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མཁས་ཚོགས་མཁས་ཚོགས་མཁས་ཚོགས་མཁས་ཚོགས་ཞལ་འཛམོས་�ངས་ཞལ་འཛམོས་�ངས་ཞལ་འཛམོས་�ངས་ཞལ་འཛམོས་�ངས་�ག་པ�་�ས་ག�།�ག་པ�་�ས་ག�།�ག་པ�་�ས་ག�།�ག་པ�་�ས་ག�།    

བ�་བ�་བ�་བ�་ག�ང་བ�ར་�བ་འབད་བ�་�བས་�་ག�ང་བ�ར་�བ་འབད་བ�་�བས་�་ག�ང་བ�ར་�བ་འབད་བ�་�བས་�་ག�ང་བ�ར་�བ་འབད་བ�་�བས་�་ཐག་ཐག་ཐག་ཐག་བཅད་�་བཅད་�་བཅད་�་བཅད་�་ཡདོ་པ�་དནོ་ཚནཡདོ་པ�་དནོ་ཚནཡདོ་པ�་དནོ་ཚནཡདོ་པ�་དནོ་ཚན ་"་ ་"་ ་"་ ་"་#་#་#་#་$ན་�$ན་�$ན་�$ན་�།།།།    

1.1.1.1. %ང་ཚབ་&་ད'་བ་"་%ང་ཚབ་&་ད'་བ་"་%ང་ཚབ་&་ད'་བ་"་%ང་ཚབ་&་ད'་བ་"་(ག་)་ད'་ད*ད་(ག་)་ད'་ད*ད་(ག་)་ད'་ད*ད་(ག་)་ད'་ད*ད་    ((((PoPoPoPoS tagS tagS tagS taggingginggingging))))    དང་འ5ལ་6་ བ7ར་བ8སདང་འ5ལ་6་ བ7ར་བ8སདང་འ5ལ་6་ བ7ར་བ8སདང་འ5ལ་6་ བ7ར་བ8ས།།།།        
�་ཡང་ %ང་ཚབ་&་ད'་བ�་ནང་ ༡ གང་ཟག་#་%ང་ཚབ། ༢ ད'་འ'ད་&་%ང་ཚབ། ༣ =་འ>ག་#་%ང་
ཚབ། ༤ @ས་བAང་#་%ང་ཚབ། ༥ ་Dལ་E་%ང་ཚབ་Fར་G་ཡོདཔ་Hན་Iང་ ད'་འ'ད་&་%ང་ཚབ་འJ་ 
K་དོན་དང་འ5ལ་6་@ས་Lད་%ང་ཚབ་Fར་བ7ར་བ8ས་འབད་�་ཡོད་པ�་ཁར་ =་འ>ག་དང་་Dལ་E་%ང་ཚབ་
འJ་ %ང་ཚབ་Lན་པར་ @ས་བAང་#་M་Fར་ལོགས་N་O་བPགས་6་ཡོད། Aར་Qགས་ ༡ པ། 
�་འབདཝ་ལས་ %ང་ཚབ་&་ད'་བ་འJ་ གང་ཟག། @ས་Lད། @ས་བAང་གNམ་Sར་ ཁ་Tང་O་བདག་པོU་
%ང་ཚབ་དང་ ཕན་"ན་%ང་ཚབ་གWས་འ�བ་བPགས་6་ཡོད། Aར་Qགས་ ༢ པ། 

2.2.2.2. %ང་མཐའ་%ང་མཐའ་%ང་མཐའ་%ང་མཐའ་#་ངས་ཁ་གཏན་འZབས#་ངས་ཁ་གཏན་འZབས#་ངས་ཁ་གཏན་འZབས#་ངས་ཁ་གཏན་འZབས།།།།    
[་མ་#་བ�་ག�ང་"་ནང་ %ང་མཐའ་འJ་ ན། \། པ། པོ། བ། བོ། མ། མོ། ཝ་བཅས་དS་དང་། པ། པོ། 
མ། མོ། ཝ་བཅས་G་O་ཁག་གWས་�་]ག་ཡོད་Iང་ ད་^ས་བ�ར་�བ་འབད་%�་བ�་ག�ང་འJ་ནང་ པ། པོ། 
བོ། མ། མོ། ཝ་བཅས་�ག་�་གཏན་འZབས་འབད་�་ཡོད། 

3.3.3.3. _ད་(ག་_ད་(ག་_ད་(ག་_ད་(ག་དང་ད'་(ག་དང་ད'་(ག་དང་ད'་(ག་དང་ད'་(ག་#་ནང་ག`ས་&་ད'་བ་#་ནང་ག`ས་&་ད'་བ་#་ནང་ག`ས་&་ད'་བ་#་ནང་ག`ས་&་ད'་བ་�་འa་bནོ།�་འa་bནོ།�་འa་bནོ།�་འa་bནོ།    
_ད་(ག་�་ ༡ རང་བ�ན་E་_ད་(ག། ༢ cས་&་_ད་(ག། ༣ ངས་&་_ད་(ག། ༤ eམ་པ�་_ད་(ག། 
༥ _ད་fས་འན་བgར་E་_ད་(ག། Fར་G་ཡོད་Iང་ cས་&་_ད་(ག་འJ་ _ད་(ག་Lན་པར་ད'་(ག་
Hནམ་ལས་ ད'་(ག་#་ངས་N་བPགས་ཡོད། ད'་(ག་#་ད'་བ་ཡང་ ༡ ་"ལ་E་ད'་(ག། ༢ ་Dལ་
E་ད'་(ག། ༣ ་_ད་&་ད'་(ག། ༤ ་བgར་E་ད'་(ག། ༥ h་མཚན་E་ད'་(ག། Fར་G་ཡོད་Iང་ �་
"་#་འ>ག་པ་འJ་ ་"ལ་E་ད'་(ག། cས་&་ད'་(ག། _ད་iམ་E་ད'་(ག་གNམ་�་བg་\་�་#ས་ ནང་
ག`ས་&་ད'་བ་�་གNམ་�་གཏན་འZབས་འབད་j། Aར་Qགས་ ༣ པ།    

4.4.4.4. kལ་(ག་#་(ག་�གས་ �ག། དང་ lག། གWས་kལ་(ག་#་(ག་�གས་ �ག། དང་ lག། གWས་kལ་(ག་#་(ག་�གས་ �ག། དང་ lག། གWས་kལ་(ག་#་(ག་�གས་ �ག། དང་ lག། གWས་�་�་�་�་mས་འ>ག་#་ཐབོ་ལམmས་འ>ག་#་ཐབོ་ལམmས་འ>ག་#་ཐབོ་ལམmས་འ>ག་#་ཐབོ་ལམ།།།།        
�་ཡང་ mས་འ>ག་ ག། ང་། ད། ན། བ། མ། འ། ར། ལ། དS་#་མཐའ་མར་ �ག་ འཐོབ་\་དང་། mས་
འ>ག་ས་#་མཐའ་མར་nངམ་ག]ག་ lག་ འཐོབ་Hན། 

5.5.5.5. %ང་མཐའ་འJ་%ང་མཐའ་འJ་%ང་མཐའ་འJ་%ང་མཐའ་འJ་ད་གཞན་དབང་ཅན་ད་གཞན་དབང་ཅན་ད་གཞན་དབང་ཅན་ད་གཞན་དབང་ཅན་E་ནང་E་ནང་E་ནང་E་ནང་ལས་བཏོགས་ཡདོཔ།ལས་བཏོགས་ཡདོཔ།ལས་བཏོགས་ཡདོཔ།ལས་བཏོགས་ཡདོཔ།    
ད་གཞན་དབང་ཅན་E་ནང་ག`ས་&་ད'་བ། ༡ pར་བg། ༢ ་(ག་#་(ག་�གས། ༣ qག་བཅས། ༤ 
%ང་མཐའ་བཅས་བ�་ཡོད་Iང་ %ང་མཐའ་འJ་%ང་དང་་(ག་བཤད་པ�་�བས་�་ ད'་བ་སོ་སོ་O་sས་6་
བPགས་ཡོདཔ་ལས་ ད་གཞན་དབང་ཅན་E་ངས་N་མ་བཞག།  
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6.6.6.6. qག་བཅས་&་ད་གཏན་འZབས། qག་བཅས་&་ད་གཏན་འZབས། qག་བཅས་&་ད་གཏན་འZབས། qག་བཅས་&་ད་གཏན་འZབས།     
[་མ�་བ�་ག�ང་"་ནང་ qག་བཅས་&་ད་འJ་ t། 6། �། O། ལས་ བཅས་G་ཡོད་Iང་ ལས་འJ་ད་
&་ལ་ལས་བཏོན་བཞག་t་ཡོདཔ་Hན། �་ཡང་(ག་�གས་ �ནམ། �ན་ན། �ནམ་ད་ "་�་མ་བuན་པར་ 
ལས་M་nངམ་ག]ག་#ས་ qག་བཅས་O་མ་འ>གཔ་ལས་བuན་6་Hན། 

7.7.7.7. དང་M་#་ལག་vན།དང་M་#་ལག་vན།དང་M་#་ལག་vན།དང་M་#་ལག་vན།    
དང་M་ལག་vན་འཐབ་ཐངས་ཁག་གNམ་O་ཐག་བཅད་�་ཡོད། �་ཡང་ དwར་ན། ༡ འxང་བ་བ�་\། ས་དང་། 
y་དང་། L་དང་། zང་Hན། ༢ འxང་བ་བ�་\། ས་དང་། y། L། zང་Hན། ༣ འxང་བ་བ�་\། ས། y། 
L་དང་ zང་Hན ་Fར་འ{་ཐངས་ཁག་གNམ་Hན། 

8.8.8.8. (ག་མཚམས་(ག་མཚམས་(ག་མཚམས་(ག་མཚམས་གཅད་ཐངས་&་ལམ་ནོ།གཅད་ཐངས་&་ལམ་ནོ།གཅད་ཐངས་&་ལམ་ནོ།གཅད་ཐངས་&་ལམ་ནོ།        
=ར་བཏང་ (ག་མཚམས་བཞག་ས་"་ཡང་ དwར་ན། %་འJ་ vགས་ཤོམ་]ག་Hན། ན་}ང་#་ལོ་�་ ~་ཁག་
བཏང་j་བAམ་ འJ་དང་�་#་�ལ་�་བཞག་དK། ང་#ས་�་�་ �་I་�ན་j། �མ་ཐོག་Sར་ དར་lང་འར་
�ག། ཚོང་�་\�་དོན་�་ �མ་ཁར་སོང་j་བAམ་ ལ་དོན་E་ད་ཡོད་ས་�་བཞག་དK། བན་འ�ན་Eས་ j་
S་{ས་�ག། བན་འ�ན་Eས་ ང་%་འ�་Fར་pབ་�ས། �ོ་ཟ་\་འJ་#ས་ ཕོཝ་འངས་j་བAམ་ 'ད་M་
ཡོད་ས་�་བཞག་དK། �ོ་ཟ་t་ j་S་{ས་བAམ་ qག་བཅས་�་བཞག་དK། ང་�་�་I་]ག་ཐོབ་པ་]ན་ 
དགའ་\་མས་བAམ་ ]ན་M་ཡོད་ས་�་བཞག་དK། �ད་pོབ་�ག་Hནམ་ལས་ དw་ཆ་བ�་དK་བAམ་ h་
མཚན་E་ལས་M་ཡོད་ས་�་བཞག་དK། ག�ང་འ�ལ་E་j་S་འ{་%་ v་ཤ་དKཔ་འcག་བAམ་ 'ད་པ་པོ་#་
M་ཡོད་ས་�་བཞག་དK། ད ་iས་�ད་j་S་{་ %་དK་པས་བAམ་ དགག་M�་[་མ་བཞག་དK། �ོ་pབ་\་
དང་ j་S་{་\་འJ་ཡང་iག་�ལ་]ག་Hན ་བAམ་ དང་M་#་�ལ་�་བཞག་དK། =་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་�་གཡོག་
ཐོབ་] ་བAམ་ ཨང་ངས་&་[་མ་དང་ �ལ་མར་བཞག་དK། གཞན་ཡང་ངག་གlས་དང་ �ད་(ག་iང་�ང་#་
�བས་དང་བ�ན་ iགས་བ�ས་6་ས་ོང་བཞག་དKཔ་Hན་Iང་ འ�ལ་M་ཡོད་ས་�་ས་ོང་བཞག་\་Lད།  

9.9.9.9. གསལ་'ད་ང་jག་དང་ ཤད་&་བར་ན་ཚག་#་ཐབོ་ལམ། གསལ་'ད་ང་jག་དང་ ཤད་&་བར་ན་ཚག་#་ཐབོ་ལམ། གསལ་'ད་ང་jག་དང་ ཤད་&་བར་ན་ཚག་#་ཐབོ་ལམ། གསལ་'ད་ང་jག་དང་ ཤད་&་བར་ན་ཚག་#་ཐབོ་ལམ།     
�་ཡང་ ང་jག་%ང་ག�་དང་mས་འ>ག་O་འ>ག་པ�་�བས་�་ དwར་ན། ང་། དབང་། བསང་། Fར་དོ་བAམ་
�་ mས་འ>ག་ང་jག་དང་ཤད་&་བར་ན་ཚག་འཐོབ་\་Hན་Iང་ ང་jག་Sར་དངས་དང་མK་ཅན་�གས་6་ཡོད་
པ་]ན་ དwར་ན། གསོན་བ�། རང་འོར་G། ཞལ་�� Fར་དོ་བAམ་�་ཚག་#་ཐོབ་ལམ་Lད།  
 

    
    
    








