�་ཏག� ་ཐང་འ�ིང་རམི ་�བོ ་�་ག�ང་མ།
ལ�༌�ེད་ཆས� ༌�གས༌༢༠༡5།
�ོབ༌རིམ༌ ༡༡

�ད་ཡ�ག
�ས་�ན་��ད་ ༣།
�ོང་ཁ་ �ི་ཤ�ག་དང་པ།
�གས་ ༡༠༠།
འོག་ག་� བཀ�ད་�་�་ ལ�གས་ཤམ� ་འབད་�ག་�་ེ བ�།
༡ འ��ན�འགོ་མ་བ�གས་པའ�ཧ�མར་�ར་མ་༡༥ག�ར�་�་��ཤོག་འད�ལ�ས་ཤོམ་འབད་�ག་��བ�
༢ ��ཤོག་འད�ནང་�་ ��བ་��ཚན་༢ཡོད། ��ཚན་ ཀ་ འ��ན�དང་ ��ཚན་ ཁ་ �ད་ཡ�་ཨ�།
༣ ��ཚན་ ཀ་ �་ནང་གས�་༣ཡོད། དང་པ་འ���མོ ། ༢ པ་ཡ�་འ�ལ། ༣པ་�ག་��ག་ོ བ་ལ�་ན�
༤ ��ཚན་ཁ་ �་ནང་གས�་༢ཡོད། དང་པ་�ད་ཡ�་ག��ད་�མ་དང་�ད་ཆོས་ གཉ�་པ་ཡ��འ���་�རོ ་ཨ�།
༥ ��བ་ག་ར་ག�ལན་ང�་པར་�་འ��དགོ།
༼�ེ་ཚན་ ཀ་ འ�ི་ནའ� ་ི རགི ་�ལ་ �གས་༦༠༽
འོག་�་འ�ི་�མོ ་དན� ་ཚན་༣ལས་ གཅ�ག་གདམ་ཁ་�བ་�་ེ ཚ�ག་འ�་༣༥༠ལས་༤༠༠ག�་བར་ན་འབད་མ་ི འ�ི་�མོ ་ཅག� ་�སི །
༼20༽
ཀ༽ ད་ར�་ནངས་པ་ ག�ང་��་ཡ�་ཚང་ནང་ �་འབད་ན�འད�ལས་ �ོང་གས�་སོང་�� སོ་ནམ་ཞ�་�་འབད་ད� �ོད་པ་ཅ�་�ག་ན� མས་
ཟ�་བའ�གནད་དནོ ་�་ གཞ�བཞག་�� �ོད་��་འ���ོམ་ཅ�་��།
ཁ༽ ད་ར�་ནངས་པ་ན་གཞོན་ཆང་དང་�ོ་�ས་�ོད་མ� མངས་�་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད��་བཀག་ཐབས་འབད་ན��དོན་�་ ང་ག�་འབད་བ་
ཅ�་ ཟ�་བའ� གནད་དོན་��ཐོག་�་ �ད་�ལ་འ���མོ ་ཅ�་��།
ག༽ འ�ལ་འ��་(མོ་�ལ་)�ོད་ན�འད�ག�་ མ�དམངས་�་ ཕན་པ་ལས་འད� གནོད་པ་ར་�གས་ཆ� ཟ�་བའ�གནོད་དོན་�་ ལ�ས་ཤོམ་��
ད��བ་ད�ད་པའ�ཐོག་ལས་ �ོད་��་འ���ོམ་ཅ�་��།
PAGE 1 OF 9
སློབ་རིམ་༡༡པ།

ལོ་ད་ཆོས་གས།

་ཤོག་༡པ།

་ལོ་༢༠༡༧།

�ི་བ་༢པ།
ཡ�ག་འ�ལ།
༼༡༠༽
འོག་ག་� དན� ་ཚན་༤ལས་གཅ�ག་གདམ་ཁ་�བ་�་ེ �སི །
ཀ༽ �ོད་ར་ ཀ་ཝང་��་འོག་ག� པ�་བཟང་མོ་ཨ�མ་བཟོ༌ཞ�མ༌ལས༌ �ོད་རའ�ཚ�་བ���མ་རའ� མཐའ་�ོར་�་ �ོག་མ��ར་བ་ �བ་གནང་
དགོ་པའ� �ོར་ལས་ �གོས་�ོང་བདག་�་ �་ཡ�་ཅ�་��།
�་ཡ�་ནང་འགོ ་ག�གནད་དནོ ་�་ཚང་དགོ།
࿇ �་ཡ�་འ��ཐངས་ལམ་�གས། ད�་རབས་དང་�ར་�ོལ་ག་འབད་�ང་བ�བ།
࿇ �ོད༌རའ�མ�་དང་ཁ༌�ང༌། ࿇ �ོག་མ��ར་བ་�བ་དགོ་པའ�གནད་དོན།
࿇ �ོག་མ��ར་བའ�ར�་ཚད། ࿇ �་ཡ�་�ལ་བའ��་ཚ�།
ཁ༽ �ོད་ར་ ད�ངས་ཅན་�ག་འ��་ར�་�ོབ་�་གོང་མའ� �ོབ་�ག་ཀ�་�་ོ ��ཨ�མ་བཟོ་ཞ�མ་ལས་ ཝང་བར་མ་འ��་ར�་�ོབ་�་འོག་མའ�
ནང་�བ་མ��ོད་རའ�ནོ�་�ང་�་གཏང་ཡ�་ཅ�་��།
�་ཡ�་ནང་འོག་ག�གནད་དནོ ་�་ཚང་དགོ།
࿇ �་ཡ�་འ��ཐངས་ལམ་�གས། ད�་རབས་དང་�ར་�ོལ་ག་འབད་�ང་བ�བ།
࿇ �ོད་རའ�མ�་དང་ཁ་�ང་། ࿇ གཏང་ཡ�་འ��དགོ་པའ�གནད་དོན།
࿇ གཏང་ཡ�་འ��བའ��་ཚ�།
ག༽ �ོད་�ང་ཟམ་ཏོག་འ��་ར�་�ོབ་�་འོག་མའ� �ོབ་�ག་ཉ�མ་ཚ�ར�་ཨ�མ་བཟོ་ཞ�མ་ལས་ འ�ག་�ལ་�ོབ་�་��བའ� �ོ་འཐོབ་�ོབ་�་
ནང་བ�གས་གནང་ཟ�་ ཤ�་ར�་མདོ་ཆ�་�་�་ཡ�་ཅ�་��།
�་ཡ�་ནང་འགོ ་ག�གནད་དནོ ་�་ཚང་དགོ
࿇ �་ཡ�་འ��ཐངས་ལམ་�གས། ད�་རབས་དང་�ར་�ོལ་ག་འབད་�ང་བ�བ།
࿇ �ོད་རའ�མ�་དང་ཁ་�ང་། ࿇ �་ཡ�་་འ��དགོ་པའ�གནད་དོན།
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�་ཡ�་�ལ་བའ��་ཚ�།
�ི་བ་ག�མ་པ།
�ག་�་ེ ག་� བ་ལན� ་ན།�
༼
༣༠༽
འོག་ག་� ཡག� ་�གས་འད�་�ག་�་ེ �ི་བ་ ཀ་ཁ་ག་ ང་ ཅ་ �འི་ལན་�སི །
༉
ཧ�མ་ �་གར་��ག�ས་ དགའ་ས�་ཟ�་སའ��ལ་ཁབ་ནང་ �ོན་པོ་ར��གས་��བ�ནམོ་ �་མཚམས་ཟ�་མ�འད��་ ཨ་ལོའ�ཚབ་མ་
�ོང་�ོག༣༢�ད་�ག། �ོང་�ོག་ར�ར�ནང་ལས་�་ར�ཐོན་�ག �ཚ་�་ ར�་པ་བཞ�་�་ �ོམ་འ�ོ་བའ�བ�ང་ལས་ ག་ག�་ཡང་འབད་མ་�གས་པའ�
�ོབས་�གས་ཅན་�་�ར་�ག།
ཚར་ཅ�་�་�ང་ཤོས་ད� �ངམོ་ཆ��་བཞོན་ཏ� འ�ོཝ་ད་ ཟམ་�ོམ་ཅ�་�་ལས་ �ོན་པོ་གཞན་ཅ�་ག� �་ཅ�་ཡང་�་�་བཞོན་ཏ�འོངམ་ ཁ་�ག་�བ་
ལས་ གཅ�་ག�་གཅ�་�་ ང་�ལ་ལངས་ཏ� མ་�ར་བར་འ�ོཝ་ད་ �་མཚམས་���་ད�ག�་ �ོན་པོ་གཞན་ཅ�་ག��་ད� �་དང་�གས་ཏ� �་ནང་འ�་
བཀོག་བཏངམ་ལས་ �་ད�ག�་ལོ་�ས་�་ ཁོ་རའ�ཨ་པ་�ོན་པོ་�་ �་བའ��བས་ �ོན་པོ་ག�་ མནོ་བསམ་ད���བཏང་�ག་ ང་ག�་འཐབ་པ་ཅ�་ ཁོང་
�་མ��བ་ ད�བ་འད� ཐབས་ཤ�་ཅ�་ བཏོན་ཞ�མ་ལས་ �ཚ་ད��་ གསད་དགོ་པས་ཟ�་ �གས་བཞ�་གནང་�ག།
ད�ལས་ གས�་��འཁརཝ་༣༢བཟོ་�� ནང་ན་�་ ���ང་དང་ད�ོགས་མདའ་�་ བ�གས་�� ཁོང་ཆ་�་�་�ོད་ཞ�མ་ལས་ ��་རང་ཆ་�བ་ ��མོ་
���� �ོད་�་ར�ཟ�་ བཀའ་གནངམ་ད་ �ཚ་འད��་ཡང་ ས�ས་དགའ་�གས་�ེ་ ��མོ་���� �ོདཔ་ད་ �ོན་པོ་ད�ག�་ �ལ་པོའ��་མ�ན་�་སོང་��
ཁོང་ག�ལོ་�ས་�་ག་ར་�ཝ་ལས་ �ལཔོ་ད�ག�་ གཟ�སཔ་ད་ ཁོང་ཆ་�བ་ག་ར་ འཁརཝ་ག�ནང་ན་ ���ང་དང་ ད�ོགསཔ་མདའ་�་ ཡོདཔ་
གཟ�ས་ཞ�་ན་ བད�་པས་ ཟ�་ག�ངས་ཏ� �་ད��་ ར�ར�བཞ�་�་ �ར་ཁར་འབོ་�� བསད་བཏང་ཞ�མ་ལས་ ཁོང་ག�མ�་ཏོ་ག�ར་ �ོམ་ཅ�་ནང་
བ�གས་ཏ� ཨའ�འབད་སར་བ�ལ་བར་བཏང་�ག།
ད���བས་�་ སངས་�ས་འཇ�་��་ནང་ དངོས་�་བ�གས་ཡོདཔ་ལས་ �ན་དགའ་བོ་ག�་ �་འ�ས་ག་ཅ�ལས་བ��་ཏ� ད����ང་དགོཔ་ཨ�་ན་ཟ�་
�ཝ་ད་ སངས་�ས་��་ ད���ག�ངས་�ག་ ཧ�མ་ག��ས་ཅ�་ན་ མ�༣༢འབད་མ�ཅ�་ག� �ང་ཅ�་ ཨརཝ་བ�་�� ཨམ་ཅ�་འབད་སར་ འ��་
ད�བསདཔ་ད་ ཨམ་ད�ཡང་ ས�ས་དགའ་�གས་ཏ་ེ ཁོང་�་ཤ་བཙ�བཟའ་སའ� ཧོད་ཆས་�་ཡང་��་ མོ་རང་ཡང་ ཤ་འ�ངམ་འབད་བཟའ་�ག།
࿇
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ད�བ�ང་ག��ང་ད� ད་�ོ་ག��ལཔོ་འད�ཨ�། �ཚ་༣༢པོ་ད� ད�བ�ང་ག��ང་ཨརཝ་�་མ��་ཨ�། ཨམ་ད� ད་�ོ་ག��་མཚམས་ཨ�། �ང་བསད་པའ�
�མ་��་ལས་བ��་ཏ� �ཚ་ད��་ ��བ་�་བ�་ཟ�་མ�འད� གཞན་��་བསད་ད�ར་ཤ�དགོ། ཨམ་ད�ཡང་ �ང་བསད་ན��་དགའཝ་ལས་བ��་ཏ� ཨ་
�ག་ར་ཨ་ལོ་འད��་ག� ཨའ�འབད་��་ཞ�་ན་ �་ངན་ཕོག་ན�ཨ�་ཟ�་ག�ངས་�ག། །།
ཀ༽ འོག་ག���བ་�་ག�ལན་��།
༡) �ོང་�ོག་༣༢ནང་ལས་ཐོན་པའ� �ཚ་ད��་ ག་ད���ཡོདཔ་ཨ�་པས་གོ་?
༢) �ལཔོ་ག�་ �ཚ་༣༢པོ་ བསད་དགོ་པའ� གནད་དནོ ་ངོ་མ་ར་ ག་ཅ�ཨ�་པས་གོ་?
༣) གས�་��འཁརཝ་༣༢བཟོ་�� ད�ག�ནང་ན་ ���ང་དང་ ད�ོགསཔ་མདའ་བ�གས་ཏ� ཁོང་ཆ་�བ་�་
�ོད་དགོ་པའ��ངས་ག་ཅ�ཨ�་ན་? ?
༤) ཨ་ལོ་བསད་བསདཔ་ག�མ�་ཏོ་�་ ཨའ�འབད་སར་ བ�ལ་དགོ་པའ��མ་��་ག་ཅ�འོང་ན�ཨ�་པས་གོ་?
༥) �ོད་��་ ཡ�་�གས་ད�ནང་ལས་ ཡོན་ཏན་ག་ཅ�བ�མ་ཅ�་ཐོབ་ཅ�གོ་?

༼༡༠༽
(༢)
(༢)
(2)
(༢)
(༢)

ཁ༽ འོག་ག་� ལན་བཞི་ར་ེ ཡད� ་ས་ལས་ ལན་ང་� མ་འད�་གདམ་ཁ་�བ་�་ེ ལན་ཤག� ་ནང་�སི །
( ༥)
༡) ལས་�་འ�ས་���རོ ་ལས་ག�ང་མ�
ཀ) �ན་དགའ་བོ་ཨ�།
ཁ) སངས་�ས་ཨ�།
ག) �ལཔོ་ད�ཨ�།
ང) �ོན་པོ་ད�ཨ�།
༢༽ �་མཚམས་འད�
ཀ) �ོང་�ོག་༣༢ ��ཨའ�ཨ�།
ཁ) �ོན་པོ་ར��གས་��ཨའ�ཨ�།
ག) �ང་གསད་མ��་ག�ཨའ�ཨ�། ང) �ོན་པོ་གཞན་མ�ག�བ�ནམོ་ཨ�།
༣༽ �ཚ་ར�ར�བཞ�་�་གསད་མ�
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ཀ) �ང་གསད་མ��་ཨ�།
ཁ) �ོན་པོ་ར��གས་ཨ�།
ག) �ོན་པོ་ག��་ཨ�།
ང) �ལཔོ་ཨ�།
༤༽ �མ་��་ཟ�་མ�འད�
ཀ) ཚ��་��ག�འ�ས་�་ཨ�།
ཁ) �ོན་ཤ�་ག�འ�ས་�་ཨ�།
ག) �་ལ�ས་ཉ�་��འ�ས་�་ཨ�། ང) �ས་ངག་ཡ�་ག�མ་��འ�ས་�་ཨ�།
༥༽ ཡ�་�གས་ད�ག�བ�ད་དནོ ་
ཀ) ཨར་�ན་���་འབད་མ་བ�བ་པའ��ོར་ལས་ཨ�་པས། ཁ) �ོག་གཅོད་���་འབད་མ་བ�བ་པའ��ོར་ལས་ཨ�་པས།
ང) ཤོབ་�བ་མ་བ�བ་པའ��ོར་ལས་ཨ�་པས།
ག) ང་�ལ་��་མ་བ�བ་པའ��ོར་ལས་ཨ�་པས།
ག༽ འོག་ག་� མངི ་ཚག� ་�་ག་� ག་� དན� ་�སི །
(༥)
༡) �ོབས་�གས་ཅན། 2) ང་�ལ། 3) ར�་པ་བཞ�་�། 4) མ��བ། 5) �་ངན།
ང༽ འོག་ག་� མངི ་ཚག� ་�་ལག་ལན� ་འཐབ་�་ེ �ོད་ཚག� ་ར་ེ བཟོ། ཡ�ག་�གས་ནང་ག་� �དོ ་ཚག� ་�་ ལག་ལན� ་འཐབ་མ་ི ཆག� །
(༥)
༡) ད�བ་འད� 2) ཐབས་ཤ�། 3) དངོས་�། 4) ར�ར�བཞ�། 5) �གས།
ཅ༽ འོག་ག�མ�་ཚ�་�་དང་ ཆ་འ�་མ� མ�་ཚ�་�་ �ག་ག�ཡ�་�གས་ད�ནང་ལས་ འཚ�་ཏ�ཐ་ོ བཀོད་འབད། (༥)
༡) ཡ�་དགའ། 2) གནས་�བས། 3) ��། 4) ད�བ�མ། 5) མཐའ་མར།
༼�ེ་ཚན་ ཁ་ �ད་ཡག� ། �གས་ ༤༠༽
�ད་ཡག� ་ག་� �ད་�མ་དང་�ད་ཆས� །

�ི་བ་བཞི་པ།
༼༡༠༽
ཀ༽ འོག་ག���བ་�་ག�ལན་��།
༡) འ�ག་�ལ་ཁབ་འད� �ང་�་ཅ�་ཨ�་�ང་ ཁ་�ད་མང་རབས་ཡོད་པའ��་མཚན་��།

(༥)
(༣)
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༢) �ོང་ཁ་འད� ��ལོ་ནམ་ལས་ ག་ཅ�འབདཝ་ད་ �ལ་ཡོངས་ཁ་�ད་འབད་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨ�་ན་? (༢)
ཁ༽ འོག་ག་� �་ི བ་ར་ེ �་ ལན་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་བཞི་ར་ེ ཡད� ་ས་ལས་ལན་ང་� མ་འད�་གདམ་ཁ་�བ་�་ེ �སི
(༥)
༡༽ མ��མཚན༌ཉ�༌འད�
ཀ) �༌ཤ�་དོན་��་པ་ཨ�།
ཁ) �་ཤ�་དནོ ་�བ་པ་ཨ�།
ག) �༌ཤ�༌དོན༌གོ༌བ༌ཨ�།
ང) �་ཤ�་དནོ ་མཁས་པ་ཨ�།
༢༽
ཀ)
ག)
༣)
ཀ)
ག)
༤༽
ཀ)
ག)
༥༽
ཀ)
ག)

�ད་ཡ�་འད�
ཉན་�བ༌ར�་�ལ་��གཞ���་ཨ�།
ཉན་�བ་འ���ག་ར�་�ལ་��གཞ���་ཨ�།
�ོང་ཁ་འད�་
�ོང་ཁག་༧ ��་�བ་པའ�ཁ་ཅ�་ཨ�།
�ོང་ཁག་༦ ག�་�བ་པའ�ཁ་ཅ�་ཨ�།
�ད༌ཡ�༌འད�
མ�ལས༌�ང༌�ག།
���ོད༌��འཇ�༌��༌༌ལས༌�ང༌�ག།
ད་�་ོ འ��ན�ཡདོ ་པའ�མ�ོགས་ཡ�་འད�་
�ོན་�་�་ག�་བ�མས་བ�མས་ཨ�།
�་མ�ས�ོ་�༌ག�༌བ�མས༌༌བ�མས༌ཨ�།

ཁ) ཉན་�བ་འ��ན��ར�་�ལ་��གཞ���་ཨ�།
ང) ཉན་�བ་�ག་ན��ར�་�ལ་��གཞ���་ཨ�།
ཁ) �ོང་ཁག་༨ ��་�བ་པའ�ཁ་ཅ�་ཨ�།
ང) �ོང་ཁག་༩ ག�་�བ་པའ�ཁ་ཅ�་ཨ�།
ཁ) ཁ༌�ད༌ལས༌�ང༌�ག།
ང) �ོག༌ཆགས༌��འ�ོ༌བ༌ལས༌�ང༌�ག།
ཁ) �ན་མང་��མང་ག�་བ�མས་བ�མས་ཨ�།
ང་) �ལཔོ༌���ོང༌��༌བཙན༌��༌བ�མས༌བ�མས༌ཨ�།
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�ི་བ་�་པ།
ཡ�་�འི་�བེ ་�རོ །
ཀ༽ འོག་ག���བ་�་ག�ལན་��།
༡) བ�ོད་དནོ ་འ�ལ་བ་མ�་པར་ བ�་�ོད་�གས་ན�ག�དོན་�་ ག་ཅ�གལ་ཆེཝ་ཨ�་ན་?
༢) �མ་ད��དང་པོ་ངོ་བོ་ཙམ་�ོན་པ་ཟ�་མ�འད� ག་ཅ�བ�མ་ཅ�་ �ོན་མ��་ �བ་ཨ�་ན་?
༣) འ�ང་�ངས་ཟ�་བའ�དོན་དག་��།
༤) དངོས་པོ་བདག་གཞན་གཉ�་�� �ད་པར་��།
`

༼༣༠༽
(༡༠)
(༢)
(༢)
(༣)
(༣)

ཁ༽ འོག་ག་� �་ི བ་�་ག་� ལན་�སི །
(༥ )
༡) �མ་ད��ག�མ་པ་��་པ་པོ་གཙ�བོ་དང་ ཕལ་པ་ག�དཔ�་བ�ོད་ར�ར���།
(༢)
2) �གས་���་མ�། ཟ�་མ�དང་ �འ���། ཟ�་མ�གཉ�་ འ��་�་ ག་ཅ�དང་ག་ཅ�ག�དཔ�་བ�ོད་�ོ་? ངོས་འཛ�་འབད། (༡)
3) �མ་ད��བ�ན་པ་གནས་གཞ�ག�དཔ�་བ�ོད་༡དང་ �ས་��གཞ��་གནས་པར་�ོན་པའ�གནས་གཞ��དཔ�་བ�ོད་༡��། (༢)
ག༽ ལན་ང་� མ་ག་ཨན� ་མ་ི འད�་གདམ་ཁ་�བ་�་ེ ལན་ཤག� ་ནང་�སི །
(༥)
༡༽ �མ་ད��གཉ�་པ་ལས་�་�་བའ�ནང་གས�་ ད�ཉ�་�� དཔ�་བ�ོད་ད�་ ་
ཀ) ཤ�་�་འཛ�ས་ཟ�་མ�འད�ཨ�།
ཁ) �ོ་��ག�་ཡ��་��་ཟ�་མ�འད�ཨ�།
ག) མ�མཁས་པ་�་�ར་ཟ�་མ�འད�ཨ�།
ང་) དབའ�ཀ�་�་ཤགོ ་ཟ�་མ�འད�ཨ�།
༢༽ གས�་���མ་པ་ཟ�་བའ�དཔ�་བ�ོད་འད�
ཀ) �ད་གཞ��ད་ཆོས་ཨ�།
ཁ) ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་ཨ�།
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༣༽
4༽
༥༽
ང༽
�་�ོད

ག) ངོ་བོ་བདག་གཅ�་ཨ�།
ང་) ��་དང་བ��་པ་ཨ�།
འ�ང་�ངས་དངོས་��དཔ�་བ�ོད་བཟོ་བ་ཅ�།
ཀ) �་མཛ�་ནང་ལས་�་འཛགས།
ཁ) �མ་འཁོར་ནང་ལས་མ�འཐོན།
ག) ས་ལས་ལོ་ཐོག་��།
ང་) མ�ལས་�་ཚ�ར�་།
མ�་གཞ��ཡ��་�་�་འ�གཔ་ད་ �་�ག་པ་ོ འབད་འ�ག་ན�འད�ག�་
ཀ) �ོན་འ�ག་ག�མ་ན�་ག�ཡ��་ཨ�། ཁ) �ོན་འ�ག་ག�མའོ �ཡ��་ཨ�།
ག) �ོན་འ�ག་ག�ཤ�་�་མོའ�ཡ��་ཨ�། ང་) �ོན་འ�ག་ག�ཕའོ �ཡ��་ཨ�།
��་འ�ག་ག�ཕའོ � ཡ��་ ་
ཀ) ག་ད་བ་མ་བཞ�ཨ�མ་ཧ་གོ་དགོ། ཁ) ང་ད་བ་ས་བཞ�ཨ�མ་ཧ་གོ་དགོ།
ག) ག་ད་བ་ས་བཞ�ཨ�མ་ཧ་གོ་དགོ། ང་) ག་ད་མ་ས་བཞ�ཨ�མ་ཧ་གོ་དགོ།
འོག་ག་� ཐ�ག་�མ་ནང་ �ེབ་�་ི འ�ར་�་ེ �ིས་ཏ་� ཡད� ་མ་ི �་ ལ�ག་�་ེ བཅ�་ཁ་�བ།
( ༡/༢X10=༥)
བཙ�ན་ འ�ི་ �ིག་ �བ་འ�ས། བ�བ་ བཀའ་ བཙ�་བ། ཕང་ འ�ན་འ�ེལ
འ�ས། �ག �ིམས།
�། འ�ིན།
ས�མས

ཅ༽ འོག་ག་� ད�ན་མཚམས་ནང་�་ �ད་དང་�ནེ ་�་ ག་ཅ་� ཕ�གཔ་ཨན� ་ན་ འོས་འབབ་བ�་�་ེ བ�གས།
(༥)
ཡ�་�འི་རིག་�ལ་ད�་ ཧེ་མ་ ་ ་༡་ ་ ་ ཡ�ད་པའི་ མཁས་དབང་�་བ�ད་་ ་༢་ ་ ་ �ས་རབས་བ�་བ�ན་་ ་༣་ ་ ་ནང་ལས་ དག�་འ�ན་�་
ཚང་་ ༤་ ་ ་�་པའི་�ས་ལས་ �ང་ཡ�ག་�་མ�ིན་དབང་�ལ་་ ་ ༥་ ་ ་�མ་ཐང་ཆ�ས་�ེ་ ངག་དབང་བས�ད་ནམས་�་ག་� �ག་�ན་་ ་
༦་་ ་ འ�ག་�བ་�ོགས་ཁ་�ག་་ ་༧་ ་ ་ དར་�བ་�མོ ་འབད་ �ང་པའི་ཁར་ �ས་རབས་ཉ�་�་པའི་ ་ ་༨་ ་ ་འ�ག་�ལ་རིམ་�ོན་ ་ ་
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༩་་ ག�་ བ�གས་གནས་གཙ�་བ�་ འ�ག་ཤར་�ོགས་ �མ་ཐང་ཁ་�ག་ཨན� མ་་ ༡༠་་ ་ བ�ེན་ �ོབ་དཔ�ན་འགངས་ཆན� ་ས�གས་�་ི
�ག་�ན་ལས་ ཡ�་�འི་རིག་པ་�་མཁས་པའི་མ་ི རིགས་ ས་གནས་ད�་ཁ་ལས་ཕར་མང་�་དར་�བ་སང� ་�ག།
༼བ��་བད�ལ�ས།
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