འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་ ན་ ི་བཅའ་ མི ས་
རང་ གས་གནམ་ལ་ ་མོ་ ག་ལའམ་
ི་ལ་ ༢༠༠༣ ཅན་མ།

འ ག་ ལ་ཁབ་ ་ི ན་ ་ི བཅའ་ མི ས་ རང་ གས་གནམ་ལ་ ་མ་ོ ག་ལའམ་ ་ི ལ་ ༢༠༠༣།
དཀར་ཆག།

༡་

༢་

༣་
༤་

ལ

ལ

ལ
ལ

མཆད་བ ོད།
ང་ ོད།
་དང་པ།
མཚན་གནས་དང་ ཆ་འཇག་ བ་ཚད་ འག་བ གས་ ་ཚས།
ཆ་མེད།
ག་དན།
་གཉས་པ།
འ ག་ ན་ ི་བཀད་ཚགས།
བཀད་ཚགས་ ི་དབང་ཚད།
བཀད་ཚགས་ ི་ ་འགན།
བཀད་ཚགས་ ི་ཞལ་འཛམས།
ཚགས་མིའི་ ངས་ཚད།
ན་ ི་ ད་རིག་ ོས་ ོན་ཚགས་པ།
་ག མ་པ།
ན་རིགས་ ད་བཀད་དབང་འཛན།
ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ།
་བཞི་པ།
ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་།
ན་བ ག་ད ད་ཁང་ག་ ་འགན།
ག ང་ག་ ན་རིགས་ད ེ་ད ད་པ།

ཤག་ཨང་
༡
༢
༣
༣
༣
༤
༤
༦
༧
༧
༧
༨
༨
༩
༩
༩

༥་

༦་

༧་

༨་

ལ ་ ་པ།
- ཞིབ་ད ད།
ན་རིགས་ཞིབ་ད ོད་པ།
ན་རིགས་ཞིབ་ད ོད་པ་ག་དབང་ཚད།
ལ ་ ག་པ།
- ཐ་བཀད།
ན་རིགས།
་ ོའི་ལམ་ གས།
- ཆ་མེད།
ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ང།
ལ ་བ ན་པ།
- ཆག་ཐམ་ ོད་ཐངས།
ན་རིགས་བཟོ་བ ན།
ན་རིགས་ནང་འ ེན་འཐབ་ཐངས།
ན་རིགས་ ིར་ཚང་།
ན་རིགས་ ི་ཚང་ ར་དང་བག་བ མ།
- བཀག་དམ་དང་ ཡང་ན་ ཚད་འཛན་ ན་རིགས།
- མི་ང་གས་ ན་རིགས་འཆང་ ོད།
- ཚང་དན་གསལ་བ གས།
ལ ་བ ད་པ།
ས་ ོགས་ ན་རིགས་བཀག་ན་དང་བདག་གཉར་འབད་ཐངས།
་ ོའི་ལམ་ གས།

༡༠
༡༠
༡༠
༡༡
༡༢
༡༢
༡༣
༡༤
༡༥
༡༥
༡༥
༡༦
༡༦
༡༦
༡༧
༡༧
༡༧
༡༧

༩་

༡༠་

ལ ་ད ་པ།
- ཉས་ ོད་དང་ཉས་ །
- ཉས་ ོད་ ི་གསལ་ ོན།
- མཐ་ག གས།
ལ ་བ ་པ།
- བ ར་བཅས་དང་ ཆ་གནས་ ག་དན་འ ེལ་བཤད།
- བ ར་བཅས།
- ཆ་གནས།
ོན་ཚག།
- ག་དན་འ ལེ ་བཤད།

༡༨
༡༩
༢༠
༢༠
༢༠
༢༠
༢༡
༢༢

མཆད་བ དོ །
༄། ༀ་ ་ ི། ཀ་དག་གདད་མའི་ཕ་ ང་གཞལ་ཡས་ནས།། མཛས་བ ིད་གསང་ག མ་ གས་ ེའི་རོལ་ ེག་གས།། ང་ ིད་འ ོ་ མས་འཚ་
མཛད་ ན་ ི་ ལ།། བ ་ཡ་འོད་ལ་ ས་ ག་འཚལ།
མ ནེ ་པའི་ ན་མངའ་ ་བའི་ས ེ་དང་།། བ ེ་བའི་ བས་གཅག་ ག་ན་པ ོའི་ཞབས།། ས་པའི་མ ་ ོབས་དབང་ ག་གསང་བདག་ ེ།། རིགས་
ག མ་མགན་པས་དང་འདར་དག་ལགས་ ོལ།།
ན་ ོངས་ས་ཡ་ ོན་ ན་ཟབ་གཏར་ ིས།། ཡངས་གཏམས་གསང་ཆན་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་བ ེངས།། ་ཡབ་ ན་བཟང་པ ་ཐད་ ེང་ ལ།།
ོངས་འདའི་ ་ཡ་དཔལ་ ་ བས་ ་མཆ།།
་ོ ཡ་ ོངས་འདར་བསན་བཞིན་མི་ཡ་གར།། ངག་དབང་ མ་པར་ ལ་བའི་བཀའ་ ིན་ ིས།། འབངས་ མས་བདར་བཀད་བ ད་ ེ་ ོགས་ལས་ ལ།།
ཆས་ ིད་རང་དབང་བ ར་མཛད་མགད་ ོད་བ ི།།
བཀའ་བ ད་བ ན་པའི་ཚ་ཟེར་འ མ་འ ོ་བས།། ཞི་བདའི་འདབ་བ ་བཞག་དང་ ན་ཅག་ །། ེ་འ ོ་ཡངས་ ི་ ད་ ན་མཐར་ ེད་པའི།། ོན་
ོན་མེས་པ་དཔལ་ ན་འ ག་པར་བ གས།།
ལ་བ ན་ ི་དང་བཀའ་བ ད་རིང་ གས་ ི།། ང་མཚར་བ ་ཤས་གཡས་ ་འ ིལ་བའི་ ང་།། འཛན་མའི་ ོན་ ན་གང་བའི་ ན་འཇབས་ ིས།།
འ ོ་ མས་ ིན་མཛད་ ེ་མཁན་རིམ་ ོན་ ལ།།
ཆས་ དི ་ གས་བ འི་མངའ་ཐང་ད ང་ལས་མཐ།། མཛད་བཟང་འ ིན་ལས་འོད་ ོང་ ེས་ ་འ ོ། ཙན་དན་ ོངས་ ི་ས་ཡ་ཚངས་པ་ ཆ།། དབང་
ག་ ་ཏག་ ེང་བར་དད་ ག་བ ེགས།།
བ ན་བཤག་མ་ ང་བ ལ་བའི་མ ་བ་ཆ།། ག་བཞི་མགན་དང་ལས་མགན་ ་རོག་གདང་།། དམ་ཉམས་ ིང་འ ིན་ ་མོ་ ད་སལ་མ།། ཇག་མེ་ལ་
སགས་དམ་ཅན་ ་མཚས་ ོངས།།
ཇ་ ིད་ས་དང་ལམ་ནས་ ང་ བ་བར།། ད་ ིད་ ལ་བས་ ིམས་ན་ཡངས་ ་བ ན།། ད་བཞིན་ ན་ ོངས་ཆས་ ིད་ལས་ ངས་པའི།། ིམས་ ི་ ེང་
གཞི་ཟབ་མོ་འདར་བ མ་ །།

ང་ དོ །
འ ག་བ ད་འཛན་ ི་ ལ་རབས་བཞི་པ་དཔལ་མི་དབང་འཇགས་མེད་ས ེ་དབང་ ག་མཆག་ག་ ད ་ ིད་བཟང་པའི་འོག་ ་ ལ་ཁབ་གང་འཕལ་
ི་འ ར་བ་དང་བ ན་ ན་ ས་དང་ ན་རིགས་ ་ ནང་འ ེན་དང་ ིར་བཙང་བཟོ་བ ན་་ཚང་ ར་དང་བག་བ མ་ ེལ་འ ེན་འབད་ན་དང་
གཞན་ཡང་ད་དང་འ ེལ་བའི་ གནད་དན་ ་བཅའ་ ིམས་འད་གས་ ན་ ོང་འབད་ན་ཨན།
ད་ཡང་ ལ་ཁབ་ནང་ཐབ་མི་ ས་ཚད་ཞན་ གས་ལས་བ ེན་པའི་ ན་རིགས་ ིས་ འ ོ་བ་མི་དང་སམས་ཅན་ ་ག་འ ོད་ བ ེན་ ི་གནད་ཉན་ ང་
ོབ་ ི་དན་ ་དང་།
གོ ས་ བ་ཅན་ ི་མི་ང་ ་གས་ ན་དང་འ ེལ་བའི་ལས་དན་འད་ ་ ལ་བཞིན་ལག་ལན་འཐབ་ན་དང་ས་ཁངས་ ི་ཆག་ཐམ་ ོད་ན་ ་ཚད་འཛན་
འབད་ཐབས་ །
ན་རིགས་བཟོ་བ ན་དང་ མཛད་ ི་བདག་གཉར་ ེལ་འ ེན་ ཚང་ ར་ ནང་འ ེན་ ིར་བཙང་ ད་ལས་གདན་དན་ད་དང་འ ེལ་བའི་རིགས་
་ ་ཚད་འཛན་ ིམས་དན་ ིང་ ིང་བཟོ་ཐབས་ ་གལ་ཆཝ་ཨན།

༡་

ལ ་དང་པ།
མཚན་གནས་དང་ ཆ་འཇག་ བ་ཚད་ འག་བ གས་ ་ཚས།
ཀ།

མཚན་གནས།
འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་ ན་ ི་བཅའ་ ིམས་ གནམ་ལ་ ་མོ་ ག་ལའམ་ ི་ལ་ ༢༠༠༣ ཅན་མ་ཟེར་ བ་དག།

ཁ།

ཆ་འཇག།
བཅའ་ ིམས་འད་ རང་ གས་གནམ་ལ་ ་མོ་ ག་ལའམ་རང་ ་ ༦ པའི་ཚས་ ༨ ི་ལ་ ༢༠༠༣ ི་ ་ ༨
པའི་ཚས་ ༥ ་ ལ་ཡངས་ཚགས་འ ་ཆན་མོ་ཐངས་ ༨༡ པའི་ནང་ལས་ གཤམ་གསལ་ ར་ཆ་འཇག་ བ།

ག།

འག་བ གས།
བཅའ་ ིམས་འད་ རང་ གས་གནམ་ལ་ ་མོ་ ག་ལའམ་རང་ ་ ༦ པའི་ཚས་ ༨ དང་ ི་ལ་ ༢༠༠༣ ི་ ་ ༨
པའི་ཚས་ ༥ ལས་འག་བ ང་ ེ་ལག་ལན་འཐབ་དག།

ང།

བ་ཚད།
བཅའ་ ིམས་འད་འ ག་ ལ་ཁབ་ཡངས་ ་ བ་ཨན།

༢་ ཆ་མདེ །
༢་༡ ོན་གང་ལས་ཡད་པའི་ ན་ ི་གནད་དན་དང་འ ེལ་བའི་ ིམས་ཡག་ག་རིགས་ག་ཅ་ར་ཡད་ ང་ཆ་མེད་མཛད་ བ།
༢་༢ ིམས་དན་ ༢་༡ ནང་ག་ད་ ེ་འཁད་ཡད་ད་རང་འབད་ ང་ བཅའ་ ིམས་འད་ལག་ལན་མ་འཐབ་པའི་ ོན་མར་ལས་ གནད་དན་ག་ཅ་
ར་ཨན་ ང་ ཡང་ན་ ལག་ལན་ག་ཅ་ར་འཐབ་ ི་ཡད་ད་འབད་ ང་ ད་ ་ཧེ་མའི་ ིམས་ཡག་དང་ ཡང་ན་ ཡན་ལག་ ིམས་ཡག་ ་
དང་འ ིལ་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་ཡདཔ་ ེ་ཆ་བཞག་དག།
༣་

ག་དན།
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་འཁད་པའི་ མིང་ཚག་གས་གནད་དན་ས་སར་ཧ་ག་དགཔ་ ེ་ཡད་ན་མ་གཏགས་ ད་མིན་གཅག་ཚག་གས་མང་ཚག་
་ག་ན་དང་ཕ་ཚག་གས་མོ་ཚག་ ་ཡང་ཧ་ག་དགཔ་ཨན།

ལ ་གཉས་པ།
འ ག་ ན་ ་ི བཀད་ཚགས་དང་ ན་ ་ི ད་རགི ་ སོ ་ ནོ ་ཚགས་པ།
༤་ འ ག་ ན་ ་ི བཀད་ཚགས།
༤་༡ ག ང་ ་ ན་ ི་ ད་རིག་ག་གནད་དན་ ོས་ ོན་དང་འ ེལ་བའི་བཟོ་བ ན་ ནང་འ ེན་ ཚང་ ར་དང་ ན་རིགས་བག་བ མ་ གཞན་
ཡང་བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ཡད་པའི་ལས་དན་ ་བ བ་ནའི་དན་ ་ག ང་གས་འ ག་ ན་ ི་བཀད་ཚགས་ཟེར་མི་ཅག་གཞི་བ ག་
འབད་དག།
༤་༢ བཀད་ཚགས་ནང་ ་ ད་དག་པའི་འ ས་མི་ གཤམ་གསལ།
ཀ། གས་བའི་ ོན་པ་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏ་བཀད་ཚགས་ ི་ ི་འཛན་འབད་དག།
ཁ། ས་ནམ་ ན་ཁག་ག་ ང་ཆན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏ་བཀད་ཚགས་ ི་ ི་འཛན་འོག་མ་འབད་དག།
ག། གས་བ་དང་འ ོད་བ ེན་ཚགས་ ོའི་ཚགས་གཙ་འོག་མ་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏ།
ང། གས་བའི་ལས་ ངས་ ི་མད་ཆན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏ།
ཅ།
ོ་ནར་ལས་ ངས་ ི་མད་ཆན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏ།
ཆ། བ ན་ ས་ ན་ཁག་ག་མད་ཆན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏ།
ཇ། འ ག་ཚང་དང་བཟོ་ ་ཚགས་ ེའི་གཙ་འཛན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏ།
ཉ།
ན་རིགས་ ད་བཀད་དབང་འཛན་ ི་ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ིས་ བཀད་ཚགས་ ི་འ ས་མི་ ང་ཆན་འབད་དག།
༥་
༥་༡

བཀད་ཚགས་ ་ི དབང་ཚད།
བཅའ་ ིམས་འད་འཛན་ ོང་འཐབ་པའི་ བས་ཐན་པའི་ ད་རིག་གནད་དན་ ་ ོས་ ོན་འབད་ན་དང་ བཀད་ཚགས་ ིས་ ས་རིམ་བཞིན
ོད་པའི་ ་འགན་ ་བ བ་ཐབས་ ་ ད་རིག་ ོས་ ོན་འབད་མི་ ན་ ི་ཚགས་པ་གཅག་བཀད་ཚགས་ ིས་གཞི་བ གས་འབད་དག།
༥་༢ བཅའ་ ིམས་འད་ནང་བཀད་ཡད་པའི་དན་ཚན་ ་ ན་ ོང་འབད་ཐབས་ ་ བཀད་ཚགས་ ིས་བཅའ་ཡག་བ མ་དག།
༥་༣ བཀད་ཚགས་ ི་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ངའི་ཐ་བཀད་ ི་དན་ ་དགས་མཁའི་ཤས་ཚད་དང་ཉམས་ ོང་ག་རིམ་པ་ཐག་བཅད་ཐག་བ ིག་
བཀད་འབད་དག།
༥་༤ བཀད་ཚགས་ ི་ ན་ ི་ ན་བཀད་དབང་འཛན་ནང་ ་ དགས་མཁའི་ ད་རིག་ཅན་ ི་ མི་ང་ ་ག་ཤས་ཚད་ ི་རིམ་པ་ ་བ ིག་བཀད་
འབད་དག།
༥་༥ བཀད་ཚགས་ ི་ ན་བ ག་ད ད་ཁང་ག་ད ེ་ད ད་ ི་ ན་ འི་གནད་དན་ཐག་ ་ གལ་ ིད་ ོད་ཉགས་རེ་ ང་ཚ་ དཀའ་ཉགས་ ་
སལ་ཐབས་ ་བ ར་ འི་དབང་ཚད་ ན་པའི་བ ག་ཞིབ་ཁང་ཅག་ངས་འཛན་འབད་དག།

༥་༦
༥་༧
༥་༨
༥་༩
༥་༡༠
༥་༡༡
༥་༡༢
༥་༡༣
༥་༡༤
༥་༡༥

བཀད་ཚགས་ ིས་ ན་རིགས་ ི་རིན་གང་ ་ ན་ ོང་འབད་ན་ག་དབང་ཆ་ད་ ན་རིགས་ ད་བཀད་དབང་འཛན་ ་དབང་འཛན་ ་
ོད་དག།
བཀད་ཚགས་ ིས་ གལ་ ིད་ དགས་མཁ་དང་བ ན་ ཅ་དངས་ག་ཅ་ར་ཨན་ ང་ ན་རིགས་ ེ་ཐ་བཀད་འབད་ན་དང་ ཡང་ན་ འབད་
མ་དག་པར་ཡང་ཆག་གཏང་ན་ག་ངས་ལན་བཀད་ ་ ོད་ན།
ན་རིགས་ག་ཅ་ར་བཟོ་བ ན་འབད་དག་ ང་ གནང་བ་ ིན་ན་ག་དབང་ཆ་ བཀད་ཚགས་འད་ ངམ་གཅག་གས་གནང་ཐག་ཆག། འད་
བ མ་མའི་ངས་ལན་ ི་གནང་བ་འད་ ན་རིགས་ག་ཅ་འབད་ ང་བཟོ་བ ན་མ་འབད་བའི་ ་གང་ལས་ ་དག།
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ ་ཁ་གསལ་ ེ་བཀད་ཡད་མིའི་དན་ཚན་ ་ ལག་ལན་འཐབ་ན་ག་དན་ལས་དགཔ་ཡད་པའི་འ ེལ་ཡད་གནས་
ངས་ག་ཅ་ར་ཨན་ ང་བཀད་ཚགས་ ིས་ ན་ ོང་འཐབ་དག།
བཀད་ཚགས་ ིས་བཅའ་ཡག་བ མ་ཐག་ བཀད་ཚགས་རང་ག་ལག་ལན་འཐབ་དག་པའི་ལམ་ གས་དང་ ོད་ ལ་ ་ ན་ ོང་འབད་ན་
དང་ འད་བ མ་མའི་བཅའ་ཡད་དང་ལམ་ གས་ ་ཡང་མི་ ེའི་གནས་ ལ་དན་ལས་དཔར་བ ན་འབད་དག།
བཀད་ཚགས་ ིས་ མཁ་གལ་ཆ་བའི་ ས་ བས་ ་དམིགས་བསལ་ ི་གནད་དན་དང་འ ེལ་བའི་ལས་དན་ ་ངས་ལན་འབད་ན་དང་ ན་
་ ོད་ནའི་དན་ ་ ད་རིག་དང་ ན་པའི་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ང་ ་གས་ཚགས་ ང་གཅག་གཞི་བ ག་འབད་དག།
བཀད་ཚགས་ ིས་ ན་རིགས་ག་ཅ་ར་འབད་ ང་ཐ་བཀད་འབད་བའི་གནས་ ངས་ ་ རང་མོས་ཐག་ཆད་ ི་དབང་ཚད་ ར་བ ར་བཟོ་
འབད་དག།
ན་ ས་དང་ ན་རིགས་ ་ཐ་བཀད་ ི་དགས་མཁ་ནང་ལས་ ཐ་བཀད་འབད་མ་དག་པར་ཡང་ཆག་འབད་ན་དང་ ཡང་ཆག་འབད་དག་
པའི་དམིགས་བསལ་གནད་དན་ ་ བཀད་ཚགས་ ིས་ཡང་ཆག་འབད་བའི་ བས་ད ེ་བ་ཁ་གསལ་ ེ་བཀད་དག།
བཀད་ཚགས་ ིས་ ཅ་དངས་ག་ཅ་རང་ཨན་ ང་ ན་རིགས་ཨན་པའི་ངས་ལན་ ི་གསལ་བ གས་འབད་ནའི་དབང་ཆ་ཡད།
ན་རིགས་ག་ཅ་ར་འབད་ ང་ བད་ ོད་ལག་ལན་འཐབ་པའི་ བས་འ ོ་བ་མི་དང་སམས་ཅན་ ི་འ ོད་བ ེན་ ་ཉན་འ བས་འ ང་ན་
ག་ ན་རིགས་དང་ ཡང་ན་ ན་ ས་ ་དང་ཉར་མཁའི་ཕན་ ས་ ི་ཚད་གཞི་མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ ན་ ས་འད་ནང་གས་ཐབས་ ི་ ན་
ས་ ་མ་ཚངས་ཡད་པའི་བདན་ ངས་ ་བཀད་ཚགས་ ིས་ཐབ་མ་ཚད་ གལ་ ིད་ མི་སར་ ི་མཐའ་དན་ ་དགཔ་ཐན་པ་ཅན་ བཅའ་
ིམས་འད་ནང་ག་དན་ཚན་གཞན་ ་དང་བ ན་བ་དག་པར་ ན་ ི་ ན་བཀད་དབང་འཛན་ ་འད་བ མ་ ི་ ན་ ས་རིགས་ནང་འ ེན་
ཚང་ ར་དང་ལག་ལན་འཐབ་ནའི་བཀག་དམ་ ི་ ན་བ ལ་དབང་ཆ་ཡག་ཐག་ ་ ིན་ཆག།

༦་

བཀད་ཚགས་ ་ི ་འགན།
བཀད་ཚགས་ ིས་ བཅའ་ ིམས་འད་ག་ ེ་ཚན་ (༥) པའི་ནང་བཀད་ཡད་མི་ ིར་བཏང་ག་ ིམས་དན་དང་ འ ིལ་མ་དག་པར་
བཅའ་ཡག་ ་བཟོ་ཆགཔ་དང་ འད་བ མ་མའི་བཅའ་ཡག་འད་ཡང༔
ཀ། གཤམ་གསལ་ ི་དན་ལས་ ་ཡག་འ ི་ཤག་གསལ་བཀད་འབད་དགཔ༔
༡་
ན་རིགས་ ི་ཐ་བཀད།
༢་
ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ང་ག་ཐ་བཀད།
༣་ བཟོ་བ ན་དང་ཚང་ ར་ བག་བ མ་ ི་ས་ ོ་ག་དན་ལས་ཆག་ཐམ་དང་ཝ
༤་ ན་རིགས་ ིར་ཚང་དང་ནང་འ ེན་ ི་དན་ལས།
ཁ།
ན་རིགས་དང་ ་གཡག་ མི་ངའི་ཐ་བཀད་དང་ གང་ག་ཆག་ཐམ་དན་ ་ ་ ོའི་ལམ་ གས་དང་ ་ཡན་ ་གསལ་བཀད་
འབད་དག།
ག། ས་ཁངས་ ི་ཆག་ཐམ་ མི་ང་ ོགས་ བ་ཅན་དང་ ན་རིགས་ ་ཐ་བཀད་ ི་དན་ལས་ལག་ ེར་འ ི་ཤག་ གསལ་བཀད་
འབད་དག།
ང།
ན་རིགས་ཐ་བཀད་ ི་དན་ལས་ ་ཡག་དང་གཅག་ཁར་དག་པའི་གནད་དན་ཆ་ཚང་དང་གནས་དན་ ི་འ ི་ཤག་ ་གསལ་
བཀད་འབད་དག།
ཅ། ས་ཁངས་ ི་ཆག་ཐམ་དན་ལས་ ཚད་གཞི་ ང་ཤས་རང་ག་ད་ཅག་དགཔ་ཡད་པའི་གསལ་བཀད་འབད་དག།
ཆ།
ན་རིགས་ ི་ཚང་པ་དང་བཟོ་བ ན་འབད་མིའི་ཆག་ཐམ་རིགས་འ ིལ་དག་པའི་ཚད་གཞི་དང་གནས་ཚད་ གསལ་བཀད་
འབད་དག།
ཇ།
ན་རིགས་ ་གནས་ཚད་ ་བ ན་དག་པའི་ཚད་གཞི་ གསལ་བཀད་འབད་དག།
ཉ། ཆག་ཐམ་ཡད་མི་ ་གས་བདག་གཉར་འབད་དག་པའི་ཡག་རིགས་དང་ཐ་དབ་ ་ གསལ་བཀད་འབད་དག།
ཏ། ག ང་ག་ད ེ་ད ད་པ་གས་ ོད་ནའི་འ ི་ཤག་ ་ གསལ་བཀད་འབད་དག།
ཐ།
ེ་ཚན་འད་ནང་ བཀད་ཚགས་ ི་ལས་དན་ཁ་གསལ་བཀད་ཡད་མི་ ་ ལག་ལན་འཐབ་པའི་ བས་ ོ་ ར་ ི་ ་དན་འཐན་མི་
གནད་དན་གཞན་ ་ག་ ོར་ བཀད་ཚགས་ ིས་གསལ་བཀད་འབད་དག།
ད། བཀད་ཚགས་འད་གས་འ ག་ ལ་ཡངས་ ི་ ན་ ོར་ལག་དབ་འད་ཐག་ ་ འ ོ་བ་མི་དང་སམས་ཅན་ ི་ ན་ ་ག་ ོར་
ན་ ི་ ན་བཀད་དབང་འཛན་ ིས་ ས་ཐག་ཁ་གསབ་གཙ་བར་བཏན་ཏ་དཔ་བ ན་འབད་མ་འབད་བ ་ ོག་འབད་དག། དཔ་
དབ་ད་ནང་གཤམ་གསལ་གནད་དན་ ་ ད་དགཔ་འད་ཡང༔
(༡) ཐ་བཀད་ ི་གནང་བ་ཐབ་མི་ ན་རིགས་རེ་རེ་བཞིན་ ི་གས་ཐབས་རིམ་པ་ལགས་ ་ ེ་ཞིནམ་ལས་ ན་ ོར་ལག་
དབ་ནང་ ད་དག།

(༢) འ ་ོ བ་མི་ ེ་ ཡང་ན་ སམས་ཅན་ ི་འ ོད་བ ེན་ ི་དན་ ་མཁ་ཆའི་ ན་རིགས་མཁ་ བས་འབད་ཡད་མི་ ་ཡང་
ད་དག།
(༣) ཚད་འཛན་དང་བཀག་དམ་ཡད་མི་ ན་རིགས་ ི་ཐ།
(༤) བཀད་ཚགས་ ིས་ དཔ་བ ན་འབད་དགཔ་ ེ་ངས་ལན་འབད་ཡད་མི་གནས་ ལ་གཞན་ ་ཡང་ ད་དག།
༧་

བཀད་ཚགས་ ་ི ཞལ་འཛམས།

༧་༡

བཀད་ཚགས་ ིས་ ལས་དན་བ བ་ན་ག་དན་ ་ བས་དང་བ ན་ཞལ་འཛམས་ཚགས་གནང་དགཔ་ཨན་ འད་འབདཝ་ད་ ང་ཤས་ར་
ལ་ང་གཅག་ག་ནང་ཐངས་ ༢ རེ་ཚགས་དག། བཀད་ཚགས་ ི་འཛན་ ིས་ ས་ནམ་རང་འབད་ ང་ཚགས་པའི་དགས་མཁའི་གནད་
དན་དང་བ ན་ གལ་ཅན་ ི་ལས་དན་བ བ་དགཔ་དང་འ ིལ་ཏ་བཀད་ཚགས་ ི་ ཞལ་འཛམས་ཚགས་ཆག།
༧་༢ བཀད་ཚགས་ ི་ ི་འཛན་འད་མེད་པ་ཅན་ བཀད་ཚགས་ ི་ ི་འཛན་འོག་མ་འད་གས་ཞལ་འཛམས་ཚགས་དག།
༧་༣ བཀད་ཚགས་ ི་འ ས་མིའི་ ང་ཆན་ ིས་ ཁག་ཆའི་གནད་དན་དང་འ ེལ་བའི་བཀད་ཚགས་ ི་ཞལ་འཛམས་ ོས་ཆད་དང་ཡག་རིགས་ ་
ང་ཤས་ལ་ང་ ༡༠ རིང་བཞག་དག།
༨་

ཚགས་མིའ་ི ངས་ཚད།

༨་༡
༨་༢
༨་༣

བཀད་ཚགས་ ི་འ ས་མི་ག མ་ད ་གཉས་ཡད་པ་ཅན་ཞལ་འཛམས་ཚགས་ཆག།
བཀད་ཚགས་ ིས་ ོས་ཐག་ག་ཅ་རང་ཆད་ ང་ འ ས་མིའི་ཁ་ ངས་མང་ཤས་ ་ཆ་འཇག་འབད་དག།
ཚགས་ ན་བ ག་པའི་ བས་འ ས་མི་ ་ག་བར་ན་ ག་དམ་ཅག་ ེ་ཚགས་ ན་འ ་མཉམ་ཐན་སང་པ་ཅན་ ི་འཛན་ ིས་ཐག་ཆད་ ི་
ཚགས་ ན་བ ག་དག།

༩་
༩་༡

ན་ ་ི ད་རགི ་ སོ ་ ོན་ཚགས་པ།
གང་ག་
ཀ།
ཁ།
ག།

ེ་ཚན་ ༥་༡ པའི་ནང་བཀད་ཡད་མི་ ན་ ི་ ད་རིག་ ོས་ ོན་ཚགས་པའི་ནང་གཤམ་གལས་འ ས་མི་ ་ དཔ་ཨན།
ལ་ཡངས་ ན་ ི་ཚགས་པའི་ ི་འཛན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏ།
ལ་ཡངས་ ོ་ནར་ ན་ ི་ཚགས་པའི་ ི་འཛན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏ།
གས་བའི་ ན་ཁག་ལས་ངས་འཛན་ཡད་པའི་ ང་འཚའི་ཤས་ཚད་ཡད་མི་གཅག།

ང།
ཅ།
ཆ།
ཇ།
ཉ།

ས་ནམ་ ན་ཁག་ལས་ངས་འཛན་ཡད་པའི་ ོ་ནར་ ང་འཚའི་ཤས་ཚད་ཡད་མི་གཅག།
གས་བའི་ ན་ཁག་ལས་ངས་འཛན་ཡད་པའི་ནང་པའི་ ང་འཚའི་ཤས་ཚད་ཡད་མི་གཅག།
གས་བའི་ ན་ཁག་ལས་ངས་འཛན་ཐག་ལས་ ན་ ོར་ ད་རིག་ཤས་ཚད་ཡད་མི་གཅག།
གས་བའི་ལས་ ངས་ ི་ ན་ ོར་གཙ་འཛན་གཅག་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏ།
ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་ལས་ག ང་ག་ ན་ ི་ད ེ་ད ད་པ་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏ།

༩་༢ གང་ག་ ེ་ཚན་ ༩་༡ པའི་ནང་ངས་འཛན་འབད་ཡད་མི་ཚགས་པའི་འ ས་མི་ ལ་ལས་ (ག)(ང)(ཅ)དང་(ཆ) ་གས་ ལ་ང་ ༣
ི་རིང་ཡག་ཚང་འཛན་ ོང་འཐབ་ན་དང་ འཛན་ ོང་འཐབ་མིའི་འ ས་མི་ ེ་མཐ་ཤས་རང་ཚར་གཉས་འབད་ན་ག་འོས་འབབ་ཡད།
༩་༣ ཚགས་པའི་དན་ལས་ ི་འཛན་དང་ ང་ཆན་ ཚགས་པ་ཁངས་ར་ ་ག་འ ས་མི་ ས་ལས་བཙག་འ ་འབད་དག།
༩་༤ ཚགས་པ་གས་ལས་དན་བ བ་ནའི་དགས་མཁ་དང་བ ན་འ ལ་འ ལ་ ེ་ཚགས་དགཔ་ཨན་ འད་འབདཝ་ད་ ལ་ང་གཅག་ག་ནང་ ང་
ཤས་རང་ཐངས་ ༣ ད་རེ་ཚགས་དག།
༩་༥ ཚགས་མི་ ངས་ཚད་ལས་འ ས་མི་ག མ་ད ་གཉས་ཡད་པ་ཅན་ཞལ་འཛམས་ཚགས་ཆག།
ལ ་ག མ་པ།
ན་རགི ས་ ན་བཀད་དབང་འཛན།
༡༠་

༡༡་
༡༡་༡

ན་རགི ས་ ན་བཀད་དབང་འཛན།
ན་ ི་བཅའ་ ིམས་དང་བཅའ་ཡག་ ི་ནང་དན་ ར་ལག་ལན་འཐབ་ན་དང་ ན་རིགས་ ན་བཀད་དབང་འཛན་འད་ འཛན་ ོང་འཐབ་
ན་ག་དན་ལས་ ག ང་ག་ ་འགན་ནང་འ ིལ་བའི་ཤས་ཚད་འོས་འབབ་དང་ཉམས་ ོང་ ན་པའི་ ད་རིག་ཅན་ ི་ མི་ང་ལངསམ་ ེ་གཞི་
བ གས་འབད་དག།

ན་རགི ས་ཚད་འཛན་ ་ི བ།
ན་ ོར་དང་ ན་རིགས་ ི་ཤས་ཚད་དང་ཉམས་ ོང་ཡད་མི་ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ད་ ན་རིགས་ ན་བཀད་དབང་འཛན་ ི་
འག་དཔན་ ེ་ག ང་གས་བ ོ་བཞག་འབད་དག།
༡༡་༢ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ིས་ བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ག་ལས་དན་ ར་ལག་ལན་འཐབ་དག།
༡༡་༣ ིམས་ གས་ལག་ལན་འཐབ་མི་ ་དང་གཅག་ཁར་ ལ་ཁབ་ ི་ནང་གཉས་ཆ་རང་ ་ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ིས་རང་མཉམ་
འ ེལ་འབད་དག།

ལ ་བཞི་པ།
ན་རགི ས་བ ག་ད ད་ཁང་།
༡༢་

ན་རགི ས་བ ག་ད ད་ཁང་།

༡༢་༡ བཀད་ཚགས་ ིས་ བཅའ་ ིམས་དང་བཅའ་ཡག་འད་ག་ལས་དན་བ བ་ཐབས་ ་ བཀད་ཚགས་རང་ག་འོག་ ་ ན་རིགས་བ ག་ད ད་
ཁང་གཅག་གཞི་བ ག་འབད་དག།
༡༢་༢ གལ་ ིད་ བཀད་ཚགས་ ིས་ གསལ་བཀད་འབད་བ་ཅན་ ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་ག་ ན་དང་ ན་ ི་ ེ་ཚན་ ཡང་ན་ ེ་དངས་
ཅན་/ ོན་འགག་ ན་ཁབ་ ་ག་ད ེ་ཞིབ་ལས་དན་ ་ ལས་འ ལ་ད་ག་དན་ ་བཀད་ཚགས་ ིས་ངས་ལན་ཡད་པའི་ ན་རིགས་བ ག་
ད ད་ཁང་གཞན་ག་ ེ་ཡད་ ང་ ད་ཁར་བ ག་ད ད་འབད་དག།
༡༣་

ན་རགི ས་བ ག་ད ད་ཁང་ག་ ་འགན།

༡༣་༡ བ ག་ད ད་ཁང་ག་ ་དན་དང་ ང་དཔ་ད ེ་ད ད་ ོད་ཐངས་ ི་ལམ་ གས་ ད་ལས་ད ེ་ད ད་ ན་ འི་འ ི་ཤག་ འད་དང་བ ན་པའི་
་ཡན་ ན་ད ་ད ད་ཁང་ག་ ་དན་བ བ་ཐབས་ ་དག་པའི་བཅའ་ཡག་ ་བཀད་ཚགས་ ིས་གསལ་བཀད་འབད་དག།
༡༣་༢ ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་གས་ ོད་མི་ ན་ད ་ད ད་ ི་ ན་ ་འད་ ་ ོད་ ོག་དང་མ་བ ིགཔ་རེ་ ང་ཚ་ བ ར་ འི་དབང་ཚད་
ན་པའི་བ ག་ད ད་ཁང་ག་ ན་ ་/ བ་འ ས་འད་འ ར་ཆ་འཇག་འབད་དག།
༡༤་ ག ང་ག་ ན་རགི ས་ད ་ེ ད ད་པ།
༡༤་༡ ག ང་ག་ ན་རིགས་ད ེ་ད ད་པའི་དན་ ་ གསལ་བཀད་འབད་ཡད་མི་ དགས་མཁའི་ཤས་ཚད་དང་ཉམས་ ོང་ཅན་ ི་མི་ང་འད་
ག ང་གས་ ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་ག་འག་དཔན་ ེ་བ ོ་བཞག་འབད་དག།
༡༤་༢ ད ེ་ད ད་པ་གས་དམིགས་བསལ་ ི་ ན་ ས་རིགས་ ི་ ེ་ཚན་ད ེ་ད ད་དང་བ ག་ད ད་ ་བཀད་ཚགས་ ཡང་ན་ ན་ ི་ ན་བཀད་
དབང་འཛན་ ིས་ཁ་གསལ་ ེ་བཀད་ཡད་མི་ ར་ ་འབད་དགཔ་དང་ འད་གས་མ་ཚད་ ལས་དན་གཞན་ཡང་ད ེ་བ་ཁ་གསལ་ ར་ ་
ལག་ལན་འཐབ་དག།

ལ ་ ་པ།
ཞིབ་ད ད།
༡༥་

ཞིབ་ད ད།
དབང་འཛན་ ིས་དབང་ཆ་ ོད་མི་ ན་ ི་ཞིབ་ད ོད་པ་དང་ག ང་འ ེལ་ ་ི མི་ང་ ་གས་ ཞིབ་ད ད་ ི་ལས་རིམ་ ་ བཅའ་ ིམས་
འད་ག་ནང་དན་ ར་ ་ལག་ལན་འཐབ་དག།
ཞིབ་ད ད་འབད་ན་འད་ ན་ ི་བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ག་ ིམས་དང་ལམ་ གས་ནང་བཀད་ཡད་མི་ ར་ ་འབད་དག།

༡༥་༡

ན་རགི ས་ཞབི ་ད ོད་པ།
བཀད་ཚགས་ ིས་ གསལ་བཀད་འབད་ཡད་མི་ ཤས་ཚད་དང་ཉམས་ ོང་ཅན་ ི་མི་ང་ ་ བ་ ོན་བསམ་འཆར་བཀད་མི་ ར་ ་
ག ང་གས་ ན་རིགས་ཞིབ་ད ོད་པ་ ེ་བ ོ་བཞག་འབད་དག།

༡༥་༢

ན་རགི ས་ཞབི ་ད ོད་པ་ག་དབང་ཚད།
ཀ།

བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ག་ ེ་ཚན་ ༡༥་༡ ག་ནང་དན་ ར་བ ོ་བཞག་འབད་མི་ ན་རིགས་ཞིབ་ད ོད་པ་དང་དབང་འཛན་ ིས་
བ ོ་བཞག་འབད་མི་ག ང་འ ེལ་ ི་མི་ང་ ་གས༔
༡་
ན་རིགས་ག་ཅ་ར་འབད་ ང་ བཟོ་སའི་ས་གནས་ ི་ས་ཁངས་ ་ནང་ཞིབ་ད ད་འབད་དག།
༢་
ན་རིགས་ག་ཅ་ར་འབད་ ང་ བཙང་ས་དང་མཛད་བདག་གཉར་འབད་ས་ ཡང་ན་ ཚང་ ར་འཐབ་ས་ དང་
བག་བ མ་འབད་སའི་ས་གནས་ ི་ས་ཁངས་ ་ནང་ཞིབ་ད ད་འབད་དག།
༣་
ན་རིགས་བཟོ་བའི་བ ང་ཡད་མི་དང་བཙན་བའི་བ ང་ཡད་མི་ བག་བ མ་འབད་བའི་བ ང་ཡད་མི་ ་ད ེ་ད ད་
ི་དན་ལས་ང་དཔ་འབག་ཆག།
༤་ ན་རིགས་ཞིབ་ད ོད་པ་གས་མི་ང་ག་གས་འབད་ ང་ བཅའ་ ིམས་འད་ལས་འགལ་བའི་ ་ ོད་ངན་པ་འབད་བའི་
ར་ ངས་དང་དགས་པ་ ང་ཚ་ འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་ ི་ལ་ ༢༠༠༡ ག་ཞི་ ོད་དང་ཉས་ ོད་ ་བའི་གནད་གཅད་ ི་
དན་ཚན་དང་འ ིལ་ཏ་ མི་ང་ད་འཚལ་ན་དང་ས་ཁངས་ག་ ེ་འབད་ ང་མི་ང་འཚལ་ནའི་དན་ལས་འ ལ་ཆག།

༥་
༦་
ཁ།

ག།

བཅའ་ ིམས་འད་དང་མ་འ ིལ་བའི་ ན་ ས་འཆང་ ོད་འབད་ཡདཔ་དང་འབད་བའི་བ ང་ཡད་མི་ མི་ང་ད་ ་
འད་བ མ་མའི་བདག་གཉར་འབད་ཡད་མི་ ན་ ས་འད་གཏན་འབབས་ ི་ ས་ ན་ ིན་མི་འད་ནང་ བཀག་མ་
ཆགཔ་དང་ལག་ལན་འཐབ་མ་ཆག་པའི་ ོར་བཀག་དམ་འབད་དག་པའི་ ོར་ བཀད་ཚགས་ ིས་ཡག་ ་ ོད་དག།
དབང་འཛན་ ིས་ ོད་པའི་ ་འགན་གཞན་ག་ཅ་ར་ཨན་ ང་ ལ་བཞིན་ལག་ལན་འཐབ་ན།

ན་རིགས་ཞིབ་ད ོད་པ་ ཞིབ་ད ད་ ི་དན་ ་འོང་པའི་ བས་ ཆག་ཐམ་ཡད་པའི་ས་ཁངས་ནང་ཡད་མི་ཐ་བཀད་མི་ང་ ོགས་
བ་ཅན་ ་གས་ས་ཁངས་ ་ནང་ ཐགས་ཆགས་མེད་པར་འ ལ་བ ག་ན་དང་ ་འགན་བ བ་ན་ག་དན་ ་ གནས་ ལ་ ་
དཀའ་ངལ་ག་ན་ཡང་མེད་པར་ ིན་དགཔ་དང་ ན་རིགས་ག་ཐ་དབ་དང་ གལ་ཆའི་ཡག་རིགས་ ་ཡང་ཞིབ་ད ོད་པ་ ་ ོག་
དག།
ཞིབ་ད ོད་པ་གས་ ཞིབ་ད ད་ ི་དན་ལས་ང་དཔ་འད་བཅའ་ཡག་འད་ནང་བཀད་ཡད་པའི་ལམ་ གས་དང་ཚད་གཞི་ ར་ ་
འབག་དག།
ལ ་ ག་པ།
ཐ་བཀད།

༡༦་ ཐ་བཀད།
༡༦་༡ དབང་འཛན་ ིས་བཅའ་ ིམས་འད་ག་ ེ་ཚན་ ༡༦་༢ པའི་ནང་དན་ ར་ ་ བཀད་ཚགས་ལས་གནང་བ་ཐབ་ཡད་མི་ ན་རིགས་ ་
གཤམ་གསལ་ ར་ ཁ་གསལ་ ེ་ཐ་བཀད་དན་ལས་ཐ་དབ་མ་ཡག་བཞག་དག༔
ཀ།
ན་ ས་རིགས་དང་/ ེ་དངས་ཅན་/ ོན་འགག་ ན་ཁབ་ ་ག་མིང་།
ཁ།
ན་རིགས་ ི་བ ེ་ ོར་ནང་ ད་པའི་ ན་ ས་ ས་པ་ཅན་དང་ ས་པ་མེད་མི་ ་ག་གཏན་ཁལ་འ ེལ་བཤད་ཆ་ཚང་།
ག།
ན་རིགས་བཟོ་བ ན་པ་ག་མིང་དང་ཁ་ ང་།
ང། ནང་འ ེན་/ ིར་བཙང་འཐབ་མི་ག་མིང་དང་ཁ་ ང་།
ཅ། བཀད་ཚགས་ལས་གནང་བ་ཐབ་པའི་ཐ་བཀད་ ི་ཨང་ ངས།
ཆ། ཐ་བཀད་ ི་ ་ཚས།
ཇ།
ན་བཅས་བཀད་འཛན་དག་པའི་ ན་ ཡང་ན་ མ་དག་པའི་ ན་/ ནང་པའི་ ན།

༡༦་༢ ན་རགི ས།
༡༦་༢་༡ ན་རིགས་འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ་བཟོ་བ ན་འབད་འབདཝ་ ནང་འ ེན་དང་ ིར་བཙང་ ཚང་ ར་དང་བག་བ མ་འབད་ནའི་ ན་
རིགས་ ་བཅའ་ ིམས་འད་ག་ལམ་ གས་ ར་ག་ར་ཐ་བཀད་འབད་དག།
༡༦་༢་༢ འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་དང་ ིའི་ ལ་ཁབ་ནང་བཟོ་བ ན་འབད་མི་ ན་རིགས་ ་བཙང་ན་དང་ ཡང་ན་ བག་བ མ་ ི་དམིགས་དན་བ ེད་
མི་ ་ བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ག་ལམ་ གས་ ར་ ་ ཁང་ག་ ན་རིགས་ ་ཐ་བཀད་འབད་དག།
༡༦་༢་༣ ཐ་བཀད་མ་འབད་བའི་ ན་རིགས་ ་བག་བ མ་དང་ ེབས་ཚང་ ནང་འ ེན་ནང་ ིར་བཙང་འབད་མི་ ་ བཀད་ཚགས་ལས་དམིགས་
བསལ་ ས་ཚད་གཏན་ཁལ་ ིན་ཡད་མི་དང་ ཡང་ན་ ན་བ ལ་གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ས་ཚད་ལས་ ་ང་ ག་ག་ནང་འཁད་ཐ་
བཀད་འབད་དག། གལ་ ིད་ ཐ་བཀད་མ་འབད་བ་ཅན་ ན་ ས་ ི་རིགས་ ་བད་ ོད་འཐབ་མ་ཆག་པའི་བཀག་དམ་དང་ ཉས་ཅན་མི་ང་
་བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ག་དན་ཚན་ ར་ ་ལག་ལན་འཐབ་དག།
༡༧་
༡༧་༡
༡༧་༢
༡༧་༣
༡༧་༤
༡༧་༥
༡༧་༦
༡༧་༧

་ ོའ་ི ལམ་ གས།
ན་རིགས་ཐ་བཀད་ ི་དན་ ་ ་ཡག་ ་ གསལ་བཀད་ ི་འ ི་ཤག་ལག་ལན་འཐབ་ཐག་ལས་ དགས་མཁའི་ཁངས་ ་གཏགས་པའི་
གནས་དན་ཆ་མཉམ་བ གས་ཏ་ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ་ ོད་དག།
ན་རིགས་ ་ ི་ ེའི་རིགས་མིང་ཡང་ན་ ལ་ ིའི་བདག་དབང་མེད་པའི་མིང་ (ཨའི་ཨན་ཨན) འ ི་དག།
ཚང་ གས་ཅན་ ི་ ན་རིགས་ ་ཐ་བཀད་འབད་ན་ཨན་ འད་འབདཝ་དང་ ཁ་དབང་ ེར་ ོད་ ི་ཆག་ཐམ་ས་ས་ ེ་མ་ཐབ་པ་ཅན་ ལ་
ིའི་བདག་དབང་མེད་པའི་མིང་དང་ ཡང་ན་ ི་ ེའི་རིགས་མིང་ཐག་ཁར་ཐ་བཀད་འབད་དག།
ན་རིགས་ ི་ཐ་བཀད་ ་ཡག་དང་གཅག་ཁར་འཛམ་ ིང་གས་བའི་ཚགས་ ེ་གས་བ མས་ཡད་མི་དཔ་ཚད་ ན་རིགས་ ས་ཚད་ཅན་
ལ་ ིའི་ཚང་ལས་འཐབ་ཆག་པའི་ལག་ ེར་ཡང་དབང་འཛན་ ་ ོད་དག།
ོ་དངས་ཅན་དང་ ོ་ནར་ ན་རིགས་ཐ་བཀད་ ི་ བས་ ་ (ཨ་ཨའི་ཨ) ལ་ ིའི་ཚགས་ ེ་ལས་ངས་འཛན་ཐབ་མི་ ས་ཚད་ ཚད་
འཛན་ལག་ ེར་ ་གཅག་ཁར་ ོད་དག།
ི་ ེའི་རིགས་མིང་ཡད་པའི་ ན་རིགས་ ་ག་ བས་ ་ ོག་ ན་ ག་ནང་ ན་ ི་མ ན་ཚད་ ( ཡ་ཨ་ཀཝི་ཝེ་ལནས) ི་ བ ག་
ད ད་ བ་་འ ས་ ི་ཡག་ཆ་ ་བ ག་དགཔ་དང་ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ིས་ ོག་ ན་ ག་ ནང་ ན་ ི་མ ན་ཚད་བ ག་
ད ད་དག་པའི་ ན་རིགས་ ་ག་ཐ་དཔ་བ ན་འབད་དག།
ོག་ ན་ ག་ནང་ ན་ ི་མ ན་ཚད་བ ག་ད ད་འབད་ནའི་ལམ་ གས་མེད་པའི་ ན་རིགས་ ི་ བས་ ་ ཨ་མི་རི་ཀ་དང་བརི་ ེན་
གཉས་ ི་ ན་རིགས་ཕན་ཡན་བ ོལ་ ོད་ ི་རེ ་མིག་དབ་ག ང་ག་དགངས་དན་ ར་ ན་འད་ ་ག་ བ ་བའི་ ས་ཚད་ ི་བ ག་ད ད་
བ་འ ས་ ི་ཡག་ཆ་བ ག་དག།

༡༧་༨ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ིས་ འད་བ མ་མའི་ ་ཡག་ ་ག་ར་ ོས་ཆད་ ི་དན་ལས་བཀད་ཚགས་ ་བ ག་དག།
༡༧་༩ བཀད་ཚགས་ ིས་ ན་རིགས་ ི་ཐ་བཀད་ ི་གནང་བ་ ིན་དང་ མི་ ིན་ནའི་ཐད་ ་ ན་རིགས་ ི་ ས་ཚད་དང་ ཉན་འགག་ ཕན་
ས་ཅན་ ལ་ཡངས་ ི་ཚད་གཞི་ གང་ཚད་དང་ གཞན་ཡང་ ་ཡག་ ལ་མི་ ་ གས་ ོད་ བ་པའི་གནད་དན་ད་ ་ག་ར་ ངས་ཤས་
འ ོངས་པའི་ ལ་ལས་ ོད་དག།
༡༧་༡༠ བཀད་ཚགས་ ིས་ གལ་ཆཝ་ ེ་ཆ་བཞག་པ་ཅན་ ན་རིགས་ཐ་བཀད་ ི་དན་ལས་ ་ཡག་ ་བ ག་ཞིབ་འབད་ན་ག་དན་ ་ མཁས་མཆག་
ག་ཚགས་ ང་ཅག་གཞི་བ ག་འབད་ན་དང་ ཚགས་ ང་ད་གས་གནད་དན་ག་ར་ཞིབ་ད ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁང་གས་བ ག་ཞིབ་ བ་
འ ས་ ་བཀད་ཚགས་ ིས་ཆ་གནས་འབད་ན་ག་དན་ ་ཡག་ཐག་ལས་ ེ་ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ་ ོད་
དག།
༡༧་༡༡ བཀད་ཚགས་ ིས་ ན་རིགས་ཐ་བཀད་ ི་གནང་བ་ཐབ་ཞིནམ་ལས་ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ིས་ གནང་བ་ཐབ་པའི་ ན་རིགས་
རེ་རེ་བཞིན་ ་ ན་རིགས་ཐ་བཀད་ ི་ཨང་ ངས་ ིན་དགཔ་མ་ཚད་ གནད་དན་གཞན་ ་དང་གཅག་ཁར་ཐ་དབ་མ་ཡག་ནང་ཐ་བཀད་
འབད་དག།
༡༧་༡༢ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ིས་ ་ཡག་ ལ་མི་འད་ ་ཐ་བཀད་ལག་ ེར་འད་གསལ་བཀད་འབད་ཡད་པའི་འ ི་ཤག་ནང་བཀད་ད་
ོད་དག།
༡༧་༡༣ ཐ་བཀད་ལག་ ེར་འད་ག་ཆ་གནས་ ས་ ན་ལ་ང་ ༣ ི་རིང་ ་གནས་ན་དང་ ད་ག་ བ་ལས་ ས་ཚད་ ཡར་སང་འབད་ཆག་ ས་
ཚད་ཡར་སང་འབད་ཐངས་ ི་ལམ་ གས་འད་ཐ་བཀད་འག་དང་པ་འབད་མི་དང་ཅག་འཐདཔ་ ེ་འབད་དག།
༡༧་༡༤ གལ་ ིད་ ན་ ོར་འད་ ་འ ར་བ་ག་ཅ་ར་ཡད་ ང་ ཡང་ན་ ན་ ས་རིགས་ཐ་བཀད་འབད་བའི་ ས་ཚད་ནང་ ལ་ བའི་ ན་
རིགས་བ ་དན་ ་འ ར་བ་ཡད་པ་ཅན་ ་ཡག་ ལ་མི་གས་བ ར་བཅས་ ི་གནད་དན་ ་ཚངམ་ ེ་དབང་འཛན་ ་ ོད་དག།
༡༨་

ཆ་མདེ །
གལ་ ིད་ གཤམ་གསལ་ ི་གནད་དན་ ་ཐན་པ་ཅན་ བཀད་ཚགས་ ིས་ ན་རིགས་ག་ཅ་འབད་ ང་ཐ་བཀད་ཆ་མེད་གཏང་ན་དང་ ཚང་
ོམ་ལས་བ ་ལན་འབད་ན་ག་བཀའ་ ་ དབང་འཛན་ ་ ིན་ན༔
ཀ།
ན་རིགས་ ི་བ ེ་ ོར་ ་བ ར་བཅས་འབད་ཡདཔ་ ཡང་ན་
ཁ།
ན་རིགས་ཐ་བཀད་ ི་གནས་ ངས་གང་ ང་ལས་འགལ་བ་ཡདཔ་ ཡང་ན་
ག།
ན་རིགས་འད་ ་ ག་ཤས་ཅན་ ཕན་པ་ལས་གནད་པ་ཆ་བའི་ ོར་ལས་ ལ་ཡངས་དང་ ལ་ ིའི་ཁ་ ག་ལས་བ ་ བ་ཐབ་
ཡདཔ་ ཡང་ན་

ང།
༡༩་

ཐ་བཀད་ བས་ ལ་བའི་ ་ཡག་ག་གནད་དན་འད་བདན་པ་མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ མ་ཚང་པར་ཡད་པའི་ ོར་ ལ་ལས་ཧ་ག་
ཡདཔ།

གོ ས་ བ་ཅན་ ་ི མི་ང་།

༡༩་༡ བཀད་ཚགས་ ིས་ བ་བ གས་འབད་བའི་ ས་ཚད་ལས་མི་ང་ག་ར་ཨན་ ང་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ང་ ེ་གསལ་བ གས་དང་ཐ་བཀད་
མ་འབད་ ན་ཚད་ ན་རིགས་བཟོ་བ ན་འབད་ན་དང་ ཚང་ ར་ བག་བ མ་ ང་ཚང་ ཡང་ན་ ེབས་ཚང་ག་རིགས་ག་ཅ་ཡང་
ལག་ལན་འཐབ་མི་ཆག།
༡༩་༢ ན་རིགས་བཟོ་བ ན་འབད་ན་དང་ ཚང་ ར་ བག་བ མ་ ི་ལས་དན་འད་བཅའ་ ིམས་འད་ག་ནང་དན་ ར་ ་མི་ང་ ོགས་ བ་ཅན་ ་
ངམ་ཅག་གས་འབད་ཆག།
༡༩་༣ བཀད་ཚགས་ ིས་ མི་ང་ ོགས་ བ་ཅན་ཐ་བཀད་འབད་ན་ག་དན་ལས་ ས་ནམ་ ན་ཁག་/ འ ག་ག་གས་བ་དང་འ ོད་བ ོན་ཚགས་
ེ་ ་ ི་བ ན་འབད་དག།
༡༩་༤ བཀད་ཚགས་ ིས་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ང་ ་ཤས་ཚད་དང་ཉམས་ ོང་དགས་ཚད་དང་འ ིལ་ཏ་ཐ་བཀད་འབད་ན་ག་དན་ ་ ཐ་བཀད་
ཚགས་པ་ཅག་གཞི་བ ག་འབད་དག།
ཚགས་པའི་ནང་ ད་དག་པའི་འ ས་མི་གཤམ་གསལ།
ཀ།
ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ིས་ ི་འཛན་འབད་ན།
ཁ། གས་བའི་ ན་ ི་ཤས་ཚད་ཅན་ ི་ ང་འཚ་གཅག།
ག། ཤས་ཚད་ཅན་ ི་ ོ་ནར་ ང་འཚ་གཅག།
ང། གཞན་ཡང་ནང་པའི་ ང་འཚ་གཅག་དང་ ན་ ོར་མཁས་པ་གཅག་བཅས་མི་ང་གཉས་བཀད་ཚགས་ ིས་ངས་འཛན་འབད་
དགཔ་ཨན།
༡༩་༥ ཐ་བཀད་ཚགས་པ་གས་ ཐ་བཀད་ ི་དན་ ་ ་ཡག་ ལ་མི་ མི་ང་ ་ ་ཤས་ཚད་དང་ཉམས་ ོང་དགས་ཚད་གསལ་བཀད་ འབད་ཡད་མི་
དང་འ ིལ་ཏ་ ན་རིགས་བཟོ་བ ན་འབད་ན་ ཚང་ ར་འཐབ་ན་ ་ ོ་གཏད་ གས་པའི་ཤས་ཡན་དང་ ོགས་ བ་ཡད་མེད་
ི་བ ག་ཞིབ་འབད་དག།
༡༩་༦ བཀད་ཚགས་ ིས་ ཐ་བཀད་ཚགས་པ་ག་ བ་ ོན་བསམ་འཆར་དང་འ ིལ་ཏ་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ང་ ་ ་ ན་རིགས་བཟོ་བ ན་
འབད་ན་དང་ ཡང་ན་ ཚང་ ར་འཐབ་ཆག་པའི་ཐ་བཀད་ ི་གནང་བ་ ོད་ན།

ལ ་བ ན་པ།
ཆག་ཐམ་ དོ ་ཐངས།
༢༠་ ཆག་ཐམ་ དོ ་ཐངས།
༢༠་༡

ན་རིགས་བཟོ་བ ན་འབད་ན་ག་དན་ལས་དང་ ནང་འ ེན་ ིར་བཙང་ ང་ཚང་ ཡང་ན་ ེབས་ཚང་འཐབ་ན་ ་ དབང་འཛན་
ིས་ངས་ལན་ ི་གནང་བ་ ོད་མི་ ་གཞིར་བཞག་ཐག་ལས་བ ན་ ས་ ན་ཁག་གས་ཆག་ཐམ་ལག་ ེར་ ོད་དག།
༢༠་༢ གལ་ ིད་ ས་ཁངས་ནང་དགས་མཁའི་གནས་ ངས་གསལ་བཀད་འབད་མི་དང་ ལ་མ ན་མེད་པའི་ར་ ངས་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་
ིམས་འད་ག་ ིམས་དན་ ར་ ་ཉས་ ིམས་ཕག་མིའི་ཆག་ཐམ་འཆང་ ོད་པ་ད་ག་ཆག་ཐམ་ བས་ཅག་མཚམས་འཇག་དང་ ཡང་
ན་ ཆ་མེད་བཏང་ན་ག་དན་ ་ བཀད་ཚགས་ ིས་བ ན་ ས་ ན་ཁག་དང་དབང་འཛན་ ་དབང་ཆ་ ོད་དག།
༢༡་

ན་རགི ས་བཟོ་བ ན།

༢༡་༡

ན་རིགས་བཟོ་བ ན་འབད་བའི་ བས་ངས་ལན་ ི་གནང་བ་ཡད་པའི་མི་ ོགས་ བ་ཅན་ ིས་ ་ ོག་དང་ ས་བ ལ་ཐག་ལས་ བཟོ་
བ ན་འབད་དག།
༢༡་༢ ན་རིགས་ཐ་དབ་ནང་བཀད་ཡད་མི་དང་ ས་ཚད་ཚད་གཞི་ཡད་མི་ག་ ན་རིགས་ ངམ་གཅག་བཟོ་བ ན་འབད་དག།
༢༢་

ན་རགི ས་ནང་འ ེན་འཐབ་ཐངས།

༢༢་༡ བཀད་ཚགས་ ིས་གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ས་ཚད་ལས་ མི་ང་ག་གས་ཡང་ནང་འ ེན་འཐབ་མ་ཆགཔ༔
ཀ།
ན་རིགས་ག་ཅ་ཨན་ ང་བཅའ་ ིམས་འད་དང་འ ིལ་ཏ་ བཀད་ཚགས་ ིས་ཐ་བཀད་མ་འབདཝ་ ཡང་ན་
ཁ།
ན་རིགས་ག་ཅ་འབད་ ང་ ས་ཚད་ ི་ཚད་གཞི་དང་མ་ ནམ་ ཡང་ན་
ག།
ད་ ོན་ གས་པའི་ ན་རིགས་ ་ ཡང་ན་
ང། ང་མ་མིན་པའི་ ན་རིགས་བ ན་མ་ །
༢༢་༢ ན་རིགས་ནང་འ ེན་འཐབ་དག་མི་འད་ག་དན་ལས་གསལ་བཀད་འ ི་ཤག་བཟོ་ཡད་མི་ནང་ ན་རིགས་ནང་འ ེན་འཐབ་དག་པའི་
བས་དན་དང་འ ེལ་བའི་གནས་དན་ ་བཀད་ད་ ན་རིགས་དབང་འཛན་ ་ ོད་དག།

༢༢་༣ ན་དང་ ན་རིགས་ ་ནང་འ ེན་འཐབ་དག་པའི་དན་ ་ དབང་འཛན་ ིས་ ་གང་ ིར་བཙང་ག་གསལ་བ གས་འབད་དག།
༢༣་

ན་རགི ས་ རི ་ཚང་།

༢༣་༡

རི ་ཚང་འཐབ་མི་ད་གས་ གསལ་བཀད་འབད་མི་འ ི་ཤག་ ར་ ་ ིར་ཚང་ཆག་ཐམ་ ི་གནང་བ་ ་ནའི་དན་ལས་ ན་རིགས་ཚད་
འཛན་ ི་ བ་ ་ ་ཡག་བ ག་དག།
༢༣་༢ གསལ་བཀད་འ ི་ཤག་ག་དགས་དན་ བ་པའི་ ན་ ་ཐབ་ཚར་བའི་ ལ་ ་ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ིས་བ ན་ ས་ ན་ཁག་ལས་
ིར་ཚང་ཆག་ཐམ་ ི་གནང་བ་ ་ནའི་དན་ ་ ན་ཁག་ ་ ན་ ོན་འབད་དག།
༢༣་༣ ན་དང་ ོག་ཆགས་ ི་ ན་རིགས་/ ན་ ས་རིགས་ ོ་ཤང་ ་མེད་འ ོ་ཉན་ཡད་མི་ ན་རིགས་ ིར་ཚང་འཐབ་ན་ག་ཆག་ཐམ་འད་ཆ་
མེད་གཏང་ན་དང་ ིར་ཚང་བཀག་དམ་འབད་ན་ག་དན་ལས་ བཀད་ཚགས་ ིས་དབང་འཛན་དང་བ ན་ ས་ ན་ཁག་ ་ གནད་དན་
གཞན་ཡང་ག ང་ག་དགངས་བཞེད་ ར་ལག་ལན་འཐབ་ཆག་པའི་དབང་ཆ་ ོད་དག།
༢༤་

ན་རགི ས་ ་ི ཚང་ ར་དང་བག་བ མ།

༢༤་༡ ན་རིགས་བདག་གཉར་དང་ཚང་ ར་འཐབ་ན་ ད་ལས་བག་བ མ་འབད་ནའི་དན་ལས་ ས་ཁངས་ ི་གནང་བ་འད་དབང་འཛན་དང་
འ ིལ་དག༔
ཀ། ཚང་ ར་ཆག་ཐམ་ ི་དན་ལས་འ ི་ཤག་གསལ་བཀད་འབད་མི་ ར་ ་ ་ཡག་ ིས་ཏ་ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ་
ོད་དག།
ཁ།
ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ིས་ ཐ་བཀད་ ི་དན་ལས་དགས་མཁའི་ལམ་ གས་ ར་ ་གནད་དན་ཆ་ཚང་ཐབ་པའི་ ལ་ ་
ས་ཁངས་བ ག་ད ད་ ི་དན་ལས་ ན་ ི་ཞིབ་ད ོད་པ་ ་བཀད་ ་ ིན་དག།
ག།
ན་ ི་ཞིབ་ད ོད་པ་གས་ ན་ ་ ལ་མིའི་གནད་དན་ ་གཞིར་བཞག་ཐག་ ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ ིས་ ཚང་ ར་
ཆག་ཐམ་ ི་གནང་བ་ ིན་ན་དང་ ཡང་ན་ གནང་བ་བཀག་བཞག་ན།
༢༥་ བཀག་དམ་དང་ ཡང་ན་ ཚད་འཛན་ ་ི ན་རགི ས།
བཀད་ཚགས་ ིས་ དབང་ཆ་མ་ ིན་པའི་མི་ང་ག་གས་ཡང་བཀག་དམ་དང་ཚད་འཛན་ ི་ ན་ ི་ཐ་དབ་ནང་ཐ་བཀད་འབད་ཡད་པའི་ ན་
རིགས་ག་ཅ་ར་འབད་ ང་ ནང་འ ེན་དང་ བཟོ་བ ན་ ཚང་ ར་ ་ལག་ལན་འཐབ་མི་ཆག།

༢༦་

མི་ང་གས་ ན་རགི ས་འཆང་ དོ །
མི་ང་གས་འཆང་ ོད་འབད་མ་ཆགཔ༔
༡་
ན་རིགས་ག་ཅ་རང་འབད་ ང་ ང་འཚ་གས་ ན་བཅས་བཀད་འཛན་ནང་གསལ་བཀད་འབད་བའི་ཚད་ལས་ ག་པའི་ ན་
འབར་འད་ གལ་ ིད་ཐ་བཀད་འབད་བའི་ ང་འཚ་གས་འ ོད་བ ེན་ ་བ ེན་པའི་བདན་ ངས་བཀད་ཡད་ན་མ་གཏགས་
ཡང་ན་
༢་
ན་བཅས་བཀད་འཛན་འབད་མ་དག་པར་ཡང་ཆག་བཏང་བའི་ ན་རིགས་གང་ ང་ ཡང་ན་
༣་
ན་རིགས་ག་ཅ་ར་ཨན་ ང་ ལ་ཁབ་ནང་བཀག་དམ་དང་ཚད་འཛན་འབད་ཡད་མི།

༢༧་ ཚང་དན་གསལ་བ གས།
ན་རིགས་ག་ཅ་ར་འབད་ ང་ ག་ཅ་བ མ་ཅག་འབད་ཡད་ ང་ ཚང་དན་གསལ་བ གས་འབད་ཆག་པའི་གནང་བ་བཀད་ཚགས་ ངམ་
གཅག་གས་ ིན་ཐག་ཆག་ འད་ག་ ངས་ ་ མ་པ་མ་འ ཝ་གང་ ང་གསལ་བ གས་མ་ འི་ ིན་བདག་འབད་ན་ ་ཡང་ དཔ་ཨན།
ལ ་བ ད་པ།
ས་ གོ ས་ ན་རགི ས་བཀག་ན་དང་བདག་གཉར་འབད་ཐངས།
༢༨་

་ ོའ་ི ལམ་ གས།

༢༨་༡ བཀད་ཚགས་ལས་གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ་ཚས་ལས་འག་བ ང་ ན་ ོད་ཁང་ངམ་ ན་ཚང་ཁང་ག་ ེ་ ་ཡང་ ས་ ོགས་ ན་
ི་རིགས་བཙང་ན་དང་བག་བ མ་འབད་ཐག་མི་ཆག།
༢༨་༢ ས་ ོགས་ ན་རིགས་བཞག་ན་ག་དན་ ་ ན་ ོད་ ལ་མ ན་ལག་ལན་འཐབ་དག།
༢༨་༣ ས་ ོགས་ ན་རིགས་ ་འ ེལ་ཡད་དབང་འཛན་ལས་ཆ་མེད་གཏང་ན་ག་གནང་བ་ཐབ་པའི་ ལ་ ་ ལམ་ གས་དང་འ ིལ་ཏ་བཀག་
དག།
༢༨་༤ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ང་གས་ ས་ ོགས་ ན་རིགས་ ི་འབར་ལངསམ་ ེ་བ ་ལན་འབད་ཚརཝ་དང་དབང་འཛན་ལས་ཡག་ཐག་ ་
གནང་བ་ ་ ི་བཀག་དག།

ལ ་ད ་པ།
ཉས་ ོད་དང་ཉས་ །
༢༩་ ཉས་ ོད་དང་ཉས་ །
མི་ང་ག་འབད་ ང་ ཁ་རང་དང་ ཡང་ན་ ཁ་ག་དན་ ་ མི་གཞན་གང་ ང་གས༔
ཀ།
ེ་ཚན་ ༡༦་༢ པའི་ནང་དན་ ར་ ་ ཐ་བཀད་མ་འབད་མི་ ནང་འ ེན་འབད་ཆག་པའི་གནང་བ་མེད་མི་ ན་
རིགས་ག་ཅ་ཨན་ ང་ནང་འ ེན་འཐབ་ན་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་བ ན་འབད་བ་ཅན་ ཅ་ཆས་རིགས་བཙན་བ ང་
འབད་ན་དང་ ཅ་ཆས་འད་ག་གནས་གང་དང་འ ་མཉམ་ ི་ཉས་ཆད་ཕགཔ་མ་ཚད་ མི་ང་ད་གས་བཅའ་ ིམས་འད་
ལས་འགལ་བའི་ ་ངན་ལས་བ ེན་ཏ་ ོན་ཆག་ ང་མི་ད་ ་ ད་འ ས་ ོད་དག་པའི་ཁར་ ཉས་འཚབས་ཆ་ ང་
དང་བ ན་ ་ང་ག མ་ལས་ལ་ང་ ག་ ན་ ི་བར་ན་བཙན་ ིམས་ཕག།
ཁ།
ེ་ཚན་ ༢༢་༡ པའི་ནང་དན་ ར་ ་ ན་རིགས་ག་ཅ་ཨན་ ང་ཚང་ གས་བ ན་མ་བཟོ་བ་ བ ེ་ ད་འབད་བ་
བ ས་མ་བ མ་འབད་མི་ག་ ན་རིགས་ ་ ནང་འ ེན་འཐབ་པ་ཅན་ ཅ་ཆས་ ི་དས་འད་བཙན་བ ང་འབད་ན་
དང་ ཅ་ཆས་ ི་དས་འད་ག་གནས་གང་དང་འ ་མཉམ་ ི་ཉས་ཆད་ཕག་པའི་ཁར་ཉས་འཚབས་ཆ་ ང་དང་བ ན་ ་
ང་ ག་ལས་ལ་ང་ ག་ ན་ཚད་ ི་བཙན་ ིམས་དང་ ཡང་ན་ གཉས་ཆ་རང་ཕགཔ་མ་ཚད་ མི་ང་ད་གས་བཅའ་
ིམས་འད་ལས་འགལ་བའི་ ་ངན་ལས་བ ེན་ཏ་ ོན་ཆག་ ང་མི་ད་ ་ ད་འ ས་ ོད་དག།
ག།
ེ་ཚན་ ༡༦་༢ པའི་ནང་དན་ ར་ ་ ཐ་བཀད་འབད་བའི་ ན་རིགས་ག་ཅ་ཨན་ ང་ ཚང་ ར་འཐབ་ན་དང་
བག་བ མ་འབད་བ་ཅན་ ཅ་ཆས་ ི་དས་འད་བཙན་བ ང་འབད་ན་དང་ དས་འད་ག་གནས་གང་དང་འ ་མཉམ་ ི་
ཉས་ཆད་བ ལ་ན་ ཡང་ན་ ་ང་ ག་ལས་ལ་ང་ ག་ ན་ཚད་ ི་བཙན་ ིམས་ཕག་ན་དང་ ཡང་ན་ གཉས་ཆ་
རང་ཕགཔ་མ་ཚད་ མི་ང་ད་གས་བཅའ་ ིམས་འད་ལས་འགལ་བའི་ ་ངན་ལས་བ ེན་ཏ་ ོན་ཆག་ ང་
མི་ད་ ་ ད་འ ས་ ོད་དག།
ང།
ེ་ཚན་ ༡༩ པའི་ནང་དན་ ར་ ་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ང་ ེ་ཐ་བཀད་མ་འབད་བར་ ན་རིགས་ག་ཅ་ཨན་ ང་
བཟོ་བ ན་འབད་ན་བག་བ མ་དང་ཚང་ ི་ལག་ལན་འཐབ་པ་ཅན་ མི་ང་ད་གས་གཞི་བ གས་འབད་ཡད་མི་འད་ ོ་
བ མ་བཞག་དག་ ད་ཁར་ཁ་ ་ ལ་ཡངས་ལས་མིའི་ལ་ང་ག མ་ ི་ ་ཆ་དང་འ ན་འ ་ཉས་ ་ཕག་ ཡང་ན་
ལ་ང་ག མ་ ན་ཚད་ ི་བཙན་ ིམས་ཕག། ཡང་ན་ གཉས་ཆ་རང་ཕགཔ་མ་ཚད་ མི་ང་ད་གས་བཅའ་ ིམས་འད་
ལས་འགལ་བའི་ ་ངན་ལས་བ ེན་ཏ་ ོན་ཆག་ ང་མི་ད་ ་ ད་འ ས་ ོད་དག།

ཅ།

ཆ།
ཇ།
ཉ།

ཏ།

ཐ།

་ེ ཚན་ ༢༡ དང་ ༢༤ པའི་ནང་དན་ ར་ ་ ཆག་ཐམ་མ་ ་བར་ ན་རིགས་ག་ཅ་ཨན་ ང་ བཟོ་བ ན་
འབད་ན་ བ མ་ ེལ་དང་ཚང་འ ེལ་ལག་ལན་འཐབ་པ་ཅན་ མི་ང་ད་ག་ས་ཁངས་ ོ་བ མ་ཐག་ ཅ་ཆས་བཙན་
བ ང་འབད་དགཔ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་ ི་གང་དང་འ ་མཉམ་ ི་ཉས་ ་ཕག། ཡང་ན་ ་ང་ ག་ལས་ལ་ང་ ག་ག་
རིང་བཙང་ ིམས་ཕག་ན་དང་ ཡང་ན་ ཉས་ ་གཉས་ཆ་རང་ ིམས་ད ད་འབད་དགཔ་
མ་ཚད་ མི་ང་ད་གས་བཅའ་ ིམས་འད་ལས་འགལ་བའི་ ་ངན་ལས་བ ེན་ཏ་ ོན་ཆག་ ང་མི་ད་ ་ ད་འ ས་ ོད་
དག།
ེ་ཚན་ ༢༥ པའི་ ིམས་དན་ལས་འགལ་བ་ཅན་ མི་ང་ད་ག་ཅ་ཆས་བཙན་བ ང་འབད་ན་དང་ ས་ཁངས་ ོ་
བ མ་བཞག་དག་པའི་ཁར་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་ག ང་དང་འ ིལ་བའི་ཉས་ ིམས་ཕག།
ེ་ཚན་ ༢༦ པའི་ ིམས་དན་ལས་འགལ་བ་ཅན་ མི་ང་ད་ག་ཅ་དངས་འབར་ཚད་ལས་ ག་མི་ ་བཙན་བ ང་
འབད་ན་དང་ ལ་ཡངས་ལས་མིའི་ ་ཆ་ ་ང་ ག་ལས་ལ་ང་ ་ ན་ ི་ཉས་ ་ཕག་ན་དང་ ཡང་ན་ ལ་ཁབ་ ི་
བཅའ་ ིམས་ ་དང་འ ིལ་བའི་བཙན་ ིམས་དང་ ཡང་ན་ གཉས་ཆ་རང་ཕག།
ེ་ཚན་ ༢༧ པ་དང་མ་འ ིལ་བར་འབད་བ་ཅན་ མི་ང་ད་ ་བཀད་ཚགས་ ིས་ ིམས་འགལ་ ི་ ་ ཉས་
འཚབས་ཆ་ ང་ག་ ན་ ་དང་བ ན་ཏ་ ལ་ཡངས་ལས་མིའི་ ་ཆ་ ་ང་ག མ་ལས་ལ་ང་ག མ་ ན་ ི་ཉས་
ཆད་དང་ ་ང་ ག་ལས་ལ་ང་ ག་ ན་བཙན་ ིམས་ཕག་པའི་ཁར་ ཡང་ན་ ཉས་ཆད་དང་བཙན་ ིམས་གཉས་ཆ་
རང་ཕག།
བཅའ་ ིམས་འད་ག་ ིམས་དན་ ་དང་ བ་འགལ་འབད་མི་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་ ིམས་འད་དང་འད་ག་ནང་དན་
དང་འ ིལ་བའི་བཅའ་ཡག་ ་དང་བ ན་ དབང་ཚད་ཅན་ ི་མི་ང་གང་ ང་གས་ ་འགན་ བ་ན་ ་བར་ཆད་ བ་
པ་ཅན་ ཉས་ ོད་ ི་ཉས་ ་ཕགཔ་ཨམ་ལས་ ཉས་ཅན་འད་ ་ ་ཉས་ ་བཅའ་ ིམས་འད་ག་ ིམས་དང་ལམ་
གས་ ་ ས་རིམ་བཞིན་གསལ་བཀད་འབད་ན་དང་འ ིལ་ཏ་ཕག།
ེ་ཚན་ ༢༨ པའི་ ིམས་དན་ལས་འགལ་བ་ཅན་ མི་ང་འད་ ་ ལ་ཡངས་ལས་མིའི་ ་ཆ་ ་ང་༣ ལས་ལ་ང་
༡ ན་ ི་ཉས་ ་ཕག་ན་དང་ ཡང་ན་ ་ང་ ༦ ལ་ང་ ༣ ི་རིང་བཙན་ ིམས་ཕག་ན་དང་ ཡང་ན་ གཉས་
ཆ་རང་ཕག་ ཡང་ཅན་ མི་ང་ད་ ་ བཀད་ཚགས་ ིས་ ིམས་འགལ་ ི་ ་ ཉས་འཚབས་ཆ་ ང་ག་ ན་ ་
དང་བ ན་ མི་ང་ད་གས་གཞི་བ ག་འབད་ཡད་མི་ད་ ོ་བ མ་བཞག་དགཔ་མ་ཚད་ མི་ང་ད་གས་བཅའ་
ིམས་འད་ལས་འགལ་བའི་ ་ངན་ལས་བ ེན་ཏ་ ོན་ཆག་ ང་མི་ད་ ་ ད་འ ས་ ོད་དག།

༣༠་

ཉས་ ོད་ ་ི གསལ་ ོན།
བཅའ་ ིམས་འད་ག་ནང་དན་ ར་ ོད་གཞིའི་རིགས་ ་འག་བ ག་ན་དང་ ིམས་ག གས་འབད་ཆག་པའི་ དབང་ཆ་འད་ བཀད་
ཚགས་ ིས་དབང་འཛན་ ་ ོད་ན་ཨན་ འད་འབདཝ་དང་ ལ་ཁབ་ ་འཚབས་ཆའི་ཉས་ ོན་གནས་དན་འ ང་བའི་ བས་ བཀད་
ཚགས་ ིས་ ལ་ཁབ་ནང་འཁད་ ི་འོས་འབབ་ཅན་ ི་དབང་འཛན་ཅག་ ་ ོད་གཞིའི་རིགས་ ་ ིམས་ག གས་འབད་ཆག་པའི་
དབང་ཆ་ ོད་ན་ཨན།

༣༡་

མཐ་ག གས།
མི་གང་ ང་གཅག་ ་དབང་འཛན་ ི་མི་ང་ས་ས་དང་ ཡང་ན་ གཅག་བ ོམས་ ི་ ོས་ཆད་ ་བ ེད་ཏ་ ིད་ ག་མ་བ བ་པར་འ ོ་བ་ཅན་
མི་ང་ད་གས་བཀད་ཚགས་ ་མཐ་ག གས་འབད་ཆག། མི་ང་གང་ ང་ ་བཀད་ཚགས་ ི་འ ས་མི་ས་ས་དང་ ཡང་ན་ དབང་འཛན་ ིས་
ིད་ ག་མ་བ བ་པར་བཟོ་བ་ཅན་ ིམས་ ི་འ ན་སར་ ིམས་ག གས་འབད་ཆག།
ལ ་བ ་པ།
བ ར་བཅས་དང་ ཆ་གནས་ ག་དན་འ ལེ ་བཤད།

༣༢་ བ ར་བཅས།
བཅའ་ ིམས་འད་ ་བ ར་བཅས་མཛད་དགཔ་རེ་འཐན་པ་ཅན་ ལ་ཡངས་ཚགས་འ ་ཆན་མོ་གས་མཛད་ན་ཨན།
༣༣་

ཆ་གནས།
ོང་ཁ་དང་ཨང་ལཤ་ནང་ག་ག་དན་མ་འ ཝ་རེ་འཐན་པ་ཅན་ ོང་ཁའི་དབ་བ ིགས་ ་ཆ་གནས་བཞག་དག།

ནོ ་ཚག།
འདར་འབད་ ག་བསམ་ ་བསང་བ ངས་པའི་ འི། །བ ་ཤས་ད ངས་ ་མཆས་ན་ ན་ ོངས་ ི། ། ེ་ད ་མདངས་མཐའ་ མས་ ང་ མ་ ན་
། །ཞི་འ ལ་ ེད་འཇའི་ མ་འ ར་མཛས་ ར་ཅག།
མ་ ེན་ཞིང་འད་ས་ལ་འཕས་འ ་བའི། །བད་ ིད་ད ར་མཚ་འ ིལ་བའི་ ན་ ོངས་ ། །ཆས་དང་ ིད་ ི་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ཆ། ། ེ་འ ོའི་
བསད་ནམས་ ལ་ ་བ ན་ ར་ཅག།
ས་ཡ་ཚངས་པའི་ གས་ ེའི་གངས་རི་ལ། །མངའ་འབངས་བད་བར་བཀད་པའི་དལ་འ ོའི་ ན། །འོ་མོའི་མཚ་ ་འ ིལ་འད་རང་ ོངས་ ི།
།དགའ་བདའི་དཔལ་ ི་ ལ་བར་ ན་བ ན་ཤག།
དག་ལགས་འ མ་ད ིགས་བ ་ཤས་ ོ་ཡ་ ོངས། །འཕགས་པའི་ནར་ ིས་གཏམས་པའི་གདངས་ཀ་ཅན། །འཛམ་ ིང་ཡངས་པའི་འཛན་མའི་ ོན་
ན། ། ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་དཔལ་འབར་ཤག།
བཤད་དང་ བ་པའི་དགའ་ཚལ་རབ་ ་བཞད། ། ང་དང་ ོགས་པའི་མེ་ཏག་ མ་པར་བ ། ལ་བ ན་ཉན་མོར་ ེད་པའི་དཔལ་ཡན་ ན། ། ོངས་
འདའི་ ེ་འ ོའི་དཔལ་ ་ ན་གནས་ཤག།
ན་ཚལ་ ་ཚགས་བཞད་པའི་ ིང་ཁག་ནང་། །འདད་པའི་དཔལ་ཡན་ཅ་གར་རོལ་བ་ཡ། ། ོ་ ོངས་ ེ་འ ོའི་ག ་ ང་མ ིན་ ་ཅན། །བད་ ིད་
ེད་འཇའི་གཤག་ ལ་ངམས་ ར་ཅག།
བཀའ་བ ད་བ ན་པའི་ནགས་ ང་ཆར་ ས་པར། །འཆད་ ོད་ ོམ་པའི་ང་རོ་རབ་ ོག་ཅང་། ། ་ངན་རི་ གས་ ིང་ ་འདར་ ེད་པའི། །བ ན་
འཛན་ཆ་ ེང་ཅན་ མས་ ས་ ར་ཅག།
འད་ཀ་ཤས་རབ་ག མ་ ི་ ་ བས་ཅན། །རབ་བ བས་ལས་ཐན་ ིམས་དན་འོད་དཀར་ཅན། ། ོ་ ོངས་ ེ་འ ོའི་ཚ་ག ང་ཡངས་འ ོག་པའི།
།གཟི་ ིན་བསད་ནམས་ ལ་ ་ ན་བ ན་ཤག།
་ལ་མཚན་དཔའི་ཡན་ཏན་ མ་པར་བ ། ག ང་ལ་ཡན་ལག་ ག་ འི་དཔལ་འབར་ཞིང་། ངས་ལ་མ ེན་དང་བ ེ་བའི་ཆ་ ོགས་པ། ། ན་
ལ་ ན་ ད་གཉན་ ིས་བ ིས་ཤག། །།

༣༤་ ག་དན་འ ལེ ་བཤད།
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ག་ཚག་དན་ ་གས་ གནད་དན་གཞན་ཧ་ག་དགཔ་ ེ་འཁད་ད་ཡད་ན་མ་གཏགས་ད་མིན༔
༡་

བ ེ་ ད་ཅན་ ི་ ན་ ཟེར་མི་འད་ ན༔
ཀ།
་ ས་རིགས་ནང་ ིལ་ ་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅག་ ་ བཙག་པ་ གས་ན་དང་ ཡང་ན་ མེདཔ་ཐལ་ཐལཝ་ ཡང་ན་
ཁ། གལ་ དི ་ ན་ ས་འད་བཟོ་བ ན་དང་ ཁ་བ མས་པའི་ བས་ ཡང་ན་ གཙང་ ་མེད་པའི་གནས་ ངས་ ི་མཛད་ནང་
བཞགཔ་ལས་ བཙག་ ིབ་བ གས་ གསཔ་དང་ ཡང་ན་ འ ོད་བ ེན་ ་གནད་ཉན་ཡདཔ་ ཡང་ན་
ག། གལ་ ིད་ ན་ ོད་འད་ ིལ་ ་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅག་ ག་རིགས་ཅན་དང་ ཡང་ན་ གནད་ཉན་ཅན་ ི་ ན་ ོད་འད་གས་
ནང་ག་ ་ ས་གནད་ ེན་ཅན་ ་ རཝ་ལས་འ ོད་བ ེན་ ་ཉན་འ བས་ ང་ཡདཔ་ ཡང་ན་
ང། གལ་ ིད་ ན་ ས་ ་གནད་ཉན་ཅན་དང་ ན་ ས་ ི་རིགས་ཡདཔ་ལས་འ ོད་བ ེན་ ་གནད་ཉན་ཡདཔ་ ཡང་ན་
ཅ། གལ་ ིད་ ་ ས་ག་ཅ་ར་འབད་ ང་བ ེ་ ད་ གས་ཏ་གས་ ས་ཚད་ ི་ གས་ཚད་ཉམས་ན་/ གས་ཚད་ཡར་སང་
བ བ་ཡདཔ།

༢་

ཚང་དན་གསལ་བ གས་ཟེར་མི་འད་ བ ་ ོད་ ི་ག་དན་མ་འ ཝ་དང་གཅག་ཁར་ཐད་ཀར་ ་དང་ ཡང་ན་ བ ོར་བའི་ ོ་ལས་ ན་
རིགས་ཚང་ ར་དང་བག་བ མ་ གང་འཕལ་གཏང་ཐབས་ ི་དན་བ ་ བ་ ི་འབད་མི་ ་ ་ ་ག།
བ ར་ འི་དབང་ཚད་ ན་པའི་བ ག་ད ད་ཁག་ཟེར་མི་འད་ ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་གས་ད ེ་ད ད་ ི་ བ་འ ས་བཏན་མི་ ་ ོད་
གཞི་དང་མ་བ ིགཔ་རེ་ ང་མི་འད་ ་གལ་ ིད་གཞན་ ེ་གས་ ར་ལག་ད ེ་ད ད་འབད་དག་པའི་མཐ་ག གས་འབད་མི་ ར་ ་ བཀད་
ཚགས་ ིས་བ ག་ད ད་ཁང་ལགས་ ་ ེ་ངས་འཛན་འབད་ཡད་མི་ ་ག།
དབང་འཛན་ཟེར་མི་འད་ ན་ ི་ ན་བཀད་དབང་འཛན་ ་ག།
བཀད་ཚགས་ཟེར་མི་འད་ བཅའ་ ིམས་འད་ག་ ེ་ཚན་ ༤ པའི་ནང་དན་ ར་ གཞི་བ གས་འབད་ཡད་མི་འ ག་ ན་ ི་བཀད་ཚགས་
་ག།
ོགས་ བ་ཅན་ཟེར་མི་འད་ མི་ང་ག་ར་འབད་ ང་ བཀད་ཚགས་ ིས་གསལ་བཀད་འབད་མི་དགས་མཁའི་ཤས་ཚད་དང་གམས་འ ིས་
ཉམས་ ོང་ཅན་ ི་མི་ང་གཤམ་གསལ་ལས་དན་བ བ་ན་ ་ངས་ལན་ བ་པའི་མི༔
ཀ།
ན་རིགས་བཟོ་བ ན་འབད་ན།
ཁ།
ན་རིགས་ ང་ཚང་འཐབ་ན།
ག།
ན་རིགས་ ེབས་ཚང་དང་བག་བ མ་འབད་ན།

༣་
༤་
༥་
༦་

༧་

ན་རིགས་ཚད་འཛན་ ི་ བ་ཟེར་མི་འད་ བཅའ་ ིམས་འད་ག་ ེ་ཚན་ ༡༡་༡ ཅན་མ་ ར་ ་ ག ང་ག་ ན་རིགས་ ན་བཀད་དབང་
འཛན་ ི་འག་དཔན་ ེ་བ ོ་ བཞག་འབད་མི་ ་ག།
༨་
ན་རིགས་ ན་བཀད་དབང་འཛན་ཟེར་མི་འད་ བཅའ་ ིམས་འད་ག་ ེ་ཚན་ ༡༠ པའི་ནང་དན་ ར་ ག ང་ག་བ ོ་བཞག་གནང་མི་
དབང་འཛན་ ་ག།
༩་
ན་ ི་ ད་རིག་ ོས་ ོན་ཚགས་པ་ཟེར་མི་འད་ བཅའ་ ིམས་འད་ག་ ེ་ཚན་ ༥་༡ པའི་ནང་དན་ ར་ བ ོ་བཞག་འབད་བའི་ཚགས་པ་
་ག།
༡༠་ ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་ཟེར་མི་འད་ བཅའ་ ིམས་འད་ག་ ེ་ཚན་ ༡༢་༡ པའི་ནང་དན་ ར་ གཞི་བ གས་འབད་མི་ ་ག།
༡༡་ ང་ཚ་ཟེར་མི་འད་ འ ག་ག་གས་བ་དང་འ ོད་བ ེན་ཚགས་ ེ་གས་ངས་འཛན་དང་ཐ་བཀད་འབད་ཡད་མི་ནང་པའི་ ང་འཚ་ ་ག།
༡༢་ ིར་བཙང་ཟེར་མི་འད་ འད་ག་བ ་ ོད་ག་ཅ་ ་ཧ་ག་ ང་ འ ང་ ངས་གཅག་པའི་ཐ་ ད་ ི་ བ་ཐངས་ ར་ ་འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་
ལས་ ས་འ ལ་དང་མཁའ་འ ལ་གང་ ང་ཐག་ལས་ ི་ཁར་གཏང་ན་ ་ག།
༡༣་ ན་རིགས་ ི་ ེའི་རིགས་མིང་ཟེར་མི་འད་ ཚན་རིག་ ས་ ོར་ ི་མིང་དང་ ཡང་ན་ ིར་བཏང་ག་ ན་ ི་མིང་ ་ འཛམ་ ིང་ ི་གས་
ངས་ལན་དང་ཆ་འཇག་ཡད་པའི་ ན་ ི་མིང་ ་ག།
༡༤་ ག ང་ཟེར་མི་འད་ དཔལ་ ན་འ ག་ག ང་ ་ག།
༡༥་ ག ང་ག་ ན་རིགས་ད ་ད ད་པ་ཟེར་མི་འད་ བཅའ་ ིམས་འད་ག་ ེ་ཚན་ ༡༤་༡ པའི་ནང་དན་ ར་ ་ག ང་གས་བ ོ་བཞག་འབད་
མི་ ་ག།
༡༦་ ནང་འ ེན་ཟེར་མི་འད་ འད་ག་བ ་ ོད་ག་ཅ་ ་ཧ་ག་ ང་ འ ང་ ངས་གཅག་པའི་ཐ་ ད་ ི་ བ་ཐངས་ ར་ ་འ ག་ནང་ ་ས་འ ལ་
ཡང་ན་ མཁའ་འ ལ་གང་ ང་ཐག་ལས་འབག་འོང་ན་ ་ག།
༡༧་ ཞིབ་ད ོད་པ་ཟེར་མི་འད་ བཅའ་ ིམས་འད་ག་ ེ་ཚན་ ༡༥་༡ པའི་ནང་དན་ ར་ ་ག ང་གས་བ ོ་བཞག་འབད་མི་ ན་ ི་ཞིབ་ད ོད་པ་
་ག།
༡༨་ ཁ་ ང་ཟེར་མི་འད་ ཤག་ བས་དང་ ་རས་ ་འ ར་ ིས་ ིསཝ་དང་ ཡང་ན་ ོད་འ ར་དཔར་བཏབ་བཏབས་ ཡང་ན་ ན་ ོད་ ི་
ི་ཁར་ལས་ ར་བཞག་མི་འད་ ་ག།
༡༩་ ཆག་ཐམ་ཟེར་མི་འད་ བཅའ་ ིམས་འད་དང་ ཡང་ན་གཞན་ ིམས་ གས་བཟོ་ཡད་མིའི་ནང་དན་དང་འ ིལ་ཏ་ ོད་མི་ག་ ཆག་ཐམ་ ་
ག།
༢༠་ བཟོ་བ ན་ཟེར་མི་འད་ ན་རིགས་བཟོ་བའི་ བས་ ི་ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་ ་ག་ན་དང་ ཡང་ན་ཆ་མཉམ་ ་ག་ན་ ན་ ས་བཟོ་
བ ན་ བས་ ི་ལག་ལན་ད་ཡང་ ན་ ི་ལས་ ོད་འབད་ཐངས་ ཐན་དངས་ འ ར་བ་འབད་ན་ ན་ ོར་ན་ འདགས་ན་ ན་དག་
བཟོ་ན་ མ་ ིལ་བཟོ་ན་ ར་ལག་ མ་ ིལ་བཟོ་ན་དང་ ན་ ི་ཁ་ ང་ ར་ན་ ་ག་ར་ ་ག།

༢༡་

༢༢་
༢༣་
༢༤་

༢༥་
༢༦་
༢༧་
༢༨་

ན་ ས་རིགས་ནང་ ད་མི༔
ཀ། འ ོ་བ་མི་དང་སམས་ཅན་ ི་ག གས་ ི་ ི་ཁར་དང་ ཡང་ན་ ནང་ན་ཕན་ཐབས་ ི་དན་ ་ ་ ས་ལག་ལན་འཐབ་མི་ ་དང་
ཡང་ན་ མི་དང་སམས་ཅན་ ི་ནད་ ངས་འཛན་ན་དང་ ན་བཅས་ནད་ ག་ཞི་ན་ ཡང་ན་ འ ོ་བ་མི་དང་སམས་ཅན་ ི་
ནད་གཞི་བཀག་ཐབས་འབད་ན་དང་
ཁ། འ ོ་བ་མི་དང་སམས་ཅན་ ི་ག གས་ཁམས་ ི་ཆ་ཤས་དང་ ངས་ ོབས་ ་ཕན་ཐགས་ཅན་ ི་ ས་པ་ཡད་པའི་ ་ ས་ ི་
རིགས་ ་
ག།
་ ས་གཞན་ག་ཅ་ར་འབད་ ང་ ཡང་ན་ མཁ་ ད་ ་འ ོ་བའི་རིགས་ ི་པའི་ཚན་རིག་ག་ ན་དང་ ཡང་ན་ ནང་པའི་
ན་ ས་རིགས་ ི་ཁངས་ ་གཏགས་པའི་ ན་ ས་ ་ བཀད་ཚགས་ ིས་ངས་འཛན་གསལ་བ གས་འབད་མིའི་
རིགས།
བཅའ་ ིམས་འད་དང་བཅའ་ཡག་ག་དབ་ ་ག་ནང་ ིས་ཡད་མི་ ན་རིགས་དང་ ན་ ན་ ས་རིགས་ཟེར་མི་ག་ཚག་འད་ ་ག་རང་དན་
གཅག་མིང་ག་ མ་ ངས་ ེ་ག་དག།
ོན་པ་ཟེར་འད་ གས་བའི་ ོན་པ་ ་ག།
ན་རིགས་ཚང་ གས་བ ན་མ་ཟེར་མིའི་མཚན་ཉད་འད་ གལ་ ིད༔
ཀ།
ན་ ི་གས་ཐབས་ཐན་ ས་ང་མ་ལས་ ག་ ེ་ ི་ག་བཟོ་ མ་བཏན་ན་དང་ ཚས་གཞི་བཏང་བཏངམ་ ཚན་ ིས་བཏང་ན་ ེ་
ལ་ ལཝ་ ཡང་ན་ འོད་བཏན་ན་ ོན་བ བ་འབད་མི་འད་ ་ ཡང་ན་
ཁ།
ན་ ི་ཁ་ ང་གསལ་བཀད་ལམ་ གས་ ར་ ་མ་བཀདཔ་ ཡང་ན་
ག།
ན་ ི་ཁ་ ང་དང་ ན་ ོད་ ཡང་ན་ ན་འད་དང་གཅག་ཁར་ཡད་མི་འ ེལ་བཤད་ བཟོ་ མ་ བཟོ་བཀད་འད་ ་གས་
ན་ ི་ ད་ མ་ ི་རང་བཞིན་ ་བདན་ ངས་མེད་པའི་ལག་ ིད་ ི་བ ་དན་ ོན་ན་ ་ཨན།
ཤས་ཚད་ཅན་ ི་ ང་འཚ་ཟེར་མི་འད་ འ ག་ག་གས་བ་དང་འ ོད་བ ེན་ཚགས་ ེ་གས་ངས་འཛན་དང་ཐ་བཀད་འབད་ཡད་མི་གས་བའི་
ང་འཚ་/ ནང་པའི་ ང་འཚ་ ཡང་ན་ གཅག་མ ན་ག ང་ག་ལས་ ེ་ས་སའི་ནང་ཐ་བཀད་འབད་ཡད་མི་ ་ག།
ཤས་ཚད་ཅན་ ི་ ོ་ནར་ ང་འཚ་ཟེར་མི་འད་ ས་ མ་ ན་ཁག་གས་ངས་འཛན་དང་ཐ་བཀད་འབད་ཡད་མི་ ོ་ནར་ ང་འཚ་ ཡང་ན་
གཅག་མ ན་ག ང་ག་ལས་ ེ་ས་སའི་ནང་ཐ་བཀད་འབད་ཡད་མི་ ་ག།
ཐ་བཀད་ཟེར་མི་འད་ ན་ ས་ག་ཅ་ར་འབད་ ང་བཟོ་བ ན་འབད་ནའི་དན་ ་ ་གང་ལས་འ ག་ ན་ ི་བཀད་ཚགས་ནང་ཐ་བཀད་
འབད་ན་དང་ ཡང་ན་ ནང་འ ེན་འབད་ད་ འ ག་ནང་འཁད་ ་བཙང་ན་དང་བག་བ མ་འབད་མི་ ་ག།
ང་ཚང་ཟེར་མི་འད་ ེབས་ཚང་ ེ་མིན་པར་ བསལ་ཚང་བཙང་ན་ ་ག་ན་དང་ ད་ལས་ ེབས་ཚང་ཟེར་མི་འད་མི་ང་གཅག་ ་ ད་ ང་
གཞན་ཁར་བཙང་ན་ག་དན་ ་འ ངས་ཚང་བ བ་མི་ ་ག་ན་མ་ཚད་ ན་ཁང་དང་ཚགས་ ེ་ ་ ་ཚང་ ར་འཐབ་མི་ ་ག།

༢༩་

༣༠་
༣༡་

ན་བ ས་མ་འད་ བ ས་མའི་མཚན་ཉད་ ོན་ན་ གས་ ིད༔
ཀ། ནང་འ ེན་འབད་བའི་ ན་འད་ གཞན་ ན་ས་ས་ཅག་ག་མིང་འ ར་ ནང་འ ེན་འབད་ཡདཔ་ ཡང་ན་
ཁ།
ན་ ི་བཟོ་ མ་ང་མ་འད་ག་དཔ་ ངས་ཏ་གཞན་བཟོ་བཟོཝ་ ཡང་ན་ འད་ག་ཚབ་ ཡང་ན་ མ ་བ ོར་བ བ་ན་བ མ་ ེ་
ན་གཞན་ཅག་འཐདཔ་བཟོ་བཟོཝ་དང་ ཡང་ན་ ན་ ས་འ ར་དང་ ན་ ི་ ོད་འ ར་ ར་བའི་ཁ་ ང་ཐག་ ་ ན་
གཞན་ ི་མིང་ ིས་ ིསཝ་ ན་འད་ག་ ད་ཆས་ང་མ་དང་ང་ གས་གསལ་རི་རིས་ ེ་ ོག་ཐབས་ ་ཁ་ ང་མངན་གསལ་
ིས་ ིསཝ་མེད་པ་ཅན་ ཡང་ན་
ག།
ན་ ི་ཁ་ ང་ ཡང་ན་ ན་ ོད་འ ར་ས་སའི་མིང་དང་ ཡང་ན་ ན་བཟོ་འ ལ་ཁག་གཞན་ཅག་ག་ ན་ཨམ་བཟོ་ ེ་ ག་
དན་ ོད་མི་ ཡང་ན་ ན་བཟོའི་ ེ་ཚན་བ ས་མ་དང་ ཡང་ན་ མ་གཞི་ལས་རང་མེདཔ་ ཡང་ན་
ང།
ན་ང་མ་འད་ ན་རིགས་གཞན་དང་ ཡང་ན་ ་ ས་གཅག་གས་ ིལ་ ་དང་ཆ་ཤས་ཅག་ཚབ་ ེ་བ ེ་ ད་འབད་ཡདཔ་
ཡང་ན་
ཅ། བཟོ་བ ན་ཁང་ལས་བཟོ་བཟོཝ་བའི་བདན་ ངས་མེད་ ང་ ན་འད་བཟོ་བ ན་ཁང་ལས་བཟོ་བཟོཝ་བ མ་ ེ་བདན་ ངས་
བ ངས་ན།
ས་ཚད་ཚད་གཞི་ཟེར་མི་འད་ བཅའ་ ིམས་འད་དང་བཅའ་ཡག་ ་ག་ནང་གསལ་ ར་ ་ ན་རིགས་དང་འ ེལ་བའི་ལས་དན་ ་ཚད་
གཞི་ གཞི་བ ན་འབད་ནའི་དན་ ་བཀད་ཚགས་ ིས་ གསལ་བཀད་འབད་ཡད་མི་ ་ག།
སམས་ཅན་ཟེར་མི་འད་ མི་མ་བ ིས་པའི་གཞན་ ད་ བ་ཟ་མི་ག་སམས་ཅན་དང་ ད་ ེ་མ་ཟ་མི་ག་སམས་ཅན་ ་དང་ད་ཁར་མི་མ་བ ིས་
པའི་འོ་འ ང་སམས་ཅན་ ི་རིགས་དང་ ཨམ་འ ང་མི་སམས་ཅན་མིན་པའི་ ང་ལག་བཞི་འབད་མི་ག་ ད་འ ོ་སམས་ཅན་ ི་རིགས་དང་
ཉ་དང་ཕ་བ ད་ བ་འ ོ་མིའི་སམས་ཅན་ ི་རིགས་དང་ ད་ཁར་ ི་གསབ་ཅན་ ི་ ོག་ཆགས་དང་ ག་ ་ ོད་མེད་མི་སམས་ཅན་ ི་རིགས་
ག་ར་ ་ག།

བ སི ་བད་ལགས། ས ་མ ་ལམ།

