ་  ་ ད་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས།  ན་ ང་བར་ བས་ ག་ལས་ ང་བ ན་   ལ་  ་ ས་འ ་འ  ན་
 ག་ལས་ ་མ་ ་ ་ཁང་བ ག་  ་ད་  ་ ག་བ  གས་ག ས་འབད་ ་ ག་གསར་
བ ངས་གནང་ དཔ་མ་ཚད་ནང་  ན་ ་ཡང་གསར་   བ་མཛད་ ་བ ན་པ ་ཞབས་ ག་
 ་བ ་བ ང་ར་ དཔ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 121

 ས་ ལ་ ང་ ག་ ་གནས།
༢༤  ་ཁང་ ་ནང་ན་ ད་པ ་གནས།༢༤  ་ཁང་ ་ནང་ན་ ད་པ ་གནས།
 ་ཁང་ནང་ ་ ག་ ་ གས་ ་ ་  ་ ག་ཐམ།  ་  ང་  ག་པ་ ་ཛ།མ ་ ས་  ་
ལམ་ ན་ ར་ ་ ་མཇལ་ ་འ ག།

 ག་ཐམ།                  ་  ང་  ག་པ་ ་ཛ།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།122

ཞབས་  ས།     ང་དཀར་ཆ་ག ག

  ་ །              ང་ ་ ེ།

༢༥  ་ཁང་ ་ ་འདབས་ ་ ད་པ ་གནས།༢༥  ་ཁང་ ་ ་འདབས་ ་ ད་པ ་གནས།
 ་ཁང་ ་ག ར་ ག་ ་ ག་ ་ ད་པ ་ ག་ ་ གས་ ་ ་  ་ཞབས་  ས་ཡ་
ག ག་དང་།  ་ ་ག ན་ ངས་ ་རལ་  ་ག ག་དང་།  ་ ་ག ན་ ངས་ ་   ་
འ ་ ད་  ་ མ་པ་དང་།  ་ ་ ག་ ་   ་ ང་དཀར་ཆ་ག ག།   ་ ག་ ་ ་ མ་
ལས་  ན་པ ་ ་ ་བ  ་ བ་པ ་ ་ ་ ་   ན་དང་།  ང་ ་ ེ་ ན་ ར་ ་ ་མཇལ་ ་
འ ག།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 123

༢༦   བ་ ་ ་ །༢༦   བ་ ་ ་ །
 ས་ ང་ ག་གནས་  ་མ ་ལས་ཡར་ ང་ཐང་  ་ ན་  ད་ ་ ག་འ  ཝ་ད་དར་འ ར་
ལ་ ར་ས་ ་  དཔ་ ན། ་ལས་ མ་ ་ ག་མར་བབས་འ  ཝ་ད་  བ་ ་ ་ ་ག ས་
མཇལ་ ་འ ག། ཨཔ་  ལ་མཚན་(༢༠༡༧  ་༥༤)  ིས་བཤད་ ་ནང་ ་མ་ས་
གནས་ ་ཁར་   བ་པ་གནང་བ གས་ ་ མ་དཔལ་   ན་ ིས་བ ན་གནང་གནངམ་
 ན་པ ་ཁར་ ་ ་ ་འདབས་ ་ ་གཞན་ ་ལས་ར་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  བ་
 ་ ད་ས་ལས་ཕར་ མ་ ་ ག་འ  དཝ་ད་  མ་ ི་  ག་ ལ་ ག་ ད་ ་འ ་ མ་
དཔལ་   ན་ ི་བ གས་ས་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

  བ་ ་ །       བ་ ་ །

 མ་དཔལ་   ན་ ི་  མ་ ལ།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།124

༢༧   ལ ་ ་ཕགཔ་ ་བ   ར་བཞག་པ ་  །༢༧   ལ ་ ་ཕགཔ་ ་བ   ར་བཞག་པ ་  །
 མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ས་  ་ ་
 ་འ  ནམ་ད་ ་གཞས་  ར་ ་དང་ ང་
ད  ས་ ང ་ ར་ས ་ས་ ་ག ས་  ་བར་
ན་  ལ ་ ་འ གས་ ་ ང་བ་ ག་ལམ་
ཁར་ ན་ ་  ད་ ད་ ་འ ་ ས་འ ོ་བ་
 མས་ཅན་ ་ ་ག དཔ་བཀལ་  ་ ན་
ཁ་ དཔ་མ  ན་ ་  ལ ་ ་ ་  ་ཕགཔ་
 ་ མ་པ་ ་བ   ར་བཞག་བཞགཔ་ ན་
 ར་ ་ ག་འ ག།

༢༨    ་  ་ །༢༨    ་  ་ །
  ་ ་ག ས་ཚན་ལས་ཕར་   ས་ ན་ ར་མ་ ༡༥   ་ ག་ ་ས་ཁར་འ  ་ ན་ན་  
ལམ་ ི་ ག་ལས་ཡར་བ ཝ་ད་    ་ ང་ ་བ ་ མ་  ་ ་དང་ ག་འཐདཔ་འབད་ ་
 ག་འ ག།

  ་ ང་འ ་ ་བ ་ མ་འ ་  མས་ཅན་  ་ ་བ མ་  ་ ད་ ་འ ་ ས་  ག ས་ཚན་
འ ་ ་ ང་ ་ཡང་   ས་  ་ ་ ར་བཏགས་ ད་པ ་ར་ ངས་བཤདཔ་ ན་པས།

  ལ ་ ་ཕག་ ་བ   ར་པ ་  །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 125

༢༩   ད་ ་  ང་།༢༩   ད་ ་  ང་།
 ས་  ་ ་ལས་ ནམ་ ག་འ  ་ད ་
པ ་ས་ཁར་    ་ད  བས་ག་ ་ཡ་
མཚན་ ་ ག་ ་  ་ ད་ ་འ ་   ད་
 ་  ང་ ར་ ་འ ་ ན་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས།

 ད་ ་  ང་།
༣༠    བ་ཁང་དང་   བ་ །༣༠    བ་ཁང་དང་   བ་ །
 ད་ ་  ང་ ་  ་ ་བར་   ག་ ག་ ག་ ད་ ་ནང་ན་    བ་ཁང་དང་   བ་ ་ ག་
འ ག།     བ་ཁང་ ་ནང་   ་མ་ མ་  བ་ བ་ ག་  ་མཚམས་བཅད་ ་བ གས་ ད་
པ ་  ར་  གནས་བཤདཔ་ཨཔ་  ལ་མཚན་ ིས་བཤདཔ་ ན་པས། ་མ་   བ་ཁང་ ་
ནང་    ་རང་  ང་ ་མ ད་  ལ་ ག་ ད་ ར་ བ་ ང་  བར་ བས་ ག་ ་   ་ཁར་
  མ་ ན་ ག་  ན་ ན་ན་     བ་པ་གནང་བ གས་པ ་ བས་  གས་བ ་ ག་ ར་
 ན་པས།

 ་ ས་  ་    མ་ ན་ ་ར་ ་  ག ད་   ན་  མ་
  ང་  ་   ད་ ་  ང་ལས་མར་   ས་  ་ ་
 ་ ངས་པ ་ལམ་ཁར་  ངས་ ང་པ ་ ་   ས་
བཤདཔ་ ན་པས།

   བ་ཁང་།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།126

༣༡ གནམ་ཐང་ཁ ་མ །༣༡ གནམ་ཐང་ཁ ་མ །
གནམ་ཐང་ཁ ་  ངས་ག ང་མ ་ ་  མ ་ནག ་ ར་ ་ ག་ ད་ ་འ ་ནང་   ང་
དཀར་ ་ཤ་ ད་ ར་ ན་པས།   ་མ་ ་ཁ ་ ་ ག་ ས་  མ ་ ་ ་ནང་ལས་   ང་
དཀར་ ག་བ ན་ ་འབག་འ  ་བ ་བ ང་  མ ་ ན ་ ་ ས་  ལ ་ ་ ་   ལ་ ་  
  ང་བདའ་ ངས་པ ་ བས་   ་འ ་ མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་དང་མཇལ་ ག་ ར་
 ན་པས།   ་ལས་ མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ས་   ང་དཀར་འ ་  ་ ་ལས་ ན་
 ན་ན་     ལ ་ ་ ་ ག་   ད་ ་   ་ ་ ་  ག་  བས་མཛད་གནང་ ད་པ ་ ་   ས་
བཤདཔ་ ན་པས།

༣༢  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ཞབས་  ས།༣༢  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ཞབས་  ས།
མ ་ ང་ཅན་ ་འ  ་ས ་ལམ་ ི་ ག་ ་  ཐང་ ང་ ་ ག་ནང་    ་ག ས་ ་  ཞབས་
  ས་གཡས་ག ན་ག ས་མཇལ་
 ་ ད་ ་འ ་   མ་འ  ག་པ་ ན་
 གས་  ས་བཞག་གནང་གནངམ་
 ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

ཞབས་  ས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 127

༣༣ བ ད་མ ན་ ་མ །༣༣ བ ད་མ ན་ ་མ །
 ད་ ་  ང་ལས་གནམ་ཐང་བ   ད་ ་ ལ་མ ་ ས་æ  ོ་ཚ་ལ་ ར་ ་འ ་བ ལ་ ་   ས་
 ན་ ར་མ་ ༣༠  ་ ག་ཁ་མར་བ ་འ  ཝ་ད་  ག་ ་བ་མ ས་ ང་ཉམས་དགའ་བ ་
མ ་ ང་ཅན་ ར་ ་ ་ཁར་  དཔ་ ན་པས།

མ ་ ང་ཅན་ ར་ ་འ ་   ས་ ང་ ག་ ་གནས་བདག་   ང་ ག་པ ་ ་མ ་ ན་
 ར་བཤདཔ་ ན་པས།   ་ཡང་གནས་ ག་ནང་ ་  “  ་མཐར་བ ད་མ ན་ ་མ ་
 ག་ ་ད ་བ གས་   ལ་བ ་མ ་ ད༔”  ར་བ ད་ ད་ ་ ར་ ་འབད་བ་ ན་  
མ ་འ ་  ཀ་ ་ ་ ང་མ འམ་མ ་ད  ས་ ང ་ ར་ ་འ ་ ་མ ག་ ་ཆགས་ ་
 དཔ་ ན་པས། མ ་ ་ ་  ག་ན་ ང་ ང་ ་ ག་ ད་ ་འ ་ ས་   ང་ཡང་མ ་
 ང་ཅན་ ར་ དར་ བ་ ང་ ད་པ ་ར་ ངས་བཤདཔ་ ན་པས།

 ད་ ་  ང་ ་   བ་ ག་ནང་   བ་པ་གནང་བ གས་ ་   མ་  བ་ བ་འ ་  མ ་ ་
 ་  ་ ག་ཁར་ ང་ ང་ ་ ག་ ད་ ་ ་ཁར་ཡང་   ་ག ག་ ་ ང་   བ་པ་གནང་
བ གས་ ག་ ར་ ཕམ་ ན་ ས་ ་ ས་ངག་   ན་བཤད་ ་འ ག་ ར་  གནས་
བཤདཔ་  ཨཔ་  ལ་མཚན་(༢༠༡༦  ་  ༥༤)  ིས་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་མ ་ ་ ་  ་ གས་ཁར་  མ ་ད  ས་ ང ་ ར་ ་ ག་ དཔ་ ན་པས།  གནས་
བདག་ ང་ ག་པ ་ ་མ ་དང་ མ ་ད  ས་ ང ་ག ས་  ་བར་ན་ ག་ ་ ག་ ད་
 ་འ ་  གནས་བདག་ ང་ ག་པ ་གནས་ཁང་ ན་ ར་ ན་པས།   ག་ ་ ་ཁ་ ་  

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།128

གནས་བདག་ ང་ ག་པ ་ ང་དཀར ་ ག་དང་   ་དཀར་དམར་ག ས་   ་བ མ་  ་
མ ང་ ང་མ་འ ཝ་ ་ཤ་མ ང་ ་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

༣༤ཀ་ ་ ་ ང་མ །༣༤ཀ་ ་ ་ ང་མ །
གནས་ ག་ནང་  “   བ་ཁང་འ ་ནས་དཔག་ཚད་ག མ་ ི་སར་ཀ་ ་ ་ ང་མ ་ ལ་
འ  ར་འ  ན་ལས་   བ་པ ་མ ་ ག་ ད༔”  ར་བ ད་ ་བ མ་འབད་བ་ ན་ ་ཁར་
  ད་ ་འ  གཔ་ ་ ས་  མ ་ད  ས་ ང ་ ར་ ་འ ་ ང་ ་ ན་པ ་ ད་འ ག། ་
ཡང་མ ་འ ་ ་བ ་ མ་ ་བ ཝ་ད་  མ  ་མ ་  མ་ ་ ག་དང་ མ ག་ ང་
 ་ ག་  ་ ད་པ ་ཁར་   ད་པའམ་ཀ་ ་ ་དང་   ང་དཀར་ ི་བ ་ མ་བ མ་  ་
མཇལཝ་ ན་པས།

༣༥   ་བ ད་ ་པ་ར་ཙ་གནས་པ ་མ །༣༥   ་བ ད་ ་པ་ར་ཙ་གནས་པ ་མ །
མ ་ ང་ཅན་ལས་   ་ ད་༡  ་ ག་འ  ་ད ་པ ་ས་ཁར་ ད་པ ་   ལ་ ་མ ་ ར་
 ་འ ་གནས་ ག་ནང་  “  ་མཐའ་ན་ ག་ནག་ ་ནས་ ་  ་ ་ བས་  ་  ་རལ་པ་
གཟིངས་པ་ ་ ་འབབ་པ ་མ ག་ ་  ་བ ད་ ་པ་ར་ཙ་གནས་པ ་མ ་ ད༔”  ར་ ་
འ ་ ནམ་ ང་ ་ ན་པས། གནས་བཤདཔ་ཨཔ་  ལ་མཚན་ ིས་བཤད་ ་ནང་   ལ་
 ་མ ་ ར་ ་འ ་   ག་གནག ་ ག་ལས་མར་   ་གནམ་ཁ་ལས་མ ང་ ་བ མ་  ་
འབབ་ ་ ག་ ་ ་བར་  འ  ལ་མ ་  ་ཆགས་ ་ ད་པ ་ཁར་   ་ ་ ག་ ་ གས་
ལས་མར་འབབ་པ ་ ་   ད་ ལ ་  ང་ ་བ མ་  ་ ཝ་ལས་བ  ན་  མ ་ ་ ་ ང་
ཡང་   ལ ་མ ་ ར་བཏགས་བཏགསཔ་ ང་ ་ ན་པས་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 129

༣༦  ག་མ ་ནག་ ་  ་ག མ།༣༦  ག་མ ་ནག་ ་  ་ག མ།
 ལ ་མ ་ ད་ས་ལས་   ང་ ག་ ང་ ར་ ་འ ་བ ལ་འ  ཝ་ད་ མ ་ནག ་ ར་
 ་འ ་  གནས་ ག་ནང་  “ ་ནས་  ང་ གས་ ག་ན་ ག་མ ་  ་ག མ་ཁ་མ ག་
དམར་ནག་ ད་པ་ ག་ ད༔ ་མ ང་ན་  ང་ ་དགའ༔  ་ནས་ ར་ ་འ ོ་ད ས༔ རང་
 ་  བ་མ་མ ་ལ་ ་བཏང་ ད་ ་འ ན་པར་  ༔”  ར་བ ད་ ་ ད་ ་འ ་ ང་ ་
 ན་པས།  གནས་བཤདཔ་ཨཔ་  ལ་མཚན་ ིས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་ མ ་འ ་
བ ག་གནག་ཏང་ཏ་  ་ ད་པ ་ཁར་   ་ ་མ ང་ ང་ཡང་  འ  ག་ ་ ་ ད་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས།  མ ་འ ་བ ག་གནག ་  ་ ད་ ་འ ་ ས་   ང་ཡང་མ ་
ནག ་ ར་དར་ བ་ ང་ ག་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

༣༧ ག ར་མ ་  ་བ མ།༣༧ ག ར་མ ་  ་བ མ།
མ ་ ང་ཅན་ ི་ག ན་ ངས་ལས་མར་ ད་པ ་   ང་ ་ ་བདའ་  ་   ས་ ན་ ར་
མ་  ༡༠   ་ ག་འ  ཝ་ད་ མ ང་ གས་ ་མ ་འ ་  གནས་ ག་ནང་  “  ་ག ན་
  གས་ན་ག ར་མ ་  ་བ ་པ་ ག་ ད༔ གང་ཟག་ལས་ཅན་དང་ ད་ན་ད ས་  བ་ ་
 ་འ  ང་༔  ལ་ ད་དམ་ཉམས་དང་ ད་ན་འ ་བ་  ག་ལ་འབབ་པ ་ ན་ཡང་ ད་ ༔”  
 ར་བ ད་ ་ ད་ ་འ ་ ནམ་ ང་ ་ ན་པས།  གནས་བཤདཔ་ ཨཔ་  ལ་མཚན་
(༢༠༡༦  ་ ༥༣)  ིས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་  མ ་འ ་ ་ ་འདབས་ལས་ཕར་
 ར་   ན་འ  ལ་འབདཝ་ད་  རང་དབང་ཐང་  ང་ ་  ད་པ ་ བས་    ་ ག་དང་འ ད་
 ་ ད་ ར་ ན་པས།    ་འ ་ ད་པ་ ན་   ་འ ་ ནམ་དག་པ་ ག་ ་  བ་ལས་  
 ་ ་མ་ག གས་ཐབས་ ས་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཀ་ག ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།130



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 131

 ན་ ང་  ད་ ག ན་ ང་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
ན་ ང་  ད་ ག་འ ་  དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་    ་རང་འ  ་ས ་ལམ་ཁ་འ ལ་
ལས་ཡར་   ་ ་ ་ ར་ ༢༥  ་ ག་ ་ས་ཁར་ཆགས་ ་འ ག།   ད་ ག་འ ་ནང་  
  མ་ ང་པ་ ༡༡༤ དང་   ་  བས་༡༡༨༦  ་ ག་འ ག།   ད་ ག་འ ་    ་ ག་ ༥ 
ནང་བ  ་བ ་  ག ས་ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་ནང་ ་ གནས་མང་རབས་ ག་ ད་
 ་ ་  མ་པ་བ ན་ ་ ་བ་ ན།

༢ མ ་འཆའ་བ།༢ མ ་འཆའ་བ།
 ་  ག་ལ་འ  ་ས ་  མ་འ ར་ལམ་ ི་ཁ་འ ལ་ལས་ཕར་ ན་ ང་འ  ་ས ་  མ་
འ ར་ལམ་ ི་ ག་ ་ ག་ ་ས་ཁར་  ངས་ག ང་ ག་ ད་ ་ནང་ ་མ་མ ་ཆགས་
 ་ ད་ ར་ ན་པས།  ་ཁ ་ ་ ་ ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་དང་  ་ག ང་ལམ་འ ་
མ ་ ་ ་ ག་ལས་ཕར་ ད་ ་ ་ཁ་ལས་  ་ ་ ་འ ོ་འ  ལ་འབད་བ ་བ ང་མ ་ ་
 ས་ག དཔ་བཀལ་ ་
 དཔ་ལས་ ལ་ལས་
ལམ་ ར་ ་   ན་འ  ལ་
འཐབ་ད ་པ ་གནས་
 ངས་ཤར་ ད་པ ་ ་
   ས་བཤད་ ་འ ག།

མ ་འཆའ་བ ་ ལ།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།132

༣  མ་ ་ ག་  ་དང་  ་  ལ་ ི་མ ་ །༣  མ་ ་ ག་  ་དང་  ་  ལ་ ི་མ ་ །
 མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ས་ ་ཁ ་མ ་ ན ་ ་བ ལ་  ་ ས་ ་བབསཔ་ ནམ་
མ  ན་ ་ཤར་ ས་པ ་ས་ མ་  ལ་ལ་ལས་ ག་  ་གནང་ ད་ ་ ་འ  ལ་ཏ་  བ་  ་
མ  ་ ག་ ་ཆགས་ ་འ ག།  ་ ་ ལ་མར་གནང་ ་ ་ ས་མ ་ ེད་གཏངམ་ད་
མ ་ ན ་འ  གས་ ་  ག་འ  ཝ་ལས་ མ་ ས་  ང་བདའ་  ་འ  ནམ་ད་དང་  ་ལམ་
 ི་ ང་  ་མཐའ་མར་  ད་པ ་ བས་བདའ་ ན་ ་དམ་ ་བཏགས་གནང་ ག། ས་
གནས་ ་ཁར་  ལ་ ི་མ ་ ་ ་ ་ ་  བ་  བཔ་ ན་ ར་བ ་  ་འ ་ ན་པས།

མ ་ ེད་གཏང་  ་  ས་  ར།

  ་  ལ་ ི་མ ་ །

  ས་  ར་ ་མ་བ ་ །  



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 133

༤ ན་ ང་ ་བ ད་དམ་ ་བཏགས་གནང་བ ་ ལ།༤ ན་ ང་ ་བ ད་དམ་ ་བཏགས་གནང་བ ་ ལ།
 ་མ་ནགས་  ས་ས་ག ས་ཚན་ ི་མ ག་ ་ཨཔ་ ག་ ་རག་  ག་  དཔ་ད་ མ་
འ  ག་པ་ ན་ གས་  ས་  ་ ་ཨཔ་འ ་བ ད་  ས་ཟ་ ་ ནམ་མ  ན་ ་ ་ཁར་  ན་
 ནམ་ལས་ཨཔ་ ་ར་ག ས་ཁར་ཆང་ ན་པར་བཏང་  ་ མ་ ་ཁར་བ གས་ ག།  ་
 ་ བ་  ད་ ་ ག་ ་ བ ད ་ ་ ས་ མ་ ་ཞབས་ལས་བ ང་ ན་ན་འ ོས་  ས་  ་
མར་འ ན་པ ་ བས་  མ་ ་ ་ ས་  ་  ་  ་ལས་ ་འབར་ ན་ན་ བདའ་འ  ནམ་
ད་ བ ད ་འ ་ག ས་  ་མ ་ལས་ཡར་  ག་ ང་   ག་མ་ཐལ་བར་ བདའ་ ན་ ་
འབདཝ་ད་ བ ད ་ ་  ག་ས་ ད་པར་   ་ བ་  མ་ ག་ནང་ཐིམ་ ་ ག།  ་ལས་
 མ་ ས་བ ད་ ་བ ལ་པ ་བར་ན་   ་ བ་  ་  ་ཁར་འ ན་ ་ གས་ ་ ་ ན་ ་ 
 ་བ  གས་  ་བཞག་བཞགཔས་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་ཡང་ ( ས་  ་འ  ག་པ་ ན་ གས་ མ་ཐར་ ༢༠༠༨  ག ༡༦༦-༡༦༧) ནང་
 ་  “ནས་  ང་ ང་པར་  ན་པས་ ད་ ་ ག་ ་རག་བ  གས་  ན་འ ག་པས།  ད་ ་
 ་ལ་གཟིགས་པས་  ་ བ་ ་བ ད་  ས་བསད་པར་ད ངས་ནས་ ་མས་ ད་ ་ལ་  ད་
གང་ ས་ག ངས་པས།   ད་ ས་ང་ ་རག་བ  གས་པ་ ན་  ད་མ་མ ང་  ་ ར་  ང་
། ད ང་ ་ ་ཁར་བ ད་པ་ ན་ནམ་  ས་པས།  ན་ཡར་   ག་མར་   ག་ལས་ ག་ཆག་
པས་ ་ ར།  ་མས་ཆང་ ད་དམ་ ས་པས། ལས་ཀ་འ ན་ ་ ད་ན་ཆང་ ས་ ད་ངས་
 ན་ ག་ ར་ ། །ལས་ཀ་ ་ ས་པ་གང་ ང་  ད་རང་ཆང་ ན་ ག་ག ངས་ནས་ཨ་
པ་ ལ་ ་བཏང་ ་མ་ ར་བ གས་པས། ནམ་  ད་ཙམ་ལ་ ང་པ་  ་བ ད་ ་ ས་ ང་
པ་ནས་འ ན་ ིན་འ ག་པས་ ་མས་ཡར་བ ངས་ ་ ་ ས་  ་  ་  ་ལས་ ་འབར་ ་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ན་ ང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ན་ ང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།134

བདས་པས་བ ད་ ་ ང་པ ་ ་ལ་  ས་ ང་ ་མས་  ས་ཟིན་པས་བ ད་ ་ ་  ས་ས་
 ད་པར་  ་ བ་ ན་ ་ ག་ལ་ཐིམ་ ང་བས།  ་མས་བ ལ་པ ་བར་ ་འ ན་ ་ བ་
པ ་ ་བ  གས་ནས་ ར་  ན།   ་སང་ ན་ ད་ ་ཆང་འ ར་ནས་ ང་བ ་བར་ ་མས་
  ་འ  ལ་ ིས་ ་རག་ ང་ཨ་པ་རང་ ་  ་འ ད་ ར་  བ་པར་མཛད་བ གས་ ས། ཨ་
པ་ ང་ནས་ཧ་ལས་ ་ཆང་ ངས་ནས།  ་མ་ལགས།   ད་ ་ ན་ ན་རང་མ་འ ། ང་ལ་
འ བས་འ ་བ  ལ་བ ་འ  ་ ན་ནམ་ ར།  ་མས་འ བས་ ་མ་ ག་མདངས་ད ང་
ཨ་པ་  ད་འ ར་ ད་ན་ ང་བས། འ ་ག ་བ ད་ ་ ་ ་ཡ་  ་  ་ལ་མནན་བཞག་ ད་
ག ངས་པས། ཨ་པ་ཡང་ ན་ ་དད་ནས། སངས་  ས་  ་ལ་  ན་པ་ངས་མ་ ས། །འ ་
བ ་  ག་ལས་བ  བས་པ་ངས་མ་ ས། ། ་རག་  ་འ  ལ་མཛད་ ང་ངས་མ་ ས། །མ་
 ས་མ་ ག་ཐམས་ཅད་མ ལ་ ་བཤགས། ། ར་ནས་ ག་ ལ་བས།  ད་ ་ཡང་ ས་
ལ་བ ད་  ག་ལས་  བས།  ་རག་ ང་  ་འ ད་ ར་  བ་ནས་ ས་  ད།  ་རག་འ ས་
 ད་  ་ ས་  གས་ ས་ཕན་པ་  ་ ན་ ་  ང་ ད་ །།”  ར་གསལ་བར་ ད་ ་འ ག།
ད་ ས་ས་གནས་ ་ཁར་  མ་  ་མ ་ ས་མ ད་  ན་ ང་ ་ ག་ཡང་བ ངས་ ་འ ག།

མ ད་  ན།  ་རག



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 135

༥ བཀའ་འ  ར་ ག༥ བཀའ་འ  ར་ ག
 ་རག་ ད་ས་ལས་ཡར་དང་  ་ག ང་ལམ་བདའ་  ་འ  ཝ་ད་ ང་  ་མཐའ་མར་
 ག་ ་ གས་  ་  ་ ་ ས་  ་  གས་བམ་ ི་ མ་པ་  ་མཇལ་ ་འ ག།  ་ཁ ་ ་
 ་ ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་ ་མ་ག ས་གསར་ཁ་ལས་ཨམ་ ག་ ར་འ ་བར་
འ  ་  ་ས་གནས་འ ་ཁར་  དཔ་ད་ ས་  ་  གས་བམ་ ་ཤ་བ  གས་བཞག་བཞགཔ་
མཇལ་ ་ འ ་འ  ་ལས་ཨམ་འ ་ ས་ག ས་ཁར་ ང་ ན་ན་ ་དག་པ་ ག་  ད་ ་
གདན་འ  ན་ ་ ་  ་ ག་ས་གནས་ ་ཁར་  དཔ་ད་  གས་བམ་ ་ ་ག་ར་   ་ མ་པ་
 ་  ར་ ང་ ད་པ ་ ་   ས་བཤད་ ་འ ག།

བ ད་དམ་ ་བཏགས་པ ་  ་ ང་།

བཀའ་འ  ར་ ག



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།136

༦  མ་བཟང་གནས།༦  མ་བཟང་གནས།
བཀའ་འ  ར་ ག་ ད་ས་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་ ཚལ་མ་ནང་ ག་ ་  ད་པར་ ག་ ག་
 ག་ ད་ ་འ ་ ་ ་ ན་ ་  ་   བ་ ག་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  དང་ ་འབད་
བ་ ན་ ས་བཟང་ ་ བས་ ་   བ་ ག་འ ་མཇལ་བར་འ  ་  ་  ལ་ ད་ ང་  བར་
 བས་ ག་ལས་ མཇལ་བར་འ  ་ ་ག་ཡང་ ན་འ ག་ ར་ ན་པས།  ་ཡང་གནས་
 ་ཁར་འ  ་ས ་ལམ་   གས་ མ་ དཔ་ལས་བ  ན་ ན་པས།

 མ་བཟང་གནས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 137

༧  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་  བ་ ་ ་ །༧  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་  བ་ ་ ་ །
ནགས་  ས་ ་ཁང་ ་གཡས་ཁ་ ག་ལས་ཕར་  མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་ མ་ ས་བ ན་
གནང་གནངམ་ ན་ ར་བ ་  བ་ ་ ་ ་ག ས་མཇལ་ ་འ ག།   བ་ ་ ་ ་ ག་
ལས་མར་ཨ་ ང་ ་ཤ་ ད་ ་ ་གནམ་æ  ར་ ང་ ་ཡང་  བ་ ་ ་ ས་  བ་ ་ དཔ་
 ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ཁ ་ ་ ་ ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་ ་མ་  བ་ ་འ ་
ཚ་ ་ ནམ་ལས་ས་གནས་གཞན་ཁ ་ ་ ་ཡང་  ་ཁར་ཚ་ ་ ང་བར་ ང་ ་ ད་ ར་
 ན་པས། ་བ ང་ཚ་ ་ ང་བར་ ང་ ་ ་ ་  ལ་དང་ ར་ ་ག་ར་  ་ཁ ་ ་ ་ ས་
   ག་ད པ་ལས་བ  ན་ཚ་ ་འ ་ དཔ་གཏང་ ་ ་ ན་ ་ ་ ་ལ་ གས་པ་ ་ཁར་
བ ་བ ་ ལ་ ་ཚ་ ་ ་ ་  ད་ཉམས་  ་བ ལ་བ ་རང་བ ན་ཅན་ ་  ར་ ་ ་ ་
ཡང་ཚ་ ་ ང་བར་ ང་  ་   ན་ཆད་ ང་ ་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

  བ་ ་ །   བ་ ་ །

༨ ནགས་  ས་མདའ་  ང་།༨ ནགས་  ས་མདའ་  ང་།
ནགས་  ས་ས་ ་ཁང་ལས་ཡར་བ ཝ་ད་  ་འ ་མར་ ས་  ་ ཝ་བ མ་  ་ མ ང་ ་
འ ་  ་མ་ ས་  ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ས་   ་ ན་  ངས་ ་ ག ང་འ ན་ ི་ ས་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ན་ ང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ན་ ང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།138

 ག་འ  ངས་ས ་ ང་བ ན་གཟིགས་ ་ ་ ན་ ་  ད་ ང་ཀ་  ་ལས་མར་  ག་
མདའ་གནང་ ་ ་ ས་  ་འ ་མར་ བ་བཏང་པ ་ བས་ མད ་  ང་ ་ ལ་ ་ ན་
 ནམ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། འ ་ ས་  ་  ་འ  ་ ང་ ་ཡང་ ནགས་  ས་
མདའ་  ང་ ར་དར་ བ་ ང་ ད་པ ་ར་ ངས་བཤདཔ་ ན་པས།

ནགས་  ས་མདའ་  ང་།

༩  ་  ག་ལ་ ས་   ང་ ་ ང་།༩  ་  ག་ལ་ ས་   ང་ ་ ང་།
 ་  ག་ལ་ ས་   ང་ ་ ང་འ ་ ས་རབས་༡༥ནང་  ན་པ ་ མ་འ  ག་ ན་ངག་དབང་
 ས་  ལ་ ིས་ ག་བཏབ་གནང་བ ་གདན་ས་ ན་པས། ་མ་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་
ཡང་ས་གནས་ ་ཁར་  ན་  ་བ གས་པ ་ བས་  ་མ་ ང་ ་ ་བར་དཔལ་ ་ ས་
མ ན་ ་ ས་ཞལ་མ ན་ མ་ ་གཟིགས་ ་གདན་ས་དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་འ ་
 ག་བཏབ་གནང་ད ་པ ་ ང་བ ན་གནང་ དཔ་ ན་པས།  ་ཡང་  ་འ  ག་ ས་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 139

འ  ང་( ག་ ༢༥)  ནང་“ ་ནས་ད ང་ ངས་ ་ ་པ་ས་ ག་ལ་དཔལ་ངག་དབང་
 ས་  ལ་ ི་གདན་ས་ ས་   ང་ ་ ང་ ་  ན་ ས་ ་ ས་མ ན་ ས་ ང་བ ན་ ། 
 ད་ ངས་ ་ ་ག ས་འ ས་  ་ ག་ ་  ་ལ་ ར་ག ང་  ་བ ་འ ར་  ང་  ད་པ ་
སར་  ན།   ང་ ་ ་བ  གས་ ་ ང་བ ང་བ ་  ན་འ  ལ་མཛད་ བས་ར་  ་  ག་
 ས་ གས་ཟམ་བཅད་ ་ ག་ ་ ལ་བས་ཁ་བ ་དབང་ ་འ ས་པ ་  ན་འ  ལ་ལ་
ད ངས་ནས་གདན་ས་དབང་འ ས་ ་ ང་ ས་མཚན་ག ལ་”  ར་བ ད་ ་འ ག།

 ་  ག་ལ་ ས་   ང་ ་ ང་།   ་མ་ ང་།

༡༠  ང་ག ང་ད ན་པ ་  བ་ །༡༠  ང་ག ང་ད ན་པ ་  བ་ །
 ་  ག་ལ་ ས་   ང་ ་ ང་ལས་ཡར་   མ་འ ར་ནང་ ས་ ན་ ར་མ་༣༠ ་ ག་
འ  ཝ་ད་ ང་ག ང་ད ན་པར་  དཔ་ ན།ད ན་པ་ ་ ་ ག་ ་ ་མ་མ་ག ག་
 ད་གསལ་འ མ་  ད་  ས་བ ན་གནང་བ ་  བ་ ་ དཔ་ ན་ ང་ད་ ས་ནངས་པ་
བ མས་ ་  ག་ ་ ག་ལས་བ ལ་མ ང་ས་ ན་འ ག།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ན་ ང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ན་ ང་  ད་ ག།



གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 མ་  ་ ོས་   ་ ས་  བ་འ ལ་མཛད་པ ་ ག་ཆ ་ནང་   ་  ར་ལབ་ ་ ་ནས་
ཡར་ བས་པས་ས་  ང་ནས་འ ར་ ་ ད་པ་   པb ་འདབ་བ  ད་ཁ་  ་བ་འ ་བ ་  
ཐང་ ག་ ་ ཡབ་  ས་གདན་ས་ ང་བ ན་གཟིགས་ ད་བཏང་གནང་བ ་མ ་ ་ ་
ཉལ་འ ག་པས།  ས་  ་ད ངས་པར་ བདག་ ་མ ན་གནས་ས་འ ར་ ན་པ་འ ག་
 མ་ནས།  ་ ས་མ ན་ ་དང་དཔལ་ ན་ ་ ་ག ས་  ་མ ན་ཁང་བཅའ། ད ན་
པ་བཏབ་ནས་བ   བས་པ ་  ས་ ་   མ་ལ་བཟའ་ ་ཧ་ཅང་  ང་ ང་བར་འ ག་ ང་
།  ་ཐབས་ ་ད ན་ ས་ག ངས་པས།  མ་ ི་ གས་ད ངས་ལ་   ས་  ་ གས་
ད ངས་  གས་  ར་དང་  མ་ ངས་པ ་ག ང་   ད་ལ་ཕན་པ ་  ར་ ་  ་བར་ ་ ག་
བཙལ་ད ས་ མ་ནས་  ་ བ་  ་མཚམས་ །  ་ ་ཀ་དང་།   ་ ་ཀ་དང་།   ག་ ་
དང་། གཞན་ཡང་འ ས་ ་ཅན་ ི་ ང་དང་།   ་བ ང་ ན་པ ་ ང་དང་།  ་ ག་ ་མང་
 ་   ་བ ་ས་  གས་ ག་ ་  ན་ནས། བདག་ ་ ་འ ་འ ོ་ ན་མཐར་  ན་ ང་། ག ང་
   ད་འ ལ་ ང་  ས་ ། མ་ཨ་མ་ང ་བསམ་པ་ ས་བ ན་ ་འ  བ་ན། འབག་བ ག་
ལ་ གས་པ ་ནད་བ  ད་  ་བ ་  ང་དང་། ག ན་ གས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ ་ ་ 
ཡན་ལག་བ  ད་ ན་ ་ ་བ་ ག་འ  ང་བར་  ར་ ག་ ས་ག ངས་ནས།  ག་གཡས་
པ་ ང་  ང་ ་ར་བར་ ་བ ག་ནས་ལན་ག མ་ད  གས་པ ་ ད་ལ།  ་གསལ་བ་
 ངས་པ།  ་ ང་རན་པ། ད ར་བ ལ་ ང་ད ན་  ་བ།  ་གཙང་བ་དང་མ ་བ་ཅན་
 ི་ ག་ལ་བ ད་  ་འ ་བ།   ་ནས་ ག་པ་ཙམ་ ིས་   ་  ད་  ་ནད་ ལ་བ ་བ ད་  ་
 ་  ་ ་ ག་  ག་ ར་  ང་བས།  མ་ ན་ ་   ་ནས་  ་འ ་ ར་ ངས་ ། །ཡབ་ ་
མ་ མས་  ་ གས་  ་དང་། །མ་མཁའ་འ ོ་ མས་  ་མ ་ ལ་དང་། །མ ན་ ས་   ང་
  ང་མ ་ ས་མ ་ག མ། །མ་མཁའ་འ ོ་ང་ ་དཔལ་ ་ཤར། །ཨ་ལ་ལ་འ ་འ  ་ ་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 141

མཚར་ལ། ། མས་དགའ་ ་   ད་ ་ ་མ་ ། ། ར་བ ད་ ་ ད་ ་ ་བ ་བ་ ན་   བ་
 ་འ ་ག་ ་བ་ ་ཅན་ ག་ ནམ་ ང་ ་ ན་པས།

 ང་ག ང་ད ན་པ ་  བ་  ་ ལ།

༡༡ མཁའ་འ ོ་མ ་མ ད་  ན།༡༡ མཁའ་འ ོ་མ ་མ ད་  ན།
 ང་ག ང་ད ན་པ ་གཡས་ཁ་ ག་ ་ མཁའ་འ ོ་མ ་མ ད་  ན་མཇལ་ ་ ད། ང་
ག ང་ད ན་པ ་ མ་  ན་ལས་(༢༠༡༧  ་༦༤)   ས་ ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་མ ད་
  ན་ ་  ་ནང་ ་ མཁའ་འ ོ་མ ་ན་བཟའ་དང་ ས་པ ་  ན་ཆ་ ་ནང་  ན་  ་བ གས་
 ་ ད་ ར་ ན་པས།  ་ཡང་མཁའ་འ ོམ་མ་ག ག་ ད་གསལ་འ མ་  ད་ ་བ་བ ན་
པ ་ ས་༡༥ ་  ་ ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ག ང་ ས་བ ད་ནམས་ གས་པ་ ་མ ད་
  ན་བ ངས་ད ་པ ་ཞལ་ མས་ག ངས་ ད་ ་ ར་ ་ ས་  ས་ས་གནས་ ་ཁ་
 ་ནངས་པ་མ ད་  ན་བ ངས་ ་  ་ས་བ ང་  ན་འ  ལ་ ་ག་ར་བ   བས་ཚར་ ན་ན་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ན་ ང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ན་ ང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།142

བ ངས་པར་འ  ནམ་ད་ ་ ་ བ་ ་ལས་ར་མ ད་  ན་བ ངས་ཚར་ ་ནང་ག ངས་
  ངམ་ག ག་མ་བ གས་པར་འ ག་ ར་ ན་པས། ་ལས་ ས་  ས་མཁའ་འ ོ་མ ་
ན་བཟའ་དང་  ན་ཆ་ ་ ་ཁང་ནང་ལས་ ར་གདན་འ  ན་ ་ ན་ན་ག ངས་ག ག་ ལ་
གནང་གནངམ་ ན་ ར་བ ་ ་   ས་བཤད་ ་འ ག།  ་ ར་བ ན་ ་ ཝ་༧པ ་ ས་
༡༥ ་མཁའ་འ ོ་མ ་འདས་མ ད་བ ང་ ་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

མཁའ་འ ོ་མ ་མ ད་  ན།
༡༢  མ་ཞང་ ་ཞབས་  ས།༡༢  མ་ཞང་ ་ཞབས་  ས།
 ་ཁ་ལས་ཡར་ ག་ནག་ད ན་པར་འ  ་ས ་ལམ་ ི་ ག་ ་  ་ ་འ ོ་མ ན་   ་ ད་
ཞང་བ ་བ ་  ་  ་ ་ཞབས་  ས་མཇལ་ ་འ ག།

ཞབས་  ས།  ར་  ད།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །
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༡༣ བ ད་ནག་ ངམ་ ་ ག་ ག༡༣ བ ད་ནག་ ངམ་ ་ ག་ ག
 ད་པ ་ས་  ག་ ་བ མ་ ེལ་ལས་ཡར་ ང་ག ང་ད ན་པར་འ  ་ས ་དང་  ་
ག ང་ལམ་བདའ་  ་ ས་ ན་ ་ ད་༡ ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ཝ་ད་བ ད་ནག་ ངམ་ ་
 ག་ ག་ ་  དཔ་ ན། ་ཁར་ ་མ་བ ད་ག ག་ གས་ ག་ ད་ ་ ་ ས་ ་ ་ ་
  ག་ ་ག དཔ་བཀལ་ ་ དཔ་ལས་ ས་རབས་༡༢-༡༣ པ ་  ར་ཆ་ ་  ན་པ ་ 
འ ོ་མ ན་   ་ ད་ཞང་བ ་བ ་  ་  ་ ག་ ག་ ་ཁར་ད ང་ཞག་ག ག་བ གས་ ན་
ན་བ ད་ ་དམ་ ་བཏགས་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

བ ད་ནག་ ངམ་ ་ ག་ ག

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ན་ ང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ན་ ང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།144

༡༤ ག ང་ ས་བ ད་ནམས་ གས་པ ་ཞབས་  ས།༡༤ ག ང་ ས་བ ད་ནམས་ གས་པ ་ཞབས་  ས།
 ་ཁ་ལས་ཡར་ མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་ལམ་ ི་ ག་ ་  ་ ་ཞབས་  ས་ ག་ ད་ ་འ ་
འ ོ་མ ན་   ་ ད་ཞང་བ ་བ ་  ་  ་ ་ག ང་ ས་བ ད་ནམས་ གས་པ ་ཞབས་
  ས་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

བ ད་ནམས་ གས་པ ་ཞབས་  ས།

༡༥ ག ང་ ་གཟར་ །༡༥ ག ང་ ་གཟར་ །
 ད་པ ་ས་  ག་ ་བ མ་ ེལ་ལས་ཡར་མཚམས་ཁང་ ད་ས ་ག ན་ ངས་ལས་
ཡར་ ས་ ན་ ར་མ་༣༠ ་ ག་འ  ཝ་ད་ ངམ་ ག་ ་ནང་ ་མ་འ ོ་མ ན་   ་ ད་
ཞང་བ ་བ ་  ་  ་ ་ག ང་ ས་བ ད་ནམས་ གས་པ་ ས་བ ན་གནང་བ ་ག ང་ ་
གཟར་ ་ ར་ ་འ ་མཇལ་ ་འ ག།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །
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 ་ཡང་ མ་  ་ ོས་   ་ ས་  བ་འ ལ་མཛད་པ ་ ག་ཆ ་ནང་  ང་  ང་ ག་
 ་  བ་པས།  ས་ ད་ ་ཁ་  མ་ ིས་ག ངས་ནས་ མ་ལ་ས་  གས་འ ་ན་ ་ ག་
 ད་ན།  ་མ་འ ་ག ངས་པ་ལས།  མ་ ིས་ས་  གས་གང་ ་བཙལ་ ང་ ་མ་  ད་
ནས།   ་འ  ལ་ ིས་ ་ ་བ ད་  ་ ངས་ ་ ངས། མ་ ངས་པ་ན་ས་འ ་ནས་བདག་
 ་ ་བ   ད་ མས་འ  ལ་ལམ་  ད་པ ་ ས་ ག་མ ས།  ་དང་འ  ལ་པ་ མས་  མ་
པ ་  ག་བ ལ་དཔག་ ད་  ང་བ་འ ག་པས། ཡབ་ལ་ག ལ་བ་བཏབ་  ་བ ད་  ་
 ་ ་ ག་འ ན་ད ས་ མ་ནས། ག ལ་འ བས་འ ་ག ངས་ ། །ད ས་འ ད་ ་
བ་  ང་མཛད་པ ། ། ་མ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ ། ། ་ན་ ་ ་ན་ ན་ཅན། །མདའ་ན་
གཙང་ཆབ་ ་མ་  ། །བར་ན་  ན་ ང་ ལ་མ་ ལ། །ས་འ ་འ  ་ ན་ཏན་ ན་ལགས་
 ང་། །  མ་ ལ་ ི་ ་་ ་ག ར་ལས་ད ན། །  ས་འ  ང་ ་ ་   ད་ ན་ ་ ངས། །ཕ་
  ད་  ་ གས་   ་བ ལ་ ར་ལས། ། ་   ན་ ི་བ ད་  ་  ལ་ ་ག ལ། ། ས་ག ལ་
བ་བཏབ་ནས།  ་ ་   ན་ ི་ ང་ ་འ ན་ལ་ ན་ ག་བ གས་པ ་ ད་ལ།  ་གསལ་
ལ་ མ་ ང་བ ལ་བ་ ག་  ག་ ར་འབབ་  ང་བས།  ང་ལའང་ག ང་ ་གཟར་ ་ ར་
བ་ལ།   ས་ག ང་ ་གཟར་ ར་ གས།  ར་བ ད་ ་འ ག།

ག ང་ ་གཟར་ །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ན་ ང་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ན་ ང་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།146

ད་ ས་  ད་ ག་ ་ ་ ང་ ངས་ གས་ ་ ན་ ང་ ར་ བ་  ལ་ ད་ ང་  ག་ཆ་ ་
ནང་ ནགས་  ང་དང་ ནས་  ང་ ར་འ ནམ་ ན་པས། ནགས་  ས་ས་ ར་ ་འ ་ཡང་ 
  ་ད ་འ ན་ ན་ ན་ ིས་མཛད་པ ་  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ མ་ཐར་ནང་ ནས་
  ས་ས་ ར་འ ནམ་ ན་པས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 147

 ་ ག་  ད་ ག ་ ག་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
 ་ ག་  ད་ ག་འ ་  དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་    ང་གསར་འ  ་ས ་ལམ་
ཁ་འ ལ་ལས་  གས་ཟམ་ལས་ཡར་   ་ ་ ་ ར་༡༨ ་ ག་ ་ས་ཁར་ཆགས་ ་
འ ག།   ད་ ག་འ ་ནང་   མ་ ང་པ་ ༣༤༡ དང་   ་  བས་ ༢༦༥༡  ་ ག་འ ག།
  ད་ ག་འ ་    ་ ག་ ༦ ནང་བ  ་བ ་  ག ས་ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་ནང་ ་ 
གནས་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་  མ་པ་བ ན་ ་ ་བ་ ན།

༢  ད་མ །༢  ད་མ །
ཨ་ ས་བ ་ ས་  ་  ་(༢༠༡༧  ་༩༠)  ས་བཤད་ ་ནང་ད་  ་མ ་ཆགས་ས་འ ་
 ་མ་ གས་ ་ཁ ་ཨཔ་ ག་ ་ག ས་ཁ་ ནམ་ལས་  ་ནང་ ་ ག་  ་ ད་བཏབ་
 ་ ་བ ་  ་བ མ་བ ག་  ་ ན་ ་ ང་ཚན་ ང་ཚན་  ་ བ མ་བཞག་  ་  ང་  ད་
པ ་བ ང་གནམ་མ་བ  ཝ་ ག་ཁར་  ་ ་ན་ ༢༥ལངས་ ་ ག་ལག་པར་  མ་
 ་འབག་  ་ཨ་པ་ད་ ས་  ་ ་ང་ ་གནས ་ ག་བ ་ ། ག་ ་ཡང་ང་ ས་བ  ང་ ། 
ཨ་པ་  ད་ར་  མ་ནང་ཡར་ ང་ ར་ བཔ་ལས་བ  ན་ ་ ས་ བ་ ་ ་བ ན་འ ན་
 ་  ་  ་  ད་  ས་  ་  ་ ད་འ ་ གས་ མ་  ་བ  ང་ད ་ ་ ་ ར་ བ་ ན་ན་ ་
ར་  མ་ནང་ཡར་ ་ ག། འ ་ ་ནངས་པ་  ་པ་ཨཔ་ ག་ ང་ ་བ ་བ ང་ལས་ ་
 ་ ང་ཁར་མ ་  མ་ ག་ཆགས་ ་  ་ ད་ ང་ཚན་  ་བ  གས་བཞག་ ་ ་ ་ག་ར་
མ  ་ཁ་ལས་ཕར་  ང་ དཔ་མ ང་ ག། ་ལས་ཨཔ་འ ་ གཔ་ཟ་  ་མ ་ ེད་གཏང་
 ་  ་གནས ་ ད་མ ་པ ་གནས་ཁང་ ་ ག་ལས་མར་ ག་ ་ ས་ས་ ང་  ས་ ་ 



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།148

ག ར་བ་བ ན་པ ་བ ང་མ ་ ན ་འ ་  ་འཇའ་ ས ་ག ག་ ་   ལ་ ་མ ་
 ་ཁ་ ་ ན་ ནམ་ལས་ཨ་པ་ང་ས་གནས་འ ་ཁ་ ་ཆགས་ །   ད་  ས་ ་  ་མ་
འབད།  ད་ ་ད ་པ ་ད ས་  བ་ ག་ང་ ས་  ན་ ་ ར་ བ་ ་འ ་ ་ཨཔ་ ས་ཁ་
བ ད་ ན་ན་ ་  ་ ན་པ་ ན་ད ས་  བ་ ་ ་ ་ ར་ བ་པ ་ བས་ ་ མ ་ ང་ ང་
 ་ ག་གནང་ ་ ར་ ན་པས། ་ལས་མ ་ ང་ ་ ན་ ནམ་ལས།   མ་ནང་ ག་ ང་
བ ་ ་   ས་ ་བཤད་ ་འ ག།

 ད་མ །                

ག ར་བ་  ན་པ ་ ལ།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 149

༣  ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་གདན་ས།༣  ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་གདན་ས།
དབང་འ ས་ ་ ང་  ་འ མས་ས་ལས་ཡར་  ་ ག་བསམ་གཏན་ ང་ ་འ  ་ས ་
ལམ་   ར་ བ་ ག་ཁ་ལས་ཕར་ ག ན་ཁ་ ག་ ་  ་ནམ་ ང་ལམ་བ   ད་ ་  མ་
འ ར་ནང་ ས་ ན་ ར་མ་༤༠  ་ ག་འ  ་ད ་པ ་ས་ཁར་ཤར་ ན་བཟང་  ང་ ་
ག ས་ཚན་ ་ག་ ་བ་མ ས་ ག་ ་  ་ཆགས་ ་འ ག།ཤར་ ན་བཟང་  ང་འ ་ ན་
མ  ན་  ང་ ན་ ི་གདན་ས་  ང་བ  ད་ ད་  ་ ལ་ལས་  ང་ག ག་ ནམ་  ་
བ  ཝ་ལས་  ་ཁ ་ག ས་  ་  ག་ ་ ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་གདན་ས་ཆགས་ ་
འ ག། ངས་ གས་ ་   ་ཁང་འ ་ ་ ང་ ་  ་ཁང་ཐང་ཁ་ ར་ བ་ ན་པས།

  ང་ ན་ ི་གདན་ས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།150

 ན་མ  ན་བ གས་ས ་གནས ་ ་  མ།

༤  ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་བ གས་  ་དང་  བ་ །༤  ན་མ  ན་  ང་ ན་ ི་བ གས་  ་དང་  བ་ །
 ་ཁང་ཐང་ཁ་ ་ ག་ལས་ཡར་  མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་ ་མ་ ན་མ  ན་  ང་ ན་ས་
གནས་ ་ཁར་  ན་ ་ ས་ག ངས་པ ་བ ང་བ གས་བ གསཔ་ ན་ ར་བ ་   ་
བ གས་  ་  བ་ལ་དང་བཅསཔ་  ་ ད་ ་ ག་དང་།  ་ག ང་ཁར་  ན་མ  ན་ ་
ར ་ ག་འཁར་ས་ཁར་ བ གས་གནང་ ་ལས་    ས་ ད་པ ་ ཙན་དན་ ི་  ང་ ་ ག་
ཡང་མཇལ་ ་འ ག།བ གས་  ་  ་ ་འདབས་ ་  ་མ་  བ་ ་ ད་པ ་ ་   ས་
བཤད་ ་འ ག།  ན་ ང་ད་ ས་ནངས་པ་བ མས་ ་  ག་པ ་ མ་  ང་ ག་ལས་
བ ལ་ ན་འ ག།   ་ཡང་པb ་  ང་པ ་ མ་ཐར་ ད་ ར་ ན་མ ས་ ར་  ་  ང་བ་  
(༢༠༠༥  ག ༢༢༧) ནང་ ་  “ ་ནས་ ན་བཟང་  ང་ ་  ན་པ་དང་།  ན་བཟང་
  ང་ ་ ་མ་ ས་དཔལ།  གས་དབང་།   གས་པ་ ད་ ར།    ་མ ། ཨ་ ། དཔལ་
 ན་ ད་ ར།   ང་ ་མ་  ་ ་བ་ མས་  ས་ ག་ ང་ ་འཚལ།   ན་ བས་ ང་མ་
 ས་པར།   ་ བ་ ད་ད ན་  བ་ མས་མ ད་ཁང་ ་ནང་ ར་བཞག་ནས།  ཞབས་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 151

 ག་ ་གཟབ་ནས་ ས།  ནངས་པར་ ་མ་ཤར་བ་དང་།   ང་ ་མ་ མས་  ས་ཁམས་
པ་ ན་བཟང་ ས་ནས།   ན་བཟང་ལ།   ས་  ་ག ར་  ན་པ་འ །   ད་  ་ ་མ་  ལ་
 ས་  ་ ད་ ད་ ར་ ི་   ་བ་ ན་ ར་བར་འ ག་པས།  ད་ ང་ ག་འཚལ་བ་དང་། 
  ན་ བས་ ་བསམས་ ང་།   ་ མ་ ི་དབང་ ་ ང་ནས་ ་བ་མ་  ང་།   ད་ ་ མ་
སངས་ ང་ ས་ ས་  ད་པས།   ང་  ་ ད་ ད་ ར་ ི་   ་བ་ ན་ན།  ད ན་པ་འ ་
 ང་རང་ ས་ཟིན་པ་ ན་པས།  ད ན་པ།  མ ད་ཁང་།   ས་ག ངས་པ ་བ གས་
  ་འ ་ མས་གང་ ན་ ་ ས་པར་ ་ད ས་ ར་བས།  ང་ལ་  ་ ས་བ  ང་  ད་པ་ ན་
ན།   ག་ནས་འ ོ་ ས་པས།  ཁམས་པ་ ན་བཟང་ན་ །   ་འ ་ ས་ན་ ད་རང་ཡང་
 ་ཚ།   ར་ ི་ གས་   ས་འ ་ ད་ན་ག ང་བར་ ག་ ར་བས།   ་བ ན་བསམས་
ནས།   ་ན་ ང་རང་ མས་ ག་ ིས་ ག་ ས་ནས་  ང་བ་དང་།   ་ཁང་ ་  ་ནས་
མ བ་ ་བ ན་ནས།  དང་ ་ང ་གཟིམ་ཁང་འ ་ན་ ད་པ་  ད་ ས་བ ག་འ ག   ་
ཁང་འ ་ ་ངས་བ ངས་པ་མ་ ན།    གས་ ན་མ ན་བཟང་ ས་བ ངས་པ་ ན།  
 ་ཁང་འ  ་  བ་ ་འ ང་།  ངས་བ ན་ ིས་ག ངས་ནས།   ་ཁང་  ་  བ་ ་  ན་
ནས།   ་མ་ མས་ལ་ད ན་པ་འ  ་  ང་ ་ཙན་དན་  ང་ ་ལ་ང ་ ས་  ་  ར་ནས་
 ད།   ར་ལ་  ས་འ ག་པ་ ས་  ས་པ་ ན།  ད ན་པ་འ  ་འདབས་  ་ནགས་
མ་ ན་ ན་ཕ་  ་ནང་ནས།   ་མ་ཡང་ ག་དང་།   ་  ་ ས་ག ངས་པ ་ ས་  །  
  ་ བ་ལ་  བ་  ན་དང་།   ག་ ་གདན་ཡང་  ་ བ་ག ག་ལ་ ས་པ་ད་ ་ ད་དམ་
 ས་མ་ཐག་ ་མ་ ས་དཔལ་ ིས་བདག་ ་ ས་  ་ ་བ་ནས་བ ང་  །   ད་  ་ ་
མ་ད ས་ ་  ན་པ་འ ག་ ར་ ང་ ས་ ། ། ་ནས་ ང་ ་མ་ མས་ན་ །   ད་ མས་
བ ད་ནམས་ །  ད་ ད་ མས་ལ་  ད་ཀ་ ག་ག ང་ད ས།   ས་  ་ ་ ར་ ལ་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།152

  བ་ གས་ ང་།  ཙན་དན་ ི་ ་མས་བ   བས་པས།   ་མ་ཀཿ ག་པས་ ར་  ས་
པ་ ན། གཟིམ་ཁང་ ་ ་མ་ གས་དབང་ ་  མ་མ་ ང་ནས་བ ག་པ་ ན་ ར་བས།  
 ་ན་ ས་  ་ཡ་ ་ལ་ངས་
 ས་ ་བཤད།  ད ན་པ ་
  ང་ཡ་ ་ན་ཐང་ ན་ ་ ག་
 ད།  ་ ར་ ས་བཤད་ ་ ས་
པས།  ན་ ་ཡང་ ད་ ས་
 ང་།”  ར་ག ངས་ ད་པ ་
ར་ ངས་བ ད་ ་འ ག།

   ང་ ན་ ི་བ གས་  །

     བ་ ་ ད་ས ་ མ་  ང་། ག་འཁར་ཙན་དན་ ང་།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 153

༥  ན་མ  ན་ ི་ད ་  ་ག ར་བ་གནང་བ།༥  ན་མ  ན་ ི་ད ་  ་ག ར་བ་གནང་བ།
 ན་བཟང་  ང་ ་ཁང་ ་ གཡས་ཁ་ ག་ ་   ང་ ག་ ་ནང་ ་   ང་ ་ ང་   ས་ ད་
 ་འ ་  ན་མ  ན་ ི་ད ་  ་བ ལ་ ་ག ར་གནང་ ་ལས་    ས་ དཔ་  ་བཤད་
  ལ་འ ག   ང་ ་ ་ ་  ན་བཟང་  ང་མཐའ་འ ར་ ི་ ས་གནས་ག་ ་ཡང་ ད་ ་
འ ་ ཡ་མཚན་ ་བ ་ག ་ ག་ ན་མས།

 ན་མ  ན་ ི་ད ་  ་ག ར་གནང་བ།

༦ འ  ་ ཝ་ད ་བ  གས་བ ལ་ས།༦ འ  ་ ཝ་ད ་བ  གས་བ ལ་ས།
 ན་བཟང་  ང་ ་ག ས་ཚན་ ི་མ ག་ ་ ས་  ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ས་འ  ་ ཝ་
ད ་བ  གས་བ ལ་གནང་ས ་ཁང་ ལ་ ང་ ག་ ག་འ ག།  ་ཡང་ ཨཔ་གཡང་
 ར་(༢༠༡༦  ༧༡) ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ ར་ ་འབད་བ་ ན་  ་མ་ ན་བཟང་
  ང་ ་ག ས་ཚན་ནང་འ  ་ ཝ་ད ་བ  གས་ ར་ ད་ ་འ ་ ས་ས་གནས་ ་ཁ ་
  ་ ་  ག་ ་ག དཔ་བཀལ་ ་ དཔ་མ་ཚད་  ་ ་ཨ་ ག་ར་འ  ་ ་ ་ ན་ ་ ་ ་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།154

 ་འ  ་ད ་ ་ ད་པ ་གནས་ ལ་ ་  ས་  ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ས་མ  ན་ ་ ་
ཁར་  ན་པ ་བ ང་ ་ ་ ་ ས་  མ་ ན་ ག་ཡར་ལས་མར་འ  ན་ས་མ ང་ ག།  ་
ལས་ ང་ཆ་ བ་  ས་བ  ན་འ ོས་  བ་ ན་ན་ད་ ས་  མ་ ན་འ ་ ་ག་ ས་ཡང་
གནས ་བ ་མ་བ ག་པར་འ  ་ ་འབད་སར་གཏང་ ་  ་ཁན་འཆམས་ ་   མ་ ན་
  ད་  ་བ གས་ས་ ་ཨ་  ་མ  ན་  མ་ནང་ ན།  ་ཆས་འ ་ ་ང་བཅས་  ས་འབག་
འ ན་ ང་ ར་ བ་  ་ མ་མར་བཏང་ད་ ག།  ་ལས་ བ་  ད་ ་ ག་ ་འ  ་ ཝ་ད ་
བ  གས་ ངས་  ་ ་མ ་ ག་ལས་ཕར་བ མས་ ་མ ངས་འ  ་བ ་ ་ མ་ ་ ་
 ས་  ་  ་  ་ལས་ ་འབར་ ་འ ་ ས་འ  ་ ་ཨ་ ག་ ་  གས་  ནམ་ད་ཨ་ ག་
འ ག་  ་  ག་ཡར་ ངམ་མ་ཚད་  མ་འ ་ཡང་ ་ ས་འ ག་ ་འབདཝ་ལས་བ  ན་
ག ས་ཁ ་ ་ ་ ས་བ ་མ་ སཔ་  མ་ ན་འ ་ ས་ང་བཅས་  ་ག ས་  ་ དཔ་
གཏང་ ་ ན་པས་ ར་  མ་ ན་ ་ མ་ ནམ་མ་ ས་པར་བདའ་བཏང་པ ་ ་   ས་
བཤད་ ་འ ག། ་མ་ ན་བཟང་  ང་པ་ ་ ལཔ་ཁལ་བ ་ ་ ག་ ད་ ང་ ་མ་ ་
ག ལ་ གས་ གས་ མ་  ་མ་ ངས་པ ་ མ་  ན་ ིས་རབས་ཆད་ ་ད་  ་ ལཔ་
བ ་ ་ ག་ ་འ  ར་ ་འ ་གནད་ ན་ ་ལས་བ  ན་ ་ ན་པ ་བ ན་ ངས་བཤདཔ་
 ན་པས།

ཁང་ ལ།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །
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༧ འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ ག་  །༧ འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ ག་  །
ཁང་ ལ་ ང་ ག་ ་ ་ ག་ ་ མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ ག་  ་ ན་ ར་ ་ ག་
ཡང་མཇལ་ ་འ ག། ངག་   ན་
 ར་ ་འབད་བ་ ན་  ག་  ་ ་ མ་
འ  ག་པ་ ན་ གས་  ས་  ང་ ་
ཁ་ལས་ ར་  ས་  ར་  ་གནང་བ ་
 ག་  ་ ན་ ར་བཤད་ ་འ ག།

༨ འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་  ་  ས།༨ འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་  ་  ས། 
 ་མ་ མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་ ས་ ་བདའ་  ་འ  ནམ་ད་   ་ ག་ཁ ་ག ས་  ་
མ ག་ ་ བས་པ ་ བས་ས་གནས་ ་ཁ ་གནས་བདག་ཉ་ལ་བ ད ་ ་ ས ་
 མ་  ལ་བཟང ་ ས་  ་  བ་ ལ་གཏངམ་ད་ མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ས་  ་
  བ་བ  ར་ ནམ་ལས་བཀག་པ ་
 བས་  ་ ་ ན་པ ་ ག་ ག་
 ་པར་ ན་ ར་ ་འ ་མཇལ་ ་
འ ག།

   མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ ག་  །

 མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་  ་  ས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།156

༩ བ ན་འ ན་ གས་པ ་ ན་  བ་  ་ཞབས་  ས།༩ བ ན་འ ན་ གས་པ ་ ན་  བ་  ་ཞབས་  ས།
   ་ ག་ཁ་ ན་ གས་རབ་བ ན་  ང་ ་ ་ཁང་ནང་  ་ ་ཞབས་  ས་ག ས་མཇལ་ ་
འ ག།  ་ཁ ་ད ་འ ན་པ་ ་ ས་བཤད་ ་ནང་ཞབས་  ས་ག ས་ཆ་ར་ ང་  ང་   ལ་
  ་  ང་ག ས་པ་བ ན་འ ན་ གས་པ ་
 ན་  བ་མ ག་ ་ཞབས་  ས་ ན་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས།

བ ན་འ ན་ གས་པ ་ ན་  བ་མ ག་ ་ཞབས་  ས།

༡༠   བ་ ན་ཐང་  ང་  ལ་  ་  བ་ ་དང་ ་མ །༡༠   བ་ ན་ཐང་  ང་  ལ་  ་  བ་ ་དང་ ་མ །
མ ན་ རཔ་ (༢༠༡༧   ༥༡)  ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་   ་མ་  བ་ ན་ཐང་
  ང་  ལ་ ་ས་གནས་མ  ན་པ ་ གས་ ར་ ་ ་ཁར་  ནམ་ད་ད་  ་མ ན་ རཔ་
 ར་ ་ ་  མ་ནང་ ་ གནས ་བ ་  ་བ གས་ ག་ ར་ ན་པས།   བ་ ན་ཐང་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 157

  ང་  ལ ་  ་ཁར་མ  ན ་  ་འ  ན་ ་འ ་ ས་ ས་གནས་  ་ ང་ ་ཡང་མ  ན་
པ ་ གས་ ར་དར་ བ་ ང་ དཔ་ ན་པས།  ་ ་ ག་ ་ག ང་ ག་ནང་  ་ ག་
 ད་ ་འ ་  བ་ ན་ཐང་  ང་  ལ་ ་ ས་ བ ན་གནང་བ ་  བ་ ་ ན་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས།  ་ ་ ག་ ་ ང་ ག་ ་ ་བར་  ་མ་  བ་ ན་ཐང་  ང་  ལ་  ་ ་མ ་
ཆགས་ ་ ད་ ར་ བ་  ལ་ ད་ ང་ ད་ ས་ནངས་པ་བ མས་ ་ ག།

གནས ་ ་  མ།   བ་ །

 ་མ ་ཆགས་ས ་ ལ།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།158

༡༡  ་རག༡༡  ་རག
ས་གནས་ ང་ཁ་ ་རག་ནང་ ར་ ་ ་ཁར་   ་རག་ ག་ ད་ ་འ ་  (༢༠༡༦  
༣༣)  ང་ཁ ་ གས་པ་ རཔ་  ལ་མཚན་ ིས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་  ་མ་  ར་
 ག་ ར་ ་ས་གནས་འ ་ཁར་  ང་  ང་   ལ་   ་ག ལ་བ ་ ག་ ད་ ་ ་ ས་ 
 ད་གནམ་ ད་ས་ ད་  བ་  ་  ད་ ག་ ར་ ན་པས།  ་ལས་ས་གནས་ ་ཁར་བ ་
བར་ ངམ་ད་ ག ལ་བ ་འ ་ ས་ ་རག་ ་ ེ་ ས་བ གས་  ་  ད་ ག་ ར་ ན་
པས།  ་ལས་ ་རག་འ ་འ ་འབག་ ན་ན་  ད་ ས་ ་རག་ནང་ ར་ ་ ་ཁར་བ  ལ་
 དཔ་ལས་བ  ན་ ས་གནས་  ་ ང་ ་ཡང་ ་རག་ནང་ ར་དར་ བ་ ང་ ད་པ ་ར་
 ངས་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་རག



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 159

༡༢  ་  ན་གནས།༡༢  ་  ན་གནས།
   ་ ག་ཁ ་ ་ཁང་ ་ག ན་ཁ་ ག་ལས་མར་བབས་ ན་ན་ ་ ག་ ་འ  ་ས ་ དང་
  ་ག ང་ལམ་བདའ་  ་འ  ་ ནམ་ལས་ ཁ་ཡར་འ གས་ ་  ས་ ན་ ་ ད་༡ ་
 ག་ ་ས་ཁར་ ་  ན་གནས་  ་   བ་ ག་འ ་འ ག།  ་མ་ ་  ན་ ་ ་ ན་ ་ ་  ་
ཁར་   བ་པ་གནང་བ གས་བ གསཔ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

   བ་ ག་ ་ ར་ཁ་ ག་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་ བས་ ་བཏགས་ས ་ ང་ ན་ ར་ ་
 ག་ཡང་འ ག།

 ་  ན་གནས་  ་   བ་ ག

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།160

༡༣ ཤར་ ་ཛ་ ག་ ་མ ད་  ན།༡༣ ཤར་ ་ཛ་ ག་ ་མ ད་  ན།
ཤར་ ་ཛ་ ག་ ་མ ད་  ན་འ ་སངས་  ས་ ད་  ང་ ་ མས་ག ངས་ག ག་ ལ་
 ་བ ངས་པ ་མ ད་  ན་ ་ཅན་ ག་  ་བ  ཝ་ ན་པས།མ ད་  ན་འ ་ང་བཅས་ར ་
འ  ག་  ལ་ཁབ་  ་མ ད་  ན་ ་ ་ ལ་ལས་  ང་ ས་ ག་ ན་པས། གཟིམ་ད ན་
པb  ་ ་དབང་བ ་ ས་  ས་བ   ར་བ ་  ་ ་ པb  ་ ་དབང་བ ་ ས་  (༢༠༠༨ 
 ག ༣༡) ནང་ ་“ཤར་ ་ཛ་ ག་ ་མ ད་  ན་འ །།དཔལ་སངས་  ས་  ང་ ས་
བ ངས་བ ངསམ་མས།། ག་ གས་པ ་  ན་ལམ་བཏབ་  ་ ས།།ད་  ར་ར་ལན་
ག མ་  བ་ ་  །།   ན་བར་ཆད་ག་ར་འ ་ ས་ ལ།།མ ག་  ་མ ་ལམ་ཡང་འ ་རང་
བཟང་།། ག་ གསན་འ ་ ་བཀའ་  ན་  མས།། ག་མ་ གསན་རང་  ་ལས་རང་
མས།།” ར་ ་  ་བ ད་འ ་འ ག།

 ་ཛ་ ག་ ་མ ད་  ན།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 161

༡༤   ་ བ་ ག་ ་ ང་བ  ལ།༡༤   ་ བ་ ག་ ་ ང་བ  ལ།
 ་ཛ་ ག་ ་མ ད་  ན་ ི་ ག་ ་   གཔ་ ས་རཝ་བ  ར་ ་ ད་པ ་  ་ བ་  ་ ག་
 ་ སངས་  ས་ ད་  ང་ ་ ང་  ལ་  ་གང་ ད་པ ་ ་   ས་བཤད་ ་འ ག།

 ང་བ  ལ་ ད་ས ་གནས།

༡༥  ་ཛ་ ག་ ་ ན་ །༡༥  ་ཛ་ ག་ ་ ན་ །
 ་ཛ་ ག་ ་མ ད་  ན་ ་ཁ་ལས་མར་   ས་ ན་ ར་མ་ ༤༠  ་ ག་ ་ ང་  ག བ་
ལམ་བདའ་  ་འ  ཝ་ད་   ་ཛ་ ག་ ་ ན་ ་ ད་སར་  དཔ་ ན།   ་ཁར་ ག་ ་
  ད་པ་ལས་ ན་  ་ ད་ ་ ་འ ་   ་ ་ ན་ ་ ་ ས་བ ན་གནང་བ ་ ན་ ་ ན། 

 ན་ ་ ད་ས ་  ་ གས་ཁར་   ་མ་ ་ ་ ན་ ་ ་ཤཝ་ ་ བས་ ་འ  ནམ་ད་  ་ ་
 བས་  ་ ང་  ས་ ན་པ ་ ལ་ ན་ ར་ བཔ་ ན་ ང་  བ ན་འ ན་ གས་ ན་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ་ ག་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།162

 ི་ མ་ཐར་ནང་འབད་བ་ ན་ བ ན་འ ན་ གས་ ན་མ ག་ ་ བས་  ས་ ད་ ར་
བ ད་ ་འ ག།

ད་ ས་  ད་ ག་ ་ ང་ ་ 
 ངས་ གས་ ་  ་ ག་
 ར་ བ་  ལ་དར་ བ་ ང་
 ད་ ང་  ག་ཆ་ ་ནང་  ་
ཤར་ ར་འ ནམ་ ན་པས།

  ་  ་ བས་ཤཝ་ ་  ས།

 ་ཛ་ ག་ ་ ན་ །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །
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༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
ཕངས་ ལ་  ད་ ག་འ ་  དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་   ་འ མས་ གས་ཟམ་
ལས་ཡར་   ས་ ང་ ག་འ  ་ས ་ལམ་ ཁ་འ ལ་ལས་ག ན་ཁ་ ག་ ་ ་ ་ ་
ཊར་༡༨ ་ ག་ ་ས་ཁར་ཆགས་ ་འ ག།   ད་ ག་འ ་ནང་    མ་ ང་པ་ ༢༡༠ དང་  
 ་  བས་ ༡༩༥༧  ་ ག་ ད་པ ་  ག ས་ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་      ་ ག་ 
༥ ནང་བ  ཝ་ ན་པས།   ད་ ག་ ་ནང་ ་ གནས་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་  མ་པ་
བ ན་ ་ ་བ་ ན།

༢ ཤར་དར་  ས་ད ན་པ།༢ ཤར་དར་  ས་ད ན་པ།
 ས་རབས་ ༡༦ པ ་ནང་ ་  ས་  ་ངག་དབང་ གས་པའམ་  ་ ག་བ ན་པ ་  ལ་
མཚན་མ ག་ ་  ང་ ་དང་ མ་ཁ་ག ས་ཚན་ག ས་  ས་   བ་  ་ ག་  ས་པར་ ་
བ གས་གནང་ད ་པ ་ ་བ་ ག་ ་ར་ ལ་བ ་ ལ་ ་ཞལ་བ ས་གནང་ ག། ན་
 ང་བ གས་ས ་ས་  ་  ར་ལས་ ཁན་མ་འཆམས་པ ་ བས་ ས་  ་ ན་ ་ ་ ས་
ས ་ད ད་པ་ ་ར་ ས་གཟིགས་ ་ ན་ ར་ག ངས་ ་  བས་ཁར་བ ན་ ་  ན་
པ ་བ ང་  བས་ ་ ་ ས་དར་  ས་ད ན་པ ་  ་ གས་ཁར་  དཔ་ད་ཉལ་ ནམ་
ལས་ ་ལས་ར་འ  ་མ་བ བཔ་ལས་བ  ན་ གས་མཚན་བཟང་ ་  ང་བ ་  ན་འ  ལ་
 ་ད ངས་ ་ས་གནས་ ་ཁར་   བ་  ་བ གས་ ་འབདཝ་ད་ ་ཁ ་ ་ ་ ས་ ་ ད་
 ར་ ་ ་ ་  ་ང་ར་ ས་བ ན་ ་ ན་ ར་ག ངས་ ་ ག་མ བ་དཔགས་ ་ ས་
བ  ་ ར་ག ང་པ ་ བས་  ་ ་ ་ས་ ང་ གསཔ་ཙམ་ ག་  ང་ ག།  ་ ་ནངས་པ་

ཕངས་ ལ་  ད་ གཕངས་ ལ་  ད་ ག



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།164

 ་  མ་འ ན་ ང་བ ་བར་ ང་ ར་ག ངས་ ་ བ ་བར་འ  ་བ ་ བས་ ་  མ་ ན་
 དཔ་ལས་ད་   ་བར་ན་ཡང་   ན་མ་ཆད་པར་ ན་ ་འ ག།  ་ལས་ས་གནས་ ་ཁར་
ས་བ ང་མཛད་ ནམ་ལས་   བ་  ་ག ་བ གས་གནང་  ་ མཚན་ཡང་ ་ཉལ་ད ན་
པ ་ ར་བཏགས་གནང་
 ག། ན་ ང་ ལ་ལས་
  ་ ར་ཉམས་ ་དར་  ས་
ད ན་པ་ ར་དར་ བ་
 ང་ དཔ་ ན་པས།

 བས་ ་ངལ་འ ་ས།

དར་  ས་ད ན་པ།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 165

༣  ས་  ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ ག་  །༣  ས་  ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ ག་  །
  ང་ ་ཁ ་ག ས་ཚན་ནང་ ་ ་མ་ ས་  ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ས་   ང་ ་ཨ་ ་
  ལ་འ མས་དང་གནམ་བ  ས་ ད་ ད་གཟིགས་  ་ ན་ ་ཤར་ ན་བཟང་  ང་ལས་
  ས་  ར་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བ ་ ག་  ་འ ་ཙན་དན་ ང་ ་ ་བར་མཇལ་ ་འ ག། 
 ན་ ང་   ང་ ་ཁ ་ཨཔ་ མ་  ལ་(༢༠༡༦  ་༦༠) ས་བཤད་ ་ནང་  ས་  ར་འ ་
ཤར་ ན་བཟང་  ང་ལས་གནང་གནངམ་ ན་པར་མ ་འ ་ལ་ལས་  ་  ས་  ར་ཆ་ག ག་
གནངམ་ད་ཡ་ག ག ་འ ་ ང་བ ན་དང་འ  ལ་ ་ ཤར་ ན་བཟང་  ང་ ་དང་། གཞན་
 ་འ ་  ང་  ་ཙན་དན་ ང་ ་ ་བར་ཆགས་ ག་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

ཙན་དན་ ང་ ་ ག་ ་  ང་ ་
ཨ་ ་  ལ་འ མས་  ་  མ་ ལ་
 ན་ ར་ས་ ་ད་ ས་ནངས་པ་ ་
ཁང་གསརཔ་ ག་ཡང་བ ངས་ ་
འ ག།  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ ག་  །

  མ་ ལ་ ་བ ངས་ ་ ་ཁང་།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཕངས་ ལ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  ཕངས་ ལ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།166

༤  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་   བ་ ག༤  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་   བ་ ག
 ་མ་ མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ཤར་ཕངས་ ལ་ ་ཁང་མ ག་ ་ ས་གནས་མ ་ས་
 ར་ ་ནང་  ན་ ་   ་ཁར་   བ་པ་གནང་བ གས་བ གསཔ་ ན་ ར་བ ་  ག་ ག་
 ག་དང་  ་  ས་མཇལ་ ་འ ག།

༥ ཕངས་ ལ་  བ་ །༥ ཕངས་ ལ་  བ་ །
  ང་གནས་ད ན་པ ་ད ་འ ན་པ་སངས་ ས་བཤད་ ་ནང་ ་མ་ ས་  ་འ  ག་པ་
 ན་ གས་  ང་ ་ཁ་ལས་ཕངས་ ལ་ད ན་པ་ ་  ན་པ ་ ་ས་གནས་ ་ཁ ་ ་
 ་ ས་ང་བཅས་ས་  ་པ ་   ན་བདག་ ན།གནམ་ ་ཁ་འ ནམ་ད་ས་བ མས་ ་  ་
འ ན་ ་ དཔ་ལས་ང་བཅས་ ་  ་ད ས་  བ་ ག་ ་ ་ ར་ག ལཝ་བཏབ་པ ་
 བས་ ་  མ་ ས་ནངས་པ་  ་པ་ཧ་སག་ ་འ པ་ ག་  ་ ་བར་ ང་ ནམ་ལས་
  ་ ད་  བ་ ་ར་  ག་ ་ ་ ར་ག ངས་ ག།  ་ ་  ་པ་ག ས་  ་   ་ད ན་འ ་
ཡར་ ང་ ནམ་ལས་  ་ ད་ ར་ ར་ ར་  བ་  ་ ངས་པ ་ བས་ མ་ ས་ཨ་ཁ་
ཁ་  ད་  ས་འ ལ་ ང་ ག། ཤར་ཤར་ ང་ ང་ ར་མ་  བ་པར་ ་ ང་ ་ ག་ལས་
བ ལ་ ་ ང་།ད་  ད་  ས་ ད་ཤར་ཤར་ ང་ ང་ ར་  བ་  ་  ག་ ་ ་ ར་ག ངམ་
ད།    ་ད ན་ ་ ས་ཤར་ཤར་ས་ ས་ ་ བ། ང་ ང་ ་བ་ཚ་བས།  ར་ ར་ ་ ས་ར་
བ བ་ ར་ ཝ་ད་ མ་ ས་ ་  ་ ན་པ་ ན་གནམ་æ  ར་ད ན་ ད་པར་ ་  ་ར་གནས་
བ ག་ ག་ ར་ གས་  ན་གནང་པ་ལས་བ  ན་  བ་ ་ ་གནམ་æ  ར་ད ན་ག ས་ཆ་ར་
 ་   མ་ ང་ཐལ་ ་ ད་པར་ཚད་ག ག་  ་ར་  དཔ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 167

ཕངས་ ལ་  བ་ །
༦   ང་གནས་ ག་ ་གནས།༦   ང་གནས་ ག་ ་གནས།
  ང་གནས་ད ན་པ ་མ ག་ལས་མར་ ང་ཐང་  ་ ས་ ན་ ར་མ་༡༠ ་ ག་ ་ས་
ཁར་ ག་ ག་  མ་ ག་ ད་ ་ ་ནང་ ་མ་ ་  ན་ ་ ་ ན་ ་ ་  ་  ང་ ་   བ་པ་
གནང་བ གས་པ ་ བས་ ས་བདག་ག ག་པ་ཅན་ག་ར་དམ་ ་བཏགས་གནང་བ ་
གནས་ ད་པར་ཅན་ ག་ ན་པས། ་མ་འབད་བ་ ན་ ག་ ག་འ ་ནང་ ་  ང་རང་
  ན་ ི་  ་ ག་མཇལ་ ་ ད་ ར་བཤད་  ལ་ ད་ ང་ ལ་ལས་ ་ངན་ ་ ས་  གས་
འབག་  ་མཇལ་ ་ དཔ་  ར་ ་ ག་ ར་ ན་པས། ག་ ག་འ ་  ན་ བས་  ་ཚན་
ཁ་ ཝ་ལས་བ  ན་རང་ ས་དད་ ས་བ   ད་ ་བб ་ ་ ་བ ངས་  ་ག ལ་བཏབ་པ ་
 བས་  ་ཆ་མཉམ་ལས་བ ད་  ་འ  ནམ་ ན་ ར་བཤད་ ་འ ག།བ ད་  ་འ ་ ས་
  ་གཉན་དང་ས ་
བདག་ ་ག ད་པ་
 ་ ་ཕན་པས་ ར་
 ་ལ་ ་ ག་ ས་
 ་འབག་ ་ཡང་
 དཔ་ ན་པས།

  ང་གནས་ ག་ ་གནས།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།168

༧   ང་གནས་ ག་ ་  ་ གས་ཁ ་གནས།༧   ང་གནས་ ག་ ་  ་ གས་ཁ ་གནས།
 ག་ ག་ ་ ་  ་ གས་ཁར་  ་རང་
  ང་ ་ ་ ་ག ས་འ ག།  ག་ ག་
 ་གཡས་ཁ་ ག་ ་ད ་  ག་ཤན་
  ་ས་ ན་ ར་བ ་  ་ ང་ ད་ ་ ག་
དང་ག ན་ཁ་ ག་ ་ ་ ་ ན་ ་ ་  ་
  ས་གནང་ས་ ན་ ར་བ ་  ་ག ང་
 ག་ཡང་འ ག།

  ་རང་  ང་ ་ ་ །

  ག་   བ་ཤན་  ་ས།   ་  ས་གནང་ས ་  ་ག ང་།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །
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༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
 ས་པ ་ས་  ད་ ག་འ ་  དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་   ་ ་ ་ཊར་ ༧  ་ ག་
 ་ས་ཁར་ཆགས་ ་འ ག།   ད་ ག་འ ་ནང་    མ་ ང་པ་ ༣༠༥ དང་   ་  བས་
༣༠༠༡  ་ ག་ ད་པ ་  ག ས་ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་    ་ ག་༦ནང་བ  ཝ་
 ན་པས།    ད་ ག་ ་ནང་ ་ གནས་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་  མ་པ་བ ན་ ་ ་
བ་ ན།

༢  མ ང་ ག་བཙན་ ིས་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ ་བ ་བ་མཛད་པ།༢  མ ང་ ག་བཙན་ ིས་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ ་བ ་བ་མཛད་པ།
 ་མ་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་མ ག་  མ ་ཐང་ཁ་ལས་ ལ་ ང་བ   ད་ ་  ་ ག་ ང་ ་
  ན་པ ་ བས་  ་ལ་ ་མ་  དཔ་ ག་ ་ས་ཁར་    ་ལ་མ ང་ ག་བཙན་ ིས་བ ་
བ་མཛད་ ན་ན་  ག ལ་ཇ་ ངས་པ ་   ་  ་དང་།  ་ ་  ་ གས་ཁར་ ལམ་ ི་ ག་
 ་  ག ལ་མར་  གས་  གསཔ་ ན་ ར་བ ་    ་ ་གཟན་  ་ ་པར་གསལ་ ག་ ་
  ་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

༣   ་ལ་ ་ཁང་དང་  ་ ་འདབས་  ་གནས།༣   ་ལ་ ་ཁང་དང་  ་ ་འདབས་  ་གནས།
 ་ལ་ ་ཁང་འ ་   ་  ་  ང་པ ་ཡང་  ད་མ ག་ ན་མ ན་ ་མ ག་ ས་ གདན་ས་
བཏབ་  ་ ན་ ་  ད་ར་ ང་ལས་མར་ མདའ་ག ག མ ད་  ལ་ག ག  ང་དཀར་
ག ག་གཏངམ་ད་  ་མ་མདའ་འ ་ཆགས། བར་ན་  རམ་ ག་ནང་མ ད་  ལ་ཆགས། 
མ ག་ ་ ང་དཀར་ ་ཆགས་ ག། མ ད་  ལ་ཆགས་ས་ ་ཁར་  ་ཁང་ ག་བཏབ་

 ས་པ ་ས་  ད་ ག ས་པ ་ས་  ད་ ག



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།170

 དཔ་ལས་ ས་གནས་  ་ ང་ཡང་ མ ད་  ལ་ཐང་ ར་བཏགས་གནང་ ག། མདའ་ ་
 ་ཁང་ནང་ ད་པ ་  ན་པ ་ག ངས་ག ག་དང་  ང་དཀར་ ་ ་  ་ག ངས་ག ག་
  ་ ལ་ ག།  ་ཁང་ ་  བ་ཁར་ མདའ་ ག་པ ་ ལ་  ་གག་གགཔ་ ག་དང་།  ་
ཁང་ ་མ ག་ ་ ་ ་ ་ཊར་༡  ་ ག་ ་ས་ཁར་  ང་དཀར་ཆགས་ས ་  ་ བ་ ག་
མཇལ་ ་འ ག། མ ད་  ལ་འ ་ ་ཁང་ད ས་ ་མཇལ་ ་འ ག།

 ་ལ་མ ད་  ལ་ ་ཁང་།

མདའ་ ག་ས།                ང་དཀར་ཆགས་ས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 171

༤  བ ད ་གང་  ལ་བ ལ་ས ་གནས།༤  བ ད ་གང་  ལ་བ ལ་ས ་གནས།
  ་ལ་ག ས་ཚན་ལས་ཡར་དང་  ་ག ང་ལམ་བདའ་  ་ ས་ ན་ ་ ད་༢ ་ ག་
 ང་ཐང་  ་འ  ཝ་ད་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་བ ད ་གང་  ལ་དམ་ ་བཏགས་གནང་ས ་
གནས་ ་  དཔ་ ན། ་ཁར་བ ད ་གང་  ལ་ ི་ ག་ལས་མར་  ་ ་  ང་ ་ མ་
པ་  ་ ད་ ་འ ་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་བ ད ་འ ་དམ་ ་བཏགས་གནང་  ་  ་  ད་
བ ལ་པ་མ་  ང་ ་བར་ ་ཡར་ ང་མ་ གས་པ ་བ ་མ ན་ ་  ་ ་  ང་ ་  ན་ ིས་
བ བས་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

   ་ ་  ང་།            བ ད ་གང་  ལ།
༥   ་ ་ ན་ ་  ་  བ་ །༥   ་ ་ ན་ ་  ་  བ་ །
བ ད ་གང་  ལ་ ད་ས ་ས་གནས་ ་
ཁ་ལས་ཡར་བ ན་འ ན་དཔལ་ཟམ་པ་
བ ལ་འ  ཝ་ད་ ག་ ་  ད་པ་ལས་མར་
 ་ཁབ་ ག་ཙམ་ ག་འབབ་ ་འ ་ ་ ་
 ན་ ་ ་ ས་བ ན་གནང་བ ་   བ་ ་
 ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་  ་  བ་ །

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་པ ་ས་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་པ ་ས་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།172

༦  མཁའ་འ ོ་མ ་  བ་ །༦  མཁའ་འ ོ་མ ་  བ་ །
 ་ ་ ག་ ་ མ་ ་ ག་འ  ལ་
 ་ ད་ ་འ ་མཁའ་འ ོ ་མ ་
  བ་ ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་
པས།

མཁའ་འ ོ་མ ་  བ་ །

༧   ལ་ ང་ ག་  ས་གནས།༧   ལ་ ང་ ག་  ས་གནས།
 ་ཁ་ལས་ཡར་ལམ་  ར་ བ་ ག་ ད་ས་ལས་ཕར་ག བ་ལམ་བདའ་འ  ཝ་ད་ ལ་
 ང་ ག་  ས་གནས་ ་  དཔ་ ན།  ་ཁར་ ག་ ང་ ་ ག་ ་ གས་ ་ ་ ་ ན་ ་
 ་ ས་བ ད ་གང་  ལ་བ ལ་གནང་བ ་ བས་བ ད ་ ་ ་ཁ་ག ན་  ་  ་ ་ ག་
 ས་  ས་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བ ་མ་ ་ ་ ་  ག་མ་ ད་ ལ་ ་  ་མཇལ་ ་འ ག།

 ག་  ས་གནས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 173

༨ ཞབས་  ང་ ་ཞབས་  ས།༨ ཞབས་  ང་ ་ཞབས་  ས།
  ་ལ་ག ས་ཚན་ལས་ཡར་ ལ་ ང་ ག་  ས་གནས་ ་མ་  དཔ་ ག་ཁ་ལས་ཡར་
དང་  ་ག ང་ལམ་བདའ་འ  ཝ་ད་  ་ ན་ཐང་ ར་ས་ ་གཟར་ ་ ག་ཡང་འ ག།  ་
ལས་ཡར་ ས་ ན་ ར་མ་༢༠ ་ ག་འ  ཝ་ད་ཞབས་  ས་ཐང་ ར་ས་ ་  དཔ་ ན། 
 ་ཁར་  ་ ག་ ་ཞབས་  ས་ཆ་ག ག་ ད་ ་འ ་ཞབས་  ང་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས་
 ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

༩  ལ་ ང་ ག་  ས་ ག༩  ལ་ ང་ ག་  ས་ ག
 ལ་ ང་ག ས་ཚན་ ི་མད ་འབའ་   ར་ཐང་ལས་ཡར་ ལ་ ང་ ག་  ས་ ་བདའ་
  ་ ན་  ད་ ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ་ད ་པ ་ས་ཁར་ ལ་ ང་ ག་  ས་ ག་ ར་ ་འ ་
འ ག།  ་ཁར་  ་ ་ ན་ ་ ་    བ་པ་གནང་བ གས་བ གསཔ་ ན་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས། གནས་ ་ནང་ ་མ་  དཔ་ ག་
 ་ས་ཁར་ ་  ན་ ག་ ག་ ན་ ར་ ་
 ག་ཡང་མཇལ་ ་འ ག།

 ལ་ ང་ ག་  ས་ ག  ་  ན་ ག་ ག

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་པ ་ས་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་པ ་ས་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།174

༡༠  ག་  ས་  ་ཟམ།༡༠  ག་  ས་  ་ཟམ།
 ལ་ ང་ག ས་ཚན་མ ག་ ་ མ ད་  ན་དཀར ་ ག་ ད་ས་ལས་ཡར་ མ་ ་ ག་
འ  ཝ་ད་ལམ་ ི་གཡས་ཁ་ ག་ ་  ་ག ར་བ་ཁར་  ་འ མ་གང་ གཔ་ ག་ ད་
 ་འ ་ཨ་ ས་པ་སངས་(༢༠༡༧  ་ ༧༦)  ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་ ་མ་ ་ཁ ་
བ ད ་ ་ ས་ཉ་ ་   ལ་ ་  ་ཁར་
ཉལ་  ད་ ནམ་ལས་ ་ ་ ་ཁ་ལས་
འ ོ་འ  ལ་འབད་མ་བ གཔ་ད་ ་ ་
 ན་ ་ ་ ས་ ཟམ་པ་ ་བ   ར་གནང་
གནངམ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། 
མ་ག ་   ་བ ་ མ་ ་བ ཝ་ད་ཉ ་
 མ་པ་  ་འ ག།

༡༡  ་ ་ ན་ ་ ་ ས་ད ་  ་  ་ག ན་གནང་ས།༡༡  ་ ་ ན་ ་ ་ ས་ད ་  ་  ་ག ན་གནང་ས།
 ག་  ས་  ་ཟམ་ ད་ས་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་ལམ་ ི་གཡས་ཁ་ ག་ ་ ་ ་ ན་ ་ ་
 ས་ད ་  ་  ་ག ན་གནང་ས་ ན་
 ར་བ ་   ་ཐབ་ ང་ ག་དང་།   ་
ག ང་ཁར་  ་ ལཔ་ ་ མ་པ་འབད་ ་
  ་ ག་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་
  ་ ན་ ར་བ ་  ་ བ་ ག་ཡང་འ ག།

 ག་  ས་  ་ཟམ།

   ་ཐབ་ ང་།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 175

   ་ ལཔ། བ གས་  །

༡༢  ་  ་ བས་བཏགས་ས་དང་ བས་  ས།༡༢  ་  ་ བས་བཏགས་ས་དང་ བས་  ས།
ས་གནས་འ ་ལས་ཡར་གནམ་ གས་ ང་ ར་ས་ ་  ་ ག་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་ བས་
བཏགས་ས་ ན་ ར་བ ་  ་ ང་དང་ བས་  ས་ ག་ཡང་འ ག།

 བས་བཏགས་ས།          བས་  ས།
༡༣  ག་ ག་ད ན་པ ་ཞབས་  ས།༡༣  ག་ ག་ད ན་པ ་ཞབས་  ས།
 ག་ ག་ད ན་པར་འ  ་ས ་ལམ་ ི་  ར་ བ་  ་ ག་ ་  ་ ་ཞབས་  ས་ག ནམ་
 ག་ཁ་ཡར་བ  ར་  ་ ད་ ་འ ་ས་   ་ མ་ ག་ ་ཞབས་  ས་ ན་ ར་བཤདཔ་

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་པ ་ས་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་པ ་ས་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།176

 ན་པས།ཞབས་  ས་འ ་ཁ་ཡར་བ ་བ  ར་  ་ ད་ད ་ ་འ ་ཡང་  ་ཁ ་ ་ ན་
 ས་ ་ ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་ ་མ་ས་   ་ མ་དང་ ་ཁ ་  པ་ ་ ་བར་ན་ ་
 བས་མ་བ ཝ་ ནམ་ལས་བ  ན་ ་ ་  ་པ་ཧ་སག་ མ་ད ན་པ་ལས་ས་གནས་
གཞན་ཁར་  ག་  ན་ ན་ན་ད་  ་ཞབས་  ས་ ད་ས ་ས་ ངས་ནང་  དཔ་ད་ ་ཁང་ ་
ནང་  ན་  ན་ཅན་ ང་དཀར་འ ་ གས་ཁར་ ན་ ་ཞལ་ཡར་བ ་བ  ར་ ་གཟིགས་པ ་
 བས་ཞབས་  ས་འ ་བཞག་གནང་གནངམ་ ན་ ར་བཤད་ ་འ ག། ང་དཀར་འ ་
ད་   ་བར་ན་ཡང་ ་ཁང་ནང་མཇལ་ ་ དཔ་མ་ཚད་  ང་དཀར་འ ་ ས་  ག་ ག་
ག ས་ཚན་ནང་ ་ ་ ག་ ་ ་  རཝ་ ་ ན་  ང་ལས་  ོག་ཐབས་མཛདཔ་ ན་
 ར་བཤདཔ་ ན་པས།

ཞབས་  ས།               ང་དཀར།

༡༤  ས་ ་ད ན་པ ་ ་འདབས་  ་གནས།༡༤  ས་ ་ད ན་པ ་ ་འདབས་  ་གནས།
 ག་ ག་ད ན་པ་ལས་ཡར་ ས་ ན་ ་ ད་༣  ་ ག་ ང་ཐང་  ་འ  ་བ ་ས་ཁར་



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 177

ནགས་ཚལ་ ི་  ག་ ་ ས་ ་ད ན་པ་འ ་ཆགས་ ་འ ག།  ་ཁང་ ་ཁར་མ་  དཔ་
 ག་ ་ས་ཁར་  ་ ་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་བ ་ རཔ་ ་པར་འ མ་གང་ གཔ་ ག་
འབད་ ་ ག་དང་   ་ལས་ཡར་ ་ ག་ཁར་    ་  ་ །   ་ ་གནས་  ་  ་ ག། ཨ་
  ་ ་བྷ ་ག་ ན་ ར་ ་ ་མཇལ་ ་འ ག།

   ་ རཔ།

   ་  ་ ། ཨ་  ་ ་བྷ ་ག

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་པ ་ས་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་པ ་ས་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།178

༡༥   ར་  ང་ ལ་ས ་ ལ།༡༥   ར་  ང་ ལ་ས ་ ལ།
 ས་ ་ད ན་པ ་ ག་ལས་ཕར་གཡས་ཁ་ ག་ ་ མ་ག ག་ལབ་   ན་ ི་ མ་   ལ་ 
ཨ་  ་པད་དཀར་ ས་འ མས་  ་  ར་  ང་ ལ་ས ་ ལ་ ན་ ར་ བ་  ལ་ ག་
དང་། ངག་   ན་ ག་ལས་འབད་བ་ ན་ ས་ ངས་ ་ ཨ་  ་འཇའ་ ས་འ  བ་ས་ ན་
 ར་བཤད་ ་འ ག།

 ད་ ་ད ན་པ ་ མ་ ས་འབད་བ་ ན་  ད་ ་ད ན་པ ་ ང་འ ་  ་མ་ཨ་  ་པད་
དཀར་ ས་འ མས་ ས་གནས་ ་ཁར་   བ་པ་གནང་བ གས་པ ་ བས་ ་  ད་ ་
 ང་ ་འ ས་ ་འ ་ བ ས་ ་ར་    བ་པ་གནང་  ་   བ་པ་ བ་ དཔ་ལས་བ  ན་ ས་
གནས་  ་ ང་ ་ཡང་ ད་ ་ ར་དར་ བ་ ང་ དཔ ་ར་ ངས་བཤདཔ་ ན་པས།

  ར་  ང་ ལ་ས ་ ལ།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 179

༡༦  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ཞབས་  ས།༡༦  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ཞབས་  ས།
 ་ ར་ ང་ ་ ་ཁང་ ག་ལས་ཕར་ ས་
 ན་ ་ ད་༡  ་ ག་འ  ་ད ་པ ་ས་
གནས་ ་ ག་  ང་ཁ་ ར་ས་ ་  ་  ་
ག མ་འབད་ ་ ་ཞབས་  ས་ ག་ ད་
 ་འ ་  ་ཁ ་ ་ ་ ས་  མ་འ  ག་
པ་ ན་ གས་  ་ཞབས་  ས་ ན་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས།

ཞབས་  ས།
༡༧ པད་དཀར་ ས་འ མས་  ་ཞབས་  ས།༡༧ པད་དཀར་ ས་འ མས་  ་ཞབས་  ས།
 ་ ག་  ང་ཁ་ལས་ཕར་  ག་ ག་
ག ས་ཚན་ ་འ  ་ས ་ དང་  ་ག ང་
བདའ་  ་  ས་ ན་ ་ ད་༡ ་ ག་འ  ་
ད ་པ ་ས ་གནས་མ ་ གས་ཁ་
 ར་ས་ ་  ་ ་ཨ་  ་པད་དཀར་ ས་
འ མས་  ་ཞབས་  ས་གཡས་ག ན་
ག ས་  ད་ ལ་ ་  ་མཇལ་ ་འ ག།

ཞབས་  ས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་པ ་ས་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།   ས་པ ་ས་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།180



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 181

༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
དགའ་ ང་ ་ ངམ་  ད་ ག་འ ་  དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་    ་རང་འ  ་ས ་
ལམ་ཁ་འ ལ་ལས་ཡར་   ་ ་ ་ཊར་ ༡༨  ་ ག་ ་ས་ཁར་ཆགས་ ་འ ག།  ད་
 ག་འ ་ནང་   མ་ ང་པ་༡༨༥ དང་  ་  བས་༢༠༧༧  ་ ག་ ད་པ ་  ག ས་
ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་      ་ ག་ ༥ ནང་བ  ཝ་ ན་པས།   ད་ ག་ ་ནང་ ་ 
གནས་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་  མ་པ་བ ན་ ་ ་བ་ ན།

༢  ས་ ་མ་  མ་གནང་བ གས་ས ་   བ་ ག༢  ས་ ་མ་  མ་གནང་བ གས་ས ་   བ་ ག
དགའ་ ང་ ན་ཁང་ལས་ཡར་   མ་འ ར་ནང་  ་ ་ ་ཊར་ ༢  ་ ག་འ  ཝ་ད་   ང་
གསལ་ གས་  ་ ་ཁང་ ་  དཔ་ ན།  མ་ ས་བ ་(༢༠༡༦  ་ ༧༣)  ས་
ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་   ་
ཁང་ ་ག ན་ ངས་  གད་
པ་ གས་  ་ ག་ ག་ནང་
 ་  ཕ་ ་འ  ག་  མ་ ག་
  ་ ས་ ་མ་   མ་གནང་
བ གས་བ གསཔ་ ན་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས།  ས་ ་མ་
 ས་ ་ཁ་ལས་མར་གཟིགས་

དགའ་ ང་ ་ ངམ་  ད་ གདགའ་ ང་ ་ ངམ་  ད་ ག

 ས་ ་མ ་   བ་ ག



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།182

པ ་ བས་  ག ས་འ ་ག་ ་བ་མ ས་ ང་ཉམས་དགའ་ ག་ ་  ་གཟིགས་ ་  ན་
ཁར་ དཔ་ལས་བ  ན་  ག ས་  ་ ང་ཡང་   ན་ཁ་ ར་བཏགས་གནངམ་ ན་ ར་
བཤད་ ་འ ག།  ས་ ་མ་ ་ཁར་འ  ན་ད ་ ་འ ་ཡང་  ས་གནས་འ ་ཁར་  ང་ར ་
གདན་ས་བཅག་ ་ ་ ང་བ ན་དང་འ  ལ་ ་  ན་  ནམ་ ན་པས།  ་ལས་  ན་ཁ ་
 ་ཁང་འ ་  ་ར ་གདན་ས་  ་བཅགས་གནང་ ག།

༣   ང་གསལ་ གས་  ་  ས་  ར།༣   ང་གསལ་ གས་  ་  ས་  ར།
  ང་གསལ་ གས་ ་ཁང་ ་མ ད་  ན་ ་བར་   ་ བ་ ག་ ད་ ་འ ་    ་ཁ ་ ་
 ་ ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ ར་ ་འབད་བ་ ན་   མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ས་གནང་
བ ་  ས་  ར་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  

 ན་ ང་   བ་འ ལ་པ་རང་ ་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ ན་  མ་འ  ག་པ་ ན་
 གས་  ་  ས་  ར་ ན་པར་  གནས ་ར་ གཔ་ ་  ས་  ར་ ན་པ ་ ད་འ ག། ག་
 ་  ་ ར་བ་ ན་  གནས ་ར་ གཔ་ ས་ དགའ་ ང་ ་ ལ་བཙན་  འ མ་ ་པ་
ད  ག་  ་ ན་ ་   མ་
  ལ་ལ་ལས་ དགའ་ ང་
 གས་  ་  ་ ་ ་    ས་
  ར་ ག་  བ་  ་  ང་
ག ས་འཐབ་འ ང་འབད་ ་
 ་  དཔ་ད་  མ་འ  ག་པ་

  ས་  ར།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 183

 ན་ གས་  ས་ འཐབ་མ་བ ག་པ ་ ་   ས་བཤད་ ་ དཔ་ལས་བ  ན་  ས་གནས་
 ་ཁར་  ད་ ་  ས་  ར་འ ་    མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་ ན་པར་  གནས ་ར་
 གཔ་ ས་  བ་ ་  ས་  ར་འ ་ ང་ ་ ན་པས།

༤ ཞབས་  ང་   ན་བདག་ ་ཁང་ ལ།༤ ཞབས་  ང་   ན་བདག་ ་ཁང་ ལ།
དགའ་ ང་ཁ་  ད་ཁ་  ཨམ་ ག་འ ན་   ལ་མ ་  མ་ ི་ ག་ ་  ཁང་ ལ་ ང་ ག་
 ག་ ད་ ་འ ་   ་མ་ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་ས་གནས་ ་ཁར་  ན་པ ་ བས་ བ གས་
ས ་   ན་བདག་ ་ཁང་ ལ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ཡང་ ཞབས་  ང་ངག་དབང་
 མ་  ལ་ ི་ མ་ཐར་ (༢༠༠༡  ག ༢༣༨-༢༣༩) ནང་ ་ “ཞབས་  ང་ ན་ ་ ་
 ་ར་ ད་ ང་པ ་ ད་  ་ ་   ་ག ་
 ་ ་མ་  གས་  ་གནས་  ང་  ་བ ན་
མ ་  གས་ག གས་ ་མ ་ ན་འབད་
  ་ ན་ ་ ཞབས་  ང་ ན་ ་  ་
 ག་ ས་ ་  ་མ ་ ས་  ་ ་ཕམ་ ་
དབང་བ ན་འ ན་དང་འབད་ ་  གས་
 ་ཞབས་བ  ར་  ན་ ་ དགའ་ ང་ཁ་
  ད་ཁར་བ གསཔ་ད་  ་མ ་ ་  ལ་
 ས་བ ན་འ ན་རབ་  ས་ ས་ ག་ ་
༡༡  ས་ ༡༣  ་འ  ངས་པ ་ ན་ ་
  དཔ་ལས་ གས་ག་ ་ ་མ ས་ ་  ་    ན་བདག་ ་ཁང་ ལ།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  དགའ་ ང་ ་ ངམ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  དགའ་ ང་ ་ ངམ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།184

ཕམ་ ་དབང་བ ན་འ ན་ ་ ལ་ ན་ མ་ གས་པ་ ང་ ་གཡང་ཆགས་པ་དགའ་
 ང་ ་གཏམ་ ན་ ་ ་འ ་   ན་འ  ལ་ གས་ །  ་ཇ་བཏབ་ ར་ག ངས་ ་  ང་
ད ན་ག ག་ ་ ག ལ་ཇ ་དགའ་  ན་ ག་ཡང་མཛད་གནང་ ག།”  ར་བ ད་ ་
 ད་ ་ ར་ ་དགའ་ ང་ གས་ ར་བ ་ ང་  ་མ་ མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་ བས་
ལས་རང་ ངས་ གས་འ ག།

༥   ་ ད་ །༥   ་ ད་ །
དགའ་ ང་ གས་ད  ་མ་ ང་ལས་ཕར་  ན་ ང་ ་འ  ་ས ་  དང་  ་ག ང་ལམ་
བདའ་  ་  ས་ ན་ ར་མ་  ༤༠  ་ ག་འ  ཝ་ད་  ལམ་ ག་   ག་  མ་ ག་
 ་ གས་ ་    ག་དང་ཞབས་  ་  ས་ ་མཇལ་ ་འ ག།   ་ཁ ་ ་ ་ ས་ངག་
   ན་བཤད་ ་ནང་   ་མ་
  ་ག ས་འཐབ་  ད་ ད་
 ་འ ་   མ་འ  ག་པ་
 ན་ གས་  ས་  ཁ་
 ལ་བཏང་གནངམ་ལས་  
ག ག ་འ ་ ་  ག་ལ་
 ་ཁང་ ་ ག་ ་ ད་
 ར་བཤདཔ་ ན་པས།

ཞབས་  ས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 185

༦ དགའ་ ང་ གས་ ་འ  ན་  ་ ང་བ ན་ ད་ ལ།༦ དགའ་ ང་ གས་ ་འ  ན་  ་ ང་བ ན་ ད་ ལ།
 མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་ དགའ་ ང་ གས་ ་འ  ན་  ་ གས་བ ད་གནང་  ་   ་
ཁ་ ་  ན་པ ་ལམ་ཁར་ ཨང་ ས་ ར་ཆ་འབག་ ་ ག་དང་ ད་ ་   མ་ ས་ཨང་
 ས་ ་ག་ ་ ་ ར་ཆ་  ་ ར་འ  ཝ་ད་   མ་པ ་  ་ ན་ ར་ ཝ་ ག་   མ་ ས་འ ་
ཁར་འ  ན་  ་  ང་བ ན་ དཔ་ ནམ་མ  ན་ ་   ་ ང་ མ་ ས་  ཨང་ ས་འ ་ ་  
འ ་ཁ་ལས་མར་འ  ་བ་ ན་ས་གནས་ག་ ་ རཝ་  ་ ར་ག ངསམ་ད་  ཨང་ ས་  ས་  
  ་ཁ་ རཝ་ ན།  ་ལས་ག་ ་  །  མ་ ་ཁ། ཅང་ ས་ཁ།    ་ལས་ག་ ་  །  ཁ་  ད་
ཁ།  ་ལས་ག་ ་  །  ཁ་ ད་ཁ།    རཝ་ ན་ ར་ ཝ་ད།    མ་ ས་  ཁ་མང་  ་
 ལ་ ་ང་ ་འ  ་ ར་ག ངས་ ་  ག་  ན་ ད་པ ་ ་   ས་བཤད་  ལ་འ ག།

༧   ་མ ་ ང་།༧   ་མ ་ ང་།
ས་གནས་ ་ཁ ་ ་ ་ ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་   ་མ་གནས ་ར་ གཔ་ ས་  
དགའ་ ང་ གས་  ་ ལ་བཙན་ འ མ་ ་པ་ ་ཧད་བཏགས་འ ལ་  ་ ན་ ་    ང་
གསལ་ གས་  ་  ་ ་ ་  ས་  ར་ ག་  བ་ ག་ ར་ ན་པས།   ་ལས་   ལ་བཙན་
འ མ་ ་པ་ གཔ་ཟ་  ་  ང་ག ས་ ག ག་ ས་ག ག་ ་འ ན་ གས་ ་  ག ས་
ཆ་ར་ ང་ ་   ལ་ ་འཐབ་ ་  ་  ར་ གཔ་ ས་ མ་  ལ་ལ་ལས་  མར་བབས་ ་   ་
ན་གཙང་ ་  དཔ་བ གས་ ་ ངམ་ད་  འ མ་ པ་ ས་ཡང་ ་ལས་ ར་བབས་ ་  
ཧད་ ་ཐང་ཁ ་ཨ་ ང་ ་མ ག་ ་འཐབ་ ་ ་  དཔ་ད་  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་
  ས་མ  ན་ ་   ང་ག ས་ཁ་ ལ་བཏང་ ནམ་ལས་    ་ ་བ   རབཞག་བཞགཔ་
 ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  དགའ་ ང་ ་ ངམ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  དགའ་ ང་ ་ ངམ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།186

  ་མ ་ ང་།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 187

དགའ་ ང་ ་ གམ་  ད་ གདགའ་ ང་ ་ གམ་  ད་ ག
༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
དགའ་ ང་ ་ གམ་  ད་ ག་འ ་  དབང་འ ས་  ང་ཁག་  ་བ་ལས་    ་རང་འ  ་
ས ་ལམ་ཁ་འ ལ་ལས་ཡར་   ་ ་ ་ཊར་ ༢༦  ་ ག་ ་ས་ཁར་ཆགས་ ་འ ག། 
  ད་ ག་ ་ནང་  མ་ ང་པ་༡༠༦དང་  ་  བས་༨༣༦ ་ ག་ ད་པ ་  ག ས་ཚན་
མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་      ་ ག་ ༥ ནང་བ  ཝ་ ན་པས །   ད་ ག་ ་ནང་ ་ 
གནས་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་  མ་པ་བ ན་ ་ ་བ་ ན།

༢ དབང་འ ས་ ས་བ  ་ བས་ད ས་  བ་གནང་  ལ་ ད་པ ་ ་   ས།༢ དབང་འ ས་ ས་བ  ་ བས་ད ས་  བ་གནང་  ལ་ ད་པ ་ ་   ས། 
དགའ་ ང་ ་ གམ་  ད་ ག་ ག་ཚང་  ་བ་ལས་ཡར་   ་ ་ ་ཊར་༥  ་ ག་ས་
ཁར་འ  ཝ་ད་   ང་  ན་ད ས་ཚན་ཁ་  ད་ ར་ས་ ་  དཔ་ ན། དམངས་ཨཔ་པb ་
(༢༠༡༦   ༣༧)  ས་ངག་   ན་བཤད་ ་ནང་  དམངས་ཨཔ་ ་ར ་ ཕ་  མ་ ་
འ  ་ས ་  མ་འ ར་ལམ་ ི་ ག་ལས་ཡར་ མ་ ་ ག་འ  ཝ་ད་   ག་བཙན་ ག་
 ག་ ་ ག་ ་    ་ བ་  མ་ ག་ ད་ ་ ་ཁར་  ་མ་དབང་འ ས་ ས་བ  ་ བས་  
 ་ཁ ་ ་ ་ ས་   ས་བ  ་ ས་  ན་ མཇལ་བར་འ  ་བ ་ བས་ གཟབ་   ས་
  ག་  ་  ན་ཆས་ ་དང་ད  ་ར།  ཨམ་  ་ ་ ས་བཏགས་  ་  ན་ཆ་ག ་དང་  ་ ་
 ་ གནས་ ་ཁར་ ང་ ནམ་ལས་    ན་ལམ་གང་བཏབ་གནང་  ལ་ ད་ ་ ་  ས་
བ ་མ ག་བ  ་བ ་བ ང་ལས་   ག་  ས་   ད་ ལ་ད ་པ ་ ་   ས་བཤད་ ་འ ག།  
 ན་ ང་བར་ བས་ ག་ལས་   ་ ་འ ད་པ ་དབང་ ་ཐལ་ ་   ག་  ས་   ད་མ་
 ལཝ་ལས་བ  ན་  ད ས་  བ་གནང་  ་   ན་ཆད་ ང་པ ་ ་   ས་བཤདཔ་ ན་པས།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།188

༣  ས་  ་ ་ ་ག ར་བ ས་ས ་ ག་ ག༣  ས་  ་ ་ ་ག ར་བ ས་ས ་ ག་ ག
ཧད་  ས་ས་  བ་  ་ ང་བ་ལས་ཡར་    མ་འ ར་ནང་  ས་ ན་ ར་མ་  ༤༠  ་ ག་
འ  ་ད ་པ ་ས་ཁར་  ས་གནས་བཙས་མ་ཁ་ ར་སར་   ང་དཀར་ མ་ ས་  ་  ་མ ་
 ས་   ག་ ་ག བ་བར་ནང་ལས་   ས་  ་ ་ ་ ག་ག ར་བ ས་བ སཔ་ ན་ ར་
 ་ ག་འ ་མཇལ་ ་འ ག། ས་  ་ ་ ་འ ་  ག་ ན་ ་  ན་ ག་ ་ད ན་པ་ ་
གདན་འ  ན་ ་ དཔ་ ན་ ང་  ལ་ལས་ ་ཁང་ ་མ ད་བ ས་པ ་ བས་  གནམ་
ཁར་འ ར་ ངཔ་ ན་ ར་ ཨཔ་ ་ ང་(༢༠༡༦   ༧༢)  ས་བཤདཔ་ ན་པས།

 ས་  ་ ་ ་ག ར་བ ས་ས ་ ག་ ག



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 189

༤  ག་ ན་ ་  ན་ ག༤  ག་ ན་ ་  ན་ ག
ཧད་  ས་ས་ལས་ཡར་    ས་ ན་ ར་མ་ ༢༠  ་ ག་འ  ཝ་ད་   ག་ ན་ ་  ན་
 ག་ ར་ས་ ་  དཔ་ ན།  ་ཁར་ ག་  མ་ ག་ ་ གས་ ་   ་ ་ ན་ ་  ་  ་
  ས་དང་  ་ ་གཡས་ཁ་ ག་ ་   ན་པ ་  ་བ ན་མཇལ་ ་འ ག།  མ་ ས་  ་  ་
མ  ་ མ་ཐར་ ར་ ་འབད་བ་ ན་  ག་ ་ ་  ་ གས་ཁར་   མ་ ང་ར ་གདན་
ས་ ག་བཏབ་ ་ ་ གས་བ ད་གནང་  ་   ས་འ ལ་ ི་  ན་འ  ལ་ ་ད ངས་ ་  
  བ་ད ན་ ན་ ་པb ་འ  ང་གནས་  ་  ་ ་བ་ ག་ ག་ ་ ་ ས་ ་   གས་  ས་ ་
བ ངས་གནང་ ད་པ ་ཁར་  ག་འ ན་ ན་ ་པb ་ ག་ ་ ལ་ ི་  ་ནས་རབ་གནས་
མཛད་པ ་ བས་  བསང་ ་ ་རང་འབར་ ་  ང་ དཔ་མ་ཚད་    ན་ ད་པ ་ནམ་
མཁའ་ལས་ ་ ག་ ་ཆར་ཟིམ་ཟིམ་བབས་པ་ལ་ གས་པ ་  ན་འ  ལ་བཟང་ ་  ང་
 ད་པ ་  ར་བ ད་ ་འ ག།  ན་ ང་ ཨཔ་ ་ ང་(༢༠༡༦  ་  ༧༢)  ས་ངག་
   ན་བཤད་ ་ནང་   ག་ ་ གས་   ད་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་  ་  ས་འ ་   ་ ས་
བ ངས་བ ངསམ་ ན་པར་  རང་  ན་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།   ན་པ ་  ་བ ན་
ཡང་ རང་བ ན་ ིས་  ན་  ནམ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ག་ ག་ ་ ག་ལས་ཡར་ མཁའ་འ ོམ་ག ག་ ས་   ས་འ ན་གནང་གནངམ་
 ན་ ར་བ ་གནས་ ་ཤ་མཇལ་ ་འ ག། ན་ ང་གནས་བཤད་  བ་ ་ག་ཡང་མ་
 བཔ་ལས་  ད་ ས་ བ་འ ལ་འབད་མ་ གས།

དབང་འ ས་  ང་ཁག།  དགའ་ ང་ ་ གམ་  ད་ ག།དབང་འ ས་  ང་ཁག།  དགའ་ ང་ ་ གམ་  ད་ ག།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།190

 ག་ ན་ ་  ན་ ག

བསངས་ ད་རང་  ན།
 ས་  ་ ་ །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 191

༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།༡   ད་ ག་ ་ ་   ད།
 ད་ ་  ད་ ག་འ ་  བ་ ་  མ་ཁར་   ལ་ག ང་འ  ག་ ་འགག་   ་  ད་ ར་
 ི་ ག་ ་ཆགས་ ་འ ག།   ད་ ག་ ་ནང་    མ་ ང་པ་ ༡༦༦ དང་   ་  བས་ 
༡༢༧༤  ་ ག་ ད་པ ་ ག ས་ཚན་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་      ་ ག་ ༥ ནང་
བ  ཝ་ ན་པས།   ད་ ག་ ་ནང་ ་གནས་མང་རབས་ ག་ ད་ ་ ་ མ་པ་བ ན་
 ་ ་བ་ ན།

༢ ག ར་ ོག་འཕངས་པ ་  །༢ ག ར་ ོག་འཕངས་པ ་  །
དབང་འ ས་  ང་ ་  ལ་   ་ ་བར་   ་ག ར་ག གས་  ་ ད་ ་འ ་   ད་ལས་
ག ར་ ོག་འཕངས་པ ་  ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ད་ ་  ད་ ག ད་ ་  ད་ ག

ག ར་ ོག་འཕངས་པ ་  །



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།192

༣   ན་པ ་ཞལ་རང་  ན།༣   ན་པ ་ཞལ་རང་  ན།
དབང་འ ས་  ང་ ་ ག་ ་ ག་ ་
  ད་པ ་ གས་ ་    ན་པ ་ཞལ་
རང་  ན་ ན་ ར་ ་ ག་མཇལ་ ་
འ ག།

  ན་པ ་ཞལ་རང་  ན།
༤ བར་ ོང་ ་ཁང་དང་ གས་ཟམ།༤ བར་ ོང་ ་ཁང་དང་ གས་ཟམ།
  ་འ  ག་ ས་འ  ང་ (༢༠༠༡  ག ༡༧༡)  ནང་  “ ་ ་པb ་མངལ་   ས་  ་ ལ་
 ་  ན་པ་  བ་ བ་མཁའ་   ད་ཐང་  ང་  ལ་ ་ ས་ གས་པ་འ ་ ད།    ར་འཛམ་  ང་
 མ་ ་བ ་ག ས་ མས་ ་  ན་ནས་  ་ཤན་བ  ་དང་བ ་བ  ད་ གས་ཟམ་ ་བ ་
ཙམ་   ལ་བར་མཛད།   ད་པར་རང་  ་ ན་  ངས་འ ར་  ན་ནས་ཤར་ བ་ ང་ག མ་
 ི་ ་ ན་ མས་ ་ གས་ཟམ་བ  ད་ཙམ་   ལ་བར་མཛད།   ད་ག ང་ ་བར་ ོང་ ་
ཁང་བཏབ།”  ར་བ ད་ ་ དཔ་མ་ཚད་  ་ ་ངག་   ན་ ་ཡང་  བར་ ོང་ག ས་ཚན་
 ི་མ ག་ ་གཙང་  ་མཐའ་མར་  ཙན་དན་ ང་ ་  ་ གས་ཁར་ ང་ ག་ ག་ ད་
 ་འ ་    བ་ ན་ཐང་  ང་  ལ་ ་ ས་  ནང་  ན་ ་ ་ ད་པར་ཅན་བ གས་ས ་ ་
ཁང་  ་  བ ངས་གནང་ ་འ ་ ན་ ར་བཤད་པ ་ཁར་ ས་གནས་ ་ཁར་འ ོ་འ  ལ་
འབད་  ་ ན་ ་    ་ན་གཙང་  ་མ ་ལས་   གས་ཟམ་ ག་ཡང་བཏགས་གནང་
 དཔ་ ན་ ང་  བར་ བས་ ག་ལས་   ་ཁང་དང་ གས་ཟམ་ག ས་ཆ་ར་   ་ ད་
  ས་འ ག་བདའ་  ་   ལ་ཙམ་ཡང་མཇལ་ ་ ན་འ ག།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 193

  བ་  ན་ད ་ བ།  བ་  ན་ད ་ བ།
༡  ན་མ  ན་པb ་དཀར་ ། (༢༠༠༥)  ས་འ  ང་བ ན་པ ་ ན་  ད། ( ས་

འ  ང་བ ན་པ ་པb ་  ས་པ ་ ན་  ད།) ( བ་ག གས་) ཐིམ་ ག འ  ག 
 ་ མ་  ་ད ་   ན་ཁང་།

༢  ན་བཟང་  ན་ལས། (༢༠༠༨) དད་པ ་ས་ ན། (འ  ག་  ལ་ཁབ་  ་གནས་
ད ན་ག ག་ལག་ཁང་ ་ཆགས་རབས་གསལ་བ ་ལམ་  ན།)   གས་བམ་
དང་པ། ( བ་ག གས་) ཐིམ་ གའ  ག  ་ མ་  ་ད ་   ན་ཁང་།

༣  ན་བཟང་  ན་ལས། (༢༠༠༨) དད་པ ་ས་ ན། (འ  ག་  ལ་ཁབ་  ་གནས་
ད ན་ག ག་ལག་ཁང་ ་ཆགས་རབས་གསལ་བ ་ལམ་  ན།)   གས་བམ་
ག ས་པ། ( བ་ག གས་) ཐིམ་ གའ  ག  ་ མ་  ་ད ་   ན་ཁང་།

༤  ན་བཟང་  ན་ལས། (༢༠༡༢) ཕ་ ་འ  ག་  མ་ ག་  ་མཛད་ མ། (  ང་
ཁ།) (  གས་ ན་ཕ་ ་འ  ག་  མ་ ག་  ་མཛད་ མ་བ ད་བ  ས།) ( བ་
ག གས་) ཐིམ་ ག འ  ག  ་ མ་  ་ད ་   ན་ཁང་།

༥   ་ད ་འ ན་ ན་ ན། (༢༠༠༥)   ་འ  ག་ ས་འ  ང་། (དཔལ་ ན་འ  ག་
པ ་ག ལ་ ང་  ་  གས་ནགས་  ་  ངས་  ་ ས་འ  ང་  ་གསར་ ་བ ་
  ན་ ས་ ་བ་བ གས་ །།) ( བ་ག གས་) ཐིམ་ ག འ  ག  ་ མ་  ་
ད ་   ན་ཁང་།



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

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།194

༦   ་མཁན་  ་རབས་༦པ་ངག་དབང་  ན་  བ། (༢༠༠༥)   ལ་ ས་བ ན་
འ ན་རབ་  ས་  ་ མ་ཐར། (མ ངས་ ད་ ས་  ་  ལ་ ་  ་ ན་ ་  ་
 མ་པར་ཐར་པ་ ལ་བཟང་ གས་  ས་འ ད་པ ་ ་  ང་དཔག་བསམ་ ི་  ་
མ་ ས་ ་བ་བ གས་ །།) ཐིམ་ ག འ  ག  ་ མ་  ་ད ་   ན་ཁང་།

༧     ང་ ན་སངས་  ས་  ་  ། (༢༠༠༡) དཔལ་ ན་འ  ག་པ་ ན་ ་ ་ཞབས་  ང་
ངག་དབང་ མ་  ལ་ ི་ མ་ཐར། ( བ་ག གས་)      ཐིམ་ ག འ  ག   ང་
ཁ་ ང་འ ལ་ ན་ གས།

༨ པཎ་ ན་བ ན་འ ན་ ས་  ལ། (༢༠༠༤)    ་ ས་འ  ང་འ  ་མ ད་
འཇམ་མ ན་  ན་མཐ ་  ང་བ། ( བ་ག གས་) ཐིམ་ ག འ  ག་ ་ མ་
  ་ད ་   ན་ཁང་།

༩ བ ད་ནམས་  བས་  ས། (༢༠༡༠)  མ་འ  ག་པ་ ན་ གས་  ་མཛད་
 མ། (  ང་ཁ ་ནང་ ད་བ   ར།) འ  ག ཐིམ་ ག  ་ མ་  ་ད ་   ན་ཁང་།

༡༠ ཕ་ ་འ  ག་  མ་ ག་  ་ མ་ཐར་ གས་   ་ ་   ན།  ས་ ད་ལས་  ང་ཁར་
 ད་བ   ར། (༡༩༩༩) ( བ་ག གས་) ཐིམ་ ག འ  ག   ང་ཁ་ ང་འ ལ་
 ན་ གས།



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 195

༡༡  ས་  ལ་  ་ ད་ ན་ ན་ མ་ཐར། ( ས་  ་  ལ་ ་  ་ ད་ ན་ ན་ ི་
མཛད་ ལ་ ་ ག་  ང་བ་བ གས་ །།)  ས་ ད་ལས་  ང་ཁར་ ད་བ   ར། 
( བ་ག གས་) (དཔར་ ་ ་གསལ་) ཐིམ་ ག འ  ག  ་ མ་  ་ད ་
   ན་ཁང་།

༡༢ ཀ ་ ན་ གས།(བ  ་   ག)(༢༠༡༥) ག ར་  ན་པb ་  ང་པ ་ མ་ཐར། 
(ག ར་  ན་པb ་  ང་པ ་ མ་ཐར་ ད་ ར་ ན་མ ས་ ར་  ་  ང་བ།) ( བ་
ག གས་) ཐིམ་ གའ  ག ས་   ན།

༡༣  ན་ཏན་དར་  ས། (༢༠༠༩) གདན་ས་དབང་འ ས་ ་ ང་ ་ཆགས་
རབས་  ར།  ་གསར་ ་བ ་  ་ད ངས། བ་འ ལ་ ་ མ་ག མ་པ།( བ་
ག གས་)ཐིམ་ ག། འ  གའ  ག་  ལ་ ངས་འ  མ་  ན་ཁང་།

༡༤ མཁན་ ་པ་སངས་ ་ ང་། (༢༠༡༦)  ངས་  ་གནས་ ག་  ་གསལ་
དགའ་བ ་ལམ་  ན།( བ་ག གས་)

 
༡༥ ད  ད་  ་ ་ཉ།  མ་   ག (༢༠༡༤)  འ ན་ ངས་བ ན་པ། ( བ་ག གས་) 

ཕ་མ་པར་   ན་དང་ད ་   ན་ལས་  །

  བ་  ན་ད ་ བ།  བ་  ན་ད ་ བ།



གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།196

གནས་བཤད་པ ་ །གནས་བཤད་པ ་ །
༡ དབང་འ ས་ད ན་པ ་ མ་ངག་དབང་བ ན་འ ན།
༢ ཨ་ ས་སངས་  ས་བ ན་འ ན།
༣ མཚམས་པ་པb ་ ག་འ ན།
༤  གས་པ་  ན་ །
༥ ཨཔ་དཔལ་འ  ར།
༦ ཨཔ་པb །
༧ ཨམ་   ལ་དཀར།
༨ ས་ །
༩ ད ན་ག ར་ད གས་མར།
༡༠ མ ན་ གཔ།
༡༡  མ་ ན་བཟང་  ་  །
༡༢   ་བ  སཔ་ ས་རབ་དབང་  ག
༡༣  ང་ག ང་ མ་  ན་ལས།
༡༤  ་  ག་ལ ་ མ་  ་མ །
༡༥  ་མ ་ མ་ ན་བཟང་ མ་  ལ།
༡༦  ་ ང་དཔལ་འ  ར།
༡༧ ད ་འ ན་  བ་པ་སངས།
༡༨  མ་  ལ་  ་  །



ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །ཐིམ་ ག་  ང་ཁག། ཐིམ་ ག་  མ་  །

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས། 197

༡༩  མ་  ལ།
༢༠ བ  ས་  ་  །
༢༡ སངས་  ས་  ་  །
༢༢  མ་ ས་བ །
༢༣  ན་ ན།
༢༤ དབང་འ ས་ ་ ང་  ང་ཁག་ ་  ལ་འ ན་འ ་ད ན་  ་  ལ་མཚན།
༢༥ ཨ་བ  པ་བ ད་ནམས་  བས་  ས།

གནས་བཤད་པ ་ །གནས་བཤད་པ ་ །



གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།ལམ་  ལ་   ་ད ས་  ་ཚན།     ལ་འ ན་ལས་ ངས།198

  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་། །དང་བ ་དད་པ་
ལན་ག ག་   ས་ཙམ་ ིས། ། ་རབས་ལས་  ་  ག་   བ་ ང་བ་དང་། །ད ས་  བ་ ་
 ་ བ་པར་  ལ་བས་ག ངས། ། ་  རནང་ ན་  ལའ ན་ལས་ ངས་  ། །   ་ད ས་
  ་ཚན་ ག་བསམ་ མ་དག་ ས། །དབངའ ས་ ་ ང་  ང་ཁག་གནས་ ག་འ ། །  ་
 ངས་གསར་པ ་ལམ་  ན་བཟང་ ་འ ། །དད་ ན་ ་ ་ ངས་  ་ ན་ ་བ ད། ། ན་
 ང་མ་དག་ ར་འ  ལ་ཆ་  ད་ན། །མཁས་དབང་མ  ན་ ན་  ན་ ར་མ ལ་བཤགས་
ནས། ། མ་དཀར་ད ་བ ་ད ས་ ་ ་མ ས་པ། །མར་  ར་འ ོ་ལ་ཕན་བ  ་   ་
 ་  ན། ། ག་པར་དཔལ་ ན་འ  ག་པ ་  ལ་ཁབ་འ  ། །   ་ ར་ ་དབང་མངའ་
བདག་ཡབ་ ས་ག མ། །  ་ ་བ ན་ ང་མངའ་ཐང་  ས་  ར་ནས། །  ལ་ཁབ་བ ་
   ད་ ན་ ་གནས་  ར་ ག །ས ་མ ལམ།

པར་ ང་  ན་ གཔར་ ང་  ན་ ག
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