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མཆདོ་བ�དོ།མཆདོ་བ�དོ།མཆདོ་བ�དོ།མཆདོ་བ�དོ།    

 
ༀ་�་ི༑  དག་པ་གཉིས་�ན་ོན་མཆོག་ཉིན་མོར་�ེད། དེས་ག�ང་ཆོས་�ང་བ�ད་�ིའི་རི་བོང་འཛནི། ། 
དེ་འཛིན་དགེ་འ�ན་#་$ར་ཚོགས་བ'་བས། །ག�ལ་�འི་མཁའ་ད�ིངས་མཛསེ་�ས་དེར་+ག་འཚལ། ། 
 
ཆོས་,འི་ོན་པ་-ོ་�ེ་འཆང་དབང་གིས། །�ེས་བ.ང་/བ་པའི་ས་མཐོར་གཤེགས་པ་པོ། ། 
མར་མི་2གས་ག�མ་པད་མ་3ངི་པ་སོགས། །བཀའ་5ིང་6སེ་ཆནེ་ཡོངས་ལ་དད་+ག་བ8ེགས། ། 
 
པ9ས་:ང་བན་;ས་<ལ་ནོ་མཛད་ཅངི་། །མགོན་པོ་+ག་ན་པ9ོའི་ག�ལ་ཞིང་�། ། 
ཕན་དང་བདེ་བའི་འ@ནི་ལས་:ང་བAར་བའི། །མB་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོར་+ག་གི་གནས། ། 
 
མཆོག་Bན་Cམ་གཉིས་8ོལ་མཛད་Dག་པའི་D། །Cམ་མEེན་ཞིང་�་འ�དི་མཛད་མཁའ་འFོའི་ཚོགས། ། 
བར་གཅོད་Gན་སེལ་Hང་མའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །རབ་Iས་ག�ང་བའི་ཡིད་Jསི་Iས་+ག་འཚལ། ། 
 
�ལ་བན་Kང་བ་དཀར་པོའི་Lན་Mོངས་འདིར། །ཆོས་<ལ་ཉི་མའི་ཤངི་N་ལེགས་Oངས་ནས། ། 
དགེ་བPའི་�ིམས་Jི་པད་ཚལ་�ས་མཛད་པའ།ི །མི་དབང་རིམ་�ོན་ཚོགས་ལའང་ལན་བ�ར་འ�ད། ། 
 
Gན་Eབ་དག་པ་ཆོས་ད�ིངས་ཆནེ་པོའི་ངང་། །བQས་ག.གས་Rར་མཛད་མ་འགག་རོལ་པའི་Dས། ། 
ཆོས་དང་Sིད་Jི་ལེགས་ཚོགས་མ་:ས་པ། །ཡདི་བཞིན་Tན་Uསི་འ/བ་པའི་@ིན་ལས་མཛདོ། ། 
 
གསལ་ལ་གོ་བདེ་དོན་ཟབ་Wད་Xང་ཞིYYང་། །གང་གི་བཀའ་:ང་ཚང་ལ་མ་ནོར་བར། ། 
Cམ་གཞག་བZ་མདེ་བཅས་�ིམས་འདིར་བཤད་Jི། །D་དང་[་མས་བདག་#ད་�ིན་Uིས་\བོས། །  
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དཀར་ཆག།དཀར་ཆག།དཀར་ཆག།དཀར་ཆག།    
དནོ་ཚན།དནོ་ཚན།དནོ་ཚན།དནོ་ཚན།                                        ཤགོ་Fངས།    ཤགོ་Fངས།    ཤགོ་Fངས།    ཤགོ་Fངས། 
 
ངོ་]དོ་། 
ལེ^་༡ པ། `ོན་བ�ོད། 
༡ མཚན་བaས་དང་ འགོ་འbགས་ Eབ་ཚད་ ཆ་མདེ།  
༢ གོ་དོན་ལེན་:གས།  
ལེ^་༢ པ། - ས་དང་Eིམ་3་eོད་Jི་དབང་འཛིན།  
f ས་དང་Eིམ་3་eདོ་Jི་དབང་འཛནི།  
༤ ས་དང་Eིམ་3་eདོ་Jི་དབང་འཛནི་Uི་དབང་ཚད།  
ལེ^་f པ། - ཁང་Eིམ་དང་ཞིང་ས་ སོ་ནམ་Uི་དནོ་:་མིན་པའི་རིགས་ 3་ཁར་]ོད་ཐངས།  
༥ ལེ^་འདི་གི།  
༦ གན་ཡིག་རིགས།  
༦.༡ Eིམ་Uི་གན་ཡིག།  
༦.༢ ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡགི།  
༧  ཁང་3འི་Eིམ་དང་ 3་ཐོག་]དོ་པའི་ས་ཆའི་lལ་ཐོབ་ཅན།  
༧.༡ ཁང་3འི་Eིམ་Uི་lལ་ཐོབ་ཅན།  
༧.༢ 3་ཐོག་]ོད་པའི་ས་ཆའི་lལ་ཐོབ་ཅན།  
ལེ^་༤ པ། - 3་ཆ།  
༨ 3་ཆ་Jི་ཆད་གཞི་བཟོ་ཐངས། 
༩ 3་ཆ་]དོ་ཐངས། 
༩.༡ ཁང་3་]དོ་ཐངས། 
༩.༢ ས་ཆའི་3་ཆ་]དོ་ཐངས། 
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༡༠ 3་ཆ་བAར་བཅོས། 
༡༡ eདོ་3་གཞན་]དོ་དགོ་པའི་རིགས། 
༡༢ ཉེན་Hང་མ་དpལ། 
ལེ^་༥ པ། - དབང་ཆ་དང་ འགན་qར། 
༡f ཇོ་བདག་གི་དབང་ཆ་དང་འགན་qར། 
༡f.༡ དབང་ཆ།  
༡f.༢ འགན་qར།  
༡༤ ཁང་3ར་sདོ་མའིི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་qར། 
༡༤.༡ ཐོབ་དབང་འདི། 
༡༤.༢ འགན་qར། 
༡༥ ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་མའིི་ ཐོབ་དབང་དང་འགན་qར། 
༡༥.༡ ཐོབ་དབང་། 
༡༥.༢ འགན་qར། 
༡༦ ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མིའི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་qར། 
༡༦.༡ ཐོབ་དབང་། 
༡༦.༢ འགན་qར། 
ལེ^་༦ པ། - $བས་ཐོག་བ5འ་བ།  
༡༧ ཞལ་འཛོམས་ཁང་དང་ དསོ་ཁང་ མཛདོ་ཁང་<་གི་eོད་3།  
ལེ^་༧ པ། - བ-་འ@ནི།  
༡༨ ཁང་3འི་Eིམ་Uི་བ-་འ@ནི། 
༡༩ ས་ཆ་3་ཐོག་]ོད་ལེན་Uི་བ-་འ@ིན། 
ལེ^་༨ པ། - ཉོག་འཛིང་འ�མ་འFིག་བཟོ་ཐངས། 
༢༠ མBན་འFིག། 
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༢༡ བདེ་འFིག་བཟོ་ཐངས། 
༢༢ t་ཚིག་uལ་ཐངས། 
ལེ^་༩ པ། - ཉེས་ཆད་དང་ཉེས་�། 
༢f �ིམས་དང་མ་མBན་པའི་3་ཆ་ཡར་སེང་། 
༢༤ མཁོ་ཆས་དང་ མBན་vེན་<་བཏོག་བཞག་པ། 
༢༥ ཉེན་Hང་མ་དpལ་བདག་བ.ང་འབད་བ། 
༢༦ �ིམས་དང་མ་མBན་པར་+ིར་བཏོན་གཏང་བ། 
༢༧ གནས་<ལ་གསང་བཞག་པ། 
༢༨ �ིམས་དང་མ་མBན་པའི་བདག་བ.ང་། 
༢༩ ཁང་3འི་Eིམ་ ཡང་ཅིན་ 3་ཐགོ་eོད་མི་ས་ཆའི་ནང་ལས་ �མིས་དང་མ་མBན་པར་འཐོན་འUོ་བ། 
f༠ ཁང་3འི་sདོ་མི་ཡང་ཅིན་ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་གིས་�ིམས་དང་མ་མBན་པར་ས་དང་Eིམ་གཞན་:་ 3་

ཐོག་བཏང་བ། 
f༡ འ�ི་འགན་གཞན་ལས་གལ་བ། 
f༢ དབང་འཛིན་ཡདོ་པའི་དབེ་བxིགས། 
ff བAར་བཅོས། 
f༤ གོ་དོན་ངེས་ཚིག། 
མཁོ་ཆས་དང་མBན་vེན་<། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་.ར་yགས་དང་པ། 
ཁང་3འི་ཁང་Eིམ་Uི་གན་ཡིག་༼དཔེ།༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་.ར་yགས་གཉིས་པ། 
ས་ཆ་3་ཐོག་]ོད་ལེན་གན་ཡིག་༼དཔེ༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་.ར་yགས་ག�མ་པ། 
མི་sདོ་བ|བ་པའི་ལག་Eེར་༼དཔེ༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་.ར་yགས་བཞི་པ། 
 



 1 

དཔལ་�ན་འ}ག་པའ་ིས་དང་Eིམ་3་eདོ་J་ིབཅས་�མིས་དཔལ་�ན་འ}ག་པའ་ིས་དང་Eིམ་3་eདོ་J་ིབཅས་�མིས་དཔལ་�ན་འ}ག་པའ་ིས་དང་Eིམ་3་eདོ་J་ིབཅས་�མིས་དཔལ་�ན་འ}ག་པའ་ིས་དང་Eིམ་3་eདོ་J་ིབཅས་�མིས་    
རངརངརངརང་:གས་ཤངི་ཕ་ོ]ེལ་ལའོམ་ e་ིལ་ོ༢༠༠༤ ཅན་མ།་:གས་ཤངི་ཕ་ོ]ེལ་ལའོམ་ e་ིལ་ོ༢༠༠༤ ཅན་མ།་:གས་ཤངི་ཕ་ོ]ེལ་ལའོམ་ e་ིལ་ོ༢༠༠༤ ཅན་མ།་:གས་ཤངི་ཕ་ོ]ེལ་ལའོམ་ e་ིལ་ོ༢༠༠༤ ཅན་མ།    

    
ངོ་]དོ།ངོ་]དོ།ངོ་]དོ།ངོ་]དོ།    
    

བཅའ་�ིམས་འདི་ དཔལ་�ན་འ}ག་པའི་�ལ་ཁབ་Jི་ eི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ དཔལ་ 
འཇིགས་མདེ་སངེ་གེ་དབང་~ག་མཆོག་གིས་�ལ་Sིད་6ོང་ེ་ མི་ལོ་�མ་P་སོ་གཉིས་འཁོར་བའི་�ས་ོན་དང་ 
འ�ེལ་ རང་རེའི་འ}ག་གི་མི་སརེ་Uི་ འཚོ་བའི་གནས་ངས་Jི་དཔལ་འ�ོར་ཡར་Oག་གཏང་ནི་དང་ ད་རེས་དང་ 
མ་འོངས་པའི་མི་རབས་ནང་འཁདོ་Jི་Dདོ་འཇགས་དང་ ཞི་བདེ་#ན་6ོང་འཐབ་ེ་ �ལ་ཡོངས་བདེ་6དི་Jི་ངང་:་ 
གནས་ཐབས་Jི་དོན་ལས་ འ}ག་གི་ས་དང་Eིམ་3་eདོ་Jི་བཅའ་�ིམས་བ8མས་བxིགས་འབད་ཡདོ། 
 
བཅའ་�ིམས་འདི་ རང་:གས་གནམ་ལོ་ཤིང་ཕོ་]ེལ་ལོ་ �་༦ པའི་ ཚེས་༡༤ འམ་ eི་ལོ་༢༠༠༤ �་༧ 
ཚེས་f༠ :་ �ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་ཆེན་མོ་ཐེངས་༨༢ པའི་ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་མཛད་/བ། 
 

ལེ̂ ་ དང་པ།ལེ̂ ་ དང་པ།ལེ̂ ་ དང་པ།ལེ̂ ་ དང་པ།    
`ནོ་བ�དོ།`ནོ་བ�དོ།`ནོ་བ�དོ།`ནོ་བ�དོ།    

    
༡༡༡༡....    མཚན་བaས་མཚན་བaས་མཚན་བaས་མཚན་བaས་དང་ འག་ོའbགདང་ འག་ོའbགདང་ འག་ོའbགདང་ འག་ོའbགས་ Eབ་ཚད་ ཆ་ས་ Eབ་ཚད་ ཆ་ས་ Eབ་ཚད་ ཆ་ས་ Eབ་ཚད་ ཆ་མདེ།མདེ།མདེ།མདེ།    
 ༡.༡. མཚན་བaས། 

འ}ག་གི་ས་དང་Eིམ་ 3་eདོ་J་ིབཅའ་�མིས་ གནམ་ལོ་ཤངི་ཕོ་]ལེ་ལོའམ་ eི་ལོ་༢༠༠༤ 
ཅན་མ་ཟེར་�བ་ཨིན། 
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 ༡.༢ འགོ་འbགས། 

བཅའ་�ིམས་འདི་ གནམ་ལོ་ཤིང་]ེལ་ �་༦ པའི་ ཚེས་༡༤ འམ་ eི་ལོ་༢༠༠༤་ �་༧ 
ཚེས་f༠ ལས་འགོ་བ�གས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 ༡.f Eབ་ཚད། 
འ}ག་�ལ་ཁབ་Jི་ས་Eོན་ཡོངས་:་Eབ་དགོ་པའི་ཁར་ བཅའ་�མིས་འདི་གིས་གtང་�ེར་
གཉིས་ཆ་རའི་ ས་དང་Eིམ་3་eདོ་:་འ�ག་དགོ། 

 ༡.༤ ཆ་མེད། 
བཅའ་�ིམས་འདི་གི་`་གོང་:་ཡོད་པའི་ས་དང་Eིམ་ 3་eདོ་Jི་བཅའ་�ིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་
xིགས་གཞི་<་ ག་ཅི་ར་ཡོད་�ང་ཆ་མདེ་ཨིན། 
 

༢༢༢༢....    གོ་གོ་གོ་གོ་དནོ་ལནེ་:གས།དནོ་ལནེ་:གས།དནོ་ལནེ་:གས།དནོ་ལནེ་:གས།    
བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་ དནོ་Uི་བཤད་པ་ལོགས་�་;ེ་བཀོད་དེ་ཡདོན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་གཅིག་ཚིག་གི་ 
མང་ཚིག་:་གོ་ནི་དང་ ཕོ་ཚིག་གི་མོ་ཚིག་:་ཡང་གོ་ནི་ཨིན། 

 
 

ལེ̂ ་ གཉསི་པ།ལེ̂ ་ གཉསི་པ།ལེ̂ ་ གཉསི་པ།ལེ̂ ་ གཉསི་པ།    
ས་དང་Eམི་3་eདོ་J་ིདབང་འཛནི།ས་དང་Eམི་3་eདོ་J་ིདབང་འཛནི།ས་དང་Eམི་3་eདོ་J་ིདབང་འཛནི།ས་དང་Eམི་3་eདོ་J་ིདབང་འཛནི།    

    
ffff....    ས་དང་Eམི་3་eདོ་J་ིདབང་འཛནི།ས་དང་Eམི་3་eདོ་J་ིདབང་འཛནི།ས་དང་Eམི་3་eདོ་J་ིདབང་འཛནི།ས་དང་Eམི་3་eདོ་J་ིདབང་འཛནི།    

ཞབས་ཏོག་Dན་ཁག་འོག་:་ངོས་འཛནི་འབད་ཡདོ་པའི་ལས་qངས་འདི་ ས་དང་Eིམ་3་eདོ་Jི་དབང་ 
འཛནི་ཨིན། 
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༤༤༤༤....    ས་དང་Eམི་3་eདོ་དབང་འཛནི་U་ིདབང་ཚད།ས་དང་Eམི་3་eདོ་དབང་འཛནི་U་ིདབང་ཚད།ས་དང་Eམི་3་eདོ་དབང་འཛནི་U་ིདབང་ཚད།ས་དང་Eམི་3་eདོ་དབང་འཛནི་U་ིདབང་ཚད།    
 ༤.༡. བཅའ་�ིམས་འདི་ 6ངོ་གཞག་འཐབ་ནིའི་དབང་ཚད་�ིལ་པོ་ དབང་འཛིན་འདི་:་ཡོད། 

༤.༢. དབང་འཛིན་Uིས་ ཉོགས་བཤད་�ན་གསན་ཐོག་ལས་Fོས་ཆདོ་གནང་ནིའི་དོན་:་ཉོགས་ 
འཛངི་འ�མ་འFིག་ཚོགས་�ང་ཅིག་ གཞི་འbགས་འབད་དགོ། 

 ༤.f. དབང་འཛིན་Uིས་ ཉོག་བཤད་Dདོ་མི་<་ ཉོག་འཛིང་འ�ས་འFགི་ཚོགས་�ང་:་]ོད་དགོ། 
 ༤.༤. དབང་འཛིན་འགོ་འཛིན་Uསི་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགོངས་དནོ་<་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་  
  :་ བཅའ་ཡིག་བཟོ་དག།ོ 

༤.༥. བཅའ་�ིམས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་:་ དབང་འཛིན་འགོ་འཛིན་Uིས་ �ངོ་ཁག་དང་ 
�ེད་འོག་<་ནང་ བཅའ་�མིས་འདི་དང་འ�ིལ་བའི་ འ�ེལ་ཡདོ་ལས་sེ་<་:་དབང་ཚད་]དོ་ 
ཆོག། 

 
 

ལེ̂ ་ ག�མ་པ།ལེ̂ ་ ག�མ་པ།ལེ̂ ་ ག�མ་པ།ལེ̂ ་ ག�མ་པ།    
ཁང་Eམི་དང་ཞངི་ས་ ས་ོནམ་U་ིདནོ་:་མནི་པའི་རགིས་ 3་ཁར་]དོ་ཐངས།ཁང་Eམི་དང་ཞངི་ས་ ས་ོནམ་U་ིདནོ་:་མནི་པའི་རགིས་ 3་ཁར་]དོ་ཐངས།ཁང་Eམི་དང་ཞངི་ས་ ས་ོནམ་U་ིདནོ་:་མནི་པའི་རགིས་ 3་ཁར་]དོ་ཐངས།ཁང་Eམི་དང་ཞངི་ས་ ས་ོནམ་U་ིདནོ་:་མནི་པའི་རགིས་ 3་ཁར་]དོ་ཐངས།    

    
༥༥༥༥....    ལེ̂ལེ̂ལེ̂ལེ̂ ་ད་ེག་ི་ད་ེག་ི་ད་ེག་ི་ད་ེག་ི::::        

༥.༡. ཁང་3འི་Eིམ་འདི་ sོད་Eིམ་ ཡང་ཅིན་ ཚངོ་Aར་ཁང་གི་དོན་:་eོད་པའམ་ eདོ་ནིའི་གི་རེ་ 
འདདོ་བ6དེ་པའི་ གཞིས་གནས་Jི་རིགས་དང་ཞིང་སའི་དནོ་:་མིན་པའི་ས་ཆ་<་:་གབ་<གཔ་ 
ཨིན། 

༥.༢ eི་ལོ་༡༩༧༩ གི་ལོའི་སའི་�ིམས་ཡིག་ལེ^་འདི་གིས་འགབ་མི་<གས། 
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༦༦༦༦....    གན་ཡགི་རགིས།གན་ཡགི་རགིས།གན་ཡགི་རགིས།གན་ཡགི་རགིས།    
 ༦.༡. Eིམ་Uི་གན་ཡིག། 

༦.༡.༡. ཁང་Eིམ་3་eདོ་Jི་དོན་:་ 8་ཕན་གཉིས་Jི་བར་ན་ རེག་གཏོགས་མེད་པའི་དཔང་པོ་ 
  གཉིས་བ�ག་ེ་ �ིམས་Nགས་དང་བཅས་མངི་Nགས་བཀོད་དེ་ ཕན་<ན་མོས་མBན་ 
  Uི་ཐོག་ལས་གན་ཡིག་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོ། 

༦.༡.༢. གན་ཡིག་འད་ི 8་ཕན་རེ་གི་ལག་པར་འO་ངོ་མ་རེ་བཞག་དགོ། 
༦.༡.f. �ས་�ན་ཡང་ གན་ཡིག་ནང་དམིགས་བསལ་བཀདོ་ཡདོ་པའི་�ས་�ན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ 

  ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
༦.༡.༤. གན་ཡིག་ནང་:་<ད་དགོ་པའི་གནད་དོན་:- 
 ཀ༽ 8་ཕན་Uི་མིང་དང་ ཁ་�ང་། 
 ཁ༽ �ས་�ན། 
 ག༽ Eིམ་Uི་�་རིམ་ཁང་3འི་ཚད་གཞི། 
 ང༽ eདོ་དནོ་ཁ་གསལ། 
 ཅ༽ འbལ་tགས་$བས་Jི་གནས་ངས་ཐོ་ཡིག། 
༦.༡.༥. ཁང་Eིམ་3་ཁར་]ོད་ལེན་གན་ཡིག་ནང་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་<་ལས་ 

འགལ་བའམ་ འ}ག་གི་�ིམས་དང་འ�ེལ་ཆགས་མདེ་པའི་ཚིག་དོན་ག་ཅི་ར་<ད་�ང་ 
ཆ་གནས་མདེ། 

 ༦.༢ ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡགི། 
༦.༢.༡. ས་དང་Eིམ་3་eདོ་Jི་དོན་:་ 8་ཕན་གཉིས་Jི་བར་ན་ རེ་གཏོགས་མེད་པའི་དཔང་པོ་ 

གཉིས་བ�གས་ཏེ་ �ིམས་Nགས་དང་བཅས་ མིང་Nགས་བཀོད་དེ་ གན་ཡིག་ཁ་ 
གསལ་བཟོ་དགོ། 

༦.༢.༢. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡགི་འདི་ 8་ཕན་གཉིས་Jི་ལག་པར་འO་ངོ་མ་རེ་བཞག་ 
དག།ོ 
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༦.༢.f. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་�ས་�ན་ཡང་ གན་ཡིག་ནང་དམིགས་བསལ་�་བཀོད་ཡདོ་ 
པའི་ �ས་�ན་དང་འ�ིལ་ལག་ལེན་འཐབ་དག།ོ 

༦.༢.༤. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་གན་ཡིག་ནང་ <ད་དགོ་པའི་གནད་དོན་:- 
 ཀ༽ 8་ཕན་Uི་མིང་དང་ ཁ་�ང་། 
 ཁ༽ ས་ཆ་3་eདོ་Jི་�ས་�ན། 
 ག༽ �་རིམ་སའི་3་ཆའི་ཚད་གཞི། 
 ང༽ eདོ་དོན་ཁ་གསལ། 
 ཅ༽ འbལ་tགས་གནས་ངས་ཐོ་ཡིག། 
༦.༢.༥. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལན་གན་ཡིག་ནང་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་<་ལས་འགལ་ 

བའམ་ འ}ག་གི་�ིམས་གཞན་དང་ འ�ེལ་ཆགས་མདེ་པའི་ཚིག་དོན་<་ ག་ཅི་ར་ 
<ད་དེ་ཡོད་�ང་ཆ་གནས་མདེ། 

    
༧༧༧༧....    ཁང་Eམི་དང་ ས་ཆ་ཁང་Eམི་དང་ ས་ཆ་ཁང་Eམི་དང་ ས་ཆ་ཁང་Eམི་དང་ ས་ཆ་3་ཁར་]དོ་པའ་ིlལ་ཐབོ་ཅན།3་ཁར་]དོ་པའ་ིlལ་ཐབོ་ཅན།3་ཁར་]དོ་པའ་ིlལ་ཐབོ་ཅན།3་ཁར་]དོ་པའ་ིlལ་ཐབོ་ཅན། 

༧.༡. ཁང་3འི་Eིམ་Uི་lལ་ཐོབ་ཅན། 
གལ་Sིད་མི་དེ་Eིམ་འདི་ནང་ ཁང་3ར་sདོ་པའི་$བས་ ཤི་vེན་Xང་པ་ཅནི་ Eིམ་3་ eོད་Jི་
བདག་དབང་འདི་ གན་ཡིག་གི་�ས་ཚོད་མ་�ོགས་<ན་ གཤམ་གསལ་Uི་གོ་ རིམ་དང་འ�ིལ་
ཏེ་ཚེ་འདས་Jི་lལ་ཐོབ་ཅན་<་:་ཐོབ། 

༧.༡.༡. བཟའ་�། 
༧.༡.༢. ཨ་ལོ། 
༧.༡.f. ཕམ། 
༧.༡.༤. ནང་མི་གཞན་གང་�ང་། 
ཨིན་�ང་ lལ་ཐོབ་ཅན་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ཚེ་འདས་འདི་དང་གཅགི་ཁར་Eིམ་འདི་ནང་ 
ཁང་3་ཁར་sདོ་མི་ཅིག་དགོ། 
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  ༧.༢ 3་ཐོག་]ོད་པའི་ས་ཆའི་lལ་ཐོབ་ཅན། 
གལ་Sིད་ས་ཆ་3་ཐོག་eདོ་འ@ོའི་�ས་�ན་$བས་ 3་ཐོག་ལེན་མི་ཤི་vེན་འXང་པ་ 
ཅིན་ 3་ཁར་ལེན་མིའི་དབང་ཆ་དེ་ གན་ཡིག་གི་�ས་ཚོད་མ་�ོགས་<ན་ གཤམ་ 
གསལ་གོ་རིམ་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཚེ་འདས་Jི་lལ་ཐོབ་ཅན་<་:་ཐོབ། 
༧.༢.༡.  བཟའ་�། 
༧.༢.༢.  ཨ་ལོ། 
༧.༢.f.  ཕམ། 
༧.༢.༤. ནང་མི་གཞན་གང་�ང་། 
ཨིན་�ང་ lལ་ཐོབ་ཅན་དེ་ ས་ཆ་དེ་3་ཁར་ལེན་ེ་ ཚེ་འདས་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ 
ལག་ལེན་འཐབ་sོད་མི་ཅིག་དགོ། 

 
 

ལེ̂ ་ བཞ་ིཔ།ལེ̂ ་ བཞ་ིཔ།ལེ̂ ་ བཞ་ིཔ།ལེ̂ ་ བཞ་ིཔ།    
3་ཆ།3་ཆ།3་ཆ།3་ཆ།    

    
༨༨༨༨....    3་ཆའ་ིཚད་གཞ་ིབཟོ་ཐངས།3་ཆའ་ིཚད་གཞ་ིབཟོ་ཐངས།3་ཆའ་ིཚད་གཞ་ིབཟོ་ཐངས།3་ཆའ་ིཚད་གཞ་ིབཟོ་ཐངས།    
 ༨.༡. གན་ཡིག་ཐོག་:་འབད་8་ཕན་གཉིས་Jིས་ ཁང་3འི་Eིམ་Uི་ �་རིམ་3་ཆ་གི་ཚད་གཞི་བཟོ་དགོ། 
 ༨.༢. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་གན་ཡིག་ཐོག་:་འབད་ 8་ཕན་གཉིས་Jིས་ ས་ཆའི་�་རིམ་3་ཆ་གི་ཚད་

 གཞི་བཟོ་དགོ། 
 
༩.༩.༩.༩.    3་ཆ3་ཆ3་ཆ3་ཆ་]དོ་ཐངས།་]དོ་ཐངས།་]དོ་ཐངས།་]དོ་ཐངས།    
 ༩.༡. ཁང་3་]དོ་ཐངས། 
  ༩.༡.༡. ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་ གན་ཡིག་དང་འ�ིལ་ ཁང་3་]དོ་དགོ། 
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༩.༡.༢. ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་ ཁང་3་དེ་ཧེ་མའི་�ཝ་�ོགས་ཏེ་ lལ་མའི་�ཝ་གི་eི་ཚེས་༥ 
གི་eི་ཚེས་༥ གི་ནང་འཁོད་:་]དོ་དགོ། 

༩.༡.f. ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་ �་རིམ་ཁང་3ང་དེ་ �ས་ཚདོ་ཁར་མ་]ོད་པ་ཅིན་ �ིམས་
འBན་Uི་བ6དེ་8སི་vབ་ཏེ་]ོད་དགོ། 

༩.༡.༤. ཇོ་བདག་གིས་ ཁང་3ང་དང་ཉེན་Hང་མ་དpལ་ ཡང་ཅིན་ Eིམ་ལས་བNེན་པའི་eོད་ 
3་ག་ཅི་ཨིན་�ང་ ལག་པར་འ�ོར་ཞིནམ་ལས་ འ�ོར་འཛིན་]དོ་དགོ། 

༩.༡.༥. ཇོ་བདག་གིས་ �ཝ་མ་�ོགས་པའི་`་གོང་ལས་ ཁང་3་དང་Eིམ་ལས་བNེན་པའི་eོད་ 
3་གཞན་<་ལེན་མི་ཆོག། 

 ༩.༢. ས་ཆའི་3་ཆ་]དོ་ཐངས། 
  ༩.༢.༡. ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ གན་ཡིག་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ས་3་]ོད་དགོ། 

༩.༢.༢. ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ གན་�འི་�ས་ཚོད་ཁར་ ས་3་མ་]དོ་པ་ཅིན་ �ིམས 
མBན་བ6དེ་8སི་vབ་ཏེ་]ོད་དགོ། 

༩.༢.f. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་མི་གིས་ ས་3་དང་ཉེན་Hང་མ་དpལ་ ཡང་ཅནི་ ས་ལས་བNེན་ 
པའི་eདོ་3་གཞན་ག་ཅི་ར་ཨིན་�ང་ ལག་པར་འ�ོར་ཞིནམ་ལས་འ�ོར་འཛིན་]དོ་ 
དག།ོ 

    
༡༠༡༠༡༠༡༠....    3་ཆ3་ཆ3་ཆ3་ཆ་བAར་བཅསོ།་བAར་བཅསོ།་བAར་བཅསོ།་བAར་བཅསོ།    

༡༠.༡. ཇོ་བདག་གིས་ ཁང་3ར་sོད་མི་གསརཔ་ Eིམ་ནང་འbལ་ཞིནམ་ལས་ ལོ་ངོ་གཉིས་མ་ལང་ 
<ན་ཚོད་ཁང་3་ཡར་སངེ་འབད་མི་ཆོག། 

༡༠.༢. ཁང་3་ཡར་སངེ་ཡང་ �་རིམ་ཁང་3་ལས་ མཐོ་ཤོས་བ�་ཆ་༡༠ ལས་བ�ལ་ཡར་སེང་འབད་ 
མི་ཆོག། 

༡༠.f. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་པའི་ས་3་དེ་ ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡགི་ནང་ བཀདོ་ཡདོ་མི་ཚིག་དོན་ 
དང་འ�ིལ་ བAར་བཅསོ་འབད་དགོ། 
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༡༡༡༡༡༡༡༡....    eདོ་3་གཞན་]དོ་དག་ོཔའ་ིརིགས།eདོ་3་གཞན་]དོ་དག་ོཔའ་ིརིགས།eདོ་3་གཞན་]དོ་དག་ོཔའ་ིརིགས།eདོ་3་གཞན་]དོ་དག་ོཔའ་ིརིགས།    
༡༡.༡. ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་ Eིམ་ནང་མཁོ་ཆས་དང་ མBན་vེན་ཞབས་ཏོག་<་ eོད་པའི་eདོ་3་<་ 

འ�ེལ་ཡོད་དབང་འཛནི་<་:་]ོད་དགོ། 
༡༡.༢. ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ ས་ཆའི་ནང་མཁོ་ཆས་དང་ མBན་vནེ་ཞབས་ཏོག་<་eོད་པའི་eོད་3་ 

འ�ེལ་ཡོད་དབང་འཛནི་<་:་]ོད་དགོ། 
 
༡༢༡༢༡༢༡༢....    ཉནེ་Hང་མ་དpལ།ཉནེ་Hང་མ་དpལ།ཉནེ་Hང་མ་དpལ།ཉནེ་Hང་མ་དpལ།    
 ༡༢.༡. ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་ གན་ཡིག་དང་འ�ིལ་ ཉེན་Hང་མ་དpལ་བ�གས་དགོ། 
 ༡༢.༢. ཇོ་བདག་གིས་ གན་ཡིག་དང་འ�ིལ་ ཉེན་Hང་མ་དpལ་ལོག་]ོད་དགོ། 

༡༢.f. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་མི་གིས་ ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡིག་དང་འ�ིལ་  ཉེན་Hང་མ་དpལ་ 
བ�གས་དགོ། 

༡༢.༤. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་མི་གིས་ ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡིག་དང་འ�ིལ་ ཉེན་Hང་མ་དpལ་ 
ལོག་]ོད་དགོ། 

 
 

ལེ̂ ་ �་པ།ལེ̂ ་ �་པ།ལེ̂ ་ �་པ།ལེ̂ ་ �་པ།    
དབང་ཆ་དབང་ཆ་དབང་ཆ་དབང་ཆ་དང་ འགན་qར།དང་ འགན་qར།དང་ འགན་qར།དང་ འགན་qར།    

༡f༡f༡f༡f....    ཇ་ོབདག་གི་དབང་ཆ་ཇ་ོབདག་གི་དབང་ཆ་ཇ་ོབདག་གི་དབང་ཆ་ཇ་ོབདག་གི་དབང་ཆ་དང་འགན་qར།དང་འགན་qར།དང་འགན་qར།དང་འགན་qར།    
 ༡f.༡. དབང་ཆ། 

༡f.༡.༡. གལ་Sིད་ ཁང་Eིམ་འད་ི ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་�ེ་མིག་vབ་ཞིནམ་ལས་ ཁང་3་མ་ 
]དོ་པར་�་ངོ་གཉིས་Jི་ནང་འཁོད་ མི་དེ་འཚོལ་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ ཇོ་བདག་གིས་�མིས་ 
མBན་ཐོག་:་ ཁང་Eིམ་འདི་ནང་འbལ་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡདོ། 
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༡f.༡.༢. གལ་Sིད་ ཁང་3འི་Eིམ་ནང་ ཇོ་བདག་ཁོ་ར་sདོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁང་Eིམ་3་eདོ་ 
འབད་དེ་ཡདོ་�ང་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ གན་ཡིག་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག། 
ཨིན་�ང་ ཁང་3་sདོ་མི་དེ་ འགན་ཡིག་བཟོ་བའི་ཉིན་ལས་ འགོ་བ�གས་ཏེ་�ས་ 
�ན་�ང་ཤོས་�་ངོ་�ག་<ན་sོད་དགོ། 

 
༡f.༡.f. ཇོ་བདག་གིས་ 3་ཁར་sདོ་མི་ Eིམ་དང་ལས་བཏོན་གཏང་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡདོ་མི་དེ་ 

ཡང་ གལ་Sདི་:- 
 ཀ༽ ཁང་3་མ་]དོ་པར་�་ངོ་གཉིས་ལང་པ་ཅིན། 

ཁ༽ ཁང་Eིམ་3་eདོ་Jི་�ས་�ན་ཚང་བ་ ཡང་ཅིན་ གན་�་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ 
�ེས་�་ Eིམ་ནང་ལས་འཐོན་འUོ་མ་བ|བ་པ། 

ག༽ གན་ཡིག་ཚིག་དོན་ནམ་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགངོས་དོན་<་དང་མ་འ�ིལ་ 
བ། 

ང༽ ཁང་3ར་sདོ་མི་དེ་གིས་ ཁང་3་sདོ་མི་གཞན་<་:་ད'ོགས་པའམ་ཉེན་ 
ཅན་Uི་ལག་ལེན་འཐབ་པ། 

 ༡f.༢. འགན་qར། 
  ཇོ་བདག་གིས་:- 
  ༡f.༢.༡.  ཁང་3འི་Eིམ་Uི་གཞིས་གནས་<་ མི་sོད་བ|བ་;ེ་བཞག་དགོ། 

༡f.༢.༢. ཁང་3འི་Eིམ་དང་ གཞིས་གནས་<་ གཙང་y་འ@དོ་བེན་དང་ཉེན་Hང་གི་ 
བཅའ་ཡིག་དང་ xིག་གཞི་<་དང་འ�ིལ་ཏེ་]ོད་དགོ། 

༡f.༢.f. གན་ཡིག་བཟོ་བའི་$བས་ འ�ལེ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལས་ sདོ་བ|བ་ཡོད་ 
མེད་Jི་ལག་Eེར་ོན་དགོ། 
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༡f.༢.༤. ཁང་3འི་Eིམ་དང་ གཞི་གནས་<་ ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་ གན་ཡིག་�ར་Uི་ 
ཉོགས་བཤད་དམ་ ཡང་ཅིན་ཇོ་བདག་གིས་འབད་བ8ོན་དང་བ�ན་ བཅོས་ཁ 
vབ་དགོ། 

༡f.༢.༥. Bན་མོང་གི་ས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་ ཉེན་Hང་ཅན་དང་ གཙང་y་དང་�ནམ་ 
འབད་ གནོད་ཉེན་མདེ་པར་བཞག་དགོ། 

༡f.༢.༦. ཁང་3འི་Eིམ་དེ་ ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོ། 
༡f.༢.༧. ཚབས་-ོལ་Xངམ་ད་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཁང་3ར་sདོ་མིའི་གནང་བ་མདེ་ 

པར་ ཁང་3ར་]དོ་པའི་Eིམ་ནང་འbལ་མི་ཆོག། 
༡f.༢.༨. ཁང་3ར་sདོ་མི་དེ་ 6དི་ཉམས་ཐོག་:་sོད་<གསཔ་;ེ་བཟོ་དགོ། 
༡f.༢.༩. ཁང་Eིམ་3་eདོ་Jི་�ས་�ན་$བས་ ཁང་3ར་sདོ་མི་དེ་ གན་ཡགི་དང་ 

བཅའ་�ིམས་ལས་འགལ་ཏེ་ བཏོན་གཏང་མི་ཆོག། 
༡f.༢.༡༠. ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་ མཁོ་ཆས་དང་ མBན་vེན་ག་ཅི་ཨིན་�ང་ལོངས་eོད་ 

མི་<་ བདེན་qངས་དང་ རན་ཚད་�ན་པའི་#་མཚན་མདེ་པར་ མཚམས་ 
འཇོག་དང་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་མི་འོང་། 

༡f.༢.༡༡. ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་ Eིམ་ཚང་དང་ ཁང་3ར་sོད་མི་གཞན་<་:་འཚེར་ 
གཟན་དང་ ཁོང་�ོ་ལང་བPག་ནི་ ཡང་ཅནི་ གཞི་གནས་<་<ལ་དང་མ་ 
མBན་པར་eདོ་པའམ་ �མིས་འགལ་ལས་དོན་<་གི་དོན་:་ བེད་eདོ་ 
འབད་མིའི་རིགས་ བཀག་ཐབས་འབད་དག།ོ 

༡f.༢.༡༢. ཁང་3ར་sདོ་མི་:་ ཁང་3འི་Eིམ་དེ་བཙངོ་ནིའི་$ོར་ལས་དང་ ཁག་ཆེ་བའི་ 
གནས་<ལ་གཞན་<་ ཡིག་ཐོག་བ-་འ@ནི་�ིན་དགོ། 

༡f.༢.༡f. 3་ཁར་]ོད་མི་ས་དང་Eིམ་ ཇོ་བདག་གཞན་:་བཙོངས་པ་ཅནི་ ཉོ་མི་ཇོ་ 
བདག་འདི་གིས་ ས་དང་Eིམ་`ར་བཞིན་eོད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ 3་ཁར་sོད་མི་ 
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དང་ཧེ་མའི་ཇོ་བདག་གི་བར་ན་བཟོ་ེ་ཡོད་མི་ གན་ཡིག་:་ཇོ་བདག་གསར་ 
པས་Jང་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 

༡f.༢.༡༤. བཙངོས་པའི་ས་དང་Eིམ་དེ་ ཉོ་མི་ཇོ་བདག་གིས་ ལས་དོན་གཞན་:་བAར་ 
བཅསོ་འབད་དེ་eདོ་ནི་ཨིན་པ་ཅནི་ 3་ཁར་sོད་མི་:་�་ངོ་གཉིས་Jི་`ོན་ 
བ-འ་ཡིག་ཐོག་:་]ོད་དེ་�ོ་བPག་དགོ། 

 
༡༤༡༤༡༤༡༤....    ཁང་3ར་sདོ་མའི་ིཐབོ་དབང་དང་འགན་qར།ཁང་3ར་sདོ་མའི་ིཐབོ་དབང་དང་འགན་qར།ཁང་3ར་sདོ་མའི་ིཐབོ་དབང་དང་འགན་qར།ཁང་3ར་sདོ་མའི་ིཐབོ་དབང་དང་འགན་qར།    
 ༡༤.༡. ཐོབ་དབང་འདི་:- 
  ༡༤.༡.༡.  <ལ་མBན་Uི་ཁང་3འི་Eིམ་ཅིག་ནང་:་sོད་ནི། 
  ༡༤.༡.༢. �ིམས་མBན་མིན་པའི་ཐོག་ Eིམ་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ནི་ལས་Hང་6ོབ། 

༡༤.༡.f. �ེར་Uི་#་དངསོ་<་eདོ་ནི་ལས་བཀག་ཆ་དང་ བཙན་འ@ོག་འབད་ནི་ལས་ 
Hང་6ོབ། 

༡༤.༡.༤. ཁང་3འི་Eིམ་དང་ གཞི་གནས་<་གན་ཡིག་གི་�ས་�ན་རིང་ �ེར་དབང་ 
དང་6དི་ཉམས་ཐོག་:་eོད་ནི། 

༡༤.༡.༥. ཁང་3འི་Eིམ་eདོ་འ@འོི་$བས་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་ 
འ�ིལ་ ཁང་3འི་Eིམ་དེ་བཞག་ེ་འཐོན་འUོ་ཆོག། 

༡༤.༡.༦. གན་ཡིག་ནང་:་བཀོད་མི་དང་འ�ིལ་ ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་ ཁང་3འི་Eིམ་ 
དེ་ གཞན་:་3་ཁར་]ོད་ཆོག། 

༡༤.༡.༧. གལ་Sིད་ 3་ཁར་sོད་མི་དེ་ གནས་སོར་གཏང་པ་ཅིན་ �་ངོ་གཅིག་གི་`་ 
གོང་ལས་ ཇོ་བདག་:་ ཡིག་ཐོག་བ-་འ@ིན་འ�ིན་ཞིནམ་ལས་ཁང་3འི་ 
Eིམ་འདི་བཞག་་ེའཐོན་འUོ་ཆགོ། 
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 ༡༤.༢. འགན་qར། 
  ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས: 
  ༡༤.༢.༡  བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་བའི་ཁང་3་ �ས་ཚོད་ཁར་]ོད་དགོ། 
  ༡༤.༢.༢. ཁང་3འི་Eིམ་དང་ གཞིས་གནས་<་Oན་ཤེས་Jི་ཐོག་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༡༤.༢.f. Eིམ་ཚང་དང་ ཁང་3ར་sདོ་མི་གཞན་<་:་ འཚེར་གཟན་དང་ཁོང་�ོ་ལང་ 
བPག་ནི་ གཞི་གནས་<་<ལ་དང་མ་མBན་པར་eདོ་པའམ་�ིམས་འགལ་Uི་ 
ལས་དོན་<་གི་དོན་:་བེད་eོད་འབད་ནའིི་རིགས་འབད་མི་ཆོག། 

༡༤.༢.༤. +གས་�ིགས་དང་ རག་རོ་<་ <ལ་མBན་Uི་ས་གནས་:་བཀོག་དགོ་པའི་ 
ཁར་གཙང་y་དང་�ནམ་;ེ་བཞག་དགོ། 

༡༤.༢.༥. ཁང་3འི་Eིམ་དང་ ཡང་ཅིན་ གཞིས་གནས་<་:་ གནོད་6ོན་འXང་ཉེན་ 
ཡོད་པའི་$ོར་ ཇོ་བདག་:་ཤེས་Nོགས་མེད་པའི་$བས་ 3་ཁར་sདོ་མི་གིས་ 
ཤེས་Nོགས་ཡོད་པ་ཅིན་ བ-་�བ་དགོ། 

༡༤.༢.༦. 5ིངམ་ཐལ་མི་དང་ རང་བཞིན་Uིས་མདེཔ་ཐལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ 
ཁང་3ར་sདོ་མི་དེ་གིས་ཆདེ་�འམ་Kང་མེད་Jིས་ ཁང་3འི་Eིམ་དང་གཞིས་ 
གནས་<་:་ གནོད་6ོན་ག་ཅི་ར་vབ་�ང་ ཁང་3ར་sདོ་མི་:་ཕོག། 

༡༤.༢.༧. ཇོ་བདག་གི་གནང་བ་མདེ་པར་ཁང་3འི་Eིམ་དང་ ཡང་ཅིན་ གཞིས་གནས་ 
<་བAར་བཅོས་འབད་མི་ཆོག། 

༡༤.༢.༨. 5ིངམ་ཐལ་མི་དང་ རང་བཞིན་Uི་མེདཔ་སོང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ཁང་ 
3འི་Eིམ་འདི་འbལ་tགས་གནས་ངས་ཐོ་ཡིག་དང་འ�ིལ་ 8སི་ལེན་པའི་ 
$བས་ཡདོ་མི་བ.མ་;ེ་ གནས་ངས་ལེགས་ཤོམ་ཐོག་:་8ིས་]དོ་དགོ། 

༡༤.༢.༩. ཁང་3འི་Eིམ་དང་གཞིས་གནས་<་ 3་ཐོག་]ོད་པའི་དམིགས་དནོ་:་མིན་ 
པར་ གནད་དོན་གཞན་Uི་དནོ་:་eོད་མི་ཆོག། 
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༡༥༡༥༡༥༡༥....    ས་ཆ་3་ཁར་]དོ་མའི་ིཐབོ་དབང་དང་འགན་qར།ས་ཆ་3་ཁར་]དོ་མའི་ིཐབོ་དབང་དང་འགན་qར།ས་ཆ་3་ཁར་]དོ་མའི་ིཐབོ་དབང་དང་འགན་qར།ས་ཆ་3་ཁར་]དོ་མའི་ིཐབོ་དབང་དང་འགན་qར།    
 ༡༥.༡. ཐོབ་དབང་། 

༡༥.༡.༡. 3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ ས་3་མ་]ོད་པ་ཅིན་ �་རིམ་ས་3་Iར་ �ིམས་ 
མBན་Uི་6དེ་8ིས་vབ་ེ་ཐོབ་དགོ། 

༡༥.༡.༢. 3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་གན་ཡིག་གི་དོན་ཚན་དང་འ�ིལ་ 
ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་:་བNེན་ གནོད་6ནོ་Xང་ེ་Uོང་�ད་ཕོག་པ་ཅིན་  
3་ཁར་ལེན་མི་ལས་ �ད་འBས་ཐོབ་དགོ། 

༡༥.༡.f. ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡༥.༡.༢)པ་�ར་ ]ོད་དགོ་པའི་�ད་འBས་Jི་གཏན་ 
འཁེལ་ཡང་ གནོད་6ོན་Uི་Uངོ་�ད་ཆེ་�ང་:་གཞི་བཞག་ཏེ་ཐོབ་དགོ། 

༡༥.༡.༤. 3་ཁར་]ོད་མི་གིས་ ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་གན་ཡིག་དང་ བཅའ་�ིམས་Jི་ 
དགངོས་དོན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ 3་ཁར་ལེན་མི་དེ་གཏོན་གཏང་ཆོག། 

  
 ༡༥.༢. འགན་qར། 

༡༥.༢.༡. 3་ཐོག་]ོད་མི་གིས་ ས་ཆ་བེད་eདོ་འབད་མིའི་ནང་ གནདོ་6ོན་དང་བས་ 
མ་བདཝེ་ག་ཅི་ར་ཡོད་�ང་ 3་ཁར་ལེན་མི་:་ མ་གསང་པར་�བ་དགོ། 

༡༥.༢.༢. 3་ཐོག་]ོད་མི་གིས་ 3་ཁར་ལེན་མིའི་གན་ཡིག་གི་�ས་�ན་རིང་ མི་དེ་:་ 
ས་ཆའི་བདག་བ.ང་འབད་བPག་དགོ། 

༡༥.༢.f. ས་ཆ་3་ཁར་eོད་འ@འོི་$བས་ ས་ཆ་:་ཕོག་པའི་ �ལ་Uི་རིགས་ཆ་མཉམ་ 
3་ཐོག་]ོད་མི་གིས་བཏབ་དགོ། 

༡༥.༢.༤. ས་ཆ་3་ཁར་eོད་འ@འོི་$བས་ ཚབས་-ོལ་Xངན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་3་ 
ཁར་ལེན་མི་གིས་ས་ཆའི་རང་དབང་ བདེ་6དི་ཐོག་eོད་མི་:་ 3་ཐོག་]དོ་ 
མི་གིས་ བཀག་འགོག་འབད་ནི་མི་འོང་། 
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༡༥.༢.༥. 3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ མཁོ་ཆས་དང་མBན་vེན་ག་ཅི་ཨིན་�ང་ ལོངས་eདོ་
མི་<་ བདེན་qངས་དང་ རན་ཚད་�ན་པའི་#་མཚན་མདེ་པར་ མཚམས་
འཇོག་དང་ ཡང་ཅིན་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་མི་འངོ་། 

༡༥.༢.༦. ས་ཆ་3་ཁར་eོད་འ@འོི་$བས་ 3་ཐོག་]ོད་མི་གིས་ 3་ཁར་ལེན་མི་དེ་གན་ 
ཡིག་དང་བཅའ་�ིམས་Jི་དགངོས་དོན་དང་མ་འ�ིལ་བར་ 3་ཐོག་]ོད་པའི་ 
ས་ཆའི་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་མི་ཆོག། 

    
༡༦.༡༦.༡༦.༡༦.    ས་ཆས་ཆས་ཆས་ཆ་3་ཁར་ལནེ་མའི་ིཐབོ་ད་3་ཁར་ལནེ་མའི་ིཐབོ་ད་3་ཁར་ལནེ་མའི་ིཐབོ་ད་3་ཁར་ལནེ་མའི་ིཐབོ་དབང་དང་འགན་qར།བང་དང་འགན་qར།བང་དང་འགན་qར།བང་དང་འགན་qར།    
 ༡༦.༡. ཐོབ་དབང་། 

༡༦.༡.༡. གལ་Sིད་3་ཁར་]ོད་པའི་ས་ཆ་འདི་ རང་བཞིན་Uི་vེན་ངན་:་བNེན་ཏེ་ 
eདོ་བ|བ་མདེ་པར་འUོ་བའམ་ ཆ་མཉམ་མེདཔ་གཏང་གཏངམ་དང་ ཡང་ 
ཅིན་ གནོད་6ོན་;མོ་vབ་ེ་8་གཏན་ལས་eོད་མ་<གསཔ་;ེ་བཟོ་དབ་དང་ 
ཡང་ཅིན་ སའི་�ིམས་དང་འ�ལི་ཏེ་ ལས་དོན་Uི་དོན་:་ གtང་གིས་ 
བཞེས་པ་ཅིན་ བ-་འ@ིན་དང་བཅསཔ་;ེ་ ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་མི་དེ་ཆ་མདེ་ 
གཏང་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡདོ། 

༡༦.༡.༢. སའི་ཇོ་བདག་གིས་ གཞན་:་དpལ་]ོད་འབད་དགོཔ་ཡདོ་མི་དེ་ ས་ཆ་3་ 
ཁར་ལེན་མི་གིས་]ོད་གནང་ཟེར་བའི་ཡིག་ཐོག་གི་རེ་བ,ལ་དང་འ�ིལ་ཏེ་ 
དpལ་]ོད་འབད་བ་ཅནི་ ས་3་ལས་བཏོགས་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ �ིམས་ 
མBན་Uི་6དེ་8ིས་དང་བཅས་ དpལ་ཚབ་ལེན་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

 ༡༦.༡.f. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་མི་གིས་ གན་ཡིག་གི་ཚིག་དོན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་ 
འཐབ་མ་བ|བ་ལས་བNེན་ 3་eདོ་འབད་མི་:་གནོད་6ོན་Xང་ེ་ Uོང་ 
�ད་ཕོག་པ་ཅིན་ དེའི་�ད་འBས་སའི་ཇོ་བདག་ལས་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
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༡༦.༡.༤. ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡༦.༡.f) པ་�ར་]ོད་དགོ་པའི་�ད་འBས་Jི་ཚད་ 
གཞི་ཐད་ གནོད་vེན་Uི་Uངོ་�ད་ཆེ་�ང་:་ གཞི་བཞག་ཏེ་ཐོབ་དགོ། 

༡༦.༡.༥. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡགི་འདི་ 8་ཕན་གཉིས་Jིས་ཆ་མེད་གཏང་ 
དགོཔ་འཐོན་ཚེ་ ས་ཆ་འདི་ནང་Eིམ་Uི་གཞི་Nེན་བཟོ་ཡོད་མི་ག་ར་ ས་ཆ་3་ 
ཁར་ལེན་མི་ ཡང་ཅིན་ དའེི་lལ་འཛིན་Uིས་ ས་ཆ་འདི་ནང་འbལ་ཞིནམ་ 
ལས་ འB་འབག་ཆོག། 

༡༦.༡.༦. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡགི་ནང་:་བཀོད་མི་དང་འ�ིལ་ 3་ཁར་ལེན་ 
མི་གིས་ 3་ཁར་ལེན་པའི་ས་ཆ་དེ་ གཞན་:་3་ཁར་]ོད་ཆོག། 

 ༡༦.༢. འགན་qར། 
༡༦.༢.༡. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡགི་ནང་ ཆདེ་�་མངགས་ཏེ་ལོགས་�་;ེ་ 

བཀདོ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ 3་eདོ་Jི་�ས་ 
�ན་ཚང་བའམ་ གན་�་ཆ་མེད་འUོ་བའི་ནང་འཁོད་:་རང་ ས་ཆའི་ནང་ 
གཞི་བ�གས་འབད་ཡདོཔ་ག་ཅི་ཨིན་�ང་ ཆ་མཉམ་བa་དགོསཔ་མ་ཚད་ 
ས་ཆ་ཡང་ `ར་Uི་གནས་ངས་ག་ཨིནམ་འབད་ལོག་]དོ་དགོ། 

༡༦.༢.༢. ཁོངས་�་མ་གཏོགས་པའི་དོན་གནད། 
 གལ་Sིད་ 3་ཁར་ལེན་མི་ས་ཆ་དེ་ རང་བཞིན་vེན་ངན་:་བNེན་ཏེ་ཆ་མཉམ་ 

མེདཔ་བཏང་དཔ་ ཡང་ཅིན་ �་ཆེ་Oགས་འབད་ ཡང་ཅནི་ ཧ་ཅང་གིས་ 
ཕན་ཐོག་མེདཔ་�ར་སོངམ་ ཡང་ཅིན་ 8་གཏན་ལས་eོད་མ་བ|བ་པ་ 
ཡང་ཅིན་ གtང་གི་གོང་འཕེལ་ལས་དོན་:་ མཁོ་གལ་Xང་བའི་གནས་ 
:གས་གང་�ང་ཅིག་:་བNེན་གtང་གི་བཞེས་ཏེ་ ས་ཆ་3་ཐོག་]དོ་ལེན་Uི་ 
གན་ཡིག་འདི་ཆ་མདེ་གཏང་པ་ཅིན་ ས་ཆ་འདི་ནང་ Eིམ་Uི་གཞི་Nེན་བཟོ་ 
ཡོད་པའི་རིགས་ཆ་མཉམ་ 3་ཁར་ལེན་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ དེའི་lལ་འཛིན་ 
པ་གིས་ ས་ཆ་འདི་ནང་:་འbལ་ཞིནམ་ལས་ ལོག་ེ་འB་འབག་ཆོག། 
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༡༦.༢.f. 3་ཁར་ལེན་པའི་ ས་ཆ་:་གཞན་Uིས་ཉེན་ཁ་Xང་མི་དང་ བཙན་འbལ་ཐོག་ 
eདོ་པ་ ཡང་ཅནི་ 3་eདོ་Jི་དབང་ཆ་:་ བར་ད'ོགས་འབད་བའི་$ོར་ 
ལས་ཧ་གོ་བའི་$བས་:་ 3་ཁར་]ོད་མི་:་ <ལ་མBན་ཐོག་ལས་བ-་ 
འ@ནི་འབད་དགོ། 

༡༦.༢.༤. ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡགི་ནང་ ཆདེ་�་མངགས་ཏེ་ལོགས་�་;ེ་ 
བཀདོ་དེ་ཡདོན་མ་གཏོགས་ དེ་མནི་ 3་ཐོག་ལེན་མི་གིས་ 3་ཁར་ལེན་པའི་ 
ས་ཆའི་ནང་ གཏན་འཇགས་Jི་གཞི་Nེན་ག་ཅི་ཨིན་�ང་ གཞི་བ�གས་འབད་ 
མི་ཆོག། 

༡༦.༢.༥. ས་ཆ་eདོ་འ@ོའི་$བས་ བཅའ་�ིམས་དི་གི་དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་ཏེ་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་ ག་ཅི་གི་ དོན་ལས་ཨིན་�ང་ 3་ཁར་ལེན་མི་ས་ཆ་དེ་
བཞག་ེ་འཐོན་འUོ་མི་ཆོག། 

༡༦.༢.༦. 3་ཁར་ལེན་པའི་ས་ཆ་དེ་ གན་ཡིག་ནང་ཡདོ་པའི་དམིགས་དོན་:་མིན་པར་ 
གནད་དོན་གཞན་ ག་ཅི་གི་དོན་ལས་ཨིན་�ང་ བདེ་eོད་འབད་མི་ཆོག། 

 
 

ལེ̂ ་ �ག་པ།ལེ̂ ་ �ག་པ།ལེ̂ ་ �ག་པ།ལེ̂ ་ �ག་པ།    
$བས་ཐགོ་བ5འ་བ།$བས་ཐགོ་བ5འ་བ།$བས་ཐགོ་བ5འ་བ།$བས་ཐགོ་བ5འ་བ།    

 
༡༧༡༧༡༧༡༧....    ཞལ་འཛམོས་ཁང་དང་ དསོ་ཁང་ མཛདོ་ཁང་<་གི་eདོ་3།ཞལ་འཛམོས་ཁང་དང་ དསོ་ཁང་ མཛདོ་ཁང་<་གི་eདོ་3།ཞལ་འཛམོས་ཁང་དང་ དསོ་ཁང་ མཛདོ་ཁང་<་གི་eདོ་3།ཞལ་འཛམོས་ཁང་དང་ དསོ་ཁང་ མཛདོ་ཁང་<་གི་eདོ་3།    

༡༧.༡. ཞལ་འཛོམས་ཁང་དང་ དསོ་ཁང་ མཛདོ་ཁང་ ཡང་ཅིན་ འད་ིདང་ཆ་འO་བའི་Eིམ་ 
Uི་གཞི་Nེན་(དོན་ཚན་འདི་ནང་བ5འ་བའི་ཁང་མིག་ཟེར་མི་)<་ �ས་�ན་�་ངོ་གཅིག་ 
གི་འོག་#འི་དོན་:་བ5འ་མི་རིགས་ འགབ་<གསཔ་ཨིན། 
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༡༧.༢.  8་ཕན་གཉིས་Jི་གན་ཡིག་ནང་:་<ད་དགོསཔ: 
  ༡༧.༢.༡. བ5འ་བའི་3་ཚད། 
  ༡༧.༢.༢. བ5འ་བའི་དོན་དག། དང་ 
  ༡༧.༢.f. བ5འ་བའི་�ས་�ན། 
༡༧.f. གོང་གི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡༧.༢) པ་དང་འ�ིལ་ 8་ཕན་གཉིས་Jིས་གན་ཡིག་ 

བཟོ་ེ་ཡདོན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ $བས་ཐོག་གི་བ5འ་བ་;ེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 
༡༧.༤. གལ་Sིད་ གོང་གི་ནང་གསསེ་དནོ་ཚན་(༡༧.༢.) པའི་དགོངས་དོན་�ར་གན་ཡིག་གི་ 

ཚིག་དོན་:་གནས་མ་བ|བ་པ་ཅིན་ 8་ཕན་Uིས་ 8་ཕན་གཞན་:་བ5འ་བའི་3་ཆ་ 
ལས་ �་ཆ་༥༠ �ད་འBས་]དོ་དག།ོ 

 
 

ལེ̂ ་ བ�ལེ̂ ་ བ�ལེ̂ ་ བ�ལེ̂ ་ བ�ན་པ།ན་པ།ན་པ།ན་པ།    
བ-་འ@ནི།བ-་འ@ནི།བ-་འ@ནི།བ-་འ@ནི།    

    
༡༨༡༨༡༨༡༨....    ཁང་3འ་ིEམི་U་ིབ-་འ@ནི།ཁང་3འ་ིEམི་U་ིབ-་འ@ནི།ཁང་3འ་ིEམི་U་ིབ-་འ@ནི།ཁང་3འ་ིEམི་U་ིབ-་འ@ནི།    

༡༨.༡. 3་ཁར་eོད་མཚམས་Jི་�ས་�ན་�ོགསཔ་ད་ ཇོ་བདག་གིས་ གན་ཡིག་དེ་ ཆ་མེད་ 
གཏང་ནིའི་[ོ་འདདོ་ཡདོ་པ་ཅིན་ དེ་གི་$ོར་ལས་�ཝ་གཉིས་Jི་`་གོང་ལས་ཡིག་ཐོག་:་ 
བ-་འ@ནི་འབད་དགོ། 

༡༨.༢. 3་ཁར་eོད་མཚམས་Jི་�ས་�ན་$བས་ གན་ཡིག་དང་འ�ིན་ཏེ་ ཁང་3འི་Eིམ་འདི་ 
ཇོ་བདག་ཁོ་ར་sོད་ནིའི་དོན་:་ ལོག་ལེན་ཆོག་མི་དེ་ ལོག་ལེན་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ �ཝ་ 
གཉིས་Jི་`་གོང་ལས་ ཡིག་ཐོག་:་བ-་འ@ིན་�ིན་དགོ། 

༡༨.f. བཅའ་�ིམས་འདིའི་དནོ་ཚན་༡f.༡.f པ་དང་འ�ིལ་ཏེའམ་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་ 
གནད་དོན་གཞན་ལས་འགལ་བ་ཐོན་ཏེ་ ཁང་3ར་sདོ་མི་:་ བཏོན་གཏང་དགོཔ་ 
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འཐོན་པ་ཅིན་ ཇོ་བདག་གིས་དའེི་$ོར་ ཁང་3ར་sདོ་མི་:་ �ཝ་གཉིས་Jི་`་གོང་ 
ལས་ ཡིག་ཐོག་:་བ-་འ@ིན་འབད་དགོ། 

༡༨.༤. ཇོ་བདག་གིས་ཁང་3་ཡར་སེང་vབ་ནིའི་དོན་ལས་ ཁང་3ར་sདོ་མི་:་�ཝ་ག�མ་Uི་ 
`་གོང་ལས་ ཡགི་ཐོག་:་བ-་འ@ནི་འབད་དགོ། 

༡༨.༥. གོང་གི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡༨.༡)(༡༨.༢)(༡༨.f)ཡང་ཅིན་(༡༨.༤) :་བNེན་
པའི་བ-་འ@ནི་<་ ཁང་3ར་sདོ་མི་:་ ཁང་3འི་Eིམ་ནང་:་;ེ་]དོ་དགོ། 

༡༨.༦. ཁང་3་eདོ་མཚམས་Jི་�ས་�ན་�ོགསཔ་ད་ ཁང་3ར་sདོ་མི་དེ་ ཁང་3འི་Eིམ་ནང་ 
ལས་འཐོན་འU་ོནིའི་[ོ་འདདོ་ཡདོ་ཚེ་ �ཝ་གཉིས་Jི་`་གོང་ལས་ ཇོ་བདག་:་བ-་
འ@ནི་ཡིག་ཐོག་�ིན་དགོ། 

༡༨.༧. ཁང་Eིམ་3་ཁར་eོད་འ@འོི་$བས་ གན་ཡིག་དང་འ�ིལ་ ཁང་3ར་sོད་མི་གིས་གན་ 
ཡིག་ཆ་་མེད་གཏང་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཇོ་བདག་:་�ཝ་གཉིས་Jི་`་གོང་ལས་ ཡིག་ 
ཐོག་:་བ-་འ@ིན་འབད་དགོ། 

༡༨.༨. ཁང་3ར་sདོ་མའིི་ཁ་Bག་ལས་ གན་ཡིག་འདི་ བ6ར་གསོ་འབད་ནིའི་[ོ་འདདོ་ཡདོ་ 
ཚེ་ �ཝ་གཉིས་Jི་`་གོང་ལས་ ཇོ་བདག་:་བ-་འ@ིན་ཡིག་ཐོག་:་�ིན་དགོ། 

༡༨.༩. གོང་གི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཨང་(༡༨.༦) (༡༨.༧) ཡང་ཅིན་ (༡༨.༨):་བNེན་ 
པའི་བ-་འ@ནི་<་ ཇོ་བདག་:་གན་ཡིག་ནང་:་བཀོད་ཡདོ་མི་ ཁ་�ང་ཐོག་:་བ-་ 
འ@ནི་འབད་དགོ། 

 ཁངོས་�་མ་གཏགོས་པའ་ིདནོ་གནད།ཁངོས་�་མ་གཏགོས་པའ་ིདནོ་གནད།ཁངོས་�་མ་གཏགོས་པའ་ིདནོ་གནད།ཁངོས་�་མ་གཏགོས་པའ་ིདནོ་གནད།    
༡༨.༡༠. གལ་Sིད་ ཁང་Eིམ་3་ཁར་eོད་འ@འོི་$བས་ ཁང་3ར་sོད་མི་དེ་ཤི་vེན་Xང་ཚེ་ ཚེ་

འདས་འདི་:་བNེན་ཏེ་sོད་མི་lལ་འཛིན་པ་<་གིས་ བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་བཀདོ་དེ་
ཡོད་པའི་lལ་འཛིན་ཐོབ་དབང་དེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་lལ་འཛིན་<་གིས་དེ་ 
འ@ལ་ལས་ ཇོ་བདག་:་བ-་འ@ིན་འབད་དེ་ ཁང་3འི་Eིམ་ནང་ལས་འཐོན་འUོ་ཆོག། 
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༡༨.༡༡. གལ་Sིད་ ཁང་3ར་sདོ་མི་དེ་ ཁང་3་eདོ་མཚམས་Jི་�ས་�ན་�ོགསཔ་ད་ ཤི་vེན་ 
འXང་པ་ཅིན་ ཇོ་བདག་གིས་lལ་འཛིན་པ་<་:་ ཁང་3འི་Eིམ་ནང་ལས་འཐོན་འUོ་ 
ནིའི་དནོ་:་ �ཝ་གཉིས་Jི་�ས་�ན་�ིན་དགོ། 

༡༨.༡༢. གལ་Sིད་ ཁང་3འི་Eིམ་དེ་རང་བཞིན་vེན་ངན་:་བNེན་ཏེ་ ཆ་མཉམ་མེདཔ་བཏབ་བ་ 
དང་ ཡང་ཅིན་ གནོད་6ོན་;ོམ་vབ་ེ་ 8་གཏན་ལས་eོད་མ་བ|བ་བཟོ་བ་ཅིན་ 
ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་དེ་འ@ལ་ལས་ བ-་འ@ིན་དང་བཅསཔ་;ེ་ཁང་3འི་Eིམ་དེ་ནང་ 
ལས་འཐོན་འU་ོཆོག། 

    
༡༩.༡༩.༡༩.༡༩.    ས་ཆ་ས་ཆ་ས་ཆ་ས་ཆ་3་ཐགོ་]དོ་ལནེ་U་ིབ-་འ@ནི།3་ཐགོ་]དོ་ལནེ་U་ིབ-་འ@ནི།3་ཐགོ་]དོ་ལནེ་U་ིབ-་འ@ནི།3་ཐགོ་]དོ་ལནེ་U་ིབ-་འ@ནི།    

༡༩.༡. གལ་Sིད་ ས་ཆ་3་ཐོག་]དོ་ལེན་Uི་�ས་�ན་�ོགསཔ་ད་ 3་ཐོག་]ོད་མི་གིས་3་ཁར་ 
ལེན་མི་ +ིར་བཏོན་གཏང་ནིའི་[ོ་འདདོ་ཡདོ་པ་ཅིན་ དའེི་$ོར་�་ངོ་�ག་གི་`་གོང་ 
ལས་ ཡིག་ཐོག་:་བ-་འ@ིན་འབད་དགོ། 

༡༩.༢. གལ་Sིད་ ས་ཆ་3་eདོ་Jི་�ས་�ན་�ོགསཔ་ད་ 3་ཁར་ལེན་མིའི་ཁ་Bག་ལས་ ས་ཆ་
3་ཐོག་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡིག་ བ6ར་གསོ་འབད་ནིའི་[ོ་འདདོ་རེ་ཡོད་ཚེ་3་ཐོག་ ]དོ་
མི་:་�་ངོ་�ག་གི་`་གོང་ལས་ཡིག་ཐོག་:་བ-་འ@ིན་འབད་དགོ། 

༡༩.f. ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡༩.༡) ཡང་ཅིན་(༡༩.༢) :་བNེན་པའི་བ-་འ@ནི་<་ 3་ 
ཁར་ལེན་མི་:་དང་ ཡང་ཅིན་ 3་ཐོག་]ོད་མི་:་ ས་ཆ་3་ཐོག་]དོ་ལེན་Uི་གན་ཡིག་ 
ནང་བཀདོ་དེ་ཡོད་པའི་ ཁ་�ང་ཐོག་:་བ-་འ@ིན་འབད་དགོ། 

༡༩.༤. ཁོངས་�་མ་གཏོགས་པའི་དོན་གནད། 
 གལ་Sིད་ 3་ཐོག་ལེན་མི་ས་ཆ་དེ་ རང་བཞིན་vེན་ངན་:་བNེན་ཏེ་ �ིལ་པོའམ་�་ཆེ་ 

Oགས་འབད་ ཡང་ཅནི་ 8་གཏན་ལས་eོད་མ་བ|བ་པའི་གནད་རེ་འཐོན་ཚེ་ 3་ཁར་ 
ལེན་མི་གིས་ དེ་འ@ལ་ལས་བ-་འ@ིན་འབད་དེ་ ས་ཆ་3་ཐོག་]དོ་ལེན་Uི་གན་ཡིག་ 
ཆ་མེད་གཏང་དག།ོ 
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ལེ̂ ་ བ�ད་པ།ལེ̂ ་ བ�ད་པ།ལེ̂ ་ བ�ད་པ།ལེ̂ ་ བ�ད་པ།    
ཉོགས་འཛངི་འ�མ་འFགི་བཟ་ོཐངས།ཉོགས་འཛངི་འ�མ་འFགི་བཟ་ོཐངས།ཉོགས་འཛངི་འ�མ་འFགི་བཟ་ོཐངས།ཉོགས་འཛངི་འ�མ་འFགི་བཟ་ོཐངས།    

    
༢༠༢༠༢༠༢༠....    མBན་འFགི།མBན་འFགི།མBན་འFགི།མBན་འFགི།    

ས་དང་Eིམ་3་eདོ་:་བNེན་ཏེ་ཉོགས་འཛངི་ག་ཅི་ར་འཐོན་�ང་ 8་ཕན་<་གིས་མBན་འ�ེལ་Uི་ཐོག་:་  
སེལ་ཐབས་xིགས་དགོ། 

 
༢༡.༢༡.༢༡.༢༡.    བད་ེའFགི་བཟ་ོཐངས།བད་ེའFགི་བཟ་ོཐངས།བད་ེའFགི་བཟ་ོཐངས།བད་ེའFགི་བཟ་ོཐངས།    
 གལ་Sིད་ 8་ཕན་<་གིས་མBན་འFིག་གི་�ོ་ལས་འཛངི་སེལ་མ་<གས་པ་ཅིན་ 8་ཕན་<་གི་�བ་ལས་མི་ 

རེ་བ�གས་ཏེ་ བདེ་འFིག་ཐོག་:་སེལ་ཐབས་xིགས་དགོ། 
 
༢༢༢༢༢༢༢༢....    t་ཚགི་uལ་ཐངས།t་ཚགི་uལ་ཐངས།t་ཚགི་uལ་ཐངས།t་ཚགི་uལ་ཐངས།    

༢༢.༡. བཅས་�ིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་<་དང་འ�ིལ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་གནད་ལས་བNེན་ 
ཉོགས་བཤད་Jི་t་ཚིག་<་ ས་གནས་ཁག་:་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ས་དང་ 
Eིམ་3་eདོ་དབང་འཛིན་:་uལ་དགོ། 

༢༢.༢. ཉོགས་འཛིང་འ�མ་འFིག་ཚོགས་�ང་གིས་ ཉོགས་འཛངི་<་�ན་གསན་འབད་དེ་ 
ཡིག་ཐོག་:་Fོས་ཆོད་བཏོན་དགོ། 

༢༢.f. 8་ཕན་ཞིག་གིས་ ཉོགས་འཛིང་འ�མ་འFིག་ཚོགས་�ང་གི་Fསོ་ཆོད་:་ ཁེ་�ད་མ་ 
བ|བ་པའི་གནད་རེ་འཐོན་ཚེ་ �ིམས་Jི་འ�ན་སར་མཐོ་ག|གས་འབད་ཆོག། 
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ལེ̂ ་ དI་པ།ལེ̂ ་ དI་པ།ལེ̂ ་ དI་པ།ལེ̂ ་ དI་པ།    

ཉསེ་ཆད་དང་ ཉེས་�།ཉསེ་ཆད་དང་ ཉེས་�།ཉསེ་ཆད་དང་ ཉེས་�།ཉསེ་ཆད་དང་ ཉེས་�།    
    
༢f༢f༢f༢f....    �མིས་དང་མ་མBན་པའ་ི 3་ཚད་ཡར་སངེ་།�མིས་དང་མ་མBན་པའ་ི 3་ཚད་ཡར་སངེ་།�མིས་དང་མ་མBན་པའ་ི 3་ཚད་ཡར་སངེ་།�མིས་དང་མ་མBན་པའ་ི 3་ཚད་ཡར་སངེ་།    

Eིམ་Uི་ཇོ་བདག་དང་ ཡང་ཅིན་ ས་ཆ་3་ཐོག་]ོད་མི་གིས་ བཅས་�ིམས་འདི་གི་དནོ་ཚན་༡༠ པ་གི་ 
དགངོས་དོན་དང་མ་འ�ིལ་བར་ ཁང་3་དང་ས་3་ཡར་སེང་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ཆད་�་ངོ་གཅིག་གི་3་ཆ་ 
དང་འOན་འO་ཕོག། ཇོ་བདག་དང་ ཡང་ཅིན་ ས་ཆ་3་ཐོག་]དོ་མི་གིས་ �ིམས་དང་མBན་པར་eོད་3་ 
ལེན་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ �ར་ལོག་]དོ་དགོ། 

 
༢༤.༢༤.༢༤.༢༤.    མཁ་ོཆས་དང་ མBན་vནེ་<་བཏགོ་བཞག་པ།མཁ་ོཆས་དང་ མBན་vནེ་<་བཏགོ་བཞག་པ།མཁ་ོཆས་དང་ མBན་vནེ་<་བཏགོ་བཞག་པ།མཁ་ོཆས་དང་ མBན་vནེ་<་བཏགོ་བཞག་པ།    

༢༤.༡. ཁང་3ར་sདོ་མི་དང་ ཡང་ཅནི་ ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ བེད་eདོ་འབད་མི་མཁོ་ 
ཆས་དང་ མBན་vེན་<་ བདནེ་qངས་<ལ་མBན་མེད་པར་ ཇོ་བདག་དང་ ཡང་ 
ཅིན་ ས་ཆ་3་ཐོག་]ོད་མི་གིས་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡f.༢.༡༠)པ་ ཡང་ཅནི་ 
(༡༥.༢.༥) པའི་དགོངས་དནོ་ལས་འགལ་ེ་བཏོགས་བཞག་པའམ་ བཀག་ཆ་འབད་ 
དེ་བཞག་པ་ཅིན་ འདི་གི་ཉེས་ཆད་�་ངོ་གཉིས་Jི་ཁང་3འམ་ས་3་དང་འOན་འO་ཕོག་ 
ནི་དང་ མཁོ་ཆས་དང་མBན་vེན་<་ དེ་འ@ལ་ལས་ལོག་བ�གས་�ིན་དགོ།  

༢༤.༢. གལ་Sིད་ ཇོ་བདག་གམ་ ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་མི་གིས་ མཁོ་ཆས་དང་མBན་vེན་<་དེ་ 
འ@ལ་ལས་ལོག་མ་བ�གས་པ་ཅནི་ ཁང་3ར་sདོ་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ Eིམ་དང་ས་ཆ་ 
3་ཁར་ལེན་མི་གིས་བ�གས་ཆོགཔ་མ་ཚད་ དེ་གི་3་ཆ་<་ཇོ་བདག་དང་ ཡང་ཅནི་ 
Eིམ་དང་ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་མི་:་ �་རིམ་བཞིན་�་]ོད་པའི་3་ཆ་ཐོག་ལས་བཏོགས་ 
ཆོག།    
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༢༥༢༥༢༥༢༥....    ཉནེ་Hང་མ་དpལ་བདག་བ.ང་འབད་བ།ཉནེ་Hང་མ་དpལ་བདག་བ.ང་འབད་བ།ཉནེ་Hང་མ་དpལ་བདག་བ.ང་འབད་བ།ཉནེ་Hང་མ་དpལ་བདག་བ.ང་འབད་བ།    

ཇོ་བདག་དང་ ཡང་ཅནི་ ས་ཆ་3་ཐོག་]ོད་མི་གིས་ བཅའ་�མིས་འདི་གི་ དོན་ཚན་༡༢ པའི་དགོངས་ 
དོན་དང་འ�ིལ་ ཉེན་Hང་མ་དpལ་བ�གས་ཡདོ་མི་དེ་ ཁང་3ར་sོད་མི་དང་ ཡང་ཅནི་ ས་ཆ་3་ཁར་ 
ལེན་མི་:་ ལོག་མ་]ོད་པར་བཞག་པ་ཅིན་ ཉེན་Hང་མ་དpལ་བ�གས་མའིི་Iར་ �ས་�ན་ཇི་སོང་གི་ 
�ིམས་མBན་6དེ་8སི་vབ་ེ་]དོ་དག།ོ 

 
༢༦༢༦༢༦༢༦....    �མིས་དང་མ་མBན་པར་+རི་བཏནོ་གཏང་བ།�མིས་དང་མ་མBན་པར་+རི་བཏནོ་གཏང་བ།�མིས་དང་མ་མBན་པར་+རི་བཏནོ་གཏང་བ།�མིས་དང་མ་མBན་པར་+རི་བཏནོ་གཏང་བ།    

ཇོ་བདག་དང་ ཡང་ཅནི་ ས་ཆ་3་ཐོག་]ོད་མི་གིས་ བཅས་�མིས་འདི་གི་ནང་གསསེ་(༡f.༡.f)  ཡང་
ཅིན་ (༡༥.༡.༤) པའི་དགངོས་དོན་དང་མ་འ�ིལ་བར་ ཁང་3ར་sདོ་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ ས་ཆ་3་ལེན་
མི་དེ་ +ིར་བཏོན་བཏང་པ་ཅིན་ ཉེས་ཆད་�་ངོ་ག�མ་Uི་3་ཆ་དང་འOན་འO་ཕོག། +ིར་བཏོན་ཡོད་པའི་
མི་དེ་ ཁང་3འི་Eིམ་དང་ ཡང་ཅིན་ 3་ཐོག་]དོ་མི་ས་ཆ་དེ་ ལོག་ེ་བདག་བ.ང་འབད་བPག་དགོསཔ་
དང་ �ད་འBས་�་ངོ་གཉིས་Jི་3་ཆ་དང་འOན་འO་]དོ་དག།ོ 

 
༢༧.༢༧.༢༧.༢༧.    གནས་<ལ་གསང་བཞག་པ།གནས་<ལ་གསང་བཞག་པ།གནས་<ལ་གསང་བཞག་པ།གནས་<ལ་གསང་བཞག་པ།    

ཁང་Eིམ་དང་ ས་ཆ་3་ཐོག་]དོ་མི་ ཡང་ཅིན་ 3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ བཅས་�ིམས་འདི་གི་ནང་གསེས་ 
དོན་ཚན་(༡༤.༢.༥) དང་(༡༥.༢.༡) གི་དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་ གནས་<ལ་འ@ང་ེ་�བ་དགོཔ་<་ 
མ་�བ་པར་ ;་གསང་བཞག་པ་ཅིན་ ཉེས་ཆད་�་ངོ་གཅིག་གི་3་ཆ་དང་འOན་འO་ཕོག། 

 
༢༨༢༨༢༨༢༨....    �མིས་དང་མ་མBན་པའ་ིབདག་བ.ང་།�མིས་དང་མ་མBན་པའ་ིབདག་བ.ང་།�མིས་དང་མ་མBན་པའ་ིབདག་བ.ང་།�མིས་དང་མ་མBན་པའ་ིབདག་བ.ང་།    

༢༨.༡. ས་དང་Eིམ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡིག་ བ6ར་གསོ་མ་འབད་བ་དང་ ཡང་ཅིན་ བཅའ་ 
�ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་འཐོན་འUོ་དགོ་ཟེར་བ-་འ@ིན་]དོ་པའི་ lལ་ལས་ 
ཁང་3ར་sདོ་མི་དང་ ཡང་ཅནི་ ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ ཁང་3འི་Eིམ་དང་ ཡང་ཅིན་ 3་
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ཐོག་eོད་མི་ས་ཆ་དེ་ནང་འ@ོ་མBད་དེ་རང་ བདག་བ.ང་འབད་sོད་པ་ཅིན་ ཉེས་ཆད་�་ངོ་ 
གཉིས་Jི་3་ཆ་དང་འOན་འO་ཕོག། 

༢༨.༢. �ིམས་དང་མ་མBན་པར་ བདག་བ.ང་འབད་བའི་3་ཆ་ཡང་ ས་དང་Eིམ་3་eདོ་Jི་�ས་�ན་ 
$བས་དང་ ཡང་ཅིན་ བཏོན་བཏང་ནིའི་བ-་འ@ིན་མ་འབད་བའ་ི$བས་Jི་3་ཚད་འདི་ ཇོ་ 
བདག་དང་3་ཁར་]ོད་མི་:་]ོད་དག།ོ 

 
༢༩༢༩༢༩༢༩....    ཁང་3འ་ིEམི་ ཡང་ཅནི་ 3་ཐགོ་eདོ་མ་ིས་ཆའ་ིནང་ལས་ �ིཁང་3འ་ིEམི་ ཡང་ཅནི་ 3་ཐགོ་eདོ་མ་ིས་ཆའ་ིནང་ལས་ �ིཁང་3འ་ིEམི་ ཡང་ཅནི་ 3་ཐགོ་eདོ་མ་ིས་ཆའ་ིནང་ལས་ �ིཁང་3འ་ིEམི་ ཡང་ཅནི་ 3་ཐགོ་eདོ་མ་ིས་ཆའ་ིནང་ལས་ �ིམས་དང་མ་མBན་པར་འཐནོ་འU་ོབ།མས་དང་མ་མBན་པར་འཐནོ་འU་ོབ།མས་དང་མ་མBན་པར་འཐནོ་འU་ོབ།མས་དང་མ་མBན་པར་འཐནོ་འU་ོབ།    

༢༩.༡. བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགོངས་དནོ་དང་མ་འ�ིལ་བར་ ཁང་3ར་sདོ་མི་གི་ས་ ཁང་3འི་Eིམ་ནང་ 
ལས་འཐོན་འU་ོབ་ཅིན་ དེའི་ཉེས་ཆད་�་ངོ་གཉིས་Jི་ཁང་3་དང་འOན་འO་ཕོག། 

༢༩.༢. བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགོངས་དནོ་དང་མ་འ�ིལ་བར་ ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ས་ཆའི་ནང་ལས་ 
འཐོན་འUོ་བ་ཅནི་ དའེི་ཉེས་ཆད་ �་ངོ་�ག་གི་3་ཆ་དང་འOན་འO་ཕོག། 

 
ffff༠༠༠༠....    ཁང་3ར་sདོ་མི་ ཡང་ཅནི་ ས་ཆ་ཁང་3ར་sདོ་མི་ ཡང་ཅནི་ ས་ཆ་ཁང་3ར་sདོ་མི་ ཡང་ཅནི་ ས་ཆ་ཁང་3ར་sདོ་མི་ ཡང་ཅནི་ ས་ཆ་3་ཁར་ལནེ་མ་ིགསི་ �མིས་དང་མ་མBན་པར་ ས་དང་Eིམ་གཞན་:་ 3་ཁར་ལནེ་མ་ིགསི་ �མིས་དང་མ་མBན་པར་ ས་དང་Eིམ་གཞན་:་ 3་ཁར་ལནེ་མ་ིགསི་ �མིས་དང་མ་མBན་པར་ ས་དང་Eིམ་གཞན་:་ 3་ཁར་ལནེ་མ་ིགསི་ �མིས་དང་མ་མBན་པར་ ས་དང་Eིམ་གཞན་:་ 

3་ཐགོ་བཏང་བ།3་ཐགོ་བཏང་བ།3་ཐགོ་བཏང་བ།3་ཐགོ་བཏང་བ།    
f༠.༡. ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་ བཅས་�མིས་འདི་གིས་དགོངས་དོན་དང་གན་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ལས་འགལ་ 

ཏེ་ མི་གཞན་ཅིག་:་3་ཁར་བཏང་པ་ཅིན་ དེ་གི་ཉེས་ཆད་ �་ངོ་གཉིས་Jི་3་ཆ་དང་འOན་འO་ 
ཕོག། ཁང་3འི་Eིམ་ནང་sདོ་མི་ མི་གཞན་མི་འདི་བཏོན་གཏང་ནི་དང་ གལ་Sིད་ཁང་3ར་sདོ་ 
མི་གིས་ མི་གཞན་མི་འདི་ལས་ 3་ཚད་ངོ་མ་ལས་Dག་པའི་3་ཆ་ལེན་ཡོད་པ་ཅིན་ Dག་ལེན་མ་ི 
དེ་ཡང་ཇོ་བདག་:་]ོད་དགོ། 

f༠.༢. ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ བཅས་�ིམས་འདི་གིས་དགོངས་དནོ་དང་གན་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ལས་ 
འགལ་ེ་ ས་ཆ་འདི་མི་གཞན་ཅིག་:་ 3་ཁར་བཏང་པ་ཅིན་ དེ་གི་ཉེས་ཆད་ �་ངོ་�ག་གི་3་ 
ཆ་དང་འOན་འO་ཕོག། 3་ཁར་ལེན་པའི་ས་ཆ་eོད་མི་ མི་གཞན་མི་འདི་བཏོན་ གཏང་ནི་དང་ 
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གལ་Sིད་ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ མི་གཞན་མི་འདི་ལས་ 3་ཚད་ངོ་མ་ལས་ Dག་པའི་3་ཆ་
ལེན་ཡོད་པ་ཅིན་ Dག་མི་དེ་ཡང་ཇོ་བདག་:་]ོད་དགོ། 

 
f༡f༡f༡f༡....    འ�ི་འགན་གཞན་ལས་འགལ་བ། འ�ི་འགན་གཞན་ལས་འགལ་བ། འ�ི་འགན་གཞན་ལས་འགལ་བ། འ�ི་འགན་གཞན་ལས་འགལ་བ།     

ཇོ་བདག་དང་ ཁང་3ར་sདོ་མི་ དེ་ལས་ ས་ཆ་3་ཐོག་]ོད་མི་ ཡང་ཅིན་ ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་<་གིས་ 
བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགོངས་དནོ་གཞན་<་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ དེའི་ཉེས་ཆད་ �་ངོ་གཅིག་ལས་�་ངོ་
ག�མ་<ན་ �ལ་ཡོངས་ལས་མ་ི3་ཚད་དང་འOན་འO་ཕོག།  

 
f༢f༢f༢f༢....    དབང་འཛནི་ཡདོ་པའ་ིདབེ་བxགིས། དབང་འཛནི་ཡདོ་པའ་ིདབེ་བxགིས། དབང་འཛནི་ཡདོ་པའ་ིདབེ་བxགིས། དབང་འཛནི་ཡདོ་པའ་ིདབེ་བxགིས།     

�ོང་ཁ་དང་ཨངི་ལིཤ་གཉིས་Jི་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འOཝ་རེ་འཐོན་ཚེ་ �ོང་ཁའི་དེབ་བxིགས་:་ཆ་གནས་
བཞག་དགོ། 

 
ff.ff.ff.ff.    བAར་བཅསོ། བAར་བཅསོ། བAར་བཅསོ། བAར་བཅསོ།     

�ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་ཆེན་མོའི་ནང་ལས་ དགོས་གལ་དང་འ�ལི་ཏེ་ ནམ་རང་འབད་�ང་བཅའ་�ིམས་
འདི་ནང་:་ཡོད་པའི་དནོ་ཚན་<་བAར་བཅསོ་གནང་ཆོག། 

 
f༤f༤f༤f༤....    གོ་དནོ་ངསེ་ཚགི།གོ་དནོ་ངསེ་ཚགི།གོ་དནོ་ངསེ་ཚགི།གོ་དནོ་ངསེ་ཚགི།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དོན་:་: 

f༤.༡. ““““བཅའ་�མིས་བཅའ་�མིས་བཅའ་�མིས་བཅའ་�མིས་”””” ཟེར་མི་འདི་ འ}ག་གི་ས་དང་Eིམ་3་eདོ་J་ིབཅའ་�མིས་༢༠༠༤ ཅན་མ་
:་གོ་ནི། 

f༤.༢. ““““དབང་འཛནི་དབང་འཛནི་དབང་འཛནི་དབང་འཛནི་”””” ཟེར་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་Dན་ཁག་འོག་གི་ ངོས་འཛིན་ཡདོ་མི་ལས་qངས་:་
གོ། 
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f༤.f. ““““གན་ཡགི་གན་ཡགི་གན་ཡགི་གན་ཡགི་”””” ཟེར་མི་འད་ི དོན་ཚན་༦ པའི་དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ བཟོ་དགོས་པའི་གན་
ཡིག་:་གོ། 

f༤.༤. ““““ཚབས་-ོལ་ཚབས་-ོལ་ཚབས་-ོལ་ཚབས་-ོལ་”””” ཟེར་མི་འད་ི ཁང་3འི་Eིམ་ ཡང་ཅིན་ eདོ་3་]དོ་པའི་ས་ཆ་འདི་ རང་
བཞིན་vེན་ངན་Uིས་གནདོཔ་vབ་ེ་ཡོད་པའི་གནས་ངས་ཅིག་:་གོ། 

f༤.༥. ““““3་ཐོག་3་ཐོག་3་ཐོག་3་ཐོག་”””” ཟེར་མི་འད་ི 3་ཁར་ ཡང་ཅིན་ 3་ཡོན་གཞན་ཐོབ་ནིའི་དོན་:་�ས་ཚོད་བཟོ་
ཞིནམ་ལས་ མི་གཞན་ཅིག་:་ ས་དང་Eིམ་བདག་བ.ང་འབད་བPག་ནི་དང་ བདེ་eདོ་འབད་
ཆོག་པའི་དབང་ཆ་�ིལ་�་]དོ་མི་:་གོ། 

f༤.༦. “ས་ཆ་“ས་ཆ་“ས་ཆ་“ས་ཆ་3་ཁར་]དོ་ལནེ་མ་ིགན་ཡགི་3་ཁར་]དོ་ལནེ་མ་ིགན་ཡགི་3་ཁར་]དོ་ལནེ་མ་ིགན་ཡགི་3་ཁར་]དོ་ལནེ་མ་ིགན་ཡགི་”””” ཟེར་མི་འད་ིདོན་ཚན་༦.༢ པའི་དགོངས་དནོ་དང་འ�ིལ་
ཏེ་ བཟོ་དགོས་པའི་གན་ཡིག་ཅིག་:་གོ།  

f༤.༧. ““““3་ཁར་ལནེ་མི་3་ཁར་ལནེ་མི་3་ཁར་ལནེ་མི་3་ཁར་ལནེ་མི་”””” ཟེར་མི་འདི་ ས་ཆ་3་ཐོག་eོད་ནི་དོན་:་ལེན་མིའི་མི་ཅིག་:་གོ།  
f༤.༨. ““““3་3་3་3་ཁར་]ོཁར་]ོཁར་]ོཁར་]ོད་མ་ིད་མ་ིད་མ་ིད་མ་ི”””” ཟེར་མི་འདི་ ས་ཆ་3་ཐོག་]ོད་པའི་མི་ཅིག་:་གོ། 
f༤.༩. ““““Kང་མདེ་Kང་མདེ་Kང་མདེ་Kང་མདེ་”””” ཟེར་མི་འད་ི འ}ག་གི་ཉེས་གོལ་�ིམས་དེབ་ནང་:་ཡོད་མི་ ངསེ་ཚིག་:་གོ། 
f༤.༡༠. ““““ཇོ་བདག་ཇོ་བདག་ཇོ་བདག་ཇོ་བདག་”””” ཟེར་མི་འད་ི ཁང་Eིམ་ཅིག་གི་བདག་དབང་ཡདོ་མི་ �ིམས་མBན་lལ་འཛནི་

དང་ �ིམས་Jི་ཆ་འཇོག་ངོ་བོ་ཅགི་དང་ ཡང་ཅནི་ མི་གཞན་:་ཁང་Eིམ་3་ཁར་]དོ་ནིའི་དབང་
ཚད་ཡོད་མི་ངོ་ཚབ་ཅིག་:་གོ། 

f༤.༡༡. ““““གཞསི་གནས་གཞསི་གནས་གཞསི་གནས་གཞསི་གནས་”””” ཟེར་མི་འདི་ 3་ཁར་བཏང་པའི་ཁང་Eིམ་དང་མཐའ་འཁོར་ས་ཁོངས་ ཡང་ན་ 
3་ཐོག་]ོད་པའི་ས་ཆའི་རིགས་:་གོ། 

f༤.༡༢.““““8་8་8་8་ཕན་” ཕན་” ཕན་” ཕན་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་�མིས་འདི་དང་འ�ལི་བའི་ཇོ་བདག་དང་ ཁང་3ར་sདོ་མི་ 
ཡང་ཅིན་ ས་ཆ་3་ཐོག་]དོ་མི་དང་ eདོ་3་ལེན་མི་<་:་གོ།  

f༤.༡f. ““““3་ཆ་3་ཆ་3་ཆ་3་ཆ་”””” ཟེར་མི་འད་ི ཁང་3འི་Eིམ་ ཡང་ཅནི་ 3་ཐོག་]ོད་མི་ས་ཆ་ བེད་eོད་འབད་ནི་ 
ཡང་ན་ བདག་བ.ང་འབད་ནིའི་དོན་:་ 3་ཡོད་]ོད་མི་:་གོ། 
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f༤.༡༤.““““ཁང་3འ་ིEམི་ཁང་3འ་ིEམི་ཁང་3འ་ིEམི་ཁང་3འ་ིEམི་” ” ” ” ཟརེ་མི་འདི་ ཁང་མིག་ ཡང་ཅིན་ Eིམ་དང་འ�ེལ་བའི་ས་ཆ་བེད་eདོ་
འབད་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཁང་3འི་ཐོག་:་eོད་མི་ sདོ་Eིམ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཚོང་Aར་ཁང་གི་
དོན་ལས་eོད་མི་:་གོ། 

f༤.༡༥. ““““ཉེན་Hང་མ་དpལ་ཉེན་Hང་མ་དpལ་ཉེན་Hང་མ་དpལ་ཉེན་Hང་མ་དpལ་”””” ཟེར་མི་འད་ི ཁང་3ར་sདོ་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་
གིས་ ཇོ་བདག་དང་ ཡང་ཅནི་ ས་ཆ་3་ཐོག་]ོད་མི་:་ མ་དpལ་བ�གས་ེ་ཁང་3ར་sོད་མ་ི
དང་ ཡང་ཅིན་ ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་:་བNེན་ ངེས་མདེ་Jི་བས་མ་བདཝེ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ 
3་ཐོག་]ོད་མི་དང་ ཇོ་བདག་:་ Hང་6ོབ་Jི་དོན་ལས་ དpལ་]དོ་བཞག་མི་:་གོ། 

f༤.༡༦. ““““གནདོ་6ནོ་�་ཆེ་Oགས་གནདོ་6ནོ་�་ཆེ་Oགས་གནདོ་6ནོ་�་ཆེ་Oགས་གནདོ་6ནོ་�་ཆེ་Oགས་”””” ཟེར་མི་འདི་ གནོད་6ོན་:་བNེན་ཏེ་ ཚེ་Sོག་དང་#་དངསོ་:་ཉེན་
ཁ་;ོམ་Xང་མི་:་གོ། 

f༤.༡༧.““““མཛདོ་ཁང་མཛདོ་ཁང་མཛདོ་ཁང་མཛདོ་ཁང་” ” ” ” ཟེར་མི་འདི་ ཅ་ཆས་དང་ ཡང་ཅནི་ ཕར་<ར་བ'མ་�ེལ་འབད་ནའིི་ ཅ་
ཆས་<་བཞག་སའི་ས་�ོ་ཅིག་:་གོ། 

f༤.༡༨. ““““མཁོ་ཆས་དང་མBན་vནེ་མཁོ་ཆས་དང་མBན་vནེ་མཁོ་ཆས་དང་མBན་vནེ་མཁོ་ཆས་དང་མBན་vནེ་”””” ཟེར་མིའི་Fངས་�་.ར་yགས་༡ པའི་ནང་:་<ད་ཡདོ་མི་མཁོ་
ཆས་དང་མBན་vེན་<་<དཔ་ཨིན། 

f༤.༡༩.    ““““3་ཐོག་eདོ་མ་ིགཞན་3་ཐོག་eདོ་མ་ིགཞན་3་ཐོག་eདོ་མ་ིགཞན་3་ཐོག་eདོ་མ་ིགཞན་”””” ཟེར་མི་འད་ི ཁང་3ར་sདོ་མི་གིས་ མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁང་
3འི་Eིམ་དང་ ཡང་ཅནི་ 3་ཁར་ལེན་མི་གིས་ ས་ཆ་གོ་བཤའ་vབ་ེ་sདོ་མི་:་གོ།  

f༤.༢༠. ““““ས་དང་Eམི་3ར་eདོ་ས་དང་Eམི་3ར་eདོ་ས་དང་Eམི་3ར་eདོ་ས་དང་Eམི་3ར་eདོ་”””” ཟེར་མི་འད་ི ས་དང་Eིམ་3་eདོ་Jི་གན་ཡིག་ཐོག་ལས་�ས་�ན་
ཅིག་བཟོ་མི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཁང་3འི་Eིམ་ཅིག་ ཡང་ཅནི་ ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་ཏེ་ བདག་བ.ང་
འབད་sདོ་མི་:་གོ།  

f༤.༢༡. ““““ཁང་3ར་sདོ་མི་ཁང་3ར་sདོ་མི་ཁང་3ར་sདོ་མི་ཁང་3ར་sདོ་མི་”””” ཟེར་མི་འད་ི 3་ཁར་ལེན་ཏེ་ ཁང་3འི་Eིམ་བདག་བ.ང་འབད་མི་:་གོ་
ནི་དང་ དེ་ནང་ཁོ་གི་ནང་མི་<་ཡང་<དཔ་ཨིན། 

f༤.༢༢. ““““དསོ་ཁང་དསོ་ཁང་དསོ་ཁང་དསོ་ཁང་”””” ཟེར་མི་འད་ི ཅ་ཆས་དང་ ཡང་ཅནི་ #་ཆས་གཞན་ག་ཅི་ར་ཨིན་�ང་ �ས་
ཚོད་ཅིག་གི་དནོ་:་ བཞག་སའི་xངི་Eིམ་དང་ ཡང་ཅིན་ Eིམ་ཆས་གང་�ང་ཅིག་:་གོ། 



.ར་yགས་དང་པ། .ར་yགས་དང་པ། .ར་yགས་དང་པ། .ར་yགས་དང་པ།     
 
(ཀ) འBང་�འི་མཁོ་ཆས། 
(ཁ) 3ོག་མེ་མཁོ་ཆས།  
(ག) བ#ད་འ@ིན་མཁོ་ཆས།  
(ང) �ང་མཐངོ་གི་མཁོ་ཆས།  
(ཅ) འཛནི་ཆས་དང་ མཁོ་ཆས་ ནང་ཆས་ཆ་ཚང་།  
(ཆ) �མ་འཁོར་བཞག་ས་དང་ འ�ལེ་ཡོད་མBན་vེན་<།  
(ཇ) གོ་ལ་འ�་ནིའི་མBན་vེན།  
(ཉ) 3ོག་འ ལ་6ེལ་འOེན་Uི་མBན་vེན།  
(ཏ) eིར་བཏང་]ོ་ོན་Uི་མBན་vེན།  
(ཐ) +གས་�ིགས་བཀོག་སའི་མBན་vེན་དང་ འ�ེལ་ཡོད་མཁོ་ཆས།  
(ད) +ག་བདར་དང་#ན་6ངོ་གི་མཁོ་ཆས།  
(ན) གསོག་འཇོག་གི་མBན་vེན།  
(པ) ནང་འཁོད་Jི་བ#ད་འ@ིན་ལམ་:གས།  
(ཕ) �ང་མཐངོ་ཀེ་¡ལ་Uི་མBན་vེན།  
(བ) Oོད་བཏགས་ནིའི་མBན་vེན་དང་མཁོ་ཆས། 
(མ) ¢ང་བསིལ་Uི་མBན་vེན།  
(ཙ) ལག་ལེན་མཁོ་ཆས་དང་ འ�ེལ་ཡོད་མཁོ་ཆས། 
(ཚ) Hང་6ོབ་Jི་མBན་vེན་<་<དཔ་ཨིན།  

 
 



.ར་yགས་གཉསི་པ། .ར་yགས་གཉསི་པ། .ར་yགས་གཉསི་པ། .ར་yགས་གཉསི་པ།     
ཁང་3འི་Eིམ་Uི་གན་ཡིག། ༼དཔེ༽ 

༉ ད་རེས་ རང་:གས་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་eི་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་:་ Eིམ་Uི་ཇོ་བདག་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག�ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་�ེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ོང་ཁག/་�ང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་sོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་qངས་ངོ་]དོ་
ལག་Eེར/་ལམ་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་Eིམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�མ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་qངས་་་
་་་་་་་་་་་་་་་བ#ད་འ@ནི་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

དང་ 
ཁང་3ར་sདོ་མི་ངོ་མངི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག�ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ོང་ཁག/་�ང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
sདོ་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་qངས་ངོ་]དོ་ལག་Eེར/་ལམ་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ Eིམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་
�མ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་qངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བ#ད་འ@ིན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 དེ་ཡང་ གཤམ་གསལ་Uི་གནད་དོན་$ོར་ལས་ཁ་འཆམ་/བ་པའི་མཐར: 
 ཀ༽ ཁང་Eིམ་3་eདོ་Jི་�ས་�ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཁ༽ Eིམ་Uི་�་རིམ་ཁང་3འི་ཚད་གཞི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ག༽ eདོ་དོན་ཁ་གསལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ང༽ འbལ་tགས་གནས་ངས་ཐོ་ཡིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
+ིན་ཆད་ 8་ཕན་གཉིས་Jིས་ གཤམ་གསལ་དཔང་པོ་ངོ་འཛོམས་ཐོག་བཟོས་/བ་པའི་�ེས་�་མིང་Nགས་སམ་ལག་
�ེས་བཀདོ་ཡདོཔ། 
༡. ས་དང་Eིམ་3་ཁར་འ�ིན་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་Nགས། 
༢. དེའི་དཔང་པོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་Nགས། 
f. ས་དང་Eིམ་3་ཁར་ལེན་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་Nགས། 
༤. དེའི་དཔང་པོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་Nགས།



.ར་yགས་ག�མ་པ།.ར་yགས་ག�མ་པ།.ར་yགས་ག�མ་པ།.ར་yགས་ག�མ་པ། 
ས་ཆ་3་ཁར་]ོད་ལེན་Uི་གན་ཡགི། ༼དཔེ༽ 

༉ ད་རེས་ རང་:གས་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་eི་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
�་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་:་ སའི་ཇོ་བདག་གི་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག�ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
�ོང་ཁག/་�ང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་sོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་qངས་ངོ་]ོད་ལག་Eེར/་ལམ་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
Eིམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ �མ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་qངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བ#ད་འ@ིན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

དང་ 
ས་ཆ་3་ཁར་sོད་མི་གི་ངོ་མངི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག�ས་་་་་་་་་་་་་་་�ེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ོང་ཁག་/་�ང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་ sོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་qངས་ངོ་]དོ་ལག་Eེར/་ལམ་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་Eིམ་
ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�མ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་qངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བ#ད་འ@ནི་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དེ་ཡང་ གཤམ་གསལ་Uི་གནད་དོན་$ོར་ལས་ཁ་འཆམ་/བ་པའི་མཐར: 
  

ཀ༽ ས་ཆ་3་eདོ་Jི་�ས་�ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཁ༽ �་རིམ་སའི་3་ཆའི་ཚད་གཞི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ག༽ eདོ་དོན་ཁ་གསལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ང༽ འbལ་tགས་གནས་ངས་ཐོ་ཡིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
+ིན་ཆད་ 8་ཕན་གཉིས་Jིས་ གཤམ་གསལ་དཔང་པོ་ངོ་འཛོམས་ཐོག་བཟོས་/བ་པའི་�ེས་�་མིང་Nགས་སམ་ལག་
�ེས་བཀདོ་ཡདོཔ། 
༡. ས་ཆ་3་ཁར་འ�ིན་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་Nགས། 
༢. དེའི་དཔང་པོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་Nགས། 
f. ས་ཆ་3་ཁར་ལེན་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་Nགས། 
༤. དེའི་དཔང་པོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་Nགས།



.ར་yགས་.ར་yགས་.ར་yགས་.ར་yགས་བཞ་ིཔ།བཞ་ིཔ།བཞ་ིཔ།བཞ་ིཔ། 
 

འ�ེལ་ཡདོ་Dན་ཁག/ལས་qངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

མ་ིsདོ་བ|བ་པའ་ིལག་Eརེ།མ་ིsདོ་བ|བ་པའ་ིལག་Eརེ།མ་ིsདོ་བ|བ་པའ་ིལག་Eརེ།མ་ིsདོ་བ|བ་པའ་ིལག་Eརེ།    
 
ལག་Eེར་འདི་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་:་ཡོད་མི་ ཇོ་བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕོ/མོ་འབད་མི་གི་ཁང་བ8ེགས/Eིམ་
Iང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ས་�མ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་དེ་ sོད་Eིམ་/ཚོང་Aར་Uི་དོན་:་ 3་ཐོག་]ོད་དགོ་པའི་
ངོ་¥ོར་Uི་ཆདེ་�་ཨིན།  
 
ལག་Eེར་དེ་ �ས་�ན་ལོ་ངོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་<ན་ཚོད་ཆ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
 
 
 

 
འ�ེལ་ཡོད་དབང་འཛནི། 
 ཞབས་ཏོག་Dན་ཁག། 

 
 
 
 



Lནོ་ཚིLནོ་ཚིLནོ་ཚིLནོ་ཚིག།ག།ག།ག།    
 
�ོད་�དེ་uན་ཆོགས་Cམ་པར་�ེག་པའི་ག.གས། །ཡིག་འ@ོག་ཟབ་དོན་@ེང་མཛེས་]ས་པ་འདསི། ། 
གང་ཞིག་དོན་གཉེར་བ8ོན་པའི་དགའ་ོན་དང་། །Eེར་བདེའི་ཐབས་ལམ་མིག་གི་དཔལ་ངོམས་ཤངི་། ། 
 
འདི་ནི་ཕན་དང་བདེ་བའི་uན་ཚོགས་Jི། །དགོས་འདདོ་ེར་བའི་དཔག་བསམ་Mོན་པའི་ད¦དི། ། 
འཕགས་ནོར་ཡན་ལག་བ�ན་Uི་དཔལ་ངམོས་ཏེ། །དགའ་6ིད་དཔལ་འཛོམས་Sདི་ཞིའི་གཡང་�་འEིལ། ། 
 
8ེ་གཅིག་Lོན་འ�ན་Oག་པོས་མཚམས་¥ར་ནས། །Nེན་འ�ེལ་Cམ་གཞག་བZ་མེད་ཐབས་<ལ་Uི། ། 
བཅའ་�ིམས་ཡངོས་འ�་འ�ི་ཤངི་གསར་པ་འདསི། །�ེ་འབངས་ཕན་བདའེི་འ�ལ་བཟང་ག�ར་ཟ་ཤོག ། 
 
བན་Sིད་འཛམ་�་§་དའི་8བིས་བ�་པས། །ལོག་འOེན་ད¨ང་ཚོགས་ད�ིངས་�་Rར་བཅོམ་ཞིང་། ། 
sེ་བཞིའི་�ལ་ཁམས་ཆོས་བཞིན་6ངོ་བ་ཡི། །མི་དབང་ཆབ་Sདི་མངའ་ཐང་དIང་�་འ~ར། ། 
 
Dོ་Mངོས་འདསི་མཚོན་ཡངས་པའི་�ལ་ཁམས་�། །མདོ་`གས་བཤད་©བ་8ེ་མོར་Nག་འགོད་པའི། ། 
བན་འཛིན་ཚོགས་Cམས་ད�ར་མཚོ་�ར་འཕེལ་བས། །འ�ལེ་ཚད་གདོད་མའི་ས་�་+ིན་པར་ཤོག ། 
 
 


