
དེབ་སྐྱ  ེལ་ཨང་།དེབ་སྐྱ  ེལ་ཨང་། __________། ༼འདི་ཆོས་རིག་གིས་འགེང་རྒྱུ   །༽
༡། མིང་།༡། མིང་། _______________________________________།
༢། སྐྱ  ེས་ཚས།༢། སྐྱ  ེས་ཚས། ____________________________________།
༣། ཕ་མིང།༣། ཕ་མིང།  _____________________________________།
༤། མ་མིང་།༤། མ་མིང་། _____________________________________ །
༥།༥། དང་བླ ང་དཔྱ ་དེབ་ཨང་དང་འབུ ལ་འབབ་གཙང་ཚས།དང་བླ ང་དཔྱ ་དེབ་ཨང་དང་འབུ ལ་འབབ་གཙང་ཚས། _________________________________________།
༦།  ཁྱ བ་ཁོངས་དགོན་པ།༦།  ཁྱ བ་ཁོངས་དགོན་པ།  _________________________________________________________།
༧།༧། ཆོས་བརྒྱུ   ད།ཆོས་བརྒྱུ   ད། ______________། 
༨།  སྦྲ  ག་ཐོག་ཁ་བྱ ང།༨།  སྦྲ  ག་ཐོག་ཁ་བྱ ང། ________________________________________________________
       ________________________________________________________
          ________________________________________________________
༩། ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཨང་།༩། ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཨང་། _________________________________________________________།
༡༠།༡༠། གླ ོག་འཕྲ ིན་ཁ་བྱ ང།གླ ོག་འཕྲ ིན་ཁ་བྱ ང།  __________________________________________________________།

༄༅།། གཞུ ང་ཆེན་རིག་གཅིག་རྐ ང་འཛིན་འཚང་སྙ ན་འགེང་ཤོག༄༅།། གཞུ ང་ཆེན་རིག་གཅིག་རྐ ང་འཛིན་འཚང་སྙ ན་འགེང་ཤོག
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འདྲ ་པར།



༼ཁས་ལེན་དམ་བཅའ།༽༼ཁས་ལེན་དམ་བཅའ།༽
༄༅།། ངོས་གོང་འཁོད་མིང་ཅན་ནས་འགེང་ཤགོ་འདིར་བཀང་བའི་གནས་ཚུ ལ་རྣ མས་དངོས་བདེན་ཡིན་ཞིང་དཔལ་ལྡ ན་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཆོས་༄༅།། ངོས་གོང་འཁོད་མིང་ཅན་ནས་འགེང་ཤགོ་འདིར་བཀང་བའི་གནས་ཚུ ལ་རྣ མས་དངོས་བདེན་ཡིན་ཞིང་དཔལ་ལྡ ན་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོའརིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིརླ བས་ཆེན་དགོངས་བཞེད་སྨ ིན་སྒྲུ   བ་འབད་རྩ ལོ་དང་བསྟ ན་དོན་སྤྱ  ི་སྒ ེར་ཁེ་ཕན་བསམས་་རླ བས་ཆེན་དགོངས་བཞེད་སྨ ིན་སྒྲུ   བ་འབད་རྩ ལོ་དང་བསྟ ན་དོན་སྤྱ  ི་སྒ ེར་ཁེ་ཕན་བསམས་
ནས་གསར་གཏོད་གནང་བའི་གཞུ ང་ཆེན་རིག་གཅིག་རྐ ང་འཛིན་སླ བོ་གཉེར་གྱ ི་ལས་རིམ་འདི་ལ་བརྩ ི་བཀུ ར་དྭ ང་ལེན་ཐོག་སླ བོ་གཉེར་ཚུ ལ་བཞིན་ནས་གསར་གཏོད་གནང་བའི་གཞུ ང་ཆེན་རིག་གཅིག་རྐ ང་འཛིན་སླ བོ་གཉེར་གྱ ི་ལས་རིམ་འདི་ལ་བརྩ ི་བཀུ ར་དྭ ང་ལེན་ཐོག་སླ བོ་གཉེར་ཚུ ལ་བཞིན་
བྱ ་རྒྱུ   འི་ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ ། ཕྱ ི་ལོ་        ཟླ ་    ཚས་    ལ།།བྱ ་རྒྱུ   འི་ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ ། ཕྱ ི་ལོ་        ཟླ ་    ཚས་    ལ།།
      དོ་བདག་གི་ས་རྟ གས།                   དོ་བདག་གི་ས་རྟ གས།             

༡༡། རིག་གཅིག་རྐ ང་འཛིན་གང་དུ ་བྱ ་རྒྱུ   འི་སླ ོབ་ཚན། ༡༡། རིག་གཅིག་རྐ ང་འཛིན་གང་དུ ་བྱ ་རྒྱུ   འི་སླ ོབ་ཚན། _________________།
༡༢། བསླ བ་པ་མཐར་སོན་གྱ ི་མཚན་གནས་དང་རྒྱུ   གས་སྤྲ  ོད་མཐའ༡༢། བསླ བ་པ་མཐར་སོན་གྱ ི་མཚན་གནས་དང་རྒྱུ   གས་སྤྲ  ོད་མཐའ་མའི་གྲུ  བ་འབྲ ས་བརྒྱ  ་ཆ། མའི་གྲུ  བ་འབྲ ས་བརྒྱ  ་ཆ། 

མཚན་གནས།མཚན་གནས། ཐོན་ལོ་ཐོན་ཚས།ཐོན་ལོ་ཐོན་ཚས། ཕྱ ོགས་བསྡ ོམས་རྩ ་ཕྱ ོགས་བསྡ ོམས་རྩ ་བའི་བརྒྱ  ་ཆ།བའི་བརྒྱ  ་ཆ། ཕྱ ོགས་བསྡ ོམས་དངོས་ཕྱ ོགས་བསྡ ོམས་དངོས་སོན་བརྒྱ  ་ཆ།སོན་བརྒྱ  ་ཆ། ཆ་སྙ ོམས།ཆ་སྙ ོམས།

༡༣། རིག་གཅིག་རྐ ང་འཛིན་གང་དུ ་བྱ ་རྒྱུ   འི་སླ ོབ་ཚན་ཐོག་ད་བར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཇི་གནང་དང་ལས་རིམ་འདིར་ཞུ གས་པའི་དམིགས་ཡུ ལ་༡༣། རིག་གཅིག་རྐ ང་འཛིན་གང་དུ ་བྱ ་རྒྱུ   འི་སླ ོབ་ཚན་ཐོག་ད་བར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཇི་གནང་དང་ལས་རིམ་འདིར་ཞུ གས་པའི་དམིགས་ཡུ ལ་
བཅས་ཀྱ ི་སྐ ོར་སྙ ིང་བསྡུ   ས་ཤིག་བྲ ིས། བཅས་ཀྱ ི་སྐ ོར་སྙ ིང་བསྡུ   ས་ཤིག་བྲ ིས། ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

༼དགོས་མཁོའ༼དགོས་མཁོའ་ིརྒྱ  བ་རྟ ེན་ཡིག་ཆ།༽   ་རྒྱ  བ་རྟ ེན་ཡིག་ཆ།༽   
༡། སོ་སོའ་ིབསླ བ་པ་མཐར་སོན་ལག་འཁྱ ེར་གྱ ི་ངོ་བཤུ ས།  
༢། སོ་སོའ་ིརྒྱུ   གས་སྤྲ  ོད་མཐའ་མའི་གྲུ  བ་འབྲ ས་ཨང་ཤོག་གི་ངོ་བཤུ ས།
༣། དྭ ང་བླ ང་དཔྱ ་དེབ་ཡོད་རིགས་ནས་འབུ ལ་འབབ་གཙང་བའི་སོ་སོའ་ིདཔྱ ་དེབ་ཀྱ ི་ངོ་བཤུ ས། མེད་རིགས་ནས་དགོན་པའི་རྒྱ  བ་གཉེར་ཡི་གེ་ནང་ལུ ང་ཁུ ངས་གང་
   ཡིན་གསལ་བོར་འཁོད་པ་བྱ ་རྒྱུ   །  
༤། སོ་སོའ་ིདགོན་པའི་རྒྱ  བ་གཉེར་ཡི་གེ་ངོ་མ།  
༥། འགེང་ཤོག་སྟ ེང་སྦྱ  ར་བའི་ཕྱ ེད་པར་གཅིག་མཚུ ངས་འདྲ ་པར་སྣ ོན་མ་གཅིག་བཅས་མཉམ་སྦྱ  ར་དགོས། 
མཆན། གོང་གསལ་ངོ་བཤུ ས་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་དགོན་པའི་མཁན་པོའམ་དབུ ་འཛིན་གང་རུ ང་གཅིག་གི་དག་མཆན་འཁོད་པར་དགོས།མཆན། གོང་གསལ་ངོ་བཤུ ས་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་དགོན་པའི་མཁན་པོའམ་དབུ ་འཛིན་གང་རུ ང་གཅིག་གི་དག་མཆན་འཁོད་པར་དགོས།


