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�ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�འི་ཚོགས་དཔོན་�ི་བཅའ་�ིམས། 
 
 
༡.༡.༡.༡.    "ོན་འ$ོ"ོན་འ$ོ"ོན་འ$ོ"ོན་འ$ོ::::----    

    མིང་མིང་མིང་མིང་::::----    

 ༡.༡ བཅའ་�ིམས་འདི་'་ འ�ག་གི་�ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�འི་ཚོགས་དཔོན་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་�ིམས་ གནམ་ལོ་༡༩༩༦ ཅན་
མ་ཟེར་+བ་ནི་ཨིན། 

 
༡.༢༡.༢༡.༢༡.༢    དབང་.བ།དབང་.བ།དབང་.བ།དབང་.བ།    

        བཅའ་�ིམས་འདི་ གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་0ི་ལོ་1་༦ ཚེས་༤ 4ི་ཚེས་༡༩.༧.༩༦ ལས་འགོ་བ6ང་7ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 
  
 ༡.9 བཅའ་�ིམས་འདི་གིས་ "ོན་མ་ལས་ཡོད་པའི་�ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�འི་ཚོགས་དཔོན་�ི་ཡིག་ཚང་'་བ:ེན་པའི་བཅའ་

�ིམས་དང་ 0་;ོའི་རིགས་ ག་ར་ཆ་མེད་གཏངམ་ཨིན། 
 
 ༡.༤༡.༤༡.༤༡.༤    བ>ར་བཅོས་འབད་ཐང་།བ>ར་བཅོས་འབད་ཐང་།བ>ར་བཅོས་འབད་ཐང་།བ>ར་བཅོས་འབད་ཐང་།    

     བཅའ་�ིམས་འདི་'་ བ>ར་བཅོས་རེ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་འ�་འཛོམས་པའི་@བས་ཡོད་པའི་ �ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ�འི་ འAས་མི་B་གིས་ ཚོགས་�ན་བCགཔ་ད་'་ འAས་མི་མང་ཤོས་གEམདFའ་གཉིས་Hིས་བ>ར་བཅོས་འབད་
ནི་ཨིན། 
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༢༢༢༢    ཚོགས་དཔོན་བཙག་འA།ཚོགས་དཔོན་བཙག་འA།ཚོགས་དཔོན་བཙག་འA།ཚོགས་དཔོན་བཙག་འA།    

༢.༡ ཚོགས་དཔོན་འདི་ �ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�འི་J་ཚབ་འAས་མི་གི་$ལ་ལས་ ཚོགས་དམང་གཅིག་མAན་�ིས་ བཙག་
འA་འབད་ནི་ཨིན། 

  
 ༢.༢ ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ཚོགས་དམང་གཅིག་མAན་�ི་ཐོག་ལས་ ཚོགས་དཔོན་འདེམས་བ@ོ་འབད་མ་Bགས་པ་ཅིན་ ཚོགས་

དཔོན་འདི་ གསང་བའི་ཚོགས་�ན་བCག་7ེ་ བཙག་འA་འབད་དགོ། 
   
 ༢.9 མི་ངོའི་.ད་ཆོས། 

ཚོགས་དཔོན་འདི་ རང་'གས་Hི་ཤེས་ཡོན་དང་ལམ་Kོལ་'་ ལེགས་ཤོམ་འབད་Lས་ཆ་ཡོད་པའི་ཁར་ �ལ་4ིའི་ཞལ་
འཛོམས་ནང་ �ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�འི་J་ཚབ་འབད་ བཅའ་མར་གཏོགས་Bགས་མི་ཅིག་དགོ། 

 
༢.༤ ཚོགས་དཔོན་འདི་གིས་ "ོན་མའི་ཚོགས་འ�འི་$ོས་ཆོད་དང་ �ལ་ཁབ་Hི་�ིམས་'གས་ �ན་ཁག་དང་ལས་Nངས་སོ་

སོའི་Kིད་Oས་འདི་B་གི་ཤེས་:ོག་དང་ གོ་བP་མཐིལ་Qིན་ཉམས་E་ལེན་དགོ། 
 
9.9.9.9.    ཡིག་ཚང་གི་དམ་བཅའ་དང་0་;ོའི་ལམ་'གས།ཡིག་ཚང་གི་དམ་བཅའ་དང་0་;ོའི་ལམ་'གས།ཡིག་ཚང་གི་དམ་བཅའ་དང་0་;ོའི་ལམ་'གས།ཡིག་ཚང་གི་དམ་བཅའ་དང་0་;ོའི་ལམ་'གས།    

9.༡ ཚོགས་དཔོན་�ིས་ འ�ག་གི་R་བ་9 '་ དམ་ཚིག་དཔང་བCགས་Hིས་ Qག་Qིད་T་ནིའི་དམ་བཅའ་6ར་དེབ་ ‘‘‘‘ཀཀཀཀ’’’’    
པའི་ནང་གསལ་Xར་ འགན་ཡིག་Yར་ རང་མིང་བཀོད་དེ་ ལ་དགོ། 

 
 9.༢ ཚོགས་དཔོན་�ི་0་;ོའི་ལམ་'གས་Hི་རིམ་པ་B་6ར་དེབ་ ‘ཁ‘ཁ‘ཁ‘ཁ’’’’    པའི་དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་དགོ། 
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༤.༤.༤.༤.    ཚོགས་དཔོན་�ི་ལས་འགན།ཚོགས་དཔོན་�ི་ལས་འགན།ཚོགས་དཔོན་�ི་ལས་འགན།ཚོགས་དཔོན་�ི་ལས་འགན།    
༤.༡ ཚོགས་དཔོན་�ིས་ �ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་འཚོགས་@བས་Hི་གཙོ་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཚོགས་འ�འི་@བས་Hི་0་;ོ་B་ 

ཆགས་Zང་Qོགས་རིས་མེད་པར་ [ང་བདེན་�ི་;ོ་ལས་ འགོ་འ[ེན་འཐབ་དགོ། 
  
 ༤.༢ ཚོགས་དཔོན་�ིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་�ལ་ཞབས་མཆོག་གི་གནང་བ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་འ�་རིམ་པའི་འཛོམ་

བཞག་གི་1་ཚེས་གཏན་འབེབས་བཟོ་དགོ། 
 
 ༤.9 ཚོགས་དཔོན་'་ �ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་རིམ་པའི་$ོས་གཞི་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་ འགན་Nར་ཕོགཔ་ཨིན། 
 

༤.༤ ཚོགས་དཔོན་�ིས་ ཚོགས་འ�འི་འAས་མི་B་བཙག་འA་འབད་ནིའི་ .བ་བ\གས་བཏང་ནི་དང་ �ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ�འི་འAས་མི་འབད་འ]ལ་བའི་ངོས་འཛིན་ ཆ་འཇོག་_བ་པའི་བཀའ་ཤོག་གནང་ནི་ཨིན། 

 
༥༥༥༥....    ཚོགས་དཔོན་�ི་དབང་ཚད།ཚོགས་དཔོན་�ི་དབང་ཚད།ཚོགས་དཔོན་�ི་དབང་ཚད།ཚོགས་དཔོན་�ི་དབང་ཚད།    

༥.༡ ཚོགས་དཔོན་�ིས་ �ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�འི་ཚོགས་ཐེངས་B་འAས་མི་B་'་ .བ་aེལ་འབད་བའི་$ོས་གཞི་དང་འ�ིལ་
ཏེ་ འགོ་འ[ེན་འཐབ་དགོ། 

 
༥.༢ ཚོགས་དཔོན་རང་སོའི་bོ་བབས་དང་བcན་ཏེ་ $ོས་གཞིའི་ལས་རིམ་ནང་མ་Bད་པའི་གནད་དོན་B་ �ལ་ཡོངས་'་གལ་

ཆེཝ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་B་གEང་$ོས་གནང་ནིའི་གནང་བ་eོད་ཆོག། 
   
 ༥.9 ཚོགས་དཔོན་'་ �ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�འི་དf་འཕང་དང་ \ིག་�ིམས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་འགན་Nར་ཕོགཔ་ཨིན། 
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༥.༤ ཚོགས་དཔོན་�ིས་ རང་སོའི་\ིགས་ལམ་�ི་དབང་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་@བས་ འAས་མི་ཅིག་'་ �ས་gན་ཉིནམ་
གཅིག་ལས་ ཚོགས་ཐེངས་འདི་གི་རིང་ ལས་འགན་ལས་Qི་བཤོལ་བཞག་ཆོག། 

 
༥.༥ ཚོགས་དཔོན་�ིས་ འཛིང་འhགས་དང་ ཡང་ན་ \ིགས་�ིམས་ལས་འགལ་བའི་i་0་འཐབ་པའམ་ ཡང་ན་ གནད་

དོན་གཞན་ལས་བ:ེན་ཚོགས་འ�་འདི་ འོས་འབབ་རན་པའི་�ས་ཚོད་Hི་རིང་'་ མཚམས་$ོལ་འབད་བཞག་ཆོག། 
  
༦༦༦༦....    ཚོགས་དཔོན་�ི་�ས་gན།ཚོགས་དཔོན་�ི་�ས་gན།ཚོགས་དཔོན་�ི་�ས་gན།ཚོགས་དཔོན་�ི་�ས་gན།    

༦.༡ ཚོགས་དཔོན་ཅིག་གིས་ ཚོགས་དཔོན་�ི་�ས་gན་ལོ་ངོ་གEམ་�ི་རིང་'་Qག་Qིད་T་ཞིནམ་ལས་ +ར་ལོག་བཙག་
འAའི་$ལ་'་འ]ལ་ནིའི་འོས་བབས་ཡོད། 

 
༦.༢ ཚོགས་དཔོན་འདི་ ག6གས་ཁམས་ནད་གཞི་དང་ གནད་དོན་གཞན་ལས་བ:ེན་ཏེ་དགོངས་པ་T་ཆོག། མི་དབང་མངའ་

བདག་�ལ་ཞབས་Hི་བཀའ་ཡི་གནང་བ་$ོལ་བའི་ཉི་མ་ལས་ ཚོགས་དཔོན་�ི་དགོངས་T་གཏན་འབེབས་_བ་ཨིན། 
 

༦.9 ཚོགས་དཔོན་�ིས་ རང་སོའི་0་;ོ་དང་འགན་Nར་B་ བསམ་པ་jོགས་ཏོག་ཏོ་འབད་Qག་Qིད་T་མ་Bགས་པ་ཅིན་ 
ཚོགས་འ�་འཛོམས་པའི་@བས་ཡོད་པའི་�ལ་ཡོངས་འ�འི་འAས་མི་B་གིས་ ཚོགས་�ན་བCགཔ་ད་'་ འAས་མི་མང་
ཤོས་གEམ་དFའ་གཉིས་Hིས་ ཚོགས་དཔོན་གཏོན་གཏང་ཆོག། 

 
༦.༤ ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ཅིག་ འདེམས་བ@ོ་འབད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ �ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་ཆེན་པོ་གིས་ འདེམས་འA་

འབད་ནི་ཨིན། 
 
  བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༡ པ་ལས་༧ Bན་�ིས་ ཚོགས་དཔོན་འོག་མའི་ཡིག་ཚང་'་ཡང་.བ་ནི་ཨིན། 
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༧༧༧༧....    གཡོག་དང་དགོངས་Tའི་ཐོབ་ལམ།གཡོག་དང་དགོངས་Tའི་ཐོབ་ལམ།གཡོག་དང་དགོངས་Tའི་ཐོབ་ལམ།གཡོག་དང་དགོངས་Tའི་ཐོབ་ལམ།    

༧.༡ ཚོགས་དཔོན་འདི་ ཆོས་Zེའི་(l་ཚང་དང་རབ་Zེ) J་ཚབ་དང་ ཡང་ན་ གTང་གི་J་ཚབ་ ཡང་ན་ མི་སེར་འAས་མི་
ལས་ བཙག་འA་འབད་བ་ཅིན་ དnལ་ཕོགས་དང་6ར་འAས་Hི་ཁར་ གཞན་ཡང་ གཡོག་གི་མAན་oེན་B་དང་
དགོངས་Tའི་ཁེ་ཕན་B་ ཚོགས་དཔོན་�ི་ཐོབ་ལམ་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཐོབ། 

 
༧.༢ ཚོགས་དཔོན་ཅིག་ ཆོས་Zེའི་(l་ཚང་དང་རབ་Zེ) དང་ ཡང་ན་ གTང་གི་J་ཚབ་ ཡང་ན་ མི་སེར་ལས་བཙག་འA་

འབད་བ་ཅིན་ བཀབ་ནེ་འདི་རང་སོའི་ཐོབ་ལམ་དང་འ�ིལ་ཏེ་བཀབ་དགོ། 
 

༧.9 ག་འདེམ་ཅིག་འབད་ ཚོགས་དཔོན་འདི་ bོན་པོ་དང་bོན་པོ་འོག་མ་ལས་ བཙག་འA་འབད་བ་ཅིན་ དnལ་ཕོགས་དང་
6ར་འAས་B་ རང་སོའི་གོ་གནས་Hི་ཐོབ་ལམ་འདི་དང་ འ�ིལ་ཏེ་རང་ཐོབ་ནི་ཨིན། 

  
 ༧.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཚོགས་དཔོན་འབད་དེ་ �ས་gན་ཚང་པའི་pལ་'་ གTང་གཡོག་ནང་ རང་འཇགས་Zོད་ནིའི་bོ་

འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ རང་སོའི་"ོན་མའི་Zེ་ཚན་ག་ཨིན་པའི་ནང་འ]ལ་ཞིནམ་ལས་ འ�ག་གི་ཞི་བའི་བཅའ་�ིམས་འོག་'་ 
རང་སོའི་Zེ་ཚན་འདི་དང་འ�ིལ་བའི་ཁེ་ཕན་B་ཐོབ། 

 
དམིགས་བསལ་ངེས་དོན།དམིགས་བསལ་ངེས་དོན།དམིགས་བསལ་ངེས་དོན།དམིགས་བསལ་ངེས་དོན།    
འ�ག་གི་�ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�འི་ཚོགས་དཔོན་�ི་བཅའ་�ིམས་འདི་ jོང་ཁ་ལས་@ད་ཡིག་ གཞན་�ི་ནང་@ད་བ>ར་འབད་དེ་ཡོད་མིའི་
ནང་ དོན་�ི་གོ་བ་མ་འ[ཝ་རེ་འOང་པ་ཅིན་ jོང་ཁའི་ནང་གི་དགོངས་དོན་'་ཆ་བཞག་ནི་ཨིན། 
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6ར་དེབ་ “ཀཀཀཀ” 
(དོན་ཚན་ 9.༡ '་བX) 
མནའ་ཚིག་དམ་བཅའ། 

 

ང་ང་ང་ང་    ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་    མནའ་ཚིག་དམ་བཅའ་གཤམ་གསལ་Xར་ ལཝ་ཨིནམནའ་ཚིག་དམ་བཅའ་གཤམ་གསལ་Xར་ ལཝ་ཨིནམནའ་ཚིག་དམ་བཅའ་གཤམ་གསལ་Xར་ ལཝ་ཨིནམནའ་ཚིག་དམ་བཅའ་གཤམ་གསལ་Xར་ ལཝ་ཨིན::::    
 
༡. ང་གིས་ འ�ག་གི་R་བ་ 9 (�ལ་པོ་དང་ �ལ་ཁབ་ མི་སེར་) '་ཧིང་tངས་མའི་དHིལ་ལས་ དད་དམ་�ད་མེད་uེད་དེ་Qག་

Qིད་T་ནི་ཨིན། 

༢. ང་གིས་ འ�ག་�ལ་བLད་�ལ་ཁབ་Hི་�ིམས་ཡིག་ཆ་མཉམ་རང་ དད་དམ་�ི་ཐོག་ལས་བRི་vང་T་ནི་ཨིན། 

9. ང་གིས་ འ�ག་གི་མི་རབས་རིམ་པར་བLད་པའི་ལམ་'གས་Kོལ་དེ་ གཅེས་uོང་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་'་འབད་བRོན་གང་
[ག་uེད་ནི་ཨིན། 

༤. ང་གིས་ ཚོགས་དཔོན་�ི་ལས་འགན་B་ དད་དམ་འwར་མེད་Hི་ཐོག་ལས་ ཚོགས་འ�་ཆེན་པོའི་བཅའ་�ིམས་དང་འ�ིལ་ཏེ་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

མནའ་ཚིག་དམ་བཅའ་འདི་ ལ་བའི་བདེན་:གས་'་ གཤམ་གསལ་�ི་1་ཚེས་དང་ས་གནས་'་འབད་ ང་རའི་ཐེ་Rེ་དང་ ལག་xིས་བཀོད་དེ་
 ལཝ་ཨིན། 
 
4ི་ཚེས་   '།         (ལག་xིས) 
 
ས་གནས་ 
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6ར་དེབ་ “ཁཁཁཁ” 
(དོན་ཚན་ 9.༢ པ་'་བX) 

 
འ�ག་གི་�ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་ཆེན་པོའི་ཚོགས་དཔོན་�ི་0་;ོའི་ལམ་'གས། 

 
འ�ག་གི་�ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་ཆེན་པོའི་འ�ག་གི་�ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་ཆེན་པོའི་འ�ག་གི་�ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་ཆེན་པོའི་འ�ག་གི་�ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་ཆེན་པོའི་    ཚོགས་དཔོན་�ི་0་;ོའི་ལམ་'གས་Hི་རིམ་པ་བཤམ་གསལ་Xཚོགས་དཔོན་�ི་0་;ོའི་ལམ་'གས་Hི་རིམ་པ་བཤམ་གསལ་Xཚོགས་དཔོན་�ི་0་;ོའི་ལམ་'གས་Hི་རིམ་པ་བཤམ་གསལ་Xཚོགས་དཔོན་�ི་0་;ོའི་ལམ་'གས་Hི་རིམ་པ་བཤམ་གསལ་Xར་ར་ར་ར་::::----    
༡. ཚོགས་དཔོན་འདི་ �ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་ཆེན་པོའི་དf་�ིད་ ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའི་ ལས་འགན་འབག་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ལས་ 

ཚོགས་དཔོན་�ིས་གཡོ་>་མེད་པར་ ལས་L་འxས་དང་དམ་ཚིག་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ i་དང་0་བ་གང་ཡང་ [ང་བདེན་གཙང་མའི་
ཐོག་ལས་Qག་Qིད་T་དགོ། 

 
༢. �ལ་ཁབ་Hི་ལས་དོན་ག་ཅི་'་ཡང་ ཆགས་Zང་Qོགས་རིས་Qེ་ནི་དང་ L་དང་ངོ་གསོ་ལ་སོགས་པའི་རང་དོན་'་ བ:ེན་པའི་0་བ་

ག་ཅི་ཡང་ ཚོགས་དཔོན་�ིས་བRམ་ནི་དང་$ོས་གཞི་+བ་ནི་ ཡང་ན་ 4ི་མི་གཞན་B་'་ བP་བJལ་འབད་ནི་B་མི་ཆོག། 
 
9. 4ི་མི་ག་གིས་རང་ཨིན་yང་ �ལ་ཁབ་Hི་4ི་དོན་'་མིན་པར་ རང་སོའི་ཁེ་zད་'་བ:ེན་པའི་;ེར་�ི་$ོས་གཞི་འOང་པ་ཅིན་ འདི་

'་ཚོགས་དཔོན་�ིས་�བ་uོར་འབད་དེ་ $ོས་མཐར་བuལ་བ{ག་ནི་B་མི་ཆོག། 
 
༤. ཚོགས་ཁང་ནང་བCག་ནིའི་$ོས་གཞི་དང་ ཡང་ན་ T་ཚིག་B་གི་@ོར་ལས་ཚོགས་ཁང་གི་Qི་ཁར་ ཚོགས་དཔོན་དང་$ོས་བcན་

འབད་མི་ཆོག། 
 
༥. མི་སེར་དམང་གིས་ ལ་བའི་T་ཚིག་དང་ ཚོགས་དམང་གིས་$ོས་ཐག་ཆོད་པའི་བཀའ་ཤོག་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་རིགས་'་ ཚོགས་

དཔོན་�ིས་འ|ི་བ}ོན་དང་བ>ར་བཅོས་oབ་མི་ཆོག། 
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༦. 4ི་མི་B་གིས་ ཚོགས་དཔོན་'་ཆོག་མ་དང་ ཡང་ན་ རང་;ེར་�ི་ལས་དོན་_བ་ནིའི་དོན་'་ ནང་གEག་0ིན་མི་འཐོན་པ་ཅིན་ 
ཚོགས་དཔོན་�ིས་ལེན་མི་ཆོག། 

 
༧. ཚོགས་དཔོན་�ིས་ i་དང་0་བ་ག་ཅི་ཡང་ �ལ་ཁབ་དང་མི་མང་'་ ཕན་ཐབས་ག་འདེ་[ག་[ག་འབད་ནི་མ་གཏོགས་ རང་དོན་

�ི་དབང་'་སོང་པའི་�ིམས་འགལ་�ི་0་བ་B་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག། 
 
༨. ཚོགས་དཔོན་�ིས་ ཚོགས་ཁང་ནང་Bད་པའི་4ི་མི་གེ་ར་'་ ཚོགས་འ�འི་བཅའ་�ིམས་དང་མAན་པའི་\ིག་�ིམས་Bལ་མAན་

ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
  
༩. 4ི་མི་ག་གིས་རང་ཨིན་yང་ �ལ་ཁབ་Hི་4ི་དོན་མིན་པར་ རང་སོའི་;ེར་དོན་�ི་$ོས་གཞི་རེ་ ཚོགས་ཁང་ནང་T་བའམ་ ཚོགས་

འ�་ཆེན་མིའི་ནང་$ོས་བ�ར་འབད་མ་དགོ་པའི་གནད་དོན་�ང་�འི་རིགས་དང་ ཡང་ན་ �ིམས་དང་མ་མAན་པའི་$ོས་གཞི་B་ 
ཚོགས་དཔོན་�ིས་བཀག་�མ་འབད་ཆོག། 

  
༡༠. ཚོགས་ཁང་ནང་Oང་པའི་གཏམ་དང་ $ོས་འཆར་�ི་རིགས་ལས་ ལས་Nངས་གཞན་�ིས་ ཐག་བཅད་Bགས་པའི་ལས་དོན་ཨིན་པ་

ཅིན་ ཚོགས་འ�་གིས་གEང་$ོས་གནང་མ་དགོས་པའི་བཀའ་�་ཚོགས་དཔོན་�ིས་གནང་ཆོག། 
 
༡༡. མདོར་བ�་བ་ཅིན་ ཚོགས་དཔོན་དེ་ 4ིར་རང་འདོད་Hི་0་བ་དང་ .ད་པར་�་ འ�ག་�ལ་ཁབ་འདི་གི་�ིམས་'གས་B་དང་ མ་

འགལ་བའི་ཐོག་ལས་ �ལ་ཁབ་'་ཕན་ཐབས་ག་ཅི་རང་ཡོད་yང་ �ས་Rལ་གང་ཡོད་གཏོན་ཏེ་ ཚོགས་འ�འི་དf་�ིད་Hི་ལས་
འགན་དང་bངས་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ཚོགས་འ�་ལས་ "ོན་མ་བRམས་ཚར་མི་དེ་B་'་ཡང་ Bལ་མAན་ཡོད་མེད་Hི་བ:ག་
དFད་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 


