འག་གི་བལ་ཅན་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་བཅའ་ིམས་
ི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཅན་མ།

དཀར་ཆག།
དོན་ཚན།

ཤོག་ངས།

མཆོད་བོད།
ངོ་!དོ །
༼ལེ$་དང་པ༽
'ོན་བོད།
༡
༢

མཚན་གནས་ འགོ་འ)གས་ *་ཚེས་ ,བ་ཚད།
ཆ་མེད།

༼ལེ$་གཉིས་པ༽
ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1་ེ ག་ི བདག་དབང་2་ཡོད་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་4་ི རགི ས།
5 ཐོ་བཀོད་འཛིན་9ོང་།
༤ དཀོན་གཉེར་སོར་མཚམས་;སི ་!དོ །
༥ ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ཆད་ཐོའི་<ོར།
༦ ཅ་དངོས་འགངས་ཅན་མེན་པའི་ཆད་>ི་རིགས།།
༧ ཅ་དངོས་9ོན་ཅན་;ིས་!དོ ་ཐངས།
༨ མ་ཁ་<ོང་བBག་ཐངས།
༩ ཉོ་ཚོང་དང་Eོ་བFད།
༡༠ Gས་ཐོག་ཞིབ་དIོད།
༡༡ ངེས་མེད་ཞིབ་འJག།
༡༢ གKངས་ག/གས་Lལ་དགོ་པའི་རིགས།
༡5 Mན་/འི་<ོར།
༡༤ ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་པར་བཏབ་མ་ཆོགཔ།

༡༥
༡༦

ཉམས་བཅོས་དང་Oང་9ོབ།
Pི་Qལ་འེམས་Rོན།

༡༧
༡༨
༡༩
༢༠
༢༡
༢༢

༼ལེ$་གSམ་པ༽
ག/ང་གི་བདག་དབང་2་ཡོད་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་4་ི རགི ས།ས
ཐོ་བཀོད་འཛིན་9ོང་།
ཅ་ ིང་མཁོ་Tབ།
ཅ་ ིང་ཞིབ་འཚོལ་དང་པར་བཏབ་ཆོག་མི་ཆོག་གི་<ོར།
ཉམས་བཅོས་དང་Oང་9ོབ།
Pི་Qལ་འེམས་Rོན།
;ིས་!ོད་ལེན།

༢5
༢༤
༢༥
༢༦
༢༧
༢༨
༢༩
5༠
5༡
5༢
55

༼ལེ$་བཞི་པ༽
U་Vལ་དང་མ་ི དམངས་>་ི བདག་དབང་2་ཡོད་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་4་ི རགི ས།
ཐོ་བཀོད་འཛིན་9ོང་།
དཀོན་གཉེར་སོར་མཚམས་;སི ་!དོ །
ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ཆད་ཐོའི་<ོར།
ཅ་དངོས་འགངས་ཅན་མེན་པའི་ཆད་>ི་རིགས།
ཅ་དངོས་9ོན་ཅན་;ིས་!ོད་ཐངས།
མ་ཁ་<ོང་བBག་ཐངས།
ཉོ་ཚོང་དང་Eོ་བFད།
Gས་ཐོག་ཞིབ་དIོད།
ངེས་མེད་ཞིབ་འJག།
གKངས་ག/གས་Lལ་དགོ་པའི་རིགས།
ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་པར་བཏབ་མ་ཆོགཔ།

5༤ ཉམས་བཅོས་དང་Oང་9ོབ།
5༥ Pི་Qལ་འེམས་Rོན།
༼ལེ$་W་པ༽
Xེར་4་ི བདག་དབང་2་ཡདོ ་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་4་ི རགི ས།
5༦
5༧
5༨
5༩
༤༠
༤༡
༤༢
༤5
༤༤

ཐོ་བཀོད་འཛིན་9ོང་།
ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བའི་ཉེས་ཆད།
ངེས་མེད་ཞིབ་འJག།
ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ཆད་ཐོའི་<ོར།
ཉོ་ཚོང་དང་Eོ་བFད།
ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་པར་བཏབ་མ་ཆོགཔ།
གKངས་ག/གས་Lལ་དགོ་པའི་རིགས།
ཉམས་བཅོས་དང་Oང་9ོབ།
Pི་Qལ་འེམས་Rོན།
༼ལེ$་Yག་པ༽
ིར་བཏང་འཛིན་9ངོ ་།

༤༥
༤༦
༤༧
༤༨
༤༩
༥༠
༥༡
༥༢

ངོས་འཛིན་དབང་ཚད།
མ་བZར་བཅོས་དང་བཏོག་ཐངས།
བ[ག་Rོར་Mན་/་དང་ཞིབ་དIོད་<ོར།
ཨར་]ན་4ི་གསང་བའི་Mན་/་Lལ་མིའི་གསོལ་རས།
ཅ་ ིང་འཛིན་བKང་གི་<ོར།
ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་Qལ་ཁབ་Pིར་འབག་མ་ཆོགཔ།
ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་མེན་པའི་རིགས་ཆོག་ཐམ་དང་བ^ན་ཉོ་བཙོང་དང་Pི་ཁར་འབག་ཆོགཔ།
འག་གི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་Pི་Qལ་2་ཐལ་མིའི་<ོར།

༥5
༥༤
༥༥
༥༦
༥༧
༥༨
༥༩

Pིའ་ི མི་མ4ོནམ་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་`་གིས་གོ་བa་!ོད་དགོཔ།
ས་འོག་ལས་ཐོབ་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས།
ཉེས་མི ས་དང་ཉེས་ཆད།
བཅའ་ཡིག་བཟོ་ཆོག་པའི་དབང་ཚད།
དབང་འཛིན་ཡོད་པའི་དེབ་བcིགས།
བཅའ་ིམས་བZར་བཅོས།
ངེས་ཚིག
dོན་ཚིག།

མཆོད་བོད།
༄༅། །ཨོ་ ྂ hRི། ཕན་བདེའི་གོ་འཕང་མཆོག་བ ེས་jོཊ་སངས་Qས།། ཕན་བདེའི་ལམ་བཟང་2ང་lོགས་དམ་པའི་ཆསོ །།
ཕན་བདེའི་འmེན་པ་U་མེད་དགེ་འGན་ཏེ།། ཕན་བདེའི་9བས་གནས་གSམ་4ིས་ཤིས་པ་nོལ།།
Gས་གSམ་Qལ་oན་ི་གKགས་པp་འqང་།། གཏན་4ི་9བས་མགོན་ངག་དབང་rམ་པར་Qལ།།
2གས་གཉིས་འཁོར་ལསོ ་Zར་Qལ་Vལ་པའི་s།། བt་མེད་9བས་གནས་rམ་གSམ་ི་བོར་མཆོད།།
Qལ་དང་དེ་uས་འཕགས་rམས་ནམ་གཞར་ཡང་།། བཟོད་མེད་Mིང་ེའི་གཞན་དབང་གིས་བsལ་བས།།
བཟོ་དང་9ེ་བ་མཆོག་གི་Vལ་པའི་sས།། འོ་འGལ་ཐབས་`ལ་བསམ་ལས་འདས་པས་ན།
ངོ་མཚར་lེན་གSམ་གBག་ལག་ཁང་བཅས་པ།། མཐོང་ཐསོ ་mན་རེག་9ེ་བོའི་cིབ་vངས་ནས།།
དཔག་མེད་བསོད་ནམས་འཕེལ་བའི་ཞིང་wར་Pིར།། སངས་Qས་Vལ་པའི་s་x་ཤསེ ་པར་y།
དེ་Pིར་dན་zོངས་9ེ་འོའི་བགོ་<ལ་G། བ/གས་པའི་lེན་གSམ་བསམ་འཕེལ་ནོར་{འི་དབང་།།
འཇིག་lེན་དགེ་ལེགས་དཔལ་G་}ན་གནས་ཐབས།། བཅའ་མི ས་བlན་པོའི་Qལ་མཚན་བcེང་བར་y།།

འག་ག་ི བལ་ཅན་ཅ་ ངི ་འགངས་
གངས་ཅན་བཅའ་མི ས་་ི ལོ་ ༢༠༠༥ ཅན་མ།
ངོ་!དོ །
བཅའ་ིམས་འདི་ ང་བཅས་རའི་ཆོས་~ན་Qལ་ཁབ་ནང་ལོ་ངོ་བQ་ག་མང་པོའི་གོང་ལས་ སངས་Qས་yང་སེམས་Vལ་པའི་
9ེས་ཆེན་དམ་པ་`་དང་གོངམ་བསོད་ནམས་ཅན་ ཕམ་བཟང་པོ་འyོར་~ན་`་གིས་ བTབས་བཞག་ཡོད་པའི་s་གSང་
གས་>ི་lེན་དང་ མཆོད་ཆས་གཞན་ཡང་དངོས་ད་`་ lེན་དང་བlེན་པར་བཅས་པ་'ོན་yོན་rམས་>ི་གས་རིག་དང་
ལག་;ལ་ལས་qང་མི་`་ ད་རེས་ལོ་ངོ་བQ་ག་མང་པོ་ལོན་པའི་ ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་2་wར་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་འག་Qལ་ཁབ་
>ི་Mིང་ནོར་དང་བདེ་9ིད་>ི་གཞི་མ་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་2་wར་ཏེ་ཡདོ པ་མ་ཚད་ མ་འོངས་པ་2་ཡང་དགའ་9ིད་>ི་ངང་2་
གནས་ནིའི་ཐེ་ཚམོ ་མེདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་`་ཇི་uིད་བRན་པ་ནམ་གནས་>ི་བར་འwར་མེད་;་
བlན་ གནས་`གས་པའི་འཛིན་9ོང་གང་mག་འཐབ་Rེ་ འག་Qལ་ཁབ་>ི་མི་སེར་དང་ ག་པར་G་འཛམ་ིང་ཡོངས་>ི་
9ེ་འོ་བདེ་9ིད་>ི་ངང་2་གནས་`གས་པའི་ཐབས་ཤསེ ་ཁོ་ན་2་དམིགས་ཏེ་ཟིན་འགོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
བཅའ་ིམས་འདི་ གནམ་ལོ་ཤིང་མོ་y་ལོའི་*་ ༩ པ་སེ ་མའི་ཚསེ ་ ༢༨ 2འམ་ི་ལོ་ ༢༠༠༥ *་ ༡༡ པའི་
ཚེས་ ༢༩ 2་འག་གི་Qལ་ཡོངས་ཚོགས་འG་ཐེངས ༨༤ པའི་ནང་གཤམ་གསལ་ར་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡི།

༼ལེ$་དང་པ༽
'ོན་བོད།
མཚན་གནས་ འགོ་འ)གས་ *་ཚསེ ་ ,བ་ཚད།
༡-

(ཀ) བཅའ་ིམས་འདི་ གནམ་ལོ་ཤིང་མོ་y་ལའོ མ་ི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོའི་འག་གི་བལ་ཅན་ཅ་
ིང་འགངས་ཅན་བཅའ་ིམས་ཟེར་བོད་དགོ།
(ཁ) བཅའ་ིམས་འདི་ གནམ་ལོ་ཤིང་མོ་y་ལའོ ི་*་ ༩ པ་ེས་མའི་ཚསེ ་ ༢༨ 2འམ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༥
2་Qལ་ཡོངས་ཚོགས་འG་ཆེན་མོ་གསི ་ གཤམ་གསལ་ར་ཆ་འཇོག་མཛད་བ་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་
བKང་Rེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

(ག) བཅའ་ིམས་འདི་ འག་Qལ་ཁབ་>ི་ས་,ོན་ཡོངས་2་,བ་དགོ།

ཆ་མདེ །
༢- བཅའ་ིམས་འདི་ཆ་འཇོག་བ་པའི་ཉིནམ་ལས་lེན་གSམ་ ིང་པ་དང་ཅ་ ིང་`་དང་འེལ་བའི་ག/ང་གི་
,བ་བcགས་དང་བཀའ་ཤོག་རིགས་ཆ་མེད་འ4ོཝ་ཨིན།

༼ལེ$་གཉིས་པ༽
ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1་ེ ག་ི བདག་དབང་2་ཡདོ ་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་4་ི རགི ས།
ཐོ་བཀོད་འཛིན་9ངོ ་།
5-

(ཀ) བཅའ་ིམས་འདི་གི་ལེ$་Yག་པའི་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་ནང་`ད་པའི་jོང་གཞིས་དང་་ཁང་
ནང་གི་s་གSང་གས་lེན་དང་ ཅ་དངོས་ག་ར་གསར་ ིང་མེད་པར་ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེའི་འས་
མི་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་`་མཉམ་xབ་ཐོག་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མ་བཟོ་དགོ། ཅ་ ིང་འགངས་
ཅན་`་གི་འm་པར་དང་ཐོ་ཡང་བཞག་དགོ།
(ཁ) མ་འm་ངོ་མ་ག/ང་0་ཚང་དང་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ། དེ་བKམ་ེ་འm་
རེ་འེལ་ཡོད་་ཁང་2་བཞག་དགོ།

དཀོན་གཉེར་སརོ ་མཚམས་;སི ་!དོ །
༤- jོང་གཞིས་དང་ ་ཁང་ དགོན་1ེ་ནང་གི་ཅ་ ིང་བདག་འཛིན་པ་དཀོན་གཉེར་དང་ བ<ང་ན་པ་`་
Gས་}ན་ཚང་Rེ་སོར་མཚམས་>ི་;སི ་!ོད་<བས་ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེ་ལས་རང་སོའི་འས་མི་`་
འཛོམས་ཏེ་;ིས་!ོད་བབ་དགོ།

ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་ཆད་ཐའོ ་ི <རོ །
༥-

;ིས་!ོད་<བས་ ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4་ི ལ་ལས་ ཆད་འཐོན་སངོ ་པ་ཅིན་ ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་
1ེའི་ཚོགས་པ་གསི ་ཞིབ་དIོད་འབད་དེ་ཐག་བཅད་དགོ། ཞིབ་དIོད་<བས་ཐག་བཅད་མ་`གས་མི་`་

uོལ་འཛིན་ལས་ངས་2་བཀའ་Q་གནང་Rེ་ ག/ང་གི་ལམ་2གས་ར་G་འབད་དགོ། ག་དེམ་ཅིག་
འབད་ ིམས་Oང་འགག་པ་དང་ིམས་>ི་འGན་སར་;ོད་གཞི་གི་དོན་ལས་ ཉེས་ཅན་དང་གས་
བཅར་དགོ་པ་ཅིན་ ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེའི་s་ཚབ་གང་xང་མཉམ་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>ི་མི་
ངོམ་ཅིག་འ4ོ་Rེ་ར་ངས་བཀལ་དགོ།

ཅ་དངོས་འགངས་ཅན་མནེ ་པའི་ཆད་>ི་རགི ས།
༦-

;ིས་!ོད་<བས་ ཅ་དངོས་འགངས་ཅན་མེན་པའི་རིགས་ཆད་འཐོན་པ་ཅིན་ ག་2་ཕོག་xང་དངོས་ཚབ་
འིགས་ཐངས་ ་དང་ཆེ་ང་གི་ཚད་ བཟོ་rམ་ དyིབས་ལ་སགོ ས་པ་ཧེ་མའི་ཅ་དངོས་དང་དyེ་བ་
མེད་པར་དངོས་ཚབ་*་ངོ་གSམ་དང་Yག་གི་ནང་འཁོད་ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེའི་;ིས་!ོད་འས་མི་`་
གིས་འགོ་འmེན་འཐབ་Rེ་བBགས་བག་ཞིནམ་ལས་Mན་/་ ག/ང་0་ཚང་དང་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་
2་Lལ་དགོ།

ཅ་དངོས་9ནོ ་ཅན་;སི ་!དོ ་ཐངས།
༧- གBག་ལག་ཁང་གི་ཅ་ཆས་>ི་རིགས་ ;ིས་!ོད་<བས་མ་ནང་9ོན་ཅན་ཟེར་འཐོན་པ་ཅིན་དེ་དང་འིལ་
!ོད་དགོཔ་དང་ མ་ནང་9ོན་ཅན་ཟེར་མེད་པ་ཧེ་མ་ལས་རང་ རང་བཞིན་4ིས་ཉམས་ཆག་ཤོར་བ་དང་
ལོ་}ན་4སི ་9ོན་རེ་qང་ཡོད་མི་`་ ;ིས་!ོད་འས་མི་`་གིས་བ་Rེ་ངོས་ལེན་ཐོག་;སི ་!ོད་དགོ། དེ་
མེན་པར་གསར་G་ཆག་མ་དང་ཉམས་རལ་ yི་ཁ་ཤོར་བའི་རིགས་ དཀོན་གཉེར་རང་སོ་ནས་'ར་ལས་
མ་ཞན་པར་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་བBགས་དགོ།

མ་ཁ་<ངོ ་བBག་ཐངས།
༨-

;ིས་!ོད་<བས་ མ་ནང་མེད་པ་ དད་ཅན་4ིས་Lལ་བའི་ཅ་ཆས་ག་ཐོན་པ་དང་གསར་བTབས་`་
;ིས་!ོད་ངོ་ཚབ་`་གིས་ཅ་ཆས་>ི་ཐོ་ཡིག་ཁ་གསལ་བཟོ་Rེ་མ་ཁ་<ོང་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དེའི་འm་`་
ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེ་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་2་Lལ་དགོ། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ དཀོན་གཉེར་`་
གིས་ གཞན་དད་ཅན་4ིས་Lལ་བའི་ཅ་དངོས་ག་ཅི་རང་ཨིན་xང་ མ་ནང་གསར་བཀོད་མ་འབད་བར་
རང་དབང་G་ོད་དེ་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་འཐོན་ཚེ་ དེ་བ^ན་4ི་ཉེས་ཆད་དཀོན་གཉེར་ཕོག།

ཉོ་ཚངོ ་དང་EོE་ོ བFད།
༩-

མ་ནང་འཁོད་བ་པའི་lེན་གSམ་ཅ་ ིང་ག་ཅི་རང་ཨིན་xང་བཙོང་བ་དང་ རང་དབང་ོད་པ་ Rོང་
པར་yིན་པ་ བེ་སོར་འབད་བ་ མེདཔ་བཏང་བ་`་;་ལས་འབད་མི་ཆོག། jོང་གཞིས་དང་་ཁང་
གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་lེན་གSམ་དང་ཅ་དངོས་ཕར་`ར་བེ་སོར་འབད་དགོཔ་དང་ དོན་གནད་གལ་
ཅན་2་བlེན་ཏེ་!ོད་དགོཔ་འཐོན་ཚེ་ ས་Xོ་ནང་གི་མི་སེར་དང་ོས་བ^ན་འབད་དེ་ ག/ང་0་ཚང་དང་
རབ་1ེའི་འས་མི་`་གསི ་གས་ཐག་བཅད་དེ་མཛད་ཆོག། དེ་འབདཝ་ད་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་རིགས་
0་ཚང་ན་ཚོགས་>ི་གནང་བ་དང་བ^ན་མཛད་དགོ། དེ་བ^ན་མ་Eོ་སོར་4ི་དོན་ལས་ཆབ་ཤགོ ་འm་
གཅིག་uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་2་གནང་དགོ།

Gས་ཐོག་ཞབི ་དIོད།
༡༠- ལོ་ངོ་གSམ་དང་Wའི་བར་ན་ཚར་རེ་ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེ་ཁག་གི་ཅ་ ིང་འཛིན་9ོང་པ་`་དང་ uོལ་
འཛིན་ལས་ངས་མཉམ་xབ་འབད་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་རིགས་མ་དང་འིལ་ཡོད་མེད་>ི་ཞིབ་དIོད་
འབད་དེ་0་ཚང་ན་ཚོགས་དང་ནང་uིད་དང་uོལ་འཛིན་ན་ཁག་2་Mན་འ{ལ་/་དགོ།

ངེས་མདེ ་ཞབི ་འJག།
༡༡- གལ་uིད་jོང་གཞིས་དང་་ཁང་ནང་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་བ[ག་Rོར་ཤོར་བ་དང་བེ་སོར་འབད་བ་
Pི་ཁར་བཙོངས་བ་ལ་སོགས་པའི་དོགས་པ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ Gས་ཚོད་ནམ་རང་ཨིན་xང་ 0་ཚང་ན་
ཚོགས་དང་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་མཉམ་xབ་>ི་ཐོག་ལས་ཞིབ་དIོད་བབ་དགོ།

གKངས་ག/གས་Lལ་དགོ་པའི་རགི ས།
༡༢- ་དེབ་ནང་`ད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ཅིག་ lེན་4ི་གKངས་ག/གས་འབད་Lལ་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་
0་ཚང་ན་ཚོགས་>ི་གནང་བ་དང་བ^ན་Lལ་ཆོག། Lལ་བའི་<བས་uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་>ི་མི་ངོམ་
འཛོམས་ཐོག་2་Lལ་དགོ། དེ་བ^ན་སོ་སོའི་Pག་བཞག་གི་་དེབ་ནང་བZར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་
uོལ་འཛིན་ལས་ངས་2་བཀའ་Q་གནང་དགོ། 0་ཚང་ན་ཚོགས་ལས་མ་བZར་བཅོས་>ི་གནང་བ་
མ་ོད་`ན་ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེ་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>ི་ཅ་ ིང་ལས་yེད་པ་`་གིས་མ་བZར་
བཅོས་འབད་མི་ཆོག།

Mན་/འི་<རོ །
༡5- གོང་གསལ་རིམ་ཨང་ ༥,༦,༧,༨,༩,༡༢ 4ི་Mན་/་འm་རེ་uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་2་གནང་དགོ།

ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་རགི ས་པར་བཏབ་མ་ཆགོ པ།
༡༤- ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་རིགས་པར་བཏབ་ནི་དང་ མཇལ་ཁ་གནང་ནི་ ོག་བ ན་བཟོ་ནི་ ཞིབ་འཚོལ་
འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་`་ 0་ཚང་ན་ཚོགས་ལས་གནང་བ་མེད་པར་མི་ཆོག།

ཉམས་བཅོས་དང་Oང་9བོ །
༡༥- (ཀ) གBག་ལག་ཁང་གི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་རིགས་ ལོ་}ན་ལས་བlེན་ཏེ་ ཉམས་ཆག་ཤོར་མི་
`་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ།
(ཁ) གBག་ལག་ཁང་གི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་རིགས་ དཀོན་གཉེར་བ<ང་ན་པ་དང་དད་ཅན་`་གིས་ཐག་
རང་བཅད་>ིས་ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ཆོག།
(ག) ཅ་ ིང་`་ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་<བས་2་ ག/ང་གི་uིད་qས་དང་འིལ་ བཟོ་rམ་དང་ ཁ་དོག་
སོར་བ་ བZར་བཅོས་འབད་བ་ལ་སོགས་པ་མི་འqང་ནིའི་དོན་2་ ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེ་གི་གནང་བ་
དང་བ^ན་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ། དེའི་དོན་ལས་ ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེ་ཁག་ལས་ཞལ་ངས་
དག་པ་ཅིག་ ཅ་ ིང་ཉམས་བཅོས་>ི་vོང་བaར་གནང་Rེ་བཞག་དགོ།
(ང) ཅ་ ིང་དེ་,ད་G་འཕགས་པའི་འགངས་ཅན་དང་ ཡང་ན་ཉམས་བཅོས་ལས་བlེན་ཏེ་
ཅ་ ིང་གི་ཁ་དོག་དང་བཟོ་rམ་བZར་བཅོས་རེ་འqང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཅིན་ ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེ་
uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>ི་ཉམས་བཅོས་མཁས་མཆོག་`་མཉམ་xབ་>ི་ཐོག་ལས་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ།
(ཅ) གོང་གསལ་རིམ་ཨང་༡༥-(ང)པའི་ནང་གསལ་ར་ཉམས་བཅོས་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ 0་ཚང་ན་
ཚོགས་དང་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་ དེ་དང་བ^ན་པའི་མ་བZར་བཅོས་འབད་དགོ།
(ཆ) uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་ ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེའི་བདག་དབང་2་ཡོད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་
བདག་འཛིན་འབད་མི་དཀོན་གཉེར་`་2་ ཉམས་བཅོས་དང་Oང་9ོབ་ལ་སོགས་པའི་འགན་ར་ོགས་
བ་ཅན་བཟོ་ནིའི་ཐབས་ཤསེ ་དང་ཐོབ་ལམ་`འི་འཆར་གཞི་བ;མ་yིན་དགོ།

Pི་Qལ་འེམས་Rནོ །
༡༦- (ཀ) ལེ$་Yག་པའི་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་ནང་`ད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་Pི་Qལ་2་
འེམས་Rོན་4ི་
དོན་ལས་འབག་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་འེལ་ཡོད་ན་ཁག་གསི ་ ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེ་2་Mན་འ{ལ་
/་དགོ།
(ཁ) ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་ལས་ འཛམ་ིང་ནང་ཐོབ་པར་དཀའ་བའི་ཅ་ ིང་`་མེན་པར་ དེ་ལས་
གཞན་ག་ཅི་གནང་`གས་ག་དང་ས་གནས་ག་ཏེ་ལས་འབག་དགོཔ་ཨིན་ན་`་གི་ཐོ་ཡིག་བཟོ་Rེ་འེལ་ཡོད་
ན་ཁག་དང་ོས་བ^ན་མཛད་དགོ།
(ག) ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེ་ཁག་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་མཉམ་xབ་འབད་ དངོས་
པོ་རེ་རེ་བཞིན་4ི་ཐོ་ཡིག་ཁ་གསལ་དང་ངོས་འཛིན་ངོ་lགས་ དེའི་གོང་ཚད་འqང་ངས་ འm་པར་`་
ཚངམ་འབད་བཀོད་བཞག་དགོ།
(ང) ཅ་ ིང་;ིས་ལེན་འབག་མི་དེ་གིས་ཕར་`ར་9ལེ ་འmེན་<བས་མེདཔ་མི་འ4ོ་ནིའི་ཐབས་ཤསེ ་ག་དེ་mག་
mག་འབད་དགོ།
(ཅ) དེ་བKམ་ེ་;སི ་ལེན་འབག་མི་དེ་གིས་དངོས་པོ་རེ་རེ་བཞིན་4ི་ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོ།
(ཆ) འེམས་Rོན་ཅ་ལ་`་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ལས་བlེན་ ཅ་ལ་དང་གཅིག་ཁར་བདག་འཛིན་འབད་མི་ག/ང་0་ཚང་
དང་རབ་1ེ་ལས་གསོལ་མཆོད་>ི་དོན་ལས་ ,ད་ཆོད་པའི་མི་ངོམ་ག/ང་གི་ངོ་ཚབ་དང་གཅིག་ཁར་གཏང་
དགོ།
(ཇ) དངོས་པོ་`་འེམས་Rོན་ལས་ལོག་ོད་ཞིནམ་ལས་ ཅ་ལ་ངོ་མ་ཨིན་ན་མེན་ན་དང་ 9ོན་ཡོད་མེད་`་ཧེ་
མའི་ཐོ་དང་འིལ་ཏེ་བ་ཞིབ་`ལ་མན་འབད་དེ་སོ་སོའི་ས་གནས་2་;ིས་!ོད་འབད་ཞིནམ་ལས་0་
ཚང་ན་ཚོགས་དང་འེལ་ཡོད་ན་ཁག་2་Mན་/་Lལ་དགོ།

༼ལེ$་གSམ་པ༽
ག/ང་གི་བདག་དབང་2་ཡདོ ་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་4་ི རགི ས།
ཐོ་བཀོད་འཛིན་9ངོ ་།
༡༧- བཅའ་ིམས་འདི་གི་ལེ$་Yག་པའི་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་ནང་`ད་པའི་འེམས་Rོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ཅ་
ིང་འགངས་ཅན་4ི་རིགས་དང་ གཞན་ཡང་དངོས་ད་གང་ཡོད་ འེམས་Rོན་འཛིན་9ོང་པ་གིས་པར་
དང་གས་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། དེ་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འm་ཅིག་uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་2་
བཞག་དགོ།

ཅ་ ངི ་མཁོ་Tབ།
༡༨- ག/ང་ལས་ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་ཅ་ ངི ་མཁོ་Tབ་ཚོགས་པ་`་འཛོམས་ཐགོ ་2་Qལ་རབས་ལོ་ས་དང་
འེལ་བའི་s་གSང་གས་lེན་4ི་ཅ་ ིང་,ད་G་འཕགས་པ་ཨིན་མེན་`་ བlག་དIད་དང་ོས་བ^ན་
མཐིལ་Pིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ཅ་དངོས་དང་བ^ན་པའི་གོང་ཚད་བཅད་དེ་མཁོ་Tབ་འབད་དགོ། མཁོ་Tབ་
ཚོགས་པའི་སོ ་ཆོད་དང་བ^ན་འེམས་Rོན་ཁང་གིས་ཅ་ ིང་;ིས་ལེན་ཞིནམ་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།

ཅ་ ངི ་ཞབི ་འཚོལ་དང་པར་བཏབ་ཆགོ ་མ་ི ཆགོ ་གིག་ི <རོ །
༡༩- ག/ང་དབང་གི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་;་ཆེ་བའི་རིགས་དང་ ,ད་འཕགས་>ི་ཚོན་རསི ་ཡོད་པའི་ཐང་ཀ་ལ་
སོགས་པའི་འགངས་ཅན་དང་yིན་ཅན་`་ འེམས་Rོན་ཁང་ལས་བད་དེ་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་
ལས་གནང་བ་/་Rེ་མ་གཏོགས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་དང་པར་བཏབ་ནི་`་མི་ཆོག། དེ་ལས་ཤསེ ་རིག་དང་
འེལ་བའི་གནས་`ལ་`་མི་མང་2་,བ་Eེལ་དང་བམ་Eེལ་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ འེམས་Rོན་ཁང་
ལས་འསོ ་འབབ་དང་བ^ན་གནང་བ་yིན་ཏེ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་དང་པར་བཏབ་ཆོག།

ཉམས་བཅོས་དང་Oང་9བ།ོབ།
༢༠- འེམས་Rོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ཅ་ ིང་`་གནས་Rངས་དང་འིལ་ ག/ང་གི་uིད་qས་དང་ལམ་2གས་
དང་བ^ན་ཏེ་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོཔ་`་ ཉམས་བཅོས་མཁས་མཆོག་`་གིས་ ཉམས་བཅོས་མ་འབད་
བའི་ཧེ་མ་'ོན་མའི་ཐོ་དང་འིལ་ ཉམས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཡོད་མེད་བlག་དIད་མཐིལ་Pིན་འབད་དེ་
ངམ་ཅིག་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ། ཉམས་བཅོས་འབད་ཚར་བའི་Fལ་ལས་འེམས་Rོན་ཁང་ནང་
བཞག་ཐངས་དང་མེདཔ་མི་འ4ོ་ནིའ་ི བཀག་ཐབས་2་ ཉམས་བཅོས་མཁས་མཆོག་གི་བབ་y་དང་འིལ་
བདག་ཉར་འབད་དགོ།

Pི་Qལ་འེམས་Rནོ །
༢༡- (ཀ) ལེ$་Yག་པའི་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་ནང་`ད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་Pི་Qལ་2་
འེམས་Rོན་4ི་
དོན་ལས་འབག་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་འེལ་ཡོད་ན་ཁག་གསི ་གནང་བ་ོལ་དགོ།
(ཁ) ན་ཁག་གི་གནང་བ་དང་བ^ན་འེམས་Rོན་དེ་ཁར་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་ག་ཅི་རང་འབག་དགོཔ་
ཨིན་ན་ཐོ་ཡིག་བཟོ་Rེ་ uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོ།
(ག) འེམས་Rོན་པ་`་གསི ་uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་དང་གཅིག་ཁར་ཅ་ ིང་རེ་རེ་བཞིན་4ི་ཐོ་ཡིག་ཁ་གསལ་
དང་ངོས་འཛིན་ངོ་lགས་ དེའི་གོང་ཚད་ འqང་ངས་ འm་པར་`་ཚངམ་འབད་བཀོད་བཞག་དགོ།
(ང) ཅ་ ིང་;ིས་ལེན་འབག་མི་དེ་གིས་དངོས་པོ་ཕར་`ར་9ལེ ་འmེན་<བས་མེདཔ་མི་འ4ོ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ག་
དེ་mག་mག་འབད་དགོ།
(ཅ) དེ་བKམ་ེ་;སི ་ལེན་འབག་མི་དེ་གིས་ཅ་ ིང་རེ་རེ་བཞིན་4ི་ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོ།
(ཆ) འེམས་Rོན་ཅ་ལ་`་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ལས་བlེན་ ཅ་ལ་དང་གཅིག་ཁར་བདག་འཛིན་འབད་མི་ ག/ང་གི་མི་
ངོམ་,ད་ཆོདཔ་གཏང་དགོ།
(ཇ) དངོས་པོ་`་འེམས་Rོན་ལས་ལོག་ོད་ཞིནམ་ལས་ འེམས་Rོན་པ་དང་;ིས་ལེན་མི་མཉམ་xབ་ཐོག་
ལས་ཅ་ལ་ངོ་མ་ཨིན་ན་མེན་ན་དང་ ཉེས་9ོན་ཡོད་མེད་`་ཧེ་མའི་ཐ་ོ དང་འིལ་ཏེ་བ་ཞིབ་`ལ་མན་
འབད་ཞིནམ་ལས་ན་ཁག་2་Mན་/་འབད་དགོ།

;ིས་!དོ ་ལནེ །
༢༢- འེམས་Rོན་འགོ་དཔོན་གསར་ ིང་བེ་སོར་འབད་བའི་<བས་ ཐོ་བཀོད་དང་འིལ་ཅ་དངོས་ག་ཆད་
མེད་པར་
;ིས་!ོད་དགོ།

༼ལེ$་བཞི་པ༽
U་Vལ་དང་མ་ི དམངས་>་ི བདག་དབང་2་ཡདོ ་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་4་ི རིགས།
ཐོ་བཀོད་འཛིན་9ངོ ་།
༢5- (ཀ) བཅའ་ིམས་འདི་གི་ལེ$་Yག་པའི་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་ནང་`ད་པའི་U་Vལ་དང་མི་དམངས་
>ི་་ཁང་ནང་གི་s་གSང་གས་lེན་དང་ཅ་དངོས་ག་ར་གསར་ ིང་མེད་པར་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་
>ིས་འབད་མི་སེར་གཙོ་ཅན་དང་དགོན་1ེའི་གཙོ་ཅན་`་མཉམ་xབ་ཐགོ ་ལས་མ་བཟོ་དགོ། ཅ་ ིང་
འགངས་ཅན་`་གི་འm་པར་དང་ཐོ་ཡང་བཞག་དགོ།
(ཁ) མ་འm་རེ་འེལ་ཡོད་་ཁང་དང་ jོང་ཁག་2་བཞག་ནི་དང་ འm་ངོ་མ་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་ནང་
བཞག་དགོ།

དཀོན་གཉེར་སརོ ་མཚམས་;སི ་!དོ །
༢༤- ་ཁང་དགོན་1ེ་ནང་ཅ་ ིང་བདག་འཛིན་པ་དཀོན་གཉེར་Gས་}ན་ཚང་Rེ་སོར་མཚམས་>ི་;སི ་!ོད་
<བས་ག}ས་ཁའི་མི་སེར་4ི་གཙོ་ཅན་དང་དགོན་1ེའི་གཙོ་ཅན་ jོང་ཁག་ལས་འས་མི་བཅས་འཛོམས་
ཏེ་;ིས་!ོད་བ་དགོ། ;ིས་!ོད་བ་པའི་ཡིག་ཆས་འm་གཅིག་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་2་གཏང་དགོ།

ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་ཆད་ཐའོ ་ི <རོ །
༢༥- ;ིས་!ོད་<བས་ ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4་ི ལ་ལས་ ཆད་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ག}ས་ཁའི་མི་སེར་4ི་གཙོ་
ཅན་དང་དགོན་1ེའི་གཙོ་ཅན་ དེ་ལས་jོང་ཁག་ལས་འས་མི་`་གསི ་ཞིབ་དIོད་བབ་ཞིནམ་ལས་ལམ་
2གས་ར་དyེ་ཞིབ་>ི་དོན་ལས་མི ས་Oང་འགག་པ་2་གཏང་དགོཔ་མ་ཚད་འm་གཅིག་uལོ ་འཛིན་ལས་
ངས་2་ཡང་གཏང་དགོ།

ཅ་དངོས་འགངས་ཅན་མནེ ་པའི་ཆད་>ི་རགི ས།
༢༦- ;ིས་!ོད་<བས་ ཅ་དངོས་འགངས་ཅན་མེན་པའི་རིགས་ཆད་འཐོན་པ་ཅིན་ ག་2་ཕོག་xང་དངོས་ཚབ་
འིགས་ཐངས་ ་དང་ཆེ་ང་གི་ཚད་ བཟོ་rམ་ དyིབས་ལ་སོགས་པ་ཧེ་མའི་ཅ་དངོས་དང་དyེ་བ་
མེད་པར་དངོས་ཚབ་*་ངོ་གSམ་དང་Yག་གི་ནང་འཁོད་ ག}ས་ཁའི་མི་སེར་4ི་གཙོ་ཅན་དང་དགོན་1ེའི་
གཙོ་ཅན་jོང་ཁག་ལས་;ིས་!ོད་འས་མི་`་གསི ་འགོ་འmེན་འཐབ་Rེ་བBགས་བག་ཞིནམ་ལས་Mན་
/་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་2་Lལ་དགོ།

ཅ་དངོ
དངོས་9ནོ ་ཅན་;སི ་!དོ ་ཐངས།
༢༧- གBག་ལག་ཁང་གི་ཅ་ཆས་>ི་རིགས་ ;ིས་!ོད་<བས་མ་ནང་9ོན་ཅན་ཟེར་འཐོན་པ་ཅིན་དེ་དང་འིལ་
!ོད་དགོཔ་དང་ མ་ནང་9ོན་ཅན་ཟེར་མེད་པ་ཧེ་མ་ལས་རང་ རང་བཞིན་4ིས་ཉམས་ཆག་ཤོར་བ་དང་
ལོ་}ན་4སི ་9ོན་རེ་qང་ཡོད་མི་`་ ;ིས་!ོད་འས་མི་`་གིས་བ་Rེ་ངོས་ལེན་ཐོག་;སི ་!ོད་དགོ། དེ་
མེན་པར་གསར་G་ཆག་མ་དང་ཉམས་རལ་ yི་ཁ་ཤོར་བའི་རིགས་ དཀོན་གཉེར་རང་སོ་ལས་'ར་
ལས་མ་ཞན་པར་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་བBགས་དགོ།

མ་ཁ་<ངོ ་བBག་ཐངས།
༢༨- ;ིས་!ོད་<བས་ མ་ནང་མེད་པ་ དད་ཅན་4ིས་Lལ་བའི་ཅ་ཆས་ག་ཐོན་པ་དང་
གསར་བTབས་`་ ;ིས་!ོད་ངོ་ཚབ་`་གིས་ཅ་ཆས་>ི་ཐོ་ཡིག་ཁ་གསལ་བཟོ་Rེ་མ་ཁ་<ོང་བཟོ་ཞིནམ་
ལས་ དེའི་འm་`་jོང་ཁག་དང་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་2་Lལ་དགོ། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ དཀོན་
གཉེར་`་གིས་ གཞན་དད་ཅན་4ིས་Lལ་བའི་ཅ་དངོས་ག་ཅི་རང་ཨིན་xང་ མ་ནང་གསར་བཀོད་མ་

འབད་བར་རང་དབང་G་ོད་དེ་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་འཐོན་ཚེ་ དེ་བ^ན་4ི་ཉེས་ཆད་དཀོན་གཉེར་2་
ཕོག།

ཉོ་ཚངོ ་དང་E་ོ བFད།
༢༩- མ་ནང་འཁོད་བ་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་དང་ གཞན་ཡང་ཅ་དངོས་ག་ཅི་རང་ཨིན་xང་བཙོང་བ་དང་
རང་དབང་ོད་པ་ Rོང་པར་yིན་པ་ བེ་སོར་འབད་བ་ མེདཔ་བཏང་བ་`་;་ལས་འབད་མི་ཆོག། ་
ཁང་གཅིག་གིས་གཅིག་2་lེན་གSམ་དང་ཅ་དངོས་`་ཕར་`ར་བེ་སརོ ་འབད་དགོཔ་དང་ Rོང་པར་!ོད་
དགོཔ་འཐོན་ཚེ་མི་སེར་དང་སོ ་བ^ན་ཐོག་ེད་འོག་དང་jོང་ཁག་བད་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་ལས་
གནང་བ་/་Rེ་Eོ་སོར་འབད་ཆོག། དེ་བ^ན་མ་Eོ་སོར་4ི་དོན་ལས་uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་2་Mན་/་
གཏང་དགོ།

Gས་ཐོག་ཞབི ་དIོད།
5༠- ལོ་ངོ་གSམ་དང་Wའི་བར་ན་ཚར་རེ་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>ིས་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་ཞིབ་དIོད་
བབ་Rེ་ནང་uིད་དང་uོལ་འཛིན་ན་ཁག་2་Mན་འ{ལ་/་དགོ།

ངེས་མདེ ་ཞབི ་འJག།
5༡- གལ་uིད་U་Vལ་དང་མི་དམངས་>ི་་ཁང་ནང་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་བ[ག་Rོར་ཤོར་བ་དང་བེ་
སོར་འབད་བ་ Pི་ཁར་བཙོང་བ་ལ་སོགས་པའི་དོགས་པ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ Gས་ཚོད་ནམ་རང་ཨིན་xང་uོལ་
འཛིན་ལས་ངས་>སི ་ཞིབ་དIོད་བབ་ཆོག།

གKངས་ག/གས་Lལ་དགོ་པའི་རགི ས།
5༢- ་དེབ་ནང་`ད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ཅིག་ lེན་4ི་གKངས་ག/གས་འབད་Lལ་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་
མི་སེར་དང་ U་Vལ་སོ་སའོ ི་གས་བཞེད་དང་བ^ན་ཐག་བཅད་གནང་ནི་ཨིན་xང་ Lལ་བའི་<བས་
uོལ་འཛིན་ལས་ངས་དང་ ཡང་ན་jོང་ཁག་ལས་མི་ངོམ་འཛོམས་ཐོག་ལས་Lལ་དགོ། དེ་བ^ན་སོ་
སོའི་Pག་བཞག་གི་་དེབ་ནང་བZར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་2་Mན་/་གཏང་
དགོ།

ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་རགི ས་པར་བཏབ་མ་ཆགོ པ།
55- ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་རིགས་པར་བཏབ་ནི་དང་ ོག་བ ན་བཟོ་ནི་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ མཇལ་ཁ་
གནང་ནི་ལ་སོགས་པ་uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་ལས་གནང་བ་མེད་པར་མི་ཆོག།
ཉམས་བཅོས་དང་Oང་9བོ །
5༤- (ཀ) དཀོན་གཉེར་དང་ཅ་ལ་བདག་འཛིན་པ་`་གསི ་མ་དང་འིལ་ཅ་དངོས་
འགངས་ཅན་`་ཚང་འིགས་ཡོད་མེད་འལ་འལ་བ་lོག་འབད་དགོ། དེ་བKམ་ེ་ཉེ་འདབས་>ི་ས་
ཁོངས་ནང་འཁོད་2་1ོད་མི་`་གིས་འqང་བཞིའི་གནོད་པ་དང་ཞིག་རལ་མི་འqང་ནིའི་དོན་2་Oང་9ོབ་>ི་
ོགས་རམ་དང་ཐབས་ཤསེ ་ག་ དེ་mག་mག་འབད་དགོ།
(ཁ) uོལ་འཛིན་ལས་ངས་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་འདི་2་ཉམས་བཅོས་དང་བཟོ་rམ་
ཁ་དོག་སོར་བ་བZར་བཅོས་འབད་བ་`་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག།
(ག) ཉམས་བཅོས་>ི་གནང་བ་འདི་ ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ག་ཨིན་ན་ འཆར་གཞི་`་ཞིབ་དIོད་ལེགས་ཤམོ ་
འབད་བབ་Rེ་མ་གཏོགས་གནང་བ་!ོད་མི་ཆོག།
(ང) ཅ་ ིང་འདི་ག་གི་རང་ཨིན་xང་ཅ་དངོས་འདི་,ད་G་འཕགས་པའི་འགངས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ uོལ་
འཛིན་ལས་ངས་>སི ་ོགས་རམ་ཐོག་ལས་ཉམས་བཅོས་འབད་yིན་དགོ།
(ཅ) ག/ང་གི་གནང་བ་དང་བ^ན་ཉམས་བཅོས་ག་གསི ་འབད་xང་ ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ཉམས་བཅོས་འབད་
བའི་ཐོ་ཡིག་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ།
(ཆ) uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་U་Vལ་དང་མི་དམངས་>ི་བདག་དབང་2་ཡོད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་
བདག་འཛིན་འབད་མི་དཀོན་གཉེར་`་2་ཉམས་བཅོས་དང་Oང་9ོབ་ལ་སོགས་པའི་འགན་ར་ོགས་
བ་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་2་འཆར་གཞི་བ;མ་དགོ།

Pི་Qལ་འེམས་Rན།ོན།
5༥- (ཀ) ལེ$་Yག་པའི་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་ནང་`ད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་
རིགས་Pི་Qལ་2་འེམས་Rོན་4ི་དོན་ལས་འབག་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་འེལ་ཡོད་ན་ཁག་གསི ་གནང་བ་
ོལ་དགོ།

(ཁ) ན་ཁག་གི་གནང་བ་དང་བ^ན་uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་ U་Vལ་དང་མི་དམངས་>ི་བདག་དབང་2་
ཡོད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་ག་ཅི་རང་འབག་དགོཔ་ཨིན་ན་ོས་བ^ན་འབད་ཞིནམ་ལས་ཐོ་ཡིག་
བཟོ་Rེ་ན་ཁག་ལས་གནང་བ་/་དགོ།
(ག) uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་དངོས་པོ་རེ་རེ་བཞིན་4ི་ཐོ་ཡིག་ཁ་གསལ་དང་ངོས་འཛིན་ངོ་lགས་ དེའི་གོང་
ཚད་ འqང་ངས་ འm་པར་`་ཚངམ་འབད་བཀོད་བཞག་དགོ།
(ང) ཅ་ ིང་;ིས་ལེན་འབག་མི་དེ་གིས་ཕར་`ར་9ལེ ་འmེན་<བས་མེདཔ་མི་འ4ོ་ནིའི་ཐབས་ཤསེ ་ག་དེ་mག་
mག་འབད་དགོ།
(ཅ) དེ་བKམ་ེ་;སི ་ལེན་འབག་མི་དེ་གིས་ཅ་ ིང་རེ་རེ་བཞིན་4ི་ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོ།
(ཆ) འེམས་Rོན་ཅ་ལ་`་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ལས་བlེན་ ཅ་ལ་དང་གཅིག་ཁར་བདག་འཛིན་འབད་མི་ uོལ་འཛིན་
ལས་ངས་ལས་མི་ངོམ་འགན་ཁག་ཅན་,ད་ཆོདཔ་གཏང་དགོ།
(ཇ) དངོས་པོ་`་འེམས་Rོན་ལས་ལོག་ོད་ཞིནམ་ལས་ ཅ་ལ་ངོ་མ་ཨིན་ན་མེན་ན་དང་ 9ོན་ཡོད་མེད་`་
uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་ཧེ་མའི་ཐོ་དང་འིལ་ཏེ་བ་ཞིབ་`ལ་མན་འབད་ཞིནམ་ལས་ན་ཁག་2་
Mན་/་འབད་དགོ།

༼ལེ$་W་པ༽
Xེར་4་ི བདག་དབང་2་ཡདོ ་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་4་ི རགི ས།
ཐོ་བཀོད་འཛིན་9ངོ ་།
5༦- (ཀ) བཅའ་ིམས་འདི་གི་ལེ$་Yག་པའི་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་ནང་`ད་པའི་Xེར་དབང་་ཁང་དང་
མཆོད་ཁང་འེམས་Rོན་ཁང་ནང་གི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་རིགས་འm་པར་དང་གས་ཇོ་བདག་དང་
uོལ་འཛིན་ལས་ངས་`་མཉམ་xབ་ཐོག་ལས་མ་བཟོ་དགོ། ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་`་གི་འm་པར་4ི་ཐོ་
ཡང་བཞག་དགོ།
(ཁ) མ་འm་རེ་ཇོ་བདག་དང་jོང་ཁག་2་བཞག་ནི་དང་ འm་ངོ་མ་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་ནང་བཞག་དགོ།

ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བའི་ཉསེ ་ཆད།ད
5༧- ག་དེམ་ཅིག་འབད་ག/ང་གིས་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་<བས་2་ གོང་གསལ་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་`་གསང་
Rེ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་བཞག་མི་`་ Fལ་ལས་ག/ང་གིས་མ,ེན་པ་ཅིན་ཉེས་y་ཕོག།

ངེས་མདེ ་ཞབི ་འJག།
5༨- (ཀ) Xེར་དབང་་ཁང་དང་ མཆོད་ཁང་ འེམས་Rོན་ཁང་`་གི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་4ི་རིགས་
དཀོན་གཉེར་4ི་;ིས་!ོད་བ་དགོཔ་མེདཔ་ལས་ ལོ་ངོ་གSམ་རེའི་བར་ན་མ་དང་འིལ་ཏེ་ག}ས་ཁའི་
གཙོ་ཅན་དང་ jོང་ཁག་འཛིན་
9ོང་གིས་ཞིབ་དIོད་བབ་Rེ་Mན་/་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་2་འབད་དགོ།
(ཁ) གལ་uིད་ Xེར་དབང་གི་་ཁང་དང་མཆོད་ཁང་ འེམས་Rོན་ཁང་འདི་ནང་བ[ག་Rོར་ཤོར་བ་དང་བེ་
སོར་འབད་བ་ Pི་ཁར་བཙོངས་བ་ལ་སོགས་པའི་དོགས་པ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ Gས་ཚོད་ནམ་རང་ཨིན་xང་
ག}ས་ཁའི་གཙོ་ཅན་དང་ jོང་ཁག་འཛིན་9ོང་གིས་ཞིབ་དIོད་བབ་Rེ་uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་2་Mན་
/་Lལ་དགོ། ཡང་ན་འེལ་ཡོད་ན་ཁག་གི་བཀོད་Q་དང་བ^ན་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་ཡང་ཞིབ་
དIོད་བབ་ཆོག།

ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་ཆད་ཐའོ ་ི <རོ །
5༩- ཞིབ་དIོད་<བས་ ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་`་ ཆད་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་དེ་`་ག་ཏེ་2་བ9ལ་ཡི་ག་ ག/ང་གི་
ལམ་2གས་ར་ཞིབ་དIོད་བབ་ནིའི་དོན་2་ ིམས་Oང་འགག་པ་2་གཏང་དགོ།

ཉོ་ཚངོ ་དང་E་ོ བFད།
༤༠- (ཀ) མ་ནང་འཁོད་བ་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་རིགས་ Qལ་ཁབ་ནང་འཁོད་བཙོང་བ་དང་
བེ་སོར་འབད་བ་ <ལཝ་བགོ་བཤའ་yིན་པ་ Rོང་པར་yིན་པ་ ཕར་`ར་འབག་ནི་`་ཆོགཔ་ཨིན། དེ་
འབདཝ་ད་Gས་}ན་*་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ མ་བZར་བཅོས་>ི་དོན་ལས་ རང་སོའི་jོང་ཁག་
བད་དེ་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་2་Mན་/་འབད་དེ་ཇོ་བདག་གསརཔ་གིས་་མའི་འm་ལེན་དགོ།

(ཁ) ཪང་དབང་གི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་ག/ང་2་བཙོང་མི་རེ་འཐོན་ཚེ་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་དང་
འེལ་བ་འཐབ་Rེ་ ཅ་ ིང་མཁོ་Tབ་ཚོགས་པས་གོང་ཚད་བཅད་དེ་ཉོ་ཞིནམ་ལས་ ཅ་ལ་འདི་ག/ང་གི་
གས་བཞེད་དང་བ^ན་;ིས་!ོད་འབད་དེ་མ་Eོ་སརོ ་འབད་དགོ།

ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་རགི ས་པར་བཏབ་མ་ཆགོ པ།
༤༡- ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་རིགས་པར་བཏབ་ནི་དང་ ོག་བ ན་བཟོ་ནི་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་
`་ཇོ་བདག་ཁོ་རང་ངམ་ཅིག་2་ཆོགཔ་མ་གཏོགས་ གཞན་rམས་uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་ལས་གནང་བ་
མ་/་བར་མི་ཆོག།

གKངས་ག/གས་Lལ་དགོ་པའི་རགི ས།
༤༢- ་དེབ་ནང་`ད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ཅིག་ཇོ་བདག་གི་Uོ་འདོད་ར་lེན་4ི་གKངས་ག/གས་འབད་
Lལ་ཆོགཔ་ཨིན་xང་ Lལ་བའི་<བས་ག}ས་ཁའི་གཙོ་ཅན་`་དང་ jོང་ཁག་ལས་མི་ངོམ་འཛོམས་ཐོག་
ལས་Lལ་དགོ། དེ་བ^ན་སོ་སོའི་Pག་བཞག་གི་་དེབ་ནང་བZར་བཅོས་>ི་དོན་2་uོལ་འཛིན་ལས་
ངས་2་གཏང་དགོ།

ཉམས་བཅོས་དང་Oང་9བོ །
༤5- (ཀ)དཀོན་གཉེར་དང་ཅ་ལ་བདག་འཛིན་པ་`་གསི ་མ་དང་འིལ་ཅ་དངོས་འགངས་ཅན་`་ཚང་འིགས་
ཡོད་མེད་འལ་འལ་བ་lོག་འབད་དགོ། དེ་བKམ་ེ་ཉེ་འདབས་>ི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་2་1ོད་མི་`་
གིས་འqང་བཞིའི་གནོད་པ་དང་ཞིག་རལ་མི་འqང་ནིའི་དོན་2་Oང་9ོབ་>ི་ོགས་རམ་དང་ཐབས་ཤེས་ག་
དེ་mག་mག་འབད་དགོ།
(ཁ) uོལ་འཛིན་ལས་ངས་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་འདི་2་ཉམས་བཅོས་དང་བཟོ་rམ་
ཁ་དོག་སོར་བ་བZར་བཅོས་འབད་བ་`་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག།
(ག) ཉམས་བཅོས་>ི་གནང་བ་འདི་ ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ག་ཨིན་ན་ འཆར་གཞི་`་ཞིབ་དIོད་ལེགས་ཤམོ ་
འབད་བ་Rེ་མ་གཏོགས་གནང་བ་!ོད་མི་ཆོག།
(ང) ཅ་ ིང་འདི་ག་གི་རང་ཨིན་xང་ ཅ་དངོས་འདི་,ད་G་འཕགས་པའི་འགངས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ uོལ་
འཛིན་ལས་ངས་>སི ་ོགས་རམ་ཐོག་ལས་ཉམས་བཅོས་འབད་yིན་དགོ།

(ཅ) ག/ང་གི་གནང་བ་དང་བ^ན་ཉམས་བཅོས་ག་གསི ་འབད་xང་ ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ཉམས་བཅོས་འབད་
བའི་ཐོ་ཡིག་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ།
(ཆ) uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་U་Vལ་དང་མི་དམངས་>ི་བདག་དབང་2་ཡོད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་
བདག་འཛིན་འབད་མི་དཀོན་གཉེར་`་2་ཉམས་བཅོས་དང་Oང་9ོབ་ལ་སོགས་པའི་འགན་ར་ོགས་
བ་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་2་འཆར་གཞི་བ;མ་དགོ།

Pི་Qལ་འེམས་Rནོ །
༤༤- (ཀ) ལེ$་Yག་པའི་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་ནང་`ད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་Pི་Qལ་2་
འེམས་Rོན་4ི་དོན་ལས་འབག་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་འེལ་ཡོད་ན་ཁག་གིས་གནང་བ་ོལ་དགོ།
(ཁ) ན་ཁག་གི་གནང་བ་དང་བ^ན་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་Xེར་4་ི བདག་དབང་
2་ཡོད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ཅགི ་འག་ནང་འཁོད་དང་ ཡང་ན་ Qལ་ཁབ་Pི་ཁར་འེམས་Rོན་4་ི
དོན་ལས་འབག་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཇོ་བདག་ཁོང་རའི་བསམ་འཆར་དང་འིལ་ ཐོ་ཡིག་བཟོ་Rེ་ན་
ཁག་ལས་གནང་བ་/་དགོ།
(ག) uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་དངོས་པོ་རེ་རེ་བཞིན་4ི་ཐོ་ཡིག་ཁ་གསལ་དང་ངོས་འཛིན་ངོ་lགས་ དེའི་གོང་
ཚད་ འqང་ངས་ འm་པར་`་ཚངམ་འབད་བཀོད་བཞག་དགོ།
(ང) དངོས་པོ་ཕར་`ར་9ེལ་འmེན་<བས་མེདཔ་མི་འ4ོ་ནིའི་ཐབས་ཤསེ ་ག་དེ་mག་mག་འབད་དགོ།
(ཅ) དེ་བKམ་ེ་;སི ་ལེན་འབག་མི་དེ་གིས་དངོས་པོ་རེ་རེ་བཞིན་4ི་ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོ།
(ཆ) འེམས་Rོན་ཅ་ལ་`་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ལས་ ཅ་ལ་དང་གཅིག་ཁར་བདག་འཛིན་འབད་མི་ uོལ་འཛིན་ལས་
ངས་ལས་མི་ངོམ་འགན་ཁག་ཅན་,ད་ཆོདཔ་གཏང་དགོ།
(ཇ) དངོས་པོ་`་འེམས་Rོན་ལས་ལོག་ོད་ཞིནམ་ལས་ ཅ་ལ་ངོ་མ་ཨིན་ན་མེན་ན་དང་ 9ོན་ཡོད་མེད་`་
uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་ཧེ་མའི་ཐོ་དང་འིལ་ཏེ་བ་ཞིབ་`ལ་མན་འབད་ཞིནམ་ལས་ན་ཁག་2་
Mན་/་འབད་དགོ།

༼ལེ$་Yག་པ༽
ིར་བཏང་འཛིན་9ངོ ་།
ངོས་འཛིན་དབང་ཚད།
༤༥-(ཀ) lེན་གSམ་དང་ཅ་ ིང་ངོས་འཛིན་<ོར་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>ིས་ངོས་འཛིན་འབད་མི་2་ཆ་འཇོག་
འབད་དགོ།
(ཁ) uོལ་འཛིན་ལས་ངས་དང་དགེ་འGན་lེན་གSམ་1ེ་ཚན་4སི ་ཐག་བཅད་མ་`གས་པའི་རིགས་ ག/ང་
གིས་ཆ་འཇོག་འབད་མི་ཅ་ ིང་བ་ཞིབ་ཚོགས་པ་གསི ་ཐག་བཅད་དགོ།
(ག) ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ངོས་འཛིན་ངེས་ཤེས་བ ེས་ཐབས་2་ དེ་བ^ན་ཡིག་ཆ་མཁོ་བTབ་འབད་དེ་vོང་
བaར་`ལ་མན་!ོད་དེ་ ཅ་ ིང་གི་རིགས་ནོར་འལ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།

མ་བZར་
Zར་བཅོས་དང་བཏོག་ཐངས།
༤༦-(ཀ) དགེ་རབ་0་ཚང་གི་བདག་དབང་2་མེན་པའི་ཅ་ ིང་གི་རིགས་་དེབ་ཚར་ཅིག་བཟོ་Rེ་སོ་སོ་2་!ོད་
ཞིནམ་ལས་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ག་གིས་ཡང་མ་Eོ་སོར་དང་བZར་བཅོས་
འབད་མི་ཆོག།
(ཁ) ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་བ[ག་Rོར་དང་ཨར་]ན་ལས་བlེན་ཏེ་ལོག་མ་ཐོབ་པར་མ་ལས་བཏོག་དགོ་
པའི་གནད་རེ་འཐོན་ཚེ་འེལ་ཡོད་ན་ཁག་གི་བཀའ་ཤགོ ་ལོགས་S་དང་ཡང་ན་ིམས་ཁང་གི་སོ ་ཆོད་
དང་བ^ན་ཏེ་ངམ་ཅིག་མ་ལས་བཏོག་ཆོག།

བ[ག་Rརོ ་Mན་/་དང་ཞབི ་དIོད་<རོ །
༤༧- (ཀ) ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་བ[ག་Rོར་qང་བའི་<བས་དེ་འལ་ལས་ ས་ཐག་རིང་ང་དང་བ^ན་
ེད་ི་དང་དམངས་མི་ ཚོགས་པ་ ;་ངོ་`་ག་གིས་རང་འབད་xང་ ིམས་Oང་དང་Yང་ཁག་ jོང་
ཁག་`་2་Mན་/་འབད་དགོ། ིམས་Oང་དང་Yང་ཁག་ jོང་ཁག་གིས་uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་2་Mན་
/འི་འm་རེ་བ9ལ་དགོཔ་མ་ཚད་བ[ག་Rོར་ཤོར་བའི་ཅ་ཆས་`་Qལ་ཁབ་Pི་ཁར་མི་ཤོར་བའི་ཐབས་ཤསེ ་
2་དམིགས་ཏེ་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ངས་དང་Pི་Qལ་ལས་ངས་2་ཡང་གནས་`ལ་དང་ཡི་་
བམ་Eལེ ་འབད་དགོ།

(ཁ) ིམས་Oང་འགག་པ་གསི ་ཞིབ་དIོད་འབད་བའི་<བས་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་ལས་མ་དང་འm་པར་
ལེན་ཏེ་ བ[ག་Rོར་ཤོར་བའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་འདི་འཚོལ་ཐབས་དང་དེའི་Mན་/་འེལ་ཡོད་ཡོངས་
2་འལ་མ4ོགས་ངེས་པར་འབད་དགོ།
(ག) uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་Pི་Qལ་ན་ཁག་དང་ོས་བ^ན་ཐོག་ལས་Qལ་ིའི་ (UNESCO)}་
ནིསི་ཀོ་དང་(INTERPOL) ཨིན་¦ར་§ོལ་`འི་ལམ་2གས་ར་Qལ་ཁབ་ཕན་`ན་བར་ན་ཅ་
ིང་Pི་ཁར་ཤོར་མི་འདི་ ལོག་!ོད་དགོ་པའི་ལམ་2གས་དང་འིལ་ཏེ་འཚོལ་ནིའི་ོགས་རམ་ལེན་དགོ།

ཨར་]ན་4་ི གསང་བའི་Mན་/་Lལ་མའི ་ི གསོལ་རས།
༤༨- (ཀ) ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་`་ཨར་]ན་འབད་དེ་ཉོ་ཚོང་འཐབ་མིའི་<ོར་ལས་ར་ངས་གསལ་དག་
ག/ང་གི་འེལ་ཡོད་ཞི་mག་འགོ་དཔོན་ག་2་འབད་xང་ གསང་བའི་ཐགོ ་ལས་Mན་/་Lལ་མི་དང་འིལ་
ངེས་བདེན་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ Mན་/་Lལ་མི་འདི་2་ ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་`་ར་ལོག་གང་ཐོབ་དེའི་
རིན་ཐང་གི་བQ་དIའ་༢༥ Mན་/་འབད་མི་འདི་2་གསང་བའི་ཐོག་ལས་ ིམས་Oང་འགག་པ་གིས་
དགའ་བSའི་གསོལ་རས་!ོད་དགོ།
(ཁ) གོང་གསལ་གསང་བའི་Mན་/་ཐོབ་མི་ ག/ང་གི་འེལ་ཡོད་ཞི་mག་འགོ་དཔོན་འདི་གིས་ Mན་/་Lལ་
མིའི་ མི་ངོམ་གི་<ོར་ལས་གསང་cགོ ་འབད་མི་ཆོག།

ཅ་ ངི ་འཛིན་བKང་གི་<རོ །
༤༩- འགེགས་Oང་ནང་2་ཅ་དམ་དང་ིམས་Oང་འགག་པ་ གཞན་`་གསི ་ཡང་ཞིབ་དIོད་<བས་ ཅ་ ིང་
འཛིན་བKང་འབད་ཡོད་མི་`་ཇོ་བདག་`་གིས་ཤེས་ནིའི་དོན་ལས་མི་སརེ ་2་བa་འིན་འབད་དགོ། ཇོ་
བདག་མ་འཐོན་`ན་ཚོད་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་ནང་བཞག་ནི་དང་ ཞག་ངས་བQ་དང་བQད་ལས་
འyིད་སོང་པ་ཅིན་ ཅ་ ིང་འདི་ག/ང་བཞེས་གཏང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་མ་ཡང་Eོ་སརོ ་འབད་དགོ། གལ་
uིད་གོང་གི་Gས་ཚོད་ནང་འཁོད་ཅ་ ིང་གི་ཇོ་བདག་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་དང་ིམས་
Oང་འགག་པ་ འེལ་ཡོད་jོང་ཁག་`་གིས་དyེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ཅ་ ིང་འདི་ལོག་ཇོ་བདག་2་!ོད་
དགོ།

ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་རགི ས་Qལ་ཁབ་Pིར་འབག་མ་ཆགོ པ།
༥༠- བཅའ་ིམས་འདི་གི་ལེ$་Yག་པའི་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་ནང་`ད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་རིགས་ མི་
ཆེ་འིང་ང་གSམ་ག་ར་འབད་xང་ གནང་བ་མེད་པར་Qལ་ཁབ་Pི་ཁར་འབག་མི་ཆོག།

ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་མེན་པའི་རགི ས་ཆགོ ་ཐམ་དང་བ^ན་ཉོ་བཙོང་དང་Pི་ཁར་འབག་ཆགོ པ།
༥༡- (ཀ) lེན་གSམ་དང་མཆོད་ཆས་གཞན་ཡང་ལག་བཟོའི་ཅ་ཆས་རིགས་ ིངམ་ཨིན་xང་ལེ$་Yག་པའི་
དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་ནང་`ད་པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་ངས་S་མེན་པའི་རིགས་ཉོ་བཙོང་དང་Qལ་
ཁབ་Pི་ཁར་འབག་ཆོགཔ་ཨིན། འདི་ཡང་lེན་གSམ་དང་ཅ་ ིང་གི་ཅ་ཆས་Pི་ཁར་འབག་འ4ོ་མི་འདི་uོལ་
འཛིན་ལས་ངས་>སི ་དyེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ལེ$་Yག་པའི་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་ནང་གསལ་ར་བཀག་
དམ་ཅན་4ི་ལ་ཁར་མ་`ད་པ་ཅིན་ཡིག་ཐོག་གི་ཆོག་ཐམ་དང་ཅ་ཆས་འདི་ར་ཐི$་མནེམ་Rེ་གཏང་དགོ།
(ཁ) ས་མཚམས་འགེགས་Oང་དང་ ཅ་དམ་ིམས་Oང་འགག་པ་གིས་uལོ ་འཛིན་ལས་ངས་>ི་ཡིག་ཐོག་
ཆོག་ཐམ་དང་ཐི$་དyེ་ཞིབ་བབ་Rེ་གཏང་དགོ།
(ག) lེན་གSམ་ཅ་ ིང་འདི་2་ས་མཚམས་འགེགས་Oང་དང་ཅ་དམ་ིམས་Oང་འགག་པ་གིས་དyེ་ཞིབ་
འབདཝ་ད་uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>ི་ཡིག་ཐོག་ཆོག་ཐམ་དང་ཐི$་མེད་པ་དང་ ཡང་ཅིན་ཐི$་¨ས་མ་ལ་
སོགས་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཅ་ ིང་འདི་ འཛིན་བKང་འབད་ཞིནམ་ལས་ uོལ་འཛིན་ལས་ངས་ཡིག་ཚང་
2་གཏང་དགོ།
(ང) uོལ་འཛིན་ལས་ངས་>སི ་ཅ་དམ་དང་ིམས་Oང་འགག་པ་ལས་ོད་པའི་ཅ་ ིང་འདི་དyེ་ཞིབ་འབདཝ་
ད་ལེ$་Yག་པའི་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་ནང་གསལ་ར་4ི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ལ་ཨིནམ་འབད་འཐོན་པ་
འམ་ཆོག་ཐམ་དང་ཐི$་¨ས་མ་འཐོན་པ་ཅིན་ ིམས་>ི་འGན་སར་གཏང་ནི་དང་འདི་གི་ལ་མ་`ད་པ་
ཅིན་;་ངོ་འདི་2་ལོག་!ོད་དགོ།

འག་ག་ི ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་རགི ས་P་ི Qལ་2་ཐལ་མའི ་ི <ོ<རོ །
༥༢- (ཀ) འག་གི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་ཨར་]ན་ཤརོ ་བ་དང་ ཡང་ན་མི་ངན་རེ་གཉིས་>ིས་Pི་
མིར་བཙོངས་བའམ་Rོང་པར་yིན་པ་ལས་བlེན་ཏེ་ Pི་Qལ་2་ོད་པའི་ཅ་ ིང་`་འག་གི་Pི་འེལ་ན་

ཁག་དང་ིམས་Oང་འགག་པ་གཞན་ཡང་འེལ་ཡོད་ན་ཁག་དང་ལས་ངས་ཁག་གིས་ག་དེ་mག་mག་
Pིའ་ི Qལ་ཁབ་དང་འེལ་བ་འཐབ་Rེ་འག་གི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ར་ལོག་ཐོབ་ཐབས་འབད་དགོ།
(ཁ) yང་Rོར་ཤོར་བའི་ཅ་ ིང་`་ག་ཏེ་ལས་ལོག་ཐོབ་xང་ ་ཁང་དང་Xེར་དབང་གི་མ་དང་འིལ་དyེ་ཞིབ་
འབད་དེ་ལོག་རང་འཇགས་Lལ་དགོ།

Pིའ་ི མི་མ4ོནམ་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་`་གསི ་ག་ོ བa་!དོ ་དགོཔ།
༥5- འག་གི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་བཅའ་ིམས་<ོར་ Pི་མི་`་གསི ་ཤསེ ་མཐོང་མེདཔ་ལས་བlེན་ བ་
བཤལ་པ་དང་གཞན་ཡང་ག/ང་Xེར་4ི་མ4ོནམ་བདག་འཛིན་འབད་མི་ཡོན་བདག་`་གིས་ བཅའ་
ིམས་<ོར་ལས་གོ་བa་!ོད་དགོ།

ས་འགོ ་ལས་ཐབོ ་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་རགི ས།
༥༤- ©མ་འཁོར་ལམ་སེལ་དང་,ིམ་ª་ གཞན་ཡང་སའི་ª་དང་འེལ་བའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ལས་ ལེ$་Yག་
པའི་དོན་ཚན་ ༥༩ པ་ར་ཅ་ ིང་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ དེ་འལ་ལས་དེ ་འོག་དང་jོང་ཁག་བད་དེ་uོལ་
འཛིན་ལས་ངས་2་Mན་/་འབད་དགོ།

ཉེས་ིམས་དང་ཉསེ ་ཆད།
༥༥- (ཀ) བཅའ་ིམས་འདི་གི་ལེ$་གཉིས་པའི་དོན་ཚན་ ༥,༨,༩,༡༢,༡༤,༡༦ དང་ལེ$་གSམ་པའི་
དོན་ཚན་ ༡༩,༢༡,༢༢ ལེ$་བཞི་པའི་དོན་ཚན་ ༢༥,༢༨,༢༩,5༢,55,5༥ ལེ$་W་པའི་དོན་
ཚན་5༧,5༩,༤༡,༤༢,༤༤ ལེ$་Yག་པའི་དོན་ཚན་ ༤༦,༤༧,༤༨,༥༠,༥༡ ལས་འགལ་བའི་
རིགས་འག་གི་ཉེས་འགེལ་མི ས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འིལ་དགོ།
(ཁ) བཅའ་ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་གཞན་ལས་འགལ་བའི་རིགས་འེལ་ཡོད་བཅའ་མི ས་གཞན་དང་
འིལ་དགོ།

བཅའ་ཡགི ་བཟོ་ཆགོ ་པའི་དབང་ཚད།
༥༦- བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་ཏེ་འེལ་ཡོད་ན་ཁག་2་བཅའ་ཡིག་དང་cིག་གཞི་བཟོ་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད།

དབང་འཛིན་ཡདོ ་པའི་དབེ ་བcིགས།
༥༧- jོང་ཁ་དང་དyིན་<ད་གཉིས་>ི་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འmཝ་རེ་འཐོན་ཚེ་ jོང་ཁའི་ིམས་དེབ་འདི་2་ཆ་
གནས་བཞག་དགོ།

བཅའ་མི ས་བZར་བཅོས།
༥༨- བཅའ་ིམས་འདི་བZར་བཅོས་རེ་འབད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ི་ཚོགས་>ིས་འབད་ཆོག།

ངེས་ཚགི
༥༩༥༩-(ཀ) ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་ཟརེ ་མི་འདི་ བཅའ་མི ས་འདི་དང་བ^ན་འོ་བ་མི་ཐམས་
ཅད་>ི་9བས་གནས་དཀོན་མཆོག་2་Pག་འཚལ་བའི་lེན་ཨིནམ་མ་ཚད་ '་རབས་>ི་མི་`་གི་Uོ་རིག་གིས་གསར་
བ«ན་འབད་བའི་ལག་;ལ་དང་ Qལ་རབས་ ལམ་uོལ་ ཆོས་Pོགས་ མི་1ེ་ '་རབས་>ི་ལོ་ས་ བཟོ་རིག་ལ་
སོགས་པའི་འེལ་བཤད་གཤམ་གསལ་ར་G་ཨིན།
༡

s་lནེ ་ན་ི Rོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་¬ང་བ ན་དང་ག་པའི་་ རབ་འyམས་་ཚོགས་་dན་
འཇིམ་དང་ཛེམྀ ་ ལི་མ་ གསེར་ད¯ལ་ཟངས་`་དང་གཞན་ཡང་་ག་ཅི་ལས་འབད་xང་བTབས་པའི་
རིགས་དང་ s་ཐང་ ~ེབ་ིས་ མཐོང་ལོ ་ ཚོན་ཐང་ ཚེམས་ཐང་ ཚེམས་Yབས་གསོ ་Yབས་>ི་
རིགས་2་གོ་དགོ།

༢

གSང་lན་ེན་ན་ི བཀའ་བRན་གSང་འ{མ་rམ་ཐར་བཀའ་འ{མ་`་ གསེར་ ད¯ལ་ མཚལ་ ¬ག་
དང་Gང་ིས་ aོ་བ°ོས་དཔར་མའི་རིགས་ ན་བཟའ་ ེགས་ཤིང་ ེགས་ཐག་ ཆབ་;ེ་ གདོང་དར་
དེབ་གKགས་མགོ་ཚམེ ས་`་གSང་རབ་དང་ དར་དཔར་ བOང་བ་བཏགས་ོལ་`་དང་དཔར་ཤིང་གི་
རིགས་2་གོ་དགོ།

5

གས་lནེ ་ན་ི བདེ་གཤེགས་མཆོད་lེན་བQད་དང་ གཞན་ཡང་མཆོད་lེན་4ི་རིགས་ ་ག་ཅི་ལས་
འབད་xང་བTབས་པའི་རིགས་2་གོ་དགོ།

༤

མཆོད་ཆས་དང་མཆོད་jས་>་ི རགི ས་ན་ི ི ་གསེར་ ད¯ལ་ ཟངས་`་མ་ཚད་
གཞན་ག་ཅི་ལས་འབད་xང་བTབས་པའི་རིགས་2་གོ་དགོ།

དེ་ཡང་གོང་གསལ་s་གSང་གས་lེན་དང་ མཆོད་ཆས་མཆོད་jས་`་ལོ་ངས་ ༡༠༠ ལོན་པའི་རིག་
ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་4ི་ལ་དང་ གཞན་ཡང་U་མ་9སེ ་ཆེན་དམ་པའི་Pག་བཟོ་ རབ་གནས་མང་པོ་
ཐེབས་པའི་ཅ་དངོས་yིན་ཅན་4ི་རགི ས་ བཟོ་རིགས་མཁས་མཆོག་Mན་གས་ཅན་4ི་ལག་བཟོ་,ད་
འཕགས་ཅན་`་དང་Lལ་G་Pིན་པའི་རིགས་`་ལོ་ཚད་མེད་པར་lེན་གSམ་ཅ་དངོས་འགངས་ཅན་ལ་2་
གོ་དགོ།
༥

Qན་ཆའི་རགི ས་ན་ི ་ཁང་ནང་གི་s་གSང་གས་lེན་4ི་Qན་ཆས་ གསེར་ད¯ལ་ཟངས་གSམ་དང་
གཟི་དང་q་x་ ག}་ ²་ཏིག་ འཆོང་ ཨིན་m་ནི་ལ་ aོ་ེ་ཕ་ལམ་ ཉ་ིབས་`་རིན་པོ་ཆེའི་yེ་ག་
དང་གཞན་ཡང་Qལ་རབས་དང་བ^ན་པའི་རིགས་ལོ་ཚད་མེད་པར་འགངས་ཅན་ལ་2་གོ་དགོ།

༦

མཆེ་བ་དང་³་བ་ག་ི མཆོད་ཆས་>་ི རགི ས་ན་ི ང་པོ་ཆེའི་མཆེ་བ་ བསེ་ལིའི་³ཝ་ གཞན་ཡང་Qལ་
རབས་ལོ་ས་ལས་འེལ་བའི་གཅན་གཟན་པགས་པ་དང་xས་པ་¬་ཚགོ ས་>ི་རིགས་ལོ་ཚད་མེད་པར་
འགངས་ཅན་ལ་2་གོ་དགོ།

༧

ད་ཆས་>་ི རགི ས་ན་ི མདའ་མGང་ མེ་མདའ་ ི་རིང་ དཔའ་lགས་ ད་ལེབ་ གས་´ོག་དཔའ་
Gམ་ དོགས་མདའ་ གོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལོ་ངས་བQ་ག་ལོན་པའི་ ིང་པ་དང་Qལ་རབས་ལོ་ས་
དང་འེལ་བའི་ད་ཆས་>ི་རིགས་`་ལོ་ཚད་མེད་པར་འགངས་ཅན་ལ་2་གོ་དགོ།
ས་འགོ ་ལས་ཐབོ ་པའི་ཅ་ཆས་དང་འwར་aའོ ་ི རགི ས་ན་ི ས་འོག་ལས་ཐབོ ་པའི་ཅ་

༨

ངི ་རིགས་དང་གནམ་གས་aོ་ གཞན་ཡང་uོག་ཆགས་དང་ཤིང་རིགས་ལོ་}ན་ས་བlེན་རང་བཞིན་
4ིས་aོ་2་འwར་འ4ོ་མིའི་འwར་a་ོ `་ཡང་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་ལ་2་གོ་དགོ།
༩

ནང་གི་འཛིན་ཆས་དང་གདན་4ནོ ་ཆས་>་ི རགི ས་ན་ི ནང་གི་འཛིན་ཆས་དང་གདན་ དེ་ལས་4ོན་ཆས་
`་ལོ་ངས་ཆིག་བQ་ལས་བལ་བའི་རིགས་འགངས་ཅན་ལ་2་གོ་དགོ།

༡༠

'ོན་བད་བཟོ་བཀོད་ན་ི ལོ་ངོ་བQ་ག་ལས་བལ་བའི་བཟོ་བཀོད་ ིང་པ་འགངས་ཅན་བFབས་ཏེ་
བཏོན་པའི་ཤིང་ཆས་དང་ཅ་དངོས་འགངས་ཅན་ གཞན་ཡང་Qལ་རབས་དང་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་བཟོ་བཀོད་
>ི་རིགས་2་གོ་དགོ།

༡༡

ིར་བཏང་
ཏང་ཕལ་ཆས་ན་ི བཟོ་རིག་བ་གSམ་དང་ བཟོ་རིག་ལས་བ་པའི་ཅ་ཆས་>ི་རིགས་¬་ཚོགས་
དང་ ོ་ ཟངས་ ཐབ་ཆས་ ས་ཞིང་སོ་ནམ་4ི་ལག་ཆ་ Mན་ཆ་ མ་ཀ་ u་་`་ལོ་ངོ་བQ་ག་ལོན་
པའི་ཅ་ ིང་འགངས་ཅན་རིགས་2་གོ་དགོ།

༡༢

དཀོན་པའི་དངོས་ད་>་ི རགི ས་ན་ི རང་གི་Qལ་ཁབ་ལས་འཐོན་པའི་ཅ་ཆས་དཀོན་པའི་རིགས་ལོ་ཚད་
མེད་པར་འགངས་ཅན་ལ་2་གོ་དགོ།

༡5

Qལ་ཁབ་P་ི ཁར་ལས་འཁོར་བའི་ཅ་ཆས་ན་ི འག་ནང་འyོར་ཏེ་ལོ་ངོ་བQ་ག་ལོན་པའི་རིགས་འགངས་
ཅན་4ི་ལ་2་གོ་དགོ།

(ཁ) ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1འེ ་ི བདག་དབང་2་ཡདོ ་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་4་ི རགི ས་ཟརེ ་མ་ི འདི་ 'ོན་yོན་Qལ་
བ་གོངམ་མ་ཆེན་ཆསོ ་>ི་Qལ་པོ་ཞབས་Yང་ངག་དབང་rམ་Qལ་དང་ེ་མཁནམ་ འག་གི་Qལ་པོ་རིམ་yནོ ་ལ་སོགས་
པའི་བRན་འཛིན་4ི་9ེས་{་དམ་པ་rམས་དང་ གཞན་ཡང་གོངམ་དང་ཕམ་བསོད་ནམས་ཅན་`་གིས་Qལ་ཁབ་>ི་ཞི་
བདེ་གོང་འཕེལ་4ི་ཐབས་ཤེས་2་དད་དམ་གཙང་མའི་Xོ་ལས་བTབས་གནང་བའི་jོང་གཞིས་དང་དགོན་1ེ་ ་ཁང་`་
ནང་s་གSང་གས་lེན་4ི་མཆོད་1ོང་yིན་ཅན་དང་ ་དངོས་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་མི་`་ yིན་[བས་མི་ཉམས་པའི་
ཆེད་G་ག/ང་0་ཚང་དང་རབ་1ེ་གིས་གཅེས་!ས་དང་བདག་ཉར་གང་mག་གི་Xོ་ལས་ Pག་དང་མཆོད་པ་ Gས་ན་4ི་
གསོལ་མཆོད་ Gས་མཆོད་འ{མ་1ེ་`་མི་ཉམས་པར་མཛད་དེ་ ན་9ོང་དང་འཛིན་9ོང་མཛད་ཡོད་པའི་lེན་གSམ་
4ི་རིགས་2་གོ་དགོ།
(ག) ག/ང་གི་བདག་དབང་2་ཡོད་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་4་ི རགི ས་ཟརེ ་མ་ི འདི་ ག/ང་གི་འེམས་Rོན་ཁང་ནང་s་གSང་
གས་lེན་དང་མཆོད་ཆས་མཆོད་jས་ད་ཆས་དང་ོ་ཟངས་ལ་སོགས་པའི་ཅ་ ིང་གི་རིགས་དང་ འག་གི་4ོན་ཆས་
དང་Qན་ཆ་གསར་ ིང་གི་རིགས་ དེ་ལས་འཇིག་lེན་,ིམ་པའི་མཁོ་ཆས་ jམ་j་ཆས་ སོ་ནམ་ལག་ཆ་ ལ་སོགས་
པའི་འོ་2གས་1ོད་2གས་`་ག/ང་དབང་ཐོག་བདག་ཉར་འབད་ཡོད་པའི་རིགས་2་གོ་དགོ།
(ང) U་Vལ་དང་མ་ི སརེ ་4་ི བདག་དབང་2་ཡོད་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་ཟརེ ་མ་ི འདི་ ག}ས་Xོ་`་ནང་ 'ོན་yོན་Qལ་བ་
གོང་མ་U་Vལ་རིམ་yོན་`་དང་ ཡང་ན་ མི་སེར་དམངས་དང་ དད་ཅན་`་ཁོང་རང་གཅིག་མན་འབད་་དང་µང་

བལ་བཏོན་ཏེ་བཞེངས་ཡོད་པའི་་ཁང་དང་དགོན་1ེ་`་ནང་འཛིན་9ངོ ་འཐབ་Rེ་Pག་དང་མཆོད་པ་Lལ་བའི་lེན་
གSམ་མཆོད་ཆས་དང་ཅ་ ིང་`་2་གོ་དགོ།
(ཅ) Xེར་4་ི བདག་དབང་2་ཡདོ ་པའི་ཅ་ ངི ་འགངས་ཅན་ཟརེ ་མ་ི འདི་ དད་ཅན་ཕམ་འyོར་~ན་`་གིས་་µང་ཁོང་རང་
ལས་བཏོན་ཏེ་བཞེངས་ཡོད་པའི་་ཁང་དང་མཆོད་ཁང་ འེམས་Rོན་ཁང་ནང་གི་lེན་གSམ་ཅ་ ངི ་`་རང་གི་
བདག་དབང་2་ཡོད་མི་2་གོ་དགོ།
(ཆ) }་ནསི ་ཀ་ོ ཟརེ ་མ་ི འདི་ འཛམ་ིང་ི་ཚོགས་>ི་དཔལ་འyོར་དང་མི་1་ེ ལམ་uལོ ་ལས་1ེ་2་གོ་དགོ།
(ཇ) ཨིན་¦ར་§ལོ ་ཟརེ ་མ་ི འདི་ Qལ་འི ི་ཉེས་ཅན་ིམས་Oང་འགག་པའི་ལས་1ེ་2་གོ་དགོ
(ཉ) དཀོན་གཉེར་ཟརེ ་མི་འདི་ བདག་འཛིན་པ་2་གོ་དགོ།

dོན་ན་ཚགི །
དེ་ར་ཆོས་~ན་Qལ་ཁབ་འདིར་ཡོད་པའི།།
འཐོར་བ[ག་ཉམས་པའི་འགལ་ེན་མི་འqང་ད།།

lེན་གSམ་ཅ་ ིང་རིན་ཆེན་²་ཏིག་ཚོགས།།
བཅའ་ིམས་དར་4ི་uད་{་འདི་yས་སོ།།

rམ་དཀར་དེ་ཡིས་འཇིག་lེན་ཁམས་oན་¶།།
rམ་མང་9ེ་འོའི་ཚོགས་rམས་མ་2ས་པ།།

rམ་དག་ཆོས་>ི་ལམ་uོལ་དར་ཞིང་Qས།།
rམ་oན་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་ོད་པར་ཤོག།

ག་པར་དཔལ་~ན་འག་པའི་གGལ་ཞིང་འདིར།།
བདེ་ལེགས་པpོའི་ལང་ཚོ་Qས་པའི་མས།།

བ་ཤིས་jོགས་~ན་གསར་པའི་ཉི་མ་ཤར།།
Lན་ཚོགས་རང་དབང་དཔལ་ལ་ོད་པར་ཤོག།

