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ༀ་ ་!ི༑ དོན་གཉིས་མཐར་&ནི་བཅོམ་'ན་(�འི་)ལ། །*ང་དང་+ོགས་པའི་ངོ་བ་ོདམ་པའི་ཆོས། ། 
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4ས་ག.མ་)ལ་5ན་མ�ེན་བ�ེ་7ས་པའི་དཔལ། །གཅིག་བ8ས་9གིས་མའི་འ,་ོ2མས་:བས་པའི་
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1 

དཀར་ཆག །དཀར་ཆག །དཀར་ཆག །དཀར་ཆག །    
དོན་ཚན།དོན་ཚན།དོན་ཚན།དོན་ཚན།    ཤོག་,ངས།ཤོག་,ངས།ཤོག་,ངས།ཤོག་,ངས།    
    

ངོ་Tོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡ 
ལེV་དང་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡ 
Wོན་བ�ོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡ 
མཚན་གནས་དང་ འགོ་འXགས་Y་ཚེས་ �བ་ཚད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡ 
ཆ་མེད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢ 
ལེV་གཉིས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢  
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢ 
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་ གཞི་འXགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢ 
ལེV་ག.མ་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ [ 
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གི་L་\ོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ [ 
ཉེས་བཤེར་དང་ �ོད་བཤེར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ [ 
�ིམས་དོན་ལས་གཡོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ༥ 
�ོམ་^ིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥ 
བ:ར་ཞིབ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༦ 
ལེV་བཞི་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༧ 
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༧ 
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༧ 
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དོན་ཚན།དོན་ཚན།དོན་ཚན།དོན་ཚན།    ཤོག་,ངས།ཤོག་,ངས།ཤོག་,ངས།ཤོག་,ངས།    
 

�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ འགན་Nར་དང་ཁག་འགན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༧ 
ཐོགས་ཆགས་མེདཔ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠ 
ལེV་a་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠ 
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་5ན་�ོད་2མ་གཞག།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠ 
5ན་�ོད་�ི་�ད་ཆོས་དང་�་དོན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠ 
)ལ་གཅེས་དང་ཤ་ཞེན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠ 
འགན་Nར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠ 
bང་བདེན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠ 
2མ་དག་དང་འབད་�ོལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༡ 
གསང་འཛིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༡ 
གཅིག་^ིལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༡ 
རང་འདོད་<ོས་བཏང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༡ 
eངས་གསལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༡ 
འགོ་�ིད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༢ 
རང་གི་5ན་�ོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༢ 
ཁེ་ཕན་fག་Tོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༤ 
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ལེV་hག་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༦ 
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གི་L་\ོ་གཞན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༦ 
ཞིབ་འཚོལ་དང་དཔེ་མཛོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༦ 
བདག་:ོང་དང་�ིས་འཛིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༦ 
Fིད་Mང་དང་འཆར་གཞི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༦ 
ལེV་བ4ན་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧ 
i་ཚོགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧ 
ཉེས་བཤེར་དང་ཞི་�ོད་ལས་བཀག་ཆ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧ 
ལས་འགན་Cི་ཆ་འཇོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧ 
བཅའ་ཡིག་བཟོ་ནིའི་དབང་ཚད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧ 
བkར་བཅོས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༨ 
དབང་འཛིན་ཡོད་པའི་དེབ་བ^ིགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༨ 
 



འ�ག་གི་�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་བཅའ་�ིམས་ �ི་ལོ་༢༠༠༦ ཅན་མ། 
 

 
1 

འ�ག་ག་ི�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ིའ�ག་ག་ི�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ིའ�ག་ག་ི�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ིའ�ག་ག་ི�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ིབཅའ་�མིས་བཅའ་�མིས་བཅའ་�མིས་བཅའ་�མིས་ �་ིལ་ོ༢༠༠༦ ཅན་མ། �་ིལ་ོ༢༠༠༦ ཅན་མ། �་ིལ་ོ༢༠༠༦ ཅན་མ། �་ིལ་ོ༢༠༠༦ ཅན་མ།    
    

ང་ོTདོ།ང་ོTདོ།ང་ོTདོ།ང་ོTདོ།    
    

Lང་mབ་�ི་ལམ་*་འbེན་པའི་�ིམས་n་ ཆ་འཇོག་གནང་!ེ་ 2མ་དག་དང་bང་བདེན་Cིས་ 
མི་oེ་�ིམས་མHན་བཟོ་!ེ་ pང་:ོབ་འབད་ནི་དང་ Iག་པར་4་ལེན་འདེབས་དང་ ཐོགས་མེད་ 
བཅར་ཆོག་པའི་ �ིམས་�ི་ལས་རིམ་*་བ+ེན་ �ིམས་�ི་རིང་*གས་དང་ རང་བཞིན་bང་ 
�ིམས་ �་�ིམས་ཆེན་མོ་n་ ད3ང་4་འདེགས་nགསཔ་བཟོ་ནི་ འ�ག་མངའ་བདག་)ལ་པོ་ 
མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་fར་ འ�ག་གི་)ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ4་ཆེན་མོ་ལས་ དཔལ་'ན་འ�ག་ 
པའི་)ལ་ཁབ་�ི་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་བཅའ་�ིམས་ ཆ་འཇོག་qབ་པ་འདི་fར། 
 

འ�ག་གི་�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་བཅའ་�ིམས་འདི་ གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་�ི་ལོ་Y་༥ ཚེས་༥ *འམ་ 
�ི་ལོ་༢༠༠༦ �ི་Y་༦ ཚེས་[༠ *་ འ�ག་གི་)ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ4་ཆེན་མོ་ཐེངས་༨༥ པའི་ནང་ 
ཆ་འཇོག་མཛད་qབ། 
 

ལVེ་དང་པ།ལVེ་དང་པ།ལVེ་དང་པ།ལVེ་དང་པ།    
WོWWོོWོན་བ�དོ།ན་བ�དོ།ན་བ�དོ།ན་བ�དོ།    

    

མཚན་གནས་དང་ འག་ོའXགས་Y་ཚསེ་ �བ་ཚད།མཚན་གནས་དང་ འག་ོའXགས་Y་ཚསེ་ �བ་ཚད།མཚན་གནས་དང་ འག་ོའXགས་Y་ཚསེ་ �བ་ཚད།མཚན་གནས་དང་ འག་ོའXགས་Y་ཚསེ་ �བ་ཚད།    
    

༡་ བཅའ་�ིམས་འདིཿ 
 

ཀ༽ འ�ག་གི་�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་བཅའ་�ིམས་ �ི་ལོ་༢༠༠༦ ཅན་མ་ཟེར་ 
བ�ོད་དགོ། 



འ�ག་གི་�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་བཅའ་�ིམས་ �ི་ལོ་༢༠༠༦ ཅན་མ། 
 

 
2 

ཁ༽ རང་*གས་གནམ་ལོ་ མེ་ཕོ་�ི་ལོ་ Y་༥ ཚེས་༥ *འམ་ �ི་ལོ་༢༠༠༦ 
�ི་Y་༦ ཚེས་[༠ ལས་ བ!ར་�ོད་འབད་དགོ། 

 

ག༽ བཅའ་�ིམས་འདི་ དཔལ་'ན་འ�ག་པའི་)ལ་ཁབ་�ི་ ས་�ོན་ཡོངས་*་ 
�བ་དགོ། 

    

ཆ་ཆ་ཆ་ཆ་མདེ།མདེ།མདེ།མདེ།    
༢་ བཅའ་�ིམས་འདི་ཆ་འཇོག་qབ་པའི་ཉིནམ་ལས་ འདི་དང་འ>ེལ་ཆགས་མེད་པའི་བཀོད་ 

�བ་དང་ བཀའ་�བ་n་ཆ་མེད་ཨིན།    
 

ལVེ་གཉསི་པ།ལVེ་གཉསི་པ།ལVེ་གཉསི་པ།ལVེ་གཉསི་པ།    
�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡགི་ཚང་།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡགི་ཚང་།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡགི་ཚང་།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡགི་ཚང་།    

 

�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡིག་ཚང་ གཞ་ི�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡིག་ཚང་ གཞ་ི�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡིག་ཚང་ གཞ་ི�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡིག་ཚང་ གཞ་ིའXགས། འXགས། འXགས། འXགས།     
    

[་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་(ཡིག་ཚང་)ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་དེ་གིས་ གvང་གི་དབང་ 
�བ་དང་ དབང་འཛིན་Cི་ནང་འཁོད་ལས་འMང་བའི་ &ི་ནང་གི་�ིམས་�ི་གནད་དོན་ 
wོར་ལས་ གནང་ཡོད་མི་ཁག་འགན་n་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

 

༤་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་འདི་ རང་:ོང་ཅན་དང་ དོན་Jིན་ འཇོན་bག་ དེ་
ལས་ མི་སེར་Cི་<ོ་གཏད་དང་ ཡིད་ཆེས་བ:ེད་nགསཔ་ཅིག་དགོ། 

 

༥་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གིས་ གvང་*་ཆེས་མཐོའི་ཚད་གཞི་'ན་པའི་ �ད་ 
རིག་ཅན་Cི་�ིམས་དོན་ལས་གཡོག་Lིན་དགོ། 
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༦་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཉེས་བཤེར་འབད་ནི་དང་ གvང་*་�ིམས་�ི་ 
གནད་དོན་ཡོངས་�ི་ནང་ བཀའ་,ོས་v་ནི་ དེ་ལས་དxད་ཡིག་བ�མ་ནི་དང་ བ:ར་ 
ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ འ�ག་)ལ་པོ་མཆོག་དང་ ཡང་ན་ གvང་གིས་�ིམས་�ི་ 
རང་བཞིན་ཅན་Cི་འགན་Nར་གནང་མི་n་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 

༧་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་འདི་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་འགོ་འ�ིད་འབད་དགོ། 
 

༨་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ཡིག་ཚང་ནང་ དགོས་མཁོ་དང་བyན་ oེ་ཚན་དང་ oེ་zན་ 
n་ གཞི་བ?གས་འབད་དགོ། 

 

༩་ ཡིག་ཚང་གི་ལས་འགན་n་ ལེགས་ཤོམ་|ེ་ལག་ལེན་འཐབ་nགས་ནིའི་དོན་*་ གvང་ 
གིས་མHན་}ེན་n་ལངམ་|ེ་གནང་དགོ། 

 

༡༠་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་}ངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་ཡིག་ཚང་ནང་ 
གི་ ལས་Lེད་པ་n་གིས་ ལས་གཡོག་གི་ཆ་}ེན་n་ དཔལ་'ན་འ�ག་པའི་ཞི་གཡོག་ 
བཅའ་�ིམས་དང་འ�ིལ་དགོ། 

 

ལVེ་ག.མ་པ།ལVེ་ག.མ་པ།ལVེ་ག.མ་པ།ལVེ་ག.མ་པ།    
�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡགི་ཚང་ག་ིL་\།ོ�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡགི་ཚང་ག་ིL་\།ོ�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡགི་ཚང་ག་ིL་\།ོ�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡགི་ཚང་ག་ིL་\།ོ    

 

ཉསེ་བཤརེ་དང་ཉསེ་བཤརེ་དང་ཉསེ་བཤརེ་དང་ཉསེ་བཤརེ་དང་    �དོ་�དོ་�དོ་�དོ་བཤརེབཤརེབཤརེབཤརེ། ། ། །     
    

༡༡་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཉེས་�ོད་དང་ཞི་�ོད་�ི་�ོད་བཤེར་ནང་ 2མ་དག་ 
དང་bང་9ོམས་ དེ་ལས་bང་བདེན་n་ཡར་བ:ེད་བཏང་ནི་*་ བ�ོན་~གས་བ:ེད་དགོ། 
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༡༢་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གིསཿ 
 

ཀ༽ �ིམས་�ི་འ4ན་ས་དང་ �ིམས་ཞིབ་ཚོགས་oེ་ནང་ ཉེས་�ོད་དང་ཞི་�ོད་�ི་ 
�ོད་བཤེར་wོར་ གvང་གི་�་ཚབ་འབད་བཅར་ནི་དང་ གvང་གིས་གནང་མི་ 
L་\ོ་གཞན་n་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

 

ཁ༽ གvང་�་ཕན་ཨིན་པའི་�ོད་གཞི་གིས་ གvང་*་གནོད་པ་ཡོད་པའི་wོར་ལས་ 
བཀའ་,ོས་�ལ་དགོ།  

 

ག༽ �ོད་གཞི་དང་འ>ེལ་བའི་བ�་དོན་དང་ དམིགས་གསལ་ཁག་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆའི་ 
རིགས་ལེན་ནི་དང་ དེ་བ@མ་མའི་བ�་དོན་དང་ ཡིག་ཆའི་�བ་Lེད་n་ གvང་ 
གིས་བཀག་མི་ཆོག། 

 

ང་༽ གvང་གི་�ོད་གཞི་དང་འ>ེལ་བའི་,ོགས་རམ་དང་ མཉམ་འ>ེལ་འབད་མི་ 
འགོ་དཔོན་དང་ ལས་Lེད་པའི་མི་ངོ་n་གི་ མིང་ཐོ་ལེན་ནིའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

 

ཅ༽ དགོས་མཁོ་དང་བyན་ འ�ག་)ལ་ཁབ་དང་ &ི་)ལ་Cི་�ིམས་�ི་འ4ན་ས་ 
ལས་གནང་མི་བཀའ་)་n་ བ+ག་ཞིབ་འབད་དེ་གvང་*་བཀའ་,ོས་�ལ་ 
དགོ། 

 

ཆ༽ གvང་གིས་འ�ན་ཆོད་n་བ!ར་�ོད་འབད་ནི་*་ ཁག་ཆེ་བའི་བཀའ་,ོས་དང་ 
)བ་:ོར་�ལ་དགོ། 

 

༡[་ དགོས་མཁོ་དང་བyན་ གvང་གིས་འ>ེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་དང་ དཔང་པོ་n་ ངོ་བོ་འབད་ 
བཅར་བར་བཏང་དགོཔ་ ངེས་བ+ེན་བཟོ་དགོ། 
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�མིས་དནོ་ལས་གཡོག�མིས་དནོ་ལས་གཡོག�མིས་དནོ་ལས་གཡོག�མིས་དནོ་ལས་གཡོག། ། ། །     
    

༡༤་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གིསཿ 
 

ཀ༽ དོན་Jིན་Cི་�ིམས་དོན་ལས་གཡོག་གི་\ོ་ནས་ གvང་གི་མཛད་འzིན་དང་ 
eངས་གསལ་ དེ་ལས་འ�ི་འགན་n་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་*་ འབད་བ�ོལ་ 
བ:ེད་དགོ། 

 

ཁ༽ འ�ག་)ལ་པོ་མཆོག་དང་ ཡང་ན་ གvང་གིས་གནང་བའི་ལས་འགན་ནམ་ 
འbི་བyན་འབད་མི་དང་འ�ིལ་ �ིམས་�ི་གནད་དོན་དང་ གནད་དོན་གཞན་ 
Cི་wོར་ལས་ �ིམས་�ི་ལས་གཡོག་དང་ བསམ་འཆར་n་ འ�ག་)ལ་པོ་ 
མཆོག་དང་ གvང་*་�ལ་དགོ། 

 

ག༽ �ིམས་དོན་ལས་གཡོགཔ་n་*་ �ིམས་�ི་ཤེས་ཡོན་Lིན་དགོ། 
 

ང་༽ མི་མང་*་�ིམས་�ི་གོ་བ་Tོད་ནིའི་དོན་ལས་ �ིམས་�ི་བ�་དོན་Kེལ་དགོ། 
 

�མོ་^ིག�མོ་^ིག�མོ་^ིག�མོ་^ིག། ། ། །     
    

༡༥་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གིས་ གvང་གི་བཀོད་)་དང་འ�ིལ་ དxད་ཡིག་n་ 
ཟིན་འགོད་འབད་དགོ། 

 

༡༦་ དxད་ཡིག་ཟིན་འགོད་འབད་ནིའི་དོན་*་ Iན་ཁག་གམ་ལས་oེ་n་གིས་ )བ་+ེན་དང་ 
Fིད་Mས་ལམ་!ོན་n་ ཁ་གསལ་|ེ་ཡིག་ཚང་*་Tོད་དགོ།  
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༡༧་ ཡིག་ཚང་གིས་དxད་ཡིག་ཟིན་འགོད་འབད་བའི་wབས་ མHན་,ོགས་འབད་ནིའི་དོན་ 
ལས་ Iན་ཁག་གམ་ ལས་oེ་n་གིས་ཡིག་ཐོག་*་ འགོ་དཔོན་གཅིག་བwོ་བཞག་འབད་ 
དགོ། 

 

བ:ར་ཞིབ། བ:ར་ཞིབ། བ:ར་ཞིབ། བ:ར་ཞིབ།     
    

༡༨་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གིསཿ 
 

ཀ༽ གvང་གི་བཀོད་)་དང་འ�ིལ་ དxད་ཡིག་n་བ:ར་ཞིབ་འབད་དགོ། 
 

ཁ༽ བཅའ་�ིམས་n་བ:ར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཁག་ཆེ་བའི་བkར་བཅོས་འབད་ 
ནིའི་,ོས་འཆར་ གvང་*་�ལ་དགོ། 

 

ག༽ དགོས་མཁོ་དང་བyན་ བཅའ་�ིམས་n་ བ:ར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་*་ 
ཚོགས་mང་n་ གཞི་བ?གས་འབད་དགོ།  

 

ང་༽ དxད་ཡིག་དང་ བཅའ་ཡིག་n་གི་བཟོ་2མ་དང་ བཀོད་^ིགས་�ི་ནང་དོན་n་ 
བ+ག་ཞིབ་འབད་དེ་ �ིམས་n་ཉིས་'བས་ ཡང་ན་ )བ་འགལ་མེདཔ་ངེས་ 
བ+ན་བཟོ་ནི་*་ འབད་བ�ོལ་བ:ེད་དགོ། 
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ལVེ་བཞ་ིཔ།ལVེ་བཞ་ིཔ།ལVེ་བཞ་ིཔ།ལVེ་བཞ་ིཔ།    
�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ།    

 

�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ།    
    

༡༩་ <ོན་ཆེན་Cི་,ོས་འདེབས་ཐོག་ འ�ག་)ལ་པོ་མཆོག་གིས་ &ག་+གས་དང་ &ག་དམ་ 
ཅན་Cི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་ �ད་'ན་�ིམས་�ི་མཁས་མཆོག་ཅིག་ འ�ག་གི་�ོད་དཔོན་ 
ཡོངས་�བ་འབད་ བwོ་བཞག་གནང་ནི། 

 

༢༠་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་འདི་ <ོན་ཆེན་*་འ�ི་འགན་Hགཔ་ཨིན། 
 

༢༡་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ ཁོ་*་གནང་མི་དབང་ཚད་n་ ལོག་�ོད་འབད་མི་ཆོག། 
 

༢༢་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ གནས་�ན་ལོ་ངོ་aའི་རིང་འཛིན་ནི་ཨིན། 
 

༢[་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་ ད�ལ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་n་ གvང་གིས་4ས་དང་4ས་.་ 
Hགས་ཐག་གཅད་མི་དང་འ�ིལ་དགོ། 

 

�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ི�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ི�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ི�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ིའགན་Nར་དང་ཁག་འགན།འགན་Nར་དང་ཁག་འགན།འགན་Nར་དང་ཁག་འགན།འགན་Nར་དང་ཁག་འགན།    
    

༢༤་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་འདི་ �ིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་གིསཿ 
 

ཀ༽ )ལ་ཁབ་*་ཕན་པའི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་དང་ bང་�ིམས་�ི་དནོ་གནད་*་ 
L་ \ོའི་ལས་འགན་n་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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ཁ༽ འ�ག་)ལ་པོ་མཆོག་དང་ གvང་*་ �ིམས་�ི་གནད་དོན་ཡོངས་�ི་wོར་ 
བཀའ་,ོས་�ལ་ནི་དང་ ཁོ་*་གནང་མི་�ིམས་�ི་རང་བཞིན་Cི་ ལས་འགན་ 
གཞན་n་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 

ག༽ དཔལ་'ན་འ�ག་པའི་�ིམས་འ4ན་ཡོངས་*་ བཅར་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
 

ང་༽ �ིམས་�ི་རིང་*གས་དང་ bང་�ིམས་ད3ང་4་འདེགས་ཏེ་ �ད་འཕགས་ 
ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་*་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གི་ L་\ོའི་ལག་ལེན་ 
Cི་འགན་ཁག་ཡོད། 

 

༢༥་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ &ི་)ལ་�ིམས་�ི་འ4ན་ས་གང་ཞིག་ནང་ གvང་གི་�་ཚབ་ 
འབད་བཅར་དགོ། 

 

༢༦་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ འ�ག་)ལ་པོ་མཆོག་དང་གvང་*་ དགོས་མཁོ་དང་བyན་ 
)ལ་ཡོངས་�ི་མཐའ་དོན་*་ �ིམས་�ི་གནད་དོན་wོར་ བཀའ་,ོས་དང་བ�་དོན་n་ 
�ལ་དགོ། 

 

༢༧་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ དགོས་མཁོ་དང་བyན་ དམིགས་གསལ་�ིམས་དོན་Cི་�་ 
འབད་ནིའི་དོན་ལས་ )བ་མི་n་གི་ལས་གཡོག་དེ་ལེན་ཆོག། 

 

༢༨་ གvང་གིས་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་ལས་ བསམ་འཆར་n་ལེན་པའི་wབས་.་ 
ཁག་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆ་དང་ གནད་དོན་གཞན་n་གི་རིགས་ ཡིག་ཐོག་*་�ལ་དགོ། 

 

༢༩་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ བསམ་འཆར་n་ཡིག་ཐོག་*་�ལ་ནི་མ་གཏོགས་ ངག་ཐོག་ 
*་v་མི་n་ བསམ་འཆར་|ེ་ངོས་འཛིན་མི་འབད། 
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[༠་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིསཿ 
 

ཀ༽ གvང་གི་ཧོངས་ལས་ �ིམས་�ི་འ4ན་སར་གང་ཞིག་ནང་བཅར་མི་ གvང་ 
གི་�་ཚབ་དང་ ཉེས་འདོགས་པ་ དེ་ལས་དམིགས་གསལ་Cི་ངོ་ཚབ་n་*་ 
དབང་ཚད་Tོད་ནི་དང་ བf་+ོག་འབད་དགོ། 

 

ཁ༽ དགོས་མཁོ་དང་བyན་ ཡིག་ཚང་ནང་oེ་ཚན་དང་ oེ་zན་ དེ་ལས་oེ་z་དང་ 
*ང་&ོགས་ཡིག་ཚང་n་ \ོ་&ེ་ནི་དང་སོར་ནི་ གཅིག་ཁར་བoབ་ནིའི་དབང་ 
ཚད་ཡོད། 

 

ག༽ ཡིག་ཚང་གི་Fིད་Mས་དང་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་*་བf་+ོག་འབད་དགོ། 
 

ང་༽ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གི་ བདག་:ོང་*་ཁག་ཆེ་བའི་གལ་གནད་ཅན་ 
Cི་ལས་རིགས་གཞན་n་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 

[༡་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་*་ �ིམས་དོན་Cི་bི་བ་གང་Eང་ཅིག་གི་wོར་ལས་ �ི་ཚོགས་ 
དང་ ཡང་ན་ ཚོགས་mང་གང་ཞིག་ནང་ ངོ་བཅར་དང་ བསམ་འཆར་བ�ོད་ནི་གི་ 
ཐོབ་དབང་ཡོད་Eང་ ཚོགས་)ན་བ�ར་ནིའི་ཐོབ་དབང་མེད། 

 

[༢་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་*་ �ོད་གཞི་གང་Eང་ཅིག་གི་བཤེར་ག�གས་ ཡང་ན་ འགོ་ 
བ?གས་པ་ &ིར་བཏོན་པ་n་ �ིམས་དང་འ�ིལ་ཏེ་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད། 

 

[[་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ ཡིག་ཚང་�་གི་wོར་ ལོ་བfར་9ན་v་འ�ག་)ལ་པོ་ 
མཆོག་དང་ <ོན་ཆེན་*་�ལ་དགོ། 
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ཐགོས་ཆགས་མདེཔ།ཐགོས་ཆགས་མདེཔ།ཐགོས་ཆགས་མདེཔ།ཐགོས་ཆགས་མདེཔ།    
    

[༤་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ འགན་Nར་ལག་ལེན་འཐབ་wབས་ ཞི་�ོད་དང་ཉེས་�ོད་ 
�ི་འ>ེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་དང་ ཁག་ཆེ་བའི་ཐོ་ཡིག་ ཡིག་ཆ་ ཅ་ཆས་n་ཐོགས་ཆགས་ 
མེད་པར་ལེན་ཆོག། 

    

ལVེ་a་པ།ལVེ་a་པ།ལVེ་a་པ།ལVེ་a་པ།    
�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ི5ན་�དོ་2མ་གཞག།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ི5ན་�དོ་2མ་གཞག།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ི5ན་�དོ་2མ་གཞག།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ི5ན་�དོ་2མ་གཞག།    

 

5ན་�དོ་�་ི�ད་ཆསོ་དང་�་དོན།5ན་�དོ་�་ི�ད་ཆསོ་དང་�་དོན།5ན་�དོ་�་ི�ད་ཆསོ་དང་�་དོན།5ན་�དོ་�་ི�ད་ཆསོ་དང་�་དོན།    
    

[༥. )ལ་གཅསེ་དང་)ལ་གཅསེ་དང་)ལ་གཅསེ་དང་)ལ་གཅསེ་དང་ཤ་ཞེན།ཤ་ཞེན།ཤ་ཞེན།ཤ་ཞེན།    
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ རང་གི་འགན་Nར་ལག་ལེན་འཐབ་དང་ )ལ་གཅེས་ཤ་ 
ཞེན་ཡོངས་�ོགས་�་བ་ག.མ་Cི་དོན་*་ གཙོ་བོ་བ!ེན་དགོ་པའི་ཁར་ འ�ག་)ལ་ཁབ་ 
�ི་རང་བཙན་དང་ མཐའ་དོན་*་གནོད་པའི་ལས་དོན་ག་ཅི་ནང་ཡང་ འ>ེལ་གཏོགས་ 
འབད་མི་ཆོག། 
 

[༦. འགན་Nར།འགན་Nར།འགན་Nར།འགན་Nར།    
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ རང་གི་5ན་�ོད་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་གཅིག་^ིལ་དང་ 
9ན་,གས་ དQ་འཕང་n་དང་མHནམ་འབད་^ིག་དགོ། 

 

[༧. bང་བདནེ།bང་བདནེ།bང་བདནེ།bང་བདནེ།    
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ འགན་Nར་དང་ L་\ོ་n་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་wབས་ 
bང་བདེན་དང་ nལ་མHན་Cི་\ོ་ལས་ བ!ར་�ོད་འབད་དགོ། 



འ�ག་གི་�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་བཅའ་�ིམས་ �ི་ལོ་༢༠༠༦ ཅན་མ། 
 

 
11

[༨. 2མ་དག་དང་འབད་�ལོ།2མ་དག་དང་འབད་�ལོ།2མ་དག་དང་འབད་�ལོ།2མ་དག་དང་འབད་�ལོ།    
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ གནད་དོན་གང་Eང་དང་ འ>ེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་མི་n་གི་ 
ཐོབ་དབང་དང་ ཁེ་ཕན་n་*་ ཕན་གནོད་གང་འMང་གི་ Wོན་ཐོག་བ�ི་འཇོག་མེད་པར་ 
གvང་འ>ེལ་Cི་,ོས་ཐག་n་གཅད་མི་ཆོག། 

 

[༩. གསང་འཛནིགསང་འཛནིགསང་འཛནིགསང་འཛནི།།།།    
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ )ལ་ཡོངས་�ི་མཐའ་དོན་*་ གསང་བ་འབད་བཞག་དགོ་ 
པའི་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གི་,ོས་ཆོད་དང་ ཡིག་ཆས་n་ གསང་འཛིན་ 
འབད་དགོ། 
 

༤༠. གཅགི་^ལི།གཅགི་^ལི།གཅགི་^ལི།གཅགི་^ལི།    
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ རང་གི་ཡིག་ཚང་འགན་Nར་Cི་ལག་ལེན་ནང་ མི་ངའོམ་ 
མི་ངོ་n་གི་དབང་འོག་*་ ཤོར་ཉེན་ཆེ་བའི་དབང་4་བཏང་མི་ཆོག། 
 

༤༡. རང་འདདོ་རང་འདདོ་རང་འདདོ་རང་འདདོ་<སོ་བཏང་<སོ་བཏང་<སོ་བཏང་<སོ་བཏང་།།།།    
    

�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ )ལ་ཡོངས་�ི་མཐའ་དོན་དང་ bང་�ིམས་དོན་*་མ་ 
གཏོགས་ �་}ེན་གཞན་*་གཞི་བཞག་!ེ་ ,ོས་ཐག་n་གཅད་མི་ཆོག། 
 

༤༢. eངས་གསལ།eངས་གསལ།eངས་གསལ།eངས་གསལ།    
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ ཡིག་ཚང་གི་,ོས་ཆོད་དང་ ལས་རིགས་n་ eངས་གསལ་ 
དགོས་པའི་ཁར་ ,ོས་ཆོད་n་གི་�་མཚན་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དགོ། 
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༤[. འག་ོ�དི།འག་ོ�དི།འག་ོ�དི།འག་ོ�དི།    
�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ ཆེས་མཐོ་བའི་བཟང་�ོད་�ི་�ད་ཆོས་n་ གསལ་!ོན་ 
འབད་དགོས་པའི་ཁར་ 4ས་�ན་4་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གི་ཆ་གནས་དང་ 
ཡིད་ཆེས་L་Eང་བའི་L་�ོད་^ིག་དགོ། Iག་པར་4་ ཁོ་གིས་�ིམས་�ི་དམིགས་དོན་ 
དང་ བཅའ་�ིམས་ དེ་ལས་བཅའ་ཡིག་n་pང་འཛིན་འབད་དགོསཔ་མ་ཚད་ བཅའ་ 
�ིམས་འདི་ནང་གི་ 5ན་�ོད་2མ་བཞག་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ 5ན་�ོད་�ི་ཚད་གཞི་ 
�བ་ཆེར་n་ཡང་ nལ་བཞིན་ཉམས་.་ལེན་དགོ། 
 

རང་རང་རང་རང་ག་ིག་ིག་ིག་ི5ན་�དོ།5ན་�དོ།5ན་�དོ།5ན་�དོ།    
    

༤༤་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ རང་གི་5ན་�ོད་དེ་ �ིམས་དང་འ�ལི་ཏེ་nལ་མHན་ལག་ 
ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁར་ མི་མང་གི་གཅིག་^ིལ་pང་:ོབ་དང་ bང་�ིམས་ད3ང་4་ 
འདེགས་དགོ། 

 

༤༥་ འ�ག་གི་�་བ་ག.མ་*་ &ག་&ིད་གང་bག་v་ནིའི་དོན་ལས་ �་ཅན་Cི་འགན་Nར་ 
གནང་ཡོདཔ་ལས་བ+ེན་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིསཿ 

 

ཀ༽ རང་གི་ཡིག་ཚང་གི་འགན་Nར་n་གི་ལག་ལེན་ནང་ ཧམ་འXལ་དང �ོད་ 
དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་ མིང་གནས་སམ་ ཡིག་ཚང་གི་དQ་འཕང་ཉམས་པའི་ 
L་�ོད་n་ནང་ འ>ེལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོག། 

 

ཁ༽ ཡིག་ཚང་གི་དQ་འཕང་དང་ ^ིག་ལམ་n་ �ན་:ོང་འཐབ་དགོ། 
 

ག༽ གvང་གི་ཐོན་:ེད་n་ \ེར་དོན་དང་ རང་གི་ཁེ་ཕན་*་�ོད་མི་ཆོག། 
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ང་༽ �ིམས་འགལ་དང་ nལ་མིན་L་�ོད་ ཡང་ན་ འགན་Nར་མ་qབ་པ་ཅིན་ 
ཁོ་རང་*་འ�ི་འགན་ཡོད། 

 

ཅ༽ ཡིག་ཚང་ངམ་ དབང་ཚད་ལོག་�ོད་�ི་ཐགོ་ལས་ རང་གི་L་�ོད་དེ་ �ིམས་ 
ལས་འགལ་བའམ་ གvང་གི་Fིད་Mས་དང་ )བ་འགལ་ཨིནམ་ཤེས་བཞིན་4་ 
མི་ངོ་གཞན་Cི་ཐོབ་དབང་*་གནོད་པའི་ L་བ་འཐབ་མ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ བཀོད་ 
)་ཡང་Lིན་མི་ཆོག། 

 

ཆ༽ ཡིག་ཚང་གི་Fིད་Mས་དང་,ོས་ཆོད་ ལས་རིགས་n་ eངས་གསལ་Cི་ཐོག་ 
ལས་�ན་:ོང་འཐབ་དགོ། 

 

ཇ༽ རང་གི་L་\ོ་ལས་བ+ེན་Mང་བའི་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ག་ཅི་གི་wོར་ལས་ཨིན་ 
Eང་ ཤེས་བཞིན་མཐོང་བཞིན་4་ གvང་*་ལོག་འbེན་འབད་མི་ཆོག། 

 

ཉ༽ འ�ག་)ལ་ཁབ་མ་ཡིན་པའི་ &འིི་)ལ་ཁབ་གང་ཞིག་ནང་ ད�ལ་ཁང་གི་ 
�ིས་ཐོ་n་�ན་:ོང་ངམ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

 

ཏ༽ )ལ་ཁབ་�ི་རང་བཙན་དང་ ས་འཁོན་གཅིག་^ིལ་མཐའ་དོན་n་*་ གནོད་ 
ཉེན་ཡོད་པའི་གནས་nལ་n་ མཁོ་Tོད་འབད་མི་ཆོག། 

 

ཐ༽ )བ་མིའི་�ད་རིག་ད3ང་4་འདེགས་ཏེ་ )བ་:ོར་འབད་ནི་དང་ ,ོས་ཆོད་n་ 
འོས་'ན་*་གཞི་བཞག་!ེ་Tོད་ནི་ དེ་ལས་ཉེ་རིང་གི་རིགས་བཀག་དམ་འབད་ 
དགོ། 

 

ད༽ &ག་མཇལ་ ཡང་ན་ གསོལ་རས་ཁེ་ཕན་n་ལེན་མི་ཆོག། 
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ཁ་ེཕན་fག་Tདོ།ཁ་ེཕན་fག་Tདོ།ཁ་ེཕན་fག་Tདོ།ཁ་ེཕན་fག་Tདོ།    
    

༤༦་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ གvང་གི་�་དང་ \ེར་Cི་ཁེ་ཕན་ནམ་ད�ལ་ ཡང་ན་ 
ཁེ་ཕན་གཞན་Cི་བར་ན་ ཁེ་ཕན་འཐོན་པའམ་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པར་iང་ཚེ་ ཁེ་ཕན་fག་ 
Tོད་ �་ལས་མེདཔ་འབད་བཟོ་དགོ། �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་འདི་ \ེར་Cི་ཁེ་ཕན་Cིས་ 
དབང་བའམ་ དབང་བར་iང་ཚེ་ ཁེ་ཕན་fག་Tོད་ཡོད་པར་བ�ི་དགོ། 

 

༤༧་ \ེར་Cི་ཁེ་ཕན་འདི་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་རང་གི་ད�ལ་དང་ ཁེ་ཕན་གཞན་}ངམ་ 
ཅིག་མིན་པར་ རང་གི་བཟའ་Yའི་ད�ལ་དང་ ཁེ་ཕན་གཞན་n་ཡང་nདཔ་ཨིན། 

 

༤༨་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིསཿ 
 

ཀ༽ ཡིག་ཚང་གི་འགན་Nར་ལེན་ཏེ་ Y་ངོ་ག.མ་Cི་ནང་འཁོད་དང་ དེའི་~ལ་ 
ལས་ལོ་བfར་བཞིན་4་ དེ་ལས་ཡིག་ཚང་ལས་ དགོངས་v་མ་འབད་བའི་ 
Y་ངོ་ག.མ་Cི་W་གོང་ལས་ རང་དང་རང་གི་བཟའ་Y་ རང་*་བ+ེན་ཏེ་ 
oོད་མི་n་ གི་མིང་ཐོག་*་ཡོད་པའི་�་དངོས་དང་ རང་སོའི་འོང་འབབ་ 
གཞིས་གནས་འ�ི་བ་n་ ངན་Iད་བཀག་oོམ་Iན་ཚོགས་*་ གསལ་!ོན་ 
འབད་དགོ། 

 

ཁ༽ \ེར་Cི་ཚོང་འ>ེལ་ལམ་ ཚོང་ལས་ ཡང་ན་ �་གཡོག་གཞན་ག་ཅི་ཡང་ 
འབད་མི་ཆོག། 

 



འ�ག་གི་�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་བཅའ་�ིམས་ �ི་ལོ་༢༠༠༦ ཅན་མ། 
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ག༽  ཡིག་ཚང་གི་གནས་�ན་wབས་ Wར་ཡོད་བགོ་བཤའ་n་གི་ཚོང་འ>ེལ་དང་ 
བགོ་བཤའ་གསརཔ་མཁོ་�བ་མ་འབད་བ་ཅིན་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་གོ་ 
གནས་*་ བwོ་བཞག་མ་འབད་བའི་W་གོང་ལས་ཡོད་པའི་ བགོ་བཤའ་n་ 
རང་འཇགས་བཞག་ཆོག། 

 

ང༽ གvང་*་)བ་འགལ་འབད་ནིའི་དོན་*་ �་ཕན་གང་ཞིག་*་,ོས་བyན་Lིན་ 
ནི་ )བ་མི་འབད་ནི་དང་ �ིམས་�ི་འ4ན་སར་བཅར་ནི་n་མི་ཆོག། 

 

ཅ༽ ཡིག་ཚང་གི་L་\ོ་དང་ དQ་འཕང་n་ལས་འགལ་བའི་ མི་oེ་གང་ཞིག་གི་ 
འHས་མིའམ་ ,ལ་vགས་ ཡང་ན་ བཅའ་མར་གཏོགས་པ་སོགས་གང་ 
ཡང་འབད་མི་ཆོག། 

 

༤༩་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ིས་ &ིའི་)ལ་ཁབ་n་ལས་ གོ་གནས་�ི་ངོ་+གས་n་ ངོས་ 
ལེན་འབད་མི་ཆོག། 

 

�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ིགནས་དMང་།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ིགནས་དMང་།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ིགནས་དMང་།�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་�་ིགནས་དMང་།    
    

༥༠་ <ོན་ཆེན་གིས་ གཤམ་གསལ་བཀོད་པའི་�་མཚན་*་གཞི་བཞག་!ེ་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་ 
�བ་གནས་དMང་བཏང་ནི་གི་ གཞི་གནད་དེ་ཡངཿ 

 

ཀ༽ ག@གས་སམ་ bན་ཤེས་གཏན་མེད་ ཡང་ན་ གཞན་གཞི་བཏེགས་�ི་འཇོན་ 
ཚད་མེདཔ། 

 

 ཁ༽ བཅའ་�ིམས་འདི་ལས་འགལ་བ། 
 

 ག༽ �ིམས་གཞན་གང་ཞིག་འོག་*་ �ིམས་གཅོད་qབ་པ། 



འ�ག་གི་�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་བཅའ་�ིམས་ �ི་ལོ་༢༠༠༦ ཅན་མ། 
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ལVེ་hག་པ།ལVེ་hག་པ།ལVེ་hག་པ།ལVེ་hག་པ།    
�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ�དོ་དཔནོ་ཡངོས་�བ་ཡགི་ཚང་ག་ིL་\་ོགཞན།་ཡགི་ཚང་ག་ིL་\་ོགཞན།་ཡགི་ཚང་ག་ིL་\་ོགཞན།་ཡགི་ཚང་ག་ིL་\་ོགཞན།    

    

ཞིབ་འཚལོ་དང་དཔ་ེམཛདོ།ཞིབ་འཚལོ་དང་དཔ་ེམཛདོ།ཞིབ་འཚལོ་དང་དཔ་ེམཛདོ།ཞིབ་འཚལོ་དང་དཔ་ེམཛདོ།    
    

༥༡་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གིས་ oེ་ཚན་དང་oེ་zན་ oེ་z་n་གི་L་\ོའི་ཕན་ཐབས་ 
*་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ། 

 

༥༢་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་འདི་ �ིམས་�ི་མཛོད་ཨིན། 
 

བདག་:ངོ་དང་�སི་འཛནི།བདག་:ངོ་དང་�སི་འཛནི།བདག་:ངོ་དང་�སི་འཛནི།བདག་:ངོ་དང་�སི་འཛནི།    
    

༥[་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གི་ བདག་:ོང་དང་�ིས་འཛིན་oེ་ཚན་Cིས་ L་\ོ་n་ 
�ིམས་�ི་དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 

Fདི་MསFདི་MསFདི་MསFདི་Mས་དང་འཆར་གཞི།་དང་འཆར་གཞི།་དང་འཆར་གཞི།་དང་འཆར་གཞི།    
    

༥༤་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གི་ Fིད་Mས་དང་འཆར་གཞི་oེ་ཚན་Cི�ས་ L་\ོ་n་ 
�ིམས་�ི་དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 

 
 
 



འ�ག་གི་�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་བཅའ་�ིམས་ �ི་ལོ་༢༠༠༦ ཅན་མ། 
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ལVེ་བ4ན་པ།ལVེ་བ4ན་པ།ལVེ་བ4ན་པ།ལVེ་བ4ན་པ།    
i་ཚགོས།i་ཚགོས།i་ཚགོས།i་ཚགོས།    

    

ཉསེ་བཤརེ་དང་ཞ་ི�དོ་ལས་བཀག་ཆ།ཉསེ་བཤརེ་དང་ཞ་ི�དོ་ལས་བཀག་ཆ།ཉསེ་བཤརེ་དང་ཞ་ི�དོ་ལས་བཀག་ཆ།ཉསེ་བཤརེ་དང་ཞ་ི�དོ་ལས་བཀག་ཆ།    
 

༥༥་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་ནང་གསལ་fར་ �ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་Lེད་པ་ 
ག་ར་ཨིན་Eང་ �ིམས་�ི་འ4ན་སར་ �ོད་བཤེར་ག་ཅི་ནང་འབད་Eང་ ཁ་ཞེ་གཉིས་ 
མེད་�ི་\ོ་ལས་ འབད་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་*་ཉེས་བཤེར་ ཡང་ན་ ཞི་�ོད་ 
བ?གས་མི་ཆོག། 

 

ལས་འགལས་འགལས་འགལས་འགན་C་ིན་C་ིན་C་ིན་C་ིཆ་ཆ་ཆ་ཆ་འཇོག།འཇོག།འཇོག།འཇོག།    
    

༥༦་ བཅའ་�ིམས་འདི་ཆ་འཇོག་མ་qབ་པའི་Wོན་ལས་ཡོད་པའི་ �ིམས་དོན་ཡིག་ཚང་གིས་ 
འབད་ཡོད་མི་ L་བའི་དང་ལེན་ནམ་ ,ོས་ཆོད་�ི་ཆ་གནས་*་ བཅའ་�ིམས་འདི་གིས་ 
མི་འགབ། 

    

བཅའ་ཡགི་བཟ་ོནའི་ིདབང་ཚད།བཅའ་ཡགི་བཟ་ོནའི་ིདབང་ཚད།བཅའ་ཡགི་བཟ་ོནའི་ིདབང་ཚད།བཅའ་ཡགི་བཟ་ོནའི་ིདབང་ཚད།    
    

༥༧་ བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་n་ བ!ར་�ོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ �ོད་དཔོན་ 
ཡོངས་�བ་ཡིག་ཚང་གིས་ བཅའ་ཡིག་བཟོ་ཆོག། 

 
 
 
 
 



འ�ག་གི་�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་བཅའ་�ིམས་ �ི་ལོ་༢༠༠༦ ཅན་མ། 
 

 
18 

བkར་བཅསོ།བkར་བཅསོ།བkར་བཅསོ།བkར་བཅསོ།    
    

༥༨་ བཅའ་�ིམས་འདི་*་ བkར་བཅོས་རེ་འབད་དགོསཔ་འཐོན་པ་ཅནི་ �ི་ཚོགས་�ིས་ 
མཛད་དགོ། 

 

དབང་འཛནི་ཡདོ་པའ་ིདབེ་བ^གིས།དབང་འཛནི་ཡདོ་པའ་ིདབེ་བ^གིས།དབང་འཛནི་ཡདོ་པའ་ིདབེ་བ^གིས།དབང་འཛནི་ཡདོ་པའ་ིདབེ་བ^གིས།    
    

༥༩་ �ོང་ཁ་དང་དLིན་wད་དེབ་བ^ིགས་གཉིས་�ི་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འbཝ་རེ་འཐོན་ཚེ་ 
�ོང་ཁའི་དེབ་བ^ིགས་*་ ཆ་གནས་བཞག་དགོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



འ�ག་གི་�ོད་དཔོན་ཡོངས་�བ་�ི་བཅའ་�ིམས་ �ི་ལོ་༢༠༠༦ ཅན་མ། 
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Jནོ་ཚགི །Jནོ་ཚགི །Jནོ་ཚགི །Jནོ་ཚགི །    
    

འདིར་འབད་ལས་Mང་2མ་དཀར་དགེ་བའི་མHས། །འཛམ་�ིང་�་ིདང་Lེ་>ག་འ�ག་�ལ་འདིར།   ། 
མི་མHན་�ད་པའི་ཉེས་ཚོགས་5ན་ཞ་ིནས།   །ཕན་བདེ་ལེགས་ཚོགས་གོང་4་འཕེལ་བར་ཤགོ  ། 

 

�ད་པར་Jོན་Dངོས་ནམ་མཁའ་eངས་པའི་ངོས།  །ཆོས་Fིད་འཁོར་ལོ་བkར་བའི་ཉིན་Lེད་�ིས།  ། 
བདེ་ལེགས་པ�ོ་ལང་ཚོ་མཆོག་�་བFངིས།   །:ེས་འ,ོ་Qང་བ་དགའ་:དི་དཔལ་འཛམོས་ཤོག ། 
 

*གས་གཉིས་བ!ན་པ་nལ་བཞིན་:ངོ་མཛད་པའི། །bི་མེད་I་ཡི་ག4ང་འཛིན་Bལ་པའི་�།   ། 
མངའ་བདག་ཆོས་)ལ་མི་ཡི་ས�ེེ་ཡ།ི   །བཞེད་དོན་འབད་མདེ་�ན་Cསི་འqབ་པར་ཤགོ ། 

 

ཚིག་ག་ིལོ་འདབ་�ན་ཚོགས་'ན་པའི་�ེར།   །དོན་བཟང་འ>ས་Q་ཉིད་�སི་རབ་མཛེས་པའི།  ། 
བཅའ་�ིམས་I་ཡ་ིདབང་པོའི་Dོན་ཤངི་ག ི  །�་བ་མི་ཉམས་�ན་4་བ+ན་པར་ཤགོ    ། 

 

   ས�་མ�་ལཾ།།  དགེའོ།།  །། 
 


