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འ�ག་གི་འ�བ་�ན་བཅའ་�མིས་འ�ག་གི་འ�བ་�ན་བཅའ་�མིས་འ�ག་གི་འ�བ་�ན་བཅའ་�མིས་འ�ག་གི་འ�བ་�ན་བཅའ་�མིས་    ༢༠༠༠།༢༠༠༠།༢༠༠༠།༢༠༠༠།    

ལ3ེ་ལ3ེ་ལ3ེ་ལ3ེ་                དཀར་ཆགདཀར་ཆགདཀར་ཆགདཀར་ཆག                ཤགོ་8ངས།ཤགོ་8ངས།ཤགོ་8ངས།ཤགོ་8ངས།    
ལ3ེ་དང་པ་ལ3ེ་དང་པ་ལ3ེ་དང་པ་ལ3ེ་དང་པ་        འག་ོབ9དོ།འག་ོབ9དོ།འག་ོབ9དོ།འག་ོབ9དོ།    
 ༡  མིང་གནས་ <བ་ཚད་དང་ འགོ་བ>གས། 
 ༢  དམིགས་?ལ། 
 @  ངེས་ཚིག 
 
ལ3ེ་གཉསི་པ་ལ3ེ་གཉསི་པ་ལ3ེ་གཉསི་པ་ལ3ེ་གཉསི་པ་        འ�བ་�ན་ནང་འCནེ་ཚངོ་Fར་དང་Gདོ་ཐངས།འ�བ་�ན་ནང་འCནེ་ཚངོ་Fར་དང་Gདོ་ཐངས།འ�བ་�ན་ནང་འCནེ་ཚངོ་Fར་དང་Gདོ་ཐངས།འ�བ་�ན་ནང་འCནེ་ཚངོ་Fར་དང་Gདོ་ཐངས།    
 ༤  ནང་འCེན་དང་བཟོ་བཅསོ། 
 ༥  ཚོང་Fར་དང་ལག་<ེར་ཚད་འཛནི། 
 ༦  Gདོ་ཐངས། 
 
ལ3ེ་གNམ་པ་ལ3ེ་གNམ་པ་ལ3ེ་གNམ་པ་ལ3ེ་གNམ་པ་        �མིས་Oགས་དང་P་Qའོ་ིལམ་Oགས།�མིས་Oགས་དང་P་Qའོ་ིལམ་Oགས།�མིས་Oགས་དང་P་Qའོ་ིལམ་Oགས།�མིས་Oགས་དང་P་Qའོ་ིལམ་Oགས།    
 ༧  བཀདོ་ཚོགས་གཞི་བ>གས་འབད་ཐངས། 
 ༨  བཀདོ་ཚོགས་Uི་P་Qོའི་ལམ་Oགས།  
 ༩  གནང་བ་�་ནིའི་དོན་O་�་ཚིག་Wལ་ཐངས། 
 ༡༠  གནང་བ། 
 ༡༡  གནང་བའི་Xས་?ན། 
 ༡༢  གནང་བ་ཆ་མེད་གཏང་ཐངས། 
 ༡@  གནང་བ་ཆ་མེད་གཏངམ་ད་དང་ ཡང་ན་ གནང་མ་བ[བ་པའི་\བས་མཐོ་ག[གས་ 
   འབད་ཐངས། 
 ༡༤  བ]་ཞིབ། 
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ལ3ེ་བཞ་ིཔ་ལ3ེ་བཞ་ིཔ་ལ3ེ་བཞ་ིཔ་ལ3ེ་བཞ་ིཔ་        ཞབི་ད^ད་U་ིགནང་བ།ཞབི་ད^ད་U་ིགནང་བ།ཞབི་ད^ད་U་ིགནང་བ།ཞབི་ད^ད་U་ིགནང་བ།    
 ༡༥  འ_ལ་ནི་ འཚོལ་ཞིབ་དང་ དབང་བ`ང་འབད་ཐངས། 
 ༡༦  དབང་བ`ང་དང་དོ་དམ་ ཡང་ན་ བཏོན་བཏང་བའི་\ོར་ལས་ཉོགས་བཤད། 
 ༡༧  དPེ་ཞིབ་དོན་O་དཔེ་ཚད་ལེན་ཐངས། 
 ༡༨  ཉེས་ཆད། 
 
ལ3ེ་a་པ་ལ3ེ་a་པ་ལ3ེ་a་པ་ལ3ེ་a་པ་        b་ཚགོས།b་ཚགོས།b་ཚགོས།b་ཚགོས།    
 ༡༩  �ིམས་Uི་ལམ་Oགས། 
 ༢༠  <ིམ་ནང་གི་འ�བ་�ན། 
 ༢༡  ?ན་ཚད་ཐལ་བའི་འ�བ་�ན།
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འ�ག་གི་འ�བ་�ན་བཅའ་�མིས་འ�ག་གི་འ�བ་�ན་བཅའ་�མིས་འ�ག་གི་འ�བ་�ན་བཅའ་�མིས་འ�ག་གི་འ�བ་�ན་བཅའ་�མིས་    ༢༠༠༠།༢༠༠༠།༢༠༠༠།༢༠༠༠།    
    

cནོ་བ9དོ།cནོ་བ9དོ།cནོ་བ9དོ།cནོ་བ9དོ།    
མི་སེར་dི་ག`གས་ཁམས་འeདོ་བfེན་དང་མཐའ་འཁོར་གནས་fངས་Uི་གནདོ་ཉེན་བཀག་ཐབས་Uི་དོན་O་�ན་
gས་ཉེན་མེད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་Uི་�ིམས་Oགས་བཅའ་�མིས། 
 

ལ3ེ་ལ3ེ་ལ3ེ་ལ3ེ་    ༡༡༡༡    པ།པ།པ།པ།    
འག་ོབ9ོད།འག་ོབ9ོད།འག་ོབ9ོད།འག་ོབ9ོད།    

༡༡༡༡    མངི་མངི་མངི་མངི་གནས་གནས་གནས་གནས་    <བ་ཚད་དང་<བ་ཚད་དང་<བ་ཚད་དང་<བ་ཚད་དང་    འགོ་བ>གས།འགོ་བ>གས།འགོ་བ>གས།འགོ་བ>གས།    
 ༡.༡ བཅའ་�ིམས་འདི་O་ “འ�ག་གི་འ�བ་�ན་བཅས་�ིམས་ ༢༠༠༠” ཟེར་kབ་ནི་ཨིན། 
 ༡.༢ བཅའ་�ིམས་འདི་འ�ག་mལ་ཁབ་ཡོངས་O་<བ་ནི་དང་། 
 ༡.@ བཅའ་�ིམས་འདི་རང་Oགས་གནམ་ལོ་nགས་ཕོ་འ�ག་ལོ་p་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡@ འམ་Gི་ལོ་ 
  ༢༠༠༠ p་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༤ ལས་འགོ་བ>གས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
 
༢༢༢༢    དམགིས་?ལ།དམགིས་?ལ།དམགིས་?ལ།དམགིས་?ལ།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དམིགས་?ལ་r: 
 ༢.༡ ནད་འ�བ་གཅིག་tིལ་འཛནི་uངོ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་O་ འ�བ་�ན་འདི་མཐའ་མvག་གི་ཐབས་ 
  ཤེས་འབད་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ག་འདེ་wང་wང་འབད་Gདོ་དགོ། 
 ༢.༢ འ�ག་ནང་O་འ�བ་�ན་འོས་འབབ་ཅན་dི་རིགས་དང་ xས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་ངསེ་གཏན་ཡོད་མི་ 
  yངམ་གཅིག་བཏོན་ཆོགཔ་བཟོ་ནི། 
 ༢.@ འ�བ་�ན་དེ་r་8ོས་fནོ་དང་འ�ིལ་བའི་ལག་ཐོག་ལས་ཕན་ཐབས་ངེས་གཏན་ཡོདཔ་བཟོ་ན།ི 
 ༢.༤ འ�བ་�ན་ལག་ལེན་O་བzེན་པའི་མི་དང་མཐའ་འཁོར་གནས་fངས་Uི་གནོད་uནོ་ག་དེ་wང་wང་ 
  བཟོ་ནི། 
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 ༢.༥. དགོས་མཁོ་དང་འ�ིལ་ཏེ་འ�བ་�ན་ཚོང་Fར་གི་{་r་Qེར་|ེ་O་}ོད་ཆོགཔ་བཟོ་ནི། 
  
@@@@    ངསེ་ཚགིངསེ་ཚགིངསེ་ཚགིངསེ་ཚགི    
 བཅས་�ིམས་འདི་ནང་O་ལོགས་N་གོ་དགོཔ་འབད་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་:- 
 @.༡ ““““�ནོ་པ་ོ�ནོ་པ་ོ�ནོ་པ་ོ�ནོ་པ་ོ”””” ཟེར་མི་འདི་ སོ་ནམ་�ོན་པོ་O་གོ། 
 @.༢ ““““བཀདོ་ཚགོས་བཀདོ་ཚགོས་བཀདོ་ཚགོས་བཀདོ་ཚགོས་”””” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་�ིམས་འདིའི་ལེ3་ @ པ་]ར་X་གཞི་བ>གས་འབད་ 
  ཡོད་པའི་འ�བ་�ན་བཀདོ་O་གོ། 
 @.@ ““““�ང་ཆནེ་�ང་ཆནེ་�ང་ཆནེ་�ང་ཆནེ་”””” ཟེར་མི་འདི་ བཀདོ་ཚོགས་Uི་�ང་ཆནེ་O་གོ། 
 @.༤ ““““དབང་ཚད་ཅན་d་ིའག་ོདཔནོ་དབང་ཚད་ཅན་d་ིའག་ོདཔནོ་དབང་ཚད་ཅན་d་ིའག་ོདཔནོ་དབང་ཚད་ཅན་d་ིའག་ོདཔནོ་”””” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་�མིས་འདི་གི་དོན་ཚན་r་ལག་ལེན་ 
  འཐབ་ནི་གི་དོན་O་�ོན་པོ་གིས་བ\ོ་བཞག་འབད་ཡོད་མི་གི་འགོ་དཔོན་O་གོ། 
 @.༥ ““““འ�བ་�ན་འ�བ་�ན་འ�བ་�ན་འ�བ་�ན་”””” ཟེར་མི་འདི་ འ�བ་ག་ཅི་རང་ཨིན་�ང་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་དང་མདེཔ་གཏང་ 
  ནི་ ཡང་ན་ ཚད་འཛནི་འབད་ནི་O་དམིགས་པའི་ gས་རིགས་དང་ ཡང་ན་ gས་�ོར་འབད་ 
  ཡོད་མི་ཅིག་O་གོ་ནི་དང་ དེ་ནང་O་མི་དང་སེམས་ཅན་O་ནད་གཞི་uེལ་མི་གི་ནད་འ�བ་དང་ 
  བཟའ་བ[ང་དང་སོ་ནམ་O་བzེན་པའི་ཟ་ཆས་ཤིང་དང་ ཤིང་O་བzེན་པའི་འཐོན་uེད་ ཡང་ན་  
  སེམས་ཅན་dི་ཆག་r་གི་འཐོན་uདེ་r་བཟོ་བཅསོ་འབདཝ་ད་བསགས་བཞགཔ་uེལ་འCནེ་ 
  འབདཝ་ད་ ཡང་ན་ ཚོང་Fར་འབདཝ་ད་གནོད་uནོ་དང་ བར་yེན་yབ་མིའ་ིcོ་ཤིང་རིགས་ 
  དང་སེམས་ཅན་ང་བཅས་ར་O་མ་དགོ་མི་r་དང་ ཡང་ན་ སེམས་ཅན་r་གི་ག`གས་Uི་ནང་ན་ 
  དང་�ི་ཁ་O་ཡོད་མི་འ�བ་སེམས་ཅན་དང་མཐོང་མ་rགས་པའི་e་འ�བ་Uི་རིགས་དང་ ཡང་ན་ 
  ནད་འ�བ་r་བཀག་བ|མ་འབད་ནི་གི་དོན་O་�ན་འབད་གཏང་དགོ་པའི་རིགས་r་ཡང་rདཔ་ 
  ཨིན། དེ་མ་ཚད་གཞན་ཡང་nངམ་r་གི་uེས་ཚད་ ཚད་འཛནི་འབད་ནི་དང་འདབ་མ་�ད་ཐབས་ 
  \མ་ཐབས་r་གི་དནོ་O་དམིགས་པའི་gས་�ོར་དང་ ཡང་ན་ �ོག་མ་�བ་ཐབས་དང་�ོག་མ་མ་ 
  �གཔ་ལས་�ད་ནི་བཀག་ཐབས་Uི་�ན་དང་ �ོག་མ་དང་ལོ་ཐོད་དེ་r་བ�་fེ་བདག་འཛིན་འབད་ 
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  བཞགཔ་ད་དང་uེལ་འCེན་འབདཝ་ད་མདེཔ་མ་ཤོར་ནི་གི་དོན་O་དེ་r་མ་བ�་བའི་ཧེ་མ་དང་�ལ་ 
  ལས་གཏོར་ནི་གི་gས་�ོར་r་ཡང་rདཔ་ཨིན། 
 @.༦ ““““བཟོ་བཅསོ་བཟོ་བཅསོ་བཟོ་བཅསོ་བཟོ་བཅསོ་”””” ཟེར་མི་འདི་ འ�བ་�ན་dི་8ན་tིག་yབ་ནི་དང་k་བ�ེ་ནི་�ན་�ོར་dི་ལམ་ 
  Oགས་བ�མ་ནི་དང་ gས་�ོར་འབད་ནི་ བཟོ་ནི་དང་བ|མ་ནི་ ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ ཡང་ན་  
  འ�བ་�ན་r་ཚངོ་Fར་dི་དོན་O་བཅོ་ཁ་yབ་ནི་r་O་དགོ། 
 @.༧ ““““ཁ་ཡགི་ཁ་ཡགི་ཁ་ཡགི་ཁ་ཡགི་”””” ཟེར་མི་འདི་ འ�བ་�ན་�་དང་ ཡང་ན་ དེ་དང་�གས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཡིག་རིགས་ 
  དཔར་བ�ན་ ཡང་ན་ རིས་མོའི་ཐོག་ལས་བཀོད་ཡདོ་མི་r་དང་ ཡང་ན་ འ�བ་�ན་ཧདོ་Uི་ 
  ནང་ན་ལས་དང་ ཡང་ན་ �ི་ཁ་ལས་�གས་�ར་བཀདོ་ཡདོ་པ་དང་ ཡང་ན་ འ�བ་�ན་ཤོག་ 
  བ|མ་�ང་�་r་�་བཀོད་ཡདོ་མི་r་O་གོ། 
 @.༨ ““““gས་�གས་མཐ་ོཚད་gས་�གས་མཐ་ོཚད་gས་�གས་མཐ་ོཚད་gས་�གས་མཐ་ོཚད་””””(ཨེམ་ཨར་ཨེལ་) ཟེར་མི་འདི་ བཟའ་བ[ང་དང་སོ་ནམ་O་བzེན་ 
  པའི་ཟ་ཆས་དང་ ཡང་ན་ སེམས་ཅན་dི་ཆག་r་ནང་O་�ིམས་མ�ན་dི་ཐོག་ལས་ངོས་ལེན་དང་ 
  ཆོག་ཚད་བཟོ་fེ་ཡདོ་པའི་gས་�གས་མཐོ་ཚད་དང་ འ�ིལ་དགོཔ་ཡོད་མི་དེ་O་གོ། 
 @.༩ ““““ཚངོ་Fར་ཚངོ་Fར་ཚངོ་Fར་ཚངོ་Fར་”””” ཟེར་མི་འདི་ བཙངོ་ནི་གི་དོན་O་}ོད་པ་དང་ འ8མེས་fོན་འབད་ནི་ བཙངོ་ནི་ 
  དོན་O་འཆང་ནི་དང་ བཙངོ་ནི་དོན་O་བསགས་ཏེ་བཞག་ནི་r་O་གོ། 
 @.༡༠ ““““ནད་འ�བ་གཅགི་tལི་འཛནི་uངོ་ནད་འ�བ་གཅགི་tལི་འཛནི་uངོ་ནད་འ�བ་གཅགི་tལི་འཛནི་uངོ་ནད་འ�བ་གཅགི་tལི་འཛནི་uངོ་”””” ཟེར་མི་འདི་ འ�བ་�ན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་wང་N་ 
  བཟོ་ནི་གི་དོན་O་ཐབས་ཤེས་གཞན་r་དང་ �ག་པར་X་�ོག་ཆགས་གཅིག་གིས་གཅིག་མདེཔ་ 
  བཏང་rགས་ནི་ཐབས་ཤེས་དང་རིག་�ལ་dི་ཐབས་ཤེས་ nང་སོན་རིགས་�ེལ་ཐབས་ཤེས་དང་ 
  ནད་འ�བ་Uི་Xས་ཚོད་མིན་པའི་\བས་N་གསོ་uངོ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་�མ་པ་b་ཚོགས་ 
  གཅིག་tིལ་dི་ཐོག་ལས་འཛིན་uངོ་འཐབ་ནི་O་གོ། 
 @.༡༡ ““““མཐའ་འཁརོ་གནས་fངས་མཐའ་འཁརོ་གནས་fངས་མཐའ་འཁརོ་གནས་fངས་མཐའ་འཁརོ་གནས་fངས་”””” ཟེར་མི་འདི་ ས་ཆ་ �་དང་ �ང་ རི་ཁའི་cོ་ཤིང་དང་སེམས་ 
  ཅན་dི་རིགས་ལ་སོགས་པ་ �ོག་ཆག་r་དང་གཅིག་O་གཅིག་བzེན་dི་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་རིགས་ 
  O་གོ།  
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ལ3ེ་ལ3ེ་ལ3ེ་ལ3ེ་    ༢༢༢༢    པ།པ།པ།པ།    
འ�བ་�ན་ནང་འCནེ་འ�བ་�ན་ནང་འCནེ་འ�བ་�ན་ནང་འCནེ་འ�བ་�ན་ནང་འCནེ་    ཚངོ་Fཚངོ་Fཚངོ་Fཚངོ་Fར་དང་Gདོ་ཐངས།ར་དང་Gདོ་ཐངས།ར་དང་Gདོ་ཐངས།ར་དང་Gདོ་ཐངས།    

༤༤༤༤    ནང་འCནེ་དང་བཟ་ོབཅསོ།ནང་འCནེ་དང་བཟ་ོབཅསོ།ནང་འCནེ་དང་བཟ་ོབཅསོ།ནང་འCནེ་དང་བཟ་ོབཅསོ།    
 ༤.༡ མི་ག་ར་འབད་�ང་བཅའ་�མིས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་�་ཚིག་Wལ་ཡོད་མི་དེ་�་O་དབང་ཚད་}དོ་དེ་ 
  ཡོད་མི་གི་འ�བ་�ན་yངམ་གཅགི་ནང་འCནེ་འབད་ཆོགཔ་ཨིན། 
 ༤.༢ �ོན་པོ་གིས་བཀོད་ཚོགས་དང་8སོ་བ�ན་ཐོག་ལས་འ�བ་�ན་བཟོ་བཅོས་Uི་གནང་fངས་�ིམས་ 
  བཀདོ་འབད་ཡདོ་པ་ཅིན་yངམ་གཅིག་མ་གཏོགས་ མི་གིས་ཡང་འ�བ་�ན་བཟོ་བཅོས་འབད་མི་ 
  ཆོག། 
 ༤.@ ལེ3་ ༢ པའི་ནང་གསེས་|ེ་ཚན་ ༤.༡ པ་དང་འ�ིལ་མ་དགོ་པའི་ཐོག་ལས་ག�ང་གི་ལས་|ེ་ 
  r་O་nངམ་�ང་uབོ་དང་ ནགས་ཚལ་�ང་uབོ་ Qོ་ནོར་�ང་uབོ་དང་ མིའི་ག`གས་ཁམས་ 
  འeདོ་བfེན་O་གནོད་པའི་ནད་འ�བ་�ང་uོབ་Uི་{་འགན་ཡདོཔ་ལས་དེ་r་གིས་འ�བ་�ན་r་ 
  ནང་འCེན་འབད་ཆོགཔ་ཨནི་�ང་ དེ་r་བཙོང་ནི་དང་Gདོ་ནིའི་དནོ་O་བ�མ་�ེལ་འབད་ནི་r་ 
  བཀདོ་ཚོགས་Uི་གནང་བ་དང་འ�ིལ་དག།ོ 
 
༥༥༥༥    ཚངོ་Fར་དང་ལག་<རེ་ཚད་འཛནི།ཚངོ་Fར་དང་ལག་<རེ་ཚད་འཛནི།ཚངོ་Fར་དང་ལག་<རེ་ཚད་འཛནི།ཚངོ་Fར་དང་ལག་<རེ་ཚད་འཛནི།    
 ༥.༡ མི་ག་ར་ཨིན་�ང་ བཅའ་�མིས་འདི་དང་འ�ིལ་བའི་དབང་ཚད་གནང་ཡདོ་པའི་འ�བ་�ན་ 
  yངམ་གཅིག་བཙངོ་ཆོགཔ་ཨིན། 
 ༥.༢ མི་ག་ར་ཨིན་�ང་འ�བ་�ན་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་དེ་ བཅའ་�ིམས་འདའིི་ནང་དོན་]ར་dི་ལག་ 
  <ེར་ནང་འཁོད་ཡོད་མི་གི་ས་ཁོངས་yངམ་གཅིག་ནང་བཙོང་ཆོགཔ་ཨིན། 
 ༥.@ འ�བ་�ན་བཙངོ་མི་འདི་གཅིག་tིལ་dི་གནས་ཚད་དགོ་མི་དང་འ�ིལ་བའི་མི་ཅིག་དང་�ོ་གཏད་ 
  rགསཔ་འ�བ་�ན་ཉེན་�ང་གི་ལག་ལེན་rལ་མ�ན་འཐབ་ནི་གི་\ོར་ལས་བ�་}ོད་Pིན་rགས་ 
  པའི་ཤེས་ཡོན་ཡདོ་མི་ཅིག་དགོ། 
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 ༥.༤ འ�བ་�ན་བཙངོ་མི་དེ་གིས་Xས་ཚད་ཐལ་མི་གི་འ�བ་�ན་r་བསགས་ཏེ་བཞག་མི་ཆོགཔ་དང་  
  དེ་r་�ིམས་Oགས་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་ལམ་Oགས་]ར་X་མེདཔ་བཟོ་དགོ། 
  
༦༦༦༦....    Gདོ་ཐངས།Gདོ་ཐངས།Gདོ་ཐངས།Gདོ་ཐངས།    
 ༦.༡ འ�བ་�ན་དེ་ག་ཅི་གི་དོན་O་Gོད་ཆོགཔ་འབད་གནང་བ་}དོ་ཡོད་མི་yངམ་ཅིག་གི་དོན་O་དང་  
  ལས་རིགས་མཁས་པའི་ལག་ལེན་དང་འ�ིལ་ཏེ་yངམ་གཅིག་Gདོ་ཆོགཔ་ཨིན། ལས་རིགས་ 
  མཁས་པའ་ིལག་ལེན་ཟེར་མི་དེ་ནང་O་བཀོད་ཚོགས་Uསི་}དོ་པའི་�་དོན་r་གང་འསོ་དང་འ�ིལ་ 
  ཏེ་འབད་དགོཔ་ཡདོ་མི་r་ཡང་rདཔ་ཨིན། 
  

ལ3ེ་ལ3ེ་ལ3ེ་ལ3ེ་    @@@@    པ།པ།པ།པ།    
�མིས་Oགས་དང་P་Qའོ་ིལམ་Oགས་ལག་ལནེ།�མིས་Oགས་དང་P་Qའོ་ིལམ་Oགས་ལག་ལནེ།�མིས་Oགས་དང་P་Qའོ་ིལམ་Oགས་ལག་ལནེ།�མིས་Oགས་དང་P་Qའོ་ིལམ་Oགས་ལག་ལནེ།    

༧༧༧༧    བཀདོ་ཚགོས་གཞ་ིབ>གས་འབད་ཐངས།བཀདོ་ཚགོས་གཞ་ིབ>གས་འབད་ཐངས།བཀདོ་ཚགོས་གཞ་ིབ>གས་འབད་ཐངས།བཀདོ་ཚགོས་གཞ་ིབ>གས་འབད་ཐངས།    
 ༧.༡ བཅའ་�ིམས་འདིའི་དནོ་O་བཀོད་ཚོགས་ཅིག་གཞི་བ>གས་འབད་དག།ོ 
 ༧.༢ སོ་ནམ་�ོན་པོ་གིས་བཀདོ་ཚོགས་Uི་འ�ས་མི་དང་�ི་འཛནི་ �ང་ཆེན་r་བ\ོ་བཞག་འབད་དགོ། 
  འ�ས་མའིི་Xས་?ན་དེ་ལོ་ངོ་ ༥ rན་དང་ དའེི་�ལ་ལས་Xས་ཚད་ཡར་སེང་འབད་ཆོགཔ་ 
  ཨིན། བཀདོ་ཚོགས་དེ་ནང་O་གཤམ་གསལ་ལས་རིགས་r་ནང་ ལས་Uི་མཁས་མཆོག་r་གཙོ་ 
  བོར་བཏོན་ཏེ་བ>གས་དགོ། 
  ཀ) ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ཞབས་ཏོག་ལས་�ངས་Uི་འགོ་འཛིན། 
  ཁ) xས་ཚད་ཚད་འཛིན་དང་�མིས་Oགས་ལས་གཡོག་འགོ་འཛནི། 
  ག) mལ་ཡོངས་cོ་ཤངི་�ང་uབོ་]ེ་བའི་འགོ་འཛནི། 
  ང) m་uེད། 
  ཅ) མཐའ་འཁོར་གནས་fངས། 
  ཆ) ནགས་ཚལ།  
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  ཇ) cོ་ཤངི་གི་ནད་ཁམས་བzག་ད^ད་རིག་པ། 
  ཉ) འ�བ་དང་�ང་མའི་རིག་པ། 
  ཏ) གསོ་བ་། 
  ཐ) cོ་ཤངི་ནད་ཁམས་བ]་zོག། 
  ད) ཞིབ་འཚོལ། 
  ན) �འི་ཚན་རིག། 
  པ) Qོ་ནོར་ལས་�ངས། 
 
༨༨༨༨    བཀདོ་ཚགོས་U་ིP་Qའོ་ིལམ་Oགས།བཀདོ་ཚགོས་U་ིP་Qའོ་ིལམ་Oགས།བཀདོ་ཚགོས་U་ིP་Qའོ་ིལམ་Oགས།བཀདོ་ཚགོས་U་ིP་Qའོ་ིལམ་Oགས།    
 ༨.༡ བཀདོ་ཚོགས་དེ་གིས་ཁོང་རའི་P་Qོའི་ལམ་Oགས་r་བ�མ་ཆོག། 
 ༨.༢ བཀདོ་ཚོགས་དེ་O་བཅའ་�ིམས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་O་དགོ་པའི་གནང་བ་}ོད་ནི་དང་ 
  ལམ་fོན་r་བཟོ་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། 
 ༨.@ བཀདོ་ཚོགས་དེ་གིས་གནང་བ་Pིན་ཚར་བའི་ལས་རིམ་r་O་འོས་འབབ་དང་འ�ིལ་ཏེ་བ]་ཞིབ་ 
  འབད་ཆོག།  
 
༩༩༩༩    གནང་བ་�་ནའི་ིདནོ་O་�་ཚགི་Wལ་ཐངས།གནང་བ་�་ནའི་ིདནོ་O་�་ཚགི་Wལ་ཐངས།གནང་བ་�་ནའི་ིདནོ་O་�་ཚགི་Wལ་ཐངས།གནང་བ་�་ནའི་ིདནོ་O་�་ཚགི་Wལ་ཐངས།    
 ༩.༡ འ�བ་�ན་ནང་འCནེ་དང་བཟོ་བཅོས་འབད་འདདོ་ཡདོ་མི་དེ་གིས་ གནང་བ་�་ནི་གི་དོན་O་ 
  གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ལམ་Oགས་]ར་X་�་དགོ། 
 ༩.༢ �་མི་དེ་གིས་ལམ་fོན་ནང་ཁ་གསལ་འཁོད་ཡདོ་མི་]ར་dི་གནས་r་དང་�གས་ཏེ་བཀོད་ཚོགས་ 
  O་�་ཡིག་ཅིག་Wལ་དགོ། 
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༡༠༡༠༡༠༡༠    གནང་བ།གནང་བ།གནང་བ།གནང་བ།    
 ༡༠.༡ |་ེཚན་ ༡༩ པ་དང་དའེི་�ིམས་Oགས་དང་འ�ིལ་ཏེ་བཟོ་ཡོད་པའི་�་ཡིག་ཅིག་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ 
  བཀདོ་ཚོགས་Uིས་�་ཡིག་Wལ་མི་འདི་O་བཀལ་ནི་གི་ཁ་ཚིག་r་དང་གནང་བ་གནང་ནི་O་འོས་ 
  འབབ་ཡདོ་པའི་�གས་བཞེད་གནང་མ་ཅནི་འ�བ་�ན་dི་གནང་བའི་ལག་<ེར་}ོད་ཆོག། 
 ༡༠.༢ གལ་�ིད་བཀདོ་ཚོགས་Uསི་|ེ་ཚན་ ༡༩ པའི་ནང་གསལ་dི་གནད་དོན་གང་�ང་ཅིག་O་ངེས་ 
  ཤེས་མ་འCངོས་པ་ཅིན་འ�བ་�ན་dི་གནང་བ་}དོ་ནི་མི་འོང་། དེ་མ་ཚད་བཀདོ་ཚོགས་Uིས་ 
  འ�ག་mལ་ཁབ་ནང་Gདོ་ནི་གི་དནོ་O་ཧེ་མ་ལས་གནང་བ་}ོད་ཡདོ་པའི་འ�བ་�ན་dིས་ལང་མས་ 
  མནོ་བ་ཅིན་གནང་བ་ཆ་མདེ་གཏང་ནིའི་དབང་ཚད་ཡདོ།  
 ༡༠.@ བཀདོ་ཚོགས་Uིས་འ�བ་�ན་གནང་བ་}དོ་ནི་གི་མི་ག་O་རང་འབད་�ང་ད་རེས་Uི་ཚན་རིག་དང་ 
  འ�ལ་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་བ�ན་ཏེ་གཞི་བ>གས་འབད་ཡདོཔ་ད་ དེ་O་འ�བ་�ན་Gདོ་ཐངས་ 
  Uི་ལམ་Oགས་r་ཚད་�ན་dི་གནས་fངས་དང་rལ་མ�ན་ཡདོ་པ་དང་ འ�བ་�ན་Gདོ་ཞིནམ་ 
  ལས་གཤམ་གསལ་དང་མ�ན་དགོ་མི་r་rལ་མ�ན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་འ�བ་�ན་དའེི་ 
  གནང་བ་ངསེ་གཏན་}ོད་མི་ཆོག། 
  ཀ) ཕན་�གས་ལངམ་འབད་ཡདོཔ། 
  ཁ) བཀག་དགོ་པའི་ནགས་ཚལ་dི་སམེས་ཅན་r་O་དོན་མདེ་Uི་ན་`ག་ཕོག་ནིའི་�་yེན་O་ 
   མ་འdོཝ། 
  ག) དེ་གིས་འབད་མི་དང་སམེས་ཅན་dི་ག`གས་ཁམས་O་མ་གནོདཔ། 
  ང) དེ་གིས་མཐའ་འཁོར་གནས་fངས་O་མ་གནོདཔ། 
  ཅ) གནང་བའི་Xས་?ན་ནང་འཁོད་O་འཐོན་uེད་Uི་xས་ཚད་ངསེ་གཏན་ཡོདཔ། 
 
༡༡༡༡༡༡༡༡    གནང་བའ་ིXས་?ན།གནང་བའ་ིXས་?ན།གནང་བའ་ིXས་?ན།གནང་བའ་ིXས་?ན།    
 ༡༡.༡ འ�བ་�ན་dི་གནང་བའི་Xས་?ན་དེ་ལོ་ངོ་ ༥ rན་ཨིན་�ང་ འ�བ་�ན་dི་གནང་བ་ཐོབ་མི་ངོ་ 
  མ་དེ་གིས་ལོ་ངོ་ ༥ ཚང་བའི་མvག་O་�་བ་འབད་ཐོག་ལས་ཐོ་བཀོད་ལོག་fེ་རང་འབད་ཆོག། 
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༡༢༡༢༡༢༡༢    གནང་ཆ་མདེ་གཏང་ཐངས།གནང་ཆ་མདེ་གཏང་ཐངས།གནང་ཆ་མདེ་གཏང་ཐངས།གནང་ཆ་མདེ་གཏང་ཐངས།    
 ༡༢.༡ འ�བ་�ན་r་གཤམ་གསལ་dི་གནད་དོན་]ར་X་ཐོན་སོང་པ་ཅནི་ བཀོད་ཚོགས་Uིས་གནང་བ་ 
  ཆ་མེད་གཏང་ཆོག། 
  ཀ) བཀདོ་ཚོགས་Uི་སེམས་ཁ་O་ འ�བ་�ན་དེ་O་Xག་�གས་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ཕན་ 
   �གས་མེདཔ་ལས་བzེན་ཏེ་འ�བ་�ན་dི་གནང་བ་འeོ་མ�ད་དེ་}དོ་མ་rགསཔ་འབད་ 
   ཆ་བཞག་པ་ཅིན། ཡང་ན་: 
  ཁ) འ�བ་�ན་དེ་བཅའ་�ིམས་འདའིི་དགོངས་དོན་r་དང་ ཡང་ན་ ལག་<ེར་dི་དོན་ཚན་ 
   r་དང་མ་འ�ིལ་བ་ཅིན། 
 
༡@༡@༡@༡@    གནང་བ་ཆ་མདེ་གཏངམ་ད་དང་གནང་བ་ཆ་མདེ་གཏངམ་ད་དང་གནང་བ་ཆ་མདེ་གཏངམ་ད་དང་གནང་བ་ཆ་མདེ་གཏངམ་ད་དང་    ཡང་ནཡང་ནཡང་ནཡང་ན་་་་    གནང་མ་བ[བ་པའ་ི\བས་མཐ་ོག[གས་འབད་ཐངས།གནང་མ་བ[བ་པའ་ི\བས་མཐ་ོག[གས་འབད་ཐངས།གནང་མ་བ[བ་པའ་ི\བས་མཐ་ོག[གས་འབད་ཐངས།གནང་མ་བ[བ་པའ་ི\བས་མཐ་ོག[གས་འབད་ཐངས།    
 ༡@.༡ �་ཚིག་Wལ་མི་ཅིག་O་བཀོད་ཚོགས་Uིས་གནང་བ་མ་}དོཔ་ད་དང་ ལོག་fེ་གནང་བ་མ་}དོཔ་ད་ 
  ཡང་ན་ གནང་བ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་མི་r་O་ངེས་ཤེས་མ་འCོངས་པ་ཅིན་ �་ཚིག་Wལ་མི་འདི་ 
  གིས་�ོན་པོ་O་མཐོ་ག[གས་འབད་ཆོག། �ོན་པོ་གིས་8ོས་ཐོག་ག་བཅད་མི་དེ་མཐའ་ད^ད་Uི་ 
  8ོས་ཆདོ་ཨིན།  
 
༡༤༡༤༡༤༡༤    བ]་ཞབི།བ]་ཞབི།བ]་ཞབི།བ]་ཞབི།    
 ༡༤.༡ སོ་ནམ་�ན་ཁག་གི་xས་ཚད་ཚད་འཛིན་དང་�མིས་དོན་{་གཡོག་|ེ་ཚན་གིས་འ�བ་�ན་r་གི་ 
  xས་ཚད་བ]་ཞིབ་འབད་དེ་བཅའ་�ིམས་Uི་དོན་ཚན་r་དང་ ངསེ་གཏན་འ�ིལ་rགསཔ་བཟོ་ 
  དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་Oགས་Uི་ ན་�་ཅིག་ཡང་ བཀོད་ཚོགས་O་8སོ་བ�ར་དང་8སོ་ཆོད་Uི་དནོ་ 
  O་Wལ་དགོ། 
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ལ3ེ་ལ3ེ་ལ3ེ་ལ3ེ་    ༤༤༤༤    པ།པ།པ།པ།    
ཞབི་ད^ད་U་ིགནང་བ།ཞབི་ད^ད་U་ིགནང་བ།ཞབི་ད^ད་U་ིགནང་བ།ཞབི་ད^ད་U་ིགནང་བ།    

༡༥༡༥༡༥༡༥    འ_ལ་ན་ིའ_ལ་ན་ིའ_ལ་ན་ིའ_ལ་ན་ི    འཚལོ་ཞབི་དང་འཚལོ་ཞབི་དང་འཚལོ་ཞབི་དང་འཚལོ་ཞབི་དང་    དབང་བ`ང་འབད་ཐངས།དབང་བ`ང་འབད་ཐངས།དབང་བ`ང་འབད་ཐངས།དབང་བ`ང་འབད་ཐངས།    
 ༡༥.༡ �ོན་པོ་གིས་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འདི་གི་�ིམས་Oགས་r་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་O་དབང་ 
  ཚད་ཅན་dི་འགོ་དཔོན་r་བ\ོ་བཞག་འབད་ཆོག། 
 ༡༥.༢ དབང་ཚད་ཅན་dི་འགོ་དཔོན་དེ་གིས་ འ�བ་�ན་བཞག་ས་ག་ཏེ་ཨིན་�ང་དེ་ནང་དང་ དེ་མ་ཚད་ 
  འ�བ་�ན་བཞག་ས་ཨིན་མས་མནོ་བའི་འོས་འབབ་ཅན་dི་ས་གནས་དང་མཛདོ་ཁང་r་ནང་O་ 
  འ_ལ་ཐག་ཆདོ། 
 ༡༥.@ དབང་ཚད་ཅན་dི་འགོ་དཔོན་དེ་གིས་ས་ཁོངས་r་ནང་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་འཚོལཝ་ད་O་ 
  བཅའ་�ིམས་འདིའི་ནང་དོན་]ར་X་ ཉེས་Gོད་འབད་ཡདོ་པའི་འ�བ་�ན་dི་བ>གས་bདོ་ 
  ཨིནམ་བ`མ་¡ེ་མནོ་rགས་པའི་འོས་འབབ་ཅན་dི་ཅ་ཆས་ག་ཅི་རང་ཐོབ་�ང་དབང་བ`ང་དང་དོ་ 
  དམ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ བཏོན་གཏང་ནི་r་འབད་ཆོག། 
 ༡༥.༤ དབང་ཚད་ཅན་dི་འགོ་དཔོན་དེ་གིས་གོང་གསལ་dི་ཅ་ཆས་དེ་r་དབང་བ`ང་དང་ དོ་དམ་ ཡང་ 
  ན་ བཏོན་བཏང་མི་r་དོན་�ིན་འོང་ཐབས་O་ངོ་zགས་བཀལ་ནི་ ཐི3་yབ་ནི་ ཡང་ན་ ཉེན་ 
  �ང་འབད་བཞག་ཆོག། 
 
༡༦༡༦༡༦༡༦    དབང་བ`ང་དང་ད་ོདམ་དབང་བ`ང་དང་ད་ོདམ་དབང་བ`ང་དང་ད་ོདམ་དབང་བ`ང་དང་ད་ོདམ་    ཡང་ན་ཡང་ན་ཡང་ན་ཡང་ན་    བཏནོ་བཏང་བའ་ི\རོ་ལས་ཉོགས་བཤད།བཏནོ་བཏང་བའ་ི\རོ་ལས་ཉོགས་བཤད།བཏནོ་བཏང་བའ་ི\རོ་ལས་ཉོགས་བཤད།བཏནོ་བཏང་བའ་ི\རོ་ལས་ཉོགས་བཤད།    
 ༡༦.༡ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་དབང་བ`ང་དང་ དོ་དམ་ ཡང་ན་ བཏོན་བཏང་ཡོད་པའི་ཅ་ 
  ཆས་གང་�ང་O་དགོས་འདདོ་བ9ོད་མི་དེ་གིས་ དབང་བ`ང་དང་ དོ་དམ་ ཡང་ན་ བཏོན་ 
  བཏང་ཞིནམ་ལས་ཉིནམ་བXན་dི་ནང་འཁོད་ནམ་རང་ཨིན་�ང་�མིས་Uི་འXན་ས་O་ཉོགས་ 
  བཤད་�་ཆོག། 
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 ༡༦.༢ དོན་ཚན་འདའིི་ནང་དོན་]ར་X་དབང་བ`ང་དང་དོ་དམ་ ཡང་ན་ བཏོན་བཏང་ཡོད་མི་ཅ་ཆས་དེ་ 
  r་དོན་ཚན་འདི་དང་འ�ིལ་བའི་ཉོགས་བཤད་བཀདོ་མི་མ་ཐོན་པ་ཅིན་ག�ང་གི་�་དངོས་8ངས་N་ 
  rདཔ་ཨནིམ་ལས་ དེ་r་མདེཔ་གཏང་ནི་དང་ ཡང་ན་ �ོན་པོའ་ིབཀའ་m་]ར་X་འབད་དགོ། 
 
༡༧༡༧༡༧༡༧    དP་ེཞབི་དནོ་O་དཔེ་ཚད་ལནེ་ཐངས།དP་ེཞབི་དནོ་O་དཔེ་ཚད་ལནེ་ཐངས།དP་ེཞབི་དནོ་O་དཔེ་ཚད་ལནེ་ཐངས།དP་ེཞབི་དནོ་O་དཔེ་ཚད་ལནེ་ཐངས།    
 ༡༧.༡ དབང་ཚད་ཅན་dི་འགོ་དཔོན་དེ་གིས་བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ལི་ཏེ་ དPེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ 
  O་འ�བ་�ན་གང་�ང་གི་དཔེ་ཚད་ལེན་ཆོག། 
 
༡༨༡༨༡༨༡༨    ཉདེ་ཆད།ཉདེ་ཆད།ཉདེ་ཆད།ཉདེ་ཆད།    
 ༡༨.༡ མི་ག་ར་འབད་�ང་བཅའ་�མིས་འདི་དང་ ཡང་ན་ �ིམས་Oགས་r་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་Gོད་ 
  འབད་ཡདོ་པ་ཅིན་ ཉེས་P་ཕོག་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་mལ་ཁབ་Uི་�ིམས་དང་འ�ིལ་བའི་བཙོན་ 
  �ིམས་ཡང་ཕོག་�དི། 
 

ལ3ེ་ལ3ེ་ལ3ེ་ལ3ེ་    ༥༥༥༥    པ།པ།པ།པ།    
b་ཚགོས།b་ཚགོས།b་ཚགོས།b་ཚགོས།    

༡༩༡༩༡༩༡༩    �མིས་U་ིལམ་Oགས།�མིས་U་ིལམ་Oགས།�མིས་U་ིལམ་Oགས།�མིས་U་ིལམ་Oགས།    
 ༡༩.༡ �ོན་པོ་གིས་ བཀོད་ཚོགས་དང་8ོས་བ�ན་ཐོག་ལས་བཅའ་�ིམས་འདི་དང་ འདི་ནང་གི་དོན་ 
  ཚན་r་དོན་�ནི་dི་ལག་ལེན་འཐབ་དོན་O་ �ིམས་Oགས་r་བ�མ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ �ག་པར་X་ 
  གཤམ་གསལ་dི་�ིམས་Oགས་r་བ�མ་ཆོགཿ 
  ཀ) བཅའ་�ིམས་འདི་གི་ནང་དོན་]ར་X་�་ཡིག་Wལ་ཐངས་དང་ £་ཡོན་}ོད་དགོཔ་r་གི་ 
   ལམ་Oགས་གསལ་བཀོད་འབད་ནི། 
  ཁ) གནང་བ་དང་ལག་<ེར་}ོད་ནིའི་གནད་དོན་r་གི་\ོར་ལས་Gིར་བཏང་དོན་ཚན་r་བཀདོ་ 
   ནི། 
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  ག) དཔེ་ཚད་r་དPེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་O་ལེན་ནི་གི་ལམ་Oགས་གསལ་བཀོད་འབད་ནི། 
  ང) འ�བ་�ན་dི་དནོ་O་�ག་ ིགས་བཀོ་ནིའི་�མིས་Uི་ལམ་Oགས་བཟོ་ནི། 
  ཅ) འ�བ་�ན་བཟོ་བཅོས་འབད་ནའི་ིདོན་O་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནི་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་་ 
   ལམ་Oགས་r་གསལ་བཀོད་འབད་ནི། 
  ཆ) འ�བ་�ན་r་གི་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་དང་ བ|མ་Oགས་དང་འ�བ་�ན་dི་ཁ་ཡིག་r་ 
   ནང་གནད་དནོ་བཀདོ་དགོཔ་r་གི་ལམ་Oགས་གསལ་བཀོད་འབད་ནི། 
  ཇ) ཟ་ཆས་r་གི་དོན་O་gས་�གས་Uི་མཐོ་ཚད་�ིམས་Oགས་བཟོ་ན།ི 
  ཉ) དམིགས་བསལ་dི་འ�བ་�ན་r་གི་Gོད་ཐངས་དང་དེ་r་གི་ཉེན་�ང་འབད་ཐངས་Uི་ 
   �ིམས་Oགས་བཟོ་ནི། 
  ཏ) འ�བ་�ན་¤ངས་འབད་uེལ་འCེན་དང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་r་གི་དོན་ལས་འ¥བ་ 
   rགས་ནི་གི་\ོར་ལས་གནད་དནོ་r་གསལ་བཀོད་འབད་ནི།  
  ཐ) འ�བ་�ན་dི་\ོར་ལས་གསལ་བtགས་འབད་ནིའི་�ིམས་Uི་ལམ་Oགས་r་བཟོ་ནི། 
  ད) འ�བ་�ན་ཚད་འཛནི་འབད་rགས་ཐབས་དང་Gདོ་ཆོགཔ་མ་ཆགོ་པའི་ཚད་འཛནི་ལམ་ 
   Oགས་r་གསལ་བཀོད་འབད་ན།ི 
 
༢༠༢༠༢༠༢༠    <མི་ནང་གི་འ�བ་�ན།<མི་ནང་གི་འ�བ་�ན།<མི་ནང་གི་འ�བ་�ན།<མི་ནང་གི་འ�བ་�ན།    
 ༢༠.༡ ལེ3་ ༢ པ་དང་འ�ིལ་མ་དགོ་པར་<ིམ་ནང་Gདོ་ནི་yངམ་གཅགི་གི་དོན་O་མཁོ་བའི་འ�བ་ 
  �ན་r་�ོན་པོ་གིས་འ�ེལ་ཡོད་�ན་ཁག་r་དང་8སོ་བ�ན་ཐོག་ལས་ནང་འCེན་དང་ ཉོ་བཙོང་ 
  དང་ Gདོ་ནི་གི་�ིམས་Oགས་r་མ་བ�མས་rན་ཚོད་O་གནང་བ་མེད་པར་ནང་འCེན་དང་ཉོ་ 
  བཙངོ་དང་Gདོ་ཆོག། 
 
 
 



 12

༢༡༢༡༢༡༢༡    ?ན་ཚད་ཐལ་བའ་ིའ�བ་�ན།?ན་ཚད་ཐལ་བའ་ིའ�བ་�ན།?ན་ཚད་ཐལ་བའ་ིའ�བ་�ན།?ན་ཚད་ཐལ་བའ་ིའ�བ་�ན།    
 ༢༡.༡ ཞིང་ལས་པ་ཅིག་O་ ?ན་ཚད་ཐལ་བའི་མཁོ་མེད་Uི་འ�བ་�ན་¦ིངམ་r་ཡདོ་པ་ཅིན་ ག་ཏེ་ལས་ 
  ཉོ་ཡོད་མིའི་ངོ་ཚབ་དེ་O་ལོག་fེ་}དོ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ངོ་ཚབ་དེ་དང་ ཡང་ན་ བཙོང་མི་དེ་གིས་  
  འ�བ་�ན་དེ་r་ལམ་Oགས་]ར་X་འབད་བཀདོ་ཚོགས་O་Wལ་དགོ། 


