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འ�འ�འ�འ�ག་�ལ་ཁབ།ག་�ལ་ཁབ།ག་�ལ་ཁབ།ག་�ལ་ཁབ།    
�ི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའི་ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་བཅའ་�ིམས། 

དཀར་ཆག 
�་ེཚན་�་ེཚན་�་ེཚན་�་ེཚན་                                        ཤགོ་#ངས།ཤགོ་#ངས།ཤགོ་#ངས།ཤགོ་#ངས།    

ལེ%་དང་པ།ལེ%་དང་པ།ལེ%་དང་པ།ལེ%་དང་པ།    �ིར་བཏང་དནོ་ཚན།�ིར་བཏང་དནོ་ཚན།�ིར་བཏང་དནོ་ཚན།�ིར་བཏང་དནོ་ཚན།    
 ༡ མིང་གནས། 
 ༢ འགོ་བ(གས་ཚེས་#ངས། 
 * ལག་ལེན་དབང་+བ། 
 ༤ ངེས་ཚིག། 
 

ལེ%་གཉསི་པ་ལེ%་གཉསི་པ་ལེ%་གཉསི་པ་ལེ%་གཉསི་པ་    ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་0ི་དབང་ཚད་དང་1ན་2ོང་།ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་0ི་དབང་ཚད་དང་1ན་2ོང་།ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་0ི་དབང་ཚད་དང་1ན་2ོང་།ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་0ི་དབང་ཚད་དང་1ན་2ོང་།    
 ༥ 5ོན་པོའ་ི6་འགན། 
 ༦ �ིམས་8གས་བཟོ་ནིའི་དབང་ཚད། 
 ༧ �ལ་ཡོངས་ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་<ང་2ོབས། 
 ༨ >ག་2ོན་དང་བར་?ེན་0ི་ཞིབ་ད@ད། 
 ༩ མཁའ་འ�ལ་2ེལ་འBནེ་0ི་ཆོག་ཐམས་Dོད་8གས། 
 ༡༠ མཁའ་འ�ལ་2ེལ་འBནེ་དང་འEེལ་བའི་གནས་Fལ། 
 

ལེ%་གGམ་པ།ལེ%་གGམ་པ།ལེ%་གGམ་པ།ལེ%་གGམ་པ།    ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་�ེ་ཚན།ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་�ེ་ཚན།ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་�ེ་ཚན།ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་�ེ་ཚན།    
 ༡༡ བཅའ་�ིམས་འདིའི་བདག་2ངོ་། 
 ༡༢ 6་འགན། 
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ལེ%་བཞི་པ།ལེ%་བཞི་པ།ལེ%་བཞི་པ།ལེ%་བཞི་པ།    མཁའ་འ�ལ་0་ིདནོ་8་མཁོ་བའི་ས་དང་+མི།མཁའ་འ�ལ་0་ིདནོ་8་མཁོ་བའི་ས་དང་+མི།མཁའ་འ�ལ་0་ིདནོ་8་མཁོ་བའི་ས་དང་+མི།མཁའ་འ�ལ་0་ིདནོ་8་མཁོ་བའི་ས་དང་+མི།    
 ༡* གནམ་�་ཆགས་ཐང་དང་+ིམ་F་གི་བདག་འཛནི། 
 ༡༤ གནོད་ཉེན་ཡདོ་པའི་དངོས་ཆས་Iོ་བJད། 
 ༡༥ ས་ཆ་�དོ་ནི་བཀག་དམ། 
 ༡༦ Kོག་མེའི་�མིས་8གས། 
 ༡༧ #ོགས་རམ་0ི་ལས་དནོ། 
 

ལེ%་L་པ།ལེ%་L་པ།ལེ%་L་པ།ལེ%་L་པ།    དནོ་ཚན་M་ཚོགས།དནོ་ཚན་M་ཚོགས།དནོ་ཚན་M་ཚོགས།དནོ་ཚན་M་ཚོགས།    
 ༡༨ ཉེས་�ོད། 
 ༡༩ དབང་+བ། 
 ༢༠ O་ངོ་ ༡༢ ནང་འཁོད་8་ཉེས་འPགས། 
 ༢༡ ངོ་Qོར་ལག་+ེར། 
 ༢༢ Rིའི་�ལ་ཁབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་གནམ་� 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

དཔལ་�ན་འ�ག་ག
ང་། 
�ི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའི་ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་བཅའ་�ིམས། 

 

འ�འ�འ�འ�ག་གི་མཁའ་འ�ལ་�ེ་ཚན་ག་གི་མཁའ་འ�ལ་�ེ་ཚན་ག་གི་མཁའ་འ�ལ་�ེ་ཚན་ག་གི་མཁའ་འ�ལ་�ེ་ཚན་    བདག་བཛནི་འཐབ་ནི་གི་དནོ་8་བདག་བཛནི་འཐབ་ནི་གི་དནོ་8་བདག་བཛནི་འཐབ་ནི་གི་དནོ་8་བདག་བཛནི་འཐབ་ནི་གི་དནོ་8་    གལ་ཆེགལ་ཆེགལ་ཆེགལ་ཆེ་བའ་ིབཅའ་�མིས་གཤམ་གསལ་Sར་T་བཀདོ་ཡདོ།་བའ་ིབཅའ་�མིས་གཤམ་གསལ་Sར་T་བཀདོ་ཡདོ།་བའ་ིབཅའ་�མིས་གཤམ་གསལ་Sར་T་བཀདོ་ཡདོ།་བའ་ིབཅའ་�མིས་གཤམ་གསལ་Sར་T་བཀདོ་ཡདོ།    
 

ལེ%་ལེ%་ལེ%་ལེ%་དང་པ།དང་པ།དང་པ།དང་པ།    
�རི་བཏང་དནོ་ཚན།�རི་བཏང་དནོ་ཚན།�རི་བཏང་དནོ་ཚན།�རི་བཏང་དནོ་ཚན།    

༡༡༡༡    མངི་གནས།མངི་གནས།མངི་གནས།མངི་གནས།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་གི་མིང་8་ �ི་ལོ་༢༠༠༠ ལོའི་ ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་བཅའ་�ིམས་ཟེར་Uབ་ནི་ཨིན། 
    

༢༢༢༢    འགོ་བ(གས་ཚསེ་#ངས།འགོ་བ(གས་ཚསེ་#ངས།འགོ་བ(གས་ཚསེ་#ངས།འགོ་བ(གས་ཚསེ་#ངས།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་ གནམ་ལོ་Wགས་འ�ག་O་ ཚེས་ དང་ �ི་ལོ་༢༠༠༠ O་༧ ཚེས་༡༤ ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 
    

****    ལག་ལནེ་དབང་+བ།ལག་ལནེ་དབང་+བ།ལག་ལནེ་དབང་+བ།ལག་ལནེ་དབང་+བ།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་ འ�ག་�ལ་ཁབ་Xི་ས་ཁོངས་ཡངོས་8་+བ་ནི་དང་ ད་Yང་ 
 ཀ འ�ག་�ལ་ཁབ་Xི་མཁའ་ལམ་ནང་འཁདོ་8་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གི་ཞི་བའི་གནམ་�་ག་ར་དང་། 
 ཁ འ�ག་�ལ་ཁབ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡདོ་པའི་ ཞི་བའི་གནམ་�འ་ིརིགས་ག་ཏེ་རང་ཡོད་Yང་ འདི་F་ག་ར་8་+བ་ 
  ནི་དང་། 
 ག འ�ག་�ལ་ཁབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡདོ་པའི་ ཞི་བའི་གནམ་�འི་རིགས་ ག་ཏེ་རང་ཡོད་Yང་ དེ་ནང་གི་ མི་ག་ར་ 
  8་དབང་+བ་ཡདོཔ་ཨིན། 
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༤༤༤༤    ངསེ་ཚགི།ངསེ་ཚགི།ངསེ་ཚགི།ངསེ་ཚགི།    
༡ བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་8་ ལོགས་G་འཁོད་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན: 
 “གནམ་�་” ཟེར་མི་འདི་ ས་འོག་གི་]ང་Jགས་8་བ^ེན་ཏེ་མིན་པའི་ བར་Mང་ཁམས་Xི་]ང་Jགས་8་ བ^ེན་ཏེ་ འ�ལ 
 བ2དོ་འབད་བ_བ་འབད་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འ`ལ་ཆས་8་གོ། དེའི་#ངས་G་ ཤོག་ཐེ་ཡོད་མི་གནམ་�་དང་ ཧེ་ལི་
 ཀོབ་bར་cང་འd་གི་གནམ་�་དང་ བJད་འཁོར་གནམ་�་(གལའི་#ར་) ལ་སོགས་པ་F་Fདཔ་ཨིན། 
  
 “གནམ་�་ཆགས་ས་” ཟེར་མི་འདི་ གནམ་�་ཆགས་ནི་དང་ འdར་ནི་གི་དོན་8་ ལག་ལེན་འཐབ་བ_བ་པའི་ས་དང་ g་
 དང་ གང་Yང་8་གོ། (དའེི་#ངས་G་hིང་+ིམ་དང་ཆགས་ས་བཟོ་iེ་ཡོད་མི་དང་  ཆགས་བ_བ་པའི་འ`ལ་ཆས་F་) 
  
 “�ལ་ཁབ་” ཟེར་མི་འདི་འ�ག་�ལ་ཁབ་8་གོ། 
  
 “ཆོག་ཐམ་དབང་འཛནི་” ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་�ེ་ཚན་8་གོ། 
  
 “�ེ་ཚན་” ཟེར་མི་འདི་ ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་�ེ་ཚན་8་གོ། 
  
 “མདོ་ཆེན” ཟེར་མི་འདི་ ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་མདོ་ཆེན་8་གོ། 
  
 “5ོན་པོ་” ཟེར་མི་འདི་ ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་0ི་འགན་ཁག་ཕོག་པའི་ 5ོན་པོ་8་གོ། 
  
 “མི་” ཟེར་མི་འདི་ kེར་པ་ རང་རང་སོ་སོ་དང་ མཉམ་རོགས་ ཚོང་�ེ་ ག
ང་གི་ལས་�ེ་དང་ ཡང་ན་ མི་གི་ཚོགས་པ་
 གཞན་གང་Yང་ �ིམས་Xསི་ཆ་འཇོག་ཡདོ་པའི་ངོ་བོ་ཅིག་8་གོ། 
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ལེ%་གཉསི་པ།ལེ%་གཉསི་པ།ལེ%་གཉསི་པ།ལེ%་གཉསི་པ།    
ཞི་བའ་ིམཁའ་འ�ལ་0་ིདབང་ཚད་དང་བདག་འཛནི།ཞི་བའ་ིམཁའ་འ�ལ་0་ིདབང་ཚད་དང་བདག་འཛནི།ཞི་བའ་ིམཁའ་འ�ལ་0་ིདབང་ཚད་དང་བདག་འཛནི།ཞི་བའ་ིམཁའ་འ�ལ་0་ིདབང་ཚད་དང་བདག་འཛནི།    

༥༥༥༥    5ནོ་པའོི་6་འགན།5ནོ་པའོི་6་འགན།5ནོ་པའོི་6་འགན།5ནོ་པའོི་6་འགན།    
 5ོན་པོའ་ི6་འགན་འདི: 
 (ཀ) ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་དང་ འEལེ་བའི་གནད་དནོ་ག་ར་གི་འགོ་འBནེ་འཐབ་ནི། 
 (ཁ) 5ོན་པོ་གི་དགོངས་འཆར་8་ �ལ་ཁབ་ནང་གི་ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་ཡར་�ས་གོང་འཕེལ་གཏང་Fགས་པའི་ལས་ 
  འmལ་F་ནང་ འ�ལ་kོའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་དnེ་ཞིབ་འབད་མི་F་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འEེལ་ ཡང་ན་ 6་འགན་ 
  འབག་ནི། 
 (ག) མཁའ་འ�ལ་0ི་ལག་ལེན་ Wོགས་�བ་Xི་དོན་8་ མཁོ་ཆེ་བའི་མ་འ`ལ་་དང་འ`ལ་ཆས་ ཁང་ +ིམ་F་གིས་ 
  གཙོས་པའ་ིག
ང་གི་ གནམ་�་ཆགས་ཐངས་དང་མ>ན་?ེན་F་གསར་བཟོ་དང་1ན་2ོང་འཐབ་ནི། 
 (ང) ག
ང་གི་ཞབས་ཏོག་
་ནི་8་ མཁོ་ཆེ་བའི་གནམ་�་དང་ 6་ཆས་F་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་འཛནི་2ོང་འབད་ནི། 
 (ཅ) ག
ང་གི་གནས་བ་དང་འ�ིལ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་ 6་F་ལག་ལེན་འཐབ་ན།ི 
 (ཆ) གནམ་�འི་ མཁའ་ལམ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི། 
 (ཇ) �ལ་�ིའི་ཆིངས་ཡིག་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་གཞན་0ི་ཐོག་ལས་ག
ང་8་�ལ་�ིའི་མཁའ་ལམ་དབང་ཆ་ 
  ལེན་ནིའི་དནོ་8་དགོས་མཁོ་དང་ བpན་པའི་དང་ལེན་འབད་ནི། 
 (ཉ) ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་དང་འEེལ་བའི་གནད་དོན་F་ འ�ལ་ཐབས་8་ �ལ་ཁབ་གཞན་དང་ ཡང་ན་ �ལ་ཁབ་ 
  གཞན་0ི་ག
ང་དང་ མཁའ་འ�ལ་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ 6་འབད་མི་F་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འEེལ་འབད་ནི། 
 (ཏ) �ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་8་ ཚོང་འEེལ་0ི་མཁའ་འ�ལ་ལག་ལེན་དང་ ཡར་�ས་qོར་ལས་ཞིབ་ད@ད་དང་ བ^ག་ 
  ཞིབ་rན་
་F་འབད་ནི། 
 (ཐ) �ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་8་ ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་ཚད་དབང་བsང་ནི། ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ འ�ག་8་ཐོ་ 
  བཀདོ་འབད་ཡདོ་པའི་མཁའ་འ�ལ་F་གི་དབང་ཚད་བsང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་8་མཁོ་ཆེ་ 
  བའི་ལམ་8གས་F་འོས་འབབ་དང་བpན་ཏེ་བཟོ་ནི། 
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༦༦༦༦    �མིས་8གས་བཟ་ོནི་དབང་ཚད།�མིས་8གས་བཟ་ོནི་དབང་ཚད།�མིས་8གས་བཟ་ོནི་དབང་ཚད།�མིས་8གས་བཟ་ོནི་དབང་ཚད།    
 ༡) 5ོན་པོ་གིས་ t་ལས་ཕར་ “འ�ག་གི་མཁའ་འ�ལ་�ིམས་8གས་” ཟེར་འཁོད་ཡདོ་པའི་གཤམ་གསལ་གནད་ 
  དོན་F་8་བ^ེན་པའི་ �ིམས་8གས་F་བཟོ་ཆོག: 
  (ཀ) �ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་8་ གནམ་�་ཐོ་བཀདོ་འབད་ནིའི་དོན་8། 
  (ཁ) ད་Sོ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་�མིས་8གས་F་དང་འ�ིལ་ཏེ་ མཁའ་འ�ལ་འབད་བ_བ་པའི་ལག་+ེར་ 
   F་Dོད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ ཆ་གནས་Xི་Tས་ཚོད་ཡར་སེང་འབད་ཡདོཔ་མ་ཚད་ �ིམས་8གས་འདི་ནང་  
   ཡང་ན་ �ིམས་8གས་གཞན་F་ནང་ ཁ་གསལ་འཁོད་ཡོད་པའི་1ན་2ོང་དང་ཉམས་བཅསོ་Xི་ཁ་ཚིག་F་ 
   དང་འ�ིལ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་གནམ་�་དེ་འdར་མ་ཆོག་པའི་བཀག་དམ་འབད་ནི་གི་དོན་8། 
  (ག) གནམ་�་ཆགས་ཐང་8་ གནམ་�་ཆགས་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་དང་ བ^ག་ཞིབ་འབད་ནི་གནམ་�་ཆཊ་སའི་ 
   1ན་2ོང་འབད་ནི་དོན་8་དང་ གནམ་�་ཆགས་ཐང་དང་གནམ་�་ཆགས་ཡོད་པའི་ ས་གནས་གཞན་8་ 
   འPལ་ཆོག་པའ་ིདོན་8་དང་ གནམ་�་ ཡང་ན་ དའེི་ཡན་ལག་ ཡང་ན་ གནམ་�་དེ་ནང་ཡདོ་པའི་6་ 
   ཆས་F་བ^ག་ཞིབ་འབད་ནའིི་དནོ་8། འ`ལ་ཁང་དང་གནམ་�་བཞག་ས་F་ནང་ འ0ོ་ཆོག་པའི་དོན་8་ 
   དང་ ཆོག་ཐམ་མདེ་པའི་གནམ་�་ཆཊ་ས་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆོག་པའི་བཀག་དམ་དང་ལམ་8གས་F་ 
   བཟོ་ནི་གི་དོན་8། 
  (ང) མཁའ་འ�ལ་འབད་ནི་གི་ གནམ་�འི་ཡན་ལག་འ`ལ་ཆས་དང་ གནམ་�འི་1་ཆས་F་ བ_བ་པའི་ངོ་ 
   Qོར་འབད་ནི་དོན་8། གནམ་�འི་1ན་2ོང་ ཡང་ན་ བཟོ་བཅསོ་འབད་སའི་འ`ལ་བཅོས་ཁང་ ཡང་ན་ 
   དེ་བsམ་མའི་6་འབད་སའི་ས་k་ོF་གི་གནང་བ་Dོད་ན་ནི་དང་ བ^ག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དནོ་8། 
  (ཅ) �ིམས་8གས་F་དང་འ�ིལ་ཏེ་མ་གཏོགས་ དེ་མནི་vམས་8གས་ནང་ ཁ་གསལ་འབད་འཁདོ་ཡདོ་པའི་ 
   མཁའ་འ�ལ་0ི་ 6་འགན་སོ་སོའི་ནང་དང་ ཡང་ན་ དེ་F་དང་འEེལ་བའི་6་གཡོག་F་ནང་ མི་ 
   བ(གས་མ་ཆོག་པའི་བཀག་དམ་0ི་དོན་8་དང་ ཆོག་ཐམ་ཅན་0ི་གནམ་�་ཆགས་ས་8་གནམ་�་བ^ག་ 
   ཞིབ་དང་ བS་qོར་0ི་6་གཡོག་F་ནང་ མི་བ(ཊ་ནིའི་ཆོག་ཐམ་Dོད་ནའིི་དནོ་8། 
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  (ཆ) �ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་8་དང་ ཡང་ན་ འ�ག་ནང་འཁདོ་ལས་ འdར་མི་F་ཁ་ཚིག་ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་  
   འdར་དགོསཔ་ཨནི་ན་དང་ wག་པར་T་གནམ་�་ཆགས་ས་ག་ཏེ་ལས་ག་ཏེ་8་ འdར་ཆོག་པའི་ཁ་ཚིག་F་ 
   བཟོ་བཀདོ་འབད་ནི་གི་དོན་8་དང་ ནང་འཁོད་Xི་ས་གནས་གཅགི་ལས་གཅིག་ནང་ འdར་ནི་གི་ཁ་ཚིག་F་ 
   བཟོ་བཀདོ་འབད་ནིའི་དནོ་8། 
  (ཇ) འ�ལ་པ་དང་ ཅ་ཆས་F་ གནམ་�འི་ཐོག་ལས་ ཁ་ཚིག་ག་ཅི་དང་འ�ིལ་ཏེ་2ེལ་འBེན་འབད་དགོསཔ་ 
   ཨིན་ན་དང་ ཚོང་འEེལ་དང་ འ`ལ་ཁང་གི་ ཡང་ན་ ཁེ་སང་གི་དོན་8་ གནམ་�་ག་བsམ་ལག་ལེན་ 
   འཐབ་དགོསཔ་ཨིན་ན་གི་ཁ་ཚིག་དང་ �ིམས་8ཊ་ནང་འཁོད་ཡདོ་པའི་ཅ་ཆས་M་ཁག་F་ གནམ་�འི་ཐོག་ 
   ལས་ འབག་མ་ཆོག་པའི་བཀག་དམ་0ི་དོན་8། 
  (ཉ) �ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་8་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ �ལ་�ིའི་ཚོང་འEེལ་0ི་མཁའ་འ�ལ་2ེལ་འBེན་ལག་ 
   ལེན་F་ག་ར་ འ�ག་གི་དབང་ཚད་ དང་འ�ིལ་དགོསཔ་བཟོ་ནའི་ིདོན་8་དང་ འ�ག་དང་�ལ་ཁབ་གཞན་ 
   0ི་བར་ན་ཡོད་པའི་ Fལ་མ>ན་0ི་ཆིངས་ཡིག་དང་ འགན་ཡིག་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཉེན་<ང་གི་མཐའ་དོན་8་  
   འོས་འབབ་ཡདོ་པའི་ཁ་ཚིག་F་ བཟོ་བཀདོ་འབད་ནིའི་དནོ་8། 
  (ཏ) མཁའ་འ�ལ་དང་འEེལ་བའི་ མཁོ་nད་F་དོན་xིན་T་ ལག་ལེན་འཐབ་qབས་ དེ་ནང་བར་?ནེ་F་མར་ 
   ཕབ་གང་Bག་?བ་ནི་དང་ ཡང་ན་ བཀག་ཐབས་དོན་8་དང་གོང་གསལ་Sར་T་ དེ་བsམ་0ི་མཁོ་nད་ 
   ལག་ལེན་F་བཀག་དམ་ ཡང་ན་ ལམ་8གས་བཟོ་ནིའི་དནོ་8་དང་ བy་^གས་དང་མེ་འདོ་Xི་བy་iོན་ 
   F་གིས་གནམ་�་འdར་ནི་8་ ཉེན་ཁ་མི་འzང་ནིའི་དོན་8། 
 (ཐ) མཐའ་འཁོར་8་ཡོད་པའི་ Kོག་Jགས་འ`ལ་ཆས་F་གིས་ མཁའ་འ�ལ་0ི་བ1ད་འ{ིན་དང་ �ང་ 
  འ{ནི་བ(ཊ་ཡདོ་པའི་ས་གནས་F་ནང་ བར་?ེན་མར་ཕབ་དང་བཀག་ཐབས་Xི་དོན་8། 
  (ད) �ིར་བཏང་མཁའ་འ�ལ་0ི་<ང་2ོབ་དང་ Wོགས་�བ་Tས་ཚོད་ཁར་འdར་ནི་དང་ གནམ་�་དང་དེ་ནང་ 
   གི་མི་དང་ 1་དངོས་<ང་2བོ་Xི་དོན་8་དང་ གནམ་�་གིས་མི་གཞན་དང་ 1་དངོས་8་གནོད་?ནེ་མི་ 
   ?བ་ནི་དོན་8་དང་ wག་པར་T་ དོན་མཚམས་འདི་ནང་ ཁ་གསལ་བཀདོ་ཡདོ་པའི་གནད་དོན་གང་Yང་ 
   གི་དོན་8་གནམ་�་འdར་མ་བ|ག་པར་བཞག་ནི་དོན་8། 
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  (ན) ཚོང་འEེལ་མཁའ་འ�ལ་ ཞབས་ཏོག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ གང་Yང་ཅིག་གིས་6་གཡོགཔ་འབད་བ(ཊ་ཏེ་ 
   ཡོད་པའི་ གནམ་�འི་འདདེ་དཔནོ་དང་འདདེ་དཔོན་0ི་6་ རོགསཔ་ མཁའ་འ�ལ་ལམ་Rོགས་iོན་མི་  
   གནམ་�འི་འ`ལ་བཟོཔ་དང་ གཞན་F་གི་6་གི་Tས་ཚད་དང་ 6་འབད་ཐངས་Xི་ལམ་8གས་F་བཟོ་ནི་ 
   གི་དོན་8། 
  (པ) མཁའ་འ�ལ་ནང་6་འབད་མི་F་དང་ མཁའ་འ�ལ་དང་འEེལ་བའི་6་གཡོགཔ་F་གིས་ མཁའ་འ�ལ་ 
   0ི་དོན་8་གནམ་གཤིས་གནས་Fལ་ nིན་དགོ་པའི་དོན་8། 
  (ཕ) གནམ་�་དང་ དེ་ནང་ཡདོ་མི་ མཁའ་འ�ལ་པ་F་གིས་དང་ ཡང་ན་དེ་F་8་བy་^གས་དང་ བy་འ{ིན་ 
   0ི་ 1ན་འEེལ་གཞན་འབད་ནི་F་གི་ལམ་8གས་དོན་8། 
  (བ) བy་བ}ལ་ནང་ འdར་མ་ཆོགཔ་འབད་ཁ་གསལ་འཁདོ་ཡདོ་པའི་ འ�ག་ནང་འཁོད་Xི་ ས་གནས་F་ནང་ 
   འdར་མ་ཆོག་པའི་བཀག་དམ་དནོ་8། 
  (མ) �ིམས་8ཊ་Sར་T་དགོ་པའི་ངོ་Qརོ་ལག་+ེར་ ཆོག་ཐམས་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་གཞན་F་Dོད་ན།ི ཆ་གནས་ 
   བཟོ་ནི། བ2ར་བཟོ་འབད་ན།ི Tས་ཚོད་ཕར་འ0ངས་དང་ ཡང་ན་ བ~ར་བཅོས་?བ་ནི་F་གི་ཁ་8་ དེ་ 
   བsམ་མའི་ཡིག་ཆ་F་nིན་ནི་གི་དོན་8་ཆོས་1ཊ་ ལེན་ནི་དང་ ཤེས་ཚད་བ^ག་ཞིབ་འབད་ནི། དེ་ལས་དེ་ 
   བsམ་མའི་ཡིག་ཆ་གི་བཟོ་བཀདོ་དང་ བདག་འཛིན་བཟོ་བ�ན་དང་ ཆ་མདེ་གཏང་ནི་དང་ ཕར་འdད་ 
   ?བ་བཞག་ནི། ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ ལོག་Dོད་ནི་F་གི་འབད་ཐངས་ལམ་8གས་དང་ ཁ་ཚིག་F་གི་དོན་8། 
  (ཙ) ག
ང་གི་གནམ་�་ཆགས་ཐང་ ཡང་ན་ �ིམས་8གས་དང་འ�ལི་ཏེ་ ཆོག་ཐམས་Dདོ་ཡདོ་པའི་གནམ་�་ 
   ཆཊ་ཐང་F་དང་ དེ་F་ནང་ཞབས་ཏོག་6་འབད་བའི་K་ཆ་F་གི་ལམ་8གས་དོན་8། 
  (ཚ) མཁའ་འ�ལ་ བ1ད་འ{ནི་དང་ མཁའ་འ�ལ་ལམ་0ི་ཚད་འཛནི་ཞབས་ཏོག་K་F་གི་དོན་ལས་ �ིམས་ 
   8གས་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་K་ད�ལ་F་5ོན་པོ་8་Dོད་དགོ་པའ་ིདོན་8། 
  (ཛ) ངོ་Qོར་ལག་+ེར་དང་ ཆོག་ཐམས་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་གཞན་F་Dོད་ནི་དང་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ བ2ར་བཟོ་ 
   འབད་ནི་ Tས་�ན་ཕར་འ0ངས་ ཡང་ན་ བ~ར་བཅསོ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ �ིམས་8གས་དང་ 
   འ�ིལ་ཏེ་ ཆོས་1གས་ལེན་ནི་ ཡང་ན་ ཤེས་ཚད་བ^ག་ཞིབ་ ཡང་ན་ 5ོན་པོ་གི་དགོངས་འཆར་8་K་ 
   ཡོན་བཏགས་དགོསཔ་ གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་གཞན་F་གི་དོན་8་ K་ཡོན་བཏགས་ནི་དོན་8། 
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  (ཝ) གནམ་�་དང་ ཡང་ན་ འ�ལ་མི་ ཡང་ན་ གནམ་�་དང་འ�ལ་མིའི་དnེ་ཞིབ་མ་འBཝ་F་ �མིས་ 
   ཡིག་གང་Yང་དང་ �ིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་གང་Yང་ལས་ ཡང་ཆག་གཏང་ནིའི་དོན་8། 
  (ཞ) འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡོད་པའི་མི་གང་Yང་8་ གནམ་�འི་2ེལ་འBེན་ལས་དནོ་ག་ར་ནང་ བ^ག་ཞིབ་ 
   འབད་ནིའི་དབང་ཆ་nིན་དགོ་པའི་དོན་8། 
  (ཟ) གནམ་�་ཆག་ཐང་ནང་ ས་kོ་སོ་སོའི་དnེ་བ་Rེ་iེ་ ཡདོ་མི་གི་�་+ོན་ནང་འཁདོ་Rག་rིཊ་དང་བཙོག་པ་ 
   གཙང་�་8་གནོད་པའི་དངསོ་�ས་F་བཀག་དམ་0ི་དནོ་8། 
 ༢) དོན་ཚན་འདའིི་དགོངས་དོན་Sར་ བཟོ་ཡདོ་པའི་�ིམས་8གས་གང་Yང་ནང་གནམ་�་ གནམ་�་ཆགས་ཐང་ མི་ 
  དང་1་དངསོ་མ་འBཝ་F་དང་ འ�ག་གི་ས་+ོན་སོ་སོའི་དོན་8་ �ིམས་ཡིག་ དོན་ཚན་སོ་སོ་འབད་བཀོད་ཆོག། དེ་ 
  འབདཝ་ད་ དེ་�ེ་བཀདོ་པའི་qབས་8་ ག་དེ་འབད་Fགས་Fཊ་མཁའ་འ�ལ་2ེལ་འBནེ་ལས་དནོ་ཅིག་གིས་  
  འ�ག་ནང་འཁདོ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡདོ་པའི་གནམ་�་དང་ དེ་བsམ་0ི་ལས་དོན་གཞན་ཅིག་གི་ གནམ་�་ལག་ 
  ལེན་འཐབ་ཡདོ་མི་གཉིས་Xི་བར་ན་ Rོཊ་རིས་མེད་པར་བཟོ་དགོ། 
 *) ནང་གསསེ་�ེ་ཚན་ ༡ པའི་དགོངས་དོན་Sར་ བཟོ་ཡོད་པའི་�མིས་8ཊ་གང་Yང་F་ནང་ �ེ་ཚན་འདི་ནང་འཁོད་ 
  ཡོད་པའི་གནད་དནོ་F་གི་དོན་8་ མདོ་ཆནེ་0ིས་བཀའ་�་དང་ 6་བཀོད་F་བ�མས་ཏེ་ nིན་ནིའི་དབང་ཚད་བཀདོ་ 
  ཆོག། 
 ༤) ནང་གསསེ་�ེ་ཚན་ ༡ པའི་དནོ་མཚམས་(ད) པའི་དགོངས་དནོ་Sར་བཟོ་ཡདོ་པའི་�མིས་8གས་F་དང་ 6་གི་ 
  Tས་ཚད་དང་ 6་འབད་ཐངས་Xི་ལམ་8གས་ ཁ་ཚིག་དང་འEལེ་བའི་ �ིམས་ག
ང་གཞན་0ི་དགོངས་དནོ་གཉིས་ 
  མ་མ>ན་པ་ཅནི་ ཧེ་མ་གི་�ིམས་དོན་8་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 
 

༧༧༧༧    �ལ་ཡངོས་ཞི་བའ་ིམཁའ་འ�ལ་<ང་2བོས།�ལ་ཡངོས་ཞི་བའ་ིམཁའ་འ�ལ་<ང་2བོས།�ལ་ཡངོས་ཞི་བའ་ིམཁའ་འ�ལ་<ང་2བོས།�ལ་ཡངོས་ཞི་བའ་ིམཁའ་འ�ལ་<ང་2བོས།    
 ༡) 5ོན་པོ་གིས་ �ལ་�ིའི་ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་ཆངིས་ཡིག་གི་sང་�གས་ ༡༧ པ་དང་ གནམ་�འི་ནང་ཉེས་�དོ་ 
  དང་ དེ་བsམ་མའི་n་�ོད་གཞན་qོར་0ི་ཆིངས་ཡིག་ (bོ་ཀི་ཡོ་ ཆངིས་ཡིག) དང་�མིས་འགལ་0ི་ཐོག་ལས་  
  གནམ་�་འཛིན་བsང་འབད་ནི་ བཀག་ཐབས་Xི་ཆིངས་ཡིག་(ཧེག་ཆངིས་ཡིག) དང་ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་0ི་<ང་ 
  2ོབས་8་ གནོད་པའི་�ིམས་འགལ་Xི་6་ བཀག་ཐབས་Xི་ཆངིས་ཡིག་(མོན་bེལ་ཆངིས་ཡིག) དང་འ�ག་ག
ང་ 
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  གིས་ད་ལས་ཕར་ངོས་ལེན་མཛད་ནི་ཨིན་མི་གི་དེ་བsམ་མའི་བཅའ་�ིམས་དང་ཆངིས་ཡིག་ ཡང་ན་ ཆིངས་ཡིག་ 
  wན་ཐབས་F་གི་དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ t་ལས་ཕར་ “འ�ག་�ལ་ཡོངས་ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་ <ང་2ོབས་ 
  �ིམས་8གས” ཟེར་Uབ་མི་གི་�ིམས་ཡིག་F་བཟོ་དགོ། 
 ༢) འདི་ནང་8་�ིམས་དོན་བཀོད་ཡདོ་མི་འདི་གཤམ་གསལ་Sར་T་ཨིན: 
  (ཀ) �ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཐོ་བཀདོ་འབད་ཡདོ་པའི་གནམ་�་གང་Yང་ ཅིག་ནང་8་�ིམས་འགལ་0ི་n་བ་འབད་ 
   ཡོད་པ་ཅིན་ འ�ག་གི་ཉེས་�ོད་�ིམས་ཡིག་དང་འ�ིལ་དགོ། 
  (ཁ) �ལ་ཁབ་ནང་ཐོ་བཀདོ་འབད་ཡདོ་པའི་གནམ་�་གང་Yང་ཅིག་ནང་8་ཉེས་�ོད་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་F་ 
   ཡང་ས་གནས་ག་ཏེ་ཨིན་Yང་ ཉེས་ཅན་ �ིས་Dདོ་Xི�་དནོ་8་ཉེས་�ོད་Xི་n་བ་དེ་ ས་གནས་དེ་ནང་8་ 
   ?ངམ་གཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་ འ�ག་�ལ་ཁབ་ནང་8་ཡང་འབད་འབདཝ་ཨིནམ་འབད་ཆ་བཞག་དགོ། 
  (ག) �ལ་ཁབ་ནང་ཐོ་བཀདོ་འབད་ཡདོ་པའི་གནམ་�་ གང་Yང་གི་གནམ་�འི་འགོ་དཔོན་8་ ཁོ་རའི་བཀདོ་n་ 
   དང་འ�ིལ་ གནམ་�་ནང་6་འབད་མི་F་དང་འ�ལ་པ་F་ལས་ རོགས་རམ་ལེན་ཏེ་གནམ་�་དང་གནམ་ 
   �་ནང་ཡདོ་པའི་ མི་དང་1་དངསོ་F་གི་<ང་2བོས་8་ ཉེན་ཁག་བཀལ་དོགས་ཡདོ་པའི་ མི་གང་Yང་ 
   འཛནི་བsང་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་གནངམ་ཨིན། དེ་བsམ་�ེ་འཛིན་བsང་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་དེ་  
   གནམ་�་ཆགས་ཞིནམ་ལས་ ཉེས་ཅན་འདི་ འEེལ་ཡདོ་དབང་འཛནི་ཅིག་8་ �ིས་Dོད་མ་འབད་Fན་ 
   ཚོད་བར་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆགོ། 
   (༡) གོང་གསལ་ནང་གསསེ་�ེ་ཚན་ ༧-༢ (ག) ནང་གསལ་Sར་ཉེས་�ོད་འབད་མི་དེ་ ཉེས་ཅན་ 
    ཨིནམ་འབད་འvན་ཆོད་གནང་qབས་ ཉེས་n་འདི་�ལ་ཁབ་Xི་�ིམས་ག
ང་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཕོག། 
  (ང) མི་གང་Yང་ཅིག་གིས་ གནམ་�་འdར་ཏེ་འ0ོ་བའི་qབས་8་གནམ་�འི་ནང་ན་8་ གཤམ་གསལ་6་F་ 
   འབད་བ་ཅིན་མི་དེ་གིས་གནམ་�་བཙན་འ�དི་འབད་བའི་ཉེས་�ོད་ འབད་འབདཝ་འབད་ཆ་བཞག་དགོ། 
   (༡) �ིམས་འགལ་0ི་ཐོག་ལས་དབང་བཙངོ་དང་ ཡང་ན་ འཇིགས་བ�ལ་ ཡང་ན་ ཉེས་�ོད་ 
    གཞན་0ི་ཐོག་ལས་ ཞེ་�ང་བ�ལ་ཏེ་གནམ་�་དེ་ འཛིན་བsང་དང་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་ 
    བsང་ནི་ ཡང་ན་ དེ་བsམ་0ི་ཉེས་�ོད་གང་Yང་ཅིག་འབད་ཐབས་hིག་པ་ ཡང་ན། 
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   (༢) འབད་མི་ཁོ་མེན་Yང་ དེ་བsམ་མའི་n་བ་འབད་མི་དང་ ཡང་ན་ འབད་ཐབས་hིག་མི་ཅིག་གི་ 
    ཉེས་�ོད་དང་འEེལ་བ་ཡདོ་མི་F། 
   (*) མི་གང་Yང་ཅིག་གིས་ གོང་གསལ་ནང་གསེས་ �ེ་ཚན་ ༧-༢-(ང) ནང་གསལ་0ི་གནམ་�་ 
    བཙན་འ�དི་Xི་ཉེས་�དོ་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ཅན་ཨིན་པའི་འvན་ཆོད་གནང་qབས་ ཉེས་n་འདི་ 
    �ལ་ཁབ་Xི་�ིམས་ག
ང་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཕོག། 
  (ཅ) མི་གང་Yང་ཅིག་གིས་�མིས་འགལ་0ི་ཐོག་ལས་ མནོ་ཞིང་བསམ་ཞིང་T་གཤམ་གསལ་Sར་T་འབད་བ་ 
   ཅིན་ ཉེས་�ོད་འབད་ཆ་བཞག་ནི: 
   (༡) གནམ་�འི་dར་ཏེ་འ0ོ་བའི་བkང་ གནམ་�འི་ནང་ན་ཡོད་པའི་མི་ཅིག་8་Jཊ་བཙངོ་གི་ཐོག་ 
    ལས་ གནམ་�་གི་<ང་2བོས་8་གནོད་ཉེན་ ཡདོ་པའི་ 6་ཅིག་འབད་ཡོད་པ། ཡང་ན། 
   (༢) 2ེལ་འBེན་0ི་ཞབས་ཏོག་འབད་བའི་བkང་ཡདོ་མི་ གནམ་�་ཅགི་མེདཔ་བཏང་བ་ ཡང་ན་  
    2ོན་?བ་iེ་འdར་མ་Fགས་པ་བཟོ་བའམ་ འdར་བའི་qབས་Xི་ཉེན་<ང་8་ གནོད་?ེན་འzང་ 
    ཉེན་ཡོད་པའི་ 6་འབད་བ། 
   (*) 2ེལ་འBེན་0ི་ཞབས་ཏོག་འབད་བའི་བkང་ཡདོ་མི་ གནམ་�་ཅགི་8་ ཐབས་ལམ་ག་ཅི་གི་ཐོག་ 
    ལས་འབད་Yང་ གནམ་�་དེ་མདེཔ་བཏང་ ཉེན་ཡོད་པའམ་གནོད་2ོན་?བ་iེ་ འdར་མ་ 
    Fགསཔ་བཟོ་བ་དང་ ཡང་ན་ འdར་བའི་qབས་Xི་ ཉེན་<ང་8་ གནོད་པ་འzང་ཉེན་ཡོད་པའི་ 
    ལག་ཆས་དང་དངོས་�ས་རེ་བ(གས་ནི་དང་ གཞན་8་བ(གས་བ|ག་པ། ཡང་ན། 
   (༤) མཁའ་འ�ལ་0ི་མ>ན་?ེན་ཡོ་nད་F་ མདེཔ་བཏང་བ་ ཡང་ན་ 2ོན་?བ་པ་ ཡང་ན་ དེ་F་ 
    ལག་ལེན་འཐབ་པའི་qབས་8་ བར་ན་ དbོགས་བ?བས་ཏེ་ གནམ་�་འdར་ཏེ་འ0ོ་བའི་ 
    བkང་ཡདོ་མི་གི་ ཉེན་<ང་ 8་གནོད་?ེན་འzང་ཉེན་ཡདོ་པའི་6་འབད་བ། ཡང་ན། 
   (༥) མ་བདནེ་པའི་གནས་Fལ་ཤསེ་བཞིན་T་བy་འ{ིན་འབད་དེ་གནམ་�་ འdར་ཏེ་འ0ོ་བའི་བkང་ 
    ཡོད་མི་གི་ཉེན་<ང་8་གནོད་?ེན་འzང་ཉེས་ཡོད་པའི་6་འབད་བ་ཅིན། 
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  (ཆ) མི་གང་ཅིག་གིས་ གཤམ་གསལ་Sར་T་འབད་བ་ཅནི་ ཉེས་�ོད་འབད་ཡདོཔ་འབད་ཆ་བཞག་ནི: 
   (༡) བཅའ་�ིམས་འདིའི་ནང་གསསེ་�ེ་ཚན་ ༧-༢ (ཅ) ནང་ཁ་གསལ་འཁོད་ཡདོ་པའི་ ཉེས་ 
    �ོད་F་འབད་ཐབས་hིག་པ། ཡང་ན། 
   (༢) གོང་གསལ་ནང་འཁོད་ཡདོ་པའི་ ཉེས་�ོད་F་མི་ཅིག་གིས་འབད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ འབད་ཐབས་ 
    hིག་མི་དེ་དང་ ཉེས་འEེལ་ཅན་0ི་མི་ཨིན་པ་ཅིན། 
  (ཇ) མི་གང་Yང་ཅིག་གིས་ གོང་གསལ་ནང་གསེས་�ེ་ཚན་ ༧-༢(ཅ) དང་ ཡང་ན་ ༧-༢(ཆ) ནང་ཁ་ 
   གསལ་འཁོད་དེ་ཡདོ་པའི་ཉེས་�དོ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ཅན་འབད་འvན་ཆདོ་གནང་qབས་ཉེས་n་འདི་ 
   �ལ་ཁབ་Xི་�ིམས་ག
ང་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཕོག། 
  (ཉ) �ིམས་8ཊ་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་འགོ་དཔོན་གང་Yང་ཅིག་8་ འ�ག་ནང་འཁདོ་Xི་གནམ་�་ཅགི་ནང་ 
   འ0ོ་ནི་ཨིན་མི་ ཡང་ན་ གནམ་�་དེ་ནང་ ཡོད་པའི་ མི་ཅིག་གིས་བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་ ཁ་གསལ་ 
   འཁོད་ཡདོ་པའི་ཉེས་�དོ་ཅིག་ འབད་ནི་ཨིན་པའི་�ངས་�ན་0ི་ དོགས་པ་འཆར་ཚེ་མི་དེ་གནམ་�་ནང་ 
   འ0ོ་མ་ཆོག་པའི་བཀག་དམ་ འབད་ཆོག་པ་དང་བཀག་དམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་8་ མི་ད་ེགནམ་ 
   �་ནང་འPལ་མ་བ|ག་པར་བཞག་ནི་དང་ ཡང་ན་ གནམ་�འི་ནང་ན་ལས་Rི་ཁར་བཏོན་བཏང་ཆོག། 
 

༨༨༨༨    >ག་?ནེ་དང་བར་?ནེ་0་ིཞབི་ད@ད།>ག་?ནེ་དང་བར་?ནེ་0་ིཞབི་ད@ད།>ག་?ནེ་དང་བར་?ནེ་0་ིཞབི་ད@ད།>ག་?ནེ་དང་བར་?ནེ་0་ིཞབི་ད@ད།    
 ༡) གནམ་�་གང་Yང་ཅིག་འ�ག་ནང་དང་ ཡང་ན་ འ�ག་གི་གནམ་ཐོག་ལས་མཁའ་འ�ལ་འབད་qབས་ ཡང་ན་  
  འ�ག་ནང་ཐོ་བཀདོ་འབད་ཡདོ་པའི་གནམ་�་གང་Yང་ཅིག་ས་གནས་ག་ཏེ་རང་ཨིན་Yང་མཁའ་འ�ལ་ འབད་ 
  qབས་vམས་8གས་ལས་འགལ་བ་ ཡང་ན་ >ག་2ོན་དང་ བར་?ེན་རེ་
གསཔ་ད་ དེ་F་ཞིབ་ད@ད་འབད་ ནི་ 
  གི་དོན་8་ 5ོན་པོ་གིས་�ིམས་8གས་F་བཟོ་ཆོག། 
 ༢) ནང་གསསེ་�ེ་ཚན་ (༡) པའི་དགོངས་དནོ་Sར་0ི་�མིས་8གས་F་ བཟོཝ་ད་དེ་ནང་8་གཤམ་གསལ་0ི་�ིམས་ 
  དོན་F་བཀདོ་ཆོག : 
  (ཀ) གོང་གསལ་0ི་>ག་2ོན་དང་ བར་?ེན་zང་qབས་ �ིམས་8ཊ་ནང་ཁ་གསལ་འཁདོ་ཡདོ་པའི་མི་དེ་གིས་ 
   �ིམས་8ཊ་ནང་གི་ལམ་8ཊ་Sར་T་བy་བ�ལ་nིན་དགོསཔ་འབད། 
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  (ཁ) >ག་2ོན་དང་བར་?ེན་
ཊ་ཏེ་ཡོད་པའི་གནམ་�་དེ་8་ ཞིབ་ད@ད་?བ་མ་ཚར་བར་T་གནམ་�་ད་ེནང་ 
   འPལ་ནི་ ཡང་ན་ བར་ན་དbཊོ་?བ་ནི་F་བཀག་དམ་འབད་ནིའི་དོན་ཚན་F། 
  (ག) ཞིབ་ད@ད་?བ་ནི་གི་དོན་8་ དགོས་མཁོ་དང་ འ�ིལ་ཏེ་མི་གང་Yང་8་ གནམ་�་དེ་ནང་འPལ་ནི་ དnེ་ 
   ཞིབ་འབད་ནི་ ཕར་Fར་Iོ་ནི་བདག་<ང་འབད་འཞག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བhིག་ནི་ ཡང་ན་ འདི་བsམ་ 
   མའི་གནམ་�་དང་ གཅིག་ཁར་ཐབས་ཤསེ་གཞན་ག་ཅི་ར་འབད་Yང་འབད་ ཆོག་པའི་དབང་ཚད་Dོད་ནི། 
  (ང) བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་Sར་ གནང་ཡདོ་པའི་ཆོག་ཐམས་ ཡང་ན་ ངོ་Qོར་ལག་+ེར་གང་Yང་ 
   ཆ་མེད་གཏང་ནི་ བར་བཀག་?བ་ནི་ མཆན་ཡིག་བཏཊ་ནི་ ཡང་ན་ ལོག་ལེན་དགོ་པའི་དབང་ཚད་དང་། 
   ཡང་ན་ ཞིབ་ད@ད་Xི་qབས་8་འབད་དགོསཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ས་གནས་གཞན་ཁ་8་ དབང་ཚད་ཅན་ 
   0ི་འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་གནང་ཡདོ་པའི་ཆོག་ཐམ་ འ�ག་ནང་8་ཆ་གནས་ཡོདཔ་འབད་བཟོ་ཡོད་མི་དེ་ཆ་ 
   མེད་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ བར་བཀག་?བ་ནི་གི་དབང་ཚད་Dདོ་ནི། 
 

༩༩༩༩    མཁའ་འ�ལ་2ལེ་འBནེ་0་ིཆགོ་ཐམ་Dདོ་8གས།མཁའ་འ�ལ་2ལེ་འBནེ་0་ིཆགོ་ཐམ་Dདོ་8གས།མཁའ་འ�ལ་2ལེ་འBནེ་0་ིཆགོ་ཐམ་Dདོ་8གས།མཁའ་འ�ལ་2ལེ་འBནེ་0་ིཆགོ་ཐམ་Dདོ་8གས།    
 ༡) 5ོན་པོ་གིས་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་F་གི་དོན་8་ �ིམས་8གས་F་བཟོ་ཆོག: 
  (ཀ) མི་ག་གིས་འབད་Yང་ �ིམས་8གས་ནང་ཁ་གསལ་འཁོད་ཡདོ་པའི་ཆོག་ཐམ་དབང་འཛིན་0སི་གནང་བའི་ 
   ཆོག་ཐམ་ ཡང་ན་ གནང་བ་Dདོ་པའི་ཡི་mའི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་དང་ དེ་དང་འ�ིལ་ཏེ་འབད་ན་མ་ 
   གཏོགས་ དེ་མིན་གནམ་�་དེ་འ�ག་ནང་འཁོད་ གཤམ་གསལ་གནད་དནོ་F་གི་དོན་8་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 
   ཆོག: 
   (༡) གནམ་�་དེ་ནང་འ�ལ་པ་དང་ ཅ་ཆས་F་ K་�ན་0ི་ཐོག་8་ ཡང་ན་ གསོལ་ར་གི་དོན་8་  
    �ིམས་8ཊ་ནང་ཁ་གསལ་འཁོད་ཡོད་མི་གི་འ�ལ་ལམ་F་དང་ ཡང་ན་ འ�ལ་ལམ་0ི་དnེ་བ་ 
    མ་འBཝ་F་(འdར་ནི་དང་ཆཊ་ནི་ ས་kོ་གཅིག་ནང་ཨནི་Yང་ ཡང་ན་ ས་kོ་སོ་སོ་འབད་  
    ཨིན་Yང་) ནང་འབག་iེ་འdར་ནི་F། 
   (༢) ཁ་གསལ་འཁོད་ཡདོ་པའི་ཚོང་དང་ ཚོང་6་གང་Yང་གི་དོན་ལས་འdར་ནི་གི་དོན་8། 
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  (ཁ) �ིམས་8གས་F་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཆོག་ཐམས་གནང་ཆོག་པ་དང་ ཡང་ན་ Dོད་དགོ་པའི་གནད་དོན་F་ 
   བཀདོ་ནི་གི་དོན་8། 
  (ག) ཆོག་ཐམས་གནང་ནི་དང་ མ་གནང་པར་བཞག་ནི་ ལོག་ལེན་ནི་ བར་བཀག་?བ་བཞག་པའི་qབས་8་  
   དེ་ནང་8་ ཁེ་�ད་ཡོད་པའི་མི་F་གིས་ ཆོག་ཐམས་དབང་འཛིན་8་
་ག_གས་འབད་ནི་གི་གནད་དོན་F་ 
   གི་དོན་8། 
  (ང) ཆོག་ཐམས་ནང་ འཆང་བ་པོ་དེ་གིས་ K་ཆ་དང་དོས་Kའི་ཚད་གཞི་བཏགས་ཐངས་ལ་སོགས་པའི་ཁ་ཚིག་ 
   F་བཀདོ་ནི་གི་དོན་8་དང་། 
  (ཅ) ཆོག་ཐམས་m་ མི་ཅིག་གིས་ ཡང་ན་ འཆང་བ་པོ་དེ་གིས་�ིམས་8ཊ་ནང་འཁདོ་ཡདོ་པའི་ཆོག་ཐམས་  
   དབང་འཛིན་F་8་ ཆོག་ཐམས་
ཝ་ད་ 
་མི་དེ་གི་འཐོན་�ངས་དང་ ཁོ་གིས་འབད་ཡདོ་པ་དང་འབད་ནི་ 
   ཨིན་མི་གི་ཚོང་6་གི་དོན་8་ ད�ལ་0ི་བདེ་དནོ་F་ག་དེ་�ེ་ཡདོཔ་ཨིན་ན་གི་གནས་དོན་F་ཁ་གསལ་བཀོད་ 
   དགོ་པའི་དནོ་8། 
 ༢) གནམ་�་ཅིག་ནང་གསསེ་ �ེ་ཚན་ (༡) པའི་དགངོས་དོན་Sར་ བཟོ་ཡདོ་པའི་�མིས་8གས་གང་Yང་གི་གནད་ 
  དོན་ལས་འགལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ བདེན་བ�ན་རེ་བ_བ་པའི་1་མཚན་ཐོན་པ་ཅིན་ མདོ་ཆེན་ 
  0ིས་གནམ་�་གི་འགོ་དཔོན་བsམ་�ེ་མཐངོ་མི་གི་མི་དེ་8་གནམ་�་དེ་ འdར་མ་བ|ག་པར་བཞག་དགོ་པའི་བཀདོ་ 
  �་nིན་ཆོགཔ་མ་ཚད་ བཀདོ་n་དེ་ལོག་iེ་ཆ་མེད་མ་བཏང་Fན་ཚོད་གནམ་�་དེ་ འdར་མ་བ|ག་པར་བཞག་དགོས་ 
  པའི་བཀདོ་�་ཡང་གནང་ཆོག། 
 

༡༠༡༠༡༠༡༠    མཁའ་འ�ལ་2ལེ་འBནེ་དང་འEལེ་བའི་གནས་Fལ།མཁའ་འ�ལ་2ལེ་འBནེ་དང་འEལེ་བའི་གནས་Fལ།མཁའ་འ�ལ་2ལེ་འBནེ་དང་འEལེ་བའི་གནས་Fལ།མཁའ་འ�ལ་2ལེ་འBནེ་དང་འEལེ་བའི་གནས་Fལ།    
 ༡) 5ོན་པོ་གིས་�ིམས་8གས་བཟོ་ནི་ཨིན་མི་གི་ནང་8་ཁ་གསལ་འཁོད་ཡདོ་པའི་ནང་དོན་Sར་T་Tས་ཚོད་ཁར་འEི་ཤོག་ 
  ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ བy་བ�ལ་0ི་ཐོག་ལས་གནམ་�་དང་ ཡང་ན་ གནམ་�་ཆཊ་ཐང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་  
  ཚོང་བ~ར་འཛནི་2ོང་དང་ད�ལ་�ིས་Xི་གནས་Fལ་F་�མིས་8གས་Xི་དགོངས་དནོ་Sར་T་ གཤམ་འཁོད་Xི་མི་ 
  ངོ་གང་Yང་གིས་ 5ོན་པོ་8་dལ་དགོས་པའི་�མིས་8གས་F་བཟོ་ཆོག། 
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  (ཀ) K་ཁར་གཏང་ནི་དང་ གསོལ་ར་གི་དོན་8་གནམ་�་ནང་8་འ�ལ་མི་དང་ ཅ་ཆས་F་འབག་ནིའི་ཚོང་ 
   བ~ར་འཐབ་མི་གིས། ཡང་ན། 
  (ཁ) གནམ་�་ཆགས་ཐང་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཆོག་ཐམས་ ཡོད་མི་ཅིག་གིས། ཡང་ན། 
  (ག) གནམ་�་གང་Yང་ཅིག་གི་ཇོ་བདག་དང་ ཡང་ན་ གནམ་�་གཏང་མི་ ཡང་ན་ གནམ་�་བདག་འཛནི་ 
   འབད་མི་གི་མི་གཞན་གང་Yང་ཅགི་གིས། 
 ༢) �ིམས་8ཊ་གང་Yང་དང་འ�ིལ་ཏེ་ 5ོན་པོ་8་dལ་ཡོད་པའི་ད�ལ་�ིས་གནས་Fལ་F་ གནས་Fལ་dལ་མི་དེ་གིས་ 
  ཡིག་ཐོག་8་འབད་ ཁས་ལེན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ གནས་Fལ་དེ་F་མི་ག་8་ཡང་iོན་མི་ཆགོ། དེ་འབདཝ་ད་ 
  དེ་བsམ་མའི་གནས་Fལ་འདི་ག
ང་གི་ལས་�ངས་འགོ་དཔོན་དང་ ཡང་ན་ 5ོན་པོ་ཅིག་8་iོན་ནི་8་བཀག་འཛིན་ 
  མེད། 
 *) གོང་གསལ་�ེ་ཚན་དེ་གིས་ �ེ་ཚན་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཡང་ན་ �ེ་ཚན་འདིའི་དགངོས་དོན་Sར་བཟོ་ཡོད་པའི་ 
  �ིམས་8ཊ་F་དང་འvལ་ཏེ་ �དོ་བཤེར་0ི་དོན་8་དང་ ཡང་ན་ �ོད་བཤེར་0ི་qོར་ལས་rན་
་གི་དོན་8་  
  གནས་Fལ་iོན་ནི་8་མི་+བ། དེ་འབདཝ་ད་མི་གང་Yང་ཅིག་གིས་�ེ་ཚན་འདི་དང་ ཡང་ན་ འདིའི་དགོངས་དནོ་ 
  Sར་T་བཟོ་ཡོད་པའི་ �ིམས་8ཊ་ལག་ལེན་འཐབ་qབས་ཐོབ་པའི་གནས་Fལ་F་ མི་དེ་ལས་ཡགི་ཐོག་གི་ཁས་ལེན་ 
  མེད་པར་ �ིམས་Xི་འTན་ས་དང་ ཡང་ན་ བར་མི་གང་Yང་F་8་iོན་མི་དགོ། 
 

ལེ%་གGམ་པ།ལེ%་གGམ་པ།ལེ%་གGམ་པ།ལེ%་གGམ་པ།    
ཞི་བའ་ིམཁའ་འ�ལ་�་ེཚན།ཞི་བའ་ིམཁའ་འ�ལ་�་ེཚན།ཞི་བའ་ིམཁའ་འ�ལ་�་ེཚན།ཞི་བའ་ིམཁའ་འ�ལ་�་ེཚན།    

༡༡༡༡༡༡༡༡    བཅའ་�མིས་འདའི་ིབདག་2ངོ་།བཅའ་�མིས་འདའི་ིབདག་2ངོ་།བཅའ་�མིས་འདའི་ིབདག་2ངོ་།བཅའ་�མིས་འདའི་ིབདག་2ངོ་།    
 བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་འ�བ་ཐབས་8་ མདོ་ཆནེ་0ི་འགོ་ལས་ག
ང་གི་ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་�ེ་ཚན་ཟེར་བའི་ 
 ལས་�ངས་འདི་འ{ོ་འ>ད་དེ་རང་ རང་འཇགས་བཞག་དགོསཔ་མ་ཚད་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་བདག་2ངོ་དང་ �ིམས་
 མ>ན་0ི་འགན་ཁག་བཀལ་ཡོད་མི་ 6་འགན་གཞན་F་ག་ར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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༡༢༡༢༡༢༡༢    6་འགན།6་འགན།6་འགན།6་འགན།    
 �ེ་ཚན་0ིས་འབད་དགོ་པའི་6་འགན་གཙོ་བོ་ གཤམ་གསལ་Sར་T་ཨིན: 
 (ཀ) མཁའ་འ�ལ་0ི་ �ིམས་8ཊ་དང་ �ལ་�ིའི་ཞི་བའི་མཁའ་�ལ་ཆིངས་ཡིག་གི་sར་�ཊ་ནང་བཀདོ་ཡདོ་པའི་  
  �ིམས་དོན་F་དང་�ིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་0ི་�ིམས་8གས་དང་�མིས་ཡིག་F་བཟོ་ནི་དང་ བbམ་Iེལ་འབད་ནི་དང་ 
  བ2ར་བཅོས་འབད་ནི། 
 (ཁ) �ལ་�ིའི་ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་ཆངིས་ཡིག་གི་sར་�གས་ ༡༧ པ་དང་ འ�ག་ག
ང་གིས་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ 
  བའི་འEེལ་ཡདོ་བཅའ་�མིས་དང་ ཆངིས་ཡིག་ ཡང་ན་ ཆངིས་ཡིག་wན་ཐབས་F་དང་འ�ིལ་ཏེ་ <ང་2བོས་Xི་ 
  �ིམས་8གས་བཟོ་ནི་དང་ བbམ་Iེལ་འབད་ནི་ བ2ར་བཟོ་འབད་ན།ི 
 (ག) མཁའ་འ�ལ་0ི་ཉེན་<ང་འབད་Fགསཔ་�ེ་འབད་ནི། 
 (ང) ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་0ི་དཔལ་འnོར་ གོང་འཕེལ་རིམ་པ་བཞིན་T་ ཡར་Bག་དང་ཡར་Bག་འངོ་ཐབས་འབད་ནི། 
 (ཅ) བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་དང་ འ�ིལ་ཏེ་བཟོ་ཡོད་པའི་�མིས་8གས་F་8་གནས་Fགསཔ་བཟོ་ནི། 
 (ཆ) ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་0ི་ གནད་དོན་ག་ཅི་གི་qོར་ལས་རང་འབད་Yང་ ཡར་Bག་བཟོ་ནི་གི་ བS་ཞིབ་Xི་6་F་ 
  འགོ་བ�མས་ཏེ་འབད་ནི། 
 (ཇ) 5ོན་པོ་8་ ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་དང་འEེལ་བའི་ གནད་དོན་ག་ར་ནང་8་#ོས་iོན་
་ནི། 
 (ཉ) 5ོན་པོ་གིས་Tས་རིམ་བཞིན་T་ བཀའ་གནང་བའི་ 6་འགན་གཞན་F་བ�བ་ནི། 
 

ལེ%་བཞི་པ།ལེ%་བཞི་པ།ལེ%་བཞི་པ།ལེ%་བཞི་པ།    
མཁའ་འ�ལ་0ི་དནོ་8་མཁ་ོབའ་ིས་མཁའ་འ�ལ་0ི་དནོ་8་མཁ་ོབའ་ིས་མཁའ་འ�ལ་0ི་དནོ་8་མཁ་ོབའ་ིས་མཁའ་འ�ལ་0ི་དནོ་8་མཁ་ོབའ་ིས་དང་+མི།དང་+མི།དང་+མི།དང་+མི།    

༡*༡*༡*༡*    གནམ་�་ཆགས་ཐང་དང་གནམ་�་ཆགས་ཐང་དང་གནམ་�་ཆགས་ཐང་དང་གནམ་�་ཆགས་ཐང་དང་    +མི་F་བདག་འཛནི།+མི་F་བདག་འཛནི།+མི་F་བདག་འཛནི།+མི་F་བདག་འཛནི།    
 ༡) 5ོན་པོ་གིས་ གནམ་�་ཆགས་ཐང་དང་དེ་དང་འEེལ་བའི་ �མ་འཁོར་ལམ་དང་ གནམ་�འི་ལམ་ འ`ལ་ཆས་ 
  དང་6་ཆས་ +ིམ་དང་གནས་ཁང་གཞན་F་བཟོ་iེ་1ན་2ངོ་འབད་དགོ། 
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 ༢) 5ོན་པོ་གིས་ འ�ག་ནང་འཁོད་8་ཡོད་པའི་ གནམ་�་ཆགས་ཐང་F་ འཛནི་2ངོ་དང་ བདག་འཛནི་བS་2ངོ་ 
  འབད་ནིའི་དོན་8་�ིམས་8ཊ་F་བཟོ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ �ིམས་8ཊ་དེ་བཟོཝ་ད་ གཤམ་གསལ་Xི་གནད་དོན་ག་ར་  
  ཡང་ན་ གང་Yང་ ཅིག་བཀདོ་དེ་བཟོ་ཆོག: 
  (ཀ) གནམ་�་ཆཊ་ཐང་ནང་ མི་འPལ་མ་ཆོག་པའི་བཀག་དམ་དང་ འPལ་ཐངས་Xི་1ན་2ངོ་དནོ་8། 
  (ཁ) གནམ་�་ཆགས་ཐང་ནང་འཁོད་ག་ཏེ་རང་ཨིན་Yང་ �མ་འཁོར་དང་གནམ་�་གི་རིགས་ ཡང་ན་ དnེ་བ་ 
   ཁ་གསལ་0ི་འ#ེལ་བཤད་?བ་ཐོག་ལས་ བཀག་དམ་དང་ 1ན་2ོང་གི་དནོ་8། 
  (ག) གནམ་�་ཆག་ཐང་ནང་ ^་ ནོར་ Bེལ་ བོང་�་ 8ག་ ར་ ཕགཔ་དང་རོ་+ི་ལ་སོགས་པའི་kོ་ནོར་ 
   སེམས་ཅན་F་ འPལ་qབས་ད་ེF་བཀག་ནི་དང་ འཛིན་བsང་འབད་ནི་དང་ གལ་ཆེ་བ་ཅིན་ དེ་F་ 
   མེདཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་8། 
  (ང) གནམ་�་ཆགས་ཐང་�དོ་པའི་K་ཆ་Dོད་ནི་དང་ གནམ་�་ཆགས་ཐང་ནང་གི་ཞབས་ཏོག་6་གི་ K་ཆ་Dོད་ 
   དགོསཔ་F་གི་དནོ་8། 
 *) �ེ་ཚན་འདིའི་དགོངས་དོན་Sར་ བཟོ་ཡདོ་པའི་�ིམ་8གས་F་ གནམ་�་ཆགས་ཐང་�ིར་བཏང་གི་དོན་8་འབད་ 
  Yང་ ཡང་ན་ དམཊི་བསལ་0ི་གནམ་�་ཆཊ་ ཆགས་ཐང་ གང་Yང་ཅིག་གི་དོན་8་འབད་Yང་+བ་Fགསཔ་ཨིན། 
 

༡༤༡༤༡༤༡༤    གནདོ་ཉེན་ཡདོ་པའ་ིདངསོ་ཆས་Iོ་བJད།གནདོ་ཉེན་ཡདོ་པའ་ིདངསོ་ཆས་Iོ་བJད།གནདོ་ཉེན་ཡདོ་པའ་ིདངསོ་ཆས་Iོ་བJད།གནདོ་ཉེན་ཡདོ་པའ་ིདངསོ་ཆས་Iོ་བJད།    
 ༡) 5ོན་པོ་གིས་�ིར་བཏང་མཁའ་འ�ལ་0ི་ལམ་8གས་དང་འ�ིལ་ཏེ་ གནམ་�་འdར་ས་8་གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་+ིམ་ 
  དང་ བཟོ་�ིག་wངོ་wངོམ་ ཤིང་དང་ དངསོ་པོ་ག་ཅིག་རང་འབད་Yང་ མདེཔ་བཟོ་དགོ་པའི་ བཀའ་�གནང་ 
  ཆོགཔ་མ་ཚད་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་མི་F་8་ བཀའ་�་དེ་F་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་གནང་བ་ཡང་གནང་ཆོག། 
 ༢) གོང་གསལ་ནང་གསསེ་�ེ་ཚན་(༡) པའི་དགོངས་དོན་Sར་གནང་བའི་བཀའ་�་ ལས་བ^ེན་ མི་གང་Yང་ཅིག་8་ 
  0ོང་�ད་དང་ གནོད་2ོན་ ཕོག་ཚེ་མི་དེ་8་�ད་ འ>ས་Dོད་དགོ། གལ་�ིད་�ད་ འ>ས་Xི་འབོར་ཚད་8་ ཁ་ 
  འཆམ་མ་Fགས་པ་ཅནི་n་འདི་ �ལ་ཁབ་Xི་�ིམས་ག
ང་དང་འ�ིལ་ཏེ་ �ད་འ>ས་གཏན་འབབེས་ བཟོ་iེ་ 
  གནང་དགོ། 
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 *) བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་Sར་ བཟོ་ཡདོ་པའི་�ིམས་8གས་དང་མ་�ིལ་བར་+ིམ་དང་བཟོ་�ིག་wོང་wོངམ་  
  ཤིང་དང་དངོས་པོ་ག་ཅི་ར་ཨིན་Yང་�ེ་ཚན་འདིའི་ནང་གསསེ་�ེ་ཚན་(༡) པའི་དགངོས་དོན་Sར་གནང་བའི་བཀའ་ 
  �་ལས་བ^ེན་ཏེ་0ོང་�ད་དང་ གནོད་2ནོ་zང་བའི་རིགས་8་�ད་འ>ས་མི་ཐོབ། 
 

༡༥༡༥༡༥༡༥    ས་ཆ་�དོ་ན་ིབཀག་དམ།ས་ཆ་�དོ་ན་ིབཀག་དམ།ས་ཆ་�དོ་ན་ིབཀག་དམ།ས་ཆ་�དོ་ན་ིབཀག་དམ།    
 ༡) མཁའ་འ�ལ་0ི་Tས་1ན་0ི་ལག་ལེན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ གནམ་�་འdར་qབས་ཉེན་<ང་གི་དོན་8་5ོན་པོ་གིས་  
  གནམ་�་ཆགས་ཐང་གི་ཉེ་འཁོར་8་ཡོད་པའི་ས་ཆ་�དོ་ནི་8་བཀའ་དམ་0ི་�ིམས་8གས་F་བཟོ་ཆོག།: 
  (ཀ) དམཊི་བསལ་0ི་ས་ཁོངས་གང་Yང་ནང་ +ིམ་དང་བཟོ་བ�ན་ ཡང་ན་ གཞན་ག་ཅི་རང་ཨིན་Yང་བཟོ་ན།ི 
  (ཁ) དམིགས་བསལ་0ི་ས་ཁངོས་ནང་ ཤིང་བ(གས་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཤིང་གི་རིང་ཚད་དnེ་བ་བཟོ་ནི། 
  (ག) དམིགས་བསལ་0ི་ས་ཁངོས་གང་Yང་ནང་ ལོ་ཐོག་དང་�ོ་ཤིང་ བཏབ་ནི་དང་ བ(གས་ནི་F་དང་། 
  (ང) དམིགས་བསལ་0ི་ས་ཁངོས་གང་Yང་ནང་ �་དང་�མ་འཁོར་F་ བདའ་འོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ད་ེནང་8་ 
   དང་�མ་འཁོར་གང་ Yང་བཞག་ནི་F། 
 ༢) ནང་གསསེ་�ེ་ཚན་ (༡) པའི་དགོངས་དནོ་Sར་བཟོ་ཡདོ་པའི་�ིམས་8ཊ་ གང་Yང་ལས་བ^ེན་ཏེ་སའི་ཇོ་བདག་ 
  དང་ ཡང་ན་ འཆང་�དོ་འབད་མི་གང་Yང་8་0ོང་�ད་དང་ གནོད་2ནོ་ཕོག་ཚེ་ག
ང་གི་གནམ་�་ཆཊ་ཐང་ཨིན་པ་ 
  ཅིན་ �ིམས་8གས་འདི་F་ +བ་བhཊ་འབད་ཚར་བའི་Jལ་ལས་O་ངོ་�ག་གི་ནང་འཁོད་5ོན་པོ་8་དང་ གནམ་ 
  ཐང་གཞན་ཨིན་པ་ཅིན་ གནམ་ཐང་གི་ཇོ་བདག་དེ་8་ ཐོབ་ལམ་གི་
་བ་བཀོད་པ་ཅིན་ �ད་འ>ས་ཐོབ། 
  དེ་འབདཝ་ད: 
  (ཀ) དེ་བsམ་མའི་0ངོ་�ད་དང་ གནོད་2ནོ་F་�མིས་8གས་ +བ་བhཊ་འབད་བའི་Tས་ཚོད་འད་ིqབས་Xི་ 
   གནས་iངས་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཞིབ་ད@དོ་འབད་དགོ། 
  (ཁ) ནང་གསསེ་�ེ་ཚན་འདིའི་དགོངས་དོན་དང་ འ�ིལ་ཏེ་Dོད་དགོ་པའི་�ད་འ>ས་མཐོ་ཤསོ་འདི་ �ིམས་ 
   8ཊ་འདི་F་ལས་བ^ེན་ཏེ་ ས་ཆའི་གནས་གོང་F་ 8ང་པའི་ཐང་གཞི་ལས་ ག་དེ་ཅིག་མར་ཆག་ཡ་སོངཔ་ 
   ཨིན་ན་དེ་ལས་wག་iེ་Dདོ་མི་དགོ། 
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 *) ནང་གསསེ་�ེ་ཚན་(༢) པའི་དགོངས་དོན་Sར་Dདོ་དགོ་པའི་�ད་འ>ས་Xི་འབོར་ཚད་8་ཁ་འཆམ་མ་Fགས་པ་ 
  ཅིན་ �ལ་ཁབ་Xི་�ིམས་དང་འ�ིལ་ཏེ་གཏན་འབེབས་བཟོ་iེ་གནང་དགོ། 
 

༡༦༡༦༡༦༡༦    Kགོ་མའེ་ི�མིས་8གས།Kགོ་མའེ་ི�མིས་8གས།Kགོ་མའེ་ི�མིས་8གས།Kགོ་མའེ་ི�མིས་8གས།    
 5ོན་པོ་གིས་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་F་གི་དོན་8་�ིམས་8ཊ་བཟོ་ཆོག : 
 (ཀ) གནམ་�་ཆགས་ཐང་ནང་འཁོད་Xི་ ས་ཁོངས་ཨ་^ག་རང་གནམ་�་ལག་ལེན་འཐབ་ས་F་ནང་ Kོག་མེ་་བཏེགས་ནི་ 
  བཀག་དམ་འབད་ནི་གི་དོན་8། 
 (ཁ) གནམ་�་ཆགས་ཐང་ནང་འཁོད་Xི་ ས་ཁོངས་ཨ་^ག་རང་ གནམ་�་ ལག་ལེན་འཐབ་ས་F་ནང་གི་+ིམ་དང་ བཟོ་ 
  �ིག་F་གི་ཐོག་ཁ་8་གནང་བ་དང་ འ�ིལ་བའི་Kོག་མེ་བཏེགས་དགོ་པའི་དོན་8། 
 (ག) ས་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་ཕིb་*༠༠འབད་མི་གི་+ིམ་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་�ིག་གང་Yང་གི་ཐོག་ཁ་8་གནང་བ་དང་འ�ིལ་ 
  བའི་Kོག་མེ་བཏེགས་དགོ་པའི་དནོ་8་དང་། 
 (ང) �ིར་བཏང་གནམ་�་གི་ཉེན་<ང་འབད་དགོ་པའི་དནོ་8། 
 

༡༧༡༧༡༧༡༧    #གོས་རམ་0་ིལས་དནོ།#གོས་རམ་0་ིལས་དནོ།#གོས་རམ་0་ིལས་དནོ།#གོས་རམ་0་ིལས་དནོ།    
 5ོན་པོ་གིས་ གནམ་�་ མཁའ་འ�ལ་འབད་ནི་དང་ ཉེན་<ང་གི་དོན་དོན་8་ མིག་མཐོང་དང་ �ང་འ{ནི་0ི་#ོགས་རམ་
 དང་ #ོགས་རམ་གཞན་F་nིན་ནི་གི་དོན་8་ འ`ལ་ཆས་F་བ(གས་ཏེ་1ན་2ོང་འབད་ཆགོཔ་མ་ཚད་ད་ེF་དང་ འEེལ་བའི་
 འོས་འབབ་ཅན་0ི་འ`ལ་ཆས་དང་ +ིམ་དང་ གནས་ཁང་གཞན་F་གི་མ>ན་?ེན་F་ཡང་བཟོ་iེ་1ན་2ོང་འབད་ཆོག། 
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ལེ%་L་པ།ལེ%་L་པ།ལེ%་L་པ།ལེ%་L་པ།    
དནོ་ཚན་M་ཚགོས།དནོ་ཚན་M་ཚགོས།དནོ་ཚན་M་ཚགོས།དནོ་ཚན་M་ཚགོས།    

༡༨༡༨༡༨༡༨    ཉསེ་�ོད།ཉསེ་�ོད།ཉསེ་�ོད།ཉསེ་�ོད།    
 ༡) གོང་གསལ་ཉེས་ཆད་ཕོག་དགོསཔ་འབད་ བཀདོ་མི་F་གིས་མ་དོ་བར་མི་གང་Yང་ཅིག་གིས : 
  (ཀ) བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་Sར་ བཟོ་ཡདོ་པའི་�ིམས་8ཊ་F་གི་�ིམས་དོན་ལས་འགལ་བ་ ཡང་ན་ 
   དེ་F་8་གནས་མ་Fགསཔ། 
  (ཁ) བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་Sར་ བཟོ་ཡདོ་པའི་�ིམས་8ཊ་གང་Yང་གི་ནང་གསལ་Sར་ 6་འགན་ 
   འཐབ་ནིའི་དོན་8་ཆོག་ཐམས་ ཡང་ན་ ཆོག་ཚད་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་གཞན་F་དགོསཔ་ཡདོ་བཞིན་T་དེ་F་ 
   མེད་པར་6་འགན་འཐབ་པ། 
  (ག) བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་Sར་ བཟོ་ཡདོ་པའི་�ིམས་8གས་དང་ འ�ིལ་ཏེ་ཆོག་ཐམས་ ཡང་ན་  
   ཆོག་ཚད་ ཡང་ན་ ངོ་Qོར་ལག་+ེར་0ི་དོན་8་dལ་མི་
་ཚིག་ནང་དང་ ཡང་ན་ དེ་དང་འEེལ་བའི་ 
   གནད་དནོ་F་ནང་ མ་བདནེ་པའ་ིདོན་ཚིག་དང་ ཡང་ན་ གོ་ལོག་གི་དོན་ཚིག་བཀདོ་པ། 
  (ང) བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་Sར་ བཟོ་ཡདོ་པའི་�ིམས་8ཊ་གང་Yང་དང་འ�ིལ་ཏེ་ བཟོ་བཞག་ཡོད་ 
   པའི་ཡིག་ཆས་དང་ ཀི་དེབ་ ཡང་ན་ ཐོ་ཡིག་F་ནང་མ་བདེན་པའི་དོན་ཚིག་དང་ ཡང་ན་ གོ་ལོག་གི་དོན་ 
   ཚིག་བཟོ་iེ་བཀདོ་པ་དང་ བཟོ་བ|ག་པ་ ཡང་ན་ དེ་བsམ་བཟོ་iེ་བཀདོ་མི་དང་ བཟོ་བ|ག་མི་8་#ོཊ་ 
   རམ་འབད་བ། 
  (ཅ) བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་Sར་ བཟོ་ཡདོ་པའི་ཡིག་ཆ་ཀི་དབེ་ ཡང་ན་ ཐོ་ཡིག་གང་Yང་མེདཔ་ 
   བཏང་བ་ �ལ་བཏང་བ་ ཡང་ན་ བ~ར་བཅསོ་འབད་བ། 
  (ཆ) བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་Sར་ བཟོ་ཡདོ་པའི་�ིམས་8ཊ་ གང་Yང་དང་ འ�ིལ་བའི་ཞིབ་ད@ད་ 
   འབད་qབས་འབད་མ་iེ་ར་བར་བཀག་?བ་པ་དང་བར་ཆད་?བ་པ། 



 19 

  (ཇ) བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་Sར་ བཟོ་ཡདོ་པའི་�ིམས་8ཊ་ གང་Yང་དང་འ�ིལ་ཏེ་ དབང་ཚད་ 
   དང་6་གཡོག་འབད་ནིའི་འགན་�ར་བཀལ་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་ཅན་0ི་ མི་གང་Yང་ཅིག་གིས་ དེ་F་དང་ 
   ལེན་འབད་qབས་ འབད་མ་iརེ་བར་ བཀག་?བ་པ་དང་བར་ཆད་?བ་པ་དང་། 
  (ཉ) དེ་ལས་གནམ་�་དང་འ�ལ་མི་ ཡང་ན་ གནམ་�འི་ནང་6་འབད་མི་F་8་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་6་གང་Yང་ 
   ཅིག་འབད་བ་ཅནི། 
   མི་དེ་8་ཉེས་n་ཕོགཔ་ལས་ ཉེས་ཅན་ཨིནམ་འབད་འvན་ཆདོ་ གནང་qབས་ མི་དེ་8་ཉེས་n་ �ིམས་ 
   8གས་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་ཡོད་མི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཕོག། 
 ༢) གནམ་�་ཅིག་གིས་ བཅའ་�ིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་Sར་ བཟོ་ཡོད་པའི་�མིས་8ཊ་གང་Yང་དང་མ་འ�ིལ་བར་ 
  མཁའ་འ�ལ་འབད་བ་ཅནི་ �མིས་འགལ་འབད་དགོ་པའི་1་མཚན་ དེ་ཁོ་ར་8་བ�ན་པ་མེད་པ་ ཡང་ན་ ཁོ་8་ 
  བ^ེན་ཏེ་མེད་པའི་ར་�ངས་བ2ལ་ནི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་གནམ་�འི་ཇོ་བདག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་K་ཁར་ལེན་ 
  མི་ ཡང་ན་ གནམ་�འི་འགོ་དཔོན་དེ་8་ ཉེས་n་ཕོགཔ་ལས་ ཉེས་ཅན་ཨིནམ་འབད་ འvན་ཆོད་གནང་qབས་  
  ཉེས་n་�ིམས་8གས་ནང་གསལ་བཀདོ་འབད་ ཡདོ་མི་དང་འ�ལི་ཏེ་ཕོག། 
    

༡༩༡༩༡༩༡༩    དབང་+བ།དབང་+བ།དབང་+བ།དབང་+བ།    
 མི་ཅིག་གིས་ འ�ག་ནང་འཁདོ་ཐོ་བཀདོ་འབད་ཡདོ་པའི་ གནམ་�་ཅིག་�ི་དབང་གི་�་མཚོ་དང་ ཡང་ན་ འ�ག་ནང་འཁོད་
 མིན་པའི་ས་ཆ་གང་Yང་གི་བར་Mང་8་ལག་ལེན་འཐབ་qབས་བཅའ་�ིམས་འདི་དང་ ཡང་ན་ འདིའི་ དགོངས་དནོ་Sར་T་
 བཟོ་ཡདོ་པའི་�མིས་8ཊ་Xི་དགངོས་དོན་གང་Yང་ཅིག་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ འ�ག་ནང་འཁོད་8་ཉེས་�ོད་དེ་བsམ་མའི་
 རིགས་8་ དབང་+བ་ཡདོ་པའི་�ིམས་Xི་མTན་ས་ཅིག་8་ ཉེས་འPགས་འབད་དེ་�དོ་ བཤེར་ཐོག་ལས་ཉེས་n་བཀལ་ཆོག། 
 

༢༠༢༠༢༠༢༠    O་ང་ོ༡༢O་ང་ོ༡༢O་ང་ོ༡༢O་ང་ོ༡༢    ནང་འཁདོ་8་ཉེས་འPགས།ནང་འཁདོ་8་ཉེས་འPགས།ནང་འཁདོ་8་ཉེས་འPགས།ནང་འཁདོ་8་ཉེས་འPགས།    
 བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་Sར་ ཡང་ན་ འདའིི་དགོངས་དནོ་Sར་T་ བཟོ་ཡདོ་པའི་�མིས་8ཊ་གང་Yང་ལས་འགལ་
 བའི་ ཉེས་�ོད་Xི་དོན་8་ཉེས་འPགས་འབད་ནི་དེ་ ཉེས་�ོད་འབད་བའི་ཉི་མ་ལས་Tས་�ན་O་ངོ་༡༢ 0ི་ནང་འཁོད་ནམ་རང་
 ཨིན་Yང་ཉེས་འPགས་འབད་ཆགོ། 
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༢༡༢༡༢༡༢༡    ང་ོQརོ་ལག་+ེར།ང་ོQརོ་ལག་+ེར།ང་ོQརོ་ལག་+ེར།ང་ོQརོ་ལག་+ེར།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་དང་ ཡང་ན་ འདའིི་དགངོས་དོན་Sར་བཟོ་ཡདོ་པའི་ �མིས་8གས་དང་འ�ིལ་བའི་�ོད་བཤེར་0ི་qབས་ 
 �ིམས་8གས་དེ་F་གི་དགོངས་དནོ་དང་ འ�ིལ་ཏེ་Dོད་པའི་ཆོག་ཐམས་གནང་བའི་ཡི་m་ ངོ་Qོར་ལག་+ེར་ ཡང་ན་ དབང་
 ཚད་Dདོ་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཨིན་Yང་ དེ་F་གི་Tས་ ཚོད་མ་�ཊོ་པར་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ནང་ མིང་
 གསལ་འཁོད་དེ་ཡདོ་མི་དེ་8་ Dོད་Dདོཔ་ཨིན་ ཡང་ན་ Dདོ་Dདོཔ་མེན་ཟེར་ 5ོན་པོ་འདི་གིས་Rག་Eིས་གནང་ཡོད་པའི་ངོ་
 Qོར་ལག་+ེར་ དེ་གིས་ར་�ངས་ གཞན་ལོཊ་G་བ2ལ་མ་དགསོཔ་འབད་བདནེ་�ངས་ཆོད་Fགསཔ་ཨིན། 
 

༢༢༢༢༢༢༢༢    Rའི་ི�ལ་ཁབ་ནང་ཐ་ོབཀདོ་འབད་མ་ིགནRའི་ི�ལ་ཁབ་ནང་ཐ་ོབཀདོ་འབད་མ་ིགནRའི་ི�ལ་ཁབ་ནང་ཐ་ོབཀདོ་འབད་མ་ིགནRའི་ི�ལ་ཁབ་ནང་ཐ་ོབཀདོ་འབད་མ་ིགནམ་�།མ་�།མ་�།མ་�།    
 Tས་1ན་0ི་ཚོང་འEེལ་ལས་རིམ་ཐོག་8་ འ�ག་8་འdར་འ�ལ་འབད་མི་F་མ་བ�ི་བར་ Rིའི་�ལ་ཁབ་གཞན་ཁར་ ཐོ་
 བཀདོ་འབད་མི་གནམ་�་F་ འ�ག་གི་ས་ཁོངས་Xི་གནམ་ཁར་འPལ་དགོ་པ་ཅིན་ �ལ་ཁབ་Xི་ཞི་བའི་མཁའ་འ�ལ་དབང་
 འཛནི་ལས་�་གོང་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོཔ་ཨིན། 
 

 


