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འ�ག་ག་ི�་ོནརོ་�མིས་�གས།འ�ག་ག་ི�་ོནརོ་�མིས་�གས།འ�ག་ག་ི�་ོནརོ་�མིས་�གས།འ�ག་ག་ི�་ོནརོ་�མིས་�གས།    
 

ལ�ེ་དང་པ་ོལ�ེ་དང་པ་ོལ�ེ་དང་པ་ོལ�ེ་དང་པ་ོ::::----    �་ོནརོ་�མིས་�གས་!་ི�་ིདནོ།�་ོནརོ་�མིས་�གས་!་ི�་ིདནོ།�་ོནརོ་�མིས་�གས་!་ི�་ིདནོ།�་ོནརོ་�མིས་�གས་!་ི�་ིདནོ།    
 
�མིས་ཡགི་ག་ིམངི་། �མིས་ཡགི་ག་ིམངི་། �མིས་ཡགི་ག་ིམངི་། �མིས་ཡགི་ག་ིམངི་།  
ཀ༽ ༡- �མིས་ཡིག་འདིའི་མིང་ལ་ གནམ་ལོ་�གས་�་ལོའམ་�ི་ལོ་༡༩༨༡ ལོའི་ འ�ག་གི་�ོ་ནོར་�ིམས་
�གས་ཞེས་བ(ོད་)་ཡིན། 
 
ལག་ལནེ་འཐབ་)འ་ི+ས་ཚསེལག་ལནེ་འཐབ་)འ་ི+ས་ཚསེལག་ལནེ་འཐབ་)འ་ི+ས་ཚསེལག་ལནེ་འཐབ་)འ་ི+ས་ཚསེ།།།།  
ཀ༽ ༢- �ིམས་ཡིག་འདི་ཉིད་གནམ་ལོ་�གས་�་ལོ་འམ་ �ི་ལོ་༡༩༨༡ 0་༦ པའི་ཚེས་༢༧  ཉིན་ནས་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོས་)། 
 
�མིས་ཡགི་འདའི་ིདབང་ཚད།�མིས་ཡགི་འདའི་ིདབང་ཚད།�མིས་ཡགི་འདའི་ིདབང་ཚད།�མིས་ཡགི་འདའི་ིདབང་ཚད།    
ཀ༽ 3- འ�ག་4ལ་ཁབ་འདའིི་ས་མཚམས་ནང་འཁོད་+་6ད་པའི་ནོར་སེམས་ཅན་8ི་རིགས་དང་�ོ་ནོར་མིན་!ང་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་;ེ་བཞག་པའ་ིསེམས་ཅན་8ི་རིགས་ གང་ཡང་�ིམས་ཡིག་འདི་དང་འ�ིལ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
�་ོནརོ་�མིས་�གས་!་ིང་ོ<དོ།�་ོནརོ་�མིས་�གས་!་ིང་ོ<དོ།�་ོནརོ་�མིས་�གས་!་ིང་ོ<དོ།�་ོནརོ་�མིས་�གས་!་ིང་ོ<དོ།    
ཀ༽ ༤- >་?ེལ་ བོང་@་ ལ་ནོར་ མཐའ་ནོར་ ར་�ག་ �་ཕག་ Bང་ཆེན་དང་ D་མོང་ལ་སོགས་པ་ནགས་ 
ཚལ་ནང་Eདོ་པའི་སེམས་ཅན་མནི་པར་ མི་ཡིས་བཀོལ་�ོད་Fང་བའི་སམེས་ཅན་8ི་རིགས་གང་ཡང་�ོ་ནོར་ཡིན་
གཞན་ཡང་མི་ཡིས་བཀོལ་�ོད་�ེད་མ་བGབ་པའི་Hི་དང་ ཞི་མི་ <་དང་<�ེ་ �་དང་ �ི�་ལ་སོགས་པ་དང་ 
གཞན་ཡང་རིའི་སེམས་ཅན་གསོ་Iངོ་�ེད་དེ་བདག་འཛིན་འཐབ་;་ེབཞག་རིགས་བཞག་ཚད་ Jམས་!ང་ �ོ་ནོར་
Kལ་མིན་!ང་�མིས་�གས་འདའིི་འོག་G་6ད་པ་ཡིན་ དེ་Jམས་འཆང་�དོ་�་ཐང་དང་ཡར་4ས་གཏང་ཐང་ གས་ོ
Iངོ་�་ཐང་ ནད་རིགས་བཀག་ཐང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་�ིམས་�གས་ཞེས་བ(ོད་པ་ཡིན། 
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ལ�ེ་གཉསི་པ་ལ�ེ་གཉསི་པ་ལ�ེ་གཉསི་པ་ལ�ེ་གཉསི་པ་::::----    �་ོནརོ་རགིས་ཡ�་ོནརོ་རགིས་ཡ�་ོནརོ་རགིས་ཡ�་ོནརོ་རགིས་ཡརརརར་4ས་གཏང་ཐང་ག་ིMརོ།་4ས་གཏང་ཐང་ག་ིMརོ།་4ས་གཏང་ཐང་ག་ིMརོ།་4ས་གཏང་ཐང་ག་ིMརོ།    
 
�་ོནརོ་ལས་Nངས་ནས་�་ོནརོ་ལས་Nངས་ནས་�་ོནརོ་ལས་Nངས་ནས་�་ོནརོ་ལས་Nངས་ནས་Oགས་Bང་སགོས་<དོ་MOགས་Bང་སགོས་<དོ་MOགས་Bང་སགོས་<དོ་MOགས་Bང་སགོས་<དོ་Mབས་ཡར་4ས་ཚགོས་Qང་དང་བRན་Kསོ་4བ་དགསོ་པ།བས་ཡར་4ས་ཚགོས་Qང་དང་བRན་Kསོ་4བ་དགསོ་པ།བས་ཡར་4ས་ཚགོས་Qང་དང་བRན་Kསོ་4བ་དགསོ་པ།བས་ཡར་4ས་ཚགོས་Qང་དང་བRན་Kསོ་4བ་དགསོ་པ།    
ཁ༽ ༡- Sོང་ཁག་སོ་སོའི་�ོ་ནོར་འགོ་དཔོན་Jམས་!ིས་ བ་མནི་དང་ ཇར་སི་ �་བམ་སོགས་བUེVས་པའི་Oགས 
Bང་དེ་སོགས་ Wལ་ཚན་གང་དང་གང་ལ་�ིན་ན་?ག་གམ་ Sོང་ཁག་ཡར་4ས་ཚོགས་Qང་ནང་+་Xེད་�ི་Jམས་དང་ 
བRན་Kོས་4བ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
�་ོནརོ་ལས་�དེ་པ་དང་Xདེ་�་ིJམས་!སི་ནརོ་ཚན་ཁག་Jམས་བY་བཤལ་ཐགོ་ནས་Bང་སནོ་མ་བG�་ོནརོ་ལས་�དེ་པ་དང་Xདེ་�་ིJམས་!སི་ནརོ་ཚན་ཁག་Jམས་བY་བཤལ་ཐགོ་ནས་Bང་སནོ་མ་བG�་ོནརོ་ལས་�དེ་པ་དང་Xདེ་�་ིJམས་!སི་ནརོ་ཚན་ཁག་Jམས་བY་བཤལ་ཐགོ་ནས་Bང་སནོ་མ་བG�་ོནརོ་ལས་�དེ་པ་དང་Xདེ་�་ིJམས་!སི་ནརོ་ཚན་ཁག་Jམས་བY་བཤལ་ཐགོ་ནས་Bང་སནོ་མ་བGབབབབ་མི་Jམས་ཤ་་མི་Jམས་ཤ་་མི་Jམས་ཤ་་མི་Jམས་ཤ་
བཏགོ་དགསོ་པ།བཏགོ་དགསོ་པ།བཏགོ་དགསོ་པ།བཏགོ་དགསོ་པ།    
ཁ༽ ༢- Oགས་Bང་དེ་Jམས་གང་+་<ོད་)་ཡིན་ནམ་ ཐག་བཅད་ཚར་བ་ནས་�ོ་ནོར་8ི་ལས་�ེད་པ་དང་ Xདེ་ 
པོ་དང་ �ི་མི་སོགས་ནས་རང་སོའི་ས་ཁོངས་[་ཡོད་པའི་ནོར་ཚན་ཁག་དེ་སོགས་ལེགས་པར་བY་བཤལ་བ8ིས་ཤིང་ 
Oགས་Bང་སོན་མ་བGབ་པ་Jམས་ཤ་བཏོག་དགོས་པ་ཡིན་ དེ་Jམས་!ིས་Mོར་ལས་འགན་4་རེ་གཤམ་གསལ་དཔེ་ 
རིས་Yར་+་བཟོ་དགོས། 
 
Bང་སནོ་བGབ་པ་ཡདོ་ན་Bང་སནོ་བGབ་པ་ཡདོ་ན་Bང་སནོ་བGབ་པ་ཡདོ་ན་Bང་སནོ་བGབ་པ་ཡདོ་ན་ཤ་མ་བཏགོ་པར་བཞག་;་ེཐོ་དེVབ་4ཤ་མ་བཏགོ་པར་བཞག་;་ེཐོ་དེVབ་4ཤ་མ་བཏགོ་པར་བཞག་;་ེཐོ་དེVབ་4ཤ་མ་བཏགོ་པར་བཞག་;་ེཐོ་དེVབ་4བབབབ་་་་)་དང་ང་ོ)་དང་ང་ོ)་དང་ང་ོ)་དང་ང་ོ>གས་Iལེ་དགསོ་པ།>གས་Iལེ་དགསོ་པ།>གས་Iལེ་དགསོ་པ།>གས་Iལེ་དགསོ་པ།    
ཁ༽  3-  Wལ་+་Bང་སནོ་བGབ་པ་ཐོན་ན་དེ་ཉིད་ཤ་མ་བཏོག་པར་བཞག་)་ཡིན་པའི་ཁར་ཇོ་བདག་དེས་Bང་དེ་ 
Oགས་Bང་གི་Kལ་+་ཐོ་དེབ་4བ་དགོས་དེ་(སེ་�ོ་ནོར་ལས་�ེད་པས་ Bང་དེའི་ག]གས་ཁམས་ཞིབ་ད^དོ་བ8ིས་
ནས་ ངོ་>གས་བIེལ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ཐོ་དབེ་4བཐོ་དབེ་4བཐོ་དབེ་4བཐོ་དབེ་4བ་པའ་ིBང་Jམས་ག]གས་ཁམས་འ_ལེ་བཤད་ཐ་ོདབེ་ནང་`ན་བཏང་པའ་ིMརོ་!ང་_སི་དགསོ་པའ་ིBང་Jམས་ག]གས་ཁམས་འ_ལེ་བཤད་ཐ་ོདབེ་ནང་`ན་བཏང་པའ་ིMརོ་!ང་_སི་དགསོ་པའ་ིBང་Jམས་ག]གས་ཁམས་འ_ལེ་བཤད་ཐ་ོདབེ་ནང་`ན་བཏང་པའ་ིMརོ་!ང་_སི་དགསོ་པའ་ིBང་Jམས་ག]གས་ཁམས་འ_ལེ་བཤད་ཐ་ོདབེ་ནང་`ན་བཏང་པའ་ིMརོ་!ང་_སི་དགསོ་པ་པ་པ་པ།།།།    
ཁ༽ ༤- ཐོ་དེབ་4བ་ཟིན་པའི་Bང་དེ་Jམས་ག]གས་ཁམས་འ_ེལ་བཤད་ཐོ་དབེ་ནང་+་`ན་དང་འa་`ན་སོགས་ 
ཇི་ཙམ་བཏང་ཡོད་པའི་Mོར་ལས་!ང་ཁ་གསལ་_ིས་དགོས་པ་ཡིན། 
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Oགས་Bང་Kལ་བཞག་Oགས་Bང་Kལ་བཞག་Oགས་Bང་Kལ་བཞག་Oགས་Bང་Kལ་བཞག་པའ་ིBང་ད་ེབཅོཔའ་ིBང་ད་ེབཅོཔའ་ིBང་ད་ེབཅོཔའ་ིBང་ད་ེབཅོས་ས་ས་ས་མདེ་!་ིནད་ར་ེའcང་ན་ཤ་བཏགོ་དགསོ་པ།མདེ་!་ིནད་ར་ེའcང་ན་ཤ་བཏགོ་དགསོ་པ།མདེ་!་ིནད་ར་ེའcང་ན་ཤ་བཏགོ་དགསོ་པ།མདེ་!་ིནད་ར་ེའcང་ན་ཤ་བཏགོ་དགསོ་པ།    
ཁ༽ ༥- Oགས་Bང་�ེད་དེ་གཙག་འe་4བ་བཞག་པའི་Bང་དེ་ཉིད་ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་དང་ �ོ་ནོར་འགོ་དཔོན་ 
ཡང་ན་ དེ་དག་གི་ཚབ་སོགས་ནས་འgལ་འgལ་�དེ་དེ་ཞིབ་ད^ོད་ལེགས་པར་�་དགོས་ གལ་Uིད་Oགས་Bང་དེ་ 
ཉིད་བཅོས་མ་eབ་པའི་གནད་hནེ་རེ་འcང་ཚེ་ Bང་དེ་Oགས་Bང་Kལ་མ་བཞག་པར་ཤ་བཏོག་དགོས་པ་ཡིན། 
 
    �་ོནརོ་fང་འཚའོམ་འག་ོའཛནི་ད་ེདག་གི་ཚབ་དང་Xདེ་�་ིསགོས་ཞབི་ད^ད་ཆདེ་+་ནརོ་8་ིi་ཁར་འjལ་ཆགོ་པ།�་ོནརོ་fང་འཚའོམ་འག་ོའཛནི་ད་ེདག་གི་ཚབ་དང་Xདེ་�་ིསགོས་ཞབི་ད^ད་ཆདེ་+་ནརོ་8་ིi་ཁར་འjལ་ཆགོ་པ།�་ོནརོ་fང་འཚའོམ་འག་ོའཛནི་ད་ེདག་གི་ཚབ་དང་Xདེ་�་ིསགོས་ཞབི་ད^ད་ཆདེ་+་ནརོ་8་ིi་ཁར་འjལ་ཆགོ་པ།�་ོནརོ་fང་འཚའོམ་འག་ོའཛནི་ད་ེདག་གི་ཚབ་དང་Xདེ་�་ིསགོས་ཞབི་ད^ད་ཆདེ་+་ནརོ་8་ིi་ཁར་འjལ་ཆགོ་པ།    
ཁ༽ ༦- �ོ་ནོར་fད་འཚོའམ་ �ོ་ནོར་མགོ་འཛནི་ཡང་ན་ ཁོང་གི་ཚབ་དང་ Wལ་འདིའི་Xདེ་པོའམ་ �ི་མི་དེ་ 
སོགས་Oགས་Bང་ཞིབ་ད^ད་4བ་)་དང་ ངོ་བY་)འི་ཆདེ་+་ནམ་རང་ཡིན་!ང་ ས་གནས་གང་+་ཡིན་Fང་ མི་
གཞན་8ི་ནོར་8ི་i་ཁར་འjལ་ཆོག་པ་ཡིན། 
 
ནརོ་ལ་ན་ཚ་cང་ན་ད་ེའgལ་�་ོནརོ་fང་འཚ་ོལབ་དགསོ་པ།ནརོ་ལ་ན་ཚ་cང་ན་ད་ེའgལ་�་ོནརོ་fང་འཚ་ོལབ་དགསོ་པ།ནརོ་ལ་ན་ཚ་cང་ན་ད་ེའgལ་�་ོནརོ་fང་འཚ་ོལབ་དགསོ་པ།ནརོ་ལ་ན་ཚ་cང་ན་ད་ེའgལ་�་ོནརོ་fང་འཚ་ོལབ་དགསོ་པ།    
ཁ༽ ༧- kོ་aར་+་ནོར་8ི་ན་ཚ་རེ་ཐོན་ན་གང་བདག་[་ཞིག་ཡིན་!ང་ དེ་འgེལ་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ལ་ལབ་དགོས་ 
པ་ཡིན། 
 
�་ོནརོ་ལས་Nངས་དང་མ་བRན་པར་ lི་ལས་སམེས་ཅན་བཏནོ་མི་ཆགོ་པ།�་ོནརོ་ལས་Nངས་དང་མ་བRན་པར་ lི་ལས་སམེས་ཅན་བཏནོ་མི་ཆགོ་པ།�་ོནརོ་ལས་Nངས་དང་མ་བRན་པར་ lི་ལས་སམེས་ཅན་བཏནོ་མི་ཆགོ་པ།�་ོནརོ་ལས་Nངས་དང་མ་བRན་པར་ lི་ལས་སམེས་ཅན་བཏནོ་མི་ཆགོ་པ།    
ཁ༽ ༨- མི་སེར་Jམས་ནས་གོང་འཕེལ་�ོ་ནོར་ལས་Nངས་དང་ བRན་Kོས་མ་4བ་པར་lི་4ལ་ལས་ཕོ་ནོར་ མོ་ 
ནོར་ གསེབ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་བཏོན་མི་ཆོག་པ་ཡིན། 
 
�་ོནརོ་འཐོ�་ོནརོ་འཐོ�་ོནརོ་འཐོ�་ོནརོ་འཐོན་Nངས་མདེ་པ་དང་Bང་ཤ་བཏགོ་)་སགོས།ན་Nངས་མདེ་པ་དང་Bང་ཤ་བཏགོ་)་སགོས།ན་Nངས་མདེ་པ་དང་Bང་ཤ་བཏགོ་)་སགོས།ན་Nངས་མདེ་པ་དང་Bང་ཤ་བཏགོ་)་སགོས།    
ཁ༽ ༩- �ོ་ནོར་མགོ་བདག་དང་ Sོང་ཁག་མགོ་དཔོན་གཉིས་Kོས་བRན་ཐོག་ ཤ་བཏོག་དགོས་པའི་Bང་དང་ �ོ་ 
ནོར་འཐོན་Nངས་མེད་མི་དེ་སོགས་lིར་བསལ་4བ་)འི་Mོར་ནས་ མི་སེར་Jམས་ལ་ལབ་དགོས། 
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ཉསེ་�་དང་ ཐ་ོདབེ་B་Dན་ Bང་གི་གས་ོའeཉསེ་�་དང་ ཐ་ོདབེ་B་Dན་ Bང་གི་གས་ོའeཉསེ་�་དང་ ཐ་ོདབེ་B་Dན་ Bང་གི་གས་ོའeཉསེ་�་དང་ ཐ་ོདབེ་B་Dན་ Bང་གི་གས་ོའeས་བཅས་!་ིMརོ།ས་བཅས་!་ིMརོ།ས་བཅས་!་ིMརོ།ས་བཅས་!་ིMརོ།    
ཁ༽  ༡༠- གོང་འཁདོ་�མིས་�གས་Yར་+་ཡང་ནས་ཡང་+་ལབ་!ང་མ་ཉན་པ་འcང་ན་ དེ་ལ་ཉེས་ཆད་དnལ་ 
oམ་[མ་བ4་p་བq་ཕོག་)་ཡིན།  ནོར་རིགས་ཐོ་དེབ་4བ་)འི་Mོར་ལས་B་Dན་གང་ཡང་མི་ཕོག། Bང་གི་གསོ་ 
འeས་ཐདེ་ Wལ་8ི་Xེད་�ི་Jམས་ཁ་ལབ་;ེ་གསེབ་B་རེ་བཏགས་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ནརོ་སནོ་ ཕག་སནོ་ �་སནོ་སགོས་བགོ་བཤའ་4བ་Mབས་!་ིགན་4འ་ི_སི་ཤགོ།ནརོ་སནོ་ ཕག་སནོ་ �་སནོ་སགོས་བགོ་བཤའ་4བ་Mབས་!་ིགན་4འ་ི_སི་ཤགོ།ནརོ་སནོ་ ཕག་སནོ་ �་སནོ་སགོས་བགོ་བཤའ་4བ་Mབས་!་ིགན་4འ་ི_སི་ཤགོ།ནརོ་སནོ་ ཕག་སནོ་ �་སནོ་སགོས་བགོ་བཤའ་4བ་Mབས་!་ིགན་4འ་ི_སི་ཤགོ།    
ངོ་མངི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ Wལ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
ཕ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ Wལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
ཆ་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ Xདེ་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
བདག་རང་ནས་གཤམ་གསལ་Yར་8ི་གན་4་ལ་གནས་)འི་ཁས་ལེན་�ས་ཟིན་པ་ཡིན། 
༡༽ ཕ་སོན་ལས་ ཕག་སོན་ �་སོན་དེ་སོགས་ལེགས་པར་�ེད་དེ་བདག་འཛནི་འཐབ་)་ཡིན། 
༢༽ ཕ་སོན་རིགས་ངན་ཡོད་མི་Jམས་ཤ་བཏོག་)་ཡིན། 
3༽ ཕ་སནོ་rགས་པ་དེ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཐོ་ དེབ་4བ་ཅསེ་ཉེ་འདབེས་!ི་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་Jམས་ལ་བ(ོད་)་ཡིན། 
༤༽ ཉེ་འདེབས་!ི་ཕ་སོན་rགས་དགོས་པ་དེ་Jམས་གསེབ་B་གང་ཡིན་པ་<ོད་དེ་rགས་བqག་)་ཡིན། 
༥༽ �་མོ་ལས་�ོ་ང་�ལ་བ་དེ་Jམས་!ི་�ི་ཚང་འjགས་)་ཡིན། 
༦༽ གལ་Uིད་བར་hེན་དང་ ན་ཚ་རེའcང་ན་ དེ་འgལ་ལས་ཉེ་འདབས་!ི་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ལ་ལབ་)་ཡིན། 
༧༽ ཤི་སངོ་ན་ ཤི་བའི་རོ་དེ་ཉིན་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ལ་<ོད་ད་ེ ཞིབ་ད^ད་4བ་བqག་)་ཡིན། 
༨༽ �ོ་ནོར་8ི་ཕ་སོན་དེ་ལ་ ནད་རིགས་མ་འ?་བའི་`ན་སོགས་གང་དགོས་!ང་བsག་བqག་)་ཡིན། 
༩༽ ནད་hནེ་ཕོག་པའམ་ ལོ་Xན་མ་སོང་བའི་ཕ་སོན་ད་ེསོགས་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་དང་མ་འ�ིལ་བར་ནམ་ཡང་མ ི
བསད། 
 ཀ༽ སོན་ལེན་མིའི་>གས:-  
 ཁ༽ Xེད་པོའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་>གས་:- 
 ག༽ ལས་Nངས་མགོ་དཔོན་8ི་>གས་:- 



 
5

ལ�ེ་ག[མ་པ་ t་ོནད་དང་ འa་སགོས་ལས་འཐནོ་པའ་ིནད་རགིས་བཀག་ཐང་།ལ�ེ་ག[མ་པ་ t་ོནད་དང་ འa་སགོས་ལས་འཐནོ་པའ་ིནད་རགིས་བཀག་ཐང་།ལ�ེ་ག[མ་པ་ t་ོནད་དང་ འa་སགོས་ལས་འཐནོ་པའ་ིནད་རགིས་བཀག་ཐང་།ལ�ེ་ག[མ་པ་ t་ོནད་དང་ འa་སགོས་ལས་འཐནོ་པའ་ིནད་རགིས་བཀག་ཐང་།    
    
Hི་Jམས་ཐ་ོདབེ་4བ་�གས་དང་ང་ོ>གས་ལག་Hརེ་དགསོ་�གས།Hི་Jམས་ཐ་ོདབེ་4བ་�གས་དང་ང་ོ>གས་ལག་Hརེ་དགསོ་�གས།Hི་Jམས་ཐ་ོདབེ་4བ་�གས་དང་ང་ོ>གས་ལག་Hརེ་དགསོ་�གས།Hི་Jམས་ཐ་ོདབེ་4བ་�གས་དང་ང་ོ>གས་ལག་Hརེ་དགསོ་�གས།    
ག༽ ༡- �མོ་དང་ Wན་ཚན་སོ་སོར་ཡོད་པའི་Hི་དེ་Jམས་ ས་གནས་སོ་སོའི་�ོ་ནོར་fང་འཚོའི་ཡིག་ཚང་+་ ཐོ་ 
དེབ་4བ་ནས་ལས་Hེར་ལེན་དགོས་ ཐོ་དེབ་4བ་ཟིན་པའི་Hི་Jམས་ལ་རང་སའི་ངོ་>གས་རེ་བཏགས་ནས་བཞག་  
དགོས། 
 
Hའི་ིཇོ་བདག་Jམས་!་ིའགན་Nར།Hའི་ིཇོ་བདག་Jམས་!་ིའགན་Nར།Hའི་ིཇོ་བདག་Jམས་!་ིའགན་Nར།Hའི་ིཇོ་བདག་Jམས་!་ིའགན་Nར།    
ག༽ ༢- ཐོ་དེབ་ནང་4བ་ཟིuན་པའི་Hི་Jམས་བདག་འཛནི་ལེགས་པར་འཐབ་)་དང་ `ན་འjགས་)་ལ་སོགས་པ་ 
གང་ཡང་ Hིའི་ཇོ་བདག་དའེི་འགན་Nར་ཡིན། 
    
HིHHིིHི་ད་ེ`་ོནད་ཕགོ་པ་Yར་�དེ་ན་དའེ་ི�་;ངས།་ད་ེ`་ོནད་ཕགོ་པ་Yར་�དེ་ན་དའེ་ི�་;ངས།་ད་ེ`་ོནད་ཕགོ་པ་Yར་�དེ་ན་དའེ་ི�་;ངས།་ད་ེ`་ོནད་ཕགོ་པ་Yར་�དེ་ན་དའེ་ི�་;ངས།    
ག༽ 3- Hི་དེ་tོ་ནད་ཟིན་པ་Yར་�ེད་cང་ན་དེ་མདོ་+་Hི་དེ་བཏགས་ནས་བཞག་ཅིང་ ཉེ་འདབས་!ི་�ོ་ནོར་fང་ 
འཚོ་Jམས་ལ་བ(ོད་དགོས་པ་ཡནི། 
    
Hི་Jམས་འa་ཡི་vང་a་བཟའ་མ་བHི་Jམས་འa་ཡི་vང་a་བཟའ་མ་བHི་Jམས་འa་ཡི་vང་a་བཟའ་མ་བHི་Jམས་འa་ཡི་vང་a་བཟའ་མ་བqགqགqགqག་པར་བཞག་དགསོ་པ།་པར་བཞག་དགསོ་པ།་པར་བཞག་དགསོ་པ།་པར་བཞག་དགསོ་པ།    
ག༽ ༤- Hི་Jམས་འa་ཡདོ་!ི་vང་aའི་རིགས་Jམས་བཟའ་མ་བqག་པར་བཞག་དགོས། 
 
Hི་ཐ་ོདབེ་4བ་+ས་fང་འཚ་ོནས་�་དགསོ་པ།Hི་ཐ་ོདབེ་4བ་+ས་fང་འཚ་ོནས་�་དགསོ་པ།Hི་ཐ་ོདབེ་4བ་+ས་fང་འཚ་ོནས་�་དགསོ་པ།Hི་ཐ་ོདབེ་4བ་+ས་fང་འཚ་ོནས་�་དགསོ་པ།    
ག༽ ༥- Hི་Jམས་ཐོ་དེབ་ནང་བཀདོ་+ས་ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་Jམས་ནས་གོང་འཁོད་!ི་ལོ་)་དེ་སོགས་Hིའི་ཇོ་བདག་ 
Jམས་ལ་ལེགས་པར་གོ་བ་བoལོ་ནས་ལབ་དགོས་དེ་ཁར་འa་`ན་དང་  Hི་tོ་མ་འཐོན་པའི་`ན་ལ་སོགས་པ་ཡང་ 
བsགས་དགོས། 
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ལག་Hརེ་མདེ་པའ་ིH་ིJམས་!་ིMརོ།ལག་Hརེ་མདེ་པའ་ིH་ིJམས་!་ིMརོ།ལག་Hརེ་མདེ་པའ་ིH་ིJམས་!་ིMརོ།ལག་Hརེ་མདེ་པའ་ིH་ིJམས་!་ིMརོ།    
ག༽ ༦༽ ལག་Hེར་མེད་པའི་Hི་Jམས་ �མོ་8ི་གཙང་r་་ལས་Nངས་སམ་ (x་ནིས་yལ་) ནས་འགོ་འ?ེན་ 
འཐབ་ཅངི་གསདོ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ལག་Hརེ་མདེ་པའ་ིH་ིJམས་བདག་འཛནི་�དེ་ད་ེབཞག་ན་དའེ་ི�་ཐང་།ལག་Hརེ་མདེ་པའ་ིH་ིJམས་བདག་འཛནི་�དེ་ད་ེབཞག་ན་དའེ་ི�་ཐང་།ལག་Hརེ་མདེ་པའ་ིH་ིJམས་བདག་འཛནི་�དེ་ད་ེབཞག་ན་དའེ་ི�་ཐང་།ལག་Hརེ་མདེ་པའ་ིH་ིJམས་བདག་འཛནི་�དེ་ད་ེབཞག་ན་དའེ་ི�་ཐང་།    
ག༽ ༧- ལག་Hེར་མེད་པའི་Hི་Jམས་བདག་འཛནི་འཐབ་ནས་བཞག་འདདོ་ཡདོ་ན་ Hི་དེ་ག]གས་ལ་ནད་མེད་པ་ 
ཉེ་འདབས་[་Hི་tོན་མདེ་པ་ ཡང་ན་0་བ་ག[མ་8ི་ནང་འཁདོ་+་Hི་དེ་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ཡདོ་སར་འ�དི་དེ་འa་`ན་ 
དང་ tོ་`ན་ལ་སོགས་པའང་བsགས་པའི་ཁར་གཤམས་གསལ་་དོན་ཚན་ ༨ པ་Yར་�ེད་ན་བདག་འཛིན་འཐབ་;ེ་ 
བཞག་ཆོག། 
 
Hི་tནོ་འཐནོ་དའེ་ི�དེ་;ངས།Hི་tནོ་འཐནོ་དའེ་ི�དེ་;ངས།Hི་tནོ་འཐནོ་དའེ་ི�དེ་;ངས།Hི་tནོ་འཐནོ་དའེ་ི�དེ་;ངས།    
ག༽ ༨- སོ་སོའི་Hིམ་ནང་ངམ་ ཡང་ན་Wལ་+་Hི་tོན་རེ་འཐོན་ན་ [་ནས་ཡིན་Fང་ དེ་འgལ་ལས་�ོ་ནོར་fང་ 
འཚོ་དང་ �ོམ་8་ིགཙང་r་ལས་Nངས་སམ་ (x་{ི་yལ་) ལ་བ(ོད་དགོས་ དེ་ནས་�ོ་ནོར་དང་གཙང་r་ལས་ 
Nངས་གཉིས་Fབ་ནས་གཤམ་གསལ་Yར་+་ལག་ལེན་འཐབ་དགོས་)། 
 
ཀ༽ Hི་tོན་8ིས་སོ་བཏབ་པའི་མི་དེ་ དེ་འgལ་ལས་གསོ་བའི་`ན་ཁང་གི་fང་འཚོ་ལ་ལབ་ནས་`ན་བsགས་ 
དགོས། 
ཁ༽ Hི་tོན་8ིས་�ོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཞིག་ལ་སོ་བཏབ་པ་ཡིན་ཚེ་དེ་ཉིད་Q་ཚོད་བཞིའི་ནང་འཁོད་+་ ནད་!ི་>གས་མ་ 
འཐནོ་པའི་|ནོ་ལས་བསོད་དགོས་པ་ཡིན་ ཤ་དེ་སོ་བཏབ་པའི་ཉེ་འདབས་ནས་མ་གཏོགས་ གཞན་ཚང་མ་མི་ཡིས་ 
བཟའ་ �ོད་Fང་བ་ཡིན་ན་ ནད་!ི་>གས་lིར་འཐོན་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ ནད་དེ་lི་ལས་ཞིབ་ད^ད་བ8ིས་པ་ནས་   
�ག་lིར་མ་འཐོན་པ་�ེད་གསོད་དགོས་ རོ་དེ་ཡང་མི་དང་ སེམས་ཅན་སོགས་!ིས་མ་མཐོང་བའི་སར་དངོ་ནང་}ས་ 
བཞག་དགོས་པ་ཡིན། 
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ག༽ Wལ་+་tོ་ནད་འཐོན་ཏེ་0་ག[མ་8ི་རིང་+་ སོ་སོའི་Hི་Jམས་རང་སའི་ཇོ་བདག་གང་ཡནི་8ིས་བཏགས་ནས་ 
བཞག་དགོས་པ་ཡནི་ tོ་ནད་འཐོན་པའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ Hི་རེ་བཤལ་ནས་འཐོན་ནའང་དེ་Jམས་གཙང་r་ལས་ 
Nངས་སམ་(x་{ི་yལ་) ལ་ལབ་;ེ་གསོད་དགོས་ 0་ངོ་ག[མ་8ི་ནང་འཁདོ་+་tོ་ནད་མ་འཐོན་ན་ དེ་ནས་གཙང་ 
r་ལས་Nངས་!ིས་ནད་དེ་མདེ་པའི་ལོ་)ས་ཁ་གསལ་�ེད་དེ་Wལ་ཚན་ དེ་ནང་གི་མི་གསེར་Jམས་ལ་ལབ་དགོས་པ  
ཡིན། 
 
�་ོནརོ་དང་ གས་ོབ་ གཙང་r་ལས་Nངས་Jམས་ནས་མ་ིསརེ་ལ་iོ�་ོནརོ་དང་ གས་ོབ་ གཙང་r་ལས་Nངས་Jམས་ནས་མ་ིསརེ་ལ་iོ�་ོནརོ་དང་ གས་ོབ་ གཙང་r་ལས་Nངས་Jམས་ནས་མ་ིསརེ་ལ་iོ�་ོནརོ་དང་ གས་ོབ་ གཙང་r་ལས་Nངས་Jམས་ནས་མ་ིསརེ་ལ་iོབ་;ནོ་�་དགསོ་!་ིMརོ།བ་;ནོ་�་དགསོ་!་ིMརོ།བ་;ནོ་�་དགསོ་!་ིMརོ།བ་;ནོ་�་དགསོ་!་ིMརོ།    
ག༽ ༩༽ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་དང་ གསོ་བའི་fང་འཚོ་གཙང་r་ལས་Nངས་སོགས་ཁ་མeན་8ིས་�ོ་ནོར་ལས་མི་ལ་ 
~་བའི་ནད་རིགས་Jམས་འགོག་ཐབས་!ི་Mོར་ལས་!ང་ མི་སེར་Jམས་ལ་iོབ་;ོན་�་དགོས་པ་མ་ཚད་ �ག་པར་ 
ནད་དེ་སོགས་!ི་�་བ་ངོ་བོ་དེ་དང་ lིན་ཚེའམ་ འa་དཀར་པོ་ལེབ་ལེབ་དང་ སེལ་མོ་ནིལ་ ཟེར་བའི་�་ལས་འཐོན་ 
པའི་ནད་དེ་སོགས་!ི་Mོར་ནི་ཅསི་!ང་གི་མི་སེར་ལ་བཤད་ཅངི་ལབ་དགོས། Hད་པར་+་Hིམ་ནང་ཤ་ལས་འཐོན་པའི་ 
འa་དང་ ཆབ་གསང་བདག་འཛནི་འཐབ་དགོས་སོགས་!ི་Mོར་Jམས་!ང་མི་སེར་ལ་ལེགས་པར་�ས་གོ་བ་<ད་དེ་  
ལབ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ཐོ་དབེ་B་དnལ།ཐོ་དབེ་B་དnལ།ཐོ་དབེ་B་དnལ།ཐོ་དབེ་B་དnལ།    
ག༽ ༡༠- ཐོ་དེབ་4བ་+ས་ཇོ་བདག་ལ་B་དnལ་ཕོག་པ་དེ་Yར་ �ོ་Hི་Jམས་ལ་དnལ་oམ་རེ་དང་ དམ་Hི་ 
Jམས་ལ་ད+ལ་oམ་བq་ཐབ་རེ་ཕོག་)་ཡིན། 
 
ཉསེ་ཆད་ཕགོ་ཐང་།ཉསེ་ཆད་ཕགོ་ཐང་།ཉསེ་ཆད་ཕགོ་ཐང་།ཉསེ་ཆད་ཕགོ་ཐང་།    
ག༽ ༡༡- གལ་Uིད་�ིམས་�གས་འདི་ལ་མ་གནས་ཚེ་ གཏེ་པོ་དེ་ལ་ཉེས་ཆད་དnལ་oམ་བq་རེ་ཕོག་)། 
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ལ�ེ་བཞ་ིཔ་ ཉེ་འདབས་!་ི4ལ�ེ་བཞ་ིཔ་ ཉེ་འདབས་!་ི4ལ�ེ་བཞ་ིཔ་ ཉེ་འདབས་!་ི4ལ�ེ་བཞ་ིཔ་ ཉེ་འདབས་!་ི4ལ་ཁབ་ལས་ནད་རགིས་ནང་+་མི་འjལ་བའ་ིཐབསལ་ཁབ་ལས་ནད་རགིས་ནང་+་མི་འjལ་བའ་ིཐབསལ་ཁབ་ལས་ནད་རགིས་ནང་+་མི་འjལ་བའ་ིཐབསལ་ཁབ་ལས་ནད་རགིས་ནང་+་མི་འjལ་བའ་ིཐབས།།།།    
    
4ལ་ཁབ་གཞན་ལས་>་ནརོ་ཕོ་རགིས་བཏནོ་ཐང་།4ལ་ཁབ་གཞན་ལས་>་ནརོ་ཕོ་རགིས་བཏནོ་ཐང་།4ལ་ཁབ་གཞན་ལས་>་ནརོ་ཕོ་རགིས་བཏནོ་ཐང་།4ལ་ཁབ་གཞན་ལས་>་ནརོ་ཕོ་རགིས་བཏནོ་ཐང་།    
ང་༽ ༡- གཤམ་གསལ་�ིམས་དོན་གཉིས་པོ་དང་མ་འ�ལི་བར་Hིམ་མཚེས་4ལ་ཁབ་གཞན་ལས་>་ནོར་ཕོའི་ 
རིགས་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་འ�ག་ནང་བཏོན་མི་ཆོག། 
 
ཀ༽ ཤ་མ་བཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་8ི་རིགས་Jམས་ སོན་8ི་དོན་+་བཏོན་དགོས་པ་cང་ན་ �ོ་ནོར་ལས་Nངས་ 
གནང་བ་�ས་པ་ནས་ཆོག་ཐམས་ལེན་ཏེ་མ་གཏོགས་བཏོན་མི་ཆོག། 
 
ཁ༽ སེམས་ཅན་ཤ་བཏོགས་པའམ་ མ་བཏོགས་པ་གང་ཡང་Fང་ གསདོ་)འི་ཆདེ་+་བཏོན་དགོས་cང་ན་ སེམས་ 
ཅན་མ་བཏོན་གོང་ལས་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ལས་ཆོག་ཐམས་ལེན་ཏེ་མ་གཏོགས་བཏོན་མི་ཆོག་ གལ་Uདི་ས་མཚམས་[་ 
ནད་རེ་འཐོན་ཏེ་ཡོད་ན་ དེ་ལ་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ནས་ཆོག་ཐམ་<ོད་མི་ཆོག་པ་ཡིན། 
 
4ལ་ཁབ་གཞན་ནས་སམེས་ཅན་མ་ོརིགས་བཏནོ་ཐང་།4ལ་ཁབ་གཞན་ནས་སམེས་ཅན་མ་ོརིགས་བཏནོ་ཐང་།4ལ་ཁབ་གཞན་ནས་སམེས་ཅན་མ་ོརིགས་བཏནོ་ཐང་།4ལ་ཁབ་གཞན་ནས་སམེས་ཅན་མ་ོརིགས་བཏནོ་ཐང་།    
ང་༽ ༢- གཤམ་གསལ་8ི་�མིས་དནོ་Jམས་དང་མ་འ�ིལ་བར་ སེམས་ཅན་མའོི་རིགས་གང་ནས་!ང་བཏོན་མི་ 
ཆོག། 
ཀ) སེམས་ཅན་མ་བཏོན་གོང་ལས་ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་ནས་ཆོག་ཐམས་བཏོག་དགོས་པ་ཡིན། 
ཁ) སེམས་ཅན་དེ་ཡང་ ~་ནད་ལ་སགོས་པའི་ནད་རིགས་མ་འཐོན་པའི་ས་གནས་ཞིག་ལས་ཡིན་པ་དགོས་)། 
ག) སེམས་ཅན་འདིར་འ�ོར་མ་ཐག་G་ ~་ནད་ལ་སོགས་པའི་ནད་རིགས་གཞན་8ིས་མི་ན་བའི་`ན་Jམས་

!ང་ 6ལ་བཞིན་འjགས་དགོས། 
ང) སེམས་ཅན་འདིར་�ོར་པ་ནས་བ]ང་ ནང་གི་ནོར་རིགས་གཞན་དང་i་བUེས་མི་བqག་པར་ སགནས་ 

གཞན་ནས་ཡིན་ན་ཞག་བཅོ་p་དང་ཨ་སམ་ལས་ཡིན་ན་ཞག་བ+ན་gག་fག་སོ་སོ་�ེད་དེ་བཞག་དགོས་པ་
ཡིན། 
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ཅ) >འི་རིགས་འ�ག་ནང་བཏོན་དགོས་cང་ན་ དེ་ཡང་ �ོ་ནོར་ལས་Nངས་!ི་Uདི་cས་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཆོག་
ཐམས་སོགས་6ལ་བཞིན་བཏོག་;ེ་མ་གཏོགས་བཏོན་མི་ཆོག། 

 

ཆགོ་ཐམས་<དོ་ཐང་།ཆགོ་ཐམས་<དོ་ཐང་།ཆགོ་ཐམས་<དོ་ཐང་།ཆགོ་ཐམས་<དོ་ཐང་།    
ང༽ 3-lི་ནས་�ོ་ནོར་བཏོན་མི་དེ་ �ོ་ནོར་ལས་Nངས་སམ་ ཡང་ན་�ོ་ནོར་རིགས་བཏོན་ཆོག་པའི་ལག་Hེར་ཡོད་ 
མི་སོགས་གང་Yར་ཡང་ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་ནས་གོང་གི་�ིམས་དོན་ ང༽ ༡- པའམ་ ༢- པ་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཆོག་ 
ཐམས་<ོད་དགོས་འ�ག་�ོ་མཚམས་ནས་ནང་+་བཏོན་)་ཡིན་ན་ གཤམས་གསལ་�ིམས་དནོ་ ང་༽༩ པ་དང་ 
འ�ིལ་ཏེ་<ོད་དགོས་པ་ཡིན། 
 

�་དང་�ོ�་དང་�ོ�་དང་�ོ�་དང་�ོ་་་་ང་སགོས་འ�ག་ནང་བཏནོ་)འི་Mརོ།ང་སགོས་འ�ག་ནང་བཏནོ་)འི་Mརོ།ང་སགོས་འ�ག་ནང་བཏནོ་)འི་Mརོ།ང་སགོས་འ�ག་ནང་བཏནོ་)འི་Mརོ།    
ང་༽ ༤- 4ལ་ཁབ་lི་ནང་གཉིས་གང་ནས་ཡིན་!ང་ �་དང་�ོ་ང་སོགས་�་རིགས་�ེལ་)་དང་བཟའ་�ོད་དམ་ 
བཙངོ་)་སོགས་!ི་དོན་+་བཏོན་དགོས་cང་ན་ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་ལས་ཆོག་ཐམས་བཏོན་ནས་མ་གཏོགས་བཏོན་མི་ 
ཆོག་ ཡང་ན་�་དང་�ོ་ང་སོགས་བཏོན་སའི་ས་གནས་!ི་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ཞིག་གིས་ �་དང་�ོ་ང་Jམས་ནད་མདེ་  
ངེས་བདེན་ཡནི་ཅེས་པའི་ཡི་གེ་མངི་>གས་ཅན་མ་སོགས་བཏོན་)་ཡོད་པ་དགསོ། 
 

rང་མའ་ིསོrང་མའ་ིསོrང་མའ་ིསོrང་མའ་ིསོན་འa་དང་ནོར་སནོ་བཏནོ་ཐང་།ན་འa་དང་ནོར་སནོ་བཏནོ་ཐང་།ན་འa་དང་ནོར་སནོ་བཏནོ་ཐང་།ན་འa་དང་ནོར་སནོ་བཏནོ་ཐང་།    
ང་༽ ༥- rང་མའི་སོན་འa་དང་ ནོར་སོན་Jམས་!ང་ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་ལས་ཆོག་ཐམས་མེད་པར་བཏོན་མི་ 
ཆོག། 
 

ཤ་རིགས་འ�ག་ནང་བཏནོ་ཐང་།ཤ་རིགས་འ�ག་ནང་བཏནོ་ཐང་།ཤ་རིགས་འ�ག་ནང་བཏནོ་ཐང་།ཤ་རིགས་འ�ག་ནང་བཏནོ་ཐང་།    
ང་༽ ༦- ཤ་Mམ་�ོན་དེ་སོགས་ �ོ་ནོར་fང་འཚོའམ་ ཡང་ན་དེའི་ཚབ་ཞིག་ནས་ཆོག་ཐམས་མེད་པར་འ�ག་ནང་ 
བཏོན་མི་ཆོག། གལ་Uིད་ཤ་བཏོན་ས་དེ་ཉིད་སེམས་ཅན་8ི་ན་ཚ་མེད་ས་ལས་ཡིན་པ་cང་ན་ དརེ་8ི་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ 
འ�ག་ག�ང་གི་�ོ་ནོར་ལས་Nངས་!ི་ཆ་འཇོག་eབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ དེར་ནས་ཆོག་ཐམ་ལེན་ཏེ་ཡིན་!ང་བཏོན་ཆོག་ 
པ་ཡིན། 
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ན་ཚ་བY་ཞིན་ཚ་བY་ཞིན་ཚ་བY་ཞིན་ཚ་བY་ཞིབ་བ་བ་བ་ཆེད་ཆེད་ཆེད་ཆེད་+་ལམ་འ�ལ་བཀག་ཐང་།+་ལམ་འ�ལ་བཀག་ཐང་།+་ལམ་འ�ལ་བཀག་ཐང་།+་ལམ་འ�ལ་བཀག་ཐང་།    
ང་༽ ༧- �ོ་ནོར་ལས་Nངས་དང་ Sངོ་ཁག་འགོ་དཔོན་བEོམ་ནས་ ན་ཚ་སོགས་བY་ཞབི་�་)འི་དོན་ལས་ 
ལམ་འ�ལ་བཀག་ས་ཞིག་བཟོ་དགོས་ དེ་ཡང་སོ་སོའི་ས་མཚམས་ལས་མི་�ར་ ༥༠༠ འི་ནང་འཁོད་+་བཟོ་དགོས་ 
པ་ཡིན་ དེ་Yར་ལམ་འ�ལ་བཀག་སར་ �ོ་ནོར་ལ་�་ནད་ན་ཚ་རེ་འཐོན་ན་  དེ་སོགས་དང་i་བUས་བ8ིས་པའི་ 
ནོར་ཆ་མཉམ་གསོད་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ས་མཚམས་Jམས་[་�་ནད་ན་ཚའ་ིའགདོ་ཐབས་�་དགསོ་པ།ས་མཚམས་Jམས་[་�་ནད་ན་ཚའ་ིའགདོ་ཐབས་�་དགསོ་པ།ས་མཚམས་Jམས་[་�་ནད་ན་ཚའ་ིའགདོ་ཐབས་�་དགསོ་པ།ས་མཚམས་Jམས་[་�་ནད་ན་ཚའ་ིའགདོ་ཐབས་�་དགསོ་པ།    
ང་༽ ༨- ས་མཚམས་ལས་ཀི་ལོ་མི་�ར་༡༥ ནང་འཁོད་+་�་ནད་ན་ཚ་སོགས་མི་འjལ་བའི་དནོ་+་ དེའི་;བས་
བདེ་�ག་སོགས་Sངོ་ཁའི་�ོ་ནོར་འགོ་དཔོན་8སི་བY་ནས་བཟོ་དགོས། 
 
�་ོམཚམས་ལས་�་ོནརོ་ནང་+་བཏནོ་ན་ད་ེལ་�་ོམཚམས་ལས་�་ོནརོ་ནང་+་བཏནོ་ན་ད་ེལ་�་ོམཚམས་ལས་�་ོནརོ་ནང་+་བཏནོ་ན་ད་ེལ་�་ོམཚམས་ལས་�་ོནརོ་ནང་+་བཏནོ་ན་ད་ེལ་ཆགོ་ཐམས་<དོ་ཐང་།ཆགོ་ཐམས་<དོ་ཐང་།ཆགོ་ཐམས་<དོ་ཐང་།ཆགོ་ཐམས་<དོ་ཐང་།    
ང་༽ ༩- འ�ག་�ོ་མཚམས་ལས་�ོ་ནོར་ fང་འཚོའི་ཆོག་ཐམས་མདེ་པར་ ནོར་སོགས་ནང་+་བཏོན་མི་ཆོག་ དེ་
ལ་ཆོག་ཐམས་<ོད་ཐང་ཡང་གཤམས་གསལ་Yར་ཡིན། 
 
ཀ༽ སེམས་ཅན་བཏོན་སར་ནོར་8ི་ན་ཚ་མེད་པའམ་ ཡང་ན་ནོར་མ་བཏོན་པའི་|ོན་+་ཉིན་ད@་ལས་འགོ་འjགས་ 
0་བ་3 8ི་ནང་འཁོད་+་`ན་བsགས་པ་སོགས་མཆསི་ན་ ཆོག་ཐམས་<དོ་ཆོག། 
ཁ༽ ཕག་པ་ཡིན་ན་ �ང་ཤོས་ཉིན་ད@འི་གོང་ལས་སམ་མང་ཤསོ་0་བ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལ་ ཕག་ནས་!ི་`ན་ 
བsགས་པ་སོགས་ཡདོ་ན་ཆོགས་ཐམས་<དོ་ཆོག། 
ག༽ �ག་ཡིན་ན་ མ་བཏོན་པའི་གོང་ལས་0་བ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ `ན་བsགས་པ་སོགས་མཆིས་ན་ཆོགས་ 
ཐམས<དོ་ཆོག། 
ང་༽ �་ཡིན་ན་ �་ནད་!ི་`ན་�་ལོ་རམ་བsགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ ཆོག་ཐམས་<དོ་ཆོག། 
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ཤ་སགོས་Wལ་ནང་ཕན་6ན་Hརེ་Mབས་ཆགོས་ཐམས་དགསོ་པ།ཤ་སགོས་Wལ་ནང་ཕན་6ན་Hརེ་Mབས་ཆགོས་ཐམས་དགསོ་པ།ཤ་སགོས་Wལ་ནང་ཕན་6ན་Hརེ་Mབས་ཆགོས་ཐམས་དགསོ་པ།ཤ་སགོས་Wལ་ནང་ཕན་6ན་Hརེ་Mབས་ཆགོས་ཐམས་དགསོ་པ།    
ང་༽ ༡༠- �ོ་ནོར་8ི་fང་འཚོའམ་ ཡང་ན་ ཁོང་གི་ཚབ་ཞིག་ལས་ཆོག་ཐམས་མེད་པར་ Kོང་Wལ་སོ་སོའི་ས་ 
མཚམས་ལས་འགལ་ཏེ་ཤ་སོགས་ཕན་6ན་བཏོན་Iེལ་མི་ཆོག། 
 
འགག་པས་!ང་�མིས་དནོ་ལས་འགལ་མནི་ཞབི་ད^ད་�་དགསོ་པ།འགག་པས་!ང་�མིས་དནོ་ལས་འགལ་མནི་ཞབི་ད^ད་�་དགསོ་པ།འགག་པས་!ང་�མིས་དནོ་ལས་འགལ་མནི་ཞབི་ད^ད་�་དགསོ་པ།འགག་པས་!ང་�མིས་དནོ་ལས་འགལ་མནི་ཞབི་ད^ད་�་དགསོ་པ།    
ང་༽ ༡༡- འགག་པའི་ཞིབ་ད^ད་པ་འམ་ བགེགས་�ང་པ་Jམས་ནས་!ང་ གོང་གསལ་ང༽༦-༩ པ་༡༠  
Jམས་དང་འ�ིལ་མནི་སོགས་!ང་6ལ་མeན་ཞིབ་ད^ད་�་དགོས་པ་ཡིན། 
 
�ོ��ོོ�ོའི་སའི་སའི་སའི་ས་མཚམས་Jམས་[་ནརོ་ནད་!་ི`་མཚམས་Jམས་[་ནརོ་ནད་!་ི`་མཚམས་Jམས་[་ནརོ་ནད་!་ི`་མཚམས་Jམས་[་ནརོ་ནད་!་ི`ན་Jམས་བsགས་དགསོ་པ།ན་Jམས་བsགས་དགསོ་པ།ན་Jམས་བsགས་དགསོ་པ།ན་Jམས་བsགས་དགསོ་པ།    
ང་༽ ༡༢- �ོ་ནོར་ལས་Nངས་!ིས་�ོ་མཚམས་ནས་ཕར་ Sོང་ཁག་འགོ་དཔོན་དང་བRན་Kོས་�ས་ནས་ ཁ་
ཚིག་�ང་ནད་དང་ ཤར་ནད་!ི་`ན་སོགས་!ང་རིམ་བཞིན་བsགས་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ནད་རགིས་ཉེན་ཅན་འཐནོ་ན་�དེ་;ངས།ནད་རགིས་ཉེན་ཅན་འཐནོ་ན་�དེ་;ངས།ནད་རགིས་ཉེན་ཅན་འཐནོ་ན་�དེ་;ངས།ནད་རགིས་ཉེན་ཅན་འཐནོ་ན་�དེ་;ངས།    
ང་༽ ༡3-  4་མཚམས་ནས་ཕར་ ནད་རིགས་ཉེན་ཁག་ཅན་རེ་འཐོན་cང་ན་ �ོ་ནོར་ལས་Nངས་!ིས་དེ་འgལ་ 
ལས་ ནད་རིགས་དེ་Jམས་བཀག་ཐབས་!ི་དནོ་ལ་ལས་རིམ་གལ་ཅན་དེ་Jམས་ ;བས་བདེ་�ག་དང་འ�ིལ་ད་ེ 
མོད་+་�ེད་ཆོག། 
    
�མིས་དནོ་དང་འགལ་བའ་ིཉེས་�འམ་ ཉསེ་�མིས།�མིས་དནོ་དང་འགལ་བའ་ིཉེས་�འམ་ ཉསེ་�མིས།�མིས་དནོ་དང་འགལ་བའ་ིཉེས་�འམ་ ཉསེ་�མིས།�མིས་དནོ་དང་འགལ་བའ་ིཉེས་�འམ་ ཉསེ་�མིས།    
ང་༽ ༡༤- མ་ཤེས་མ་མཐོང་བར་�ིམས་�གས་འདི་དང་འགལ་ཚེ་ ཉེས་ཆད་དnལ་oམ་ཆིག་བ4་རེ་ཕོག་ ཤེས་ 
བཞིན་མ་ཐོང་བཞིན་+་�ིམས་�གས་འདི་ལ་མ་གནས་ན་ ཉེས་ཆད་དnལ་oམ་4་རེ་ཕོག་)། ཡང་ནས་ཡང་+་ལབ་ 
ནས་!ང་མ་ཉན་པའི་�ིམས་�གས་འདི་ལ་མ་གནས་ན་ ཉེས་ཆད་དnལ་oམ་p་བ4་པོའི་ཁར་ ཉེས་�ིམས་0་ངོ་ 
ག[མ་བཙོན་ནང་ཕོག་)་ཡིན་ དེ་ཁར་ཆོག་ཐམས་མདེ་པརབཏོན་པའི་ཉེས་�་ཅ་དངོས་Jམས་!ང་འགག་པའི་དམག་ 
ཁང་ནང་ཞིབ་ད^ད་4བ་སར་རིན་མེད་ག�ང་བཞེས་མཛད་)་ཡིན། 
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ནརོ་དང་ཤ་སགོས་བཏནོ་པ་ལ་ནརོ་དང་ཤ་སགོས་བཏནོ་པ་ལ་ནརོ་དང་ཤ་སགོས་བཏནོ་པ་ལ་ནརོ་དང་ཤ་སགོས་བཏནོ་པ་ལ་B་B་B་B་དnལ་དང་ཟད་འK་ོཕགོ་ཐང་།དnལ་དང་ཟད་འK་ོཕགོ་ཐང་།དnལ་དང་ཟད་འK་ོཕགོ་ཐང་།དnལ་དང་ཟད་འK་ོཕགོ་ཐང་།    
ང་༽ ༡༥- lི་ནས་ཤ་བཏོན་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམས་�་+ས་B་དnལ་ དnལ་oམ་གཅིག་རེ་ག�ང་ལ་�ལ་དགོས་ 
དེ་བཞིན་+་lི་ལས་བཏོན་པའི་ནོར་དེ་སོགས་ག�ང་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་པའི་(�་རེན་oའིན) ནང་བཞག་ན་ 
ཉིན་རེར་ཟད་འKོ་དnལ་oམ་p་རེ་ཕོག་ དེ་མིན་པའི་�ོ་མཚམས་ལས་ནོར་དང་ ཤ་སོགས་བཏོན་)འི་ཆོག་ཐམས་ 
ལ་ནི་B་དnལ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་<ོད་མི་དགོས་པ་ཡིན། 
    
ལ�ེ་p་པ༴ �་ོནརོ་8ི་ནད་རགིས་གཅགི་གསི་གཅིལ�ེ་p་པ༴ �་ོནརོ་8ི་ནད་རགིས་གཅགི་གསི་གཅིལ�ེ་p་པ༴ �་ོནརོ་8ི་ནད་རགིས་གཅགི་གསི་གཅིལ�ེ་p་པ༴ �་ོནརོ་8ི་ནད་རགིས་གཅགི་གསི་གཅིག་ཁར་~་མི་ད་ེསགོས་ཐོ་4བ་ཐང་དང་བཀག་ཐང་།ག་ཁར་~་མི་ད་ེསགོས་ཐོ་4བ་ཐང་དང་བཀག་ཐང་།ག་ཁར་~་མི་ད་ེསགོས་ཐོ་4བ་ཐང་དང་བཀག་ཐང་།ག་ཁར་~་མི་ད་ེསགོས་ཐོ་4བ་ཐང་དང་བཀག་ཐང་།    
    
�་ོནརོ་དང་རའི་ིསམེས་ཅན་སགོས་ལས་cང་བའ་ི�་ོནརོ་དང་རའི་ིསམེས་ཅན་སགོས་ལས་cང་བའ་ི�་ོནརོ་དང་རའི་ིསམེས་ཅན་སགོས་ལས་cང་བའ་ི�་ོནརོ་དང་རའི་ིསམེས་ཅན་སགོས་ལས་cང་བའ་ིདངསོ་པ་ོསགོས་གང་ཡདངསོ་པ་ོསགོས་གང་ཡདངསོ་པ་ོསགོས་གང་ཡདངསོ་པ་ོསགོས་གང་ཡང་ང་ང་ང་�མིས་དནོ་འད་ིདང་འ�ལི་དགསོ་པ།�མིས་དནོ་འད་ིདང་འ�ལི་དགསོ་པ།�མིས་དནོ་འད་ིདང་འ�ལི་དགསོ་པ།�མིས་དནོ་འད་ིདང་འ�ལི་དགསོ་པ།    
ཅ༽ ༡- �ིམས་དོན་འད་ིནང་འཁོད་པའི་དནོ་ཚན་Jམས་Yར་+་ �ོ་ནོར་Y་ཅི་དེ་ལས་འཐོན་པའི་དངོས་པོའམ་ 
བཟའ་བGང་གི་རིགས་དང་ རི་�གས་དང་གཅན་གཟན་སོགས་ལས་cང་བའི་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་ 
�ིམས་�གས་འདི་དང་འ�ིལ་ནས་ལག་ལེན་འཐབ་དགསོ། 
 
�མིས་�གས་དང་ཧ་ལམ་རགིས་བKསེ་པ་Jམས་!་ིལ�མིས་�གས་དང་ཧ་ལམ་རགིས་བKསེ་པ་Jམས་!་ིལ�མིས་�གས་དང་ཧ་ལམ་རགིས་བKསེ་པ་Jམས་!་ིལ�མིས་�གས་དང་ཧ་ལམ་རགིས་བKསེ་པ་Jམས་!་ིལགགགག་ལནེ་འཐབ་ཐང་།་ལནེ་འཐབ་ཐང་།་ལནེ་འཐབ་ཐང་།་ལནེ་འཐབ་ཐང་།    
ཅ༽ ༢- �ིམས་�གས་འདི་དང་ཧ་ལམ་རིགས་བKེས་Fང་བའི་དནོ་དག་གང་ཅའིི་ཐེད་!ང་ དེ་ཉིད་ལག་ལེན་ 
འཐབ་)འི་ཆེད་+་ �ོ་ནོར་fང་འཚོའམ་ འགོ་འཛིན་པ་Jམས་ནས་�ོ་ནོར་ལས་Nངས་[་�ས་ཏེ་  དེར་8ི་བཀའ་ 
4་དང་འ�ིལ་ཏེ་�་)་མ་གཏོགས་ ཐག་རང་བཅད་!ི་�་བ་ནམ་ཡང་�ིག་མི་ཆོག། 
 
�་ོནརོ་ལས་�དེ་པ་Jམས་ནས་)ན་+་�་ཆགོ་པའ་ིདབང་ཚད།�་ོནརོ་ལས་�དེ་པ་Jམས་ནས་)ན་+་�་ཆགོ་པའ་ིདབང་ཚད།�་ོནརོ་ལས་�དེ་པ་Jམས་ནས་)ན་+་�་ཆགོ་པའ་ིདབང་ཚད།�་ོནརོ་ལས་�དེ་པ་Jམས་ནས་)ན་+་�་ཆགོ་པའ་ིདབང་ཚད།    
ཅ༽ 3- ནད་རིགས་མ་འཕེལ་བའི་ཐབས་ལ་ �ོ་ནོར་འགོ་དཔོན་དང་fང་འཚོ་དེ་Jམས་!སི་གཤམ་གསལ་�ིམས་ 
དོན་Yར་ནམ་)ན་�་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་ཡོད། 
ཀ༽ ནོར་དང་ནོར་8ི་འཆག་བཞག་སར་དང་ �ོ་ནོར་ལས་འཐནོ་པའི་དངོས་པོའམ་ བཟའ་བGང་རིགས་བཞགས་ 
སར་ ཞིབ་ད^ད་�་ཆདེ་ནམ་རང་ཡནི་Fང་འjལ་ཆོག། 
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ཁ༽ �ོ་ནོར་ལས་Nངས་!ི་བཀོད་4་དང་འ�ིལ་ཏེ་  ནོར་Jམས་ཞིབ་ད^ད་བ8ིས་པ་ནས་fང་འཚསོ་`ན་བsག་ 
ཆོག་`ན་བsག་+ས་ནོར་Jམས་གཅིག་G་�ང་)་སོགས་ནོར་ཇོའི་ལས་འགན་ཡིན། 
 
ག༽ སེམས་ཅན་དེ་Jམས་�་རི་ནང་Hེར་)་ཡིན་ན་ �་རི་ནང་མ་བsགས་པའི་|ནོ་ནས་  fང་འཚོས་ཞིབ་ད^ད་ 
བ8ིས་ཏེ་འa་Jམས་གསད་)འི་དོན་ལས་Q་དང་`ན་སོགས་i་བUེས་ནས་འ�་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ང༽ �ོ་ནོར་སེམས་ཅན་8ི་ན་ཚ་སོགས་བཀག་)འི་དནོ་ལ་ སམེས་ཅན་�་རི་ནང་མ་བsགས་པའི་|ོན་+འམ་ �་ 
རི་ནང་Hེར་བའི་�ང་དང་ �་རི་ལས་བཏོན་ཟིན་པ་བཅས་ཇི་Yར་ཡང་ �ོ་ནོར་fང་འཚོས་ཞིབ་ད^ད་�་ཆོག་པ་མ་ 
ཟད་ ཕར་6ར་Hེར་)་དེ་བཀག་དགོས་cང་Fང་བཀག་ཆོག་པ་ཡིན། 
 
ཅ༽ སེམས་ཅན་དེ་Jམས་ལས་འཐོན་པའི་དངོས་པོ་དེ་སོགས་ལའང་ ངོ་>གས་རེ་rགས་དགོས་པ་སོགས་cང་ན་  
དེ་ཡང་�ོ་ནོར་ལས་�ེད་པས་rགས་ཆོག། 
 
ཆ༽ སེམས་ཅན་Jམས་ཕན་6ན་བདག་)་དང་ �ོ་ནོར་སམེས་ཅན་8ི་འཐོན་Nངས་Mོར་ལས་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ 
ཡིན་ན་ དེ་Jམས་�ོ་ནོར་fང་འཚོས་ཞིབ་ད^ད་�ེད་ཆོག། 
 
ཇ༽ ནོར་8ི་ཇོ་བདག་Jམས་ལ་ �་འ_ོག་དང་ ནོར་བཞག་ས་དེ་སོགས་ཁམས་�ངས་པོར་�ེད་དེ་བཞག་དགོས་ 
པའི་ཁར་ ནོར་གསོ་Iོང་�་)འི་Mོར་སོགས་གང་ཡང་ལབ་ཆོག་ གཞན་ཡང་ཤ་མར་དར་ཚིལ་དང་ ནོར་བཙོང་སའི་ 
བདག་འཛིན་�ེད་མི་དང་ ཇོ་བདག་དེ་Jམས་ལའང་ཕར་6ར་�་རི་ནང་བIལ་སའི་ས་གནས་དེ་སགོས་ གཙང་r་ཆེ་ 
བར་�ེད་དེ་བཞག་དགོས་པའི་Mརོ་སོགས་!ང་ལབ་ཆོག་པ་མ་ཟད་ དེ་ཁའི་Hིམ་ལ་སོགས་པ་བཅསོ་ཁ་4བ་དགོས་cང་ 
ན་ཡང �ོ་ནོར་fང་འཚོས་ཞི་བའི་དཔོན་ཁག་སོགས་དང་བRན་Kོས་4བ་ནས་ དེ་Mོར་Jམས་!ང་ཐད་ཀར་+་བ(དོ་ 
ཆོག་པ་ཡིན། 
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བཅའ་དངསོ་ཕར་6ར་བཏང་Mབས་ཆགོ་ཐམས་དགསོ་�གས།བཅའ་དངསོ་ཕར་6ར་བཏང་Mབས་ཆགོ་ཐམས་དགསོ་�གས།བཅའ་དངསོ་ཕར་6ར་བཏང་Mབས་ཆགོ་ཐམས་དགསོ་�གས།བཅའ་དངསོ་ཕར་6ར་བཏང་Mབས་ཆགོ་ཐམས་དགསོ་�གས།    
ཅ༽ ༤- �ོ་ནོར་ལས་Nངས་དང་ Sངོ་ཁག་སོ་སོའི་Sངོ་བདག་སོགས་བRན་Kསོ་4བ་པ་ནས་ དངོས་པོ་བཏོན་ 
ས་ལས་�ོ་ནོར་དང་ ཤ་Fས་�གས་ག[མ་དང་ དར་ཚིལ་ �་བ་མཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཕར་6ར་བཏོན་དགོས་ཚེ་ དེ་ 
སོགས་བཏོན་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམས་རེ་བཟོ་དགོས་པ་མ་ཚད་ ནོར་ཡིན་ན་ག]མས་ཁམས་ལག་Hེརརེའང་ནོར་དང་ 
མཉམ་+་rགས་ཏེ་གཏང་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ནད་རགིས་ཞི་)འ་ིཆདེ་+་ �་ོནརོ་fང་འཚ་ོནས་�དེ་དགསོ་པའ་ིརགིས།ནད་རགིས་ཞི་)འ་ིཆདེ་+་ �་ོནརོ་fང་འཚ་ོནས་�དེ་དགསོ་པའ་ིརགིས།ནད་རགིས་ཞི་)འ་ིཆདེ་+་ �་ོནརོ་fང་འཚ་ོནས་�དེ་དགསོ་པའ་ིརགིས།ནད་རགིས་ཞི་)འ་ིཆདེ་+་ �་ོནརོ་fང་འཚ་ོནས་�དེ་དགསོ་པའ་ིརགིས།    
ཅ༽ ༥- �མིས་�གས་འདི་བཞིན་ནད་རིགས་སོ་སའོི་Mོར་ནས་�ེད་དགོས་པ་གང་ཡང་གངོ་འཕེལ་ལས་Nངས་!ི་ 
བཀའ་4་དང་འ�ིལ་ ནད་Jམས་མནན་བཞག་)འམ་ཞི་)འི་ཆདེ་+་ལས་Nངས་ནས་�་དགོས་རིགས་དང་ མི་སེར་ 
ནས་ནད་རིགས་ཉེན་ཅན་8ི་�་ལས་�ེད་མི་Jམས་བཀག་)འི་ཆདེ་+་�་དགོས་པ་སོགས་གང་ཡང་ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་ 
ནས་ལེགས་པར་བ>ག་ད^ད་�ེད་དེ་ནད་ དེ་མ་ཡལ་བར་+་གོ་རིམ་བཞིན་+་�ེད་དགོས་པ་ཡིན། 
 
དགངོས་Mརོ་�་དགསོ་པའ་ིནད་རགིས།དགངོས་Mརོ་�་དགསོ་པའ་ིནད་རགིས།དགངོས་Mརོ་�་དགསོ་པའ་ིནད་རགིས།དགངོས་Mརོ་�་དགསོ་པའ་ིནད་རགིས།    
ཅ༽ ༦- ནོར་ཇོའམ་ བདག་འཛིན་པ་སོགས་ནས་�ོ་ནོར་ལས་Nངས་སམ་ འགག་པའི་Eེ་�ར་+་ཡིན་!ང་
འgལ་+་�་དགོས་པའི་ན་ཚ་Jམས་གཤམ་གསལ་Yར། 
ཀ༽ ཤར་ནད་ (�ན་oར་པེསo) 
ཁ༽ ཁ་ཚིག་�ང་ནད། 
ག༽ kོ་ནད་ (�ན་oི་ཇིས་ པོའིན་ པི་ལི་F�་ནི་མོ་ནིས) 
ང༽ �ག་ལ་འཐོན་པའི་�ོ་རོ་ནད། 
ཅ༽ ཕག་ནད་ ([་ཨའི་ཕེ་བར) 
ཆ༽ >་ནད་�བ་+ག (གེ་ལེན་�ར) 
ཇ༽ ?�་�ན) ཟེར་བ་>་ནད། 
ཉ༽ �་ནི་ཁན་) ཟེར་བའི་�་ནད། 
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ཏ༽ པི་ལེག་ལེག) ཟེར་བའི་ནོར་8ི་ན་ཚ། 
ཐ༽ �ན་ཐི་�ེགས) གར་ནད། 
ད༽ tོ་ནད། 
 
ནད་ང་ོམ་ཟནི་!ང་ན་བའིནད་ང་ོམ་ཟནི་!ང་ན་བའིནད་ང་ོམ་ཟནི་!ང་ན་བའིནད་ང་ོམ་ཟནི་!ང་ན་བའི་>གས་འཐནོ་ན་དའེ་ི�དེ་;ངས།་>གས་འཐནོ་ན་དའེ་ི�དེ་;ངས།་>གས་འཐནོ་ན་དའེ་ི�དེ་;ངས།་>གས་འཐནོ་ན་དའེ་ི�དེ་;ངས།    
ཅ༽༧- གོང་གི་ཐོ་ནང་མ་6ད་པའི་ནད་གཞན་8ིས་ན་བའི་མཚན་>གས་རེ་འཐོན་ན་གཤམ་གསལ་Yར་�ེད་དགོས་ 
པ་ཡིན། 
 
ཀ༽ སེམས་ཅན་གང་ཞིག་ཉེན་ཁག་ཅན་8ི་ནད་!ིས་ན་བ་Yར་Jམ་འ�ར་རམ་ >གས་མཚན་མི་འ?་བ་མཐོང་བ་ 
དང་། 
 
ཁ༽ �ོ་ནོར་ཁ་Kངས་!ང་གང་མང་ཤི་བའི་ཁར་ ཨོམ་8ི་འཐོན་Nངས་!ང་མར་འབབ་འKོ་བ་Y་a་cང་ན་ ད་ེ
Mོར་Jམས་འགག་པའི་Eེ་�ར་+་བ(ོད་དགོས་པ་ཡིན། འགག་པའི་Eེ་�ར་ནས་!ང་དེ་འgལ་བ)ད་འgནི་ནམ་ 
ཡང་ན་�ང་འjགས་ཏེ་ཡིན་Fང་གང་མ8ོགས་�ེད་ད་ེ�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ལ་འgདོ་པར་�ེད་དེ་བ(དོ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ག༽ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་མ་འོང་གི་བར་+་ ནོར་ཇོས་ནོར་ན་མི་དེ་སགོས་སོ་སོར་བཞག་དགོས་པ་མ་ཚད་  དེ་Kལ་8ི་ 
སེམས་ཅན་དང་དེ་དག་གི་འཆག་ དེ་དག་ལས་འཐོན་པའི་ཤ་མར་དར་ཚིག་སོགས་!ང་ཕར་6ར་བIལ་མི་ཆོག་ 
Wལ་གཞན་8ི་སེམས་ཅན་སོགས་!ང་ཕར་6ར་འོང་བqག་)་མི་འོང་། 
 
ང་༽ �ོ་ནོར་fང་འཚོའམ་ དའེི་ངོ་ཚབ་!ིས་ ནད་དེའི་Mརོ་ལས་གོ་མོད་+་ས་གནས་དེ་ཁར་�ར་མ8ོགས་�ེད་ 
བY་བར་འKོ་དགོས་ དེ་ནས་དང་པ་རང་ནོར་མ་ན་མི་དེ་སོགས་ཞིབ་ད^ད་�ེད་ཅངི་ དེ་(ེVས་ནོར་ན་མི་དེ་སོགས་བY་ 
དགོས་པ་ཡིན། 
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ཅ༽ དེ་ནས་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་དེས་ནད་ན་ཐང་དང་ གནོད་hེན་ཆེ་Qང་སོགས་ཞིབ་པར་Yརནས་ ནོར་ན་མི་དེ་ 
Jམས་ཇི་Yར་�དེ་དགོས་དང་ གཙང་r་ཇི་Yར་བ;ེན་དགོས་པ་སོགས་ ནོར་8ི་ཇོ་བདག་གམ་དའེི་ཚབ་དང་ ཡང་ 
ན་ Wལ་8ི་Xེད་�ི་སོགས་[་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་མ་གོ་གོ་བར་�ེད་དེ་བཀདོ་4་བཏང་དགོས་པ་ཡིན། 
 
�་ོནརོ་ལས་�དེ་པས་ཞབི་ད^ད་�་ཐང་།�་ོནརོ་ལས་�དེ་པས་ཞབི་ད^ད་�་ཐང་།�་ོནརོ་ལས་�དེ་པས་ཞབི་ད^ད་�་ཐང་།�་ོནརོ་ལས་�དེ་པས་ཞབི་ད^ད་�་ཐང་། 
ཅ༽ ༨- �ོ་ནོར་fང་འཚོའམ ངོ་ཚབ་!སི་ ནད་རིགས་ཞིབ་ད^ད་�ེད་ཐང་གཤམ་གསལ་Yར་:- 
 
ཀ༽ ནད་ངོ་མ་ཟིན་8ི་བར་+་ �ོ་ནོར་fང་འཚོའམ་ ངོ་ཚབ་!སི་ནོར་8ི་ཆབ་གསང་4ས་�ས་Jམས ནང་ངོ་བY་ 
སའི་�ོ་ནོར་`ན་ཁང་ནང་བIལ་དགོས། 
 
ཁ༽ �ོ་ནོར་fང་འཚོས་Wལ་ཚན་དེ་ནང་གི་སེམས་ཅན་ ན་ཚ་ཕོག་མི་དང་མ་ཕོག་མི་དེ་Jམས་ད�ེ་བར་ད^ད་ནས་ 
ན་མི་དང་ མ་ན་མི་ སགོས་ངོ་>གས་སོ་སོར་བIལ་དགོས་ དེ་ཁར་ནོར་Jམས་ལ་ནད་!ི་གནོད་hེན་ཇི་Yར་cང་ 
ཡོད་མནི་དང་Wལ་ཚན་དེ་ནང་གི་སེམས་ཅན་Jམས་!ི་འཆག་སོགས་ཇི་Yར་ཡོད་མནི་སོགས་!ང་ད�ེ་བ་ད^ད་དགོས། 
 
ག༽ ནད་དེ་སོགས་མནན་)་འམ་ ཞི་)འི་ཐབས་ཤེས་བཟོ་ཆདེ་+་  �ོ་ནོར་fང་འཚོས་Wལ་ཚན་དེ་ནང་ཡོད་པའི་ 
ནོར་སོགས་Wལ་གཞན་གང་ནས་འ�དི་དེ་འངོ་ཡདོ་དམ་ ན་ཚ་འཐོན་པའི་)་hེན་སོགས་ཅི་ཡནི་ནམ་ཐམས་ཅད་ 
ལེགས་པོར་�ེད་དེ་ཞིབ་ད^ད་�་དགོས་པ་ཡིན། 
 
fང་འཚ་ོJམས་ནད་འཐནོ་ས་ནས་ མཐནོ་པའ་ིསར་འK་ོདགསོ་ཚེfང་འཚ་ོJམས་ནད་འཐནོ་ས་ནས་ མཐནོ་པའ་ིསར་འK་ོདགསོ་ཚེfང་འཚ་ོJམས་ནད་འཐནོ་ས་ནས་ མཐནོ་པའ་ིསར་འK་ོདགསོ་ཚེfང་འཚ་ོJམས་ནད་འཐནོ་ས་ནས་ མཐནོ་པའ་ིསར་འK་ོདགསོ་ཚེ་དའེ་ི�དེ་;ངས།་དའེ་ི�དེ་;ངས།་དའེ་ི�དེ་;ངས།་དའེ་ི�དེ་;ངས།    
ཅ༽ ༩- ནོར་ནད་འཐོན་པའ་ིWལ་ཚན་ལས་འོང་བ་ནས་ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་འམ་ངོ་ཚབ་སོགས་iར་ནད་མ་འཐོན་ 
པའི་ས་གནས་གཞན་+་ ན་ཚའི་ཞིབ་ད^ད་ལ་འKོ་དགོས་cང་ན་  མ་འKོ་གོང་ནས་�ོ་ནོར་`ན་ཁང་+་འོང་ནས་ 
གོས་ཆས་Jམས་སོར་ཞིང་ བཅས་ཆས་དང་ �་རི་ལ་སོགས་པའང་`ན་བཏབ་ནས་དག་པར་�ེད་དེ་Qས་བ�་ནས་ 
འKོ་དགོས་པ་ཡིན། 
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ནརོ་ནད་འཐནོ་པའ་ིས་གནས་གཙང་དང་མ་གཙང་བ�་ིཐང་ག་ིMརོ།ནརོ་ནད་འཐནོ་པའ་ིས་གནས་གཙང་དང་མ་གཙང་བ�་ིཐང་ག་ིMརོ།ནརོ་ནད་འཐནོ་པའ་ིས་གནས་གཙང་དང་མ་གཙང་བ�་ིཐང་ག་ིMརོ།ནརོ་ནད་འཐནོ་པའ་ིས་གནས་གཙང་དང་མ་གཙང་བ�་ིཐང་ག་ིMརོ།    
ཅ༽ ༡༠- ན་ཚ་འཐོན་པའི་Wལཚན་ནང་མ་སོང་གོང་ནས་ �ོ་ནོར་fང་འཚོས་Wལ་དེ་གཙང་མ་མེད་པའི་Kལ་+་ 
བ�ིས་ནས་ Q་ཚོད་༤༨ !ི་ནང་འཁོད་+་གཙང་rའི་ལས་རིམ་དེ་སོགས་འགོ་འjགས་དགོས་པ་ཡིན་ གཤམ་ 
གསལ་དོན་གཉིས་Yར་+་cང་ན་མ་གཏོགས་  དེ་མིན་གཙང་rའི་ལས་རིམ་སོགས་མ�ག་མ་བ�་6ན་Wལ་ཚན་དེ་ 
ཉིད་ས་གནས་མ་གཙང་བའི་Kལ་+་ཆ་འཇོག་�་དགོས། 
 
ཀ༽ ས་གནས་!ི་ཞི་བའི་དཔོན་ཁག་གིས་ Wལ་ཚན་དེ་མ་གཙང་བའི་Kལ་+་ཆ་འཇོག་�ེད་ མ་ཉན་ན་ Q་ཚོད་ 
༤༨ !ི་ནང་འཁདོ་+་གཙང་rའི་ལས་རིམ་དེ་ཉིད་མ�ག་བ�་དགོས། 
 
ཁ༽ ཞིབ་ད^ད་`ན་ཁང་ནས་ �ས་ཚད་བIལ་མིའི་ནད་དེ་Jམས་  ཉེན་ཁག་ཅན་8ི་Kལ་མིན་ཟེར་ན་ གཙང་
rའི་ལས་རིམ་དེ་བཞག་དགོས་པ་ཡིན། 
 
གཙང་rའ་ིལས་རམི་�དེ་;ངས་Mརོ།གཙང་rའ་ིལས་རམི་�དེ་;ངས་Mརོ།གཙང་rའ་ིལས་རམི་�དེ་;ངས་Mརོ།གཙང་rའ་ིལས་རམི་�དེ་;ངས་Mརོ།    
ཅ༽ ༡༡- ནོར་ནད་འཐོན་པའི་ས་གནས་ལ་ གཙང་rའི་ལས་རིམ་�་དགོས་པ་སོགས་གཤམ་གསལ་Yར། 
 
ཀ༽ མི་མང་འKོ་འ�ལ་བ8ི་སའི་ས་�ོ་མཐངོ་4་ཆེ་ས་སོགས་ལ་ ས་གནས་དེ་ཁར་ན་ཚ་ཡོད་པའི་Mོར་དང་ དེ་ 
སོགས་མནན་)འམ་ ཞི་)འི་ཆེད་+་བཀདོ་4་Jམས་གང་ཡང་གསལ་པོར་�ེད་དེ་ཤངི་�ང་ (�་ཡིན་བོoོ) ནང་ 
_ིས་ནས་བཞག་དགོས། 
 
ཁ༽ ན་ཚ་སོགས་ཡོད་སའི་ས་གནས་དེ་ཁར་མི་གསར་པ་[་ཡང་འོང་མི་ཆོག། 
 
ག༽ ན་ཚ་སོགས་ཡོད་པའི་ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་ ནོར་8ི་�ད་དང་�་འཆག་ནད་བIལ་མི་གཞན་8ི་རིགས་གང་རང་ 
ཡིན་Fང་བཏོན་མི་ཆོག། 
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ང་༽ ན་ཚ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ད་ེཁར་ ས་གནས་གཞན་ཁ་ལས་སེམས་ཅན་8ི་རིགས་གཞན་འདདེ་དེ་འངོ་མི་ཆོག། 
 
ཅ༽ ས་གནས་དེ་ཁའི་སེམས་ཅན་8ི་འཆག་ ས་ཁར་འབོར་བ་Jམས་དང་�ག་�ས་Jམས་ལ་ན་ཚའི་འa་གསདོ་ 
)འི་`ན་བཏབ་དགོས། 
 
ཆ༽ ན་ཚ་Jམས་ངོས་ཟིན་)འ་ིཐབས་[་  ཆབ་གསང་དང་ནོར་ཤི་བའི་ནང་�ོལ་8ི་�ས་ཚད་Jམས་ནད་ངོ་བY་ 
སའི་`ན་ཁང་ནང་+་Iེལ་ནས་ནད་ངོ་lེ་དགོས། 
 
ཇ༽ ན་ཚ་མ་འཐོན་པའི་ནོར་སེམས་ཅན་Jམས་ བཅོས་ཐབས་!ི་`ན་ལ་སོགས་པ་འjག་དགོས་)་ བཅོས་ཐབས་ 
མེད་པའི་སམེས་ཅན་ཡིན་ན་ ད་ེལ་ནི་བཅོས་ཐམས་�་)་མི་འོང་ Kོ་�ན་ ཟེར་བའི་ནད་དེ་ཐོན་ན་གསེབ་སོགས་དེ་ 
འgལ་ལས་ཤ་ཕབ་དགོས། 
 
ཉ༽ ཀོ་�ན་oེན་ ནང་Wན་རངི་བཞག་མི་དགོས་པའི་དོན་ལས་ནད་དའེི་ན་མི་ནོར་Jམས་དང་ དེ་དང་i་བUསེ་ 
པའི་ནོར་Jམས་  ག�ང་ལས་རིན་བབས་}མོ་}ོམ་Qང་Qང་རེ་གནང་;ེ་ཐམས་ཅན་གསདོ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ཏ༽ ནོར་8ི་�ད་དང་ ཆབ་གསང་དེ་Jམས་ ས་བཙན་ས་གཅགི་ཁརབཏོན་དགོས། 
 
ཐ༽ ནོར་བsག་མི་ཡི་ཤ་Jམས་(ཀོ་�ན་oེན) ནང་འཁོད་ཟ་)འི་དོན་+་ནད་!ི་འa་Jམས་�་མདེ་བཟོ་དགོས། 
 
ད༽ སམེས་ཅན་ཤི་བའི་རོ་Jམས་ ས་དངོ་གཏིང་རིང་ནང་+་}ས་པའམ་ ཡང་ན་ མེར་Uེག་དགོས། 
 
ན༽ �ོ་ནོར་fང་འཚོའམ་ ཡང་ན་ �ོ་ནོར་འགོ་དཔོན་Jམས་ལ་ན་ཚ་ཡོད་པའི་ས་གནས་Jམས་བདག་འཛིན་ 
འཐབ་)འི་བཀདོ་4་གཏང་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་<དོ་དགསོ་(�ན་oི་པེས) ཁ་ཚིག་�ང་ནད་དང་ ཕག་ནད་ཡིན་ན་ 
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ན་ཚ་ཡོད་པའི་Wལ་ཚན་Jམས་!ི་Kལ་བཞག་ནས་ ན་ཚ་མནན་)འམ་ ཞི་)འི་ཆེད་+་�ོ་་ནོར་ལས་�ེད་པའམ་ 
འགག་པ་སོགས་བsག་དགོས། 
 
ནརོ་ནད་ཞི་)འ་ིས་གནས་དང་ `ན་སགོས་!་ིMརོ་ལག་ལནེ་འཐབ་མ།ིནརོ་ནད་ཞི་)འ་ིས་གནས་དང་ `ན་སགོས་!་ིMརོ་ལག་ལནེ་འཐབ་མ།ིནརོ་ནད་ཞི་)འ་ིས་གནས་དང་ `ན་སགོས་!་ིMརོ་ལག་ལནེ་འཐབ་མ།ིནརོ་ནད་ཞི་)འ་ིས་གནས་དང་ `ན་སགོས་!་ིMརོ་ལག་ལནེ་འཐབ་མ།ི    
ཅ༽ ༡༢- ནད་རིགས་མནན་)་དང་ ཞི་)འི་ས་གནས་Jམས་ གང་+་འjགས་དགསོ་པ་སོགས་ �་བ་�ོ་ནོར་ 
ལས་Nངས་!ི་བཀདོ་4་དང་འ�ལི་དགོས་པ་མ་ཟད་  དེ་ཁར་ཞི་བའི་དཔོན་ཁག་དང་ཡང་བRན་Kོས་4བ་དགོས་པ་ 
ཡིན་ ནད་རིགས་4ས་ཐང་དེ་Jམས་!ང་ཞིབ་ད^ད་�ེད་དེ་`ན་ཡོད་ཐོ་དང་ `ན་དང་`ན་པ་དེ་Jམས་!ང་ཡདོ་མདེ་ 
བY་ནས་ གང་?ག་�ེད་དགོས་པ་སོགས་Sོང་ཁག་�ོ་ནོར་ལས་�ེད་པ་Jམས་!ི་ལས་འགན་ཡིན། 
    
t་ོནད་འཐནོ་པའི་Mརོ།t་ོནད་འཐནོ་པའི་Mརོ།t་ོནད་འཐནོ་པའི་Mརོ།t་ོནད་འཐནོ་པའི་Mརོ།    
ཅ༽ ༡3- tོ་ནད་ཡིན་ན་ གོང་གསལ་�ིམས་�གས་ག[མ་པའི་ནང་གསལ་Yར་�ེད་དགོས། 
    
ན་ཚན་ཚན་ཚན་ཚ་Jམས་མ�ག་བ�་བར་ཆ་འཇགོ་�དེ་ཐང་།་Jམས་མ�ག་བ�་བར་ཆ་འཇགོ་�དེ་ཐང་།་Jམས་མ�ག་བ�་བར་ཆ་འཇགོ་�དེ་ཐང་།་Jམས་མ�ག་བ�་བར་ཆ་འཇགོ་�དེ་ཐང་།    
ཅ༽ ༡༤- ན་ཚ་Jམས་མ�ག་ཆོད་+ས་ བཀག་དམ་དེ་སོགས་མ་གཏང་གོང་ལས་ཞི་བའི་དཔོན་ཁག་དང་འགག་པ་ 
�ོ་ནོར་ལས་�ེད་པ་Jམས་!སི་བདག་འཛིན་འཐབ་ནས་�ག་དང་  ཆབ་གསང་སོགས་ལ་ནད་!་ིའa་Jམས་གསོད་ 
)འི་`ན་Jམས་ལེགས་པར་�ེད་དེ་གཏོང་དགོས། 
 
ཀ༽ སམེས་ཅན་ན་མི་དེ་སོགས་ཤི་དང་མི་ཤི་ ?ག་དང་མི་?ག་སོགས་ལེགས་པར་བYས་པ་ནས་ ནད་hནེ་གཞན་ 
ཐེབས་གང་ཡང་མ་འཐོན་ན་ ནད་འདི་མ�ག་བ�་ཚར་བ་ལ་ཆ་འཇོག་�་དགོས། 
 
ཁ༽ སེམས་ཅན་ན་ཚ་ཡོད་མི་ད་ེJམས་ ཐམས་ཅད་!ང་བསད་ཚར་བ་མ་ཟད་ ནད་!ི་ན་འངོ་�མ་པའི་སེམས་ཅན་ 
Jམས་!ི་ནད་+འང་ན་ཚ་སོགས་གང་ཡང་མ་འཐོན་ན་ ནད་དེ་Jམས་�་བ་ལས་ཡལ་ཟིན་པ་ལ་ཆ་བཞག་དགོས། 
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ན་ཚ་མ�ག་བ�་ནའང་ཞབི་ད^ད་�་དན་ཚ་མ�ག་བ�་ནའང་ཞབི་ད^ད་�་དན་ཚ་མ�ག་བ�་ནའང་ཞབི་ད^ད་�་དན་ཚ་མ�ག་བ�་ནའང་ཞབི་ད^ད་�་དགསོ་པ།གསོ་པ།གསོ་པ།གསོ་པ།    
ཅ༽ ༡༥- ན་ཚ་Jམས་བY་>ོགས་�ེད་པའི་ས་གནས་ཁར་ ནད་འདི་མ�ག་བ�་ཚར་བ་ལ་ཆ་བཞག་ཟིན་ནའང་  
ཞིབ་ད^ད་�ེད་)་དེ་ཉིད་Wན་རིང་པོར་བཞག་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ན་ཚ་ཕགོས་པའི་སམེས་ཅན་Jམས་ ཕན་6ན་གཏང་མ་ིཆགོ་པ།ན་ཚ་ཕགོས་པའི་སམེས་ཅན་Jམས་ ཕན་6ན་གཏང་མ་ིཆགོ་པ།ན་ཚ་ཕགོས་པའི་སམེས་ཅན་Jམས་ ཕན་6ན་གཏང་མ་ིཆགོ་པ།ན་ཚ་ཕགོས་པའི་སམེས་ཅན་Jམས་ ཕན་6ན་གཏང་མ་ིཆགོ་པ།    
ཅ༽ ༡༦- སེམས་ཅན་ན་ཚ་ཕོག་མི་དེ་Jམས་ ནད་བཏབ་པའི་ས་གནས་དེ་ཁར་རང་བཞག་)་མ་གཏོགས་ཕན་6ན་ 
གང་+འང་གཏང་མི་ཆོག་པ་ཡིན། 
 
ཉནེ་མདེ་!་ིན་ཚའ་ིརགིས་Jམས་ཞི་ཐབས།ཉནེ་མདེ་!་ིན་ཚའ་ིརགིས་Jམས་ཞི་ཐབས།ཉནེ་མདེ་!་ིན་ཚའ་ིརགིས་Jམས་ཞི་ཐབས།ཉནེ་མདེ་!་ིན་ཚའ་ིརགིས་Jམས་ཞི་ཐབས།    
ཅ༽ ༡༧- �ོ་ནོར་ལས་Nངས་!ིས་ ཉེན་ཁག་ཅན་8ི་ནད་རིགས་མནི་པའི་མི་སེར་!ི་འོང་བབ་སོགས་ལ་གནོད་ 
hེན་ཆེ་བའི་ན་ཚའི་རིགས་Jམས་ ཐབས་ཤསེ་�་ཚོགས་!ི་�ོ་ནས་ཇི་Yར་མནན་eབ་པ་དང་ ཞི་eབ་པར་�་)འི་ 
བཀདོ་4་སོགས་བཏང་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ལས་Nངས་ནས་མནན་དགསོ་པའ་ིན་ཚའ་ིཐ།ོལས་Nངས་ནས་མནན་དགསོ་པའ་ིན་ཚའ་ིཐ།ོལས་Nངས་ནས་མནན་དགསོ་པའ་ིན་ཚའ་ིཐ།ོལས་Nངས་ནས་མནན་དགསོ་པའ་ིན་ཚའ་ིཐ།ོ 
ཅ༽ ༡༨- �ོ་ནོར་ལས་Nངས་ནས་མནན་དགོས་པའམ་འཇོམས་དགོས་པའི་ན་ཚའི་ཐོ་Jམས་གཤམ་གསལ་Yར་:- 
ཀ༽ kོ་ནད། ༼ནོར་8ི༽ 
ཁ༽ ༼�་F་སེ་ལོ་སེ༽ ནོར་8ི། 
ག༽ བེ�་མ་གནས་པའི་ནད། ༼ནོར་8ི༽ 
ང༽ འa་ཡི་ན་ཚ་མ་འ?་བ་�་ཚོགས། 
ཅ༽ ༼�་ལོ་རོ་སིག་༽ �་ནད། 
ཆ༽ ཉ་དང་rང་འaའི་ན་ཚ། 
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སམེས་ཅན་ཤ་ིབའ་ིར་ོJམས་ གཅགི་G་�ངས་དགསོ་པ།སམེས་ཅན་ཤ་ིབའ་ིར་ོJམས་ གཅགི་G་�ངས་དགསོ་པ།སམེས་ཅན་ཤ་ིབའ་ིར་ོJམས་ གཅགི་G་�ངས་དགསོ་པ།སམེས་ཅན་ཤ་ིབའ་ིར་ོJམས་ གཅགི་G་�ངས་དགསོ་པ།    
ཅ༽ ༡༩- �ོ་ནོར་fང་འཚོའམ་ འགོ་དཔོན་སོགས་ནས་ ས་གནས་!ི་ཞི་བའི་ དཔོན་ཁག་Jམས་དང་ Kོས་ 
བRན་ཐོག་ ནོར་ཤི་བའི་ཤ་དེ་Jམས་མི་ཡསི་མ་བཟའ་བའི་ཐབས་དང་ ནད་ངོ་lེ་)འི་དོན་ལ་ རོ་དེ་Jམས་གཅིག་ 
ཁར་�ངས་དགོས་པ་ཡནི། 
 
0་ང་ོག[མ་རའེི་བར་�ན་�་འaལ་དགསོ་པ།0་ང་ོག[མ་རའེི་བར་�ན་�་འaལ་དགསོ་པ།0་ང་ོག[མ་རའེི་བར་�ན་�་འaལ་དགསོ་པ།0་ང་ོག[མ་རའེི་བར་�ན་�་འaལ་དགསོ་པ།    
ཅ༽ ༢༠- Sོང་ཁག་གི་�ོ་ནོར་fང་འཚོའམ་ འགོ་དཔནོ་དག་ནས་ 0་ངོ་ག[མ་རེའི་བར་གཤམ་གསལ་8ི་གནད་ 
དོན་དེ་Jམས་ཐོ་དབེ་4བ་ཅངི་ �ོ་ནོར་ལས་Nངས་Yེ་བར་�ལ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ཀ༽ ཉེན་ཁག་ཅན་8ི་ན་ཚ་འཐོན་པའི་Wལ་ཚན་8ི་Kངས། 
ཁ༽ �ོ་ནོར་`ན་ཁང་ལས་ ནད་ངོ་lེ་ཟིན་པའི་ནད་Jམས་!ི་མངི་། 
ག༽ སེམས་ཅན་ལས་མི་ལ་~་བའི་ནད་Jམས་ མནན་ཆདེ་དང་འཇོམས་ཆདེ་+་ལག་ལེན་ཇི་Yར་འཐབ་ཡོད་པ་  
སོགས། 
ང་༽ ག�ང་ལས་སམ་ ལས་Nངས་ལས་མནན་དགོས་པའི་ནད་དེ་Jམས་ཇི་Yར་མནན་ཡདོ་པའི་Mརོ། 
ཅ༽ �ོ་ནོར་རིགས་ཡར་4ས་བཏང་ཆེད་+་�་ལས་ཇི་Yར་བ�མས་ཡོད་པ་དང་�ས་ཡདོ་པའི་Mོར། 
ཆ༽ ཤ་སོགས་ཞིབ་ད^ད་!ི་Mརོ། 
ཇ༽ ས་མཚམས་ལས་(�་�ན་oའནི་) བ8ིས་པའི་Mོར། 
ཉ༽ ཞིབ་ད^ད་གཞན་�་དགོས་Mོར། 
ཏ༽ བཅོས་ཐབས་!ི་�་ལས་སོགས་!ི་Mོར་བཅས་སོགས། 
 
ལོ་Yར་ན་ཚའ་ིཐོལོ་Yར་ན་ཚའ་ིཐོལོ་Yར་ན་ཚའ་ིཐོལོ་Yར་ན་ཚའ་ིཐོ་དབེ་4བ་དགསོ་པ།་དབེ་4བ་དགསོ་པ།་དབེ་4བ་དགསོ་པ།་དབེ་4བ་དགསོ་པ།    
ཅ༽ ༢༡- �ོ་ནོར་ལས་Nངས་ནས་ �ོ་ནོར་8ི་ན་ཚ་དེ་Jམས་!ི་བEམོས་Jམས་ ལོ་རིམ་བཞིན་+་ཐོ་དེབ་གཅིག་ 
གི་ནང་+་བཀོད་བཞག་དགོས་པ་ཡིན། 
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ནརོ་ནད་�ན་�་འaལ་མི་དང་ གཙང་rའ་ིལས་�དེ་པ་Jམས་ལ་གསལོ་རས་ཐབོ་�གས།ནརོ་ནད་�ན་�་འaལ་མི་དང་ གཙང་rའ་ིལས་�དེ་པ་Jམས་ལ་གསལོ་རས་ཐབོ་�གས།ནརོ་ནད་�ན་�་འaལ་མི་དང་ གཙང་rའ་ིལས་�དེ་པ་Jམས་ལ་གསལོ་རས་ཐབོ་�གས།ནརོ་ནད་�ན་�་འaལ་མི་དང་ གཙང་rའ་ིལས་�དེ་པ་Jམས་ལ་གསལོ་རས་ཐབོ་�གས།    
ཅ༽ ༢༢- ཉེན་ཁག་ཅན་8ི་ནད་རིགས་འཐོན་ནས་ནོར་རིགས་ཤི་hེན་cང་ཚེ་ དེ་འgལ་ག�ང་ལ་�ན་འaལ་�་ 
མི་Jམས་དང་ གཙང་rའི་ལས་རིམ་ལེགས་པར་�ེར་མི་Jམས་ལ་ ནོར་8ི་རིན་བབས་ལས་མ་འགལ་བའི་གསོལ་ 
རེས་རེ་ གོང་འཕེལ་�ོ་ནོར་ལས་Nངས་lོགས་ནས་གནང་དགསོ། 
 
`ན་རགིས་ཕགོ་ཐང་།`ན་རགིས་ཕགོ་ཐང་།`ན་རགིས་ཕགོ་ཐང་།`ན་རགིས་ཕགོ་ཐང་།    
ཅ༽ ༢3- �ོ་ནོར་ལས་Nངས་ནས་འgལ་འgལ་�ེད་དེ་ཉེན་ཁག་ཅན་8ི་ནད་དམ་ ཡང་ན་ག�ང་ནས་མནན་ 
དགོས་པའི་ནད་རིགས་དེ་Jམས་!ི་དོན་+་ `ན་བsགས་པའི་`ན་རིན་རེ་ཡང་ འབབ་Yོས་!སི་བཏགས་ཆོག་ ས་ 
མཚམས་[་ག�ང་ལས་བཀག་དམ་4བ་དགོས་པའི་ས་གནས་Jམས་དང་ག�ང་ལས་གོ་རིམ་Yར་`ན་བsགས་དགོས་
པ་དེ་Jམས་!ི་ཐེད་`ན་རིན་སོགས་གང་ཡང་མི་ཕོག་!ང་ ནད་ང་ོབ>ག་པའི་ཆེད་+་བsགས་པའི་`ན་སོགས་ལ་`ན་ 
རིན་ �ང་n་རེ་ བདེ་�ག་དང་བRན་ནས་བཏགས་ཆོག་པ་ཡིན། 
 
fང་འཚའོ་ིབཀདོ་4་ལ་མ་ཉན་པ་དང་ ག�ང་ལ་�ན་འaལ་མ་�་ན་དའེ་ི�་ཐང་།fང་འཚའོ་ིབཀདོ་4་ལ་མ་ཉན་པ་དང་ ག�ང་ལ་�ན་འaལ་མ་�་ན་དའེ་ི�་ཐང་།fང་འཚའོ་ིབཀདོ་4་ལ་མ་ཉན་པ་དང་ ག�ང་ལ་�ན་འaལ་མ་�་ན་དའེ་ི�་ཐང་།fང་འཚའོ་ིབཀདོ་4་ལ་མ་ཉན་པ་དང་ ག�ང་ལ་�ན་འaལ་མ་�་ན་དའེ་ི�་ཐང་།    
ཅ༽ ༢༤- �ོ་ནོར་fང་འཚོའི་བཀདོ་4་དང་འ�ིལ་གཙང་rའི་ལས་རིམ་Jམས་ལེགས་པར་�ེད་མ་ཉན་ན་ དེའི་ 
ཉེས་�་ལ་སེམས་ཅན་དེ་ཉིད་རིན་མེད་ག�ང་བཞེས་གཏང་དགོས་ ཡང་ཉེན་ཁག་ཅན་8ི་ནད་སོགས་ཐོན་Mབས་ དེ་ 
�གས་ག�ང་ལ་�ན་འaལ་མ་�་ན་ དེ་ལ་lིན་ཆད་ག�ང་ལས་རོགས་རམ་སོགས་གང་ཡང་མི་ཐོབ་པ་ཡིན། 
 
�མིས་དང་འགལ་བའི་ཉསེ་�་ཕགོ་ཐང་།�མིས་དང་འགལ་བའི་ཉསེ་�་ཕགོ་ཐང་།�མིས་དང་འགལ་བའི་ཉསེ་�་ཕགོ་ཐང་།�མིས་དང་འགལ་བའི་ཉསེ་�་ཕགོ་ཐང་།    
ཅ༽ ༢༥- �ིམས་དོན་འདི་ལ་མ་གནས་པར་འགལ་བ་cང་ན་ གནད་ཆེ་Qང་དང་བRན་ཏེ་ ཉེས་ཆད་དnལ་oམ་ 
p་བ4་ལས་ཆིག་;ོང་6ན་ཕོག་)་དང་ ཡང་ཡང་ལབ་!ང་མ་ཉན་པར་ ཤེས་མཐོང་གིས་�མིས་དནོ་འདི་དང་འགལ་ 
བ་ཡིན་ན་ གོང་འཁོད་ཉེས་ཆད་ཆིག་;ངོ་པོའི་ཁར་ ཉེས་�ིམས་བཙོན་+་0་ངོ་ག[མ་6ན་ཕོག་)། 
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    ལ�ེ་fག་པལ�ེ་fག་པལ�ེ་fག་པལ�ེ་fག་པ    ༴ སམེས་ཅན་བsགས་ཐང་དང་༴ སམེས་ཅན་བsགས་ཐང་དང་༴ སམེས་ཅན་བsགས་ཐང་དང་༴ སམེས་ཅན་བsགས་ཐང་དང་    ཤ་སགོས་ཞབི་ད^ད་�་;ངས་Mརོ།ཤ་སགོས་ཞབི་ད^ད་�་;ངས་Mརོ།ཤ་སགོས་ཞབི་ད^ད་�་;ངས་Mརོ།ཤ་སགོས་ཞབི་ད^ད་�་;ངས་Mརོ།    
    
ཤ་བsག་ཁང་+་ཤ་ནརོ་བདའ་འངོ་མ་ིཆགོ་པའི་སམེས་ཅན།ཤ་བsག་ཁང་+་ཤ་ནརོ་བདའ་འངོ་མ་ིཆགོ་པའི་སམེས་ཅན།ཤ་བsག་ཁང་+་ཤ་ནརོ་བདའ་འངོ་མ་ིཆགོ་པའི་སམེས་ཅན།ཤ་བsག་ཁང་+་ཤ་ནརོ་བདའ་འངོ་མ་ིཆགོ་པའི་སམེས་ཅན། 
ཆ༽ ༡- ཤ་བsག་ཁང་+་Oག་Bང་�ེད་ གཙག་འe་4བ་ཅིང་བཞག་པའི་ཕ་Bང་དང་མོ་ནོར་འཐོན་Nངས་ཡདོ་པ་ 
ནོར་8ི་ན་ཚ་འཐོན་པའི་སར་ནོར་ག]གས་བདེ་བརམདེ་པ་ ཡང་ན་ བཀག་དམ་4བ་པའི་ས་གནས་ཁག་ནས་སམ་ 
�ོ་ནོར་fང་འཚོའི་ཆོག་ཐམས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་ ཤ་བsག་ཁང་+་བདའ་ནས་འངོ་མི་ཆོག་པ 
ཡིན། 
 
ཤ་ནརོ་ག]གས་ཁམས་བད་ེབར་དགསོ་�གས་དང་ དའེ་ི�དེ་;ངས།ཤ་ནརོ་ག]གས་ཁམས་བད་ེབར་དགསོ་�གས་དང་ དའེ་ི�དེ་;ངས།ཤ་ནརོ་ག]གས་ཁམས་བད་ེབར་དགསོ་�གས་དང་ དའེ་ི�དེ་;ངས།ཤ་ནརོ་ག]གས་ཁམས་བད་ེབར་དགསོ་�གས་དང་ དའེ་ི�དེ་;ངས།    
ཆ༽ ༢- བཀག་དམ་མདེ་པའི་ས་གནས་གཞན་ནས་!ང་ ནོར་8ི་ག]གས་ཁམས་བདེ་བར་ཡོད་པའི་རིགས་མ་ 
གཏོགས་ གཞན་ཤ་བsག་ཁང་ནང་བདའ་ནས་འངོ་མི་ཆོག་ནས་ དེ་ཡང་0་fག་གི་|ོན་ནས་སེམས་ཅན་དའེི་ཇོ་ 
བདག་[་ཡིན་དང་ གང་ནས་དདེ་དེ་འངོ་བ་ཡིན་པ་སོགས་ཁ་གསལ་�ེད་དེ་�ོ་ནོར་fང་འཚོར་ལབ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
སམེས་ཅན་ལསམེས་ཅན་ལསམེས་ཅན་ལསམེས་ཅན་ལམམམམ་ཐག་རངི་+་འ�དི་ན་�་དགསོ་རགིས།་ཐག་རངི་+་འ�དི་ན་�་དགསོ་རགིས།་ཐག་རངི་+་འ�དི་ན་�་དགསོ་རགིས།་ཐག་རངི་+་འ�དི་ན་�་དགསོ་རགིས།    
ཆ༽ 3- སེམས་ཅན་དེ་Jམས་ཕན་6ན་བདའ་དགོས་ཚེ་ ཐག་རིང་སར་ཡིན་ན་ Q་¡ིན་)་དང་ ངལ་གསོ་)་དེ་ 
Jམས་གང་ཡང་+ས་ཚོད་ཁར་ �ིག་�ིག་བཞིན་+་�་བqག་དགོས་ ¢མ་འཁོར་ནང་+་ཡིན་ན་¢མ་འཁོར་དེ་སོགས་ 
`ན་བཏབ་ནས་Qས་ལེགས་པར་བ�ས་དགོས་པ་མ་ཚད་ སེམས་ཅན་རིགས་མ་འ?་བ་སོ་སོ་¢མ་འཁོར་གཅིག་ནང་ 
i་བUེས་ཏེ་བsག་)་མི་འོང་། 
 
6ལ་མeན་ཡདོ་མདེ་ཞབི་ད^ད་�དེ་དགསོ་པ།6ལ་མeན་ཡདོ་མདེ་ཞབི་ད^ད་�དེ་དགསོ་པ།6ལ་མeན་ཡདོ་མདེ་ཞབི་ད^ད་�དེ་དགསོ་པ།6ལ་མeན་ཡདོ་མདེ་ཞབི་ད^ད་�དེ་དགསོ་པ།    
ཆ༽ ༤- ཤ་བsག་སར་འ�ོར་པ་ནས་ �ོ་ནོར་fང་འཚོས་�ིམས་�གས་ནང་_ིས་ཡདོ་པ་Yར་8ི་ཆོག་ཐམ་དེ་ 
Jམས་ ཡདོ་མདེ་སོགས་ཞིབ་ད^ད་ལེགས་པར་�ེད་དགོས། 
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ན་ཚ་ཡདོ་པའ་ིཤ་ནརོ་cང་ན་ དའེ་ི�དེ་;ངས།ན་ཚ་ཡདོ་པའ་ིཤ་ནརོ་cང་ན་ དའེ་ི�དེ་;ངས།ན་ཚ་ཡདོ་པའ་ིཤ་ནརོ་cང་ན་ དའེ་ི�དེ་;ངས།ན་ཚ་ཡདོ་པའ་ིཤ་ནརོ་cང་ན་ དའེ་ི�དེ་;ངས།    
ཆ༽ ༥- གལ་Uིད་སེམས་ཅན་ན་ཚ་ཕོག་པའི་མོ་ནོར་དང་ ཆོག་ཐམ་མེད་པའི་སམེས་ཅན་8ི་རིགས་cང་ན་ དེ་ 
Jམས་སོ་སའོི་�ེད་བཏགས་བཞག་དགོས་ ཡང་ཉེན་ཁག་ཅན་8ི་ནད་ཕོག་པའི་རིགས་cང་ཚེ་ གོང་གི་�ིམས་དོན་ 
ལེ�་p་པ་དང་འ�ིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ཤའ་ིཞབི་ད^ད་�་ཐང་།ཤའ་ིཞབི་ད^ད་�་ཐང་།ཤའ་ིཞབི་ད^ད་�་ཐང་།ཤའ་ིཞབི་ད^ད་�་ཐང་།    
ཆ༽ ༦- ཆོག་ཐམ་ཡོད་པའི་སམེས་ཅན་དང་ཤ་བsག་བGབ་མི་སེམས་ཅན་དེ་Jམས་ >གས་Iེལ་ཅིང་ ཤ་བsག་ 
ཟིན་པ་ནས་ iར་ཞིབ་ད^ད་བ8ི་Mབས་ངོ་ཤེས་པ་�ེད་དེ་�་དགོས་པ་ཡིན། 
 
སམེས་ཅན་ངལ་གས་ོབཞག་ཐང་།སམེས་ཅན་ངལ་གས་ོབཞག་ཐང་།སམེས་ཅན་ངལ་གས་ོབཞག་ཐང་།སམེས་ཅན་ངལ་གས་ོབཞག་ཐང་།    
ཆ༽ ༧- Q་ཚོད་གཉིས་ལས་�ག་པའི་ལམ་ནས་དདེ་དེ་འངོ་བའི་སེམས་ཅན་ཡིན་ན་ 6་ཚདོ་༦ 6ན་ངལ་གསོ་ 
བཞག་དགོས། 
 
ཤ་བsག་ཁང་གི་Hམི་4བ་ཐང་།ཤ་བsག་ཁང་གི་Hམི་4བ་ཐང་།ཤ་བsག་ཁང་གི་Hམི་4བ་ཐང་།ཤ་བsག་ཁང་གི་Hམི་4བ་ཐང་།    
ཆ༽ ༨- ཤ་བsག་ཁང་གི་Hིམ་ལ་སོགས་པའི་4བ་ཐང་གི་Mོར་གང་ཡང་ �ོམ་8ི་གཙང་r་ལས་Nངས་!ི་བཀདོ་4་ 
དང་འ�ིལ་ནས་4བ་དགོས། 
 
ནརོ་བཞག་སའ་ིས་གནས་ཡངས་པར་བཞག་དགསོ་པ།ནརོ་བཞག་སའ་ིས་གནས་ཡངས་པར་བཞག་དགསོ་པ།ནརོ་བཞག་སའ་ིས་གནས་ཡངས་པར་བཞག་དགསོ་པ།ནརོ་བཞག་སའ་ིས་གནས་ཡངས་པར་བཞག་དགསོ་པ།    
ཆ༽ ༩- ནོར་མ་བsག་པའི་|ནོ་ལས་ ནོར་བཞག་ས་དེ་Jམས་!ང་བདེ་ཞིང་�ོ་ཡངས་པོར་བཟོ་ནས་བཞག་དགོས།  
 
Qས་བ�Qས་བ�Qས་བ�Qས་བ�་་་་ས་དང་`ན་གཏརོ་ས་Jམས་བད་ེབར་བཞག་དགསོ་པ།ས་དང་`ན་གཏརོ་ས་Jམས་བད་ེབར་བཞག་དགསོ་པ།ས་དང་`ན་གཏརོ་ས་Jམས་བད་ེབར་བཞག་དགསོ་པ།ས་དང་`ན་གཏརོ་ས་Jམས་བད་ེབར་བཞག་དགསོ་པ།    
ཆ༽ ༡༠- ཤ་བsག་ས་དང་ བཞག་སའི་Hིམ་དེ་Jམས་Qས་བ�་ས་དང་ `ན་གཏོར་སའི་ས་གནས་དེ་Jམས་ 
;བས་བདེ་བར་�ེད་དེ་བཟོ་ནས་བཞག་དགོས། 
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ཤ་བསལི་སར་མ་འངོས་གོ£ང་+་ བཞག་)འ་ིHམི་ཞགི་དགསོ་པ།ཤ་བསལི་སར་མ་འངོས་གོ£ང་+་ བཞག་)འ་ིHམི་ཞགི་དགསོ་པ།ཤ་བསལི་སར་མ་འངོས་གོ£ང་+་ བཞག་)འ་ིHམི་ཞགི་དགསོ་པ།ཤ་བསལི་སར་མ་འངོས་གོ£ང་+་ བཞག་)འ་ིHམི་ཞགི་དགསོ་པ།    
ཆ༽ ༡༡- ཤ་བསིལ་སར་འབག་མ་འོངས་གོང་ལས་ཤ་བཞག་སའི་Hིམ་�ོ་མིག་གཅིག་དགོས། 
 
ཤ་འཇམ་ཏགོ་ཏགོ་�དེ་ད་ེབIལ་)འ་ི ར་ེལི་�ངས་འཁརོ་དགསོ་པ།ཤ་འཇམ་ཏགོ་ཏགོ་�དེ་ད་ེབIལ་)འ་ི ར་ེལི་�ངས་འཁརོ་དགསོ་པ།ཤ་འཇམ་ཏགོ་ཏགོ་�དེ་ད་ེབIལ་)འ་ི ར་ེལི་�ངས་འཁརོ་དགསོ་པ།ཤ་འཇམ་ཏགོ་ཏགོ་�དེ་ད་ེབIལ་)འ་ི ར་ེལི་�ངས་འཁརོ་དགསོ་པ།    
ཆ༽ ༡༢- ཉིན་རེར་སེམས་ཅན་བq་ཐམ་ལས་�ག་;ེ་བsག་པའི་ཤ་ཁང་ནང་ ཤ་ཕར་6ར་དཀའ་ངལ་མདེ་པར་ 
བIལ་)འི་ཆདེ་+་ རེ་ལི་�ངས་འཁོར་ཞིག་!ང་བཟོ་དགོས། 
 
ཅ་དངསོ་Jམས་Qས་ལགེས་པར་བ�་དགསོ་པ།ཅ་དངསོ་Jམས་Qས་ལགེས་པར་བ�་དགསོ་པ།ཅ་དངསོ་Jམས་Qས་ལགེས་པར་བ�་དགསོ་པ།ཅ་དངསོ་Jམས་Qས་ལགེས་པར་བ�་དགསོ་པ།    
ཆ༽ ༡3- ;་རེ་དང་ Kི་ལ་སོགས་པའི་ཅ་དངོས་Jམས་!ང་ འgལ་འgལ་�ེད་དེ་ལེགས་པར་Qས་བ�་ནས་ 
བཞག་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ནད་¤ན་ཤ་Jམས་བཞག་)འི་Mརོ།ནད་¤ན་ཤ་Jམས་བཞག་)འི་Mརོ།ནད་¤ན་ཤ་Jམས་བཞག་)འི་Mརོ།ནད་¤ན་ཤ་Jམས་བཞག་)འི་Mརོ།    
ཆ༽ ༡༤- ཤ་བsག་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་[་  ནད་ཡདོ་པའི་ཤ་Jམས་བsག་བཞག་)འི་ས་དངོ་ཆེ་བ་གཅིག་བ�ོ་ 
ནས་བཞག་དགོས་ དེའི་¤ེ་མིག་!ང་ཤ་ཞིབ་ད^ད་4བ་མིའི་ལག་G་བཞག་དགོས་)། 
    
ཤ་མ་བsག་གངོ་ནས་ཞབི་ད^ད་�་ཐང་།ཤ་མ་བsག་གངོ་ནས་ཞབི་ད^ད་�་ཐང་།ཤ་མ་བsག་གངོ་ནས་ཞབི་ད^ད་�་ཐང་།ཤ་མ་བsག་གངོ་ནས་ཞབི་ད^ད་�་ཐང་།    
ཆ༽ ༡༥- ཤ་མ་བsག་པའི་|ནོ་ལས་ཞིབ་ད^ད་�ེད་Mབས་ ཡང་བIར་ཞིབ་ད^ད་�ེད་དེ་བY་དགོས་པའི་སེམས་ 
ཅན་Jམས་སོ་སོའི་�དེ་བཞག་དགོས་)། 
 
ཤ་ཁང་ནང་+་ སམེས་ཅན་ གཞན་རགིས་བsགཤ་ཁང་ནང་+་ སམེས་ཅན་ གཞན་རགིས་བsགཤ་ཁང་ནང་+་ སམེས་ཅན་ གཞན་རགིས་བsགཤ་ཁང་ནང་+་ སམེས་ཅན་ གཞན་རགིས་བsགསསསས་མི་ཆགོ་པ།་མི་ཆགོ་པ།་མི་ཆགོ་པ།་མི་ཆགོ་པ།    
ཆ༽ ༡༦- དོན་ཅན་8ི་མི་དང་ བsག་)འི་སམེས་ཅན་སོགས་མ་གཏོགས་ གཞན་མའི་དོན་མདེ་!ི་མའིམ་ 
སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་དང་ �་བར་རང་Hི་Jམས་ཤ་ཁང་ནང་+་བsག་མི་ཆོག་པ་ཡིན། 
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ཤ་ཁང་གི་ལས་�དེ་ཆགོ་དང་མ་ིཆགོ་ག་ིMརོ།ཤ་ཁང་གི་ལས་�དེ་ཆགོ་དང་མ་ིཆགོ་ག་ིMརོ།ཤ་ཁང་གི་ལས་�དེ་ཆགོ་དང་མ་ིཆགོ་ག་ིMརོ།ཤ་ཁང་གི་ལས་�དེ་ཆགོ་དང་མ་ིཆགོ་ག་ིMརོ།    
ཆ༽ ༡༧-Bོ་ནད་དང་ ས་ནད་ལ་སོགས་!ི་ས་ན་མི་Jམས་ ཤ་ཁང་ནང་+་ལས་གཡོག་�་མི་ཆོག་;ེ་ཤ་ཁང་གི་+ས་ 
)ན་ལས་�ེད་པ་Jམས་!ང་འgལ་འgལ་�ེད་དེ་གསོ་བའི་`ན་ཁང་གི་fང་འཚོ་ལ་ ཞིབ་ད^ད་�་བqག་དགོས་པ་
ཡིན། 
 
ཤ་བsག་མི་ཆགོ་པ་དང་བཙངོ་མ་ིཆགོ་པ།ཤ་བsག་མི་ཆགོ་པ་དང་བཙངོ་མ་ིཆགོ་པ།ཤ་བsག་མི་ཆགོ་པ་དང་བཙངོ་མ་ིཆགོ་པ།ཤ་བsག་མི་ཆགོ་པ་དང་བཙངོ་མ་ིཆགོ་པ།    
ཆ༽ ༡༨- ཤ་ཁང་ནང་+་ཤ་ཞིབ་ད^ད་�ེད་མིས་ཞིབ་ད^ད་མ་�ེད་པ་ཤ་བsག་མི་ཆོག་ ཤ་ཁང་ནང་མིན་པར་
གཞན་ +་ཡིན་ན་ Q་ཚོད་ ༤༨ !ི་གོང་ལས་  ཉེ་འདབས་!ི་འགག་པའི་དམག་ཁང་ནས་བ)ད་དེ་ཞིབ་ད^ད་
�ེད་མི་ལ་ ལབ་དགོས་ ཤ་མ་བsག་པའི་|ོན་ལས་དང་  ཤ་བsག་ཟིན་པའི་(ེས་[་ ཞིབ་ད^ད་མ་�ེད་པར་ཤ་
སོགས་�མོ་ +་བཙོང་མི་ཆོག། 
 
སམེས་ཅསམེས་ཅསམེས་ཅསམེས་ཅན་བsག་ཐང་ན་བsག་ཐང་ན་བsག་ཐང་ན་བsག་ཐང་་་་་།།།།    
ཆ༽ ༡༩- ཤ་ཁང་ནང་+་སེམས་ཅན་Jམས་ ?ན་Uན་མ་4བ་པར་�ེད་དེ་བsག་དགོས་  དེ་Yར་བsགས་)འི་ 
ཅ་དངོས་སོགས་མ་འཛམོས་ན་ མགོ་ཐོད་!ི་�་འཛོམས་སར་ཐོ་བ་4བ་ཅིང་?ན་མདེ་+་བཏང་ནས་བsག་དགོས་པ་ 
ཡིན། 
 
�ག་གི་Mརོ་ནས་�་དགསོ་པ།�ག་གི་Mརོ་ནས་�་དགསོ་པ།�ག་གི་Mརོ་ནས་�་དགསོ་པ།�ག་གི་Mརོ་ནས་�་དགསོ་པ།    
ཆ༽ ༢༠- ཤ་བsག་པའི་�ག་Jམས་!ི་ཐེད་ གཙང་མ་�ེད་དེ་བཙག་དགོས་ མི་ནས་!ང་�དོ་བGབ་ དེ་མིན་ 
སེམས་ཅན་Jམས་ལ་�ིན་)ར་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ཤ་ག]གས་སགོས་!་ིབཞག་ཐང་།ཤ་ག]གས་སགོས་!་ིབཞག་ཐང་།ཤ་ག]གས་སགོས་!་ིབཞག་ཐང་།ཤ་ག]གས་སགོས་!་ིབཞག་ཐང་།    
ཆ༽ ༢༡- ཤ་ཞིབ་ད^ད་�ེད་མིས་ ཞིབ་ད^ད་�ེད་མ་ཚར་རིང་ ཤ་ག]གས་སོགས་ངོ་ཤསེ་པ་དང་དཔག་eབ་ 
པར་�ེད་དེ་བཞག་དགོས། 
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ཤ་lི་ཁར་བཏནོ་ཐང་།ཤ་lི་ཁར་བཏནོ་ཐང་།ཤ་lི་ཁར་བཏནོ་ཐང་།ཤ་lི་ཁར་བཏནོ་ཐང་།    
ཆ༽ ༢༢- ཤ་ཞིབ་ད^ད་�ེད་མི་དསེ་ ཤ་དེ་Jམས་ཞིབ་ད^ད་!ི་>གས་བIལ་མ་ཚར་བར་+་ lི་ཁར་བཏོན་ཏེ་ 
Hེར་མི་ཆོག་པ་ཡིན། 
 
ཤ་Jམས་!་ིབཞག་ཐང་།ཤ་Jམས་!་ིབཞག་ཐང་།ཤ་Jམས་!་ིབཞག་ཐང་།ཤ་Jམས་!་ིབཞག་ཐང་། 
ཆ༽ ༢3- ཞིབ་ད^ད་བ8ིས་པའི་>གས་སོགས་བIལ་ཟིན་མཐར་ ཤ་སོགས་བཟའ་བGབ་དང་མི་བGབ་གང་Yར་ 
ཡང་ ཐམས་ཅན་ན་ཚའི་འa་སགོས་མ་རེག་སར་བཞག་དགོས། 
 
ཞབི་ད^ད་པ་Jམས་ནས་ �དེ་དགསོ་པ།ཞབི་ད^ད་པ་Jམས་ནས་ �དེ་དགསོ་པ།ཞབི་ད^ད་པ་Jམས་ནས་ �དེ་དགསོ་པ།ཞབི་ད^ད་པ་Jམས་ནས་ �དེ་དགསོ་པ།    
ཆ༽ ༢༤- ཤ་ཞིབ་ད^ད་པ་Jམས་ནས་ �ོ་ནོར་Mོར་ལས་གཡོག་གི་¡ོང་བདར་ལེགས་པར་�ེད་དགསོ་ ཞིབ་ 
ད^ད་�་)འི་ལས་གཡོག་དེ་Jམས་ �ོ་ནོར་འགོ་དཔོན་དང་ fང་འཚོའི་ཚབ་�ེད་དེ་�་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ཞབི་ད^ད་�་ཐང་;ནོ་དགསོ་Mརོ།ཞབི་ད^ད་�་ཐང་;ནོ་དགསོ་Mརོ།ཞབི་ད^ད་�་ཐང་;ནོ་དགསོ་Mརོ།ཞབི་ད^ད་�་ཐང་;ནོ་དགསོ་Mརོ།    
ཆ༽ ༢༥- ཤ་ཞིབ་ད^ད་�ེད་མི་ཚོས་ ཞིབ་ད^ད་�ེད་Mབས་ གང་Yར་�ེད་དགོས་པའི་Mོར་སོགས་!ང་ �ོ་ 
ནོར་iོབ་¡ོང་གི་Mབས་[་;ོན་དགོས་པ་ཡིན། 
 
ཤ་ཁང་ནང་ ཉེཤ་ཁང་ནང་ ཉེཤ་ཁང་ནང་ ཉེཤ་ཁང་ནང་ ཉེན་ཅན་8་ིནད་འཐོན་པའི་སམེས་ཅན་འcང་ན་ དའེ་ི�་;ངས་Mརོ།ན་ཅན་8་ིནད་འཐོན་པའི་སམེས་ཅན་འcང་ན་ དའེ་ི�་;ངས་Mརོ།ན་ཅན་8་ིནད་འཐོན་པའི་སམེས་ཅན་འcང་ན་ དའེ་ི�་;ངས་Mརོ།ན་ཅན་8་ིནད་འཐོན་པའི་སམེས་ཅན་འcང་ན་ དའེ་ི�་;ངས་Mརོ།    
ཆ༽ ༢༦-  ཤ་ཁང་ནང་+་ཉེན་ཁག་ཅན་8ི་ན་ཚ་ ན་མི་སེམས་ཅན་རེའcང་ན་ཞིབ་ད^ད་པ་དེས་སེམས་ཅན་དེ་ 
གང་ནས་འངོ་བ་ཡིན་ནམ་ ཇོ་བདག་[་ཞིག་ཡིན་ནམ་ དེ་ཁའི་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ལ་བ)ད་འgིན་དང་ ཡང་ན་ དེ་
འgལ་ལས་གལ་ཅན་�ེད་དེ་ལབ་དགོས། 
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�་ོནརོ་འགོ་དཔནོ་ནས་�་དགསོ་Mརོ།�་ོནརོ་འགོ་དཔནོ་ནས་�་དགསོ་Mརོ།�་ོནརོ་འགོ་དཔནོ་ནས་�་དགསོ་Mརོ།�་ོནརོ་འགོ་དཔནོ་ནས་�་དགསོ་Mརོ།    
ཆ༽ ༢༧- �ོ་ནོར་འགོ་དཔོན་8ིས་ན་ཚ་དེ་Mོར་ལས་ད�ེ་བ་ད^ད་དེ་�ོ་ནོར་Yེ་བའི་ལས་Nངས་[་�ན་འaལ་�་ 
དགོས། 
 
ཤ་ཞབི་ད^ད་!་ིB་དnལ་ཕགོ་ཐང་།ཤ་ཞབི་ད^ད་!་ིB་དnལ་ཕགོ་ཐང་།ཤ་ཞབི་ད^ད་!་ིB་དnལ་ཕགོ་ཐང་།ཤ་ཞབི་ད^ད་!་ིB་དnལ་ཕགོ་ཐང་།    
ཆ༽ ༢༨- ཤ་སོགས་ཞིབ་ད^ད་�་)འི་ཆེད་+་ ཤ་ཁང་ནང་+་ཡོད་ན་ B་དnལ་དnལ་oམ་p་རེ་དང་ ས་
གནས་གཞན་+་ཡིན་ན་ དnལ་oམ་གཅིག་རེ་ཕོག་)་ཡིན། 
 
�མིས་དང་འགལ་བའི་ཉསེ་�།�མིས་དང་འགལ་བའི་ཉསེ་�།�མིས་དང་འགལ་བའི་ཉསེ་�།�མིས་དང་འགལ་བའི་ཉསེ་�།    
ཆ༽ ༢༩- �ིམས་དོན་འདི་ལ་མ་གནས་ན་ གནད་ཆེ་Qང་དང་བRན་ནས་ ཉེས་ཆད་དnལ་oམ་ཆིག་བ4་ལས་p་ 
བ4་6ན་ཕོག་པ་མ་ཟད་ ཤ་དེ་ཡང་ཉེས་�་�ེད་དེ་རིན་མེད་ག�ང་བཞེས་མཛད་)་ཡིན། 
 
ཤསེ་མཐངོ་གསི་�མིས་དང་འགལ་བ་ལ་ ཉསེ་�་དང་ཉེས་�མིས་གཉསི་ཀ་ཕགོ་ཐང་།ཤསེ་མཐངོ་གསི་�མིས་དང་འགལ་བ་ལ་ ཉསེ་�་དང་ཉེས་�མིས་གཉསི་ཀ་ཕགོ་ཐང་།ཤསེ་མཐངོ་གསི་�མིས་དང་འགལ་བ་ལ་ ཉསེ་�་དང་ཉེས་�མིས་གཉསི་ཀ་ཕགོ་ཐང་།ཤསེ་མཐངོ་གསི་�མིས་དང་འགལ་བ་ལ་ ཉསེ་�་དང་ཉེས་�མིས་གཉསི་ཀ་ཕགོ་ཐང་།    
ཆ༽ 3༠- ཡང་ཡང་ལབ་!ང་ཉན་མེད་!ི་�མིས་དནོ་འདི་དང་འགལ་བ་cང་ཚེ་ གོང་གི་�ིམས་དོན་ ཆ༽ ༢༩ 
Yར་8ི་ཉེས་ཆད་མཐོ་ཤོས་དེ་རང་ཕོག་པ་མ་ཟད་ དེ་ཁར་ཉེས་�་ཉི་མ་བཅོ་pའི་རིང་ ཤ་ཁང་དེ་ཉིད་�ོ་བEམ་བཞག་ 
དགོས་པ་ཡིན། 
 
ལ�ེ་བ+ན་པ་༴ ལ�ེ་བ+ན་པ་༴ ལ�ེ་བ+ན་པ་༴ ལ�ེ་བ+ན་པ་༴ �་ོནརོ་8་ིབཟའ་བGང་Jམས་ཞབི་ད^ད་�་ཐང་།�་ོནརོ་8་ིབཟའ་བGང་Jམས་ཞབི་ད^ད་�་ཐང་།�་ོནརོ་8་ིབཟའ་བGང་Jམས་ཞབི་ད^ད་�་ཐང་།�་ོནརོ་8་ིབཟའ་བGང་Jམས་ཞབི་ད^ད་�་ཐང་།    
    
ཅ་དངསོ་དང་ལས་�དེ་པ་སགོས་ ཐོ་དབེ་4བ་དགོཅ་དངསོ་དང་ལས་�དེ་པ་སགོས་ ཐོ་དབེ་4བ་དགོཅ་དངསོ་དང་ལས་�དེ་པ་སགོས་ ཐོ་དབེ་4བ་དགོཅ་དངསོ་དང་ལས་�དེ་པ་སགོས་ ཐོ་དབེ་4བ་དགོས་�གས་དང་ཞབི་ད^ད་�་ཆགོ་པ།ས་�གས་དང་ཞབི་ད^ད་�་ཆགོ་པ།ས་�གས་དང་ཞབི་ད^ད་�་ཆགོ་པ།ས་�གས་དང་ཞབི་ད^ད་�་ཆགོ་པ།    
ཇ༽ ༡- �ོ་ནོར་fང་འཚོའམ་ འགོ་དཔནོ་ ཡང་ན་ ཁོང་གི་ལས་ཚབ་སོགས་ནས་ རང་སའི་ས་�ོ་ནང་+་ ཤ་ 
དང་ནོར་8ི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སོགས་ལས་འཐོན་པའི་ཅ་དངསོ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་Jམས་!ི་ཐོ་དེབ་རེ་བཞག་ 



 
29

དགོས་པ་ཡིན་ ཡང་ཁོང་གི་ཚབ་G་ཞིབ་ད^ད་�་)འི་དནོ་+་ སེམས་ཅན་ལས་འཐནོ་པའི་བཟའ་�དོ་!ི་ཅ་དངསོ་ལ་ 
སོགས་པ་གང་རང་ཡིན་!ང་ དའེི་ལས་�ེད་སར་འjལ་ཆོག། 
 
�་ོནརོ་འགོ་དཔནོ་དང་fང་འཚསོ་ལས་�དེ་པ་Jམས་ལ་ iབ་;ནོ་�ནི་དགསོ་པ།�་ོནརོ་འགོ་དཔནོ་དང་fང་འཚསོ་ལས་�དེ་པ་Jམས་ལ་ iབ་;ནོ་�ནི་དགསོ་པ།�་ོནརོ་འགོ་དཔནོ་དང་fང་འཚསོ་ལས་�དེ་པ་Jམས་ལ་ iབ་;ནོ་�ནི་དགསོ་པ།�་ོནརོ་འགོ་དཔནོ་དང་fང་འཚསོ་ལས་�དེ་པ་Jམས་ལ་ iབ་;ནོ་�ནི་དགསོ་པ།    
ཇ༽ ༢- �ོ་ནོར་འགོ་དཔོན་དང་ fང་འཚོ་Jམས་ནས་�ོ་ནོར་ལས་འཐོན་པའི་ བཟའ་�དོ་!ི་ལས་�ེད་པ་Jམས་ 
ལ་ �ིuམས་�གས་དང་འ�ིལ་ཇི་Yར་�ེད་དགོས་པ་སོགས་ གང་ཡང་ལེགས་པར་�ེད་དེ་གོ་བ་བoལ་ཅིང་ལབ་དགོས་ 
པ་ཡིན། 
 
fང་འཚསོ་ལབ་;་ེམ་ཉན་ན་ Sངོ་བདག་ནས་བཀའ་ཆ་�་ཆགོ་པ།fང་འཚསོ་ལབ་;་ེམ་ཉན་ན་ Sངོ་བདག་ནས་བཀའ་ཆ་�་ཆགོ་པ།fང་འཚསོ་ལབ་;་ེམ་ཉན་ན་ Sངོ་བདག་ནས་བཀའ་ཆ་�་ཆགོ་པ།fང་འཚསོ་ལབ་;་ེམ་ཉན་ན་ Sངོ་བདག་ནས་བཀའ་ཆ་�་ཆགོ་པ།    
ཇ༽ 3- བཟའ་�དོ་!ི་བདག་འཛནི་འཐབ་མི་Jམས་ལ་ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་ནས་ཡང་ནས་ཡང་+་ལབ་!ང་མ་ཉན་ན་ 
Sོང་བདག་ལ་བ(དོ་ཅངི་ མི་དེའི་བཟའ་�དོ་!ི་�་ལས་དེ་ཉིད་ Mབས་ཤིག་གི་ཆདེ་+་བཀག་དམ་�་)འི་དབང་ཆ་
Sོང་བདག་ལ་ཡོད། 
 
ཤ་མ་བGབ་པར་cང་ན་རནི་མདེ་འགག་པས་འgགོ་ཆགོ་པར།ཤ་མ་བGབ་པར་cང་ན་རནི་མདེ་འགག་པས་འgགོ་ཆགོ་པར།ཤ་མ་བGབ་པར་cང་ན་རནི་མདེ་འགག་པས་འgགོ་ཆགོ་པར།ཤ་མ་བGབ་པར་cང་ན་རནི་མདེ་འགག་པས་འgགོ་ཆགོ་པར།    
ཇ༽ ༤- ཤ་�ོན་བཙངོ་སར་�ོ་ནོར་fང་འཚོའམ་ཡང་ན་ཁོང་གི་ལས་ཚབ་Jམས་ནས་འgལ་འgལ་�ེད་དེ་ཞིབ་ 
ད^ད་�་དགོས་ དེ་ལ་མ་བGབ་པར་རེ་ཐོན་ན་དེ་སོགས་འགག་པའི་དམག་ཁང་+་ལབ་;ེ་འgོག་ཆགོ་པ་ཡིན། 
 
མར་ཨམོ་དར་ཚལི་སགོམར་ཨམོ་དར་ཚལི་སགོམར་ཨམོ་དར་ཚལི་སགོམར་ཨམོ་དར་ཚལི་སགོསསསས་མ་བGབ་པ་cང་ན་འgགོ་ཆགོ་པ།་མ་བGབ་པ་cང་ན་འgགོ་ཆགོ་པ།་མ་བGབ་པ་cང་ན་འgགོ་ཆགོ་པ།་མ་བGབ་པ་cང་ན་འgགོ་ཆགོ་པ།    
ཇ༽ ༥- མར་དང་ཨོམ་ དར་ཚིལ་སོགས་ཉོ་བཙོང་འཐབ་སར་ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་Jམས་ནས་འgལ་འgལ་�ེད་དེ་ 
ཞིབ་ད^ད་�་དགོས་པ་ཡིན་ དེ་ཁར་མ་བGབ་པ་རེ་cང་ན་ དེ་Jམས་!ང་འgོག་ཆོག། 
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�་ོནརོ་ལས་འཐནོ་པའ་ིབཟའ་བGང་Jམས་བཙངོ་སར་གཙང་rག་བཞག་དགསོ་!་ིMརོ།�་ོནརོ་ལས་འཐནོ་པའ་ིབཟའ་བGང་Jམས་བཙངོ་སར་གཙང་rག་བཞག་དགསོ་!་ིMརོ།�་ོནརོ་ལས་འཐནོ་པའ་ིབཟའ་བGང་Jམས་བཙངོ་སར་གཙང་rག་བཞག་དགསོ་!་ིMརོ།�་ོནརོ་ལས་འཐནོ་པའ་ིབཟའ་བGང་Jམས་བཙངོ་སར་གཙང་rག་བཞག་དགསོ་!་ིMརོ།    
ཇ༽ ༦- �ོ་ནོར་ལས་Nངས་ནས་འgལ་འgལ་�ེད་བY་བ་ནས་ �ོ་ནོར་ལས་འཐོན་པའི་བཟའ་བGང་གི་དངསོ་པོ་ 
དེ་Jམས་ བཙངོ་སར་གཙང་r་སོགས་གཙོ་བོར་བ;ེན་དགོས་པའི་Mོར་ལས་!ང་ བཀོད་4་སགོས་བཏང་དགོས་པ་ 
ཡིན། 
 
སམེས་ཅན་8་ིའཆག་བཙངོ་སར་ཞབི་ད^ད་�་དགསོ་པ།སམེས་ཅན་8་ིའཆག་བཙངོ་སར་ཞབི་ད^ད་�་དགསོ་པ།སམེས་ཅན་8་ིའཆག་བཙངོ་སར་ཞབི་ད^ད་�་དགསོ་པ།སམེས་ཅན་8་ིའཆག་བཙངོ་སར་ཞབི་ད^ད་�་དགསོ་པ།    
ཇ༽ ༧- སེམས་ཅན་8ི་འཆག་ལ་སོགས་པ་བཙོང་ས་ལ་ཡང་ �ོ་ནོར་ལས་�ེད་པ་Jམས་ནས་འgལ་འgལ་�ེད་དེ་ 
ཞིབ་ད^ད་�་དགོས་པ་ཡིན་ དེ་ཁར་མ་བGབ་པ་རེ་cང་ན་དེ་ཡང་འgོག་ཆོག། 
 
སམེས་ཅནསམེས་ཅནསམེས་ཅནསམེས་ཅན་བཅསོ་)་དང་ ང་ོདཔག་)འ་ིཅ་ཆས་སགོས་�་ོནརོ་`ན་ཁང་+་བཞག་དགསོ་པ།་བཅསོ་)་དང་ ང་ོདཔག་)འ་ིཅ་ཆས་སགོས་�་ོནརོ་`ན་ཁང་+་བཞག་དགསོ་པ།་བཅསོ་)་དང་ ང་ོདཔག་)འ་ིཅ་ཆས་སགོས་�་ོནརོ་`ན་ཁང་+་བཞག་དགསོ་པ།་བཅསོ་)་དང་ ང་ོདཔག་)འ་ིཅ་ཆས་སགོས་�་ོནརོ་`ན་ཁང་+་བཞག་དགསོ་པ།    
ཇ༽ ༨- སེམས་ཅན་བཅོས་ཁ་4བ་)འི་ཅ་ཆས་དང་ ངོ་དཔག་)འི་ཅ་ཆས་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་�ོ་ནོར་`ན་ཁང་ 
+་མ་གཏོགས་ས་གནས་གཞན་ཁར་བཞག་)་མི་འོང་། 
 
འgགོ་པའ་ིཤ་མར་དར་ཚལི་འཆག་སགོས་མདེ་པ་གཏངོ་ཐང་།འgགོ་པའ་ིཤ་མར་དར་ཚལི་འཆག་སགོས་མདེ་པ་གཏངོ་ཐང་།འgགོ་པའ་ིཤ་མར་དར་ཚལི་འཆག་སགོས་མདེ་པ་གཏངོ་ཐང་།འgགོ་པའ་ིཤ་མར་དར་ཚལི་འཆག་སགོས་མདེ་པ་གཏངོ་ཐང་།    
ཇ༽ ༩- �ོ་ནོར་ལས་འཐོན་པའི་བཟའ་བGང་བཙོང་ས་ལས་ འgོག་པའི་ཅ་དངོས་དེ་Jམས་གང་ཡང་Sངོ་བདག་ 
ལ་�ིས་<ོད་དགོས་ ཁོས་ད�ེ་ཞིབ་ད^ད་པ་ནས་�ོ་ནོར་fང་འཚོའི་གདངོ་ཁར་མེད་པ་གཏང་དགོས་པ་ཡིན། 
 
སམེས་ཅན་ནས་�ག་ག་ི�ས་ཚད་སགོས་གཙག་ཆགོ་པ།སམེས་ཅན་ནས་�ག་ག་ི�ས་ཚད་སགོས་གཙག་ཆགོ་པ།སམེས་ཅན་ནས་�ག་ག་ི�ས་ཚད་སགོས་གཙག་ཆགོ་པ།སམེས་ཅན་ནས་�ག་ག་ི�ས་ཚད་སགོས་གཙག་ཆགོ་པ།    
ཇ༽ ༡༠- �ོ་ནོར་fང་འཚོ་དང་ ཁོང་གི་ཚབ་དེ་Jམས་!ིས་ཞིབ་ད^ད་�་)འི་དོན་+་སམེས་ཅན་Jམས་ནས་ 
�ག་གི་�ས་ཚད་རེ་གཙག་དགོས་cང་ན་ དེ་ཡང་ཆོག་པ་ཡིན། 
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བཟའ་བGང་ག་ིཅ་དངསོ་སགོས་ ཞབི་ད^ད་�་)འི་བཀདོ་4་འgལ་འgལ་གཏང་དགསོ་Mརོ།བཟའ་བGང་ག་ིཅ་དངསོ་སགོས་ ཞབི་ད^ད་�་)འི་བཀདོ་4་འgལ་འgལ་གཏང་དགསོ་Mརོ།བཟའ་བGང་ག་ིཅ་དངསོ་སགོས་ ཞབི་ད^ད་�་)འི་བཀདོ་4་འgལ་འgལ་གཏང་དགསོ་Mརོ།བཟའ་བGང་ག་ིཅ་དངསོ་སགོས་ ཞབི་ད^ད་�་)འི་བཀདོ་4་འgལ་འgལ་གཏང་དགསོ་Mརོ།    
ཇ༽ ༡༡- �ོ་ནོར་ལས་Nངས་ནས་འgལ་འgལ་�ེད་དེ་ ཨམོ་དང་མར་ དར་ཚིལ་ �ོ་ང་ལ་སོགས་པའི་བཟའ་ 
བGང་གི་ཅ་དངསོ་Jམས་ �ས་བཟང་ངན་ཞིབ་ད^ད་�་)འི་བཀོད་4་སོགས་གཏང་དགོས་པ་མ་ཟད་ ད་Y་དེའི་B་ 
Dན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་མ་ཕོག་!ང་ lིས་[་ལས་Nངས་!ི་དགོས་དོན་དང་འ�ིལ་ནས་བཏགས་!ང་ཆོག། 
 
�མིས་དནོ་ལ་མ་གནས་པའ་ིཉེས་�་དང་ ཉེས་�མིས།�མིས་དནོ་ལ་མ་གནས་པའ་ིཉེས་�་དང་ ཉེས་�མིས།�མིས་དནོ་ལ་མ་གནས་པའ་ིཉེས་�་དང་ ཉེས་�མིས།�མིས་དནོ་ལ་མ་གནས་པའ་ིཉེས་�་དང་ ཉེས་�མིས།    
ཇ༽ ༡༢- �ིམས་དོན་འད་ིདང་འགལ་ན་ གནད་ཆ་ེQང་དང་བRན་ཉེས་ཆད་དnལ་oམ་ཆིག་བ4་ལས་འགོ་བ]ང་ 
ནས་ཉེས་�་ཅ་དངསོ་འgོག་)་དང་ བཙངོ་མ་ཆོག་པ་སོགས་བཟོ་)་ཡིན་པའི་ཁར་ ཉེས་�ིམས་བཙོན་ནང་0་ངོ་ 
ག[མ་སོགས་ཕོག་)་ཡིན། 
 
ལ�ེ་བ4་པ་༴ ལ�ེ་བ4་པ་༴ ལ�ེ་བ4་པ་༴ ལ�ེ་བ4་པ་༴ བཀའ་དམ་�་དགསོ་པའི་�་ོནརོ་གསོ་ཁང་ག་ིMརོ།བཀའ་དམ་�་དགསོ་པའི་�་ོནརོ་གསོ་ཁང་ག་ིMརོ།བཀའ་དམ་�་དགསོ་པའི་�་ོནརོ་གསོ་ཁང་ག་ིMརོ།བཀའ་དམ་�་དགསོ་པའི་�་ོནརོ་གསོ་ཁང་ག་ིMརོ།    
    
�་ོནརོ་8་ིན་ཚ་སགོས་གཅགི་གསི་གཅགི་ལ་མི་~་བའ་ིཆདེ་+་བཀག་དམ་�་ཆགོ་པ།�་ོནརོ་8་ིན་ཚ་སགོས་གཅགི་གསི་གཅགི་ལ་མི་~་བའ་ིཆདེ་+་བཀག་དམ་�་ཆགོ་པ།�་ོནརོ་8་ིན་ཚ་སགོས་གཅགི་གསི་གཅགི་ལ་མི་~་བའ་ིཆདེ་+་བཀག་དམ་�་ཆགོ་པ།�་ོནརོ་8་ིན་ཚ་སགོས་གཅགི་གསི་གཅགི་ལ་མི་~་བའ་ིཆདེ་+་བཀག་དམ་�་ཆགོ་པ།    
ཉ༽ ༡- གོང་འཕེལ་ལས་Nངས་ནས་ཁོ་རའི་ཆ་འོག་ �ོ་ནོར་གསོ་ཁང་Jམས་!ི་ནང་+་ lི་4ལ་ལས་བཏོན་པའི་ 
རིགས་བཟང་པོར་ཡདོ་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་ལ་ lི་ལས་ནད་རིགས་ནང་+་མི་འjལ་)་དང་ ན་ཚ་སོགས་གཅིག་ 
གིས་གཅིག་ལ་མི་~་བའི་དོན་�་ བཀག་དམ་སོགས་གང་ཅི་4བ་དགོས་!ང་4བ་ཆགོ། 
 
བཀག་དམ་ཅན་8་ིགས་ོཁང་ནང་དནོ་མདེ་འjལ་ན་ ད་ེལ་ཉསེ་ཆད་ཕགོ་ཐང་།བཀག་དམ་ཅན་8་ིགས་ོཁང་ནང་དནོ་མདེ་འjལ་ན་ ད་ེལ་ཉསེ་ཆད་ཕགོ་ཐང་།བཀག་དམ་ཅན་8་ིགས་ོཁང་ནང་དནོ་མདེ་འjལ་ན་ ད་ེལ་ཉསེ་ཆད་ཕགོ་ཐང་།བཀག་དམ་ཅན་8་ིགས་ོཁང་ནང་དནོ་མདེ་འjལ་ན་ ད་ེལ་ཉསེ་ཆད་ཕགོ་ཐང་།    
ཉ༽ ༢- བཀག་དམ་4བ་པའི་�ོ་ནོར་གསོ་ཁང་ཞིག་གི་ནང་+་ མི་ཞིག་ནས་དོན་མེད་!ི་ཐག་བཅད་ནས་འjལ་ 
cང་ན་ མི་དེ་ལ་ཉེས་ཆད་དnལ་oམ་p་བq་ཕོག་)་ཡིན། 
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ལག་Hརེ་ཅན་8་ིགསོ£་ཁང་ལ་ཉསེ་�་ཕགོ་ཐང་།ལག་Hརེ་ཅན་8་ིགསོ£་ཁང་ལ་ཉསེ་�་ཕགོ་ཐང་།ལག་Hརེ་ཅན་8་ིགསོ£་ཁང་ལ་ཉསེ་�་ཕགོ་ཐང་།ལག་Hརེ་ཅན་8་ིགསོ£་ཁང་ལ་ཉསེ་�་ཕགོ་ཐང་།    
ཉ༽ 3- ལག་Hེར་ཅན་8ི་�་ོནོར་གསོ་ཁང་ཞིག་ནས་ �ིམས་�གས་འདི་ལ་མ་གནས་པ་cང་ན་དའེི་ཉེས་�་གསོ་ 
ཁང་འདི་ཡི་ལག་Hེར་ iར་ལོག་�ོ་ནོར་ལས་Nངས་ནས་ལེན་ཆགོ་པ་ཡིན། 
 
ལ�ེ་ད@་པ་༴ ལ�ེ་ད@་པ་༴ ལ�ེ་ད@་པ་༴ ལ�ེ་ད@་པ་༴ �་ོནརོ་ཤ་ིབའ་ིརོ་Jམས་!ི�་ོནརོ་ཤ་ིབའ་ིརོ་Jམས་!ི�་ོནརོ་ཤ་ིབའ་ིརོ་Jམས་!ི�་ོནརོ་ཤ་ིབའ་ིརོ་Jམས་!ི་Mརོ།་Mརོ།་Mརོ།་Mརོ།    
    
སམེས་ཅན་8་ིར་ོསགོས་Qར་བ¥ར་མ་ིཆགོ་པ།སམེས་ཅན་8་ིར་ོསགོས་Qར་བ¥ར་མ་ིཆགོ་པ།སམེས་ཅན་8་ིར་ོསགོས་Qར་བ¥ར་མ་ིཆགོ་པ།སམེས་ཅན་8་ིར་ོསགོས་Qར་བ¥ར་མ་ིཆགོ་པ།    
ཏ༽ ༡- མཚོ་དང་གཙང་Q་སོགས་ལ་ སེམས་ཅན་ཤི་བའི་རོ་སོགས་གང་ཡང་བ¥ར་མི་ཆོག། 
 
ཤ་ིམི་ད་ེOགས་Bང་ཡནི་ན་fང་འཚརོབཤ་ིམི་ད་ེOགས་Bང་ཡནི་ན་fང་འཚརོབཤ་ིམི་ད་ེOགས་Bང་ཡནི་ན་fང་འཚརོབཤ་ིམི་ད་ེOགས་Bང་ཡནི་ན་fང་འཚརོབ(དོ(དོ(དོ(དོ་དགསོ་པ།་དགསོ་པ།་དགསོ་པ།་དགསོ་པ།    
ཏ༽ ༢- ཤི་མི་སེམས་ཅན་དེ་ཉིད་ Oགས་Bང་གི་ཐོ་དེབ་ནང་6ད་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ �ོ་ནོར་fང་འཚོ་དང་ཁོང་གི་ 
ལས་ཚབ་སོགས་ལ་འgལ་�ར་�ེད་དེ་ལབ་དགོས། 
 
�རེ་8་ིསམེས་ཅན་ཤ་ིན་�་ོནརོ་fང་འཚརོ་;ནོ་དགོ�རེ་8་ིསམེས་ཅན་ཤ་ིན་�་ོནརོ་fང་འཚརོ་;ནོ་དགོ�རེ་8་ིསམེས་ཅན་ཤ་ིན་�་ོནརོ་fང་འཚརོ་;ནོ་དགོ�རེ་8་ིསམེས་ཅན་ཤ་ིན་�་ོནརོ་fང་འཚརོ་;ནོ་དགོས་པ།ས་པ།ས་པ།ས་པ།    
ཏ༽ 3- ཤི་བའི་སམེས་ཅན་དེ་ཉིད་�ེར་8ི་ཡིན་ན་ཇོ་བདག་དསེ་ཉེ་འདབས་!ི་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ལ་ལབ་ནས་ ན་ཚ་ 
སོགས་ཅི་ཡིན་བY་བqག་དགོས་པ་ཡིན། 
 
fང་འཚ་ོནས་ན་ཚའ་ིདfང་འཚ་ོནས་ན་ཚའ་ིདfང་འཚ་ོནས་ན་ཚའ་ིདfང་འཚ་ོནས་ན་ཚའ་ིད�་ེབ་ད^ད་མ་eབ་ན་དའེ་ི�་;ངས།�་ེབ་ད^ད་མ་eབ་ན་དའེ་ི�་;ངས།�་ེབ་ད^ད་མ་eབ་ན་དའེ་ི�་;ངས།�་ེབ་ད^ད་མ་eབ་ན་དའེ་ི�་;ངས།    
ཏ༽ ༤- �ོ་ནོར་fང་འཚོའམ་  ལས་ཚབ་ཞིག་ནས་ན་ཚ་སོགས་སོ་སོར་ད�ེ་བ་ད^ད་དེ་ལབ་མ་eབ་ན་ཤ་མེད་པ་ 
ཤོར་བ་དང་ བཟའ་མ་བGབ་པའི་རིགས་Jམས་གངོ་གི་�ིམས་དོན་ལེ�་p་པའི་ ཅ༽༡༩ ནང་གསལ་Yར་ གཅིག་ 
G་�ངས་མཐར་ལེ�་p་པའི་ཅ༽༡༡ གི་ ད༽ པ་Yར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོས་)། 
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�མིས་དང་འགལ་བ་ལ་ཉསེ་ཆད་དང་ཉེས་�མིས་སགོས་ཕོག་ཐང་།�མིས་དང་འགལ་བ་ལ་ཉསེ་ཆད་དང་ཉེས་�མིས་སགོས་ཕོག་ཐང་།�མིས་དང་འགལ་བ་ལ་ཉསེ་ཆད་དང་ཉེས་�མིས་སགོས་ཕོག་ཐང་།�མིས་དང་འགལ་བ་ལ་ཉསེ་ཆད་དང་ཉེས་�མིས་སགོས་ཕོག་ཐང་།    
ཏ༽ ༥- �ིམས་དོན་འདི་དང་འགལ་བ་cང་ན་གནད་ཆེ་Qང་དང་བRན་ནས་ཉེས་ཆད་དnལ་oམ་ཆིག་བ4་ལས་ 
འགོ་བsགས་ཏེ་ཆིག་;ོང་6ན་དང་ཉེས་�ིམས་ �ིམས་དོན་p་པའི་ ཅ༽ ༢༥ པ་Yར་ཕོག་)་ཡིན། 
 
ལ�ེ་བq་ལ�ེ་བq་ལ�ེ་བq་ལ�ེ་བq་པ་༴ པ་༴ པ་༴ པ་༴ �་ོནརོ་�མིས་�གས་!་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།�་ོནརོ་�མིས་�གས་!་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།�་ོནརོ་�མིས་�གས་!་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།�་ོནརོ་�མིས་�གས་!་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།    
    
ནང་Uདི་kནོ་པའོ་ིཆབ་ཤགོ་ག་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ནང་Uདི་kནོ་པའོ་ིཆབ་ཤགོ་ག་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ནང་Uདི་kནོ་པའོ་ིཆབ་ཤགོ་ག་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ནང་Uདི་kནོ་པའོ་ིཆབ་ཤགོ་ག་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།    
༡༽ 4ལ་ཡོངས་[་འཁོད་པ་ཞེས་པ་ནི༴ 4ལ་ཁབ་འདི་ཡིས་ཁོངས་[་�ོ་ནོར་འཆང་�དོ་�ེད་དེ་Eོད་རིགས་ཐམས་ 
      ཅད་ལ་གོ། 
༢༽ ལག་ལེན་བ;ར་ཚད་ནི༴ �ོ་ནོར་དང་ སེམས་ཅན་སོགས་གསོ་Iངོ་གི་ལག་ལེན་འཐབ་རིགས་འཐབ་ཚད་ལ་ 
     ཟེར་བ་ཡིན། 
3༽ རང་འོག་ཆ་འ+ས་ནི༴ རང་འོག་6ད་པའི་ས་ཁོངས་!ི་མི་དང་སེམས་ཅན་ས་¦ོ་ཤངི་སོགས་ཡོངས་Sོགས་ལ་  
   ཟེར། 
༤༽ མཐིལ་lིན་གཏོང་དགོས་པ་ནི༴ མ་གོ་གོ་བར་�ེད་དེ་བ¦་བཀདོ་གཏོང་དགོས་པ། 
༥༽ eགས་མངའ་འཚལ་ནི༴ སེམས་ལ་བཞག་དགོས་པ་དང་Iལེ་དགོས་པ། 
 
|ནོ་བ(ོ|ནོ་བ(ོ|ནོ་བ(ོ|ནོ་བ(ོད་!་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ད་!་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ད་!་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ད་!་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།    
༡༽ བ)ད་འཛིན་8ི་4ལ་པོ་ནི༴ ཕ་བ)ད་a་བ)ད་!ི་4ལ་པོ། 
༢༽ བདེ་Iདེ་!ི་དཔལ་ནི༴ བདེ་བ་དང་ Iདི་པའི་ངང་+འམ་ )་སོགས། 
3༽ �་�ོ་ནི༴ འབད་ཐང་ངམ་ ལམ་�གས། 
༤༽ དགོས་གལ་ཆེ་བ་ནི༴ དགོས་)་དེ་ཉིད་ཧ་ཅང་གི་ཁག་ཆེ་བ། 
༥༽ ཆ་འཇོག་མཛད་�བ་པ་ནི༴ དེ་Yར་ལག་ལེན་འཐབ་ན་བGབ་བཅེས་བཀའི་�ང་བ་Kོལ་བ། 
༦༽ ལེགས་བ�ིགས་བ8ིས་�བ་པ་ནི༴ �ིམས་ཡིག་གཞན་མ6ངས་ལེགས་པར་གོ་རིམ་བ�ིས་ཤིང་�ན་དག་ 
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      མཐིལ་lིན་བ8ིས་ནས་ མ་དཔེ་དང་འགལ་བ་གང་ཡང་མདེ་པར་�བ་ 
      ཟིན་པ། 
༧༽ གཏན་འབེབས་ནི༴ ངེས་ཏིག་སོང་བ་འམ་ བ>ན་བ>ན་དང་ ཐག་ཆོད་པ། 
 
Bངེ་བ(ོBངེ་བ(ོBངེ་བ(ོBངེ་བ(ོད་!་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ད་!་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ད་!་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ད་!་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།    
༡༽ ¤ན་eབ་བཟོ་)་ནི༴ ལང་6གས་པར་བཟོ་)། 
༢༽ དངསོ་པོ་བqད་ཅན་ནི༴ ཤ་མར་ ཨོམ་དང་ དར་ཚིལ་སགོས། 
3༽ �་བའི་གནད་�དོ་ནི༴ འབད་ཐང་ངམ་ བཅའ་ཐང་། 
༤༽ �ི་དོན་ནི༴ ཐམས་ཅད་!ི་དོན་ནམ་ �ིར་བཏང་གི་དོན་དང་ �ིམས་དེབ་མགོ་ནས་མ�ག་ཚན་ཡོངས་Hབ་!ི་ 
  དོན། 
༥༽ སེམས་ཅན་བsག་;ངས་ནི༴ སེམས་ཅན་སོགས་བསད་ཐང་བཅའ་ཐང་། 
༦༽ �ོ་ནོར་གསོ་ཁང་ནི༴ �ོ་ནརོ་8ི་§མ་ལ་སོགས་པའོ། 
༧༽ ;བས་བདེ་�ག་དང་འ�ལི་ནས་ཞེས་པ་ནི༴ �ིམས་�གས་འདི་ལ་;བས་བདེ་དང་མ་བདེ་ཇི་Yར་ཡོད་མནི་ 
       དང་འ�ིལ་ནས་ཞེས་པ་ལ་གོ། 
༨༽ ཉེས་�ིམས་ནི༴ བཙནོ་+་ཕོག་པ། 
༩༽ ཉེས་�་ནི༴ ཉེས་�ིམས་དང་ ཉེས་ཆད་གཉིས་ཀ་ལའང་གོ་བ་མ་ཚད་ �ག་པར་དnལ་ཕོགས་བཏོག་པ་ གོ་ 
  གནས་མར་ཕབ་པ་འབབ་Nངས་ཅན་8ི་ཚོང་ཁང་Y་a་�ོ་Eམ་པ་ ཅ་དངོས་སོགས་རིན་མེད་ 
  ག�ང་བཞེས་མཛད་)་སོགས་ལ་གོ་བ་ཡིན། 
༡༠༽ ཉེས་ཆད་ནི༴ དnལ་8ི་ཆད་པ་བ�ིག་དགོས་པའི་རིགས། 
 
ལ�ེ་དང་པའོ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་དང་པའོ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་དང་པའོ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་དང་པའོ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།    
༡༽ བཀོལ་�ོད་Fང་བའི་སེམས་ཅན་ནི༴ Nར་བཀལ་བGབ་པ་དང་ ཞིང་¨ོ་Fང་བ་ �་དང་བལ་སོགས་བཏོག་  
         བGབ་པ་ ཤ་མར་འོ་དར་སོགས་�དོ་Fང་བའི་སེམསཅན་སོགས་ཡིན། 
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ལེལལེེལེ�་གཉསི་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།�་གཉསི་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།�་གཉསི་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།�་གཉསི་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།    
༡༽ Oགས་Bང་ནི༴ a་སོན་བGབ་པའི་Bང་ངམ་ རིགས་བཟང་གི་ཕ་སོན་བGབ་པའི་Bང་། 
༢༽ ཤ་བཏོག་ནི༴ ཕོ་ཡིན་ན་a་སོན་མདེ་པར་བཟོ་)་དང་ མོ་ཡིན་ན་a་མ་གནས་པར་བཟོ་)་སོགས་ཡིན། 
3༽ �ོ་ནོར་ལས་�ེད་པ་ནི༴ �ོ་ནོར་8ི་འགོ་དཔོན་ནམ་ fང་འཚོ་ ཡང་ན་དེ་དག་གི་ཚབ་སོགས། 
༤༽ ཇོ་བདག་ནི་༴ སེམས་ཅན་Jམས་!ི་བདག་འཛིན་�ེད་པོ། 
༥༽ ཐོ་དེབ་ནི༴ སེམས་ཅན་Jམས་!ི་མིང་ཐ།ོ 
༦༽ ག]གས་ཁམས་འKེལ་བཤད་ཐོ་དབེ་ནི༴ སེམས་ཅན་8ི་ནད་དང་ འབད་ཐང་བཅའ་ཐང་ བཟའ་ངན་སོགས 
     ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་ཡི་གེ། 
༧༽ གཙག་འe་ནི༴ མང་པོའ་ིནང་ནས་ཡང་ཡང་བསལ་བ། 
༨༽ ནོར་8ི་B་ནི༴ ནོར་Jམས་!ི་Kལ་ལམ་ ནང་+་དང་ Eེ་ཚན་སོགས། 
༩༽ གསེབ་B་ནི༴ སམེས་ཅན་Jམས་ཕ་rགས་པའི་སོན་རིན་Jམས་ཕ་གཡར་བའི་B་Y་a་ལ་ཟེར། 
 

ལ�ེ་ག[མ་པའི་ཚིག་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་ག[མ་པའི་ཚིག་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་ག[མ་པའི་ཚིག་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་ག[མ་པའི་ཚིག་དནོ་འKལེ་བཤད།    
༡༽ འa་ཡི་vང་a་ནི༴ ནོར་རམ་བེ�འི་©ད་པ་ནས་འཐོན་པའི་ནད་!ི་vང་a་ནང་+་མིག་གིས་མ་མཐོང་བའི་Uོག་ 
     ཆགས་;ོང་gག་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་གོ། 
༢༽ གསོ་བའི་fང་འཚོ་ནི༴ འKོ་བ་མི་རིགས་hང་པ་བY་བའི་fང་འཚོ། 
3༽ lིན་ཚེ་ནི༴ ནོར་8ི་ནད་ཞིག་གི་མིང། 
༤༽ གཏེ་པོ་ནི༴ ནག་ཅན་ནམ་ ཉེས་ཅན་ངོ་མ་དེ་ཉིད། 
    

ལ�ེ་བཞ་ིཔའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་བཞ་ིཔའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་བཞ་ིཔའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་བཞ་ིཔའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།    
༡༽ ~་ནད་ནི༴ སེམས་ཅན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་~་ནད་རིགས། 
༢༽ ནང་གི་ནོར་ནི༴ |ར་ནས་ཡོད་པའི་ནོར་Jམས་ལ་གོ། 
3༽ 4ལ་ཁབ་lི་ནང་ནི༴ འ�ག་པའི་ས་འཚམས་ལས་འགལ་བ་ ནས་གང་ཡང་4ལ་ཁབ་lི་དང་ འ�ག་གི་ས་ 
   མཚམས་ནང་6ད་པ་ནས་ ཐམས་ཅན་4ལ་ཁབ་ནང་�ེད་�སི་)། 
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༤༽ rང་མའི་སོན་འa་ནི༴ rང་�ི་གསོག་ཆེད་+་གསོ་བའི་aང་བའི་སོན་ལ་གོ། 
༥༽ འ�ག་ག�ང་�ོ་ནོར་ལས་Nངས་ནས་ 
   ཆ་འཇོག་eབ་པའི་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ནི༴   �ོ་ནོར་ལས་Nངས་lི་ནང་གཉིས་པོ་ |ར་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ 
      ལ་ཡི་གེ་འམ་  ངོ་འཛོམས་ཐོག་ནས་Kོས་བRན་4བ་ཡོད་པ་Y་ 
       aའི་�ོ་ནོརfང་འཚོ་ལ་ཟེར། 
༦༽ �ོ་ནོར་འགོ་དཔོན་ནམ་fང་འཚོའི་ཚམ་ནི༴ �ོ་ནོར་འགོ་དཔོན་ནམ་ fང་འཚོ་ཞིག་ནས་   ངའི་ལས་ཀ་དེ་ 
      ཉིད་མི་དེས་�་ཆོག་ཅསེ་པའི་ཡི་གེ་འམ་ ཡང་ན་ཁས་ལབ་;ེ་ལས་ 
      འགན་<ོད་པ་ཞིག་དགོས། 
 
ལ�ེ་p་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་p་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་p་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་p་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།    
༡༽ རི་�གས་ནི༴ རི་ཁར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་¨ིག་པ་ཅན་8་ིརིགས་Jམས་ཡིན། 
༢༽ གཅན་གཟན་ནི༴ རི་ཁར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་Eེར་མོ་ཅན་ ཁལ་མཆེ་བ་ཡོད་པའི་རིགས་Jམས་ཡིན། 
3༽ སེམས་ཅན་ལས་འཐནོ་པའི་དངོས་པོ་ནི༴ མར་དང་ ཨོམ་དར་ཚིལ་ ཤ་Fས་�གས་ག[མ་ �་དང་མཆེ་བ་ 
     B་�ི་དམོ་མ�སི་དབང་རིལ་དང་བལ་�་ �ོ་དང་ མQ་ཏོག་ལ་ 
     སོགས་པའོ། 
༤༽ ས་གནས་!ི་ཞི་བའི་དཔོན་ཁག་ནི༴ སོ་སོའི་ས་གནས་!ི་དཔོན་ཁག་ Sོང་བདག་ Sངོ་བདག་འོག་མ་ Sོང་ 
      རབ་ fང་པ་སོགས་ཡིན། 
༥༽ ཤ་ཕག་ནི༴ >་གསེབ་ཤ་བཏོགས་ཏེ་ཕོ་ཆེན་བཟོ་བ། 
༦༽ Sོང་ཁག་�ོ་ནོར་fང་འཚོ་ནི༴ �ོ་ནོར་མདོ་ཆེན་8ི་ལས་ཁང་མིན་པར་ Sོང་ཁག་སོ་སོར་བsགས་ཡདོ་པའི་�ོ་ 
       ནོར་8ི་ཡིག་ཚང་ཁག་གི་fང་འཚོ་སོགས་ལ་ཟེར། 
    
ལ�ེ་fག་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་fག་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་fག་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་fག་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།    
༡༽ ཤ་བsག་ཁང་ནི༴ སམེས་ཅན་Jམས་གསདོ་)འི་Hིམ། 
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༢༽ ?ན་Uན་ནི༴ བཀའ་བ་�ད་བqག་པ་ ན་]ག་?ག་པོ་4བ་བqག་པ་]ག་གཟེར་ཆེན་པོ་བཏང་བqག་པ་ �ག་ 
   བ|ལ་ཚད་མེད་ªོང་བqག་པ་སོགས་ཡིན། 
 
ལ�ེ་བ+ན་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་བ+ན་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་བ+ན་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་བ+ན་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།    
༡༽ བཟའ་�དོ་!ི་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ནི༴ ཤ་མར་དར་ཚིལ་སོགས་བཙངོ་མིའི་ ¡ིན་བདག་གམ་དེའི་འགོ་
འ?ེན་པ། 
༢༽ འགག་པའི་དམག་ཁང་ནི༴ འགག་པའི་�ིམས་Eེའམ་ Eེ་�ར། 
3༽ བཀོད་4་ནི༴ བiབ་;ནོ་�ིན་པ། 
༤༽ འཆག་ནི༴ སམེས་ཅན་8ི་Yོ་lེ་དང་ ཨ་ཤམ་ བབ་�ི་སོགས། 
 
ལ�ེ་བ4ད་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་བ4ད་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་བ4ད་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་བ4ད་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།    
༡༽ དོན་མདེ་!ི་ཐག་བཅད་ནས་འjལ་བ། ༴ བཀའ་དམ་ཡདོ་པའི་སར་ འjལ་མི་ཆོག་ཅསེ་ལབ་ནའང་མི་ཉན་ 
     པར་འjལ་བ། 
༢༽ ལག་HེVར་ཅན་8ི་�ོ་ནོར་གསོ་ཁང་ནི༴ ག�ང་གི་མིན་པ་�ེར་8ི་ལག་Hེར་བཏོན་;ེ་ ནོར་8ི་§མ་བsགས་མ།ི 
 
ལ�ེ་ད@་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་ད@་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་ད@་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།ལ�ེ་ད@་པའ་ིཚགི་དནོ་འKལེ་བཤད།    
༡༽ མཚོ་ནི༴ འHིལ་ཏེ་ཡོད་པའི་Q་སོགས། 
༢༽ གཙང་Q་ནི༴ eར་+་འKོ་བའི་Q་ཆེན་སོགས། 
3༽ ལས་ཚབ་ནི༴ ངོ་མའི་ཚབ་ལས་�ེད་མཁན། 
༤༽ གནད་ནི༴ �་བའི་དནོ་ནམ་ �ེད་པའི་Wལ་དང་ གལ་ཚབ་ཅན་སོགས་ལ་གོ། 


