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འ�ག་�་�མས་ག	ང་འ�ག་�་�མས་ག	ང་འ�ག་�་�མས་ག	ང་འ�ག་�་�མས་ག	ང་    
་ཁཁཁཁ    

གན་འ�ལ་�མས་�གགན་འ�ལ་�མས་�གགན་འ�ལ་�མས་�གགན་འ�ལ་�མས་�ག།།།།    
    

��་དང་པོ་ གན་�ོར་བཟའ་ཚང་བ�ོམ་�གས་�ར།��་དང་པོ་ གན་�ོར་བཟའ་ཚང་བ�ོམ་�གས་�ར།��་དང་པོ་ གན་�ོར་བཟའ་ཚང་བ�ོམ་�གས་�ར།��་དང་པོ་ གན་�ོར་བཟའ་ཚང་བ�ོམ་�གས་�ར།        
    
�མས་�ག�མས་�ག�མས་�ག�མས་�ག་འ !་དབང་ཚད།་འ !་དབང་ཚད།་འ !་དབང་ཚད།་འ !་དབང་ཚད།    
ཁ༽༡.༡ གན་འ�ལ་%་�མས་�ག་འ !་འོག་&་ འ�ག་མངའ་བདག་'ལ་པོ་མ་གཏོགས་ གཞན་འ�ག་�་*་+་,་མ!་-གས་མ་ཚད་ 
'ལ་ཁབ་འ !་ས་.ངས་/་གནས་0ང་འ.ད་པ!་*་-གས་ 1་2ང་3ག་ཞན་ཐམས་ཅད་ གན་འ�ལ་%་�ར་གང་ཡང་�མས་�ག་
འ !་འོག་�་བ7ས་པ་8ན།  
    
གན་�ོར་%་རང་དབང་།གན་�ོར་%་རང་དབང་།གན་�ོར་%་རང་དབང་།གན་�ོར་%་རང་དབང་།     
ཁ༽༡.༢ གཤམ་གསལ་ཁ༽༡.༡༠ པ་དང་ ཁ༽༡.༡༡ པ!་�མས་དོན་ལས་མ་འགལ་<་ ཕོ་མོ་རང་རང་སོ>་སོ>་དགའ་མ?ན་%་ཐོག་
ནས་གན་�ོར་@་འདོད་འAང་ན་ B་ས!་1་2ང་ -གས་Cས་D་མཐོ་དམའ་ E! ་3ག་ཞན་ ,་F!་�གས་ས་སོགས་D་དG་བ་Hད་
པར་ རང་སོ>་Iོ་འདོད་J་བKན་གན་�ོར་@་Lག་པ!་དབང་ཚད་ཡོད།   
    
གན་�ོར་%་-གས་�་གན་ཐམགན་�ོར་%་-གས་�་གན་ཐམགན་�ོར་%་-གས་�་གན་ཐམགན་�ོར་%་-གས་�་གན་ཐམསསསས་	་དBས་པ།་	་དBས་པ།་	་དBས་པ།་	་དBས་པ། 
ཁ༽༡.༣ ལག་པ་མར་ཆང་�ས་བ'ན་O་གན་�ོར་@ས་པའམ་ དགའ་མ?ན་%་ཐོག་ནས་གན་�ོར་@ས་པ་སོགས་གང་ཡང་Cང་P་ 
བཟའ་ཚང་བ�ོམས་-གས་ས་གནས་D་�མས་ཁང་ནས་ ཕོ་མོ་Q་གRས་བཟའ་ཚང་ལ་Sས་པར་འTན་Kང་ ཆ་འUག་Vབ་པ!་ན་ཐམ་	་
དBས་ གན་ཐམས་Hད་<་ གཤམ་གསལ་�མས་དོན་ཁ༽ ༡.༩ པ་Xར་Aང་ན་མ་གཏོགས་ Q་*ན་�མས་དོན་ཁ༽ ༩.༡ པ!་ནང་
གསལ་%་ས་ཆད་Yལ་O་མ་གཏོགས་ གན་འ�ལ་%་ཐོབ་ཤོར་-གས་བZ་*་Lག། ༼འ\་ཤོག་ ༣ པ་༤ པ་༽ 
    
����མས་འ^ནམས་འ^ནམས་འ^ནམས་འ^ན་ལས་་ལས་་ལས་་ལས་    གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་    གནང་ཐང་།གནང་ཐང་།གནང་ཐང་།གནང་ཐང་།  
ཁ༽༡.༤ �མས་འ^ན་ལས་གན་ཐམས་	ས་བས་ བཟའ་ཚང་̂ ་བ�ོམས་E!་ ཕོ་�་'བ་*་ཕོ་ག`ག་དང་ མོ་�་'བ་*་མོ་ག`ག་
བཅས་འ�ད་Q་ �མས་D་འ^ན་སར་བཅར་དBས་0ང་ �མས་འ^ན་ལས་�མས་དོན་ཁ༽༡.༥ པ་Xར་%་འགན་�ག་b་'བ་*་ལས་
བcས་དBས་E་དང་ གཞན་ཡང་ཕོ་མོ་གRས་པོ་གན་dབ་Cང་དང་*་Cང་སོགས་ �མས་�ག་འ !་དོན་ཚན་eམས་ལས་འགལ་བ་
ཡོད་Hད་D་Kབ་དfོད་ཐོག་ འགལ་བ་Hད་<་ ཕོ་མོ་Q་གRས་ལ་�མས་ཁང་ལས་བཟའ་ཚང་^་Sས་པར་འTན་བgབས་པ!་གན་
ཐམས་དh་-ས་iར་Qབ་Xར་གནང་E།   
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བཟའ་ཚང་གན་�ོར་%་'བ་*!་འགན་ཁག།བཟའ་ཚང་གན་�ོར་%་'བ་*!་འགན་ཁག།བཟའ་ཚང་གན་�ོར་%་'བ་*!་འགན་ཁག།བཟའ་ཚང་གན་�ོར་%་'བ་*!་འགན་ཁག།    
ཁ༽༡.༥ ཕོ་མོ>་'བ་*་སོ་སོས་ བཟའ་ཚང་̂ ་བ�ོམ་E!་ཕོ་མོ་Q་གRས་ལ་ jར་ནས་བPན་པ!་གན་kགས་ཡོད་Hད་ �མས་�ག་
འ ར་གསལ་%་གན་�ོར་Cང་དང་*་Cང་བ!་ lལ་དང་mན་*་mན་སོགས་ང་བX་དBས་པ་�ན་བoན་ དh་-ས་iར་Qབ་ 
ཁ༽པར་འ.ད་པ་Xར་%་འགན་�ག་ལ་*ང་�ག་ལག་\ས་བpད་Q་ �མས་ཁང་̂ ་Yལ་དBས་པ་དང་ qས་སོར་	་rག་འགན་'!་ནང་
དོན་ལས་འགལ་བ་འAང་<་ གནད་དོན ་དང་བsན་པ!་ཤོར་tང་དང་ ས་@་སོགས་་�མས་�ག་འ !་��་སོ་སོར་གང་གསལ་J་བKན་
ཕོག། 
    
གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་	་བར་�མས་འ^ན་�་མ་འ@ོར་བ!་-གས་D་@་�གས།་	་བར་�མས་འ^ན་�་མ་འ@ོར་བ!་-གས་D་@་�གས།་	་བར་�མས་འ^ན་�་མ་འ@ོར་བ!་-གས་D་@་�གས།་	་བར་�མས་འ^ན་�་མ་འ@ོར་བ!་-གས་D་@་�གས། 
ཁ༽༡.༦ བཟའ་ཚང་གང་Kག་གན་ཐམས་	་བར་�མས་འ^ན་�་བཅར་མ་lགས་པ!་གནད་b་Aང་ན་ བཟའ་ཚང་Q་དག་�་གན་
ཐམས་ ས་གནས་རང་སོ>་vཔོ་བEད་Q་ �མས་ལས་གནང་E་�ན་པ་J་བKན་ wད་པོ་སོ་སོས་ང་ Bང་གསལ་�མས་དོན་ཁ༽༡-༥ 
པ་Xར་%་འགན་�ག་ གན་�ོར་པ་དང་ 'བ་*་eམས་ལས་�ན་O་ དh་-ས་iར་Qབ་ག༽པར་འ.ད་པ་Xར་%་wད་པོ་རང་ས!་	་
�ག་དང་yགས་O་�མས་ཁང་̂ ་Yལ་དBས། ༼འ\་ཤོག་༣༧ པ།༽ 
    
�མས་��མས་��མས་��མས་�གས་Xར་གན་dབ་པ་�་བཀག་ཆ་@གས་Xར་གན་dབ་པ་�་བཀག་ཆ་@གས་Xར་གན་dབ་པ་�་བཀག་ཆ་@གས་Xར་གན་dབ་པ་�་བཀག་ཆ་@་*་Lག་པ།་*་Lག་པ།་*་Lག་པ།་*་Lག་པ།     
ཁ༽༡.༧ ཕོ་མོ་གRས་'བ་*་དང་བཅས་ �མས་ཁང་̂ ་གན་ཐམས་	་བར་འོང་ན་ �མས་དཔོན་ནས་Kབ་དfོད་བས་ �མས་�ག་
འ ར་གསལ་%་དོན་ཚན་eམས་དང་འགལ་བ་Hད་<་ Q་ལ་|་གན་ཐམས་གནང་Lག་པ་མ་གཏོགས་ གཞན ་/ས་ང་བཀག་ཆ་@་*་
Lག་ གན་ཐམས་D་དh་-ས་ནང་གསལ་%་ཤོག་-ན་ གན་�ོར་པ་ཕོ་མོ་རང་སོས་�མས་ཁང་̂ ་Yལ་དBས། ༼འ\་ཤོག་༧༩ 
པ༽ 
    
གན་ངས་/་བZ་Lག་པ!་^ས་ཚོད།གན་ངས་/་བZ་Lག་པ!་^ས་ཚོད།གན་ངས་/་བZ་Lག་པ!་^ས་ཚོད།གན་ངས་/་བZ་Lག་པ!་^ས་ཚོད། 
ཁ༽༡.༨ ཕོ་མོ་གRས་གན་�ོར་ནམ་ལས་@ས་པ་8ན་Cང་ བཟའ་ཚང་,་མ!་ངས་/་ཆ་འUག་@་E!་^ས་ཚོད་Q་Rད་ �མས་ཁང་
ལས་གན་ཐམས་ཐོབ་པ!་Rནམ་ལས་མ་གཏོགས་ གན་ངས་/་བZ་*་Lག། 
    
གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་Hད་Cང་བཟའ་ཚང་�་བZ་Lག་པ!་དG་བ།་Hད་Cང་བཟའ་ཚང་�་བZ་Lག་པ!་དG་བ།་Hད་Cང་བཟའ་ཚང་�་བZ་Lག་པ!་དG་བ།་Hད་Cང་བཟའ་ཚང་�་བZ་Lག་པ!་དG་བ།    
ཁ༽༡.༩ གནམ་ལོ་2་ཡོས་ལོའམ་ �་ལོ་༡༩༦༣ lར་བཅད་D་གན་�ོར་@ས་-གས་ Bང་གསལ་�མས་དོན་ཁ༽༡.༣ པ་དང་འ�ལ་
དBས་ Q!་j་Bང་ལས་བ�ོམས་Vབ་པ!་བཟའ་ཚང་�་-གས་|་ གན་ཐམས་Hད་Cང་ བཟའ་ཚང་,་མ་8ན་པ!་ངས་/་བZ་E། 
    
�ལ་�ོལ་Xར་%་,་ཚ་ཕོག་པ!་-གས་གན་�ོར་*་Lག་པ།�ལ་�ོལ་Xར་%་,་ཚ་ཕོག་པ!་-གས་གན་�ོར་*་Lག་པ།�ལ་�ོལ་Xར་%་,་ཚ་ཕོག་པ!་-གས་གན་�ོར་*་Lག་པ།�ལ་�ོལ་Xར་%་,་ཚ་ཕོག་པ!་-གས་གན་�ོར་*་Lག་པ།    
ཁ༽༡.༡༠ �ལ་ཚན་རང་རང་སོ་སོ>་�ང་པ!་�གས་�ོལ་དང་བsན་པ!་,་ཚ་ཕོག་པ་ཅན་%་-གས་ གན་^་བ�ོམ་*་Lག་ Q་ལས་
འགལ་ན་ �མས་དོན་ཁ༽༨.༡༩ པ་དང་བsན་E།   
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2ང་གན་བཏགས་*་Lག་པ།2ང་གན་བཏགས་*་Lག་པ།2ང་གན་བཏགས་*་Lག་པ།2ང་གན་བཏགས་*་Lག་པ། 
ཁ༽༡.༡༡ jར་�ོལ་%་�ན་བiང་P་ 2ང་གན་cས་ �མས་དོན་ཁ༽༡.༡༤ པ!་ནང་གསལ་Xར་%་གན་�ོར་ ལོ་ཚད་མ་ལོན་པ!་j་
Bང་ནས་ 2ང་གན་�ར་བ་�་ནས་བཏགས་*་Lག་ Q་ལས་འགལ་ན་�མས་དོན་ཁ༽༨.༢༠ པ་དང་འ�ལ་E། 
    
ོས་iར་སོང་བ!་ཡ་�་ལོས་iར་སོང་བ!་ཡ་�་ལོས་iར་སོང་བ!་ཡ་�་ལོས་iར་སོང་བ!་ཡ་�་ལ་�མས་འ^ན་ལས་གན་ཐམ་�མས་འ^ན་ལས་གན་ཐམ་�མས་འ^ན་ལས་གན་ཐམ་�མས་འ^ན་ལས་གན་ཐམསསསས་གནང་�གས།་གནང་�གས།་གནང་�གས།་གནང་�གས། 
ཁ༽༡.༡༢ ཡ་�་Kག་རང་�་'ལ་ཁབ་�ངས་O་ོས་iར་སོང་ན་ Q་Rན་ནས་གKས་�ོད་ཡ་�་Qས་ �མས་འ^ན་�་གན་ཐམས་	་བར་
བཅར་<་ �མས་འ^ན་ལས་གན་ཐམས་གནང་Lག་P་ ོས་iར་སོང་བ་པོ་Q་Rད་ 'ལ་ཁབ་�ངས་O་འk་བ་*ན་<་ ལོ་ག`ག་
འ.ར་ནས་མ་གཏོགས་གན་ཐམས་*་ཐོབ། 
,་ཚ་ཕོག་པ་ཅན་%་-གས་ལ,་ཚ་ཕོག་པ་ཅན་%་-གས་ལ,་ཚ་ཕོག་པ་ཅན་%་-གས་ལ,་ཚ་ཕོག་པ་ཅན་%་-གས་ལ་གན་ཐམ་གན་ཐམ་གན་ཐམ་གན་ཐམསསསས་*་ཐོབ་པ།་*་ཐོབ་པ།་*་ཐོབ་པ།་*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༡.༡༣ �མས་དོན་ཁ༽༡.༡༠ པ!་ནང་གསལ་Xར་ �ལ་kང་སོ་སོ>་�གས་�ོལ་དང་འ�ལ་O་ ,་ཚ་ཕོག་པ་ཅན་%་-གས་ལ་གན་
ཐམས་*་ཐོབ།  
 
ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ཚད་མ་ལོན་པ!་-གས་ལཚད་མ་ལོན་པ!་-གས་ལཚད་མ་ལོན་པ!་-གས་ལཚད་མ་ལོན་པ!་-གས་ལ་གན་ཐམ་གན་ཐམ་གན་ཐམ་གན་ཐམསསསས་*་ཐོབ་པ།་*་ཐོབ་པ།་*་ཐོབ་པ།་*་ཐོབ་པ།    
ཁ༽༡.༡༤ ((((བ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�ས)))) �མས་དོན་ཁ༽༡.༡༡ པ!་ནང་གསལ་Xར་ 2ང་གན་dབ་མ་Lགཔ་8ནམ་ལས་ ཕོ་མོ་�ས་ལོ་བ�་བ'ད་
མ་ལོན་*་l་�་ གན་�ོར་%་ལོ་ཚད་མ་ལོན་པ་ལས་བoན་ Q་-གས་ལ་གན་ཐམས་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་!་!་!་
དོན་ཚན་ཏ༽དོན་ཚན་ཏ༽དོན་ཚན་ཏ༽དོན་ཚན་ཏ༽༢ པར་༢ པར་༢ པར་༢ པར་བ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�ས)))) 
    
རང་སོ>་འཆལ་�ོད་ལརང་སོ>་འཆལ་�ོད་ལརང་སོ>་འཆལ་�ོད་ལརང་སོ>་འཆལ་�ོད་ལ་བoན་O་ཡ་ལ་�ངས་ག/མ་སོང་བ!་qས་/་གན་ཐམ་བoན་O་ཡ་ལ་�ངས་ག/མ་སོང་བ!་qས་/་གན་ཐམ་བoན་O་ཡ་ལ་�ངས་ག/མ་སོང་བ!་qས་/་གན་ཐམ་བoན་O་ཡ་ལ་�ངས་ག/མ་སོང་བ!་qས་/་གན་ཐམསསསས་*་ཐོབ་པ།་*་ཐོབ་པ།་*་ཐོབ་པ།་*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༡.༡༥ ཕོ་མོ་གང་Cང་̀ ག་ རང་�་འཆལ་�ོད་ལ་བoན་O་ jར་ནས་�མས་D་འ^ན་ས་`ག་ལས་ ཡང་བར་ལན་�ངས་ག/མ་%་
-ང་གན་ཐམས་	ས་O་ ཡ་ལ་�ངས་ག/མ་སོང་བ!་-གས་ལ་ �ར་གན་kགས་གསར་བPན་%་གན་ཐམ་*་ཐོབ། 
    
དགའ་བོ་�ངས་ག/མ་དགའ་བོ་�ངས་ག/མ་དགའ་བོ་�ངས་ག/མ་དགའ་བོ་�ངས་ག/མ་�ན་བ�ག་པ!་*་ལ�ན་བ�ག་པ!་*་ལ�ན་བ�ག་པ!་*་ལ�ན་བ�ག་པ!་*་ལ་�ར་གན་ཐམ་�ར་གན་ཐམ་�ར་གན་ཐམ་�ར་གན་ཐམསསསས་*་ཐོབ་པ།་*་ཐོབ་པ།་*་ཐོབ་པ།་*་ཐོབ་པ།    
ཁ༽༡.༡༦ ཕོ་མོ་གང་Cང་ རང་སོ>་འཆལ་�ོད་ལ་བoན་O་ དགའ་བོ་ལན་�ངས་ག/མ་%་བར་^་�ན་བ�ག་པ!་*་Kག་ qས་སོར་
གན་kགས་གསར་^་བPན་Cང ་ Q་-གས་ལ་གན་ཐམས་*་ཐོབ། 
    
ཨམ་ཚོ་ག`ག་�་མག་པ་ག`ག་ལས་བvལ་O་ཨམ་ཚོ་ག`ག་�་མག་པ་ག`ག་ལས་བvལ་O་ཨམ་ཚོ་ག`ག་�་མག་པ་ག`ག་ལས་བvལ་O་ཨམ་ཚོ་ག`ག་�་མག་པ་ག`ག་ལས་བvལ་O་གན་ཐམ་གན་ཐམ་གན་ཐམ་གན་ཐམ་*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༡.༡༧ ((((ཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hད)))) ཨམ་ཚོ་ག`ག་ལ་མག་པ་ག`ག་ལས་བvལ་O་འཆང་*་Lག་པ་�ན་བsན་ མག་པ་ག`ག་�་གན་ཐམ་མ་
གཏོགས་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་༧༤ ༧༤ ༧༤ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽༢ པ་Xར་ �་<ས་༡༩པ!་དོན་ཚན་ཏ༽༢ པ་Xར་ �་<ས་༡༩པ!་དོན་ཚན་ཏ༽༢ པ་Xར་ �་<ས་༡༩པ!་དོན་ཚན་ཏ༽༢ པ་Xར་ �་<ས་༡༩----༧༧༧༧----༡༩༩༦ ལས་༡༩༩༦ ལས་༡༩༩༦ ལས་༡༩༩༦ ལས་ཆ་Hད་གནང་ཡོད།ཆ་Hད་གནང་ཡོད།ཆ་Hད་གནང་ཡོད།ཆ་Hད་གནང་ཡོད། 
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j་j་j་j་མ!་གན་kགས་མ!་གན་kགས་མ!་གན་kགས་མ!་གན་kགས་D་�ག་�་Hད་པར་གན་kགས་གསར་བPན་%་D་�ག་�་Hད་པར་གན་kགས་གསར་བPན་%་D་�ག་�་Hད་པར་གན་kགས་གསར་བPན་%་D་�ག་�་Hད་པར་གན་kགས་གསར་བPན་%་གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ།    
ཁ༽༡.༡༨ �ན་^ས་�ངས་0ག་བཟའ་ཚང་བ�ོམས་ཚར་བ!་*་Kག་�ས་ �ར་ཡང་གན་ཐམ་	་བར་བཅར་<་ jར་%་བཟའ་�་Q་
�ས་�ོད་པ!་ཡ་ལ་%་�ག་�་�མས་ཁང་̂ ་ོན་E་ོན་Hད་ན་ Q་ལ་བཟའ་kགས་གསར་བPན་%་གན་ཐམས་*་ཐོབ། 
 
j་མ!་བཟའ་ཚང་̀ ག་�་གནང་བ་Hད་པར་གན་kགས་གསར་�བས་བPན་E!་j་མ!་བཟའ་ཚང་̀ ག་�་གནང་བ་Hད་པར་གན་kགས་གསར་�བས་བPན་E!་j་མ!་བཟའ་ཚང་̀ ག་�་གནང་བ་Hད་པར་གན་kགས་གསར་�བས་བPན་E!་j་མ!་བཟའ་ཚང་̀ ག་�་གནང་བ་Hད་པར་གན་kགས་གསར་�བས་བPན་E!་གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༡.༡༩ *་Kག་ལ་jར་ནས་བPན་པ!་གནས་མོ་ཡོད་Q་ �ར་ཡང་གནས་མོ་གསར་�བས་Kག་བPན་Zས་Gད་Q་ �མས་ཁང ་̂ ་གན་
ཐམས་	་བར་བཅར་ན་ jར་%་གནས་མོ་�ང་པ་,་བོ་�མས་ཁང་̂ ་འོང་P་Q་Xར་Cང་cས་བ�ད་པའམ་ ཡང་ན་ གནས་མོ་�ང་པ་ནས་Q་
Xར་Cང་�ར་�ོད་པ!་�་�་�མས་ཁང་̂ ་ོན་དBས་O ་ Bང་Xར་གནས་མོ་�ང་པ་ལས་གནང་བ་Hད་པར་ གནས་མོ་གསར་བPན་%་
གན་ཐམས་*་ཐོབ།  
 
((((བ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�ས)))) གན་kགས་ཡོད་པ!་ཕོ/མོ་�ས་ ད་Cང་གན་kགས་གཞན་`ག་བPན་|་�་དོན་�་ ./མོ>་�་མ!་གན་kགས་
འ ་�ས༔ 
ཀ- ,་བོ་�མས་D་འ^ན་སར་བཅར་O་ ད་Cང་གན་�ོར་འབད་བ་�་Cང་བ!་ཁས་�ན་	་བའམ། 
ཁ- ད་Cང་གན་�ོར་འབད་བ་�་Cང་བ!་ཁས་�ན་Vབ་པ!་	་rག་ལག་\ས་ཅན་མ་Yལ་བ་`ན་མ་གཏོགས་ �མས་D་འ^ན་ས་
ལས་གན་ཐམས་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས'ལ་ཡོངས་ཚོགས'ལ་ཡོངས་ཚོགས'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་་�ངས་་�ངས་་�ངས་༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་�་<ས་༡༩�་<ས་༡༩�་<ས་༡༩�་<ས་༡༩----༧༧༧༧----༡༩༩༦ ལས༡༩༩༦ ལས༡༩༩༦ ལས༡༩༩༦ ལས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས)))) 
    
ཡ་�་0་�ན་Aང་P་ལོ་,་མ་འ.ར་lན་གན་kགས་གསར་བPན་%་ཡ་�་0་�ན་Aང་P་ལོ་,་མ་འ.ར་lན་གན་kགས་གསར་བPན་%་ཡ་�་0་�ན་Aང་P་ལོ་,་མ་འ.ར་lན་གན་kགས་གསར་བPན་%་ཡ་�་0་�ན་Aང་P་ལོ་,་མ་འ.ར་lན་གན་kགས་གསར་བPན་%་གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༡.༢༠ ཡ་�་0་�ན་Aང་P་ལོ་ག`ག་མ་འ.ར་-ང་ལ་ �མས་ཁང་ལས་གན་kགས་གསར་བPན་%་གན་ཐམས་*་ཐོབ། 
    
གན་ངས་/་བZ་*་Lག་པ!་དG་བ།གན་ངས་/་བZ་*་Lག་པ!་དG་བ།གན་ངས་/་བZ་*་Lག་པ!་དG་བ།གན་ངས་/་བZ་*་Lག་པ!་དG་བ། 
ཁ༽༡.༢༡ གན་འ�ལ་%་�མས་�ག་འ !་དོན་ཚན་ཁ༽༡.༡༢ ནས་༡.༢༠ lན་%་�མས་དོན་ནང་གསལ་Xར་ བཟའ་ཚང་གང་Kག་ལ་ 
�མས་ཁང་ལས་གན་�ོར་%་གན་ཐམས་*་ཐོབ་པ!་*་-གས་ གན་^་བ�ོམས་པ་ཡོད་Cང་Q་དག་གན་%་ངས་/་*་བZ། 
    
གན་ངས་/་བZ་གན་ངས་/་བZ་གན་ངས་/་བZ་གན་ངས་/་བZ་*་*་*་*་Lག་པ!་-གས་D་�ར་བཏང་ཐོབ་ཤོར་ཟད་Zས།Lག་པ!་-གས་D་�ར་བཏང་ཐོབ་ཤོར་ཟད་Zས།Lག་པ!་-གས་D་�ར་བཏང་ཐོབ་ཤོར་ཟད་Zས།Lག་པ!་-གས་D་�ར་བཏང་ཐོབ་ཤོར་ཟད་Zས། 
ཁ༽༡.༢༢ གན་ངས་/་བZ་*་Lག་པ!་བཟའ་ཚང་�་-གས་ལ་ གན་འ�ལ་%་ཐོབ་ཤོར་-གས་�ོད་�ན ་@་*་Lག་པ་མ་གཏོགས་ 
�ར་བཏང་ཐོབ་ཤོར་%་ཟད་Zས་dབ་ཐང་|་ཁ༽༦.༨ པ་དང་འ�ལ་དBས། 
    
ཐབས་Hད་ཡ་ལ་སོང་བ!་-གས་ལཐབས་Hད་ཡ་ལ་སོང་བ!་-གས་ལཐབས་Hད་ཡ་ལ་སོང་བ!་-གས་ལཐབས་Hད་ཡ་ལ་སོང་བ!་-གས་ལ་་་་གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་�ངས་�ངས་�ངས་�ངས་ག/མ་ལས་�ག་Cང་�ར་ཡང་ཐོབ་པ།ག/མ་ལས་�ག་Cང་�ར་ཡང་ཐོབ་པ།ག/མ་ལས་�ག་Cང་�ར་ཡང་ཐོབ་པ།ག/མ་ལས་�ག་Cང་�ར་ཡང་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༡.༢༣ �མས་�ག་འ !་�མས་དོན་ཁ༽༦.༧ པ་ནས་ ༦.༡༥ པ་lན་%་�མས་དོན་ནང་གསལ་བKན་ ཕོ་མོ་གང་Cང་ལ་ཐབས་Hད་
ཡ་ལ་%་�ག་�་�མས་ཁང་ལས་གནང་དBས་Aང་བ!་-གས་|་ གན་ཐམས་�ངས་ག/མ་ལས་�ག་P་	ས་པ་ཡོད་ང་ �མས་ཁང་
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ནས་�ར་ཡང་གན་ཐམས་ཐོབ་`ང་ གན་ངས་/་བZ་Lག་པ་�ན། 
    
ཕ་མ་སོགས་D་Iོ་ལ་མ་འབབ་པར་ཡ་ལ་བཏང་བ་ལཕ་མ་སོགས་D་Iོ་ལ་མ་འབབ་པར་ཡ་ལ་བཏང་བ་ལཕ་མ་སོགས་D་Iོ་ལ་མ་འབབ་པར་ཡ་ལ་བཏང་བ་ལཕ་མ་སོགས་D་Iོ་ལ་མ་འབབ་པར་ཡ་ལ་བཏང་བ་ལ་�ར་ཡང་་�ར་ཡང་་�ར་ཡང་་�ར་ཡང་གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་ཐོབ་�གས།ཐོབ་�གས།ཐོབ་�གས།ཐོབ་�གས། 
ཁ༽༡.༢༤ ཕོ་མོ་/་Kག་�་*ང་ཐོག་&་ �མས་ཁང་ནས་གན་ཐམས་�ངས་ག/མ་lན་	ས་པ་ཡོད་Cང་ ཕོ་མོ་Qའམ་ Q་དག་
�་ས་�ོད་ལས་*ན་པར་ ཕ་མ་སོགས་ནས་ཡ་ལ་བ�ག་པ་�ན་ན་ Q་-གས་ལ་ལན་ངས་ག/མ་ལས་�ག་Cང་ གན་ཐམས་ཐོབ་
`ང་གན་ངས་/་བZ་Lག། 
    
གན་ཐམ་གན་ཐམ་གན་ཐམ་གན་ཐམ་ཡོདཔ་ཙམ་%ས་དབང་ཚད་དང་ཡོདཔ་ཙམ་%ས་དབང་ཚད་དང་ཡོདཔ་ཙམ་%ས་དབང་ཚད་དང་ཡོདཔ་ཙམ་%ས་དབང་ཚད་དང་ཐོབ་ལམ་གཞན་བZ་*་Lག་པ།ཐོབ་ལམ་གཞན་བZ་*་Lག་པ།ཐོབ་ལམ་གཞན་བZ་*་Lག་པ།ཐོབ་ལམ་གཞན་བZ་*་Lག་པ།    
ཁ༽༡.༢༥ �མས་ཁང་ནས་གནང་བ!་གན་ཐམས་Q་|་ ཕོ་མོ་Q་གRས་བཟའ་ཚང་,་མ་Kག་&་,ས་འTན་བgབས་པ!་ཆ་འUག་�་�་
ཙམ་Kག་རང་�ན་བsན་ �མས་ཁང་�་གན་ཐམས་ཡོད་པ་ལ་བ ད་Q་དབང་ཚད་དང་  ཐོབ་ལམ་གཞན་གང་ཡང་བZ་*་Lག། 
    
��་གRས་པ་ ¡་*་��་གRས་པ་ ¡་*་��་གRས་པ་ ¡་*་��་གRས་པ་ ¡་*་དང་གན་འ�ལ་དང་གན་འ�ལ་དང་གན་འ�ལ་དང་གན་འ�ལ་Gད་Gད་Gད་Gད་*་eམས་D་ལམ་�གས།*་eམས་D་ལམ་�གས།*་eམས་D་ལམ་�གས།*་eམས་D་ལམ་�གས། 
    
¡་*་དང་གན་�་བ�ོམ་�གས།¡་*་དང་གན་�་བ�ོམ་�གས།¡་*་དང་གན་�་བ�ོམ་�གས།¡་*་དང་གན་�་བ�ོམ་�གས། 
ཁ༽༢.༡ འ�ག་�་*་Kག་ འ�ག་ནང་འ.ད་^་གནས་�ོད་¡་'ལ་%་*་-གས་སམ་ ¡་*་གཞན་Kག་དང་མཉམ་^་གན་�ོར་@་
འདོད་Aང་<་ Q་ཡང་གན་ཐམས་	་སར་ 'བ་*་གRས་ལས་མ་£ང་བ་Kག་དBས་E་དང་ 'བ་*་Q་དག་ལས་གང་Cང་ག`ག་�མས་
ཁང་ལ་Sས་¤ས་འ3ོངས་?བ་པ!་འ�ག་*་Kག་དBས་པ་མ་ཟད་ 'བ་*་Q་དག་�ས་ང་ བཟའ་ཚང་^་བ�ོམ་E!་*་ཕོ་མོ་གRས་
ཀ!་Eས་ཆ་�གས་པོར་ ¤ས་པ་Kག་དBས་ Q་ཁར་�མས་དོན་ཁ༽༡.༥ པ་དང་ཡང་འ�ལ་དB། 
 
¡་*་དང་གན་�ོར་@¡་*་དང་གན་�ོར་@¡་*་དང་གན་�ོར་@¡་*་དང་གན་�ོར་@ས་པ!་བཟའ་ཚང་-གས་D་*ས་པ!་བཟའ་ཚང་-གས་D་*ས་པ!་བཟའ་ཚང་-གས་D་*ས་པ!་བཟའ་ཚང་-གས་D་*་¥ངས་ཐོབ་ལམ་དང་ ¦གས་�མས་སོགས་ �མས་�གས་གཞན་དང་བsན་་¥ངས་ཐོབ་ལམ་དང་ ¦གས་�མས་སོགས་ �མས་�གས་གཞན་དང་བsན་་¥ངས་ཐོབ་ལམ་དང་ ¦གས་�མས་སོགས་ �མས་�གས་གཞན་དང་བsན་་¥ངས་ཐོབ་ལམ་དང་ ¦གས་�མས་སོགས་ �མས་�གས་གཞན་དང་བsན་
དBས་དBས་དBས་དBས་�གས།�གས།�གས།�གས། 
ཁ༽༢.༢ འ�ག་*་ཕོ་མོ་གང་Cང་Kག་ ¡་*་དང་གན་�ོར་@ས་པ་�ན་<་ Q་དག་�་*་¥ངས་ཐོབ་ལམ་དང་ འ�ག་ནང་�ོད་Lག་*་
Lག་¦གས་�མས་ལ་J་Xར་གནས་དBས་�ན་*ན་སོགས་གང་ཡང་ འ�ག་�་*་¥ངས་འདོགས་�གས་D་�མས་�ག་དང་ གཞན་ཡང་
^ས་བས་སོ་སོར་ འ�ག་ག	ང་ནས་མཛད་Q་གནང་བ!་�མས་�གས་eམས་དང་འ�ལ་དBས་པ་�ན། 
    
¡་*་དང་གན་�ོར་Gད་¡་*་དང་གན་�ོར་Gད་¡་*་དང་གན་�ོར་Gད་¡་*་དང་གན་�ོར་Gད་*!་*!་*!་*!་-གས་ན-གས་ན-གས་ན-གས་ནས་ས་ས་ས་    གཤམ་གསལ་�མས་དོན་དང་འ�ལ་དBས་པ!་-མ་པ།གཤམ་གསལ་�མས་དོན་དང་འ�ལ་དBས་པ!་-མ་པ།གཤམ་གསལ་�མས་དོན་དང་འ�ལ་དBས་པ!་-མ་པ།གཤམ་གསལ་�མས་དོན་དང་འ�ལ་དBས་པ!་-མ་པ། 
ཁ༽༢.༣ འ�ག་པ!་*་¨ར་%་ལ་ལས་ ཕོ་མོ་གང་Cང་Kག་ ¡་*་དང་གན་�ོར་@ས་པ་Aང་<་ ¡་*་Q་Rད་འ�ག་པ!་*་¨ར་ཐོབ་
དང་མ་ཐོབ་J་Xར་ཡང་ ¡་*་དང་གན་�ོར་@ས་པ!་འ�ག་*་Q་Rད་ གཤམ་གསལ་�མས་དོན་ཁ༽༢.༤ པ་ནས་ ༢.༨ བར་%་
�མས་དོན་དང་འ�ལ་དB། 
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¡་*་དང་གན་d¡་*་དང་གན་d¡་*་དང་གན་d¡་*་དང་གན་dབ་*་ལབ་*་ལབ་*་ལབ་*་ལ་B་གནས་*་ཐོབ་པ།་B་གནས་*་ཐོབ་པ།་B་གནས་*་ཐོབ་པ།་B་གནས་*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༢.༤ ག	ང་གཡོག་པ་8ན་<་ �་ལོ་༡༩༧༧ �་ ༦ <ས་ ༡༡ �་Bང་ནས་ B་ས་གནང་བgབས་པ!་-གས་སམ་ ཡང་ན་ ¡་
*་དང་གན་�ོར་མ་@ས་Bང་̂ ་ B་ས་གནང་བgབས་པ!་-གས་8ན་ན་མ་གཏོགས་ Q་*ན་པ!་-གས་ལ་ འ�ག་ག	ང་�་B་གནས་
རབ་འ@མས་འོག་མའམ་ རབ་འ@མས་འོག་མ་ལས་མཐོ་བ!་B་གནས་གང་ཡང་བཀལ་*་Lག། 
    
¡་*་དང་གན་�ོར་Gད་¡་*་དང་གན་�ོར་Gད་¡་*་དང་གན་�ོར་Gད་¡་*་དང་གན་�ོར་Gད་*!་B་གནས་ཡར་¨ང་@་*་Lག་པ།*!་B་གནས་ཡར་¨ང་@་*་Lག་པ།*!་B་གནས་ཡར་¨ང་@་*་Lག་པ།*!་B་གནས་ཡར་¨ང་@་*་Lག་པ།     
ཁ༽༢.༥ �་ལོ་༡༩༧༧ �་ ༦ <ས་ ༡༡ �་Bང་ལས་སམ་ ཡང་ན་ ¡་*་དང་གན་�ོར་མ་@ས་Bང་̂ ་ B་ས་གནང་བgབས་པ!་
-གས་�ན་Cང་ ༡༩༧༧ �་ ༦ <ས་ ༡༡ �འམ་ ¡་*་དང་གན་�ོར་མ་@ས་Bང་̂ ་ B་གནས་-མ་པ་གང་�་ཐོག་&་ཡོད་པ་Q་
གར་རང་བཞག་E་མ་གཏོགས་ B་གནས་-མ་པ་Q་ལས་ཡར་¨ང་@་*་Lག། 
    
¡་*་དང་གན་�ོར་dབ་*!་-གས་¡་འ�ལ་དང་©ང་ª¡་*་དང་གན་�ོར་dབ་*!་-གས་¡་འ�ལ་དང་©ང་ª¡་*་དང་གན་�ོར་dབ་*!་-གས་¡་འ�ལ་དང་©ང་ª¡་*་དང་གན་�ོར་dབ་*!་-གས་¡་འ�ལ་དང་©ང་ªབས་ལས་¥ངས་/བས་ལས་¥ངས་/བས་ལས་¥ངས་/བས་ལས་¥ངས་/་གཏོགས་*་Lག་གཏོགས་*་Lག་གཏོགས་*་Lག་གཏོགས་*་Lགཔ།པ།པ།པ། 
ཁ༽༢.༦ ¡་*་དང་གན་�ོར་Gད་*་གང་Kག་ འ�ག་ག	ང་¡་འ�ལ་ལས་¥ངས་དང་ ©ང་ªབས་ལས་¥ངས་D་ལས་«ར་གཏོགས་*་
Kག་�ན་<་ ལས་¥ངས་Q་དག་ལས་དBངས་པ་	་དBས་པ་�ན་བsན་ ¡་*་དང་གན་�ོར་@ས་པ!་-གས་|་ Bང་གསལ་ལས་
¥ངས་གRས་/་གཏན་ནས་གཏོགས་*་Lག། 
    
¡་*་དང་གན་dབ་*་�་འ�ག་*་¡་*་དང་གན་dབ་*་�་འ�ག་*་¡་*་དང་གན་dབ་*་�་འ�ག་*་¡་*་དང་གན་dབ་*་�་འ�ག་*་གཞན་མlངས་D་ཐོབ་ལམ་*་ཐོབ་པ།གཞན་མlངས་D་ཐོབ་ལམ་*་ཐོབ་པ།གཞན་མlངས་D་ཐོབ་ལམ་*་ཐོབ་པ།གཞན་མlངས་D་ཐོབ་ལམ་*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༢.༧ *་/་དང་/་Kག་�ན་Cང་ ¡་*་དང་གན་�ོར་@ས་པ་Aང་<་ གན་�ོར་Gད་པ་Q་Rད་D་*་<!་-ང་ལ་ ག	ང་ནས་འ�ག་
པ!་*་¥ངས་ཅན་གཞན་ལ་གནང་བ!་kགས་རམ་དང་ ¬ད་7ག་གཤམ་གསལ་%་-གས་གང་ཡང་*་ཐོབ། 
ཀ༽ ས་ཆ!་-གས་D་¬ད་7ག་kགས་རམ། 
ཁ༽ ¬ད་7ག་�་kགས་རམ་�་དལ་%་བ¬ན་འVལ། 
ག༽ སོ་ནམ་%་ལས་ལ་བoན་པ!་ལོ་ཐོག་�་སོན་དང་ ®ོས་¯ང་བཅས་D་kགས་རམ། 
ང༽ °་ནོར་ལ་བoན་པ!་°་ནོར་དང་ ནོར་¨མས་ཅན་སོན་དང་ Q་དག་ལ་བoན་པ! ་འཐོན་བ�ད་D་འབབ་¥ངས་བཟོ་E!་kགས་
རམ་%་-གས། 
ཅ༽ ±ན་བ�ས་D་1ད་^་¡་'ལ་�་བªད་E!་ག	ང་�་kགས་རམ། 
ཆ༽ བཟོ་²་དང་ འ³ལ་ལས་ ཚོང་ལས་D་@་°>་དོན་ལ་ག	ང་ལས་མ་དལ་%་kགས་རམ། 
    
¡་*་དང¡་*་དང¡་*་དང¡་*་དང ་གན་'བ་*་ལ ་གན་'བ་*་ལ ་གན་'བ་*་ལ ་གན་'བ་*་ལ་�ོབ་�ོང་དང་�ོང་བདར་-གས་D་kགས་རམ་*་ཐོབ་པ།་�ོབ་�ོང་དང་�ོང་བདར་-གས་D་kགས་རམ་*་ཐོབ་པ།་�ོབ་�ོང་དང་�ོང་བདར་-གས་D་kགས་རམ་*་ཐོབ་པ།་�ོབ་�ོང་དང་�ོང་བདར་-གས་D་kགས་རམ་*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༢.༨ འ�ག་*!་-གས་ ¡་'ལ་%་*་དང་གན་�ོར་@་<་ ག	ང་�་ཟད་kན་ཐོག་�ོབ་�ོང་དང་ �ོང་བདར་%་-གས་གང་ཡང་*་
ཐོབ་པ་གཤམ་གསལ་Xརཿ 
ཀ༽ �ོབ་�ོང་དང་ �ོང་བདར་%་-གས་ 'ལ་ཁབ་¡་ནང་གང་̂ འང་ ག	ང་ནས་kགས་རམ་གང་ཡང་*་ཐོབ། 
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ཁ༽ གལ་µད་རང་ག	ང་�་ཟད་kན་ཐོག་&་�ོབ་�ོང་ངམ་ �ོང་བདར་Gད་¶ས་ཡོད་འ·ོར་ ¡་*་དང་གན་�ོར་@ས་པ་Aང་ན་ Q་
Rན་ནས་ག	ང་�་kགས་རམ་*་ཐོབ། 
ག༽ Q་Xར་�ོབ་�ོང་དང་ �ོང་བདར་Gད་འ·ོར་ ¡་*་དང་གན་'བ་པ!་-གས་ Q ་lན་%་བར་^་ག	ང་ནས་ཟད་kན་གང་སོང་ 
�ར་ག	ང་ལ་Zས་dབ་P་Yལ་དB། 
ང༽ འ�ག་*་གང་Kག་�ོང་བདར་དང་ �ོབ་�ོང་�་kགས་རམ་ ¡་'ལ་%་ག	ང་ནས་ཐོབ་པ་Kག་�ན་Cང་ Q་Rད་¡་*་དང་ 
གན་�ོར་Aང་ན་ Q་ཡང་འ�ག་ག	ང་ནས་ ¡་ག	ང་ལ་བཀའ་གནང་P་་ �ོབ་�ོང་�་kགས་རམ་Q་Rད་གནང་མཚམས་བཅད་དBས་
པར་བཟོ་E། 
 
འ�འ�འ�འ�ག་*་དང་གན་dབ་པ!་¡་'ལ་པ!་ག་*་དང་གན་dབ་པ!་¡་'ལ་པ!་ག་*་དང་གན་dབ་པ!་¡་'ལ་པ!་ག་*་དང་གན་dབ་པ!་¡་'ལ་པ!་Lས་�གས་�ར།Lས་�གས་�ར།Lས་�གས་�ར།Lས་�གས་�ར།    
ཁ༽༢.༩ ¡་'ལ་བ་Kག་ འ�ག་*་དང་གན་'བ་འདོད་Aང་ན་ འ�ག་*་Q་ཡང་¡ར་འ�ད་སོང་ན་མ་གཏོགས་ ¡་*་Q་Rད་ ནང་^་
�ོད་དBས་པ!་གནད་b་Aང་<་ འ�ག་�་Lས་�གས་དང་འགལ་བ!་Lས་�གས་གཞན་eམས་¸ལ་བ་དང་ གསར་འ¹གས་སོགས་གང་
ཡང་@་*་Lག། 
    
འ�ག་*་དང་གན་'འ�ག་*་དང་གན་'འ�ག་*་དང་གན་'འ�ག་*་དང་གན་'བ་པ!་¡་*་བ་པ!་¡་*་བ་པ!་¡་*་བ་པ!་¡་*་ནས་ ནས་ ནས་ ནས་ 'ལ་ཁབ་D་ལམ་'ལ་ཁབ་D་ལམ་'ལ་ཁབ་D་ལམ་'ལ་ཁབ་D་ལམ་�གས་དང་ག	ང་�་བཀའ་དང་�མས་ལ་�གས་དང་ག	ང་�་བཀའ་དང་�མས་ལ་�གས་དང་ག	ང་�་བཀའ་དང་�མས་ལ་�གས་དང་ག	ང་�་བཀའ་དང་�མས་ལ་གནས་དBས་པ།གནས་དBས་པ།གནས་དBས་པ།གནས་དBས་པ། 
ཁ༽༢.༡༠ ¡་'ལ་%་*་-གས་ འ�ག་*་དང་གན་dབ་P་�ོད་དBཔ་Aང་ན་ འ�ག་�་*་¥ངས་ཐོབ་དང ་མ་ཐོབ་J་Xར་ཡང་ འ�ག་
'ལ་ཁབ་D་ལམ་�གས་དང་ འ�ག་ག	ང་�་བཀའ་དང་ �མས་ག	ང་གང་�ན་ལ་གནས་དBས། 
    
འ�ག་་*་དང་གན་འ�ག་་*་དང་གན་འ�ག་་*་དང་གན་འ�ག་་*་དང་གན་''''བ་པ!་¡བ་པ!་¡བ་པ!་¡བ་པ!་¡་*་ཡང་གན་འ�ལ་%་�མས་�ག་་*་ཡང་གན་འ�ལ་%་�མས་�ག་་*་ཡང་གན་འ�ལ་%་�མས་�ག་་*་ཡང་གན་འ�ལ་%་�མས་�ག་དང་བsན་དBས་པ།དང་བsན་དBས་པ།དང་བsན་དBས་པ།དང་བsན་དBས་པ། 
ཁ༽༢.༡༡ འ�ག་*་དང་གན་dབ་པ!་¡!་*་-གས་|་ འ�ག་�་*་¥ངས་ཐོབ་དང་*་ཐོབ་J་Xར་ཡང་ གན་འ�ལ་%་-གས་གང་
ཡང་ གན་%་�མས་�ག་འ  ་ནང་�་དོན་ཚན་eམས་དང་Sས་པར་འ�ལ་དBས། 
    
��་ག/མ་པ་ བཟའ་ཚང་ས་འºལ་ལ��་ག/མ་པ་ བཟའ་ཚང་ས་འºལ་ལ��་ག/མ་པ་ བཟའ་ཚང་ས་འºལ་ལ��་ག/མ་པ་ བཟའ་ཚང་ས་འºལ་ལ་བoན་པ!་དགའ་བོ>་^མ་ཚད་དང་ཐོབ་ལམ།་བoན་པ!་དགའ་བོ>་^མ་ཚད་དང་ཐོབ་ལམ།་བoན་པ!་དགའ་བོ>་^མ་ཚད་དང་ཐོབ་ལམ།་བoན་པ!་དགའ་བོ>་^མ་ཚད་དང་ཐོབ་ལམ། 
    
དགའ་བོ་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ།དགའ་བོ་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ།དགའ་བོ་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ།དགའ་བོ་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ། 
ཁ༽༣.༡ ((((བ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�ས)))) *་ག`ག་�ས་གན་�ོར་ཅན་`ག་དང་ ས་འºལ་འབད་བ་`ན་ ./མོ་�ས་ཉམས་»ད་ཕོག་*་འ ་�་ 
'ལ་ཡོངས་ལས་*! ་Rན་Xར་¯་ཆ་ཐོབ་ཚད་D་བཅའ་�མས་དང་འ�ལ་O་ དགའ་བོ་�ོད་ཐང་Q་བཟའ་ཚང་བ�ོམས་O་ལོ༔ 
ཀ༽ ག/མ་འོག་E་ �་,་ག/མ་%་¯་ཆ་�ོད་དB། 
ཁ༽ ལོ་བ^ན་འོག་E་ �་,་¼་�་¯་ཆ་�ོད་དB། 
ག༽ ལོ་བ^ན་ལས་�ག་སོང་བ!་-གས་�་ �་,་བ^ན་%་¯་ཆ་�ོད་དB། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས'ལ་ཡོངས་ཚོགས'ལ་ཡོངས་ཚོགས'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་་�ངས་་�ངས་་�ངས་༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ 
པཔཔཔ་Xར་ �་<ས་༡༩་Xར་ �་<ས་༡༩་Xར་ �་<ས་༡༩་Xར་ �་<ས་༡༩----༧༧༧༧----༡༩༩༦ ལས་༡༩༩༦ ལས་༡༩༩༦ ལས་༡༩༩༦ ལས་བ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�ས))))    
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ས་འºལ་%་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་ཐང་།ས་འºལ་%་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་ཐང་།ས་འºལ་%་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་ཐང་།ས་འºལ་%་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་ཐང་། 
ཁ༽༣.༢ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) གན་�ོར ་ཅན་ཕོ/མོ་ ས་འºལ་ལས་བoན་པ!་དགའ་བོ་ཕོ/མོ་འ3་མཉམ་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་
ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
    
གན་kགས་གRས་ལས་�ག་Pགན་kགས་གRས་ལས་�ག་Pགན་kགས་གRས་ལས་�ག་Pགན་kགས་གRས་ལས་�ག་P་་་་ཡོད་*་eམས་D་དགའ་བོ་ཐོབ་ཤོར།ཡོད་*་eམས་D་དགའ་བོ་ཐོབ་ཤོར།ཡོད་*་eམས་D་དགའ་བོ་ཐོབ་ཤོར།ཡོད་*་eམས་D་དགའ་བོ་ཐོབ་ཤོར། 
ཁ༽༣.༣ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) མག་པ/གནས་མོ་གRས་དང་ ཡང་̀ ན་Q་ལས་�ག་*་ *་གཞན་`ག་�ས་མག་པ/གནས་མོ་
འབད་འ¾ད་འt་ན་ མག་པ/གནས་མོ་གན་ཐམ་ཡོད་*་�ངམ་l་�་ དགའ་བོ་b་b་བKན་^་�ོད་དBཔ་མ་ཚད་ Q་ལས་�ག་P་གན་
གསརཔ་བPན་Cང་ ལོ་ངས་དང་བsན་པ!་གན་ཐམས་ཡོད་*་གན་kགས་l་�་དགའ་བོ་�ོད་དB། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ 
༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་་-གས་འ½་་-གས་འ½་་-གས་འ½་)))) 
    
བཟབཟབཟབཟའ་ཚང་̀ ག་¿འ་ཚང་̀ ག་¿འ་ཚང་̀ ག་¿འ་ཚང་̀ ག་¿ས་O་ོས་iར་སོང་*་ལོག་�ོདཔ་དས་O་ོས་iར་སོང་*་ལོག་�ོདཔ་དས་O་ོས་iར་སོང་*་ལོག་�ོདཔ་དས་O་ོས་iར་སོང་*་ལོག་�ོདཔ་ད ་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་�གས། ་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་�གས། ་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་�གས། ་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་�གས། 
ཁ༽༣.༤ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) ཕོ/མོ་བཟའ་ཚང་ཅན་`ག་གཞན་%ས་འ¾ད་Q་ོས་iར་སོང་བ!་Àལ་�་ བཟའ་ཚང་ོས་iར་སོང་
*་Q་ལོག་འོང་Cང་མ་འོང་Cང་ འ¾ད་འt་*་ཕོ/མོ་Q་ལོག་�ོད་<་�མས་དོན་ནང་གསལ་%་དགའ་བོ་ གKས་�ོད་བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་འ ་
�ས་གན་གསརཔ་བPན་Cང་མ་བPན་Cང་ ,་བོ་ཡོད་ན་Q་�་ཐོབ་|་དང་ *་,་Hད་<་�་མ་ལས་�མས་ཞབས་�་ ན་Áན་	ས་པ་ཡོད་
ན་ དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་�མས་Dས་བcས་O་གKས་�ོད་ཡ་�་དང་ Â་»ད་ག`ག་*་Q་�་གནང་དB། (((('ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོངས་ཚོངས་ཚོངས་ཚོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ གས་�ངས་ ༧༤ གས་�ངས་ ༧༤ གས་�ངས་ ༧༤ 
པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཔ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཔ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཔ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½ ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½ ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½ ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½))))    
    
གན་kགས་Hད་lལ་%ས་མB་�ར་dབ་P་ས་འºལ་འAང་བ�ག་པ!་དགའ་བོ་དང་ས་ཆད།གན་kགས་Hད་lལ་%ས་མB་�ར་dབ་P་ས་འºལ་འAང་བ�ག་པ!་དགའ་བོ་དང་ས་ཆད།གན་kགས་Hད་lལ་%ས་མB་�ར་dབ་P་ས་འºལ་འAང་བ�ག་པ!་དགའ་བོ་དང་ས་ཆད།གན་kགས་Hད་lལ་%ས་མB་�ར་dབ་P་ས་འºལ་འAང་བ�ག་པ!་དགའ་བོ་དང་ས་ཆད། 
ཁ༽༣.༥ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) གན་kགས་ཅན་%་ཡ་�ས་ གན་kགས་Hད་Ãས་མB་�ར་dབ་པའམ་ ཡང་ན་ བདག་པོ་
ཅན་%་ཕོ/མོ་Q་དང་ ས་འºལ་འAང་དBས་པ!་དོན་+་ ཕོ/མོ་རང་ལས་བoན་O་འཐོན་པ!་ར་¥ངས་གསལ་པོར་འAང་<་ ཐོབ་ལམ་
ཅན་%་ཡ་�་Q་ལ་ �མས་དོན་ནང་གསལ་%་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་གང་�ན་པ་Q་གO་པོ་Q ་ལས་ཐོབ་ གན་kགས་Hད་Ãས་མB་�ར་dབ་
*འམ་ ས་འºལ་%་དོན ་+་རང་Rད་ལས་Aང་བ!་ཡ་�་Äན་པོ་Q་�་ �ོད་ངན་%་ས་ཆད་Å་C་Æག་བ'་ལས་/མ་བ'་lན་ཕོག། 
(((('ལ་'ལ་'ལ་'ལ་ཡོཡཡོོཡོངསངསངསངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½))))        
    
བཟའ་ཚང་ཁ་བ�ོམས་O་མB་�ར་བཏང་བ!་དགའ་བོ་དང་ཟད་Zས་dབ་ཐང་།བཟའ་ཚང་ཁ་བ�ོམས་O་མB་�ར་བཏང་བ!་དགའ་བོ་དང་ཟད་Zས་dབ་ཐང་།བཟའ་ཚང་ཁ་བ�ོམས་O་མB་�ར་བཏང་བ!་དགའ་བོ་དང་ཟད་Zས་dབ་ཐང་།བཟའ་ཚང་ཁ་བ�ོམས་O་མB་�ར་བཏང་བ!་དགའ་བོ་དང་ཟད་Zས་dབ་ཐང་།         
ཁ༽༣.༦ ((((བ�ར་བ�ས་-བ�ར་བ�ས་-བ�ར་བ�ས་-བ�ར་བ�ས་-གས་འ½གས་འ½གས་འ½གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ཁ་བ�ོམས་O་E་�་འདོད་པ་བ�ད་Q་ གན་kགས་Hདཔ་འབད་མB་�ར་dབ་P་
གཞན་དང་ས་འºལ་ཤོར་བ�ག་པ!་qས་/་ མག་པ/གནས་མོ་�ས་དགའ་བོ་�ར་Çགས་བཤད་འཐོན་ན་ དགའ་བོ་�མས་དང་འ�ལ་O་
ཐོབ་|་དང་ ཕོ/མོ་ཁ་བ�ོམས་པ!་ར་¥ངས་འཐོན་<་ དགའ་བོ་ཐོབ་པ!་Rནམ་ལས་བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་འབད་Q་ �ར་བཏང་ཐོབ་ཤོར་
%་ཟད་Zས་Q་རང་dབ་Lགཔ་མ་གཏོགས་ �མས་དོན་ཁ༽༥.༡ པ་Xར་ kགས་ཞན་འ?ས་ག`ག་�ས་ག`ག་�་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་
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ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
    
འཛོམས་དཔང་Hད་པར་བཟའ་ཚང་ཕོའཛོམས་དཔང་Hད་པར་བཟའ་ཚང་ཕོའཛོམས་དཔང་Hད་པར་བཟའ་ཚང་ཕོའཛོམས་དཔང་Hད་པར་བཟའ་ཚང་ཕོ////མོས་Äམོས་Äམོས་Äམོས་Äན་ཁ་བ�ད་-གས་D་Gད་ངས།ན་ཁ་བ�ད་-གས་D་Gད་ངས།ན་ཁ་བ�ད་-གས་D་Gད་ངས།ན་ཁ་བ�ད་-གས་D་Gད་ངས། 
ཁ༽༣.༧ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་`ག་�་ ས་འºལ་Aང་བ!་གན་འ�ལ་འཐོན་པ!་མཐའ་མར་ *ག་མཐོང་
ལག་བiན་དང་ 3ང་གཏམ་བ�ད་པོ་སོགས་/་ཡང་Hད་པར་ ས་འºལ་ཤོར་བ་བQན་�ར་*་འ ་ཡང་ ཕོ/མོ་ག`ག་dངམ་`ག་�ས་
བ�ད་གཏམ་8ན་<་ དགའ་བོ་�མས་དང་འ�ལ་�ོད་�ན་འབད་བ!་Rནམ་ལས་ གན་kགས་འ?ས་ཤོར་Aང་*་�ས་�ག་�་�ོད་Q་ཡ་
ལ་འབད་དBཔ་8ན་ ཞན་འ?ས་�མས་དོན་ཁ༽ ༥.༧ པ་དང་འ�ལ་དB། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ 
པར་པར་པར་པར་ ་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
    
Äན་པ!་ར་¥ངས་དག་པོརÄན་པ!་ར་¥ངས་དག་པོརÄན་པ!་ར་¥ངས་དག་པོརÄན་པ!་ར་¥ངས་དག་པོར ་མ་ཐོན་lན་ས་པ!་ངས་/་བZ་*་Lག་པ། ་མ་ཐོན་lན་ས་པ!་ངས་/་བZ་*་Lག་པ། ་མ་ཐོན་lན་ས་པ!་ངས་/་བZ་*་Lག་པ། ་མ་ཐོན་lན་ས་པ!་ངས་/་བZ་*་Lག་པ། 
ཁ༽༣.༨ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ཕོ/་མོ་�ས་ གཞན་དང་ས་འºལ་Aང་བ!་Äན་ཁ་བ¿་*་འ ་�ས་ཁ་བ�ད་པ་ ཡང་
ན་^ས་ཚོད་དང་ས་གནས་l་ ར་གསལ་¥ངས་དག་ད,ས་/་བཏོན་|་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ Q ་*ན་ *ག་�ས་བX་བ་དང་ ཁ་�བ་པ་
ལགཔ་མ?ད་པ་ བཟའ་འ?ང་མཉམ་^་བཟའ་བ་l་ལས་བoན་ ¨མས་D་དོགས་པ་ཆགས་པ་ཙམ་%་-གས་|་ ས་འºལ་%་ལ་བZ་
*་Lག། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
    
གནས་ཚང་.ངས་/་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་ཡོད་Hད་D་དG་བ།གནས་ཚང་.ངས་/་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་ཡོད་Hད་D་དG་བ།གནས་ཚང་.ངས་/་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་ཡོད་Hད་D་དG་བ།གནས་ཚང་.ངས་/་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་ཡོད་Hད་D་དG་བ།     
ཁ༽༣.༩ ((((ཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hད))))གནས་ཚང་ཅན་%་*་Kག་�ས་རང་�་གནས་ཚང་མ་བX་བར་བཞག་པ་*ན་<་ ཨམ་ཚོ་གཞན་དང་ཨ་རོགས་དགའ་
རོགས་X་Èར་�ོད་པ་ཙམ་Kག་8ན་ན་ གནས་ཚང་Q!་.ངས་/་ཨ་རོགས་དགའ་རོགས་ལས་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་l་གང་ཡང་བZ་*་
Lག་ Q་ལས་འགལ་ན་�མས་དོན་ཁ༽༨.༡༦ དང་༨.༡༧ དང་བsན་དB། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ 
པར་པར་པར་པར་ ་ཆ་Hད་ཆ་Hད་ཆ་Hད་ཆ་Hད)))) 
    
དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་*་Lག་པ!་དG་བ།དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་*་Lག་པ!་དG་བ།དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་*་Lག་པ!་དG་བ།དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་*་Lག་པ!་དG་བ། 
ཁ༽༣.༡༠ གན་ཐམས་མ་�ན་པ!་བཟའ་ཚང་-གས་ གཤམ་གསལ་ ཁ༽༩.༡ པ!་ནང་དོན་Xར་མ་Aང་བ!་-གས་དང་ གན་ངས་
/་བZ་*་Lག་པ!་བཟའ་ཚང་�་-གས་དང་ གཞན་ཡང་ཡ་ལ་%་�ག་�་�ོད་�ན་@ས་Vབ་པ!་qས་/་བཅས་ གཞན་དང་ས་འºལ་
་̀@ས་ཐམས་ཅད་དགའ་བོ་*་ཐོབ། 
    
ལོ་འ.ར་�ག་P་འངས་པ!་གKས་�ོད་ལོ་འ.ར་�ག་P་འངས་པ!་གKས་�ོད་ལོ་འ.ར་�ག་P་འངས་པ!་གKས་�ོད་ལོ་འ.ར་�ག་P་འངས་པ!་གKས་�ོད་ཡ་�!་ས་འºལ་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།ཡ་�!་ས་འºལ་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།ཡ་�!་ས་འºལ་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།ཡ་�!་ས་འºལ་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ། 
ཁ༽༣.༡༡ ག	ང་དོན་མ་Zས་པར་ བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་གང་Cང་̀ ག་�ས་ གན་kགས་D་ཆ ་བཞག་བ�ད་Q་ ཕན་ཐོག་�་@་བ་Gད་པ་
སོགས་མÂ་»ད་`ག་&་མ་འོང་པར་ལོ་,་ག`ག་གམ་ Q་ལས་�ག་P་འངས་<་ འངས་*་འ  ་�ས་དམ་rག་བPན་P་�ོད་དང་མ་
�ོད་J་Xར་ཡང་ གKས་�ོད་ཡ་�་འ ་�ས་ ས་འºལ་ལམ་ གན་kགས་རང་བPན་Cང་ འངས་*་�་དགའ་བོ་*་ཐོབ། 
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ལོ་འ.ར་ལོ་འ.ར་ལོ་འ.ར་ལོ་འ.ར་�ག་P་འང་བ་པོ>་ས་འºལ་ལ�ག་P་འང་བ་པོ>་ས་འºལ་ལ�ག་P་འང་བ་པོ>་ས་འºལ་ལ�ག་P་འང་བ་པོ>་ས་འºལ་ལ་་་་གKས་�ོད་ཡ་�ས་དགའ་བོ་ཐོབ་པ།གKས་�ོད་ཡ་�ས་དགའ་བོ་ཐོབ་པ།གKས་�ོད་ཡ་�ས་དགའ་བོ་ཐོབ་པ།གKས་�ོད་ཡ་�ས་དགའ་བོ་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༣.༡༢ བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་གང་Cང་Kག་ ག	ང་དོན་�་འངས་པ་མ་བZས་པར་ མÂ་»ད་ག`ག་ཁར་མ་�ོད་པར ་,་ག`ག་གམ་ Q་
ལས་�ག་P་འངས་པ་8ན་Cང་ གKས་�ོད་ཡ་�་འ ་�ས་དམ་rག་མ་འºལ་བར་�ོད་པ་8ན་<་ འངས་*་Q་ལས་ས་འºལ་གང་
རང་Aང་Cང་ གKས་�ོད་ཡ་�་Q་�་དགའ་བོ་ཐོབ། 
    
ོས་iར་པ་�ར་འ@ོར་བས་D་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་ཐང་།ོས་iར་པ་�ར་འ@ོར་བས་D་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་ཐང་།ོས་iར་པ་�ར་འ@ོར་བས་D་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་ཐང་།ོས་iར་པ་�ར་འ@ོར་བས་D་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་བZ་ཐང་། 
ཁ༽༣.༡༣ ཕོ/མོ་གང་Cང་Kག་�ས་ ག	ང་�་,་ལོག་པའམ་ �མས་འགལ་%་@་བ་བ+མས་O་ རང་�་'ལ་ཁབ་�ངས་O་ 
¡!་'ལ་ཁབ་&་ོས་iར་སོང་བ་8ན་ན་ Q! ་Rན ་ལས་ གKས་�ོད་ཡ་�ས་ས་འºལ་མ་ཟད་ གན་kགས་རང་གསརཔ་བPན་Cང་ 
ོས་iར་པ་�ར་ལོག་འ@ོར་Cང་དགའ་བོ་གང་ཡང་*་ཐོབ་P་ རང་�་'ལ་ཁབ་�ངས་O་འk་བ་*ན་<་ ཁ༽༣.༡༡ དང་༣.༡༢ པར་
-གས་འ½་དB།  
 
བ�བ་�ོམ་	་*་ལ་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།བ�བ་�ོམ་	་*་ལ་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།བ�བ་�ོམ་	་*་ལ་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།བ�བ་�ོམ་	་*་ལ་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།    
ཁ༽༣.༡༤ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) ཕོ/མོ་གང་Cང་ བ�བ་�ོམ་	་ན་ 	ས་པ!་Rན ་ལས་ དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་བZ་*་Lག། (((('ལ་'ལ་'ལ་'ལ་
ཡོངས་ཡོངས་ཡོངས་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
    
བཟའ་ཚང་ཕོབཟའ་ཚང་ཕོབཟའ་ཚང་ཕོབཟའ་ཚང་ཕོ////མོ་,་བོ་ཡོད་-ང་Äན་ཁ་མ་�ད་པ!་གO་པོ་ལས་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།མོ་,་བོ་ཡོད་-ང་Äན་ཁ་མ་�ད་པ!་གO་པོ་ལས་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།མོ་,་བོ་ཡོད་-ང་Äན་ཁ་མ་�ད་པ!་གO་པོ་ལས་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།མོ་,་བོ་ཡོད་-ང་Äན་ཁ་མ་�ད་པ!་གO་པོ་ལས་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་Hད་པ། 
ཁ༽༣.༡༥ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) ཕོ/མོ་གང་Cང་ གཞན་མཉམ་ས་འºལ་ཤོར་བ!་�ར་ བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་,་བོ་ོས་iར་སོང་བའམ་
0་བ་ ,་བོ་Hད་པ!་Àལ་�་ Çགས་བཤད་Aང་Cང་ བཟའ་ཚང་,་བོ་ཡོད་-ང་�་ གO་པོ་འ ་�ས་Äན་ཁ་བ�ད་པ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ 
Q་*ན་དགའ་བོ་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བ�་བ�་བ�་བ�ར་བ�སར་བ�སར་བ�སར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
    
བཟའ་ཚང་,་བོ་Hད་པ!་ཚབ་�་་ཚན་%ས་དགའ་བོ་བདའ་*་Lག་པ།བཟའ་ཚང་,་བོ་Hད་པ!་ཚབ་�་་ཚན་%ས་དགའ་བོ་བདའ་*་Lག་པ།བཟའ་ཚང་,་བོ་Hད་པ!་ཚབ་�་་ཚན་%ས་དགའ་བོ་བདའ་*་Lག་པ།བཟའ་ཚང་,་བོ་Hད་པ!་ཚབ་�་་ཚན་%ས་དགའ་བོ་བདའ་*་Lག་པ། 
ཁ༽༣.༡༦ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་,་བོ་Hད་པ!་ཚབ་�་ ་ཚན་དང་¾མ་པ་l་�ས་དགའ་བོ་བདའ་*་Lག། 
(((('ལ་ཡོང'ལ་ཡོང'ལ་ཡོང'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ས་ཚོགས་�ངས་ ས་ཚོགས་�ངས་ ས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) 
    
གO་པོགO་པོགO་པོགO་པོ་,་བོ་Hད་པ!་་ཚན་ལས་དགའ་བོ་བདའ་*་Lག་པ།་,་བོ་Hད་པ!་་ཚན་ལས་དགའ་བོ་བདའ་*་Lག་པ།་,་བོ་Hད་པ!་་ཚན་ལས་དགའ་བོ་བདའ་*་Lག་པ།་,་བོ་Hད་པ!་་ཚན་ལས་དགའ་བོ་བདའ་*་Lག་པ། 
ཁ༽༣.༡༧ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་�་ས་འºལ་འབད་*་གO་པོ་,་བོ་Hད་ན་ ,་བོ་མ་�ོད་lན་བÊག་|་
མ་གཏོགས་ གO་པོ>་¾མ་པ་དང་་ཚན་ལས་དགའ་བོ་�ན་*་Lག་ Q་བiམ་གO་པོ་མ་0་བ!་�ན་མ་�མས་�་	ས་ཡོདཔ་དང་ ཁ་
བ�ད་ཡོདཔ་8ན་Cང་ 0་ཚར་བ!་qས་/་ ¾མ་པ་དང་་ཚན་ལས་དགའ་བོ་*་ཐོབ། ('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་
ཏ༽ ༢ པར་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)                                
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བཟའ་ཚང་̀ ག་མ་0་Bང་བཟའ་ཚང་̀ ག་མ་0་Bང་བཟའ་ཚང་̀ ག་མ་0་Bང་བཟའ་ཚང་̀ ག་མ་0་Bང་ལས་�མས་�་	ས་O་ཡོད་པ!་གO་པོ་ལས་ལས་�མས་�་	ས་O་ཡོད་པ!་གO་པོ་ལས་ལས་�མས་�་	ས་O་ཡོད་པ!་གO་པོ་ལས་ལས་�མས་�་	ས་O་ཡོད་པ!་གO་པོ་ལས་བཟའ་ཚང་བཟའ་ཚང་བཟའ་ཚང་བཟའ་ཚང་0་*!་་0་*!་་0་*!་་0་*!་་ཚན་l་�་དགའ་བོ་ཐོབ་�གས།ཚན་l་�་དགའ་བོ་ཐོབ་�གས།ཚན་l་�་དགའ་བོ་ཐོབ་�གས།ཚན་l་�་དགའ་བོ་ཐོབ་�གས། 
ཁ༽༣.༡༨ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་`ག་གཞན་%ས་འ�ད་སོང་བ!་qས་/་ གKས་�ོད་གན་�་,་བོ ་0་སོང་Cང་ 
.་རང་མ་0་Bང་་ལས་ �མས་�་	ས་བཞགཔ་ཡོད་<་ ཕོ/མོ་བ¿ས་O་འ�ད་སོང་*་གO་པོ་Q་ལས་ དགའ་བོ་�མས་དོན་དང་འ�ལ་
ཕོ/མོ>་་ཚན་བཅར་ཤོས་/་�ན་Q་�་ཐོབ། ('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)    
    
བཟའ་ཚང་ས་འºལ་�་བoན་བཟའ་ཚང་ས་འºལ་�་བoན་བཟའ་ཚང་ས་འºལ་�་བoན་བཟའ་ཚང་ས་འºལ་�་བoན་O་དགའ་བོ་�ངས་ག/མ་�ན་པ!་qས་/་O་དགའ་བོ་�ངས་ག/མ་�ན་པ!་qས་/་O་དགའ་བོ་�ངས་ག/མ་�ན་པ!་qས་/་O་དགའ་བོ་�ངས་ག/མ་�ན་པ!་qས་/་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༣.༡༩ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་`ག་�ས་གན་kགས་མ་སོར་བར་ གཞན་མཉམ་ས་འºལ་འབད་Q་ 
དགའ་བོ་�ངས་ག/མ་�ན་པ!་qས་/་ �ར་ཡང་ས་འºལ་Aང་ན་བཟའ་ཚང་Q་�་དགའ་བོ་*་ཐོབ་ Q་ལ་^་�མས་དོན་ཁ༽༨.༡༣ 
པ་Xར་ གཞན་%ས་དབང་བཙོང་ཐོག་འ?ས་ཤོར་Aང་P་ ཐབས་Hད་དགའ་བོ་�ན་དBཔ་འAང་བ!་-གས་*་བZ། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་
����ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བ�ར་བ�ས་་བ�ར་བ�ས་་བ�ར་བ�ས་་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½-གས་འ½-གས་འ½-གས་འ½))))    
    
j་¡་�ངས་ག/མ་-ང་དགའ་བོ་�ན་Kནམ་ལས་Q!་Àལ་D་བཟའ་ཚང་�་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།j་¡་�ངས་ག/མ་-ང་དགའ་བོ་�ན་Kནམ་ལས་Q!་Àལ་D་བཟའ་ཚང་�་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།j་¡་�ངས་ག/མ་-ང་དགའ་བོ་�ན་Kནམ་ལས་Q!་Àལ་D་བཟའ་ཚང་�་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།j་¡་�ངས་ག/མ་-ང་དགའ་བོ་�ན་Kནམ་ལས་Q!་Àལ་D་བཟའ་ཚང་�་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་Hད་པ། 
ཁ༽༣.༢༠ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་Kག་ གན་kགས་སོར་O་ གན་�ངས་bར་དགའ་བོ་�ངས་b་�ན་བ�ག་
P་ མག་པ་*་,་*་འ3་བ་ག/མ་lན་ དགའ་བོ་�ན་བgབས་པ!་qས་/་ �ར་ཡང་གན་kགས་གསར་^་བPན་Cང་ ཕོ/མོ་འ ་�་
ས་འºལ་J་Xར་Aང་Cང་ གན་kགས་གསར་པ་�་དགའ་བོ་*་ཐོབ་ Q!་ལ་�་�མས་དོན་ཁ༽༨.༡༣ པ་Xར་ གཞན་%ས་དབང་
བཙོང་Aང་P་ ཐབས་Hད ་དགའ་བོ་�ན་དBཔ་Aང་བ!་-གས་*་བZ། ('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་
བ�ར་བ�ས་-གས་འ½) 
    
གན་j་¡་�ངས་ག/མ་-ང་དགའ་བོ་�ན་Kནམ་ལས་གན་j་¡་�ངས་ག/མ་-ང་དགའ་བོ་�ན་Kནམ་ལས་གན་j་¡་�ངས་ག/མ་-ང་དགའ་བོ་�ན་Kནམ་ལས་གན་j་¡་�ངས་ག/མ་-ང་དགའ་བོ་�ན་Kནམ་ལས་Q!་Àལ་%་བཟའ་ཚང་.ངས་/Q!་Àལ་%་བཟའ་ཚང་.ངས་/Q!་Àལ་%་བཟའ་ཚང་.ངས་/Q!་Àལ་%་བཟའ་ཚང་.ངས་/་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༣.༢༡ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) གན་kགས་`ག་�ས་རང་�་གན་�་མ་བX་བར་གཞན་མཉམ་�ོད ་ན་ གན་གསརཔ་*་,་
བོ་*་འ3་བ་ག/མ་%་-ང་ གན་kགས་�ངམ་�་དགའ་བོ་ཐོབ་8ན་Cང་ འ ! ་qས་/་གཞན་མཉམ་གན་dབ་ཡོད་Cང་ གན་
kགས་བK་པ་འ ་�་དགའ་བོ་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས་ ་བ�ར་བ�ས་ ་བ�ར་བ�ས་ ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½-གས་འ½-གས་འ½-གས་འ½))))    
 
�ག་�་�ོད་�ག་�་�ོད་�ག་�་�ོད་�ག་�་�ོད་Vབ་པ!་qVབ་པ!་qVབ་པ!་qVབ་པ!་qས་/་ jར་@ས་D་ས་/་ jར་@ས་D་ས་/་ jར་@ས་D་ས་/་ jར་@ས་D་ས་འºལ་ཡོདཔ་¤ས་Cང་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།ས་འºལ་ཡོདཔ་¤ས་Cང་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།ས་འºལ་ཡོདཔ་¤ས་Cང་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།ས་འºལ་ཡོདཔ་¤ས་Cང་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།    
ཁ༽༣.༢༢ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) jར་བཟའ་ཚང་མཉམ་^་�ོད་བས་ གཞན་མཉམ་ས་འºལ་ཤོར་བ་ཡོད་Cང་ ཡ་ལ་
%་�ག་�་�ོད་ཚར་བ!་qས་/་ �ན་ཆད་D་@་བ་�་བPན་པ!་དགའ་བོ་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོང'ལ་ཡོང'ལ་ཡོང'ལ་ཡོངས་ས་ས་ས་ཚོགས་�ངཚོགས་�ངཚོགས་�ངཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ 
༢ པར༢ པར༢ པར༢ པར་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½))))     
    
�མས་དོན་%་བཀག་དམ་ལས་འགལ་O་གན་བ�ོམས་*་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།�མས་དོན་%་བཀག་དམ་ལས་འགལ་O་གན་བ�ོམས་*་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།�མས་དོན་%་བཀག་དམ་ལས་འགལ་O་གན་བ�ོམས་*་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།�མས་དོན་%་བཀག་དམ་ལས་འགལ་O་གན་བ�ོམས་*་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ། 
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ཁ༽༣.༢༣ གན་�མས་ ཁ༽ ༡.༡༠ དང་ ཁ༽ ༡.༡༡ པ!་ནང་གསལ་བKན་ གན་dབ་མ་Lག་*་དང་ ཁ༽ ༡.༢༡ 
པ!་ནང་དོན་Xར་ གན་ངས་/་བZ་*་Lག་པ!་-གས་ གཞན་དང་ས་འºལ་ ་̀Aང་ལ་དགའ་བོ་*་ཐོབ། 
    
དགའ་བོ་ཡངས་ཆག་བཞག་Cང་ས་འºལ་�ངས་ག/མ་ཤོར་བ!་qས་/་དགའ་བོ་ཡངས་ཆག་བཞག་Cང་ས་འºལ་�ངས་ག/མ་ཤོར་བ!་qས་/་དགའ་བོ་ཡངས་ཆག་བཞག་Cང་ས་འºལ་�ངས་ག/མ་ཤོར་བ!་qས་/་དགའ་བོ་ཡངས་ཆག་བཞག་Cང་ས་འºལ་�ངས་ག/མ་ཤོར་བ!་qས་/་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༣.༢༤ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་̀ ག་�ས་ས་འºལ་�ངས་ག/མ་lན་Aང་P་ གO་པོ་ལས་དགའ་བོ་མ་�ན་
པར་ཡངས་ཆག་བཞག་པ་�ན་Cང་ ཚར་ག/མ་%་Àལ་ལས་ གཞན་དང་ས་འºལ་ ་̀Aང་ལ་དགའ་བོ་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་
�ངས་༧༤པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར�ངས་༧༤པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར�ངས་༧༤པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར�ངས་༧༤པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས་ ་བ�ར་བ�ས་ ་བ�ར་བ�ས་ ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½-གས་འ½-གས་འ½-གས་འ½)))) 
    
,་ལོ,་ལོ,་ལོ,་ལོག་པ!་གནད་ལས་�མས་/ག་པ!་གནད་ལས་�མས་/ག་པ!་གནད་ལས་�མས་/ག་པ!་གནད་ལས་�མས་/་lད་*་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།་lད་*་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།་lད་*་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ།་lད་*་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་པ། 
ཁ༽༣.༢༥ ཡ་�་Kག་ག	ང་�་,་ལོག་པ!་གནད་�་བoན་�མས་�་lདཔ་8ན་ན་ Q་Rན་ལས་ གKས་�ོད་ཡ་�་འ ་�ས་ས་འºལ་
གང་རང་Aང་Cང་ �མས་/་lད་*་Q་�་དགའ་བོ་*་ཐོབ། 
    
,་ལོག་པ་*ན་<་ལོ་ག/མ་ནང་འ.ད་དགའ་བོ་ཐོབ་པ་དང་Q་ལས་�ག་ན་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།,་ལོག་པ་*ན་<་ལོ་ག/མ་ནང་འ.ད་དགའ་བོ་ཐོབ་པ་དང་Q་ལས་�ག་ན་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།,་ལོག་པ་*ན་<་ལོ་ག/མ་ནང་འ.ད་དགའ་བོ་ཐོབ་པ་དང་Q་ལས་�ག་ན་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ།,་ལོག་པ་*ན་<་ལོ་ག/མ་ནང་འ.ད་དགའ་བོ་ཐོབ་པ་དང་Q་ལས་�ག་ན་དགའ་བོ་*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༣.༢༦ �མས་/་lད་*་ག	ང་�་,་ལོག་པ!་ངས་/་གཏོགས་པ་*ན་<་ ལོ་,་ག/མ་%་ནང་འ.ད་གKས་�ས་ཡ་�་འ ་
�ས་ས་འºལ་གང་Aང་ �མས་/་lད་*་Q་�་དགའ་བོ་�མས་དོན་བKན་ཐོབ་ གལ་µད་�མས་/་lད་*་Q་ལོ་ག/མ་མམ་ ག/མ་
ལས་�ག་<་ གKས་�ས་ཡ་�ས་ས་འºལ་ལམ་གན་kགས་རང་བPན་Cང་དགའ་བོ་*་ཐོབ། 
    
ས་�ོད་D་བས་¦གས་འབད་*་ལས་དགའ་ས་�ོད་D་བས་¦གས་འབད་*་ལས་དགའ་ས་�ོད་D་བས་¦གས་འབད་*་ལས་དགའ་ས་�ོད་D་བས་¦གས་འབད་*་ལས་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ།བོ>་ཐོབ་ལམ།བོ>་ཐོབ་ལམ།བོ>་ཐོབ་ལམ། 
ཁ༽༣.༢༧ བདག་པོ་ཅན་%་གན་�་`ག་�་ *་གཞན་%ས་ས་འºལ་�ོད་E!་བས་¦གས་འབད་ཡོད་<་ ད,ས་/་ས་
འºལཤོར་བ!་ར་¥ངས་མ་འཐོན་Cང་ བས་¦གས་འབད་བ!་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་|་ ,་བོ་གང་�ན་%་Ëད་ཀ་ཕོག། 
    
�ོམ་mན་*་-གས་D་དགའ་བོ་�ོད�ོམ་mན་*་-གས་D་དགའ་བོ་�ོད�ོམ་mན་*་-གས་D་དགའ་བོ་�ོད�ོམ་mན་*་-གས་D་དགའ་བོ་�ོད ་�ན་འབད་ཐང་། ་�ན་འབད་ཐང་། ་�ན་འབད་ཐང་། ་�ན་འབད་ཐང་།     
ཁ༽༣.༢༨ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) གཞན་%་བཟའ་ཚང་�་བ�བ་@་�ོམ་པ་ཅན་%ས་ས་འºལ་འAང་ན་ དགའ་བོ་�ོད་�ན་
སོགས་�མས་འ^ན་བEད་Q་མ་གཏོགས་ ཕན་lན་+་བོ་ནང་འ.ད་ལས་འºན་ཐག་བཅད་*་Lག་ Q་ལས་འགལ་ན་�ོམ་mན་%་*་Q་
ལས་�མས་དོན་ནང་གསལ་%་དགའ་བོ་ལོག་བXབ་ག	ང་བcས་དང་ ཡ་�་Q་�་དགའ་བོ་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ང'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ང'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ང'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ ས་ ༧༤ ས་ ༧༤ ས་ ༧༤ 
པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཔ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཔ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཔ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½))))                        
    
�ོམ་པ་ཤོར་བ!་གན་འ�ལ་བས་�མས་D་ལམ་�གས།�ོམ་པ་ཤོར་བ!་གན་འ�ལ་བས་�མས་D་ལམ་�གས།�ོམ་པ་ཤོར་བ!་གན་འ�ལ་བས་�མས་D་ལམ་�གས།�ོམ་པ་ཤོར་བ!་གན་འ�ལ་བས་�མས་D་ལམ་�གས།    
ཁ༽༣.༢༩ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) �ོམ་mན་%་*་དང་ བདག་པོ་ཅན་%་གན་�་ས་འºལ་འAང་<་ �མས་འ^ན་ལས་ 
�མས་དོན་ནང་གསལ་%་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་ཅན་Q་�་�ོད་Q་ �ོམ་mན་%་*་Q་ ²་ཚང་གང་�ན་Q་ནང་ Q་�གས་D་གནས་lལ་ཁ་
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གསལ་�ག་ཐོག་Yལ་བ་ནས་ ས་པོ་ཕོ/མོ་གRས་ཀ་�་ གཤམ་གསལ་�མས་དོན་ཁ༽༣.༣༠ པ་Xར་%་ས་@་བཀལ་E། (((('ལ་'ལ་'ལ་'ལ་
ཡོཡཡོོཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½ ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½ ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½ ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½))))    
    
�ོམ་mན་%ས་ས་འºལ་ཤོར་བ!་ས་@་�ར།�ོམ་mན་%ས་ས་འºལ་ཤོར་བ!་ས་@་�ར།�ོམ་mན་%ས་ས་འºལ་ཤོར་བ!་ས་@་�ར།�ོམ་mན་%ས་ས་འºལ་ཤོར་བ!་ས་@་�ར། 
ཁ༽༣.༣༠ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) ཕོ/མོ་`ག་དང་�ོམ་mན་%་*་`ག་ས་འºལ་ཤོར་བ་8ན་<་ Q་�གས་ག�ས་°>་wད་
�་l་�ས་བདག་འTན་ཐོག་�མས་�་	་དB་ �མས་འ^ན་ལས་ས་@་�་,་Ìག་�མས་བཙོན་�་ འ?ས་Dས་ཡངས་ཆག་Hད་པར་
ས་པོ་ཕན་lན་གRས་ཆ་ར ་�་བཀལ་དB་ wད་�་ནས་དBངས་བ�ར་མ་	་བར་བཞག་<་ wད་�་�་�་,་ག/མ་%་�མས་བཙོན་ནམ་ 
ཡང་ན་ Q་དང་མཉམ་པ!་�མས་འ?ས་D་ས་ཆད་ཕོག། ('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བ�ར་བ�ས་
-གས་འ½)   
དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་Hད་བKན་^་�ན་པ!་-གས་D་ས་@།དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་Hད་བKན་^་�ན་པ!་-གས་D་ས་@།དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་Hད་བKན་^་�ན་པ!་-གས་D་ས་@།དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་Hད་བKན་^་�ན་པ!་-གས་D་ས་@། 
ཁ༽༣.༣༡ �མས་དོན་ཁ༽༣.༡༠ པ་དང་ ༣.༡༡ པ་ ༣.༡༣ པ་ནས་ ༣.༡༧ lན་དང་ ༣.༡༩ ལས་ ༣.༢༦ lན་%་ནང་
གསལ་Xར་ དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་Hད་བKན་^་�ན་པ!་ས་@་ གཤམ་གསལ་�མས་དོན་ཁ༽ ༨.༡༦ པ!་ནང་དོན་དང་འ�ལ་དB། 
    
��་བK་པ་ བཟའ་ཚང་ཡ་ལ་%ས་གན་�་བPན་*་Q་ལས་�ོད་དBས་པ!་�ོག་འཇལ་�ར།��་བK་པ་ བཟའ་ཚང་ཡ་ལ་%ས་གན་�་བPན་*་Q་ལས་�ོད་དBས་པ!་�ོག་འཇལ་�ར།��་བK་པ་ བཟའ་ཚང་ཡ་ལ་%ས་གན་�་བPན་*་Q་ལས་�ོད་དBས་པ!་�ོག་འཇལ་�ར།��་བK་པ་ བཟའ་ཚང་ཡ་ལ་%ས་གན་�་བPན་*་Q་ལས་�ོད་དBས་པ!་�ོག་འཇལ་�ར།    
    
�ོག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ།�ོག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ།�ོག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ།�ོག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ། 
ཁ༽༤.༡ ((((བ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�ས)))) *་ག`ག་�ས་ གན་�ོར་ཅན་`ག་དང་ས་འºལ་Aང་Kནམ་ལས་ ./མོ་དང་ག`ག་ཁར་གན་kགས་
བ�ོམས་པ་`ན་ བÄན་*་Q་�ས་ཉམས་»ད་ཕོག་*་Q་�་ �ོག་འཇལ་ 'ལ་ཡོངས་ལས་*!་Rན་Xར་¯་ཆ་ཐོབ་ཚད་D་བཅའ་�མས་
དང་འ�ལ་O་ བཟའ་ཚང་བ�ོམས་O་ལོཿ 
ཀ༽  ག/མ་འོག་E་ �་,་ག/མ་%་¯་ཆ་�ོད་དB། 
ཁ༽  བ^ན་འོག་E་ �་,་¼་�་¯་ཆ་�ོད་དB། 
 ག༽  བ^ན་ལས་�ག་སོང་བ!་-གས་�་ �་,་བ^ན་%་¯་ཆ་�ོད་དB། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་  �ངས་ ༧༤ པ!་དོན་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་  �ངས་ ༧༤ པ!་དོན་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་  �ངས་ ༧༤ པ!་དོན་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་  �ངས་ ༧༤ པ!་དོན་
ཚན་ཏ༽ ༢ པ་Xར་ �་<ས་༡༩ཚན་ཏ༽ ༢ པ་Xར་ �་<ས་༡༩ཚན་ཏ༽ ༢ པ་Xར་ �་<ས་༡༩ཚན་ཏ༽ ༢ པ་Xར་ �་<ས་༡༩----༧༧༧༧----༡༩༩༦ ལས་བ�ར་བ�ས༡༩༩༦ ལས་བ�ར་བ�ས༡༩༩༦ ལས་བ�ར་བ�ས༡༩༩༦ ལས་བ�ར་བ�ས)))) 
 
གན་kགས་གRས་ལས་མང་བགན་kགས་གRས་ལས་མང་བགན་kགས་གRས་ལས་མང་བགན་kགས་གRས་ལས་མང་བརརརར་ཡོད་*་l་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་།་ཡོད་*་l་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་།་ཡོད་*་l་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་།་ཡོད་*་l་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་། 
ཁ༽༤.༢ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) གན་kགས་གRས་སམ ་Q་ལས་�ག་P་ཡོད་པ!་ཡ་�་`ག་ གཞན་%ས་གན་འབད་བPན་<་ 
གO་པོ་འ ་�ས་ གན་ཐམས་ཡོད་*་ཡ་�་�་ གན་ཐམས་ནང་གསལ་%་ལོ་ངས་གང་སོང་དང་བsན་O་ �ོག་འཇལ་j་མ!་གན་
kགས་b་b་བKན་^་�ོད་དB། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བ་བ་བ་བ�ར་བ�ས�ར་བ�ས�ར་བ�ས�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
    
བཟའ་ཚང་ཡ་འ·ལ་%ས་འ�ད་Q་ོས་iར་སོང་*་�ར་ལོག་འ@ོར་བས་D་�ོག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་།བཟའ་ཚང་ཡ་འ·ལ་%ས་འ�ད་Q་ོས་iར་སོང་*་�ར་ལོག་འ@ོར་བས་D་�ོག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་།བཟའ་ཚང་ཡ་འ·ལ་%ས་འ�ད་Q་ོས་iར་སོང་*་�ར་ལོག་འ@ོར་བས་D་�ོག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་།བཟའ་ཚང་ཡ་འ·ལ་%ས་འ�ད་Q་ོས་iར་སོང་*་�ར་ལོག་འ@ོར་བས་D་�ོག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་།    
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ཁ༽༤.༣ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་`ག་ གཞན་%ས་འ�ད་Q་ོས་iར་སོང་བ!་བÀལ་�་ བཟའ་�་Q་ལོག་འ@ོར་
Cང་མ་འ@ོར་Cང་ འ�ད་*་གO་པོ་ལོག་འ@ོར ་<་ �མས་དོན་ནང་གསལ་%་�ོག་འཇལ་ གKས་�ོད་ཡ་�་འ ་�་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་
ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½))))        
    
འ�ད་འkའ�ད་འkའ�ད་འkའ�ད་འk་*་གO་པོ་ལོག་འ@ོར་་*་གO་པོ་ལོག་འ@ོར་་*་གO་པོ་ལོག་འ@ོར་་*་གO་པོ་ལོག་འ@ོར་<་གKས་�ོད་ཡ་�་�་གན་གསརཔ་ཡོད་Cང་�ོག་འཇལ་ཐོབ་པ།<་གKས་�ོད་ཡ་�་�་གན་གསརཔ་ཡོད་Cང་�ོག་འཇལ་ཐོབ་པ།<་གKས་�ོད་ཡ་�་�་གན་གསརཔ་ཡོད་Cང་�ོག་འཇལ་ཐོབ་པ།<་གKས་�ོད་ཡ་�་�་གན་གསརཔ་ཡོད་Cང་�ོག་འཇལ་ཐོབ་པ།    
ཁ༽༤.༤ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) ོས་iར་སོང་*་བཟའ་�་Q་མ་ལོག་Cང་ འ¾ད་འt་*་གO་པོ་ལོག་འ@ོར་<་ གKས་�ོད་གན་
�་Qས་ གན་གསརཔ་བPན་ཡོད་Cང་ འ¾ད་འt་*་Q་ལས་�ོག་འཇལ་ཚང་¦གས་ཐོབ། (((('ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་
ཚན་ཏ༽ ༢ པརཚན་ཏ༽ ༢ པརཚན་ཏ༽ ༢ པརཚན་ཏ༽ ༢ པར་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½))))        
    
བཟའ་�་བཟའ་�་བཟའ་�་བཟའ་�་འ¾ད་འt་*་ལོག་འ¾ད་འt་*་ལོག་འ¾ད་འt་*་ལོག་འ¾ད་འt་*་ལོག་འ@ོརའ@ོརའ@ོརའ@ོར ་<་�ོག་འཇལ་ཐོབ་པ། ་<་�ོག་འཇལ་ཐོབ་པ། ་<་�ོག་འཇལ་ཐོབ་པ། ་<་�ོག་འཇལ་ཐོབ་པ།    
ཁ༽༤.༥  ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ཅན་%་མག་པ/གནས་མོ་གཞན་%ས་འ¾ད་སོང་བ་ནས་ མག་པ/གནས་མོ་,་
བོ་ལོག་འ@ོར་དང་མ་འ@ོར་J་Xར་ཡང་ འ¾ད་འt་*་གO་པོ་�ར་འ@ོར་ན་ གKས་�ས་མགཔ/གནས་མོས་གན་གསརཔ་བPན་པ་ཡོད་
Cང་ �ོག་འཇལ་ཚང་འÎགས་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
    
ཡ་�་,་བོ་མ་0་Bང་ལས་�མས་�་	ས་པ་ཡོད་ན་ཡ་�!་་ཚན་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་E!་-མ་པ།ཡ་�་,་བོ་མ་0་Bང་ལས་�མས་�་	ས་པ་ཡོད་ན་ཡ་�!་་ཚན་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་E!་-མ་པ།ཡ་�་,་བོ་མ་0་Bང་ལས་�མས་�་	ས་པ་ཡོད་ན་ཡ་�!་་ཚན་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་E!་-མ་པ།ཡ་�་,་བོ་མ་0་Bང་ལས་�མས་�་	ས་པ་ཡོད་ན་ཡ་�!་་ཚན་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་E!་-མ་པ། 
ཁ༽༤.༦ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་̀ ག་ ,་བོ་0་སོང་Cང་ .་རང་མ་0་Bང་ནས་ གན་kགས་གཞན་%ས་་འ¾ད་སོང་
བ!་�ར་ �མས་�་	ས་ཡོདཔ་�ན་<་ འ¾ད་འt་*་འ ་ལས་�ོག་འཇལ་ འདས་*་དང་མÂ་»ད་ག`ག་པ!་¾མ་པ་�་ཐོབ། ('ལ་
ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)    
    
ཡ་�་,་བོ་Hད་ན་jརཡ་�་,་བོ་Hད་ན་jརཡ་�་,་བོ་Hད་ན་jརཡ་�་,་བོ་Hད་ན་jར་ན་ན་ན་ནས་�མས་�་	ས་པ་Hད་<་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་ས་�མས་�་	ས་པ་Hད་<་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་ས་�མས་�་	ས་པ་Hད་<་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་ས་�མས་�་	ས་པ་Hད་<་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་�གས་དང་	ས་ཡོད་Cང་Â་»ད་ག`ག་པ་Hད་ན་Q!་ཐོབ་ཐང་།�གས་དང་	ས་ཡོད་Cང་Â་»ད་ག`ག་པ་Hད་ན་Q!་ཐོབ་ཐང་།�གས་དང་	ས་ཡོད་Cང་Â་»ད་ག`ག་པ་Hད་ན་Q!་ཐོབ་ཐང་།�གས་དང་	ས་ཡོད་Cང་Â་»ད་ག`ག་པ་Hད་ན་Q!་ཐོབ་ཐང་། 
ཁ༽༤.༧ གO་པོ་�ར་ལོག་འ@ོར་བས་ཡ་�་,་བོ་0་སོང་ན་ ཡ་�་,་བོ་མ་0་Bང་ལས་�མས་�་	ས་པ་Hད་ན་ �ོག་འཇལ་གང་ཡང་*་
ཐོབ་ 	ས་པ་ཡོད་Cང་ Â་»ད་ག`ག་པ་Hད་<་རོ་བ7་dབ་*་/་�ན་Q་�་ཐོབ་E། 
    
ོོོོས་iར་སོང་*་གO་པོ་མ་འ@ོར་-ང་¾མ་པ་ལས་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ།ས་iར་སོང་*་གO་པོ་མ་འ@ོར་-ང་¾མ་པ་ལས་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ།ས་iར་སོང་*་གO་པོ་མ་འ@ོར་-ང་¾མ་པ་ལས་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ།ས་iར་སོང་*་གO་པོ་མ་འ@ོར་-ང་¾མ་པ་ལས་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༤.༨ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་`ག་གཞན་%ས་འ¾ད་Q་ོས་iར་སོང་<་ འ¾ད་འt་*་གO་པོ་*་, ་བོ་ལོག་མ་
�ོའ@ོར་lན་བÊགས་|་མ་གཏོགས་ ོས་iར་སོང་*!་¾མ་པ་དང་ ནང་*་ལས་�ོག་འཇལ་l་གང་ཡང་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་
�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་    ཏ༽ ༢ པརཏ༽ ༢ པརཏ༽ ༢ པརཏ༽ ༢ པར་བ�ར་བ�་བ�ར་བ�་བ�ར་བ�་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½ས་-གས་འ½ས་-གས་འ½ས་-གས་འ½))))    
    
གO་པོ་,་བོ་Hད་པ!་་ཚན་ལས་�ོག་འཇལ་�ན་*་Lག་པ།གO་པོ་,་བོ་Hད་པ!་་ཚན་ལས་�ོག་འཇལ་�ན་*་Lག་པ།གO་པོ་,་བོ་Hད་པ!་་ཚན་ལས་�ོག་འཇལ་�ན་*་Lག་པ།གO་པོ་,་བོ་Hད་པ!་་ཚན་ལས་�ོག་འཇལ་�ན་*་Lག་པ།    
ཁ༽༤.༩ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་̀ ག་བ¿ས་O་འ¾ད་འt་*་གO་པོ་0་སོང་ན་ མ་0་Bང་ལས་�མས་D་འ^ན་སར་
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	ས་པ་ཡོད་Cང་ གO་པོ>་¾མ་པ་དང་ ་ཚན་ལས་�ོག་འཇལ་�ན་*་Lག། ('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ 
པརཔརཔརཔར་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
    
ལོ་འ.ར་�ག་P་འང་བ!་གKས་�ོད་ཡ་�ས་གན་གསར་བPན་Cང་འང་*་�་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ།ལོ་འ.ར་�ག་P་འང་བ!་གKས་�ོད་ཡ་�ས་གན་གསར་བPན་Cང་འང་*་�་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ།ལོ་འ.ར་�ག་P་འང་བ!་གKས་�ོད་ཡ་�ས་གན་གསར་བPན་Cང་འང་*་�་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ།ལོ་འ.ར་�ག་P་འང་བ!་གKས་�ོད་ཡ་�ས་གན་གསར་བPན་Cང་འང་*་�་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ། 
ཁ༽༤.༡༠ ག	ང་དོན་�་འངས་པ་མ་བZས་པར་ བཟའ་ཚང་̀ ག་ལས་ ཕོ/མོ་གང་Cང་̀ ག་གན་kགས་D་ཆ་བཞག་བ�ད་Q་ 
Â་»ད་`ག་�་མ་འོང་པར་ལོ་ག`ག་གམ་ Q་ལས་�ག་P་འངས་<་ འང་*་�ས་དམ་rག་བན་O་�ོད་Cང་མ་�ོད་Cང་ གKས་�ོད་
ཡ་�་Q་�ས་ གན་kགས་གསརཔ་བPན་པ་�་ གན་kགས་གསརཔ་Q་ལས་འང་*་.ངས་/་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ། 
    
གKས་�ོད་ཡ་�་དམ་rག་གKས་�ོད་ཡ་�་དམ་rག་གKས་�ོད་ཡ་�་དམ་rག་གKས་�ོད་ཡ་�་དམ་rག་བoན་O་བoན་O་བoན་O་བoན་O་�ོད་*་`ག་8ན་<་འང་*་��ོད་*་`ག་8ན་<་འང་*་��ོད་*་`ག་8ན་<་འང་*་��ོད་*་`ག་8ན་<་འང་*་�ས་ལོ་འ.ར་�ག་པ!་Àལ་�་གན་གསར་བPན་Cང་�ོག་འཇལ་ས་ལོ་འ.ར་�ག་པ!་Àལ་�་གན་གསར་བPན་Cང་�ོག་འཇལ་ས་ལོ་འ.ར་�ག་པ!་Àལ་�་གན་གསར་བPན་Cང་�ོག་འཇལ་ས་ལོ་འ.ར་�ག་པ!་Àལ་�་གན་གསར་བPན་Cང་�ོག་འཇལ་
ཐོབ་པ།ཐོབ་པ།ཐོབ་པ།ཐོབ་པ།       
ཁ༽༤.༡༡  ག	ང་དོན་�་འངས་པ་མ་བZས་པར་ མÂ་»ད་ག`ག་&་མ་འོང་པར་ལོ་ག`ག་གམ་ Q་ལས་�ག་P་འངས་Cང་ 
གKས་�ོད་ཡ་�་Q་�ས་དམ་rག་བoན་O་�ོད་པ་8ན་<་ འངས་*་འ ་�ས་གན་kགས་གསརཔ་བPན་Cང་ གན་kགས་
གསརཔ་Q་ལས་གKས་�ོད་ཡ་�!་.ངས་/་�མས་དོན་དང་མ?ན་པ!་�ོག་འཇལ་ཐོབ། 
    
བཟའ་ཚང་.ངས་/་�ོག་འཇལབཟའ་ཚང་.ངས་/་�ོག་འཇལབཟའ་ཚང་.ངས་/་�ོག་འཇལབཟའ་ཚང་.ངས་/་�ོག་འཇལ་�ངས་�ངས་�ངས་�ངས་ག/མ་�ན་qས་�ར་་ག/མ་�ན་qས་�ར་་ག/མ་�ན་qས་�ར་་ག/མ་�ན་qས་�ར་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ།�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ།�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ།�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༤.༡༢ ((((བ�བ�བ�བ�ར་བ�ས་-གས་འ½ར་བ�ས་-གས་འ½ར་བ�ས་-གས་འ½ར་བ�ས་-གས་འ½)))) ཕོ/མོ་`ག་�ས་གན་kགས་སོར་O་ �ོག་འཇལ་�ངས་ག/མ་�ན་པ!་བÀལ་ལས་ �ངས་
བK་པ་ནས་�ོག་འཇལ་གང་ཡང་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½))))    
 
བཟའ་ཚང་.ངབཟའ་ཚང་.ངབཟའ་ཚང་.ངབཟའ་ཚང་.ངས་/་�ོག་འཇལ་�ངས་ས་/་�ོག་འཇལ་�ངས་ས་/་�ོག་འཇལ་�ངས་ས་/་�ོག་འཇལ་�ངས་ག/མ་�ན་ག/མ་�ན་ག/མ་�ན་ག/མ་�ན་qས་qས་qས་qས་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ།�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ།�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ།�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༤.༡༣ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ག`ག་�ས་རང་�་གན་�་མ་བX་བར་བཞག་P་གན་གསརཔ་བPན་ན་ Q་དང་
འ3་བ་གན་�!་*་,་*་འ3་བ་ག/མ་%་.ངས་/་ �ོག་འཇལ་ཐོབ་པ་�ན་ང་ གནས་ཚང་བK་པ་ནས་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ། (((('ལ་'ལ་'ལ་'ལ་
ཡོངས་ཚོཡོངས་ཚོཡོངས་ཚོཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ� ་བ� ་བ� ་བ�ར་བ�སར་བ�སར་བ�སར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
                                                                                                 
�ོག་འཇལ་ཡངས་ཆག་བཞག་P་�ན་པ་Hད་Cང་གན་kགས་�ངས་ག/མ་སོར་qས་�ོག་འཇལ་�ོག་འཇལ་ཡངས་ཆག་བཞག་P་�ན་པ་Hད་Cང་གན་kགས་�ངས་ག/མ་སོར་qས་�ོག་འཇལ་�ོག་འཇལ་ཡངས་ཆག་བཞག་P་�ན་པ་Hད་Cང་གན་kགས་�ངས་ག/མ་སོར་qས་�ོག་འཇལ་�ོག་འཇལ་ཡངས་ཆག་བཞག་P་�ན་པ་Hད་Cང་གན་kགས་�ངས་ག/མ་སོར་qས་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ།*་ཐོབ་པ། 
ཁ༽༤.༡༤ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) ཕོ/མོ་གང་Cང་̀ ག་ནས་ རང་ས!་�ོད་ས་ལས་བoན་O་ གན་kགས་�ངས་ག/མ་lན་སོར་
བ་8ན་<་ ཡ་�་Q་དག་�ས་གO་པོ་l་ལས་�ོག་འཇལ་མ་�ན་པར་ཡངས་ཆག་བཞག་པ་8ན་Cང་ Q!་qས་/་|་ ཕོ/མོས་གན་
kགས་གསར་པ་གང་བPན་�་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས་-གས་་-གས་་-གས་་-གས་
འ½འ½འ½འ½)))) 
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བཙོན་ལ་ཡོད་*་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་དང་*་ཐོབ་པ!་དG་བ།བཙོན་ལ་ཡོད་*་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་དང་*་ཐོབ་པ!་དG་བ།བཙོན་ལ་ཡོད་*་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་དང་*་ཐོབ་པ!་དG་བ།བཙོན་ལ་ཡོད་*་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་དང་*་ཐོབ་པ!་དG་བ། 
ཁ༽༤.༡༥ བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་`ག་�མས་ནང་lད་Q་ལོ་ག/མ་མམ་ Q་ལས་�ག་སོང་བ་Kག་�་ཡ་�ས་ �མས་ལས་�ག་�་	ས་
པ!་qས་/་ གན་kགས་གསརཔ་བPན་Cང་ གན་གསརཔ་Q་ལས་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་ གལ་µད་ལོ་ག/མ་མ་སོང་བ!་བར་ན་གན་
kགས་བ�ོམས་ཡོད་<་ �མས་ནང་lད་*་Q་ ག	ང ་�་,་ལོག་པ!་ངས་/་གཏོགས་པ!་*་`ག་8ན་ན ་མ་ཐོབ་པ་མ་གཏོགས་ Q་*ན་
�མས་ནས་ཐར་བ!་<་ �ོག་འཇལ་�མས་དོན་J་བKན་གན་kགས་གསརཔ་Q་ལས་�ོད་དBས། 
    
ོས་iར་སོང་*!་ཡ་�ས་གན་གསརཔ་བPན་*་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་*་ཐོབ་D་དG་བ།ོས་iར་སོང་*!་ཡ་�ས་གན་གསརཔ་བPན་*་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་*་ཐོབ་D་དG་བ།ོས་iར་སོང་*!་ཡ་�ས་གན་གསརཔ་བPན་*་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་*་ཐོབ་D་དG་བ།ོས་iར་སོང་*!་ཡ་�ས་གན་གསརཔ་བPན་*་�་�ོག་འཇལ་ཐོབ་*་ཐོབ་D་དG་བ། 
ཁ༽༤.༡༦ ག	ང་�་,་ལོག་པ!་-གས་དང་ �མས་འགལ་%་@་བ་བ+མས་O་ རང་�་'ལ་ཁབ་�ངས་O་འt་*་8ན་<་ Q!་་
Rན ་ལས་གKས་�ས་ཡ་�་Q་�ས་གན་གསར་བPན་Cང་ གན་གསར་Q་ལས་�ོག་འཇལ་*་ཐོབ་པ་P་ རང་�་'ལ་ཁབ་�ངས་O་
འt་བ་*ན་<་ ཁ༽ ༤.༡༠ པ་དང་ ༤.༡༡ པ་ལས་-གས་འ½་E། 
 
��་¼་པ་��་¼་པ་��་¼་པ་��་¼་པ་    གན་kགས་མ་བགན་kགས་མ་བགན་kགས་མ་བགན་kགས་མ་བX་བར་བཞག་པ!་X་བར་བཞག་པ!་X་བར་བཞག་པ!་X་བར་བཞག་པ!་ཡ་�ས་ཡ་�ས་ཡ་�ས་ཡ་�ས་�ོད་�ོད་�ོད་�ོད་དBས་E!་kགདBས་E!་kགདBས་E!་kགདBས་E!་kགས་ཞན་པ!་ས་ཞན་པ!་ས་ཞན་པ!་ས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་�ར།ཞན་འ?ས་�ར།ཞན་འ?ས་�ར།ཞན་འ?ས་�ར། 
    
kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ།kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ།kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ།kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ། 
ཁ༽༥.༡ ((((བ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�ས)))) གན་�ོར་ཅན་`ག་ལས་ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་དB་*་འ ་�ས་ ./མོ>་གན་�་འ ་�་ kགས་ཞན་པ!་
ཞན་འ?ས་ 'ལ་ཡོངས་ལས་*!་Rན་Xར་¯་ཆ་ཐོབ་ཚད་D་བཅའ་�མས་དང་འ�ལ་O་ བཟའ་ཚང་བ�ོམས་O་ལོཿ 
 ཀ༽ ག/མ་འོག་E་ �་,་ག/མ་%་¯་ཆ་�ོད་དB། 
 ཁ༽ བ^ན་འོག་E་ �་,་¼་�་¯་ཆ་�ོད་དB།  
 ག༽ བ^ན་ལས་�ག་སོང་བ!་-གས་�་ �་,་བ^ན་%་¯་ཆ་�ོད་དB། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་        �ངས་ ༧༤�ངས་ ༧༤�ངས་ ༧༤�ངས་ ༧༤    པ!་དོན་ཚན་པ!་དོན་ཚན་པ!་དོན་ཚན་པ!་དོན་ཚན་
ཏ༽ ༢ པ་Xར་ �་<ས་༡༩ཏ༽ ༢ པ་Xར་ �་<ས་༡༩ཏ༽ ༢ པ་Xར་ �་<ས་༡༩ཏ༽ ༢ པ་Xར་ �་<ས་༡༩----༧༧༧༧----༡༩༩༦ ལས་༡༩༩༦ ལས་༡༩༩༦ ལས་༡༩༩༦ ལས་བ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�ས)))) 
    
གན་གསར་བPན་O་ོས་iར་སོང་བ!་-གས་,་བོ་འ@ོར་བས་གKས་�ོད་ཡ་�་�་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཐོབ་E!་-མ་པ།གན་གསར་བPན་O་ོས་iར་སོང་བ!་-གས་,་བོ་འ@ོར་བས་གKས་�ོད་ཡ་�་�་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཐོབ་E!་-མ་པ།གན་གསར་བPན་O་ོས་iར་སོང་བ!་-གས་,་བོ་འ@ོར་བས་གKས་�ོད་ཡ་�་�་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཐོབ་E!་-མ་པ།གན་གསར་བPན་O་ོས་iར་སོང་བ!་-གས་,་བོ་འ@ོར་བས་གKས་�ོད་ཡ་�་�་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཐོབ་E!་-མ་པ། 
ཁ༽༥.༢ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་`ག་�ས་ གན་གསརཔ་བPན་O་ོས་iར་སོང་<་ གན་གསར་Q་Rད་�ར་
ལོག་འ@ོར་དང་མ་འ@ོར་J་Xར་ཡང་ ཡ་�་ོས་iར་སོང་*་ལོག་འ@ོར་ན་ གKས་�ོད་གན་�་Q་�ས་གན་གསར་བPན་པ་ཡོད་Cང་ 
ཞན་འ?ས་�མས་དང་འ�ལ་ཐོབ་ ,་བོ་Hད་<་ �ན་མ་ལས་�མས་�་	ས་པ་ཡོད་ན་ ཞན་འ?ས་�མས་Dས་ Q!་མÂ་»ད་ག`ག་
པ!་ནང་*་�་གནང་|་དང་ མÂ་»ད་ག`ག་པ་Hད ་<་ རོ་བ7་dབ་*་འ ་�་ཐོབ་E། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་
ཏ༽ ༢ པརཏ༽ ༢ པརཏ༽ ༢ པརཏ༽ ༢ པར་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
    
ཡ་འལ་བཏང་*!་ཕ་མ་l་ལས་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་�ོད་དB་པ!་ལམ་�གས།ཡ་འལ་བཏང་*!་ཕ་མ་l་ལས་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་�ོད་དB་པ!་ལམ་�གས།ཡ་འལ་བཏང་*!་ཕ་མ་l་ལས་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་�ོད་དB་པ!་ལམ་�གས།ཡ་འལ་བཏང་*!་ཕ་མ་l་ལས་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་�ོད་དB་པ!་ལམ་�གས། 
ཁ༽༥.༣  ཕོ/མོ་བཟའ་ཚང་བ�ོམས་ཚར་བ!་qས་/་ ཕོ/མོ་ག`ག་�་ ཕ/མའམ་ འB་འÐན་འཐབ་*!་Iོ་�་མ་འབབས་པར་ 
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སོ་སོར་ཡ་འལ་བ�ག་པ་8ན་<་ ཞན་འ?ས་Q་ Iོ་འདོད་Hད་པར་ཡ་འལ་གཏང་*་ཕ/མའམ་ འB་འÐན་འཐབ་*་/་�ན་Q་ལས་
�ོད་དBས། 
    
བ�བ་�ོམ་	་¡ར་ཡ་འལ་Gད་-གས་D་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་དང་ས་@!བ�བ་�ོམ་	་¡ར་ཡ་འལ་Gད་-གས་D་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་དང་ས་@!བ�བ་�ོམ་	་¡ར་ཡ་འལ་Gད་-གས་D་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་དང་ས་@!བ�བ་�ོམ་	་¡ར་ཡ་འལ་Gད་-གས་D་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་དང་ས་@! ་-མ་པ། ་-མ་པ། ་-མ་པ། ་-མ་པ། 
ཁ༽༥.༤ བཟའ་ཚང་བ�ོམས་པ!་ཕོ/མོ་ག་8ན་Cང་ �བ་�ོམ་	་|་དོན་�་ཡ་ལ་འབད་དBཔ་འཐོན་<་ �བ་�ོམ་	་*་Q་ལས་ཞན་
འ?ས་*་ཐོབ་ 8ན་Cང་�བ་�ོམ་	་|་དོན་�་ཡ་འལ་ཚར་བ!་བÀལ་�་ �བ་�ོམ་མ་	་བར་�ོད ་པའམ་ ཡང་ན་�བ་�ོམ་	་Cང་ལོ་
ག/མ་མ་སོང་བ!་བར་ན ་ འJག་oན་པ!་¾མ་ལས་D་ªང་བཞག་འཐབ་P་�ོད་ན་ གKས་�ོད་གན་kགས་Q་�ས་གན་གསརཔ་
བPན་Cང་མ་བPན་Cང་ ཞན་འ?ས་�བ་�ོམ་	་བ་འt་*་འ ་�ས་�ོད་དB་པ!་ཁར་ ས་པོ་འ ་�་ས་�མས་�་,་ག/མ་ལས་Ìག་
lན་ཕོག།                            
    
བཟའ་ཚབཟའ་ཚབཟའ་ཚབཟའ་ཚང་ཅན་%་གན་kགས་`ག་�ས་གང་ཅན་%་གན་kགས་`ག་�ས་གང་ཅན་%་གན་kགས་`ག་�ས་གང་ཅན་%་གན་kགས་`ག་�ས་གན་གསརཔ་བPནམ་ལས་གན་�ངམ་�ན་གསརཔ་བPནམ་ལས་གན་�ངམ་�ན་གསརཔ་བPནམ་ལས་གན་�ངམ་�ན་གསརཔ་བPནམ་ལས་གན་�ངམ་�ས་�མས་ལས་�ག་�་	ས་�མས་ལས་�ག་�་	ས་�མས་ལས་�ག་�་	ས་�མས་ལས་�ག་�་	སསསས་Cང་ཞན་འ?ས་་Cང་ཞན་འ?ས་་Cང་ཞན་འ?ས་་Cང་ཞན་འ?ས་
གན་གསརཔ་འཚོལ་*་འ ་�ས་�ོད་དBཔ།གན་གསརཔ་འཚོལ་*་འ ་�ས་�ོད་དBཔ།གན་གསརཔ་འཚོལ་*་འ ་�ས་�ོད་དBཔ།གན་གསརཔ་འཚོལ་*་འ ་�ས་�ོད་དBཔ།     
ཁ༽༥.༥  ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) ཕོ/མོ་གན་kགས་`ག་དང་ Q་ལས་�ག་P་ཡོད་*་Kག་�ས་ དོ་Cང་གན་གསརཔ་`ག་
བPན་ན་ གན་�་�ངམ་l་�ས་�མས་ལས་�ག་�་	ས་O་ཡ་འལ་འk་ན་ �ག་�་	་*་.ང་རང་ས་འºལ་ཤོར་བ་ཡོད ་ན་མ་
གཏོགས་ Q་*ན་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ གན་གསརཔ་བPན་*་འ ་�ས་�ོད་དB། (((('ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་!་དོན་!་དོན་!་དོན་
ཚན་ཏ༽ ༢ པརཚན་ཏ༽ ༢ པརཚན་ཏ༽ ༢ པརཚན་ཏ༽ ༢ པར་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½))))     
    
ལོ་འ.ར་�ག་P་ལོ་འ.ར་�ག་P་ལོ་འ.ར་�ག་P་ལོ་འ.ར་�ག་P་འངས་*!་གKས་འངས་*!་གKས་འངས་*!་གKས་འངས་*!་གKས་�ོད་�ོད་�ོད་�ོད་ཡ་�ས་ ཡ་�ས་ ཡ་�ས་ ཡ་�ས་ ����མས་ལས་�ག་�་	་*་�་ཞན་འ?ས་མས་ལས་�ག་�་	་*་�་ཞན་འ?ས་མས་ལས་�ག་�་	་*་�་ཞན་འ?ས་མས་ལས་�ག་�་	་*་�་ཞན་འ?ས་�ོད་*�ོད་*�ོད་*�ོད་*་དBཔ།་དBཔ།་དBཔ།་དBཔ། 
ཁ༽༥.༦ བཟའ་ཚང་མÂ་»ད་ག`ག་&་མ་འཛོམས་པར་ལོ་,་ག`ག་གམ་ Q་ལས་�ན་-ང ་སོང་<་ Q་|་ག	ང་དོན་�་འངས་པ་8ན་ན་
མ་གཏོགས་ གནད་དོན་གཞན་ལས་འངས་པ!་�ན་%ས་ གKས་�ོད་ཡ་�་འ ་�ས་ �མས་ལས་�ག་�་	་*་l་ �ན་འངས་*་
,་བོ་ལོག་འ@ོར་Cང་ གKས་�ོད་ཡ་�་ལས་ཞན་འ?ས་*་ཐོབ་ �ན་འངས་*་�ས་�མས་ལས་�ག་�་	་མ་Lགཔ་8ནམ་ལས་ 	ས་
པ་ཡོད་<་ གKས་�ོད་ཡ་�་འ ་�ས་དམ་rག་©ང་P་མ་�ོད་པ!་ར་¥ངས་འཐོན་ན་མ་གཏོགས་ Q ་*ན་�ག་�་	་*་འ ་ལས་ཞན་
འ?ས་ཐོབ།་ 
    
ཕོ་མོ་རང་�ས་Äན་ཁ་བ�ད་Q་ཡ་ཕོ་མོ་རང་�ས་Äན་ཁ་བ�ད་Q་ཡ་ཕོ་མོ་རང་�ས་Äན་ཁ་བ�ད་Q་ཡ་ཕོ་མོ་རང་�ས་Äན་ཁ་བ�ད་Q་ཡ་ལ་འt་*!་ཞན་འ?ས་Äན་ལ་འt་*!་ཞན་འ?ས་Äན་ལ་འt་*!་ཞན་འ?ས་Äན་ལ་འt་*!་ཞན་འ?ས་Äན་ཁ་བ�ད་ཁ་བ�ད་ཁ་བ�ད་ཁ་བ�ད་*་�་ཕོག་�གས།*་�་ཕོག་�གས།*་�་ཕོག་�གས།*་�་ཕོག་�གས། 
ཁ༽༥.༧  ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་̀ ག་�་ས་འºལ་Aང་�གས་D་འ�ལ་གནད་བས་ *ག་མཐོང་ལག་བiང་
�་འཛོམས་དཔང་བཞག་གང་ཡང་Hད་པར་ ས་འºལ་ཤོར་བ!་བQན་¥ངས་ཕ/ོམོ་dངམ་ག`ག་�་བ�ད་གཏམ་ལས་བoན་ བཟའ་ཚང་
ཡ་ལ་འབད་དBས་པ!་ཞན་འ?ས་|་ ཁ་བ�ད་*་གན་�་འ ་�ས་�ོད་དB། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ 
༢ པར༢ པར༢ པར༢ པར་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
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གན་kགས་མང་̂ ་ཡོད་པ!་བཟའ་ཚང་̀ ག་�ས་གན་kགན་kགས་མང་̂ ་ཡོད་པ!་བཟའ་ཚང་̀ ག་�ས་གན་kགན་kགས་མང་̂ ་ཡོད་པ!་བཟའ་ཚང་̀ ག་�ས་གན་kགན་kགས་མང་̂ ་ཡོད་པ!་བཟའ་ཚང་̀ ག་�ས་གན་kགས་b་b་བKན་^་ཞན་འ?ས་ཐོབ་པ།གས་b་b་བKན་^་ཞན་འ?ས་ཐོབ་པ།གས་b་b་བKན་^་ཞན་འ?ས་ཐོབ་པ།གས་b་b་བKན་^་ཞན་འ?ས་ཐོབ་པ།    
ཁ༽༥.༨  ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) གན་kགས་གRས་སམ་Q་ལས་�ག་P་ཡོད་*་`ག་�ས་ གན་kགས་Q་l་མ་བX་
བར་བཞག་<་བཞག་*་གན་kགས་l་�་ ལོ་ངས་དང་བsན་པ!་ཞན་འ?ས་b་b་བKན་^་�་ མ་བX་བར་བཞག་*་འ ་�ས་�ོད་
དB། ((((''''ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
    
གན་kགས་མང་̂ ་ཡོད་Cང་ཞན་འ?ས་ས་འºལ་Aང་*་ལས་�ོད་དBཔ།གན་kགས་མང་̂ ་ཡོད་Cང་ཞན་འ?ས་ས་འºལ་Aང་*་ལས་�ོད་དBཔ།གན་kགས་མང་̂ ་ཡོད་Cང་ཞན་འ?ས་ས་འºལ་Aང་*་ལས་�ོད་དBཔ།གན་kགས་མང་̂ ་ཡོད་Cང་ཞན་འ?ས་ས་འºལ་Aང་*་ལས་�ོད་དBཔ། 
ཁ༽༥.༩  ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) གན་kགས་གRས་སམ་Q ་ལས་�ག་P་ཡོད་Cང་ བཟའ་�་`ག་�ས་ས་འºལ་ལས་བoན་ཡ་
ལ་འབད་དBཔ་འཐོན ་<་ Q!་བས་D་ཞན་འ?ས་|་ ས་འºལ་ཤོར་*་ལས་ བQན་*་གན་�!་.ངས་/་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་
ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½)))) 
    
མB་བ�ར་�་བoན་O་ཡ་ལ་སོང་ན་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་དང་ས་ཆད་མB་བ�ར་dབ་*་�་ཕོག་པ།མB་བ�ར་�་བoན་O་ཡ་ལ་སོང་ན་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་དང་ས་ཆད་མB་བ�ར་dབ་*་�་ཕོག་པ།མB་བ�ར་�་བoན་O་ཡ་ལ་སོང་ན་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་དང་ས་ཆད་མB་བ�ར་dབ་*་�་ཕོག་པ།མB་བ�ར་�་བoན་O་ཡ་ལ་སོང་ན་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་དང་ས་ཆད་མB་བ�ར་dབ་*་�་ཕོག་པ། 
ཁ༽༥.༡༠ བཟའ་ཚང་̀ ག་�ས་ རང་�་གན་kགས་དང་མཉམ་^་�ོད་|་Iོ་འདོད་Hད་པར་ རང་�་གཏམ་%་བQན་པ་ཐོབ་|!་དོན་�་ 
ཆ་རོགས་བiམ་`ག་འ¾ད་Q་ མB་བ�ར་ཐོག་ རང་�་གན་kགས་Q་�་Äན་པ་འཐོན་བ�ག་པ! ་qས་/་ Q་ལ་བ ད་Q་ཡ་ལ་འt་
དBས་པ!་ར་¥ངས་དག་གསལ་འཐོན་<་ ཞན་འ?ས་མB་བ�ར་dབ་*་�་ཕོགཔ་མ་ཚད་ ས་ཆད་Å་C་/མ་བ'་ལས་Ìག་བ'་lན་
ཕོག། 
 
È་སོན་དང་འདོད་Iོ་Âངས་པར་མ་Ñས་པ!་གན་�ས་�ག་�་	་བ!་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་�ག་�་	་*་�་ཕོག་�གས།È་སོན་དང་འདོད་Iོ་Âངས་པར་མ་Ñས་པ!་གན་�ས་�ག་�་	་བ!་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་�ག་�་	་*་�་ཕོག་�གས།È་སོན་དང་འདོད་Iོ་Âངས་པར་མ་Ñས་པ!་གན་�ས་�ག་�་	་བ!་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་�ག་�་	་*་�་ཕོག་�གས།È་སོན་དང་འདོད་Iོ་Âངས་པར་མ་Ñས་པ!་གན་�ས་�ག་�་	་བ!་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་�ག་�་	་*་�་ཕོག་�གས། 
ཁ༽༥.༡༡ È་ཚ!་སོན་Hད་པ་དང་ འདོད་Iོ་Âངས་པར་མ་Ñས་པ!་གན་kགས་`ག་�་ཡ་�ས་ �མས་ལས་�ག་�་	ས་O་ཡ་ལ་
སོང་ན་ Q་བས་D་ཞན་འ?ས་|་ �ག་�་	་*་འ ་�ས་�ོད་དB། 
    
བཙོན་^་lད་པ!་ཡ་�་ལས་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཐོབ་*་ཐོབ་D་དG་བ།བཙོན་^་lད་པ!་ཡ་�་ལས་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཐོབ་*་ཐོབ་D་དG་བ།བཙོན་^་lད་པ!་ཡ་�་ལས་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཐོབ་*་ཐོབ་D་དG་བ།བཙོན་^་lད་པ!་ཡ་�་ལས་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཐོབ་*་ཐོབ་D་དG་བ། 
ཁ༽༥.༡༢ བཟའ་ཚང་བ�ོམས་པ!་ཕོ/མོ་གང་Cང་Kག་ �མས་ནང་lད་Q་ལོ་ག/མ་མམ་ Q་ལས་�ག་P་སོང་བ!་qས་/་ གན་kགས་
བPན་-གས་�་ kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་ཕར་�ོད་lར་�ན་གང་ཡང་འབད་*་Lག། གལ་µད་གན་kགས་བPན་བས་ལོ་ག/མ་
མ་ཚང་<་ �མས་�་lད་*་ག	ང་�་,་ལོག་པ!་ངས་/་གཏོགས་*་8ན་ན་ ཞན་འ?ས་མ་ཐོབ་པ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཡ་�་Q་�མས་
ལས་ཐར་བ!་བས་ ཞན་འ?ས་�མས་དོན་J་བKན་ གན་kགས་བPན་*་འ ་�ས་�ོད་དB། 
ས་འºལ་Hད་<་kགས་ཞན་པས་འºལ་Hད་<་kགས་ཞན་པས་འºལ་Hད་<་kགས་ཞན་པས་འºལ་Hད་<་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་གན་kགས་མ་དB་*་/་�ན!་ཞན་འ?ས་གན་kགས་མ་དB་*་/་�ན!་ཞན་འ?ས་གན་kགས་མ་དB་*་/་�ན!་ཞན་འ?ས་གན་kགས་མ་དB་*་/་�ན ་Q་�་ཕོག་པ། ་Q་�་ཕོག་པ། ་Q་�་ཕོག་པ། ་Q་�་ཕོག་པ། 
ཁ༽༥.༡༣ ཕོ/མོ་གRས་ཀ་ གཞན་དང་ས་འºལ་@ས་པ་གང་ཡང་Hད་བKན་^་ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་@་དBས་Aང་ན་ བཟའ་ཚང་�་
Iོ་འདོད་Hད་པར་ མ་དBས་*་/་�ན་འ ་�ས་ཞན་འ?ས་�ོད་དB། 
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བÒང་Óོབ་ལས་བoན་O་བÒང་Óོབ་ལས་བoན་O་བÒང་Óོབ་ལས་བoན་O་བÒང་Óོབ་ལས་བoན་O་�མས་ལས་�ག་�་	་*་l་�་ཞན་འ?ས་བÒང་Óོབ་འབད་*་�་ཕོག་པ།�མས་ལས་�ག་�་	་*་l་�་ཞན་འ?ས་བÒང་Óོབ་འབད་*་�་ཕོག་པ།�མས་ལས་�ག་�་	་*་l་�་ཞན་འ?ས་བÒང་Óོབ་འབད་*་�་ཕོག་པ།�མས་ལས་�ག་�་	་*་l་�་ཞན་འ?ས་བÒང་Óོབ་འབད་*་�་ཕོག་པ། 
ཁ༽༥.༡༤ ཕོ/མོ་གRས་ག`ག་�ས་ག`ག་�་བÒང་Óོབ་དང་ ས་ཚན་�་བÒང་Óོབ་l་འབད་བ!་གནད་ལས་ �མས་ལས་�ག་
�་	ས་Cང་ ཞན་འ?ས་བÒང་Óོབ་འབད་*་/་�ན་Q་�ས་�ོད་དB། 
 
ཕན་lན་ཕན་ཐོགས་Hད་པར་�མས་ལས་�ག་�་	ས་<་ཞན་འ?ས་�ག་�་	་*་Q་�་ཕོག་�གས།ཕན་lན་ཕན་ཐོགས་Hད་པར་�མས་ལས་�ག་�་	ས་<་ཞན་འ?ས་�ག་�་	་*་Q་�་ཕོག་�གས།ཕན་lན་ཕན་ཐོགས་Hད་པར་�མས་ལས་�ག་�་	ས་<་ཞན་འ?ས་�ག་�་	་*་Q་�་ཕོག་�གས།ཕན་lན་ཕན་ཐོགས་Hད་པར་�མས་ལས་�ག་�་	ས་<་ཞན་འ?ས་�ག་�་	་*་Q་�་ཕོག་�གས། 
ཁ༽༥.༡༥ བཟའ་ཚང་ག`ག་�ས་ག`ག་�་ཕན་ཐབས་དང་ ¬ད་7ག་མ་བX་བར་ ཡ་�་ག`ག་�ས་�མས་ལས་�ག་�་	ས་<་ Q!་
བས་D་ཞན་འ?ས་�ག་�་	ས་*་/་�ན་Q ་�ས་�ོད་དB། 
    
ོས་iར་སོང་བ!་གKས་�ོད་ཡ་�་ལས་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་J་ཐོབ་D་དG་བ།ོས་iར་སོང་བ!་གKས་�ོད་ཡ་�་ལས་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་J་ཐོབ་D་དG་བ།ོས་iར་སོང་བ!་གKས་�ོད་ཡ་�་ལས་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་J་ཐོབ་D་དG་བ།ོས་iར་སོང་བ!་གKས་�ོད་ཡ་�་ལས་kགས་ཞན་པ!་ཞན་འ?ས་J་ཐོབ་D་དG་བ། 
ཁ༽༥.༡༦ ཡ་�་Kག་རང་�་'ལ་ཁབ་�ངས་O་ོས་iར་སོང་ན་ Q!་Rན་ལས་ གKས་�ོད་ཡ་�ས་ གན་kགས་གསར་བPན་Aང་
དང་མ་Aང་J་Xར་ཡང་ ོས་iར་པ་Q་¡ས་/་�ར་ལོག་འ@ོར་Cང་ ཞན་འ?ས་ཕར་�ོད་lར་�ན་འབད་*་Lག་ གལ་µད་'ལ་ཁབ་
�ངས་O་འt་བ་*ན་<་ཁ༽༥.༦ པ་དང་འ�ལ་E། 
    
��་Ìག་པ་ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་%་�ག་�་�ར།��་Ìག་པ་ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་%་�ག་�་�ར།��་Ìག་པ་ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་%་�ག་�་�ར།��་Ìག་པ་ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་%་�ག་�་�ར།    
 
�ག་�་�ོད་ཐང་།�ག་�་�ོད་ཐང་།�ག་�་�ོད་ཐང་།�ག་�་�ོད་ཐང་། 
ཁ༽༦.༡ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་@་དBས་<་ ཡ་འལ་%་ཆ་འUག་,ས་འTན་�ག་�་\ས་ཤོག་ནང་བpད་Q་ +་བོ་ཕན་lན་ཕར་�ོད་lར་
�ན་འབད་དB། ༼འ\་ཤོག་༥༨ པ།༽ 
    
�ག་oན་ངས་ཚད།�ག་oན་ངས་ཚད།�ག་oན་ངས་ཚད།�ག་oན་ངས་ཚད། 
ཁ༽༦.༢ བཟའ་ཚང་Kག་ཡ་འལ་@་དBས་Aང་<་ È་གK་ཡོད་Hད་དང་ ཕན་ཐོག་1་2ང་ ལོ་�ན་-ང་?ང་J་Xར་ཡང་ �ག་�་�ོད་
�ན་བས་ གཏམ་%་བQན་Äན་དང་འ�ལ་O་Äན་པོ་Q་ལས་ བQན་པོ>་.ངས་/་�ག་oན་Å་C་¼་བ�་b་�ོད་དB། 
    
དབང་ཚད་Hད་པ!་*་�ས་,་བོ>་ཚབ་�་�ག་�་�ོད་*་Lག་པ།དབང་ཚད་Hད་པ!་*་�ས་,་བོ>་ཚབ་�་�ག་�་�ོད་*་Lག་པ།དབང་ཚད་Hད་པ!་*་�ས་,་བོ>་ཚབ་�་�ག་�་�ོད་*་Lག་པ།དབང་ཚད་Hད་པ!་*་�ས་,་བོ>་ཚབ་�་�ག་�་�ོད་*་Lག་པ། 
ཁ༽༦.༣  �ག་�་�ོད་�ན་བས་ ,་བོ་Qའམ་ཡ་�་,་བོ་ནས་ དབང་ཆ!་�་Ô་དང་བཅས་ཚབ་�་མངགས་པ!་*་དང་ ཡང་
ན་ ཡ་�་,་བོ་Q་དང་མÂ་»ད་`ག་པ!་*་8ན་<་ Q་དག་དང་འཛོམས་O ་ཡ་ལ་%་�ག་�་�ོད་�ན་@་Lག་པ་མ་གཏོགས་ Q་*ན་པ!་
-གས་Dས་ ཡ་�་Q!་ཚབ་�་�ག་�་�ོད་�ན་འབད་*་Lག། ༼འ\་ཤོག་༢༦ པ།༽ 
    
�མས་དོན་དང་མ་འ�ལ་བར་�ག་�་�ོད་�ན་འབད་བ!་ས་@།�མས་དོན་དང་མ་འ�ལ་བར་�ག་�་�ོད་�ན་འབད་བ!་ས་@།�མས་དོན་དང་མ་འ�ལ་བར་�ག་�་�ོད་�ན་འབད་བ!་ས་@།�མས་དོན་དང་མ་འ�ལ་བར་�ག་�་�ོད་�ན་འབད་བ!་ས་@། 
ཁ༽༦.༤  Õ་Àགས་ཡ་ལ་%་�ག་�་བཟོ་བས་ གཤམ་གསལ་དོན་གནད་དང་མ་འ�ལ་བར་བཟོ་*་Lག་ Q་ལས་འགལ་ན་ 
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Äན་པོ་Q་�་ས་�མས་བཙོན་^་�་,་ག`ག་ལས་Ìག་lན་ནམ་ ས་ཆད་Å་C་Æག་བ'་¼་བ�་ནས་དÔ་བ'་lན་ནམ་ ཡང་ན་གRས་
ཀ་ཕོག་ འཛོམས་དཔང་དང་�་Ô་\ས་*་b་b་བKན་�་ཡང་+་བོ་�་ཕོག་*་Ëད་ཀ་b་ཕོག། 
    
�ག་�་ནང་̂ ་གནད་དོན་བpད་ཐང་།�ག་�་ནང་̂ ་གནད་དོན་བpད་ཐང་།�ག་�་ནང་̂ ་གནད་དོན་བpད་ཐང་།�ག་�་ནང་̂ ་གནད་དོན་བpད་ཐང་། 
ཀ)  ཡ་ལ་འབད་*་ ཕོ/མོ་གRས་པོ་ སོ་སོ>་Iོ་འདོད་བKན་ གན་kགས་གསརཔ་བPན་པ་�་ ག`ག་�ས་ག`ག་�་Çགས་
བཤད་འབད་*་Lག། 
ཁ) E་ད,ས་པོ་¨མས་ཅན་ཡོད་-གས་D་བB་བཤའ་l་ ལ་བ་བB་བཤ!་�མས་དོན་དང་འ�ལ་ རང་རང་སོ་སོར་�ན་ཚར་བ!་
qས་/་ E་ད,ས་པོ་ལག་པར་Hད་*་l་ ག་དང་ག་�་ཐོབ་|་8ན་ན་དG་བ་ཁ་གསལ། 
ག)  གལ་µད་ཡ་�་Äན་པོ་Q་དང་ ¡ས་/་གན་dབ་|་དོགས་པ་b་ཡོད་<་ ཡ་�་བQན་པོ་ནས་ *་Q་ག`ག་པོ་གན་kགས་/་
འཆང་*་Lག་པ!་དོགས་པ་བཀག་|་མ་གཏོགས་ *་ག`ག་ལས་�ག་P་ *་མང་�་*ང་བÖགས་O་གན་^་འཆང་བ་དང་་ *ག་བX་
ཁ་ལབ་*་Lག་པ!་�ར་བÖགས་*་Lག། 
ང་)  བཟའ་ཚང་བB་བཤའ་བཟོ་ཚར་བ!་E་ནོར་¨མས་ཅན་ <ས་ངས་Q་དང་Q་�་མ་lད་< ལོག་བXབ་དང་ གཞན་ཡང་དབང་
བཙོང་བ ད་བཏགས་D་1ད་^་ �མས་དོན་ལས་འགལ་བ! ་བཙན་rག་སོགས་�་ནས་བཟོ་*་Lག། 
ཅ)  གལ་µད་ཡ་ལ་འt་བ!་ཡ་�་`ག་ ཤོས་Q་�ས་ Äན་*་ལས་ ཞན་འ?ས་དང་ གO་པོ་ལས་དགའ་བོ་དང་ �ོག་འཇལ་l་
གང་ཡང་�ན་འདོད་Hད་པར་ ¡ན་ཆད་བཟའ་ཚང་འ?ས་ཤོར་Aང་*་གRས་པོ་ ¬ད་7ག་མཉམ་ག`ག་�ོད་དB་པར་བཟོ་བཞག་|་8ན་
<་ Q་Xར་Lག་ནའང་ ལོ་བ^ན་ལས་�ག་P་ལོ་ཚད་བཟོ་*་Lག་ Q་ལས་འགལ་<་ གO་པོ་Q་ལས་བQན་*!་.ངས་/་འཐོབ་|!་
-གས་ག་ར་ག	ང་�་Yལ་དBས་ཁར་ �ག་�་ནང་�་འབའ་གང་ཡོད་ང་ �མས་དོན་ལས་འགལ་O་བཟོ་*་/་�ན་Q་ལ་ཕོག། 
ཆ)  �ག་�་འ ་�་�མས་གས་(×་ØÙ)�ར་ཐང་�་�མས་�གས་དང་འ�ལ་O་ ཕོ>་ལག་བཞག་�་མོ་�ས་�ར་|་དང་ མོ>་
ལག་བཞག་�་ཕོ་�ས་�ར་O་ འཛོམས་དཔང་དང་བཅས་པ!་*ང་�ག་ལག་\ས་བpད་Q་ཕར་�ོད་lར་�ན་འབད་དB། 
    
�ག་�་�ོད་�ན་�ག་�་�ོད་�ན་�ག་�་�ོད་�ན་�ག་�་�ོད་�ན་ཚར་བ!་Àལ་�་ཐོབ་ཤོར་དབང་ཚད་བZ་ཐང་།ཚར་བ!་Àལ་�་ཐོབ་ཤོར་དབང་ཚད་བZ་ཐང་།ཚར་བ!་Àལ་�་ཐོབ་ཤོར་དབང་ཚད་བZ་ཐང་།ཚར་བ!་Àལ་�་ཐོབ་ཤོར་དབང་ཚད་བZ་ཐང་། 
ཁ༽༦.༥ �ག་�་�ོད ་�ན་འབད་Q་ཡ་ལ་ཚར ་བ!་qས་/་ ཐོབ་ཤོར་l་�ག་�་དང་བsན་|་མ་གཏོགས་ �ག་�་ནང་ཁ་གསལ་མ་lད་
*་l་ ཡ་ལ་བས་�་ E་ནོར་¨མས་ཅན་l་རང་ས་ག་�་.ངས་�་�ས་*་འ ་�་དབང་E་མ་གཏོགས་ བཟའ་ཚང་ག`ག་�ས་ག`ག་
�འམ་ གཞན་/ས་ང་ལབ་Çགས་�་ནས་*་Lག། 
    
�ག་�་འགན་'་ལས་འགལ་བ!་�ག་�་འགན་'་ལས་འགལ་བ!་�ག་�་འགན་'་ལས་འགལ་བ!་�ག་�་འགན་'་ལས་འགལ་བ!་ས་ཆད།ས་ཆད།ས་ཆད།ས་ཆད། 
ཁ༽༦.༦ �ག་�་འགན་'་ཕར་lར་�ོད་�ན ་ཚར་བ!་qས་/་ �ག་�་འགན་'་ནང་�་གནད་དོན་ལས་འགལ་བ་Aང་<་ འགན་'་ནང་
དོན་དང་འ�ལ་བ!་ཤོར་tང་དང་ འབའ་ས་-གས་འགན་'་�ག་�་དང་འགལ་*་Q་�་ཕོག། 
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བÒང་Óོབ་འབད་*!་ཡ་�བÒང་Óོབ་འབད་*!་ཡ་�བÒང་Óོབ་འབད་*!་ཡ་�བÒང་Óོབ་འབད་*!་ཡ་�་�་�ག་�་གནང་|་-མ་པ།་�་�ག་�་གནང་|་-མ་པ།་�་�ག་�་གནང་|་-མ་པ།་�་�ག་�་གནང་|་-མ་པ། 
ཁ༽༦.༧ བཟའ་ཚང་ག`ག་�ས་ག`ག་�འམ་ བཟའ་ཚང་�་ས་ཚན་�་ བÒང་Óོབ་དང་ ངན་�ོད་ དབང་བཙོང་l་ བསམ་ངན་�ོར་
Úབས་D་@་བ་ཚོད་Hད་འབད་བ་ལས་བoན་ �མས་ལས་ཡ་ལ་དBས་lལ་	་ན་ �མས་ལས་ཡ་ལ་%་�ག་�་�མས་དོན་བKན་
གནང་Lག་ �མས་ལས་དG་དfད་བས་ �ན་མ་ལས་བÒང་Óོབ་འབད་*་འ ་བiམ་ ¡ན་ཆད་�ོད་ངན་*་འབད་�ར་བ!་གན་�ག་b་
བཟོས་O་ཡོད་<་ གན་'་འ ་ནང་lད་པ!་འབའ་ས་l་བÄན་*་�་ཕོགཔ་མ་ཚད་ གན་'་Q་ནང་བQན་*!་.ངས་/་ཐོབ་དBཔ་དང་
�ོད་དBཔ་བཟོས་པ་ཡོད་-གས་ང་ བÄན་*་ལས་�མས་Dས་བcས་O་བQན་*་�་གནང་E་དང་ kགས་ཞན་འ?ས་�ར་ �མས་དོན་
ཁ༽༥-༢༤ དང་འ�ལ་E། 
    
མག་པམག་པམག་པམག་པ////གནས་མོ་མང་̂ ་ཡོད་པ!་-གས་�་�ག་�་�ོད་�གས།གནས་མོ་མང་̂ ་ཡོད་པ!་-གས་�་�ག་�་�ོད་�གས།གནས་མོ་མང་̂ ་ཡོད་པ!་-གས་�་�ག་�་�ོད་�གས།གནས་མོ་མང་̂ ་ཡོད་པ!་-གས་�་�ག་�་�ོད་�གས། 
ཁ༽༦.༨ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) གན་kགས་ག`ག་གམ་Q་ལས་མང་བ!་གན་�་`ག་�ས་ ད་Cང་གན་གསར་`ག་བPན་
Zས་Gད་ན་ བཟའ་ཚང་�ངམ་l་�ས་ �མས་ལས་ཡ་ལ་%་�ག་�་དBས་�གས་	ས་<་ Q་l་�་�མས་ལས་�ག་�་གནང་Lག་ 
ཞན་འ?ས་�ར་ཁ༽༥.༥ པ་དང་འ�ལ་E། �ག་�་	་*་�ས་ས་འºལ་b་ཡོདན་མ་གཏོགས་ Q་*ན་གན་kགས་གསར་བPན་འ ་
�ས་�མས་དོན་བKན་�ོད་�ན་འབད་དB། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ! ་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½་-གས་འ½))))    
    
ལོ་འ.ར་�ག་P་འངས་པ!་གKས་�ོད་ཡ་�་�་�ག་�་�ོད་�གས།ལོ་འ.ར་�ག་P་འངས་པ!་གKས་�ོད་ཡ་�་�་�ག་�་�ོད་�གས།ལོ་འ.ར་�ག་P་འངས་པ!་གKས་�ོད་ཡ་�་�་�ག་�་�ོད་�གས།ལོ་འ.ར་�ག་P་འངས་པ!་གKས་�ོད་ཡ་�་�་�ག་�་�ོད་�གས། 
ཁ༽༦.༩  ཕོ/མོ་Â་»ད་ག`ག་&་མ་�ོད་པར་ལོ་ག`ག་སོང་བའམ་ Q་ལས་ང་�ན་-ང་སོང་ན་ ག	ང་དོན་�་འངས་པ་8ན་
ན་མ་གཏོགས་ Q་*ན་གནད་དོན་གཞན་ལས་འངས་པ་8ན་<་ འངས་*་Q!་གKས་�ོད་ཡ་�ས་ �མས་ལས་ཡ་འལ་%་�ག་�་
དBས་�གས་	ས་ན་ �མས་ལས་�ག་�་གནང་Lག་ ཞན་འ?ས་�ར ་�མས་དོན་ཁ༽ ༥.༦ པ་དང་འ�ལ་E། 
    
ོས་iར་སོང་བ!་ཡ་�་�་ོས་iར་སོང་བ!་ཡ་�་�་ོས་iར་སོང་བ!་ཡ་�་�་ོས་iར་སོང་བ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ།�ག་�་ཐོབ་ལམ།�ག་�་ཐོབ་ལམ།�ག་�་ཐོབ་ལམ། 
ཁ༽༦.༡༠ བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་གང་Cང་Kག་ རང་�་'ལ་ཁབ་�ངས་O་ོས་iར་སོང་བ!་Rན ་ལས་ གKས་�ོད་ཡ་�ས་�ག་�་དBས་
�གས་	ས་<་ �མས་འ^ན་ལས་�ག་�་གནང་Lག་ ོས་iར་སོང་*་�ར་ལོག་འ@ོར་<་ ཞན་འ?ས་ཐོབ་ཐང་�་དG་བ་ �མས་དོན་
ཁ༽༥.༡༦ པ་དང་འ�ལ་E་དང་ གལ་µད་'ལ་ཁབ་�ངས་O་ོས་iར་སོང་བ་*ན་<་ Bང་གསལ་�མས་དོན་ཁ༽༦.༩ པ་དང་འ�ལ་
E། 
    
È་སོན་དང་འདོད་Iོ་མ་È་སོན་དང་འདོད་Iོ་མ་È་སོན་དང་འདོད་Iོ་མ་È་སོན་དང་འདོད་Iོ་མ་Âངས་པ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ།Âངས་པ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ།Âངས་པ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ།Âངས་པ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ། 
ཁ༽༦.༡༡ È་གK!་སོན་Hད་པ་དང་ འདོད་Iོ་མ་Âངས་པར་བཟའ་ཚང་ཡ་�་`ག་ �མས་ལས་�ག་�་	་བར་བཅར་ན་ Q་�གས་བQན་
པ!་ར་¥ངས་གསལ་དག་ཐོན་<་ �མས་ལས་ཡ་འལ་%་�ག་�་གནང ་Lག་ ཞན་འ?ས་�ར་�མས་དོན་ཁ༽༥.༡༡པ་དང་-གས་འ½། 
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ལོ་ག/མ་�ག་པ!་བཙོན་པ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ།ལོ་ག/མ་�ག་པ!་བཙོན་པ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ།ལོ་ག/མ་�ག་པ!་བཙོན་པ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ།ལོ་ག/མ་�ག་པ!་བཙོན་པ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ། 
ཁ༽༦.༡༢ བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་གང་Cང་Kག་ �མས་ནང་lད་པ!་གན་�་Q་Rད་ ལོ་ག/མ་མམ་ ག/མ་ལས་�ག་སོང་བ!་ཡ་
�ས་ �མས་�་�ག་�་	་བར་བཅར་ན་ �མས་ལས་ཡ་ལ་%་�ག་�་གནང་Lག་ ཞན་འ?ས་�ར་�མས་དོན་ཁ༽༥.༡༢ པ་དང་
འ�ལ་E། 
    
¬ད་7ག་མ་མཐོང་བ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ།¬ད་7ག་མ་མཐོང་བ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ།¬ད་7ག་མ་མཐོང་བ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ།¬ད་7ག་མ་མཐོང་བ!་ཡ་�་�་�ག་�་ཐོབ་ལམ། 
ཁ༽༦.༡༣ བཟའ་ཚང་ཡ་�་ག`ག་�ས་ག`ག་�་ཕན་ཐབས་དང་ ¬ད་7ག་མ་མཐོང་བའམ་ ཡང་ན་ རང་�་¬ད་7ག་ཕན་
ཐབས་�་གནོད་པ!་@་བར་?ག་པ་ལས་ Â་»ད་མ་བ&བ་པར་�ག་�་	་བར་བཅར་ན་ �མས་ལས་�ག་�་གནང ་Lག་ ཞན་འ?ས་�ར་
�མས་དོན་ཁ༽༥.༡༥ པ་དང་འ�ལ་E། 
    
ག	ང་�་,་ལོག་�ས་ོས་iར་སོང་ན་ག	ང་�་,་ལོག་�ས་ོས་iར་སོང་ན་ག	ང་�་,་ལོག་�ས་ོས་iར་སོང་ན་ག	ང་�་,་ལོག་�ས་ོས་iར་སོང་ན་�ག་�་�ོད་�ན་@ས་པ་Hད་Cང་ཡ་ལ་�ག་�་�ོད་�ན་@ས་པ་Hད་Cང་ཡ་ལ་�ག་�་�ོད་�ན་@ས་པ་Hད་Cང་ཡ་ལ་�ག་�་�ོད་�ན་@ས་པ་Hད་Cང་ཡ་ལ་@ས་བgབས་པར་@ས་བgབས་པར་@ས་བgབས་པར་@ས་བgབས་པར་བZ་དBབZ་དBབZ་དBབZ་དBསཔ།སཔ།སཔ།སཔ།     
ཁ༽༦.༡༤ ཡ་�་Kག་ ག	ང་�་,་ལོག་�ས་ོས་iར་སོང་ན་ �ག་�་�ོད་�ན ་@ས་པ་ཡོད་Hད་གང་ཡང་Cང་P་ ོས་iར་སོང་
བ!Rན་ལས་ ཡ་ལ་བgབས་པ!་་ངས་/་བZ་E་ ཞན་འ?ས་�ར་�མས་དོན་ཁ༽ ༥.༡༦ པ་དང་འ�ལ་དB། 
    
བ�བ་�ོམ་	་ན་�ག་�་�ོད་པ་Hད་Cང་ཡ་ལ་@ས་བgབས་པར་བZ་དBས་པ།བ�བ་�ོམ་	་ན་�ག་�་�ོད་པ་Hད་Cང་ཡ་ལ་@ས་བgབས་པར་བZ་དBས་པ།བ�བ་�ོམ་	་ན་�ག་�་�ོད་པ་Hད་Cང་ཡ་ལ་@ས་བgབས་པར་བZ་དBས་པ།བ�བ་�ོམ་	་ན་�ག་�་�ོད་པ་Hད་Cང་ཡ་ལ་@ས་བgབས་པར་བZ་དBས་པ། 
ཁ༽༦.༡༥ བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་གང་Cང་Kག་ བ�བ་�ོམ་	ས་ན་ �ག་�་�ོད་པ་ཡོད་Hད་གང་ཡང་Cང་P་ བ�བ་�ོམ་	ས་པ!་Rན ་ལས་
ཡ་ལ་བgབས་པ!་ངས་/་བZ་E་ ཞན་འ?ས་�ར་�མས་དོན་ཁ༽ ༥.༤ པར་-གས་འ½་དB།  
    
གན་ཐམ་གན་ཐམ་གན་ཐམ་གན་ཐམ་Hད་པ!་བཟའ་ཚང་�་�མས་ལས་�ག་�་*་ཐོབ་པ།Hད་པ!་བཟའ་ཚང་�་�མས་ལས་�ག་�་*་ཐོབ་པ།Hད་པ!་བཟའ་ཚང་�་�མས་ལས་�ག་�་*་ཐོབ་པ།Hད་པ!་བཟའ་ཚང་�་�མས་ལས་�ག་�་*་ཐོབ་པ།                                                            
ཁ༽༦.༡༦  གན་ཐམ་Hད་པ!་བཟའ་ཚང་�་-གས་ཡ་ལ་@་དBས་Aང་ན་ གནད་དོན་ ་̀Kག་གང་ལ་ཡང་�མས་ལས་�ག་�་
*་གནང་། 
    
��་བ^ན་པ È་གK་ཐོབ་ལམ་དང་གསོ་ªང་འ?ས་D་ཐོབ་ལམ་གཞན་ཡང་ཟད་Zས་dབ་ཐང་བཅས་D་�ར།��་བ^ན་པ È་གK་ཐོབ་ལམ་དང་གསོ་ªང་འ?ས་D་ཐོབ་ལམ་གཞན་ཡང་ཟད་Zས་dབ་ཐང་བཅས་D་�ར།��་བ^ན་པ È་གK་ཐོབ་ལམ་དང་གསོ་ªང་འ?ས་D་ཐོབ་ལམ་གཞན་ཡང་ཟད་Zས་dབ་ཐང་བཅས་D་�ར།��་བ^ན་པ È་གK་ཐོབ་ལམ་དང་གསོ་ªང་འ?ས་D་ཐོབ་ལམ་གཞན་ཡང་ཟད་Zས་dབ་ཐང་བཅས་D་�ར། 
    
བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བས་�་È་གK་ཐོབ་ལམ།བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བས་�་È་གK་ཐོབ་ལམ།བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བས་�་È་གK་ཐོབ་ལམ།བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བས་�་È་གK་ཐོབ་ལམ།             
ཁ༽༧.༡  ((((�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས)))) È་གK་ཅན་%་ཕ་མ་ཡ་འལ་འt་བས་དང་ Q!་qས་/་ È་གK་ལོ་དÔ་ལོན་པའམ་ Q་ལས་
མཐོ་བ!་-གས་ ཕ་མ་གRས་པོ་ག་དང་མཉམ་�ོད་|་8ན་*ན་ È་གK་རང་སོ>་Iོ་བབས་དང་བsན་དB། (((('ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ངས་ཚོགས་�ངས་ ངས་ཚོགས་�ངས་ ངས་ཚོགས་�ངས་ 
༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽༥.༤༥.༤༥.༤༥.༤    པ་Xར་ �་<ས་༩པ་Xར་ �་<ས་༩པ་Xར་ �་<ས་༩པ་Xར་ �་<ས་༩----༦༦༦༦----༢༠༠༥ ལས༢༠༠༥ ལས༢༠༠༥ ལས༢༠༠༥ ལས་�གས་བ�ས་�གས་བ�ས་�གས་བ�ས་�གས་བ�ས))))     
    
È་གK་�ས་ལོ་དÔ་མ་ལོན་པ!་-གས་È་གK་�ས་ལོ་དÔ་མ་ལོན་པ!་-གས་È་གK་�ས་ལོ་དÔ་མ་ལོན་པ!་-གས་È་གK་�ས་ལོ་དÔ་མ་ལོན་པ!་-གས་�ས་མ་�་ཐོབ་པ།�ས་མ་�་ཐོབ་པ།�ས་མ་�་ཐོབ་པ།�ས་མ་�་ཐོབ་པ། 
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ཁ༽༧.༢ ((((�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས))))    È་གK་ཅན་%་ཕ་མ་ཡ་འལ་བས་ È་གK་�ས་ལོ་དÔ་མ་ལོན་lན་ �ས་མ་དང་མཉམ་^་བཞག་དB། 
(((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥.༤ པ.༤ པ.༤ པ.༤ པ་Xར་ �་<ས་༩་Xར་ �་<ས་༩་Xར་ �་<ས་༩་Xར་ �་<ས་༩----༦༦༦༦----༢༠༠༥ ལས༢༠༠༥ ལས༢༠༠༥ ལས༢༠༠༥ ལས་�གས་བ�ས་�གས་བ�ས་�གས་བ�ས་�གས་བ�ས)))) 
    
È་གK་བདག་ªང་Gད་*!་.ངས་/་གསོ་འ?ས་ཐོབ་ལམ།È་གK་བདག་ªང་Gད་*!་.ངས་/་གསོ་འ?ས་ཐོབ་ལམ།È་གK་བདག་ªང་Gད་*!་.ངས་/་གསོ་འ?ས་ཐོབ་ལམ།È་གK་བདག་ªང་Gད་*!་.ངས་/་གསོ་འ?ས་ཐོབ་ལམ། 
ཁ༽༧.༣.༡ ((((�གས་བ��གས་བ��གས་བ��གས་བ�ས)ས)ས)ས) གན་�ོར་ཅན་%་བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་%་གནད་དོན་ ཕ་ལས་འཐོན་པ་�ན་<་ È་གK!་གསོ་འ?ས་Q་ 
+་ཕན་གRས་ �མས་མ?ན་%་ནང་འÎགས་Aང་ན་མ་གཏོགས་ Q་*ན་È་གK! ་ཨ་པ་Q་�ས་ .་ར!་འོང་འབབ་ལས་ �་,་b་�་
ངས་ཚད་བ'་དf་R་À་b་�ོད་དB། Q་འབདཝ་ད་ È་གK་ག་Qམ་`ག་ཡོད་Cང་ གསོ་འ?ས་ཡོངས་བ�ོམས་འ ་ .་ར!་�་-མ་
འོང་འབབ་D་བ'་དf་བK་བ�་ལས་�ག་P་�ོད་*་དB་ È་གK!་གསོ་འ?ས་Q་ .་ར!་@་བས་བQ་Üང་དང་འ�ལ་O་ �་-མ་དང་ 
ཡང་ན་ ལོ་b་�་བས་ག`ག་འབད་ È་གK་�ས་ལོ་བ�་བ'ད་མ་ལང་lན་�ོད་དB། (((('ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༨༣ པ!་དོན་ཚན་ངས་ཚོགས་�ངས་ ༨༣ པ!་དོན་ཚན་ངས་ཚོགས་�ངས་ ༨༣ པ!་དོན་ཚན་ངས་ཚོགས་�ངས་ ༨༣ པ!་དོན་ཚན་
ཉ༽ཉ༽ཉ༽ཉ༽༥.༤ པ༥.༤ པ༥.༤ པ༥.༤ པ་Xར་ �་<ས་༩་Xར་ �་<ས་༩་Xར་ �་<ས་༩་Xར་ �་<ས་༩----༦༦༦༦----༢༠༠༥ ལས༢༠༠༥ ལས༢༠༠༥ ལས༢༠༠༥ ལས་་་་    �གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས་དང་ ཁ་�ང་་དང་ ཁ་�ང་་དང་ ཁ་�ང་་དང་ ཁ་�ང་))))    
    
༧.༣.༢ ((((ཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hད)))) གལ་µད་È་གK་eམས་ཕ་དང་མཉམ་^་བཞག་དBས་Aང་ན་ཨམ་ཚོ་ལས་གསོ་འ?ས་གང་ཡང་*་ཐོབ།    (((('ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་    
༨༣ ༨༣ ༨༣ ༨༣         པ!་དོན་ཚན་ཉ༽པ!་དོན་ཚན་ཉ༽པ!་དོན་ཚན་ཉ༽པ!་དོན་ཚན་ཉ༽༥.༤ པ༥.༤ པ༥.༤ པ༥.༤ པ་X་X་X་Xརརརར་་་་    �་<ས་༩�་<ས་༩�་<ས་༩�་<ས་༩----༦༦༦༦----༢༠༠༥ ལས་ ༢༠༠༥ ལས་ ༢༠༠༥ ལས་ ༢༠༠༥ ལས་ ཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hད))))    
    
༧.༣.༣ ((((�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས)))) È་གK་�ས་ལོ་དÔ་མ་ལོན་པ་Kག་�་�ས་མ་<་འདས་/་འÝར་ན་ È་གK་Q་Rད་ཕ་�ས་བདག་འTན་འབད་
Q་བཞག་ན་མ་གཏོགས་ Q་*ན་ �མས་དོན་དང་འ�ལ་བ!་È་གK!་གསོ་འ?ས་གང་གནས་ È་གK་གསོ་*་Q་�་ཕ་Q་ལས་�ོད་དB། 
(((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་    ༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥.༤ པ.༤ པ.༤ པ.༤ པ་X་X་X་Xརརརར་་་་    �་<ས་༩�་<ས་༩�་<ས་༩�་<ས་༩----༦༦༦༦----༢༠༠༥ ལས་༢༠༠༥ ལས་༢༠༠༥ ལས་༢༠༠༥ ལས་    �གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས))))     
    
གསོ་འ?ས་གསོ་འ?ས་གསོ་འ?ས་གསོ་འ?ས་�ོད་�ོད་�ོད་�ོད་པ!་E་ལ་Kབ་དfོད་*་ཆÞག་པ།པ!་E་ལ་Kབ་དfོད་*་ཆÞག་པ།པ!་E་ལ་Kབ་དfོད་*་ཆÞག་པ།པ!་E་ལ་Kབ་དfོད་*་ཆÞག་པ། 
ཁ༽༧.༤ ((((�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས)))) གསོ་འ?ས་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པ!་È་གK་Q་�་ གསོ་འ?ས་�ོད་དB་*་Q་�ས་ Çགས་Hད་�ོད་དBས་པ!་ཁར་ 
གསོ་ªང་འབད་*་Q་�ས་È་གK! ་དོན་�་བཏང་དB། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥.༤ པར.༤ པར.༤ པར.༤ པར་་་་    �་<ས་༩�་<ས་༩�་<ས་༩�་<ས་༩----༦༦༦༦----
༢༠༠༥ ལས་ ༢༠༠༥ ལས་ ༢༠༠༥ ལས་ ༢༠༠༥ ལས་ �གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས))))     
    
ཡ་འལ་%་གནད་དོན་མ་ལས་འཐོན་<་གསོ་འ?ས་བ'་དf་¼་བ�་b་ཕོགས་�གས།ཡ་འལ་%་གནད་དོན་མ་ལས་འཐོན་<་གསོ་འ?ས་བ'་དf་¼་བ�་b་ཕོགས་�གས།ཡ་འལ་%་གནད་དོན་མ་ལས་འཐོན་<་གསོ་འ?ས་བ'་དf་¼་བ�་b་ཕོགས་�གས།ཡ་འལ་%་གནད་དོན་མ་ལས་འཐོན་<་གསོ་འ?ས་བ'་དf་¼་བ�་b་ཕོགས་�གས། 
ཁ༽༧.༥ ༼�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས༽༽༽༽ ཡ་འལ་%་གནད་དོན་འ ་ È་གK!་མ་ལས་འཐོན་པ་�ན་<་ È་གK་Q་�་གསོ་འ?ས་ཐོབ་ཚད་ལས་ 
ཕ་�ས་བ'་དf་¼་བ�་དང་ མ་�ས་བ'་དf་¼་བ�་b་È་གK་�ས་ལོ་བ�་བ'ད་མ་ལོན་lན་�ོད་དB། (((('ལ'ལ'ལ'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ 
༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥.༤ པ.༤ པ.༤ པ.༤ པ་X་X་X་Xརརརར་་་་    �་<ས་༩�་<ས་༩�་<ས་༩�་<ས་༩----༦༦༦༦----༢༠༠༥ ལས་ ༢༠༠༥ ལས་ ༢༠༠༥ ལས་ ༢༠༠༥ ལས་ �གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས)))) 
    
གན་�ོར་དགའ་ོན་བས་D་ཟད་Zས་dབ་ཐང་།གན་�ོར་དགའ་ོན་བས་D་ཟད་Zས་dབ་ཐང་།གན་�ོར་དགའ་ོན་བས་D་ཟད་Zས་dབ་ཐང་།གན་�ོར་དགའ་ོན་བས་D་ཟད་Zས་dབ་ཐང་། 
ཁ༽༧.༦.༡ བཟའ་ཚང་�ོམ་པ!་བས་ གན་�ོར་དགའ་ོན་%་དོན་�་ ཟད་འk་J་ཙམ་སོང་བ་ Q་ལས་གཤམ་གསལ་མཐོ་
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ཚད་ལས་མ་བvལ་བ་Kག་ གན་བ�ོམས་O་ལོ་ག/མ་མ་འ.ར་བ!་བར་ ཡ་འལ་@་དBས་Aང་ན་ ཡ་འལ་བས་�་གཏམ་%་
Äན་པ་/་ལ་ཡོད་པ་Q་�ས་ཟད་འk་གཏང་*་/་�ན་Q་�་�ོད་དB་ ལོ་ག/མ་�ག་Kནམ་ལས་ཕར་�ོད་lར་�ན་གང་ཡང་འབད་*་Lག། 
 
 ༧.༦.༢ ཟད་འk་Sས་Åག་�་ཆ་འUག་ ག�ས་ཁ!་wད་�འམ་ ཡང་ན་ bག་གཏོགས་Hད་པ!་འཛོམས་དཔང་ *་ག/མ་ལས་མ་£ང་
བ་ 
 Kག་�ས་ཁ་འཆམ་*་Q་�་ཆ་བཞག་@་E། 
 
༧.༦.༣ Q་འ3!་ཟད་kན་^་ངས་འབོར་J་ཙམ་བཏང་བ་ཡོད་ང་ qས་/་Zས་dབ་བས་ མཐོ་ཚད་Å་C་/མ་ོང་ལས་བvལ་O་�ོད་
�ན་འབད་*་Lག། 
    
བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བས་D་ཟད་Zས་dབ་ཐང་།བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བས་D་ཟད་Zས་dབ་ཐང་།བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བས་D་ཟད་Zས་dབ་ཐང་།བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བས་D་ཟད་Zས་dབ་ཐང་། 
ཁ༽༧.༧ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བས་ Â་»ད་ག`ག་དང་*་ག`ག་ Õ་Àགས་མཉམ་�ོད་D་ལོ་�ན་-ང་?ང་ È་གK་ཡོད་Hད་J་Xར་
ཡང་ བཟའ་ཚང་འkགས་O་�ོད་-ང་ བཟའ་ཚང་�་ཐོག་�་ཟད་པ!་-གས་དང་ བཟའ་ཚང་ཡ་�་ག`ག་�ས་ག`ག་�འམ་ སོ་སོ>་ཕ་
མ་དང་་ཚན་སོགས་ལ་ Iོས་ཕོག་`ང་*ང་བཏགས་O་ßན་ཚར་བ!་-གས་དང་ གཞན་ཡང་ཕོ་མོ་སོ་སོ>་àར་དོན་�་ག`ག་�ས་ག`ག་
�་ ཟད་kན་བཏང་དBས་Aང་བ!་-གས་བཅས་D་ཟད་Zས་dབ་ཐང་|་ འ�ག་ག	ང་ལ་བ་བB་བཤ!་�མས་�ག་དང་འ�ལ་དBས། 
    
གན་བ�ོམས་-གས་�མས་དོན་ཁ༽༧གན་བ�ོམས་-གས་�མས་དོན་ཁ༽༧གན་བ�ོམས་-གས་�མས་དོན་ཁ༽༧གན་བ�ོམས་-གས་�མས་དོན་ཁ༽༧.༡ པ་ན.༡ པ་ན.༡ པ་ན.༡ པ་ནས་༧ས་༧ས་༧ས་༧....༧ པ་lན་%་ཐོབ་ལམ་དང་ཟད་Zས་dབ་Lག་པ།༧ པ་lན་%་ཐོབ་ལམ་དང་ཟད་Zས་dབ་Lག་པ།༧ པ་lན་%་ཐོབ་ལམ་དང་ཟད་Zས་dབ་Lག་པ།༧ པ་lན་%་ཐོབ་ལམ་དང་ཟད་Zས་dབ་Lག་པ། 
ཁ༽༧.༨ གན་%་�མས་དོན་ཁ༽༧.༡ ནས་༧.༧ པ་lན་%་ཐོབ་ལམ་དང་ ཟད་Zས་|་ གན་%་ངས་/་ཆ་འUག་ཡོད་Hད་དང་ 
གན་ཐམས་ཡོད་Hད་གང་ཡང་Cང་P་ གན་^་བ�ོམས་པ་གང་Kག་ལ་ ཡ་འལ་@་དBས་འAང་-གས་ཐམས་ཅད་Q་དང་འ�ལ་
དBས་E། 
    
��་བ'ད་པ་ བá་འ�ད་མB་བ�ར་དང་��་བ'ད་པ་ བá་འ�ད་མB་བ�ར་དང་��་བ'ད་པ་ བá་འ�ད་མB་བ�ར་དང་��་བ'ད་པ་ བá་འ�ད་མB་བ�ར་དང་    མ་âན་པར་�ོད་པ་མ་âན་པར་�ོད་པ་མ་âན་པར་�ོད་པ་མ་âན་པར་�ོད་པ་    དབང་¤ད་Dས་�ོད་པ་དབང་¤ད་Dས་�ོད་པ་དབང་¤ད་Dས་�ོད་པ་དབང་¤ད་Dས་�ོད་པ་    གཞན་ཡང་གན་%་�མས་དོན་ལས་འགལ་གཞན་ཡང་གན་%་�མས་དོན་ལས་འགལ་གཞན་ཡང་གན་%་�མས་དོན་ལས་འགལ་གཞན་ཡང་གན་%་�མས་དོན་ལས་འགལ་
བ!་@་�ོད་བཅས་D་�ར།བ!་@་�ོད་བཅས་D་�ར།བ!་@་�ོད་བཅས་D་�ར།བ!་@་�ོད་བཅས་D་�ར།    
 
འང་�་གསོ་འ?ས་ཐོབ་ལམ།འང་�་གསོ་འ?ས་ཐོབ་ལམ།འང་�་གསོ་འ?ས་ཐོབ་ལམ།འང་�་གསོ་འ?ས་ཐོབ་ལམ། 
ཁ༽༨.༡.༡ ((((བ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�སབ�ར་བ�ས)))) འང་�་�ར་ལས་ �མས་D་འ^ན་སར་+ོད་གK་?ག་པ!་qས་ འང་�་ཨ་པ!་,ས་འTན་གསལ་པོར་
འཐོན་པ་`ན་ ས་པོ་འ ་�ས་ གན་�ོར་Hད་པ!་ཨམ་l་འ ་�་ 'ལ་ཡོངས་ལས་*་Rན་Xར་¯་ཆ!་ཐོབ་ཚད་D་བཅའ་�མས་དང་
འ�ལ་ �་,་བ�་ཐམ་%་Zས་བཏོན་O་གསོ་±ན་འ?ས་ã་�ོད་དB། 
 
༨.༡.༢ གན་�ོར་*ན་པ!་འང་³ག་�་གསོ་འ?ས་Q་ ཕན་lན་ནང་འÎགས་Aང་བ!་གནད་དོན་དང་འ�ལ་O་ འང་�་ཕ་འ ་�ས་
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�ོད་དB། འ ་བiམ་མ!་ནང་འÎགས་D་གན་�ག་བཟོ་བཟོཝ་Hད་པ་`ན་ འང་�་ཨ་པ་འ ་�ས་ .་ར!་འོང་འབབས་ལས་ངས་
ཚད་བ'་དf་R་À་b་ འང་³ག་b ་b་�་�་-མ་བKན་^་�ོད་དB། Q་འབདཝ་ད་ འང་�་གསོ་འ?ས་Q་.་ར!་འོང་འབབས་D་བ'་
དf་བK་བ�་ལས་�ག་P་�ོད་*་དB། 
  
 འང་�་གསོ་འ?ས་Q་.་ར!་བQ་དོགས་དང་འ�ལ་O་ ཡང་ན་ �་-མ་བKན་^་ Q་*ན་ ལོ་b་�་བས་ག`ག་ཁར་ã་�ོད་
Cང་ འང་³ག་Q ་�ས་ལོ་བ�་བ'ད་མ་ལོན་-ང་གསོ་འ?ས་�ོད་དB། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་༧༤ ༧༤ ༧༤ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཔ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཔ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཔ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་ ་ ་ ་
བ�ར་བ�ར་བ�ར་བ�ར་བ�སབ�སབ�སབ�ས))))    
 
༨.༡.༣༨.༡.༣༨.༡.༣༨.༡.༣    འོང་འབབས་�ར་*་འ ༔འོང་འབབས་�ར་*་འ ༔འོང་འབབས་�ར་*་འ ༔འོང་འབབས་�ར་*་འ ༔    
ཀ༽  ལས་གཡོག་ཡོད་*་8ན་པ་`ན་ Q!་དལ་ཕོགས་སམ་Rན་Xར་¯་ཆ་Sས་Åག། 
ཁ༽  རང་དབང་ཡོད་པ!་E་ད,ས་དང་ས་གKའམ་ ཚོང་འ�ལ་ལས་Aང་བ!་འོང་འབབས་Sས་Åག། 
ག༽  ཐོབ་ལ་ལམ་ ད,ས་ཟོག་�་བoན་པ!་འོང་འབབས་Sས་Åག། 
ང༽  Bང་�་མ་འ.ད་པ!་འོང་འབབས་Sས་Åག་གཞན། 
ཅ༽  ༼༼༼༼�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས�གས་བ�ས༽༽༽༽ འོང་འབབ་Sས་Åག་Zས་ར་ཕབ་ཐབས་Hད་པ!་-གས་�་ 'ལ་ཡོངས་ལས་*!་¯་ཆ་�་གK་བཞག་དB། 
(((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་    ༧༤ པ༧༤ པ༧༤ པ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པ་དང་ ༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པ་དང་ ༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པ་དང་ ༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པ་དང་ ༨༣ པ!་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥.༤ པར.༤ པར.༤ པར.༤ པར་�གས་བ�ས་�གས་བ�ས་�གས་བ�ས་�གས་བ�ས)))) 
ཆ༽  ༼༼༼༼བ�ར་བ�ས་དང་ཁ་�བ�ར་བ�ས་དང་ཁ་�བ�ར་བ�ས་དང་ཁ་�བ�ར་བ�ས་དང་ཁ་�ང་༽ང་༽ང་༽ང་༽    གསོ་འ?ས་�ོད་*་ཕ་དང་མ་ག་8ན་Cང་ �་མ་�མས་D་འ^ན་ས་`ག་ལས་ འºན་Lད་བཏོན་
ཚར་*་`ག་ +ོད་བ¤ར་�ར་ལོག་Ë་|་Hདཔ་8ན་Cང་ གསོ་འ?ས་Q་ +་ཕན་རང་སོས་ �མས་D་འ^ན་སར་	་rག་Yལ་Kནམ་ལས་ 
�་-མ་དལ་ཕོགས་དང་འོང་འབབ་གཞན་ལས་ བ'་དf་¨ང་ཕབ་Q་ jར་%་འºན་Lད་�་གKར་བཞག་P་ �མས་D་འ^ན་ས་ལས་
བཀའ་'་གནང་Lག་�ར་བ�ར་བ�ས་འབད་�། གལ་µད་ བ�ར་བ�ས་Q་�་ཚོགས་འ^་�ས་ཆ་འUག་གནང་པ་`ན་ �་ལོ་ ༡༩༩༦ 
ལོ>་གན་�མས་ཀ་གས་ཁ༽ ༨.༡.༣ པ!་ཆ༽ པ་ã་ ཀ་གས་གསརཔ་བÖགས་པ་`ན་གང་འཚམས་D་	་བ་Yལ་*་�་ མ་
འ?ས་པ!་བསམ་འཆར་	་*་མ་འཐོན། 
 
Q་�་ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ^་�ས་ འདས་པ!་ཚོགས་�ངས་༨༤ པ!་kས་Lད་དང་འ�ལ་O་ 3ང་�མས་�ན་å་དང་�མས་དོན་
ཚོགས་2ང་གRས་Dས་ �་ལོ་༡༩༩༦ ལོ>་གན་�མས་�་ བ�ར་བ�ས་དང་ཁ་�ང་འབད་ཡོད་པ!་གན་�མས་ཀ་གས་ 
ཁ༽༨.༡.༣ པ!་ཆ༽ པ་ã་ ཀ་གས་གསརཔ་བÖགས་|་Ôར་ཞལ་འཆམ་Aང་P་ �མས་དོན་ཚོགས་2ང་�ས་ �་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོ>་
གན་�མས་བ�ར་བ�ས་Q་ གནམ་ལོ་H་¾་�་ ༥ <ས་ ༤ �འམ་ �་ལོ་ ༢༠༠༦ �་ ༦ <ས་ ༢༩ �་ཆ་འUག་མཛད་Vབ། 
(((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ 'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༨༥ པ!་༨༥ པ!་༨༥ པ!་༨༥ པ!་ཨང་༢༨ པ་དང་ཨང་༢༨ པ་དང་ཨང་༢༨ པ་དང་ཨང་༢༨ པ་དང་    འ�ག་�་�མས་�་Iོན་པོ>་བཀའ་ཨང་1་མཐོ་འ�ག་�་�མས་�་Iོན་པོ>་བཀའ་ཨང་1་མཐོ་འ�ག་�་�མས་�་Iོན་པོ>་བཀའ་ཨང་1་མཐོ་འ�ག་�་�མས་�་Iོན་པོ>་བཀའ་ཨང་1་མཐོ་((((ཀཀཀཀ----༤༥༤༥༤༥༤༥))))༢༠༠༦༢༠༠༦༢༠༠༦༢༠༠༦////༡༡༦༧ �་༡༡༦༧ �་༡༡༦༧ �་༡༡༦༧ �་
<ས་ ༡༠<ས་ ༡༠<ས་ ༡༠<ས་ ༡༠....༡༡༡༡༡༡༡༡....༢༠༠༦ ཅན་མ!་དBངས་དོན་བK༢༠༠༦ ཅན་མ!་དBངས་དོན་བK༢༠༠༦ ཅན་མ!་དBངས་དོན་བK༢༠༠༦ ཅན་མ!་དBངས་དོན་བKན^ན^ན^ན^))))    
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འང་�་མ་0་བ!་རོ་བ7་མ་དལ་ཕོག་ཐང་།འང་�་མ་0་བ!་རོ་བ7་མ་དལ་ཕོག་ཐང་།འང་�་མ་0་བ!་རོ་བ7་མ་དལ་ཕོག་ཐང་།འང་�་མ་0་བ!་རོ་བ7་མ་དལ་ཕོག་ཐང་།    
ཁ༽༨.༢ གལ་µད་ འང་�་�ས་ནད་ལས་བoན་O་ 0་�ན་སོགས་འAང་ན་ �མས་འགལ་�མས་Qབ་D་ནང་གསལ་ བག་Hད་�ན་
%ས་ *་བསད་རོ་བ7!་མ་དལ་ཕོག་*་འ ་ <་འདས་Q་དང་Â་»ད་ག`ག་པ!་ནང་*་འགན་ཅན་/་�ན་Q་�་�ོད་དB་ ནང་*་
འགན་ཅན་/་ཡང་Hད་ན་ རོ་བ7!་མ་དལ་Q་ག�ས་ཚན་Q་ནང་�་*་མང་�་�ོད་Q་ འདས་མོ>་ད�་བ�་l་ཡང་ག�ས་ཚན་Q་ནང་�་
*་མང་�ས་འབད་དB། 
    
འདས་མོ>་འང་³ག་བདག་ªང་�ར།འདས་མོ>་འང་³ག་བདག་ªང་�ར།འདས་མོ>་འང་³ག་བདག་ªང་�ར།འདས་མོ>་འང་³ག་བདག་ªང་�ར།         
ཁ༽༨.༣ འང་�་མ་<་འདས་Àལ་�་ མÂ་»ད་ག`ག་པ!་ལ་ལས་ È་l་བདག་འTན་འཐབ་lགས་པ!་*་ག་ཡང་Hད་<་ È་ཚ!་
བདག་འTན་ཡང་ཕ་.་རང་�ས་འབད་དBཔ་8ན། 
    
གན་kགས་འབད་|་ã་གན་kགས་འབད་|་ã་གན་kགས་འབད་|་ã་གན་kགས་འབད་|་ã་མB་བ�ར་%ས་�ོད་པ!་ས་ཆད།མB་བ�ར་%ས་�ོད་པ!་ས་ཆད།མB་བ�ར་%ས་�ོད་པ!་ས་ཆད།མB་བ�ར་%ས་�ོད་པ!་ས་ཆད། 
ཁ༽༨.༤*་`ག་�ས་གན་kགས་འབད་|་ã་འ¾ད་སོང་བ!་Àལ་ལས་མ་བX་བར་བཞག་<་ གན་ཐམ་Hད་Cང་ གན་ཐམ་Hད་པ!་
ས་ཆད་Yལ་Kནམ་ལས་ གན་འ�ལ་%་ཐོབ་ཤོར་l་�མས་དོན་བKན་ཐོབ་མ་ཚད་ *་འ  ་�་མB་བ�ར་dབ་པ!་ས་ཆད་ང་ 
�མས་འགལ་%་�མས་དོན་ནང་གསལ་བKན་ཕོག། 
    
བཟའ་ཚང་ཅན་%་ཡ་�་གཞན་�་འ¾ད་Q་བ�ལ་བ!་ས་ཆད།བཟའ་ཚང་ཅན་%་ཡ་�་གཞན་�་འ¾ད་Q་བ�ལ་བ!་ས་ཆད།བཟའ་ཚང་ཅན་%་ཡ་�་གཞན་�་འ¾ད་Q་བ�ལ་བ!་ས་ཆད།བཟའ་ཚང་ཅན་%་ཡ་�་གཞན་�་འ¾ད་Q་བ�ལ་བ!་ས་ཆད། 
ཁ༽༨.༥ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ཅན་%་ཡ་�་`ག་ གཞན་%ས་འབོད་པར་བཏང་P་ འབོད་*་Q་�ས་འ¾ད་བ�ལ་O་ 
ས་འºལ་ཤོར་བ་8ན་ན་ འབོད་པར་བཏང་*་Q་ལས་ གན་�་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་གང་8ན་པ!་ཁར་ འ¾ད་བ�ལ་*་Q ་�་དགའ་
བོ>་Ëད་ཀ་ས་ཆད་ཕོག་ གལ་µད་འ¾ད་བ�ལ་*་Q་�ས་ཡང་ས་འºལ་Aང་<་ Q་ལས་ང་དགའ་བོ>་ཐོབ་ལམ་གང་�ན་པ་�ོད་
དBཔ་མ་ཚད་ དགའ་བོ་Ëད་D་ས་ཆད་ཡང་ཕོག་ འབོད་པར་འོང་*་འ ་�ས་དབང་བཙོང་�ས་འ¾ད་ན་ དགའ་བོ་Bང་གསལ་བKན་
ཕོག་པ!་ཁར་ གཤམ་གསལ་�མས་དོན་ ཁ༽ ༨.༡༢ པ!་ནང་གསལ་Xར་དང་ གན་kགས་Hད་*་<་ ཁ༽ ༨.༡༡ པ!་ནང་
གསལ་Xར་%་ ས་�མས་དང་»ད་འ?ས་ང་ འབོད་པར་བཏང་*་དང་འ¾ད་བ�ལ་*་གRས་ཆ་ར་�་ཕོག། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་
�ངས་ �ངས་ �ངས་ �ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½ ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½ ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½ ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) 
    
བQན་Hད་གན་དæགས་འབད་བ!་ས་@།བQན་Hད་གན་དæགས་འབད་བ!་ས་@།བQན་Hད་གན་དæགས་འབད་བ!་ས་@།བQན་Hད་གན་དæགས་འབད་བ!་ས་@། 
ཁ༽༨.༦ བཟའ་ཚང་གRས་པོ་སོ་སོ>་ཐད་ནས་ འ?ས་ཤོར་འགལ་ཤོར་གང་ཡང་མ་འAང་Cང་ *་`ག་�ས་གཞན་དང་ས་འºལ་ཤོར་
བ!་ªན་བ�ད་འབད་Q་ བཟའ་ཚང་གRས་པོ་འཐབ་འལ་l་འབད་བ�ག་<་ བར་ནང་གན་དæགས་འབད་བ!་ས་@་ གནད་དོན་
དང་བsན་ �་,་ག`ག་ལས་Ìག་lན་ནམ་ ཡང་ན་ Å་C་Æག་བ'་¼་བ�་ལས་དÔ་བ'་lན་ནམ་ ཡང་ན་ གRས་ཆ་ར་ཕོག། 
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བཟའ་ཚང་̀ ག་*་མབཟའ་ཚང་̀ ག་*་མབཟའ་ཚང་̀ ག་*་མབཟའ་ཚང་̀ ག་*་མང་�ས་འདོད་པ་�ོད་Q་ནདཔ་བཏོན་པ!་ས་ཆད།ང་�ས་འདོད་པ་�ོད་Q་ནདཔ་བཏོན་པ!་ས་ཆད།ང་�ས་འདོད་པ་�ོད་Q་ནདཔ་བཏོན་པ!་ས་ཆད།ང་�ས་འདོད་པ་�ོད་Q་ནདཔ་བཏོན་པ!་ས་ཆད། 
ཁ༽༨.༧.༡ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) ཕོ/མོ་`ག་�་ *་ག`ག་གམ་Q་ལས་མང་བ་Kག་�ས་ མ?ན་ལམ་%་ཐོག་ལས་འ¾ད་
འt་བ!་qས་/་ *་å་མང་པོ་Kག་�ས་འདོད་པ་�ོད་བ�ག་P་ནད་པ་བཏོན་པ་8ན་<་ ལམ་བར་འBར་�ན་མ་བZས་པ!་2་ཚོད་༢༤ 
!་ནང་འ.ད་�མས་འ^ན་�འམ་ �ལ་*་འགན་ཅན་*་å!་འB་འ�དཔ་l་�་བ�ད་དBས། 
 
ཁ༽༨.༧.༢ ཕོ/མོ་Q་ jར་ནས་འཆལ་�ོད་�་བoན་པ་*ན་པ!་བན་པོ་Kག་�ན་<་ འ¾ད་འt་*་Qའམ་ Q་དག་b་b་བKན་
ལས་ཉམས་»ད་པ!་.ངས་/་ »ད་འ?ས་Å་C་¼་བ�་ལས་Rས་བ'་b!་བར་ གནད་1་2ང་དང་བsན་O་�ོད་དBས་པ་དང་ ག	ང་�་
ས་ཆད་ང་ Q!་ལོག་བXབ་དང་འ¾ད་འt་*་Qའམ་ Q་l་�་»ད་འ?ས་དང་ ག	ང་�་ས་ཆད་གང་ཕོག་�་ལོག་བXབ་ཕོག། 
 
ཁ༽༨.༧.༣ jར་ནས་འཆལ་�ོད་�་བoན་*་`ག་8ན་<་ ག	ང་�་ས་ཆད་Yལ་དBཔ་མ་གཏོགས་ *་,མ་Q་�་»ད་འ?ས་*་
ཐོབ། (((('ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོ'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་བ�ས་ ་བ�ར་བ�ས་ ་བ�ར་བ�ས་ ་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½-གས་འ½-གས་འ½-གས་འ½))))     
    
�མས་དོན་ཁ༽�མས་དོན་ཁ༽�མས་དོན་ཁ༽�མས་དོན་ཁ༽༨༨༨༨....༧ པ་Xར་%་ཕོ༧ པ་Xར་%་ཕོ༧ པ་Xར་%་ཕོ༧ པ་Xར་%་ཕོ////མོ་�་0་�ན་Aང་བ!་ས་@།མོ་�་0་�ན་Aང་བ!་ས་@།མོ་�་0་�ན་Aང་བ!་ས་@།མོ་�་0་�ན་Aང་བ!་ས་@། 
ཁ༽༨.༨.༡ གལ་µད་�ན་Q་�་བoན་O་0་ཆད་^་Ýར་ན་ བག་Hད་�ན་%ས་*་བསད་རོ་བ7!་ཟད་འk་ཕོག་ལམ་%་ �མས་
དང་འ3་བར་འ¾ད་འt་*་དང་ འདོད་�ོད་འབད་*་མ?ན་མོང་�་ཕོག། 
 
ཁ༽༨.༨.༢ 3ན་པ་བག་�ངས་/་བཏང་P་ *་བསད་D་ས་�མས་ འ¾ད་འt་*་དང་ འདོད་པ་�ོད་*་b་b་བKན་^་ཕོག། 
 
ཁ༽༨.༨.༣ བག་Hད་*་བསད་D་»ད་འ?ས་ འ¾ད་འt་*་Qའམ་ འདོད་པ་�ོད་*་l་ལས་འདས་མོ>་*་ཚན་�་�ོད་དB། 
    
ལོ་ན་མ་âན་པ!་È་མོར་�ོད་པ!་ས་@།ལོ་ན་མ་âན་པ!་È་མོར་�ོད་པ!་ས་@།ལོ་ན་མ་âན་པ!་È་མོར་�ོད་པ!་ས་@།ལོ་ན་མ་âན་པ!་È་མོར་�ོད་པ!་ས་@།        
ཁ༽༨.༩ ((((ཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hད)))) ལོ་ན་མ་âན་པ!་(ལོ་བ�་Ìག་མ་ལོན་*) È་མོ་`ག་�་དབང་བཙོང་�ས་འདོད་པ་�ོད་<་ È་མོ་རང་Rད་D་འམ་ 
བདག་འTན་འབད་*་l་�ས་ �མས་འ^ན་ནམ་ �ལ་%་འགན་ཅན་�་བ�ད ་པར་འོང་ན་ ག�ལ་D་འགན་ཅན་འ ་l་�་ཡང་ ས་
གནས་�མས་D་འ^ན་ས་�་	་དB་ �མས་འ^ན་ལས་È་མོ་Q་�་ན་ཁ་J་ཕོག་བག་Kབ་Dས་ ན་ཁ!་གནད་དང་བsན་O་ È་མོ་Q་
�་»ད་འ?ས་Å་C་¼་བ'་ལས་Æག་ོང་¼་བ'!་བར་lན་དང་ གO་པོ་Q་�་ས་@་�མས་བཙོན་�་ལོ་ག`ག་ལས་ག/མ་lན་ཕོག། 
('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པར ་བ�ར་བ�ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+མས་གནང་ཡོད་
Cང་ ཚོགས་�ངས་ ༨༢ པ!དོན་ཚན་མ༽ ༥ པར ་འ�ག་�་ས་འ�ལ་�མས་Qབ་དང་འ�ལ་ཆ་Hད་གནང་ཡོད)    
 
�མས་དོན་ཁ༽ ༨�མས་དོན་ཁ༽ ༨�མས་དོན་ཁ༽ ༨�མས་དོན་ཁ༽ ༨....༩ པ་Xར་༩ པ་Xར་༩ པ་Xར་༩ པ་Xར་%་È་མོ་0་ཆད་སོང་བ!་ས་�མས།%་È་མོ་0་ཆད་སོང་བ!་ས་�མས།%་È་མོ་0་ཆད་སོང་བ!་ས་�མས།%་È་མོ་0་ཆད་སོང་བ!་ས་�མས། 
ཁ༽༨.༡༠ ((((ཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hད)))) �ན་གནད་Q་ལས་བoན་O་0་ཆད་^་Ýར་ན་ »ད་འ?ས་Bང་མlངས་D་མཐོ་ཤོས་ཁར་ *་Q་�་ ལག་དམར་%་
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ས་@་ལོ་,་བ^ན་བཙོན་འ?ས་Dས་ཡངས་Hད་ས་�མས་ཕོག། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༢'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༢'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༢'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པརཔ!་དོན་ཚན་འ༽ པརཔ!་དོན་ཚན་འ༽ པརཔ!་དོན་ཚན་འ༽ པར ་བ�ར་ ་བ�ར་ ་བ�ར་ ་བ�ར་
བ�བ�བ�བ�ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+མས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་ ༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པརམས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་ ༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པརམས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་ ༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པརམས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་ ༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པར ་འ�ག་�་ ་འ�ག་�་ ་འ�ག་�་ ་འ�ག་�་
ས་འ�ལ་�མས་Qབ་དང་འ�ལ་ཆ་Hད་གནང་ཡོདས་འ�ལ་�མས་Qབ་དང་འ�ལ་ཆ་Hད་གནང་ཡོདས་འ�ལ་�མས་Qབ་དང་འ�ལ་ཆ་Hད་གནང་ཡོདས་འ�ལ་�མས་Qབ་དང་འ�ལ་ཆ་Hད་གནང་ཡོད)))) 
    
ཨམ་ཚོ་`ག་�་དབང་¤ད་Dས་*་ཚངས་�ོད་པ!་ས་ཆད།ཨམ་ཚོ་`ག་�་དབང་¤ད་Dས་*་ཚངས་�ོད་པ!་ས་ཆད།ཨམ་ཚོ་`ག་�་དབང་¤ད་Dས་*་ཚངས་�ོད་པ!་ས་ཆད།ཨམ་ཚོ་`ག་�་དབང་¤ད་Dས་*་ཚངས་�ོད་པ!་ས་ཆད། 
ཁ༽༨.༡༡ ((((ཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hད)))) ཨམ་ཚོ་`ག་�་དབང་བཙོང་�ས་*་ཚངས་�ོད་ན་ ཨམ་ཚོ་Q་�ས་ལམ་བར་འBར་�ན་མ་བZས་པ!་2་ཚོད་ ༢༤ 
!་ནང་འ.ད་�་ �མས་འ^ན་ནམ་ �ལ་%་འགན་ཅན་�་�བ་དB �ལ་%་འགན་ཅན་l་�ས་ཡང་�མས་འ^ན་�་	་Kནམ་ལས་ *་
Q་�་དབང་བཙོང་�་ས་@་Å་C་Ìག་བ'་དང་བཙོན་�་�་,་ག/མ་ཕོག་ ཨམ་ཚོ་Q!་.ངས་/་»ད་འ?ས་ས་@་Q!་Ëད་ཀ་�ོད་དB་ 
མོ་རས་མ་	ས་པར་བཞག་<་དབང་བཙོང་@ས་པ!་ངས་/་*་བZ་ བཟའ་ཚང་̀ ག་རང་8ན་Cང་ ཕན་lན་མ་འÎགས་པ!་གནད་ལས་
�ལ་བ་འཐོན་པའམ་ Q་�གས་D་གནད་དོན་�མས་འ^ན་�་	ས་པ!་qས་/་ �ལ་མçག་མ་Lད་Bང་�་ཕོ་མོ>་Iོ་འདོད་དང་མ་འ�ལ་
བར་འདོད་པ་�ོད་ན་ Q་ཡང་དབང་བཙོང་འབད་བ!་ངས་/་བZ་དB། (((('ལ་ཡོང་ཚོགས་�ངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པར'ལ་ཡོང་ཚོགས་�ངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པར'ལ་ཡོང་ཚོགས་�ངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པར'ལ་ཡོང་ཚོགས་�ངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པར ་བ�ར་ ་བ�ར་ ་བ�ར་ ་བ�ར་
བ�ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+མས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་ ༨༢ བ�ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+མས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་ ༨༢ བ�ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+མས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་ ༨༢ བ�ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+མས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་ ༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པར་ འ�ག་
�་ས་འ�ལ་�མས་Qབ་དང་འ�ལ་ཆ་Hད་གནང་ཡོད)))) 
    
མག་པ་ཅན་%་ཨམ་ཚོ་དབང་བཙོང་�ས་�ོད་པ!་ས་@།མག་པ་ཅན་%་ཨམ་ཚོ་དབང་བཙོང་�ས་�ོད་པ!་ས་@།མག་པ་ཅན་%་ཨམ་ཚོ་དབང་བཙོང་�ས་�ོད་པ!་ས་@།མག་པ་ཅན་%་ཨམ་ཚོ་དབང་བཙོང་�ས་�ོད་པ!་ས་@། 
ཁ༽༨.༡༢.༡ ((((ཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hད)))) མག་པ་ཅན་%་ཡ་�་`ག་�་དབང་བཙོང་�ས་*་ཚངས་�ོད་ན་ ཨམ་ཚོ་Q་�ས་�མས་དོན་ཁ༽༨.༡༡ པ!་
ནང་གསལ་བKན་^་	་བར་བཅར་བས་ �མས་འ^ན་ལས་ཨམ་ཚོ་Q་jར་ལས་འཆལ་�ོད་�་བoན་�ོད་*་8ན་*ན་བX་དB་ ཨམ་ཚོ་
Q་བན་པོ་`ག་8ན་<་ དབང་བཙོང་�་ས་@་དང་ »ད་འ?ས་l་Bང་གསལ་�མས་དོན་བKན་%་ཁར་ མག་པ་Q་�་དགའ་བོ>་ཐོབ་
ལམ་ག་8ན་*་�ོད་དB། 
 
༨.༡༢.༢  དབང་བཙོང་Aང་བ!་ལོ་Eས་Bང་བKན་	་བར་མ་འོང་བ་8ན་<་ qས་/་*་གཞན་%ས་དབང་བཙོང་འབད་བ!་�ར་ ལོ་Eས་
�མས་འ^ན་�་	་བར་བཅར་Cང་ Q་-གས་དབང་བཙོང་འབད་བ!་ངས་/་*་lདཔ་8ནམ་ལས་ མག་པ་Q་�་དགའ་བོ་ག་8ན་*་Q་
རང་འཐོབ་|་མ་གཏོགས་ དབང་བཙོང་ས་@་དང་»ད་འ?ས་*་ཕོག། 
 
༨.༡༢.༣ གལ་µད་jར་ནས་འཆལ་�ོད་�་བoན་པ!་ར་¥ངས་འཐོན་<་ མག་པ་Q་�་དགའ་བོ་དང་ ག	ང་�་ས་ཆད་Yལ་དBཔ་མ་
གཏོགས་ མོ་རང་�་»ད་འ?ས་*་ཐོབ། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པར ་བ�ར་བ�ས་Dས་དབང་བཙོང་ ་བ�ར་བ�ས་Dས་དབང་བཙོང་ ་བ�ར་བ�ས་Dས་དབང་བཙོང་ ་བ�ར་བ�ས་Dས་དབང་བཙོང་
འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+མས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+མས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+མས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་འདོད་�ོད་�མས་ལོགས་/་བ+མས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པར༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པར༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པར༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པར ་འ�ག་�་ས་འ�ལ་ ་འ�ག་�་ས་འ�ལ་ ་འ�ག་�་ས་འ�ལ་ ་འ�ག་�་ས་འ�ལ་�མས་Qབ་�མས་Qབ་�མས་Qབ་�མས་Qབ་
དང་འ�ལ་ཆ་Hད་གནང་ཡོདདང་འ�ལ་ཆ་Hད་གནང་ཡོདདང་འ�ལ་ཆ་Hད་གནང་ཡོདདང་འ�ལ་ཆ་Hད་གནང་ཡོད))))     
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མག་པ་ཅན་%་ཨམ་ཚོ་�་*་མང་�ས་�ོད་པ!་ས་@།མག་པ་ཅན་%་ཨམ་ཚོ་�་*་མང་�ས་�ོད་པ!་ས་@།མག་པ་ཅན་%་ཨམ་ཚོ་�་*་མང་�ས་�ོད་པ!་ས་@།མག་པ་ཅན་%་ཨམ་ཚོ་�་*་མང་�ས་�ོད་པ!་ས་@། 
ཁ༽༨.༡༣ ((((ཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hད)))) མག་པ་ཡོད་པ!་ཨམ་ཚོ་`ག་�་*་གRས་སམ་ Q་ལས་མང་བ་`ག་�ས་ ^ས་ག`ག་�་ཐོག་�་དབང་བཙོང་�ས་
�ོད་པ་8ན་ན་ Q་ཡང་མོ་རས་�མས་དོན་ཁ༽༨.༡༡ པ!་ནང་གསལ་Xར་	་བར་བཅར་བས་ བན་པོ་`ག་8ན་པ!་ར་¥ངས་འཐོན་ན་ 
མག་པ!་.ངས་/་དགའ་བོ་དང་ ཨམ་ཚོ>་.ངས་/་དབང་བཙོང་�་»ད་འ?ས་Å་C་Ìག་བ'་b་ དབང་བཙོང་འབད་*་,་ངས་b་b་
བKན་^་ལས་ཐོབ་དBཔ་མ་ཚད་  དབང་བཙོང་�་ས་@་ཡང་�མས་དོན་ཁ༽ ༨.༡༡ པ!་ནང་གསལ་Xར་ *་ངས་b་b་བKན་^་
ཕོག་ གལ་µད་འཆལ་མོ་8ན་པ!་ར་¥ངས་ཐོན་ན་ མག་པ!་.ངས་/་དགའ་བོ་དང་ ག	ང་�་ས་ཆད་Bང་བKན་Yལ་དBཔ་མ་
གཏོགས་ ཨམ་ཚོ་�་»ད་འ?ས་*་ཐོབ་ མོ་རས་	་བར་མ་འོང་<་ མག་པ!་.ངས་/་དགའ་བོ་Q་རང་མ་གཏོགས་ ས་@་དང་»ད་
འ?ས་གRས་ཀ་*་ཕོག། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པརངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པརངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པརངས་ ༧༢ པ!་དོན་ཚན་འ༽ པར ་བ�ར་བ ་བ�ར་བ ་བ�ར་བ ་བ�ར་བ�ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་�ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་�ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་�ས་Dས་དབང་བཙོང་འདོད་�ོད་�མས་
ལོགས་/་བ+ལོགས་/་བ+ལོགས་/་བ+ལོགས་/་བ+མས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་ ༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པརམས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་ ༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པརམས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་ ༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པརམས་གནང་ཡོད་Cང་ཚོགས་�ངས་ ༨༢ པ!་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པར ་འ�ག་�་ས་འ�ལ་�མས་Qབ་དང་འ�ལ་ཆ་Hད་ ་འ�ག་�་ས་འ�ལ་�མས་Qབ་དང་འ�ལ་ཆ་Hད་ ་འ�ག་�་ས་འ�ལ་�མས་Qབ་དང་འ�ལ་ཆ་Hད་ ་འ�ག་�་ས་འ�ལ་�མས་Qབ་དང་འ�ལ་ཆ་Hད་
གནང་ཡོདགནང་ཡོདགནང་ཡོདགནང་ཡོད))))         
    
གན་%་�མས་དོན་ལས་�ག་P་�ན་པ!་ས་ཆད།གན་%་�མས་དོན་ལས་�ག་P་�ན་པ!་ས་ཆད།གན་%་�མས་དོན་ལས་�ག་P་�ན་པ!་ས་ཆད།གན་%་�མས་དོན་ལས་�ག་P་�ན་པ!་ས་ཆད། 
ཁ༽༨.༡༤ /་Kག་�ན་Cང་ གན་�མས་ནང་གསལ་བ!་གན་འ�ལ་%་ཐོབ་ཤོར་l་ ནང་ཁ་ནང་འÎགས་Dས་མར་ཕབ་
འབད་ན་མ་གཏོགས་ �མས་དོན་ནང་གསལ་%་ངས་ཚད་ལས་བvལ་O་�ོད་�ན་འབད་*་Lག་ Q་ལས་འགལ་<་ �མས་ལས་�ག་P་
�ན་*་ག་ར་�ར་ལོག་�ོད་པ་ནས་ Q!་�ག་འ·ོས་ཐོབ་ལམ་,་མ་ག་8ན་*་Q་Rད་་ག	ང་བcས་བཏང་E། 
    
གན་%་�མས་གན་%་�མས་གན་%་�མས་གན་%་�མས་དོན་ལས་བvལ་O་�ོད་�ན་བས་�ག་\ས་པ་དང་བར་*་l་�་ས་@།དོན་ལས་བvལ་O་�ོད་�ན་བས་�ག་\ས་པ་དང་བར་*་l་�་ས་@།དོན་ལས་བvལ་O་�ོད་�ན་བས་�ག་\ས་པ་དང་བར་*་l་�་ས་@།དོན་ལས་བvལ་O་�ོད་�ན་བས་�ག་\ས་པ་དང་བར་*་l་�་ས་@། 
ཁ༽༨.༡༥ གན་འ�ལ་�མས་�ག་ནང་གསལ་%་ཁ་ངས་ལས་�ག་P་�ོད་�ན་འབད་བ!་བས་ བར་ན་ཁ་�བ་*་དང་ �་Ô་\ས་*་ 
'བ་*་b་b་བKན་^་ གན་འ�ལ་ཐོབ་ཤོར་%་ངས་འབོར་ལས་བvལ་O་J་ཙམ་�ན་པ་Q!་Ëད་ཀ་b་ས་ཆད་ཕོག། 
    
གན་�མས་D་བཀག་དམ་ལས་འགལ་བ!་ས་@།གན་�མས་D་བཀག་དམ་ལས་འགལ་བ!་ས་@།གན་�མས་D་བཀག་དམ་ལས་འགལ་བ!་ས་@།གན་�མས་D་བཀག་དམ་ལས་འགལ་བ!་ས་@། 
ཁ༽༨.༡༦ གན་�མས་འ !་བཀག་དམ་ལས་འགལ་O་ཐོབ་¥ངས་Hད་པ!་ཐོབ་ལམ་བZས་O་�ན་པ་འ^ག་<་ བཀག་དམ་འགལ་O་
�ན་*་ག་ར་�ར་ལོག་�ོད་Kནམ་ལས་ �ན་*་འ ་�་J་ཙམ་�ན་པ་Q་དང་འ3ན་འ3!་ས་ཆད་ཁར་ བཀག་དམ་ལས་འགལ་བ!་ས་
�མས་བཙོན་^་ལོ་Ëད་དང་ བར་ན་ཁ་�བ་འབད་*་'བ་*་དང་ བར་*་ �་Ô་\ས་*་l་�་ཡང་+་བོ་Q་�་ས་�མས་གང་ཕོག་�་Ëད་
ཀ་ཕོག་ གལ་µད་འཛོམས་དཔང་དང་�་Ô་\ས་*་ག`ག་8ན་<་ ས་@་ག`ག་མ་གཏོགས་སོ་སོར་*་ཕོག། 
    
ས་འºལ་Aང་ས་འºལ་Aང་ས་འºལ་Aང་ས་འºལ་Aང་ཙམ་%ས་གཞན་�་*་འོས་པ!་@་�ོད་¦གས་པ!་ས་@།ཙམ་%ས་གཞན་�་*་འོས་པ!་@་�ོད་¦གས་པ!་ས་@།ཙམ་%ས་གཞན་�་*་འོས་པ!་@་�ོད་¦གས་པ!་ས་@།ཙམ་%ས་གཞན་�་*་འོས་པ!་@་�ོད་¦གས་པ!་ས་@། 
ཁ༽༨.༡༧ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) བཟའ་ཚང་ཅན་`ག་�ས་ རང་�་བཟའ་�་མ་བX་བར་བཞག་པ་Hན་པར་ གཞན་དང་ཨ་
རོགས་དགའ་རོགས་X་Èར་�ོད་པ་ཙམ་�ན་<་ ཡ་�་`ག་ཤོས་ནས་ བ ད་བཏགས་འཚོལ་བ་ E་ད,ས་འ·ོག་པ་ བÒང་Óོབ་'བ་
པའམ་ དབང་པོ་�་ཐོ་dབ་པ་ �མས་སར་བལ་བ་ གཞན་ཡང་Q་ལ་གནོད་`ང་ªན་^་འÝར་པ!་@་བ་བ+མས་པའམ་ Gད་བས་
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Gད་པ་སོགས་*་Lག་ Q་ལས་འགལ་<་ E་ད,ས་འ·ོག་པ!་-གས་ རང་འཇགས་�ར་ལོག་ཁར་ �མས་འགལ་འབད་*་འ ་�་ 
འ·ོག་བ�མ་དང་བÒང་Óོབ་l་�་ས་�མས་དང་ ས་ཆད་l་�མས་�ག་སོ་སོར་གསལ་*་དང་འ�ལ་ཕོག་པ!་ཁར་ Bང་གསལ་�ོད་
ངན་%་ས་ཆད་ �མས་Qབ་གཞན་�་ཁ་གསལ་Hད་པ!་-གས་ལ་ ས་ཆད་Å་C་Æག་བ'་ལས་/མ་བ'་lན་ཕོག། (((('ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་'ལ་ཡོངས་
ཚོགས་�ངས་ ༧༤ཚོགས་�ངས་ ༧༤ཚོགས་�ངས་ ༧༤ཚོགས་�ངས་ ༧༤    པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཔ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཔ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པརཔ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར ་བ�ར ་བ�ར ་བ�ར ་བ�ས་-གས་འ½ ་བ�ས་-གས་འ½ ་བ�ས་-གས་འ½ ་བ�ས་-གས་འ½))))     
    
བQན་པ!་བདག་པོབQན་པ!་བདག་པོབQན་པ!་བདག་པོབQན་པ!་བདག་པོས་�མས་དོན་ལས་འགལ་O་�ོད་ངན་འབད་བ!་ས་@ས་�མས་དོན་ལས་འགལ་O་�ོད་ངན་འབད་བ!་ས་@ས་�མས་དོན་ལས་འགལ་O་�ོད་ངན་འབད་བ!་ས་@ས་�མས་དོན་ལས་འགལ་O་�ོད་ངན་འབད་བ!་ས་@    
ཁ༽༨.༡༨ ས་འºལ་ཤོར་བ!་བཟའ་ཚང་ ཕོ/མོ་/་Kག་�ན་Cང་ རང་ས!་བQན་པ!་བདག་པོ>་.ངས་/་ དགའ་བོ་l་�་ཐོབ་ལམ་Q་
རང་�མས་དོན་བKན་�ོད་�ན་འབད་|་མ་གཏོགས་ བÄན་*་�་*་འོས་པ!་�ོད་ངན་�མས་དོན་ཁ༽ ༨.༡༧ པ་Xར་@ས་ན་ ས་@་
གང་ཡང་Bང་�་�མས་དོན་དང་-གས་འ½། 
    
,་ཚ་ཅན་གན་^་བ�ོམས་པ!་ས་�མས།,་ཚ་ཅན་གན་^་བ�ོམས་པ!་ས་�མས།,་ཚ་ཅན་གན་^་བ�ོམས་པ!་ས་�མས།,་ཚ་ཅན་གན་^་བ�ོམས་པ!་ས་�མས། 
ཁ༽༨.༡༩ རང་སོ>་�ང་པ!་�གས་�ོལ་དང་བsན་པ!་,་ཚ་ཕོག་པ་ཅན་%་-གས་ གན་^་བ�ོམས་པའམ་ ཡང་ན་ ས་འºལ་
བ%ས་པ་སོགས་འAང་ན ་ འ?ས་ཤོར་Aང་*་གRས་ཆ་ར་�་ བཙོན་^་�་,་ག/མ་ལས་ལོ་ག/མ་lན་ བཙོན་འ?ས་Dས་ཡངས་ཆག་
Hད་པར་ཕོག་ Q་ལ་ནས་ག`ག་�ས་�མས་�་དBངས་�ར་	་བར་བཅར་ན་ Q!་་ས་�མས་དBངས་ཡངས། 
    
2ང་གན་བཏགས་པ!་ས་@།2ང་གན་བཏགས་པ!་ས་@།2ང་གན་བཏགས་པ!་ས་@།2ང་གན་བཏགས་པ!་ས་@། 
ཁ༽༨.༢༠ ག�ས་ཚན་སོ་སོར་ 2ང་གན་བཏགས་*་b་འཐོན་<་ 2ང་གན་Q་ཆ་Hད་8ནམ་ལས་ 2ང་གན ་བཏགས་པ!་གན་ོན་
བས་ཟད་འk་གང་སོང་ ག`ག་�ས་ག`ག་ལས་Zས་dབ་P་�ན་*་Lག་པ!་ཁར་ /་ཐད་ནས་ས་དང་¾མ་ E་ནོར་¨མས་ཅན་སོགས་
ལག་&་�ོད་པ་b་ཡོད་<་ �ོད་*!་.ངས་/་རང་འཇགས་ལོག་པ་ནས་ བཀག་དམ་ལས་འགལ་བ!་ས་@་ཕ་མའམ་ འB་འÐན་འཐབ་
*་+་ཕན་གRས་ཀར་Å་C་ག/མ་བ'་ནས་Æག་ོང་lན་ཕོག། 
    
མB་�ར་%ས་2ང་གན་བཏགས་པ!་ས་@།མB་�ར་%ས་2ང་གན་བཏགས་པ!་ས་@།མB་�ར་%ས་2ང་གན་བཏགས་པ!་ས་@།མB་�ར་%ས་2ང་གན་བཏགས་པ!་ས་@། 
ཁ༽༨.༢༡ È་དང་È་མོ་གང་Cང་ 2ང་གན་�ངས་ག`ག་ལས་�ག་P་བཏགས་ནས་ ཡ་�་མང་པོ་Kག་ལས་ཟད་འk་སོང་བ་སོགས་D་
ར་¥ངས་འཐོན་<་ �མས་དོན་ཁ༽༨.༢༠ པ!་ནང་གསལ་%་ས་@!་ཁར་ 2ང་གན ་�ངས་ག`ག་ལས་�ག་P་'བ་*་Qའམ་ 'བ་
&་བ�ག་*་Q་ལ་ མB་�ར་'བ་པ!་ས་�མས་ཕོག། 
    
ཨམ་ཚོ་ཨམ་ཚོ་ཨམ་ཚོ་ཨམ་ཚོ་བ¿་P་�ོད་པ!་ས་@།བ¿་P་�ོད་པ!་ས་@།བ¿་P་�ོད་པ!་ས་@།བ¿་P་�ོད་པ!་ས་@།     
ཁ༽༨.༢༢ ཨམ་ཚོ་Kག་རང་�ས་མ་ཚོར་བ!་བར་ གཞན་%ས་བ¿ས་P་�ོད་ན་ བ¿ས་པོ་Q ་�་ས་ཆད་Å་C་Æག་བ'་ལས་
ག/མ་བ'་lན་དང་ ཨམ་ཚོ་འ ་�་»ད་འ?ས་Q་དང་འ3་འ3་�ོད་དB་ མག་པ་ཅན་�ན་ན་ དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་l་ B་གསལ་�མས་
དོན་eམས་ལས་-གས་འ½། 
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±ན་དང་èོ་Óས་ßན་O་�ོད་པ!་ས་@།±ན་དང་èོ་Óས་ßན་O་�ོད་པ!་ས་@།±ན་དང་èོ་Óས་ßན་O་�ོད་པ!་ས་@།±ན་དང་èོ་Óས་ßན་O་�ོད་པ!་ས་@། 
ཁ༽༨.༢༣ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) རང་�་གན་kགས་དང་ ཨམ་ཚོ་l་�་±ན་དང་ èོ་Óས་ßན་O་ 3ན་ཚོར་Hད་པར་བཟོ་P་
འདོད་པ་�ོད་ན་ èོ་Óས་ßན་པ!་ས་@་ གནད་1 ་2ང་དང་བsན་ ས་�མས་བཙོན་^་�་,་ག/མ་ནས་ལོ་ག`ག་lན་དང་ ཕོ/མོ་འ ་
�་»ད་འ?ས་Å་C་¼་བ'་ལས་Æག་ོང་lན་�ོད་དB། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་ ་བ�ར་ ་བ�ར་ ་བ�ར་བ�ས་བ�ས་བ�ས་བ�ས་
-གས་འ½-གས་འ½-གས་འ½-གས་འ½)))) 
    
±±±±ན་དང་èོ་Óས་ßན་O་འ¾ད་སོང་བ!་ས་@་དང་»ད་གསོ>་-མ་པ།ན་དང་èོ་Óས་ßན་O་འ¾ད་སོང་བ!་ས་@་དང་»ད་གསོ>་-མ་པ།ན་དང་èོ་Óས་ßན་O་འ¾ད་སོང་བ!་ས་@་དང་»ད་གསོ>་-མ་པ།ན་དང་èོ་Óས་ßན་O་འ¾ད་སོང་བ!་ས་@་དང་»ད་གསོ>་-མ་པ། 
ཁ༽༨.༢༤.༡ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) Bང་དོན་Xར་±ན་དང་èོ་Óས་ßན་O་མB་�ར་%ས་འ¾ད་སོང ་<་ གO་པོ་དང་ འ�ད་
འt་*་གRས་ཀ་qས་འQད་éན་ན་ འ�ད་êར་བ་པོ་Q་ལ་ས་�མས་བཙོན་^་�,་ག`ག་ནས་�་, ་¼་lན་དང་ འཚོལ་Kབ་འབད་བ!་
ཟད་འk་J་གནས་ གO་པོ་Q་�་ཕོག་ ཉམས་»ད་པ་འ ་�་»ད་འ?ས་¼་བ'་ལས་Æག་ོང་བར་�ོད་དB། 
 
ཁ༽༨.༢༤.༢གO་པོ་éན་O་ འt་*་མ་éན་ན་ གO་པོ་Q་ལ་ འt་*་Q་དང་མཉམ་^་འêར་བ!་E་ཆས་ད,ས་པོ>་Zས་གང་གནས་D་
ཁར་ གO་པོ་Q་�་ས་�མས་བཙོན་འ?ས་Dས་ཡངས་ཆག་Hད་པར་ གནད་1་2ང་དང་བsན་O་ལོ་ག/མ་ནས་བ^ན་lན་དང་ བཙོན་
ནང་བÖགས་ཚར་བ!་qས་/་ ཡ་�་འt་*་Q་�ར་ལོག་འ@ོར་ན་ jར་གང་êར་%་ཅ་ཆས་ལས་ གང་ཡོད་D་-ན་བབས་ཕབ་P་ལོག་E་
དང་ .་པ!་ས་�མས་ཡང་ལོ་ག/མ་ཚང་བ་ནས་དBངས་ཡངས་བཞག་E། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་་ ༧༤ པ!་དོན་ཚན་        ཏ༽ ཏ༽ ཏ༽ ཏ༽ 
༢ པར༢ པར༢ པར༢ པར་བ�ར་་བ�ར་་བ�ར་་བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ས་-གས་འ½བ�ས་-གས་འ½བ�ས་-གས་འ½)))) 
    
ས་གནས་དང་̂ ས་ཚོད་འོས་འབབ་lལ་*ན་ལས་འགལ་O་འདོད་པ་�ོད་པ!་ས་ཆད།ས་གནས་དང་̂ ས་ཚོད་འོས་འབབ་lལ་*ན་ལས་འགལ་O་འདོད་པ་�ོད་པ!་ས་ཆད།ས་གནས་དང་̂ ས་ཚོད་འོས་འབབ་lལ་*ན་ལས་འགལ་O་འདོད་པ་�ོད་པ!་ས་ཆད།ས་གནས་དང་̂ ས་ཚོད་འོས་འབབ་lལ་*ན་ལས་འགལ་O་འདོད་པ་�ོད་པ!་ས་ཆད། 
ཁ༽༨.༢༥ བཟའ་ཚང་�ན་*ན་J་Xར་ཡང་ ཕོ/མོ་གRས་འོས་འབབ་Hད་པ!་ས་ཆ་ དhར་ན་ '་ལམ་དང་'་ལམ་་འདབ་སོགས་
བཙགས་ས་*ན་པ!་ *་མང་འk་འVལ་འབད་ས་དང་ Q!་་འདབས་བཅས་�་ *་མང་ནས་1ད་^་*ན་པར་ ཞོར་ཁར་མཐོང་བ!་ས་
གནས་/་ Rན་མོ་འདོད་པ་�ོད་སར་མཐོང་ན་ ^ས་ཚོད་ས་གནས་འོས་Hད་^་�ོད་ངན་བ%ས་པ!་�ོག་འཇལ་ Å་C་Rས་བ'་མཐོང་*་Q་
�་ཐོབ། 
    
་ནོར་¨་ནོར་¨་ནོར་¨་ནོར་¨མས་ཅན་�་འདོད་པ་�ོད་པ!་ས་@།མས་ཅན་�་འདོད་པ་�ོད་པ!་ས་@།མས་ཅན་�་འདོད་པ་�ོད་པ!་ས་@།མས་ཅན་�་འདོད་པ་�ོད་པ!་ས་@། 
ཁ༽༨.༢༦ ས་གནས་གང་Kག་&་�ན་Cང་ ^ས་ཚོད་ནམ་རང་�ན་Cང་ ་ནོར་¨མས་ཅན་�་ཕོ/མོ་གང་Cང་Kག་�ས་ འདོད་པ་
བPན་པ་མཐོང་ན་ འོས་*ན་%་ས་ཆད་Å་C་Rས་བ'་མཐོང་*!་.ངས་དང་ Q་�་བoན་O་ ་ནོར་¨མས་ཅན་Q་དག་ནདཔ་བཏོན་
པའམ་ 0་ཆད་སོང་ན་ ཚབ་མའམ་ བ�ས་¯་གང་གནས་D་ཁར་ ས་�མས་�་,་ག`ག་ནས་�་, ་Ìག་lན་ཕོག། ༼འ�ག་�་ས་
འ�ལ་�མས་Qབ་དོན་ཚན་༢༡༡ དང་༢༡༢ ནང་ཡོད།༽ 
    



 
32

གO་པོ་ལས་དགའ་བོ་�ོག་འཇལ་Q་རང་�ན་|་མ་གཏོགས་ཟད་Zས་གཞན་dབ་*་Lག་པ།གO་པོ་ལས་དགའ་བོ་�ོག་འཇལ་Q་རང་�ན་|་མ་གཏོགས་ཟད་Zས་གཞན་dབ་*་Lག་པ།གO་པོ་ལས་དགའ་བོ་�ོག་འཇལ་Q་རང་�ན་|་མ་གཏོགས་ཟད་Zས་གཞན་dབ་*་Lག་པ།གO་པོ་ལས་དགའ་བོ་�ོག་འཇལ་Q་རང་�ན་|་མ་གཏོགས་ཟད་Zས་གཞན་dབ་*་Lག་པ། 
ཁ༽༨.༢༧ ((((བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½བ�ར་བ�ས་-གས་འ½)))) ཕོ/མོ་བཟའ་ཚང་ཅན་Kག་�་ས་འºལ་བ%ས་པའམ་ དབང་བཙོང་�་°་ནས་�ོད་པ་ གན་
�་གO་པོ>་.ངས་/་འ�ད་པ་སོགས་གང་Xར་ཡང་ གན་kགས་.ངས་/་�མས་དོན་ནང་གསལ་%་དགའ་བོ་དང་ �ོག་འཇལ་Q་རང་
ཐོབ་|་མ་གཏོགས་ གO་པོ་ལས་�ར་བཏང་ཐོབ་ཤོར་%་ཟད་Zས་dབ་*་Lག་ Q་ལས་འགལ་<་Bང་�་�མས་དོན་ ཁ༽༨.༡༦ པ་དང་
-གས་འ½། (((('ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་'ལ་ཡོངས་ཚོགས་�ངས་༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར༧༤ པ!་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར ་བ�ར་ ་བ�ར་ ་བ�ར་ ་བ�ར་་བ�ས་-གས་འ½་བ�ས་-གས་འ½་བ�ས་-གས་འ½་བ�ས་-གས་འ½))))         
    
གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་Hད་Cང་ས་@་དང་»ད་འ?ས་ཐོབ་ཤོར་l་གན་�མས་དང་འ�ལ་དBཔ།Hད་Cང་ས་@་དང་»ད་འ?ས་ཐོབ་ཤོར་l་གན་�མས་དང་འ�ལ་དBཔ།Hད་Cང་ས་@་དང་»ད་འ?ས་ཐོབ་ཤོར་l་གན་�མས་དང་འ�ལ་དBཔ།Hད་Cང་ས་@་དང་»ད་འ?ས་ཐོབ་ཤོར་l་གན་�མས་དང་འ�ལ་དBཔ། 
ཁ༽༨.༢༨ གན་ཐམས་Hད་པ!་བཟའ་ཚང་�ན་<་ �མས་དོན་ཁ༽༩.༡ པ!་ནང་གསལ་Xར་མ་@ས་-ང་ལ་ གན་འ�ལ་ཐོབ་ཤོར་%་
-གས་མ་Lགཔ་མ་གཏོགས་ འ�ལ་གནད་Q་�་བoན་O་ས་@་ཕོག་དBཔ་དང་ »ད་འ?ས་�ོད་དBཔ་l་ གན་�མས་འ !་��་
Ìག་པ་ནས་བ^ན་པ་lན་%་�མས་དོན་eམས་དང་འ�ལ་དBས། 
    
གན་དæགས་པ་དང་,་ཚ་བ0གས་པ!་ས་@།གན་དæགས་པ་དང་,་ཚ་བ0གས་པ!་ས་@།གན་དæགས་པ་དང་,་ཚ་བ0གས་པ!་ས་@།གན་དæགས་པ་དང་,་ཚ་བ0གས་པ!་ས་@། 
ཁ༽༨.༢༩ བQན་པ་Hད་བKན་^་ Fན་ཚན་%་བར་ན་,་ཚ་བ0གས་པ་དང་ བཟའ་ཚང་�་བར་ན་གན་དæགས་པ་ གཞན་
ཡང་འོས་འབབ་Hད་པ!་ªན་འ¹གས་@ས་པ་སོགས་Aང་ན་ *་དཀར་�་ë་ནག་Fབས་པ!་ས་@་ �་,་ག`ག་ནས་ལོ་ག/མ་lན་%་
ས་�མས་ཕོག་`ང་ +་བོ་འ ་�་»ད་འ?ས་ང་Å་C ་/མ་བ'་ནས་Æག་ོང་བར་ཕོག། 
 
��་དÔ་པ་ གན་འ�ལ་%་�མས་དོན་་ཚོགས།��་དÔ་པ་ གན་འ�ལ་%་�མས་དོན་་ཚོགས།��་དÔ་པ་ གན་འ�ལ་%་�མས་དོན་་ཚོགས།��་དÔ་པ་ གན་འ�ལ་%་�མས་དོན་་ཚོགས། 
    
གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་Hད་པ!་གན་འ�ལ་%་Gད་�གས།Hད་པ!་གན་འ�ལ་%་Gད་�གས།Hད་པ!་གན་འ�ལ་%་Gད་�གས།Hད་པ!་གན་འ�ལ་%་Gད་�གས། 
ཁ༽༩.༡ གལ་µད་�མས་ལས་	ས་པ!་གན་ཐམས་Hད་པ!་བཟའ་ཚང་Kག་�་ གན་འ�ལ་ལོང་བར་འÝར་ན་ 	་rག་དང་ གཤམ་
གསལ་�མས་དོན་དང་འ�ལ་བ!་ས་@་ �མས་འ^ན་�་Yལ་Kནམ་ལས་ གན་འ�ལ་%་ཐོབ་ཤོར་ཟད་Zས་སོགས་ �མས་དོན་J་
བKན་�ོད་�ན་Gད་Cང་བ་�ན། 
    
གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་Hད་པ!་ས་ཆད་ལོ་ངས་དང་བsན་པ!་^མ་ཚད།Hད་པ!་ས་ཆད་ལོ་ངས་དང་བsན་པ!་^མ་ཚད།Hད་པ!་ས་ཆད་ལོ་ངས་དང་བsན་པ!་^མ་ཚད།Hད་པ!་ས་ཆད་ལོ་ངས་དང་བsན་པ!་^མ་ཚད། 
 ཀ༽ བཟའ་ཚང་བ�ོམས་O་ལོ་ག/མ་འོག་E་ཅན་�་ ས་ཆད་Å་C་Rས་བ'་b། 
 ཁ༽ བཟའ་ཚང་བ�ོམས་O་ལོ་བ^ན་འོག་E་ཅན་�་ ས་ཆད་Å་C་བK་བ'་b། 
 ག༽ བཟའ་ཚང་བ�ོམས་O་ལོ་བ^ན་ལས་�ག་སོང་བ!་-གས་�་ ས་ཆད་Å་C་Ìག་བ'་bའོ། 
    
གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་Hད་པ!་ས་ཆད་ཕོག་ལམ།Hད་པ!་ས་ཆད་ཕོག་ལམ།Hད་པ!་ས་ཆད་ཕོག་ལམ།Hད་པ!་ས་ཆད་ཕོག་ལམ། 
ཁ༽༩.༢ Bང་གསལ་%་ས་ཆད་Q་ ཕོ་མོ་གRས་�་མ?ན་�་ཕོག་པ་P་ གལ་µད་གན་^་འཛོམས་བས་ ཕོ་མོ་གང་Cང་ནས་གན་
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ཐམས་	་|!་kས་íང་Aང་བས་ གན་�་`ག་�ས་མ་ཉན་པའམ་ ཡང་ན་ གཞན་`ག་�ས་ �ན་མ་བ�ག་པར་�ས་པ!་ར་¥ངས་
འཐོན་<་ མ་ཉན་*འམ་ �ན་མ་བ�ག་*་/་�ན་Q་�་ཕོག། 
    
གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་Hད་པ!་གན་འ�ལ་�མས་འ^ན་བEད་Q་མ་གཏོགས་*་Lག་པ་དང་QHད་པ!་གན་འ�ལ་�མས་འ^ན་བEད་Q་མ་གཏོགས་*་Lག་པ་དང་QHད་པ!་གན་འ�ལ་�མས་འ^ན་བEད་Q་མ་གཏོགས་*་Lག་པ་དང་QHད་པ!་གན་འ�ལ་�མས་འ^ན་བEད་Q་མ་གཏོགས་*་Lག་པ་དང་Q ་ལས་འགལ་བ!་ས་ཆད། ་ལས་འགལ་བ!་ས་ཆད། ་ལས་འགལ་བ!་ས་ཆད། ་ལས་འགལ་བ!་ས་ཆད། 
ཁ༽༩.༣  Bང་དོན་ཁ༽༩.༡ པ་Xར་ གན་ཐམས་Hད་པ!་-གས་D་གན་འ�ལ་Q་Rད་ �མས་འ^ན་`ག་ལས་མ་གཏོགས་ 
ནང་ཁ་ནང་̂ ་ལབ་P་གང་ཡང་�ོད་�ན་@་*་Lག་ Q་ལས་འགལ་ན་ J་ཙམ་�ན་པ་ག	ང་བcས་ཁར་ Q་དང་འ3་འ3!་ས་ཆད་+་བོ་
གRས་ཀར་ཕོག་ བར་*་དང་ འཛོམས་དཔང་ �ག་\ས་པ་eམས་ལ་ཡང་+་བོ་དང་འ3་འ3!་ས་ཆད་ཕོག། 
    
གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་Hད་པ!་བཟའ་ཚང་ལོ་�ན་ཆ་འUག་བZ་ཐང་།Hད་པ!་བཟའ་ཚང་ལོ་�ན་ཆ་འUག་བZ་ཐང་།Hད་པ!་བཟའ་ཚང་ལོ་�ན་ཆ་འUག་བZ་ཐང་།Hད་པ!་བཟའ་ཚང་ལོ་�ན་ཆ་འUག་བZ་ཐང་། 
ཁ༽༩.༤ གན་ཐམས་Hད་པ!་-གས་D་གན་�ོར་@ས་O་ལོ་གང་སོང་�་^ས་ཚོད་ཆ་འUག་Q་Rད་ �ལ་ཁ!་wད་�འམ་ bག་གཏོགས་
Hད་པ!་*་ག/མ་ལས་མ་£ངམ་`ག་�ས་ ཁ་འཆམ་*་འ ་�་ཆ་འUག་@་E། 
    
ས་ཆད་Yལ་O་ས་ཆད་Yལ་O་ས་ཆད་Yལ་O་ས་ཆད་Yལ་O་གན་འ�ལ་%་ཐོབ་ཤོར་བZ་*་Lག་པ!་དG་བ།གན་འ�ལ་%་ཐོབ་ཤོར་བZ་*་Lག་པ!་དG་བ།གན་འ�ལ་%་ཐོབ་ཤོར་བZ་*་Lག་པ!་དG་བ།གན་འ�ལ་%་ཐོབ་ཤོར་བZ་*་Lག་པ!་དG་བ། 
ཁ༽༩.༥ གན་�མས་འ !་ནང་གསལ་བKན་ གན་�ོར་@་མ་Lག་པ!་-གས་དང་ གན་ཐམས་*་ཐོབ་པ!་-གས་བཅས་པ་|་ 
Bང ་གསལ་%་ས་ཆད་Yལ་O་�ན་Cང་ གན་འ�ལ་%་ཐོབ་ཤོར་-གས་�ོད་�ན་@་*་Lག། 
    
གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་མ་	ས་<་ཡང་བར་ས་ཆད་ཕོག་�གས།མ་	ས་<་ཡང་བར་ས་ཆད་ཕོག་�གས།མ་	ས་<་ཡང་བར་ས་ཆད་ཕོག་�གས།མ་	ས་<་ཡང་བར་ས་ཆད་ཕོག་�གས། 
ཁ༽༩.༦  ས་@་Yལ་O་གན་འ�ལ་�ངས་0ག་འཐོན་པ་�ན་ན་ Q་Rན་ནས་ཡ་ལ་@་E་�ན་ན་མ་གཏོགས་ རང་འཇགས་
བཟའ་ཚང་Gད་Q་�ོད་ན་གན་ཐམས་	་དB་ Q་*ན་¡ས་/་�ར་ཡང་Q་འ3!་གན་འ�ལ་འAང་Cང་ གན་འ�ལ་འཐོན་-མ་བKན་
ས་ཆད་Yལ་དB། 
 
གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་Hད་པ!་བཟའ་ཚང་Hད་པ!་བཟའ་ཚང་Hད་པ!་བཟའ་ཚང་Hད་པ!་བཟའ་ཚང་-གས་ག	ང་གཡོག་པ!་ནང་*ར་བZ་*་Lག་པ།-གས་ག	ང་གཡོག་པ!་ནང་*ར་བZ་*་Lག་པ།-གས་ག	ང་གཡོག་པ!་ནང་*ར་བZ་*་Lག་པ།-གས་ག	ང་གཡོག་པ!་ནང་*ར་བZ་*་Lག་པ། 
ཁ༽༩.༧ ག	ང་གཡོག་པ་གན་dབ་*!་-གས གན་ཐམས་	ས་པ་Hད་<་ ཡ་�་Q་Rད་ག	ང་གཡོག་པ!་ནང་*!་ངས་/་བZ་*་
Lག་ Q་བKན་^་ ནང་*!་Àལ་ཐོབ་D་ངས་/་ཨམ་ཚོ་�ན་�གས་D་,་�ོར་�་Ô་རང་བཟོས་པ་ཡོད་Cང་ �མས་འ^ན་ལས་ཆ་འUག་
*་@། 
    
གན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམགན་ཐམསསསས་་་་Hད་Cང་བÀལ་%་ཐོབ་ཤོར་l་ལ་བ་བB་བཤ!་�མས་དང་འ�ལ་དBཔ།Hད་Cང་བÀལ་%་ཐོབ་ཤོར་l་ལ་བ་བB་བཤ!་�མས་དང་འ�ལ་དBཔ།Hད་Cང་བÀལ་%་ཐོབ་ཤོར་l་ལ་བ་བB་བཤ!་�མས་དང་འ�ལ་དBཔ།Hད་Cང་བÀལ་%་ཐོབ་ཤོར་l་ལ་བ་བB་བཤ!་�མས་དང་འ�ལ་དBཔ།         
ཁ༽༩.༨ གལ་µད་གན་ཐམས་Hད་པ!་ཕ་མ་གང་Cང་0་ཆད་ོས་@ོལ་ལ་སོགས་པ་Aང་Cང ་ Q!་བÀལ་%་ཐོབ་ཤོར་སོགས་ È་གK་
དང་ཡ་�་eམས་ལ་ ལ་བ་བB་བཤ!་�མས་དོན་དང་འ�ལ་O་�ོད་�ན་@་Lག། 
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གན་འ�གན་འ�གན་འ�གན་འ�ལ་ཐོབ་ཤོར་�ོད་�ན་@་E་ལལ་ཐོབ་ཤོར་�ོད་�ན་@་E་ལལ་ཐོབ་ཤོར་�ོད་�ན་@་E་ལལ་ཐོབ་ཤོར་�ོད་�ན་@་E་ལ་དལ་dང་དང་ཟོང་ཆས་་དལ་dང་དང་ཟོང་ཆས་་དལ་dང་དང་ཟོང་ཆས་་དལ་dང་དང་ཟོང་ཆས་སོགས་གང་ཡང་Cང་བསོགས་གང་ཡང་Cང་བསོགས་གང་ཡང་Cང་བསོགས་གང་ཡང་Cང་བ།།།། 
ཁ༽༩.༩ དགའ་བོ་དང་ �ོག་འཇལ་ ཞན་འ?ས་སོགས་གང་ཡང་དལ་dང་.་ན!་འཐོན་¥ངས་Hད་<་ �མས་དོན་ནང་གསལ་%་
དལ་%་ངས་ཚད་དང་མཉམ་པ!་Bང་ཐང་ཅན་%་ད,ས་པོ་ཟོང་ཆས་སོགས་གང་ཡང་�ོད་�ན་@་Lག་པ་�ན། 
    
����མས་འ^ན་བEད་Q་�ོད་�ན་Gད་མས་འ^ན་བEད་Q་�ོད་�ན་Gད་མས་འ^ན་བEད་Q་�ོད་�ན་Gད་མས་འ^ན་བEད་Q་�ོད་�ན་Gད་-གས་D་དf་ལ།-གས་D་དf་ལ།-གས་D་དf་ལ།-གས་D་དf་ལ།     
ཁ༽༩.༡༠ ((((ཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hདཆ་Hད) ) ) ) གན་འ�ལ་%་ཐོབ་ཤོར་ �མས་འ^ན་བEད་Q་�ོད་�ན་@་དBས་-གས་D་ བ�་དf་b་དf་ལ་^་བཏོགས་
E།།  
(འ�ག་'ལ་ཁབ་མཐའ་དÈས་Hད་པ!་*་¨ར་ཡོངས་D་¬ད་7ག་�་ ?གས་བî་I་ན་Hད་པར་གéགས་O་ གན་འ�ལ་ཐོབ་ཤོར་ལས་
བoན་པ!་བ�་དf་བཏོག་མ་དB་པར་ འ�ག་'ལ་བK་པ!་ག¨ར་�!་+་བ!་བཀའ་'་ཟབ་མོ་དང་འ�ལ་ བ་ཨང་1་མཐོ་(ཀ-
༣༣)༤༠༢ �་<ས་ ༣༠.༨.༠༢ ཅན་མ་དང་འ�ལ་དBངས་ཡངས་ཐོག་ཆ་Hད་གནང་ཡོད) 


