༼ོན་བོད༽
༉
དེ་ཡང་རང་རེ་ན་ོངས་འག་གི་ལ་ཁམས་འདིར་ ཕན་བདེའི་འང་གནས་སངས་ས་་ི
བ ན་པ་"་ི དང་ དཔལ་འག་པའི་བ ན་པ་རནི ་པ་ོ ཆའེ ི་%ོན་མ་ེ འདི་ཉིད་ 'ས་ངན་(ང་འ)བ་ི་*ོད་ནའང་ཉམས་
མེད་ཕན་བདེའ་ི འོད་+ང་འ,ོ་བཞིན་ད་.འི་བར་'་གནས་པ་དེ་ནི་ང་ོ མཚར་བའི་0ལ་'1ར། ད་'ང་མི་ཉམས་གོང་
འཕེལ་0ན་'་གནས་པའི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མ་ོ ན་ི བ ན་འཛིན་7ེས་8་9མས་ི་མཛད་པ་ལ་རག་ལས། དོན་'་
བ ན་པའི་ངོ་བོ་:ང་;ོགས་ཡིན་པས་ བཤད་དང་=བ་པ་ཁ་ོ ནས་འཛིན་དགོས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ དེང་སང་འཛམ་>ིང་
གི་0ལ་?་ཐམས་ཅད་'་'ས་ི་འཕོ་འ1ར་ཇེ་ཆེར་འBོ་བའི་གནས་ལ་བ;ེན། Cོགས་གང་ཅིའ་ི ཐད་ནས་ ནད་དང་
བDན་པའི་ན་བཞིན་ གང་ལ་གང་འཚམས་ཐབས་མཁས་ི་E་བ་མིག་འFལ་.་8་ཕན་)ན་འBན་བཞིན་པའི་
Gབས་འདིར་ རང་Cོགས་ར་Hོལ་ཁོ་ནར་འཛིན་པ་ཙམ་Jསི ་ཕན་Kས་ཆེན་པོ་འོང་དཀའ་བས་ རང་:གས་ཆསོ ་
དང་མ་འགལ་བར་བMར་བཅོས་,ན་8་རེ་E་དགོས་པ་དའེ ང་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་། དེ་ཡང་དཔལ་Nན་འག་པའི་ཆསོ ་
Oེ་.ེ་བ་Pངས་ཐམི ་Q་ཚང་ནང་ བ ན་འཛིན་9མས་ི་གཙོ་བ་ོ ཆ་ེ མཐོའི་གོ་གནས་ཅན་Jི་མཚན་Jི་9མ་Bངས་ར་
Hོལ་.ར་ན། Sོ་ེ་Tབོ ་དཔོན། དEངས་པའི་Tབོ ་དཔོན། མཚན་ཉིད་Tོབ་དཔོན། %་པའི་Tབོ ་དཔོན་བཅས་ལ་Tོབ་
དཔོན་བཞི་ཞེས་ཡོངས་Bགས་དང་། དེའི་ཁར་ "ི་ལོ་༢༠༠༥ཡི་ལོར་མི་དབང་འག་ལ་བཞི་པ་མཆོག་ག་ི བཀའི་
གནང་བ་དང་འ*ིལ་ Tོབ་ཁ་Gོང་གཅིག་གསར་'་བGོ་བཞག་བJིས་པ་དེ་ལ་གXག་ལག་Tབོ ་དཔོན་ཞེས་མཚན་
གསོལ་བ་དེ་ནས་ Tོབ་དཔོན་Y་Z་1ར་པ་དའེ ང་ ལ་བ་རགི ས་Y་མཚོན་པའི་བSའ་Z་ཤར་བས་;ེན་འ[ེལ་ཤིང་
\་བཟང་། ར་]ོང་ནང་འཁོད་'་%་མཚན་%ིག་ག^མ་དང་_ག་Bལ་པའི་Oེ་ཚན་ཙམ་ལས་ཆསོ ་Oེ་གཞན་མེད་ཅིང་
'ས་`ན་J་ི Cག་ལས་ང་'ས་མཆོད་འ8མ་Oའེ ི་རིགས་དང གསོན་གཤིན་Jི་དགེ་a་རིམ་Bོ་,ན་8་ཙམ་ལས་
མཛད་དགོས་མེད་ང་། ད་ནི་གོང་ོས་བཞིན་ལ་ཁམས་ཡར་ས་འBོ་བའི་;གས་^་ གང་སར་བཤད་=བ་
སོགས་ཆོས་Oེ་ཁག་མང་བ་9མས་དང་། དད་ཅན་མ་ི +་ཆ་ེ འ[ིང་bང་ག^མ་སོགས་ལ་བ;ེན་པའི་འཛམ་>ིང་འBོ་
:གས་དང་མcན་པར་'ས་`ན་Jི་འཛིན་7ོང་ལམ་:གས་དང་ >ོ་8ར་Jི་ལས་རིམ་[ེལ་བར་་ཆེར་འཐབ་དགོས་
པ་9མས་རང་སར་E་ བས་བདེ་Cིར་ དEེ་བd་eང་ཞིག་བJིས་པ་འདི་.ར། %་དང་མཚན་མ་གཉིས་བཤད་Q་ནང་
གXག་ལག་རིག་གནས་ི་ཁོངས་^་བdས་པས་ གXག་ལག་Tབོ ་དཔོན་Jི་ཆོག་པར་Eས། དEངས་ི་རིགས་གསང་
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གས་fན་]ོབ་བSའི་ཆོ་གའི་ཡནོ ་ཏན་J་ི ཁོངས་^་བdས་པས་ ཡོན་ཏན་Tོབ་དཔོན་'་མིང་བMར། ཚོགས་ི་Tོབ་
དཔོན་དང་ལས་ི་Tོབ་དཔོན་གཉིས་ ལས་འགན་དང་བDན་པའི་མིང་གསར་'དEེ། fན་J་ི "ི་hབ་\་Sོ་ེ་Tབོ ་
དཔོན་J་ི མཚན་རང་འཇགས་བཅས། (མིང་དོན་འ[ེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་འགན) ཞེས་པ་འདི་ཉིད་མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེར་kན་གསན་ཕབ་ ེ་བཀའི་གནང་བ་lས། Tོབ་mན་ས་9མས་དང་མhེན་Nན་ད8་*ིད་འགའ་ལ་
Bོས་བdར་Eས་ཏ་ེ མོས་མcན་ང་བ་བཞིན་ Tད་མའི་བ ན་འཛིན་རིམ་Eོན་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐགོ ས་ཡོང་བའི་ོན་
འ'ན་བཅས་ ཁོ་བ་ོ མཁན་རབ་བ'ན་e་པའི་མིང་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཆསོ ་ི་Bགས་པས་ རང་:གས་གནམ་ལ་ོ
9མ་འ1ར་ཞེས་པ་འང་བ་གཉིས་Nན་ nགས་ཕ་ོ ག་གི་ལ་ོ o༦ཚེས་༡sལ་བt་ཤིས་ཆསོ ་]ོང་ནས་uེལ།
༼གོ་གནས་་ི དEེ་ཁག༽
གོ་གནས་་ི ང་ོ vདོ །
༡༽ ནང་གི་ཚོགས་གཙོ་གསང་ཆེན་རམི ་གཉིས་9ལ་འEོར་uོང་བ་བསམ་གཏན་J་ི འཁོར་ལོ་དང་འ[ེལ་ བའི་E་བར་
དབང་འཛིན་Eེད་པའི་ Sོ་་ེ Tབོ ་དཔོན།
༢༽ གསང་གས་fན་]ོབ་བSའི་ཆོ་གའི་ལག་ལནེ ་ཤེས་ཡོན་9མ་གཞག་དང་འ[ེལ་བའི་E་བར་དབང་འཛིན་Eེད་
པའི་ ཡོན་ཏན་Tབོ ་དཔོན།
s༽ གlང་:གས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་wོག་པ་ཐོས་བསམ་Jི་འཁོར་ལོ་དང་འ[ེལ་བའི་E་བར་དབང་འཛིན་
Eེད་པའི་ གXག་ལག་Tབོ ་དཔོན།
༤༽ གཞན་དོན་ཤི་གསོན་དགེ་a་རིམ་Bོ་བ7ེད་ཆོག་ཚོགས་ི་ད8་བlགས་དེ་དང་འ[ེལ་བའི་E་བར་དབང་འཛིན་
Eེད་པའི་ ཚོགས་་ི Tབོ ་དཔོན།
༥༽ དགེ་འ'ན་J་ི E་བ་ལས་ི་འཁོར་ལོ་དང་འ[ེལ་བའི་E་yོའི་རམི ་པ་ལ་དབང་འཛིན་Eེད་པའི་ ལས་ཚགོ ས་Tབོ ་
དཔོན།

2

༼Tོབ་དཔོན་mན་ས་9མས་་ི Cག་འགན་
གན་ན༽ི
༡༽ Sོ་་ེ Tབོ ་དཔོན།
ཀ༽ གས་ི་དིལ་ཆོག་དང་འ[ེལ་བའི་མིང་དོན་མ)ངས་ཤིང་ཚོགས་པར་གཟི་བིད་དང་ཕན་zབས་
ཆེ་Cིར་Pངས་ཐིམ་Q་ཚང་ནང་ག་ི "ིར་བཏང་འ8མ་Oེའ་ི རིགས་ི་ཚོགས་ད8ར་Eནོ ་དགོས།
ཁ༽ བ7ེད་]ོགས་ཉམས་^་ལནེ ་པའི་=བ་Oེ་ཁག་ལ་དབང་:ང་མན་ངག་གནང་`་དང༌། =བ་དཔོན་
9མས་ི་འགོ་*ིད་མཛད་དེ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་་ི ལམ་ ནོ ་གནང་དགོས།
ག༽ =བ་Oེ་ནང་|་Tབོ ་གཞན་Jསི ་མན་ངག་སོགས་གནང་དགོས་ང་ཚེ་ བཀའ་ཡི་གནང་བ་དང་འགོ་
འ}ེན་མཛད་དགོས།
ང༽ ལོsJི་=བ་པ་ལ་lགས་མཁན་9མས་་ི མཚན་ཐ་ོ ཡིག་ཚང་ནང་བཀོད་དེ་ ལོ་sནས་ཐོན་Gབས་མ་ི
Bངས་ཇི་ཡོད་ི་རིགས་ ལས་འགན་བGོ་བཞག་ལ་ཕན་Cིར་mན་ཚོགས་ནང་kན་l་མཛད་དགོས།
ཆ༽ དབང་ཆོག་ཕན་)ན་༢གང་Zང་གི་ཚོགས་ད8ར་7བས་མགོན་་ེ མཁན་རནི ་པ་ོ ཆ་ེ ཕེབས་མ་cབ་ན་
ཚོགས་ད8ར་Eནོ ་གནང་`་དང་། འདི་མནི ་ན་ཚ་ེ བe་ཞག་sJི་ཚགོ ས་ད8ར་Eོན་གནང་དགོས།
ཇ༽ Q་ཚང་ཆསོ ་Oེ་ཁག་གི་ད8་*ིད་ཡོངས་ི་"་ི hབ་མཛད་དེ་ར་Hོལ་Jི་ལམ་:གས་`ན་7ོང་དང༌།
ཡིག་ཚང་ཁག་ག་ི ལམ་:གས་སགོ ས་གོང་འཕེལ་དང་a་བ;ན་བཟོ་`འི་བ་7ོར་དང་བཀའ་Tབོ ་
གནང་དགོས།
ཉ༽ Q་ཚང་ཁག་དང་ བཤད་Q་ Tོབ་Q་སོགས་ཆོས་Oེ་9མས་^། དབང་:ང་དང་བTབ་Oོམ་གནང་
`་དང༌། ཆོས་Oེ་ཁག་གི་=བ་ཆནེ ་སོགས་ི་ད8་བlགས་གནང་`་སོགས་ གང་ལ་གང་འཚམས་
Gབས་དང་བDན་མཛད་དགོས།
ཏ༽ Q་ཚང་ནང་འཁོད་O་ེ ཚན་ཁག་ག་ི ལམ་:གས་"་ི མcན་J་ི འཛིན་7ོང་འགོ་*ིད་དང་ %ིག་ལམ་མི་
ཉམས་`ན་7ོང་Cིར་ ཆོས་*ིམས་བཞི་པོའ་ི འགོ་*ིད་མཛད་དགོས་ སོ།།
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༢༽ ཡོན་ཏན་Tབོ ་དཔོན།
ཀ༽ Pངས་ཐམི ་Q་ཚང་རབ་Oེ་ཁག་སགོ ས་^་ ཆོ་ག་Cག་ལནེ ་སོགས་ར་Hོལ་ལམ་:གས་གལ་ཅན་
9མས་ མི་ཉམས་`ན་7ོང་དང་ཉམས་པ་སོར་bད་ི་འགོ་*ིད་མཛད་དེ་ཤེས་ཡནོ ་གོང་འཕེལ་
གཏང་དགོས།
ཁ༽ 'ས་`ན་Q་ཚང་ནང་འཁོད་འ8མ་Oེ་པའི་Oེ་ཚན་དང་པ་ནང་ Sོར་Tོབ་རིན་པ་ོ ཆ་ེ Eོན་ལོང་མེད་
པའི་Gབས་^་ཚོགས་ད8་མཛད་དེ་ ག^ང་ཆོག་པའི་ལམ་:གས་དང་འཛིན་7ོང་)ལ་མcན་ང་
ཐབས་་ི འགོ་*ིད་དང་། གཙོ་བོ་འ8མ་Oེ་པའི་O་ེ ཚན་གཉིས་པ་ ཀ་པ་དང་ཁ་པའི་འ8མ་Oེའི་yོ་
*ིད་མཛད་དགོས།
ག༽ Q་ཚང་ནང་འཁོད་འ8མ་Oེ་པ་Tབོ ་~ོང་པའི་རིགས་ ཉིན་བ ར་Tོབ་~ོང་`ན་7ོང་ལམ་:གས་
གོང་འཕེལ་ཐོག་ ལོ་འཁོར་ཆོས་`གས་)ལ་མcན་འ8ལ་cབ་པའི་འགོ་*ིད་མཛད་དགོས།
ང༽ ཡོན་ཏན་པའི་Oེ་ཚན་9མས་་ི %ིག་ལམ་དང་ལམ་Hོལ་`ན་7ོང་གི་འགོ་*ིད་མཛད་དེ་ ར་Hོལ་
ལམ་:གས་ཉམས་མེད་ཁར་ དེང་སང་ག་ི ལམ་:གས་ཕན་ཐོགས་ཅན་9མས་ང་ལག་ལནེ ་འཐབ་
དགོས།
ཅ༽ ལ་ཡོངས་བ ན་"འི ི་་རམི ་=བ་མཁན་འ8མ་O་ེ པའི་Oེ་ཚན་མ་ི ཉམས་གོང་འཕེལ་ལམ་:གས་
ི་འཆར་གཞི་བaམ་ནའི ི་འགོ་*དི ་མཛད་དེ་?བ་འ[ས་གནད་ིན་མཛད་དགོས་སོ།།
s༽ ཚོགས་་ི Tབོ ་དཔོན།
ཀ༽ ]ོང་གི་C་ི ནང་'་དད་Nན་~ིན་བདག་9མས་ི་ཤི་གསོན་དགེ་a་དང་རིམ་Bོ་བ=བ་`འི་ཚོགས་པའི་
འགོ་*ིད་མཛད་དེ་ དེ་9མས་ི་འཛིན་7ོང་དང་། ]ོང་ནང་9མ་ལ་ ོང་མཆོད་དང་ མི་
འགས་པ་ ོང་མཆོད་ བoོག་ཚེ་=བ་ ོན་ལམ་ .ོ་Eིན་སོགས་ི་ཚོགས་ད8ར་འཕེབ་གནང་
དགོས།
ཁ༽ དགེ་a་དང་རིམ་B་ོ =བ་མཁན་Jི་གཞན་ཕན་Oེ་ཚན་ཚོགས་པ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་ འོས་བབས་དང་
བDན་པའི་ཚོགས་ད8་ར་ེ དང་བཅས་པའི་ཆ་ོ ག་པ་བཏང་ཐབས་%གི ་དགོས།
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ག༽ གཞན་ཕན་Oེ་ཚན་ཚོགས་པ་དེའ་ི %ིག་གཞི་ལམ་:གས་དང་ Tོབ་~ོང་སོགས་་ི འཛིན་7ོང་འགོ་
*ིད་མཛད་དགོས།
ང༽ ]ོང་གི་C་ི ནང་'་དགེ་a་དང་རིམ་Bོ་སོགས་ལས་བ;ེན་པའི་མཆོད་བཤམ་ཁའི་བཅའ་%ིག་བ་
དགོས་ང་ཚེ་བཅའ་%ིག་ག་ི ཚོགས་པ་ཞིག་གཞི་བXགས་མཛད་དགོས།
ཅ༽ འཆམ་Oེ་དང་ གཏོར་Oེ་ དིལ་Oེ་ གཞན་ཕན་Oེ་ཚན་ བཅའ་%ིག་ཚོགས་པ་9མས་ི་འཛིན་
7ོང་དང་འགོ་འ}ེན་མཛད་གནང་དགོས།
ཆ༽ ]ོང་ཁག་སོ་སོའ་ི Q་ཚང་'འང་ གསོན་གཤིན་Jི་ཆོ་ག་སོགས་མི་Oེའི་རོགས་རམ་མཛད་མ་ི ཚོགས་
པ་བXགས་ཏ་ེ དེའ་ི འགོ་*ིད་དང་བ་7ོར་གནང་དགོས།
ཇ༽ ཐིམ་]ོང་ནང་འཇིགས་Eེད་ི་ཚགོ ས་ད8ར་ཡནོ ་ཏན་Tོབ་དཔོན་Eོན་མ་cབ་ན་ ཚོགས་ད8ར་Eནོ ་
གནང་དགོས་ས།ོ
༤༽ གXག་ལག་Tབོ ་དཔོན།
ཀ༽ གཞི་རིམ་ འ[ིང་རིམ་ མཐོ་རམི ་སོགས་ི་Tབོ ་Q་ཁག་ནང་~ང་བaོན་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་
7ོང་%ིག་ གཞི་སོགས་ལ་"ི་མ)ངས་ི་ཐབས་ལམ་དང་ མ་དལ་Jི་འཆར་གཞི་བaམ་གནང་
`འི་འགོ་*ིད་མཛད་དགོས།
ཁ༽ གཞི་རིམ་བTབ་Q་ཁག་ག་ི %ིག་གཞིའི་ལམ་:གས་བཟོས་གནང་`་དང་། གཞི་རིམ་Tོབ་དཔོན་
9མས་ཐེངས་དང་པ་བདེ་ཆེན་ཕོ་[ང་Tོབ་Q་ནས་འགོ་བXགས་ཏ་ེ ~ོང་བSར་vོད་གནང་`། 'ས་
ཚོད་ཡང་ ལོ་.ར་ལོ་Cེད་ི་ཆོས་`གས་ངལ་གསོའི་Gབས་གནང་དགོས།
ག༽ གཞི་རིམ་Jི་Tབོ ་དཔོན་དང་གXག་ལག་རིགས་གཅིག་ང་འཛིན་Jི་~ོང་བSར་ Cི་མི་ལ་ནང་ཆོས་
Tོབ་ ོན་uེལ་`་སོགས་ི་འགོ་འ}ེན་གནང་དགོས་པ་དང་། ན་གཞོན་བསམ་~ོར་ལེགས་"ོད་
ཚོགས་པའི་*ི་འཛིན་མཛད་དེ་ ཆོས་བཤད་ི་ལས་རིམ་འ,ོ་འcད་དེ་གནང་དགོས།
ང༽ Tོབ་Q་ཁག་9མས་^་ ཆོས་`གས་ཡིག་ཚང་གསི ་ལ་ོ འཁོར་ཆསོ ་`གས་)ལ་མcན་ལེན་བeག་ ་ེ
ལག་hེར་)ལ་མcན་vོད་`འི་འགོ་*ིད་མཛད་དགོས།
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ཅ༽
ཆ༽
ཇ༽
ཉ༽
ཏ༽

དཔེ་མཛོད་དང་ག^ང་རབ་ཡིག་ཚང་ཡར་ས་བཏང་ཐབས་ི་འགོ་*ིད་མཛད་དགོས།
aོམ་%ིག་ཡིག་ཚང་གཞི་བXག་དང་ཡར་ས་བཏང་གནང་དགོས།
འ[ིང་རིམ་དང་མཐོ་རིམ་J་ི མ་ི གར་སོང་དང་གར་Oོད་ི་ར་ངས་ཞིབ་འཚོལ་གནང་དགོས།
Tོབ་དཔོན་བ7ལ་ཕབ་དང་བཙག་འcའི་ལས་རིམ་འགོ་བXག་གནང་དགོས།
wོང་1ར་ཟེར་ག^ང་ཆོག་གི་ཚོགས་ད8ར་འཕེབ་གནང་དགོས་སོ།

༥༽ ལས་ཚགོ ས་Tབོ ་དཔོན།
ཀ༽ Q་ཚང་.ེ་བའི་ཡིག་ཚང་ཁག་དའི་ནང་ རང་རང་སོ་སོའ་ི ལས་འགན་དམིགས་0ལ་a་བ;ན་དང་
གོང་འཕེལ་བཟོ་`འི་འགོ་འ}ེན་མཛད་དགོས།
ཁ༽ Pངས་ཐམི ་Q་ཚང་གིས་གཙོས་པའི་Q་ཚང་ཆསོ ་Oའེ ི་མ་ི ོབས་`་ ོབས་གོང་འཕེལ་Jི་འཆར་གཞི་
བaམ་`འི་འགོ་*ིད་མཛད་དགོས།
ག༽ Q་ཚང་མཚན་ཐོག་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དང་hིམ་དལ་སོགས་ི་འཛིན་7ོང་གི་འགོ་འ}ེན་ལེགས་པར་
གནང་དགོས།
ང༽ ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ི་*ི་འཛིན་མཛད་དེ་ Q་ཚང་ལས་+་གལ་ཅན་J་ི Bོས་གཞི་བaམས་ཏ་ེ
?བ་འ[ས་གནད་ིན་ང་cབ་པའི་ཐབས་ལམ་གནང་དགོས།
ཅ༽ Q་ཚང་ལས་བ;ེན་པའི་་མBོན་ཆེ་bང་དང་ འཚོ་~ོར་སོགས་ི་འཛིན་7ོང་)ལ་མcན་Jི་འགོ་
*ིད་མཛད་དགོས།
ཆ༽ ལོ་བ ར་བXན་གསར་འ གས་དགོས་པའི་རིགས་9མས་ལམ་:གས་བ%ིགས་ཏེ་ 7བས་མགོན་
རིན་པོ་ཆེར་འ8ལ་དགོས།
ཇ༽ nགས་རི་ག^ང་ཆོག་ག་ི ཚོགས་ད8ར་འཕེབ་གནང་དགོས་སོ།
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༼མcན་མང་ོང་ག་ི Cག་འགན་གལ་ཅན་གཞན་9མས་ན༽ི
ཀ༽ ལ་ཁམས་འདིའི་Hོལ་`ན་Jི་ཆསོ ་ དཔལ་Nན་འག་པ་དཀར་བ`ད་ི་རིང་:གས་མ་ི ཉམས་
གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་པ་སོར་bད་ི་Cག་འགན་བཞེས་གནང་ནི།
ཁ༽ Q་ཚང་གི་གXག་Oེ་དང་ ཆོས་yརོ ་lགས་མི་9མས་ི་འགོ་འ*ིད་མཛད་དེ་ ཆོས་Cོགས་ི་E་བ་
མི་ཉམས་`ན་ཆགས་^་=བ་ཐབས་བཟོ་གནང་ནི།
ག༽ Q་ཚང་གི་E་བའི་གནད་"ོད་ལེགས་བཅོས་དང་ འཇོན་ཚད་ཅན་བཟོ་གནང་ནི།
ང༽ 7བས་མགོན་དམ་པ་་ེ མཁན་རནི ་པོ་ཆེའ་ི འདེམས་ངོ་བཏོན་ནས་ འག་མངའ་བདག་ལ་པོ་རནི ་
པོ་ཆ་ེ ལ་བGོ་བཞག་ག་ི དོན་'་Bསོ ་འདེབས་ལ་ནི།
ཅ༽ Tོབ་དཔོན་mན་ས་ི་འདེམས་ངོ་བཏོན་ནས་ 7བས་མགོན་དམ་པ་་ེ མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བGོ་
བཞག་གི་ དོན་'་Bོས་འདེབས་ལ་ནི།
ཆ༽ a་*ིམས་ཆེན་མོ་དང་Q་ཚང་ག་ི བཅའ་*ིམས་ི་དགོངས་དོན་.ར་ Q་ཚང་mན་ཚོགས་་ི འcས་
མི་མཛད་ནི།
ཇ༽ mན་ཚོགས་འདི་ o་རེར་ཐེངས་རེ་ངེས་པར་ཚོགས་གནང་དགོས།
ཉ༽ 7བས་་ེ མཆོག་ཆོས་དོན་གཟིགས་Gོར་ལ་ཕེབས་དགོས་ང་ཚ་ེ 7བས་་ེ རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་་
ག^ང་cགས་་ི ཚབ་\་ Sོར་Tབོ ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གསོལ་ཐབ་གང་བlགས་ི་]ོང་ནང་བlགས་
གནང་`་དང་། Sོར་Tོབ་བlགས་མ་ཁོམཔའི་Gབས་ོན་Tོབ་དཔོན་ནས་ངེས་པར་བlགས་གནང་
དགོས།
ཏ༽ Gོར་བ་ཐོག་Pངས་ཐིམ་ཚེ་བeའི་Gབས་ ་Z་དང་ཆོས་ལ་འEོན་གནང་དགོས།
ཐ༽ Q་ཚང་གི་བཅའ་*མི ས་ི་དགོངས་དོན་.ར་ འ[ེལ་ཡོད་Cག་འགན་གཞན་9མས་་ི བ ར་"ོད་
མཛད་གནང་དགོས་ས།ོ
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