
          འ ི་ཤོག་རེ་ག མ་པ།(ཨེཆ་-༦༣) 
      ཉེས་ ོད་བ ེད་ཐོ། 
 

རམི་ཨང་ ༡༽ ཉསེ་འདགོས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢༽ དོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ིཚསེ་ ན་གས ོ

༡ ཁྐྲམིས་སར་ང་ོབཅར།      
 ཀ༽ འཛིན་བ ང་/བཙན་འཚོལ་གནང་བ་ ས་པ།      
 ཁ༽ འཛིན་བ ང་/བཙན་འཚོལ་གྱི་གནང་བ།      
 ག༽ འཛིན་བ ང་/བཙན་འཚོལ།      
༢ ་ཚོགས་ ན་གསན།      
 ཀ༽ དོ་དམ་འོག་བཞག་པ།      
 ཁ༽ དོ་དམ་ལས་བཏང་བ།      
༣ དོ་འཛནི་ཨང་༼          ༽       
༤ བག་ོབ མ།      
 ཁྐྲིམས་ཁྐྲི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ོད་ ང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་      
༥ ་བའོ་ིའགུགས་བ །         
༦ ་གནོ་ ན་གསན།      
 ཀ༽ བ་མི/ངོ་ཚབ་ དགོ་/མི་དགོ།      
 ཁ༽ ཉེས་འ གས་ ག་གནང་ནི།      
 ག༽ ཉེས་འ གས་འ ་ ོད་ ར་གནང་བ།      
 ང༽ དགག་ལན་ ལ་ནིའི་ ས་ བས་རན་ཏགོ་ཏོ་གནང་བ།      
 ཅ༽ མནར་གཅོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གསལ་བཤད།      
༧ ཐོག་མའ་ིབ དོ་དནོ།      
 ཀ༽ ཉེས་འདོགས་པའི་ ཐོག་མའི་ ན་གསན།      
 ཁ༽ ོད་ འི་ ཐོག་མའི་ ན་གསན།      
 ག༽ དགག་ལན་ ག་ནི།      
 ང༽ དགག་ལན་གྱི་འ ་ ཉེས་འདོགས་པར་གནང་བ།      
 ཅ༽ མནར་གཅོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ ་བ།       
 ཆ༽ བཤེར་འདོད་མེད་པའི་ངག་བ ོད།      
༨ བ ལ་ལན།      
 ཀ༽ ཉེས་འདོགས་པའི་བ ལ་ལན།      
 ཁ༽ ོད་ འི་བ ལ་ལན།      
 ག༽ ངག་བ ོད་ལེན་པ། ༼དགོས་གལ་བ ན༽      

བ་ དེ་དང་ མངནོ་ ནོ།      ༩ 
 ཀ༽ ཉེས་འདོགས་པ་/ ོད་ འི་་ བ་ ེད་དང་ མངོན་ ོན།      
 ཁ༽ ོད་ ས་ མི་སེར་འགོ་འཛིན་ ་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ག་པ།  ༼དགོས་གལ་བ ན༽      
 ག༽ ཉེས་འ ེལ་པས་ མི་སེར་འགོ་འཛིན་ ་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ག་པ།   ་་    ་་      
 ང༽ ཉམས་ ད་པས་ མི་སེར་འགོ་འཛིན་ ་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ག་པ།   ་་     ་་      
 ཅ་༽ དཔང་པོས་ མི་སེར་འགོ་འཛིན་ ་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ག་པ།      ་་    ་་      
 ཆ༽ འཛིན་བ ང་པས་ མི་སེར་འགོ་འཛིན་ ་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ག་པ།   ་་    ་་      
 ཇ༽ མི་སེར་འགོ་འཛིན་ ་ ོད་པའི་ འཛིན་བ ང་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ།      
 ཉ༽ འཛིན་བ ང་པས་འགག་ ེར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ག་པ།          ་་    ་་      
 ཏ༽ ོད་ ས་ འགག་ ེར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ག་པ།      
 ཐ༽ ཉེས་འ ེལ་པས་འགག་ ེར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ག་པ།      
 ད༽ ཉམས་ ད་པས་འགག་ ེར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ག་པ།      
 ན༽ དཔང་པོས་ འགག་ ེར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ག་པ།      



 
 པ༽ མི་སེར་འགོ་འཛིན་པས་ འགག་ ེར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ག་པ།   ་་     ་་      
 ཕ༽ ཁྐྲིམས་འགལ་གནས་ ལ་ ན་ །      
 བ༽ ཉེས་འདོགས་པ/ ོད་ འི་ཡིག་རིགས་ ལ་ན་ ག་པ།      
༡༠ དངོས་འ ལེ་ཅན་གྱ་ིདཔང་པ་ོའགུགས་བ །      
 ཀ༽ ཉེས་འདོགས་པའི་དཔང་པོ་འགུགས་བ ་གསལ་བ།      
 ཁ༽ ོད་ འི་དཔང་པོ་འགུགས་བ ་གསལ་བ།       
༡༡ ང་ོ ང་ར་ཁུངས་ཀྱ་ི ན་གསན། ༼དགསོ་གལ་བ ན༽      
 ཀ༽ ཉེས་འདོགས་པའི་དཔང་པོའི་ངོ་ ང་ར་ཁུངས་ཀྱི་ ན་གསན།      
 ཁ༽ ོད་ འི་དཔང་པོའི་ངོ་ ང་ར་ཁུངས་ཀྱི་ ན་གསན།      
 ག༽ ངག་བ ོད་ལེན་པ།།      
༡༢ གདངོ་བཤརེ།      
 ཀ༽ ཉེས་འདོགས་པའི་གདོང་བཤེར།      
 ཁ༽ ོད་ འི་གདོང་བཤེར།      
 ག༽ ངག་བ ོད་ལེན་པ། (དགོས་གལ་བ ན།)      
༡༣ ཁྐྲམིས་ འེ་ིཞབི་ད ད།      
 ཀ༽ ཉེས་འདོགས་པའི་ཁྐྲིམས་ ེའི་ཞིབ་ད ད།      
 ཁ༽ ོད་ འི་ཁྐྲིམས་ ེའི་ཞིབ་ད ད།      
 ག༽ ངག་བ ོད་ལེན་པ། ༼དགོས་གལ་བ ན།༽      
༡༤ མཐའ་བ མོས་འ ་ིགླངེ་།      
 ཀ༽ ཉེས་འདོགས་པའི་མཐའ་བ ོམས་འ ི་གླངེ་།      
 ཁ༽ ོད་ འི་མཐའ་བ ོམས་འ ི་གླེང་།      
༡༥ འ ན་ཆདོ་ཨང་༼              ༽      
 དོ་ ང་ག་ིལག་ ིས།      

 
 
 
 
 
 

 

 ང་དཔནོ་གྱ་ིམཚན་ གས།      


