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དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆེས་ ༩

གཟའ་ པ་སངས་

ཤོག་ལེབ་ ༡

ཀོ་བིཊ་ ནད་ཙུ་ ད་ལོ་ གྱངས་ཁ་ མང་བཞིན་ འགྱུ་དོ་ ཨིན། འདི་ བས་སི་ ལན་རྒྱས་ ཐམས་ཅད་ལོ་ ང་ཅག་ ཞུ་བ་
ཕུལ་དོ་ཨིན་། ག་ཚོད་ ཚུགས་ཚུགས་ རང་གི་ ཟོན་རོར་ དོན་ལོ་ ཐབས་ཤེས་ཙུ་ ལག་ལེན་ བས་བོ་ གནང་། རང་གི་
འཕོད་བསོན་ ཟོན་རོར་དང་ སྲུང་སོབས་ དོན་ལོ་ ཐབས་ལམ་ འདི་ གསུམ་པོ་ ཨིན་ཅི་ མིན་ཅི་ ལག་ལེན་ བས་བོ་ གནང་།
༡༽ ཁ་ན་ ཁ་རེས་ རབས་པོ་གནང་།
༢༽ མི་གྱངས་ གཉིས་ལས་ ལག་ཀོ་ གྱངས་རིང་ བཞུགས་པོ་ གནང་།
༣༽ ཕྱག་དང་ ཞལ་ ལེགམ་ ཁྱུས་བོ་ གནང་།
ཟླ་ཝཻ་བི, ཀ་དཻ་བི། (Dawai Bhi, Kadai Bhi)

སིད་སོངས་མཆོག་དང་ ཕྱི་གིང་ གཡོག་གཞི་ དྲུང་ཡིག་ མཇལ་བོ་་་་་་་
དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆེས་ ༣་ཿ
རྒྱ་གར་ ཕྱི་གིང་ གཡོག་གཞི་
དྲུང་ཡིག་ སྐུ་ཞབས་ ཧར་ས་
བོན་དན་ སང་རི་ལ་ ཀི་ རྒྱས་ས་
སྒང་ཏོག་ གི་ སིད་སོངས་ གཟིམ་ཤ་
ན་ སིད་སོངས་ སྐུ་ཞབས་ གྭན་ག་
པར་སཊ་ མཉམ་པོ་ མཇལ་བོ་ ཨིན།
ཁོང་ འབྲས་ལོངས་ཀི་ གངས་ཆེན་
མཇོད་ལྔའི་ འགོ་ལེན་ ལེས་རིམ་
སྒོ་ཕྱེ་ གནང་བོའི་ དོན་ལོ་ བོན་བོ་
ཨིན། ལེས་རིམ་ འདི་ སྒང་ཏོག་གི་
ས་མན་ བོ་ཧན་ ན་ འབྲས་ལོངས་
དབུ་ བཅུ༹ག་ལག་ ཁང་ གི་ གོ་སིགས་
རབས་པོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་

སིད་སོངས་ ཀི་ གསུང་བོ་ སྦད།
འབྲས་ལོངས་ འདི་ མངའ་སེ་
ཆུང་ཆུང་ ཅིག་ ཨིན་རུང་ བ་ཆ་
ཞིང་གཡོག, འགྲུས་པོ་ བཟོ་ག,
གོག་ཤུས, ཆོད་ཞིང་ དང་ མིན་ཏོག་
ཞིང་གཡོག་ ན་ ནུས་པོ་ ཆེ་དྲགས་
ཡོད། སྐུ་ཞབས་ དྲུང་ཡིག་ གི་
གསུང་བོ་ སྦད༏ བང་ཤད་ རྒྱ་གར་གྱི་
India's Act East policy ན་
ཐུགས་འགན་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ བཞེས་
ཤད་ ཨིན། ཁོང་གི་ གསུང་བོ་ ཨིན།
དབུ་གཞུང་ ཡར་རྒྱས་ བས་བཞིན་
ཡོད༏འདིའི་བས་ནེ་
བང་ཤེ་
རྒྱ་གར་གྱི་ ལོ་ཤར་ ཨེ་ཤི་ཡ་

རྒྱལ་ཁབ་ མཉམ་པོ་ གཅོ་ཆེ་ དྲགས་
དབུ་གྱི་ ཧོང་ན་ མཐོང་ ཆུ༹གས་ཤད་
ཨིན། ཁོང་གི་ འདི་ཡང་ གསུང་བོ་
ཨིན༏ གཞུང་གི་ དབུ་ཁིག་ན་
མི་འཁོར, གཞུང་ལམ, གནམ་གྲུ,
མངའ་སེ་ ཁིམ་ཆེ་ བར་ན་
ཆང་འབྲེལ་ རེས་ཕུད་ བས་ ཤད་
འདེམ་ཅུ༹་ན་ འགྱུར་བ་ བཏང་
ཆུ༹གས་ ཤད་ ཨིན། ཕྱིད་རྒྱལ་
དྲུང་ཡིག་གི་ མངའ་སེ་ གཞུང་གི་
མངའ་སེ་ལོ་ ཡར་རྒྱས་ བཏང་ཤད་
ན་ ས་ བསེལ་བོའི་ན་ དགའ་ཆུ༹ལ་
གནང་བོ་ ཨིན།
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སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆེས་
༢ཿ
རྒྱ་གར་ ཕྱི་གིང་ གཡོག་གཞི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ དྲུང་ཡིག་ སྐུ་ཞབས་
ཧར་ས་ འབར་དན་ སིང་རི་ལ་
འབྲས་ལོངས་
གཟིགས་སོར་ལོ་
བོན་བོ་ སྦད། ཁོང་གི་ སོང་མཁན་
དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆེས་ ༢་ ཉིན་ཆེ་
གཙོ་སྤྱ་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་
ཏ་མང་ ལོ་ མཇལ་བོ་ སྦད།
སྐུ་ཞབས་ སང་རི་ལ་ གྱིས
གངས་ཆེན་ མཇོད་ལྔ་ འགོ་ལེན་
སྒོ་ཕྱེ་
ལས་རིམ་ན་
ཡང་
ཐུགས་འགན་ བཞེས་པོ་ གནང་བོ་
སྦད།
གཅ་ོ སྤྱི་ བོན་པོ་ཀི་ གུ་ཇུ་ རཊ་ལོ་
ཨ་ཇ་དི་ཀ་ ཨམ་རུཊ་ དུས་སོན་ན་
ཐུགས་འགན་ བཞེས་པོ་་་་་

དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆེས་༤
འབྲས་ལོངས་ཀི་ གཅོ་སྤྱི་ བོན་པོ་
སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གི་
དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆེས་ ༣་ཉིན་ ཆེ་
གུ་ཇུ་རཊ་ཀི་ བོན་པོ་ཅུ༹, གཞུང་
ཞབས་བོ་དང་
སོབ་ཕྲུག་ཅུ༹་
མཉམ་པོ་ ཨ་ཇ་དི་ཀ་ ཨམ་རུཊ་
དུས་སོན་ དན་དི་མཇ་ ལེས་རིམ་ན་
ཐུགས་འགན་ བཞེས་པོ་ ཨིན།
ལེས་རིམ་ན་ ས་ཐག་རིང་ཀོ་ མེལ་༡༢
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ཟང་ ཞབས་སོང་ བོན་བོ་ མི་ཆེད་
ཁོང་གི་ འབྲས་ལོངས་ ཧོང་ལས་
མངའ་སེ་ གཉིས་ བར་ན་ ཐུན་ལམ་
སིང་སིང་
བཟོ་བཞགས་ཤད་ན་
ཐེབས་སོ་ ཞུ་བོ་ ཨིན།
ཁོང་གི་ བདའ་སིང་ ཆེན་པོ་ གན་དི་
མཆོག་གི་ ཆའི་ ཁེལ་ ཁབ་ཏེ་
གནང་བོའི་ རང་དབང་ རང་བཅན་
ངོ་ལོག་ རྒྱ་རབས་ ཨིན་བོའི་ གན་དི་
མཆོག་ལོ་ དྲོན་ཟོང་ ཡང་
གནང་བོ་ཨིན། ལམ་གྱུས་ན་ གཅོ་སྤྱི་
བོན་པོ་ལོ་ དྲོན་ཟོང་ གསོ་རེ་
གནང་བོ་ མི་ཆེད་ མི་སེར་ཅུ༹་
མཉམ་པོ་ གཏམ་ཡང་ རབས་པོ་
ཨིན།བོན་བོའི་ ཞབས་སོང་ ལེས་རིམ་
འདི་ ནོབ་ས་རི་ལོ་ སེབས་སི་ མོང་པོ་
ཨིན།།ཨོ་ཁར་ ཨ་དི་བ་སི་ ཡར་རྒྱས་
བོན་པོའི་
དབུ་ཁིག་ན་
ལེས་རིམ་ཡང་ གོ་སིགས་ རབས་པོ་
ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ གུ་ཇ་རཊ་དང་
མངའ་སེ་
འབྲས་ལོངས་ཀི་
རིག་གཞུང་ ལེས་རིམ་ཅུ༹་ ཕུལ་བོ་
ཨིན།
གཅོ་སྤྱི་ བོན་པོ་ཀི་ ལེས་རིམ་ན་
རང་གི་
གསུང་ཤད་ན་
འབྲས་ལོངས་ཀི་ དབུ་ཁིག་ཀོ་ཅུ༹་
མ་རིས་པ་ ཁོང་ཅུ༹་ལོ་ འདེམ་
ལེས་རིམ་ན་
གཅོ་ཆེ་དྲགས་
གོ་སབས་ ཐོབ་ཤད་འདི་ གསོ་འདོད་
བཟང་ དྲགས་ཅིག་ ཨིན་བོ་
གསུང་བོ་ སྦད། ཁོང་གི་ ད་རུང་
གན་གསུང་བོ་
ཨིན་ནེ་
འབྲས་ལོངས་ མངའ་སེ་ ཆུང་ཆུང་
ཨིན་རུང་ དབུ་གཞུང་ མཉམ་པོ་
ཆམས་སི་ གཡོག་ རབས་བཞིན་ ཡོད།
ཁོང་གི་
སིད་བོན་མཆོག་གི་
ཨཏ་མ་ནེར་བོར་ བཧ་རཊ་ལེས་རིམ་
ལོ་ ལག་ལེན་ བས་སི་ རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ལོ་ ཐོག་ སོད་མོའི་ན་ བསེལ་
ཤད་ཨིན། གཅོ་སྤྱི་ བོན་པོ་ཀི་
གུ་ཇུ་རཊ་ཀི་
མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་
འབྲས་ལོངས་ཀི་ རིག་གཞུང་དང་
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ལུཧས་གསོལ་ གཟིགས་པོའི་ དོན་ལོ་
འགོན་བོས་ གནང་ བཞག་ ཡོད།
ཀོ་བིཊ་ སྨན་ཁབ་ རབས་པོའ་ི
ལེས་རིམ་་་་་་ སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་
བཞི་པོའི་ ཆེས་ ༡
དབུས་ནང་ཤ་ གུང་ལོ་༤༥ ལས་
ཡོན་ཚད་ཀི་ མི་སེར་ཙུ་ལོ་ ཀོ་བིཊ་
སྨན་ཁབ་ སབས་པའི་ གཡོག་
ཤུགས་ཆེ་དྲགས་ ཐོག་ ཐོན་བཞིན་
ཡོད་མཁན་ སྦད་། སྤྱི་ཟླ་ དང་པའི་
ཚེ་༡༦ ལས་ འབམ་བཙུགས་
ཡོད་པའི་ ལས་རིམ་ འདི་
འཛམ་གིང་ ནང་ཤའི་ ཐམས་ཅད
ལས་ སྨན་ཁབ་ཀི་ ལས་རིམ་
གྱེལ་དྲགས་ ཅིག་ ཨིན། འགོ་ དང་པོ་
འཕོད་བརེན་ ལས་བེད་ འཐུས་མི་ཅུ༹་
དང་ འབྲེལ་བ་ ཡོད་པོའི་ ནད་རིམ་
བལ་རགས་ཀོ་ གཞུང་ཞབས་བོ་ཙུ་ལོ་
སྨན་ཁབ་ རབས་པ་ ཅན་ནེ་ ཨོ་འདི་
རྒྱབ་ལས་ དགུང་ལོ་ ༦༠ ཡོན་ཚད་
ཀི་ མི་སེ་ཙུ་ལོ་ མཐུན་སེན་འདི་
གྲུབ་པོ་སྦད། ད་འདི་ གུང་ལོ་ ༤༥
ལས་ ཡ་སི་ཀི་ མི་སེར་ཙུ་ལོ་
སྨན་ཁབ་ སབས་པའི་ འགོ་
བཙུག་ཀོ་ཨིན། རྒྱ་གར་ རྒྱལ་ཡོངས་
ནང་ཤ་ གུང་ལོ་ ༤༥ ལས་
ཡོན་ཚད་ཀི་ མི་སེར་ཙུ་ལོ་ ཀོ་བིཊ་
སྨན་ཁབ་ རབས་ཤད་ཀི་ ལས་རིམ་
འབམ་ བཙུག་ཀོ་ཨིན། འདི་ན་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༧༧ སོན་ལས་ སེས་མཁན་ཙུ་
སྨན་ཁབ་ རབས་ ཐོབ་ཤད་ སྦད།
འདི་ཁ་ འབྲས་ལོངས་ ནང་ཤ་ ཡང་
དབུས་གཞུང་གི་
བཀའ་ཤོག་
དོན་བཞིན་
གུང་ལོ་༤༥
ལས་ཡོན་ཚད་ཀི་
མི་སེར་ཙུ་ལོ་
སྨན་ཁབ་ སབས་ཤད་ གཡོག་ཙུ་
འགོ་བཙུག་ཡོད།
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འབྲས་ལོངས་ཀི་ རོང་ཁག་ བཞི་ག་གི་ ཆོང་འདུས་ པན་ཅཊ་ཅའུ༹ ་ི འོས་ཤོས་ གྲུབ་འབྲས་ཿ
དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆེས་ ༣ཿ མངའ་སེ་ འབྲས་ལོངས་ཀི་ ཆོང་འདུས་ པན་ཅཊ་ ཅུ༹འི་ འོས་ཤོས་ གྲུབ་འབྲས་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་
ཆེས་༣་ ཉིན་ ཆེ་ མཐག་བཅད་ བས་བོ་ སྦད། འདི་ན་ ཤར་ རོང་ཁག་གི་ རྒྱལ་ཁ་ ཐོན་མཁན་ པན་ཅཊ་ འོས་མི་ ཅུ༹འི་ མིང་དང་
བཊ་ཅུ༹་ཿསྒང་ཏོག་ ཆངོ ་འདུས་ མཉམ་འབྲེལ་ ལས་ཿ
༡༽ སྐུ་ཞབས་ དཔལ་འབོར་ ལེབ་ཅ་
བཊ་-༡ བོ་ཇོ་ག་རི་ ༢ མེལ།
༢༽ སྐུ་ཞབས་་ནེལ་ བ་ཧ་དུར་ ཅེས་ཊི་རི་
བཊ་-༢ བུར་ཏུག།
༣༽ ལ་ལྕམ་ ཀོ་ལ་རའི་
བཊ་- ༣ ལོར་ སི་ཅེ་ལྕག།
༤༽ ལྕམ་ ཆུང་སེད་ལ་ལ་མོ་ ལེབ་ཅ་
བཊ་- ༥ ཆེན་བཧ་རི།
༥༽ ལ་ལྕམ་ པདྨ་ ལ་མོ་ ལམ་ཏ་
བཊ་- ༦ ར་ཐང་ཅན།
༦༽ ལ་ལྕམ་ ཆེ་རིང་ དཔལ་ལྡན་ བོ་ཊེ་ཡ་
བཊ་- ༧ གེབ་ལོབ་མན་ ཨེས་ར་ཡ།
༧༽ ལྕམ་ བིན་དེ་ཡ་
བཊ་- ༨ དྲི་ཇེལ་ པོར་ཧོས།
༨༽ སྐུ་ཞབས་ ར་ཇུ་ པར་དན་
བཊ་- ༡༠ ཨ་རི་ཐང་།
༩༽ སྐུ་ཞབས་ ཨ་སོག་ ཀུ་མར་ པར་སཊ་
བཊ་ - ༡༡ ལོར་ ཨེམ་ཇི་མཀ།
༡༠༽ སྐུ་ཞབས་ སན་དིབ་ མ་ལུ་
བཊ་- ༡༢ ཨོ་པོར་ ཨེམ་ཇི་མག།
༡༡༽ ལ་ལྕམ་ བདེ་སེད་ ལ་མོ་ ལེབ་ཅ་
བཊ་- ༡༣ ཊི་བིཊ་ རོཊ།
༡༢༽ སྐུ་ཞབས་ ནོར་བུ་ ཏ་མང་
བཊ་- ༡༥ པ་ནེ་ཧོས།
༡༣༽ སྐུ་ཞབས་ མི་ལོན་ གོ་ཏ་
བཊ་- ༡༦ ག་ར་སྒང་།
༡༤༽ སྐུ་ཞབས་ ཆེ་དབང་ དོན་གྲུབ་ ལེབ་ཅ་
བཊ་- ༡༧་ ར་གདོང་།
༡༥༽ ལ་ལྕམ་ ཨ་ས་ཧ་ ཅེ་ཏི་རི་
བཊ་- ར་ནེ་པུལ།
སིང་གཏམ་ ཆངོ ་འདུས་ པན་ཅཊ་ཅ་ུ༹ ཿ
༡༽ ལ་ལྕམ་ ཡཊ་ཀུ་མ་རི་ཀ་མི་
༢༽ སྐུ་ཞབས་ མུ་ཀེས་ ཨ་ར་ཧོལ་
༣༽ ལ་ལྕམ་ བིན་ད་ཡ་ སུབ་བ་ཧ་
༤༽ སྐུ་ཞབས་ ཀི་སོར་ ཅེ་ཏི་རི་
༥༽ སྐུ་ཞབས་ སུ་རེས་ ཀུ་མར་ ཏ་མང་

བཊ་- ༡ པི་པོལ་ག་ར།
བཊ་-༢ ག་ར་སྒང་།
བཊ་- ༣ མན་དིར་ ལེན།
བཊ་- ༤ ལལ་བ་ཇར།
བཊ་- ༥ ཆི་སོ་ པ་ནེ།

རང་ཕོ་ ཆངོ ་འདུས་ པན་ཅཊ་ཅཿུ༹
༡༽ ལ་ལྕམ་ སན་ཇུ་ མང་གོར་
༢༽ ལ་ལྕམ་ ར་མདའ་ པར་དན་
༣༽ སྐུ་ཞབས་ དན་ཇིབ་ཀུ་མར་ མཁའ་ཊི་
༤༽ སྐུ་ཞབས་ པི་ཀུ་ ཀུ་མར་ པར་སཊ་

བཊ་- ༡ མ་ཇི་ཏྲར།
བཊ་- ༢ མ་ནེང།
བཊ་- ༣ མན་དི་ བ་ཇར།
བཊ་- རང་ཕོ་ ཨོ་པོར་ བ་ཇར།

ཤར་ རོང་ཁག་གི་ ཆངོ ་འདུས་ པན་ཅཊ་ བཊ་ ལྔ་ཐམ་བས་ན་ འོས་ཤོས་ བླུགས་ མ་དགོས་པ་ འོས་མི་ རྒྱལ་ཁ་ ཐོན་མཁན་ཅ་ུ༹ ་་
༡༽ སྐུ་ཞབས་ རྐམ་ སོན་པོ་ རབ་རྒྱལ་
བཊ་-༡ ཨ་རི་ཐང་ སྒང་ཏོག་ ཆང་འདུ།
༢༽ ལྕམ་ སོ་བི་ཊ་ པར་དན་
བཊ་- ༡༤ དི་བ་ར་ལི་ ཨོ་པོར་ ཤ་རི།
༣༽ ལ་ལྕམ་ རུ་བི་ན་ གུ་རུང་
བཊ་- ༦ ལོར་ ར་གདོང་།
༤༽ ལྕམ་ ཨ་རུ་ན་ ཅེ་ཊི་རི་
བཊ་- ༤ ཨོ་པོར་ སི་ཅེ།
༥༽ ལྕམ་ ལོ་རི་ས་ན་ ཏ་མང་
བཊ་- ༥ ཅ་ན་ཏྲར་ རང་ཕོ།
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བང་ འབྲས་ལོངས་ཀི་ ཆངོ ་འདུས་ པན་ཅཊ་ འོས་ཤོས་ན་ རྒྱལ་ཁ་ ཐོན་མཁན་ འོས་མི་ཅའུ༹ ་ི མིངཿ
༡༽ སྐུ་ཞབས་ ཨོ་རྒྱན་ དཔལ་འབོར་ ཀ་ཇི་
བཊ་- ༡ ཨོ་པོར་ མན་གན་ བ་ཇར།
༢༽ ལ་ལྕམ་ ནོར་ཀིཊ་ ལེབ་ཅ་
བཊ་- ༢ སེན་ཏོག། (uncontested)
༣༽ ལ་ལྕམ་ སེན་ཀིཊ་
བཊ་-༣ པོར་ཀོ་ལི་ནེ།
༤༽ སྐུ་ཞབས་ ཧང་གུ་ ལ་ཆེན་པ་
བཊ་- ༤ རིང་འཇི༹ན་ རྣམ་རྒྱལ་ ལམ།
༥༽ ལྕམ་ ཆེ་རིང་ སོལ་མ་
བཊ་- ༥ ལོར་ མན་གན་ བ་ཇར།
ལོ་ འབྲས་ལོངས་ཀི་ ནམ་རེ་ ཆངོ ་འདུས་ པན་ཅཊ་ འོས་ཤོས་ རྒྱལ་ཁ་ ཐོན་མཁན་ འོས་མི་ཅ་ུ༹ ཿ
༡༽ ལྕམ་ ཉི་མ་ ཆོགས་སོན་ ལེབ་ཅ་
བཊ་- ༡ སྒང་རྒྱབ།
༢༽ སྐུ་ཞབས་ ས་ཧའི་ལིན་དོར་ ཅེ་ཊི་རི་
བཊ་- ༢ དམ་བོ་ ག་ར།
༣༽ སྐུ་ཞབས་ པདྨ་ ནོར་བུ་ བོ་ཊེ་ཡ་
བཊ་- ༣ ཨོ་པོར་ གོར་པེ་སི།
༤༽ ལ་ལྕམ་ ས་བི་ཊི་རི་ ཏ་མང་
བཊ་- ༥ ཨོ་པོར་ འབུམ་ ཏྲར།
ན་ཡ་ བ་ཇར་ ཇོར་ཐང་ ཆངོ ་འདུས་ པན་ཅཊ་ འོས་མི་ཅཿུ༹
༡༽ ལྕམ་ མན་ཇ་རི་ རའི་
བཊ་- ༢ ཊིར་ཀོ་ལེ་སོར།
༢༽ སྐུ་ཞབས་ པ་བི་ཊ་ར་ ཀུ་མར་ སར་མ་
བཊ་- ༣ གག་ར་སྒང་།
༣༽ སྐུ་ཞབས་ བསམ་བསེན་ མུག་ ཏན་
བཊ་- མ་ཇི་སྒང།
༤༽ ལ་ལྕམ་ དབུ་མ་ སོ་ནར་
བཊ་- ༥ ན་ཡ་ བ་ཇར།
ནུབ་ འབྲས་ལོངས་ རྒྱལ་ཞིང་ ཆངོ ་འདུས་ པན་ཅཊ་ འོས་ཤོས་ན་ རྒྱལ་ཁ་ ཐོན་མཁན་ འོས་མི་ཅའུ༹ ་ི མིངཿ
༡༽ སྐུ་ཞབས་ པྲར་བིན་ རོར་ཇེ་
བཊ་- ༢ འབེས་ སོང་།
༢༽ ལྕམ་ ལ་སིད་ སོལ་མ་ བོ་ཊེ་ཡ་
བཊ་- ༣ ན་ཡ་ བ་ཇར།
༣༽ ལྕམ་ ཁི་ན་ མ་ཡ་ ཊི་བ་རི་
བཊ་- ༤ སེན་དྲོལ་ རྒྱལ་ཞིང་།
༤༽ སྐུ་ཞབས་ དེ་བན་དར་ པར་སཊ་ སར་མ་
བཊ་- ༥ ནིའུ་ རྒྱལ་ཞིང་།
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