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འ�ག་ག་ིམཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེཁག་ག་ིབཅའ་�མིས་ ༢༠༠༡འ�ག་ག་ིམཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེཁག་ག་ིབཅའ་�མིས་ ༢༠༠༡འ�ག་ག་ིམཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེཁག་ག་ིབཅའ་�མིས་ ༢༠༠༡འ�ག་ག་ིམཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེཁག་ག་ིབཅའ་�མིས་ ༢༠༠༡།།།།    
    

ལ�ེ་ལ�ེ་ལ�ེ་ལ�ེ་                    དཀར་ཆགདཀར་ཆགདཀར་ཆགདཀར་ཆག                ཤགོ་%ངས།ཤགོ་%ངས།ཤགོ་%ངས།ཤགོ་%ངས།    
ལ�ེ་དང་པ།ལ�ེ་དང་པ།ལ�ེ་དང་པ།ལ�ེ་དང་པ།                འག་ོབ&གས།འག་ོབ&གས།འག་ོབ&གས།འག་ོབ&གས།    
 ༡ མིང་གནས་'བ་ཚད་དང་ འགོ་བ&གས། 
 ༢ མིང་ཚིག་གི་ངེས་ཚིག 
 
ལ�ེ་ལ�ེ་ལ�ེ་ལ�ེ་གཉསི་པ།གཉསི་པ།གཉསི་པ།གཉསི་པ།    མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི)ངས་དནོ་གཞ་ི+འ་ིལམ་,གས་དང་ག
ང་ག་ི-དི་.ས་/།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི)ངས་དནོ་གཞ་ི+འ་ིལམ་,གས་དང་ག
ང་ག་ི-དི་.ས་/།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི)ངས་དནོ་གཞ་ི+འ་ིལམ་,གས་དང་ག
ང་ག་ི-དི་.ས་/།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི)ངས་དནོ་གཞ་ི+འ་ིལམ་,གས་དང་ག
ང་ག་ི-དི་.ས་/།    
 0 ག
ང་གི་-ིད་.ས་གསལ་བ1གས། 
 ༤ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ི)ངས་དོན་དང་+་དོན་ལམ་,གས། 
 
ལ�ེ་ག3མ་པ།ལ�ེ་ག3མ་པ།ལ�ེ་ག3མ་པ།ལ�ེ་ག3མ་པ།    མཉམ་ལས་ཚགོསམཉམ་ལས་ཚགོསམཉམ་ལས་ཚགོསམཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི�མིས་,གས།་�འེ་ི�མིས་,གས།་�འེ་ི�མིས་,གས།་�འེ་ི�མིས་,གས།    
 ༥ �ིམས་,གས་ལག་ལེན་5་ིངོ་ཚབ་ལས་)ངས་དང་དེའ་ིདབང་ཚད། 
 ༦ འཛིན་8ོང་དང་དབང་ཚད་:ིར་;ེལ། 
 
ལའེ་ིབཞ་ིཔ།ལའེ་ིབཞ་ིཔ།ལའེ་ིབཞ་ིཔ།ལའེ་ིབཞ་ིཔ།    མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིད<་ེབ་དང་ ཐ་ོབཀདོ་འབད་དག་ོཔའ་ི>རོ།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིད<་ེབ་དང་ ཐ་ོབཀདོ་འབད་དག་ོཔའ་ི>རོ།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིད<་ེབ་དང་ ཐ་ོབཀདོ་འབད་དག་ོཔའ་ི>རོ།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིད<་ེབ་དང་ ཐ་ོབཀདོ་འབད་དག་ོཔའ་ི>རོ།    
 ༧ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིད<ེ་བ། 
 ༨ འགོ་བ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ། 
 ༩ Bི་མCན་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ། 
 ༡༠ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་Dེ་བ། 
 ༡༡ མིགས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ། 
 ༡༢ ཐོ་བཀོད་Eི་ཕན་Gགས། 
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ལ�ེ་Hལ�ེ་Hལ�ེ་Hལ�ེ་H་པ།་པ།་པ།་པ།    མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདབང་8ངོ་།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདབང་8ངོ་།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདབང་8ངོ་།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདབང་8ངོ་།    
 ༡0 +་�ིམས་དང་�ིམས་,གས། 
 ༡༤ མདོ་ཆནེ་/་དང་ཡིག་ཚང་གི་J་གཡོགཔ་ ཚོགས་Kང་གི་འCས་མི་/་དང་འཛིན་8ོང་པ་གི་
  འ�ི་བ། 
 ༡༥ འCས་མ་ིལས་འགོངས་འ%ོལ་གཏང་ཐངས། 
 ༡༦ ཚོགས་Mན་བ&གས་ཐངས། 
 ༡༧ འNེལ་ཡོད་Eི་འཛིན་8ོང་དང་ མི་�ེའ་ིགོང་འཕེལ་5་ི)ངས་དོན་དང་ལག་ལེན་འOག་'བ། 
 
ལ�ེ་Pག་པ།ལ�ེ་Pག་པ།ལ�ེ་Pག་པ།ལ�ེ་Pག་པ།    མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདQལ་ལས་འཛནི་8ངོ་།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདQལ་ལས་འཛནི་8ངོ་།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདQལ་ལས་འཛནི་8ངོ་།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདQལ་ལས་འཛནི་8ངོ་།    
 ༡༨ མ་+་དང་དེའི་འཐོན་)ངས། 
 ༡༩ འCས་མ་ི/་གི་འ�ི་བ། 
 ༢༠ མ་+འི་དR་བཤའ་དང་ མ་+འི་བགོ་བཤའ་འཆང་མ་ིམ་ི,་8ེད་དང་ཐོབ་ཚད། 
 ༢༡ མ་+འི་ཚོང་Sར། 
 ༢༢ འCས་མ་ི/་གི་འོང་འབབ་ཐོག་ལས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིམ་དQལ་Tན་བUན་ཐབས། 
 ༢0 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ི+སི་ཞིབ། 
 ༢༤ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིཡིག་ཐོ་/་གི་Vང་8ོབས། 
 ༢༥ Wག་ཐེབས་ངེས་ཏིག་ཐོན་མ་ི/་+སི་ནང་བ&ག་ན་ིདང་བགོ་བXམ་འབད་ཐངས། 
 
ལ�ེ་བYན་པ།ལ�ེ་བYན་པ།ལ�ེ་བYན་པ།ལ�ེ་བYན་པ།    མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེབ�བ་ན་ི Zམ་ན་ིདང་+་[ངོ་བཏནོ་ན་ི/།མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེབ�བ་ན་ི Zམ་ན་ིདང་+་[ངོ་བཏནོ་ན་ི/།མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེབ�བ་ན་ི Zམ་ན་ིདང་+་[ངོ་བཏནོ་ན་ི/།མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེབ�བ་ན་ི Zམ་ན་ིདང་+་[ངོ་བཏནོ་ན་ི/།    
 ༢༦ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གཅིག་ཁར་བ�བ་ན་ིདང་གཅིག་བ�ོམས་བཟ་ོནི། 
 ༢༧ Zམ་ན་ིནང་+་[ོང་བཏོན་ནི།  
 ༢༨ �ིམས་,གས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། 
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ལ�ེ་བMད་པ།ལ�ེ་བMད་པ།ལ�ེ་བMད་པ།ལ�ེ་བMད་པ།    མཉམཉམཉམཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི དཔལ་འ<རོ་དང་ཤསེ་ཡནོ་གངོ་འཕལེ་ཡང་]ག་ག་ིདནོ་,་ག
ང་མ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི དཔལ་འ<རོ་དང་ཤསེ་ཡནོ་གངོ་འཕལེ་ཡང་]ག་ག་ིདནོ་,་ག
ང་མ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི དཔལ་འ<རོ་དང་ཤསེ་ཡནོ་གངོ་འཕལེ་ཡང་]ག་ག་ིདནོ་,་ག
ང་མ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི དཔལ་འ<རོ་དང་ཤསེ་ཡནོ་གངོ་འཕལེ་ཡང་]ག་ག་ིདནོ་,་ག
ང་
        ག་ིCགས་འགན།ག་ིCགས་འགན།ག་ིCགས་འགན།ག་ིCགས་འགན།    
 ༢༩ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གོང་འཕེལ་5ི་ཐབས་ལམ། 
 0༠ ག
ང་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ ལས་�ེ་/་གི་མཉམ་རོགས། 
 
ལ�ེ་ད^་པ།ལ�ེ་ད^་པ།ལ�ེ་ད^་པ།ལ�ེ་ད^་པ།    _་ཚགོས་དནོ་ཚན།_་ཚགོས་དནོ་ཚན།_་ཚགོས་དནོ་ཚན།_་ཚགོས་དནོ་ཚན།    
 0༡ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཟེར་བའི་མངི་ཚིག་Bོད་ཐངས། 
 0༢ ཚིག་`བ་དང་གོ་དོན་ལེན་ཐངས། 
 00 བa་དོན་bོད་ལེན་འབད་ནི་བcད་བdལ། 
 0༤ དོན་ཚན་ས་ོས་ོའབད་ཆ་གནས་འབད་eང་བ། 
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འ�ག་གི་མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེཁག་གི་བཅའ་�མིས་ ༢༠༠༡འ�ག་གི་མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེཁག་གི་བཅའ་�མིས་ ༢༠༠༡འ�ག་གི་མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེཁག་གི་བཅའ་�མིས་ ༢༠༠༡འ�ག་གི་མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེཁག་གི་བཅའ་�མིས་ ༢༠༠༡།།།།    
འག་ོབfདོ།འག་ོབfདོ།འག་ོབfདོ།འག་ོབfདོ།    

དཔལ་འ<ོར་གོང་འཕེལ་ཕན་ཐབས་,་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་བ&གས་ནིའ་ི �ིམས་5་ིMབ་Uེན་བཅའ་�ིམས། 
 

ལ�ེ་དང་པ།ལ�ེ་དང་པ།ལ�ེ་དང་པ།ལ�ེ་དང་པ།    
འག་ོབ&གས།འག་ོབ&གས།འག་ོབ&གས།འག་ོབ&གས།    

�མིས་དནོ་ ༡ པ། མངི་གནས་དང་ འག་ོབ&གས་ཚསེ་%ངས་དང་'བ་ཚད།�མིས་དནོ་ ༡ པ། མངི་གནས་དང་ འག་ོབ&གས་ཚསེ་%ངས་དང་'བ་ཚད།�མིས་དནོ་ ༡ པ། མངི་གནས་དང་ འག་ོབ&གས་ཚསེ་%ངས་དང་'བ་ཚད།�མིས་དནོ་ ༡ པ། མངི་གནས་དང་ འག་ོབ&གས་ཚསེ་%ངས་དང་'བ་ཚད།    
༡ བཅའ་�ིམས་འདི,་ འ�ག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཁག་གིབཅའ་�ིམས་༢༠༠༡ ཟེར་hབ་ནི་ཨིན། 
༢ བཅའ་�ིམས་འདི་ གནམ་ལོ་jགས་ལོ་kལ་ལོ་༥ པའ་ིཚེས་༢༧ འམ་B་ིལོ་༢༠༠༡ l་༧ པའི་ཚསེ་
 ༡༨ ལས་འགོ་བmང་[ེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨནི། 
0 བཅའ་�ིམས་འདི་གིས་འ�ག་Mལ་ཡོངས་,་'བ་/གསཔ་ཨནི། 
    
�མིས་དནོ་༢ པ། མངི་ཚགི་ག་ིངསེ་ཚགི།�མིས་དནོ་༢ པ། མངི་ཚགི་ག་ིངསེ་ཚགི།�མིས་དནོ་༢ པ། མངི་ཚགི་ག་ིངསེ་ཚགི།�མིས་དནོ་༢ པ། མངི་ཚགི་ག་ིངསེ་ཚགི།    
༡ “མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་” ཟེར་མི་འདི་ མ་ིགི་ཚོགས་པ་ཅིག་ pང་qངས་མCན་1ིལ་གཅིག་rར་5ིས་ 
 མཉམ་བ�ོམས་Eི་བདག་དབང་དང་ དོན་sིན་དབང་8ོང་གི་ཚོང་ལས་ཐོག་ལས་ཁོང་ར་Bི་ཐོག་ཁ་,་མཁོ་ཆེ་
 བའི་དཔལ་འ<ོར་5་ིདགོས་མཁོ་དང་རེ་འདོད་/་ འtས་ཐབས་འབད་མི་,་གོ། 
༢ “འགོ་བ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏ་ེབ&གས་པའི་གོ་རིམ་
 དང་པའི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་,་གོ་ནི་དང་ དེ་གི་དགོས་དོན་གཙོ་བ་ོའདི་འCས་མི་/་དང་ འCས་མའིི་
 མི་�ེ་ག་ིམཁ་ོདོན་དཔལ་འ<ོར་/་གི་vས་ཚད་འཐོན་བ8ེད་དང་ཞབས་ཏོག་གི་J་/་ངསེ་ཤེས་འ]ོངས་ཏོག་
 ཏོ་ནི་གི་དོན་,་ཨིན། 
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0 “Bི་མCན་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ འགོ་བ&གས་མཉམ་
 ལས་ཚོགས་�ེ་གིས་འགོ་འ]ནེ་ཐོག་བ&གས་པའི་ མཉམ་ལས་ཚགོས་�ེ་,་གོ་ནི་དང་ ཚོགས་�ེ་འདི་ 
 བཟོ་w་འxལ་ཁང་ཅོག་ཐདཔ་/་གི་ནང་,་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ིདང་ ཡང་ན་ འཐོན་བ8ེད་ཅོག་འཐདཔ་
 འབད་མི་ག་ིཚོང་བSར་དང་ཞབས་ཏོག་གི་གཡོག་J་/་འབད་མི་,་གོ། 
༤ “མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་Dེ་བ་” ཟེར་མ་ིའདི་ འ�ག་Mལ་ཁབ་ནང་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ ག་ར་གི་གཙ་ོ
 བོ་ Mལ་ཡོངས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་Dེ་བ་,་གོ། 
༥ “དམིགས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་རིགས་” ཟེར་མ་ིའད་ི མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གཞན་/་གི་འོག་
 གི་ད<ེ་བའི་ནང་,་མ་/ད་པའ་ི མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་,་གོ། དེ་བmམ་མའ་ིམཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་
 བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་Dར་Y་འབད་བ་ཅིན་ དQལ་ཁང་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་དང་ ཉེན་
 བཅོལ་5ི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/,་གོཝ་ཨིན། 
༦ “ཡོངས་'བ་ཚོགས་འY་” ཟེར་མི་འདི་ ཚོགས་�ེ་/་གི་1ིག་བཀོད་ནང་འཁོད་,་ 'ད་ཚང་གི་འCས་མ་ི
 བ&གས་ཏེ་བཟ་ོབའ་ི ཆསེ་མཐོའི་ཚོགས་�ེ་,་གོ། 
༧ “བཀོད་ཚོགས་Eི་མདོ་ཆནེ་འCས་མ་ི” ཟེར་མི་འདི་ ཡོངས་'བ་ཚོགས་འY་གི་འདེམས་འC་འབད་ཞིན་
 ན་ལས་ བ&གས་ཏེ་བཟོ་བའ་ི མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ི-ིད་.ས་བཟོ་མིའ་ིཚོགས་�ེ་,་གོ། 
༨ “ཚོགས་Kང་” ཟེརམི་འདི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་དQལ་+སི་དང་+ིས་ཞིབ་འདེམས་འC་ zངོ་བaར་
 5ི་ཚོགས་Kང་/་,་གོ། 
༩ “མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་)ངས་དོན་དང་+་དོན་” ཟེར་མི་འདི་ རང་མགོ་རང་འ]ོངས་དང་ རང་འཛིན་
 རང་8ོང་གི་ ཡིད་ཆསེ་དང་`བ་,གས་Eི་གཞི་འ5མ་འདི་དང་ལནེ་དང་འ]་མཉམ་ ]ང་བདེན་དང་གཅིག་
 1ིལ་/་དང་གཞན་ཡང་ བསམ་Bོད་བཟོང་པ་ོདང་ {་གསང་མེད་པའི་གཅེས་སེམས་/་,་བUེན་ཏེ་.ང་མི་
 ,་གོ་ནི་དང་ {་གསང་མེད་པའི་གཅེས་སམེས་/་,་བUེན་ཏ་ེ.ང་མི་,་གོ་ནི་དང་ +་དོན་ཟེར་མི་འདི་ 
 གནས་གོང་དེ་/་ལག་ལེན་5་ིལམ་[ོན་འབད་མ་ིདེ་,་hབ་ཨནི། 
༡༠ “འCས་མི་” ཟེར་མ་ིའདི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་ཇོ་བདག་དང་ དQལ་5་ི%ོགས་རམ་Mབ་8ོར་པ་/་
 ,་གོ། 
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༡༡ “འCས་མི་Bི་ཐོག་གི་དགོས་མཁོ་དང་རེ་འདོད་” ཟེར་མ་ིའདི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་འདི་ དཔལ་འ<ོར་
 ཚོང་ལས་ཅིག་འབད་འག་ོབ&གས་དགོཔ་ད་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པའ་ིལས་
 དོན་5་ི+་དོན་གཙོ་བོ་དང་ }ིང་བ~ད་ང་ོམ་འདི་,་གོ། 
༡༢ “%ོས་བ�ན་ཐོག་ལས་�ིམས་བཟོ་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་�ིམས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་,་ ལག་
 ལེན་5་ི�ིམས་,གས་/་ ཁེ་�ད་ཅན་5ི་མི་/་དང་ %ོས་བ�ན་ཐོག་ལས་གསར་བཏོན་འབད་ཐབས་,་ 
 ནང་-ིད་Wན་ཁག་,་ དབང་ཚད་དང་J་འགན་bོད་མི་,་གོ། 
༡0 “མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གཅིག་བ�ོམས་” ཟེར་མི་འདི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གཉིས་དང་དེ་ལས་མང་བའི་
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་གཅིག་ཁར་བ�ོམས་ཏ་ེ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གཅིག་གསརཔ་བཟོ་མི་,་གོ། 
༡༤ “མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་བ�བ་ན་ི” ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་མི་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གཅིག་དང་ 
 དེ་ལས་མང་བའི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གཞན་གཅིག་གི་ནང་,་བ�བས་ཏེ་
 བཞག་ན་ི,་གོ། 
༡༥ “མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་+་[ོང་” ཟེར་མ་ིའད་ི མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཅིག་གིས་ མ་དQལ་བ&གས་མ་ི,་
 `བ་དགོ་པའ་ིའ�ིལ་འགན་མཐར་འ'ོལ་མ་/གསཔ་ད་ མ་དQལ་བ&གས་མི་དང་འCས་མ་ི/་ Vང་
 8ོབ་དང་གས་ོབཅོས་5་ིདོན་,་ ད་ཡོད་Eི་�ིམས་ག
ང་/་དང་འ�ིལ་ཏེ་ 
་ཚིག་�ལ་མི་,་གོ། 
༡༦ “མཉམ་ལས་ཚོགས་པ་Zམ་ནི་” ཟེར་མ་ིའད་ི མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིལས་དོན་ མOག་�ད་E་ིJ་དང་ 
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིཐོ་བཀོད་ཆ་འཇོག་གི་ ལག་'ེར་ཆ་མེད་གཏང་ནི་,་གོ། 
༡༧ “རང་བཞིན་Eི་མི་ངོ་མ་” ཟེར་མི་འདི་ འག་ོབ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་5ི་འCས་མ་ིརང་རང་སོ་སོ་,་
 གོ། 
༡༨ “�ིམས་Eི་ཆ་འཇོག་མི་” ཟེར་མི་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་དང་ བཅའ་  
 �ིམས་འདི་ནང་ �ིམས་Eིས་མི་བmམ་འབད་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའ་ིངོ་བོ་ཅིག་,་གོ། 
༡༩ “མ་+འི་བགོ་བཤའ་” ཟེར་མི་འདི་ འCས་མི་གཅིག་གིས་བ&གས་པའ་ིམ་+འི་>ལ་བ་འདི་,་གོ་ནི་དང་ 
 འདི་གི་གནས་གོང་འད་ི མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གིས་ བཀོད་ཡོད་པའི་དQལ་Xམ་ཅིག་ལས་མ་�ང་བའ་ི 
 དQལ་5ི་%ངས་འབོར་ག་དེམ་ཅིག་ཨིན་eང་ གཏན་འཁེལ་འབད་བཟོ་ནི་ཨིན་མི་ད་ེ,་hབ་ཨིན། 
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ལ�ེ་གཉསི་པ།ལ�ེ་གཉསི་པ།ལ�ེ་གཉསི་པ།ལ�ེ་གཉསི་པ།    
མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི)ངས་དནོ་གཞ་ི+འ་ིལམ་,གས་དང་ག
ང་ག་ི-དི་.ས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི)ངས་དནོ་གཞ་ི+འ་ིལམ་,གས་དང་ག
ང་ག་ི-དི་.ས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི)ངས་དནོ་གཞ་ི+འ་ིལམ་,གས་དང་ག
ང་ག་ི-དི་.ས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི)ངས་དནོ་གཞ་ི+འ་ིལམ་,གས་དང་ག
ང་ག་ི-དི་.ས་/།/།/།/།    

�མིས་དནོ་0 པ། ག
ང་ག་ི-དི་.ས་གསལ་བ1གས།�མིས་དནོ་0 པ། ག
ང་ག་ི-དི་.ས་གསལ་བ1གས།�མིས་དནོ་0 པ། ག
ང་ག་ི-དི་.ས་གསལ་བ1གས།�མིས་དནོ་0 པ། ག
ང་ག་ི-དི་.ས་གསལ་བ1གས།    
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིའCས་མ་ི/་དང་ མ་ིམང་གི་ཕན་བདེ་ཡར་]ག་བཟ་ོན་ི-ིད་.ས་འདི་འ�ག་ག
ང་
 གིས་གསལ་བ1གས་གནང་[་ེཡདོ། དེ་{ེ་གནང་དགོ་མི་འདི་ འ�ག་ག
ང་གིས་འ�ག་པའི་མི་མང་དང་ 
 Wག་པར་མ་ིསེར་ཉམས་Kང་/་གི་དཔལ་འ<ོར་ གོང་འཕེལ་,་ཕན་ཐོགས་/གས་པའི་དོན་,་ མཉམ་
 ལས་ཚོགས་�ེ་འདི་/་ �ེར་�ེ་Tན་བUན་5་ི-ོག་ཤིང་དང་འ]་བར་1ིང་1ིང་བཟོ་ནི་,་ཕན་པའ་ིཆེད་Y་
 ཨིན། 
 གནད་དོན་འདི་དོན་,་ འ�ག་ག
ང་གིས་�ིམས་Eི་གནས་[ངས་གསར་བ&གས་མཛད་ནི་ཨནི་མི་འདི་
 ཡང་ བཅའ་�ིམས་འདིའི་ཐོག་ལས་འབད་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་འདི་/་ ཐ་ོབཀོད་དང་བD་ཞིབ་ བར་
 འ%ིག་དང་ནང་འ%ིགས་འབད་ཐངས་/་གི་>ོར་ལས་ �ིམས་,གས་Eི་ལམ་,གས་བཟོ་ནི་དང་ ཞིབ་
 འཚོལ་དང་ཤེས་ཡནོ་ གནས་/ལ་/་གི་དོན་,་ �ིམས་དོན་ལས་གཡོག་གི་འཆར་གཞི་/་བཀོད་གནང་ནི་
 ཨིནམ་མ་ཚད་ ག
ང་ལས་�ིམས་,གས་བཟ་ོནི་ག་ིམ་དོ་བར་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་འདི་/་གི་དོན་,་ 
 ཁག་ཆེ་བའ་ིMབ་8ོར་/་ཡང་གནང་དགོཔ་ཨིན། 
 འ�ག་ག
ང་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་འདི་ དཔར་འ<ོར་གོང་འཕེལ་བཟོ་མི་གི་ �ེར་�ེའ་ིཚོང་འNེལ་
 ལས་�ེ་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ ངོས་འཛིན་གནང་ན་ིདང་ དེ་ལས་བUནེ་ཏེ་ Mབ་8ོར་མཛད་ནི་གི་དམགིས་
 དོན་འདི་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིདགོས་དནོ་ཧ་ག་ོན་ིདང་ 1ིང་1ིང་བཟོ་ནི་རང་མགོ་རང་འ]ོངས་
 དང་ རང་འཛིན་རང་8ོང་Tན་བUན་5ི་jོགས་tབ་,་ཕན་ཐོགས་.ང་[ེ་གིས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་  
 ཡང་]ག་རིམ་པར་.ང་[ེ་རང་གིས་རང་8ོང་�་ེཅིག་འབད་ �ོད་/གསཔ་འ.ང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ Mལ་
 ཁབ་གོང་འཕེལ་5ི་དོན་,་ཡང་ ག
ང་གི་མཉམ་རོགས་པ་བmམ་ཅིག་འབད་:ག་:ིད་
་/གསཔ་འ5ོ་འོང་། 
 ག
ང་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་བར་ན་,་ ཕན་/ན་གཉིས་ཕན་5་ིདོན་,་ཁས་ལེན་ཐོག་ལས་འབད་ནི་
 འདི་མཉམ་རོགས་འབད་ཐངས་Eི་བཞག་ས་འབད་འ5་ོདགོ། 
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�མིས་དནོ་�མིས་དནོ་�མིས་དནོ་�མིས་དནོ་༤ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི)ངས་དནོ་དང་+་དནོ་ལམ་,གས།༤ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི)ངས་དནོ་དང་+་དནོ་ལམ་,གས།༤ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི)ངས་དནོ་དང་+་དནོ་ལམ་,གས།༤ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི)ངས་དནོ་དང་+་དནོ་ལམ་,གས།    
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་འདི་ འ�ག་གི་རང་མགོ་རང་འ]ོངས་དང་ རང་འཛིན་རང་8ོང་འtབ་ཐབས་,་
 གཞི་བཞག་པའི་Mལ་ཡོངས་Eི་-ིད་.ས་དང་མCན་པའི་ཐོག་ལས་དང་ +་བ་ག3མ་5་ིཞབས་ཏོག་གི་དོན་
 ,་དམིགས་ཏ་ེཡར་]ག་བཟོ་དགཔོ་དང་ འགོ་འ]ེན་ཐབས་དགོཔ་ གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་ཨིན། )ངས་
 དོན་འདི་/་ འ�ག་གི་ལམ་-ོལ་དང་ཉམས་�ོང་ལས་བUེན་ཏེ་.ང་.ངམ་ཅིག་ཨིན་ནི་འདི་གིས་ གཤམ་
 གསལ་འཛམ་�ིང་ཡོངས་Eིས་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་པའ་ིམཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ི+་དོན་དང་གཅིག་ཁར་ 
 ལག་ལེན་དང་ཡར་]ག་གཏང་ན་ིཨིན། 
༡ འCམ་མ་ི/་སོ་སོའ་ིདང་qངས་ཐགོ་ལས་བཀག་འཛིན་མེད་པར་འ�ལ་ཆོགཔ། 
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་ དང་qངས་Eི་ཐོག་ལས་བཟོ་བའ་ིཚོགས་�ེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་དེ་ནང་གི་འCས་མི་
 /་ག་ར་འབད་eང་ཆགས་�ང་:ོགས་རིས་མེད་པར་ཚོགས་�ེའི་འCས་མི་འབད་J་འགན་དང་qངས་འབད་
 འདོད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ནང་J་འབད་ཁོམ་མ་ི/་ག་ར་བཀག་འཛིན་མེད་པར་འ�ལ་ཆོག། 
༢ དོན་sིན་5ི་འCས་མའིི་དབང་8ོང་། 
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་ རང་སའོི་འCས་མ་ི/་གིས་དབང་8ོང་འབད་བའི་དང་qངས་5ི་ལས་�ེ་ཅིག་
 ཨིནམ་ལས་ འCས་མི་/་གི་5ས་ཁ་ལས་ ཚོགས་�ེ་རང་སའོི་-ིད་.ས་བ+མ་ནི་དང་ཐག་བཅད་འབད་ནི་
 ,་ངར་ཡེང་ཡེང་འབད་བཅའ་མར་གཏོགས་/གས་མ་ི ཕོ་མོ་ག་ར་འབད་eང་ d་ཚབ་འབད་འཐི་ནི་དང་ 
 དེ་/་གིས་འCས་མ་ིདམངས་དང་འ�ིལ་ཏེ་J་འབད་དགོཔ་ཨནི།  
 འགོ་བ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་འCས་མི་/་ག་ར་ ཚོགས་Mན་བ&གས་ནི་,་དབང་ཚད་འ]་མཉམ་ 
 (འCས་མ་ིགཅིག་,་ཚོགས་Mན་གཅིག་) ཡོད་པ་དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིགནས་རིམ་གཞན་/་ཡང་ 
 ཕན་/ན་གཉིས་ཕན་ཁས་ལེན་5ི་ཐོག་,་གཞི་བཞག་[ེ་དབང་8ོང་འབད་ནི་ཨནི། 
0 འCས་མ་ི/་དཔལ་འ<ོར་,་བཅའ་མར་གཏོགས་ཐངས། 
 འCས་མ་ི/་ག་ར་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་མ་+་འ]ན་འ]་བ�་[ེ་བ&གས་ནི་དང་མ་+་ཐེབས་ཐོན་པ་
 ཅིན་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་�ིམས་དོན་༢༥ པའི་དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་བའི་+ིས་ནང་བ&གས་ནི་ཨནི། 
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༤ རང་8ོང་དར་དང་དབང་། 
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་ག་ར་ སོ་སའོི་འCས་མ་ི/་གི་དབང་8ོང་འབད་བའི་ རང་མགོ་རང་འ]ངོས་Eི་
 ལས་�ེ་ཅིག་ཨིན་ དེ་འབདཝ་ལས་བUེན་ཏེ་ ཁོང་/་ ག
ང་གི་ལས་)ངས་Eིས་གཙོས་པའ་ིལས་�ེ་
 གཞན་/་དང་གཅིག་ཁར་ J་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ :ི་Mལ་ལས་མ་+་ལེན་ནི་ལ་སོགས་པ་འབད་འདོད་
 ཡོད་པ་ཅིན་ J་དེ་/་གིས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་འདི་ རང་8ོང་འབད་བཞག་/གས་ཐབས་དང་སོ་སོའི་
 འCས་མ་ི/་གི་དོན་sིན་5ི་དབང་8ོང་ ངེས་གཏན་འབད་/གས་ནི་གི་གཞི་དོན་,་ ཕན་/ན་མོས་མCན་
 5ི་ཁ་འཆམ་པ་ཅིན་དེ་,་གཞི་བཞག་[ེ་འབད་ཆོག། 
༥ ཤེས་ཡོན་དང་zོང་བaར་ གོ་བa་bོད་ཐབས། 
 ཁོང་/་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གོང་འཕེལ་,་ དོན་sིན་ཅན་5ི་ཞབས་ཏོག་
་/གསཔ་བཟ་ོནའིི་དོན་
 ལས མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གིས་སོ་སའོི་འCས་མ་ི/་དང་འདེམས་འC་འབད་ཡོད་པའ་ི འCས་མི་d་ཚབ་
 /་དང་ འཛིན་8ོང་པ་དང་ ལས་གཡོགཔ་/་,་ཤསེ་ཡོན་དང་zོང་བaར་<ིན་དགོཔ་ཨིན། ཁོང་ཆ་'བ་
 Eིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་རང་བཞིན་དང་ཁེ་ཕན་5ི་>ོར་ལས་ མི་དམངས་Bི་དང་ Wག་པར་Y་ན་
 གཞོན་/་དང་ %ོས་དབང་ཡོད་པའི་འགོ་འ�ི་པ་/་,་གོ་བa་bོད་དགོ། 
༦ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འNེལ། 
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ི/་གིས་ རང་སོའ་ིའCས་མི་/་གི་ཞབས་ཏོག་དོན་sིན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་
་དགོཔ་མ་
 ཚད་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གིས་ནང་འཁོད་ས་གནས་དང་ འ�ག་གི་Mལ་ཡོངས་ ,ང་:ོགས་མངའ་�ེ་
 དང་ Mལ་Bིའི་ཚོགས་པ་/་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་མཉམ་འNེལ་5ི་J་འབད་/གས་ནི་གི་Gགས་ཡོདཔ་བཟོ་
 དགོཔ་ཨིན། 
༧ མི་�ེའ་ིདོན་,་ཚ་5ང་། 
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གསི་ སོ་སོའི་འCས་མི་/་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ -ིད་.ས་དང་འ�ིལ་ཏེ་ 
 རང་སོའ་ིམི་�ེ་/་ Tན་བUེན་གོང་འཕེལ་5ི་དོན་,་J་འབད་དགོ། 
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ལ�ེ་ག3མ་པ།ལ�ེ་ག3མ་པ།ལ�ེ་ག3མ་པ།ལ�ེ་ག3མ་པ།    
མཉམ་ལས་ཚགོས་�ེའ་ི�མིས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�ེའ་ི�མིས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�ེའ་ི�མིས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�ེའ་ི�མིས་,གས།,གས།,གས།,གས།    

�མིས་དནོ་ ༥ པ། �མིས་,གས་ལག་ལནེ་5་ིང་ོཚབ་ལས་)ངས་དང་དའེ་ིདབང་ཚད།�མིས་དནོ་ ༥ པ། �མིས་,གས་ལག་ལནེ་5་ིང་ོཚབ་ལས་)ངས་དང་དའེ་ིདབང་ཚད།�མིས་དནོ་ ༥ པ། �མིས་,གས་ལག་ལནེ་5་ིང་ོཚབ་ལས་)ངས་དང་དའེ་ིདབང་ཚད།�མིས་དནོ་ ༥ པ། �མིས་,གས་ལག་ལནེ་5་ིང་ོཚབ་ལས་)ངས་དང་དའེ་ིདབང་ཚད།    
 ནང་-ིད་Wན་ཁག་,་ བཅའ་�ིམས་འདི་ལག་ལེའ་འཐབ་ནིའི་བཀའ་M་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ེགསི་གཤམ་
 གསལ་�ིམས་,གས་ལག་ལེན་5ི་དབང་ཚད་དང་འགན་ཁག་/་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨནི། 
 ༡ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཆ་མཉམ་རང་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི། 
 ༢ ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་བའ་ིམཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ག་ར་གིས་ ས་ོསའོི་ལོ་འཁོར་}ན་
་�ལ་དགོཔ་ 
  དང་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ +སི་ཞིབ་�བ་ཚར་བའི་དQལ་འNེལ་གསལ་བཤད་/་ཡང་�གས་ཏ་ེ 
  �ལ་དགོ།  
 0 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་གིས་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་ ཁོང་ར་གིས་+་�ིམས་དང་�ིམས་,གས་ 
  /་དང་ ནང་-ིད་Wན་ཁག་གི་-དི་.ས་དང་ �ིམས་,གས་/་དང་ངེས་གཏན་འ�ིལ་ཏེ་ འབད་ 
  མི་འབད་ག་ིབD་ཞིབ་དང་ད<ི་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ �ིམས་དོན་དེ་/་ལས་འགལ་མ་ི/་,་ ཉེས་ 
  �ིམས་བཀལ་ཡོད་མེད་/་གི་ད<ེ་ཞིབ་དང་བD་ཞིབ་འབད་དགོ། 
 ༤ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་,་ zོང་བaར་དང་ བa་དོན་གནས་/ལ་/་གི་དནོ་ལས་�ིམས་དོན་ལས་ 
  གཡོག་དང་ hོབ་[ོན་/་<ིན་དགོ། 
 ༥ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིལས་)ངས་/་དང་གཅིག་ཁར་ %ོས་བ�ན་འབད་ཞིན་ན་ བཅའ་�ིམས་ 
  ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་�ིམས་,གས་/་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། དེ་གི་%ངས་3་འོག་ངི་གནད་ 
  དོན་/་/ད། 
  ཀ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་གི་ བ�མ་འ%ིག་དང་ནང་འ%ིགས་བཟོ་ནི། 
  ཁ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་ ཁ་ས་ོསོར་ད<ེ་ནི་དང་ གཅིག་ཁར་བ�བ་ནི་ མཉམ་ 
   བ�ོམས་བཟོ་ནི་དང་། 
  ག མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་Zམ་གཏང་ནི་དང་+་[ོང་བཏོན་ནི། 
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�མིས་དནོ་�མིས་དནོ་�མིས་དནོ་�མིས་དནོ་༦ པ། འཛནི་8ངོ་དང་དབང་ཚད་༦ པ། འཛནི་8ངོ་དང་དབང་ཚད་༦ པ། འཛནི་8ངོ་དང་དབང་ཚད་༦ པ། འཛནི་8ངོ་དང་དབང་ཚད་:རི་;ལེ།:རི་;ལེ།:རི་;ལེ།:རི་;ལེ།    
 ནང་-ིད་Wན་ཁག་གིས་ དགོས་གལ་དང་བ�ན་ཏེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཐ་ོབཀོད་འབད་ནི་དང་བD་ཞིབ་
 འབད་ནིའ་ིདབང་ཚད་/་ �ོང་ཁག་/་,་གནང་ནི་དང་ དེ་བmམ་མའི་དབང་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་
 >ོར་ལས་Eི་�ིམས་,གས་/་ཡང་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 
 

ལ�ེ་བཞ་ིཔ།ལ�ེ་བཞ་ིཔ།ལ�ེ་བཞ་ིཔ།ལ�ེ་བཞ་ིཔ།    
མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདམཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདམཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདམཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིད<་ེབ་དང་ ཐ་ོབཀདོ་འབད་དག་ོཔའ་ི>རོ།<་ེབ་དང་ ཐ་ོབཀདོ་འབད་དག་ོཔའ་ི>རོ།<་ེབ་དང་ ཐ་ོབཀདོ་འབད་དག་ོཔའ་ི>རོ།<་ེབ་དང་ ཐ་ོབཀདོ་འབད་དག་ོཔའ་ི>རོ།    

�མིས་དནོ་༧ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིད<་ེབ།�མིས་དནོ་༧ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིད<་ེབ།�མིས་དནོ་༧ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིད<་ེབ།�མིས་དནོ་༧ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིད<་ེབ།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ བ&གས་ནི་ཨིན་མ་ིགི་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིད<ེ་བ་མ་འ]ཝ་ཡདོ་མི་/་
 ཡང་ འགོ་བ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ Bི་མCན་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་Dེ་བ་ 
 མCན་འNེལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་དང་ དམིགས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་ཨནི། 
 
�མིས་དནོ་༨ པ། འག་ོབ&གས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�།ེ�མིས་དནོ་༨ པ། འག་ོབ&གས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�།ེ�མིས་དནོ་༨ པ། འག་ོབ&གས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�།ེ�མིས་དནོ་༨ པ། འག་ོབ&གས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�།ེ    
    འCས་མ་ིདང་དགསོ་དནོ།འCས་མ་ིདང་དགསོ་དནོ།འCས་མ་ིདང་དགསོ་དནོ།འCས་མ་ིདང་དགསོ་དནོ།    
 རང་བཞིན་Eི་མ་ིངོམ་/་གསི་ གཤམ་གསལ་5ི་དགོས་དོན་/་གི་ཐོག་,་ འགོ་བ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་
 �ེ་བ&གས་ཆོག། 
 ༡ འCས་མ་ིདམངས་དང་ མ་ི�ེའ་ིདགོས་མཁོ་ཆ་ེབའི་Bིར་བཏང་གི་དཔལ་འ<ོར་དགསོ་མཁོ་/་`བ་ 
  ནི་དང་ ཡང་ན་ རེ་འདོད་འtབ་ཐབས་,་ཚོང་འNེལ་5་ིJ་ག་ཅི་རང་ཨིན་eང་འཐོན་བ8ེད་བཟོ་ 
  ནི་ ཅ་དངོས་བཟ་ོན་ིདང་`བ་ནི་ མཁོ་bོད་དང་བཙོང་ནི་ མ་དQལ་བ&གས་ནི་གི་J་/་ནང་ 
  བཅའ་མར་གཏོགས་ནི། 
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 ༢ འCས་མ་ིདམངས་དང་མ་ི�ེ་/་,་ ཅ་དངོས་དང་ལས་གཡོག་མཁོ་<ད་/་vས་ཚད་དང་Yས་ཐོག་ 
  ,་ངེས་གཏན་འཐོབ་/གསཔ་བཟོ་ན་ིགི་དོན་,་མ་ི[ོབས་དང་c་དངོས་མ་དQལ་/ལ་Tན་བUན་ 
  འཐོན་)ངས་5ི་གཞི་Uེན་1ིང་1ིང་འབད་གཞི་བ&གས་འབད་ནི། 
 0 འCས་མ་ིདམངས་དང་མ་ི�ེ་/་,་ཤེས་ཡོན་དང་ དཔལ་འ<ོར་ཡར་ཐོན་5་ིགོང་འཕེལ་ཡར་]ག་ 
  བཟོན་ནི། 
 ༤ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིམ་དQལ་Tན་བUན་5ི་དནོ་,་ འCས་མ་ིདམངས་,་འ%ོ་སོང་གང་�ང་ 
  གཏང་ཐབས་Eི་གོམས་Gགས་/ད་བ~ག་ནི་དང་ c་དQལ་བསག་ཐབས་འབད་དགོཔ་གལ་ཆ་ེ 
  བའི་བhབ་<་/་<ིན་ནི། 
 ༥ ས་གནས་ནང་འཁོད་Eི་དཔལ་འ<ོར་གནས་[ངས་ཡར་]གས་བཟོ་དོན་,་ས་ོནམ་བཟོ་w་ཁང་/་ 
  དང་ ལས་གཡོགཔ་གོང་འཕེལ་J་/་ནང་མཉམ་eབ་འབད་ནི། 
 ༦ འNེལ་ཡོད་Eི་J་འབད་དགོཔ་གཞན་/་ཡང་ བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མ་ི 
  /་དང་འ�ིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 
 
ཐ་ོབཀོད་འབད་ན་ི,་དགསོ་པའ་ིམཁ་ོདནོ།ཐ་ོབཀོད་འབད་ན་ི,་དགསོ་པའ་ིམཁ་ོདནོ།ཐ་ོབཀོད་འབད་ན་ི,་དགསོ་པའ་ིམཁ་ོདནོ།ཐ་ོབཀོད་འབད་ན་ི,་དགསོ་པའ་ིམཁ་ོདནོ།    
འགོ་བ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ན་ི,་དགོ་པའི་མཁོ་དོན་/་གཤམ་གསལ་Dར་Y་ཨིན། 
 ༡ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་,་དང་འདོད་ཡོད་མི་འ�ག་པའི་མི་)ངས་ངོ�་མ་�ང་ཤོས་ 
  ༡༥ དགོ། 
 ༢ +་�ིམས་དང་ �ིམས་,གས་བཟོ་ཚར་ཏེ་ཡོད་མ་ི/་གི་འ]་ག3མ་རེ། 
 0 %ོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་འགོ་བ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་བ&གས་དགོ་མ་ིགི་ གཞ་ིབཞག་ 
  སའི་དནོ་)ངས་འདི། 
  ཀ འCས་དམངས་Bི་ཐོག་,་ དགོས་མཁ་ོཡོད་པ་དང་ ཡང་ན་ དགོས་འདོད་བfོད་ཡོད་ 
   པ་དང་། 
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  ཁ ཚོང་J་འཐབ་ནི་ཨནི་མི་འདི་གིས་ དཔལ་འ<ོར་5་ིཚད་གཞི་དང་འ�ིལ་བའ་ིཁེ་བསང་ 
   དང་ ཚོང་�ོམ་5ི་དགོས་འདོད་ཡོད་མ་ི/། 
 ༤ འ�ིལ་འགན་ཡོད་པའ་ིའག་ོདཔོན་/་གི་J་འགན་ཁས་qང་
་ཤགོ་དང་། 
 ༥ དQལ་ཁང་ནང་+ིས་དེབ་ཡོད་པའི་ར་)ངས། 
    
�མིས་དནོ་༩ པ། B་ིམCན་མཉམ་ལས་ཚགོས་�།ེ�མིས་དནོ་༩ པ། B་ིམCན་མཉམ་ལས་ཚགོས་�།ེ�མིས་དནོ་༩ པ། B་ིམCན་མཉམ་ལས་ཚགོས་�།ེ�མིས་དནོ་༩ པ། B་ིམCན་མཉམ་ལས་ཚགོས་�།ེ    
 འCས་མ་ིདང་དགོས་དོན། 
 འགོ་བ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མ་ིགི་བཟོ་w་འxལ་ཁང་ཅོག་འཐདཔ་འབད་མི་
 /་དང་ ཡང་ན་ འཐནོ་བ8ེད་ཅོག་འཐད་པའི་ཚོང་J་དང་ ཡང་ན་ ལས་གཡོག་ཅོག་འཐདཔ་འབད་མི་
 /་གཅིག་འNེལ་ཐོག་ལས་གཤམ་གསལ་དགོས་དོན་/་འtབ་ནི་གི་དོན་,་ Bི་མCན་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་
 བ&གས་ཆོག། 
 ༡ འགོ་བ&གས་འCས་མི་/་གསི་ ཚོང་འNེལ་J་གི་jོགས་tབ་M་བ8ེད་དང་ ཡང་ན་ ཡར་]ག་ 
  བཟོ་ན་ིགི་དནོ་,་ འཐོན་)ངས་ཞམ་ན་ིདང་ �ང་ཚོང་བཙོང་ནི་ ཡང་ན་ འབོར་ཆ་ེཏོག་ཏོག་ 
  འབད་ཉོ་ནི་དང་བXམ་;ེལ་འབད་ནི་དང་འNེལ་ཏ་ེ འཐོན་)ངས་Eི་མཁོ་`བ་bོད་མ་ིདང་གཅིག་ 
  ཁར་ ཚོང་J་ངསེ་གཏན་དང་M་བ8ེད་བཟོ་ནི། 
 ༢ འགོ་བ&གས་འCས་མི་/་ གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ དོ་འ%ན་འབད་དགོཔ་.ང་མ་ི/་གི་Vང་8ོབ་ 
  འབད་ནི། 
 0 འགོ་བ&གས་འCས་མི་/་,་ ཚོང་J་ཤསེ་ཡོན་དང་ཐབས་ལམ་%ོས་[ོན་ +ིས་བཞག་ཐངས་Eི་ 
  ལམ་,གས་དང་ མ་དQལ་བདག་8ོང་ལམ་,གས་/་བ&ག་ནི་དང་ དQལ་འNེལ་དང་བདག་ 
  8ོང་ལམ་,གས་Eི་>ོར་ལས་ Mབ་8ོར་5་ིཞབས་ཏོག་J་གཡོག་<ིན་ནི་དང་འཛིན་8ོང་དང་  
  +ིས་ཞིབ་/་གི་འགོ་འ]ེན་འཐབ་ནི། 
 ༤ བཟོ་w་འxལ་ཁང་གི་ལས་�ེ་/་ནང་དང་ ག
ང་གི་ལས་)ངས་/་,་འགོ་བ&གས་འCས་མིའི་ 
  d་ཚབ་འབད་ནི། 
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 ༥ བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གི་J་འགན་/་དང་འ�ིལ་ཏེ་ འNེལ་ཡོད་ 
  Eི་J་གཞན་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
    
ཐ་ོབཀོད་འབད་ན་ི,་དག་ོཔའ་ིམཁ་ོདནོ།ཐ་ོབཀོད་འབད་ན་ི,་དག་ོཔའ་ིམཁ་ོདནོ།ཐ་ོབཀོད་འབད་ན་ི,་དག་ོཔའ་ིམཁ་ོདནོ།ཐ་ོབཀོད་འབད་ན་ི,་དག་ོཔའ་ིམཁ་ོདནོ།    
Bི་མCན་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཐ་ོབཀོད་འབད་ནི་,་དགོ་པའི་མཁོ་དོན་/་གཤམ་གསལ་Dར། 
༡ བཟོ་w་འxལ་ཁང་ཅོག་འཐདཔ་འབད་མི་/་ག་ིནང་ལས་དང་ ཡང་ན་ཚོང་J་དང་ཞབས་ཏོག་ལས་གཡོག་
 ཅོག་འཐདཔ་འབད་མི་གཅིག་གི་ནང་ལས་ �ང་ཤོས་རང་འགོ་བ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་H་དགོ་པའ་ི
 ཁར་ %ོས་འཆར་བཀོད་མའིི་Bི་མCན་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་འད་ིལས་ཚོགས་འབད་སའ་ིས་གནས་དེ་ནང་
 ,་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ིཅིག་དགོ། 
༢ +་�ིམས་དང་�ིམས་,གས་/་དང་འ�ིལ་ཏ་ེ གནད་དོན་ཆ་ཚང་བཀོད་ཡོད་པའི་ 
་ཤོག་འ]་ག3མ། 
0 %ོས་འཆར་བཀོད་མི་གི་Bི་མCན་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་བ&གས་དགོ་པའི་གཞི་བཞག་སའི་བདེན་)ངས་
 འདི་ འCས་དམངས་Eི་Bི་ཐོག་ཁའི་མཁོ་དོན་དང་དགོས་འདོད་བ8ེད་ཡོདཔ་ དQལ་འ<ོར་5ི་ཚད་གཞི་
 དང་མCན་པའ་ིཁར་ ད་ེགི་འཐོན་)ངས་དང་ ཞབས་ཏོག་ལས་གཡོག་/་གི་ཚོང་�ོམ་ཡོདཔ་དང་ དཔལ་
 འ<ོར་5་ིཚད་གཞི་དང་འ�ིལ་བའི་ཁེ་བསང་ཡོད་པའ་ི)ངས་/། 
༤ འ�ིལ་འགན་ཡོད་པའ་ིའག་ོདཔོན་/་གི་J་འགན་ཁས་qངས་ཡ་ི^་དང། 
༥ དQལ་ཁང་ནང་+ིས་དེབ་ཡོད་པའི་ར་)ངས། 
 
�མིས་དནོ་༡༠ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེD་ེབ།�མིས་དནོ་༡༠ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེD་ེབ།�མིས་དནོ་༡༠ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེD་ེབ།�མིས་དནོ་༡༠ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེD་ེབ།    
    འCས་མ་ིདང་དགསོ་དནོ།འCས་མ་ིདང་དགསོ་དནོ།འCས་མ་ིདང་དགསོ་དནོ།འCས་མ་ིདང་དགསོ་དནོ།    
 ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའ་ིBི་མCན་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་དང་ དམིགས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་
 གཤམ་གསལ་5ི་དགོས་དོན་/་གི་ཐོག་ལས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་Dེ་བ་བ&གས་ན་ིདང་ ཡང་ན་ འ�ལ་
 
གས་འབད་ཆོག། 
 ༡ Mལ་ཁབ་Eི་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་གི་མཐའ་དོད་,་d་ཚབ་འབད་ནི། 
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 ༢ ཤེས་ཡོན་དང་zོང་བaར་ ཞིབ་འཚོལ་དང་བa་དོན་གནས་/ལ་�ིམས་Eི་hབོ་zོང་དང་མ%ིན་ 
  ཚབ་}ན་
་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་ནང་+སི་ཞིབ་འབད་ནི་ལ་སགོས་པ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་ 
  �ེའི་ནང་གི་གོང་འཕེལ་5ི་:ག་Dག་གཡསཔ་བmམ་ཅིག་འབད་ནི། 
 0 འCས་མ་ི/་དང་ ག
ང་གི་ཁེ་ཕན་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིགནས་/ལ་/་ :་ིགི་Mལ་ཁག་ 
  /་ནང་,་ཡང་ ;ེལ་ནི་དནོ་,་ འ�ག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་གི་མིང་གནས་དང་ མ་འོངས་ 
  པའི་གདོང་ལེན་ཡར་Mས་གོང་འཕེལ་5ི་བཀོད་M་/་གི་>ོར་ལས་ ལོ་འཁོར་}ན་
་དཔེ་བ�ན་ 
  འབད་ནི། 
 ༤ འNེལ་ཡོད་Eི་དབང་ཚད་དང་ འགན་)ར་/་བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མ་ི 
  དང་འ�ིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 
ཐ་ོབཀོད་འབད་ན་ི,་དག་ོཔའ་ིམཁ་ོདནོ།ཐ་ོབཀོད་འབད་ན་ི,་དག་ོཔའ་ིམཁ་ོདནོ།ཐ་ོབཀོད་འབད་ན་ི,་དག་ོཔའ་ིམཁ་ོདནོ།ཐ་ོབཀོད་འབད་ན་ི,་དག་ོཔའ་ིམཁ་ོདནོ།    
མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་Dེ་བ་ཐོ་བཀོད་འབད་ན་ི,་དགོ་པའི་མཁོ་དོན་/་གཤམ་གསལ་Dར། 
༡ �ང་ཤསོ་རང་B་ིམCན་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་དང་ དམིགས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་H་དགོ། 
༢ +་�ིམས་དང་�ིམས་,གས་/་དང་འ�ིལ་ཏ་ེ གནད་དོན་ཆ་ཚང་བཀོད་ཡོད་པའི་
་ཤོག་འ]་ག3མ། 
0 འ�ིལ་འགན་ཡོད་པའ་ིའག་ོདཔོན་/་གི་J་འགན་ཁས་ལེན་5ི་
་ཤོག་དང། 
༤ དQལ་ཁག་ནང་+སི་དེབ་ཡོད་པའི་ར་)ངས། 
 
�མིས་དནོ་༡༡ པ། དམགིས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚགོས་�།ེ�མིས་དནོ་༡༡ པ། དམགིས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚགོས་�།ེ�མིས་དནོ་༡༡ པ། དམགིས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚགོས་�།ེ�མིས་དནོ་༡༡ པ། དམགིས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚགོས་�།ེ    
 གོང་གསལ་�ིམས་དོན་༨ པ་དང་༩ པ་༡༠ /་ག་ི%ངས་3་མ་/ད་པའི་ཚོང་འNེལ་ལས་�ེ་གཞན་/་ 
 དམིགས་བསལ་5ི་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་འབད་བཟོ་ཆོག། 
 ༡ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིདQལ་)ང་། 
  འགོ་བ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་དང་ Bི་མCན་མཉམ་ལས་ཚགོས་�ེ་ ཉེན་བཅོལ་མཉམ་ 
  ལས་ཚོགས་�ེ་/་,་དQལ་འNེལ་J་གི་ཞབས་ཏོག་དོན་,་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིདQལ་ཁང་ 
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  ཅིག་བ&གས་ཏེ་ དེ་གིས་ དཔལ་འ<ོར་5ི་J་/་ནང་,་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིམ་དQལ་5་ི 
  Uེན་གཞི་བmམ་ཅིག་གི་J་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། Mལ་ག
ང་དQལ་ལས་དབང་འཛིན་5ིས་ 
  ནང་-ིད་Wན་ཁག་དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིལས་�ེ་/་དང་གཅིག་ཁར་ %ོས་བ�ན་ཐོག་ 
  ལས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིདQལ་ཁང་གི་ དQལ་5་ིལག་ལེན་དབང་8ོང་གི་�ིམས་,གས་/་ 
  གསར་བཏོན་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། Mལ་ག
ང་དQལ་ལས་དབང་འཛིན་5སི་  
  མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིདQལ་ཁང་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་པའ་ིལག་'ེར་གནང་ཞིནམ་ལས་མཉམ་ 
  ལས་ཚོགས་�ེའ་ིདQལ་ཁང་འདི་ ནང་-ིད་Wན་ཁག་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཐོ་བཀོད་དང་ 
  ལག་'ེར་ཡོད་པའ་ིམཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིདQལ་ཁང་དེ་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་འCས་མ་ི 
  /་,་མཁོ་ཆེ་བའི་ དQལ་ཁང་གི་J་གཡོག་ཞབས་ཏོག་ག་ར་<ནི་/གསཔ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་  
  དེ་གི་བ8ིད་འtལ་མཐོ་ཤསོ་བM་དRའ་༢༠ /ན་ཚོད་མི་སེར་དམངས་,་ཡང་ཐབོ་/གསཔ་བཟོ་ 
  དགོཔ་ཨིན། 
 ༢ ཉེས་བཅོལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ། 
  ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའ་ིམཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གི་རིགས་ག་ར་ ཉེན་བཅོལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ 
  ནང་འ�ལ་ཆོག། ཉེན་བཅོལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གིས་ འCས་མི་ག་ར་,་ ཚེ་-ོག་ཉེན་བཅོལ་ 
  དང་ཚེ་-ོག་མིན་པའི་ཉེན་བཅོལ་གཞན་རིགས་Eི་ཞབས་ཏོག་<ིན་དགོ། དེའི་འCས་མ་ི%ངས་3་  
  མི་�ེ་དང་འNེལ་བའི་ ཁེ་མེད་Eི་ལས་)ངས་/་ཡང་བ&ག་ཆོགཔ་ཨིནམ་ལས་ འCས་མི་�ང་ 
  ཤོས་རང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཁེ་མེད་Eི་ལས་)ངས་ཁག་བཅོ་H་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉེན་བཅོལ་ 
  མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཅིག་གསར་བ&གས་འབད་ཆོག། དQལ་+སི་Wན་ཁག་གིས་ ནང་-ིན་ 
  Wན་ཁག་དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ི ལས་�ེ་/་དང་གཅིག་ཁར་%ོས་བ�ན་ཐོག་ ཉེན་བཅལོ་ 
  མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིལག་ལེན་དབང་8ོང་གི་�ིམས་,གས་གསར་བཏོན་དང་ ལག་ལནེ་/་ 
  འཐབ་དགོཔ་ཨིན། དQལ་+སི་Wན་ཁག་ལས་ ཉེན་བཅོལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིལག་'ེར་
་ 
  ནི་གི་དོན་,་དང་པ་རང་ ནང་-ིད་Wན་ཁག་ནང་ཐ་ོབཀོད་འབད་དགོ།  
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�མིས་དནོ་༡༢ པ། ཐ་ོབཀདོ་E་ིཕན་Gགས།�མིས་དནོ་༡༢ པ། ཐ་ོབཀདོ་E་ིཕན་Gགས།�མིས་དནོ་༡༢ པ། ཐ་ོབཀདོ་E་ིཕན་Gགས།�མིས་དནོ་༡༢ པ། ཐ་ོབཀདོ་E་ིཕན་Gགས།    
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཅིག་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ད་ནང་-ིད་Wན་ཁག་ལས་ 
 ཐོ་བཀོད་ཆ་འཇོག་ལག་'ེར་ཅིག་ ལས་)ངས་Eི་ལས་ཐམས་དང་བཅསཔ་འབད་གསར་བཏོན་གནང་བའ་ི
 ཚེ་ལས་འགོ་བ&གས་ཏ་ེ �ིམས་Eི་རིམ་པའི་འབབ་ཐོབ་ཅིག་,་དབང་ནི་དང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་འདི་ ལག་'ེར་5ི་ཐོ་དེབ་བཀོད་tབ་པའི་ཚེས་ལས་བmང་[ེ་ Mལ་ཁབ་Eི་�ིམས་
 ག
ང་/་གིས་Vང་8ོབས་འབད་ནི་ཨནིམ་ལས་ དེ་གི་དབང་ཚད་དང་ ཁག་འགན་/་བཅའ་�ིམས་འདི་
 དང་འ�ིལ་ཏེ་8ོང་བཞག་འཐབ་ནི་ཨནི། བཅའ་�ིམས་འདི་གི་ནང་དོན་Dར་Y་ཐོ་བཀོད་འབད་tབ་པའ་ི
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་,་ གཤམ་གསལ་5ི་དབང་ཚད་དང་ཁག་འགན་/་གནངམ་ཨནི། 
 ༡ དེ་གི་+་�ིམས་དང་�ིམས་,གས་/་ཐག་བཅད་དང་བSར་བཅོས་/་འབད་ནི། 
 ༢ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཟེར་མ་ིགི་ཚིག་འད་ི ཡོངས་%གས་Eི་མིང་གནས་འབད་Bོད་ཆོག། 
 0 འདི་གི་མིང་ཐོག་ལས་ཕར་ �ིམས་ག�གས་འབད་ནི་དང་ མིང་ཐོག་,་/ར་ཡང་�ིམས་ 
  ག�གས་འབད་ཆོག་ནི། 
 ༤ འདི་གི་གཡོག་J་འཐབ་སའི་ས་ཁངོས་ནང་ག་ིམ་ི�ེ་དང་འCས་མ་ི/་གི་མཐའ་དོན་,་དང་དེ་/་ 
  དང་ཅིག་ཁར་ �ིམས་མCན་5ི་ཚོང་ག་ཅི་རང་ཨིན་eང་འཐབ་ཆགོ་ནི། 
 ༥ བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་འབད་ཆོག་པའ་ིལམ་,གས་དང་བ�ན་ཏེ་�ེ་ཚན་ནང་འ�ལ་ན་ིདང་འོག་,་ 
  བ�བ་ནི་ ཡང་ན་ གཅིག་ཁར་བ�ོམས་ནི་/་འབད་ཆོག་ནི། 
 ༦ འགོ་བ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཨིན་པ་ཅིན་ Bི་མCན་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ནང་འ�ལ་ནི་ 
  དང་Bི་མCན་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་དང་དམིགས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་ཨིན་པ་ཅིན་  
  མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་Dེ་བའ་ིནང་,་འ�ལ་ཆོག་ནི། 
 ༧ Mལ་ཁབ་:་ིནང་གཉིས་ཆ་ར་གི་འཐོན་)ངས་/་ལས་ %ོགས་རམ་ལེན་ནི་དང་ཁས་ལེན་འབད་ནི་ 
  ཞལ་འདེབས་དང་ ཆ་རོགས་འབད་ན་ི/་གིས་ ཚོགས་�ེའི་མི་�ེ་དང་ དཔལ་འ<ོར་གོང་འཕལེ་ 
  /་,་ཕན་ཐབས་ཡོད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ དQལ་+ིསWན་ཁག་གི་གནང་བ་
་དགོ། དེ་ནང་,་ལོ་ 
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  འཁོར་}ན་
་�ལ་དགོཔ་དང་ +ིས་ཞིབ་�བ་ཡོད་པའི་དQལ་འNེལ་གསལ་བfོད་�ལ་དགོཔ་/་ 
  ཡང་/དཔ་ཨིན། 
 ༨ བཅའ་�ིམས་འདི་གིས་ གནང་བ་<ིན་ཡོད་མི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ འNེལ་ཡོད་Eི་དབང་ཚད་དང་ 
  འགན་)ར་གཞན་/་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ +་�ིམས་དང་�ིམས་,གས་/་ནང་ལག་ 
  ལེན་འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆཝེ་འབད་/ད་ད་ེཡོད་མི་/་ཡང་འབད་ཆགོ། 
 
 

ལ�ེ་H་པ།ལ�ེ་H་པ།ལ�ེ་H་པ།ལ�ེ་H་པ།    
མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདབང་8ངོ་།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདབང་8ངོ་།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདབང་8ངོ་།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདབང་8ངོ་།    

�མིས་དནོ་༡0 པ། +་�མིས་དང་�མིས་,གས།�མིས་དནོ་༡0 པ། +་�མིས་དང་�མིས་,གས།�མིས་དནོ་༡0 པ། +་�མིས་དང་�མིས་,གས།�མིས་དནོ་༡0 པ། +་�མིས་དང་�མིས་,གས།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་tབ་པའི་མཉམ་ལས་ཚོགས་�་ེ/་ འདི་རང་གི་+་�ིམས་
 དང་�ིམས་,གས་/་གིས་ དབང་8ོང་འབདཝ་ཨནིམ་ལས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་+་�མིས་དང་
 �ིམས་,གས་/་ག་ར་བཅའ་�ིམས་འདི་དང་ ནང་-ིད་Wན་ཁག་གི་�ིམས་,གས་/་དང་ འNེལ་ཡོད་
 �ིམས་,གས་གཞན་/་དང་མCནམ་འབད་ཡོད་དགོ་པའ་ིཁར་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ི)ངས་དནོ་དང་ 
 +་དོན་ ལམ་,གས་ འ�ག་གི་མི་�ེའ་ིནང་,་ ངསོ་ལེན་ཡོད་པའི་ཡ་རབས་Eི་Bོད་/ལ་/་དང་མCནམ་
 འབད་ཡོད་དགོཔ་ཨིན། མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིདབང་8ོང་5ི་དམིགས་Tལ་འདི་ གཙོ་བ་ོརང་ འCས་མ་ི
 དང་མི་�ེ་འཚ་ོབའ་ིགནས་[ངས་ཡར་]ག་བཟོ་ནི་,་བ8ེད་དགོཔ་ཨིན། 
 
 +་�མིས་E་ིནང་དནོ།+་�མིས་E་ིནང་དནོ།+་�མིས་E་ིནང་དནོ།+་�མིས་E་ིནང་དནོ།    
 +་�ིམས་འདི་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་དབང་8ོང་འབད་ནིའི་ནང་,་དགོས་དོན་དང་ དམིགས་Tལ་ 
 ག
ང་དང་+་ཕན་གཞན་/་དང་གཅིག་ཁར་མCན་འNེལ་དང་ དེ་ཁར་ཐག་བཅད་དང་འཛིན་8ོང་གི་Bིར་
 བཏང་J་བཀོད་/་ཁ་གསལ་འབད་[ོན་དགོཔ་མ་ཚད་ +་�ིམས་ནང་,་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་/་ཡང་
 /ད་དགོཔ་ཨིན། 
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 ༡ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིམིང་ (མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཟེར་མ་ིགི་མིང་ཚིག་ནང་ ག་ཅི་རང་/ད་ 
  དགོཔ་ཡོད་མི་/་) དང་ཁ་<ང་། 
 ༢ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིདགོས་དོན་དང་ འCས་མ་ིBི་ཐོག་གི་མཐའ་དོན་འགན་ཁག། 
 0 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིད<ེ་བ་དང་ ཚོང་J་གི་མYན་ལམ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་སའ་ིས་གནས། 
 ༤ Bིར་བཏང་དབང་8ོང་གི་ལམ་,གས་ འགན་)ར་དང་འ�ིལ་འགན་5་ི1ིག་བཀོད་གོ་རིམ་དགག་ 
  བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ འདེམས་འC་འབད་ཡོད་པའ་ིའགོ་དཔོན་གཙོ་ཅན་/་དང་ }ན་
འི་གོ་ 
  རིམ་ལམ་,གས་/། 
 ༥ འCས་མ་ི/་གི་མིང་དང་འ%ེམ་1ོམ་5་ིཁ་<ང་�ེབས་1ིག་གི་ཐོ་དེབ། 
 ༦ བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་འCས་མ་ི/་གི་མིང་ཐོ་དང་། 
 ༧ མ་+་བགོ་བཤའ་ིདQལ་བ�ོམས་དང་མ་+་བ&གས་མའིི་མིང་དང་ཁ་<ང་/། 
 
�མིས་,གས་/་ག་ིནང་དནོ།�མིས་,གས་/་ག་ིནང་དནོ།�མིས་,གས་/་ག་ིནང་དནོ།�མིས་,གས་/་ག་ིནང་དནོ།    
�ིམས་,གས་འད་ིགིས་ +་�ིམས་Eི་དོན་ཚན་/་Mས་གསལ་བཟ་ོནི་དང་ལས་)ངས་ནང་ཁོངས་Eི་ད<ེ་བ་ཁ་གསལ་
དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིའཛིན་8ོང་>ོར་ལས་ གསལ་བཀདོ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ནང་ གཤམ་གསལ་5ི་
དོན་ཚན་/་/ད་དགོཔ་ཨནི། 
༡ འCས་མ་ི ད<ེ་བ་དང་ཤསེ་ཚད་ J་འགན་དང་འགན་)ར་བཏནོ་གཏང་ནི། 
༢ ཡོངས་'བ་ཚོགས་འY་ དབང་ཚད་དང་འCས་ཚོགས་བཟོ་,གས་ཞལ་འཛོོམས་ནང་འཛོམ་དགོ་པའི་
 འCས་མའིི་%ངས་ཚད་ ཚོགས་Mན་ལམ་,གས་ ཞལ་འཛོམས་/་དང་ ཞལ་འཛོམས་Eི་%ོས་གཞི་དང་
 %ོས་ཆོད་/། 
0 བཀོད་ཚོགས་Eི་མདོ་ཆེན་འCས་མི་དང་ ཚོགས་Kང་ དབང་ཚད་དང་འགན་)ར་ འCས་ཚོགས་བཟོ་
 ,གས་དང་ འCས་མིའ་ིཤསེ་ཚད་ཡིག་ཚང་གི་J་གཡོགཔ་/་དང་ ཞལ་འཛོམ་ ཞལ་འཛོམས་Eི་%ོས་
 གཞི་དང་%ོས་ཆོད་/། 
༤ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིཐོབ་ལམ་རིམ་པ་/། 
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༥ འCས་མ་ི/་གི་བར་ན་གི་+ོད་�ོགས་/་ བ�མ་འ%ིག་དང་མCན་འ%ིགས་བཟོ་ན་ིལམ་,གས་/། 
༦ འཐོན་)ངས་འཛིན་8ོང་ མ་+་དང་ c་དངོས་ མ་དQལ་/་དང་+ིས་བཞག་ཐངས་དང་+སི་ཞིབ་�བ་
 ཐངས་ ངེས་ཏིག་གསོག་འཇོག་མ་དQལ་5ི་+ིས་བཀོད་དང་བཀོ་བXམ་�བ་ནི་/།  
༧ དོན་ཚན་གཞན་/་ བSར་བཅོས་དང་ ཡང་ན་ བ8ར་བཟོ་འབད་ཐངས་དང་འགོ་བ&གས་འབད་ནི་/། 
 
ཡངོས་'བ་ཞལ་འཛམོས།ཡངོས་'བ་ཞལ་འཛམོས།ཡངོས་'བ་ཞལ་འཛམོས།ཡངོས་'བ་ཞལ་འཛམོས།    
ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའ་ིམཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་རེ་རེ་བཞིན་Y་,་ /ལ་མCན་5ི་འCས་མ་ིག་ར་གིས་བཟོ་བའི་ ཆེས་
མཐོའ་ི�ིམས་བཀོད་ལས་ཚོགས་ ཡོངས་'བ་ཚོགས་འY་རེ་དགོ། ཡོང་'བ་ཚོགས་འYའི་དབང་ཚད་དང་ འགན་
)ར་/་+་�ིམས་དང་�ིམས་,གས་/་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་དང་1ིག་གི་ཡོངས་'བ་ཚོགས་འY་དེ་ ལོ་
རེར་ཐེངས་རེ་དང་ དམིགས་བསལ་5་ིཡོངས་'བ་ཚོགས་འY་དེ་ �ིམས་,གས་/་དང་བ[ེན་ཏ་ེཚོགས་དགོ། 
�ིམས་,གས་/་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ Yས་cན་དང་ དམིགས་བསལ་5ི་ཡོངས་
'བ་ཚོགས་འY་/་ནང་ 'ད་ཚང་གི་འCས་མི་ཡོངས་བ�ོམས་E་ིབM་དRའ་༥༡ རེ་ཚང་དགོ། 
 
མད་ོཆེན་བཀདོ་ཚགོས།མད་ོཆེན་བཀདོ་ཚགོས།མད་ོཆེན་བཀདོ་ཚགོས།མད་ོཆེན་བཀདོ་ཚགོས།    
ཐོ་བཀོད་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ རེ་རེ་བཞིན་Y་,་ -ིད་.ས་བཟོ་མིའ་ིལས་ཚོགས་འབད་ མདོ་ཆནེ་བཀོད་ཚོགས་རེ་
བ>ོས་དགོ། བཀོད་ཚོགས་དང་ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་/་གི་དབང་ཚད་དང་ J་འགན་འ�ིལ་འགན་/་ +་
�ིམས་དང་ �ིམས་,གས་/་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།  
བཀོད་ཚོགས་འདི་ ཡོང་'བ་ཚོགས་འY་གིས་ ཐད་ཀར་འདེམས་འC་འབད་བའ་ིའCས་མི་ �ང་ཤོས་༥ དང་ 
མང་ཤསོ་༡༥ གི་བཟོ་དགོཔ་ཨནི། བཀོད་ཚོགས་འདི་ནང་,་ �ི་འཛིན་ཅིག་དང་ �ི་འཛིན་འོག་མ་ཅིག་Pང་ཆེན་
གཅིག་དང་ གཉེར་པ་ཅིག་བཀོད་ཚོགས་དེའ་ིའCས་མི་/་ལས་ ལེ་རེ་གི་དོན་,་འདེམས་འC་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ 
Yས་Tན་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ཚངམ་ད་ མི་ང་ོདེ་/་ལོག་[ེབ་འདེམས་འC་འབད་དགོ་eང་འབད་ཆོག། 
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1ིགས་Eི་བཀོད་ཚོགས་འདི་ l་ངོ་རེར་ཐེངས་རེ་འཚོགས་ན་ིདང་ དམིགས་བསལ་བཀོད་ཚོགས་འདི་�ི་འཛིན་དང་ 
ཡང་ན་ འCས་མི་མང་ཤསོ་Eིས་
་བ་དང་འ�ིལ་ཏེ་འཚོགས་ཆོག། 1ིགས་Eི་བཀོད་ཚོགས་དང་ ཡང་ན་ དམིགས་
བསལ་Eི་བཀོད་ཚོགས་/་འཛོམས་ད་ �ིམས་,གས་/་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ 
འCས་མའིི་%ངས་འབོར་མང་�ང་གི་ཚད་གཞི་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ �ང་ཤསོ་རང་བཀོད་ཚོགས་Eི་འCས་མ་ི:ེད་ཀ་
ལས་ མ་ིགཅིག་གི་Wགཔ་ཅིག་དགོ། 
 
བཀོད་ཚོགས་Eིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིའཛིན་8ོང་པ་ཅིག་དང་ ལས་གཡོག་པ་/་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་J་གི་
མང་�ང་དང་ མ་དQལ་5ི་jོགས་tབ་དང་འ�ིལ་ཏེ་བ>ོ་བཞག་འབད་ཆགོ། 
 
ཚགོས་Kང་/།ཚགོས་Kང་/།ཚགོས་Kང་/།ཚགོས་Kང་/།    
ཐོ་བཀོད་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་རེ་རེ་,་ འCས་མ་ི0 རེ་འབད་མི་གི་དQལ་འNེལ་དང་+སི་ཞབི་འདེམས་འCའི་
ཚོགས་Kང་རེ་དགོ། འCས་མི་ད་ེ/་ཡང་ག་ར་ ཡོངས་'བ་ཚོགས་འY་གིས་ཐད་ཀད་Y་འདམེས་འC་འབད་འབདཝ་
ཨིན་དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་/་གི་Yས་Tན་ཡང་ ལོ་འཁོར་༢ རེ་དང་ Yས་Tན་ཚངམ་ད་ ལོག་[ེ་བ8ར་འC་འབད་
ཆོགཔ་འབད་ཨིན། 
 
མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་འདི་ བ8ནི་འtལ་གཏང་མ་ིགི་J་འབད་མ་ིཅིག་ཨིན་པ་ཅནི་ འCས་མ་ི0 ཡོད་མ་ིགི་བ8ིན་
འtལ་ཚོགས་Kང་ཅིག་བ&གས་དགོཔ་དང་ དེའི་འCས་མི་/་ཡང་ ཡོངས་'བ་ཚོགས་འY་གིས་ཐད་ཀར་Y་ ལོ་ངོ་
གཉིས་Eི་དོན་,་དང་ ལོག་[ེ་བ8ར་འC་འབད་ཆོགཔ་འབད་འC་དགོཔ་ཨནི། མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་འདི་ ཅ་
དངོས་མཁོ་bོད་དང་ ཚོང་Sར་འཐབ་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ +སི་ཞིབ་ཚོགས་Kང་གི་J་གཡོག་%ངས་3་དང་ ཅ་
དངོས་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཡང་/་དགོ། 
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ཤེས་ཡོན་དང་zོང་བaར་ཚོགས་Kང་འདི་ མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་Eི་�ི་འཛིན་འོག་མ་གིས་�ི་འཛིན་འོག་,་འབད་
གཞི་བ&གས་འབད་དགོཔ་དང་ ཚོགས་Kང་གི་འCས་མ་ི/་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིའCས་མི་/་ལས་ /ལ་
མCན་5ི་མི་ངོ་/་འC་[ེ་བ&གས་དགོ། 
ཚོགས་Kང་དེ་/་གི་J་གཡོག་དང་ འགན་)ར་/་ +་�ིམས་དང་�ིམས་,གས་/་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 
�མིས་དནོ་༡༤ པ། མད་ོཆནེ་/་དང་ཡགི་ཚང་ག་ིJ་གཡོ�མིས་དནོ་༡༤ པ། མད་ོཆནེ་/་དང་ཡགི་ཚང་ག་ིJ་གཡོ�མིས་དནོ་༡༤ པ། མད་ོཆནེ་/་དང་ཡགི་ཚང་ག་ིJ་གཡོ�མིས་དནོ་༡༤ པ། མད་ོཆནེ་/་དང་ཡགི་ཚང་ག་ིJ་གཡོགཔ་ ཚགོས་Kང་ག་ིའCས་མ་ི/་དང་འཛནི་8ངོ་པ་ག་ིགཔ་ ཚགོས་Kང་ག་ིའCས་མ་ི/་དང་འཛནི་8ངོ་པ་ག་ིགཔ་ ཚགོས་Kང་ག་ིའCས་མ་ི/་དང་འཛནི་8ངོ་པ་ག་ིགཔ་ ཚགོས་Kང་ག་ིའCས་མ་ི/་དང་འཛནི་8ངོ་པ་ག་ི
འ�་ིབ།འ�་ིབ།འ�་ིབ།འ�་ིབ།    
    
 མདོ་ཆནེ་/་དང་ ཡིག་ཚང་གི་J་གཡོགཔ་/་དང་ འCས་མི་/་གིས་ཤསེ་བཞིན་མཐོང་བཞིན་Y་  དང་
 འདོད་Eི་ཐོག་ལས་ཆེད་མངགས་ཚོགས་Mན་བ&གས་ཡོད་པ་དང་ ཡང་ན་ ཁ་འཆམ་5ི་ཐོག་ལས་བདག་
 འགན་བཀལ་ཡོད་མི་ཙང་ཙ་རང་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་ཆ་'བ་/་གིས་ �ིམས་འགལ་5ི་J་འབད་ཡོདཔ་ 
 ཡང་ན་ J་འགན་_ང་མེད་བཞག་[ེ་ འCས་ཤོར་.ང་བ་ ཡང་ན་ ཐ་དམ་ཚིག་མ་བ[ེན་པ་དང་ J་
 འགན་ནང་,་ རང་འདོད་བཙོང་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ c་དQལ་ཟ་བའི་+ོད་�ོགས་/་,་བUེན་ ཏེ་མཉམ་
 ལས་ཚོགས་�ེ་དང་ འCས་མ་ི/་དང་མི་གཞན་,་ �ད་འCས་bོད་དགོཔ་རེ་འ.ང་པ་ཅིན་ ད་ེ/་གི་འ�ི་
 བ་དེ་ མི་རེ་རེ་བཞིན་Y་དང་ ཡང་ན་ མཉམ་བ�ོམས་ཐོག་,་ཕོག། 
  
 
 ནང་-ིད་Wན་ཁག་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ི ལས་�ེ་/་དང་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ མཉམ་
 ལས་ཚོགས་�ེའ་ིམད་ོཆེན་/་དང་ ཡིག་ཚང་གི་J་གཡོགཔ་ ཚོགས་Kང་གི་འCས་མི་/་དང་འཛིན་8ོང་པ་
 /་གིས་ /ལ་ལས་འགལ་བའ་ི ཉེས་<་གི་རིམ་པ་/་ག་ར་/ད་པའི་1ིག་�ིམས་Eི་ལམ་,གས་/་ གསར་
 བཏོན་འབད་དགོ། 
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�མིས་དོ�མིས་དོ�མིས་དོ�མིས་དོན་༡༥ པ། འCས་མ་ིལས་དགངོས་འ%ལོ་གཏང་ཐངས།ན་༡༥ པ། འCས་མ་ིལས་དགངོས་འ%ལོ་གཏང་ཐངས།ན་༡༥ པ། འCས་མ་ིལས་དགངོས་འ%ལོ་གཏང་ཐངས།ན་༡༥ པ། འCས་མ་ིལས་དགངོས་འ%ལོ་གཏང་ཐངས།    
 འCས་མ་ིག་ར་འབད་eང་ གཤམ་གསལ་5་ིc་མཚན་གང་eང་ཅིག་འ.ང་པ་ཅིན་ དགོངས་འ%ོལ་
 གཏང་ཆོག། 
 ༡ འCས་མའིི་5ས་ཁ་ལས་འཐནོ་ནི་དོན་,་ བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་/་,་ ཉིནམ་0༠ འ་ི�་གོང་ 
  ལས་བa་བdལ་ཡི་^་ཅིག་�ལ་ཡོད་པ། 
 ༢ འCས་མ་ིདེ་ རང་བཞིན་5ི་མིའ་ིཨིན་པ་ཅིན་ ཤི་�ེན་དང་ ཡང་ན་ འཆོལ་+་mན་ཡོདཔ་དང་  
  �ིམས་Eིས་ཆ་འཇོག་མི་གཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ +་[ོང་དང་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་འ5ོ་བ། 
 0 གཤམ་གསལ་5ི་c་མཚན་གང་eང་,བUེན་ཏེ་ བཀོད་ཚོགས་Eི་འCས་མ་ིམང་ཤོས་Eི་ཚོགས་ 
  Mན་ཐོག་ལས་བཏོན་གཏང་ཆོག། 
  ཀ བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་/་གིས་ Yས་Tན་ཅིག་གཏན་ཁེལ་བཟོ་མི་འདི་,་ འCས་མ་ི 
   ཅིག་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་Mབ་8ོར་འབད་མ་བ�བ་པ། 
  ཁ འCས་མ་ིཅིག་གིས་ཁོ་རའི་འ�ལི་འགན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བ�བ་པ། 
  ག +་�ིམས་དང་�ིམས་,གས་/་དང་ མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་Eི་-ིད་.ས་/་དང་མ་ 
   མCན་པའ་ིའགལ་བ་འབད་ཡོདཔ། 
  ང ཉེས་Bོད་Eི་J་འབད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིམཐའ་དོན་ ཡང་ན་  
   ཕན་བདེ་,་ གནོད་པའི་J་དང་ ཡང་ན་ མ་བ�བ་པའི་J་ངན་འབད་ཡོདཔ། 
 
�མིས་དནོ་༡༦ པ། ཚགོ་Mན་བ&གས་ཐངས།�མིས་དནོ་༡༦ པ། ཚགོ་Mན་བ&གས་ཐངས།�མིས་དནོ་༡༦ པ། ཚགོ་Mན་བ&གས་ཐངས།�མིས་དནོ་༡༦ པ། ཚགོ་Mན་བ&གས་ཐངས།        
 འགོ་བ&གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་འCས་མི་/་,་ མི་རེ་,་ཚོགས་Mན་རེ་བ&ག་ནིའ་ིཐོབ་དབང་དང་ 
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ད<ེ་བ་མ་འ]ཝ་གཞན་/་གི་ཐད་ཁ་,་ ས་ོསོའི་�ིམས་/་ནང་གི་ གཞི་དོན་དང་
 འ�ིལ་ཏེ་ཚོགས་Mན་བ&ག་དགོ། 
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�མིས་དནོ་༡༧ པ། འNལེ་ཡདོ་E་ིའཛིན་8ངོ་དང་ མ་ི�འེ་ིགངོ་འཕལེ་5་ི)ངས་དནོ་དང་ལག་ལནེ་འOག་'བ།�མིས་དནོ་༡༧ པ། འNལེ་ཡདོ་E་ིའཛིན་8ངོ་དང་ མ་ི�འེ་ིགངོ་འཕལེ་5་ི)ངས་དནོ་དང་ལག་ལནེ་འOག་'བ།�མིས་དནོ་༡༧ པ། འNལེ་ཡདོ་E་ིའཛིན་8ངོ་དང་ མ་ི�འེ་ིགངོ་འཕལེ་5་ི)ངས་དནོ་དང་ལག་ལནེ་འOག་'བ།�མིས་དནོ་༡༧ པ། འNལེ་ཡདོ་E་ིའཛིན་8ངོ་དང་ མ་ི�འེ་ིགངོ་འཕལེ་5་ི)ངས་དནོ་དང་ལག་ལནེ་འOག་'བ།    
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ དོན་sིན་ཅན་5་ིདབང་8ོང་འབད་ནི་འདི་ གོང་གསལ་�ིམས་དོན་༤ པའི་ནང་
 བཀོད་ཡོད་མ་ིDར་5་ི མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ི�ིམས་དོན་5་ིགཞི་དང་ )ངས་དོན་དང་+་དོན་/་དང་
 འ�ག་གི་ཡ་རབས་Bོད་བཟང་/་,་བUེན་པའ་ིJ་/་ �ངམ་གཅགི་གིས་མ་ད་ོབར་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་
 འདི་ལག་ལེན་དངོས་3་ཡོདཔ་ཅགི་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་བཀོད་ཚོགས་དང་ ཚོགས་Kང་གི་འCས་མ་ིའཛིན་
 8ོང་པ་ /་གིས་8ོན་ཡནོ་ཏོག་Bོད་དང་བཅས་པའ་ི�ོ་ལས་Yས་བ�ན་5ི་བSར་བ་/་ འསོ་འབབ་གང་
 ཡོད་ ས་ོསའོི་སེམས་Eིས་ཚོར་ཏ་ེདང་ལེན་འབད་དགོ། 
 

ལ�ེ་Pག་པ།ལ�ེ་Pག་པ།ལ�ེ་Pག་པ།ལ�ེ་Pག་པ།    
མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདQལ་ལས་འཛནི་8ངོ་།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདQལ་ལས་འཛནི་8ངོ་།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདQལ་ལས་འཛནི་8ངོ་།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིདQལ་ལས་འཛནི་8ངོ་།    

�མིས་དནོ་༡༨ པ། མ་+་དང་དའེ་ིའཐནོ་)ངས།�མིས་དནོ་༡༨ པ། མ་+་དང་དའེ་ིའཐནོ་)ངས།�མིས་དནོ་༡༨ པ། མ་+་དང་དའེ་ིའཐནོ་)ངས།�མིས་དནོ་༡༨ པ། མ་+་དང་དའེ་ིའཐནོ་)ངས།    
 ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའ་ིམཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་ མ་+་ཅན་,་བཟོ་ནི་དང་དཔལ་འ<ོར་5་ིའཐོན་)ངས་
 ཡོད་མ་ི/་ +སི་ཁར་བཀལ་ནའི་ིJ་/་ བཅའ་�ིམས་འད་ིདང་ ནང་-ིད་Wན་ཁག་གིས་གསར་བཏོན་
 �ིམས་ཡིག་/་གིས་ དབང་8ོང་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཐོ་བཀོད་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་གིས་ རང་སོའི་མ་
 +འ་ིའཐོན་)ངས་འཚོལ་དགོཔ་/་གི་%ངས་3་ གཤམ་གསལ་/་ཡང་/དཔ་ཨིན། 
 ༡ འCས་མ་ི/་གི་མ་+་དR་བཤའ། 
 ༢ �་ལོན་དང་ བ�་བ8ི། དེ་ནང་གསོག་འཇོག་ཡང་/ད། 
 0 Bི་�ས་མ་དQལ། དེ་ནང་ Mབ་8ོར་པ་/་ལས་བ8ིན་ཚབ་ལོག་དགོ་པའ་ིདQལ་དང་ མ་+འ་ི 
  དR་བགོ་,་ཐབོ་པའི་8ེད་དQལ་/་/དཔ་ཨིན། 
 ༤ 8ིད་�ག་གི་དགོངས་ཡངས་དང་ ཞལ་འདེབས་ བGལ་ཐོབ་c་དངོས་ གསོལ་ར་%ོས་རམ་5ི་ 
  དQལ་/་དང་ འདི་བmམ་མའི་འཐོན་)ངས་Mལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ :ི་Mལ་5་ིག
ང་�ེར་ 
  གང་eང་གི་ ལས་)ངས་/་ལས་ཐོབ་མི་/་ ད་ེའབདཝ་ད་ མ་དQལ་དེ་/་མ་ལེན་པའ་ི�ོན་ 
  ལས་དQལ་+ིས་Wན་ཁག་ལས་གནང་བ་
་དགོ། 
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�མིས་�མིས་�མིས་�མིས་དནོ་༡༩ པ། འCས་མིདནོ་༡༩ པ། འCས་མིདནོ་༡༩ པ། འCས་མིདནོ་༡༩ པ། འCས་མི་/་ག་ིའ�་ིབ།་/་ག་ིའ�་ིབ།་/་ག་ིའ�་ིབ།་/་ག་ིའ�་ིབ།    
 འCས་མ་ི/་,་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ི�་ལོན་5ི་ འ�ི་བ་ཕོག་ནི་ཨིན་མི་གི་5ངས་ཁ་མཐ་ོཚད་འདི་ 
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིནང་,་ འCས་མ་ིརང་ས་ོགིས་བ&གས་ཏེ་ཡོད་པའི་མ་+འ་ིདR་བཤའ་ ག་ཨིན་མི་
 དང་འ]ན་འ]་ཕོག་ནི་ཨནི། 
 
�མིས་�མིས་�མིས་�མིས་དནོ་༢༠ པ། མ་+འ་ིདR་བཤའ་དང་ མ་+འིདནོ་༢༠ པ། མ་+འ་ིདR་བཤའ་དང་ མ་+འིདནོ་༢༠ པ། མ་+འ་ིདR་བཤའ་དང་ མ་+འིདནོ་༢༠ པ། མ་+འ་ིདR་བཤའ་དང་ མ་+འི་བག་ོབཤའ་འ་བག་ོབཤའ་འ་བག་ོབཤའ་འ་བག་ོབཤའ་འཆང་མ་ི,་8དེ་དང་ཐབོ་ཚད།ཆང་མ་ི,་8དེ་དང་ཐབོ་ཚད།ཆང་མ་ི,་8དེ་དང་ཐབོ་ཚད།ཆང་མ་ི,་8དེ་དང་ཐབོ་ཚད།    
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་,་ མ་+འ་ིབག་ོབཤའ་བ&ག་ན་ིའད་ི འCས་མི་རེ་རེ་
 བཞིན་Y་གི་འགན་)ར་ཅིག་ཨིན། འCས་མ་ི/་ལས་མ་དQལ་གང་.ང་གི་ བདེན་)ངས་དནོ་,་ཚོགས་�ེ་
 གིས་ མ་+་བགོ་བཤའི་ང་ོzོར་ལག་'ེར་རེ་bོད་དགོ། 
 འCས་མ་ི/་གིས་བ&གས་པའི་མ་+འི་བགོ་བཤའ་,་ 8ེད་Eི་ཐོབ་ལམ་འདི་+་�ིམས་དང་�ིམས་,གས་
 /་,་གཞི་བཞག་[ེ་འཐོབ་དགོ། 
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིནང་,་ མ་+་བ&གས་མའིི་+་བོ་གང་མང་ངེས་གཏན་བཟོ་/གས་པའ་ིདོན་,་ 
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཁ་ོར་མ་+སི་པའི་འCས་མ་ིགཞན་/་ག་ར་ཨིན་eང་ མ་+འ་ིབགོ་བཤའ་འདི་མཉམ་
 ལས་ཚོགས་�ེའ་ི མ་+འི་ཡོངས་བ�ོམས་Eིས་བM་དRའ་༡༠ ལས་Wག་[ེ་འཆང་མ་ིཆོག། 
 
�མིས་དནོ་༢༡ པ། མ་+འ་ིཚངོ་Sར།�མིས་དནོ་༢༡ པ། མ་+འ་ིཚངོ་Sར།�མིས་དནོ་༢༡ པ། མ་+འ་ིཚངོ་Sར།�མིས་དནོ་༢༡ པ། མ་+འ་ིཚངོ་Sར།    
 འCས་མ་ི/་གི་མཐའ་དོན་,་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ག་ིམ་+་/་ གཤམ་གསལ་5ི་ལས་དོན་གང་eང་གི་
 དོན་,་ ཚོང་Sར་འཐབ་ཆོག། 
 ༡ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གཞན་གང་eང་གཅིག་ཁར་ བགོ་བཤའ་བ&གས་ཏེ་དང་ ཡང་ན་ དQལ་ 
  8ེད་ཁརབཏང་[ེན་དང་ ཡང་ན་ བདོག་གཏད་བ&གས་ཐོག་ལས། 
 ༢ Mལ་ཁབ་ནང་མིང་གཏམ་ཡོད་པའི་དQལ་ཁང་གང་eང་དང་ ཡང་ན་ འ�ག་གི་འགན་ལེན་བf་ེ 
  སོར་དQལ་ཁང་ནང་,་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་�ེ་གང་eང་ནང་། 
 0 ག
ང་གི་Mབ་མ་ི ཡང་ན་ བདགོ་གཏད་བ&གས་ཡོད་པའ་ིJ་/་ནང་། 



 23 

 ༤ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་དང་ ཡང་ན་ དེའ་ིའCས་མི་/་ག་ིBོད་ནིའ་ིདོན་,་ དགོ་པའ་ིགཞི་དང་ 
  'ིམ་5་ིདོན་,། 
 ༥ +་�ིམས་དང་�ིམས་,གས་/་ནང་ དབང་ཚད་གནང་[ེ་ཡོད་པ་དང་ ཡང་ན་ ཡོངས་'བ་ 
  ཚོགས་འYའ་ིནང་ལས་ཆ་འཇོག་ཡོད་པའ་ིལས་དོན་གཞན་ག་ཅི་ནང་རང་ཨིན་eང་། 
 
�མིས་དནོ་༢༢ པ། འCས་མ་ི/་ག་ིའངོ་འབབ་ཐགོ་ལས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིམ་དQལ་Tན་བUན་བཟ་ོཐབས།�མིས་དནོ་༢༢ པ། འCས་མ་ི/་ག་ིའངོ་འབབ་ཐགོ་ལས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིམ་དQལ་Tན་བUན་བཟ་ོཐབས།�མིས་དནོ་༢༢ པ། འCས་མ་ི/་ག་ིའངོ་འབབ་ཐགོ་ལས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིམ་དQལ་Tན་བUན་བཟ་ོཐབས།�མིས་དནོ་༢༢ པ། འCས་མ་ི/་ག་ིའངོ་འབབ་ཐགོ་ལས་མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིམ་དQལ་Tན་བUན་བཟ་ོཐབས།    
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིམ་དQལ་Tན་བUན་5ི་jོགས་tབ་ཡར་]གས་བཟོ་ཐབས་,་ ཡོངས་'བ་ཚོགས་
 འY་གིས་ བཀོད་ཚོགས་,་ལས་རིམ་དང་-ིད་.ས་/་ གསལ་བཀོད་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་<ིན་དགོ། དེ་
 བmམ་མའ་ིལས་རམི་/་གི་ཐོག་ལས་ འCས་མི་རང་སའོི་མ་+འི་འོང་འབབ་དང་འཐོན་8ེད་/་ Bི་�ས་མ་
 དQལ་འབད་འཛིན་8ོང་འཐབ་དགོ། ལས་རིམ་དེ་ནང་,་ Mབ་8ོར་པ་/་ལས་བ8ིན་ཚབ་ལོག་དགོ་པའ་ི
 དQལ་/་དང་ མ་+འི་ཐོག་ལས་.ང་བའི་དQལ་ འཐོན་8ེད་བཙོངས་བའ་ིརིན་འབབ་ལས་ཕབ་པའི་བM་
 དRའི་འོང་འབབ་/་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་འཐོན་བ8ེད་aོག་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་Y་,་ བཀལ་
 བའི་འོང་འབབ་/་/དཔ་ཨིན། 
 
�མིས་དནོ་༢0 པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི+སི་ཞབི།�མིས་དནོ་༢0 པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི+སི་ཞབི།�མིས་དནོ་༢0 པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི+སི་ཞབི།�མིས་དནོ་༢0 པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི+སི་ཞབི།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའ་ིམཉམ་ལས་ཚོགས་�་ེ/་ག་ར་ Mལ་ག
ང་+ིས་
 ཞིབ་དབང་འཛིན་5ིས་ངོ་zོར་འབད་ཡོད་པའ་ི/ལ་མCན་5་ི+སི་ཞིབ་པ་གིས་ ལོ་འཁོར་+སི་ཞིབ་བ�བ་
 དགོ། +ིས་ཞིབ་ལམ་[ོན་/་ Mལ་ག
ང་+སི་ཞིབ་དབང་འཛིན་5ི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིལས་�ེ་/་
 དང་གཅིག་ཁར་%ོས་བ�ར་ཐོག་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 
 +ིས་ཞིབ་པ་/་གི་ +ིས་ཞིབ་}ན་
་འད་ི མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་སོ་སའོི་+ིས་ཞིབ་ཚོགས་Kང་,་འབད་
 དགོཔ་ཨིན། +སི་ཞིབ་པ་གིས་�ལ་མི་}ན་
་འདི་,་ +ིས་ཞིབ་ཚོགས་Kང་གིས་བ8ར་ཞིབ་མཐལི་:ིན་
 འབད་ཞིན་ན་ལས་}ན་
་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོགས་Kང་ག་ིབསམ་འཆར་ ཡང་ན་ བD་Uོག་tབ་འNས་
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 /་བཀོད་དེ་ མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་ནང་�ལ་ན་ིདང་ མདོ་ཆནེ་བཀོད་ཚོགས་Eིས་ }ན་
་དེ་/་ ཡོངས་
 'བ་ཚོགས་འY་ནང་�ལ་དགོ། 
 
�མིས་དནོ་༢༤ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིཡགི་ཐ་ོ/་ག་ིVང་8བོས།�མིས་དནོ་༢༤ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིཡགི་ཐ་ོ/་ག་ིVང་8བོས།�མིས་དནོ་༢༤ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིཡགི་ཐ་ོ/་ག་ིVང་8བོས།�མིས་དནོ་༢༤ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིཡགི་ཐ་ོ/་ག་ིVང་8བོས།    
 ཐོ་བཀོད་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ག་ར་གིས་ བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་དགོཔ་འབད་ཡོད་མི་གི་ ཡིག་ཚང་གི་]ན་
 འཛིན་ཡིག་ཐ་ོ/་ག་ར་བདག་འཛིན་འཐབ་[ེ་བཞག་དགོ། དེ་གི་%ངས་3་ འCས་མའིི་མིང་དང་ཁ་<ང་ཐོ་
 དེབ་ཡིག་ཚང་གི་འ<ོར་Uགས་/་ +ིས་ཞིབ་�བ་ཚར་བའི་དQལ་ལས་གསལ་བfོད་/་དང་ལོ་འཁརོ་}ན་
 
་དང་ ཡོངས་'བ་ཚོགས་འY་དང་ བཀོད་ཚོགས་ཞལ་འཛམོས་ ཚོགས་Kང་གི་ཞལ་འཛོམས་/་གི་
 %ོས་ཆོད་/་ཨིནམ་བཞིན་Y་བཀདོ་ཚོགས་Eིས་ཡིག་ཐོ་དེ་/་ འཛིན་8ོང་འཐབ་ནི་,་ དགོ་པའི་-ིད་.ས་
 /་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 
�མིས་དནོ་༢༥�མིས་དནོ་༢༥�མིས་དནོ་༢༥�མིས་དནོ་༢༥    པ། Wག་ཐབེས་ངསེ་ཏགི་ཐནོ་མི་/་+སི་ནང་བ&ག་ན་ིདང་བག་ོབXམ་འབད་ཐངས།པ། Wག་ཐབེས་ངསེ་ཏགི་ཐནོ་མི་/་+སི་ནང་བ&ག་ན་ིདང་བག་ོབXམ་འབད་ཐངས།པ། Wག་ཐབེས་ངསེ་ཏགི་ཐནོ་མི་/་+སི་ནང་བ&ག་ན་ིདང་བག་ོབXམ་འབད་ཐངས།པ། Wག་ཐབེས་ངསེ་ཏགི་ཐནོ་མི་/་+སི་ནང་བ&ག་ན་ིདང་བག་ོབXམ་འབད་ཐངས།    
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིམ་དQལ་Wག་ཐེབས་ངེས་ཏིག་ཐོན་མི་/་ ཁེ་བསང་འབད་བ+ིས་ཏེ་ལག་པར་bོད་
 ནི་མནི་པར་ འCས་མི་/་གིས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོང་J་bོད་ལེན་ནང་,་དQལ་
 ཐེབས་bོད་ཡོདཔ་འབད་བ+སི་ཏེ་བཞག་ནི་ཨནི། +ིས་Eི་Yས་Tན་�ོགས་མཚམས་,་ Wག་ཐེབས་ངེས་
 ཏིག་ཐོན་མི་/་གི་བག་ོབXམ་གཤམ་གསལ་གོ་རམི་Dར་5ི་+ིས་ནང་བ&གས་དགོ། 
 ༡ བM་དRའ་�ང་ཤོས་0༠ mར་གསོག་མ་དQལ་ནང་། 
 ༢ བM་དRའ་༡༠ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིཤསེ་ཡནོ་དང་zོང་བaར་མ་དQལ། 
 0 བM་དRའ་༡༠ ལས་མ་Wགཔ་ཅགི་ གདམ་ཁ་ཅན་5ི་ལས་དོན་གར་eང་གི་མ་དQལ་ནང་། 
 ༤ �ིམས་དོན་འདི་གི་ནང་གསསེ་ དོན་ཚན་༡ པ་དང་༢ པ་དང་0 པ་/་ཕབ་པའི་Wག་,ས་འདི་ 
  མ་+་གི་8ེད་+ིས་%ངས་3་དང་ Mབ་8ོར་པ་/་ལས་བ8ིན་ཚབ་ལོག་དགོ་པའ་ིམ་དQལ་ཚབ་མ་ 
  དོན་,་བཞག་ནི། 
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mར་གསགོ་མ་དQལ།mར་གསགོ་མ་དQལ།mར་གསགོ་མ་དQལ།mར་གསགོ་མ་དQལ།    
mར་གསོག་མ་དQལ་འདི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིBི་དQལ་འབད་བཞག་ནི་ཨིན་མི་འདི་ཡང་ དཔལ་འ<ོར་ཚོང་J་
འ5ོ་མ་བ�བ་པའ་ིབ�ང་,་དཔརེ་ན་8་ནམ་5་ིགོང་ཚད་ཡར་སངེ་མར་འབབ་དང་ རང་བཞིན་5ིས་འ.ང་བའ་ི
འཇིགས་པ་ས་གཡོམ་དང་མ་ེ�ེན་ ཚོང་J་མ་+འི་ཐོག་,་5ོང་ཕོག་མི་/་གི་5ོང་�ད་གས་ོཐབས་Eི་དོན་,་འ%ོ་སོང་
གཏང་ནི་གི་མ་+་འབད་བཞག་ན་ིཨིན། དེའི་དོན་དག་+་བ་དེ་རང་ཚོང་གི་ལག་ལེན་བUན་ཐབས་Eི་Vང་8ོབ་དང་ 
ཡང་ན་ ཉམས་གས་ོདང་འCས་མི་/་དང་མི་�ེ་གིས་qོ་གཏད་/གསཔ་བཟོ་ན་ིགི་དནོ་,་ཨིན། ཧེ་མ་ལས་འབད་ཡོད་
པའི་J་གི་�མ་%ངས་གཅིག་,་བUེན་ཏེ་ mར་གསོག་མ་དQལ་5ི་དོན་,་  བ8ིན་ཚབ་ལོག་ཐོབ་མ་ིགི་མ་དQལ་/་ 
དེ་བmམ་མའི་+ིས་ནང་བ&གས་ནི་ཨནི། 
mར་གསོག་མ་དQལ་འདི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཆ་མེད་འ5ོ་eང་ འCས་མ་ི/་,་བག་ོབXམ་�བ་[ེ་bོད་མ་ཆོགཔ་
ཨིན། མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཆ་མེད་འ5ོཝ་ད་ མ་དQལ་དེ་ ཡངོས་'བ་ཚོགས་འY་གིས་ གཤམ་གསལ་ལམ་
,གས་དང་བ�ན་ཏེ་ བགོ་བXམ་འབད་དགོ། 
 ཀ Bི་མCན་ཚོགས་�ེ་དང་ ཚོགས་�ེ་Dེ་བ་ག་གི་ཁོངས་3་གཏོགས་པའི་ཚོགས་པ་དེའ་ི qོ་གཏད་མ་ 
  དQལ་གཞིས་བ&གས་འབད་ནི། 
 ཁ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིལག་ལེན་5ིས་ 'བ་ཁོངས་ནང་/ད་པའི་ས་གནས་Eི་མི་�ེ་/་ཞལ་ 
  འདེབས་འབད་<ིན་ནི། 
    
མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིཤསེ་ཡནོ་དང་ zངོ་བaར་མ་དQལ།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིཤསེ་ཡནོ་དང་ zངོ་བaར་མ་དQལ།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིཤསེ་ཡནོ་དང་ zངོ་བaར་མ་དQལ།མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ིཤསེ་ཡནོ་དང་ zངོ་བaར་མ་དQལ།    
ལས་དོན་འདི་གི་དོན་,་བཞག་[ེ་ཡོད་པའ་ིདQལ་བ�ོམས་ཐོག་ལས་ བM་དRའ་༥༠ ཐམ་པ་ ཚོགས་�ེའི་-ིད་
.ས་དང་ ལས་རིམ་/་ འCས་མི་/་,་གོ་བa་bོད་ནི་,་ དམགིས་པའ་ིཚོགས་�ེའ་ིཤསེ་ཡོན་དང་zོང་བaར་5ི་
དོན་,་Bོད་དགོ། དེ་མ་ཚད་ ཡགི་ཚང་ག་ིལས་གཡོགཔ་དང་བཀདོཚོགས་དང་ཚོགས་Kང་གི་འCས་མ་ི/་,་ 
དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡནོ་དང་མཐོ་རིམ་zོང་བaར་5ི་དནོ་,་འ%ོ་སོང་གཏང་དགོ་མི་/་ཡང་ མ་དQལ་འདི་ཐོག་
ལས་Bོད་དགོཔ་ཨིན། Wག་,ས་བM་དRའ་༥༠ འད་ིམཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་Dེ་བའི་+ིས་ནང་བ&ག་དགོ། 
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གདམ་ཁ་དང་འ�ལི་བའ་ིམ་དQལ།གདམ་ཁ་དང་འ�ལི་བའ་ིམ་དQལ།གདམ་ཁ་དང་འ�ལི་བའ་ིམ་དQལ།གདམ་ཁ་དང་འ�ལི་བའ་ིམ་དQལ།    
གདམ་ཁ་དང་འ�ིལ་བའ་ིམ་དQལ་འདི་ ཡོངས་'བ་ཚོགས་འY་གིས་བཟོ་ན་ིདང་ དQལ་འདི་ c་དངོས་མཁོ་`བ་
འབད་ནི་དང་ མི་�ེའ་ིདཔལ་འ<ོར་དང་ཤསེ་ཡོན་ ཡར་འཐོན་5ི་དོན་,་ཞལ་འདེབས་འབད་བ&ག་ནིའི་དོན་,་མ་
དQལ་ཡར་སེང་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
 
མ་+་ཐགོ་ག་ི8དེ་དQལ་དང་ Mབ་8རོ་པ་ལས་བ8ནི་ཚབ་ལགོ་དག་ོཔའ་ིམ་དQལ།མ་+་ཐགོ་ག་ི8དེ་དQལ་དང་ Mབ་8རོ་པ་ལས་བ8ནི་ཚབ་ལགོ་དག་ོཔའ་ིམ་དQལ།མ་+་ཐགོ་ག་ི8དེ་དQལ་དང་ Mབ་8རོ་པ་ལས་བ8ནི་ཚབ་ལགོ་དག་ོཔའ་ིམ་དQལ།མ་+་ཐགོ་ག་ི8དེ་དQལ་དང་ Mབ་8རོ་པ་ལས་བ8ནི་ཚབ་ལགོ་དག་ོཔའ་ིམ་དQལ།    
མ་+་^་ལས་ངསེ་ཏིག་ཐེབས་,ས་མ་ིགི་མ་དQལ་འདི་ འCས་མི་/་,་ཁ་ོརའ་ིམ་+འི་8ེད་དQལ་བmམ་ཅིག་དང་ 
དེ་ལས་འCས་མ་ི/་གི་འཐོན་8ེད་དང་ཞབས་ཏོག་J་/་  འགོ་འ]ེན་འཐབ་ཡོད་པའི་འ%ོ་སོང་གི་བ8ིན་ཚབ་Mབ་
8ོར་པ་/་ལས་ལོག་དགོཔ་ཡོད་མི་གི་ཚབ་བmམ་ཅིག་འབད་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། 
    
    

ལ�ེ་བYན་པ།ལ�ེ་བYན་པ།ལ�ེ་བYན་པ།ལ�ེ་བYན་པ།    
མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེབ�བ་ན་ི Zམ་ན་ིདང་ +་[ངོ་བཏནོ་ན་ི/།མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེབ�བ་ན་ི Zམ་ན་ིདང་ +་[ངོ་བཏནོ་ན་ི/།མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེབ�བ་ན་ི Zམ་ན་ིདང་ +་[ངོ་བཏནོ་ན་ི/།མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེབ�བ་ན་ི Zམ་ན་ིདང་ +་[ངོ་བཏནོ་ན་ི/།    

�མིས་དནོ་༢༦ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེགཅགི་ཁར་བ�བ་ན་ིདང་གཅགི་བ�མོས་བཟ་ོན།ི�མིས་དནོ་༢༦ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེགཅགི་ཁར་བ�བ་ན་ིདང་གཅགི་བ�མོས་བཟ་ོན།ི�མིས་དནོ་༢༦ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེགཅགི་ཁར་བ�བ་ན་ིདང་གཅགི་བ�མོས་བཟ་ོན།ི�མིས་དནོ་༢༦ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེགཅགི་ཁར་བ�བ་ན་ིདང་གཅགི་བ�མོས་བཟ་ོན།ི    
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གཉིས་དང་ གཉིས་ལས་Wག་པའ་ིརིགས་གཅིག་ཁར་བ�བ་ནི་དང་ ཡང་ན་ མཉམ་
 ལས་ཚོགས་�ེ་གཞན་ཅིག་ནང་,་བ�བ་དགོཔ་ཐོན་པ་ཅིན་ དེ་{ེ་བ�བ་ཚར་ཞིན་ན་ལས་ འ�ོ་མCད་དེ་
 རང་གཅིག་ཁར་བ�བས་བ�བ་པའི་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་འབད་བཞག་དགོ། 
 
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གཉིས་དང་ གཉིས་ལས་Wག་པའ་ིརིགས་གཅིག་ཁར་བ�ོམས་ཏེ་གསརཔ་ཅགི་འབད་
 བཟོ་ཆོག། 
 
 གཅིག་ཁར་བ�ོམས་ནི་དང་ ཡང་ན་ བ�ོམས་ནི་འདི་,་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིཁ་Cག་ལས་འCས་མ་ི
 /་དང་ མི་�ེའ་ིBི་དོན་དཔལ་འ<ོར་དང་ཤསེ་ཡོན་5ི་མཐའ་དོན་,་ འཐོན་)ངས་ཡར་སེང་བཟོ་ནི་ M་
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 བ8ེད་དང་གནས་>བས་�མ་པ་_་ཚོགས་Eི་ལག་ལེན་བXམ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་འ�ིལ་ཏེ་
 འབད་དགོ། 
 
�མིས་དནོ་༢༧ པ། Zམ་ན་ིདང་+་[ངོ་བཏནོ་ན།ི�མིས་དནོ་༢༧ པ། Zམ་ན་ིདང་+་[ངོ་བཏནོ་ན།ི�མིས་དནོ་༢༧ པ། Zམ་ན་ིདང་+་[ངོ་བཏནོ་ན།ི�མིས་དནོ་༢༧ པ། Zམ་ན་ིདང་+་[ངོ་བཏནོ་ན།ི    
    དང་ལནེ་5་ིཐགོ་ལས་དང་ལནེ་5་ིཐགོ་ལས་དང་ལནེ་5་ིཐགོ་ལས་དང་ལནེ་5་ིཐགོ་ལས་Zམ་ན།ིZམ་ན།ིZམ་ན།ིZམ་ན།ི        
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་Zམ་ནི་འདི་གིས་ མ་+་བ&གས་མ་ིའCས་མི་གང་eང་གི་ཐོབ་ལམ་,་ 8ོན་ཕོག་པ་
 ཅིན་ དེ་གི་དནོ་,་འཛོམས་པའ་ིཡོངས་'བ་ཚོགས་འY་གི་འCས་མི་ག3མ་དRའ་ ༢ Eིས་བ�བ་པའ་ི
 ཚོགས་Mན་བ&གས་པ་ཅིན་Zམ་ཆོགཔ་ཨནི། 
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་Zམ་ནི་འདི་གིས་ མ་+་བ&གས་མ་ིའCས་མི་གང་eང་,་ གནོད་8ོན་མེད་པ་ཅིན་ 
 Zམ་ན་ིགི་དོན་,་�ལ་བའ་ི
་ཚིག་འདི་ག་ིདོན་,་ འཛོམས་པའི་ཡོངས་'བ་ཚོགས་འY་འCས་མ་ིག3མ་ 
 དRའ་༢ Eིས་ཆ་འཇོག་ཚོགས་Mན་བ&ག་དགོ་ནི་དང་ དེ་,གས་Eི་
་བ་ ནང་-ིད་Wན་ཁག་,་�ལ་
 ཞིནམ་ལས་ དེ་ག་ིཐག་བཅད་དང་འ�ིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 
  
 དང་ལནེ་མནི་པའ་ིཐགོ་ལས་Zམ་ན།ིདང་ལནེ་མནི་པའ་ིཐགོ་ལས་Zམ་ན།ིདང་ལནེ་མནི་པའ་ིཐགོ་ལས་Zམ་ན།ིདང་ལནེ་མནི་པའ་ིཐགོ་ལས་Zམ་ན།ི    
 �ིམས་Eི་འYན་ས་ཅིག་ལས་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་གང་eང་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ +ོད་གཞི་}ན་གསན་
 དང་འ�ིལ་ཏེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་Zམ་ཆོག། (༡) �ིམས་ག
ང་དང་ �ིམས་ཡིག་/་གང་eང་ལས་
 འགལ་བ་ ཡང་ན་ +་�ིམས་Eི་དོན་ཚན་/་དང་ �ིམས་,གས་/་གི་དནོ་ཚན་ལས་འགལ་བ་ ཡང་ན། 
 (༢) +་[ོང་ཐོན་ཡོདཔ། 
 
 Zམ་ནི།Zམ་ནི།Zམ་ནི།Zམ་ནི།    
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ལག་'ེར་ཅིག་ �ིམས་Eི་འYན་ས་,་ �ིམས་མCན་5ི་
 <་�ོའི་ལམ་,གས་ཐོག་ལས་མཚམས་འཇོག་དང་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ཆོག། 
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 +་[ངོ་།+་[ངོ་།+་[ངོ་།+་[ངོ་།    
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཅིག་ མ་+་+་[ོང་སོང་[ེ་ ཁོ་རའི་མ་+་བ&གས་ནི་/་གི་འ�ིལ་བ་དེ་/་འtབ་མ་
 /གས་པ་ཅིན་ དེ་བmམ་མའ་ིམཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གིས་ མ་+་+་[ོང་དང་ ད་ེདང་འNེལ་བའ་ིབཅའ་
 �ིམས་/་ནང་གི་འོས་འབབ་དང་འ�ིལ་ཏེ་ བ8ར་གས་ོའབད་ནི་གི་དོན་,་
་ཡིག་�ལ་དགོ། 
 
�མིས་དནོ་ ༢༨ པ། �མིས་,གས་�མིས་དནོ་ ༢༨ པ། �མིས་,གས་�མིས་དནོ་ ༢༨ པ། �མིས་,གས་�མིས་དནོ་ ༢༨ པ། �མིས་,གས་ལག་ལནེ་འཐབ་ཐངས།ལག་ལནེ་འཐབ་ཐངས།ལག་ལནེ་འཐབ་ཐངས།ལག་ལནེ་འཐབ་ཐངས།    
 ནང་-ིད་Wན་ཁག་གི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིལས་�ེ་/་དང་གཅིག་ཁར་%ོས་བ�ན་ཐོག་ལས་མཉམ་ལས་
 ཚོགས་�ེ་བ�བ་ནི་དང་ གཅིག་བ�ོམས་འབད་ནི་ Zམ་ནི་དང་ +་[ོང་བཏོན་ནི་གི་ལག་ལེན་�ིམས་
 ,གས་/་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 
 

ལ�ེ་བMད་པ།ལ�ེ་བMད་པ།ལ�ེ་བMད་པ།ལ�ེ་བMད་པ།    
མཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི དཔལ་འ<རོམཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི དཔལ་འ<རོམཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི དཔལ་འ<རོམཉམ་ལས་ཚགོས་�འེ་ི དཔལ་འ<རོ་དང་ཤསེ་ཡོན་གངོ་འཕལེ་ཡར་]ག་གི་དནོ་,་ག
ང་ག་ིCགས་འགན།་དང་ཤསེ་ཡོན་གངོ་འཕལེ་ཡར་]ག་གི་དནོ་,་ག
ང་ག་ིCགས་འགན།་དང་ཤསེ་ཡོན་གངོ་འཕལེ་ཡར་]ག་གི་དནོ་,་ག
ང་ག་ིCགས་འགན།་དང་ཤསེ་ཡོན་གངོ་འཕལེ་ཡར་]ག་གི་དནོ་,་ག
ང་ག་ིCགས་འགན།    

�མིས་དནོ་༢༩ པ།�མིས་དནོ་༢༩ པ།�མིས་དནོ་༢༩ པ།�མིས་དནོ་༢༩ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེགངོ་འཕལེ་5་ིཐབ མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེགངོ་འཕལེ་5་ིཐབ མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེགངོ་འཕལེ་5་ིཐབ མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེགངོ་འཕལེ་5་ིཐབས་ལམ།ས་ལམ།ས་ལམ།ས་ལམ།    
 Wན་ཁག་ག
ང་ཚོགས་Eིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་ ལས་�ེ་དང་ ཁེ་�ད་ཡོད་པའི་མི་གཞན་/་དང་
 གཅིག་ཁར་ %ོས་བ�ན་ཐོག་ལས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གོང་འཕེལ་Mབ་8ོར་5ི་དནོ་,་ ག
ང་གི་
 དམིགས་Tལ་དང་ལས་རིམ་5ི་གཙོ་རིམ་/་ ལོ་Hའི་འཆར་གཞི་རེ་རེ་བཞིན་Y་གི་ཆ་ཤས་བmམ་ཅིག་
 འབད་ག
ང་གིས་ ཐབས་ལམ་བཟོ་[ེ་གནང་དགོ། 
 
 ག
ང་གི་ཐབས་ལམ་དེ་ལས་བUེན་ཏེ་ ག
ང་གི་འNེལ་ཡོད་ལས་)ངས་ག་ར་གིས་ ཁོ་རའི་ལོ་Hའི་འཆར་
 གཞི་/་བཟོཝ་ད་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་,་Mབ་8ོར་འབད་ནིའ་ིལས་རིམ་/་ Wན་Mས་ག
ང་ཚོགས་Eིས་
 ཐབས་ལམ་བXམ་གནང་མ་ིདེ་དང་བ�ན་ཏ་ེབ+མ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། Wན་Mས་ག
ང་
 ཚོགས་Eིས་ ག
ང་གི་ལས་)ངས་/་གིས་མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དབང་8ོང་
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 ལམ་[ོན་བཟ་ོགནང་ནི་དང་ དེ་ནང་,་ལས་)ངས་ས་ོསའོི་བར་ན་མཉམ་འNེལ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་/་
 ཡང་/ད་དགོཔ་ཨནི། འཆར་གཞི་Wན་ཚོགས་Eིས་Wན་Mས་ག
ང་ཚོགས་,་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་གོང་
 འཕེལ་5་ིཐབས་ལམ་བ+མ་ནི་དང་ འNེལ་ཡོད་ལས་)ངས་ག་ར་གི་ ལས་རིམ་གནང་བ་ཐབོ་ཡོད་པའ་ི
 མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའ་ིའཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་/་བD་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ད<་ེཞིབ་འབད་ན་ི/་གི་རིག་
 +ལ་5་ི Mབ་8ོར་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
 
�མིས་དནོ་0༠ པ། ག
ང་དང་མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེ ལས་�་ེ/་ག་ིམཉམ་རགོས།�མིས་དནོ་0༠ པ། ག
ང་དང་མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེ ལས་�་ེ/་ག་ིམཉམ་རགོས།�མིས་དནོ་0༠ པ། ག
ང་དང་མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེ ལས་�་ེ/་ག་ིམཉམ་རགོས།�མིས་དནོ་0༠ པ། ག
ང་དང་མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེ ལས་�་ེ/་ག་ིམཉམ་རགོས།    
 འ�ག་ག
ང་དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་/་དང་ ཁེ་�ེད་ཡོད་པའི་+་ཕན་/་ག་ར་ ཕན་/ན་གཅིག་གིས་
 གཅིག་,་ བ+་ིམཐོང་དང་ གཅིག་གིས་གཅིག་,་གནས་[ངས་ཧ་གོ་དོན་Uོགས་Eི་གནད་དོན་གཞིར་
 བཞག་གི་ཐོག་ལས་ མཉམ་རོགས་འབད་དེ་བ�ོམས་ཞིན་ན་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་འཆར་གཞི་བ+མ་ན་ི
 དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་བ8ར་ཞིབ་འབད་ནི་/་ནང་ དོན་sིན་ Wག་པར་Y་
 ཆེ་བའི་མཉམ་འNེལ་མཛད་དགོཔ་ཨིན། 
 
 

ལ�ེ་ད^་པ།ལ�ེ་ད^་པ།ལ�ེ་ད^་པ།ལ�ེ་ད^་པ།    
_་ཚགོས་དནོ་ཚན།_་ཚགོས་དནོ་ཚན།_་ཚགོས་དནོ་ཚན།_་ཚགོས་དནོ་ཚན།    

�མིས་དནོ་0༡ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེཟརེ་བའ་ིམངི་ཚགི་Bདོ་ཐངས།�མིས་དནོ་0༡ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེཟརེ་བའ་ིམངི་ཚགི་Bདོ་ཐངས།�མིས་དནོ་0༡ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེཟརེ་བའ་ིམངི་ཚགི་Bདོ་ཐངས།�མིས་དནོ་0༡ པ། མཉམ་ལས་ཚགོས་�་ེཟརེ་བའ་ིམངི་ཚགི་Bདོ་ཐངས།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་ིགི་ཚོང་འNེལ་ལས་�ེ་�ངམ་གཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་
 མིང་,་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་ཟརེ་བའ་ིམིང་ཚིག་འདི་Bོད་ཆོགཔ་ཨིན། མི་ག་ར་འབད་eང་དོན་ཚན་འདི་
 ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ནང་-ིད་Wན་ཁག་གི་བ+མ་ཡོད་པའི་�མིས་,གས་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཉེས་ཆད་ཕོག། 
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�མིས་དནོ་0༢ པ། ཚགི་`བ་དང་ག་ོདནོ་ལནེ་ཐངས།�མིས་དནོ་0༢ པ། ཚགི་`བ་དང་ག་ོདནོ་ལནེ་ཐངས།�མིས་དནོ་0༢ པ། ཚགི་`བ་དང་ག་ོདནོ་ལནེ་ཐངས།�མིས་དནོ་0༢ པ། ཚགི་`བ་དང་ག་ོདནོ་ལནེ་ཐངས།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་�ིམས་འདི་/་དང་འ�ིལ་ཏེ་ བཟོ་ཡོད་པའི་�ིམས་
 ,གས་/་ནང་གི་དོན་ཚན་/་,་ གོ་བ་ལེན་པའི་>བས་ དོགས་པ་རེ་ཆགས་པ་ཅིན་ མཉམ་ལས་ཚོགས་�ེ་
 དང་ དེ་/འི་འCས་མ་ི/་གིས་ཁ་Cག་ལས་བ�བ་འབད་ཆ་འཇོག་འབད་མི་དང་འ�ིལ་ཏ་ེདཀའ་ངལ་སེལ་
 ནི་ཨནི། 
 
�མིས་དནོ་00 པ། བa་དནོ་bདོ་ལནེ་འབད་ན་ིག་ིབcད་བdལ།�མིས་དནོ་00 པ། བa་དནོ་bདོ་ལནེ་འབད་ན་ིག་ིབcད་བdལ།�མིས་དནོ་00 པ། བa་དནོ་bདོ་ལནེ་འབད་ན་ིག་ིབcད་བdལ།�མིས་དནོ་00 པ། བa་དནོ་bདོ་ལནེ་འབད་ན་ིག་ིབcད་བdལ།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་འདི་/་གི་>ོར་ལས་ ནང་-ིད་Wན་ཁག་གི་ཁ་Cག་ལས་འབད་གནས་/ལ་
 བa་དོན་bོད་ལེན་འབད་ནི་གི་ འགོ་འ]ེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
 
�མིས་དནོ་0༤ པ། དནོ་ཚན་ས་ོས་ོའབད་ཆ་གནས་འབད་eང་བ།�མིས་དནོ་0༤ པ། དནོ་ཚན་ས་ོས་ོའབད་ཆ་གནས་འབད་eང་བ།�མིས་དནོ་0༤ པ། དནོ་ཚན་ས་ོས་ོའབད་ཆ་གནས་འབད་eང་བ།�མིས་དནོ་0༤ པ། དནོ་ཚན་ས་ོས་ོའབད་ཆ་གནས་འབད་eང་བ།    
 གལ་-ིད་ བཅའ་�ིམས་འད་ིགི་ དོན་ཚན་ཆ་ཤས་ལ་,་ཅིག་ཆ་མེད་བཏང་འདི་རང་འབད་eང་ དོན་ཚན་
 Wག་,ས་གཞན་/་ ཆ་བཞག་[ེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
 
 
 


