
    

དཔལ་�ན་འ	ག་ག�ང་། 
 

 
 
 
 

 
 

གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་འཛིན་�ོང་�ིམས་ཡིག། 
�ི་ལ་ོ༡༩༩༥ !། 

    

    

Mines and Minerals Management Act of the 

Kingdom of Bhutan, 1995 



 

1 

 

དཔལ་�ན་འ	ག་ག�ང་།དཔལ་�ན་འ	ག་ག�ང་།དཔལ་�ན་འ	ག་ག�ང་།དཔལ་�ན་འ	ག་ག�ང་།    
�་ིལོ་༡༩༩༥ལའོ་ིགཏརེ་ཁ་དང་ས་གཏརེ་འཛནི་�་ིལོ་༡༩༩༥ལའོ་ིགཏརེ་ཁ་དང་ས་གཏརེ་འཛནི་�་ིལོ་༡༩༩༥ལའོ་ིགཏརེ་ཁ་དང་ས་གཏརེ་འཛནི་�་ིལོ་༡༩༩༥ལའོ་ིགཏརེ་ཁ་དང་ས་གཏརེ་འཛནི་�ངོ་�ངོ་�ངོ་�ངོ་�མིས་ཡགི།�མིས་ཡགི།�མིས་ཡགི།�མིས་ཡགི།    

"ནོ་བ$དོ།"ནོ་བ$དོ།"ནོ་བ$དོ།"ནོ་བ$དོ།    
ས་གཏེར་འདི་ང་བཅས་ར་འ	ག་&ལ་ཁབ་'ི་རང་བཞིན་གཏེར་$ས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་གཏེར་$ས་འདི་*་རང་ཅག་
འ	ག་ག�ང་གི་མི་+ེ་དཔལ་འ-ོར་.ི་/ིད་0ས་དང་མ1ན་པར་རང་གིས་རང་འཚོ་*གསཔ་4ེ་&ལ་ཁབ་'ི་རང་བཞིན་
གནས་5ངས་དང་ཆསོ་དང་ལམ་!གས་/ོལ་བཟང་པོ་*་མ་ཉམས་པར་9ང་�ོབས་འབད་*གས་པའི་:ོ་ལས་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ། 
  
�ི་ལོ་༡༩༩༥ལོའི་གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་.ི་�ིམས་ཡིག་འདི་ང་བཅས་རའི་&ལ་ཁབ་'ི་འཆར་གཞི་དམིགས་<ལ་*་
=བ་འ>ས་འ0ང་ཐབས་དང་ས་གཏེར་+ེ་ཚན་དེ་�ིམས་མ1ན་.ི་:ོ་ལས་བདག་�ངོ་ཡར་&ས་*ལ་བཞིན་?་གཏང་
ནིའི་ཆདེ་?་@ོམ་Aིགས་འབད་དེ་Bེལཝ་ཨིན། 
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�་ིལོ་༡༩༩༥�་ིལོ་༡༩༩༥�་ིལོ་༡༩༩༥�་ིལོ་༡༩༩༥    ལའོ་ིགཏརེ་ཁ་དང་ས་གཏརེ་འཛནི་�ོལའོ་ིགཏརེ་ཁ་དང་ས་གཏརེ་འཛནི་�ོལའོ་ིགཏརེ་ཁ་དང་ས་གཏརེ་འཛནི་�ོལའོ་ིགཏརེ་ཁ་དང་ས་གཏརེ་འཛནི་�ོང་�མིས་ཡགི།ང་�མིས་ཡགི།ང་�མིས་ཡགི།ང་�མིས་ཡགི།    
 
    དཀར་ཆག།དཀར་ཆག།དཀར་ཆག།དཀར་ཆག།                            ཤགོ་Fངས་ཤགོ་Fངས་ཤགོ་Fངས་ཤགོ་Fངས་    
        ལGེ་དང་པ།ལGེ་དང་པ།ལGེ་དང་པ།ལGེ་དང་པ།                                        
    "ནོ་བ$དོ།"ནོ་བ$དོ།"ནོ་བ$དོ།"ནོ་བ$དོ།    
--- ངོ་Iདོ་བཤད་པ། 
--- ས་གཏེར་.ི་བདག་པོ། 
--- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དབང་ཚད། 
 
        ལGེ་གཉསི་པ།ལGེ་གཉསི་པ།ལGེ་གཉསི་པ།ལGེ་གཉསི་པ།                                    
    བདག་ས'ངོ་།བདག་ས'ངོ་།བདག་ས'ངོ་།བདག་ས'ངོ་།    
--- Jན་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་.ི་དབང་ཚད། 
--- +ེ་ཚན་.ི་འགོ་འཛནི་.ི་དབང་ཚད། 
--- +ེ་ཚན་.ི་ལས་འགན། 
 
        ལGེ་གKམ་པ།ལGེ་གKམ་པ།ལGེ་གKམ་པ།ལGེ་གKམ་པ།                                
    ས་གཏེར་ཞབི་འཚལོ་དང་Lརི་5ནོ་ལག་ལནེ་འཛནི་�ངོ་།ས་གཏེར་ཞབི་འཚལོ་དང་Lརི་5ནོ་ལག་ལནེ་འཛནི་�ངོ་།ས་གཏེར་ཞབི་འཚལོ་དང་Lརི་5ནོ་ལག་ལནེ་འཛནི་�ངོ་།ས་གཏེར་ཞབི་འཚལོ་དང་Lརི་5ནོ་ལག་ལནེ་འཛནི་�ངོ་།    
--- ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི། 
--- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་གནང་ནི། 
--- ས་གཏེར་ལག་ལེན་འཐབ་བMབ་མི་བMབ་'ི་མཐའ་བཅད་Nོབ་གཉེར། 
--- ཉེ་འཁོར་གནས་5ངས་9ང་�ོབས། 
--- ཆོག་ཐམ་ཅན་.ི་དབང་ཚད། 
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--- ཆོག་ཐམ་ཅན་.ིས་འབད་དགོསཔ། 
--- Lི་བཤོལ་  ཡང་ན་ཆ་མེད་བཏང་བ། 
 
        ལGེ་བཞ་ིཔ།ལGེ་བཞ་ིཔ།ལGེ་བཞ་ིཔ།ལGེ་བཞ་ིཔ།                                
    གགགགཏརེ་5ནོ་.་ིལག་ལནེ་ཏརེ་5ནོ་.་ིལག་ལནེ་ཏརེ་5ནོ་.་ིལག་ལནེ་ཏརེ་5ནོ་.་ིལག་ལནེ་ལེགས་པརོ་འཐབ་O།ལེགས་པརོ་འཐབ་O།ལེགས་པརོ་འཐབ་O།ལེགས་པརོ་འཐབ་O།    
--- གཏེར་བཏོན་ལག་ལེན་འཐབ་Oའི་འཆར་གཞི། 
---- གཏེར་ཁ་འཛིན་�ངོ་པའི་གོ་གནས་བPོས་!གས། 
--- ས་གཏེར་Lིར་བཏོན་.ི་ལམ་!གས་!་གནས་དགོསཔ། 
--- Qོ་Rར་Sན་�་དང་ད-ེ་ཞིབ། 
 
        ལGེ་T་པ།ལGེ་T་པ།ལGེ་T་པ།ལGེ་T་པ།                                
    ས་གཏེར་.་ིདU་�ལ་།ས་གཏེར་.་ིདU་�ལ་།ས་གཏེར་.་ིདU་�ལ་།ས་གཏེར་.་ིདU་�ལ་།    
--- ག�ང་གི་�ལ་། 
--- གཏེར་ཁའི་ས་Q། 
--- ག�ང་�ལ་གཞན་རིགས། 
 
        ལGེ་Vག་པ་།ལGེ་Vག་པ་།ལGེ་Vག་པ་།ལGེ་Vག་པ་།                                
    W་W་W་W་ཉེས་དང་དའེ་ིཉེས་�མིས།ཉེས་དང་དའེ་ིཉེས་�མིས།ཉེས་དང་དའེ་ིཉེས་�མིས།ཉེས་དང་དའེ་ིཉེས་�མིས།    
--- W་ཉེས། 
--- ཉེས་�ིམས། 
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        ལGེ་བ?ན་པ།ལGེ་བ?ན་པ།ལGེ་བ?ན་པ།ལGེ་བ?ན་པ།                                
    @ད་གཞ་ིFསོ་ཐག་གཅད་ན་ིདང་མཐ་ོབའ་ི�མིས་སར་Sན་Aནོ@ད་གཞ་ིFསོ་ཐག་གཅད་ན་ིདང་མཐ་ོབའ་ི�མིས་སར་Sན་Aནོ@ད་གཞ་ིFསོ་ཐག་གཅད་ན་ིདང་མཐ་ོབའ་ི�མིས་སར་Sན་Aནོ@ད་གཞ་ིFསོ་ཐག་གཅད་ན་ིདང་མཐ་ོབའ་ི�མིས་སར་Sན་Aནོ་�་ནི་ ད་ེལས་ དཔང་�་ནི་ ད་ེལས་ དཔང་�་ནི་ ད་ེལས་ དཔང་�་ནི་ ད་ེལས་ དཔང་པ་ོབXགས་ཏེ་ཐག་་པ་ོབXགས་ཏེ་ཐག་་པ་ོབXགས་ཏེ་ཐག་་པ་ོབXགས་ཏེ་ཐག་
    གཅད་གཅད་གཅད་གཅད་ན།ིན།ིན།ིན།ི    
    
        ལGེ་བ&ད་པ།ལGེ་བ&ད་པ།ལGེ་བ&ད་པ།ལGེ་བ&ད་པ།                                
    བཅའ་�མིས།བཅའ་�མིས།བཅའ་�མིས།བཅའ་�མིས།    
         
        ལGེ་དY་པ།ལGེ་དY་པ།ལGེ་དY་པ།ལGེ་དY་པ།                                
    Z་ཚགོས།Z་ཚགོས།Z་ཚགོས།Z་ཚགོས།    
--- ཆོག་ཐམ་བ[ར་བཅོས་'ི་?ས་<ན།    
--- �ིམས་!གས་གཞན་དང་མ་མ1ན་ཚེ་དེའི་-་:ོ།        
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གཏརེ་ཁ་དང་ས་གཏརེ་འཛནི་�ངོ་གི་�མིས་ཡགི་༡༩༩༥གཏརེ་ཁ་དང་ས་གཏརེ་འཛནི་�ངོ་གི་�མིས་ཡགི་༡༩༩༥གཏརེ་ཁ་དང་ས་གཏརེ་འཛནི་�ངོ་གི་�མིས་ཡགི་༡༩༩༥གཏརེ་ཁ་དང་ས་གཏརེ་འཛནི་�ངོ་གི་�མིས་ཡགི་༡༩༩༥    
    

ལGེ་དང་པ།ལGེ་དང་པ།ལGེ་དང་པ།ལGེ་དང་པ།    
    "ནོ་བ$ནོ།"ནོ་བ$ནོ།"ནོ་བ$ནོ།"ནོ་བ$ནོ།    
༡- �ིམས་ཡིག་འདའིི་མངི་�ི་ལོ་༡༩༩༥ལོའི་གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་འཛནི་�ོངས་�མིས་ཡིག། 
༢- �ིམས་ཡིག་འདི་རང་!གས་ཤིང་ཕག་_་༧པའི་ཚེས་༧འམ་�ི་ལོ་༡༩༩༥_་༩པའི་�ི་ཚེས་༡ལས་འགོ་བaང་
 5ེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
b- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དབང་ཚད་འ	ག་&ལ་ཁབ་'ི་ས་cོན་ཡོངས་$གོས་!་cབ། 
   

    ང་ོIནོད་བཤད་པ།ང་ོIནོད་བཤད་པ།ང་ོIནོད་བཤད་པ།ང་ོIནོད་བཤད་པ།    
༤- �ིམས་ཡིག་འདི་དང་དེའི་འོག་!་@ོམ་བAིགས་འབད་བའ་ིབཅའ་�ིམས་*་ནང་དོན་ཚན་གཞན་ཁ་གསལ་བ
 བཀདོ་པ་མེད་ཚེ་    
ཀ་ +་ེཚན་+་ེཚན་+་ེཚན་+་ེཚན་ཟརེ་མ་ིའད།ིཟརེ་མ་ིའད།ིཟརེ་མ་ིའད།ིཟརེ་མ་ིའད།ི 
 ས་གཏེར་+ེ་ཚན། 
ཁ་ ཞབི་འཚལོ་ཟརེ་མི་འད།ིཞབི་འཚལོ་ཟརེ་མི་འད།ིཞབི་འཚལོ་ཟརེ་མི་འད།ིཞབི་འཚལོ་ཟརེ་མི་འད།ི    
    ས་གཏེར་ཚོང་འ>ེལ་འཐབ་བMབ་མི་བMབ་ཐག་མ་བཅད་པའི་གོང་ལས་གཏེར་ཁའི་ཆགས་*ལ་དང་&་གཞི་
 དེ་ལས་མི་+ེ་དཔལ་འ-ོར་!་ཕན་ཐོག་ཡོད་མེད་བe་ནའིི་ཆདེ་?་དེ་ནང་ས་གཏེར་ཞིབ་འཚོལ་དང་མཚན་
 རིག་གི་ཐོག་ལས་སའི་ད-ེ་ཞིབ་བfབ་ནི། 
ག་ ས་གཏེར་ལག་ལནེ་འཐབ་བMབ་མ་ིབMབ་'་ིམཐའ་བཅད་Nབོ་གཉེར་ཟརེ་མ་ིའད།ིས་གཏེར་ལག་ལནེ་འཐབ་བMབ་མ་ིབMབ་'་ིམཐའ་བཅད་Nབོ་གཉེར་ཟརེ་མ་ིའད།ིས་གཏེར་ལག་ལནེ་འཐབ་བMབ་མ་ིབMབ་'་ིམཐའ་བཅད་Nབོ་གཉེར་ཟརེ་མ་ིའད།ིས་གཏེར་ལག་ལནེ་འཐབ་བMབ་མ་ིབMབ་'་ིམཐའ་བཅད་Nབོ་གཉེར་ཟརེ་མ་ིའད།ི    
    ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་མ་གནང་བའི་གོང་ལས་འgལ་ཆས་དhལ་@སི་མཐའ་འཁོར་གནས་5ངས་དང་མི་+ེ་!་
 ཕན་གནོད་ཇི་eར་ཡདོ་མདེ་ ས་གཏེར་.ི་ད-ེ་ཞིབ་མཐའ་བཅད་Sན་�། 
ང་ ག�ང་ཟརེ་མ་ིའད།ིག�ང་ཟརེ་མ་ིའད།ིག�ང་ཟརེ་མ་ིའད།ིག�ང་ཟརེ་མ་ིའད།ི    
    དཔལ་�ན་འ	ག་ག�ང་། 
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ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་    +་ེཚན་འགོ་འཛནི་ཟརེ་མི་འད།ི+་ེཚན་འགོ་འཛནི་ཟརེ་མི་འད།ི+་ེཚན་འགོ་འཛནི་ཟརེ་མི་འད།ི+་ེཚན་འགོ་འཛནི་ཟརེ་མི་འད།ི    
 ས་གཏེར་+ེ་ཚན་.ི་འགོ་འཛིན། 
ཆ་ Jན་ཁག་འག་ོའཛནི་ཟརེ་མ་ིའད།ིJན་ཁག་འག་ོའཛནི་ཟརེ་མ་ིའད།ིJན་ཁག་འག་ོའཛནི་ཟརེ་མ་ིའད།ིJན་ཁག་འག་ོའཛནི་ཟརེ་མ་ིའད།ི    
    བ5ན་&ས་Jན་ཁག་གི་བ5ན་&ས་jནོ་པོ། 
ཇ་ ཞབི་དUད་པ་ཟརེ་མ་ིའད།ིཞབི་དUད་པ་ཟརེ་མ་ིའད།ིཞབི་དUད་པ་ཟརེ་མ་ིའད།ིཞབི་དUད་པ་ཟརེ་མ་ིའད།ི    
    +ེ་ཚན་.ི་འགོ་འཛནི་.ིས་�མིས་ཡིག་འདིའི་དགངོས་དནོ་eར་གཏེར་ཁ་ཞིབ་དUོད་དོན་!་བPསོ་པའི་འགོ་
 དཔནོ། 
ཉ་ &ལ་བOད་&ལ་ཁབ་ཟེར་མ་ིའད།ི&ལ་བOད་&ལ་ཁབ་ཟེར་མ་ིའད།ི&ལ་བOད་&ལ་ཁབ་ཟེར་མ་ིའད།ི&ལ་བOད་&ལ་ཁབ་ཟེར་མ་ིའད།ི 
 འ	ག་&ལ་བOད་&ལ་ཁབ།  
ཏ་ ཆགོ་ཐམ་ཅན་ཟརེ་མ་ིའད།ིཆགོ་ཐམ་ཅན་ཟརེ་མ་ིའད།ིཆགོ་ཐམ་ཅན་ཟརེ་མ་ིའད།ིཆགོ་ཐམ་ཅན་ཟརེ་མ་ིའད།ི 
 ས་གཏེར་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ཆོག་ཐམ་ལེན་པའི་མི་དང་ཡང་ན་ལས་+ེ། 
ཐ་ མགོ་ཐམ་གནང་མ་ིཟེམགོ་ཐམ་གནང་མ་ིཟེམགོ་ཐམ་གནང་མ་ིཟེམགོ་ཐམ་གནང་མ་ིཟེར་མི་འད།ིར་མི་འད།ིར་མི་འད།ིར་མི་འད།ི    
    Jན་ཁག་ལས་ས་གཏེར་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཆོག་ཐམ་�་མི་དང་གཅིག་ཁར་ཆོག་ཐམ་གན་ཡིག་བཟོ་ཆོག་ 
 པའི་གནང་བ་ཡོད་པའི་+ེ་ཚན་.ི་འགོ་འཛནི་ད།ེ  
ད་ གཏརེ་ཁ་ཟརེ་མ་ིའད།ིགཏརེ་ཁ་ཟརེ་མ་ིའད།ིགཏརེ་ཁ་ཟརེ་མ་ིའད།ིགཏརེ་ཁ་ཟརེ་མ་ིའད།ི    
    མིང་གཞིའི་:ོ་ལས་འབད་ཡོད་ཚེ་ས་གཏེར་5ོན་ནིའི་དོན་!་དང་ཡངན་ས་གཏེར་འཐོན་kངས་ཡདོ་མེད་བe་
 ནིའི་ཆདེ་?་སའི་དངོ་བlོ་ནི་དང་ས་གཏེར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ཅིག་ཁར་སའི་Lི་ནང་གཉིས་!་cིམ་
 བfབས་པ་འgལ་ཆས་བXགས་པ་ལམ་བཟོ་བ་ལ་སོགས་པ་*་!་གོ། 
ན་ གཏརེ་ཁ་ཟརེ་མ་ིའད།ིགཏརེ་ཁ་ཟརེ་མ་ིའད།ིགཏརེ་ཁ་ཟརེ་མ་ིའད།ིགཏརེ་ཁ་ཟརེ་མ་ིའད།ི 
 -་ཚིག་གི་:ོ་ལས་འབད་ཡོད་ཚེ་གཏེར་ཁའི་ས་:ོ་ནང་ལས་ས་གཏེར་འཚོལ་ཏེ་Lིར་བཏོན་ནི་དང་དེ་བaམ་
 མའ་ིགཏེར་བཏོན་ནིའི་W་གཞན་!་གོ།  
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པ་ ས་གཏེར་ཟརེ་མ་ིའད།ིས་གཏེར་ཟརེ་མ་ིའད།ིས་གཏེར་ཟརེ་མ་ིའད།ིས་གཏེར་ཟརེ་མ་ིའད།ི 
 ས་ནང་ལས་དོང་བlོ་5ེ་ཡང་ན་m་བཙགས་>ག་oོ་བoལ་ཞིནམ་ལས་0ང་བའི་O་$ས་རང་བཞིན་ལས་=བ་
 པའམ་ཡང་ན་འཇིག་pེན་ཆགས་?ས་ལས་=བ། 
ཕ་ གཏརེ་ཁའ་ིས་:་ོཟརེ་མ་ིའདིགཏརེ་ཁའ་ིས་:་ོཟརེ་མ་ིའདིགཏརེ་ཁའ་ིས་:་ོཟརེ་མ་ིའདིགཏརེ་ཁའ་ིས་:་ོཟརེ་མ་ིའད།ི  
 ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་.ི་ནང་གསལ་བཀདོ་ཡོད་པའི་ས་ཆ། 
བ་ ས་གཏེར་ལེས་གཏེར་ལེས་གཏེར་ལེས་གཏེར་ལེགས་བཅསོ་ལག་ལནེ་ཟརེ་མ་ིའད།ིགས་བཅསོ་ལག་ལནེ་ཟརེ་མ་ིའད།ིགས་བཅསོ་ལག་ལནེ་ཟརེ་མ་ིའད།ིགས་བཅསོ་ལག་ལནེ་ཟརེ་མ་ིའད།ི    
    གཏེར་ཁ་ནང་ལས་ས་གཏེར་*་ལག་ལེན་དངོས་K་འཐབ་པའམ་ཡང་ན་qན་$ས་ཐོག་!་ལག་ལེན་འཐབ་5ེ་
 བཏོན་ཞིནམ་ལས་གནང་བ་ཡོནཔ་བཞིན་ལེཏ་བཅསོ་.ི་རིམ་པ་དང་འ�ིལ་ཏི་ས་གཏེར་.ི་གོང་ཚད་ཡར་སེང་
 fབ་5ེ་ འ0ང་བའི་ཕན་ཐོགས། 
མ་ ས་གཏེར་ཆགོ་ཐམ་ཟརེ་མི་འད།ིས་གཏེར་ཆགོ་ཐམ་ཟརེ་མི་འད།ིས་གཏེར་ཆགོ་ཐམ་ཟརེ་མི་འད།ིས་གཏེར་ཆགོ་ཐམ་ཟརེ་མི་འད།ི    
    Jན་ཁག་གི་ས་གཏེར་ཚོང་འ>ེལ་འཐབ་ནི་དོན་!་གནང་བའི་ཆོག་ཐམ། 
ཙ་ ས་གཏེར་ཆགོ་ཐམ་གན་ཡིས་གཏེར་ཆགོ་ཐམ་གན་ཡིས་གཏེར་ཆགོ་ཐམ་གན་ཡིས་གཏེར་ཆགོ་ཐམ་གན་ཡིག་ཟརེ་མ་ིའད།ིག་ཟརེ་མ་ིའད།ིག་ཟརེ་མ་ིའད།ིག་ཟརེ་མ་ིའད།ི    
    གཏེར་ཁའི་ཆོག་ཐམ་དང་གཅིག་ཁར་ས་གཏེར་ལག་ལེན་.ི་Pོར་ལས་ག�ང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་ཆོག་ཐམ་གནང་
 མི་དང་ཆོག་ཐམ་�་མི་༢'ི་བར་ན་ལག་>ིས་ཅན་མའི་ཁ་Pོང་ཁ་ཚིག་ཆོད་པའི་ཡིག་རིགས། 
ཚ་ Jན་ཁག་ཟརེ་མ་ིའད།ིJན་ཁག་ཟརེ་མ་ིའད།ིJན་ཁག་ཟརེ་མ་ིའད།ིJན་ཁག་ཟརེ་མ་ིའད།ི 
 བ5ན་&ས་Jན་ཁག། 
ཛ་ འག་ོདཔནོ་ཟརེ་མ་ིའད།ིའག་ོདཔནོ་ཟརེ་མ་ིའད།ིའག་ོདཔནོ་ཟརེ་མ་ིའད།ིའག་ོདཔནོ་ཟརེ་མ་ིའད།ི 
 Jན་ཁག་འགོ་འཛནི་.ིས་�མིས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་eར་དབང་ཆ་གནང་ཡོད་པའི་མ།ི 
ཝ་ བཀའ་ཤགོ་ཟརེ་མ་ིའད།ིབཀའ་ཤགོ་ཟརེ་མ་ིའད།ིབཀའ་ཤགོ་ཟརེ་མ་ིའད།ིབཀའ་ཤགོ་ཟརེ་མ་ིའད།ི 
 �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་eར་མི་དང་ལས་+ེ་གང་rང་!་གནང་བའི་གསལ་Aགས་དང་བཀའ་&་ 
 ཡངན་ ཡིག་རིགས་གཞན། 
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ཞ་ ངསོ་འཛནི་ཟརེ་མི་འད།ིངསོ་འཛནི་ཟརེ་མི་འད།ིངསོ་འཛནི་ཟརེ་མི་འད།ིངསོ་འཛནི་ཟརེ་མི་འད།ི 
 �ིམས་ཡིག་འདའིི་འོག་M་@ོམ་བAིགས་འབད་ཡདོ་པའི་�མིས་'སི་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 
ཟ་ བཅའ་�མིས་ཟརེ་མ་ིའད།ིབཅའ་�མིས་ཟརེ་མ་ིའད།ིབཅའ་�མིས་ཟརེ་མ་ིའད།ིབཅའ་�མིས་ཟརེ་མ་ིའད།ི 
 �ིམས་ཡིག་འདའིི་འོག་M་ @ོམ་ཡོད་པའི་བཅའ་�ིམས། 
འ་ སའ་ིདབང་ཚད་ཟརེ་མ་ིའད།ིསའ་ིདབང་ཚད་ཟརེ་མ་ིའད།ིསའ་ིདབང་ཚད་ཟརེ་མ་ིའད།ིསའ་ིདབང་ཚད་ཟརེ་མ་ིའད།ི 
 འ	ག་གི་ས་�ིམས་ནང་གསལ་བཀོད་དོན་eར་སའི་བདག་པོའ་ིདབང་ཚད། 
ཡ་ གཏངོ་ལནེ་ལག་cེར་ཟརེ་མ་ིའད།ིགཏངོ་ལནེ་ལག་cེར་ཟརེ་མ་ིའད།ིགཏངོ་ལནེ་ལག་cེར་ཟརེ་མ་ིའད།ིགཏངོ་ལནེ་ལག་cེར་ཟརེ་མ་ིའད།ི 
 +ེ་ཚན་ཁ་1ག་ལས་ས་གཏེར་ཕར་*ར་གཏོང་ལེན་འབད་ཆོག་པའི་ལག་cེར། 
    

ས་གཏེར་.་ིབདག་པ།ོས་གཏེར་.་ིབདག་པ།ོས་གཏེར་.་ིབདག་པ།ོས་གཏེར་.་ིབདག་པ།ོ    
༥༥༥༥----    འ	ག་གི་�ིམས་ག�ང་ཆནེ་མོའི་དགོངས་དོན་ ཀ) ༡༡-༡ པ་eར་ག�ང་:ེར་ག་གི་ས་ཆ་ལས་ 
 ས་གཏེར་འཐོན་rང་ དེའི་དབང་ཆ་འདི་ འ	ག་ག�ང་!་ཡོད། 
    

�མིས་ཡགི་འདའི་ིདབང་ཚད།�མིས་ཡགི་འདའི་ིདབང་ཚད།�མིས་ཡགི་འདའི་ིདབང་ཚད།�མིས་ཡགི་འདའི་ིདབང་ཚད།    
༦- Jན་ཁག་ནས་�ིམས་ཡིག་འདིའི་དགོངས་དོན་eར་ས་གཏེར་ བཏོན་ནིའི་ཆོག་ཐམ་གནང་ཆོག། 
༧- མི་དང་ལས་+ེ་གང་rང་ཞིག་གིས་�ིམས་ཡིག་འདིའི་ནང་གསལ་འཁོད་པ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་གཞན་ས་
 གཏེར་བpག་དUད་དང་ བཏོན་པ་ལ་སོགས་པའི་ W་གང་ཡང་འབད་ཐག་མི་ཆོག། 
༨- ས་གཏེར་ལེགས་བཅོས་འབདཝ་ད་འ	ག་ག�ང་གི་/དི་0ས་དང་འ�ིལ་ཏེ་O་$ས་*་ལེགས་ཤོམ་འབད་
 ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཉེ་འཁོར་གནས་5ངས་9ང་�ོབ་འབད་ནི་དེ་ལས་ལས་མི་དང་མི་+ེའི་གaགས་ཁམས་
 9ང་�ོབ་!་Yས་པའི་:ོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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ལGེ་གཉསི་པ།ལGེ་གཉསི་པ།ལGེ་གཉསི་པ།ལGེ་གཉསི་པ།    
    བདག་�ངོ་།བདག་�ངོ་།བདག་�ངོ་།བདག་�ངོ་།    
    Jན་ཁག་འག་ོའཛནི་.་ིདབང་ཚདJན་ཁག་འག་ོའཛནི་.་ིདབང་ཚདJན་ཁག་འག་ོའཛནི་.་ིདབང་ཚདJན་ཁག་འག་ོའཛནི་.་ིདབང་ཚད    ::::    
༩- Jན་ཁག་འགོ་འཛནི་.ིས་གསལ་བAགས་གནང་ཞིནམ་ལས་�ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་eར་བཅའ་

�ིམས་@ོམ་བAིགས་མཛད་དེ་བཀའ་ཤོག་གནང་ཆོག། 
༡༠- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་གནང་Oའི་དབང་ཚད་འདི་Jན་ཁག་གི་འགོ་ འཛནི་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ གཞན་!་མེདཔ་

ལས་ Jན་ཁག་འགོ་འཛིན་.སི་ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་གནང་Oའི་དབང་ཚད་འདི་ +ེ་ཚན་.ི་འགོ་འཛིན་!་
གནང་དགོ། 

  

 +་ེཚན་འགོ་འཛནི+་ེཚན་འགོ་འཛནི+་ེཚན་འགོ་འཛནི+་ེཚན་འགོ་འཛནི་.་ིདབང་ཚད་འད ི་.་ིདབང་ཚད་འད ི་.་ིདབང་ཚད་འད ི་.་ིདབང་ཚད་འད ི::::    
༡༡- Jན་ཁག་འགོ་འཛནི་.ི་བཀའ་&་eར་ས་གཏེར་ཞིབ་འཚོལ་དང་ Lིར་བཏོན་འབད་ནི་དེ་ལས་ས་གཏེར་

ལེགས་བཅོས་དང་སའི་མཚན་རིག་གི་:ོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོསཔ་འདི་*་+ེ་ཚན་འགོ་འཛནི་!་དབང་
ཚད་ཡོད། 

༡༢- �ིམས་ཡིག་འདི་དང་དེའི་ཁངོས་K་གཏོགས་པའི་ བཅའ་�མིས་ལས་མ་འགལ་བར་ལག་ལེན་*ལ་བཞིན་
?་འཐབ་བxག་ནི་དང་�ིམས་ཡགི་འདིའི་ཁངོས་K་བyས་པའི་བདག་�ངོ་དང་ འgལ་ལས་ཞིབ་དUད་
འབད་ནི་གི་དབང་ཆ་+ེ་ཚན་ འགོ་འཛིན་!་ཡོད། 

༡b- +ེ་ཚན་འགོ་འཛནི་ནས་གཤམ་གསལ་.ི་གནད་དནོ་*་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་བཀའ་ཤོག་གནང་ཆོག : 
 ༡- �ིམས་ཡིག་འདི་ནང་ངསོ་འཛིན་འབད་བའི་ཐབས་ཤསེ་ལེགས་ཉེས་གནས་ཚད་དང་འ�ིལ་མཚན་

 རིག་གི་:ོ་ལས་ས་གཏེར་Lིར་བཏོན་.ི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 ༢- �ིམས་ཡིག་འདི་དང་ཉེ་འཁོར་གནས་5ངས་'ི་�ིམས་ཡིག་གཞན་.ི་དགོངས་དནོ་དང་མ1ན་པར་

 ཉེ་འཁོར་གནས་5ངས་9ང་�ོབས་དང་ལེགས་ཉེས་གནས་ཚད་བཀོད་ནི་ དེ་ལས་རང་བཞིན་.ི་O་
 $ས་9ང་�ོབས་འབད་ན།ི 

 b- ས་གཏེར་.ི་ལེགས་ཉེས་གནས་ཚད་བདག་འཛནི་འབད་ནི་དང་གཏེར་$ས་9ང་ �ོབས་འབད་ནི། 
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 ༤- �ིམས་ཡིག་འདའིི་ དགངོས་དོན་eར་ས་གཏེར་Lིར་བཏོན་.ི་ལག་ལེན་*ལ་བཞིན་?་འཐབ་ནི། 
 ༥- �ིམས་ཡིག་འདི་དང་ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་གན་&འི་ནང་གསལ་.ི་ཁ་ཚིག་བཀོད་དནོ་ལས་འགལ་

 བའི་གཞན་�ིམས་འགལ་.ི་W། 
 ༦- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་*་ལག་ལེན་*ལ་བཞིན་?་འཐབ་ནིའི་ཆདེ་?་W་འབད་དགསོཔ་

 དང་ཡང་ན་གསལ་བAགས་འབད་དགོསཔ།  
    

    +་ེཚན་.ི་འགན་འkར་འད ི+་ེཚན་.ི་འགན་འkར་འད ི+་ེཚན་.ི་འགན་འkར་འད ི+་ེཚན་.ི་འགན་འkར་འད ི::::    
༡༤- +ེ་ཚན་.ི་འགན་འkར་འདི་ :  

༡- &ལ་ཁབ་ནང་ སའི་ ཞིབ་དUད་འབད་དགོསཔ་*་མཚན་རིག་གི་ཐོག་!་ལག་ལེན་*ལ་བཞིན་?་
འཐབ་པ་ཡོད་མདེ་བe་pོགས་ འབད་ནི་དང་ཞིབ་འཚོལ་Sན་�་དང་ས་�་དཔར་བzན་འབད་ནི། 

༢- &ལ་ཁབ་'ི་ས་གཏེར་O་$ས་དེ་*་ངོས་འཛིན་དང་བpག་དUད་འབད་ན།ི 
b- མི་+ེ་དཔལ་འ-ོར་.ི་ཕན་ཐབས་!་ས་གཏེར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་བMབ་དང་མི་བMབ་བpག་དUད་

འབད་ནི་དང་ས་གཏེར་ལེགས་བཅོས་དང་ ཚོང་འ>ེལ་འཐབ་ནི་དེ་ལས་ས་གཏེར་དང་དེ་!་བpེན་
པའི་ འཐོན་kངས་གཞན་{མས་ཚོང་འ>ེལ་ Lིར་བཙོང་འཐབ་ནི། 

༤- &ལ་ཁབ་'ི་ས་གཏེར་ O་$ས་*་རང་གིས་རང་འཚོ་ *གས་པའི་:ོ་ལས་ གོང་འཕེལ་དང་ 
ལོངས་�དོ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་འབད་ནི། 

༥- ས་གཏེར་Lིར་བཏོན་འབད་ཚར་བའི་|ལ་!་&ལ་ཡོངས་རང་བཞིན་གནས་5ངས་Jན་ཚོགས་'ི་
ཆ་འཇོག་དང་བ}ན་ ཉེ་འཁོར་གནས་5ངས་!་གནོད་ཉེན་མེདཔ་4ེ་གཏེར་ཁའི་ས་:ོ་དེ་ "ར་ག་
ཨིནམ་4ེ་བཟོ་ན།ི 

༦- གནང་བ་ཡོད་པའི་ས་:ོ་ནང་ ས་གཏེར་ཞིབ་འཚོལ་དང་Lིར་བཏོན་.ི་ལག་ལེན་*་ བདག་འཛནི་
འཐབ་ནི་དང་བe་pོགས་འབད་ནི། 

༧- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་.ི་ཐོ་བཀོད་མ་དེབ་དང་ས་�་དེ་ལས་འgལ་ཆས་དང་དhལ་@སི་'ི་ཐོ་དེབ་
བཞག་ནི། 
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༨- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་eར་ དU་�ལ་དང་Q་ཡོན་དེ་ལས་�ལ་གཞན་.ི་Pོར་འོང་
བབས་དང་བཅའ་བ+མ་ +ེ་ཚན་!་?ས་ཚོོད་ཁར་གསལ་�་འབད་ནི། 

༩- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་ནང་འཁོད་'ི་གཏེར་ཁ་དང་ས་:ོ་གཞན་*་ནང་འ~ལ་ཏེ་ཞིབ་དUད་འབད་ནི་
དང་�ིམས་ཡིག་འདིའི་དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་དང་མ་འཐབ་བe་ན།ི 

༡༠- "ོན་གོང་ལས་=བ་པའི་&ལ་ཁབ་'ི་ས་གཏེར་.ི་O་$ས་*་བདག་འཛིན་9ང་�ོབས་འབད་ནིའི་
དོན་!་དགོས་མཁོའི་ཅ་ཆས་གསར་བ�བ་འབད་ནི་དང་དེ་*་མ་ཉམས་པར་བཞག་ནི། 

༡༡- ས་གཏེར་O་$ས་'ི་འཛིན་�ངོ་གོང་འཕེལ་Pོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོསཔ་འཐོན་ཚེ་ Jན་
ཁག་!་Fོས་བyར་�་ནི། 

    
ལGེ་གKམ་པ།ལGེ་གKམ་པ།ལGེ་གKམ་པ།ལGེ་གKམ་པ།    

ས་གཏེར་ཞབི་འཚལོ་དང་ལག་ལནེ་འཛནི་�ངོ།ས་གཏེར་ཞབི་འཚལོ་དང་ལག་ལནེ་འཛནི་�ངོ།ས་གཏེར་ཞབི་འཚལོ་དང་ལག་ལནེ་འཛནི་�ངོ།ས་གཏེར་ཞབི་འཚལོ་དང་ལག་ལནེ་འཛནི་�ངོ།    
ས་གཏེར་ཞབི་འཚལོ།ས་གཏེར་ཞབི་འཚལོ།ས་གཏེར་ཞབི་འཚལོ།ས་གཏེར་ཞབི་འཚལོ།    

༡༥- &ལ་ཁབ་ནང་ས་གཏེར་ཞིབ་འཚོལ་.ི་W་དེ་*་+ེ་ཚན་དང་ཡང་ན་+ེ་ཚན་འགོ་འཛནི་.ི་གནང་བ་ཡདོ་པའི་མི་ 
 གཞན་.ིས་+ེ་ཚན་.ི་བཀོད་&་དང་ ཁ་ཚིག་ངོས་འཛིན་eར་འབད་དགོ། 
    

    ས་གཏེར་.་ིཆགོ་ཐམ་གནང་ཐངས།ས་གཏེར་.་ིཆགོ་ཐམ་གནང་ཐངས།ས་གཏེར་.་ིཆགོ་ཐམ་གནང་ཐངས།ས་གཏེར་.་ིཆགོ་ཐམ་གནང་ཐངས།    
༡༦- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་ཅན་.ིས་ཆོག་ཐམ་གན་&་ནང་!་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་ ས་གཏེར་དེ་*་ Lིར་བཏོན་ 

འབད་ཆོག། 
༡༧- མི་fང་དང་ལས་+ེ་གང་rང་ཞིག་གིས་ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་�་ནིའི་དོན་ལས་ +ེ་ཚན་འགོ་འཛིན་!་ �་ཚིག་

བXག་ཆོག། 
༡༨- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་ནང་བཀོད་ཡདོ་པའི་གཏེར་ཁའི་ས་:ོ་འདི་+ེ་ཚན་ཁ་1ག་ལས་ ས་འཇལ་བfབས་ཏེ་

Iདོ་པའི་ས་:ོ་འདི་ཨིན། 
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༡༩- ས་གཏེར་.ི་ཆོག་ཐམ་འདི་+ེ་ཚན་འགོ་འཛིན་.ིས་འ>ེལ་བ་འཐབ་དགོ་པའི་ག�ང་གི་འགོ་དཔོན་*་ལས་ས་
ཆ་དེ་Pོར་ཉོགས་བཤད་མདེ་པའི་ ངོས་�ོར་.ི་ཡི་Y་ཐོབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་མ་གཏོགས་གནང་མི་ཆོག། 

༢༠- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་འདི་ཆོག་ཐམ་གན་&འི་ནང་གསལ་བཀདོ་ཡདོ་པའི་?ས་<ན་དང་ ཁ་ཚིག་eར་?་གནང་
དག།ོ 

༢༡- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་�་མི་དེ་གིས་གཤམ་གསལ་.ི་གནད་དོན་*་བ�བ་པ་ཅིན་ ཆོག་ཐམ་ གནང་O་:- 
༡- �ིམས་ཡིག་འདི་དང་ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་གན་&འི་ནང་གསལ་eར་.ི་ཁ་ཚིག་*་ ཁས་ལེན་འབད་

*གསཔ། 
༢- ས་གཏེར་.ི་ལག་ལེན་*ལ་བཞིན་?་འཐབ་ནིའི་ཆེད་?་དhལ་.ི་འཐོན་kངས་དང་འgལ་ཆས་དེ་

ལས་ས་གཏེར་ལག་ལེན་.ི་གོམས་འ�ིས་ཡདོཔ། 
b- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་�་མི་དེ་!་ག�ང་ལས་བཀག་ཆ་གང་ཡང་མདེཔ། 

    

    གཏརེ་ཁ་ལག་ལནེ་འཐབ་བMབ་དང་མ་ིབMབ་'་ིམཐའ་བཅད་Nོབ་གཉརེ།གཏརེ་ཁ་ལག་ལནེ་འཐབ་བMབ་དང་མ་ིབMབ་'་ིམཐའ་བཅད་Nོབ་གཉརེ།གཏརེ་ཁ་ལག་ལནེ་འཐབ་བMབ་དང་མ་ིབMབ་'་ིམཐའ་བཅད་Nོབ་གཉརེ།གཏརེ་ཁ་ལག་ལནེ་འཐབ་བMབ་དང་མ་ིབMབ་'་ིམཐའ་བཅད་Nོབ་གཉརེ། 
༢༢- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་མ་གནང་གོང་ལས་གཏེར་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་བMབ་དང་མི་བMབ་མཐའ་བཅད་Nོབ་

གཉེར་.ི་Sན་�་ཅིག་བཟོ་5ེ་འ�ལ་དགོ་Sན་�་དེ་ནང་གཏེར་ཁ་དེ་གིས་མི་+ེ་དཔལ་འ-ོར་!་ཕན་ཐོག་ཡོད་
མེད་འgལ་ཆས་དང་དhལ་@སི་དེ་ལས་ཉེ་འཁོར་གནས་5ངས་དང་མི་+འེི་བདེ་yག་Pོར་ལས་བXག་དགོ་ 
Sན་�་དེ་ +ེ་ཚན་.སི་ ཐག་བཅད་པའི་ལས་རིམ་eར་?་ ཆོག་ཐམ་�་འདདོ་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ +ེ་ཚན་
དེ་གིས་བཟོ་དགོ།  

༢b- གཏེར་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་བMབ་དང་མི་བMབ་མཐའ་བཅད་Nོབ་གཉེར་དེ་ནང་!་གཏེར་ཁའི་འཆར་གཞི་དང་
ཉེ་འཁོར་གནས་5ངས་འཛནི་�ངོ་འཆར་གཞི་དེ་ལས་གཏེར་ཁ་"ར་ག་ཨིནམ་བཟོ་ནི་གི་འཆར་གཞི་དང་ངོས་
འཛནི་འབད་བའི་གནས་*ལ་གཞན་ཡང་ བཀདོ་དགོ།  
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    ཉེ་འཁརོ་གནས་5ངས་9ང་�བོས།ཉེ་འཁརོ་གནས་5ངས་9ང་�བོས།ཉེ་འཁརོ་གནས་5ངས་9ང་�བོས།ཉེ་འཁརོ་གནས་5ངས་9ང་�བོས།    
༢༤༢༤༢༤༢༤----    ཉེ་འཁོར་གནས་5ངས་9ང་�ོབས་'ི་འཆར་གཞི་དེ་ནི་+ེ་ཚན་.ིས་ཐག་བཅད་པའི་ལས་རིམ་དང་འ�ིལ་བཟོ་

དགོསཔ་མ་ཚད་འཆར་གཞི་དེ་ནང་Fསོ་བyར་འབད་བའི་གཏེར་ཁ་དེའི་ས་:ོ་4མོ་mང་དང་ཕན་གནོད་ཇི་
ཡོད་བXག་དགོས་པའི་ཁར་ ཉེ་འཁོར་གནས་5ངས་!་ཕན་གནོད་ཇི་eར་ཡདོ་མེད་+ེ་ཚན་འགོ་འཛིན་ནས་
ཆ་འཇོག་=བ་དོན་eར་གཤམ་གསལ་བpག་དUད་'ི་ལག་ལེན་*་ཡང་བXག་དགོ : 

 ༡- གཏེར་ཁའི་ས་དང་ས་ད-ིབས་'ི་ཞིབ་དUད་དེ་ཁར་ས་5ེང་དང་ས་འོག་གི་m་�ང་གི་ལེགས་ཉེས་
 དང་ད་ེལས་A་Pད་'ི་ཚད་ ཤངི་དང་སེམས་ཅན་*་གི་བpག་ཞིབ། 

 ༢- ས་གཏེར་Lིར་5ོན་ལག་ལེན་དང་ལེགས་བཅོས་དེ་ཁར་ལས་མིའི་ལས་འYལ་ས་གཏེར་དང་ལས་མི་
 གཏོང་ལེན་.ི་ལག་ལེན་དེ་*་གིས་ འFོ་བ་མིའི་+དོ་གནས་དང་ ས་དང་m་དེ་ལས་ཤིང་དང་
 སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལོངས་�དོ་ནི་!་ཕན་གནོད་ཇི་eར་ཡོད་མེད་'ི་བpག་ཞིབ། 

༢༥- གཏེར་ཁ་"ར་བཞིན་བཟོ་ནིའི་འཆར་གཞི་དེ་Fོས་བyར་འབད་བའི་གཏེར་ཁ་དེའི་ས་:ོ་4ོམ་mང་དང་ཕན་
གནོད་ཇི་ཡདོ་དང་འ�ིལ་བpག་དUད་འབད་དགོསཔ་མ་ཚད་དེ་ཡང་+ེ་ཚན་ནས་ཐག་བཅད་པའི་ ལས་རིམ་
དང་འ�ིལ་ཏེ་བཟོ་དགོ། 

 

 ཆགོ་ཐམ་ཅན་.་ིདབང་ཚད།ཆགོ་ཐམ་ཅན་.་ིདབང་ཚད།ཆགོ་ཐམ་ཅན་.་ིདབང་ཚད།ཆགོ་ཐམ་ཅན་.་ིདབང་ཚད།    
༢༦- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་དང་ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་གན་&འི་ནང་དོན་eར་ ཆོག་ ཐམ་ཅན་.ིས་ 

གཏེར་ཁའི་ས་:ོ་དེ་ནང་ : 
 ༡- གནས་བ་ཡོད་པའི་ས་གཏེར་Lིར་བཏོན་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་�ིལ་པོར་ཡོད། 
 ༢- Jན་ཁག་ལས་ལེགས་བཅོས་བཟོ་ནི་གི་འgལ་ཆས་*་བXག་ཆོག་པའི་བཟོ་�འི་ཆོག་ཐམ་དང་

 གནང་བ་�་ཞིནམ་ལས་ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་དེའི་ནང་དོན་=བ་ཐབས་!་གཏེར་ཁ་དང་ལས་འYལ་
 .ི་འཆར་གཞི་ནམ་མཁའ་ལས་བOད་དེ་�ིངས་པའི་�གས་ཐག་གི་ལམ་དང་ བOད་འ>ེལ་.ི་
 འgལ་ཆས་དེ་ལས་གཞན་ཉེར་མཁོའི་ཅ་ཆས་དེ་*་བཟོ་ནིའི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོས་པའི་ཁར་མ་
 ཉམས་པར་བཞག་དགོ། 
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 b- ས་གཏེརབཏོན་ཚར་བའི་རིགས་ ཚོང་འ>ེལ་འཐབ་ཆོག། 
༢༧- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་.ི་ནང་དོན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཆོག་ཐམ་ཅན་.ིས : 
 ༡- Jན་ཁག་ལས་གནང་བ་�་ཞིནམ་ད་ཆོག་ཐམ་ནང་གསལ་ཡོད་པའི་ས་གཏེར་.ི་དབང་ཚད་དང་

 འགན་འkར་*་གཞན་�ོགས་=བ་ཅན་.ི་ མངི་ཐོག་!་Bོ་ཆོག། 
 ༢- གལ་/ིད་ ཆོག་ཐམ་ནང་*ད་པའི་གཏེར་ཁའི་ས་:ོ་དེ་ ཡང་ན་དའེི་ཁག་ཅིག་Nར་ལོག་ག�ང་!་

 @ིས་Iདོ་དགོ་པ་ཅིན་+ེ་ཚན་.ི་འགོ་འཛིན་!་_་ངོ་b .ི་ནང་འཁོད་དེ་བཞིན་�ན་གསལ་�ས་ཏེ་
 @ིས་Iདོ་འབད་དགོ། 

 b- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་ནང་འཁོད་ཡདོ་པའི་ས་:ོ་Nར་ལོག་@ིས་Iོད་འབད་Pབས་+ེ་ཚན་.ི་འགོ་
 འཛནི་ནས་ས་གནས་དེ་@སི་ལེན་ནིའི་གནང་བ་མ་ཐོབ་*ན་@ིས་Iདོ་འབད་བའི་kངས་K་མི་བ@།ི 

    

ཆགོ་ཐམ་ཅན་.་ིའགན་འkར།ཆགོ་ཐམ་ཅན་.་ིའགན་འkར།ཆགོ་ཐམ་ཅན་.་ིའགན་འkར།ཆགོ་ཐམ་ཅན་.་ིའགན་འkར།    
༢༨- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་eར་ ཆོག་ཐམ་ཅན་ནས : 
 ༡- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་དང་ཆོག་ཐམ་གན་&འི་ནང་གསལ་.ི་ཁ་ཚིག་eར་ཆོག་ཐམ་ཅན་

 ནས་�ལ་བའི་གཏེར་ཁའི་འཆར་གཞི་དེ་ལས་ཉེ་འཁོར་གནས་5ངས་འཛིན་�ངོ་འཆར་གཞི་གཏེར་
 ཁ་"ར་བཞིན་བཟོ་ནིའི་འཆར་གཞི་+ེ་ཚན་འགོ་འཛིན་.སི་ཆ་འཇགོ་གནང་མི་དང་བ}ན་ས་གཏེར་
 ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 ༢- ངོས་འཛིན་.ི་>ིས་ཤོག་དང་འ�ིལ་ཏེ་ས་གཏེར་ལག་ལེན་.ི་ལས་རིམ་དེ་*འི་ཐོ་དེབ་ཁ་གསལ་
 བཞག་དགོ། 

 b- ངོས་འཛིན་.ི་>ིས་ཤོག་དང་འ�ིལ་ཏེ་ས་གཏེར་ལག་ལེན་.ི་དhལ་@ིས་ ཐོ་དེབ་ཁ་གསལ་བཞག་
 དག།ོ 

 ༤- ཆོག་ཐམ་ཅན་ནས་ས་གཏེར་ འཐོན་kངས་མར་བབས་དང་ཆད་པ་ ཡང་ན་ Lི་བཤོལ་4ེ་བཞག་ 
 ནི་བསམ་འཆར་ཡོད་ཚེ་+ེ་ཚན་.་ིའགོ་འཛིན་!་ _་ངོ་b .ི་"ོན་ལས་�ན་གསལ་འབད་དགོ། 
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 ༥- +ེ་ཚན་ཁ་1ག་ལས་གཏེར་ཁའི་ས་གནས་བe་pོགས་འབད་དེ་ངསོ་འཛིན་འབདཝ་བཞིད་?་ས་
 མཚམས་ཀ་བ་བXག་དགོ། 

 ༦- གཏོང་ལེན་ལག་cེར་�་ཞིནམ་ལས་ས་གཏེར་གཏོང་ལེན་འབད་དགོ། 
 ༧- +ེ་ཚན་འགོ་འཛནི་.ི་ཁ་1ག་ལས་བཅའ་�ིམས་དང་བཀའ་ཤོག་རེ་གནང་ཚེ་དེ་!་གནས་དགོ། 
 ༨- ཆོག་ཐམ་Nར་ལོག་ག�ང་!་�ལ་བ་དང་Lི་བཤོལ་4ེ་བཞག་པ་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཏང་བ་དང་

 ?ས་ཚོད་ལས་འགལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དེ་འབད་rང་ རང་གི་འགན་འkར་ཕོག་མི་དེ་ འ�ོ་
 མ1ད་དེ་རང་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། 

༢༩- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་དང་ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་གན་&འི་ཁ་ཚིག་དང་འ�ིལ་ཏེ་ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་
?ས་ཚོད་ལས་འགལ་བ་དང་ལོག་ག�ང་!་�ལ་བ་ཡངན་ཆ་མེད་བཏང་ཚེ་ཚོག་ཐམ་ཅན་.ིས : 

 ༡- +ེ་ཚན་འགོ་འཛནི་.ིས་ཐག་བཅད་པ་eར་གཏེར་ཁ་གཏན་འཇགས་4ེ་:ོ་བ+མས་ཚར་བའི་ཉིནམ་
 ལས་འགོ་བaང་_་ངོ་༦ གི་ནང་འཁོད་ གཏེར་ཁའི་ས་གནས་དེ་ནང་ཡདོ་པའི་ཁང་cིམ་དང་
 འgལ་ཆས་ དེ་ལས་ཕར་*ར་Bོ་བ|ད་འབད་བMབ་པའི་O་དངསོ་གཞན་{མས་བཞག་དགོསཔ་
 འཐོན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་དེ་ཁར་ལས་གཞན་?་Bོ་དགོ། 

 ༢ ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་གན་&འི་ནང་གསལ་བཀོད་དེ་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་གཏེར་ཁའི་ས་:ོ་དེ་
 ནང་ཡདོ་པའི་ཕར་*ར་Bོ་བ|ད་འབད་མ་བMབ་པའི་O་དངོས་རིགས་དང་གོང་འཕེལ་.ི་ལས་
 འYལ་ལམ་དང་ཟམ་ལ་སོགས་པ་བཅས་!་ག�ང་ལས་�ད་འ1ས་ཐོབ་ལམ་གང་ཡང་མི་འཐོབ། 

 b- ཆོག་ཐམ་ཆ་མེད་གཏང་དགོས་པའི་O་མཚན་འདི་ཆོག་ཐམ་ཅན་དེ་གི་W་ཉེས་!་བpེན་ཏེ་མིན་པར་
 ག�ང་གི་/ིད་0ས་བ�ེ་སོར་མཛདཔ་ལས་བpེན་ཨིན་ཚེ་ Jན་ཁག་ལས་5བས་བདེ་yག་བe་5ེ་ 
 �ད་འ1ས་འོས་བབས་ གང་འཚམས་ཤིག་དགོངས་ཡངས་གནང་ཆོག། 

b༠- ས་གཏེར་.ི་ཆོག་ཐམ་དེ་?ས་ཚོད་ལས་འགལ་བ་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཏང་ཚེ་ཆོག་ཐམ་ཅན་.ིས་གཤམ་
གསལ་.ི་ཡིག་རིགས་*་+ེ་ཚན་.ི་འགོ་འཛིན་!་Iདོ་དགོ : 

 ༡- ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བཞག་པའི་ཐོ་དེབ་*། 
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 ༢- གཏེར་ཁའི་ས་:ོ་!་བpེན་པའི་འཆར་གཞི་དང་aར་དེབ་*། 
b༡- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་ཅན་.ིས་ས་གཏེར་.ི་ལག་ལེན་འཐབ་ད་+ེ་ཚན་ལས་ས་གཏེར་9ང་�ོབས་'ི་དམིགས་

<ལ་ཐོག་!་བཀོད་པའི་ལམ་!གས་དང་མཚམས་ཚད་eར་*ལ་བཞིན་?་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་གང་ཟབ་
འབད་དགོས། 

 

    ས་གཏེརས་གཏེརས་གཏེརས་གཏེར་ཆགོ་ཐམ་L་ིབཤལོ་བཞག་པའམ་ཡངན་ཆ་་ཆགོ་ཐམ་L་ིབཤལོ་བཞག་པའམ་ཡངན་ཆ་་ཆགོ་ཐམ་L་ིབཤལོ་བཞག་པའམ་ཡངན་ཆ་་ཆགོ་ཐམ་L་ིབཤལོ་བཞག་པའམ་ཡངན་ཆ་མདེ་བཏང་བམདེ་བཏང་བམདེ་བཏང་བམདེ་བཏང་བ།     
b༢- ཆོག་ཐམ་ཅན་ནས་གཤམ་གསལ་འོས་བབས་མེད་པའི་W་ཉེས་འབད་བ་ཅིན་Jན་ཁག་གིས་�ན་བ�ལ་ཡང་

�ར་འབད་དེ་ཆོག་ཐམ་ཅན་འདི་!་ བཀའ་ཤོག་གི་ཐོག་ལས་ ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་དེ་Lི་བཤོལ་བཞག་
པའམ་ ཡངན་ཆ་མདེ་གཏང་ཆོག : 

 ༡- ས་གཏེར་.ི་�ལ་བབས་དང་ག�ང་�ལ་གཞན་ཡང་?ས་ཐོག་!་Iདོ་མ་*གས་པ། 
 ༢- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་དང་ ཡང་ན་ ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་.ི་ཁ་ཚིག་ལས་འགལ་བ། 
 b- �ིམས་ཡིག་འདི་!་བpེན་པའི་འ	ག་&ལ་ཁབ་'ི་�ིམས་ཡིག་གཞན་ལས་འགལ་བ། 
    

ལGེ་བཞ་ིཔ།ལGེ་བཞ་ིཔ།ལGེ་བཞ་ིཔ།ལGེ་བཞ་ིཔ།    
    ས་གཏེར་Lརི་བཏནོ་.ིས་གཏེར་Lརི་བཏནོ་.ིས་གཏེར་Lརི་བཏནོ་.ིས་གཏེར་Lརི་བཏནོ་.ི་ལག་ལནེ་*ལ་བཞནི་?་འཐབ་O།་ལག་ལནེ་*ལ་བཞནི་?་འཐབ་O།་ལག་ལནེ་*ལ་བཞནི་?་འཐབ་O།་ལག་ལནེ་*ལ་བཞནི་?་འཐབ་O།    
    ས་གཏེར་Lརི་བཏནོ་ལག་ལནེ་.་ིའཆར་གཞ ིས་གཏེར་Lརི་བཏནོ་ལག་ལནེ་.་ིའཆར་གཞ ིས་གཏེར་Lརི་བཏནོ་ལག་ལནེ་.་ིའཆར་གཞ ིས་གཏེར་Lརི་བཏནོ་ལག་ལནེ་.་ིའཆར་གཞ ི::::    
bb- ས་གཏེར་ལག་ལེན་འཐབ་བMབ་མི་བMབ་མཐའ་བཅད་Nོབ་གཉེར་.ི་གནང་བ་དང་ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་ཐོབ་

པའི་ |ལ་ལས་ཆོག་ཐམ་ཅན་ནས་ཉིན་Fངས་༦༠ གི་ནང་འཁོད་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་བཀདོ་དེ་ཡོད་པའི་
ས་གཏེར་ལག་ལེན་.ི་འཆར་གཞིའི་Sན་�་ཅིག་ �ལ་དགོ: 

 ༡- ས་གཏེར་Lིར་བཏོན་.ི་W་འགོ་བXགས་པའི་_་ཚེས། 
 ༢- གཏེར་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་བMབ་མི་བMབ་མཐའ་བཅད་Nོབ་གཉེར་དེ་ནང་གཏེར་ཁའི་འཆར་གཞི་

 དང་ཉེ་འཁོར་གནས་5ངས་འཛནི་�ོངས་'ི་འཆར་གཞི་དེ་ལས་མི་+ེའི་གaགས་9ང་�བོ་ཐབས་
 ཤེས་'ི་གནད་དོན་!་ བ[ར་བཅོས་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་རིགས། 
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b༤- ཆོག་ཐམ་ཅན་དེ་གིས་གནང་བ་ཡདོ་པའི་ས་གཏེར་ལག་ལེན་.ི་འཆར་གཞི་དང་འ�ིལ་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོསཔ་མ་ཚད་བཅའ་�མིས་ནང་གསལ་ངོས་འཛནི་འབདཝ་བཞིན་?་ལོ་eར་ས་གཏེར་Lིར་བཏོན་ལས་
འYལ་.ི་=བ་འ>ས་དང་ དེ་*ན་འཆར་གཞི་དེ་!་བ[ར་བཅོས་ལ་སོགས་པའི་Sན་�་འ�ལ་དག།ོ 

 

 གཏརེ་ཁ་འཛནི་�ངོ་པ་བPསོ་ཐངས།གཏརེ་ཁ་འཛནི་�ངོ་པ་བPསོ་ཐངས།གཏརེ་ཁ་འཛནི་�ངོ་པ་བPསོ་ཐངས།གཏརེ་ཁ་འཛནི་�ངོ་པ་བPསོ་ཐངས།    
b༥- ཆོག་ཐམ་ཅན་ནས་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་eར་གཏེར་ཁ་འཛིན་�ངོས་པ་འབད་ ཡོན་ཏན་འོས་བབས་

ཅན་ཅིག་བPོས་དགོ : 
 ༡- +ེ་ཚན་འགོ་འཛནི་.ིས་ཆོག་ཐམ་ཅན་!་གཏེར་ཁ་འཛིན་�ངོ་པ་ཅིག་བPོས་དགོ་པའི་གནང་བ་

 འ-ོར་བ། 
 ༢ གཏེར་ཁ་དེ་ནང་མི་ངོ་༡༠ ལས་Jག་5ེ་W་གཡོག་བཀོལ་བ་ཡདོ་ཚེ་འཛིན་�ོང་པ་ཅིག་བPོས་དགོ། 
b༦- +ེ་ཚན་ཁོངས་ལས་ཡིག་ཐོག་!་ངོ་Iདོ་འབད་ཚར་བའི་འཛིན་�ངོས་པ་དེ་གིས་ ཆོག་ཐམ་ཅན་.་ིངོ་ཚབ་

འབད : 
 ༡- ཉིན་eར་གཏེར་ཁ་བདག་འཛིན་དང་བe་pོགས་'ི་འགན་འkར་འབག་དགོ། 
 ༢- +དོ་cིམ་དེ་ གཏེར་ཁའི་ཉེ་འདབས་!་+ོད་དགོ། 
 

    ས་གཏེར་Lརི་བཏནོ་ལམ་!གས་!་*ལ་བཞནི་གནས་དགོསཔ།ས་གཏེར་Lརི་བཏནོ་ལམ་!གས་!་*ལ་བཞནི་གནས་དགོསཔ།ས་གཏེར་Lརི་བཏནོ་ལམ་!གས་!་*ལ་བཞནི་གནས་དགོསཔ།ས་གཏེར་Lརི་བཏནོ་ལམ་!གས་!་*ལ་བཞནི་གནས་དགོསཔ།    
b༧- ཆོག་ཐམ་ཅན་དེ་ གཤམ་གསལ་.ི་འགན་འkར་!་གནས་དགོསཔ : 
 ༡- གཏེར་ཁ་ནང་!་དང་དའེི་མཐའ་འཁོར་!་ལས་མིའི་ གaགས་ཁམས་དང་9ང་�བོས་འཐབ་ནི། 
 ༢- གཏེར་ཁ་ནང་ན་དང་མཐའ་འཁོར་!་གཙང་A་དང་m་གཙང་ཉེར་མཁོ་*་བཞག་ནི། 
 b- གལ་ཅན་qན་.ི་ཉེར་མཁོའི་རིགས་བཞག་ནི། 
 ༤- ས་གཏེར་5ོན་མི་*་!་ �ོངས་བoར་-ིན་ནི། 
 ༥- གཏེར་ཁ་ནང་འགས་$ས་'ི་རིགས་ཉེན་9ང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་བདག་འཛིན་འབད་ནི། 
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 ༦- གཏེར་ཁ་ལས་ཐོན་པའི་Lག་Sིགས་དང་འགས་རོ་?ག་ཅན་.ི་དངསོ་པོའི་རིགས་འཛིན་�ངོ་དང་
 ཉེན་9ང་གིས་འབོར་ཐབས་འབད་ནི། 

 ༧- གཏེར་ཁ་ནང་Qོ་Rར་?་བར་fེན་འ0ངམ་ད་Sན་�་འ�ལ་ནི། 
 ༨- གཏེར་ཁའི་ལག་ལེན་!་བpེན་པའི་དhལ་@ིས་ཐོ་དབེ་བཞག་ནི། 
 ༩- གཏེར་ཁའི་ལག་ལེན་འཐབ་བMབ་མི་བMབ་མཐའ་བཅད་Nོབ་གཉེར་དེ་ནང་ངོ་Iདོ་བཤད་ཡདོ་པའི་

 གཏེར་ཁའི་འཆར་གཞི་དང་ཉེ་འཁོར་གནས་5ངས་འཛིན་�ངོ་གི་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་གཏེར་ཁ་
 "ར་བཞིན་བཟོ་ནི་གི་འཆར་གཞི་བཅས་བ[ར་བཅོས་སངོ་ཡདོ་པའི་Sན་�་ལོ་eར་བཞིན་?་བཟོ་
 5ེ་འ�ལ་ནི། 

    
    

    Q་ོRར་.་ིབར་fནེ་Sན་�་དང་དའེ་ིཞབི་དUད།Q་ོRར་.་ིབར་fནེ་Sན་�་དང་དའེ་ིཞབི་དUད།Q་ོRར་.་ིབར་fནེ་Sན་�་དང་དའེ་ིཞབི་དUད།Q་ོRར་.་ིབར་fནེ་Sན་�་དང་དའེ་ིཞབི་དUད།    
b༨- ཆོག་ཐམ་ནང་གསལ་བཀདོ་དནོ་eར་ ས་གཏེར་.ི་ལག་ལེན་འཐབ་ད་མི་གང་rང་ཞིག་!་Qོ་Rར་?་འཆི་

fེན་འ0ང་བའམ་གaགས་ཁར་�་བཏོན་�ག་བཏོན་འ0ང་ཚེ་ཆོག་ཐམ་ཅན་དང་ཡངན་དེ་གིས་བPོས་པའི་
གཏེར་ཁ་འཛིན་�ངོ་པས་གནད་དོན་དེ་Pོར་ས་གནས་$ངོ་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་*་!་དེ་འ�ལ་ལས་Sན་�་
འབད་དགོསཔ་མ་ཚད་+ེ་ཚན་.ི་འགོ་འཛནི་!་ཡང་Sན་�་འབད་བའི་�ེས་K་ད་rང་ག་འདེ་མ.ོགས་
མ.ོགས་བར་fེན་དེའི་Pོར་ལས་+ེ་ཚན་འགོ་འཛནི་!་ཡིག་ཐོག་!་ཁ་གསལ་4ེ་Sན་�་འ�ལ་དགོ། 

b༩- Qོ་Rར་fེན་ངན་0ང་བའི་Sན་�་འ-ོརཝ་ཅིག་གནད་དནོ་དེ་Pོར་+ེ་ཚན་འགོ་འཛིན་.ིས་དེ་འ�ལ་ལས་
ཞིབ་དUད་*ལ་བཞིན་འབད་དེ་ཁ་ོརའི་ཁོངས་ལས་ཞིབ་དUད་ཟིན་བxད་དང་&བ་བZན་.ི་Sན་�་ཅིག་
ལོགས་K་4ེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་Jན་ཁག་!་འ�ལ་དགོ། 

༤༠- +ེ་ཚན་འགོ་འཛནི་.ིས་ཞིབ་དUད་མ་$ོགས་བར་?་བར་fེན་འ0ང་སའི་ས་:ོ་དེ་ནང་ལས་མི་དང་གཞན་
མིའི་ཚེ་/ོག་9ང་ཐབས་'ི་དོན་!་མ་གཏོགས་fེན་ངན་འ0ང་ཚར་བའི་|ལ་!་དེ་ནང་ག་ཨིནམ་ རང་
འཇགས་4ེ་བཞག་དགོ། 
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༤༡- fེན་ངན་འ0ང་བའི་O་མཚན་འདི་�མིས་ཡིག་འདིའི་དགོངས་དནོ་eར་མ་གནས་པའི་དོགས་ཟོན་རེ་ཡོད་ཚེ་ 
Jན་ཁག་ནས་ཞིབ་དUད་ཁ་Pངོ་བfབ་བxག་5ེ་�ིམས་ཡིག་འདིའི་ནང་དོན་eར་ལག་ལེན་*ལ་བཞིན་
འཐབ་དགོ། 

 
 

ལGེ་T་པ།ལGེ་T་པ།ལGེ་T་པ།ལGེ་T་པ།    
    ས་གཏེར་.་ི�ལ།ས་གཏེར་.་ི�ལ།ས་གཏེར་.་ི�ལ།ས་གཏེར་.་ི�ལ།    
    ག�ག�ག�ག�ང་�ལ་དང་ས་གཏརེ་.་ིQ་ཆང་�ལ་དང་ས་གཏརེ་.་ིQ་ཆང་�ལ་དང་ས་གཏརེ་.་ིQ་ཆང་�ལ་དང་ས་གཏརེ་.་ིQ་ཆ།།།།     
༤༢- ག�ང་ལས་?ས་ཚོད་ཁར་ངསོ་འཛིན་ཐོག་!་གསལ་བAགས་གནང་བའི་གོང་ཚད་དང་འ�ིལ་ཏེ་ས་གཏེར་.ི་

ག�ང་�ལ་དང་Q་�ན་དེ་*་ཆོག་ཐམ་ཅན་.ི་ཁ་1ག་ལས་ག�ང་!་འ�ལ་དགོ། 
  

    ས་Q།ས་Q།ས་Q།ས་Q།    
༤b- ག�ང་ལས་?ས་ཚོད་ཁར་ངསོ་འཛིན་ཐོག་!་གསལ་བAགས་གནང་བའི་གོང་ཚད་དང་འ�ིལ་ཏེ་གཏེར་ཁའི་

ས་Q་ཆོག་ཐམ་ཅན་.ི་ཁ་1ག་ལས་ག�ང་!་འ�ལ་དགོ། 
        

    ག�ང་�ལ་གཞན་ཡང་།ག�ང་�ལ་གཞན་ཡང་།ག�ང་�ལ་གཞན་ཡང་།ག�ང་�ལ་གཞན་ཡང་།    
༤༤- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་ཅན་ནས་ག�ང་གི་�ལ་དེ་*་ག�ང་གིས་བཏགས་གནང་བའི་གོང་ཚད་དང་ཁ་ཚིག་eར་?་

འ�ལ་དགོ་དེ་*་?ས་ཐོག་!་བ[ར་བཅོས་མཛད་ཆོག། 
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ལGེ་Vག་པ།ལGེ་Vག་པ།ལGེ་Vག་པ།ལGེ་Vག་པ།    
    W་ཉེས་དང་ཉསེ་�ིW་ཉེས་དང་ཉསེ་�ིW་ཉེས་དང་ཉསེ་�ིW་ཉེས་དང་ཉསེ་�ིམས།མས།མས།མས།    
    W་ཉེས།W་ཉེས།W་ཉེས།W་ཉེས།    
༤༥- ཆོག་ཐམ་ཅན་དང་གང་rང་ཅིག་གིས་གཤམ་གསལ་eར་?་W་ཉེས་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ཆད་ཕོག : 
 ༡- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་!་མ་གནས་པར་ས་གཏེར་བpག་དUད་དང་ Lིར་བཏོན་ལག་

 ལེན་འཐབ་པ། 
 ༢- ཡིག་རིགས་ཆ་ཚང་མེད་པར་ས་གཏེར་གཏོང་ལེན་དང་ཚོང་འ>ེལ་འཐབ་པ། 
 b- +ེ་ཚན་འགོ་འཛནི་!་�་ཚིག་དང་Sན་�་�ལ་Pབས་ངག་བ�དོ་གསལ་བཤད་བ�ན་མའམ་གོ་བ་

 བo་ལོག་�ས་པ། 
 ༤- +ེ་ཚན་འགོ་འཛནི་ལས་གནང་བ་མེད་པར་གཏེར་ཁའི་ས་:ོ་ནང་ལས་གསལ་བAགས་-ང་ཤིང་

 དང་ ས་མཚམས་'ི་ཀ་བ་བ[ར་བ་དང་Bོ་བ|ད་འབད་བ། 
 ༥- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་དང་ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་.ི་ཁ་ཚིག་ནང་དོན་ལས་འགལ་བ། 
 ༦- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་དང་དའེི་ཁོངས་K་གཏོགས་པའི་བཅའ་�ིམས་ནང་དོན་eར་ཐོ་

 ཡིག་དང་དཔེ་དབེ་དེ་ལས་ཐོ་བཀདོ་མ་དེབ་*་ *ལ་བཞིན་?་མ་བཞག་པ། 
 ༧- +ེ་ཚན་འགོ་དཔོན་དང་ལས་གཡོག་པ་*་དང་གཅིག་ཁར་མ1ན་འ>ེལ་བཞག་མ་བMབ་དང་འགོ་

 དཔོན་དང་ལས་གཡོག་པ་རང་སའོི་འགན་འkར་འབདཝ་ད་བཀག་ཆ་བfབས་པ། 
 

ཉསེ་�ིམས།ཉསེ་�ིམས།ཉསེ་�ིམས།ཉསེ་�ིམས།    
༤༦- ཆོག་ཐམ་ཅན་དང་གཞན་གང་rང་ཅིག་གིས་�ིམས་འགལ་.ི་W་ཉེས་འབད་བ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་eར་

ཉེས་�ིམས་ཕོག་O : 
 ༡- �ིམས་ཡིག་འདའིི་ཀ་pགས་༤༥-༡ པ་དང་༢ པའི་དགོངས་དནོ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ཐེངས་དང་

 པ་ཉེས་ཆད་ཅ་ཆས་དེའི་རིན་ངསོ་'ི་ལོ་བཏབ་དང་ཡར་ན་བཙོན་?་_་ངོ་b ཡང་ན་ཉེས་ཆད་དང་
 བཙོན་�མིས་གཉིས་ཀ་ཕོགཔ་མ་ཚད་ཅ་ཆས་དང་ལག་ཆ་*་ཡང་འཛིན་བaང་འབད་ནི། 
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 ༢- �ིམས་ཡིག་འདའིི་ཀ་pགས་༤༥-b པ་དང་༦ པའི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ཚེ་ཐེངས་དང་པ་!་
 ཉེས་ཆད་དhལ་�མ་༥,༠༠༠/-ཐམ་པའི་ཁར་ཅ་ཆས་དང་ ལག་ཆ་*་ཡང་འཛིན་བaང་འབད་ནི། 

 b- �ིམས་ཡིག་འདའིི་ཀ་pགས་༤༥-༥ པའི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ཚེ་ ཐེངས་དང་པ་!་ཉེས་ཆད་
 དhལ་�མ་༥,༠༠༠/- ཐམ་པ་ཕོག། 

 ༤- �ིམས་ཡིག་འདའིི་ཀ་pགས་༤༥-༤ པ་དང་༧ པའི་དགོངས་དནོ་ལས་འགལ་ཚེ་ཐེངས་དང་པ་
 !་ཉེས་ཆད་དhལ་�མ་༡༠,༠༠༠/- ཐམ་པ་ཕོག། 

༤༧-(ཀ) ཀ་pགས་༤༥ པའི་དགོངས་དོན་ལས་ཐེངས་ཅགི་ལས་Jག་5ེ་འགལ་བ་ཅིན་ཀ་pགས་༤༦ པའི་
ནང་གསལ་.ི་ཉེས་�ིམས་eར་ཉེས་ཆད་དང་ཉེས་�ིམས་ ཐེངས་རེ་རེ་!་ལོག་བeབ་འབད་ཕོག། 

༥༧-(ཁ) ཆོག་ཐམ་ཅན་.ིས་�ིམས་ཡིག་འདིའི་ཀ་pགས་༤༥ པའི་དགོངས་དོན་ལས་ ཐེངས་གཅིག་ལས་
Jག་5ེ་འགལ་བ་ཅིན་ཀ་pགས་༤༦ པའི་ནང་གསལ་.ི་ཉེས་�མིས་eར་ཉེས་ཆད་དང་ཉེས་�ིམས་དེ་ 
ཐེངས་གཉིས་པ་!་ལོག་བeབ་ འབད་ཕོགཔ་མ་ཚད་ད་rང་འགལ་བ་ཅིན་ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་དེ་Nར་ལོག་
བy་ཞིནམ་ལས་ �མིས་'ི་འ?ན་སར་བཀལ་O། 

 
ལGེ་བ?ན་པ།ལGེ་བ?ན་པ།ལGེ་བ?ན་པ།ལGེ་བ?ན་པ།    

    @དོ་གཞ་ིFསོ་ཐག་གཅད་ན་ིདང་མཐ་ོབའ་ི�མིས་སར་Sན་Aནོ་�་ནི་ ད་ེལས་ དཔང་པསོ་Fསོ་ཐག་གཅད@དོ་གཞ་ིFསོ་ཐག་གཅད་ན་ིདང་མཐ་ོབའ་ི�མིས་སར་Sན་Aནོ་�་ནི་ ད་ེལས་ དཔང་པསོ་Fསོ་ཐག་གཅད@དོ་གཞ་ིFསོ་ཐག་གཅད་ན་ིདང་མཐ་ོབའ་ི�མིས་སར་Sན་Aནོ་�་ནི་ ད་ེལས་ དཔང་པསོ་Fསོ་ཐག་གཅད@དོ་གཞ་ིFསོ་ཐག་གཅད་ན་ིདང་མཐ་ོབའ་ི�མིས་སར་Sན་Aནོ་�་ནི་ ད་ེལས་ དཔང་པསོ་Fསོ་ཐག་གཅད་་་་
ན།ིན།ིན།ིན།ི    

༤༨- ས་གཏེར་ཆོག་ཐམ་དེ་Pོར་@ོད་གཞིའམ་འ�གས་@དོ་ཐེངས་དང་པ་འཐོན་པའི་Pབས་+ེ་ཚན་འགོ་འཛནི་
དང་Jན་ཁག་གང་rང་ཞིག་བར་ན་བXགས་ཏེ་@ོད་གཞི་དེ་ནང་འFགིས་བfབ་ནིའི་ཐབས་ཤསེ་འབད་དགོ། 

༤༩- @ོད་གཞི་དེ་�མིས་ཡིག་དེའི་ཁོངས་K་དང་ ཡར་ན་ བ5ན་&ས་Jན་ཁག་གི་དབང་ཆ་མངའ་འོག་!་མ་
*དཔ་ཨནིམ་ཐག་ཆོད་ཚེ་འ	ག་&ལ་ཁབ་'ི་�མིས་ཁང་གང་rང་ཞིག་!་Sན་Aོན་�་དགོ། 
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ལGེ་བ&ད་པ།ལGེ་བ&ད་པ།ལGེ་བ&ད་པ།ལGེ་བ&ད་པ།    
    བཅའ་�མིས།བཅའ་�མིས།བཅའ་�མིས།བཅའ་�མིས།    
༥༠- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་འ=བ་ཐབས་!་བ5ན་&ས་Jན་ཁག་ནས་གཤམ་གསལ་ལས་འYལ་.ི་དོན་

?་བཅའ་�མིས་བ@མས་ཏེ་གནང་ཆགོ། 
༡- ས་གཏེར་འཐོན་kངས་དང་དབང་ཆ་དེ་ལས་ཚོང་འ>ེལ་དང་གཏོང་ལེན་Lིར་བཙོང་དང་*ར་ཉོ་O་

བཅས་'ི་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། 
༢- ས་གཏེར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་སོ་སོའི་དནོ་!་མཐའ་ཚད་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

 b- &ལ་ཡོངས་གaགས་ཁམས་9ང་�ོབས་'ི་�ིམས་དོན་eར་གཏེར་ཁ་*འི་དོན་!་མཐའ་འཁོར་
 གནས་5ངས་'་ི9ང་�ོབས་དང་m་Sོགས་Lིར་བཏོན་འབད་ནི་དེ་ལས་Pད་'ི་|གས་ཚད་དང་ 
 འགས་$ས་ལ་སོགས་པའི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཆདེ་?་  གནས་ཚད་ངོས་འཛིན་འབད་ན།ི 

 ༤- Lག་Sིགས་དང་གཞན་གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་O་$ས་*་*ལ་བཞིན་?་འབོར་ཐབས་'ི་ངསོ་འཛནི་
 འབད་ནི། 

 ༥- ས་གཏེར་.ི་W་འགོ་མ་བXགས་པའི་"ོན་མ་དང་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་Pབས་K་དེ་ལས་W་འབད་
 ཚར་བའི་|ལ་མ་གཏེར་ཁའི་ས་གནས་དེ་"ར་བཞིན་བཟོ་ནི་དང་བཅོ་ཁ་བfབ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་'ི་
 ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

 ༦- ཆོག་ཐམ་ནང་!་བཀོད་ཡོད་པའི་གཏེར་ཁའི་ས་མཚམས་བXག་ནི་དང་ས་གཏེར་.ི་ས་:ོ་བpག་
 དUད་འབད་ནིའི་ཆདེ་?་ ཐབས་ཤེས་'་ིངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

 ༧- ས་གཏེར་ལག་ལེན་འཐབ་Pབས་མི་+ེ་9ང་�ོབས་!་གནོད་ཉེན་མ་འ0ང་བའི་ཐབས་ཤེས་'ི་
 ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

 ༨- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་eར་ Q་ཡོན་དང་ག�ང་�ལ་དེ་ལས་�ལ་བབས་གཞན་.ི་
 རིགས་བy་ནི་དང་གཏང་ནིའི་ཐབས་ཤེས་དང་ ལམ་!གས་ངོས་འཛིན་འབད་ན།ི 
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 ༩- �ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་eར་ ཡིག་རིགས་དང་ཐོ་དེབ་ངསེ་@ིས་Sན་�་དང་འཆར་གཞིའི་
 གནད་དོན་ངསོ་འཛནི་འབད་ནི། 

 ༡༠- �ིམས་ཡིག་འདའིི་ནང་གསལ་.ི་W་ཉེས་*་དང་དེ་!་ཕོག་པའི་ཉེས་�ིམས་བཀལ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་
 དང་ལམ་!གས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

    
ལGེ་དY་པ།ལGེ་དY་པ།ལGེ་དY་པ།ལGེ་དY་པ།    

    Z་ཚགོས།Z་ཚགོས།Z་ཚགོས།Z་ཚགོས།    
    བ[རབ[རབ[རབ[ར་བཅསོ་'་ི?ས་ཚདོ།་བཅསོ་'་ི?ས་ཚདོ།་བཅསོ་'་ི?ས་ཚདོ།་བཅསོ་'་ི?ས་ཚདོ།    
༥༡- ད་རེས་ས་གཏེར་.ི་ཆོག་ཐམ་ཡོད་པའི་མི་*་གིས་�ིམས་ཡིག་འདི་ཆ་འཇོག་མཛད་པའི་ཉི་མ་ལས་_་ངོ་༡༢ 

'ི་?ས་ཚོད་-ིན་པའི་�ེས་K་ �ིམས་ཡིག་འདི་!་གནས་དགོ། 
 

�མིས་!གས་མ་མ1ན་ཚ།ེ�མིས་!གས་མ་མ1ན་ཚ།ེ�མིས་!གས་མ་མ1ན་ཚ།ེ�མིས་!གས་མ་མ1ན་ཚ།ེ    
༥༢- གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་.ི་Pོར་ལས་�ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དནོ་དང་�ིམས་ཡིག་གཞན་.ི་དོན་ཚན་བར་

ན་cད་པར་འཐོན་ཚེ་�ིམས་ཡིག་འདའིི་དགོངས་དོན་!་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 
 དེ་འབད་rང་+ེ་ཚན་.ིས་�མིས་!གས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ནགས་ཚལ་.ི་ས་ཁོངས་ནང་W་གཡོག་ལག་ལེན་

འཐབ་དགོསཔ་འཐོན་མ་ཅིན་ནགས་ཚལ་+ེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་བ}ན་Fསོ་'ི་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ཨིན།། 
  
 


