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 $ི་ལ ོ &ོང་ཁག་ཨང་། (་གི་ད*ེ་བ། རིམ་ཨང་། 

    

ཡོངས་�བ་མདོ་ཆེན། 

.ོལ་འཛིན་ལས་1ངས།  

ནང་.ིད་དང་.ོལ་འཛིན་2ན་ཁག 

ཐིམ་3ག 

  4་གསོལ་ དེ་ནི་ གཤམ་5གས་ཅན་མ་རང་གིས་ ཐོ་བཀོད་�བ་ཡོད་པའི་�ར་�ན་�ི་�ིམ་དང་.ོལ་�ན་ཉེན་�ོབས་ ི་ས་ཁོངས་ནང་
7ད་དེ་ཡོད་པའ་ིལས་8་ཉམས་གསོ/གསར་བཞེངས་/;ར་བཞེངས་ ི་བཟོ་བ�ན་གནང་བའི་�ིས་ནང་4་ཡོད། 
ང་གིས་ གནང་བའི་དོན་<་4་མི་དེ་�ིས་ཤོག་དེ་ནང་བཀང་ཡོད་པའི་གནས་7ལ་དང་ 2ན་=ར་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་7་ ངེས་བདེན་ཨིན། 

.ོལ་འཛིན་ལས་1ངས་གིས་ གནང་བ་�བ་པའི་>ེས་?་ ལས་1ངས་ ི་ཞལ་བཀོད་དང་འ@ིལ་ (་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་4་ནི་ཨིན་ལགས། ཞེས་རང་A་་་་་་
་་་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ $ི་ཚེས་   /     /     ལ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་3ལ། 

 

           ལག་5གས། 

༡ གནང་བ་4་མིའི་ཁ་གསལ། 

གནང་བ་4་མིའི་མིང་ གནང་བ་4་མི་གི་ད*ེ་བ། (བདེན་5གས་བཀོད) 

   =ིན་བདག 

   དཀོན་གཉེར། 
Fོད་གནས་ཁ་*ང་ 

ངོ་Gོད་ལག་�ེར་ཨང་ 

 

༢ ཐོ་བཀོIད་�བ་པའི་�ར་�ན་�ིམ་�ི་མིང་དང་ས་ཁོངས། 
༡   ཐོ་བཀོད་�བ་པའི་�ར་�ན་�ིམ་�ི་མིང་ 

༢  &ོང་ཁག J  Kེད་འོག 

༤  གMས 
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J ཐོ་བཀོད་�བ་པའི་�ར་�ན་�ིམ་�ི་Nོར་ལས་Oབ་1ངས་བཀོད་གནང་། 

༡ བདག་དབང་།(བདེན་5གས་བཀོད) 

   ག4ང་དབང་། 

Pེར་དབང་། 

   མི་དམང་། 

 

༢ �ིམ་�ི་ད*ེ་བ།(བདེན་5གས) 

   &ོང་། 

   2་ཁང་/གQག་ལག་ཁང་། 

ཕོ་�ང་/8ག་ཚང་། 

ཕལ་�ིམ་བཟོ་བཀོད། 

   བཟོ་བཀོད་གཞན། () 

J གནས་Nབས་ལག་ལེན་ག་ཅི་གི་དོན་<་ཐབས་

ཨིན་ན། 

༤ བཞེངས་ལོ 

༥ བདེན་ས་བཅག་མི 

༦ Oལ་རབ་ ི་Oབ་1ངས 

 

 

 

 

༧�ང་གི་V་ཆ་ལག་ལེན།(བདེན་5གས) 

Wིག་�ང་། 

  པ་འ�མས་པ། 

དག་=ར། 

  གཞན། (            ) 

༨ �ིམ་�ི་ཐོག་ཚད 

༩ འདས་པའི་ལོར་ ཉམས་བཅོས་ ི་ལས་8་ག་བZམ་འབད་ཡི་ག་དང་ གནམ་ལོ་ནམ་འབད་ཡི། 

 

 

 

༡༠ 2ོད་ལམ(བདེན་5གས་བཀོད་དེ་ \ག་ཤད་ནང་�ིས) 

   ས་ཁོངས་དེ་ ]མ་འཁོར་ལམ་ཡོད། 

   ]མ་འཁོར་ལམ་ལས་ ^ས་Mན་ _་ཚོད་(      ) aང་ཐང་འ�ོ་དག ོ
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༤ 4་ཡིག་འདི་ག་ིདོན་<་ འོག་གི་རེb་མིག་ནང་(་གི་ད*ེ་བ་གདམ་ཁ་cབ་dེ་ དགོས་མཁོའི་ཡིག་རིགས་7་2ན་=ར་འབད་དགོ།    

(་གི་ད*ེ་བ།་(བདེན་5གས) དམིགས་གསལ་(་གི་ད*ེ་བའི་དོན་<་ ཡིག་ཆ་ཚང་དགོཔ། (་གི་ད*ེ་བ་སོ་སོ་<་ ཡིག་ཆ་ཚང་

དགོཔ། 

 ཀ) 

ཐོ་བཀོད་�བ་པའི་�ར་�ན་
�ི་�ིམ་<་ (་འབད་ན།ི 

� གནང་བའི་འ�ི་ཤོག་དེའི་ རེb་མིག་ ༥, ༦, ༡༡དང་ ༡༢7་བཀང་

དག ོ

� པར་རིས་དགོཔ  

− �ར་�ན་�ིམ་�ི་མཐོང་གནང་དང་ དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་

$ིར་གཏང་མཐོང་8ང་། 

− �ར་�ན་�ིམ་�ི་gོགས་བཞི་གི་པར། 

− ཉམས་བཅོས་ངེས་ཏིག་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཆ་ཤས་ ི་པར། 

� hོས་འཆར་3ལ་ཡོད་

པའི་(་གི་^ས་Mན། 

� hོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་

པའི་ས་@་ཆ་ཚང་། 

གལ་.དི་ ལག་ལེན་

འཐབ་བiབ་ཨིན་པ་

ཅིན། 

 ཁ)  

�ར་�ན་�ིམ་�ི་མཐའ་

འཁོར་ཡོད་པའི་�ིང་�ིམ་7་ 

(་འབད་ན།ི  

� གནང་བའི་འ�ི་ཤོག་དེའི་ རེb་མིག་ ༧, ༨, ༡༡དང་ ༡༢7་བཀང་

དག ོ

� པར་རིས་དགོཔ  

− �ར་�ན་�ིམ་�ི་མཐའ་འཁོར་ཡོད་པའི་�ིང་�ིམ་དེ་དང་ ཐོ་

བཀོད་ཡོད་པའི་�ར་�ན་�ིམ་�ི་$ི་གཏང་མཐོང་8ང་། 

− �ར་�ན་�ིམ་�ི་མཐའ་འཁོར་ཡོད་པའི་�ིང་�ིམ་དེའི་gོགས་

བཞི་གི་པར་རིས། 

 ག)  

ཉེན་�ོབས་ ི་ས་ཁོངས་ནང་ 

བཟོ་བ�ན་གསརཔ་འབད་

ནི། 

� གནང་བའི་འ�ི་ཤོག་དེའི་ རེb་མིག་ ༩, ༡༠, ༡༡དང་ ༡༢7་

བཀང་དག ོ

� པར་རིས་དགོཔ  

− ཐོ་བཀོད་ཡོད་པའི་�ར་�ན་�ིམ་དང་hོས་འཆར་བQགས་

པའི་ས་ཁོངས་ ི་མཐོང་8ང་། 

− hོས་འཆར་3ལ་བའི་ས་@་ག་གསལ། 



བཟོ་བ�ན་གནང་བའི་འ�ི་ཤོག། 
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ད*ེ་བ་ ཀ་པ་ ཐ་ོབཀདོ་�བ་པའ་ི�ར་�ན་�་ི�མི་<་ (་འབད་ན།ིད*ེ་བ་ ཀ་པ་ ཐ་ོབཀདོ་�བ་པའ་ི�ར་�ན་�་ི�མི་<་ (་འབད་ན།ིད*ེ་བ་ ཀ་པ་ ཐ་ོབཀདོ་�བ་པའ་ི�ར་�ན་�་ི�མི་<་ (་འབད་ན།ིད*ེ་བ་ ཀ་པ་ ཐ་ོབཀདོ་�བ་པའ་ི�ར་�ན་�་ི�མི་<་ (་འབད་ན།ི    
    

༥ ལག་ལེན་�་ིདོན་<་ གཤམ་འཁདོ་རེb་མགི་ནང་ལས་ ལས་8་གཅིག་ ཡང་ན་ མངས་?་གདམ་ཁ་cབ་d་ེ དེའི་གནད་དོན་འhེལ་བཤད་cབ་

དགསོ། 

ལས་8་ད*་ེབ། (བདེན་5གས) ལས་8འི་འhེལ་བཤད་ཁ་གསལ། 

 ཀ) �ིམ་དེའི་ཤངི་ཆ་jལ་ཡོད་མ་ི7་ཚབ་བQགས་ན།ི (�ར་�ི་བཟོ་བཀདོ་<་ 

བkར་བཅོས་མེདཔ) 
 

 ཁ)�ིམ་དེ་<་ གནདོ་�ནོ་ཡདོ་པའི་�ང་Wིགཔ་ ཡང་ན་ པ་འ�མས་ཡདོ་པའི་�ང་

དེ་ མཉམ་Fེབ་བཟོ་ནི། 

 

 ག)�ིམ་ད་ེ བkར་བཅསོ་འབད་དགཔོ་དེ་ཡང་ འཐངི་གཞ་ིག་ི�གི་བཀོད་སོར་ནི། 
ཐོག་ཚད། gགོས་བཞིའི་lམ་པ་སོ་སརོ་བཟ་ོནི་དང་ ཡང་ན་ ཤངི་ཆས་ལ་<་སོར་ནི། 

 

 ང་) �ིམ་ད་ེ O་བ�ེད་cབ་ནི། 

 

 

 ཅ)�ིམ་དེ་ W་བ་ལས་བmལ་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ gེད་ཀ་བmལ་ན།ི 

 

 

 ཆ) �ིམ་ད་ེ<་ ལས་8་གཞན། 

 

 

 གལ་.ིད་ རེb་མིག་ གགགག))))    དང་ ང་དང་ ང་དང་ ང་དང་ ང་))))གདམ་ཁ་cབ་པ་ཅིན་ ལས་8་དེའི་ས་@་ས་@་ས་@་ས་@་ཆ་ཚང་ཆ་ཚང་ཆ་ཚང་ཆ་ཚང་བQགས་དག ོ

༦ གོང་འཁོད་རེb་མིག་གི་ལས་8་7་ V་མཚན་ག་ཅིག་ལས་བ5ེན་dེ་ གདམ་ཁ་cབ་ཡོདཔ(བདེན་5གས་བཀོད་དེ་ \ག་ཤད་ནང་�ིས) 

 ཐོ་བཀདོ་�བ་པའི་�ར་�ན་�་ི�མི་ད་ེ ལོ་ཚད་མང་རབས་སངོ་ཡདོཔ་ལས་བ5ེན་ ཉམས་ཆགས་ཤརོ་ཡདོ། (ཉམས་ཆགས་ཤརོ་བའི་གནས་dངས་

ཁ་གསལ་�ིས) 

 ཐོ་བཀདོ་�བ་པའི་�ར་�ན་�་ི�མི་ད་ེ cེན་ངན་ཚབས་ཆེན་དང་ ཡང་ན་ Vན་$དོ་ལས་8་ལས་བ5ེན་ མདེཔ་ཐལ་ཡདོ། (cེན་ངན་ད*་ེབ་ཁ་

གསལ) 

 ཐོ་བཀདོ་�བ་པའི་�ར་�ན་�་ི�མི་བཅོས་ཁ་cབ་དགོཔ་དེ་ �ིམ་དེ་ ^ས་Vན་ལག་ལནེ་འཐབ་ནི་གི་དོན་<།(མཉམ་བཅོས་དགོསཔ་ ཁ་གསལ) 



བཟོ་བ�ན་གནང་བའི་འ�ི་ཤོག། 
ཐོ་བཀོད་�བ་པའི་�ར་�ན་�ི་�ིང་�ིམ་དང་ཉེན་�ོབས་ ི་ས་ཁོངས། 
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གནང་བའི་�ིས་ཤོག ཀ-༡ 

 

 མཉམ་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དནོ་གཞན། (འhེལ་བཤད་cབ) 

 

    

ད*ེ་བ་ ཁ་པ་ད*ེ་བ་ ཁ་པ་ད*ེ་བ་ ཁ་པ་ད*ེ་བ་ ཁ་པ་    ཉནེ་nང་འབད་བའ་ི ཉནེ་nང་འབད་བའ་ི ཉནེ་nང་འབད་བའ་ི ཉནེ་nང་འབད་བའ་ི �ར་�ན་�ིམ་�ི་མཐའ་འཁོར་ཡདོ་པའ་ི�ངི་�མི་7་ (་འབད་ན།ི�ར་�ན་�ིམ་�ི་མཐའ་འཁོར་ཡདོ་པའ་ི�ངི་�མི་7་ (་འབད་ན།ི�ར་�ན་�ིམ་�ི་མཐའ་འཁོར་ཡདོ་པའ་ི�ངི་�མི་7་ (་འབད་ན།ི�ར་�ན་�ིམ་�ི་མཐའ་འཁོར་ཡདོ་པའ་ི�ངི་�མི་7་ (་འབད་ན།ི 

༧)ལག་ལནེ་�་ིདོན་<་ གཤམ་འཁོད་རེb་མགི་ནང་ལས་ ལས་8་གཅགི་ ཡང་ན་ མངས་?་གདམ་ཁ་cབ་dེ་ དེའི་གནད་དོན་འhེལ་བཤད་cབ་དགོས། 

(་གི་ད*ེ་བ། (བདེན་5གས) (་གི་འhེལ་བཤད། 

 ཇ) ཉེན་nང་འབད་བའི་�ར་�ན་�ིམ་�ི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་�ིང་

�ིམ་7་�ར་�ི་བཟོ་བཀོད་ལས་མ་བKལ་བར་ཉམས་གསོ་འབད་ནི། 

 

 ཉ) ཉེན་nང་འབད་བའི་�ར་�ན་�ིམ་�ི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་�ིང་

�ིམ་7་བkར་བཅོས་དང་ ཡང་ན་ O་བ�ེད་འབད་ནི། 
 

 ཏ) ཉེན་nང་འབད་བའི་�ར་�ན་�ིམ་�ི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་�ིང་

�ིམ་7་བmལ་pབ་འབད་ནི། 

 

 ཐ) ཉེན་nང་འབད་བའི་�ར་�ན་�ིམ་�ི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་�ིང་

�ིམ་7་<་ ལས་8་གཞན། 

 

གལ་.ིད་ རེb་མིག་ ཇཇཇཇ))))    ཡང་ན་ ཉཡང་ན་ ཉཡང་ན་ ཉཡང་ན་ ཉ))))གདམ་ཁ་cབ་པ་ཅིན་ ལས་8་དེའི་ས་@་ས་@་ས་@་ས་@་ཆ་ཚང་ཆ་ཚང་ཆ་ཚང་ཆ་ཚང་བQགས་དག ོ

༨) གདམ་ཁ་འབད་ཡོད་པའི་�ིང་�ིམ་7་གི་Nོར་ལས་ འhེལ་བཤད་cབ་ནི། 

༡/ �ིང་�ིམ་�ི་མིང་ ༢/ བཟོ་བ�ན་འབད་བའི་གནམ་ལོ 

J/ �ིང་�ིམ་དེ་ད་qོ་ག་ཅི་གི་དོན་<་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན 

 



བཟོ་བ�ན་གནང་བའི་འ�ི་ཤོག། 
ཐོ་བཀོད་�བ་པའི་�ར་�ན་�ི་�ིང་�ིམ་དང་ཉེན་�ོབས་ ི་ས་ཁོངས། 
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གནང་བའི་�ིས་ཤོག ཀ-༡ 

༤/ གོང་འཁོད་(་དེ་ ག་ཅི་rེ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ གནད་དོན་ངོ་མ་བཀོད 

 

༥/�ང་ག་ིV་ཆ་ལག་ལེན། (བདེན་5གས) 

Wིག་�ང་། 

  པ་འ�མས་པ། 

དག་=ར། 

  གཞན། (            ) 

༦/ �ིང་�ིམ་�ི་ཐོག་ཚད 

༧/ འདས་པའི་ལོ་7་ནང་ �ིང་�ིམ་དེ་<་ ཉམས་བཅོས་ ི་(་ག་ཅི་རང་འབད་ཡི་ག་དང་ ནམ་

འབད་ཡི་ག 

 

ད*ེ་བ་ གད*ེ་བ་ གད*ེ་བ་ གད*ེ་བ་ ག་པ་་པ་་པ་་པ་    ཉེཉཉེེཉེན་�བོས་ ི་ས་ཁངོས་ནང་ �ངི་�ིམན་�བོས་ ི་ས་ཁངོས་ནང་ �ངི་�ིམན་�བོས་ ི་ས་ཁངོས་ནང་ �ངི་�ིམན་�བོས་ ི་ས་ཁངོས་ནང་ �ངི་�ིམ་གསརཔ་བཟ་ོབ�ན་འབད་ན།ི་གསརཔ་བཟ་ོབ�ན་འབད་ན།ི་གསརཔ་བཟ་ོབ�ན་འབད་ན།ི་གསརཔ་བཟ་ོབ�ན་འབད་ན།ི    
 

༩)ལག་ལེན་�་ིདོན་<་ གཤམ་འཁདོ་རེb་མགི་ནང་ལས་ ལས་8་གཅགི་ ཡང་ན་ མངས་?་གདམ་ཁ་cབ་dེ་ དེའི་གནད་དོན་འhེལ་བཤད་cབ་དགོས། 

 ལ་�ི་ད*ེ་བ། (་གི་འhེལ་བཤད། 

 �ར་�ན་ཉེན་�ོབས་ས་ཁོངས་ནང་ �ིང་�ིམ་གསརཔ་བཟོ་

བ�ན་འབད་ནི། 
 

 ཉེན་�ོབས་ས་ཁོངས་ནང་ (་རིགས་གཞན། 

 

 

ལས་8་དེའི་ས་@་ས་@་ས་@་ས་@་2ན་=ར་འབད་དགོས། 

༡༠) བཟོ་བ�ན་གསརཔ་་འབད་ནི་ཨིན་པའི་Nོར་ལས་ འhེལ་བཤད་cབ་ནི། 

༡/ �ིང་�ིམ་�ི་མིང་ ༢/ �ིང་�ིམ་དེའི་ལག་ལནེ 

 

J/ བཟོ་བ�ན་ག་ཅི་rེ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ གནད་དོན་ཁ་གསལ 



བཟོ་བ�ན་གནང་བའི་འ�ི་ཤོག། 
ཐོ་བཀོད་�བ་པའི་�ར་�ན་�ི་�ིང་�ིམ་དང་ཉེན་�ོབས་ ི་ས་ཁོངས། 
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གནང་བའི་�ིས་ཤོག ཀ-༡ 

 

༤/�ང་གི་V་ཆ་ལག་ལནེ། (བདེན་5གས) 

  པ་འ�མས་པ། 

དག་=ར། 

  གཞན། (            ) 

༥/ �ིང་�ིམ་དེའི་ཐོག་ཚད 

 

༦/ �ིང་�ིམ་དེའ་ིrོམ་_ང་ 

    

ད*ེ་བ་ད*ེ་བ་ད*ེ་བ་ད*ེ་བ་ག་ར་ག་ར་ག་ར་ག་ར་<།<།<།<།    

    

༡༡) དsལ་འ�ེལ་�ི་ངག་བ>ོད། 

༡/ ལས་འཆར་�ི་�ོན་Wིས།  

            དsལ་ཡོངས་བFོམས 

༢/ ལས་འཆར་�ི་དོན་<་ འཆར་དsལ་གསོག་འཇོག་འབད་ཡོདཔ། 

            དsལ་ཡོངས་བFོམས 

J/ འཆར་དsལ་�ི་གཞི་W 

 

༤/ མ་དsལ་cབ་�ོར་�ི་དོན་<་ ག4ང་<་4་བ་3ལ་ནི་ཨིན་ན? 

ཨིན(དགོས་འདོད་ཡོད་པའི་མ་དsལ་Oབ་�ོར་ དsལ་uམ་ཡོངས་བFོམས) 

  མེན 

༡༢/ ཤིང་ཆས་�ོན་Wིས། 

ཤིང་ཆས་ ི་རིགས། ཤིང་ཆས་ ི་hངས། ཤིང་ཆས་ཡོངས་བFོམས། (སི་ཨེཕ་ཊི) 

༡/ ཀ་ཆེན་/ 4 hངས  

༢/ ག^ང་། hངས  



བཟོ་བ�ན་གནང་བའི་འ�ི་ཤོག། 
ཐོ་བཀོད་�བ་པའི་�ར་�ན་�ི་�ིང་�ིམ་དང་ཉེན་�ོབས་ ི་ས་ཁོངས། 
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J/ wམ། hངས  

༤/ འཐེན་གཞ་ིཨེན་ཏ/གནམ་པང་། ཨིས་ཀོཝེར་ཕིཊ  

༥/ Pོ་yང་/ P ོ hངས  

༧/ ཁང་མིག་བཅད།   

༨/ \ང་བཀབ་(Wིབས་མ། zང་བཟེད། {ིང་ར)ི   

༩/ གཞན།   

ཤིང་ཆས་ཡོངས་བFོམས  

ག4ང་དནོ་ལག་ལནེ་ཁོ་ནག4ང་དནོ་ལག་ལནེ་ཁོ་ནག4ང་དནོ་ལག་ལནེ་ཁོ་ནག4ང་དནོ་ལག་ལནེ་ཁོ་ན    

Kདེ་འགོ་བདག་�ངོ་Kདེ་འགོ་བདག་�ངོ་Kདེ་འགོ་བདག་�ངོ་Kདེ་འགོ་བདག་�ངོ་/ / / / |ང་ཁག|ང་ཁག|ང་ཁག|ང་ཁག    

གོང་<་4་མི་བm་དོན་7་ ངེས་ཏིག་ཨིནམ་ལས་ 4་ཡིག་དེ་ གནང་བ་གནང་ནིའི་དོན་<་ &ོང་ཁག་བདག་�ོང་<་3ལཝ་ཨིན། 

གཏང་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ $ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

}ན་གསོ}ན་གསོ}ན་གསོ}ན་གསོ    

 

 

$ི་ཚེས་ gག་5གས་དང་ཐིb།    

    

    

    

&ངོ་ཁག་བདག་�ངོ་&ངོ་ཁག་བདག་�ངོ་&ངོ་ཁག་བདག་�ངོ་&ངོ་ཁག་བདག་�ངོ་/ / / / @མོ་F།ེ@མོ་F།ེ@མོ་F།ེ@མོ་F།ེ    

གོང་<་4་མི་བm་དོན་7་ ངེས་ཏིག་ཨིནམ་ལས་ 4་ཡིག་དེ་ གནང་བ་གནང་ནིའི་དོན་<་ .ོལ་འཛིན་ལས་1ངས་<་3ལཝ་ཨིན། 

 

གཏང་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ $ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

}ན་གསོ}ན་གསོ}ན་གསོ}ན་གསོ    



བཟོ་བ�ན་གནང་བའི་འ�ི་ཤོག། 
ཐོ་བཀོད་�བ་པའི་�ར་�ན་�ི་�ིང་�ིམ་དང་ཉེན་�ོབས་ ི་ས་ཁོངས། 
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གནང་བའི་�ིས་ཤོག ཀ-༡ 

 

 

 

$ི་ཚེས་ gག་5གས་དང་ཐིb། 

.ལོ་འཛནི་ལས་1ངས།.ལོ་འཛནི་ལས་1ངས།.ལོ་འཛནི་ལས་1ངས།.ལོ་འཛནི་ལས་1ངས།    

4་ཡིག་དེ་<་ .ོལ་འཛིན་ལས་1ངས་ ིས་ དངས་ལེན་འབད་ཡོདཔ  

    ལས་འཆར་ནང་<་ (ས་8་ཡོངས་ ཡང་ན་ དག་པ་ཅིག་�ིས་ཤོག་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ གནང་བ་འhལོ་ཡདོགནང་བ་འhལོ་ཡདོགནང་བ་འhལོ་ཡདོགནང་བ་འhལོ་ཡདོཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལེན་ 

དངོས་འཐབ་ ི་Nབས་<་ ལམ་བdོན་དང་འ@ིལ་འབད་དགོས།   

    4་ཡིག་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ལས་འཆར་དེ་ གནང་བ་མ་འhལོགནང་བ་མ་འhལོགནང་བ་མ་འhལོགནང་བ་མ་འhལོ། 

 གནང་བའི་�ིས་ཤོག་དེ་ ;ར་ལོག་3ལ་དགོས་པའི་4་བ། 

 

གོང་འཁོད་hོས་ཆོད་དེ་ 4་ཡིག་3ལ་མི་ མི་ངོམ་<་ }ན་བ~ལ་འབད་ཡོདཔ་དེ་ཡང་ ཡིག་ཨང་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  $ི་ཚེས ་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

}ན་གསོ}ན་གསོ}ན་གསོ}ན་གསོ        

 

 

($ི་ཚེས་ gག་5གས་དང་ཐིb) 

 


