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Ngak knga Fasting 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེ་ ང་གནས་བཤད་ཁོ་མོ་ཨེ་རདེ། ང་གནས་ཆེ་བ་བོ་བཤད་ཚར་སོང། དེ་ནས་ ན་གཅིག་མ་བཤད་ཚར་སངོ།  
ཁ། བཤད་ཚར་ནི་རེད།  
 
ཀ། དེ་ནས་ད་ཉག་གནས་བཤད་ ་ཡོད་རེད་་་ དསེ་ ོས་ན་ཡང་ག མ་པ་ཅན་པོ་་་ ད་ཇེ་ ་ཇེ་ ་རདེ། ད་ ་མོ་འ ་འ ་བོ་རེད།  དེ་ ་མོ་
ཡར་ལ་ལང་ནས་གསོལ་ ང་ཟེར་  དེ་ ོན་མ་ད་འ ་འ ་རེད་་་ དེ་གསོལ་ ང་ཟེར་ ་བོ་་་ ང་གནས་གི་ ོམ་པ་ལེན་ ་བོ་་ གསལོ་ ང་
ཟེར་ ་བོ་ལེན་ ་ཡོད་རེད། ནོ་མ་ད་ཆ་རེད། གཅིག་ད་གཅིག་རེད་ དེ་ལང་ནས་་ ཁ་ལག་བ ་ནས་་གཙང་མ་ ོས་་ ཡན་ལག་ འི་ ས་
ོས  གཙང་མ་ལང་མ་ ོས་་ དེ་ནས་ ག་འཚལ་་་  རང་གི་ད་འདོན་པ་་་ ་མའི་མར་གནང་ནི་ཡིན་ནའང་འ ་  རང་ག་ིཡར་་ རང་གི་
ོམ་པ་ཡོད་བདག་ཞིག་ཡིན་ན་ ནོ་མ་རང་ལ་ཡོད་བདག་ཞགི་ཡིན་ན་ ཡར་ར་འདོན་ན་ཆོག་ནི་རདེ། ད་ེནས་ ོམ་པ་ད་རའེི་ད་གསལོ་
ང་ ང་ཚར་ ས་  ཇ་འ ང་ན་ཆོག་རེད་་་ ཇ་གང་དོ་རེ་འ ང་ན་ ོན་ནི་མ་རེད། ཇ་ ངས་མོ་གང་དོ་རེ་འ ང་་ ད་དེ་འ ་ སོ  ཉི་མ་

གང་བོ་རང་གཉདི་གི་འདོན་པ་ཅི་ཞིག་འདོན་ན་ ང་གནས་ཡ་ཅི་ཞགི་འདོན་བསམ་ན་ ད་ ན་པོ་ ན་མོ་ཞིག་ཡིན་ན་ ད་མི་ཤེས་ནི་ཚད་
ཚད་གི་ད་མ་ནེ་ ང་ ང་འདནོ་ནས་བ ད་ན་ཆགོ་རེད།  དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་ ཅི་ཤསེ་ན་དེ་འདོན་ན་ཆགོ་རེད། ད་བན་སརེ་མོ་བ་ཞིག་ཡིན་
ན་འ ་འི་ ཡི་གེ་ཤེས་བདག་དེ་མོ་ ང་གནས་དེ་མོ་འདོན་པ་འ ་ཉ་ ་ ང་ ་འདནོ་ ་ཡོད་རེད། ད་ད་ེབོ་ཚང་མ་ལང་མ་འདོན་ནས་ ་
མོ་ནས་འདོན་ནས་ཉི་མའི་གངོ་མཚམས་འདོན་ནས་ དེ་ནས་ རང་གི་ ག་འཚལ་ན་ རོ་ར་ སོ་ན་ འདནོ་པ་འདནོ་ན་ ད་དེ་འ ་ སོ་
ནས་ ང་གནས་ ང་ནས་ཡག་པོ་ལས་ཚིག་ ང། ར་ ་ སོ  ཡ་བཤད་མ་བཤད་ ས   གང་ཡིན་ན་ཡར་བ ག་མ་བ ག་ཡེས་  དེ་འ ་
ས་ཆགོ་ནི་མ་རདེ། ང་གནས་ ང་ ས་ནང་ཡིན་ན་ད་ཡིན་རེད།  དེ་དེ་འ ་ སོ་ ཟེར་ ་དེ་་་་་ ཉི་མའི་གུང་ལ་ཐོན་ ས་གུང་ཚགི་ཟ་ནི་

རེད། དེ་གུང་ཚིག་ད་ ་ཟེར་ ་བོ་རདེ། དཀར་ག མ་མ་གཏོགས་ཟ་ཆགོ་ནི་མ་རེད། གུང་ཚིག་དེ་ ང་གནས་དཀར་པོ་ཆེ་བོ་ཡིན་ནའང་འ ་ 
འ ེང་བ་ ན་གཅིག་ཡིན་ནའང་འ ་ ཉག་གནས་ཡིན་ནའང་འ །  དེ་འ སོ་ཤ་ ོག་པ་ལ་ ག་ད་དེ་མ་ོགི་རིགས་ཟ་ཆགོ་ནི་མ་རེད། དེ་དེ་
འ སོ་དཀར་ག མ་དག་དག་ཟ་ནི་རེད། ད་གཅིག་མར་ ་ར་ཞོ་འོ་མ་ དཀར་ག མ་མངར་ག མ་གི་ཟ་མ་དེ་གཙང་མ་ཟ་དགོས་ ་རདེ། 
ང་གནས་ཐམས་ཅད་གི་གུང་ཚགི་དེ་འ ་གསོས་ ་རེད། དེ་ནས་གུང་ཚིག་དེ་གསོས་ཚར་ ས་ ཁོ་རང་ག་ི་གུང་ཚིག་བ ག་ཅིག་ཟོས།  དེ་

འ ་ སོ་ཚར་ ས་ཟེར་ ་དེ་  དེ་ ས་ཁ་གྲགས་ན་ཆགོ་རེད། ི་ ོ་དེ་འ སོ་དེ་ལ་ཡང་ ད་རེའི་ཉི་མ་གཅགི་བོར་ཁོ་རང་གི་་འདོན་པ་ཅི་
ཞིག་ཡིན་ན་ ཆསོ་ཅི་ བ་ན་ བ་ནས་ཡག་པོ་ སོ་ནས་བ ད་ སོ   ད་ེ ོས་ ི་ ོ་ཇ་གང་དོ་འ ་འ ང་ན་ཆོག་རེད་་་་ ཁ་གྲགས་ན་ཆགོ་
རེད། སང་ཉིན་ནམ་གསལ་ ས་ཡང་གུང་ཚིག་དེ་འ ་བཞིན་ཉག་གནས་ ང་བདག་ཞིན་ཡིན་ན་དེ་འ ་གསོལ་ ང་ ང། ཡང་ཁ་སང་དང་
ནང་བཞནི་ སོ། ཡང་གུང་ཚིག་ཞགི་ཟོས་ ་མོ་དང་ དགོང་མོ་ལ་ཇ་གང་རེ་འ ང། དེ་འ ་ཁ་གྲགས་ནས་ ད་ཆ་བཤད་ནས་ལས་ཀ་ལས་
ཞོར་དང་  ལས་ཀ་ ོས་ ས་འ ་འ ་མི་གསདོ་ ་  ལས་ཀ་ལགེས་པོ་འ ་ཡིན་ན་ལས་ཀ་ལས་ཞརོ་དང་ ང་ན་ཆགོ་རེད། གལ་ ད་ཉ་ ་
ང་ ་ལས་དགསོ་ན་   དེ་རདེ་དེ།  

 
 
English translation: 
 
A: We were talking about fasting, right?  We finished talking about the white fasting and one-
meal-a-day fasting. 
 
B: Yes, we did. 
 
A: Then it comes to Ngak kngas, which is the third one. It is going to get easier and easier. Like 
we have talked [about], taking vows is the same for all three types of fasting.  And after you get 



up in the morning, it is still like what we have already talked about. You have to do a clean wash 
up. Clean your five limbs and you have to clean it really well.  Then you can do prostration, 
chant.  Whether you have already taken the long-term vows or you are taking it on that day, you 
can chant. After taking the vows for that day morning, you can have some tea. It won’t hurt the 
ritual if you drink some tea.  You can have some tea without milk. For the whole, you can chant 
whatever you want, whatever you want to chant for the fasting. If you are an ordinary lay man, 
and you don’t know how to read, you can just chant the simple ones which do not require 
reading from a text.  In any case, you can read the ones you are familiar with.  If you are a 
Buddhist monk or someone who knows how to read, then you can chant the particular fasting 
scriptures. Basically, you chant all morning until noon time, or you can do prostration and 
circumambulation along with chanting.  You have to keep good humility, not running around and 
making noises. This is the case for almost all rituals. You can do all these rituals until noon and 
then you can have lunch. You are only allowed to eat the three whites (milk, butter and curd) for 
fasting, which further means you are not allowed to have meat, garlic related food and turnip.  
You can only eat white food such as butter, cheese, yogurt and milk. This is the case for all types 
of fasting.  You should eat a full lunch and then after that you can talk.  Similarly, for the 
afternoon, like that [from the] morning, you can chant and do any rituals you want, no 
restrictions on what you chant or what kind of rituals you do.  You can have some tea late in the 
afternoon if you feel thirsty. You are also allowed to talk, but you are not allowed to have dinner.   
However if you are someone who is continually going to fast the next day, then it is exactly like 
we have talked [about] earlier. You have to go take the vows early in the morning and then have 
the lunch around noon. In the mornings and afternoons, you can [have] some tea. As usual, you 
are allowed to talk during this fast, and you can do any rituals you like. During fasting, you are 
not allowed to kill, not even an insect.  If you have housework that has to be done on that day, 
you can also do some of that, however, that housework can not involve killing of any sort. That’s 
what you do for the last type of fasting, it can substitute for the white fasting. 
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