འག་གི་མ་་་ོང་བཅའ་ ིམས་༡༩༩༩ །
THE BANKRUPTCY ACT OF BHUTAN, 1999

དཔལ་ན་འག་གང་།
འག་ ཐིམ་ག།
Royal Government of Bhutan
Thimphu Bhutan

འག་ག་ི མ་་་ངོ ་བཅའ་ མི ས་ ༡༩༩༩།
དཀར་ཆག།
བམ་ཚན་དང་པ། #ིར་བཏང་
ཏང་གནོད་དནོ །
མིང་གནས།
འགོ་བ'གས་(ས་ཚོད།
ལག་ལེན་དབང་+བ།
ངེས་ཚིག།
ིམས་ཡིག་གི་ག་ོ བ་ལེན་.གས།

ཤོག་!ངས།
……………….
.......................
.......................
.......................
.......................
........................

བམ་ཚན་གཉིས་པ། མི ས་0་ི འ(ན་སའི་དབང་+བ་དང་དབང་ཚད།
མ་་་ོང་ག་ི ོད་གཞི་རིགས་.་ ིམས་0ི་འ(ན་སའི་དབང་+བ།
ིམས་0ི་འ(ན་སའི་དབང་ཚད།

.........................
.........................
.........................

བམ་ཚད་ག2མ་པ། མ་མ་་་ངོ ་བི་.གས།
མ་་་ོང་བི་.གས།

..........................
.........................

བམ་ཚན་བཞི་པ། ་ཚགི །
.........................
་ཚིག་དང་ མི ས་ད3ད།
.........................
4ན་5ིན་མི་དསེ ་ ིམས་0ི་འ(ན་སར་མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ནམ་ལ་ཆོགཔ་ཨིན་ན།
…………………
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་ནམ་ལ་ཆོགཔ་ཨིན་ན།
.........................
་ཚིག་ག་ི གནད་དནོ །
.........................
་ཚིག་ལོག་བཏོན་ནི།
…………………
་ཚིག་གཅིག་བ8ོམས་9བ་ནི།
…………………
་ཚིག་ལ་མའི ི་ངོ་ཚབ།
…………………
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ ཤི་བའམ་ :ོགས་;བ་མེདཔ་ཡར་སོང་=ང་ ོད་གཞི་འ>ོ་མ?ད་9བ་དགོཔ། …………………
1

་ཚིག་ངསོ ་ལེན་འབད་ཚར་བའི་@ལ་ལས་ མི ས་0་ི ལམ་.གས་།
Aབས་ཐོག་ཅིག་གི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་བAོས་ནི།
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ .་Aབས་ཐགོ ་གི་འཛིན་བDང་བཀའ་E།
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་ཁག་འགན།
ཡངས་ཆག།
Gན་གསན་Aབས་0ི་ ིམས་0ི་5་བའི་གནད་#ོད།
་ཚིག་ཆ་མེད་བཏང་ནི།
Hད་འ?ས་གནང་ནི།

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

བམ་ཚན་I་པ། མི ས་ད3ད་0་ི བཀའ་E།
ིམས་ད3ད་0་ི བཀའ་E།
ིམས་ད3ད་0་ི བཀའ་Eའི་Jས་@གས།
ིམས་ད3ད་ཕར་འLངས།
ིམས་ད3ད་བཀའ་E་+བ་བMགས།
4ན་5ིན་མི་ག་ི Dར་ཐོ།
ར་Nངས་Oགས་ན་ི ཡོད་པའི་4་ལོན།
ིམས་ད3ད་བཀའ་E་ཆ་མེད་གཏང་ནི།
ིམས་ད3ད་0་ི བཀའ་E་ཆ་མེད་བཏང་བའི་Jས་@གས།

.........................
..........................
..........................
.........................
.........................
........................
........................
........................
........................

བམ་ཚན་Pག་པ། འགན་
འགན་འ!ོལ།
འགན་འ!ོལ་L་ི ་ཚིག།
འགན་འ!ོལ།
འགན་འ!ོལ་L་ི ་ཚིག་ལ་མ་Qགས་པའི་Jས་@གས།
འགན་འ!ོལ་L་ི བཀའ་Eའི་Jས་@གས།

........................
.......................
........................
.......................
........................
2

བམ་ཚན་བ(ན་པ། 4་ལནོ ་L་ི ར་Nངས།
ར་Nངས་བཀལ་ཐབས།
Dར་ཐོའི་ཐོབ་ལམ་བཀག་ནི་དང་ཡང་ན་ཕབ་ཆག།
ཕན་Qན་ནང་འRེལ་དང་7ོད་ལནེ ་ཁ་དཔག།
བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མི།
Sེད་ིས།

........................
........................
........................
........................
.......................
........................

བམ་ཚན་བEད་པ། མ་་་ངོ ་འཐོན་མ་ི འདི་གསི ་ཧ་ེ མ་ལས་ཚངོ ་འRེལ་འཐབ་མ་ི .་Jས་@གས། ......................
འUན་ཆོད་ལག་ལནེ ་འཐབ་Aབས་ 4ན་5ིན་མི་ག་ི དབང་ཆ་.་བཀའ་ཆ།
.......................
རང་འདོད་Vར་Lི་མིང་ཐ་ོ Wོ་སོར་ཆ་མེད།
........................
དགའ་གདམ་ཐོག་མིང་ཐ་ོ Wོ་སོར་ཆ་མེད།
........................
མིང་ཐོ་ཆ་མེད་བཏང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་ཆོག་མི།
........................
ཚོང་ལས་ང་ོ མ་གི་Xང་Sོབ།
.......................
བམ་ཚན་དY་པ། B་དངོས་བདག་བDང་།
B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་བAོ་བཞག།
B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་མ་བAོས་ཚ་ེ ིམས་0ི་འ(ན་སའི་དབང་ཚད།
B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མི་དེའི་[་འགན་དང་དབང་ཚད།
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ག་ི B་དངོས་Aོར་ལས་གནས་Qལ་ལནེ ་ནའི ི་དབང་ཚད།

......................
.......................
.........................
.........................
.........................

བམ་ཚན་ན་བ\་པ། B་དངོས་བགོ་བཤའ།
.........................
4་ལོན་7ོད་ནའི ི་ག་ོ རིམ།
.........................
བགོ་བཤའི་སི ་བཏོན་ཐངས།
.........................
4་ལོན་L་ི བགོ་བཤའ་གསལ་བMགས་མ་འབད་བའི་]ོན་ལས་4་ལོན་ཐོབ་ནི་ཡོད་པའི་ར་Nངས་བཀལ་མ་Qགས་པའི་4ན་5ིན་མའི ་ི
དབང་ཆ།
.......................
3

མཐའ་ད3ད་བགོ་བཤའ།
བགོ་བཤའ་གི་དོན་.་ ིམས་ག^གས་འབད་མ་ཆོགཔ།
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ག་ི ཟད་འ?ས།
B་དངོས་`ག་.ས་.་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེའ་ི དབང་ཆ།
བV་ཞིབ་ཚོགས་པ།
Eལ་ཁབ་གཉིས་ནང་ཡོད་པའི་གཞི་གནས་འཛིན་Sོང་།
B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མི་Y་མཐོ་ག^ག།

.......................
.........................
..........................
......................
.........................
.........................
.........................

བམ་ཚན་བ\་གཅིག་པ། ནང་Mགི ་དང་བདེ་Mགི ་ག་ི འཆར་གཞི
གཞི།
.......................
ནང་Mིག་དང་བདེ་Mིག་གི་འཆར་གཞི།
........................
ནང་Mིག་ཡངན་ བདེ་Mིག་གི་!སོ ་འཆར་གནང་ཚར་བའི་@ལ་ལས་ ིམས་0ི་འ(ན་སའི་བཀའ་E།.......................
ནང་Mིག་ཡངན་ བདེ་Mིག་གི་!སོ ་འཆར་ངསོ ་ལེན་མ་མཛད་ཚེ་ ིམས་0ི་འ(ན་སའི་བཀའ་E། ......................
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ .་ལོག་ི་རང་མ་་་ོང་ག་ི ིམས་ད3ད་དབང་ཚད།
........................
བམ་ཚན་བ\་
བ\་གཉིས་པ། མ་་་ངོ ་ག་ི མི ས་ལས་འགལ་བའི་[།
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ཉེས་#ོད།
མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་བཏོན་པའམ་ ཡངན་ནང་Mིག་ག་ི གནང་བ་ཐོབ་ཚར་བའི་@ལ་ལས་
མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་བཏོན་པའི་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་ མི་དེས་4་ལོན་གཞན་ལེན་པ།

......................
.......................
ིམས་འགལ་ཉེས་5། ...............
....................

བམ་ཚན་
ཚན་བ\་ག2མ་པ། བདག་Sོང་མདོར་བaས།
བདག་Sོང་མདོར་བaས།

..................
..................

བམ་ཚན་བ\་བཞི་པ། b་ཚགོ ས།
ཟད་སོང་།
ིམས་.གས་བཟོ་ནའི ི་དབང་ཚད།

....................
....................
....................
4

འག་ག་ི མ་་་ངོ ་བཅའ་ མི ས་༡༩༩༩།
བམ་ཚན་དང་པ།
#ིར་བཏང་གནད་དནོ །
མིང་གནས།
༡༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི མིང་.་#ི་ལ་ོ ༡༩༩༩ ལོའ་ི འག་Eལ་ཁབ་0ི་མ་་་ོང་ག་ི བཅའ་ ིམས་ཟེར་dབ་ཨིན།
འགོ་བ'གས་(ས་ཚདོ །
༢༽ བཅའ་ ིམས་འདི་གནམ་ལ་ོ ས་མ་ོ ཡོས་ལོ་f་༦ ཚེས་༡༤ འམ་ #ི་ལོ་༡༩༩༩ f་༧ པའི་ཚསེ ་༢༧ ལས་འགོ་བDང་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
ལག་ལནེ ་དབང་+བ།
j༽ བཅའ་ ིམས་འདི་ འག་Eལ་ཁབ་ཡོངས་.་+བ་མ་ཚད་ འག་ནང་འཁོད་0ི་ཚོགས་8་ེ དང་ ཚོང་པ་ B་དངོས་འཆང་
མི་ ཡངན་ འག་ནང་གཞི་ཆགས་ཏ་ེ 8ོད་མ་ི ག་ར་.་+བ་ཨིན།
ངེས་ཚགི །
༤༽ བཅའ་ མི ས་འདི་ནང་.་གནད་དོན་ལོགས་2་འབད་འཁོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིནཿ
༡) “བདེ་Mིག་” ཟེར་མ་ི འདི་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ཁོ་རའི་4་ལོན་བཏབ་ནའི ི་བདེ་དོག་བཟོ་ནི་དང་ ཡངན་ 4་
ལོན་བཏབ་ནའི ི་དནོ ་.་ (ས་ཚདོ ་ཕར་བ@ད་9བ་ནའི ི་འཆར་གཞི་ཅིག་.་གོ།
༢) “མ་་་ོང་པ་” ཟེར་མ་ི འདི་ 4་ལོན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི གང་=ང་ཅིག་གིས་བཅའ་ ིམས་འདིའི་ནང་དོན་Vར་(་
མ་་་ོང་ཐོན་པའི་[་འབད་ཡདོ པ་ལས་4་5ིན་མི་Q་གསི ་ཁ་ོ Yར་ོད་གཞི་བ'གས་=ང་བའི་མི་དང་ བཅའ་
ིམས་འདིའི་ནང་ག་ི ནང་དནོ ་Vར་(་ ཁོ་རའི་གནས་ངས་དང་འ ིལ་ ་ཚིག་ལ་དེ་བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་གི་
ཕན་ཐབས་ཐབོ ་ལམ་ཡོད་མ་ི .་ག།ོ
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j) “ཐོབ་ལམ་” ཟེར་མི་འདི་ མི་གཞན་ལས་དoལ་L་ི ཐོབ་ལམ་སི ་ནའི ི་དབང་ཚད་.་གོཝ་མ་ཚད་ དབང་ཚད་དེ་
ཡང་འUན་ཆོད་འབད་བཏོན་ཚར་བ་དང་མ་ཚར་བ། ཡངན་ 7ོད་ཚར་བ་དང་མ་ཚར་བ། གཏན་འབེབས་བཟོ་
ཡོདཔ་དང་མེདཔ། (ས་ཚོད་རན་དང་མ་རན་། ོད་qོག་ཡོདཔ་དང་མེད་པའི་ཐོབ་ལམ་དང་ གཏའམ་ཡོདཔ་དང་
མེད་པའི་ཐོབ་ལམ་ག་ར་གོ།
༤) “གཏའམ་” ཟེར་མ་ི འདི་ བདོག་གཏད་འབད་Qད་ཡོད་པའི་B་དངོས་ཅིག་.་གོ།
༥) “ནང་འ!ིགས་” ཟེར་མི་འདི་ 4ན་7ོད་ལེན་འབད་མ་ི གཉིས་0ི་བར་ན་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དེས་4་ལོན་ཚངམ་
འབད་7ོད་མ་Qགས་=ང་ ག་ཡདོ ་མི་ད་ེ རང་སའོ ི་4་ལོན་Lི་བE་ཆ་དང་འ ིལ་ ད3་བགོ་9བ་ེ་7ོད་ཚར་ཞིནམ་
ལས་ 4ན་5ནི ་མི་Q་གསི ་འབད་=ང་`ག་.ས་སི ་མ་9བ་པར་ 4་ལོན་ག་ར་དག་ཚརཝ་འབད་ཆ་འཇོག་འབད་
དགོ་པའི་འགན་ཡིག་.་གོ།
༦) “འ!ིགས་འ?ས་” ཟེར་མ་ི འདི་ B་དངོས་བtེ་སོར་འབདཝ་ད་ ་བོ་གཅིག་.་ཐོབ་ལམ་ དབང་ཆ་དང་ཕན་
ཐབས་Q་ཐབོ ་ད་ ་བོ་གཅིག་.་གནོད་པ་དང་ཤོར་Lོང་ འགན་ཁག་Q་ཕོག་མ་ི .་གོ།
༧) “ ིམས་0ི་འ(ན་ས་” ཟེར་མི་འདི་ཆསེ ་མཐོའ་ི ིམས་0ི་འ(ན་ས་ དེ་ལས་གཞན་འག་གང་ལས་བ'ག་
གནང་བའི་ ིམས་ད3ད་`ན་ཚགོ ས་གང་=ང་.་གོ།
༨) “4ན་5ིན་མི་” ཟེར་མི་ད་ེ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་ལས་4་ལོན་ཐབོ ་ན་ི ཡོད་པའི་མི་ཅིག་.་གོ།
༩) “4་ལོན” ཟེར་མི་འདི་ གཞན་Lི་ཐབོ ་ལམ་ཅིག་7ོད་དགོཔ་.་གོ།
༡༠) “4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི ” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ནང་དོན་Vར་(་ 4་ལནོ ་L་ི ོད་གཞི་བ'གས་ཡོད་
པའི་མི་དེ་.་གོ།
༡༡) “:ོགས་;བ་མེདཔ” ཟེར་མི་འདི་ སེམས་འUགས་པའི་ནད་ ཡངན་ སེམས་གནས་པ་མེད་པ་ གDགས་.་
ནད་གཞི་ཕོག་པ་ དབང་པ་ོ .་ཐོ་ཕོག་པ་ ལོ་ན་wན་པ་ xན་tས་yན་རནི མ་འབད་#ོད་པ་ ཆང་དང་zོས་tས་
ལ་སོགས་པ་#ོད་པ་ལས་(ས་Bན་ར་བཟིར་8ོད་པ་ ཡངན་ B་9ེན་གཞན་ལས་བ{ེན་ རང་གི་ཅ་དངོས་Aོར་
འགན་འNར་ཐག་གཅོད་འབད་ནའི ི་གོ་ཤེས་དང་:ོགས་;བ་མེད་པའི་མ་ི དེ་.་གོ།
༡༢) “མི་” ཟེར་མི་ད་ེ འ!ོ་བ་མི་.་གོཝ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ གཅིག་དབང་གི་ཚོང་ལས་ བ8ོམས་རོགས་ཚོང་8་ེ
ལས་8ེ་ ལས་8ེའ་ི བཅའ་ ིམས་འོག་.་ཐ་ོ བཀོད་མ་འབད་བའི་ཚོགས་8ེ་ གང་གི་ང་ོ ཚབ་ ིམས་མ?ན་ངོ་
ཚབ་དང་གཞན་ཡང་ ིམས་0ིས་འ!ོ་བ་མི་དང་མQངསམ་འབད་ངོས་ལེན་མཛད་པའི་ངོ་བོ་ཅིག་.་གོ།
༡j) “ ིམས་བཀོད་” ཟེར་མི་འདི་ ིམས་.གས་Vར་བཀོད་དེ་ཡདོ ་མི་.་གོ།
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༡༤) “B་དངོས་” ཟེར་མི་འདི་ བ|ལ་ཅན་དང་བ|ལ་མེད་0ི་B་དངོས་གཉིས་ཆ་ར་.་གོཝ་མ་ཚད་ ཇོ་བདག་དསེ ་
བཙོང་བ^བ་པའམ་མིང་ཐོ་W་ོ བ@ད་9བ་བ^བ་པའི་ དoལ་9ང་དང་བདོག་གཏད་.་གོ།
༡༥) “ཉོ་མི” ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་~ོ་འདོད་Vར་ཅ་དངོས་ཉོ་མི་ད་ེ .་གོཝ་མ་ཚད་ཉོ་མ་ི དེ་ལས་ཡང་མི་ཅིག་གསི ་ཉོ་ི་
གཞན་ཅིག་.་བཙོང་ན་ ཁོང་གཉིས་.་ཡང་ཉོ་མ་ི ཟེར་ག་ོ ན་ི ཨནི །
༡༦) “Aབས་ཐོག་ག་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་པའམ་ ~ོ་གཏད་པའི་མི་” ཟེར་མ་ི འདི་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་
རིགས་ 4ན་5ིན་མ་ི Qའི་4་ལོན་གི་ཐོག་ལས་འཛིན་བDང་འབད་ནི་ ཡངན་ 4ན་5ིན་མ་ི Q་གི་ཁེ་ཕན་.་ 4ན་
7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའི་B་དངོས་Q་འཛིན་Sོང་འབད་ནའི ི་དོན་.་ དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ B་
དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི ེ་བAོས་གནང་བའི་མ་ི དེ་.་གོ།
༡༧) “ ིམས་.གས་” ཟེར་མ་ི འདི་ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ནང་དོན་Vར་བཟོས་པའི་ ིམས་.གས་.་གོ།
༡༨) “བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་4ན་5ནི ་མི་” ཟེར་མི་འདི་ 4་ལོན་L་ི ཐོག་ལས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དེའི་B་དངོས་ཅིག་
ིམས་མ?ན་Lི་་ོ ལས་བདོག་གཏད་འབད་ལེན་ཡོད་པའི་མི་ད་ེ .་གོ།
༡༩) “Wོ་སོར་” ཟེར་མ་ི འདི་ B་དངོས་གཞན་.་5ིན་པའམ་བཙོང་བའི་Aབས་B་དངོས་0ི་དབང་ཆ་གཞན་.་7ོད་པ་
གཏན་9ང་དང་ཡངན་Aབས་ཐོག་0ི་དོན་.་7ོད་པ་ ~ོ་འདོད་Vར་(་དང་ཡངན་~ོ་འདོད་དང་མ་འ ིལ་བར་ མིང་
ཐོ་གཞན་འYར་W་ོ སོར་འབད་ནི་.་གོ།
༢༠) “གནས་གོང་” ཟེར་མི་འདི་ གན་ཡིག་གི་ནང་གསལ་འཁོད་ཡདོ ་པའི་རནི ་གོང་.་གོཝ་མ་ཚད་ ]ོན་ལས་ཡོད་
པའི་4་ལནོ ་ལེན་ན་ི དང་7ོད་ན་ི .་ཡང་གོ།
བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚིག་དང་འ!ེལ་བཤད་Q་ བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་གོ་བ་ཁ་གསལ་བཤད་དེ་མེད་ཚ་ེ དེ་
Q་.་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ གོ་དོན་ག་གནང་ད་ེ .་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།
མི ས་ཡགི ་ག་ི ག་ོ བ་ལནེ ་.གས།
༥༽ བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་ དོན་L་ི བཤད་པ་ཁ་གསལ་ལོག་2་འབད་འཁོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ གཅིག་ཚིག་གསི ་མང་
ཚིག་.་ཡང་གོ་ན་ི དང་ ཕོ་ཚིག་གིས་མ་ོ ཚིག་.་ཡང་གོ།
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བམ་ཚན་གཉིས་པ།
མི ས་0་ི འ(ན་སའི
སའི་དབང་+བ་དང་དབང་ཚད།
མ་་་ངོ ་ག་ི དོ ་གཞི་རགི ས་.་ མི ས་0་ི འ(ན་སའི་དབང་+བ།
༦༽ ཆེས་མཐོའ་ི ིམས་0ི་འ(ན་ས་དང་ tོང་ཁག་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་Q་.་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་ནང་གསལ་Vར་ མ་་་
ོང་གི་ོད་གཞི་རིགས་.་ད5ེ་བ་ད3ད་ནའི ི་དབང་+བ་ཡོདཔ་ཨིན་=ང་ གང་ལས་ད་ེ རིགས་0་ི ོད་གཞི་ད5ེ་ད3ད་འབད་
ནིའི་དབང་+བ་ ིམས་ཁང་གཞན་.་ཡང་གནང་ཆོག།
མི ས་0་ི འ(ན་སའི་དབང་ཚད།
༧༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་Vར་ མ་་་ོང་གི་ོད་གཞིའི་.་བ{ེན་པའི་བདེན་ད3ད་དང་
ིམས་ད3ད་Aོར་ལས་!སོ ་ཐག་གཅད་ནིའི་དབང་ཚད་ིལ་པོར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་གཡོ་མེད་ང་བདེན་གི་ ིམས་
ད3ད་གནང་ཐབས་དང་ མ་་་ོང་ག་ི ོད་གཞིའི་B་དངོས་རགི ས་ིལ་པོར་ 4ན་5ནི ་མི་Q་.་བགོ་བཤའ་9བ་གནང་
ནིའི་དནོ ་.་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ བབས་Vསོ ་0ིས་!ོས་ཆོད་མཛད་ཆོག།
༨༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ དང་ ཡངན་ 4ན་5ིན་མ་ི Aབས་ཐོག་གི་B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མི་དང་ ཡངན་ ~ོ་གཏད་
པའི་མི་ བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་མི་ ཡངན་ 4་ལོན་7ོད་དགོཔ་དང་7ོད་ནི་.་ཁ་བཟེད་པའི་མ་ི ཡངན་ ིམས་དནོ ་འདིའ་ི
དགོངས་དོན་དང་འ ིལ་ཏ་ེ B་དངོས་དེ་.་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་མ་ི ཅིག་གིས་ ིམས་0ི་འ(ན་སར་ ་ཚིག་ལ་ཚེ་ ིམས་0ི་
འ(ན་ས་ལསཿ
༡) གཡོ་མེད་ང་བདེན་L་ི ིམས་ད3ད་གནང་ཐབས་དང་ ོད་གཞིའི་B་དངོས་ིལ་པོར་ 4ན་5ིན་མ་ི Q་.་བགོ་
བཤའ་9བ་གནང་ཐབས་.་ དབང་ཆ་དང་ཕན་ཐབས་0ི་བཀའ་E་Q་གནང་ཆོག།
༢) ་ཕན་རང་སོའ་ི དབང་ཆ་དང་འ ི་འགན་ལག་ལེན་འཐབ་ནའི ི་Aརོ ་ལས་བཀོད་E་གནང་ཆོག།
j) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་འདི་ 4ན་5ིན་མ་ི Qའི་ཐབོ ་རམི ་ ཡངན་ ཐོབ་ལམ་Q་ཐག་ཆོད་གཅོད་འབད་
ནིའི་དནོ ་.་ བཀའ་E་གང་ཡང་གནང་ཆོག།
༤) ་ཕན་ག་ར་.་ཁ་ེ Hད་མཉམ་པའི་ཐོག་ལས་ B་དངོས་.་དབང་ཆ་ཡོད་མ་ི Q་གི་དབང་ཆ་Xངས་Sབོ ས་འབད་ནིའ་ི
དོན་.་ བཀའ་E་གང་ཡང་གནང་ཆོག།
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༩༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་Vར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ བཅའ་ ིམས་འདི་དང་འ ིལ་ ིམས་ད3ད་གནང་Aབས་
ཞི་ོད་0་ི ིམས་0ི་5་བའི་གནད་#ོད་དང་འ ིལ་མཛད་གནང་དགོ།

བམ་ཚན་ག2མ་པ།
མ་་་ངོ ་བི་.གས།
མ་་་ངོ ་བི་.གས།
༡༠༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ གཤམ་གསལ་གནད་དནོ ་Vར་(་འབད་བ་ཅིན་ མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་བི་ན་ི ཨིནཿ
༡) ཁོ་རའི་B་དངོས་ིལ་པོར་འབད་=ང་ ཡངན་ མང་ཤོ་ཅིག་4ན་5ིན་མ་ི Q་གི་ཕན་ཐབས་.་7ོད་པ།
༢) ཁོ་རའི་B་དངོས་ིལ་པོར་འབད་=ང་ ཡངན་ དེའ་ི ད3་བཤའ་ཅིག་4ན་5ནི ་མི་Q་.་ཤོར་ན་ི ཨནི མ་ཤེས་ཞིནམ་
ལས་ B་དངོས་དེ་Q་མི་གཞན་.་7ོད་པ།
j) 4་ལོན་མ་7ོད་པར་བཞག་ནི་འབད་ ཡངན་ 7ོད་ནི་ཕར་ད་9བ་ེ་བཞག་ཐབས་.་ ཁོ་གིསཿ
༡) ཨ་{ག་གི་8ོད་ས་འབད་=ང་ ཡངན་ ཚོང་ལས་འཐབ་སའི་ས་གནས་Wངས་ཏེ་ ས་གནས་ གཞན་ཁར་
འLོ་བ་ཅིན་ ཡངན་
༢) 4ན་5ིན་མི་Q་གསི ་འRེལ་བ་འཐབ་མ་Qགས་པའི་ཐབས་.་བDར་དེ་8ོད་པ།
༤) བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་Vར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་ལ་བ།
༥༽ 4་ལོན་དེའ་ི Aོར་ལས་Nངས་ཡོད་0ི་ོད་གཞི་་ེ དགོསཔ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ 4ན་5ིན་མ་ི Q་.་ 4་ལནོ ་
མ་7ོད་པར་བཞག་ནི་དང་ ཡངན་ མ་7ོད་པར་བཞག་ཐབས་0་ི ན་བལ་འབད་བ།
༦) 4ན་5ིན་མི་དསེ ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་4་ལོན་བཏབ་དགོ་པའི་བཀའ་E་གནང་བ་7ོད་=ང་ ཁོ་གིས་ མི ས་0ི་
གནང་བ་ད་ེ ཐོབ་ེ་f་ང་ོ ༡ གི་ནང་འཁོད་ཡང་4་ལནོ ་བཏབ་མ་Qགས་པ།
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བམ་ཚན་བཞི་པ།
་ཚགི །
་ཚགི ་དང་ མས་
ིམས་ད3ད།
༡༡༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་Vར་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དསེ ་ གོང་གསལ་མ་་་ོང་བཏོན་ནའི ི་5་བ་ར་ེ འབད་དེ་འཐོན་
པ་ཅིན་ 4ན་5ིན་མི་དང་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི ག་ལས་འབད་=ང་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ལ་ཆོགཔ་
མ་ཚད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ཡང་ དེ་བDམ་མའི་་ཚིག་འ5ོར་Aབས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་
ཨིན་པའི་བཀའ་E་གནང་ཆོག།
༡༢༽ མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་ལ་Aབས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ (ས་Bན་8ོད་སའམ་ ཚོང་ལས་འཐབ་སའི་ས་གནས་0་ི tོང་ཁག་
ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ལ་དགོ།
4ན་5ན་ིན་མ་ི དསེ ་ མི ས་0་ི འ(ན་སར་མ་་་ངོ ་ག་ི ་ཚགི ་ནམ་ལ་ཆགོ པ་ཨནི ་ན།
༡j༽ 4ན་5ིན་མི་དསེ ཿ
༡) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ ལས་4་ལོན་དoལ་ མ་༡༠༠༠༠ ལས་`གཔ་ཅིག་ལེན་ནི་ཡོདཔ་ ཡངན་ 4ན་5ིན་མ་ི ལེ་
་ཡོད་ཚེ་ 4་ལནོ ་བ8ོམས་དoལ་ མ་༡༠༠༠༠ ཐམ་པ་ལས་`ག་ེ་ལེན་ན་ི ཡོད་པ་དང་།
༢) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ མ་་་ོང་བཏོན་དགོ་པའི་གནད་དནོ ་འཐོན་ཏ་ེ ལོ་ངོ་༡ གི་ནང་འཁོད་ 4ན་5ིན་མི་དསེ ་
ིམས་0ི་འ(ན་སར་མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ལ་ཆོག། དེ་འབདཝ་དང་གོང་གསལ་ལོ་ངོ་༡ པོ་གང་གི་ངལ་
གསོའི་ཉིནམ་.་ཚང་ན་ 4ན་5ིན་མ་ི དེས་མ་་་ོང་གི་་ཚགི ་དེ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལོག་ེ་ོ་ེཝ་ད་ལ་
ཆོག།
4ན་7དོ ་ན་ི ཡདོ ་མ་ི དསེ ་ མ་་་ངོ ་ག་ི ་ཚགི ་ནམ་ལ་ཆགོ པ་ཨནི ་ན།
༡༤༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ཁོ་རའི་4་ལོན་བཏབ་མ་Qགསཔ་མ་ཚད་
༡) 4་ལོན་བཏབ་ནི་ཡང་དoལ་ མ་༡༠༠༠༠ ཐམ་པ་ལས་`ག་སོངམ་ ཡངན་
༢) ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་4་ལོན་L་ི ཐོག་ལས་འཛིན་བDང་འབད་དགོ་པའི་
འUན་ཆོད་གནང་ཡོད་ཚེ་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེས་ མི ས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ལ་ཆོག།
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༡༥༽ ]ོན་མ་ཡང་ མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ .་ མ་་་ོང་གི་ ིམས་ད3ད་བཀའ་E་གནང་Aབས་
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ངོ ་གི་!ངས་2་བཏོན་གནང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་མ་Qགས་
པའམ་ ཡངན་ ་ཚིག་་ག^གས་འབད་མ་Qགསཔ་ ཡངན་ 4་ལོན་7ོད་ལེན་འབད་མི་གཉིས་0ི་བར་ན་བདེ་Mིག་བཟོ་
བཟོ་མི་ག་ི ཁ་ཚིག་ལས་འགལ་སངོ ་པ་ཅིན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་གནང་བ་མེད་པར་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེས་ མ་་་ོང་
བཏོན་གནང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་མི་ཆོག།
༡༦༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེསཿ
༡) ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ མི ས་ད3ད་བཀའ་E་གནང་=ང་ 5་ཐབས་མེད་པའི་གནད་དནོ ་ལས་བ{ེན་ མི ས་
0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་བཏོན་གནང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་མ་Qགས་པའམ་ ལ་ཏེ་ཡོད་=ང་་
ག^ག་འབད་མ་Qགསཔ་ ཡངན་
༢) 5་ཐབས་མེད་པའི་གནད་ལས་བ{ེན་ 4ན་5ིན་མ་ི Q་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོང་ལས་བར་བཅོས་འབད་ནའི ི་བདེ་Mིག་
བཟོ་ཡོད་པའི་ཁ་ཚིག་.་གནས་མ་Qགསཔ་དང་ ཡངན་
j) ཁོ་རའི་མ་་་ོང་བཏོན་དགོ་པའི་་ཚིག་ག་ི གནད་དནོ ་དང་ ]ོན་མ་ མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་གནང་བའི་ ིམས་
ད3ད་བཀའ་Eའི་གནད་དོན་གཉིས་པོ་ སོ་ས་ོ ཨིན་པའི་ར་Nངས་ཁ་གསལ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་་ནི་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་ ིམས་0་ི འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་ད་ེ .་མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ལ་ནིའ་ི གནང་བ་
གནང་མ་ི ཆོག།
་ཚགི ་ག་ི གནད་དནོ །
༡༧༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་བཏོན་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་Aབས་ དེ་ནང་གཤམ་གསལ་
གནད་དོན་Q་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།
༡) ཁོ་གིས་4་ལོན་བཏབ་མ་ི Qགས་པས་ཟེར་བའི་བtོད་ཚིག་ཅིག།
༢) ཁོ་རའི་8ོད་གནས་ཡངན་ ཚོང་ལས་སམ་ གཡོག་9བ་སའི་ས་གནས་0ི་ཁ་5ང་།
j) ཁོ་གིས་7ོད་དགོ་པའི་4་ལོན་L་ི ཐོ་དང་ ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་མཐོངམ་གི་4ན་5ིན་མས་0ི་མིང་དང་ཁ་5ང།
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༤) ཁོ་རའི་E་དངོས་0ི་ཐོ་ཡིག་Dར་Oགས་དང་གཅིག་ཁརཿ
༡) དoལ་མ་བི་བའི་ གཞན་B་དངོས་0ི་]ོན་ིས་རིན་གོང་ག་ི ཐོ་ཅགི །
༢) B་དངོས་ད་ེ Q་ག་ཏ་ེ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེའི་ས་གནས་0ི་མིང་།
༥) བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི +ིམས་དོན་j༦ པའི་དགོངས་དོན་Vར་ ཁོ་ར་.་ཡངས་ཆག་ཐོབ་པའི་ B་དངོས་0ི་ཐ།ོ
༦) ]ོན་མ་ཡང་ཁ་ོ གིས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་བཏོན་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་བ་ཡོད་མདེ ་0ི་ངག་བོད་
དང་ དེ་བDམ་མའི་་ཚིག་ལ་བ་ཡོད་ཚེཿ
༡) ་ཚིག་ད་ེ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ཆ་མེད་བཏང་ག་མ་བཏང་དང་ ཆ་མེད་བཏང་བ་ཡོད་ཚ་ེ ཆ་མེད་
བཏང་དགོ་པའི་B་མཚན།
༢) ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ]ོན་མ་ཡང་ཁོ་མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་བཏོན་ཡོད་ན་ མ་་་ོང་གི་ོད་
གཞི་དེའི་Aོར་དང་ དེ་Aབས་ མི ས་ད3ད་0ི་བཀའ་E་ཆ་མེད་བཏང་བ་ཡོད་ཚ་ེ ཆ་མེད་བཏང་དགོ་པའི་
B་མཚན།
j) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ ཚོང་པ་ཡིན་ཚེ་ ཁོ་རའི་ཚོང་ལས་Q་ལོག་ེ་རང་4ན་5ིན་མི་Q་དང་གཅིག་ཁར་
བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི བམ་ཚན་བ\་གཅིག་པའི་དགོངས་དོན་Vར་ བདེ་Mིག་འགན་ཡིག་བཟོ་ེ་ བར་
བཅོས་འབད་ནི་ཡིན་མེན་L་ི ངག་བོད་བཅས་ ཁ་གསལ་ མ་་་ོང་བཏོན་དགོ་པའི་་ཚགི ་ནང་
བཀོད་དགོ།
༡༨༽ 4ན་5ིན་མི་དསེ ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ལ་Aབས་ དེ་ནང་བཅའ་ ིམས་འདིའི་ནང་གསེས་
ིམས་དོན་༡༧(༢) པའི་དགོངས་དོན་Vར་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དེའ་ི Aོར་ལས་ ཁོ་རས་ཤེསཔ་མཐོངམ་Q་ ག་ར་ཚངམ་
འབད་བཀོད་དགོཔ་མ་ཚད་ གཤམ་གསལ་གནད་དནོ ་Q་ཡང་བཀོད་དགོ།
༡) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ མ་་་ོང་བཏོན་དགོ་པའི་5་བ་ག་ཅི་འབད་ཡོདཔ་ཨནི ་ན་དེའ་ི Aོར་དང་ དེ་བDམ་མའི་
5་བ་འབད་བའི་ཚསེ ་!ངས།
༢) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ ལས་ 4་ལོན་ག་འདེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེའི་ད5ེ་བ་ཁ་གསལ།
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༡༩༽ ་ཚིག་ལ་མ་ི དེ་ བདོག་གཏད་བ'གས་ཡོད་པའི་4ན་5ནི ་མ་ི ཅགི ་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་གིས་མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ནང་ གལ་
ིད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ཡོད་མི་ད་ེ མ་་་ོང་བཏོན་ནི་ངོས་ལེན་མཛད་ན་ བདོག་གཏད་0ི་B་དངོས་.་
དབང་ཆ་མ་ི བDང་ཟེར་བའི་ངག་བོད་ཅིག་ ཡངན་ ཁོའི་བདོག་གཏད་0ི་]ོན་སི ་རནི ་གངོ ་གི་ཐོ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད་ཚ་ེ
]ོན་ིས་གནད་གོང་དེ་ལས་ཁ་ོ .་ཐོབ་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་`ག་སོང་པ་ཅིན་ ིམས་0་ི འ(ན་ས་ལས་ མ་་་ོང་གི་ོད་གཞི་
ིམས་ད3ད་མཛད་Aབས་ 4ན་5ིན་མ་ི དེ་ཡང་ོད་་འབད་ངསོ ་ལེན་མཛད་ཆོག།
་ཚགི ་ལགོ ་བཏོན་ན།ི
༢༠༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་Vར་ 4ན་7ོད་ལེན་འབད་མ་ི ག་གིས་ཡང་ མ་་་ོང་གི་་ཚགི ་ཚར་ཅིག་ ིམས་0ི་
འ(ན་ས་.་ལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་གནང་བ་མེད་པ་ ་ཚིག་ལོག་ེ་བཏོན་མི་ཆོག།
་ཚགི ་གཅིག་བ8ོམས་9བ་ན།ི
༢༡༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ 4ན་7དོ ་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་Yར་ ་ཚིག་གཉིས་སམ་ དེ་ལས་མང་བ་ལ་ཡོདཔ་དང་ ཡངན་ 4ན་
7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི ལེ་་ཡོད་ཚེ་ རེ་རེ་Yར་་ཚིག་རེ་ལ་ཡོད་ཚེ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་བབས་Vོས་0ིས་ ་ཚིག་དེ་Q་
གཅིག་བ8ོམས་9བ་ཆོག།
་ཚགི ་ལ་མའི ་ི ང་ོ ཚབ།
༢༢༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་གི་ོད་གཞི་Gན་གསན་མཛད་Aབས་ ོད་་ག་གིས་རང་འབད་=ང་ རང་ག་ི ་ཚིག་
གི་གནད་དོན་དང་འ ིལ་་ག^ག་མ་འབད་བར་ དོན་མེད་0་ི གསལ་་འབད་ཚེ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ བཅའ་ ིམས་
འདིའི་ མི ས་དནོ ་༡j པའི་དགོངས་དོན་Vར་ 4ན་7ོད་མི་གཞན་ཅིག་དེའ་ི ངོ་ཚབ་.་ོད་་འབད་བཀོད་གནང་ཆོག།
4ན་7དོ ་ན་ི ཡདོ ་མ་ི ད་ེ ཤ་ི བའམ་ :ོགས་;བ་མདེ པ་ཡར་སངོ ་=ང་ ོད་གཞི་འ>ོ་མ?ད་9བ་དགོཔ།
༢j༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ལ་ཚར་བའི་@ལ་་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེ་ཤི་བའམ་:ོགས་Uབ་མེདཔ་
སོང་=ང་ ིམས་0་ི འ(ན་ས་ལས་ བཀའ་E་ལོག་2་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ ི་E་དངོས་བཙོང་
ེ་4་ལོན་བཏབ་ཐབས་.་ ོད་གཞི་འ>ོ་མ?ད་ད་ེ རང་ེ་དགོ།
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་ཚགི ་ངསོ ་ལནེ ་འབད་ཚར་བའི་@ལ་ལས་ མི ས་0་ི ལམ་.གས།
༢༤༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་ལ་ཚར་བའི་@ལ་ལས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ་ཚིག་Gན་གསན་
མཛད་ནིའ་ི ཚསེ ་!ངས་ཅིག་བཀག་གནང་དགོ།
༢༥༽ 4ན་7ོད་ཡོད་མི་དསེ ་ 4་ལནོ ་Lི་ཐོ་ཅིག་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ལ་ཚར་བའི་ཉིནམ་ལས་ཞག་༢༡ གི་ནང་འཁོད་ ིམས་
0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་5ིན་མ་ི Q་.་ཚིག་Gན་གསན་མཛད་ན་ི ཨིན་པའི་ན་བལ་ཅིག་གནང་དགོ།
༢༦༽ མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་ལ་མི་དེ་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་ད་ེ མེན་པ་ཅིན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ཞག་༢༡ གི་ནང་འཁོད་
གོང་གསལ་ ིམས་དོན་༢༤ པའི་དགོངས་དོན་Vར་Lི་བཀའ་E་དེ་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེ་.་ཡང་གནང་དགོ།
Aབས་ཐགོ ་ཅགི ་ག་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་བAོས་ན།ི
༢༧༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་Vར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ངོས་ལེན་མཛད་པའི་བཀའ་E་
གནང་Aབས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེའ་ི B་དངོས་ ཡངན་ དེའ་ི ད3་བཤའ་གང་=ང་ཅིག་བདག་འཛིན་འབད་མི་ེ་ Aབས་
ཐོག་ཅིག་གི་B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི ཅིག་བAོས་དགོ།
གལ་ིད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ངོས་ལེན་མཛད་པའི་བཀའ་E་གནང་Aབས་ Aབས་ཐོག་ཅིག་གི་
B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མི་ཅིག་བAོས་མ་Qགས་=ང་ མ་་་ོང་ག་ི ོད་གཞིའི་འUན་ཆདོ ་མ་གནང་གོང་.་ ནམ་
རང་འབད་=ང་Aབས་ཐོག་ག་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི ཅིག་བAོས་ཆོག།
༢༨༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ིམས་དོན་༢༧ པའི་དགོངས་དོན་Vར་བAོས་གནང་བའི་ Aབས་ཐོག་ཅིག་གི་B་དངོས་བདག་འཛིན་
འབད་མི་ད་ེ .་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་བཀའ་E་ལོགས་2་ཡདོ ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མནེ ་ མི ས་དནོ ་༡༠༡ གི་དགོངས་
དོན་Vར་བཀོད་གནང་བའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པའི་དབང་ཚད་དང་འགན་Nར་ིལ་པོར་ ཁོ་.་ཡང་ཡོད།
༢༩༽ 4ན་7ོད་ལེན་འབད་མི་གང་=ང་ཅིག་དང་ ཡངན་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེའ་ི B་དངོས་ཐོག་ལས་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་མ་ི གང་
=ང་ཅིག་གིས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་་ཚིག་ལ་བ་ཅིན་ ིམས་0ི་བཀའ་E་དང་འ ིལ་ཏེ་ ོད་གཞི་དེ་ནང་འRེལ་
གཏོགས་ཡོད་པའི་མ་ི གཞན་.་ཡང་བ་བལ་5ིན་ཚར་བའི་@ལ་.་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལསཿ
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༡) Aབས་ཐོག་ཅིག་གི་B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི དེ་ བཏོན་བཏང་ནི་དང་ཚབ་མ་བ'ག་ན་ི ཡངན་ འགན་!ོལ་
བཏང་ནི།
༢) Aབས་ཐོག་གི་B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི དེ་.་ ཁོ་རའི་[་གི་Aོར་ལས་བཀའ་E་གནང་དགོ་པའི་རིགས་Q་
གནང་ནི།
j) Aབས་ཐོག་གི་B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི དེའ་ི དoལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད་བཟོ་གནང་ནི།
༤) གཞན་ཡང་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་Vར་ Aབས་ཐོག་གི་B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི དེས་འབད་
དགོ་པའི་[་Q་ ག་ར་བབས་Vསོ ་0ིས་བཀའ་གནང་ཆོག།
4ན་7དོ ་ན་ི ཡདོ ་མ་ི ད་ེ .་Aབས་ཐགོ ་ག་ི འཛིན་བDང་བཀའ་E།
j༠༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་ངོས་ལེན་མཛད་Aབས་ ཡངན་ མ་་་ོང་གི་ོད་གཞིའི་འUན་ཆོད་མ་
གནང་བའི་]ོན་ལས་ 4ན་5ིན་མི་དསེ ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་་ཚིག་ལ་བའམ་ ཡངན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་
བབས་Vོས་0ིས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི B་དངོས་འཛིན་བDང་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ར་ེ འཐོན་ཚེ་ བཅའ་ ིམས་
འདིའི་ནང་གསལ་ཡངས་ཆག་ཐབོ ་པའི་རིགས་0ི་B་དངོས་མ་ིས་བར་ གཞན་ཁོ་རའི་རང་དབང་ཡོད་པའི་B་དངོས་0ི་
རིགས་ གང་ཡང་འཛིན་བDང་འབད་ཆོག།
4ན་7དོ ་ན་ི ཡདོ ་མ་ི དའེ ་ི ཁག་འགན།
j༡༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ མ་་་ོང་་ཚིག་ངསོ ་ལེན་མཛད་པའི་གནང་བ་ཐབོ ་ཚར་ཞིནམ་ལས་
ཉིནམ་༡༥ འི་ནང་འཁོད་ ཁོ་རའི་ིས་དབེ ་Q་ག་ར་ ིམས་0ི་འ(ན་སར་ལ་དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་དང་ཅིག་ཁར་གཤམ་གསལ་
ཐོ་ཡིག་Q་ཡང་ལ་དགོ།
༡) ཁོ་རའི་4་ལོན་Lི་ཐ་ོ དང་ 4ན་5ནི ་མ་ི Q་གི་མིང་དང་ཁ་5ང་ ཤེས་མཐོང་ག་འདེ་འབད་Qགས་Qགས་0ི་ཐ་ོ ཅིག།
༢) མ་་་ོང་ག་ི བཅའ་ ིམས་འདིའི་འོག་ལས་ ཁོ་.་ཡངས་ཆག་མ་ཐོབ་པའི་ཅ་དངོས་0ི་ཐ་ོ དང་ ཁོ་རའི་དoལ་མ་
ིས་བའི་དངོས་པོ་གཞན་མས་0ི་རིན་གོང་ག་ི ཐོ་Q་ མི ས་0ི་འ(ན་སར་ལ་དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་ནང་གཤམ་
གསལ་གནད་དནོ ་Q་ཡང་ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དགོ།
ཀ) B་དངོས་ད་ེ Q་ས་གནས་ག་ཏ་ེ ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་།
ཁ) བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ིམས་དོན་j༦ པའི་དགོངས་དོན་Vར་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་པའི་B་དངོས་0ི་ཐོ།
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j༢༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ལས་སམ་ ཡངན་ B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་གསི ་ B་དངོས་དང་4ན་5ིན་མ་ི
Qའི་Aོར་ལས་ ད5ེ་ཞིབ་9བ་དགོ་པའི་གནད་དོན་རེ་འཐོན་ཚ་ེ ཐོགས་ཆག་མེད་པར་9བ་བ\ག་དགོ།
jj༽ མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་ཅིག་བAོས་གནང་ཚེ་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ བཅའ་ མི ས་འདིའ་ི
ནང་གསལ་ཡངས་ཆག་ཐོབ་པའི་B་དངོས་མ་གཏོགས་གཞན་B་དངོས་0ི་རིགས་ག་ར་ B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་.་ིས་7ོད་
དགོཔ་མ་ཚད་ B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེ་གིས་ ཁོ་རའི་[་འགན་Q་ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་Vར་ འ?ས་
ཤོར་མེད་པར་ག་་Qགས་པའི་དོན་.་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེས་ ཁོ་.་མཉམ་འRེལ་གང་ག་འབད་དགོ།
j༤༽ མི ས་0ི་བཀའ་E་Vར་(་ ཡངན་ B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་གི་བཀོད་+བ་དང་འ ིལ་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེས་ B་དངོས་
0ི་ལས་ཡིག་རིགས་འགན་E་བཟོ་དགོཔ་དང་ [་གཞན་ག་ཅ་ི རང་འབད་དགོཔ་འཐོན་=ང་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་ད་ེ ཁོ་རང་
གིས་འབད་དགོ།
j༥༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ ཚོང་ལས་འཐབ་མི་ཅིག་ཡིན་ཚེ་ དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་ངོས་ལེན་
མཛད་པའི་གནང་བ་ཐོབ་ཚར་བའི་ཉིནམ་ལས་ ཞག་༡༥ འི་ནང་འཁོད་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་བམ་ཚན་བ\་གཅིག་པའི་
དགོངས་དོན་Vར་ 4ན་5ནི ་མི་Q་དང་གཅིག་ཁར་ བདེ་Mིག་གི་གན་ཡིག་ཐོག་ལས་ ཁོ་རའི་ཚོང་ལས་བར་བཅོས་འབད་
ནིའི་ར་ེ བ་ཡོད་མེད་0ི་ངག་བtོད་ཅིག་ ིམས་0་ི འ(ན་ས་.་ལ་དགོ།
ཡངས་ཆག།
j༦༽ བཅའ་
༡)
༢)
j)

ིམས་འདི་དང་འ ིལ་ཏ་ེ B་དངོས་ཡངས་ཆག་ཐབོ ་པའི་རིགས་གཤམ་གསལ་Vརཿ
མཆོད་ཆས་སམ་ བཟའ་ཚང་ག་ི ནང་ཆས་རིན་གོང་དoལ་ མ་༥༠༠༠ ཐམ་པ་Qན།
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ དང་ ཁོ་.་བ{ེན་ཏ་ེ 8ོད་མ་ི Q་གི་8ོད་+མི ་ བདོག་གཏད་0ི་!ངས་2་མ་Qདཔ་ཅིག།
B་དངོས་ག་ཅི་རང་ཨིན་=ང་ གནས་གོང་དoལ་ མ་༡༠༠༠ ཐམ་པ་ལས་མ་འགལ་བ་ཅིན་ ཡངན་ 4ན་7ོད་
ནི་ཡོད་མ་ི དེ་དང་ ཁོ་.་བ{ེན་ཏ་ེ 8ོད་མ་ི Qའི་དོན་.་བབས་ཡོད་པའི་+ིམ་ནང་ག་ི འཛིན་ཆས་སམ་ཅ་ཆས། Lོད་
ཆས། ཐབ་ཆས། དཔེ་དེབ། {་ནོར་སེམས་ཅན། ལོ་ཐོག། ་ད5ངས་0ི་རོལ་ཆས་ལ་སགོ ས་པ་གནས་གོང་
བ8ོམས་དoལ་ མ་༢༥༠༠༠ ཐམ་པ་Qན།
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༤) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ མ་ ཡངན་ ཁོ་.་{ནེ ་ཏ་ེ 8ོད་མ་ི Q་གི་ལག་ཆས་སམ་ ལས་རིགས་0ི་དཔེ་དེབ་དང་ ཚོང་
ལས་0ི་ལག་ཆས་རིགས་0ི་གནས་གོང་ག་ར་བ8ོམས་ཏེ་ དoལ་ མ་༡༠༠༠༠ ལས་མ་`གཔ་ཅགི །
༥) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ དང་ ཁོ་.་བ{ེན་ཏ་ེ 8ོད་མ་ི གི་གDགས་ཁམས་འ>ོད་བ{ེན་Lི་དོན་.་ Pང་འཚོ་ག་ི བdབ་5་
དང་འ ིལ་བའི་མཁོ་ཆས་རིགས།
j༧༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ིམས་དོན་༡༧ པ་དང་j༡ གི་དགོངས་དོན་Vར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་
ཡངས་ཆག་ཐབོ ་པའི་B་དངོས་0་ི ཐོ་གང་ཡང་མ་ལ་ཚ་ེ ཁོ་.་བ{ེན་ཏ་ེ 8ོད་མ་ི གང་=ང་ཅིག་གིས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི
མིང་ཐོག་.་འབད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ ཡངས་ཆག་ཐབོ ་པའི་B་དངོས་0ི་ཐ་ོ ཅིག་ལ་ཞིནམ་ལས་ ཡངས་ཆག་་ཆོག།
j༨༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ ཁོ་རའི་B་དངོས་ཡངས་ཆག་ཐབོ ་པའི་ར་Nངས་གསལ་་འབད་
Aབས་ B་དངོས་.་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་མ་ི ཅིག་གིས་བཀག་ཆ་9བ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་དགོངས་
དོན་Vར་ འཛིན་བDང་ལས་ཡངས་ཆག་ཐོབ་ཨིན།
གལ་ིད་དགག་པ་ར་ེ 9བ་འཐོན་ཚེ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ B་དངོས་ད་ེ Q་ མི ས་དོན་འདིའ་ི ནང་གསལ་Vཪ་ ཡངས་
ཆག་ཐོབ་དང་མི་ཐོབ་གཏན་འཁེལ་མཛད་དགོ།
Gན་གསན་Aབས་ཀ་ི མི ས་0་ི 5་བའི་གནད་#དོ །
j༩༽ ིམས་0ི་འདིན་ས་ལས་ མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་Gན་གསན་མཛད་Aབས་ ་ཚིག་ལ་མི་ད་ེ གསི ་གཤམ་གསལ་ར་Nངས་
Q་གསལ་་འབད་དགོ།
༡) ་ཚིག་ལ་མ་ི དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ ་ཚིག་ལ་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ར་Nངས་གསལ་་འབད་
དགོཔ་ཨིན་=ང་ ་ཚིག་ལ་མི་དེ་4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་ ཁོ་རང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁོ་ལས་4་ལནོ ་Q་བཏབ་མ་Qགས་
པའི་ ཐོག་མའི་ར་Nངས་ཅིག་ལས་གསལ་་འབད་མི་དགོ།
༢) ་ཚིག་ལ་མ་ི དེ་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ཁ་ོ རང་མེན་པ་ཅིན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་་ཚིག་ངོས་ལནེ ་མཛད་Aབས་
་ཚིག་ལ་མ་ི དེ་གིས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེ་.་ བ་བལ་ཅགི ་7ོད་དང་མ་7ོད་0ི་གསལ་་འབད་དགོ།
j) ་ཚིག་ལ་མ་ི དེས་ ཁོ་རའི་་ཚིག་ནང་གསལ་Vར་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེས་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་ནང་དོན་
Vར་ མ་་་ོང་འཐོན་ནིའ་ི 5་བ་ག་ཅ་ི འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེའི་ར་Nངས་གསལ་་འབད་དགོ།
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་ཚགི ་ཆ་མདེ ་བཏང་ན།ི
༤༠༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ ་ཚིག་ལ་མི་4ན་5ིན་མ་ི དེ་ཨནི ་པ་ཅིན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ་ཚིག་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག་
པའི་གནད་དོན་གཤམ་གསལ་Vརཿ
༡) ་ཚིག་ག་ི གནད་དནོ ་Q་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་ མི ས་དོན་༡j པའི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་བ།
༢) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ཁོ་རའི་4་ལོན་(ས་ཚོད་ཁར་བཏབ་Qགས་པའི་ར་Nངས་གསལ་་འབད་བ་དང་ ཡངན་
j) ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་5ནི ་མ་ི དེའ་ི ་ཚིག་ཐོག་.་ ིམས་ད3ད་0ི་བཀའ་E་གནང་དགོཔ་མེད་པའི་གནད་
དོན་རེ་འཐོན་པ་ཅིན།
༤༡༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ མི ས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་ལ་Aབས་ ་ཚིག་ད་ེ བཅའ་ ིམས་འ(འི་ མི ས་
དོན་༡༤ པའི་དགོངས་དོན་Vར་ ལ་བ་ཨནི ་པའི་ར་Nངས་གསལ་་འབད་མ་Qགས་ཚེ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ཁོ་གི་
་ཚིག་ད་ེ ཆ་མེད་གཏང་དགོ།
Hད་འ?ས་གནང་ན།ི
༤༢༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་5ིན་མ་ི དེའ་ི ་ཚིག་དེ་ ིམས་དནོ ་༤༠ པ་Vར་ཆ་མེད་བཏང་Aབས་ ཁོ་གི་་ཚིག་ད་ེ 4ན་
7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེས་ཝ་བཞིན་ དོན་མེད་0་ི ་ཚིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཞན་.་གནོད་སམེ ས་Sེད་དེ་ལཝ་ཨིན་པའི་ར་
Nངས་རེ་འཐོན་ཚ་ེ ིམས་0་ི འ(ན་ས་ལས་ བབས་Vོས་0ིས་4ན་5ིན་མི་ད་ེ ལས་4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེ་.་Hད་འ?ས་7ོད་
དགོ་པའི་བཀའ་E་གནང་ཆོག།

བམ་ཚན་I་པ།
མི ས་ད3ད་0་ི བཀའ་E།E།
མི ས་ད3ད་0་ི བཀའ་E།
༤j༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ་ཚགི ་ཆ་མེད་མ་བཏང་པ་ཅིན་ མི ས་ད3ད་0ི་བཀའ་E་ཅིག་གནང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་4ན་
7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་གིས་ཉིནམ་༡༨༠ གི་ནང་འཁོད་ མ་་་ོང་གི་!ངས་2་བཏོན་གནང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་དགོཔ་འབད་
ཡངན་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེས་ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི བམ་ཚན་བ\་གཅིག་པའི་དགོངས་དོན་Vར་ 4ན་5ནི ་མི་Q་དང་ཅིག་
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ཁར་བདེ་Mིག་ཐོག་ལས་ ཁོ་རའི་ཚོང་ལས་བར་བཅོས་འབད་ན་ི ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་Vར་L་ི གན་E་.་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་
གནང་བ་་དགོཔ་འབད་བཀོད་གནང་དགོ།
༤༤༽ མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ དེ་བDམ་L་ི ིམས་ད3ད་བཀའ་E་གནང་Aབས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དེས་ མ་་་ོང་ག་ི
!ངས་2་བཏོན་གནང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་ནིའ་ི དོན་.་དང་ཡངན་ 4ན་5ནི ་མི་Q་དང་གཅིག་ཁར་ བདེ་Mིག་ག་ི གན་ཡིག་
.་གནང་བ་་ནའི ི་དནོ ་.་ གོང་གསལ་(ས་yན་ཕར་བ@ད་མཛད་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་རེ་་ན་ ིམས་0་ི
འ(ན་ས་ལས་ དེ་Vར་(ས་yན་ཕར་བ@ད་9བ་གནང་ཆོག།
མི ས་ད3ད་0་ི བཀའ་Eའི་Jས་@གས།
༤༥༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་བམ་ཚན་བ\་གཅིག་པའི་དགོངས་དོན་Vར་4ན་5ིན་མ་ི Q་དང་གཅིག་ཁར་
ཁོ་རའི་ཚོང་ལས་བར་བཅོས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི ཨནི ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ིམས་
ད3ད་0ི་བཀའ་E་གནང་ཚར་བའི་@ལ་ལས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ཡངན་ ིམས་0ི་འ(ན་
ས་ལས་བAོས་གནང་བའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི དེ་གསི ་ B་དངོས་སི ་ལནེ ་ཏ་ེ 4ན་5ནི ་མ་ི Q་.་བགོ་བཤའ་9བ་
གནང་ནའི ི་དོན་.་ རོགས་རམ་འབད་དགོ།
༤༦༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི བམ་ཚན་བ\་གཅིག་པའི་དགོངས་དོན་Vར་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དསེ ་ 4ན་5ིན་མ་ི Q་དང་གཅིག་ཁར་
ཁོ་རའི་ཚོང་ལས་བར་བཅོས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི ཨནི ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ིམས་
ད3ད་0ི་བཀའ་E་གནང་ཚར་བའི་@ལ་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེའ་ི B་དངོས་ཡངས་ཆག་མ་ཐབོ ་པའི་རིགས་ག་ར་ ིམས་
0ི་འ(ན་སར་རམ་ ཡངན་ ོད་གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེ་གི་དབང་ཚད་.་ཨིན། B་དངོས་དེ་Q་ག་ར་4ན་5ིན་མི་
Q་.་བགོ་བཤའ་9བ་ཏེ་ཐབོ །
༤༧༽ མི ས་ད3ད་0་ི བཀའ་E་ཐོབ་ཞནི མ་ལས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དེས་ 4ན་5ིན་མི་Q་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོ་རའི་ཚོང་ལས་
བར་བཅོས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི ཨནི ་པ་ཅིན་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་བམ་ཚན་བ\་གཅིག་པའི་དགོངས་དོན་Vར་
ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་བདེ་Mིགས་9བ་ཆོག་པའི་བཀའ་E་མ་ཐབོ ་Qན་ ིམས་0ི་བཀའ་E་Vར་ ཁོ་རའི་B་དངོས་Q་ཁོ་
རང་དང་གཅིག་ཁར་བཞག་དགོ། དེ་འབདཝ་དང་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ོད་གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་ཅིག་
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བAོས་ཡོད་པ་ཅིན་དེ་.་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་གི་B་དངོས་ག་ར་ལེན་ཞནི མ་ལས་ ག་ར་འམ་ ཡངན་ ད3་བཤའ་ཅིག་
བཙོང་དགོ་པའི་བཀའ་E་གནང་ཆོག།
གལ་ིད་4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེས་ གོང་གསལ་(ས་yན་ནང་འཁོད་ ིམས་0ི་འ(ན་ལས་4ན་5ིན་མ་ི Q་དང་གཅིག་ཁར་
ཁོ་རའི་ཚོང་ལས་བར་བཅོས་འབད་དེ་ ལག་ལནེ ་འཐབ་ཆོག་པའི་གནང་བ་མ་ཐབོ ་པ་དང་ ཡངན་ དེ་Q་འབད་ནིའ་ི དོན་.་
(ས་yན་ཕར་བ@ད་9བ་གནང་དགོ་པའི་གནང་བ་མ་་བ་དང་ ཡངན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ཁོ་གིས་4ན་5ནི ་མི་Q་
དང་གཅིག་ཁར་བཟོ་ཡོད་པའི་ བདེ་Mིག་འགན་ཡིག་དེ་.་ངོས་ལནེ ་མཛད་མ་བ^བ་ཚེ་ བཅའ་ མི ས་འདིའ་ི ིམས་དོན་༤༥
པ་དང་༤༦ པ་དེ་ལས་༥༡ པའི་དགོངས་དོན་Vར་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མ་ཚད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ བཅའ་
ིམས་འདིའི་ མི ས་དོན་༤j པའི་དགོངས་དོན་Vར་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དསེ ་ མ་་་ོང་གི་!ངས་2་བཏོན་གནང་
དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་ནའི ི་(ས་yན་ཡང་བཟོ་གནང་དགོ།
༤༨༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་Vར་(་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ མ་་་ོང་གི་གཞི་ ིམས་0ི་འ(ན་སར་ཡོདཔ་བཞིན་(་
ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ 4ན་5ནི ་མི་ག་གིས་ཡང་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་གང་ཡང་ 4་ལོན་
Lི་ཐོག་ལས་ལནེ ་མ་ི ཆོགས་མ་ཚད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་ད་ེ Yར་་ཚིག་དང་ ོད་གཞི་ལ་སོགས་པ་
གང་ཡང་ལ་མ་ི ཆོག།
༤༩༽ མི ས་དོན་༤༦ པའི་དགོངས་དོན་བབ་ཐབས་.་ མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ ིམས་0་ི འ(ན་སར་ལ་བའི་ཉིནམ་ལས་
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ གི་དབང་ཚད་.་ ག་གི་མིང་ཐ་ོ .་ཡང་མ་བཀོད་པའི་B་དངོས་ག་ཅ་ི རང་ཡོད་=ང་ ཇོ་བདག་ངོ་མ་དེས་
ཁོ་རའི་~ོ་འདོད་Vར་ B་དངོས་དེ་Q་4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་ད་ེ དང་གཅིག་ཁར་བཞགཔ་ལས་བ{ེན་ B་དངོས་ད་ེ Q་ག་ི ཇ་ོ བདག་
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ བDམ་འབད་མཐོང་པ་ཅིན་ དེ་Q་4ན་7དོ ་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི B་དངོས་ཨནི མ་འབད་ ཆ་འཇོག་འབད་
དགོ།
༥༠༽ མི ས་དོན་༤༦ པའི་དགོངས་དོན་བབ་ཐབས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ིམས་ད3ད་བཀའ་E་གནང་ཞིནམ་ལས་འགོ་
བDང་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེ་ མ་་་ོང་!ངས་2་མ་བཏོན་Qན་Lི་བར་ན་བབས་ཡོད་པའི་ ཡངས་ཆག་མ་ཐོབ་པའི་
B་དངོས་རིགས་ ག་ར་ཁ་ོ རའི་B་དངོས་0ི་!ངས་2་Qདཔ་ཨནི །
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༥༡༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ཁོ་རའི་B་དངོས་བདོག་གཏད་འབད་Qད་ཡོད་མི་ད་ེ 4ན་5ནི ་མི་Q་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོ་རའི་ཚོང་
ལས་བར་བཅོས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ི དོན་.་གལ་ཆ་ེ བའི་གནད་དོན་ར་ེ གསལ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་ ]ོན་མ་
4་ལོན་ལེན་Aབས་ 4ན་5ནི ་མི་Q་དང་གཅིག་ཁར་བཟོ་ཡོད་པའི་གན་ཡིག་གི་གནད་དོན་ལས་འགལ་ཚེ་ 4ན་5ིན་མ་ི Q་
གིས་བབས་Vོས་0ིས་ 4་ལོན་ག་ི ཐོག་ལས་ བདོག་གཏད་0ི་B་དངོས་0ི་རིགས་འཛིན་བDང་འབད་ཆོག།
ཨིན་=ང་ བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མི་ད་ེ གིས་ 4ན་7དོ ་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི B་དངོས་4་ལོན་Lི་ཐོག་ལས་འཛིན་བDང་
འབད་ནི་འདི་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་མ་ལ་བའི་]ོན་ལས་ཨནི ་དགོསཔ་མ་ཚད་ མ་་་ོང་
འཐོན་ནི་ག་ི [་འབད་ཡོད་པའི་བ་བལ་མ་ཐོབ་བའི་]ོན་ལས་ བདོག་གཏད་.་དབང་ཆ་ཐོབ་ཐོབ་ཅིག་ཨིན་དགོ།
༥༢༽ མི ས་ད3ད་0་ི བཀའ་E་དེ་ ནམ་ལས་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཨནི ་ན་ཟེར་བ་ཅིནཿ
༡) ིམས་ད3ད་0་ི བཀའ་E་གནང་དགོ་པའི་ མ་་་ོང་ག་ི [་འབད་བའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བDང་ ཡངན་
༢) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ མ་་་ོང་ག་ི [་ཚར་གཅིག་ལས་`ག་ེ་འབད་ཡོད་ཚེ་ མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ལ་ཏེ་
f་ངོ་j Lི་ནང་འཁོད་ མ་་་ོང་གི་[་ཐེངས་དང་པ་འབད་བའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བང་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།
མི ས་ད3ད་ཕར་འLངས།
༥j༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ མ་ ཁོ་གི་B་དངོས་ཐོག་.་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ཅིག་ནང་ ོད་གཞི་ད5ེ་འ>ོ་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་(་
ིམས་0ི་འ(ན་ས་གཞན་ཅིག་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་.་ མ་་་ོང་ག་ི ིམས་ད3ད་བཀའ་E་ར་ེ གནང་ཚེ་ ིམས་
0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་Yར་ཡོད་པའི་ོད་གཞི་དེ་ ཕར་འLང་བཞག་ནི་དང་ ཡངན་ མ་་་ོང་ག་ི
ིམས་ད3ད་བཀའ་E་གནང་མི་ ིམས་0ི་འ(ན་སའི་བཀའ་E་དང་འ ིལ་ འ>ོ་མ?ད་གནང་དགོ།
༥༤༽ མ་་་ོང་ག་ི ིམས་ད3ད་བཀའ་E་གནང་མི་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་དེ་གིས་ ནམ་འབད་=ང་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ མ་ཁོ་
གི་B་དངོས་ཐོག་.་ ིམས་ཁང་གཞན་Lི་འ(ན་སར་ཞ་ི ོད་དང་ོད་གཞི་གཞན་ག་ཅི་རང་ཡདོ ་=ང་ དེ་Q་ག་ར་ཕར་
འLང་འབད་ཆོག།
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༥༥༽ མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ིམས་དོན་༥༤ པའི་དགོངས་དོན་Vར་གནང་བའི་ ིམས་ད3ད་བཀའ་E་འདི་ ིམས་ཁང་
གཞན་L་ི འ(ན་ས་.་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་Yར་་ག^ག་འབད་མིའ་ི ོད་་དེ་.་དང་ ོད་གཞི་དེ་ནང་འRེལ་གཏོགས་
ཡོད་པའི་མ་ི གཞན་Q་.་ཡང་གནང་དགོཔ་མ་ཚད་ ོད་གཞི་ཡདོ ་མི་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ཡང་ ིམས་ད3ད་བཀའ་E་
དེའི་གནང་བ་.་ལ་དགོ།
༥༦༽ མི ས་ཁང་གཞན་Lི་འ(ན་སའི་ོད་གཞི་ནང་ འRེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་་ཕན་གང་=ང་ཅིག་གསི ་ མ་་་ོང་གི་ོད་
གཞི་ཡོད་པའི་ ིམས་0་ི འ(ན་ས་.་ ིམས་དོན་༥j པ་དང་༥༤ པའི་དགོས་དནོ ་ལས་ཡང་ཆག་གི་གསོལ་འདེབས་ར་ེ ་
ན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ་ཕན་ག་ར་.་ན་བལ་གནང་ེ་ གསོལ་འདེབས་Gན་གསན་ཚར་ཅིག་མཛད་ཞིནམ་
ལས་ ་ཕན་Lི་དབང་ཆ་Xངས་Sོབས་དནོ ་.་ གོང་གསལ་དོ ་གཞི་ཕར་འLང་གནང་དགོ་པའི་བཀའ་E་ད་ེ Q་ ཆ་མེད་
བཏང་བའམ་ བར་བཅོས་འབདཝ་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་ Hད་Sོབས་གནང་ཆོག།
མི ས་ད3ད་བཀའ་E་+བ་བMགས།
༥༧༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ིམས་ད3ད་བཀའ་Eའི་གནང་བ་གནང་Aབས་ དེ་ནང་4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེའ་ི མིང་དང་ཁ་5ང་
བཟོ་མ་L་ི བཤད་པ་ ིམས་ད3ད་བཀའ་Eའི་ཚསེ ་!ངས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་བཏོན་
གནང་དགོ་པའི་་ཚིག་གམ་ བདེ་Mིག་འབད་ན་ི ཨིན་པའི་་ཚིག་ལ་ནིའ་ི (ས་yན་དང་ མི ས་ད3ད་0ི་བཀའ་E་གནང་
བའི་ ིམས་0་ི འ(ན་ས་འ་ི མཚན་ལ་སོགས་པ་ ིམས་0་ི འ(ན་སའི་བཀའ་Vར་ Eལ་ཡོངས་གནས་Qལ་གསར་ཤོག་ཅིག་
ནང་ +བ་བMགས་འབད་དགོ།
4ན་5ནི ་མ་ི ག་ི Dར་ཐ།ོ
༥༨༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ནང་དོན་Vར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ མི ས་ད3ད་0ི་བཀའ་E་གནང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ 4ན་5ནི ་
མི་མས་0ིས་ རང་སའོ ི་4་ལནོ ་ཐོབ་ལམ་Lི་!ངས་ཁ་དང་ ད5ེ་བ་ ར་Nངས་དང་བཅསཔ་འབད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་
ཁ་གསལ་ལ་དགོ།
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༥༩༽ གལ་ིད་4ན་5ིན་མ་ི དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ 4་ལོན་ཐོབ་ལམ་L་ི ར་Nངས་གང་ཡང་མ་ལ་ཚེ་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་
དེས་ ཡངན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་བAོས་གནང་བའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེ་གསི ་ 4་ལོན་ཐབོ ་ལམ་L་ི ར་Nངས་
གསལ་་འབད་ཆོག།
༦༠༽ མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་.་4་ལནོ ་7ོད་མི་ག་ཨིན་ན་དང་ 4་ལོན་L་ི ཁ་Lངས་གཏན་འཁེལ་མཛད་
ཞིནམ་ལས་ 4ན་5ིན་མི་དང་4་ལོན་L་ི Dར་ཐ་ོ ཅིག་ 4ན་7ོད་ལེན་འབད་མ་ི གཉིས་ཆ་ར་.་གནང་དགོ།
གལ་ིད་ 4་ལོན་Lི་ཁ་Lངས་གཏན་འཁེལ་མཛད་Aབས་ ]ོན་སི ་བཏོན་མ་Qགས་པའི་4་ལནོ ་རེ་ཡོད་ཚ་ེ ིམས་0ི་
འ(ན་ས་ལས་ དེ་Q་4་ལོན་Lི་Dར་ཐོ་ནང་མ་བཀོད་པར་བཞག་དགོ་པའི་བཀའ་E་གནང་ཆོག།
༦༡༽ མི ས་0ི་བཀའ་E་དང་འ ིལ་ Dར་ཐོའི་འ་ཅིག་ ིམས་ཁང་ནང་ར་དགོསཔ་མ་ཚད་ Eལ་ཡོངས་གནས་Qལ་གསར་
ཤོག་ཅིག་ནང་ཡང་+བ་བMགས་འབད་དགོ།
༦༢༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ མ་་་ོང་གི་!ངས་2་མ་བཏོན་པའི་]ོན་ལས་ ཡངན་ 4ན་5ིན་མ་ི Q་དང་གཅིག་ཁར་ བདེ་
Mིག་འབད་བའི་གན་ཡིག་.་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ངོས་ལེན་མ་མཛད་པའི་]ོན་ལས་ 4ན་5ིན་མི་དསེ ་ ིམས་0ི་
འ(ན་ས་.་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་ལས་ 4་ལོན་ཐོབ་ལམ་ཡདོ ་པའི་ར་Nངས་གསལ་་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་རའི་མིང་
ཡང་4་ལོན་L་ི Dར་ཐ་ོ ནང་བAོས་གནང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་Aབས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ དང་
ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་པའམ་4ན་5ིན་མི་གཞན་.་ ན་བལ་གནང་ཞིནམ་ལས་ གོང་གསལ་4ན་5ིན་མ་ི དེའི་
་ཚིག་ད་ེ .་དགག་པ་ག་ན་ི ཡང་མེད་པ་ཅིན་ ་ཚིག་ད་ེ ངོས་ལནེ ་མཛད་དགོ།
ར་Nངས་Oགས་ན་ི ཡདོ ་པའི་4་ལནོ །
༦j༽ ིམས་དོན་༦༤ པའི་དགོངས་དོན་L་ི 4་ལོན་མ་བིས་པའི་4་ལོན་གཞན་Lི་རིགས་ ིམས་ད3ད་0ི་བཀའ་E་མ་གནང་བའི་
]ོན་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་གིས་7ོད་རན་པ་ཡངན་ མི ས་ད3ད་0ི་བཀའ་E་མ་གནང་བའི་]ོན་ལས་ཕོག་འགན་རེ་
ཡོད་ཚ་ེ དེ་Q་ཁ་ོ རང་མ་་་ོང་གི་!ངས་2་མ་བཏོན་པའི་]ོན་ལས་7ོད་དགོ་པའི་(ས་ཚོད་རན་པའི་རིགས་0ི་4་ལོན་ག་
ར་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་ནང་དོན་Vར་(་ ར་Nངས་Oགས་ནི་ཡདོ ་པའི་4་ལོན་!ངས་2་བི་དགོ།
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༦༤༽ མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི 4་ལོན་ལ་.་ཅིག་ིས་བ་མ་ཟིནམ་ལས་བ{ེན་ 4་ལོན་L་ི Dར་ཐོ་ནང་
མ་Qད་པའི་4་ལོན་L་ི རིགས་ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི འོག་.་ར་Nངས་ཡོད་པའི་4་ལོན་ངེས་ཏིག་གི་!ངས་2་བི་མི་ཆོག།
མི ས་ད3ད་བཀའ་E་ཆ་མདེ ་གཏང་ན།ི
༦༥༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ཡངན་ མ་་་ོང་ག་ི ོད་གཞི་ནང་འRེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་མ་ི གང་=ང་ཅིག་གིས་ ིམས་0ི་
འ(ན་ས་.་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་མ་་་ོང་མནེ ་པའི་་ཚིག་ལ་བ་ ཡངན་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡདོ ་མི་དསེ ་ ཁོ་རའི་4་ལནོ ་
ཚང་འ!ིགས་བཏབ་ཚར་བའི་་ཚིག་རེ་ལ་ཚེ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ]ོན་མ་གནང་བའི་ ིམས་ད3ད་0་ི བཀའ་E་དེ་
ཆ་མེད་གཏང་དགོ།
༦༦༽ མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་སམ་ ཡངན་ ོད་གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པའམ་ 4ན་5ིན་མི་གང་=ང་ཅིག་གིས་ ིམས་
0ི་འ(ན་ས་.་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡདོ ་མི་དསེ ་བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ིམས་དནོ ་༡༥ པའི་དགོངས་དནོ ་ལས་འགལ་བའི་མ་་་
ོང་གི་་ཚིག་ཅིག་ལ་ལས་བ{ེན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ིམས་ད3ད་0་ི བཀའ་E་ཐབོ ་ཨནི ་པའི་་ཚིག་ལ་ཚ་ེ
4ན་7ོད་ནི་ད་ེ .་ གནང་བའི་ མི ས་ད3ད་0ི་བཀའ་E་དེ་ཆ་མེད་བཏང་ཆོག།
མི ས་ད3ད་0་ི བཀའ་E་ཆ་མདེ ་བཏང་བའི་Jས་@གས།
༦༧༽ ིམས་ད3ད་0་ི བཀའ་E་ཆ་མེད་བཏང་ེ་འབད་=ང་ བཀའ་E་དེ་ཆ་མེད་མ་བཏང་བའི་]ོན་ལས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དསེ ་
ིམས་ད3ད་0་ི བཀའ་E་དང་འ ིལ་ཏེ་ ཁོ་རའི་B་དངོས་བཙོང་བའམ་ གཞན་.་5ིན་པ་ ཡངན་ 4་ལོན་ལོག་བཏབ་པ་
ལ་སོགས་པའི་[་གཞན་ག་ཅི་ར་འབད་ཡོད་=ང་ དེ་Q་ཆ་མེད་མི་འLོ།
༦༨༽ མི ས་དོན་༦༧ པའི་དགོངས་དནོ ་མ་བིས་བར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་ མ་་་ོང་གི་!ངས་
2་ཨིན་པའི་འUན་ཆོད་གནང་ཡདོ ་ཚེ་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི B་དངོས་0ི་དབང་ཚད་དེ་ ོད་གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་
པ་ལོགས་2་བAོས་ཡོད་པ་ཅིན་ད་ེ .་དང་ དེ་མིན་ ིམས་0ི་བཀའ་E་དང་འ ིལ་ 4ན་7དོ ་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་.་ལོག་རང་
འཇགས་8ོད་འོང་།
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༦༩༽ མ་་་ོང་ག་ི ིམས་ད3ད་བཀའ་E་ ཆ་མེད་བཏང་བཏང་བའི་བ་བལ་འདི་ Eལ་ཡོངས་གནས་Qལ་གསར་ཤོག་ཅིག་
ནང་དང་ གཞན་ཡང་ མི ས་0ི་འ(ན་སའི་བཀའ་E་Vར་(་ +བ་བMགས་འབད་དགོ།

བམ་ཚན་Pག་པ།
འགན་འ!ོལ།
འགན་འ!ོལ་L་ི ་ཚགི །
༧༠༽ ིམས་ད3ད་0་ི བཀའ་E་གནང་ཚར་བའི་@ལ་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་བཀའ་གནང་བའི་
(ས་yན་ནང་འཁོད་ ནམ་རང་འབད་=ང་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ འགན་འ!ོལ་Lི་བཀའ་E་གནང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་
ཆོག།
༧༡༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ འགན་འ!ོལ་Lི་བཀའ་E་གནང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་ཚེ་ མི ས་0ི་
འ(ན་ས་ལས་ ་ཚིག་དང་་ལན་Q་Gན་གསན་མཛད་ནའི ི་(ས་ཚོད་ཅིག་བཀག་གནང་དགོཔ་མ་ཚད་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་
དེ་.་ Dར་ཐ་ོ ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མི་Q་དང་ གཞན་ཡང་འRེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་མི་Q་.་ དེ་Vར་Gན་གསན་
མཛད་ནི་ཨིན་པའི་བ་བལ་7དོ ་དགོ་པའི་བཀའ་E་ཡང་གནང་དགོ།
འགན་འ!ོལ།
༧༢༽ གཤམ་གསལ་གནད་དནོ ་L་ི [་རེ་འབད་འཐོན་ཚ་ེ ིམས་0་ི འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7དོ ་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་.་འགན་འ!ོལ་གནང་
མི་ཆོག།
༡) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ མ་་་ོང་མ་འཐོན་པའི་]ནོ ་ལས་ ཚོང་ག་ི ལམ་.གས་Vར་ ལོ་ངོ་ག2མ་Lི་རིང་.་
ཁོ་རའི་ཚོང་ག་ི སི ་དང་ཐ་ོ Q་ོན་Qགས་པའི་སི ་དབེ ་ Qལ་མ?ན་མ་བཞགཔ།
༢) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ནང་གསལ་Vར་ ར་Nངས་Oགས་ནི་ཡོད་པའི་4་ལོན་ལེན་Aབས་
ཁོ་རས་ལོག་ེ་བཏབ་མ་Qགསཔ་ཤེས་བཞིན་(་4་ལོན་ལེན་པ།
j) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ཁོ་རའི་4་ལོན་L་ི གཏའ་མར་བ'གས་ཡདོ ་པའི་B་དངོས་རིགས་ 5ང་ོར་གས་པའམ་
གཏའ་མའི་B་དངོས་0ིས་4་ལོན་7ོད་ནི་མ་ལང་ཚ་ེ དེ་Q་ག་དེ་ེ་ཡར་སོངཔ་ཨནི ་ན་དེའ་ི ར་Nངས་བཀལ་མ་
Qགསཔ།
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༤) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ བ{ག་ད3ད་མ་འབད་བར་དང་ ཉེན་ཁ་ལེན་ཏ་ེ ཚོང་9བ་པ་ དོན་མེད་0་ི ཟད་!ོ་བཏང་བ་
དང་ ཤོ་ཏ་ས་ི 9བ་པའམ་ ཁོ་རའི་ཚོང་[་bང་མེད་བར་བཞག་པ།
༥) ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་གི་་ཚིག་མ་ལ་བའི་]ནོ ་ལས་ f་ངོ་༦ གི་ནང་འཁོད་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་
དེས་ ཁོ་རའི་4་ལོན་Q་ག་ར་ཚངམ་འབད་བཏབ་མི་Qགས་ནི་ཨནི མ་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ 4ན་5ིན་མི་Q་ལས་ལ་.་
ཅིག་.་དགའ་གདམས་9བ་ཏེ་ 4་ལོན་ལོག་7ོད་པའམ་ 4་ལོན་Lི་ཐོག་ལས་B་དངོས་7ོད་པ།
༦) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ིམས་ད3ད་གནང་ེ་ མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་བཏོན་ཡོད་པ་
ཡངན་ ལོ་ངོ་j Lི་ནང་འཁོད་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེས་ 4ན་5ིན་མ་ི Q་དང་གཅིག་ཁར་ བདེ་Mིག་གན་ཡིག་
བཟོ་ཡོདཔ།
༧) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ཁོ་རའི་B་དངོས་སམ་ དེའི་ད3་བཤའ་ཅིག་་གསང་འབད་བཞག་པའམ་ ས་གནས་
གཞན་ཁར་བSལ་བཞག་པ་ ཡངན་ གཞན་Lིས་~་ོ གཏད་མ་Qགས་པའི་གཡོ་་ཅན་L་ི [་རེ་འབད་ཡོདཔ།
༧j༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ིམས་དོན་༧༢ པའི་ནང་གསལ་Lི་གནད་དོན་ར་ེ འབད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་ ིམས་0་ི
འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དེ་.་འགན་འ!ོལ་གནང་དགོ།
༧༤༽ མི ས་དོན་༧༢ པ་དང་༧j པའི་དགོངས་དོན་བབ་ཐབས་.་ ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི ཅིག་བAོས་དེ་
ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་གསི ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ལ་བའི་Gན་་Vར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ Nངས་དག་བདེན་Nངས་
འབད་ཆ་འཇོག་མཛད་དགོ།
འགན་འ!ོལ་L་ི ་ཚགི ་ལ་མ་Qགས་པའི་Jས་@གས།
༧༥༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་བཟོ་གནང་བའི་(ས་ཚོད་ནང་འཁོད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ འགན་
འ!ོལ་L་ི ་ཚིག་ལ་མ་Qགསཔ་དང་ ཡངན་ ལ་Qགས་ཏེ་འབད་=ང་ དེའི་Gན་གསན་Aབས་ ཁོ་རང་ ིམས་0ི་
འ(ན་སར་བཅར་མ་Qགས་ཚ་ེ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ིམས་ད3ད་0ི་བཀའ་E་ཆ་མེད་བཏང་བའམ་ བབས་Vོས་0སི ་
བཀའ་E གཞན་གནང་ཆོག།
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༧༦༽ མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ིམས་དོན་༧༥ འི་དགོངས་དོན་Vར་ ིམས་ད3ད་0ི་བཀའ་E་ཆ་མེད་བཏང་ཚ་ེ ིམས་དོན་
༦༧ པ་དང་༦༨ པ་ དེ་ལས་ ༦༩ པའི་དགོངས་དོན་Vར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
འགན་འ!ོལ་L་ི བཀའ་Eའི་Jས་@གས།
༧༧༽ འགན་འ!ོལ་L་ི བཀའ་E་དེས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་འདི་ག་ི གཤམ་གསལ་4་ལནོ ་Lི་རིགས་མ་གཏོགས་ གཞན་བཅའ་
ིམས་འདིའི་ནང་གསལ་Vར་ ར་Nངས་Oགས་ན་ི ཡོད་པའི་4་ལོན་L་ི འགན་ཁག་ག་ར་འ!ོལཝ་ཨིན༔
༡) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ མི་གཞན་.་གཡོ་འི་མY་Aོར་དང་ ~ོ་གཏད་0་ི མY་Aོར་9བ་པའམ་ གཞན་དoལ་
Qལ་མནི ་Lིས་#ོད་པ་ ཡངན་ ཨར་ན་འབདཝ་ལས་བ{ེན་ཏེ་ཕོག་པའི་4་ལོན།
༢) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ མི་གཞན་.་གཡོ་་མY་Aོར་9བ་ཏ་ེ 4་ལོན་ལོག་ེ་7ོད་མ་དགོཔ་བཟོ་ཡོད་པའི་4་
ལོན།
j) 4ན་7ོད་མ་ི ཡོད་མི་དསེ ་ མི་གཞན་L་ི གDགས་.འམ་ B་དངོས་.་མནོ་ཞིང་བསམ་བཞིན་ གནོདཔ་བཀལཝ་
ལས་བ{ེན་ཏེ་ཕོག་པའི་4་ལོན།
༤) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ བཟའ་ཚང་ཡ་འRལ་Aབས་0ི་གན་Eའམ་ གཞན་ ིམས་0ི་བཀའ་E་Vར་ ཁོ་རའི་
བཟའ་ཚང་བ!ེསཔ་ ཡངན་ ཁོ་རའི་4་གཞི་.་ གསོ་འ?ས་དང་ Hད་འ?ས་འབད་7ོད་དགོ་པའི་དoལ་L་ི
རིགས།
༥) 4ན་5ིན་མི་དསེ ་ མ་་་ོང་གི་ོད་གཞིའི་Aོར་ལས་བ་བལ་ཐོབ་པ་དང་ ཡངན་ དེའི་Aོར་ལས་ཁ་ོ ར་གསི ་
ཤེས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མནི ་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ གིས་ཤེས་བཞིན་(་ 4ན་5ིན་མ་ི དེ ེའ་ི མིང་ 4་ལོན་Lི་
Dར་ཐོ་ནང་མ་བཀོདཔ་ལས་བ{ེན་ཏེ་.ས་སོང་བའི་4་ལནོ །
༧༨༽ འགན་འ!ོལ་L་ི བཀའ་E་དེས་ མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་ལ་བའི་(ས་ཚསེ ་.་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡདོ ་མི་དའེ ི་ཚོང་རོགས་འབད་
8ོད་མི་དང་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེའི་ཚོང་རོགས་འབད་ མི་གཞན་དང་ཅིག་ཁར་གན་ཡིག་རེ་བཟོ་ཡོད་པའི་མ་ི དང་ ཡངན་
གན་ཡིག་བཟོ་Aབས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེའ་ི Eབ་མ་ི འབད་འལ་ཡོད་པའི་མི་གང་=ང་.་ འགན་འ!ོལ་Lི་ཡངས་ཆག་
མི་ཐོབ།
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བམ་ཚན་བ(ན་པ།
4་ལནོ ་L་ི ར་Nགས།
ར་Nངས་བཀལ་ཐབས།
༧༩༽ 4ན་5ིན་མི་དསེ ་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་ནང་གསལ་Vར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ 4ན་7ོད་ནི་ཡདོ ་མི་ད་ེ ལས་4་ལོན་འཐོབ་
ནི་ཡོད་པའི་ར་Nངས་Q་ཡིག་ཐོག་གམ་ ངག་ཐོག་.་འབད་གསལ་་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ངག་ཐོག་.་གསལ་་འབད་
Aབས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ དེ་Q་ཡིག་ཐོག་.་ལནེ ་བཞག་དགོ།
༨༠༽ ཡིག་ཐོག་གམ་ངག་ཐོག་.་ལ་བའི་ངག་བོད་དེ་ནང་.་ 4ན་5ིན་མ་ི དེ་གསི ་ཐོབ་ལམ་L་ི Aོར་ལས་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།
༨༡༽ 4ན་7ོད་ལེན་འབད་མི་གཉིས་0ི་བར་ 4་ལོན་Lི་གན་ཡིག་བཟོ་ཡོད་ཚ་ེ 4ན་5ིན་མི་དསེ ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ གན་ཡིག་
ངོ་མའམ་དའེ ི་འ་བ@ས་ཅིག་ 4་ལོན་Lི་ར་Nངས་གསལ་་དང་གཅིག་ཁར་ལ་དགོ། གལ་ིད་4་ལོན་ག་ི གན་ཡིག་དེ་
5ང་ོར་གས་པའམ་མེདཔ་སངོ ་ན 5ང་ོར་གས་Qལ་དང་མེདཔ་སོང་སོང་མའི་B་ཚན་གསལ་འབད་ངག་བོད་ཐོག་.་
ལ་དགོ།
Dར་ཐའོ ་ི ཐབོ ་ལམ་བཀག་ན་ི དང་ཡང་ན་ཕབ་ཆག།
༨༢༽ ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི ཅིག་བAོས་ཏ་ེ ཡོད་ན་དེ་དང་ ཡངན་ 4ན་5ིན་མ་ི དའེ མ་ཡངན་ བདེ་Mིག་གི་
འགན་ཡིག་བཟོ་ཡོད་ཚ་ེ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་གིས་ ིམས་0ི་འ(ན་སར་ཐོབ་ལམ་Lི་Aོར་ལས་Dར་ཐའོ ི་་ཚིག་ལ་ན་
ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ར་Nངས་Sེལ་མི་གི་4ན་5ིན་མ་ི Q་བ་བལ་གནང་ཞིནམ་ལས་ འོས་བབས་དང་བན་པའི་
Dར་ཐོ་དག་བཅོས་མཛད་ཆོག།
ཕན་Qན་ནང་འRེལ་དང་7དོ ་ལནེ ་ཁ་དཔག།
༨j༽ 4ན་7ོད་ལེན་འབད་མི་གཉིས་0ི་བར་ ཕན་Qན་ནང་(་ཚོང་འRེལ་འབདཝ་ལས་བ{ེན་བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ནང་གསལ་Vར་
ཐོབ་ལམ་L་ི ར་Nངས་Oགས་ན་ི ཡོད་པ་ཅིན་ གཅིག་གསི ་གཅིག་.་4་ལོན་ཕར་7ོད་Qར་ལེན་འབད་དགོསཔ་ཡོད་མི་Q་ ཁ་
དཔག་9བ་པའི་`ག་.ས་ག་ཡོད་མི་དེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་.་ལོག་ེ་7ོད་དགོ།
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བདོག་གཏད་ཡདོ ་པའི་4ན་5ནི ་མ།ི
༨༤༽ བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མི་དེས་ བདོག་གཏད་0ི་B་དངོས་ག་ར་བཙོང་ཏ་ེ 4་ལོན་ཐོག་.་ིས་9བ་=ང་ 4་ལོན་
དག་མ་Qགས་ཚེ་ དེའི་`ག་.ས་ག་ཡོད་0ི་ར་Nངས་བཀལ་ཏེ་ཐབོ ་ལམ་བི་ཆོག།
༨༥༽ བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མི་དེས་ 4ན་5ིན་མི་#ིར་བཏང་གི་མཐའ་དོན་.་འབད་ བདོག་གཏད་.་དབང་ཆ་མ་བDང་
པར་བཞག་པ་ཅིན་ 4་ལོན་ག་ཡདོ ་0ི་ར་Nངས་བSལ་ཏེ་ཐོབ་ལམ་བི་ཆོག།
༨༦༽ བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མི་དེས་ བདོག་གཏད་0ི་B་དངོས་བཙོང་Aབས་ ཡངན་ བདོག་གཏད་.་དབང་ཆ་མ་བDང་
པར་བཞག་Aབས་ ཁོ་ར་.་ཐབོ ་ལམ་L་ི གནས་གོང་དང་ དེ་Aོར་ཁ་གསལ་ངག་བོད་ནང་ཡདོ ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་
ཁོའི་ཐོབ་ལམ་དེ་Dར་ཐོ་ནང་བཀོད་མ་ཆོག་མ་ཚད་ བདོག་གཏད་0ི་གནས་གོང་དེ་ཕར་གཏོགས་བཞག་པའི་ དེའ་ི `ག་.ས་
ལས་བགོ་Aལ་ག་ཨིན་མི་ད་ེ 9ངམ་གཅིག་ལས་བwལ་ཏེ་མ་ི ཐོབ།
བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མི་དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ བདོག་གཏད་0ི་གནས་གོང་སི ་བཏོན་ལ་Aབས་ 4ན་
5ིན་མ་ི གཞན་ལས་སམ་ ོད་གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་ ཡངན་ ོད་གཞི་ད་ེ ནང་ཁ་ེ Hད་ཡོད་པའི་མི་ག་གིས་ཡང་
ཁོ་གིས་བཏོན་པའི་སི ་ད་ེ .་དགག་པ་མ་9བ་ཚ་ེ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ཁོ་ག་ི སི ་ད་ེ .་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཨིན་=ང་
གལ་ིད་དེ་.་4ན་5ིན་མི་གཞན་ཅིག་གིས་ ཡངན་ ོད་གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་ 4་ལོན་Lི་ོད་གཞི་ད་ེ ནང་ཁེ་
Hད་ཡོད་པའི་མི་གང་=ང་ཅིག་གསི ་དགག་པ་9བ་ཚ་ེ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4་ལོན་Lི་བདོག་གཏད་གནས་གོང་དེ་ ལོག་
ི་ཞིབ་ིས་9བ་དགོ་པའི་བཀའ་E་གནང་དགོ།
༨༧༽ བདོག་གཏད་0ི་གནས་གོང་ཞིབ་ིས་གནང་ཡོད་ཚ་ེ B་དངོས་དེ་4ན་5ིན་མ་ི དེས་འཛིན་བDང་མ་འབད་བའི་]ོན་ལས་
ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ནམ་རང་འབད་=ང་4ན་5ནི ་མི་ད་ེ .་ ཞིབ་སི ་9བ་ཏེ་བཏོན་པའི་གནས་གོང་དེ་གནང་ཞིནམ་
ལས་ བདོག་གཏད་0ི་B་དངོས་ལོག་ེ་ལེན་ཆོག།
༨༨༽ 4ན་5ིན་མི་དསེ ་ བདོག་གཏད་0ི་གནས་གོང་ད་ེ གོང་ཚད་བཏགས་ཞིནམ་ལས་བཙོང་ཚེ་དེའ་ི རིན་གོང་ངོས་ཏིག་དེ་བདོག་
གཏད་0ི་གནས་གོང་འབད་བི་དགོ།
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༨༩༽ བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མི་གང་=ང་ཅིག་གིས་ ིམས་དནོ ་༨༤ པ་༨༥ པ་༨༦ པ་༨༧ དང་༨༨ པའི་དགོངས་དནོ ་
.་མ་གནས་ཚེ་ དེ་.་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའི་B་དངོས་ལས་བགོ་བཤའ་གང་ཡང་མ་ི ཐོབ།
Sེད་སི །
༩༠༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ནང་གསལ་Vར་ ར་Nངས་Oགས་ན་ི ཡོད་པའི་4་ལནོ ་L་ི རིགས་ནང་4ན་7དོ ་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་ མ་་་
ོང་ཨིན་པའི་འUན་ཆོད་མ་གནང་བའི་]ོན་ལས་ 4་ལོན་བཏབ་ནིའི་(ས་ཚོད་རན་ཚེ་ ིམས་0་ི འ(ན་ས་ལས་ Sེད་ིས་
གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོད་པའི་ར་Nངས་བཀལ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མནི ་ Sེད་སི ་བཏག་ན་ི དང་ ཡངན་ ིས་9བ་ཏ་ེ ལེན་ནི་
Q་འབད་མི་ཆོག།
༩༡༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ནང་གསལ་Vར་ 4་ལོན་L་ི Sེད་སི ་བ9བ་ཏེ་7ོད་དགོ་པ་ཅནི ་ 4་ལོན་Lི་བགོ་Aལ་7ོད་ནའི ི་དོན་.་
Sེད་ིས་དེ་ལོ་འཁོར་Lི་9ང་Sེད་བE་ད3་༡༥ ལས་མ་མཐོཝ་འབད་9བ་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་4་
ལོན་ག་ར་ ཁོ་རའི་B་དངོས་0ི་ཐོག་ལས་7ོད་Qགས་པའི་གནད་རེ་འཐོན་ཚ་ེ 4ན་5ིན་མི་ད་ེ .་ Sེད་ཚད་ག་དམེ ་ཅིག་ཐོབ་
ལམ་ཡོདཔ་དེ་རང་ཐབོ །

བམ་ཚན་བEད་པ།
མ་་་ངོ ་འཐོན་མ་ི འདི་གསི ་ཧ་ེ མ་ལས་ཚངོ ་འRེལ་འཐབ་མ་ི .་Jས་@གས།
འUན་ཆདོ ་ལག་ལནེ ་འཐབ་Aབས་ 4ན་5ནི ་མ་ི ག་ི དབང་ཆ་.་བཀག་ཆ།
༩༢༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ངསོ ་ལེན་མ་མཛད་པའི་]ོན་ལས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་གཞན་ཅིག་ལས་
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་འཛིན་བDང་འབད་དགོ་པའི་འUན་ཆོད་གནང་་ེ ལག་ལེན་འཐབ་ཚར་སོངཔ་ ཡངན་
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་བཅའ་ མི ས་འདིའ་ི བམ་ཚན་བ\་ཅིག་པའི་དགོངས་དོན་Vར་ 4ན་5ིན་མི་Q་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོ་
རའི་ཚོང་ལས་བར་བཅོས་འབད་དེ་ ལག་ལནེ ་འཐབ་ནི་ཨནི ་པའི་གན་ཡིག་རེ་བཟོ་ཚར་སོངན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་
ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་ཨིན་པའི་འUན་ཆོད་གནང་ཚར་ཞནི མ་ལས་
ིམས་ཁང་གཞན་Lི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་འཛིན་བDང་འབད་དགོ་པའི་འUན་ཆོད་བཀའ་E་ར་ེ
གནང་ཡོད་=ང་ ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེས་ འཛིན་བDང་Lི་འUན་ཆོད་ད་ེ .་ཆ་འཇོག་འབད་མ་ི དགོ།
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༩j༽ གོང་གསལ་ ིམས་དོན་༩༢ པའི་ནང་གསལ་Vར་ ིམས་ཁང་གཞན་Lི་འ(ན་ས་ལས་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི B་དངོས་
འཛིན་བDང་འབད་དགོ་པའི་འUན་ཆོད་གནང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མི་Q་གིས་ འUན་ཆོད་ད་ེ
ལག་ལེན་འཐབ་་ེ བདོག་གཏད་B་དངོས་འཛིན་བDང་འབད་ཆགོ པ་ཨིན་=ང་ བདོག་གཏད་B་དངོས་དེ་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་
མི་དེས་4ན་5ནི ་མི་Q་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོ་རའི་ཚོང་ལས་བར་བཅོས་འབད་དི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དནོ ་.་གལ་ཆ་ེ བའི་B་
དངོས་ཨིན་པའི་ར་Nངས་འཐོན་ཚེ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ བབས་Vོས་0ིས་ ིམས་ཁང་གཞན་L་ི འUན་ཆོད་དེ་ 4ན་
5ིན་མ་ི Q་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆོག་པའི་བཀག་དམ་གནང་ཆགོ །
དེ་འབདཝ་ད་ད་ེ བDམ་L་ི བཀག་དམ་གནང་Aབས་ མི ས་0་ི འ(ན་ས་ལས་ བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མི་ད་ེ གི་དབང་
ཆ་.་Xང་Sོབ་གང་ག་གནང་དགོ།
༩༤༽ འUན་ཆོད་0ི་དགོངས་དོན་Vར་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི B་དངོས་ ོམ་ཚོང་ཐོག་བཙོང་Aབས་ མི་གང་=ང་ཅིག་གསི ་
མ་དག་གི་ཐོག་ལས་ཉོ་བ་ཅིན་ མི་དེ་.་ོད་གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པའམ་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་ལས་`ག་པའི་
བདག་པའི་དབང་ཚད་ཡོད།
༩༥༽ མི ས་ཁང་གཞན་Lི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་འཛིན་བDང་འབད་དེ་ བཙོང་དགོ་པའི་འUན་ཆོད་
གནང་ེ་ཡོད་=ང་ B་དངོས་མ་བཙོང་བའི་]ོན་ལས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དེས་ ཡངན་ 4ན་7ོད་ནི་
ཡོད་མ་ི དེ་Yར་ མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་ལ་ཡོད་པའི་གནང་བ་རེ་ཐོབ་ཚ་ེ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ ་ི B་དངོས་དེ་Q་ མ་་་
ོང་གི་་ཚིག་ལ་སའི་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་དེ་.་འམ་ དེའི་དོ ་གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེ་.་7ོད་དགོ། དེ་མ་ཚད་
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ཁོ་རའི་ཚོང་ལས་བར་བཅོས་འབད་དེ་ རང་འཇགས་ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི ཨིན་པའི་གནང་བ་ཐབོ ་
ཡོད་ཚ་ེ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེ་.་7ོད་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ མི ས་ཁང་གཞན་L་ི འ(ན་ས་ལས་འUན་ཆོད་ལག་ལནེ ་འཐབ་
པའི་ཟད་འ!ོ་ད་ེ 4ན་7ོད་ན་ི ཡདོ ་མི་དའེ ི་B་དངོས་ཐོག་ལས་7ོད་དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་ཡང་ མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་ལ་སའི་
ིམས་0ི་འ(ན་ས་དེའམ་ོད་གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དསེ ་ ཡངན་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་ཁོ་རས་B་དངོས་དེ་བཙོང་
ཞིནམ་ལས་ ིམས་ཁང་དེའི་འ(ན་སར་ལ་དགོ།

27

རང་འདོད་Vར་ར་L་ི མངི ་ཐ་ོ W་ོ སརོ ་ཆ་ཆ་མེམདེ །
༩༦༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ མི་གཞན་.་ཁོ་རའི་B་དངོས་མ་དག་རིན་འབབ་ཐོག་ལས་བཙོང་ེ་མངི ་གསལ་Wོ་Wཝོ ་ཨནི ་ན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་པའི་ཐོག་ལས་ཁོ་རའི་B་དངོས་གཞན་Lི་མིང་ཐ་ོ .་Wོ་སོར་9བ་ཚར་=ང་ f་ངོ་Pག་གི་ནང་འཁོད་ མ་་
་ོང་ག་ི ་ཚིག་འ5ོར་ཏེ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་ད་ེ མ་་་ོང་ཨིན་པའི་འUན་ཆོད་གནང་ཚ་ེ
ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེས་ གོང་གསལ་Vར་W་ོ སརོ ་འབད་ཚར་བའི་B་དངོས་དོ་Q་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ ི་
B་དངོས་!ངས་2་ིས་ཏེ་ འཛིན་བDང་འབད་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ དེ་བDང་མའི་B་དངོས་0ི་མིང་ཐོ་
Wོ་སོར་འབད་མི་Q་ཆ་མེད་བཏང་ཆོག།
དགའ་གདམ་
དམ་ཐགོ ་མངི ་ཐ་ོ W་ོ སརོ ་ཆ་མདེ །
༩༧༽ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་Vར་ 4་ལོན་Q་(ས་ཚོད་ཁར་བཏབ་མ་Qགསཔ་བཞིན་(་ 4ན་7དོ ་ནི་ཡོད་མ་ི དེས་ B་དངོས་
མིང་ཐོ་W་ོ སོར་ དoལ་7ོད་7དོ པ་དང་ འ ི་འགན་འབག་འབགཔ་Q་ག་ར་མY་བAོར་Lི་!ངས་2་བི་ནི་ཨིནམ་ལས་
B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་གསི ་ དེ་.་ཆ་བཞག་དགོཔ་མེདཔ་མ་ཚད་ ིམས་0་ི འ(ན་ས་ལས་ དེ་Q་ཆ་མེད་བཏང་ཆོགཿ
༡) མིང་ཐོ་W་ོ སོར་དང་ དoལ་7ོད་7ོདཔ་ ཡངན་ འ ི་འགན་འབག་དགོསཔ་Q་བཟོ་ེ་ f་ངོ་Pག་གི་ནང་འཁོད་
་ཚིག་ལ་ཏེ་ མ་་་ོང་ མི ས་ད3ད་གནང་བ་དང་
༢) མིང་ཐོ་W་ོ སོར་དང་ དoལ་7ོད་7ོདཔ་ འ ི་འགན་འབག་འབགཔ་Q་ག་ར་ 4ན་5ིན་མི་Q་ལས་དགའ་གདམ་
9བ་ེ་འབད་འབདཝ།
༩༨༽ གལ་ིད་མི་གང་=ང་ཅིག་གསི ་ 4ན་5ིན་མི་ད་ེ ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེའ་ི B་དངོས་ཅིག་རནི ་གོང་5ིན་ཏེ་ཉོཝ་ལས་བ{ེན་
B་དངོས་.་དབང་ཚད་ཐབོ ་པའི་ར་Nངས་ མི ས་0ི་འ(ན་ས་.་གསལ་་འབད་ཚེ་ གོང་གསལ་ ིམས་དནོ ་༩༧ པའི་
དགོངས་དོན་འོག་.་མི་བaས།
མིང་ཐ་ོ ཆ་མདེ ་བཏང་དགོ་པའི་་ཚགི ་ལ་ཆགོ ་མ།ི
༩༩༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ིམས་དོན་༩༦ པའི་ནང་གསལ་Vར་ ཁོ་རའི་B་དངོས་གཞན་Lི་མིང་ཐོ་.་W་ོ སོར་9བ་པ་
ཡངན་ ིམས་དོན་༩༧ པའི་ནང་གསལ་Vར་ དགའ་མ?ན་ད3ད་དེ་ 4ན་5ིན་མ་ི ལ་.་.་མིང་ཐོ་W་ོ སོར་9བ་ེ་7ོད་
པའམ་ 4་ལོན་བཏབ་པ་ ཡངན་ ཁོ་རའི་ཅ་དངོས་ཐོག་.་དབང་ཚད་7ོད་པ་སོགས་འབད་ཚ་ེ ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་
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འཛིན་པ་དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ དེ་Q་ག་ར་ཆ་མེད་བཏང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་ཆོག་ ཡངན་ གལ་ིད་ོད་གཞིའི་
B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དསེ ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ གོང་གསལ་4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེའི་[་Q་ ཆ་མེད་བཏང་དགོ་པའི་་
ཚིག་ལ་མ་བ^བ་མ་ཚད་ 4ན་5ིན་མ་ི དེས་ དེ་Vར་L་ི ་ཚིག་ལ་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་་=ང་ཉན་མ་བ^བན་ 4ན་
5ིན་མ་ི དོས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་དེ་Vར་Lི་གནང་བ་་ཞིནམ་ལས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ ི་འབད་བའི་ གོང་གསལ་[་
Q་ག་ར་ཆ་མེད་བཏང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་ཆོག།
ཚོང་ལས་ང་ོ མ་ག་ི Xང་Sབོ །
༡༠༠༽ བམ་ཚན་འདིའ་ི དགོངས་དནོ ་Vར་ གཤམ་གསལ་Q་བཅའ་ ིམས་འདི་ནང་གི་ ིམས་དོན་ག་ཅ་ི གིས་ཡང་ཆ་མེད་གཏང་
མི་ཆོགཿ
༡) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་གསི ་ 4ན་5ནི ་མ་ི གང་=ང་ཅིག་.་4་ལོན་ལགོ ་ེ་7ོདཔ།
༢) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ .་ དoལ་དང་B་དངོས་Q་7ོད་པ།
j) ཁོ་རའི་B་དངོས་མ་ི གཞན་.་རིན་གོང་ཁར་བཙོང་བ་ ཡངན།
༤) མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁག་འབག་ག་ི [་དང་གཞན་ཚོང་ལས་འབདཝ་ལ་སོགས་པ་ ག་ཅ་ི ར་འབད་ད་ེ ཡོད་=ང་
དོ་Q་ག་ར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་.་མ་་་ོང་ག་ི ིམས་ད3ད་བཀའ་E་མ་གནང་
བའི་]ོན་ལས་འབད་འབདཝ་ཨནི མ་མ་ཚད་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ གོང་གསལ་Vར་འRེལ་བ་
འཐབ་མི་ག་གིས་ཡང་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡདོ ་མི་དསེ ་ ཡངན་ དེ་Yར་མ་་་ོང་ག་ི ་ཚིག་
ལ་ཡོདཔ་མ་ཤེསཔ་མ་ཚད་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ མ་་་ོང་ག་ི [་རེ་འབད་ཡོད་པའི་བ་བལ་ཡང་མ་
ཐོབ་ཚ་ེ བཅའ་ ིམས་འདིའི་ནང་དོན་Vར་ གོང་གསལ་གནད་དོན་ན་ེ Q་ཆ་མེད་བཏང་མི་ཆོག།

བམ་ཚན་དY་པ།
B་དངོས་བདག་བDང་།
B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་བAོ་བཞག།
༡༠༡༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ མ་་་ོང་གི་ ིམས་ད3ད་བཀའ་E་གནང་Aབས་སམ་ཡངན་ དེའ་ི @ལ་ལས་ནམ་རང་
འབད་=ང་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་ཅགི ་བAོ་བཞག་གནང་ཆོག།
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༡༠༢༽

ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་༔
༡) B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་ད་ེ .་ འོས་འབབ་དང་འ ིལ་ཏེ་ བདོག་གཏད་ཅིག་བ'ག་དགོ་པའི་བཀའ་E་གནང་
ཆོགཔ་དང་།
༢) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་ཐོག་ལས་ B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེའ་ི དoལ་ཕོགས་0་ི ཐབོ ་ཚད་ཡང་བཟོ་
གནང་ཆོག།

༡༠j༽

མི སས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མི་ཅིག་བAོ་བཞག་གནང་Aབས་4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ ི་B་
དངོས་ མི་ག་ག་ི ལག་པར་ཡོད་=ང་ B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི དེ་.་ ིས་7ོད་9བ་ན་ི དང་ མིང་ཐ་ོ Wོ་སོར་L་ི
བཀའ་E་གནང་ཆོག།

༡༠༤༽

ིམས་དོན་༡༠༡ པའི་དགོངས་དོན་Vར་བAོ་བཞག་གནང་བའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དསོ ༔
༡) ིམས་0ི་བཀའ་E་Vར་ B་དངོས་0ི་ིས་Q་ག་ར་(ས་ཚོད་ཁར་Qལ་མ?ན་ལ་མ་Qགས་པའམ་ ཡངན་།
༢) ཁོ་གིས་7ོད་ནི་ཡོད་པའི་དoལ་`ག་.ས་Q་ ིམས་0ི་བཀའ་E་Vར་(་ལ་མ་Qགས་པའམ་ ཡངན།
j) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་Q་ཤསེ ་མཐོང་བཞིན་(་དང་ ཡངན་ bང་མེད་བཞག་ེ་5ང་རོ ་གས་བ\ག་
པ་ཅིན།
མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་ཁ་ོ རའི་B་དངོས་འཛིན་བDང་འབད་དེ་བཙོང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ཐོབ་
པའི་རིན་བབས་0སི ་ ཁོ་གིས་7དོ ་དགོ་མ་ི `ག་.ས་ག་ཡོད་དང་ ཁོ་གིས་5ང་ོར་ཤོར་མ་ི གི་ཚབ་བMིག་དགོ་པའི་བཀའ་E་
གནང་ཆོག།

༡༠༥༽

མི ས་དོན་༢༧ པའི་དགོངས་དོན་Vར་མAོ་བཞག་གནང་བའི་Aབས་ཐོག་གི་B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མི་Q་ཡང་
གོང་གསལ་ ིམས་དོན་༡༠༡ པ་༡༠༢ པ་༡༠j པ་དང་༡༠༤ པའི་གནད་དོན་Q་དང་འ ིལ་དགོ།
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༡༠༦༽

མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་ཁ་ོ ར་ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་དང་ ཡངན་ དེའི་ཆ་ཤས་ཅིག་གི་འཛིན་
Sོང་གི་བཀོད་+བ་འབད་མ་ི ེ་བAོ་བཞག་གནང་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ཁོ་རའི་ཚོང་ལས་ཡོད་པ་ཅིན་ 4་ལོན་7ོད་མི་Q་ག་ི
ཕན་ཐབས་.་ ཚོང་ལས་དེ་འ>ོ་མ?ད་ད་ེ ལག་ལེན་འཐབ་མི་འབད་བAོ་བཞག་གནང་ཆོག། ིམས་0་ི བཀའ་E་དང་
འ ིལ་ ཁོ་རའི་B་དངོས་བདག་Sོང་འབད་ནི་ནང་.་ལས་རོགསཔ་འབད་བAོ་བཞག་གནང་དགོ་=ང་གནང་ཆོག།

B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་མ་བAོས་ཚ་ེ མི ས་0་ི འ(ན་
འ(ན་སའི་དབང་ཚད།
༡༠༧༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི ག་ཡང་མ་བAོས་ཚེ་ བཅའ་ ིམས་འདི་དང་འ ིལ་ཏེ་ B་
དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི གི་དབང་ཚད་དང་ཐབོ ་ལམ་Q་ིལ་པོར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ཡོད།
B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི དའེ ་ི [་འགན་དང་དབང་ཚད།
༡༠༨༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་Vར་ B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེའ་ི B་དངོས་རིགས་ག་དེ་
མLོགས་མLོགས་ བa་ལེན་འབད་ཞནི མ་ལས་ B་དངོས་དེའི་ཐོག་ལས་ཐབོ ་ལམ་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མི་Q་.་བགོ་
བཤའ་9བ་ཏ་ེ 7ོད་དགོ། དེ་Vར་7ོད་ཐབས་.་ོད་གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དསེ ༔
༡) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་ག་རའམ་ ཡངན་ཆ་ཤས་གང་=ང་ཅིག་བཙོང་ཆོག།
༢) ཁོ་རའི་ལག་པར་དoལ་ག་ཐབོ ་0་ི འ5ོར་{གས་ཡང་7ོད་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་གནང་བ་་
ཞིནམ་ལས་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་Q་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཆགོ །
j) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་ཚོང་ལས་Q་ ཕན་ཐབས་གང་ཆའེ ི་ཐོག་ལས་ གོ་རམི ་བཞིན་(་མཐའ་བ8ོམ་9བ་ནའི ི་དནོ ་
.་ ཚོང་[་Q་འ>ོ་མ?ད་དེ་9བ་ཆོག།
༤) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་0ི་Aོར་ལས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ ་ཚིག་ལ་ནི་དང་བwལ་ལན་འབད་ནི་
ཡངན་ ོད་གཞི་འ>ོ་མ?ད་ད་ེ ེ་ནི་Q་འབད་ཆོག།
༥) ིམས་0ི་འ(ན་སའི་གནང་བ་དང་འ ིལ་ཏ་ེ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེའི་ཚོང་ལས་འཐབ་མི་ ངོ་ཚབ་བ'གས་ནི་དང་
ཡངན་ དེ་Aོར་ ིམས་ག^གས་འབད་ཆོག།
༦) ིམས་0ི་བཀའ་E་དང་འ ིལ་ཏེ་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི B་དངོས་Q་རིན་ཞག་(ས་ཁར་7ོད་ནའི ི་ཁ་ཚིག་བཟོ་་ེ
བཙོང་ཐག་ཆོད།
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༧) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་4་ལོན་བཏབ་ནའི ི་དོན་.་ ོད་གཞིའི་B་དངོས་0ི་ཆ་ཤས་གང་=ང་གཏའ་མར་བ'གས་ཏེ་
གཞན་ལས་དoལ་འཚོལ་ཆོག།
༨) 4་ལོན་དང་ཐབོ ་ལམ་ ཕོག་འགན་Q་གི་Aོར་ལས་ོད་གཞི་Q་ ག་ར་འགན་E་ག་ི ཁ་ཚིག་དང་འ ིལ་ཏེ་ བར་
འ(མས་དང་ནང་Mིག་འབད་ཆོག།
༩) ཡངས་ཆག་མ་ཐབོ ་པའི་B་དངོས་རིགས་བཙོང་མ་Qགས་ཚེ་ དེ་Q་4ན་5ིན་མ་ི མས་.་]ོན་སི ་0ི་གནས་གོང་
དང་འ ིལ་བགོ་བཤའ་9བ་ཏེ་7དོ ་ཆོག།
4ན་7དོ ་ན་ི ཡདོ ་མ་ི ག་ི B་དངོས་Aརོ ་ལས་གནས་Qལ་ལནེ ་ནའི ་ི དབང་ཚད།
༡༠༩༽ ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེས་ ཡངན་ 4ན་5ནི ་མི་གང་=ང་ཅིག་གིས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་
0ི་Aོར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་་ཚིག་ར་ེ ལ་ཚ་ེ ིམས་ད3ད་བཀའ་E་གནང་ཚར་བའི་@ལ་.་ནམ་རང་འབད་=ང་
ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་དའེ ི་B་དངོས་ཡོད་པའི་མ་ི གང་=ང་དང་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ .་7ོད་ན་ི ཡོད་
པའི་མི་ ཡངན་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡདོ ་མི་དའེ མ་ཁོའ་ི B་དངོས་དང་ཚངོ ་ལས་0ི་Aོར་ལས་ གནས་Qལ་ལོ་Bས་རེ་ཤེས་པའི་
མི་ག་ར་འབད་=ང་ མི ས་0་ི འ(ན་ས་.་འབོད་འYགས་མཛད་ཆོག།
༡༡༠༽

མི ས་དོན་༡༠༩ པའི་དགོངས་དོན་Vར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་འབོད་འYགས་མཛད་གནང་བའི་མ་ི དེའ་ི བདག་
དབང་.་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའམ་ཁའོ ི་B་དངོས་Aོར་L་ི ཡིག་ཆས་ར་ེ ཡོད་ཚེ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ལ་དགོ་པའི་
བཀའ་E་གནང་ཆོག།

༡༡༡༽

མི ས་དོན་༡༠༩ པའི་དགོངས་དོན་Vར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་འབོད་འYགས་0་ི ཉེན་བ་7ོད་ཡོད་པའི་མི་དསེ ་
B་མཚན་ངེས་བདེན་གང་ཡང་མདེ ་བཞིན་(་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ (ས་ཚོད་ཁར་བཅའ་མ་བ^བཔ་ ཡངན་ ཡིག་
ཆས་ར་ེ ཡོད་=ང་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ལ་མ་བ^བ་ཚ་ེ མི་དོས་ ིམས་.་ང་ོ wོལ་འབདཝ་ཨནི མ་ལས་བ{ེན་ ིམས་
0ི་འ(ན་ས་ལས་ མི་དེ་འཛིན་བDང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ མ་དེའི་B་
དངོས་Aོར་ ད5ེ་ད3ད་འབད་ནའི ི་དོན་.་འ+ིད་འོང་དགོ་པའི་བཀའ་E་གནང་ཆོག།

32

བམ་ཚན་བ\་པ།
B་དངོས་བགོ་བཤའ།
4་ལནོ ་7དོ ་ནའི ་ི ག་ོ རམི །
༡༡༢༽ 4ན་5ིན་མི་Q་.་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེའ་ི B་དངོས་བགོ་བཤའ་9བ་གནང་Aབས་ 8ེ་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་བཀོད་
ཡོད་པའི་ཐོ་ནང་ག་ི 4་ལོན་དེ་Q་ 4་ལོན་གཞན་L་ི ]ོན་ལས་7ོད་གནང་དགོ་པའི་གོ་རིམ་གཤམ་གསལ་Vརཿ
(༡) དང་པ་ མ་་་ོང་ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་འཛིན་Sོང་ཟད་འ!ོ་དང་་ཡོན་7ོད་དགོཔ་ཡོད་མི་Q།
(༢) གཉིས་པ་ མ་་་ོང་ག་ི ོད་གཞི་་ཚིག་མ་ལ་བའི་]ོན་ལས་ཉིནམ་༩༠ འི་ནང་འཁོད་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་
དེའི་འོག་ལས་[་འབད་8ོད་མི་མས་0་ི དoལ་ཕོགས་དང་་ཆ་ ཡངན ་འ?ས་(ཀ་མ་ི ཤན)དང་དཀའ་
འ?ས་སམ་ནད་པའི་ངལ་གསོའི་དoལ་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་ མཐོ་ཚད་དoལ་ མ་༢༥༠༠༠ ལས་མ་`ག་པའི་
རིགས་ག་ཅ་ི ར་ཐབོ ་ན་ི ཡོད་=ང་7དོ ་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ མི་དེས་གོང་གསལ་མ?ན་9ེན་དoལ་ཕགོ ས་སོགས་ཐབོ ་
ཚར་ཞིནམ་ལས་ད་=ང་ 4ན་7དོ ་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་ལས་4་ལནོ ་གཞན་ལེན་ནི་ཡོད་ཚ་ེ བདོག་གཏད་མེད་པའི་4ན་5ནི ་
མི་བDམ་འབད་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།
j) ག2མ་པ་ འག་གང་དང་ས་གནས་0ི་ལས་Nངས་དབང་འཛིན་གང་=ང་.་7ོད་ནི་ཡོད་པའི་4་ལོན་Q་ལས་
ཚོང་འRེལ་འཐབ་ལས་བ{ེན་7ོད་དགོཔ་འང་བའི་རིགས་Q་མ་བིས་པའི་ 4་ལོན་གཞན་Q་7ོད་དགོ།
༤) བཞི་པ་ བཟའ་ཚང་ཡ་འRལ་Aབས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ ི་གནས་ཚང་ངམ་གནས་
ཚང་བ!ེསཔ་ ཡངན་ ཨ་ལ་ོ Q་.་ཡ་Rལ་འUན་ཆོད་དམ་ཡ་Rལ་འགན་ཡིག་ གཞན་ཡང་ ིམས་0ི་བཀའ་E་
Vར་7ོད་དགོ་པའི་མ?ན་9ནེ ་དང་གསོ་འ?ས་Q་7ོད་དགོ།
༡༡j༽

4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་ལས་ ིམས་དོན་༡༡༢ པའི་ནང་གསལ་Lི་4་ལོན་ད5ེ་རིམ་བཞི་ཡོད་མི་Q་ག་ར་
ཚངམ་འབད་བཏབ་མ་Qགས་ཚ་ེ གོང་གསལ་གོ་རམི ་Vར་8་ེ ཚན་གོངམ་ནང་ཡོད་པའི་མ་ི Q་.་ཚངམ་འབད་7ོད་མ་
Qགས་Qན་ དེའ་ི འོག་གི་8ེ་ཚན་Lི་མི་Q་.་7ོད་མ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ 8ེ་གང་=ང་ཅིག་ག་ི ནང་གསལ་ཡོད་པའི་མི་ག་ར་ག་ི
4་ལོན་7ོད་ན་ི མ་+བ་ན་ རང་སོའི་4་ལོན་Lི་བE་ཆ་དང་འ ིལ་ཏེ་ག་+བ་བགོ་བཤའ་9བ་ཏ་ེ ཐོབ།

༡༡༤༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་Vར་ 4་ལོན་L་ི Dར་ཐ་ོ ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་4་ལོན་གཞན་Lི་རགི ས་ག་ར་ ོགས་
རིས་མེད་པར་ རང་སའོ ི་4་ལོན་Lི་བE་ཆ་དང་འ ིལ་ག་+བ་བགོ་བཤའ་9བ་7ོད་དགོ།
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༡༡༥༽

གོང་གསལ་4་ལནོ ་ག་ར་ཚངམ་འབད་བཏབ་ཚར་ཞནི མ་ལས་ `ག་.ས་ཡོད་པ་ཅིན་4ན་5ནི ་མ་ི Q་.་ མ་་་ོང་
གི་ ིམས་ད3ད་བཀའ་E་གནང་ཚར་བའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བDང་ 4་ལོན་L་ི Dར་ཐ་ོ དང་འ ིལ་.་ལོན་L་ི Sེས་ག་ཐོབ་
ིས་9བ་7ོད་དགོ།

བགོ་བཤའི་སི ་བཏོན་ཐངས།
༡༡༦༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་ཐོག་ལས་ 4་ལོན་L་ི བགོ་བཤའ་ིས་བཏོན་Aབས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ཡངན་
ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེས་ གཤམ་གསལ་Vར་7ོད་ནིའ་ི དོན་.་མ་དoལ་ལངམ་འབད་བཞག་དགོཿ
༡) བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ནང་གསལ་Vར་ མི་གང་=ང་ཅིག་གིས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ ལས་4་ལོན་ཐོབ་ན་ི ཡོད་པའི་
ར་Nངས་གསལ་ནི་ཡོད་=ང་ གནད་དོན་གཞན་ལས་བ{ེན་ དེ་Vར་Lི་ར་Nངས་གསལ་་འབད་ནིའ་ི (ས་ཚོད་མ་
ཐོབ་པའི་4་ལོན།
༢) བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ནང་གསལ་Vར་ ར་Nངས་བཀལ་ན་ི ཡོད་པའི་4་ལནོ ་ཨནི ་=ང་ ད་V་ མི ས་0་ི འ(ན་ས་
ལས་ 7ོད་དགོ་དང་མི་དགོ་གི་ མི ས་ད3ད་མ་གནང་བའི་4་ལོན་རིགས།
j) ོད་གཞི་ཁར་ཡོད་པའི་4་ལོན་དང་།
༤) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་འཛིན་Sོང་ག་ི ཟད་འ!ོ་དང་ཟད་འ!ོ་གཞན་Q་བཅས།
༡༡༧༽ B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དསེ ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེའ་ི B་དངོས་བགོ་བཤའ་9བ་ནའི ་ི (ས་yན་
ཕར་བ@ད་9བ་གནང་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཁ་གསལ་འབད་་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་
བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ིམས་དོན་༡༡༦ པའི་དགོངས་དནོ ་Vར་ ིམས་ད3ད་བཀའ་E་གནང་ཚར་བའི་ཉིནམ་ལས་ལ་ོ ངོ་
༡ གི་ནང་འཁོད་ དoལ་ག་ར་བགོ་བཤའ་9བ་ཏེ་7ོད་དགོ།
4་ལནོ ་L་ི བགོ་བཤའ་གསལ་བMགས་མ་འབད་བའི་]ནོ ་ལས་4་ལནོ ་ཐབོ ་ན་ི ཡདོ ་པའི་ར་Nངས་བཀལ་མ་Qགས་པའི་4ན་5ནི ་མའི ་ི
དབང་ཆ།
༡༡༨༽ 4ན་5ིན་མི་གང་=ང་ཅིག་གསི ་ ིམས་0་ི འ(ན་ས་ལས་ 4་ལོན་L་ི བགོ་བཤའ་གསལ་བMགས་མ་འབད་བའི་]ོན་
ལས་ 4་ལནོ ་ཐོབ་ན་ི ཡོད་པའི་ར་Nངས་བཀལ་མ་Qགས་=ང་དའེ ་ི @ལ་ལས་ར་Nངས་བཀལ་ནི་ཡདོ ་ཚེ་ ོད་གཞིའི་B་
དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེའ་ི ལག་པར་ཡོད་པའི་B་དངོས་ལས་ ཁོ་རའི་བགོ་བཤའ་ག་ཨནི ་མི་འདི་ཐབོ །
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དེ་འབདཝ་ད་ ཁོ་རའི་4་ལོན་ཐབོ ་ན་ི ཡོད་པའི་ར་Nངས་བཀལ་མ་Qགས་པའི་]ོན་ལས་གསལ་བMགས་འབད་ཚར་བའི་
བགོ་བཤའི་རིགས་.་ ཁོ་གསི ་ཉགོ ས་བཤད་འབད་མི་ཆོག།
མཐའ་ད3ད་བགོ་བཤའ།
༡༡༩༽ ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དའེ ི་B་དངོས་ག་ར་འཛིན་བDང་འབད་ཚར་ཞནི མ་ལས་
ཡངན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི དེ་གིས་དེ་ཅིག་ལས་བwལ་ཏེ་མི་ཐོབ་ན་ི ཨིན་པའི་
?གས་ཐག་ཆོད་ཚེ་ B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེས་ 4་ལོན་Lི་བགོ་བཤའ་མཐའ་ད3ད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གསལ་
བMགས་འབད་དགོ།
༡༢༠༽ ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེས་ 4ན་5ིན་མ་ི Q་.་ རང་སོའི་མཐའ་ད3ད་བགོ་བཤའ་གསལ་བMགས་མ་
འབད་བའི་]ོན་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི B་དངོས་ལས་ 4་ལོན་ཐབོ ་ལམ་རེ་བི་ཡོད་=ང་ དེའ་ི ར་Nངས་
འཀལ་མ་Qགས་པའི་4ན་5ནི ་མ་ི གང་=ང་.་ བ་བལ་འབད་ཡོད་པའི་(ས་ཚོད་ནང་འཁོད་ 4་ལོན་ཐབོ ་ན་ི ཡོད་
པའི་ར་Nངས་ཁ་གསལ་བཀལ་མ་Qགས་ན་ ཁོ་རའི་ཐབོ ་ལམ་Q་ཆ་མེད་བཏང་ེ་ 4་ལོན་L་ི བགོ་བཤའ་མཐའ་ད3ད་
འབད་ནི་ཨནི ་པའི་ བ་བལ་ ིམས་མ?ན་འབད་དགོ།
༡༢༡༽ ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི དེས་ གོང་གསལ་བ་བལ་ནང་གསལ་Lི་(ས་yན་ནང་འཁོད་ ཡངན་
ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ (ས་yན་ཕར་བ@ད་9བ་གནང་ཡོད་ཚེ་ དེའི་(ས་yན་tོགསཔ་ཅགི ་4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི
དེའི་B་དངོས་རིགས་ 4་ལོན་L་ི Dར་ཐོ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མ་ི མས་.་ བགོ་བཤའ་9བ་5ིན་དགོ།
བགོ་བཤའ་ག་ི དནོ ་.་ མི ས་ག^གས་འབད་མ་ཆགོ པ།
༡༢༢༽ B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་ད་ེ Yར་ བགོ་བཤའ་ཐབོ ་དགོ་པའི་་ཚིག་བ'གས་མ་ཆོགཔ་ཨིན་=ང་ གལ་ིད་B་དངོས་
བདག་འཛིན་པ་དསེ ་ 4ན་5ིན་མི་དེའ་ི མིང་4་ལོན་Lི་Dར་ཐོ་ནང་བཀོད་ཡོད་=ང་ ཁོ་.་བགོ་བཤའ་5ིན་མ་བ^བ་པར་
ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་དེ་Vར་Lི་་ཚིག་འ5ོར་ཚ་ེ ིམས་0་ི འ(ན་ས་ལས་ B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེ་.་4ན་5ིན་
མི་དེའ་ི བགོ་བཤའ་ག་ཐོབ་7ོད་དགོ་པའི་བཀའ་E་གནང་ཆོགཔ་མ་ཚད་ B་དངོས་བདག་འཛིན་པས་ Nངས་དནོ ་གང་
ཡང་མེད་པར་4ན་5ིན་མི་ད་ེ .་ བགོ་བཤའ་Qལ་མ?ན་མ་7དོ ་པའི་ར་Nངས་རེ་འཐོན་ཚེ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་
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ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་པ་དེ་.་ 4ན་5ིན་མ་ི དེའ་ི བགོ་བཤའ་མ་7ོད་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བDང་ བགོ་
བཤའ་ག་ཡོད་དང་དའེ ི་Sེད་ དེ་ལས་4ན་5ིན་མ་ི དེ་ལས་་ཚིག་ལ་བའི་ཟད་འ!ོ་བཏང་མ་ི Q་ ག་ར་ཁོ་རའི་དoལ་
ལས་བཏོན་ཏ་ེ 7ོད་དགོ་པའི་བཀའ་E་གནང་ཆོག།
4ན་7དོ ་ན་ི ཡདོ ་མ་ི ག་ི ཟད་འ?ས།
༡༢j༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་བབས་Vསོ ་0ིས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ དང་བཟའ་ཚང་འཚོ་བའི་དོན་.་ ཡངན་ 4ན་7ོད་ནི་
ཡོད་མ་ི དེས་ ཁོ་རའི་B་དངོས་མཐའ་བ8ོམས་9བ་Aབས་ རོགས་རམ་འབད་བའི་ཟད་འ?ས་བཟོ་ེ་གནང་ཆོག།
B་དངོས་`ག་.ས་.་ 4ན་7དོ ་ན་ི ཡདོ ་མ་ི དའེ ་ི དབང་ཆ།
༡༢༤༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་Vར་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་ཐོག་ལས་ 4ན་5ིན་མ་ི Qའི་4་ལོན་ངོ་བོ་དང་
Sེད་ དེ་ལས་གཞན་ཡང་ོད་གཞི་དེ་ནང་གི་ཟད་འ!ོ་ག་སོང་སི ་9བ་བཏོགས་ཚར་བའི་B་དངོས་`ག་.ས་ག་ཡོདཔ་
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ཁ་ོ རང་.་ཐབོ །
བV་ཞབི ་ཚགོ ས་པ།
༡༢༥༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4་ལནོ ་ཐོབ་ན་ི ཡོད་པའི་ར་Nངས་བSལ་ཚར་མི་4ན་5ིན་མི་Q་.་ B་དངོས་བདག་འཛིན་
འབད་མི་དེས་ B་དངོས་འཛིན་Sོང་ག་དེ་་ེ འཐབ་དོ་ག་བV་ཞིབ་ཟབད་ནིའ་ི དོན་.་ཚོགས་པ་ཅིག་བAོ་བཞག་འབད་
ཆོག་པའི་བཀའ་E་གནང་ཆོག།
༡༢༦༽ བV་ཞིབ་ཚོགས་པའི་འ?ས་མི་Q་ 4་ལོན་L་ི ར་Nངས་བSལ་ཚར་མིའ་ི 4ན་5ིན་མི་Q་དང་ ཡངན་ ཁོང་གི་ང་ོ ཚབ་Q་
ལས་བAོ་བཞག་འབད་དགོ།
༡༢༧༽ གོང་གསལ་V་{ོག་ཚོགས་པ་དེ་.་ ིམས་0ི་འ(ན་སའི་བཀའ་E་Vར་ ོད་གཞིའི་ཅ་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི
དེའི་འགན་Nར་Aོར་ Bད་བལ་འབད་ནིའ་ི དབང་ཚད་ཡོད།

36

Eལ་ཁབ་གཉིས་ནང་ཡདོ ་པའི་གཞི་གནས་འཛིན་Sངོ ་།
༡༢༨༽ ིའི་Eལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་Yར་མ་་་ངོ ་གཞི་ ིམས་ད3ད་འབདཝ་ལས་བ{ེན་ 4ན་5ིན་མ་ི
གང་=ང་ཅིག་གིས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའི་B་དངོས་ལས་ད3་བཤའ་གང་=ང་ཅིག་ ཁོ་རའི་བགོ་བཤའ་འབད་ཐོབ་
ཡོད་ཚ་ེ 4ན་5ནི ་མི་དསེ ་ ིའི་Eལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་4ན་7དོ ་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི B་དངོས་སམ་དoལ་ལས་བགོ་བཤའ་
ག་དེ་ེ་ཐོབ་ཐོབཔ་ཨནི ་ན་ དེའི་ར་Nངས་བཀལ་ནི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཁོ་གིས་བཅའ་ ིམས་འདི་དང་འ ིལ་
4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་ད་ེ ལས་ཐབོ ་ལམ་གང་ཡང་བི་མི་ཆོག།
B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི Y་མཐོ་ག^ག།
༡༢༩༽ 4ན་7ོད་ལེན་འབད་མི་གང་=ང་ངམ་ ཡངན་ 4་ལོན་L་ི ོད་གཞི་དེ་ནང་ཁེ་Hད་ཡོད་པའི་མི་གང་=ང་ཅིག་གིས་ ོད་
གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མི་དའེ ི་[་དང་!ོས་ཆོད་.་ ཁེ་Hད་མ་བ^བ་པའི་གནད་དོན་རེ་ ིམས་0་ི འ(ན་
ས་.་ཉིན་!ངས་j༠ འི་ནང་འཁོད་མཐོ་ག^ག་འབད་ཚེ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ོད་གཞིའ་ི B་དངོས་བདག་འཛིན་
འབད་མི་དའེ ི་[་དང་!སོ ་ཆོད་གང་ཡང་ བབས་Vོས་0སི ་ཆ་འཇོག་གམ་ ཡངན་ བར་བཅོས་མཛད་ཆོག།

བམ་ཚན་བ\་གཅིག་པ།
ནང་Mགི ་དང་བདེ་Mགི ་ག་ི འཆར་གཞི།
ནང་Mགི ་དང་བདེ་Mགི ་ག་ི འཆར་གཞི།
༡j༠༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ིམས་དོན་༤j དང་༤༤ པའི་དགོངས་དོན་Vར་ མ་་་ོང་གི་
!ངས་2་བཏོན་ཡོད་པའི་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེས་4ན་5ནི ་མི་Q་དང་གཅིག་ཁར་ནང་Mིག་ཐོག་ལས་4་ལོན་7ོད་ནའི ི་
!ོས་འཆར་དང་ ཡངན་ ཁོ་རའི་ལས་དོན་རང་འཇགས་ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི ཨནི ་པའི་!ོས་འཆར་ཅིག་ ིམས་0ི་
འ(ན་ས་.་ལ་ན་ ིམས་0་ི འ(ན་ས་ལས་ 4ན་5ནི ་མི་Q་དང་གཅིག་ཁར་ 4ན་7ོད་ནི་ཡདོ ་མི་དའེ ི་!ོས་འཆར་
ཐོག་.་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་9བ་ནའི ི་ཚསེ ་!ངས་བཟོ་གནང་དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་Aབསཿ
༡) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ཁོ་རའི་!ོས་འཆར་ཐོག་.་ཞལ་འཛོམས་གནང་ནིའ་ི དོན་.་ ིམས་དནོ ་༦༠ པའི་ནང་
གསལ་Dར་ཐ་ོ ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མི་Q་དང་ ཡངན ིམས་0ི་བཀའ་E་Vར་Lི་4ན་5ིན་མི་ར་ེ རེ་
བཞིན་.་དང་ བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མ་ི Q་.་ ཞལ་འཛོམས་0ི་བ་བལ་འབད་དགོ།
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༢) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ནང་གསེས་ མི ས་དནོ ་༡j༠(༡) པའི་ནང་གསལ་Vར་ ཞལ་འཛོམས་0ི་བ་བལ་
7ོད་Aབས་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ཁོ་རའི་!ོས་འཆར་Lི་འ་ཅིག་ཡང་7ོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ནང་.་5ིན་མ་ི Q་གིས་
!ོས་འཆར་ད་ེ དང་འ ིལ་!སོ ་ཐག་བཅད་Qགས་པའི་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།
j) 4ན་5ིན་མི་Q་ལས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེའ་ི !ོས་འཆར་Aོར་ གནས་Qལ་ཁ་Aོང་ར་ེ
དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་་ཚེ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ བབས་Vོས་0ིས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡདོ ་མི་ད་ེ .་དེ་Vར་Lི་
གནས་Qལ་7ོད་དགོ་པའི་བཀའ་E་གནང་ཆོག།
༡j༡༽

4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་!ོས་འཆར་ཐོག་.་ཞལ་འཛོམས་གནང་Aབས་ 4་ལོན་བ8ོམས་ག2མ་ད3་གཉིས་ཡོད་པའི་
4ན་5ིན་མིའམ་ ཡངན་ ཁོང་གི་ངོ་ཚབ་Q་གིས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་དེའ་ི !ོས་འཆར་.་ངོས་ལེན་འབད་ཚ་ེ !ོས་གཞི་དེ་
ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།

༡j༢༽ གོང་གསལ་!ོས་འཆར་ཐོག་.་ཞལ་འཛོམས་གནང་Aབས་ ོད་གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ི ཅིག་བAོ་
བཞག་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་གིས་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེའ་ི !ོས་འཆར་L་ི ཁ་ཚིག་དང་ 4ན་7དོ ་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི [་5་
འཐབ་ཐངས་0ི་Aོར་ལས་Gན་་ཅིག་བཟོ་་ེ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ལ་དགོ།
༡jj༽

མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ོད་གཞིའི་B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མི་དའེ ི་Gན་་Gན་གསན་མཛད་ཞིནམ་ལས་ 4ན་
5ིན་མ་ི Qའམ་ཁོང་རའི་ངོ་ཚབ་Q་གི་ཁ་?ག་ལས་ !ོས་འཆར་Lི་ཁ་ཚིག་Q་འོས་འབབ་མེདཔ་དང་ ཡངན 4ན་5ིན་
མི་#ིར་བཏང་གི་མཐའ་དོན་.་མ་ི བ^བ་པས་ཟརེ ་བའི་བཀག་9བ་མི་རེ་ཐནོ ་པ་ཅིན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ཞལ་
འཛོམས་0ི་!ོས་འཆར་.་གནང་བ་མཛད་མི་ཆོག།

༡j༤༽ !ོས་འཆར་.་བཀག་9བ་མ་ི གི་4ན་5ིན་མི་ར་ེ རེ་.་ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དནོ ་Vར་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་
B་དངོས་བཙོང་རནི ་དoལ་ལས་ ཁོ་རའི་ཐབོ ་ལམ་ལས་མ་ངམ་ཅིག་7ོད་པའམ་ ཡངན་ ཐབ་ལམ་བཟོ་བཟོཝ་ཡོད་
ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ !ོས་འཆར་དེ་.་གནང་བ་མཛད་མ་ི ཆོག།
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༡j༥༽

4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ཁོ་རའི་ཚོང་ལས་བར་བཅོས་འབད་ནིའི་དཔའ་བཅམ་པ་དང་ ཡངན་ ནང་Mིག་དང་བདེ་
Mིག་གི་འགན་ཡིག་ནང་.་ 4་ལོན་7ོད་དགོསཔ་ཡོད་མི་གཞན་་གི་ཧེ་མར་ བཅའ་ ིམས་འདི་གི་དགོངས་དནོ ་Vར་
Lི་4ན་5ིན་མི་ག་ར་.་ 4་ལནོ ་L་ི གོ་རམི ་དང་འ ིལ་7ོད་དགོ་ནི་ཚིག་དོན་ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་
དེ་མིན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ནང་Mིག་དང་བདེ་Mིག་འཆར་གཞི་དེ་.་གནང་བ་མཛད་མ་ི ཆོག།

༡j༦༽

གཤམ་གསལ་Lི་!ོས་འཆར་Q་.་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་གནང་བ་མཛད་མ་ི ཆོགཿ
༡) !ོས་འཆར་ད་ེ ནང་ 4ན་5ིན་མ་ི ལ་.་.་ཁ་ེ Hད་བ^བ་ ལ་.་.་ཁེ་Hད་མ་བ^བ་པའི་གནད་དནོ ་རེ་བཀོད་ཡོདཔ
ཡངན་
༢) !ོས་འཆར་ད་ེ ནང་ ངོས་ལེན་འབད་མ་བ^བ་མིའ་ི 4ན་5ིན་མི་Q་.་ ཁེ་Hད་མ་བ^བ་པའི་གནད་དོན་ར་ེ བཀོད་
ཡོད་ཚ་ེ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི !ོས་འཆར་.་གནང་བ་མཛད་མ་ི ཆོགཔ་ཨིན་=ང་
!ོས་འཆར་ད་ོ ནང་ 4ན་5ནི ་མི་དེ་.་ཁ་ོ རའི་4་ལོན་ག་ཡོདཔ་ལོག་ེ་7ོད་ནི་ག་ི ཚིག་དོན་བཀོད་ཡོདཔ་ ཡངན་
4ན་5ིན་མི་]་ི་གཉིས་ལས་ @ལ་མ་གི་4་ལོན་7ོད་མ་ི Q་.་གང་ཡང་མ་ཐོབ་འབད་བཀོད་ཡོད་ཚེ་ 4ན་7ོད་ནི་
ཡོད་མ་ི དེའ་ི !ོས་འཆར་དེ་ ཧེ་མ་གི་4་ལོན་7ོད་མ་ི དེ་.་ཁ་ེ Hད་བ^བ་འབད་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།

༡j༧༽ !ོས་འཆར་ནང་.་ བདོག་གཏད་ཡོད་པའི་4ན་5ིན་མ་ི Q་གི་བདོག་གཏད་Xང་Sོབས་གང་ག་འབད་དགོ་པའི་Aོར་
ལས་འཁོད་པ་མེད་ཚ་ེ ིམས་0་ི འ(ན་ས་ལས་ !ོས་འཆར་དེ་.་གནང་བ་མ་ི མཛད།
༡j༨༽

གོང་གསལ་མ་བིས་པའི་!ོས་འཆར་གཞན་ག་ར་.་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་གནང་བ་མཛད་དགོ།

ནང་MིMགི ་ཡངན་ བདེ་Mགི ་ག་ི !སོ ་འཆར་གནང་
གནང་ཚར་བའི་@ལ་ལས་ མི ས་0་ི འ(ན་སའི་བཀའ་E།
༡j༩༽ གལ་ིད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་!སོ ་འཆར་ངསོ ་ལེན་མཛད་གནང་ཚེ་ !ོས་འཆར་ནང་
གསལ་L་ི ཁ་ཚིག་Q་ ིམས་0ི་འ(ན་སའི་བཀའ་E་ནང་བ'གས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ིམས་ད3ད་0ི་བཀའ་E་ཆ་
མེད་བཏང་དགོ།
ིམས་དོན་འདི་དང་འ ིལ་ཏེ་ ིམས་0ིའ(ན་སའི་བཀའ་E་ཆ་མེད་བཏང་Aབས་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་ མི ས་དོན་
༦༧ པ་༦༨པ་དང་༦༩ པའི་དགོངས་དོན་དང་འ ིལ་དགོ།
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༡༤༠༽

མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ !ོས་འཆར་ངོས་ལནེ ་མཛད་གནང་ཚ་ེ བཅའ་ ིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་Vར་(་ ར་Nངས་
Oགས་ནི་ཡོད་མི་4ན་5ིན་མ་ི ག་ར་གིས་ད་ེ .་གནས་དགོཔ་མ་ཚད་ !ོས་འཆར་ནང་.་ བདོག་གཏད་ཡོད་མི་4ན་5ིན་
མི་Q་གི་བདོག་གཏད་དའེ ི་Xང་Sབོ ་གང་ག་འབད་དགོསཔ་འབད་Qད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བདོག་གཏད་ཡོད་མི་4ན་5ིན་མི་
Q་ཡང་དེ་.་གནས་དགོ།

༡༤༡༽

མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ནང་Mིག་དང་ ཡངན་ བདེ་Mིག་ག་ི !ོས་འཆར་.་ངསོ ་ལེན་མཛད་པ་ཙམ་Lསི ་ ིམས་0ི་
འ(ན་སའི་དབང་+བ་ཆ་མེད་མ་ི འLོ། ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ིམས་ད3ད་0ི་བཀའ་E་ཆ་མེད་བཏང་=ང་ ནང་
Mིག་དང་བདེ་Mིག་ག་ི འཆར་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་བ\ག་ན་ི གི་དབང་ཚད་དེ་ ིམས་0་ི འ(ན་ས་.་ཡོད།

ནང་Mགི ་ཡངན་ བདེ་Mགི ་ག་ི !སོ ་འཆར་ངསོ ་ལནེ ་མ་མཛད་ཚ་ེ མི ས་0་ི འ(ན་སའི་བཀའ་E།
༡༤༢༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ནང་Mིག་དང་བདེ་Mིག་ག་ི !ོས་འཆར་.་ངོས་ལེན་མ་མཛད་ཚ་ེ བཀའ་Eའི་ཐོག་ལས་4ན་
7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་.་ མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་བཏོན་གནང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་ནའི ི་(ས་ཚདོ ་བཀག་གནང་ཞནི མ་
ལས་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་དང་འ ིལ་ཏ་ེ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་འཛིན་བDང་འབད་དེ་4ན་
5ིན་མ་ི Q་.་བགོ་བཤའ་9བ་གནང་དགོ།
4ན་7དོ ་ན་ི ཡདོ ་མ་ི ད་ེ .་ལགོ ་་ི རང་མ་་་ངོ ་ག་ི མི ས་ད3ད་དབང་ཚད།
༡༤j༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ནང་Mིག་ཡངན་བདེ་Mིག་ག་ི འཆར་གཞིའི་ནང་གསལ་Vར་ 4ན་5ནི ་མ་ི Q་.་4་ལོན་(ས་
ཚོད་ཁར་7ོད་མ་Qགས་པའམ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི གོང་གསལ་འཆར་གཞི་ད་ེ ལས་བ{ེན་
4ན་5ིན་མི་ལ་.་.་ཁ་ེ Hད་མ་བ^བ་པའི་ར་Nངས་འཐོན་པ་ ཡང་ན་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་འཆར་གཞི་ད་ེ མY་Aོར་
Lི་ཐོག་ལས་འབད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ ངོས་ལནེ ་ཐོབ་པ་ཨནི ་པའི་ར་Nངས་ར་ེ འཐོན་ཚ་ེ མི ས་0་ི འ(ན་ས་ལས་
བབས་Vོས་0ིས་སམ་ ཡངན་ 4ན་5ིན་མ་ི གང་=ང་ཅིག་གིས་དེ་Vར་L་ི གནང་བ་ཝ་བཞིན་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་
ལོག་ི་རང་མ་་་ོང་གི་!ངས་2་བཏོན་ཏེ་ ནང་Mིག་དང་བདེ་Mིག་གི་འཆར་གཞི་ཆ་མེད་བཏང་ཆོག།
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༡༤༤༽

མི ས་དོན་༡༤j པའི་དགོངས་དོན་Vར་ ནང་Mིག་ཡངན་བདེ་Mིག་གི་འཆར་གཞི་ཆ་མེད་བཏང་ེ་འབད་=ང་ དེ་Q་
ཆ་མེད་མ་བཏང་བའི་]ོན་ལས་ ནང་Mིག་ཡངན་བདེ་Mིག་ག་ི འཆར་གཞིའ་ི ནང་དོན་Vར་ མིང་ཐོ་Wོ་སོར་འབད་ཡོད་པ་
ཡངན་ དoལ་7ོད་པ་ ཡངན་ [་གཞན་འབད་ཚར་བ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་Q་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།

༡༤༥༽

མི ས་དོན་༡༤j པའི་དགོངས་དོན་Vར་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་ལོག་ེ་རང་མ་་་ོང་གི་!ངས་2་ཨིན་པའི་ ིམས་
ད3ད་གནང་ཡོད་ཚེ་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེས་ མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་ལོག་ེ་མ་བཏོན་པའི་]ོན་ལས་ 4་ལོན་རེ་
ལེན་ལེནཔ་ཡོདན་ དེ་Q་ག་ར་མ་་་ོང་གི་ ིམས་ད3ད་མཛད་Aབས་ར་Nངས་བSལ་ཆོག།

བམ་ཚན་བ\་གཉིས་པ།
མ་་་ངོ ་ག་ི མི ས་ལས་འགལ་བའི་[།
4ན་7དོ ་ན་ི ཡདོ ་མ་ི དསེ ་ཉསེ ་#དོ །
༡༤༦༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་གང་=ང་ཅིག་གིས་ མ་་་ོང་གི་ ིམས་ད3ད་བཀའ་E་མ་གནང་བའི་]ནོ ་ལས་སམ་ ཡངན་
@ལ་ལསཿ
༡) མནོ་ཞིང་བསམ་བཞིན་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་ནང་གསལ་Vར་ ཁོ་.་ཕོག་པའི་[་འགན་Q་འབད་མ་བ^བ་པ་
ཡངན་ ཁོ་རའི་B་དངོས་4ན་5ནི ་མ་ི Q་.་ 4་ལནོ ་L་ི ཐོག་ལས་བགོ་བཤའ་9བ་7ོད་དགོ་པའི་རགི ས་ ིམས་0ི་
འ(ན་སར་རམ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་གནང་བ་ཡོད་པའི་མ་ི གང་=ང་དེའ་ི ལག་པར་7ོད་མ་བ^བཔ་ ཡངན་
༢) གཡོ་་མY་Aོར་Lི་ཐོག་ལས་ ཁོ་རའི་ལས་དོན་L་ི གནས་ངས་Q་གཞན་ལས་་གསང་འབད་ནའི ི་དོན་.འམ་
བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་འ;བ་མ་བ\ག་ནིའ་ི དོན་.་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དསེ ཿ
༡) ཁོ་རའི་ལས་དནོ ་Lི་གནས་ངས་Aོར་Lི་ཡིག་ཆ་Q་མེདཔ་བཏང་བའམ་ཡངན་མནོ་ཞིང་བསམ་བཞིན་
བཀག་བཞག་པ་ ཡངན་ བཏོན་མ་བ^བ་པར་བཞགཔ།
༢) ཁོ་རའི་ལས་དནོ ་Lི་གནས་ངས་Aོར་ཡིག་ཆ་སོར་ཏ་ེ བན་མ་བཞག་པའམ་ ཡངན་ བཞག་བ\ག་པ།
j) ཁོ་རའི་ལས་དནོ ་Lི་གནས་ངས་Aོར་Lི་ིས་དེབ་Q་ནང་ གནད་དོན་བན་མ་བཟོ་བ་དང་ནོ ་མ་བ^བ་
པ་ ཡངན་ མནོ་ཞིང་བསམ་བཞིན་འRི་2བ་འབད་བ་དང་ ཡངན་ བན་མ་བཟོ་བ།
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j) ཧམ་བཤད་མY་Aོར་L་ི ཐོག་ལས་ 4ན་5ིན་མི་Q་.་དoལ་ག་ད་ེ ང་ང་འབད་7ོད་ཐབས་.འམ་ 4ན་5ིན་མ་ི
Qའི་ནང་ལས་དགའ་མ?ན་གདམ་ཏ་ེ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མ་ི དེསཿ
༡) 4ན་5ིན་མི་ལ་.་.་4་ལོན་ལོག་ེ་7ོད་ ལ་.་.་མ་7ོད་པར་བཞག་པའམ་ ཁོ་རས་7ོད་ལེན་འབད་ན་ི
ཡོད་པའི་4་ལོན་Q་གསང་བཞག་པ་ཡངན་
༢) ཁོ་རའི་B་དངོས་གཞན་.་བཙོང་བ་དང་ གཏའ་མར་བ'གས་པ་ ཡངན་་བཞག་པའི་ར་Nངས་རེ་
འཐོན་ཚེ་
མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་.་ཉེས་ཆད་ B་དངོས་་གསང་འབད་བའི་གནས་གོང་ལས་མ་མཐོཝ་ཅིག་
ཡངན་ བཙོན་(་ལ་ོ ཅིག་Qན་ ཡངན་ ཉེས་ཆད་དང་བཙོན་ མི ས་གཉིས་ཆ་རང་བབས་Vསོ ་0ིས་བཀལ་ཆོག།
མ་་་ངོ ་ག་ི !ངས་2་བཏོན་པའམ་ ཡངན་ནང་Mགི ་ག་ི གནང་བ་ཐབོ ་ཚར་བའི་@ལ་ལས་ མི ས་འགལ་ཉསེ ་5།
༡༤༧༽ མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་བཏོན་ཡོད་པའི་4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ིམས་དོན་༡༤༦ པའི་དགོངས་དོན་Vར་ ཉེས་#ོད་
རེ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དེ་མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་བཏོན་ཡོད་པའམ ནང་
Mིག་གི་འཆར་གཞི་ངོས་ལནེ ་མཛད་ཡོད་=ང་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡདོ ་མི་ད་ེ དང་ཁོའ་ི B་དངོས་0ི་ཐོག་.་གཞན་Lསི ་ ིམས་
ག^ག་འབད་ན་ི .་ཐགོངས་ཡངས་མེད།
མ་་་ངོ ་ག་ི !ངས་2་བཏོན་པའི་4ན་7དོ ་ན་ི ཡདོ ་མ་ི དསེ ་4་ལནོ ་གཞན་ལནེ ་པ།
༡༤༨༽ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེ་མ་་་ོང་གི་!ངས་2་བཏོན་ཏ་ེ ཡོད་=ང་ ཁོ་གིས་མ་་་ོང་པ་
ཨིན་པའི་ལ་ོ Bས་མ་dབ་པར་ མི་གང་=ང་ཅིག་ལས་4་ལོན་དoལ་ མ་༡༠༠ ཐམ་པ་ལས་`གཔ་འབད་ལེན་ཡོད་ཚེ་
ཁོ་.་ཉེས་ཆད་དoལ་ མ་༡༠༠༠ ཐམ་པ་Qན་ནམ་ ཡངན་ བཙོན་(་f་ངོ་Pག་Qན་ནམ་ ཡངན་ ཉེས་ཆད་དང་
བཙོན་ ིམས་གཉིས་ཆ་ར་ཕོག།
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བམ་ཚན་བ\་ག2མ་པ།
བདག་Sངོ ་མདོར་བaས།
བདག་Sངོ ་མདོར་བaས།
༡༤༩༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ཡངན་ 4ན་5ིན་མི་གང་=ང་ཅིག་གསི ་ ིམས་0་ི འ(ན་ས་.་མ་་་ོང་གི་་ཚིག་ལ་
Aབས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དསེ ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ཡིག་ཐོག་གམ་ ངག་བtོད་གང་=ང་གི་ཐོག་ལས་ ཡངས་
ཆག་མེད་པའི་B་དངོས་རིགས་ག་ར་བ8ོམས་=ང་ གནས་གོང་དoལ་ མ་༥༠༠༠༠ ཐམ་པ་ལས་`གཔ་མེད་པའི་ར་
Nངས་རེ་གསལ་་འབད་ཚ་ེ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མ་ི དེའ་ི གཞི་གནས་བདག་Sོང་མདོར་བaས་
འབད་9བ་དགོ་ ོ པའི་བཀའ་E་གནང་ཆོག།
༡༥༠༽

མི ས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ ི་གཞི་གནས་བདག་Sོང་མདོར་བaས་འབད་9བ་དགོ་པའི་བཀའ་E་
གནང་ཚེ་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་ ིམས་དོན་བར་བཅོས་ངསོ ་ལནེ ་འབད་དགོཔ་གཤམ་གསལ་Vརཿ
༡) ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ བཀའ་E་ལོགས་2་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་ནང་གསལ་Vར་
གནང་དགོ་པའི་བ་བལ་Q་ Eལ་ཡོངས་གསར་ཤོག་ནང་བ'གས་མ་ི དགོ།
༢) ་ཚིག་ངསོ ་ལེན་མཛད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེའ་ི B་དངོས་ཡངས་ཆག་མ་ཐབོ ་པའི་རིགས་0ི་
དབང་ཚད་ག་ར་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ཡོད།
j) ་ཚིག་Gན་གསན་མཛད་Aབས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ 4ན་7ོད་ན་ི ཡོད་མི་དའེ ི་4་ལོན་དང་B་དངོས་ག་དེ་ེ་
ཡོདཔ་ཨནི ་ན་གི་འི་ད3ད་གནང་ཞིནམ་ལས་ དེའི་!ོད་ཆོད་བཀའ་Eའི་ཐོག་.་འབད་གནང་དགོཔ་ཨིན་=ང་ 4་
ལོན་L་ི Dར་ཐ་ོ ལོག་2་བཟོ་གནང་མི་དགོ།
༤) 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་B་དངོས་ཡངས་ཆག་མ་ཐབོ ་པའི་རིགས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་འཛིན་བDང་འབད་
ཞིནམ་ལས་ 4ན་5ིནམི་Q་.་བགོ་བཤའ་9བ་གནང་དགོ།
༥༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དེས་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་.་ མ་་་ོང་ག་ི !ངས་2་བཏོན་གནང་དགོ་པའི་་ཚིག་ལ་ནིའ་ི
རེ་བ་ཡོད་ཚ་ེ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ མ་་་ོང་གི་ ིམས་ད3ད་བཀའ་E་གནང་ཞནི མ་ལས་ f་ང་ོ Pག་གི་
ནང་འཁོད་ལ་དགོ།
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༦༽ མ་་་ོང་ག་ི ོད་གཞིའི་ཟད་འ!ོ་ག་འདེ་ང་ང་དང་ ོད་གཞི་ད5ེ་ད3ད་ལམ་.གས་ག་འདེ་འཇམ་འཇམ་
བཟོ་ཐབས་.་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ིམས་དནོ ་གཞན་ཡང་བབས་Vོས་0ིས་ར་བཅོས་
བཟོ་གནང་ཆོག། དེ་ཨིན་=ང་ གལ་ིད་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ གཞི་གནས་0ི་Aོར་ ིམས་ད3ད་མཛདཔ་ད་
ིམས་0ི་ 5་བའི་གནད་#ོད་ག་ཨིནམ་དེ་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་བཀའ་E་གནང་ཆོག།

བམ་ཚན་བ\་བཞི་པ།
b་ཚགོ ས།
ཟད་སངོ ་།
༡༥༡༽ ོད་གཞི་གང་=ང་གི་ཟད་སོང་ བཅའ་ ིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་Vར་(་བཟོ་ཡོད་པའི་ མི ས་.གས་Vར་(་ཐབོ ་མི་
ཐོབ་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་འབབ་Vོས་0ིས་གནང་ཆོག།
མི ས་.གས་བཟོ་ནའི ་ི དབང་ཚད།
༡༥༢༽ བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི དགོངས་དོན་བབས་ཐབས་.་ ཆེས་མཐོའ་ི ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ མི ས་.གས་Q་བཟོ་ཆོག།
༡༥j༽

གོང་གསལ་གནད་དོན་Q་ལས་འགལ་བའི་ཐོག་ལས་ ཆེས་མཐོའི་ ིམས་0ི་འ(ན་ས་ལས་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་
Q་གི་དནོ ་.་ ིམས་.གས་བཟོ་ཆོགཿ
༡) བཅའ་ ིམས་འདིའ་ི ནང་དོན་དང་འ ིལ་བའི་བ་བལ་Lི་འRི་ཤགོ ་དང་ལམ་.གས་Q་གི་Aོར།
༢) B་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་མི་བAོ་བཞག་འབད་ནི་དང་ དེའ་ི དoལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད་བཟོ་ནི་ B་དངོས་བདག་
འཛིན་འབད་མི་Q་ག་ི སི ་དེབ་Q་ིས་ད3ད་འབད་ན་ི དང་ ཟད་སངོ ་Aོར།
j༽ 4ན་5ིན་མི་Qའི་ཞལ་འཛོམས་Aོར།
༤༽ 4ན་7ོད་ནི་ཡོད་མི་དའེ ི་གཞི་གནས་མདོར་བaས་བདག་Sོང་འབད་ནིའ་ི ལམ་.གས་དང་།
༥) གཞན་ཡང་ ིམས་བཟོ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ག་ཅི་ག་ི Aོར་ལས་ཨིན་=ང་།
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