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དཀར་ཆག། 

དོན་ཚན།           ཤོག་ ངས། 

ངོ་!ོད།  ༡ 

༼ལེ&་དང་པ་༽ )ོན་བ*ོད། ༡ 

མཚན་གནས་དང་ འགོ་འ+གས་,་ཚེས་ .བ་ཚད། ༡ 

/ོར་འ0ག། ༡ 

ཆ་མེད། ༢ 

༼ལེ&་གཉིས་པ་༽ �ི་ཚོཊ་�ི་འས་མིའི་ཐོབ་ཐངས་�ི་དོན་4་ 5ལ་ཡོངས་ཚོཊ་7ང༌། ༢ 

བཅའ་ཡིག་བ9མ་ཆོག་པའི་དབང་ཚད། ༢ 

༼ལེ&་ག:མ་པ་༽ ད;ལ་ཕོགས་དང་ =ར་འས་ ཁེ་ཕན། ? 

ད;ལ་ཕོགས་དང་ =ར་འས་ ཁེ་ཕན་ ཐོབ་ཐངས་གཞན་A་ི.ད་པར། ? 

ད;ལ་ཕོགས། ? 

འBལ་བCོད། ༤ 

Eོད་.ིམ། ༥ 

Cེལ་འGེན། ༦ 

བIད་འJིན། ༦ 

ངལ་གསོ། ༦ 

གས་འབབ་�ི་གནང་/ིན་འས། ༧ 

འ+ལ་Lགས་�ི་Mབས་4་རང་འNེལ་Aི་དོས་ཆས་Cེལ་འGེན་Aི་དོན་4་ཟད་འ ོ། ༧ 



 
ii 

 

མན་Pེན་Qིར་!ོད། ༧ 

གསོ་བའི་མན་Pེན། ༧ 

༼ལེ&་བཞི་པ༽ དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན། ༨ 

དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན། ༨ 

འཚོ་Rེན་མ་ད;ལ། ༨ 

གས་བ9ེའི་གསོལ་རས། ༨ 

གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་ཐོབ་ཐངས་�ི་ཚད་གཞི། ༩ 

གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་�ི་ད;ལ་ཚད། ༩ 

གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་�ི་བདེན་དTད། ༩ 

གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་གནང་མི་དབང་འཛིན། ༩ 

དགོངས་Lའི་འBལ་བLད། ༩ 

དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་!ོད་ནི་གི་དོན་4་    ངོས་འཛིན་ཅན་Aི་མི་ངོ། ༡༠ 

མི་དམངས་�ི་མ་ད;ལ་4་Aོང་Wད་ཡོད་མི་X་ལོག་བཏབ་ནི་གི་དོན་4་ དགོངས་Lའི་ཁེ་

ཕན་ལས་བཏོགས་ནི། 

༡༡ 

དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་Aི་བདག་Cོང་། ༡༡ 

=ར་འས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན། ༡༡ 

༼ལེ&་Z་པ་༽ [་ཚོགས། ༡༢ 

འJི་[ོན། ༡༢ 

ཚིག་དོན་Aི་དབང་ཚད། ༡༢ 

\ོན་ཚིག། ༡༢ 



༡༡༡༡    

 

མཆོད་བ*ོད། 

ༀ་^_ི། སངས་5ས་�ི་ག=གས་པ`་འaང་གནས་5ལ། ། 

bན་མ.ེན་ཡབ་cས་པ`་dིང་པ་དང་། ། 

4གས་གཉིས་eེལ་མཛད་ངག་དབང་fམ་5ལ་སོགས། ། 

ཞིང་འདིའི་གསལ་མཛད་Cེས་ཆེན་ཡོངས་ལ་འgད། ། 

Gི་མེད་མ.ེན་རབ་གས་*ེའི་C་རེངས་�ིས། ། 

\ན་hོངས་ཕན་བདེའི་པད་ཚལ་རབ་བཞད་དེ། ། 

བ_ན་cིད་དཔལ་Aི་མངའ་ཐང་དWང་g་བiེངས། ། 

བIད་འཛིན་མངའ་བདག་རིམ་jོན་བཅས་ལ་འgད། ། 

གཞན་ཕན་ཐབས་མཆོག་གས་བCེད་kབས་ཆེན་Aིས། ། 

རང་དབང་5ལ་cིད་དཔལ་ལའང་མི་ཆགས་པར། ། 

དམངས་གཙོའི་བདག་དབང་Qིར་eེལ་མཛད་པ་ཡི། ། 

�ི་ཚོགས་བཅའ་�ིམས་བཞིན་རས་དེང་འདིར་འཆར། ། 

 

 



༡༡༡༡    

ངོ་!ོད།ངོ་!ོད།  

དེ་ཡང་ 9་�ིམས་ཅན་Aི་དམིགས་འཆར་དང་བmན་ དོན་\ིན་དང་ ལན་འདེབས་ཅན་Aི་�ི་ཚོགས་

ཅིག་དགོ་པའི་ཁར་ �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་གིས་ 5ལ་ཁབ་�ི་མཐའ་དོན་ཉེན་nང་དང་ འ�ག་

པའི་མི་སེར་Aི་ བསམ་དོན་འBབ་ནི་འདི་ oོགས་Bབ་དང་bན་�ོད་fམ་དག་ དམ་ཚིག་གཙོ་བོར་

བཏོན་ཏེ་ 9་�ིམས་ཅན་དང་ �ིམས་བཟོའི་འགན་དབང་བpབ་ཐབས་4་ བཟང་�ོད་མཐོ་བའི་

གནས་ཚད་�ི་qོ་ལས་ འ�ག་པའི་མི་སེར་Aི་ཞབས་ཏོག་བpབ་ནིའི་དོན་4། 

འ�ག་གི་�ི་ཚོགས་�ི་ འས་མིའི་ཐོབ་ཐངས་�ི་བཅའ་�ིམས་འདི་ འ�ག་གི་�ི་ཚོགས་དང་པོའི་

ཚོགས་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ལས་ གཤམ་གསལ་rར་ཆ་འཇོག་མཛད་Bབ། 

ལེ&་དང་པ།ལེ&་དང་པ།  

)ོན་བ*ོད།)ོན་བ*ོད།  

མམཚཚནན ་་གགནནསས ་་དང་ འགོ་འ+གས་དང་ འགོ་འ+གས་,་ཚསེ་,་ཚསེ་ .བ་ཚད། .བ་ཚད།  

1. བཅའ་�ིམས་འདི་4: 

ཀ༽ འ�ག་གི་�ི་ཚོགས་�ི་འས་མིའི་ཐོབ་ཐངས་བཅའ་�ིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མ་

ཟེར་བ*ོད་དགོཔ་དང་། 

ཁ༽  གནམ་ལོ་ས་ཕོ་jི་ལོ་,་ ༦ པའི་ཚསེ་ ༡༡ 4འམ་ �ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ,་ ༨ 

ཚེས་ ༡༢ ལས་ འགོ་བ=ང་_ེ་བ_ར་�ོད་འབད་དགོ། 

ག༽ འ�ག་5ལ་ཁབ་�ི་ས་.ོན་ཡོངས་4་.བ་དགོ། 
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/ོར་འ0ག།/ོར་འ0ག།  

2. བཅའ་�ིམས་འདི་ �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་ཆ་མཉམ་4་ /ོར་འ0ག་ཡོད་uང་ vན་5ས་

གLང་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་4་ /ོར་འ0ག་འཐབ་ནི་མེད། 

ཆ་མེད།ཆ་མེད།  

3. བཅའ་�ིམས་འདི་དང་མ་མན་པའི་�ིམས་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡིག་ iིག་གཞི་བཅས་�ི་

དགོངས་དོན་གང་ཞིག་ཆ་མེད་བཏངམ་ཨིན། 

ལེ&་གཉིས་པ།ལེ&་གཉིས་པ།  

�ི་ཚོགས་�ི་�ི་ཚོགས་�ི་འས་མིའི་འས་མིའི་ཐོབ་ཐོབ་ཐཐངངསས ་་དོན་4་ 5ལ་ཡོངས་ཚོགདོན་4་ 5ལ་ཡོངས་ཚོགས་7ང༌།ས་7ང༌།    

4. ད;ལ་ཕོགས་vན་ཚོགས་4་  ོས་འདེབས་xལ་ནིའི་དོན་4་ �ི་ཚོགས་�ི་འས་མིའི་

ཐོབ་ཐངས་�ི་ 5ལ་ཡོངས་ཚོགས་7ང་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། 

5. 5ལ་ཡོངས་ཚོགས་7ང་གི་ ངས་:་Xད་དགོཔ་འདི་ཡང་: 

ཀ༽ 5ལ་གLང་ཞི་གཡོག་vན་ཚོགས་�ི་འས་མི་གཅིག། 

ག༽ 5ལ་ཡོངས་ཚོགས་འgའི་ཚོགས་དཔོན་Aིས་བMོས་པའི་མི་ངོ་གཅིག། 

ང༽  5ལ་ཡོངས་ཚོགས་Eེའི་�ི་འཛིན་Aིས་བMོས་པའི་མི་ངོ་གཅིག། 

  ཅ༽  yོག་Qོགས་ཚོགས་པའི་འགོ་འ�ིདཔ་གིས་བMོས་པའི་མི་ངོ་གཅིག། 

  ཆ༽  འས་མི་zང་ཆེན་འབད་ vན་5ས་གLང་ཚོགས་�ིས་བMོས་པའི་ད;ལ་9ིས་

vན་ཁག་ལས་འས་མི་གཅིག། 
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བཅའ་ཡིབཅའ་ཡིག་བ9མ་ཆོག་པའི་དབང་ཚད།ག་བ9མ་ཆོག་པའི་དབང་ཚད།  

6. བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་ ཆེད་g་བཀོད་པའི་གནད་དོན་ཡོངས་{ོགས་དགོས་མཁོ་aང་བའམ་

གནང་བ་Bབ་པ་ ཡང་ན་ བཅའ་�ིམས་འདི་གནད་g་\ིན་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་

4་བཀོད་དེ་ཡོད་ཚེ་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་5བ་འགལ་མེད་པར་ 5ལ་ཡོངས་ཚོགས་7ང་

གིས་བཅའ་ཡིག་བ9མ་ཆོག། 

ལེ&་ག:མ་པ།ལེ&་ག:མ་པ།  

ད;ལ་ཕོགས་དང་ =ར་འས་ ཁེ་ཕན།ད;ལ་ཕོགས་དང་ =ར་འས་ ཁེ་ཕན།    

ད;ལ་ཕོགས་དང་ =ར་འས་ ཁེ་ཕན་ ཐོབ་ད;ལ་ཕོགས་དང་ =ར་འས་ ཁེ་ཕན་ ཐོབ་ཐཐངངསས ་་གཞན་Aི་.ད་པར།གཞན་Aི་.ད་པར།  

7. ད;ལ་ཕོགས་vན་ཚོགས་�ིས་  ོས་འཆར་བཀོད་དེ་xལ་ན་མ་གཏོགས་ �ི་ཚོགས་�ི་

འས་མི་X་གིས་ཞབས་ཏོག་བpབ་ཐབས་4་ ད;ལ་ཕོགས་དང་ =ར་འས་ ཁེ་ཕན་ 
ཐོབ་ཐངས་གཞན་A་ིགཞི་བཀོད་དང་ཐོབ་ཚད་Mོར་ལས་ �ིམས་གང་ཞིག་གི་ནང་4་ཡང་

.ད་པར་བཟོ་ནི་མེད། 

ད;ལ་ཕོགས།ད;ལ་ཕོགས།  

8. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་4་ yང་ངེས་�ི་ད;ལ་ཕོགས་ཐོབ་ཐངས་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 

ཀ༽ རང་དབང་ངེས་བRན་བཟོ་ཐབས་དང༌། 

ཁ༽ གཞན་4་རེ་དགཔོ་མར་ཕབ་འབད་ནི། 

ག༽ ངན་vད་བཀག་ཐབས། 

ང༽ .ད་རིག་གི་.ད་ཡོན་མཐོ་ཤོས་yན་པའི་འདེམས་ངོ་Gག་ཤོས་X་འg་ཐབས། 

ཅ༽ ད;ལ་འNེལ་Aི་བདེ་nང་བiིག་ནི་X་གི་དོན་4། 
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9. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་གི་ད;ལ་ཕོགས་དེ་ ཡིག་ཚང་གི་གནས་|ན་གཅིག་གི་རིང་4་

ཕབ་ཆག་འབད་ནི་མེད། 

10. 5ལ་ཡོངས་ཚོགས་འgའི་ཚོགས་དཔོན་དང་ 5ལ་ཡོངས་ཚོགས་Eེའི་�་ིའཛིན་ yོག་

Qོགས་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་བཅས་�ི་ད;ལ་ཕོགས་དང་ =ར་འས་ ཁེ་ཕན་ ཐོབ་

ལམ་གཞན་X་ vན་5ས་གLང་ཚོགས་�ི་}ོན་པོ་X་དང་འG་མཉམ་ཨིན། 

11. 5ལ་ཡོངས་ཚོགས་འgའི་ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་དང་ 5ལ་ཡོངས་ཚོགས་Eེའི་�ི་འཛིན་འོག་

མ་གཉིས་4་ ཁོང་རའི་འགན་འ~ར་ཐེབས་འབག་མི་གི་དོན་4་ I་མཚན་དང་yན་པའི་

ད;ལ་ཕོགས་དང་ I་མཚན་དང་yན་པའི་=ར་འས་གཞན་X་ འས་མ་ིགཞན་X་

ལས་gམ་ ་ཅིག་གིས་མངམ་�ེ་ཐོབ། 

12. �ི་ཚོཊ་�ི་འས་མི་X་གི་ད;ལ་ཕོགས་འདི་=ར་�ཊ་ ༡ པའི་ནང་བཀོད་མི་rར་g་ཨིན། 

འBལ་བCོད།འBལ་བCོད།  

13. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་ འBལ་བCདོ་འབད་ཆོགཔ་འདི་ཡང་: 

ཀ༽ རང་སོའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་གLང་འNེལ་ལས་བRེན་པའི་ལས་[་བpབ་

ཐབས་དང༌། 

  ཁ༽ ཐིམ་xར་�ི་ཚོགས་�ི་ཞལ་འཛོམས་དོན་4། 

ག༽ ཚོགས་7ང་གི་འས་མི་ཡིན་ཚེ་ �ི་ཚོགས་�ི་ཚོགས་7ང་ཞལ་འཛོམས་�ི་

དོན་4། 

ང༽  �ི་ཚོགས་དང་འNེལ་གནད་ཅན་Aི་ལས་[་བpབ་ཐབས་4་ ཚོགས་ཁང་རང་

སོའི་ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ �ི་འཛིན་Aི་གནང་བ་དང་བmན་དགོ། 
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14. གལ་གནད་དང་བmན་པའི་གནང་བ་ཐོག་4་ འBལ་བCོད་འབད་ཆོགཔ་འདི་ཡང་: 

  ཀ༽  5ལ་ཡོངས་ཚོགས་འgའི་འས་མི་ཡིན་ཚེ་ ཚོགས་དཔོན་Aི་གནང་བ་དང་། 

ཁ༽  5ལ་ཡོངས་ཚོགས་Eེའི་འས་མི་ཡིན་ཚེ་�ི་འཛནི་Aི་གནང་བ་ལེན་དགོཔ་ཨིན། 

15. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་གིས་ གོང་བཀོད་གནད་དོན་དང་བmན་ཏེ་ འBལ་བCོད་འབད་

བའི་ཉིན་བ_ར་ཟད་འས་�ི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། ཉིན་བ_ར་ཟད་འས་�ི་ཐོབ་ལམ་འདི་ཡང་ 

བཅའ་�ིམས་འདིའི་=ར་�གས་ ༡ པ་དང་འ�ིལ་ཏེ་!ོད་དགོ། 

16. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་ཅིག་ �་འགན་བpབ་ཐབས་4་Qིའི་5ལ་ཁབ་4་ བCོད་དགོཔ་
འཐོན་ཚེ་ འBལ་བCོད་དང་=ར་འས་གཞན་Aི་ཐོབ་ལམ་འདི་ གLང་གི་/ོར་འ0ག་

uང་བའི་བཅའ་ཡིག་དང་འ�ིལ་དགོ། 

17. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་ 5ལ་ཁབ་Qི་ནང་གཉིས་4་འBལ་བCོད་Mབས་ ཆེ་རིམ་Aི་

བLགས་གནས་�ོད་ནི་གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

Eོད་.ིམ།Eོད་.ིམ།  

18. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་4་ གོ་གནས་ཐོག་4་གནས་|ན་Mབས་ ཁོ་རའི་ད;ལ་ཕོགས་

�ི་ བ5་ཆ་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཁང་dའི་འས་�ི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། བ5་ཆའི་ཚད་གཞི་འདི་ 

=ར་�གས་ ༡ པ་rར་g་ཨིན། 

19. འས་མི་ཅིག་ གོ་གནས་ཐོག་4་གནས་རིང་ཚེ་ལས་འདས་Mབས་ ཚེས་ ངས་དེ་ལས་

འགོ་བ=ང་_ེ་ ,་ངོ་ ? Aི་རིང་4་ ཁང་dའི་འས་ཐོབ། 
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Cེལ་འGེན།Cེལ་འGེན།  

20. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་རེ་རེ་4་ ཁོ་རའི་ཡིག་ཚང་གི་གནས་|ན་འགོ་ཐོག་བ�གསཔ་ད་ 

ཅ་�ལ་མ་བཀལ་བར་ �མ་འཁོར་ཉོ་འGེན་འབད་ནིའི་དོན་4་ ད;ལ་_བས་ཅིག་ཁར་

!ོད་ནི་དང་ ,་རིམ་བཞིན་g་ དེད་གཡགོཔ་དང་ �མ་འཁོར་Iན་Cོང་གི་འས་ཡང་

!ོད་དགོ། གནས་|ན་ལོ་ངོ་Z་མ་ཚང་བའི་)་གོང་ལས་ དགོངས་L་ ཡངན་ གོ་གནས་

ལས་བཏོན་བཏང་པ་ཅིན་ ཁོ་ར་དགོངས་Lའི་Mབས་4་vག་4ས་མི་དང་ ཆ་�ོམས་པའི་

ད;ལ་བEོམས་དེ་ ལོག་གLང་4་xལ་དགོ་ ད;ལ་_བས་ཅིག་ཁར་!ོད་ནི་དང་ ,་

རིམ་A་ིའས་X་ =ར་�གས་༡ པ་rར་g་ཨིན། 

བIད་འJིན།བIད་འJིན།  
21. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་4་ འBལ་འJིན་ཐོབ་ལམ་ཡོད། ཐོབ་ཐངས་འདི་=ར་�གས་ 

༡ པ་rར་!ོད་དགོ། 

ངལ་གསོ།ངལ་གསོ།  

22. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་4་ གཤམ་གསལ་ངལ་གསོའི་རིགས་Xའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད: 

ཀ༽ dོ་�ར་ངལ་གསོ། 

ཁ༽ d་ཐོབ་ངལ་གསོ། 

ག༽ Cེས་མའི་ངལ་གསོ། 

ང་༽ ཕའི་ངལ་གསོ། 

ཅ༽ \ན་བཅོས་ངལ་གསོ། 
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གས་འབབ་�ི་གནང་/ིན་འས།གས་འབབ་�ི་གནང་/ིན་འས།  

23. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་4་ གས་འབབ་�ི་ གནང་/ིན་འས་�ི་ཐོབ་ཐངས་་ཡོད་མི་

དེ་ =ར་�གས་ ༡ པའི་ནང་བཀོད་མི་rར་g་ཨིན། 

འ+ལ་Lགས་�ི་Mབས་4་འ+ལ་Lགས་�ི་Mབས་4་  རང་འNེརང་འNེལ་Aི་ལ་Aི་  དོས་ཆས་Cེལ་འGེན་Aི་དོན་4་ཟད་འ ོ།དོས་ཆས་Cེལ་འGེན་Aི་དོན་4་ཟད་འ ོ།  

24. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་4་ འས་མི་�ེ་བཙག་འ་Bབ་པའི་�ལ་ལས་ ཡང་ན་ 5ལ་

ཡོངས་ཚོགས་Eེའི་.ད་yན་Aི་ མི་ངོ་Zའི་ ངས་:་འདེམས་བMོ་གནང་པའི་�ལ་ལས་ 

རང་འNེལ་Aི་དོས་ཆས་Cེལ་འGེན་A་ིདོན་4་ ཟད་འ ོ་X་ཐོབ། ཐོབ་ཐངས་དེ་X་ =ར་

�གས་ ༡ པའི་ནང་བཀོད་མི་rར་g་ཨིན། 

མན་Pེན་Qིར་!ོད།མན་Pེན་Qིར་!ོད།  

25. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་ཅིག་4་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་ནང་གསལ་rར་ !ོད་པའི་མན་

Pནེ་X་ Qིར་བCོད་འས་མིའི་འདེམས་ཁོངས་�ི་ འདེམས་�ིའི་ས་_ོང་བ:བ་མི་ཚབ་

མ་དེ་4་!ོད་ནི་ ཡང་ན་ Qིར་ལོག་!ོད་དགོ། 

གསོ་བའི་མན་Pེན།གསོ་བའི་མན་Pེན།  

26. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་4་ 5ལ་ཡོངས་གསོ་བའི་\ན་བཅོས་བཅའ་ཡིག་དང་འ�ིལ་ཏེ་

གསོ་བའི་མན་Pེན་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 
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ལེ&་བཞི་པ།ལེ&་བཞི་པ།  

དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན།དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན།  

དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན།དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན།  

27. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་གི་ དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་Aི་ཐོབ་ལམ་འདི་ བཅའ་�ིམས་འདིའི་

དགོངས་དོན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཐོབ།  

28. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་ཅིག་4་ དགོངས་Lའི་གསོལ་རས་དང་ དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་

གཞན་Xའི་ཐོབ་ལམ་མེད་མི་འདི་ཡང་: 

ཀ༽ བཏོན་བཏང་བ་ ཡང་ན། 

ཁ༽  ཉེས་ཁ་ ཡང་ན་ ཉེས་འ+གས་Mོར་ཤེས་Rོགས་aང་བའི་འNེལ་གནད་Mབས་ 

ཤེས་བཞིན་g་ 5ལ་ཁབ་�ི་Qི་ཁར་Eོད་པ། 

ག༽  �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་དང་འNེལ་གནད་ཅན་Aི་ལས་གཡོག་Mོར་ �ི་ཚོགས་�ི་

བMོས་པའི་དབང་འཛིན་ཅིག་གི་མgན་སར་ ངོ་བཅར་ ཡང་ན་ བདེན་

~ངས་ ཡིག་ཆ་གང་ཡང་མ་བཏོན་པ། 

འཚོ་Rེན་མ་ད;ལའཚོ་Rེན་མ་ད;ལ །།  

29. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་4་ 5ལ་ཡངོས་དགོངས་Lའི་=ར་ཕོགས་དང་འཚོ་Rེན་མ་ད;ལ་

Aི་�མིས་དང་ བཅའ་ཡིག་X་དང་འ�ིལ་ཏེ་འཚོ་Rེན་མ་ད;ལ་ཁེ་ཕན་Aི་ཐོབ་ཐངས་ཡོད། 

གས་བ9ེའི་གསོལ་རས།གས་བ9ེའི་གསོལ་རས།  

གས་བ9ེའི་གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་གསོལ་རས་ ཐོབ་ཐོབ་ཐཐངངསས ་་�ི་ཚད་གཞི།�ི་ཚད་གཞི།  

30. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་ ཁོ་རའི་གནས་|ན་ལོ་ངོ་Z་ཚང་_ེ་ དགོངས་Lའི་Mབས་4་ཊ་

བ9ེའི་གསོལ་རས་འདི་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་འོག་4་བཀོད་མི་དང་འ�ིལ་ཏེ་!ོད་དགོ། 
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གས་བ9ེའི་གས་བ9ེའི་གསོལ་རགསོལ་རས་�ི་ས་�ི་ད;ལ་ཚད། ད;ལ་ཚད།         

31. གས་བ9ེའི་གསོལ་རའི་ད;ལ་ཚད་འདི་ =ར་�གས་ ༡ པ་rར་g་ཨིན། གལ་cིད་

འས་མི་དེ་གིས་ གནས་|ན་མ་ཚང་བའི་)ོན་དང་ ཡང་ན་ གཡོག་གི་ ས་ལས་

དགོངས་ ོལ་བཏང་ཚེ་ གས་བ9ེའི་གསོལ་ར་མི་ཐོབ། 

གས་བ9ེའི་གས་བ9ེའི་གསོལ་རགསོལ་རས་�ི་ས་�ི་བདེན་དTད།བདེན་དTད།  

32. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་གིས་ དགངོས་L་གསོལ་རས་�ི་ཐོབ་བ*ོད་བཀོད་མི་འདི་ �ི་

ཚོགས་�ི་འNེལ་ཡོད་འས་མི་དེ་གི་ལས་གཡོག་ཐོ་དེབ་ནང་ལས་ འགན་!ོད་དབང་འཛིན་

Aིས་བདེན་དTད་འབད་དགོཔ་དང་ ཆེད་g་བཀོད་པའི་འNི་ཤོག་ནང་ངོ་/རོ་འབད་དགོ། 

གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་གནང་མི་དབང་འཛིན།གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་གནང་མི་དབང་འཛིན།  

33. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་X་གི་གས་བ9འེི་གསོལ་རས་�ི་ཐད་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ཡོངས་

.བ་zང་ཆེན་Aིས་ /ོར་འ0ག་uང་བའི་བཅའ་ཡིག་དང་འ�ིལ་ཏེ་ �ི་ཚོགས་�ི་འས་

མི་X་4་ གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 

34. �་ིཚོགས་�ི་འས་མི་X་གིས་ �ི་ཚོགས་ལས་ གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་དང་ དགོངས་

Lའི་ཁེ་ཕན་གཞན་X་ རང་མ0ག་གི་ད;ལ་ཕོགས་ག་ལེན་ས་ལས་ཐོབ་བ*ོད་བཀོད་དགོ། 

དགོངས་Lའི་འBལ་བLད།དགོངས་Lའི་འBལ་བLད།  

35. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་ཅིག་ དོན་ཚན་ ༢༨ པའི་ནང་བཀོད་པའི་I་མཚན་ལས་བRེན་ཏེ་

མེན་པར་ ཡིག་ཚང་ལས་དགོངས་L་འབད་བ་ཅིན་ དེའི་ཐོབ་ལམ་ཡང་: 

(ཀ) འBལ་འས་ (རང་འNེལ་Aི་དོས་ཆས་འབག་ནིའི་དོན་4་མ་ཡིན་པ་) 

འས་མི་ཁོ་རའི་,་ངོ་མ0ག་གི་ད;ལ་ཕོགས་�ི་ཐོབ་ཚད་དང་འG་མཉམ་དང་། 
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(ཁ) རང་འNེལ་Aི་དོས་ཆས་འབག་ནིའི་དོན་4་ ཟད་འ ོའི་ཐོབ་ཐངས་=ར་�གས་ 

༡ པ་rར་g་ཨིན། 

36. ཚེ་ལས་འདས་པའི་ �ི་ཚོགས་�ི་འས་མིའི་བཟའ་ཚང་X་ རང་གི་ག|ས་ཁར་འ ོ་

འBལ་Aི་དོན་4་ /ོར་འ0ག་uང་བའི་བཅའ་ཡིག་དང་འ�ིལ་ཏེ་ འBལ་འས་�ི་ཐོབ་

ཐངས་ཡོད། 

དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་!ོད་ནི་གི་དོན་4་ ངོས་འཛིན་ཅན་Aི་མི་ངོ།དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་!ོད་ནི་གི་དོན་4་ ངོས་འཛིན་ཅན་Aི་མི་ངོ།  

37. ཚེ་འདས་�ི་ གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་དང་ དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་གཞན་X་ བཅའ་

�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཁོང་རའི་ངོས་འཛིན་ཅན་Aི་མི་ངོ་X་4་ !ོད་དགོ། 

38. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་ཚེ་འདས་Mབས་�ི་དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་ལེན་ནིའི་དོན་4་ འས་མི་

དེ་གིས་ ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གཅིག་གམ དེ་ལས་མང་བའི་�ལ་ཐོབ་ཅན་X་གི་མིང་

ཐོ་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་zང་ཆེན་ཡིག་ཚང་4་ !ོད་དགོ། 

39. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་ཅིག་གིས་ བཅའ་�ིམས་འདིའི་ནང་གསལ་rར་ མི་གཅིག་ལས་

vག་པའི་�ལ་ཐོབ་ཅན་_ོན་ནིའི་རེ་འདོད་ཡོད་ཚེ་ �ལ་ཐོབ་ཅན་རེ་རེ་4་!ོད་ནིའི་བ5་ཆ་

ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། 

40. �ལ་ཐོབ་ཅན་བཀོད་བཀོདཔ་X་དང་ �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་དེ་གིས་ཆ་དaང་བཏང་བའི་

བ�་འJིན་ཆ་གནས་ཅན་X་ཆ་འཇོག་གི་ཐད་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་zང་ཆེན་ཡིག་ཚང་4་

ཐོབ་པའི་ཚེས་ ངས་ལས་འགོ་བ�གས་ནི། 

41. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་ ཚེ་འདས་�ི་�ལ་ཐོབ་ཅན་མེད་ཚེ་ གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་དང་ 

དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་X་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་�ིམས་X་དང་འ�ིལ་ཏེ་!ོད་དགོ། 
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མི་དམངས་�ི་མ་ད;ལ་4་མི་དམངས་�ི་མ་ད;ལ་4་  Aོང་Wད་ཡོད་མི་X་Aོང་Wད་ཡོད་མི་X་  ལོག་བཏབ་ནི་གི་དོན་4་ དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་ལས་ལོག་བཏབ་ནི་གི་དོན་4་ དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་ལས་

བཏོགས་ནི།བཏོགས་ནི།  

42. �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་ཅིག་ དགོངས་Lའི་Mབས་4་ ཡང་ན་ ཚེ་ལས་འདས་པའི་Mབས་

4་ འས་མི་ དེ་ལས་ལེན་ནི་ཡོད་པའི་ ད;ལ་བEོམས་དེ་ ལོག་བཏབ་མ་ཚར་བར་

ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོ་རའི་གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་ ཡང་ན་ 5ལ་ཡོངས་དགོངས་Lའི་=ར་

ཕོགས་དང་འཚོ་Rེན་མ་ད;ལ་དང་གཅིག་ཁར་  ོས་བmན་Aི་ཐོག་ལས་ འཚོ་Rེན་མ་

ད;ལ་ནང་ རང་གི་འཚོ་Rེན་མ་ད;ལ་ ཞལ་འདེབས་�ི་ཐོག་ལས་བཏོགས་དགོ། 

དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་Aི་བདག་Cོང་།དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་Aི་བདག་Cོང་།  

43. ཚོགས་ཁང་སོ་སོའི་zང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ འཛིན་ཐོའི་དོན་4་ �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་

ཅིག་9་བ�ད་བཏང་བའམ་ དགོངས་ཕོག་ ཡང་ན་ དགོངས་Lའི་Mོར་ལས་ ཁོང་རའི་

ལས་གཡོག་ཡིག་[ོད་དང་ འཛིན་ཐོ་Iན་Cོང་འཐབ་དགོ། 

44. �ི་ཚོགས་�ི་ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་zང་ཆེན་Aིས་ དགོངས་Lའི་ཁེ་ཕན་དང་འNེལ་བ་ཡོད་

པའི་ཡིག་ཆ་X་བཟོ་དགོཔ་ཨིན་uང་ �ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་དེ་4་ aས་ཉེས་�ི་�ན་L་

མེདཔ་ཅིག་དགོ། 

=ར་འས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན།=ར་འས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན།  

45. ད;ལ་ཕོགས་vན་ཚོགས་�ིས་ འོས་མཚམས་དང་yན་པར་ བ9ི་འཇོག་འབད་བའི་=ར་

འས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་X་ gས་དང་gས་:་ =ར་�གས་ནང་བཀོད་ཆོག། 
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ལེ&་Z་པ།ལེ&་Z་པ།  

[་ཚོག[་ཚོགསས །།  

འJི་[ོན།འJི་[ོན།  

46. ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ འས་མི་ཡོངས་བEོམས་ལས་ ག:མ་དT་གཅིག་གིས་ ོས་དོན་

xལ་བ་ཅིན་ བཅའ་�ིམས་འདི་4་ ཁ་Mོང་ .ད་པར་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཅས་�ི་ཐོག་

ལས་ འJི་[ོན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་Qེད་མང་ཐོག་ལས་ ཡང་ན �ི་

ཚོགས་vན་བLགས་Mབས་4་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚོགས་5ན་བ�ར་མིའི་ ལ་4་ཡོད་པའི་
འས་མི་ཡོངས་བEོམས་�ི་ ག:མ་དT་གཉིས་ལས་མ་�ང་བའི་ ཚོགས་5ན་ཐོག་ལས་ 

�ི་ཚོགས་�ི་མཛད་qོ་དང་ དོན་\ིན་4་གནོད་པ་མེདཔ་ཅིག་དགོ། 

ཚིག་དོན་Aི་དབང་ཚད།ཚིག་དོན་Aི་དབང་ཚད།  

47. བཅའ་�ིམས་འདིའི་{ོང་ཁ་དང་དjིན་Mད་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འG་བའི་གནད་རེ་འཐོན་ཚེ་ 

{ངོ་ཁའི་ཚིག་དོན་4་ཆ་གནས་བ=ང་དགོ།



༡༡༡༡    

\ོན་ཚིག། 

5ལ་}ོན་འབངས་ག:མ་vག་བསམ་fམ་དག་གི། ། 

}ོ་ ོས་རིག་པའི་9ལ་Aིས་ཉེར་Gངས་ཏེ། ། 

ལས་འNས་eང་}ང་fམ་གཞག་མ་ནོར་བའི། ། 

ཐབས་འདིས་འ ོ་bན་ཞི་བདེར་�ོད་པར་ཤོག ། 

མ་འོངས་\ན་hོངས་ཞིང་འདིའི་v་ལམ་g། ། 

འཚེ་མེད་ཞི་བདེའི་ཉིན་མོར་jེད་པའི་གཟིས། ། 

དགའ་Cིད་ཕན་བདེའི་[ང་བ་མི་ཉམས་པར། ། 

Gང་�ིམས་Gི་བ:ང་bན་�་.བ་པར་ཤོག ། 

མངའ་བདག་བIད་འཛིན་ཆོས་5ལ་རིམ་jོན་�ིའི། ། 

�་ཚེ་མི་འ�ར་�ོ་*ེའི་ངོ་བོར་བRན། ། 

གེགས་མེད་གས་དགོངས་ཡིད་བཞིན་འBབ་�ར་ནས། ། 

དབང་�ག་བIད་འཛིན་བ_ན་cིད་5ས་པར་ཤོག །



༡༡༡༡    

=ར་�གས་༡ པ། 

�ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་Xའི་ད;ལ་འNེལ་ཐོབ་ལམ་Aི་ཚད་གཞི།�ི་ཚོགས་�ི་འས་མི་Xའི་ད;ལ་འNེལ་ཐོབ་ལམ་Aི་ཚད་གཞི།  

1. ད;ལ་ཕོགས་    ད;ལ་ཕོགས་vན་ཚོགས་�ི་ ོས་འདེབས་འབད་མི་rར་g།                          

2. ཁང་dའི་=ར་འས་     གོང་མXངས། 

3. འ�ག་ནང་འཁོད་�ི་འBལ་འས་    གོང་མXངས། 

4. �མ་འཁོར་ཉོ་ནིའི་མ་ད;ལ་(_བས་ཅིག་4་)       གོང་མXངས། 

5. �མ་འཁོར་Iན་Cོང་ཟད་འ ོའི་=ར་འས་   གོང་མXངས། 

6. འBལ་འJིན་བIད་འJིན་    གོང་མXངས། 

7. དེད་གཡོག་པའི་འས་     གོང་མXངས། 

8. གས་བ9ེའི་གསོལ་རས་    གོང་མXངས། 

9. གས་འབབ་གནང་/ིན་=ར་འས་   གོང་མXངས། 

10. འ+ལ་Lགས་Mབས་རང་འNེལ་དོས་ཆས་འབག་ནིའི་འས་  གོང་མXངས། 

11. ཉིན་བ_ར་ཟད་འས་     གོང་མXངས། 


