
 
 
 
 
 
 

འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་ ན་ ི་བཅའ་ མིས་ 
རང་ གས་གནམ་ལོ་ ་མོ་ ག་ལའོམ་ 

ི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཅན་མ། 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



འ ག་ ལ་ཁབ་ ་ི ན་ ི་བཅའ་ མིས་ རང་ གས་གནམ་ལ་ོ ་མ་ོ ག་ལའོམ་ ་ིལ་ོ ༢༠༠༣། 
 
 

དཀར་ཆག།         ཤགོ་ཨང་ 
 
  མཆོད་བ ོད།        ༡ 
  ངོ་ ོད།         ༢ 
༡་ ལེ ་དང་པ། 
  མཚན་གནས་དང་ ཆ་འཇོག་ བ་ཚད་ འགོ་བ གས་ ་ཚེས།    ༣ 
  ཆ་མེད།         ༣ 
  གོ་དོན།         ༣ 
༢་ ལེ ་གཉསི་པ། 
  འ ག་ ན་ ི་བཀདོ་ཚོགས།       ༤ 
  བཀོད་ཚོགས་ ི་དབང་ཚད།       ༤ 
  བཀོད་ཚོགས་ ི་ ་འགན།       ༦ 
  བཀོད་ཚོགས་ ི་ཞལ་འཛོམས།       ༧ 
  ཚོགས་མིའི་ ངས་ཚད།       ༧ 
  ན་ ི་ ད་རགི་ སོ་ ོན་ཚོགས་པ།      ༧ 
༣་ ལེ ་ག མ་པ། 
  ན་རིགས་ ད་བཀོད་དབང་འཛིན།      ༨ 
  ན་རིགས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ།       ༨ 
༤་ ལེ ་བཞ་ིཔ།      

ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་།       ༩ 
  ན་བ ག་ད ད་ཁང་གི་ ་འགན།       ༩ 
  ག ང་གི་ ན་རིགས་ད ེ་ད ད་པ།       ༩ 
 
 



༥་ ལེ ་ ་པ། 
 - ཞིབ་ད ད།         ༡༠ 
 - ན་རིགས་ཞིབ་ད ོད་པ།       ༡༠ 
 - ན་རིགས་ཞིབ་ད ོད་པ་གི་དབང་ཚད།      ༡༠ 
༦་ ལེ ་ ག་པ། 
 - ཐོ་བཀོད།         ༡༡ 
 - ན་རིགས།        ༡༢ 
 - ་ ོའི་ལམ་ གས།        ༡༢ 
 - ཆ་མེད།         ༡༣ 
  ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ངོ།       ༡༤ 
༧་ ལེ ་བ ན་པ། 
 - ཆོག་ཐམ་ ོད་ཐངས།        ༡༥ 
 - ན་རིགས་བཟོ་བ ན།        ༡༥ 
 - ན་རིགས་ནང་འ ེན་འཐབ་ཐངས།      ༡༥ 
 - ན་རིགས་ ིར་ཚངོ་།        ༡༦ 
 - ན་རིགས་ ི་ཚོང་ ར་དང་བགོ་བ མ།      ༡༦ 
 - བཀག་དམ་དང་ ཡང་ན་ ཚད་འཛནི་ ན་རིགས།     ༡༦ 
 - མི་ངོ་གིས་ ན་རགིས་འཆང་ ོད།       ༡༧ 
 - ཚོང་དོན་གསལ་བ གས།       ༡༧ 
༨་ ལེ ་བ ད་པ། 
 - ས་ ོགས་ ན་རགིས་བཀོག་ནི་དང་བདག་གཉེར་འབད་ཐངས།    ༡༧ 
 - ་ ོའི་ལམ་ གས།        ༡༧ 
 
 
 
 
 



༩་ ལེ ་ད ་པ། 
 - ཉེས་ ོད་དང་ཉེས་ །        ༡༨ 
 - ཉེས་ ོད་ ི་གསལ་ ོན།       ༡༩ 
 - མཐོ་ག གས།        ༢༠ 
༡༠་ ལེ ་བ ་པ། 
 - བ ར་བཅོས་དང་ ཆ་གནས་ གོ་དནོ་འ ེལ་བཤད།     ༢༠ 
 - བ ར་བཅོས།        ༢༠ 
 - ཆ་གནས།         ༢༠ 
 - ོན་ཚིག།         ༢༡ 
 - གོ་དོན་འ ེལ་བཤད།        ༢༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



མཆདོ་བ དོ། 
༄། ༀ་ ་ ི། ཀ་དག་གདོད་མའི་ཕོ་ ང་གཞལ་ཡས་ནས།། མཛསེ་བ ིད་གསང་ག མ་ གས་ ེའི་རལོ་ ེག་གིས།། 
ང་ ིད་འ ོ་ མས་འཚོ་མཛད་ ན་ ི་ ལ།། བེ ་ཡ་ིའོད་ལ་ ས་ ག་འཚལ། 

 
མ ེན་པའི་ ན་མངའ་ ་བའི་སེ ེ་དང་།། བ ེ་བའི་ བས་གཅིག་ ག་ན་པ ོའི་ཞབས།། ས་པའི་མ ་ ོབས་དབང་ ག་གསང་བདག་ ེ།། 
རིགས་ག མ་མགནོ་པོས་དེང་འདིར་དགེ་ལེགས་ ོལ།། 
 
ན་ ོངས་ས་ཡི་ ནོ་ ན་ཟབ་གཏེར་ ིས།། ཡོངས་གཏམས་གསང་ཆནེ་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་བ ེངས།། ་ཡབ་ ན་བཟང་པ ་ཐོད་ ེང་ ལ།། 
ོངས་འདའིི་ ་ཡི་དཔལ་ ་ བས་ ་མཆི།། 

 
ོ་ཡི་ ོངས་འདིར་བསན་བཞིན་མི་ཡི་གར།། ངག་དབང་ མ་པར་ ལ་བའི་བཀའ་ ིན་ ིས།། འབངས་ མས་བདརེ་བཀོད་བ ད་ ེ་ ོགས་ལས་ ལ།། 

ཆོས་ ིད་རང་དབང་བ ར་མཛད་མགདོ་ ོད་བ ི།། 
 
བཀའ་བ ད་བ ན་པའ་ིཚ་ཟེར་འ མ་འ ོ་བས།། ཞི་བདེའི་འདབ་བ ་བཞག་དང་ ན་ཅིག་ །། ེ་འ ོ་ཡོངས་ ི་ ད་ ན་མཐར་ ེད་པའི།། 
ོན་ ོན་མེས་པོ་དཔལ་ ན་འ ག་པར་བ གས།། 

 
ལ་བ ན་ ི་དང་བཀའ་བ ད་རིང་ གས་ ི།། ངོ་མཚར་བ ་ཤིས་གཡས་ ་འ ིལ་བའི་ ང་།། འཛིན་མའི་ ོན་ ན་གང་བའི་ ན་འཇེབས་ ིས།། 
འ ོ་ མས་ ིན་མཛད་ ེ་མཁན་རིམ་ ོན་ ལ།། 
 
ཆོས་ ིད་ གས་བ འི་མངའ་ཐང་ད ང་ལས་མཐོ།། མཛད་བཟང་འ ིན་ལས་འོད་ ོང་ ེས་ ་འ ོ།། ཙན་དན་ ངོས་ ི་ས་ཡི་ཚངས་པ་་ཆེ།། 
དབང་ ག་ ་ཏིག་ ེང་བར་དད་ ག་བ ེགས།། 
 
བ ན་བཤིག་མ་ ང་བ ལ་བའི་མ ་བོ་ཆེ།། ག་བཞི་མགོན་དང་ལས་མགོན་ ་རོག་གདོང་།། དམ་ཉམས་ ིང་འ ིན་ ་མོ་ ད་སོལ་མ།། 
ཇག་མེ་ལ་སོགས་དམ་ཅན་ ་མཚོས་ ངོས།། 
 
ཇི་ ིད་ས་དང་ལམ་ནས་ ང་ བ་བར།། དེ་ ིད་ ལ་བས་ ིམས་ནི་ཡོངས་ ་བ ན།། དེ་བཞིན་ ན་ ོངས་ཆོས་ དི་ལས་ ངས་པའི།། 
ིམས་ ི་ ེང་གཞ་ིཟབ་མོ་འདིར་བ མ་ །། 



ང་ོ དོ། 
 
འ ག་བ ད་འཛིན་ ི་ ལ་རབས་བཞ་ིཔ་དཔལ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེ ་ེདབང་ ག་མཆོག་གི་ ད ་ ིད་བཟང་པོའ་ིའོག་ ་ 
ལ་ཁབ་གོང་འཕལེ་ ི་འ ར་བ་དང་བ ན་ ན་ ས་དང་ ན་རིགས་ ་ ནང་འ ེན་དང་ ིར་བཙངོ་བཟོ་བ ན་་ཚངོ་ ར་དང་བགོ་བ མ་ 
ེལ་འ ེན་འབད་ནི་དང་ གཞན་ཡང་དེ་དང་འ ེལ་བའི་ གནད་དོན་ ་བཅའ་ ིམས་འདི་གིས་ ན་ ོང་འབད་ནི་ཨིན། 

 
དེ་ཡང་ ལ་ཁབ་ནང་ཐོབ་མི་ ས་ཚད་ཞན་ གས་ལས་བ ེན་པའི་ ན་རིགས་ ིས་ འ ོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ ་གི་འ ོད་ 
བ ེན་ ི་གནོད་ཉེན་ ང་ ོབ་ ི་དོན་ ་དང་། 
 
ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ངོ་ ་གིས་ ན་དང་འ ེལ་བའི་ལས་དོན་འདི་ ་ ལ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ས་ཁོངས་ ི་ཆོག་ཐམ་ དོ་ནི་ ་ཚད་འཛིན་འབ

ད་ཐབས་ ། 
 
ན་རིགས་བཟོ་བ ན་དང་ མཛོད་ ་ིབདག་གཉེར་ ེལ་འ ེན་ ཚངོ་ ར་ ནང་འ ེན་ ིར་བཙོང་ 

དེ་ལས་གདན་དོན་དེ་དང་འ ེལ་བའི་རིགས་ ་ ་ཚད་འཛིན་ ིམས་དོན་ ངི་ ིང་བཟོ་ཐབས་ ་གལ་ཆེཝ་ཨིན། 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ལེ ་དང་པ། 
༡་ མཚན་གནས་དང་ ཆ་འཇགོ་ བ་ཚད་ འག་ོབ གས་ ་ཚསེ། 
 
 ཀ། མཚན་གནས། 
  འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་ ན་ ི་བཅའ་ ིམས་ གནམ་ལོ་ ་མོ་ ག་ལོའམ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཅན་མ་ཟེར་ བ་དག།ོ 
 
 ཁ། ཆ་འཇགོ། 
  བཅའ་ ིམས་འདི་ རང་ གས་གནམ་ལོ་ ་མོ་ ག་ལོའམ་རང་ ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༨ ི་ལོ་ ༢༠༠༣ ི་ ་ ༨  
  པའི་ཚེས་ ༥ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་ཐངེས་ ༨༡ པའ་ིནང་ལས་ གཤམ་གསལ་ ར་ཆ་འཇོག་ བ། 
 
 ག། འག་ོབ གས། 

བཅའ་ ིམས་འདི་ རང་ གས་གནམ་ལོ་ ་མོ་ ག་ལོའམ་རང་ ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༨ དང་ ི་ལོ་ ༢༠༠༣ ི་ ་ ༨ 
པའི་ཚེས་ ༥ ལས་འགོ་བ ང་ ་ེལག་ལེན་འཐབ་དག།ོ 

 
 ང། བ་ཚད། 
  བཅའ་ ིམས་འདི་འ ག་ ལ་ཁབ་ཡངོས་ ་ བ་ཨིན། 
 
༢་ ཆ་མདེ། 
༢་༡ ོན་གོང་ལས་ཡོད་པའི་ ན་ ི་གནད་དོན་དང་འ ེལ་བའ་ི མིས་ཡིག་གི་རགིས་ག་ཅི་ར་ཡོད་ ང་ཆ་མེད་མཛད་ བ། 
༢་༢ ིམས་དོན་ ༢་༡ ནང་ག་ད་ེ ེ་འཁོད་ཡོད་དེ་རང་འབད་ ང་ བཅའ་ ིམས་འདི་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ ོན་མར་ལས་ 

གནད་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་ ང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་ག་ཅི་ར་འཐབ་ ི་ཡདོ་དེ་འབད་ ང་ དེ་ ་ཧེ་མའི་ ིམས་ཡིག་དང་ ཡང་ན་ 
ཡན་ལག་ ིམས་ཡིག་ ་དང་འ ིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ ེ་ཆ་བཞག་དགོ། 

 
༣་ ག་ོདནོ། 
 བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་འཁོད་པའི་ མིང་ཚིག་གིས་གནད་དོན་སོ་སོར་ཧ་གོ་དགོཔ་ ེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ 

དེ་མིན་གཅིག་ཚགི་གིས་མང་ཚིག་ ་ག་ོནི་དང་ཕོ་ཚགི་གིས་མོ་ཚིག་ ་ཡང་ཧ་གོ་དགོཔ་ཨིན། 
 



ལེ ་གཉསི་པ། 
འ ག་ ན་ ་ིབཀདོ་ཚགོས་དང་ ན་ ་ི ད་རགི་ སོ་ ནོ་ཚགོས་པ། 

 
༤་ འ ག་ ན་ ་ིབཀདོ་ཚགོས། 
༤་༡ ག ང་ ་ ན་ ི་ ད་རིག་གི་གནད་དནོ་ ོས་ ོན་དང་འ ེལ་བའི་བཟོ་བ ན་ ནང་འ ནེ་ ཚོང་ ར་དང་ ན་རགིས་བགོ་བ མ་ 

གཞན་ཡང་བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་ཡདོ་པའི་ལས་དོན་ ་བ བ་ནིའི་དོན་ ་ག ང་གིས་འ ག་ ན་ ི་བཀོད་ཚོགས་ཟེར་མི་ཅིག་གཞ་ིབ ག་ 
འབད་དགོ། 

༤་༢ བཀོད་ཚོགས་ནང་ ་ ད་དགོ་པའི་འ ས་མི་ གཤམ་གསལ། 
 ཀ། གསོ་བའི་ ོན་པོ་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏེ་བཀོད་ཚགོས་ ི་ ི་འཛིན་འབད་དགོ། 
 ཁ། སོ་ནམ་ ན་ཁག་གི་ ང་ཆེན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏེ་བཀོད་ཚོགས་ ི་ ི་འཛིན་འོག་མ་འབད་དག།ོ 
 ག། གསོ་བ་དང་འ ོད་བ ེན་ཚོགས་ འོི་ཚོགས་གཙོ་འགོ་མ་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏེ། 
 ང། གསོ་བའི་ལས་ ངས་ ི་མདོ་ཆེན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏེ། 
 ཅ། ོ་ནོར་ལས་ ངས་ ི་མདོ་ཆེན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏེ། 
 ཆ། བ ན་ ས་ ན་ཁག་གི་མདོ་ཆེན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏེ། 
 ཇ། འ ག་ཚོང་དང་བཟ་ོ ་ཚོགས་ འེི་གཙ་ོའཛིན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏེ། 
 ཉ། ན་རིགས་ ད་བཀོད་དབང་འཛིན་ ི་ ན་རིགས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ་ ིས་ བཀོད་ཚོགས་ ི་འ ས་མི་ ང་ཆེན་འབད་དགོ། 
 
༥་ བཀདོ་ཚགོས་ ་ིདབང་ཚད། 
༥་༡ བཅའ་ ིམས་འདི་འཛིན་ ོང་འཐབ་པའི་ བས་ཐོན་པའི་ ད་རིག་གནད་དོན་ ་ ོས་ ོན་འབད་ནི་དང་ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ས་རམི་བཞིན 
 ོད་པའི་ ་འགན་ ་བ བ་ཐབས་ ་ ད་རགི་ ོས་ ནོ་འབད་མ་ི ན་ ི་ཚོགས་པ་གཅིག་བཀོད་ཚོགས་ ིས་གཞི་བ གས་འབད་དགོ། 
༥་༢ བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའ་ིདོན་ཚན་ ་ ན་ ངོ་འབད་ཐབས་ ་ བཀོད་ཚོགས་ སི་བཅའ་ཡིག་བ མ་དགོ། 
༥་༣ བཀོད་ཚོགས་ ི་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ངོའི་ཐོ་བཀོད་ ི་དོན་ ་དགོས་མཁའོི་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་ ོང་གི་རིམ་པ་ཐག་བཅད་ཐོག་བ ིག་ 
 བཀོད་འབད་དགོ། 
༥་༤ བཀོད་ཚོགས་ ི་ ན་ ི་ ན་བཀོད་དབང་འཛིན་ནང་ ་ དགོས་མཁོའ་ི ད་རིག་ཅན་ ི་ མི་ངོ་ ་གི་ཤེས་ཚད་ ་ིརིམ་པ་ ་བ ིག་བཀོད་ 
 འབད་དགོ། 
༥་༥ བཀོད་ཚོགས་ ི་ ན་བ ག་ད ད་ཁང་གི་ད ེ་ད ད་ ི་ ན་ འི་གནད་དོན་ཐོག་ ་ གལ་ དི་ ོད་ཉོགས་རེ་ ང་ཚེ་ དཀའ་ཉོགས་ ་ 
 སེལ་ཐབས་ ་བ ར་ འི་དབང་ཚད་ ན་པའི་བ ག་ཞབི་ཁང་ཅིག་ངོས་འཛནི་འབད་དགོ། 



༥་༦ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ན་རིགས་ ི་རནི་གོང་ ་ ན་ ངོ་འབད་ནི་གི་དབང་ཆ་དེ་ ན་རིགས་ ད་བཀོད་དབང་འཛིན་ ་དབང་འཛནི་ ་ 
 ོད་དགོ། 
༥་༧ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ གལ་ ིད་ དགོས་མཁོ་དང་བ ན་ ཅ་དངོས་ག་ཅི་ར་ཨིན་ ང་ ན་རིགས་ ེ་ཐོ་བཀདོ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ 

འབད་མ་དགོ་པར་ཡང་ཆག་གཏང་ནི་གི་ངོས་ལེན་བཀོད་ ་ ོད་ནི། 
༥་༨ ན་རིགས་ག་ཅི་ར་བཟོ་བ ན་འབད་དགོ་ ང་ གནང་བ་ ིན་ནི་གི་དབང་ཆ་ བཀོད་ཚོགས་འད་ི ངམ་གཅིག་གིས་གནང་ཐག་ཆོག། འདི་ 
 བ མ་མའི་ངོས་ལེན་ ི་གནང་བ་འདི་ ན་རིགས་ག་ཅི་འབད་ ང་བཟོ་བ ན་མ་འབད་བའི་ ་གོང་ལས་ ་དག།ོ 
༥་༩ བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་ ་ཁ་གསལ་ ་ེབཀོད་ཡོད་མིའ་ིདནོ་ཚན་ ་ ལག་ལནེ་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལས་དགོཔ་ཡོད་པའི་འ ེལ་ཡོད་གནས་ 
 ངས་ག་ཅ་ིར་ཨིན་ ང་བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ན་ ོང་འཐབ་དགོ། 
༥་༡༠ བཀོད་ཚོགས་ ིས་བཅའ་ཡིག་བ མ་ཐོག་ བཀོད་ཚགོས་རང་གི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ལམ་ གས་དང་ ོད་ ལ་ ་ ན་ ོང་འབད་ནི་ 
 དང་ འདི་བ མ་མའི་བཅའ་ཡིད་དང་ལམ་ གས་ ་ཡང་མི་ ེའི་གནས་ ལ་དོན་ལས་དཔར་བ ན་འབད་དགོ། 
༥་༡༡ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ ས་ བས་ ་དམགིས་བསལ་ ི་གནད་དོན་དང་འ ེལ་བའི་ལས་དོན་ ་ངསོ་ལེན་འབད་ནི་དང་ ན་ 

་ ོད་ནིའི་དོན་ ་ ད་རིག་དང་ ན་པའི་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ངོ་ ་གིས་ཚོགས་ ང་གཅིག་གཞི་བ ག་འབད་དགོ། 
༥་༡༢ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ན་རིགས་ག་ཅི་ར་འབད་ ང་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་གནས་ ངས་ ་ རང་མོས་ཐག་ཆོད་ ི་དབང་ཚད་ ར་བ ར་བཟོ་ 
 འབད་དགོ། 
༥་༡༣ ན་ ས་དང་ ན་རིགས་ ་ཐོ་བཀོད་ ི་དགོས་མཁོ་ནང་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་དགོ་པར་ཡང་ཆག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ཆག་འབད་དགོ་ 
 པའི་དམིགས་བསལ་གནད་དོན་ ་ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ཡང་ཆག་འབད་བའ་ི བས་ད ེ་བ་ཁ་གསལ་ ེ་བཀོད་དགོ། 
༥་༡༤ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ཅ་དངོས་ག་ཅི་རང་ཨིན་ ང་ ན་རིགས་ཨིན་པའི་ངསོ་ལེན་ ི་གསལ་བ གས་འབད་ནིའི་དབང་ཆ་ཡདོ། 
༥་༡༥ ན་རིགས་ག་ཅི་ར་འབད་ ང་ བདེ་ དོ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ བས་འ ་ོབ་མི་དང་སེམས་ཅན་ ི་འ ོད་བ ེན་ ་ཉེན་འ བས་འ ང་ནི་ 
 གི་ ན་རིགས་དང་ ཡང་ན་ ན་ ས་ ་དང་ཉེར་མཁའོི་ཕན་ ས་ ི་ཚད་གཞི་མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ ན་ ས་འདི་ནང་གསོ་ཐབས་ ི་ ན་ 
 ས་ ་མ་ཚངས་ཡདོ་པའི་བདོན་ ངས་ ་བཀོད་ཚོགས་ སི་ཐོབ་མ་ཚད་ གལ་ ིད་ མི་སེར་ ་ིམཐའ་དོན་ ་དགཔོ་ཐོན་པ་ཅིན་ བཅའ་ 
 ིམས་འདི་ནང་གི་དོན་ཚན་གཞན་ ་དང་བ ན་བ་དགོ་པར་ ན་ ི་ ན་བཀོད་དབང་འཛིན་ ་འདི་བ མ་ ི་ ན་ ས་རིགས་ནང་འ ེན་  
 ཚོང་ ར་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་བཀག་དམ་ ི་ ན་བ ལ་དབང་ཆ་ཡགི་ཐོག་ ་ ིན་ཆོག། 
 
 
 
 
 



༦་ བཀདོ་ཚགོས་ ་ི ་འགན། 
བཀོད་ཚོགས་ ིས་ བཅའ་ ིམས་འདི་གི་ ེ་ཚན་ (༥) པའི་ནང་བཀདོ་ཡོད་མི་ ིར་བཏང་གི་ ིམས་དནོ་དང་ འ ིལ་མ་དགོ་པར་ 
བཅའ་ཡིག་ ་བཟོ་ཆོགཔ་དང་ འདི་བ མ་མའི་བཅའ་ཡགི་འདི་ཡང༔ 

 ཀ། གཤམ་གསལ་ ི་དནོ་ལས་ ་ཡིག་འ ་ིཤོག་གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ༔ 
  ༡་ ན་རིགས་ ི་ཐོ་བཀོད། 
  ༢་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ངོ་གི་ཐོ་བཀོད། 
  ༣་ བཟོ་བ ན་དང་ཚོང་ ར་ བགོ་བ མ་ ི་ས་ ོ་གི་དོན་ལས་ཆོག་ཐམ་དང་ཝ 
  ༤་ ན་རིགས་ ིར་ཚངོ་དང་ནང་འ ེན་ ་ིདོན་ལས། 
 ཁ། ན་རིགས་དང་ ་གཡོག་ མི་ངའོི་ཐོ་བཀོད་དང་ གོང་ག་ིཆོག་ཐམ་དོན་ ་ ་ ོའི་ལམ་ གས་དང་ ་ཡོན་ ་གསལ་བཀོད་ 
  འབད་དགོ། 
 ག། ས་ཁོངས་ ི་ཆགོ་ཐམ་ མི་ངོ་ ོགས་ བ་ཅན་དང་ ན་རགིས་ ་ཐོ་བཀོད་ ི་དོན་ལས་ལག་ ེར་འ ི་ཤོག་ གསལ་བཀོད་ 
  འབད་དགོ། 
 ང། ན་རིགས་ཐོ་བཀདོ་ ི་དོན་ལས་ ་ཡགི་དང་གཅིག་ཁར་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཆ་ཚང་དང་གནས་དོན་ ི་འ ི་ཤོག་ ་གསལ་ 
  བཀོད་འབད་དགོ། 
 ཅ། ས་ཁོངས་ ི་ཆོག་ཐམ་དོན་ལས་ ཚད་གཞི་ ང་ཤོས་རང་ག་དེ་ཅིག་དགོཔ་ཡདོ་པའི་གསལ་བཀདོ་འབད་དགོ། 
 ཆ། ན་རིགས་ ི་ཚོང་པ་དང་བཟོ་བ ན་འབད་མའིི་ཆགོ་ཐམ་རིགས་འ ིལ་དགོ་པའི་ཚད་གཞི་དང་གནས་ཚད་ གསལ་བཀོད་ 
  འབད་དགོ། 
 ཇ། ན་རིགས་ ་གནས་ཚད་ ་བ ན་དགོ་པའི་ཚད་གཞི་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 ཉ། ཆོག་ཐམ་ཡོད་མི་ ་གིས་བདག་གཉེར་འབད་དགོ་པའི་ཡགི་རིགས་དང་ཐོ་དབེ་ ་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 ཏ། ག ང་གི་ད ེ་ད ད་པ་གིས་ ོད་ནའི་ིའ ི་ཤོག་ ་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 ཐ། ེ་ཚན་འདི་ནང་ བཀོད་ཚོགས་ ི་ལས་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་མི་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ བས་ ོ་ ར་ ི་ ་དོན་འཐོན་མི་ 
  གནད་དོན་གཞན་ ་གི་ ོར་ བཀདོ་ཚོགས་ ིས་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ད། བཀོད་ཚོགས་འདི་གིས་འ ག་ ལ་ཡངོས་ ི་ ན་ ོར་ལག་དེབ་འདི་ཐོག་ ་ འ ོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ ི་ ན་ ་གི་ ོར་ 
ན་ ི་ ན་བཀོད་དབང་འཛིན་ ིས་ ས་ཐོག་ཁ་གསབ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏི་དཔེ་བ ན་འབད་མ་འབད་བ ་ ོག་འབད་དགོ། དཔེ་ 

 དེབ་དེ་ནང་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ ་ ད་དགོཔ་འདི་ཡང༔ 
 (༡) ཐོ་བཀོད་ ི་གནང་བ་ཐོབ་མི་ ན་རིགས་རེ་རེ་བཞིན་ ི་གསོ་ཐབས་རིམ་པ་ལོགས་ ་ ེ་ཞིནམ་ལས་ ན་ ོར་ལག་ 
  དེབ་ནང་ ད་དགོ། 



  (༢) འ ོ་བ་མི་ ེ་ ཡང་ན་ སེམས་ཅན་ ི་འ ོད་བ ེན་ ི་དོན་ ་མཁོ་ཆའེི་ ན་རགིས་མཁོ་ བས་འབད་ཡོད་མི་ ་ཡང་ 
   ད་དགོ། 

(༣) ཚད་འཛིན་དང་བཀག་དམ་ཡོད་མི་ ན་རིགས་ ི་ཐོ། 
(༤) བཀོད་ཚོགས་ ིས་ དཔེ་བ ན་འབད་དགོཔ་ ེ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་གནས་ ལ་གཞན་ ་ཡང་ ད་དག།ོ 

 
༧་ བཀདོ་ཚགོས་ ་ིཞལ་འཛམོས། 
 
༧་༡ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ལས་དོན་བ བ་ནི་གི་དོན་ ་ བས་དང་བ ན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་གནང་དགོཔ་ཨིན་ འདི་འབདཝ་ད་ ང་ཤོས་ར་ 
 ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་ཐེངས་ ༢ རེ་ཚགོས་དགོ། བཀདོ་ཚོགས་ ི་འཛིན་ སི་ ས་ནམ་རང་འབད་ ང་ཚོགས་པའི་དགོས་མཁའོི་གནད་ 
 དོན་དང་བ ན་ གལ་ཅན་ ི་ལས་དོན་བ བ་དགོཔ་དང་འ ིལ་ཏེ་བཀོད་ཚགོས་ ི་ ཞལ་འཛམོས་ཚོགས་ཆགོ། 
༧་༢ བཀོད་ཚོགས་ ི་ ི་འཛིན་འདི་མེད་པ་ཅིན་ བཀོད་ཚོགས་ ི་ ི་འཛིན་འོག་མ་འདི་གིས་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་དགོ། 
༧་༣ བཀོད་ཚོགས་ ི་འ ས་མིའི་ ང་ཆེན་ ིས་ ཁག་ཆའེི་གནད་དོན་དང་འ ེལ་བའི་བཀོད་ཚོགས་ ི་ཞལ་འཛོམས་ སོ་ཆོད་དང་ཡིག་རགིས་ ་ 
 ང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༡༠ རིང་བཞག་དག།ོ 
 
༨་ ཚགོས་མའི་ི ངས་ཚད། 
 
༨་༡ བཀོད་ཚོགས་ ི་འ ས་མི་ག མ་ད ་གཉིས་ཡོད་པ་ཅིན་ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་ཆོག། 
༨་༢ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ོས་ཐག་ག་ཅི་རང་ཆོད་ ང་ འ ས་མིའི་ཁ་ ངས་མང་ཤོས་ ་ཆ་འཇགོ་འབད་དགོ། 
༨་༣ ཚོགས་ ན་བ ག་པའི་ བས་འ ས་མི་ ་གི་བར་ན་ ག་དེམ་ཅིག་ ེ་ཚོགས་ ན་འ ་མཉམ་ཐནོ་སོང་པ་ཅནི་ ི་འཛིན་ ིས་ཐག་ཆདོ་ ི་ 
 ཚོགས་ ན་བ ག་དགོ། 
 
༩་ ན་ ི་ ད་རགི་ སོ་ ནོ་ཚགོས་པ། 
 
༩་༡ གོང་གི་ ེ་ཚན་ ༥་༡ པའི་ནང་བཀདོ་ཡོད་མི་ ན་ ི་ ད་རིག་ ོས་ ོན་ཚོགས་པའི་ནང་གཤམ་གལས་འ ས་མི་ ་ དཔ་ཨིན། 
 ཀ། ལ་ཡོངས་ ན་ ི་ཚོགས་པའི་ ་ིའཛནི་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏེ། 
 ཁ། ལ་ཡོངས་ ོ་ནོར་ ན་ ི་ཚོགས་པའི་ ི་འཛིན་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏེ། 
 ག། གསོ་བའི་ ན་ཁག་ལས་ངོས་འཛིན་ཡདོ་པའི་ ང་འཚོའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་གཅིག། 



 ང། སོ་ནམ་ ན་ཁག་ལས་ངོས་འཛིན་ཡདོ་པའི་ ོ་ནོར་ ང་འཚོའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་གཅིག། 
 ཅ། གསོ་བའི་ ན་ཁག་ལས་ངོས་འཛིན་ཡདོ་པའི་ནང་པའི་ ང་འཚའོི་ཤེས་ཚད་ཡདོ་མི་གཅིག། 
 ཆ། གསོ་བའི་ ན་ཁག་ལས་ངོས་འཛིན་ཐོག་ལས་ ན་ ོར་ ད་རིག་ཤེས་ཚད་ཡདོ་མི་གཅིག། 
 ཇ། གསོ་བའི་ལས་ ངས་ ི་ ན་ ོར་གཙ་ོའཛིན་གཅིག་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏེ། 
 ཉ། ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་ལས་ག ང་གི་ ན་ ི་ད ེ་ད ད་པ་ ་འགན་ལས་བ ེན་ཏེ། 
 
༩་༢ གོང་གི་ ེ་ཚན་ ༩་༡ པའི་ནང་ངོས་འཛིན་འབད་ཡདོ་མི་ཚོགས་པའི་འ ས་མི་ ལ་ལས་ (ག)(ང)(ཅ)དང་(ཆ) ་གིས་ ལོ་ངོ་ ༣ 

ི་རིང་ཡིག་ཚང་འཛིན་ ོང་འཐབ་ནི་དང་ འཛིན་ ོང་འཐབ་མིའི་འ ས་མི་ ེ་མཐོ་ཤོས་རང་ཚར་གཉིས་འབད་ནི་གི་འོས་འབབ་ཡདོ། 
༩་༣ ཚོགས་པའི་དོན་ལས་ ི་འཛིན་དང་ ང་ཆེན་ ཚོགས་པ་ཁོངས་ར་ ་གི་འ ས་མི་ ས་ལས་བཙག་འ ་འབད་དག།ོ 
༩་༤ ཚོགས་པ་གིས་ལས་དོན་བ བ་ནིའི་དགསོ་མཁོ་དང་བ ན་འ ལ་འ ལ་ ེ་ཚགོས་དགོཔ་ཨིན་ འདི་འབདཝ་ད་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་ ང་ 
 ཤོས་རང་ཐེངས་ ༣ དེ་རེ་ཚགོས་དགོ། 
༩་༥ ཚོགས་མི་ ངས་ཚད་ལས་འ ས་མི་ག མ་ད ་གཉིས་ཡོད་པ་ཅིན་ཞལ་འཛམོས་ཚོགས་ཆགོ། 
 

ལེ ་ག མ་པ། 
ན་རགིས་ ན་བཀདོ་དབང་འཛནི། 

 
༡༠་ ན་རགིས་ ན་བཀདོ་དབང་འཛནི། 
 ན་ ི་བཅའ་ ིམས་དང་བཅའ་ཡིག་ ི་ནང་དོན་ ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ན་རིགས་ ན་བཀོད་དབང་འཛནི་འདི་ འཛིན་ ངོ་འཐབ་ 
 ནི་གི་དོན་ལས་ ག ང་གི་ ་འགན་ནང་འ ིལ་བའ་ིཤེས་ཚད་འོས་འབབ་དང་ཉམས་ ོང་ ན་པའི་ ད་རགི་ཅན་ ི་ མི་ངོ་ལངསམ་ ེ་གཞི་ 
 བ གས་འབད་དག།ོ 
 
༡༡་ ན་རགིས་ཚད་འཛནི་ ་ི བ། 
༡༡་༡ ན་ ོར་དང་ ན་རིགས་ ི་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་ ོང་ཡོད་མི་ ན་རིགས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ་དེ་ ན་རིགས་ ན་བཀོད་དབང་འཛིན་ ི་ 
 འགོ་དཔོན་ ེ་ག ང་གིས་བ ོ་བཞག་འབད་དགོ། 
༡༡་༢ ན་རིགས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ་ ིས་ བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་གི་ལས་དོན་ ར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
༡༡་༣ ིམས་ གས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ་དང་གཅིག་ཁར་ ལ་ཁབ་ ི་ནང་གཉིས་ཆ་རང་ ་ ན་རིགས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ་ ིས་རང་མཉམ་ 
 འ ེལ་འབད་དགོ། 



ལེ ་བཞ་ིཔ། 
ན་རགིས་བ ག་ད ད་ཁང་། 

 
༡༢་ ན་རགིས་བ ག་ད ད་ཁང་། 
 
༡༢་༡ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ བཅའ་ ིམས་དང་བཅའ་ཡིག་འདི་གི་ལས་དོན་བ བ་ཐབས་ ་ བཀོད་ཚགོས་རང་གི་འོག་ ་ ན་རིགས་བ ག་ད ད་ 
 ཁང་གཅིག་གཞི་བ ག་འབད་དགོ། 
༡༢་༢ གལ་ ིད་ བཀདོ་ཚོགས་ ིས་ གསལ་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་གི་ ན་དང་ ན་ ི་ ེ་ཚན་ ཡང་ན་ 

ེ་དངོས་ཅན་/ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ ་གི་ད ེ་ཞིབ་ལས་དནོ་ ་ ལས་འ ལ་དེ་གི་དོན་ ་བཀོད་ཚོགས་ ིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ 
ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་གཞན་ག་ ེ་ཡོད་ ང་ དེ་ཁར་བ ག་ད ད་འབད་དགོ། 

 
༡༣་ ན་རགིས་བ ག་ད ད་ཁང་ག་ི ་འགན། 
 
༡༣་༡ བ ག་ད ད་ཁང་ག་ི ་དོན་དང་ ང་ོདཔེ་ད ེ་ད ད་ ོད་ཐངས་ ི་ལམ་ གས་ དེ་ལས་ད ེ་ད ད་ ན་ འི་འ ི་ཤོག་ འདི་དང་བ ན་པའི་ 
 ་ཡོན་ ན་ད ་ད ད་ཁང་གི་ ་དནོ་བ བ་ཐབས་ ་དགོ་པའ་ིབཅའ་ཡགི་ ་བཀོད་ཚགོས་ ིས་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། 
༡༣་༢ ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་གིས་ དོ་མི་ ན་ད ་ད ད་ ི་ ན་ ་འདི་ ་ ོད་ ོག་དང་མ་བ ིགཔ་རེ་ ང་ཚེ་ བ ར་ འི་དབང་ཚད་ 
 ན་པའི་བ ག་ད ད་ཁང་གི་ ན་ ་/ བ་འ ས་འདི་འ ར་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 
 
༡༤་ ག ང་ག་ི ན་རགིས་ད ེ་ད ད་པ། 
 
༡༤་༡ ག ང་གི་ ན་རིགས་ད ེ་ད ད་པའི་དོན་ ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ དགོས་མཁོའི་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་ ོང་ཅན་ ི་མི་ངོ་འདི་ 

ག ང་གིས་ ན་རགིས་བ ག་ད ད་ཁང་གི་འགོ་དཔོན་ ེ་བ ོ་བཞག་འབད་དགོ། 
༡༤་༢ ད ེ་ད ད་པ་གིས་དམིགས་བསལ་ ི་ ན་ ས་རིགས་ ི་ ེ་ཚན་ད ེ་ད ད་དང་བ ག་ད ད་ ་བཀོད་ཚོགས་ ཡང་ན་ ན་ ི་ ན་བཀོད་ 
 དབང་འཛིན་ ིས་ཁ་གསལ་ ེ་བཀོད་ཡོད་མི་ ར་ ་འབད་དགོཔ་དང་ འད་ིགིས་མ་ཚད་ ལས་དོན་གཞན་ཡང་ད ེ་བ་ཁ་གསལ་ ར་ ་ 
 ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 
 



ལེ ་ ་པ། 
ཞབི་ད ད། 

 
༡༥་ ཞབི་ད ད། 

 
དབང་འཛིན་ ིས་དབང་ཆ་ ོད་མི་  ན་ ི་ཞིབ་ད དོ་པ་དང་ག ང་འ ེལ་ ི་མི་ངོ་ ་གིས་ ཞིབ་ད ད་ ་ིལས་རིམ་ ་ བཅའ་ ིམས་ 
འདི་གི་ནང་དོན་ ར་ ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
ཞིབ་ད ད་འབད་ན་ིའདི་ ན་ ི་བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་གི་ ིམས་དང་ལམ་ གས་ནང་བཀདོ་ཡོད་མི་ ར་ ་འབད་དགོ། 

 
༡༥་༡ ན་རགིས་ཞབི་ད དོ་པ། 

 
བཀོད་ཚོགས་ ིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་ ོང་ཅན་ ི་མི་ང་ོ ་ བ་ ོན་བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ ར་ ་ 
ག ང་གིས་ ན་རགིས་ཞིབ་ད ོད་པ་ ེ་བ ོ་བཞག་འབད་དགོ། 

 
༡༥་༢ ན་རགིས་ཞབི་ད དོ་པ་ག་ིདབང་ཚད། 
  

ཀ། བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་གི་ ེ་ཚན་ ༡༥་༡ གི་ནང་དནོ་ ར་བ ོ་བཞག་འབད་མི་ ན་རིགས་ཞབི་ད ོད་པ་དང་དབང་འཛིན་ ིས་ 
  བ ོ་བཞག་འབད་མི་ག ང་འ ེལ་ ི་མི་ངོ་ ་གིས༔ 
  ༡་ ན་རིགས་ག་ཅི་ར་འབད་ ང་ བཟོ་སའི་ས་གནས་ ི་ས་ཁོངས་ ་ནང་ཞིབ་ད ད་འབད་དགོ། 
  ༢་ ན་རིགས་ག་ཅི་ར་འབད་ ང་ བཙོང་ས་དང་མཛོད་བདག་གཉེར་འབད་ས་ ཡང་ན་ ཚངོ་ ར་འཐབ་ས་ དང་ 
   བགོ་བ མ་འབད་སའི་ས་གནས་ ི་ས་ཁོངས་ ་ནང་ཞིབ་ད ད་འབད་དགོ། 
  ༣་ ན་རིགས་བཟོ་བའི་བ ང་ཡདོ་མི་དང་བཙོན་བའི་བ ང་ཡོད་མི་ བགོ་བ མ་འབད་བའི་བ ང་ཡོད་མི་ ་ད ེ་ད ད་ 
   ི་དོན་ལས་ངོ་དཔེ་འབག་ཆོག། 
  ༤་ ན་རིགས་ཞིབ་ད ོད་པ་གིས་མི་ངོ་ག་གིས་འབད་ ང་ བཅའ་ ིམས་འདི་ལས་འགལ་བའི་ ་ ོད་ངན་པ་འབད་བའི་ 
   ར་ ངས་དང་དོགས་པ་ ང་ཚེ་ འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་ ི་ལོ་ ༢༠༠༡ གི་ཞ་ི ོད་དང་ཉེས་ དོ་ ་བའི་གནད་གཅོད་ ི་ 
   དོན་ཚན་དང་འ ལི་ཏི་ མི་ངོ་དེ་འཚལོ་ནི་དང་ས་ཁོངས་ག་ ེ་འབད་ ང་མི་ངོ་འཚོལ་ནའིི་དོན་ལས་འ ལ་ཆོག། 
 



  ༥་ བཅའ་ ིམས་འདི་དང་མ་འ ིལ་བའི་ ན་ ས་འཆང་ དོ་འབད་ཡདོཔ་དང་འབད་བའི་བ ང་ཡོད་མི་ མི་ངོ་དེ་ ་ 
   འདི་བ མ་མའི་བདག་གཉེར་འབད་ཡོད་མི་ ན་ ས་འདི་གཏན་འབེབས་ ི་ ས་ ན་ ིན་མི་འདི་ནང་ བཀོག་མ་ 
   ཆོགཔ་དང་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆགོ་པའི་ ོར་བཀག་དམ་འབད་དགོ་པའི་ རོ་ བཀོད་ཚགོས་ ིས་ཡིག་ ་ ོད་དགོ། 
  ༦་ དབང་འཛིན་ ིས་ ོད་པའི་ ་འགན་གཞན་ག་ཅི་ར་ཨིན་ ང་ ལ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 
 ཁ། ན་རིགས་ཞིབ་ད ོད་པ་ ཞིབ་ད ད་ ི་དོན་ ་འོང་པའི་ བས་ ཆོག་ཐམ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་མི་ཐོ་བཀདོ་མི་ངོ་ ོགས་ 
  བ་ཅན་ ་གིས་ས་ཁོངས་ ་ནང་ ཐགོས་ཆགས་མདེ་པར་འ ལ་བ ག་ནི་དང་ ་འགན་བ བ་ནི་གི་དོན་ ་ གནས་ ལ་ ་ 
  དཀའ་ངལ་ག་ན་ིཡང་མེད་པར་ ིན་དགོཔ་དང་ ན་རགིས་གི་ཐོ་དེབ་དང་ གལ་ཆའེི་ཡགི་རིགས་ ་ཡང་ཞིབ་ད དོ་པ་ ་ ོག་ 
  དགོ། 
 ག། ཞིབ་ད ོད་པ་གིས་ ཞིབ་ད ད་ ི་དོན་ལས་ངོ་དཔེ་འདི་བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ལམ་ གས་དང་ཚད་གཞི་ ར་ ་ 
  འབག་དགོ། 
 
 

ལེ ་ ག་པ། 
ཐ་ོབཀདོ། 

 
༡༦་ ཐ་ོབཀདོ། 
༡༦་༡ དབང་འཛིན་ ིས་བཅའ་ ིམས་འདི་གི་ ེ་ཚན་ ༡༦་༢ པའི་ནང་དོན་ ར་ ་ བཀོད་ཚོགས་ལས་གནང་བ་ཐོབ་ཡོད་མི་ ན་རིགས་ ་ 
 གཤམ་གསལ་ ར་ ཁ་གསལ་ ེ་ཐོ་བཀོད་དོན་ལས་ཐོ་དབེ་མ་ཡིག་བཞག་དགོ༔ 
 ཀ། ན་ ས་རིགས་དང་⁄ ེ་དངོས་ཅན་⁄ ོན་འགགོ་ ན་ཁབ་ ་གི་མིང་། 
 ཁ། ན་རིགས་ ི་བ ེ་ ོར་ནང་ ད་པའི་ ན་ ས་ ས་པ་ཅན་དང་ ས་པ་མེད་མི་ ་གི་གཏན་ཁེལ་འ ེལ་བཤད་ཆ་ཚང་། 
 ག། ན་རིགས་བཟོ་བ ན་པ་གི་མིང་དང་ཁ་ ང་། 
 ང། ནང་འ ེན་⁄ ིར་བཙོང་འཐབ་མི་ག་ིམིང་དང་ཁ་ ང་། 
 ཅ། བཀོད་ཚོགས་ལས་གནང་བ་ཐོབ་པའི་ཐོ་བཀོད་ ི་ཨང་ ངས། 
 ཆ། ཐོ་བཀོད་ ི་ ་ཚེས། 
 ཇ། ན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་དགོ་པའི་ ན་ ཡང་ན་ མ་དགོ་པའི་ ན་⁄ནང་པའི་ ན། 
 



༡༦་༢ ན་རགིས། 
༡༦་༢་༡ ན་རིགས་འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ་བཟོ་བ ན་འབད་འབདཝ་ ནང་འ ེན་དང་ ིར་བཙངོ་ ཚངོ་ ར་དང་བགོ་བ མ་འབད་ནའིི་ ན་ 
 རིགས་ ་བཅའ་ མིས་འདི་གི་ལམ་ གས་ ར་ག་ར་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
༡༦་༢་༢ འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་དང་ འིི་ ལ་ཁབ་ནང་བཟོ་བ ན་འབད་མི་ ན་རིགས་ ་བཙོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ བགོ་བ མ་ ི་དམིགས་དནོ་བ ེད་ 
 མི་ ་ བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་གི་ལམ་ གས་ ར་ ་ ཁོང་གི་ ན་རགིས་ ་ཐོ་བཀོད་འབད་དག།ོ 
༡༦་༢་༣ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བའི་ ན་རིགས་ ་བགོ་བ མ་དང་ ེབས་ཚོང་ ནང་འ ེན་ནང་ ིར་བཙངོ་འབད་མི་ ་ བཀོད་ཚོགས་ལས་དམིགས་ 
 བསལ་ ས་ཚོད་གཏན་ཁེལ་ ིན་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ ན་བ ལ་གསལ་བ གས་འབད་བའ་ི ས་ཚོད་ལས་ ་ང་ོ ག་གི་ནང་འཁོད་ཐོ་ 
 བཀོད་འབད་དགོ། གལ་ ིད་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ན་ ས་ ི་རགིས་ ་བེད་ ོད་འཐབ་མ་ཆོག་པའི་བཀག་དམ་དང་ ཉེས་ཅན་མི་ངོ་ 
 ་བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་གི་དནོ་ཚན་ ར་ ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 
༡༧་ ་ འོ་ིལམ་ གས། 
༡༧་༡ ན་རིགས་ཐོ་བཀདོ་ ི་དོན་ ་ ་ཡིག་ ་ གསལ་བཀོད་ ི་འ ི་ཤོག་ལག་ལནེ་འཐབ་ཐོག་ལས་ དགོས་མཁོའི་ཁངོས་ ་གཏོགས་པའི་ 
 གནས་དོན་ཆ་མཉམ་བ གས་ཏ་ེ ན་རིགས་ཚད་འཛནི་ ི་ བ་ ་ དོ་དགོ། 
༡༧་༢ ན་རིགས་ ་ ི་ འེི་རིགས་མངི་ཡང་ན་ ལ་ ིའི་བདག་དབང་མེད་པའི་མིང་ (ཨའི་ཨེན་ཨེན) འ ི་དགོ། 
༡༧་༣ ཚོང་ གས་ཅན་ ི་ ན་རིགས་ ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ཨིན་ འདི་འབདཝ་དང་ ཁེ་དབང་ ེར་ ོད་ ི་ཆོག་ཐམ་སོ་སོ་ ེ་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ 

ལ་ ིའི་བདག་དབང་མེད་པའི་མངི་དང་ ཡང་ན་ ི་ ེའི་རིགས་མངི་ཐགོ་ཁར་ཐ་ོབཀོད་འབད་དགོ། 
༡༧་༤ ན་རིགས་ ི་ཐོ་བཀོད་ ་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་འཛམ་ ངི་གསོ་བའི་ཚོགས་ ེ་གིས་བ མས་ཡདོ་མི་དཔེ་ཚད་ ན་རིགས་ ས་ཚད་ཅན་ 
 ལ་ ིའི་ཚངོ་ལས་འཐབ་ཆོག་པའི་ལག་ ེར་ཡང་དབང་འཛིན་ ་ ོད་དགོ། 
༡༧་༥ ོ་དངོས་ཅན་དང་ ོ་ནོར་ ན་རིགས་ཐོ་བཀོད་ ི་ བས་ ་ (ཨོ་ཨའི་ཨི) ལ་ འིི་ཚོགས་ ེ་ལས་ངསོ་འཛིན་ཐོབ་མི་ ས་ཚད་ 

ཚད་འཛིན་ལག་ རེ་ ་གཅིག་ཁར་ དོ་དགོ། 
༡༧་༦ ི་ ེའི་རགིས་མིང་ཡོད་པའི་ ན་རགིས་ ་གི་ བས་ ་ ོག་ ན་ ག་ནང་ ན་ ི་མ ན་ཚད་ ( ཡོ་ཨི་ཀིཝི་ཝེ་ལེནས) ི་ 

བ ག་ད ད་ བ་་འ ས་ ི་ཡིག་ཆ་ ་བ ག་དགོཔ་དང་ ན་རིགས་ཚད་འཛནི་ ི་ བ་ ིས་ ོག་ ན་ ག་ 
ནང་ ན་ ི་མ ན་ཚད་བ ག་ད ད་དགོ་པའི་ ན་རགིས་ ་ག་ིཐོ་དཔེ་བ ན་འབད་དགོ། 

༡༧་༧ ོག་ ན་ ག་ནང་ ན་ ི་མ ན་ཚད་བ ག་ད ད་འབད་ནིའི་ལམ་ གས་མདེ་པའི་ ན་རགིས་ ི་ བས་ ་ ཨ་མི་རི་ཀ་དང་བརིི་ ནེ་ 
 གཉིས་ ི་ ན་རིགས་ཕན་ཡོན་བ ོལ་ ོད་ ི་རེ ་མིག་དབེ་ག ང་གི་དགོངས་དོན་ ར་ ན་འདི་ ་གི་ བ ་བའི་ ས་ཚོད་ ི་བ ག་ད ད་ 
 བ་འ ས་ ི་ཡིག་ཆ་བ ག་དགོ། 
 



༡༧་༨ ན་རིགས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ་ ིས་ འདི་བ མ་མའི་ ་ཡིག་ ་ག་ར་ ོས་ཆོད་ ི་དོན་ལས་བཀོད་ཚོགས་ ་བ ག་དགོ། 
༡༧་༩ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ན་རིགས་ ི་ཐོ་བཀོད་ ི་གནང་བ་ ིན་དང་ མི་ ིན་ནིའི་ཐད་ ་ ན་རིགས་ ི་ ས་ཚད་དང་ ཉེན་འགོག་ 

ཕན་ ས་ཅན་ ལ་ཡོངས་ ི་ཚད་གཞི་ གངོ་ཚད་དང་ གཞན་ཡང་ ་ཡིག་ ལ་མི་ ་ གིས་ དོ་ བ་པའི་གནད་དོན་དེ་ ་ག་ར་ 
ངོས་ཤེས་འ ངོས་པའི་ ལ་ལས་ ོད་དགོ། 

༡༧་༡༠ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ གལ་ཆེཝ་ ེ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ ན་རིགས་ཐོ་བཀོད་ ི་དོན་ལས་ ་ཡིག་ ་བ ག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ 
མཁས་མཆོག་གི་ཚགོས་ ང་ཅིག་གཞི་བ ག་འབད་ནི་དང་ ཚགོས་ ང་དེ་གིས་གནད་དོན་ག་ར་ཞིབ་ད ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
ཁོང་གིས་བ ག་ཞབི་ བ་འ ས་ ་བཀོད་ཚོགས་ ིས་ཆ་གནས་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ཡིག་ཐགོ་ལས་ ེ་ ན་རིགས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ་ ་ ོད་ 

 དགོ། 
༡༧་༡༡ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ན་རིགས་ཐོ་བཀོད་ ི་གནང་བ་ཐབོ་ཞིནམ་ལས་ ན་རིགས་ཚད་འཛནི་ ི་ བ་ ིས་ གནང་བ་ཐོབ་པའི་ ན་རིགས་ 
 རེ་རེ་བཞིན་ ་ ན་རིགས་ཐོ་བཀོད་ ི་ཨང་ ངས་ ིན་དགོཔ་མ་ཚད་ གནད་དོན་གཞན་ ་དང་གཅིག་ཁར་ཐོ་དེབ་མ་ཡིག་ནང་ཐོ་བཀོད་ 
 འབད་དགོ། 
༡༧་༡༢ ན་རིགས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ་ ིས་ ་ཡིག་ ལ་མི་འདི་ ་ཐོ་བཀོད་ལག་ རེ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་བཀདོ་དི་ 
 ོད་དགོ། 
༡༧་༡༣ ཐོ་བཀོད་ལག་ ེར་འདི་གི་ཆ་གནས་ ས་ ན་ལོ་ངོ་ ༣ ི་རིང་ ་གནས་ནི་དང་ དེ་གི་ བ་ལས་ ས་ཚོད་ ཡར་སེང་འབད་ཆོག་ 

ས་ཚོད་ཡར་སེང་འབད་ཐངས་ ི་ལམ་ གས་འདི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དང་པ་འབད་མི་དང་ཅོག་འཐདཔ་ ེ་འབད་དག།ོ 
༡༧་༡༤ གལ་ དི་ ན་ ོར་འདི་ ་འ ར་བ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ ང་ ཡང་ན་ ན་ ས་རིགས་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ ས་ཚདོ་ནང་ ལ་ 

བའི་ ན་རིགས་བ ་དོན་ ་འ ར་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ་ཡགི་ ལ་མི་གིས་བ ར་བཅོས་ ི་གནད་དོན་ ་ཚངམ་ ་ེདབང་འཛིན་ ་ ོད་དགོ། 
 
༡༨་ ཆ་མདེ། 
 གལ་ ིད་ གཤམ་གསལ་ ི་གནད་དོན་ ་ཐོན་པ་ཅནི་ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ན་རིགས་ག་ཅི་འབད་ ང་ཐོ་བཀོད་ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ 

ཚོང་ ོམ་ལས་བ ་ལེན་འབད་ནི་གི་བཀའ་ ་ དབང་འཛིན་ ་ ིན་ནི༔ 
 ཀ། ན་རིགས་ ི་བ ེ་ ོར་ ་བ ར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ 
 ཁ། ན་རིགས་ཐོ་བཀདོ་ ི་གནས་ ངས་གང་ ང་ལས་འགལ་བ་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ 
 ག། ན་རིགས་འདི་ ་ ག་ཤས་ཅན་ ཕན་པ་ལས་གནོད་པ་ཆེ་བའི་ རོ་ལས་ ལ་ཡོངས་དང་ ལ་ ིའི་ཁ་ ག་ལས་བ ་ བ་ཐོབ་ 
  ཡོདཔ་ ཡང་ན་ 
 
 



 ང། ཐོ་བཀོད་ བས་ ལ་བའི་ ་ཡིག་ག་ིགནད་དོན་འདི་བདནེ་པ་མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ མ་ཚང་པར་ཡོད་པའི་ རོ་ ལ་ལས་ཧ་གོ་ 
  ཡོདཔ། 
 
༡༩་ གོས་ བ་ཅན་ ི་མ་ིང་ོ། 
 
༡༩་༡ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ བ་བ གས་འབད་བའི་ ས་ཚདོ་ལས་མི་ངོ་ག་ར་ཨནི་ ང་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ངོ་ ེ་གསལ་བ གས་དང་ཐོ་བཀོད་ 
 མ་འབད་ ན་ཚོད་ ན་རིགས་བཟོ་བ ན་འབད་ནི་དང་ ཚངོ་ ར་ བགོ་བ མ་ ང་ཚོང་ ཡང་ན་ 

ེབས་ཚོང་གི་རིགས་ག་ཅི་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 
༡༩་༢ ན་རིགས་བཟོ་བ ན་འབད་ནི་དང་ ཚོང་ ར་ བགོ་བ མ་ ི་ལས་དོན་འདི་བཅའ་ ིམས་འདི་གི་ནང་དོན་ ར་ ་མི་ངོ་ ོགས་ བ་ཅན་ ་ 
 ངམ་ཅིག་གིས་འབད་ཆོག། 
༡༩་༣ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ མི་ངོ་ ོགས་ བ་ཅན་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ས་ོནམ་ ན་ཁག་⁄འ ག་གི་གས་ོབ་དང་འ ོད་བ ོན་ཚགོས་ 
 ེ་ ་ ི་བ ན་འབད་དགོ། 
༡༩་༤ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ངོ་ ་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་ ོང་དགོས་ཚད་དང་འ ིལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ 

ཐོ་བཀོད་ཚོགས་པ་ཅིག་གཞི་བ ག་འབད་དགོ། 
 ཚོགས་པའི་ནང་ ད་དགོ་པའི་འ ས་མི་གཤམ་གསལ། 
 ཀ། ན་རིགས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ་ ིས་ ི་འཛིན་འབད་ནི། 
 ཁ། གསོ་བའི་ ན་ ི་ཤསེ་ཚད་ཅན་ ི་ ང་འཚོ་གཅིག། 
 ག། ཤེས་ཚད་ཅན་ ི་ ོ་ནོར་ ང་འཚོ་གཅགི། 
 ང། གཞན་ཡང་ནང་པའི་ ང་འཚོ་གཅིག་དང་ ན་ ོར་མཁས་པ་གཅིག་བཅས་མི་ངོ་གཉིས་བཀོད་ཚོགས་ ིས་ངོས་འཛིན་འབད་ 
  དགོཔ་ཨིན། 
 
༡༩་༥ ཐོ་བཀོད་ཚོགས་པ་གིས་ ཐོ་བཀོད་ ི་དོན་ ་ ་ཡགི་ ལ་མི་ མི་ངོ་ ་ ་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་ ོང་དགོས་ཚད་གསལ་བཀོད་ 

འབད་ཡོད་མི་དང་འ ིལ་ཏེ་ ན་རིགས་བཟོ་བ ན་འབད་ནི་ ཚོང་ ར་འཐབ་ནི་ ་ ོ་གཏད་ གས་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ ོགས་ བ་ཡདོ་མེད་ 
 ི་བ ག་ཞིབ་འབད་དགོ། 
༡༩་༦ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ཐོ་བཀོད་ཚོགས་པ་གི་ བ་ ོན་བསམ་འཆར་དང་འ ལི་ཏི་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ངོ་ ་ ་ ན་རིགས་བཟོ་བ ན་ 
 འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་ ར་འཐབ་ཆོག་པའ་ིཐོ་བཀདོ་ ི་གནང་བ་ ོད་ནི། 
 



ལེ ་བ ན་པ། 
ཆགོ་ཐམ་ དོ་ཐངས། 

 
༢༠་ ཆགོ་ཐམ་ དོ་ཐངས། 
 
༢༠་༡ ན་རིགས་བཟོ་བ ན་འབད་ནི་གི་དནོ་ལས་དང་ ནང་འ ེན་ རི་བཙོང་ ང་ཚོང་ ཡང་ན་ ེབས་ཚངོ་འཐབ་ནི་ ་ 

དབང་འཛིན་ ིས་ངོས་ལེན་ ི་གནང་བ་ ོད་མི་ ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ལས་བ ན་ ས་ ན་ཁག་གིས་ཆོག་ཐམ་ལག་ ེར་ ོད་དགོ། 
༢༠་༢ གལ་ ིད་ ས་ཁོངས་ནང་དགོས་མཁོའི་གནས་ ངས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་ ལ་མ ན་མེད་པའི་ར་ ངས་དང་ ཡང་ན་ 

བཅའ་ ིམས་འདི་གི་ ིམས་དོན་ ར་ ་ཉེས་ ིམས་ཕོག་མིའི་ཆགོ་ཐམ་འཆང་ ོད་པ་དེ་གི་ཆོག་ཐམ་ བས་ཅིག་མཚམས་འཇོག་དང་ ཡང་ 
 ན་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་གི་དོན་ ་ བཀདོ་ཚོགས་ ིས་བ ན་ ས་ ན་ཁག་དང་དབང་འཛིན་ ་དབང་ཆ་ ོད་དགོ། 
 
༢༡་ ན་རགིས་བཟ་ོབ ན། 
 
༢༡་༡ ན་རིགས་བཟོ་བ ན་འབད་བའི་ བས་ངོས་ལེན་ ི་གནང་བ་ཡོད་པའི་མི་ ོགས་ བ་ཅན་ སི་ ་ ོག་དང་ ས་བ ལ་ཐོག་ལས་ བཟོ་ 
 བ ན་འབད་དགོ། 
༢༡་༢ ན་རིགས་ཐོ་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དང་ ས་ཚད་ཚད་གཞི་ཡོད་མི་གི་ ན་རིགས་ ངམ་གཅགི་བཟོ་བ ན་འབད་དགོ། 
 
༢༢་ ན་རགིས་ནང་འ ནེ་འཐབ་ཐངས། 
 
༢༢་༡ བཀོད་ཚོགས་ ིས་གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ས་ཚདོ་ལས་ མི་ངོ་ག་གིས་ཡང་ནང་འ ེན་འཐབ་མ་ཆོགཔ༔ 
 ཀ། ན་རིགས་ག་ཅི་ཨནི་ ང་བཅའ་ ིམས་འདི་དང་འ ིལ་ཏེ་ བཀོད་ཚོགས་ ིས་ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ་ ཡང་ན་ 
 ཁ། ན་རིགས་ག་ཅི་འབད་ ང་ ས་ཚད་ ི་ཚད་གཞི་དང་མ་ ནམ་ ཡང་ན་ 
 ག། ད་ ོན་ གས་པའི་ ན་རིགས་ ་ ཡང་ན་ 
 ང། ངོ་མ་མིན་པའི་ ན་རིགས་བ ན་མ་ ། 
 
༢༢་༢ ན་རིགས་ནང་འ ེན་འཐབ་དག་ོམི་འདི་གི་དོན་ལས་གསལ་བཀོད་འ ི་ཤགོ་བཟོ་ཡོད་མི་ནང་ ན་རིགས་ནང་འ ེན་འཐབ་དགོ་པའི་ 
 བས་དོན་དང་འ ལེ་བའི་གནས་དོན་ ་བཀོད་དི་ ན་རགིས་དབང་འཛིན་ ་ ོད་དགོ། 



༢༢་༣ ན་དང་ ན་རགིས་ ་ནང་འ ེན་འཐབ་དགོ་པའི་དོན་ ་ དབང་འཛིན་ ིས་ ་གོང་ ིར་བཙོང་གི་གསལ་བ གས་འབད་དགོ། 
 
༢༣་ ན་རགིས་ རི་ཚངོ་། 
 
༢༣་༡ ིར་ཚོང་འཐབ་མི་དེ་གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་འ ི་ཤོག་ ར་ ་ ིར་ཚོང་ཆགོ་ཐམ་ ི་གནང་བ་ ་ནིའ་ིདོན་ལས་ ན་རིགས་ཚད་ 
 འཛིན་ ི་ བ་ ་ ་ཡིག་བ ག་དགོ། 
༢༣་༢ གསལ་བཀོད་འ ི་ཤོག་གི་དགོས་དོན་ བ་པའི་ ན་ ་ཐབོ་ཚར་བའ་ི ལ་ ་ ན་རིགས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ་ ིས་བ ན་ ས་ ན་ཁག་ལས་ 
 ིར་ཚོང་ཆོག་ཐམ་ ི་གནང་བ་ ་ནའིི་དོན་ ་ ན་ཁག་ ་ ན་ ོན་འབད་དགོ། 
༢༣་༣ ན་དང་ ོག་ཆགས་ ི་ ན་རིགས་⁄ ན་ ས་རགིས་ ོ་ཤིང་ ་མདེ་འ ོ་ཉེན་ཡོད་མི་ ན་རིགས་ ིར་ཚངོ་འཐབ་ནི་གི་ཆོག་ཐམ་འདི་ཆ་ 
 མེད་གཏང་ནི་དང་ ིར་ཚངོ་བཀག་དམ་འབད་ནི་ག་ིདོན་ལས་ བཀོད་ཚོགས་ ིས་དབང་འཛིན་དང་བ ན་ ས་ ན་ཁག་ ་ 

གནད་དོན་གཞན་ཡང་ག ང་གི་དགངོས་བཞེད་ ར་ལག་ལེན་འཐབ་ཆགོ་པའི་དབང་ཆ་ ོད་དགོ། 
 
༢༤་ ན་རགིས་ ི་ཚངོ་ ར་དང་བག་ོབ མ། 
 
༢༤་༡ ན་རིགས་བདག་གཉེར་དང་ཚོང་ ར་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་བགོ་བ མ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ས་ཁོངས་ ི་གནང་བ་འདི་དབང་འཛིན་དང་ 
 འ ིལ་དགོ༔ 
 ཀ། ཚོང་ ར་ཆོག་ཐམ་ ི་དོན་ལས་འ ི་ཤགོ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ར་ ་ ་ཡགི་ ིས་ཏེ་ ན་རགིས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ་ ་ 
  ོད་དགོ། 
 ཁ། ན་རིགས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ་ ིས་ ཐོ་བཀོད་ ི་དོན་ལས་དགོས་མཁོའི་ལམ་ གས་ ར་ ་གནད་དོན་ཆ་ཚང་ཐབོ་པའི་ ལ་ ་ 
  ས་ཁོངས་བ ག་ད ད་ ི་དོན་ལས་ ན་ ི་ཞིབ་ད ོད་པ་ ་བཀོད་ ་ ིན་དགོ། 

ག། ན་ ི་ཞིབ་ད ོད་པ་གིས་ ན་ ་ ལ་མིའ་ིགནད་དོན་ ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ ན་རིགས་ཚད་འཛནི་ ི་ བ་ ིས་ 
ཚོང་ ར་ཆོག་ཐམ་ ི་གནང་བ་ ིན་ནི་དང་ ཡང་ན་ གནང་བ་བཀག་བཞག་ནི། 

 
༢༥་ བཀག་དམ་དང་ ཡང་ན་ ཚད་འཛནི་ ི་ ན་རགིས། 
  

བཀོད་ཚོགས་ ིས་ དབང་ཆ་མ་ ིན་པའི་མི་ངོ་ག་གིས་ཡང་བཀག་དམ་དང་ཚད་འཛིན་ ི་ ན་ ི་ཐོ་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡདོ་པའི་ ན་ 
 རིགས་ག་ཅི་ར་འབད་ ང་ ནང་འ ེན་དང་ བཟོ་བ ན་ ཚོང་ ར་ ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 



༢༦་ མ་ིང་ོགསི་ ན་རགིས་འཆང་ དོ། 
 མི་ངོ་གིས་འཆང་ དོ་འབད་མ་ཆོགཔ༔ 
 ༡་ ན་རིགས་ག་ཅི་རང་འབད་ ང་ ང་འཚོ་གིས་ ན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ཚད་ལས་ ག་པའི་ ན་ 
  འབོར་འདི་ གལ་ ིད་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ ང་འཚོ་གིས་འ ོད་བ ེན་ ་བ ེན་པའི་བདེན་ ངས་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་  
  ཡང་ན་ 
 ༢་ ན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་འབད་མ་དགོ་པར་ཡང་ཆག་བཏང་བའ་ི ན་རིགས་གང་ ང་ ཡང་ན་ 
 ༣་ ན་རིགས་ག་ཅི་ར་ཨིན་ ང་ ལ་ཁབ་ནང་བཀག་དམ་དང་ཚད་འཛིན་འབད་ཡོད་མི། 
 
༢༧་ ཚངོ་དནོ་གསལ་བ གས། 
 ན་རིགས་ག་ཅི་ར་འབད་ ང་ ག་ཅི་བ མ་ཅིག་འབད་ཡོད་ ང་ ཚོང་དོན་གསལ་བ གས་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་བཀོད་ཚོགས་ ངམ་ 
 གཅིག་གིས་ ིན་ཐག་ཆོག་ འད་ིགི་ ངས་ ་ མ་པ་མ་འ ཝ་གང་ ང་གསལ་བ གས་མ་ འ་ི ིན་བདག་འབད་ན་ི ་ཡང་ དཔ་ཨིན། 
 
 

ལེ ་བ ད་པ། 
ས་ གོས་ ན་རགིས་བཀགོ་ན་ིདང་བདག་གཉརེ་འབད་ཐངས། 

 
༢༨་ ་ འོ་ིལམ་ གས། 
 
༢༨་༡ བཀོད་ཚོགས་ལས་གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ་ཚེས་ལས་འགོ་བ ང་ ན་ ོད་ཁང་ངམ་ ན་ཚོང་ཁང་ག་ ེ་ ་ཡང་  ས་ ོགས་ ན་ 
 ི་རིགས་བཙངོ་ནི་དང་བགོ་བ མ་འབད་ཐག་མི་ཆགོ། 
༢༨་༢ ས་ ོགས་ ན་རགིས་བཞག་ནི་གི་དནོ་ ་ ན་ དོ་ ལ་མ ན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
༢༨་༣ ས་ ོགས་ ན་རགིས་ ་འ ེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལས་ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་གནང་བ་ཐོབ་པའི་ ལ་ ་ ལམ་ གས་དང་འ ིལ་ཏེ་བཀོག་ 
 དགོ། 
༢༨་༤ ོགས་ བ་ཅན་ ི་མི་ངོ་གིས་ ས་ གོས་ ན་རིགས་ ི་འབོར་ལངསམ་ ེ་བ ་ལེན་འབད་ཚརཝ་དང་དབང་འཛིན་ལས་ཡིག་ཐོག་ ་ 

གནང་བ་ ་ ི་བཀགོ་དགོ། 
 
 



ལེ ་ད ་པ། 
ཉེས་ དོ་དང་ཉསེ་ ། 

 
༢༩་ ཉེས་ དོ་དང་ཉསེ་ ། 
 མི་ངོ་ག་འབད་ ང་ ཁོ་རང་དང་ ཡང་ན་ ཁོ་གི་དོན་ ་ མི་གཞན་གང་ ང་གིས༔ 
 ཀ། ེ་ཚན་ ༡༦་༢ པའི་ནང་དོན་ ར་ ་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མི་ ནང་འ ེན་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་མེད་མི་ ན་ 
  རིགས་ག་ཅི་ཨིན་ ང་ནང་འ ེན་འཐབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་བ ན་འབད་བ་ཅིན་ ཅ་ཆས་རིགས་བཙན་བ ང་ 
  འབད་ནི་དང་ ཅ་ཆས་འདི་གི་གནས་གོང་དང་འ ་མཉམ་ ི་ཉེས་ཆད་ཕོགཔ་མ་ཚད་ མི་ངོ་དེ་གསི་བཅའ་ ིམས་འདི་ 
  ལས་འགལ་བའི་ ་ངན་ལས་བ ེན་ཏེ་ ོན་ཆག་ ང་མི་དེ་ ་ ད་འ ས་ ོད་དགོ་པའི་ཁར་ ཉསེ་འཚབས་ཆེ་ ང་ 
  དང་བ ན་ ་ངོ་ག མ་ལས་ལོ་ངོ་ ག་ ན་ ི་བར་ན་བཙོན་ ིམས་ཕོག། 
 ཁ། ེ་ཚན་ ༢༢་༡ པའི་ནང་དོན་ ར་ ་ ན་རིགས་ག་ཅི་ཨིན་ ང་ཚངོ་ གས་བ ན་མ་བཟོ་བ་ བ ེ་ ད་འབད་བ་  
  བ ས་མ་བ མ་འབད་མི་གི་ ན་རགིས་ ་ ནང་འ ེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཅ་ཆས་ ་ིདོས་འདི་བཙན་བ ང་འབད་ན་ི 
  དང་ ཅ་ཆས་ ི་དསོ་འདི་གི་གནས་གངོ་དང་འ ་མཉམ་ ི་ཉེས་ཆད་ཕོག་པའི་ཁར་ཉེས་འཚབས་ཆེ་ ང་དང་བ ན་ ་ 
  ངོ་ ག་ལས་ལོ་ངོ་ ག་ ན་ཚོད་ ི་བཙནོ་ ིམས་དང་ ཡང་ན་ གཉིས་ཆ་རང་ཕོགཔ་མ་ཚད་ མི་ངོ་དེ་གིས་བཅའ་ 
  ིམས་འདི་ལས་འགལ་བའི་ ་ངན་ལས་བ ེན་ཏེ་ ོན་ཆག་ ང་མི་དེ་ ་ ད་འ ས་ ོད་དགོ། 

ག། ེ་ཚན་ ༡༦་༢ པའི་ནང་དོན་ ར་ ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ ན་རིགས་ག་ཅི་ཨིན་ ང་ ཚོང་ ར་འཐབ་ནི་དང་ 
བགོ་བ མ་འབད་བ་ཅིན་ ཅ་ཆས་ ི་དོས་འདི་བཙན་བ ང་འབད་ནི་དང་ དསོ་འདི་གི་གནས་གངོ་དང་འ ་མཉམ་ ི་ 

 ཉེས་ཆད་བ ལ་ནི་ ཡང་ན་ ་ངོ་ ག་ལས་ལོ་ངོ་ ག་ ན་ཚདོ་ ི་བཙོན་ ིམས་ཕོག་ནི་དང་ ཡང་ན་ 
གཉིས་ཆ་རང་ཕགོཔ་མ་ཚད་ མི་ངོ་དེ་གིས་བཅའ་ ིམས་འདི་ལས་འགལ་བའི་ ་ངན་ལས་བ ེན་ཏེ་ ོན་ཆག་ ང་ 

 མི་ད་ེ ་ ད་འ ས་ ོད་དགོ། 
ང། ེ་ཚན་ ༡༩ པའི་ནང་དོན་ ར་ ་ གོས་ བ་ཅན་ ི་མི་ངོ་ ེ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ ན་རགིས་ག་ཅི་ཨིན་ ང་ 

བཟོ་བ ན་འབད་ན་ིབགོ་བ མ་དང་ཚངོ་ ི་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་གིས་གཞི་བ གས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ོ་ 
བ མ་བཞག་དགོ་ དེ་ཁར་ཁོ་ ་ ལ་ཡོངས་ལས་མིའི་ལོ་ངོ་ག མ་ ི་ ་ཆ་དང་འ ན་འ ་ཉསེ་ ་ཕོག་ ཡང་ན་ 
ལོ་ངོ་ག མ་ ན་ཚདོ་ ི་བཙོན་ ིམས་ཕོག། ཡང་ན་ གཉིས་ཆ་རང་ཕོགཔ་མ་ཚད་ མི་ངོ་དེ་གསི་བཅའ་ ིམས་འདི་ 

 ལས་འགལ་བའི་ ་ངན་ལས་བ ེན་ཏེ་ ོན་ཆག་ ང་མི་དེ་ ་ ད་འ ས་ ོད་དགོ། 
 



ཅ། ེ་ཚན་ ༢༡ དང་ ༢༤ པའི་ནང་དནོ་ ར་ ་ ཆགོ་ཐམ་མ་ ་བར་ ན་རིགས་ག་ཅི་ཨནི་ ང་ 
བཟོ་བ ན་འབད་ན་ི བ མ་ ེལ་དང་ཚོང་འ ེལ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་གི་ས་ཁོངས་ ོ་བ མ་ཐོག་ 
ཅ་ཆས་བཙན་བ ང་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་ ི་གོང་དང་འ ་མཉམ་ ི་ཉེས་ ་ཕོག། ཡང་ན་ 
་ངོ་ ག་ལས་ལོ་ང་ོ ག་གི་རངི་བཙངོ་ ིམས་ཕོག་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཉེས་ ་གཉིས་ཆ་རང་ ིམས་ད ད་འབད་དགཔོ་ 

མ་ཚད་ མི་ངོ་དེ་གསི་བཅའ་ ིམས་འདི་ལས་འགལ་བའི་ ་ངན་ལས་བ ེན་ཏེ་ ོན་ཆག་ ང་མི་དེ་ ་ ད་འ ས་ དོ་ 
དགོ། 

  ཆ། ེ་ཚན་ ༢༥ པའ་ི ིམས་དོན་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་གི་ཅ་ཆས་བཙན་བ ང་འབད་ནི་དང་ ས་ཁོངས་ ོ་ 
   བ མ་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་ག ང་དང་འ ིལ་བའི་ཉེས་ ིམས་ཕོག།  
  ཇ། ེ་ཚན་ ༢༦ པའ་ི ིམས་དནོ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་གི་ཅ་དངོས་འབོར་ཚད་ལས་ ག་མ་ི ་བཙན་བ ང་ 
   འབད་ནི་དང་ ལ་ཡོངས་ལས་མིའི་ ་ཆ་ ་ངོ་ ག་ལས་ལོ་ངོ་ ་ ན་ ི་ཉེས་ ་ཕོག་ནི་དང་ ཡང་ན་ ལ་ཁབ་ ི་ 
   བཅའ་ ིམས་ ་དང་འ ིལ་བའ་ིབཙནོ་ ིམས་དང་ ཡང་ན་ གཉིས་ཆ་རང་ཕོག། 

ཉ། ེ་ཚན་ ༢༧ པ་དང་མ་འ ིལ་བར་འབད་བ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ ་བཀོད་ཚགོས་ སི་ ིམས་འགལ་ ་ི ་ 
ཉེས་འཚབས་ཆེ་ ང་གི་ ན་ ་དང་བ ན་ཏེ་ ལ་ཡོངས་ལས་མིའི་ ་ཆ་ ་ངོ་ག མ་ལས་ལོ་ངོ་ག མ་ ན་ ི་ཉེས་ 

 ཆད་དང་ ་ངོ་ ག་ལས་ལོ་ངོ་ ག་ ན་བཙོན་ ིམས་ཕོག་པའི་ཁར་ ཡང་ན་ ཉེས་ཆད་དང་བཙོན་ ིམས་གཉིས་ཆ་ 
 རང་ཕོག། 
ཏ། བཅའ་ ིམས་འདི་གི་ ིམས་དོན་ ་དང་ བ་འགལ་འབད་མི་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་ ིམས་འདི་དང་འདི་གི་ནང་དོན་ 
 དང་འ ིལ་བའི་བཅའ་ཡིག་ ་དང་བ ན་ དབང་ཚད་ཅན་ ི་མི་ངོ་གང་ ང་གིས་ ་འགན་ བ་ནི་ ་བར་ཆད་ བ་ 
 པ་ཅིན་ ཉེས་ དོ་ ི་ཉེས་ ་ཕོགཔ་ཨིམ་ལས་ ཉེས་ཅན་འདི་ ་ ་ཉེས་ ་བཅའ་ ིམས་འད་ིགི་ ིམས་དང་ལམ་ 
 གས་ ་ ས་རིམ་བཞིན་གསལ་བཀདོ་འབད་ནི་དང་འ ིལ་ཏེ་ཕོག། 
ཐ། ེ་ཚན་ ༢༨ པའི་ ིམས་དོན་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ མི་ངོ་འདི་ ་ ལ་ཡངོས་ལས་མིའི་ ་ཆ་ ་ངོ་༣ ལས་ལོ་ངོ་ 

༡ ན་ ི་ཉེས་ ་ཕོག་ནི་དང་ ཡང་ན་ ་ངོ་ ༦ ལོ་ངོ་ ༣ ི་རིང་བཙོན་ ིམས་ཕོག་ནི་དང་ ཡང་ན་ 
གཉིས་ཆ་རང་ཕགོ་ ཡང་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ ་ བཀོད་ཚགོས་ ིས་ ིམས་འགལ་ ི་ ་ ཉེས་འཚབས་ཆེ་ ང་གི་ 
ན་ ་དང་བ ན་ མི་ངོ་དེ་གིས་གཞི་བ ག་འབད་ཡོད་མི་དོ་ ོ་བ མ་བཞག་དགོཔ་མ་ཚད་ མི་ངོ་དེ་གིས་བཅའ་ 

 ིམས་འདི་ལས་འགལ་བའི་ ་ངན་ལས་བ ེན་ཏེ་ ོན་ཆག་ ང་མི་དེ་ ་ ད་འ ས་ ོད་དགོ། 
 
 
 



༣༠་ ཉེས་ དོ་ ་ིགསལ་ ནོ། 
བཅའ་ ིམས་འདི་གི་ནང་དོན་ ར་ ོད་གཞའིི་རིགས་ ་འགོ་བ ག་ནི་དང་ ིམས་ག གས་འབད་ཆགོ་པའི་ དབང་ཆ་འདི་ 
བཀོད་ཚོགས་ ིས་དབང་འཛིན་ ་ དོ་ནི་ཨིན་ འདི་འབདཝ་དང་ ལ་ཁབ་ ་འཚབས་ཆེའི་ཉེས་ ོན་གནས་དོན་འ ང་བའི་ བས་ 
བཀོད་ཚོགས་ ིས་ ལ་ཁབ་ནང་འཁདོ་ ི་འོས་འབབ་ཅན་ ི་དབང་འཛིན་ཅིག་ ་ དོ་གཞའིི་རིགས་ ་ ིམས་ག གས་འབད་ཆགོ་པའི་ 
དབང་ཆ་ ོད་ནི་ཨནི། 

 
༣༡་ མཐོ་ག གས། 

མི་གང་ ང་གཅིག་ ་དབང་འཛིན་ ི་མི་ངོ་སོ་སོ་དང་ ཡང་ན་ གཅིག་བ ོམས་ ི་ ོས་ཆོད་ ་བ ེད་ཏེ་ དི་ ག་མ་བ བ་པར་འ ོ་བ་ཅིན་ 
མི་ངོ་དེ་གིས་བཀདོ་ཚོགས་ ་མཐོ་ག གས་འབད་ཆོག། མ་ིངོ་གང་ ང་ ་བཀོད་ཚོགས་ ི་འ ས་མི་སོ་སོ་དང་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་ ིས་ 
ིད་ ག་མ་བ བ་པར་བཟོ་བ་ཅིན་ ིམས་ ི་འ ན་སར་ ིམས་ག གས་འབད་ཆོག། 

 
 

ལེ ་བ ་པ། 
བ ར་བཅསོ་དང་ ཆ་གནས་ ག་ོདནོ་འ ལེ་བཤད། 

 
༣༢་ བ ར་བཅསོ། 
 བཅའ་ ིམས་འདི་ ་བ ར་བཅོས་མཛད་དགོཔ་རེ་འཐནོ་པ་ཅིན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆནེ་མོ་གིས་མཛད་ནི་ཨིན། 
 
༣༣་ ཆ་གནས། 
 ོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ་ནང་གི་གོ་དོན་མ་འ ཝ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ོང་ཁའི་དེབ་བ ིགས་ ་ཆ་གནས་བཞག་དག།ོ 

 
 
 

 
  
 
 



ནོ་ཚགི། 
འདིར་འབད་ ག་བསམ་ ་བསང་བ ངས་པའི་ འི། །བ ་ཤིས་ད ངས་ ་མཆིས་ན་ ན་ ངོས་ ི། ། ེ་ད ་མདོངས་མཐའ་ མས་ ང་ མ་ ན་ 
། །ཞ་ིའ ལ་ དེ་འཇོའི་ མ་འ ར་མཛེས་ ར་ཅིག། 
 
མ་ ེན་ཞིང་འདི་ས་ལ་འཕོས་འ ་བའི། །བདེ་ ིད་ད ར་མཚོ་འ ིལ་བའི་ ན་ ོངས་ ། །ཆསོ་དང་ ིད་ ་ིབ ན་པའི་ ལ་མཚན་ཆེ། ། ་ེའ འོི་ 

བསོད་ནམས་ ལ་ ་བ ན་ ར་ཅིག། 
 
ས་ཡི་ཚངས་པའི་ གས་ འེི་གངས་རི་ལ། །མངའ་འབངས་བདེ་བར་བཀོད་པའི་དལ་འ འོི་ ན། །འོ་མའོི་མཚ་ོ ་འ ིལ་འདི་རང་ ོངས་ ི།  
།དགའ་བདེའི་དཔལ་ ི་ ལ་བར་ ན་བ ན་ཤོག། 
 
དགེ་ལེགས་འ མ་ད ིགས་བ ་ཤིས་ ོ་ཡི་ ོངས། །འཕགས་པའི་ནོར་ ིས་གཏམས་པའི་གདེངས་ཀ་ཅན། །འཛམ་ ིང་ཡངས་པའ་ིའཛིན་མའི་ ནོ་ 
ན། ། ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་དཔལ་འབར་ཤོག། 

 
བཤད་དང་ བ་པའ་ིདགའ་ཚལ་རབ་ ་བཞད། ། ང་དང་ ོགས་པའི་མེ་ཏོག་ མ་པར་བ ། ལ་བ ན་ཉིན་མོར་ ེད་པའི་དཔལ་ཡནོ་ ན། ། ོངས་ 
འདིའ་ི ེ་འ འོི་དཔལ་ ་ ན་གནས་ཤོག། 
 
ན་ཚལ་ ་ཚོགས་བཞད་པའི་ ངི་ཁག་ནང་། །འདདོ་པའི་དཔལ་ཡོན་ཅི་གར་རོལ་བ་ཡི། ། ོ་ ོངས་ ེ་འ འོི་ག ་ ང་མ ིན་ ་ཅན། །བདེ་ དི་ 
ེད་འཇོའི་གཤོག་ ལ་ངོམས་ ར་ཅགི། 
 
བཀའ་བ ད་བ ན་པའི་ནགས་ ང་ཆརེ་ ས་པར། །འཆད་ ོད་ ོམ་པའ་ིང་རོ་རབ་ ོག་ཅིང་། ། ་ངན་རི་ གས་ ིང་ ་འདར་ དེ་པའི། །བ ན་ 
འཛིན་ཆེ་ ེང་ཅན་ མས་ ས་ ར་ཅགི། 
 
འདི་ཀོ་ཤེས་རབ་ག མ་ ི་ ་ བས་ཅན། །རབ་བ བས་ལས་ཐོན་ ིམས་དོན་འོད་དཀར་ཅན། ། ོ་ ོངས་ ེ་འ འོི་ཚ་ག ང་ཡོངས་འ གོ་པའི། 
།གཟི་ ིན་བསོད་ནམས་ ལ་ ་ ན་བ ན་ཤོག། 
 
་ལ་མཚན་དཔེའི་ཡོན་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་གཉེན་ ིས་བ ིས་ཤོག། །། 



༣༤་ ག་ོདནོ་འ ལེ་བཤད། 
 བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་གི་ཚིག་དོན་ ་གིས་ གནད་དོན་གཞན་ཧ་གོ་དགོཔ་ ེ་འཁོད་དེ་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ད་ེམིན༔ 
 
༡་ བ ེ་ ད་ཅན་ ི་ ན་ ཟེར་མི་འདི་ ན༔ 
 ཀ། ་ ས་རགིས་ནང་ ིལ་ ་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ ་ བཙོག་པ་ གས་ནི་དང་ ཡང་ན་ མདེཔ་ཐལ་ཐལཝ་ ཡང་ན་ 
 ཁ། གལ་ ིད་ ན་ ས་འདི་བཟོ་བ ན་དང་ ཁ་བ མས་པའི་ བས་ ཡང་ན་ གཙང་ ་མདེ་པའི་གནས་ ངས་ ི་མཛོད་ནང་ 
  བཞགཔ་ལས་ བཙོག་ ིབ་བ གས་ གསཔ་དང་ ཡང་ན་ འ ོད་བ ེན་ ་གནོད་ཉེན་ཡདོཔ་ ཡང་ན་ 

ག། གལ་ ིད་ ན་ ོད་འདི་ ིལ་ ་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ ག་རིགས་ཅན་དང་ ཡང་ན་ གནོད་ཉེན་ཅན་ ི་ ན་ ོད་འདི་གིས་ 
ནང་གི་ ་ ས་གནདོ་ ེན་ཅན་ ་ རཝ་ལས་འ ོད་བ ནེ་ ་ཉེན་འ བས་ ང་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ 

ང། གལ་ ིད་ ན་ ས་ ་གནོད་ཉེན་ཅན་དང་ ན་ ས་ ི་རིགས་ཡོདཔ་ལས་འ ོད་བ ེན་ ་གནོད་ཉེན་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ 
ཅ། གལ་ ིད་ ་ ས་ག་ཅི་ར་འབད་ ང་བ ེ་ ད་ གས་ཏ་ེགིས་ ས་ཚད་ ི་ གས་ཚད་ཉམས་ནི་⁄ གས་ཚད་ཡར་སེང་ 
 བ བ་ཡོདཔ། 

 
༢་ ཚོང་དོན་གསལ་བ གས་ཟེར་མི་འདི་ བ ་ ོད་ ི་གོ་དནོ་མ་འ ཝ་དང་གཅིག་ཁར་ཐད་ཀར་ ་དང་ ཡང་ན་ བ ོར་བའི་ ོ་ལས་ ན་ 
 རིགས་ཚོང་ ར་དང་བགོ་བ མ་ གངོ་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ ི་དོན་བ ་ བ་ ི་འབད་མི་ ་ ་ ་གོ། 
༣་ བ ར་ འི་དབང་ཚད་ ན་པའི་བ ག་ད ད་ཁག་ཟེར་མི་འདི་ ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་གསི་ད ེ་ད ད་ ི་ བ་འ ས་བཏོན་མི་ ་ དོ་ 
 གཞི་དང་མ་བ ིགཔ་རེ་ ང་མི་འདི་ ་གལ་ ིད་གཞན་ ་ེགིས་ ར་ལོག་ད ེ་ད ད་འབད་དགོ་པའི་མཐོ་ག གས་འབད་མི་ ར་ ་ བཀོད་ 
 ཚོགས་ ིས་བ ག་ད ད་ཁང་ལོགས་ ་ ེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ ་གོ། 
༤་ དབང་འཛིན་ཟེར་མི་འདི་ ན་ ི་ ན་བཀོད་དབང་འཛནི་ ་གོ། 
༥་ བཀོད་ཚོགས་ཟརེ་མི་འདི་ བཅའ་ མིས་འདི་གི་ ེ་ཚན་ ༤ པའི་ནང་དནོ་ ར་ གཞ་ིབ གས་འབད་ཡདོ་མི་འ ག་ ན་ ི་བཀདོ་ཚོགས་ 
 ་གོ། 
༦་ ོགས་ བ་ཅན་ཟརེ་མི་འདི་ མི་ངོ་ག་ར་འབད་ ང་ བཀོད་ཚོགས་ ིས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དགོས་མཁོའི་ཤསེ་ཚོད་དང་གོམས་འ ིས་ 
 ཉམས་ ོང་ཅན་ ི་མི་ངོ་གཤམ་གསལ་ལས་དོན་བ བ་ནི་ ་ངོས་ལེན་ བ་པའི་མི༔ 
 ཀ། ན་རིགས་བཟོ་བ ན་འབད་ནི། 
 ཁ། ན་རིགས་ ང་ཚངོ་འཐབ་ནི། 
 ག། ན་རིགས་ ེབས་ཚོང་དང་བགོ་བ མ་འབད་ནི། 
 



༧་ ན་རིགས་ཚད་འཛིན་ ི་ བ་ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ ིམས་འདི་གི་ ེ་ཚན་ ༡༡་༡ ཅན་མ་ ར་ ་ ག ང་གི་ ན་རིགས་ ན་བཀོད་དབང་ 
 འཛིན་ ི་འགོ་དཔནོ་ ེ་བ ོ་་བཞག་འབད་མི་ ་ག།ོ 
༨་ ན་རིགས་ ན་བཀོད་དབང་འཛིན་ཟརེ་མི་འདི་ བཅའ་ ིམས་འདི་ག་ི ེ་ཚན་ ༡༠ པའི་ནང་དོན་ ར་ ག ང་གི་བ ོ་བཞག་གནང་མི་ 
 དབང་འཛིན་ ་ག།ོ 
༩་ ན་ ི་ ད་རགི་ སོ་ ོན་ཚོགས་པ་ཟརེ་མི་འདི་ བཅའ་ ིམས་འདི་ག་ི ེ་ཚན་ ༥་༡ པའི་ནང་དོན་ ར་ བ ོ་བཞག་འབད་བའི་ཚགོས་པ་ 
 ་གོ། 
༡༠་ ན་རིགས་བ ག་ད ད་ཁང་ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ ིམས་འདི་གི་ ེ་ཚན་ ༡༢་༡ པའི་ནང་དནོ་ ར་ གཞ་ིབ གས་འབད་མི་ ་ག།ོ 
༡༡་ ང་ཚོ་ཟེར་མ་ིའདི་ འ ག་གི་གསོ་བ་དང་འ ོད་བ ེན་ཚགོས་ ེ་གིས་ངོས་འཛིན་དང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་པའི་ ང་འཚོ་ ་ག།ོ 
༡༢་ ིར་བཙོང་ཟརེ་མི་འདི་ འདི་གི་བ ་ ོད་ག་ཅི་ ་ཧ་གོ་ ང་ འ ང་ ངས་གཅིག་པའི་ཐ་ ད་ ི་ བ་ཐངས་ ར་ ་འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ 
 ལས་ ས་འ ལ་དང་མཁའ་འ ལ་གང་ ང་ཐོག་ལས་ ི་ཁར་གཏང་ནི་ ་ག།ོ 
༡༣་ ན་རིགས་ ི་ འེི་རིགས་མིང་ཟེར་མི་འདི་ ཚན་རིག་ ས་ ོར་ ི་མིང་དང་ ཡང་ན་ ིར་བཏང་གི་ ན་ ་ིམིང་ ་ འཛམ་ ངི་ ི་གིས་ 
 ངོས་ལེན་དང་ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་ ན་ ི་མིང་ ་ག།ོ 
༡༤་ ག ང་ཟེར་མི་འདི་ དཔལ་ ན་འ ག་ག ང་ ་གོ། 
༡༥་ ག ང་གི་ ན་རིགས་ད ་ད ད་པ་ཟརེ་མི་འདི་ བཅའ་ ིམས་འདི་ག་ི ེ་ཚན་ ༡༤་༡ པའི་ནང་དོན་ ར་ ་ག ང་གིས་བ ་ོབཞག་འབད་ 
 མི་ ་གོ། 
༡༦་ ནང་འ ེན་ཟརེ་མི་འདི་ འདི་གི་བ ་ ོད་ག་ཅི་ ་ཧ་གོ་ ང་ འ ང་ ངས་གཅིག་པའི་ཐ་ ད་ ི་ བ་ཐངས་ ར་ ་འ ག་ནང་ ་ས་འ ལ་ 

ཡང་ན་ མཁའ་འ ལ་གང་ ང་ཐོག་ལས་འབག་འངོ་ནི་ ་གོ། 
༡༧་ ཞིབ་ད ོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ མིས་འདི་གི་ ེ་ཚན་ ༡༥་༡ པའི་ནང་དོན་ ར་ ་ག ང་གིས་བ ོ་བཞག་འབད་མི་ ན་ ི་ཞིབ་ད ོད་པ་ 
 ་གོ། 
༡༨་ ཁ་ ང་ཟེར་མི་འདི་ ཤོག་ 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་འདི་ ་གོ། 
༡༩་ ཆོག་ཐམ་ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ ིམས་འདི་དང་ ཡང་ན་གཞན་ ིམས་ གས་བཟོ་ཡོད་མིའི་ནང་དོན་དང་འ ིལ་ཏེ་ ོད་མི་གི་ 

ཆོག་ཐམ་ ་གོ། 
༢༠་ བཟོ་བ ན་ཟེར་མི་འདི་ ན་རིགས་བཟོ་བའི་ བས་ ི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ་གོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ཆ་མཉམ་ ་ག་ོནི་ 

ན་ ས་བཟོ་བ ན་ བས་ ི་ལག་ལེན་དེ་ཡང་ ན་ ་ིལས་ ོད་འབད་ཐངས་ ཐོན་དངོས་ འ ར་བ་འབད་ནི་ ན་ ོར་ནི་ འདེགས་ན་ི 
ན་དག་བཟོ་ནི་ མ་ ིལ་བཟོ་ནི་ ར་ལོག་ མ་ ིལ་བཟོ་ནི་དང་ ན་ ི་ཁ་ ང་ ར་ནི་ ་ག་ར་ ་ག།ོ 

 



༢༡་ ན་ ས་རིགས་ནང་ ད་མི༔ 
ཀ། འ ོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ ི་ག གས་ ི་ ི་ཁར་དང་ ཡང་ན་ ནང་ན་ཕན་ཐབས་ ི་དོན་ ་ ་ ས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ་དང་ 

ཡང་ན་ མི་དང་སམེས་ཅན་ ི་ནད་ ངོས་འཛིན་ནི་དང་ ན་བཅོས་ནད་ ག་ཞི་ནི་ ཡང་ན་ འ ོ་བ་མི་དང་སམེས་ཅན་ ི་ 
 ནད་གཞི་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་དང་ 
ཁ། འ ོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ ི་ག གས་ཁམས་ ི་ཆ་ཤས་དང་ ངས་ ོབས་ ་ཕན་ཐོགས་ཅན་ ི་ ས་པ་ཡོད་པའི་ ་ ས་ ི་ 
 རིགས་ ་ 
ག། ་ ས་གཞན་ག་ཅི་ར་འབད་ ང་ ཡང་ན་ མཁོ་ ད་ ་འ ་ོབའི་རགིས་ ི་པའི་ཚན་རིག་ག་ི ན་དང་ ཡང་ན་ 

ནང་པའི་ ན་ ས་རིགས་ ི་ཁོངས་ ་གཏོགས་པའི་ ན་ ས་ ་ བཀོད་ཚགོས་ ིས་ངོས་འཛནི་གསལ་བ གས་འབད་མའིི་ 
 རིགས། 

༢༢་ བཅའ་ ིམས་འདི་དང་བཅའ་ཡིག་གི་དེབ་ ་གི་ནང་ ིས་ཡོད་མི་ ན་རིགས་དང་ ན་ ན་ ས་རིགས་ཟརེ་མི་གི་ཚིག་འདི་ ་ག་རང་དོན་ 
 གཅིག་མངི་གི་ མ་ ངས་ ེ་གོ་དགོ། 
༢༣་ ོན་པོ་ཟེར་འདི་ གསོ་བའི་ ོན་པོ་ ་གོ། 
༢༤་ ན་རིགས་ཚངོ་ གས་བ ན་མ་ཟེར་མིའི་མཚན་ཉིད་འདི་ གལ་ ིད༔ 

ཀ། ན་ ི་གསོ་ཐབས་ཐན་ ས་ངོ་མ་ལས་ ག་ ེ་ ི་གི་བཟོ་ མ་བཏོན་ནི་དང་ ཚོས་གཞི་བཏང་བཏངམ་ ཚནོ་ ིས་བཏང་ནི་ 
ེ་ ལ་ ལཝ་ ཡང་ན་ འདོ་བཏོན་ན་ི ོན་བ བ་འབད་མི་འདི་ ་ ཡང་ན་  

ཁ། ན་ ི་ཁ་ ང་གསལ་བཀོད་ལམ་ གས་ ར་ ་མ་བཀོདཔ་ ཡང་ན་ 
ག། ན་ ི་ཁ་ ང་དང་ ན་ ོད་ ཡང་ན་ ན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་མི་འ ེལ་བཤད་ བཟོ་ མ་ བཟོ་བཀདོ་འདི་ ་གིས་ 
 ན་ ི་ ད་ མ་ ི་རང་བཞིན་ ་བདནེ་ ངས་མེད་པའི་ལོག་ ིད་ ི་བ ་དནོ་ ོན་ནི་ ་ཨིན། 

༢༥་ ཤེས་ཚད་ཅན་ ི་ ང་འཚོ་ཟེར་མི་འདི་ འ ག་གི་གསོ་བ་དང་འ ོད་བ ེན་ཚགོས་ ེ་གིས་ངསོ་འཛིན་དང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གསོ་བའི་ 
 ང་འཚོ་⁄ནང་པའི་ ང་འཚོ་ ཡང་ན་ གཅིག་མ ན་ག ང་གི་ལས་ ེ་ས་ོསོའི་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ ་ག།ོ 
༢༦་ ཤེས་ཚད་ཅན་ ི་ ོ་ནོར་ ང་འཚོ་ཟེར་མི་འདི་ སོ་ མ་ ན་ཁག་གསི་ངོས་འཛིན་དང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ ོ་ནོར་ ང་འཚོ་ ཡང་ན་  
 གཅིག་མ ན་ག ང་གི་ལས་ ེ་སོ་སའོི་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ ་གོ། 
༢༧་ ཐོ་བཀོད་ཟེར་མི་འདི་ ན་ ས་ག་ཅི་ར་འབད་ ང་བཟོ་བ ན་འབད་ནའིི་དནོ་ ་ ་གངོ་ལས་འ ག་ ན་ ི་བཀདོ་ཚོགས་ནང་ཐོ་བཀོད་ 
 འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ནང་འ ེན་འབད་དི་ འ ག་ནང་འཁོད་ ་བཙོང་ནི་དང་བགོ་བ མ་འབད་མི་ ་ག།ོ 
༢༨་ ང་ཚོང་ཟེར་མི་འདི་ ེབས་ཚོང་ ེ་མནི་པར་ བསིལ་ཚོང་བཙངོ་ནི་ ་གོ་ནི་དང་ ད་ེལས་ ེབས་ཚོང་ཟརེ་མི་འདི་མི་ངོ་གཅགི་ ་ 

དོ་ ང་གཞན་ཁར་བཙོང་ནི་གི་དོན་ ་འ ངས་ཚོང་བ བ་མི་ ་གོ་ནི་མ་ཚད་ ན་ཁང་དང་ཚོགས་ ེ་ ་ ་ཚངོ་ ར་འཐབ་མི་ ་གོ། 
 



༢༩་ ན་བ ས་མ་འདི་ བ ས་མའི་མཚན་ཉིད་ ོན་ནི་ གས་ ིད༔ 
 ཀ། ནང་འ ེན་འབད་བའི་ ན་འདི་ གཞན་ ན་སོ་སོ་ཅིག་ག་ིམིང་འ ར་ ནང་འ ེན་འབད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་  
 ཁ། ན་ ི་བཟོ་ མ་ངོ་མ་འདི་གི་དཔེ་ ངས་ཏེ་གཞན་བཟོ་བཟོཝ་ ཡང་ན་ འདི་གི་ཚབ་ ཡང་ན་ མ ་བ ོར་བ བ་ནི་བ མ་ ེ་ 

ན་གཞན་ཅོག་འཐདཔ་བཟོ་བཟོཝ་དང་ ཡང་ན་ ན་ ས་འ ར་དང་ ན་ ི་ ོད་འ ར་ ར་བའི་ཁ་ ང་ཐོག་ ་ 
ན་གཞན་ ི་མིང་ ིས་ ིསཝ་ ན་འདི་གི་ ད་ཆོས་ངོ་མ་དང་ངོ་ གས་གསལ་རི་རིས་ ེ་ ོག་ཐབས་ ་ཁ་ ང་མངོན་གསལ་ 
ིས་ ིསཝ་མེད་པ་ཅིན་ ཡང་ན་ 

ག། ན་ ི་ཁ་ ང་ ཡང་ན་ ན་ དོ་འ ར་སོ་སའོི་མིང་དང་ ཡང་ན་ ན་བཟོ་འ ལ་ཁག་གཞན་ཅིག་གི་ ན་ཨིམ་བཟོ་ ེ་ 
གོ་དོན་ ོད་མི་ ཡང་ན་ ན་བཟའོི་ ེ་ཚན་བ ས་མ་དང་ ཡང་ན་ མ་གཞི་ལས་རང་མེདཔ་ ཡང་ན་ 

ང། ན་ངོ་མ་འདི་ ན་རིགས་གཞན་དང་ ཡང་ན་ ་ ས་གཅིག་གིས་ ིལ་ ་དང་ཆ་ཤས་ཅིག་ཚབ་ ེ་བ ེ་ ད་འབད་ཡདོཔ་ 
ཡང་ན་ 

ཅ། བཟོ་བ ན་ཁང་ལས་བཟོ་བཟོཝ་བའི་བདེན་ ངས་མེད་ ང་ ན་འདི་བཟོ་བ ན་ཁང་ལས་བཟོ་བཟོཝ་བ མ་ ེ་བདེན་ ངས་ 
 བ ངས་ནི། 

༣༠་ ས་ཚད་ཚད་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ ིམས་འདི་དང་བཅའ་ཡིག་ ་གི་ནང་གསལ་ ར་ ་ ན་རིགས་དང་འ ལེ་བའི་ལས་དོན་ ་ཚད་ 
 གཞི་ གཞ་ིབ ན་འབད་ནའིི་དོན་ ་བཀོད་ཚོགས་ ིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ ་གོ། 
༣༡་ སེམས་ཅན་ཟེར་མི་འདི་ མི་མ་བ ིས་པའི་གཞན་ ད་ བ་ཟ་མི་གི་སེམས་ཅན་དང་ དེ་ ེ་མ་ཟ་མི་གི་སེམས་ཅན་ ་དང་དེ་ཁར་མི་མ་བ ིས་ 
 པའི་འོ་འ ང་སེམས་ཅན་ ི་རིགས་དང་ ཨོམ་འ ང་མི་སེམས་ཅན་མིན་པའི་ ང་ལག་བཞི་འབད་མི་གི་ ད་འ ོ་སེམས་ཅན་ ི་རིགས་དང་ 
 ཉ་དང་ཕོ་བ ད་ བ་འ ོ་མིའི་སེམས་ཅན་ ི་རིགས་དང་ དེ་ཁར་ ི་གསོབ་ཅན་ ི་ ོག་ཆགས་དང་ ག་ ་ ོད་མདེ་མི་སེམས་ཅན་ ི་རགིས་ 
 ག་ར་ ་གོ། 
 
 
 

བ སི་བད་ེལགེས། ས ་མ ་ལམ། 
 
 
 
 


