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མཆོད་བ%ོད། 
 
ཨོ'་(་�ི། )གས་%ེ་*ན་ལས་+ད་འཕགས་བཅོམ་�ན་འདས། །མཚན་ཙམ་.སི་/ང་0ག་བ1ལ་*ན་གསལ་ཞིང་། 
།ནད་རིགས་*ན་འཇམོ་སངས་4ས་5ན་.ི་6། །བ7ེ8་ཡི་འདོ་ལ་;ས་<ག་འཚལ། །མི་འདདོ་ན་བའི་0ག་བ1ལ་
=ེག་མེད་བཅོམ། །རངི་མཚོའི་>གོ་གི་?ོན་ཤིང་@་བ་བAན། །བད་ེBིད་@་བ་གསོ་བའི་འ�དོ་བ�ནེ་འད།ི །ས་�ངེ་Bེ་
C་ཡོངས་ལ་མིག་Dར་གཅེས། །དེ་<ིར་ཡང་དག་གསོ་རིག་རིང་Eགས་/ི། །རང་བཞིན་འ�ག་གི་གསོ་བའི་འ�ོད་
བ�ེན་.།ི །ཚོགས་�ེའི་བཅའ་�མིས་*ན་ཕན་ལམ་བཟང་འད།ི །5ན་?ངོས་Bེ་Cའི་དཔལ་G་འདི་ན་ལར། ། 
 
ཞེས་མཆདོ་པར་བ%ོད་པ་དང་ དངོས་པོ་ངསེ་པར་བ�ན་པའི་ཚིགས་I་བཅད་པས་ དགེ་ལེགས་/ི་ལམ་ཡངས་པོར་
<ེས་ཏེ་Kབས་I་བབས་པ་ འ�ག་གི་གསོ་བ་དང་ འ�དོ་བ�ེན་ཚོགས་�ེའི་བཅའ་�ིམས་གསར་བLིགས་འབད་
དགོས་པའི་གནད་དནོ་དེ་ཡང་ �ིར་གསོ་བ་དང་ འ�དོ་བ�ེན་.ི་དམིགས་Mལ་ངོ་མ་རིས་མདེ་འNོ་བ་ཡངོས་/ི་Eས་
ལ་ མི་འདདོ་ཉེར་འཚེ་དང་ཚེ་>གོ་གི་བར་ཆད་བཅོམ་�ེ་ ཚེ་རིང་ནད་མདེ་ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཔལ་ལ་�ོད་ཐབས་
བLིགས་R་དེ་ཡནི། 
 
འོན་/ང་ Gས་/ི་འSར་བ་དང་བTན་ 4ལ་ཁབ་ནང་འོས་འབབ་�ན་པའི་གསོ་བ་དང་ འ�དོ་བ�ེན་.ི་ལམ་
Eགས་བD་ཞིབ་དང་ བདག་Bངོ་གི་དབང་ཚད་�ན་པའི་�མིས་Eགས་ཅིག་མེད་ཚེ་ དངེ་སང་དངོས་བཙོའི་རིང་
Eགས་ལ་འདོད་Uགས་ཐལ་བའི་Vེན་.ིས་ རང་E་ཡོན་ཏན་དང་ Wས་ཚད་མདེ་བཞིན་G་ Xོབས་ཧམ་ཁོ་ནར་
བBལ་བའི་5ན་Z་འབད་མི་དང་ རེ་གཉིས་ཙམ་ནས་ བག་ཡེངས་ནོར་འ[ལ་.ི་དབང་ལས་ མིའི་ཚེ་>ོག་E་ཉེན་ཁ་
རེ་འ\ང་>དི་ན་ ]ང་བདེན་ཡང་དག་གི་ལམ་ལས་ དེ་བ^མ་མའི་ཉེས་�ོད་1ནོ་འགོག་གི་ཐབས་E་ གསོ་བ་དང་ 
འ�དོ་བ�ེན་ ཚོགས་�ེའི་བཅའ་�ིམས་ཅིག་ གཞི་ནས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བར་བAེན་ �ི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་/ི་བཀའ་དགོངས་ཟབ་མོ་དང་འ�ལི་ཏེ་ འ�ག་གི་འ�ལ་Mན་.ི་ མཐའ་དོན་E་ བསམ་
ཞིབ་ནན་G་བཏང་�ེ་ གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་"ན་ཁག་ལས་ བ@མོ་བLིགས་བ.ིས་པའི་ འ�ག་གི་གསོ་བ་དང་
འ�དོ་བ�ེན་ཚོགས་�འེི་བཅའ་�ིམས་ལེ`་བa་གཅིག་གི་ Nངས་�ན་G་བཀོད་པ་གཤམ་གསལ་Dར།
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དཔལ་�ན་འ�ག་པའི་གསོ་བ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་ཚགོས་�འེ་ིབཅའ་�མིས་དཔལ་�ན་འ�ག་པའི་གསོ་བ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་ཚགོས་�འེ་ིབཅའ་�མིས་དཔལ་�ན་འ�ག་པའི་གསོ་བ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་ཚགོས་�འེ་ིབཅའ་�མིས་དཔལ་�ན་འ�ག་པའི་གསོ་བ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་ཚགོས་�འེ་ིབཅའ་�མིས་    �ི་ལོ་�ི་ལོ་�ི་ལོ་�ི་ལོ་    ༢༠༠༢།༢༠༠༢།༢༠༠༢།༢༠༠༢། 
 
དཀར་ཆག།དཀར་ཆག།དཀར་ཆག།དཀར་ཆག།                                    ཤགོ་Nངས།ཤགོ་Nངས།ཤགོ་Nངས།ཤགོ་Nངས།    
ལེལལེེལེ`་དང་པ།`་དང་པ།`་དང་པ།`་དང་པ།    1ནོ་བ%དོ།1ནོ་བ%དོ།1ནོ་བ%དོ།1ནོ་བ%དོ།    
 ༡ མིང་གནས་མདོར་བ0ས་ འགོ་བcགས་ཚེས་Nངས་དང་+བ་ཚད། 
 ༢ ངེས་ཚིག 
 
ལེ̀ ་གཉསི་པ།ལེ̀ ་གཉསི་པ།ལེ̀ ་གཉསི་པ།ལེ̀ ་གཉསི་པ།    ཚགོས་�་ེགཞ་ིབcགས།ཚགོས་�་ེགཞ་ིབcགས།ཚགོས་�་ེགཞ་ིབcགས།ཚགོས་�་ེགཞ་ིབcགས།    
 ༡ ཚོགས་�།ེ 
 ༢ ཚོགས་�ེའི་འ)ས་མ།ི 
 d ཚོགས་གཙོ། 
 ༤ ཚོགས་གཙོ་འོག་མ། 
 ༥ ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་འོག་མའི་Mན་ཚད།  
 ༦ ཚོགས་�ེའི་འ)ས་མི་h་གི་Mན་ཚད། 
 ༧ ཚོགས་�ེའི་ཞལ་འཛོམས། 
 ༨ ཡན་ལག་ཚོགས་lང་གཞི་བcགས། 
 ༩ ཚོགས་�ེའི་དབང་ཚད་དང་Z་འགན། 
 ༡༠ ཚོགས་�ེའི་བདག་Bངོ་། 
 
ལེ̀ ་གIམ་པ།ལེ̀ ་གIམ་པ།ལེ̀ ་གIམ་པ།ལེ̀ ་གIམ་པ།    nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་དང་nབོ་oངོ་གསར་བcགས།nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་དང་nབོ་oངོ་གསར་བcགས།nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་དང་nབོ་oངོ་གསར་བcགས།nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་དང་nབོ་oངོ་གསར་བcགས།    
 ༡ ཚོགས་�ེའི་གནང་བ། 
 ༢ nོབ་oོང་Xེལ་ཁང་h་གི་pང་མཐའི་དགོས་ཚད། 
 d nོབ་oོང་Xེལ་ཁང་h་དང་nོབ་oངོ་གི་ངོས་འཛིན། 
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ལེ̀ ་བཞ་ིཔ།ལེ̀ ་བཞ་ིཔ།ལེ̀ ་བཞ་ིཔ།ལེ̀ ་བཞ་ིཔ།    nབོ་རགི་ཤསེ་ཚད་ངསོ་འཛནི་དང་ཆ་མདེ།nབོ་རགི་ཤསེ་ཚད་ངསོ་འཛནི་དང་ཆ་མདེ།nབོ་རགི་ཤསེ་ཚད་ངསོ་འཛནི་དང་ཆ་མདེ།nབོ་རགི་ཤསེ་ཚད་ངསོ་འཛནི་དང་ཆ་མདེ།    
    
ལེ̀ ་q་པ།ལེ̀ ་q་པ།ལེ̀ ་q་པ།ལེ̀ ་q་པ།    ངསོ་འཛནི་ཆ་མདེ་གཏང་ནའི་ིམ་ིང་ོདང་nོབ་རགི་ངསོ་འཛནི་ཆ་མདེ་གཏང་ནའི་ིམ་ིང་ོདང་nོབ་རགི་ངསོ་འཛནི་ཆ་མདེ་གཏང་ནའི་ིམ་ིང་ོདང་nོབ་རགི་ངསོ་འཛནི་ཆ་མདེ་གཏང་ནའི་ིམ་ིང་ོདང་nོབ་རགི་གི་ཤསེ་ཚད་h།གི་ཤསེ་ཚད་h།གི་ཤསེ་ཚད་h།གི་ཤསེ་ཚད་h།    
    
ལེ̀ ་ལེ̀ ་ལེ̀ ་ལེ̀ ་rག་པ།rག་པ།rག་པ།rག་པ།    བཅའ་�མིས་ལག་ལནེ་.་ིདགསོ་དནོ་འsབ་ཐབས་E་བཅའ་�མིས་ལག་ལནེ་.་ིདགསོ་དནོ་འsབ་ཐབས་E་བཅའ་�མིས་ལག་ལནེ་.་ིདགསོ་དནོ་འsབ་ཐབས་E་བཅའ་�མིས་ལག་ལནེ་.་ིདགསོ་དནོ་འsབ་ཐབས་E་བཅའ་ཡགི་དང་t་uའོ་ིལམ་Eགས་བཟོབཅའ་ཡགི་དང་t་uའོ་ིལམ་Eགས་བཟོབཅའ་ཡགི་དང་t་uའོ་ིལམ་Eགས་བཟོབཅའ་ཡགི་དང་t་uའོ་ིལམ་Eགས་བཟོ        
        ནའི་ིདབངནའི་ིདབངནའི་ིདབངནའི་ིདབང་ཚད།་ཚད།་ཚད།་ཚད།    
    
ལེ̀ ་བGན་པ།ལེ̀ ་བGན་པ།ལེ̀ ་བGན་པ།ལེ̀ ་བGན་པ།    4ལ་ཡངོས་གས་ོབ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་ཐ་ོདབེ།4ལ་ཡངོས་གས་ོབ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་ཐ་ོདབེ།4ལ་ཡངོས་གས་ོབ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་ཐ་ོདབེ།4ལ་ཡངོས་གས་ོབ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་ཐ་ོདབེ།    
    
ལེ̀ ་བ4ད་པ།ལེ̀ ་བ4ད་པ།ལེ̀ ་བ4ད་པ།ལེ̀ ་བ4ད་པ།    �མིས་འགལ་དང་ཉེས་t།�མིས་འགལ་དང་ཉེས་t།�མིས་འགལ་དང་ཉེས་t།�མིས་འགལ་དང་ཉེས་t།    
    
ལེ̀ ་ད;་པ།ལེ̀ ་ད;་པ།ལེ̀ ་ད;་པ།ལེ̀ ་ད;་པ།    ཆ་མདེ་དང་ཆ་གནས།ཆ་མདེ་དང་ཆ་གནས།ཆ་མདེ་དང་ཆ་གནས།ཆ་མདེ་དང་ཆ་གནས།    
    
ལེ̀ ་བa་པ།ལེ̀ ་བa་པ།ལེ̀ ་བa་པ།ལེ̀ ་བa་པ།    ལགེས་བཅསོ།ལགེས་བཅསོ།ལགེས་བཅསོ།ལགེས་བཅསོ།    
    
ལེ̀ ་བa་གཅགི་པ།ལེ̀ ་བa་གཅགི་པ།ལེ̀ ་བa་གཅགི་པ།ལེ̀ ་བa་གཅགི་པ།        ཐོ་གvང་།ཐོ་གvང་།ཐོ་གvང་།ཐོ་གvང་།    
 ༡ ཐོ་གvང་ ༡། 
 ༢ ཐོ་གvང་ ༢། 
 d ཐོ་གvང་ d། 
 ༤ ཐོ་གvང་ ༤། 
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དཔལ་�ན་འ�ག་པའིདཔལ་�ན་འ�ག་པའིདཔལ་�ན་འ�ག་པའིདཔལ་�ན་འ�ག་པའི་གས་ོབ་དང་འ�དོ་བ�ེན་ཚོགས་�འེ་ིབཅའ་�མིས།་གས་ོབ་དང་འ�དོ་བ�ེན་ཚོགས་�འེ་ིབཅའ་�མིས།་གས་ོབ་དང་འ�དོ་བ�ེན་ཚོགས་�འེ་ིབཅའ་�མིས།་གས་ོབ་དང་འ�དོ་བ�ེན་ཚོགས་�འེ་ིབཅའ་�མིས།    
 

ང་ོwདོ།ང་ོwདོ།ང་ོwདོ།ང་ོwདོ།    
བཅའ་�ིམས་འདི་གསོ་བ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་.ི་+ད་རིག་གནད་དནོ་ཆ་མཉམ་དང་"ག་པར་G་hལ་མ)ན་�དོ་ལམ་
དང་ད་ེདང་འxེལ་བའི་གནད་དནོ་h་གི་བཅའ་ཡིག་བཟོ་hགས་ནི་ག་ིདོན་E་�ི་འGས་ཚོགས་�ེ་ཅིག་གཞི་བcགས་
འབད་ནིའི་དོན་E་ཨིན། 
 
ཚོགས་�ེ་གཞི་བcགས་འབད་དགོ་མི་འདི་གསོ་བ་དང་འ�ོད་བ�ནེ་.ི་+ད་རིག་གནད་དོན་ག་ར་གི་བཅའ་ཡིག་དང་
གསོ་བ་དང་འ�ོད་བ�ེན་.ི་+ད་རིགས་ཅན་h་གི་�ི་མ)ན་མ་ཡགི་ཅིག་བཞག་དགོ་པའི་དོན་E་གལ་ཆེཝ་མ་ཚད། 
 
གསོ་བ་དང་འ�ོད་བ�ེན་.ི་དtེ་ཁག་ཆ་མཉམ་.ི་+ད་རིག་ཅན་h་གི་དོན་E་ཤེས་ཡོན་དང་oངོ་བzར་h་ཚད་�ན་ཤོ་
མhངས་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་h་ངསེ་གཏན་བཟོ་ཐབས་E་དང་། 
 
དེ་ཁར་4ལ་ཁབ་<ི་ནང་གཉིས་/ི་གསོ་བ་དང་འ�དོ་བ�ེན་nོབ་oངོ་Xེལ་ཁང་དང་མཁས་པ་h་དང་nོབ་རིག་ཅན་h་
ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཡོདཔ་ལས་བAེན་ཏེ། 
 
བཅའ་�ིམས་འདི་འ�ག་བRད་འཛནི་.ི་4ལ་རབས་བཞི་པ་མི་དབང་འཇིགས་མདེ་སེ{ེ་དབང་|ག་མཆོག་གསེར་�ི་
E་tོན་ཏེ་མི་ལོ་ ༢༨ འཁོར་བའི་Aེན་འxེལ་བཟང་པོ་དང་འ�ལི་�ི་ལོ་༢༠༠༢ དtིན་}༠༧པའི་ དtིན་ཚེས་
༢༤དང་ རང་Eགས་གནམ་ལོ་l་ཕོ་A་ལོ་ }་༠༦པའི་ ཚེས་༡༥ཉིན་ 4ལ་ཡོངས་ཚོགས་འG་ཆེན་མོ་ཐེངས་༨༠པ་
ལས་ ཆ་འཇོག་གནང་sབ་པ་གཤམ་གསལ་Dར། 
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ལེ̀ ་དང་པ།ལེ̀ ་དང་པ།ལེ̀ ་དང་པ།ལེ̀ ་དང་པ།    1ནོ་བ%དོ།1ནོ་བ%དོ།1ནོ་བ%དོ།1ནོ་བ%དོ།    
༡༡༡༡    མངི་གནས་མངི་གནས་མངི་གནས་མངི་གནས་    འག་ོབcགས་ཚསེ་Nངས་དང་+བ་ཚད།འག་ོབcགས་ཚསེ་Nངས་དང་+བ་ཚད།འག་ོབcགས་ཚསེ་Nངས་དང་+བ་ཚད།འག་ོབcགས་ཚསེ་Nངས་དང་+བ་ཚད།    
 ཀ བཅའ་�ིམས་འདི་E་གསོ་བ་དང་འ�དོ་བ�ེན་ཚོགས་�ེའི་�ི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོའི་བཅའ་�མིས་ 
  ཟེར་nབ་ནི། 
 ཁ བཅའ་�ིམས་འདི་�ི་ལོ་༢༠༠༢ དtིན་}་༠༧ པའི་ དtིནཚེས་༢༤ རང་Eགས་གནམ་ལོ་ 
  l་ཕོ་A་ལོ་ }་༠༦ པའི་ཚེས་༡༥ ལས་འགོ་བcགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 
 ག བཅའ་�ིམས་འདི་འ�ག་4ལ་ཁབ་/ི་ས་ཁོངས་ཡངོས་E་མ་ཚད་ འ�ག་གvང་གི་�ིམས་/ི་ཆ་ 
  འཇོག་sབ་པའི་ གནམ་s་དང་s་ གཞན་ཡང་འ�ག་གི་རང་དབང་གི་ངོ་བོ་ཅན་h་E་+བ་ཨིན། 
 ང ཕོའི་མཚན་ཉིད་འ]ེན་པའི་ཚིག་h་གི་ནང་E་མོ་དང་མ་ནིང་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་h་ཡང་hདཔ་ཨིན། 
 ཅ གཅིག་ཚིག་འ]ེན་པའི་ཚིག་h་ནང་མང་ཚིག་ཡང་hདཔ་མ་ཚད་ མང་ཚིག་འ]ེན་པའི་ཚིག་h་ནང་ 
  གཅིག་ཚིག་ཡང་hདཔ་ཨིན། 
 ཆ གལ་>ིད་~ངོ་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ་གཉིས་/ི་བར་ན་གོ་དོན་+ད་པར་\ང་པ་ཅནི་ ~ོང་ཁའི་ནང་ཡོད་ 
  མི་དེ་E་ཆ་བཞག་དགོ། 
 
༢༢༢༢    ངསེ་ཚགི་ངསེ་ཚགི་ངསེ་ཚགི་ངསེ་ཚགི་    Kབས་བབས་/་ིག་ོདནོ་སོ་ས་ོརེ་ཧ་ག་ོདགཔོ་ཡདོ་ན་མ་གཏགོས་Kབས་བབས་/་ིག་ོདནོ་སོ་ས་ོརེ་ཧ་ག་ོདགཔོ་ཡདོ་ན་མ་གཏགོས་Kབས་བབས་/་ིག་ོདནོ་སོ་ས་ོརེ་ཧ་ག་ོདགཔོ་ཡདོ་ན་མ་གཏགོས་Kབས་བབས་/་ིག་ོདནོ་སོ་ས་ོརེ་ཧ་ག་ོདགཔོ་ཡདོ་ན་མ་གཏགོས་    ད་ེམནི་པ་ཅནི་བཅའ་�མིས་ད་ེམནི་པ་ཅནི་བཅའ་�མིས་ད་ེམནི་པ་ཅནི་བཅའ་�མིས་ད་ེམནི་པ་ཅནི་བཅའ་�མིས་
    འད་ིག་ིདནོ་E་ཧ་གོ་དགཔོ།འད་ིག་ིདནོ་E་ཧ་གོ་དགཔོ།འད་ིག་ིདནོ་E་ཧ་གོ་དགཔོ།འད་ིག་ིདནོ་E་ཧ་གོ་དགཔོ།    
 ཀ ““““གང་ཟག་གང་ཟག་གང་ཟག་གང་ཟག་”””” ཟེར་མི་འདི་མི་ངོ་སོ་སོ་དང་ ཚོང་�ེ་ ཐོ་བཀོད་མ་sབ་པའི་ཚོགས་པ་h་དང་གvང་ 
  གི་ལས་�ངས་ ཡང་ན་ �ིམས་/ིས་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་h་E་གོ། 
 ཁ “གནང་བ་sབ་པའི་nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་གནང་བ་sབ་པའི་nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་གནང་བ་sབ་པའི་nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་གནང་བ་sབ་པའི་nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་” ཟེར་མི་འདི་ ཚོགས་�ེ་དེ་གིས་ལག་+ེར་དང་nོབ་oངོ་ 
  ཤེས་ཚད་ (ཌིབ་ལོ་མ) ཡངན་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ (ཌི་གིརི) wདོ་ནི་གི་དོན་E་དེའི་1་ 
  གོང་ལས་ངོས་འཛནི་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་nོབ་oོང་ཡང་ན་oོང་བzར་tིན་སའི་nོབ་oངོ་Xེལ་ཁང་ 
  དང་ ཡངན་ གསོ་བའི་མ)ན་Vེན་ ཡང་ན་ 5ན་ཁང་E་གོ། 
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 ག “བཀདོ་ཚགོས་བཀདོ་ཚགོས་བཀདོ་ཚགོས་བཀདོ་ཚགོས་” ཟེར་མི་འདི་ ཚོགས་�ེ་གི་དབང་+བ་དང་མངའ་འོག་E་མ་hད་པའི་ལག་+ེར་ 
  དང་ nོབ་oངོ་ལག་+ེར་ (ཌིབ་ལོ་མ) ཡངན་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ (ཌི་གིརི་) ལག་+ེར་ 
  ག་ར་wོད་ནིའི་དནོ་E་འ�ག་གvང་གིས་བKོ་བཞག་གནང་བའི་བAག་ཞིབ་ལས་ཚོགས་E་གོ། 
 ང “ཚགོས་�ེཚགོས་�ེཚགོས་�ེཚགོས་�”ེ ཟེར་མི་འདི་བཅའ་�ིམས་འདི་གི་འོག་E་གཞི་བcགས་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ཚོགས་�ེ་ 
  E་གོ། 
 ཅ “གསོ་བའ་ིnབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་གསོ་བའ་ིnབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་གསོ་བའ་ིnབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་གསོ་བའ་ིnབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་” ཟེར་མི་འདི་གསོ་བའི་ཚན་རིག་གི་Kོར་ལས་ ལག་+ེར་དང་ 
  nོབ་oོང་ལག་+ེར་ (ཌིབ་ལོ་མ) དང་ མཐོ་རམི་ཤེས་ཚད་ (ཌི་གིརི) h་tནི་མིའི་nོབ་ 
  oངོ་Xལེ་ཁང་ག་ར་E་གོ། 
 ཆ “འ�དོ་བ�ནེ་nབོ་oངོ་འ�དོ་བ�ནེ་nབོ་oངོ་འ�དོ་བ�ནེ་nབོ་oངོ་འ�དོ་བ�ནེ་nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་Xལེ་ཁང་Xལེ་ཁང་Xལེ་ཁང་” ཟེར་མི་འདི་གསོ་བའི་nོབ་oོང་Xེལ་ཁང་གི་འོག་E་མ་hད་ 
  པའི་འ�དོ་བ�ེན་དང་འxེལ་ཡདོ་/ི་ཆོས་ཚན་h་གི་ ལག་+ེར་དང་ nོབ་oོང་ལག་+ེར་ (ཌབི་ 
  ལོ་མ) མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ (ཌི་གིརི) tིན་མིའི་nོབ་oོང་Xལེ་ཁང་ག་ར་E་གོ། 
 ཇ “གསོ་བའ་ི+ད་རགི་ཅནགསོ་བའ་ི+ད་རགི་ཅནགསོ་བའ་ི+ད་རགི་ཅནགསོ་བའ་ི+ད་རགི་ཅན” ཟེར་མི་འདི་ ཚོགས་�ེ་གིས་དབང་ཚད་tིན་ཏེ་ཡོད་པའི་5ན་.ི་ཚན་ 
  རིག་དང་�་@ལ་.ི་ལག་ལེན་པ་h་E་གོཝ་མ་ཚད་དེའི་Nངས་I་སོ་བཅོས་པ་དང་ནང་5ན་.ི་ལག་ 
  ལེན་པ་h་ཡང་hད། 
 ཉ “འ�དོ་བ�ནེ་ཐབས་རགི་ཅནའ�དོ་བ�ནེ་ཐབས་རགི་ཅནའ�དོ་བ�ནེ་ཐབས་རགི་ཅནའ�དོ་བ�ནེ་ཐབས་རགི་ཅན” ཟེར་མི་འདི་གོང་གི་དོན་ཚན་ (ཇ) པའི་ནང་མ་hད་པའི་ 
  འ�དོ་བ�ེན་དང་ག^གས་ཁམས་འ�ོད་བ�ནེ་དང་�ིར་གཏང་5ན་འxེལ་གི་Z་འབད་མི་དཔེར་ན་ 
  ནད་པའི་Bངོ་བཞག་ 5ན་oོར་ Eས་oོང་5ན་བཅསོ་ གསོ་བ་དང་འ�ོད་བ�ེན་ཐབས་རིག་ 
  དང་4བ་Bོར་.ི་ཞབས་ཏོག་�་ཚོགས་/ི་�ེ་�ན་ནང་Z་འབད་མི་གི་འ�ལ་རིགཔ་h་E་གོ། 
 ཏ “ངསོ་འཛནི་ཅན་.་ིཤསེ་ཚད་ངསོ་འཛནི་ཅན་.་ིཤསེ་ཚད་ངསོ་འཛནི་ཅན་.་ིཤསེ་ཚད་ངསོ་འཛནི་ཅན་.་ིཤསེ་ཚད་” ཟེར་མི་འདི་ཚོགས་�ེ་གིས་ངོས་འཛནི་འབད་ཡདོ་མི་གི་ཤེས་ 
  ཚད་/ི་རིགས་ག་ར་E་གོ། 
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 ཐ “ངསོ་འཛནི་ཅན་ངསོ་འཛནི་ཅན་ངསོ་འཛནི་ཅན་ངསོ་འཛནི་ཅན་.་ིnབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་.་ིnབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་.་ིnབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་.་ིnབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་” ཟེར་མི་འདི་བཅའ་�མིས་/ི་དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་ 
  ཏི་ ཚོགས་�ེ་གིས་ Gས་རིམ་བཞིན་G་བཟོ་མི་གི་བཅའ་ཡིག་h་E་གོ། 
 
 ད “བཅའ་ཡགིབཅའ་ཡགིབཅའ་ཡགིབཅའ་ཡགི” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་�ིམས་/ི་དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ 
  དོན་E་ "ན་ཁག་དང་ ཡང་ན་ བཀདོ་+བ་ཚོགས་�ེ་གིས་ བ@མས་མི་ Z་འབད་ཐངས་/ི་  
  ལམ་Eགས་E་གོ། 
 ན “གསལ་བཀདོ་གསལ་བཀདོ་གསལ་བཀདོ་གསལ་བཀདོ་” ཟེར་མི་འདི་�ིམས་Eགས་h་གི་ནང་E་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་E་གོ། 
 
 པ “4ལ་ཡངོས་ཐ་ོདབེ4ལ་ཡངོས་ཐ་ོདབེ4ལ་ཡངོས་ཐ་ོདབེ4ལ་ཡངོས་ཐ་ོདབེ” ཟེར་མི་འདི་ཚོགས་�ེ་གིས་བཞག་�ེ་ཡོད་མི་གི་མ་ཡིག་དེ་E་གོ། 
 
 ཕ “ངསོ་འཛནི་sབ་པའ་ིགcག་ལག་nབོ་�ངསོ་འཛནི་sབ་པའ་ིགcག་ལག་nབོ་�ངསོ་འཛནི་sབ་པའ་ིགcག་ལག་nབོ་�ངསོ་འཛནི་sབ་པའ་ིགcག་ལག་nབོ་�” ཟེར་མི་འདི་འ�ག་གvང་གིས་བKོ་བཞག་འབད་དེ་ 
  ཡོད་པའཚིད་�ན་དབང་འཛནི་.སི་ངོས་འཛིན་འབད་ཡདོ་པའི་4ལ་ཁབ་<ི་ནང་གཉིས་/ི་གcག་ 
  ལག་nོབ་�་h་E་གོ། 
 བ “ནང་པའ་ིགསོ་རགིནང་པའ་ིགསོ་རགིནང་པའ་ིགསོ་རགིནང་པའ་ིགསོ་རགི” ཟེརམི་འདི་4ལ་ཁབ་ནང་འཁདོ་/ི་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་/ི་ཆ་ཤས་ངོ་མ་ 
  ཅིག་E་ངོས་འཛིན་sབ་པའི་རང་Eགས་/ི་གསོ་E་གོ། 
 
 མ “ཞབི་ད�དོ་པ་ཞབི་ད�དོ་པ་ཞབི་ད�དོ་པ་ཞབི་ད�དོ་པ་////Nསོ་དཔནོ་Nསོ་དཔནོ་Nསོ་དཔནོ་Nསོ་དཔནོ་” ཟེར་མི་འདི་ཚོགས་�ེ་གིས་nོབ་oངོ་Xེལ་ཁང་དང་ ཡང་ན་ ལག་ 
  +ེར་དང་nོབ་oངོ་ལག་+ེར་ ཡང་ན་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་/ི་ལག་+ེར་h་E་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ 
  ད་ དཔེར་ན་ nོབ་oོང་Xེལ་ཁང་གིས་ nོབ་oོང་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ nོབ་oངོ་ཚན་རིམ་ཅིག་ 
  མ�ག་བ0ཝ་ད་གི་ཆོས་Rགས་E་གཞི་བཞག་�ེ་ནང་འ]ེན་འབདཝ་ད་ དའེི་Kོར་ལས་དམིགས་ 
  བསལ་.ི་གནད་དོན་དང་ལམ་Eགས་E་4བ་བ�ོན་དང་ ཡང་ན་ Nོས་�ནོ་v་ནི་གི་�ོགས་sབ་ 
  ཅན་.ི་ཞིབ་ད�དཔ་དང་ ཡངན་ འོས་ཚད་�ན་པའི་མི་h་E་གོ། 
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ལེ̀ ་གཉསི་པ།ལེ̀ ་གཉསི་པ།ལེ̀ ་གཉསི་པ།ལེ̀ ་གཉསི་པ།    ཚགོས་�།ེཚགོས་�།ེཚགོས་�།ེཚགོས་�།ེ    
༡ གསོ་བ་དང་འ�ོད་བ�ེན་ཚོགས་�ེ་གཞི་བcགས། འ�ག་གvང་གིས་གསོ་བ་དང་ འ�དོ་བ�ེན་ཚོགས་�ེ་
 ཟེར་མི་4ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ེ་ཅིག་དང་ དེ་ནང་དགོ་པའི་འ)ས་མི་h་ཡང་འ�ག་གvང་གི་)གས་གཏད་E་ 
 བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཚོགས་�ེ་E་གནང་མི་དབང་ཚད་ལག་ལེན་དང་Z་འགན་h་�བ་hགས་མི་
 གི་འོས་འབབ་ཡོད་མི་གི་འ)ས་མི་དང་བཅསཔ་འབད་གཞི་བcགས་གནང་དགོ། 
༢ ཚོགས་�ེ་འདི་Rན་ཆད་མདེ་པར་རིམ་པ་བཞིན་G་གནས་ནི་དང་ དེ་E་དབང་ཚད་ཆ་གནས་/ི་�ི་མ)ན་ཐི`་
 ཅིག་ཡདོ་དགོ་པའི་ཁར་ བཅའ་�ིམས་/ི་གནད་དོན་དང་འ�ིལ་ཏེ་R་དངོས་h་�བ་ནི་དང་ བདག་འཛིན་
 འཐབ་ནི་ མདེཔ་འབད་བཟོ་ནི་h་ག་ར་འབད་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་wདོ་ནི་དང་གོང་གསལ་.ི་མིང་
 ཐོག་�ིམས་/ི་འGན་སར་བBལ་ནི་h་ཡང་འབད་ཆོགཔ་ཨནི། 
d ཚོགས་�ེའི་འ)ས་མི་། བཅའ་�ིམས་འདི་གི་ཐོག་ལས་གཞི་བcགས་འབད་བའི་ཚོགས་�ེ་འདི་ནང་གི་
 འ)ས་མི་h་ གཤམ་འཁདོ་Z་འགན་འབག་མི་h་ལས་hད་དགཔོ་ཨིན། 
 
དtེ་ཁག་ ཀ པ།  
 ༡ གསོ་བ་དང་གསོ་རིག་དང་འxེལ་བའི་མཁས་མཆོག་h། 
 ༢ གཤག་བཅོས་དང་གཤག་བཅསོ་/ི་མཁས་མཆོག་h། 
 d བཟའ་ཚང་འཆར་གཞི། 
 ༤ ཨ་ལོའི་5ན་བཅོས། 
 ༥ ནད་ད�ད་ཁང་གི་5ན (ལེ་བོ་�ོ་རི་མེཌི་སིན) ནད་ད�ད་རིག་པ་ (པེ་ཐོ་ལོ་ཇི) �་>ོག་རིག་ 
  པ་(མའི་ཀོ་རོ་བ་ཡོ་ལོ་ཇི) ~ས་oོར་དང་དེ་h་གི་ཡན་ལག་h་(�ཡོ་ཀེ་མིས་�ི་རི་) 
 ༦ སོ་བཅོས་རིག་པ། 
 ༧ ནད་པའི་Bངོ་བཞག། 
 ༨ 5ན་oོར། 
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 ༩ ཉེ་འཁོར་གནས་�ངས་/ི་5ན་རགི་ནང་འ�ོད་བ�ན་གཅསེ་Bངོ་མཁས་མཆོག་ འདི་གི་Nངས་I་ 
  འ)ང་l་དང་ མཐའ་འཁོར་གཙང་�་དེ་ལས་འཚོ་ཐབས་/ི་5ན་རིགཔ་ཡང་hདཔ་ཨིན། 
 ༡༠ 5ན་དང་འxེལ་བའི་+ད་རིག་ཅན། 
 ༡༡ འ�ོ་བ�ེན་བདག་Bངོ་། 
 ༡༢ 1ར་གནས་བBར་གས།ོ 
 ༡d 4ལ་གvང་བ�ན་�ང་དམ་�འེི་ གསོ་བའི་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔནོ། 
 ༡༤ ནང་པའི་གསོ་རིག་Xེལ་ཁང་གི་མདོ་ཆེན། 
 ༡༥ 4ལ་གvང་གསོ་བའི་ཚན་རིག་nོབ་ཁང་གི་མདོ་ཆེན། 
 
དtེ་ཁག་ ཁ་ པ། 
 གསོ་བའི་�ེ་ཚན་ནང་E་མ་hད་མི་གི་འxལེ་ཡོད་ལས�ངས་ཁག་ལས་བཙག་འ)་འབད་དགོ་པའི་�་ཚབ་/ི་
 Nངས་I་uེར་�ེ་དང་ཞི་བའི་མི་�ེ་h་ཡང་hདཔ་ཨིན། 
 
དtེ་ཁག་ ག པ། 
 འཛནི་Bངོ་ཚོགས་lང་གིས་ཚོགས་གཙོ་E་�ལ་མི་གི་མིང་ཐོ་ལས་མི་ངོ་གIམ་ལས་མ་མངམ་ཅགི། 
 
༤ ཚགོས་གཙོ་ཚགོས་གཙོ་ཚགོས་གཙོ་ཚགོས་གཙོ་- གསོ་བ་དང་ཤསེ་རིག་"ན་ཁག་གི་ 6ོན་པོ་/6ོན་འོག་/rང་ཆེན་དེ་ཚོགས་�འེི་ཚོགས་གཙོ་
 ཨིན། 
༥ ཚགོས་གཙོ་ག་ིདབང་ཚད་ཚགོས་གཙོ་ག་ིདབང་ཚད་ཚགོས་གཙོ་ག་ིདབང་ཚད་ཚགོས་གཙོ་ག་ིདབང་ཚད་- ཚགོས་�ེའི་ཚོགས་གཙོ་འདི་གིས་ ཚོགས་�ེ་གིས་Gས་རིམ་བཞིན་G་གསལ་
 བཀདོ་འབད་མི་གི་ དབང་ཚད་དང་Z་འགན་h་�བ་དག།ོ 
༦ ཚགོས་གཙོ་འགོ་མ་ཚགོས་གཙོ་འགོ་མ་ཚགོས་གཙོ་འགོ་མ་ཚགོས་གཙོ་འགོ་མ་- གསོ་བའི་ལས་�ངས་/ི་6ོན་པོ་འོག་མ་/rང་ཆེན་དེ་ཚོགས་�ེའི་ཚོགས་གཙོ་འོག་མ་
 ཨིནམ་མ་ཚད་ ཚོགས་�འེི་འ)ས་མིའི་rང་ཆེན་ཡང་ཨིན། 
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༧ ཚགོས་�འེ་ིའ)ས་མ་ིཚགོས་�འེ་ིའ)ས་མ་ིཚགོས་�འེ་ིའ)ས་མ་ིཚགོས་�འེ་ིའ)ས་མ་ི- དtེ་ཁག་ “ཀ”པ དང་ “ག”པ གཉིསཔོ་འདི་ ཚོགས་�ེའི་ཚོགས་གཙོ་གིས་
 འ)་ནི་དང་ དtེ་ཁག་ “ཁ” པའི་ནང་གི་འ)ས་མི་h་རང་སོའ་ིལས་�ངས་/ི་འགོ་དཔནོ་.ིས་འ)་ནི། 
༨ Z་འགན་.་ིMན་ཚདZ་འགན་.་ིMན་ཚདZ་འགན་.་ིMན་ཚདZ་འགན་.་ིMན་ཚད- ཚོགས་གཙོ་གོང་འོག་གཉིས་མ་བ@ི་བར་ འ)ས་མི་གཞན་h་གི་Z་འགན་.ི་Mན་
 ཚད་འདི་ལོ་ངོ་ d ཨིན། ཨིན་�ང་ཚོགས་�ེ་E་ངེས་ཤེས་འ]ངོས་པ་ཅིན་Mན་ཐེངས་གཉིས་པའི་དོན་E་
 ལོག་�ེ་རང་བཙག་འ)་འབད་ཆགོ། 
༩ ཚགོས་�འེ་ིཞལ་འཛམོས།ཚགོས་�འེ་ིཞལ་འཛམོས།ཚགོས་�འེ་ིཞལ་འཛམོས།ཚགོས་�འེ་ིཞལ་འཛམོས། ཚོགས་�ེ་དེ་ལོ་གཅིག་ནང་pང་ཤོས་ཚར་གཉིས་རེ་འཛོམས་དགོཔ་དང་ 
 གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་Z་གཡོག་�བ་ནི་གི་Kོར་ལས་ཞལ་འཛམོས་ནང་བཟོ་མི་གི་བཅའ་ཡགི་དང་t་
 uོའི་ལམ་Eགས་h་དང་འ�ིལ་མི་འ�ིལ་h་ཡང་བD་དགོ་ གལ་>ིད་ཚོགས་གཙོ་གི་སེམས་ཁར་གལ་ཅན་
 .ི་Z་འབད་དགོཔ་འGག་ཟེར་མནོ་བ་ཅིན་ Z་འདི་�བ་ནའིི་དོན་E་ ཚོགས་གཙོ་གིས་འོས་འབབ་དང་
 བTན་ཏེ་ཞལ་འཛོམས་བ*ག་ཆགོ། 
༡༠ ཞལ་འཛམོས་/ི་འ)ས་མའི་ིNངས་ཚདཞལ་འཛམོས་/ི་འ)ས་མའི་ིNངས་ཚདཞལ་འཛམོས་/ི་འ)ས་མའི་ིNངས་ཚདཞལ་འཛམོས་/ི་འ)ས་མའི་ིNངས་ཚད- འ)ས་མི་བཞི་ད�་གIམ་ཚང་པ་ཅིན་ཞལ་འཛམོས་འཚོགས་
 ཆོག། 
༡༡ ཚགོས་�འེ་ིབདག་Bངོཚགོས་�འེ་ིབདག་Bངོཚགོས་�འེ་ིབདག་Bངོཚགོས་�འེ་ིབདག་Bངོ- ཚོགས་�ེའི་བདག་Bངོ་འདི་ཚོགས་གཙོ་གིས་བKོ་བཞག་འབད་མི་འ)ས་མི་q་
 དང་བGན་ལས་མ་བ�ལ་བའི་འཛིན་Bངོ་ཚོགས་lང་ཅིག་གིས་བདག་Bངོ་འཐབ་དགོ། 
༡༢ ཚོགས་�ེའི་ཚོགས་གཙོ་འོག་མ་ད་ེའཛིན་Bངོ་ཚོགས་lང་གི་�ི་འཛནི་ཨིན། 
༡d འཛནི་Bངོ་ཚོགས་lང་ནང་<ག་v་མ-ི (༡) ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔནོ། འདི་ཚོགས་�ེའི་ད�ལ་གཉེར་ཡང་
 ཨིན་པའི་ཁར་གཙོ་འཛིན་འོག་མ་བRད་དེ་ཚོགས་གཙོ་དང་འ�ིལ་ཏེ་འབད་ནིའི་འགན་ཁག་ཡང་ཕོགཔ་ཨིན། 
 (༢) ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་འོག་མ་དང་ (d) དགོཔ་ཡདོ་མི་གི་.ངས་ཁ་དང་བTན་པའི་ 4བ་Bོར་ལས་
 གཡོགཔ་h་ འ�ག་གvང་གིས་གནང་བ་གནང་�ེ་ཡདོ་མི་དང་འ�ིལ་ནི། 
༡༤ ཚོགས་�ེ་དེ་ཡང་གཤམ་འཁོད་/ི་ཡན་ལག་ཚོགས་lང་h་བ�མོས་ཏེ་བཟོ་ནི་ཨིན། 
 ༡ གསོ་རིག་དང་སོ་བཅོས། 
 ༢ འ�དོ་བ�ེན། 
 d ནད་པའི་Bངོ་བཞག། 
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 ༤ 5ན་oརོ། 
 ༥ ནང་པའི་གསོ་རིག། 
 ༦ 5ན་འxེལ་.ི་Z་འབད་མ།ི 
 ༧ hལ་མ)ན་�དོ་ལམ་.ི་+ད་རིག་ཅན། 
༡༥ ཚོགས་�ེ་འདི་ ཡན་ལག་ཚོགས་lང་h་གི་ཐོག་ལས་ Z་འགན་�བ་ད་ ནམ་ཁག་ཆེཝ་ཅིག་ཞལ་འཛམོས་
 གནང་ཞིནམ་ལས་ཚོགས་�ེའི་4བ་�ོན་བསམ་འཆར་h་ འཛིན་Bངོ་ཚོགས་lང་E་v་ནི་དང་ གནད་དོན་
 དེ་E་ཚོགས་གཙོ་གིས་མཐར་)ག་གི་གནང་བ་མ་གནང་པའི་ཧེ་མ་ཆོགས་�འེི་�ིར་གཏང་ལས་ཚོགས་/ིས་
 དག་བཅསོ་གནང་དགོ། 
༡༦ ཚོགས་�ེ་འདི་གིས་ 4ལ་ཁབ་<ི་ནང་གཉིས་E་ཡོད་མི་ངོས་འཛིན་ཅན་.ི་nོབ་ཁང་h་གི་དོན་E་ཐོ་གvང་སོ་
 སོ་བཞག་དགོ། 
༡༧ ཚོགས་�ེ་འདི་གིས་ རང་གི་བཅའ་ཡིག་h་བ@མ་དགོ། འགོ་ཐོག་བuང་བཅའ་ཡིག་h་ བཅའ་�མིས་/ི་ 
 ནང་འཁོད་E་hད་དགོཔ་ཨནི་�ང་ དེ་གི་Uལ་ལས་བཅའ་ཡིག་བ�ར་བཅསོ་h་ འ�ག་གvང་ལས་གནང་
 བ་v་དགོ། ཚོགས་�ེ་འདི་གིས་Gས་རིམ་བཞིན་G་མཁོ་གལ་དང་འ�ིལ་ཏེ་t་uོའི་ལམ་Eགས་h་བ@མ་ 
 ཆོག། 
༡༨ ཚོགས་�ེ་འདི་གིས་ nོབ་ཁང་དང་ ལག་+ེར་ nོབ་oངོ་ལག་+ེར་ (ཌབི་ལོ་མ་) མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ 
 (ཌི་གིརི་) h་ངོས་འཛིན་.ི་དནོ་E་ ཞིབ་ད�ོད་པའམ་Nསོ་དཔོན་h་བKོ་བཞག་འབད་ཆོགཔ་དང་ དེ་
 h་གིས་ཚོགས་�ེ་E་གསང་བའི་�ན་v་རེ་ཡང་�ལ་དགོ། �ན་v་དེ་མི་མང་གི་མཐའ་དནོ་E་གསལ་བཤད་
 འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་�ེའི་ཚོགས་གཙོ་གི་གནང་བ་v་�ེ་གསལ་བཤད་འབད་ཆོག། 
༡༩ ཚོགས་�ེ་འདི་གིས་ nོབ་ཁང་h་གི་�ན་v་དང་ nོབ་oོང་@་གvང་ nོབ་རིག་མཁོ་ཆས་h་E་བAག་ཞིབ་
 མཛད་ཞིནམ་ལས་ 4ལ་ཁབ་<ི་ནང་གཉིས་ཀའི་གསོ་བ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་nོབ་ཁང་h་E་ངོས་འཛནི་འབད་
 ཆོགཔ་དང་ དེ་བཞིན་G་འབད་nོབ་ཁང་དེ་hགསི་tིན་པའི་ ལག་+ེར་དང་nོབ་oངོ་ལག་+ེར་ (ཌིབ་ལོ་
 མ་) མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་(ཌི་གིརི་) h་E་ཡང་ངོས་འཛིན་ཆ་འཇོག་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚོགས་�འེི་མ་
 ཡིག་ནང་ཐོ་བཀདོ་འབད་དགོཔ་དང་ ཐོ་དེབ་དེ་ཡང་ Gས་རིམ་བཞིན་G་Gས་མ)ན་བཟོ་�ེ་བཞག་དགོ། 
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ལེ̀ ་གIམ་པ།ལེ̀ ་གIམ་པ།ལེ̀ ་གIམ་པ།ལེ̀ ་གIམ་པ།    nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་དང་nབོ་oངོ་གསར་བcགས།nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་དང་nབོ་oངོ་གསར་བcགས།nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་དང་nབོ་oངོ་གསར་བcགས།nབོ་oངོ་Xལེ་ཁང་དང་nབོ་oངོ་གསར་བcགས།    
༡ ཀ ཚོགས་�ེ་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ གསོ་བ་དང་འ�ོད་བ�ོན་དང་འxེལ་བའི་nོབ་ཁང་གི་རིགས་ 
  གཞི་བcགས་འབད་མི་ཆོག། 
 ཁ ལེ`་ d པ (༡) དང་འ�ིལ་ཏེ་གཞི་བcགས་འབད་མི་གསོ་བ་དང་འ�ོད་བ�ེན་དང་འxེལ་ 
  བའི་nོབ་ ཁང་h་གིས་ཚོགས་�ེ་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ལག་+ེར་དང་nོབ་oོང་ལག་+ེར་(ཌིབ་ལོ་ 
  མ་) མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ (ཌི་གིརི་) ཅན་.ི་oངོ་བzར་h་འགོ་བcགས་མི་ཆོག། 
 
༢ ཚོགས་�ེ་གིས་གསོ་བ་དང་འ�ོད་བ�ེན་.ི་nོབ་ཁང་h་གཞི་བcགས་འབད་ནི་གི་དོན་E་pང་མཐའི་དགོས་
 ཚད་h་དtེ་བ་ཁ་གསལ་འབད་Gས་རིམ་བཞིན་G་བཟོ་དགོ། 
d དེ་བ^མ་མའི་nོབ་oོང་ངམ་nོབ་ཁང་h་E་ oངོ་བzར་.ི་མ)ན་Vེན་དཔེར་ན་ ལས་གཡོགཔ་དང་Z་
 ཆས་h་གི་ pང་མཐའི་གནས་ཚད་དང་མ)ན་པར་ཡོད་པའི་ངསེ་ཤེས་འ]ངོས་པའི་Uལ་ལས་ཚོགས་�ེ་
 གིས་nོབ་ཁང་ ཡང་ན་ ཤེས་ཚད་tིན་ནི་ཨིན་མི་གི་nོབ་oོང་E་ཆ་འཇོག་ངོས་འཛིན་འབད་ཆོག། 
 
ལེ̀ ་བཞ་ིཔ།ལེ̀ ་བཞ་ིཔ།ལེ̀ ་བཞ་ིཔ།ལེ̀ ་བཞ་ིཔ།    nོnnོོnོབ་རིག་བ་རིག་བ་རིག་བ་རིག་ཤསེ་ཚད་E་ངསོ་འཛནི།ཤསེ་ཚད་E་ངསོ་འཛནི།ཤསེ་ཚད་E་ངསོ་འཛནི།ཤསེ་ཚད་E་ངསོ་འཛནི།    
༡ ཚོགས་�ེ་E་v་ཡིག་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ཐོ་གvང་ ༡ པ་ དང་ ༢ པའི་ནང་མ་hད་པའི་ཤེས་ཚད་tིན་མི་
 nོབ་ཁང་h་E་ངོས་འཛནི་གནང་ཆོག། 
 
༢ <ི་4ལ་.ི་nོབ་ཁང་གིས་tིན་མི་nོབ་རིག་ཤེས་ཚད་h་ བཅའ་�མིས་འདི་གི་ཐོ་གvང་ ༤ པ་དང་འ�ིལ་
 ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡདོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་�ེ་གིས་ ཆ་འཇོག་ངསོ་འཛིན་གནང་ཆོག། 
 
d ཚོགས་�ེ་འདི་གིས་ ཤེས་ཚད་ངསོ་འཛིན་.ི་དོན་E་ འོས་བབས་ཅན་.ི་<ི་4ལ་.ི་དབང་འཛནི་དང་nོབ་
 ཁང་h་དང་གཅིག་ཁར་ ཕན་hན་གཉིས་ཕན་ལས་རིམ་.ི་དོན་E་བTན་འNིག་གནང་ཆོག། 
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༤ ཚོགས་�ེ་འདི་གིས་ འ�ག་གvང་ལས་བཀའི་གནང་བ་v་ཞིནམ་ལས་ཐོ་གvང་གང་�ང་དང་ ཡངན་ 
 དེའི་ཆ་ཤས་གང་�ང་བ�ར་བཅསོ་གནང་ཆོག། 
 
༥ ཐོ་གvང་ ༤ པའི་ནང་མ་hད་པའི་nོབ་ཁང་h་ལས་ཤེས་ཚད་ཐོབ་མི་མི་ངོ་h་ཐོ་བཀོད་/ི་དོན་E་ཚོགས་
 �ེ་གིས་མི་ངོ་དེ་ལས་ངག་Rགས་སམ་ཡིག་Rགས་ ཡང་ན་ ངག་ཡིག་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལས་<ི་སེལ་/ 
 བAག་ཞིབ་འབད་ཆོག། 
 
༦ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་འོག་E་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་h་གིས་མ་གཏོགས་གཞན་འ�དོ་བ�ནེ་དང་གསོ་བའ་ིམི་ངོ་
 ག་གིས་ཡང་4ལ་ཁབ་ནང་5ན་བཅོས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 
 
༧ ཚོགས་�ེ་འདི་གིས་ <ི་4ལ་ལས་འོང་མི་+ད་རིག་ཅན་h་དམིགས་བསལ་Gས་ཚོད་/ི་རིང་E་�ོད་བaག་ནི་
 ཨིན་�ང་དེ་གི་དནོ་E་ཐོ་དེབ་ལོགས་I་བཞག་དགོ། 
 
༨ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་འོག་E་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གིས་ རང་སོའི་ཤེས་ཚད་དང་ གvང་གི་>ིད་Rས་དང་
 འ�ིལ་ཏི་ གཤམ་འཁོད་h་འབད་ཆོག། 
 ༡ 4ལ་ཁབ་/ི་ས་གནས་ག་ཏེ་E་ཡང་ 5ན་བཅོས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 ༢ 5ན་བཅོས་བཀདོ་འཛིན་tིན་ན།ི 
 d གསོ་བའི་ལག་+ེར་tིན་ནི། 
 ༤ གvང་གི་nོབ་ཁང་h་ནང་སོ་སའོི་མཁས་མཆོག་གི་Z་ནང་བKོ་བཞག་འབད་ནི། 
 ༥ �ིམས་/ི་འGན་ས་h་ནང་དཔང་པོ་མཁས་མཆོག་འབད་བདེན་�ངས་བBལ་ནི། 
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༩ ཚོགས་�ེ་E་གསོ་བ་དང་འ�དོ་བ�ེན་nོབ་ཁང་ག་རང་ཨིན་�ང་གནས་hལ་བBལ་དགོ་པའི་དབང་ཚད་
 ཡོདཔ་མ་ཚད་ nོབ་ཁང་དང་མི་ངོ་h་E་བཅའ་�མིས་འདི་གི་དགསོ་དོན་དང་འ�ིལ་བའི་Z་h་འབད་བaག་
 ནི་གི་དབང་ཚད་ཡང་ཡདོཔ་ཨིན། 
 
༡༠ ཚོགས་�ེ་འདི་གིས་nོབ་ཁང་ག་ཏེ་E་རང་འབད་�ང་གསོ་བ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་ཚན་རིག་དང་འxེལ་བའི་ཆོས་
 ཚན་h་ཆོས་Rགས་ལེན་ནི་གི་དོན་E་D་Aོག་པའམ་ཞིབ་ད�ོད་པ་བKོ་བཞག་འབད་ཆོག། 
 
༡༡ བAག་ཞིབ་པ/ བD་Kོར་པ་/ D་Aོག་པ་h་གིས་ཚོགས་�ེ་E་�ན་v་�ལ་དགོཔ་དང་ �ན་v་དེ་ཚོགས་
 �ེའི་ཚོགས་གཙོ་གི་བཀདོ་4་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་གསང་བ་འབད་བཞག་དགོ། 
 
ལེ̀ ་q་པ།ལེ̀ ་q་པ།ལེ̀ ་q་པ།ལེ̀ ་q་པ།    ངསོ་འཛནི་ཆ་མདེ་གཏང་ན་ིགི་མ་ིང་ོདང་nབོ་oངོ་ཁང་h་དང་nོབ་རགི་ཤསེ་ཚད་h།ངསོ་འཛནི་ཆ་མདེ་གཏང་ན་ིགི་མ་ིང་ོདང་nབོ་oངོ་ཁང་h་དང་nོབ་རགི་ཤསེ་ཚད་h།ངསོ་འཛནི་ཆ་མདེ་གཏང་ན་ིགི་མ་ིང་ོདང་nབོ་oངོ་ཁང་h་དང་nོབ་རགི་ཤསེ་ཚད་h།ངསོ་འཛནི་ཆ་མདེ་གཏང་ན་ིགི་མ་ིང་ོདང་nབོ་oངོ་ཁང་h་དང་nོབ་རགི་ཤསེ་ཚད་h།    
༡ ཚོགས་�ེ་གིས་ངསོ་འཛནི་འབད་ནི་གི་nོབ་ཁང་དང་མི་ངོ་སོ་སོ་ ཡང་ན་ ངོས་འཛིན་ཆ་མེད་གཏང་ནི་h་
 ཡན་ལག་ཚོགས་lང་h་གིས་�ལ་བའི་�ན་v་དང་ nོབ་ཁང་དང་མི་ངོ་སོ་སའོི་མ)ན་Vེན་h་དང་ nོབ་
 �ོན་པའི་.ངས་ཁ་ nོབ་�ོན་མ)ན་Vེན་ ཆོས་Rགས་ལམ་Eགས་h་དང་གཞན་ཡང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་མི་h་
 གི་Kོར་ལས་མ་བ�བཔ་དང་ཉེས་�དོ་h་གི་]ན་གསོའི་གནང་བ་བཀོད་མི་h་E་གཞི་བཞག་�ེ་འབད་ནི་ཨིན། 
 
༢ མི་ངོ་སོ་སོ་དང་nོབ་ཁང་h་གིས་ཉེས་�ོད་འབད་འབདཝ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ངོས་འཛིན་ཆ་མེད་གཏང་ནི་གིས་མ་
 དོ་བར་ ཉེས་�ོད་དེ་གིས་གནོད་Bོན་རེ་འ\ང་ཡོད་པ་ཅནི་དེ་h་�མིས་གvང་དང་འ�ིལ་ཏེ་དང་ལེན་འབད་
 ནི་ཨིན། 
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ལེ̀ ་rག་པ།ལེ̀ ་rག་པ།ལེ̀ ་rག་པ།ལེ̀ ་rག་པ།    བཅའ་ཡགི་དང་t་uའོ་ིལམ་Eགས་བཟོབཅའ་ཡགི་དང་t་uའོ་ིལམ་Eགས་བཟོབཅའ་ཡགི་དང་t་uའོ་ིལམ་Eགས་བཟོབཅའ་ཡགི་དང་t་uའོ་ིལམ་Eགས་བཟོ་ནའི་ིདབང་ཚད།་ནའི་ིདབང་ཚད།་ནའི་ིདབང་ཚད།་ནའི་ིདབང་ཚད།    
 ཚོགས་�ེ་གིས་ གསལ་བLགས་/ི་ཐོག་ལས་བཅའ་�མིས་འདི་གི་དགོས་དནོ་བ�བ་ནིའི་ལག་ལེན་.ི་དོན་
 E་བཅའ་ཡིག་h་བཟོ་ནི་ཨིན། �ིར་གཏང་གི་དབང་ཚད་འདི་མ་འགལ་བའི་ཐོག་ལས་གཤམ་འཁདོ་གནད་
 དོན་གཞན་h་E་ཡང་དབང་ཚད་h་tིནམ་ཨིན། 
  ཀ ཚོགས་�ེའི་R་དངསོ་འཛནི་Bོང་དང་Rན་Bངོ་འཐབ་ནི་དང་དེ་h་གི་@ིས་ཞིབ་Vབ་ནི། 
  ཁ ཚོགས་�ེ་དང་ད་ེགི་ཡན་ལག་ཚོགས་lང་h་གི་ཞལ་འཛོམས་བcགས་ནི། 
  ག ཚོགས་�ེའི་འ)ས་མི་h་ འདེམས་འ)། བKོ་བཞག་ དགོངས་v་གཏང་ནི། 
  ང ཚོགས་�ེའི་ཡིག་ཚང་གི་Z་འབད་མི་h་གི་དབང་ཚད་དང་Z་འགན་བཟོ་ནི། 
  ཅ འཛནི་Bངོ་ཚོགས་lང་དང་ཡན་ལག་ཚོགས་lང་h་དང་ དེ་ལས་ཚོགས་lང་གཞན་h་ 
   གི་འ)ས་མི་བKོ་བཞག་གི་ཐབས་ལམ་དང་ལམ་Eགས་བཟོ་ནི། 
  ཆ ཚོགས་�ེའི་འ)ས་མི་དང་ཡིག་ཚང་གི་Z་འབད་མི་h་གི་Mན་ཚད་བཟོ་ནི། 
  ཇ ཚོགས་�ེའི་དམཊི་Mལ་བ�བ་ཐབས་E་མཁོ་བའི་འཆར་འ;ལ་དང་ཐབས་ཤེས་ལས་ 
   རིམ་h་བཟོ་ནི། 
  ཉ ཚོགས་�ེ་གིས་ nོབ་ཁང་h་དང་nོབ་དཔོན་h་ དེ་ལས་nོབ་oོང་h་ངོས་འཛིན་འབད་ 
   ནི་གི་དོན་E་ pང་མཐའི་ཚད་གཞི་h་བཟོ་ནི། 
  ཏ ཐོ་བཀོད་/ི་དོན་E་ མི་ངོ་དང་nོབ་ཁང་h་གིས་ཡོན་འ)ས་wོད་དགོ་པའི་ད�ལ་ཚད་ 
   བཟོ་ནི། 
  ཐ ཆ་འཇོག་ངསོ་འཛནི་དང་ཞིབ་ད�ད་/ི་དནོ་E་nོབ་ཁང་h་གིས་ཡོན་འ)ས་wདོ་དགོ་ 
   པའི་ད�ལ་ཚད་བཟོ་ནི། 
  ད ཞིབ་ད�དཔ་དང་བD་བKོར་པ་D་Aོག་པ་h་བKོ་བཞག་གི་དོན་E་དང་ཁོང་གི་Z་གི་ 
   གནས་དོན་དང་ཁ་ཚིག་h་གི་དོན་E་ ཚད་གཞི་དང་ལམ་Eགས་བཟོ་ནི། 
  ན ཆོས་Rགས་ལེན་ཐབས་/ི་ལམ་�ོན་h་བཟོ་ནི། 
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  པ གསོ་བ་དང་འ�ོད་བ�ེན་ཚན་རིག་གི་nོབ་དཔོན་h་ གསར་བcགས་/ི་དོན་E་ pང་ 
   མཐའི་དགོ་ཚད་བཟོ་ན།ི 
  ཕ +ད་རིག་ཅན་ག་ར་གིས་ དང་6ངས་འབད་དགོ་པའི་+ད་རིག་གི་t་uོ་དང་ Lིག་ལམ་ 
   �མ་གཞག་hལ་མ)ན་�དོ་ལམ་.ི་ཚད་གཞི་བཟོ་ནི་h། 
 
ལེ̀ ་བGན་པ།ལེ̀ ་བGན་པ།ལེ̀ ་བGན་པ།ལེ̀ ་བGན་པ།    4ལ་ཡངོས་ག4ལ་ཡངོས་ག4ལ་ཡངོས་ག4ལ་ཡངོས་གས་ོབ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་.་ིཐོ་དབེ།ས་ོབ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་.་ིཐོ་དབེ།ས་ོབ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་.་ིཐོ་དབེ།ས་ོབ་དང་འ�དོ་བ�ནེ་.་ིཐོ་དབེ།    
༡ ཚོགས་�ེ་གིས་ ངསོ་འཛནི་ཆ་འཇོག་sབ་པའི་གསོ་བ་དང་འ�དོ་བ�ེན་+ད་རིག་ཅན་h་གི་ ཐོ་དེབ་བཞག་
 དག།ོ ཐོ་དེབ་དེ་ནང་འོག་གི་ཆ་ཤས་h་ཚང་དག།ོ 
 ༡ དེང་སང་གི་5ན་བཅསོ་ལག་ལེན་འཐབ་མ།ི 
 ༢ ནང་པའི་5ན་བཅསོ་ལག་ལེན་འཐབ་མི། 
 d སོ་བཅོས་rང་འཚོ། 
 ༤ 5ན་གཡོག། 
 ༥ 5ན་oོར་པ། 
 ༦ 5ན་དང་འxེལ་བའི་Z་འབད་མི། 
 ༧ གནས་Kབས་དང་�ོ་�ར་.ི་ཐོ་བཀོད། 
 
༢ ཚོགས་�ེ་གིས་མི་ངོ་ཐོ་བཀདོ་འབད་ནིའི་དོན་E་འོས་བབས་�ན་པའི་ཡོན་འ)ས་.ི་ཚད་གཞི་གསལ་བཀོད་
 འབད་དགོ། 
d མི་ངོ་ཅིག་གི་ འགོ་ཐོག་གི་ཐོ་བཀོད་Gས་Mན་དེ་ལོ་ངོ་ ༥ ཨིན། དེ་གི་Uལ་ལས་འ�ོ་མ)ད་དེ་Z་འབད་
 དགོ་པ་ཅིན་ལོག་�ེ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
༤ མི་ངོ་དེ་h་གིས་ ཐོབ་�ེ་ཡདོ་པའ་ིཤེས་ཚད་གཞན་h་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ཡནོ་འ)ས་wདོ་ཐོག་ལས་
 ཐོ་བཀོད་འབད་ཆོག། 
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ལེ̀ ་བ4ད་པ།ལེ̀ ་བ4ད་པ།ལེ̀ ་བ4ད་པ།ལེ̀ ་བ4ད་པ།    �མིས་འགལ་དང་ཉསེ་t།�མིས་འགལ་དང་ཉསེ་t།�མིས་འགལ་དང་ཉསེ་t།�མིས་འགལ་དང་ཉསེ་t།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགོངས་དནོ་ལས་འགལ་མི་ག་ར་ཨིན་�ང་ 4ལ་ཁབ་/ི་�ིམས་དང་འ�ིལ་ཏེ་ལག་
 ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 
 
ལེ̀ ་ད;་པ།ལེ̀ ་ད;་པ།ལེ̀ ་ད;་པ།ལེ̀ ་ད;་པ།    ཆ་མདེ་དང་ཆ་གནས།ཆ་མདེ་དང་ཆ་གནས།ཆ་མདེ་དང་ཆ་གནས།ཆ་མདེ་དང་ཆ་གནས།    
༡ བཅའ་�ིམས་འདི་འགོ་བcགས་ཞིནམ་ལས་ ཧེ་མ་གི་�ིམས་Eགས་དང་ཡན་ལག་�ིམས་Eགས་h་ནང་གི་
 གནད་དོན་h་ལས་ བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་hད་དེ་ཡདོ་མི་h་བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ལག་ལེན་
 འཐབ་ནི་ཨིན། 
 
༢ དོན་ཚན་ ༡ པའི་ནང་ ག་དེ་འབད་འཁོད་ཡདོ་དེ་རང་འབད་�ང་ བཅའ་�ིམས་འདི་ལག་ལེན་མ་འཐབ་
 པའི་ཧེ་མ་ལས་ Z་དང་t་བ་ག་ཅི་རང་ཨིན་�ང་ འབད་ཚར་མི་h་ འདི་བ^མ་མའི་�མིས་Eགས་དང་ 
 ཡན་ལག་�ིམས་Eགས་h་དང་འ�ིལ་ཏེ་ འབད་འབདཝ་ཨིནམ་འབད་ཆ་བཞག་ནི་ཨིན། 
 
ལེ̀ ་བa་ལེ̀ ་བa་ལེ̀ ་བa་ལེ̀ ་བa་པ།པ།པ།པ།    ལེགས་བཅསོ།ལེགས་བཅསོ།ལེགས་བཅསོ།ལེགས་བཅསོ།    
 གསོ་བ་དང་འ�ོད་བ�ེན་ཚོགས་�ེ་གིས་ བཅའ་�ིམས་འདི་ Gས་རིམ་བཞིན་G་བBར་ཞིབ་འབད་དེ་ 
 བཅའ་�ིམས་/ི་དནོ་ཚན་h་ གནས་�ངས་/་ིའSར་བ་དང་འ�ལི་hགས་འབད་དགོཔ་ད་ དགོས་མཁོ་
 དང་བTན་ཏེ་བཅའ་�ིམས་/ི་དནོ་ཚན་h་ལེགས་བཅོས་དང་ བ�ར་བཅསོ་འབད་དགོཔ་ཡདོ་མི་h་གི་Nོས་
 འཆར་བཀདོ་དགོ། བཅའ་�ིས་འདི་ནང་E་གནད་དནོ་ཐེབས་བcགས་དགོཔ་དང་ བ�ར་བཅསོ་འབད་
 དགོཔ་ ཡང་ན་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་h་ག་ར་འ�ག་གི་4ལ་ཡོངས་ཚོགས་འG་ཆནེ་མོ་གི་མཛད་ནི་ 
 ཨིན། 
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ལེ̀ ་བa་གཅགི་པ།ལེ̀ ་བa་གཅགི་པ།ལེ̀ ་བa་གཅགི་པ།ལེ̀ ་བa་གཅགི་པ།    ཐོ་གvང་།ཐོ་གvང་།ཐོ་གvང་།ཐོ་གvང་།    
 ཐོ་གvང་ ༡ པ། 
  ༡ དེང་སང་གི་5ན། 
  ༢ ནང་པའི་5ན། 
  d སོ་བཅོས། 
 
 ཐོ་གvང་ ༢ པ། ངསོ་འཛནི་sབ་པའི་ཤེས་ཚད། 
  ༡ ནད་པའི་Bངོ་བཞག 
  ༢ 5ན་oོར། 
  d ནད་ད�ད་ཚན་རིག 
  ༤ མཐའ་འཁོར་འ�དོ་བ�ནེ། 
  ༥ གསོ་བའི་ཐབས་རིག། 
  ༦ འཚོ་ཐབས་/ི་འ�དོ་བ�ནེ། 
  ༧ གསོ་བའི་བདག་Bོང་། 
  ༨ གསོ་བའི་དཔལ་འtོར། 
 
 ཐོ་གvང་ d པ། འ�ག་4ལ་ཁབ་ནང་ ངོས་འཛིན་ཡདོ་པའི་nོབ་ཁང་། 
 
 ཐོ་གvང་ ༤ པ། ཚོགས་�ེ་གིས་ངོས་འཛིན་sབ་པའི་འཛམ་�ངི་4ལ་�ིའི་ཤེས་ཚད། 
 
 
 



5ནོ་ཚིག5ནོ་ཚིག5ནོ་ཚིག5ནོ་ཚིག    
 
དེ་Dར་བ.སི་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཅི་མཆསི་པ། །འNོ་*ན་�མ་མ+ེན་གོ་འཕངས་མ་ཐོབ་བར། །མ་ིའདདོ་0ག་བ1ལ་
*ན་ལས་རབ་Nོལ་ནས།  །འཆི་མེད་ཚའེི་དངོས་sབ་ཐོབ་པར་5ོན།  །"ག་པར་5ན་?ངོས་Bདི་པའི་4ལ་ཁབ་
འདིར། །ས་Bོང་མི་དབང་ཞབས་པད་བKལ་བ4ར་བ�ན། །མངའ་འབངས་ཉེར་འཚོའི་0ག་བ1ལ་རབ་ཞི་ནས། ། 
Aག་�་བདེ་Bིད་དཔལ་ལ་�དོ་པར་ཤོག །གསོ་བའི་འ�དོ་བ�ེན་ཚོགས་�ེའི་རངི་Eགས་འདསི། །འ�ག་གི་4ལ་
གvང་དམིགས་དནོ་དམིགས་དནོ་ཇི་བཞིན་G། །Gས་/ི་འSར་བའི་མཁོ་དོན་ལེགས་sབ་�ེ། །མི་མང་ཕན་བདེའི་
ཞབས་ཏོག་sབ་Sར་ཅིག། དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། 


