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保护所有人免遭强迫失踪国际公约

མི་ཐམས་ཅད་བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་ ་མི་འ ོ་བར་ཁག་ཐེག་ ེད་

པའི་ ལ་ ིའི་ ི་ཆིངས།

ཚ གས་ཆེན་ བས་ ག་ ་རེ་གཅིག་པ།

 ོས་གཞི། ༦༨

ཚ གས་ཆེན་ ི་ཆོད་ཡིག

[རིམཔ་ག མ་པའི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ ན་ (A/61/448)གཞིར་
བ ང་།]
61/771. མི་ཐམས་ཅད་བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་ ་མི་འ ོ་བར་ཁག་ཐེག་

 ེད་པའི་ ལ་ ིའི་ ི་ཆིངས།

ཚ གས་ཆེན་ ིས་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་དོན་ཁང་གིས་ ི་ལོ་༢༠༠༦ལོའི་ ་༦་པའི་ཚ ས་

༢༩ཉིན་ ི་ཆོད་ཡིག་ཨང་1/1ནང་མི་ཐམས་ཅད་བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་ ་མིི་འ ོ་

བར་ཁག་ཐེག་ ེད་པའི་དོན་ཚན་ལ་མོས་མ ན་ ང་བར་ཡིད་འཇོག་དང་།

1. མིའི་ཁེ་དབང་ལས་དོན་ཁང་གིས་མོས་མ ན་ ང་བའི་མི་ཐམས་ཅད་བོར་བ ག་ ་

མི་འ ོ་བར་ཁག་ཐེག་ ེད་པའི་ ལ་ ིའི་ ི་ཆིངས་ལ་ཁག་ཐེག

2.  ོས་ཆོད་དེའི་ ར་བཀོད་དེ་མི་ཐམས་ཅད་བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་ ་མི་འ ོ་

བར་ཁག་ཐེག་ ེད་པའི་ ལ་ ིའི་ ི་ཆིངས་ ན་ལ་བ གས་ཤིང་།  ི་ཆིངས་ནང་ གས་པ་

དང་དེ་ལ་མིང་ གས་འགོད་པ། ཆོག་མཆན་གནང་བ་བཅས་ལ་མོས་མ ན་ ང་བ།



3.  ་རི་སིར་མིང་ གས་འགོད་པའི་མཛད་ ོའི་ ེང་ ི་ཆིངས་འདི་བ གས་ཤིང་མིང་

 གས་འགོད་ ་འ ག་པ།

 ི་ལོ་༢༠༠༦ལོའི་ ་

༡༢པའི་ཚ ས་༢༠ཉིན།

 བས་༨༢པའི་ཚང་

འཛ མས་ ོས་ཚ གས།

 ར་བཀོད།

མི་ཐམས་ཅད་བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་ ་མི་འ ོ་བར་ཁག་ཐེག་ ེད་པའི་ ལ་ ིའི་

 ི་ཆིངས།

མགོ་བ ོད །

 ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ་ ིམས་ ེ།

ཡོངས་ བ་ ི་བ ི་འཇོག་དང་མིའི་ཁེ་དབང་།  ་བའི་རང་དབང་བཅས་ལ་ ང་ ོབ་ ེད་

པའི་འོས་འགན་ ལ་ཁབ་སོ་སོར་ཡོད་པར་ཡོད་འཇོག་དང་། འཛམ་ ིང་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་བ གས་ཡིག་ལ་ཡིད་འཇོག དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས། རིག་གནས་ ི་ཁེ་དབང་གི་

 ལ་ ིའི་ ི་ཆིངས།  ི་དམངས་དང་ཆབ་ ིད་ཁེ་དབང་གི་ ལ་ ིའི་ ི་ཆིངས། མིའི་ཁེ་

དབང་དང་མི་ཆོས་རིང་ གས་ ི་ ིམས།  ལ་ ིའི་ཉེས་ ིམས་ བ་ཁོངས་ ི་འ ེལ་ཡོད་

ཡིག་ཆ་དག་ལ་ ིར་བ ས། ཡང་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ ིས་ ི་ལོ་

༡༩༩༢ལོའི་ ་༡༢་པའི་ཚ ས་༡༨ཉིན་མོས་མ ན་ ང་བའི་ཆོད་ཡིག་ཨང་47/133ནང་གི་

མི་ཐམས་ཅད་བཙན་ གས་ ིས་མེད་བ ག་ ་མི་འ ོ་བར་ཁག་ཐེག་ ེད་པའི་བ གས་

གཏམ་ལ་ ིར་བ ས། བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་འ ོ་བར་ ེད་པའི་ཚབས་

ཆེན་རང་བཞིན་ལ་ངོས་ཟིན་ཞིང་། དེ་ནི་ནག་ཉེས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛ ན། དེར་མ་ཟད།



 ལ་ ིའི་ ིམས་ ིས་གཏན་འཁེལ་གནང་བའི་གནས་ ལ་ལ་ཤས་ ི་འོག་ ་དེས་མིའི་

རིགས་ལ་གནོད་ ོན་བཟོ་ཉེན་ཡོད་པར་ངོས་ཟིན། བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་

འ ོ་བར་ ེད་པ་དེ་བཀག་འགོག་དང་། བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་མེད་བ ག་ ་འ ོ་བར་

 ེད་པའི་ནག་ཉེས་ལ་འགལ་ ང་། ཉེས་ཆག་ཕོག་མེད་པའི་གནས་ ལ་བཀག་འགོག་ ེད་

པའི་ཆོད་སེམས། མི་ཐམས་ཅད་ལ་བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་ ་མི་འ ོ་བར་ ེད་

པའི་ཁེ་དབང་དང་། གནོད་འཚ ་ཕོག་མཁན་ལ་ ིམས་འཛ ན་ ིས་ ང་བཞག་ ོས་ ིན་

ཚབ་འཇལ་དགོས་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད་པར་ངོས་འཛ ན། གནོད་འཚ ་ཕོག་མཁན་བཙན་

 གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་བཏང་བའི་ ོད་དོན་དང་མེད་བ ག་ ་སོང་བའི་མིའི་

གནས་ ལ་དངོས་བཅས་ལ་ ས་ལོན་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་ལ། དམིགས་ ལ་དེའི་ ད་

 ་རང་དབང་ ོས་བ ་འ ིན་འཚ ལ་བ ་དང་། བ ད་བ ར། དང་ལེན་བཅས་ ེད་པའི་

ཁེ་དབང་ཡོད་པ་དེ་གསལ་བ གས།

 ོས་འཆམ་ ང་བའི་ནང་དོན་གཤམ་ ར།

ཁག་དང་པོ།

དོན་ཚན་དང་པོ།

གཅིག མི་ ་ཡིན་ ང་བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་ ་འ ོ་མི་ ང་།

གཉིས། འཐབ་འ ག་གི་གནས་ ལ་ལམ་འཐབ་འ ག་གིས་འཇིགས་ ང་ཡོད་པ།  ལ་

ནང་གི་ཆབ་ ིད་ ི་ཡོ་ལང་། ཡང་ན་ཛ་ ག་གི་གནས་ ལ་གཞན་པ་མཐའ་དག་ཡང་

བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་གཏོང་བའི་དག་འ ད་ ་ ེན་ ས་མི་ཆོག

དོན་ཚན་གཉིས་པ།

གཅིག  ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་གི་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་གཏོང་བ་ཞེས་པ་ནི།

 ལ་ཁབ་ ི་ངོ་ཚབ་བམ།  ལ་ཁབ་ ིས་ཆོག་མཆན་ནམ།  བ་ ོར། ཁས་ལེན་ཐོབ་པའི་མི་

 ེར་རམ་ཚ གས་པས། འཛ ན་བ ང་ངམ། བཀག་ཉར།བཙན་ ིད་སོགས་ མ་པ་མཐའ་དག་



གིས་རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་བ། དེར་མ་ཟད། དོན་དངོས་ཁས་ལེན་མི་གནང་ཞིང་། བོར་

བ ག་ཤོར་བའི་མིའི་གནས་ ལ་ ་གསང་ ས་ཏེ། དེ་ལ་ ིམས་ གས་ ིས་ ང་ ོར་ཐོབ་

པར་བཀག་ ་བཟོ་བ་ལ་གོ

དོན་ཚན་ག མ་པ།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་ འོས་འཚམ་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་དེ།  ལ་ཁབ་ ི་ཆོག་

མཆན་དང་ བ་ ོར། ཁས་ལེན་མ་ཐོབ་པའི་མི་ ེར་རམ་ཚ གས་པས་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་

ནང་གཏན་འཁེལ་གནང་བའི་ ་ ོད་ ེལ་ ིན་ཡོད་མེད་ལ་ ད་ཞིབ་དང་། གལ་ཏེ་ཡོད་

ཚ ་དེའི་འགན་འ ིའི་མི་ ་ ིམས་ལ་ ོར་དགོས།

དོན་ཚན་བཞི་བ།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་འོས་འཚམ་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་དེ། རང་ ལ་ ི་མངའ་

ཁོངས་ནས་བ ན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་གཏོང་བ་དེ་ཉེས་ ིམས་དང་འགལ་བར་

ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ ་བ།

གཞི་ ་ཆེན་པོའམ་ ་འ གས་ ན་པའི་ ོ་ནས་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་

གཏོང་བའི་ ་ ོད་དེས་འ ེལ་ཡོད་ ལ་ ིའི་ ིམས་ ིས་གཏན་འཁེལ་གནང་བའི་མིའི་

རིགས་ལ་གནོད་ ོན་གཏོང་བའི་ཉེས་པ་བཟོས་ཚ ། འ ེལ་ཡོད་ ལ་ ིའི་ ིམས་ ིས་ཐག་

བཅད་པའི་ ིས་འ ང་དང་ ་ལེན་འོས།

དོན་ཚན་ ག་པ།

གཅིག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་དགོས་ངེས་ ེད་ཐབས་ ད་དེ། མ་མཐའ་ཡང་

གཤམ་ ི་མི་ ་འདི་དག་གི་ཉེས་དོན་འགན་འ ི་ ད་ཞིབ་ ེད་དགོས།

ཀ བཙན་ གས་ ོས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་གཏོང་བ་དང་དེ་འ འི་ ོད་དོན་ནང་ གས་པ།

བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་གཏོང་བའི་ ་ ོད་ ེལ་མཁན་ལ་བཀའ་བ ་གཏོང་



བ། ངན་ ལ་ ེད་པའི་མི།

ཁ རིམ་མཐོའི་དཔོན་པོ།

1. སོ་སོས་མགོ་ ིད་གནང་བའི་ས་ཁོངས་ནང་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་གཏོང་

བའི་གནས་ ལ་ ང་དང་འ ང་བཞིན་པ་ཤེས་ ང་དེ་ལ་ཁ་ཡ་མི་ ེད་པ།

2. བཙན་ གས་ ི་མི་ ་བོར་བ ག་ ་གཏོང་བའི་ ོད་དོན་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ ་

འ ལ་ལ། ཚ ད་འཛ ན་དང་དེའི་འགན་འ ི་ ད་ཞིབ།

3. སོ་སོའི་དབང་ཆའི་ བ་ཁོངས་ནང་ ་འོས་འཚམ་དང་ ས་ ན་ ི་ ་ཐབས་ ད་ནས་

བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་གཏོང་བའི་ ་ ོད་ལ་བཀག་འགོག་མ་ ས་པའམ།

གནད་དོན་དེ་དག་འ ེལ་ཡོད་ལས་ ངས་ལ་ཡར་ ་ ས་ཏེ་ ོད་དོན་ ད་ཞིབ་དང་ཉེས་

ཅན་ ིམས་ལ་ ོར་བར་མ་ ས་པ།

ག གོང་གི་ནང་དོན་གཉིས་པས་ ལ་ ི་འ ེལ་ཡོད་ ིམས་ གས་དག་གིས་དམག་དོན་

བཀོད་འདོམས་པའམ་དོན་དངོས་ཐོག་དམག་དོན་བཀོད་འདོམས་ ི་འགན་བཞེས་པའི་

མི་ལ་བཏོན་པའི་ཆེས་མཐོའི་ཚད་ ན་ ི་འགན་འ ི་དང་མི་འགལ།

གཉིས། དམག་དོན་ནམ་ཞི་དཔོན་གང་ ང་། ཡང་ན་གནས་ ལ་གཞན་པའི་འོག་ ིད་

ག ང་གིས་ བ་བ གས་གནང་བའི་བཀའ་བ འམ་མ བ་ ོན་དང་བཙན་ གས་ ིས་མི་

 ་བོར་བ ག་ ་གཏོང་བའི་དག་ཐེར་ ་མཚན་ ས་མི་ཆོག།

དོན་ཚན་བ ན་པ།

གཅིག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་གཏོང་

བའི་ཚབས་ཆེན་རང་བཞིན་ལ་བསམ་ ོ་བཏང་ ེ་དེ་ལ་དགོས་ངེས་ ི་ ིམས་ཆད་གཅོད་

དགོས།

གཉིས།  ལ་ཁབ་དག་གིས་གཤམ་ ི་ནང་དོན་དག་གཏན་འཁེལ་ ས་ཆོག

ཀ ནག་ཉེས་ཇེ་ཡང་ ་གཏོང་བའི་གནས་ ལ།  ག་པར་ ་ ོད་དོན་ནང་ གས་ཡང་།



བོར་བ ག་སོང་བའི་མི་འཚ ལ་ཞིབ་དང་ ོད་དོན་ལ་ ད་ཞིབ་ ེད་པའི་གོ་རིམ་ ོད་ ར་

ཐག་གིས་རོགས་རམ་གནང་བ། ཉེས་ཅན་ངོས་འཛ ན་གནང་བ།

ཁ ཉེས་དོན་ ི་འ ོ་ གས་གཞན་དང་མི་འགལ་བའི་འོག་ ། ཉེས་ཆད་ཇེ་ ིར་གཏོང་

བ།  ག་པར་ ་བོར་བ ག་སོང་བའི་མིའི་ཚ ་ ོག་ལ་གནོད་ ེལ་བའམ། བོར་བ ག་ ་སོང་

བའི་མི་ནི་ མ་མའམ། ན་གཞོན་དང་ ིས་པ། དབང་བོ་ ོན་ཅན། ཡང་ན་གནོད་འཚ ་ཕོག་

 ་བའི་མི་ཡིན་པ།

དོན་ཚན་བ ད་པ།

དོན་ཚན་ ་བའི་ནང་དོན་དང་མི་འགལ་བའི་གནས་ ལ་འོག་ །

གཅིག བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་བཏང་བའི་ ོད་དོན་ལ་ག གས་བཤེར་ ས་

པར་ ས་ ས་ ན་པའི་ ལ་ཁབ་ ིས་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་དེ་ ་ག གས་ ི་

 ས་ ས་ལ་ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས།

ཀ  ང་རིང་བའི་ ས་ ན།  ོད་དོན་དེའི་ཚབས་ཆེན་རང་བཞིན་དང་མ ན་པ།

ཁ བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་གཏོང་བའི་ཚབས་ཆེན་རང་བཞིན་ལ་དམིགས་

ཏེ། མི་ ་བོར་བ ག་སོང་བའི་ ས་ནས་བ ི་བ།

གཉིས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་ ས་ ས་ ན་མ་ཆད་པའི་བར་ ། གནོད་འཚ ་

ཕོག་མི་ལ་ ིན་ཚབ་ ོང་བའི་ཁེ་དབང་ཡོད་པར་ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ད ་བ།

གཅིག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་དེ། གཤམ་བཀོད་

 ི་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་བཏང་བའི་ ོད་དོན་ལ་བདག་ ོང་དབང་ཆ་

 ོད་པར་ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས།

ཀ  ོད་དོན་དེ་སོ་སོའི་མངའ་ཁོངས་གང་ ང་ངམ། སོ་སོའི་ ལ་ཁབ་ནས་ཐོ་འགོད་ ས་

པའི་མཚ ་ འམ་གནམ་ འི་ནང་ ང་བ།



ཁ ཉེས་ཅན་ ི་སོ་སོའི་ ལ་དམངས་ཡིན་པ།

ག བོར་བ ག་སོང་བའི་མི་ནི་སོ་སོའི་ ལ་དམངས་ཡིན་པ་དང་། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་

 ི་འོས་འཚམ་ ི་གནས་ ལ་ངོས་བ ང་བའི་འོག

གཉིས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་དེ་ཉེས་ཅན་དེ་ ལ་

ཁབ་དེས་ ལ་ ིའི་ ིམས་ ར་ ལ་ཁབ་གཞན་ལ་ ད་པའམ།  ལ་ཁབ་དེས་ཁས་ལེན་

གནང་བའི་ ལ་ ིའི་ ིམས་ཁང་ལ་ ད་པ་ ད། ཉེས་ཅན་ ལ་ཁབ་གང་གི་མངའ་ཁོངས་

 ་བ ད་ ང་།  ོད་དོན་དེར་ ིམས་འཛ ན་ ི་བདག་ ོང་དབང་ཆ་ཡོད་པར་ཁག་ཐེག་

 ེད་དགོས།

ག མ།  ི་ཆིངས་འདིས་ ལ་ནང་གི་ ིམས་གཞིར་བ ང་ནས་བཀོལ་བའི་ཉེས་དོན་བདག་

 ོང་དབང་ཆ་ལ་བཀག་ ་མི་བཟོ།

དོན་ཚན་བ ་བ།

གཅིག བཙན་ གས་ ི་མི་ ་བོར་བ ག་ ་བཏང་བའི་ཉེས་ཅན་ལ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་གང་ ང་གིས་ད་ཡོད་ ་ཆ་ཞིབ་འ ག་གནང་ཞིང་དོན་དངོས་ཡིན་པ་ཐག་བཅད་

 ེས།  ོད་དོན་ ི་དགོས་ངེས་དང་བ ན། རང་ ལ་ ིི་མངའ་ཁོངས་ནས་ཉེས་ཅན་བཀག་

ཉར་ ེད་པའམ་འ ེལ་ཡོད་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་གཞན་དག་ ད་དེ། ཉེས་ཅན་ ོས་

ཐར་ ེད་པར་བཀག་འགོག་ ེད་དགོས། འདིའི་རིགས་ ི་བཀག་ཉར་དང་ ིམས་ གས་

 ི་ ེད་ཐབས་དང་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་ གས་ནང་དོན་གཞིན་འཛ ན་འོས།

འོན་ ང་ ས་ཚ ད་ཚད་བཀག་རང་བཞིན་ ན་ཏེ། ་ཉེས་ཅན་ལ་ཉེས་དོན་ ི་ག གས་

བཤེར་དང་། བ ད་ ོད་སོགས་འ ོ་ གས་ བ་པར་མཁོ་བའི་ ས་ཚ ད་ ི་ ན་ལས་མེད།

གཉིས། དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་དང་པོའི་ནང་བཀོད་པའི་ ེད་ཐབས་དེ་དག་ ད་པའི་

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་གང་ ར་ ོས་ཐོག་མའི་ ད་ཞིབ་དང་འ ི་གཅོད་གནང་ ེ།

དོན་དངོས་གསལ་ཐག་ཆོད་པར་ ེད་འོས།  ལ་ཁབ་དེས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་དང་



པོའི་ནང་བཀོད་པའི་ ེད་ཐབས་དག་ ེ། བཀག་ཉར་དང་ནག་ཉེས་བཟོས་པའི་བ ད་རིམ།

ཐོག་མའི་འ ི་གཅོད་དང་ ད་ཞིབ་ ི་མ ག་འ ས་དག་གཞིར་བ ང་ནས། དོན་ཚན་

ད ་བའི་ནང་དོན་དང་པོར་གཏན་འཁེལ་གནང་བའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ལ་བ ་

བཏང་ ེ། དེས་དབང་ ོང་དབང་ཆ་ ོད་མིན་ལ་གསལ་ ོན་ ེད་དགོས།

ག མ། དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་དང་པོ་གཞིར་བ ང་ནས་བཀག་ཉར་གནང་བའི་མི་ ་

ཡིན་ ང་། གང་ ར་ངང་མི་དེའི་ ལ་ཁོངས་ལས་ཆེས་འོས་འཚམ་ ི་ཚབ་ ེད་མི་ ་དང་

འ ེལ་ག གས་ ེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཁོ་རང་ངམ་མོ་རང་ ལ་ཁོངས་མེད་པའི་མི་ཡིན་ཚ །

དེ་ ན་ ོད་ ལ་ཁབ་ ི་ཚབ་ ེད་དང་འ ེལ་ག གས་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་གཅིག་པ།

གཅིག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་རང་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་ཁོངས་ནས་བཙན་ གས་ ིས་

མི་ ་བོར་བ ག་བཏང་བའི་ཉེས་ཅན་ཡོད་པ་ཤེས་ཚ །  ལ་ ིའི་འོས་འགན་ ར་ ་ཉེས་

ཅན་ ལ་ཁབ་གཞན་པའམ། ཆེིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དེས་ཁས་ལེན་ཐོབ་པའི་ ལ་ ིའི་

 ིམས་ཁང་ལ་མ་ ད་ཚ ། རང་ ལ་ ི་འ ེལ་ཡོད་ལས་ ངས་ལ་ ད་ནས་ ་ག གས་ ེད་

པར་ ་དགོས།

གཉིས། འ ེལ་ཡོད་ལས་ ངས་ ིས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་ གས་ ར། ངོ་བོ་

བཙ ག་པའི་ ིར་བཏང་གི་ ོད་དོན་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ མ་པ་བཞིན་ ་ཐག་གཅོད་

གནང་དགོས། དོན་ཚན་ད ་བའི་ནང་དོན་གཉིས་པས་བ ན་པའི་གནས་ ལ་འོག  ་

ག གས་དང་ནག་ཉེས་ཐག་གཅོད་ ི་ཚད་གཞི་དེ་དོན་ཚན་ད ་བའི་ནང་དོན་དང་པོའི་

ཚད་གཞི་ལས་ ོད་མི་ ང་།

ག མ། བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་བཏང་བར་ ེན་ ས་ ་ག གས་ ས་པའི་མི་

ལ་ ་ག གས་ ི་གོ་རིམ་སོ་སོའི་ ོད་ ་ ང་བཞག་གི་ ེ་ལེན་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་ ེད་

དགོས། བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་བཏང་བར་ ེན་ ས་ ་ག གས་ ས་པའི་མི་



ལ་ ིམས་ ར་ ིག་འ གས་གནང་བའི་ ེར་ གས་དང་ ང་བདེན་ ོང་བའི་ ིམས་ཁང་

ལས་ ང་བདེན་ ིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་གཉིས་པ།

གཅིག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ས་སོང་ཞེས་བཤད་

པའི་མིས་འ ེལ་ཡོད་ལས་ ངས་ལ་གནས་ ལ་ཡར་ ་ ེད་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད། འ ེལ་

ཡོད་ལས་ ངས་ ིས་གང་ ར་དང་ ང་བདེན་ ོས་ཉེས་བ གས་མི་ ་ལ་ ད་ཞིབ་ ེད་

དགོས། དགོས་ངེས་ ི་ ས། ཡོངས་ བ་དང་ ང་བདེན་ ོས་ ད་ཞིབ་ ེད་དགོས་པ་དང་།

 ་ག གས་ ེད་མི་དང་དཔང་མི། བོར་བ ག་སོང་བའི་མིའི་གཉེན་ཉེ། དག་ཐེར་ ིམས་

 ོད་པ།  ད་ཞིབ་ ་བར་ གས་པའི་མིའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས་པ་མ་ཟད།

དེའི་ ེན་ ི་འཇིགས་ ལ་དང་མནར་གཅོད་ ོང་བར་ ས་མི་ཆོག

གཉིས། ཡང་དག་པའི་ ་མཚན་ ིས་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ་བཏང་བར་

ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་ ལ་འོག གནས་ ལ་ ་ག གས་ ེད་མི་མེད་ ང་། ཆིངས་འ ེལ་

 ལ་ཁབ་ ིས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་དང་པོ་ ར་བ ག་ད ད་ ེད་དགོས།

ག མ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་དང་པོའི་ནང་བ ན་

པའི་འ ེལ་ཡོད་ལས་ ངས་ཁག་ཐེག་གནང་དགོས།

ཀ འ ེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་དང་ཡིག་ཆ་གཞན་དག་ལ་ ་ ོག་དང་བ ག་ད ད་ ེད་པའི་

སོགས་ ས་ ན་ ི་བ ག་ད ད་ལ་མཁོ་བའི་དབང་ཆ་དང་ཐོན་ ངས་ཡོད་པ།

ཁ བཀག་ཉར་ ལ་ལམ་ཡང་དག་པའི་ ་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་བོར་བ ག་མི་ ་ ས་

 ོང་ ེད་ ལ་ཡིད་ཆེས་ ང་བའི་བའི་ ལ་ལ་སོང་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ། དགོས་ངེས་

 ི་ ས་ ་ ིམས་འཛ ན་ལས་ ངས་ ི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་འོས།  ིམས་འཛ ན་ལས་ ངས་

 ིས་ ང་གང་མ ོགས་ངང་ ན་ཐག་གཅོད་འོས།

བཞི། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་ནས་བ ག་ད ད་ ་



བར་བཀག་འགོག་བཟོ་བའི་ ་ ོད་ལ་བཀག་འགོག་ ེད་དགོས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་

 ིས་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་བཏང་བར་དོགས་པའི་མིས་རང་གི་གོ་གནས་

སོགས་བེད་ ད་ནས་བ ག་ད ད་ལ་ གས་ ེན་བཟོ་བར་བཀག་འགོག་ ེད་དགོས།

དཔེར་ན།  ་ག གས་ ེད་མི་དང་། དཔང་མི། བོར་བ ག་སོང་བའི་མིའི་གཉེན་ཉེ། དག་

ཐེར་ ིམས་ ོད་པ། བ ག་ད ད་ ་བར་ གས་པའི་མི་ལ་འཇིགས་ ལ་དང་འཁོན་ལན་

 ོག་པ།

དོན་ཚན་བ ་ག མ་པ།

གཅིག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་བར་ ི་ ིས་ ོད་ལ་མཚ ན་ན། བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་

བ ག་བཏང་བའི་ཉེས་ཅན་དག་ཆབ་ ིད་ ི་ཉེས་ཅན་ནམ། ཆབ་ ིད་ ི་ཉེས་ཅན་དང་

འ ེལ་བའི་ ིར་བཏང་གི་ཉེས་ཅན། ཡང་ན་ཆབ་ ིད་ ི་དམིགས་ ལ་ཡོད་པའི་ཉེས་ཅན་

དང་གཅིགས་མ ངས་ ་ མ་མི་ ང་། དེའི་ ེན། དེ་དག་ཁོ་ན་ ་མཚན་ ་ ས་ཚ ་ ིས་

 ོད་ ི་རེ་བ་ཁས་ལེན་དགོས།

གཉིས།  ི་ཆིངས་འདི་ ས་ཐོན་ ོན་ལ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་བར་ ི་ ིས་ ོད་ཆིངས་

ཡིག་མཐའ་དག་གིས་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་བཏང་བའི་ཉེས་ཅན་ ིས་ ོད་

གནང་བར་ཁས་ལེན་ ེད་དགོས།

ག མ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་དེ་རིང་ནས་བ ང་། ཕན་ ན་བར་བཞག་པའི་

 ིས་ ོད་ཆིངས་ཡིག་མཐའ་དག་གིས་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་བཏང་བའི་ཉེས་

ཅན་ ིས་ ོད་གནང་བ་དེ་ ིམས་མ ན་ཡིན་པར་དམ་བཅའ་འོས།

བཞི། ཆིངས་ཡིིག་གཞིར་བ ང་ ིས་ ོད་གནང་བའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ལ་རང་དང་

ཆིངས་ཡིག་བཞག་མེད་པའི་ ལ་ཁབ་ ི་ ིས་ ོད་རེ་བ་འ ོར་ཚ །  ི་ཆིངས་འདི་བཙན་

 གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་བཏང་བའི་ཉེས་ཅན་ ིས་ ོད་གནང་བའི་ ིམས་མ ན་ ི་

གཞི་འཛ ན་སར་འཇོག་པར་མནོ་བསམ་བཏང་ཆོག



 ། ཆིངས་ཡིག་གཞིར་བ ང་ནས་ ིས་ ོད་གནང་བའི་ ལ་ཁབ་མིན་ཚ ། བཙན་ གས་

 ིས་མི་ ་བོར་བ ག་བཏང་བའི་ཉེས་ཅན་ ིས་ ོད་གནང་བ་དེ་ གས་མ ན་ཡིན་པར་

ཁས་ལེན་གནང་དགོས།

 ག གནས་ ལ་གང་ ང་གི་འོག་ །  ིས་ ོད་དེ་ངེས་པར་ ་རེ་བ་ ་ ལ་ ི་ཆིངས་

འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་ གས་གཏན་འཁེལ་དང་ ས་ཐོན་ ི་ ིས་ ོད་ ི་ ིག་ ིམས་

དང་ཆ་ ེན།  ག་པར་ ་ ིས་ ོད་ ི་ཆེས་དམའ་བའི་ཉེས་ཆད། རེ་ ལ་ ི་ ལ་ཁབ་ ི་

དང་ལེན་ ེད་མི་ ེད་ ི་ཆ་ ེན་དང་ ་མཚན་དང་མ ན་འོས།

བ ན། གལ་ཏེ་ ིས་ ོད་རེ་ ་ ལ་ ི་ ལ་ཁབ་ ིས་དེའི་དམིགས་ ལ་ནི་མི་ཆེ་གེ་མོའི་

མཚན་ གས་དང་། རིགས་ ད། ཆོས་ གས་དད་མོས།  ལ་ཁོངས། མི་ ད། ཆབ་ ིད་ ི་

བསམ་ ོའམ་དམིགས་བསལ་ ི་ཚ གས་པ་ཞིག་གི་ཁོངས་ ་འ ་བ་སོགས་ ེན་ ས་དེ་ལ་

 ་ག གས་དང་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ། ཡང་ན་ ིས་ ོད་ལ་མོས་མ ན་ ང་བའི་ ེན་གོང་

གསལ་ ི་ ོགས་ལ་ཤས་ནས་མི་དེ་ལ་གནོད་ ོན་བཟོས་ཚ །  ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་དོན་

གང་ཡིན་ ང་དེ་ནི་བཙན་དབང་གི་ ིས་ ོད་འོས་འགན་ལ་ངོས་བ ང་མི་ཆོག

དོན་ཚན་བ ་བཞི་བ།

གཅིག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་བཏང་བའི་ཉེས་དོན་ ་

ག གས་ ི་ ོགས་ལ།  ས་ལོན་ ང་ཞིང་ ་ག གས་ལ་དགོས་ངེས་ ི་ ་ཆ་དག་མཁོ་ ོད་

 ེད་པ་སོགས་ཚད་མཐོ་བའི་ ོ་ནས་ ིམས་འཛ ན་ ི་རོགས་རམ་ ེད་དགོས།

གཉིས།  ིམས་འཛ ན་རོགས་རམ་རིགས་འདི་དག་རེ་ ་ ལ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་

 ལ་ནང་གི་ ིམས་དང་ ས་ ན་ ི་ ིམས་འཛ ན་རོགས་རམ་ ི་ ིག་ ིམས་དང་ཆ་ ེན།

 ག་པར་ ། རེ་ ་ ལ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ་ ེན་ག་གེ་མོར་བ ེན་ནས་རེ་ ་

དང་ལེན་མི་ ེད་པའམ།  ིམས་འཛ ན་རོགས་རམ་ ེད་པར་བཏོན་པའི་ ར་བཀོད་ཆ་ ེན་

དང་མ ན་འོས།



དོན་ཚན་བཅོ་ ་བ།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་ཚད་མཐོན་པོའི་ ོ་ནས་ཕན་ ན་རོགས་རམ་ ས་ཏེ།

བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་ ་སོང་བའི་མི་འཚ ལ་བ་དང་ཉེན་ ོབ། གནོད་འཚ ་ཐེབས་

མཁན་ ོག་དང་ ལ་ཚ ། བེམ་པོ་བ ོག་འདོན་དང་ངོས་འཛ ན་གནང་བ། དེ་ ིར་ཕ་ ལ་

 ་བ ལ་འོས།

དོན་ཚན་བ ་ ག་པ།

གཅིག ཡང་དག་པའི་ ་མཚན་ལ་བ ེན་གལ་ཏེ་མི་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ ལ་ཁོངས་ལས་ ིར་

 ད་དང་ ལ་ཁོངས་དངོས་ལ་ ིར་གཏོང་། ཡང་ན་ ལ་ཁབ་གཞན་ ིས་ ོད་ ས་ཚ ་མི་

དེར་བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་འ ོ་བར་ཡིད་ཆེས་ ས་ཆོག་ཚ ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་

གང་ཡིན་ ང་གོང་གསལ་ ི་ ་ ོད་དེ་དག་ ེལ་མི་ཆོག

གཉིས།  ་ ེན་དེ་དག་དངོས་ ་གནས་ཡོད་མེད་དེ། འ ེལ་ཡོད་ལས་ ངས་ ིས་

 བས་དེའི་གནས་ ལ་འོག་ ་འ ེལ་ཡོད་ ལ་ཁབ་ལ་ཚབས་ཆེན་རང་བཞིན་དང་ ་

ཆེའི་རང་བཞིན། མངོན་ མ་འཛ མ་མེད་ ་ ལ་ ིའི་མི་ཆོས་རིང་ གས་ ི་ ་ ིམས་དང་

འགལ་བའི་གནས་ ལ་སོགས་ལ་མནོ་བསམ་གཏོང་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་བ ན་པ།

གཅིག མི་ ་ཡིན་ ང་གསང་བའི་ ོ་ནས་བཀག་ ིལ་ ེད་མི་འོས།

གཉིས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ལ་རང་དབང་འ ོག་པའི་གནད་དོན་སོགས་ ི་་ ལ་ ིའི་

འགན་འ ི་ བ་ཁོངས་ནང་ གས་ ེན་མི་བཟོ་བའི་ཆ་ ེན་འོག་ ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་ ིས་རང་ ལ་ ི་ ིམས་ གས་ནང་ ་གཤམ་ ི་ནང་དོན་དག་འཁོད་འོས།

ཀ བཀས་རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་བའི་ཆ་ ེན་གཏན་འཁེལ།

ཁ རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་བའི་བཀའ་ཕབ་ བ་པའི་གཙ ་བདག་ལས་ ངས་གསལ་

བཤད།



ག རང་དབང་མེད་པར་བཟོས་བའི་མི་ ་ཡིན་ ང་། བཀག་ཉར་ ེད་ ལ་ ིད་ག ང་

གིས་ཁས་ལེན་ཐོབ་ཅིང་ ་ ལ་ ེད་པའི་ས་གནས་ཁོ་ན་ཡིན་དགོས་པ་ཁག་ཐེག་ ེད་

དགོས།

ང རང་དབང་མེད་པར་བཟོས་པའི་མི་ ་ཡིན་ ང་། དེའི་ ིམ་མི་གཉེན་ཉེ་དང་། དག་

ཐེར་ ིམས་ ོད་པ་ཡང་ན་རང་གིས་ ག་འདོད་པའི་མི་ ག་ བ་པར་ཁག་ཐེག་ ེད་

དགོས་ལ། དེ་ལ་ ིམས་ གས་ཁོ་ནས་མ་གཏོགས་བཀག་ ་མི་ཐེབས། གལ་ཏེ། མི་དེ་ནི་ ི་

 ལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། འ ེལ་ཡོད་ ི་ ལ་ ིའི་ ིམས་ ར། དེ་ཁོངས་གཏོགས་ ལ་ཁབ་ ི་

ལས་ཚབ་དང་འ ེལ་ག གས་གནང་དགོས།

ཅ གཙ ་བདག་ལས་ ངས་དང་ ིམས་ ིས་ཁེ་དབང་གནང་བའི་ལས་ ངས་ ི་མི་ ་དེ།

རང་དབང་མེད་པར་བཟོས་པའི་མི་ ་དེ་བཀག་ ིལ་ ེད་སར་སོང་ཆོག དགོས་ངེས་ ི་

 བས་ །  ིམས་འཛ ན་ལས་ ངས་ ི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་འོས།

ཆ རང་དབང་མེད་པར་མེད་པའི་མི་ ་ཡིན་ ང་ངམ། བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་

བ ག་གཏོང་བར་དོགས་པ་ཟ་བའི་གནས་ ལ་འོག་ ། བཀག་ ིལ་ ས་པའི་མིས་རང་གི་

ཁེ་དབང་ལོངས་ ་ ོད་མི་ བ་པས།  ིམས་མ ན་ ི་ཁེ་དབང་ཡོད་པའི་མི་ ེ། དཔེར་ན་

རང་དབང་མེད་པར་བཟོས་པའི་མི་དེའི་ ིམ་མི། དེ་དག་གི་ཚབ་ ེད་དམ་ ིམས་ ོད་པ་

སོགས་ ིས།  མ་པ་ ན་ ་ ིམས་ཁང་ག གས་ ་ ས་ཏེ།  ིམས་ཁང་གིས་རང་དབང་

མེད་པར་བཟོས་པ་འ ིག་མིན་ལ་ ིམས་མ ན་ ོས་ཐག་གཅོད་གནང་བར་ བས་བདེ་

བ ན་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཐག་གཅོད་དེ་དག་ ིམས་མ ན་མིན་ཚ ། དེ་མ་ཐག་བཀའ་བབ་

ནས་བཙ ན་ནས་ ོད་པ།

ག མ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་རང་དབང་མེད་པར་བཟོས་པའི་མིའི་གནས་

 ལ་ཐོ་འགོད་ ེད་དགོས་པ་དང་། དགོས་ངེས་ ི་ ས་ ་ཡིག་ཆ་དེ་དག་འ ེལ་ཡོད་

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་མ ན་ཁེ་དབང་ཡོད་པའི་ ིམས་འཛ ན་ལས་ ངས་སམ་



གཙ ་བདག་ལས་ ངས་ལ་མཁོ་ ོད་ ེད་དགོས། གལ་ཏེ།  ལ་ཁབ་དེར་འ ེལ་ཡོད་ ལ་

 ིིའི་ ིམས་ཡིག་གིས་ ིམས་འཛ ན་སམ་གཙ ་བདག་ལས་ ངས་ ི་ཐོབ་ཐང་གནང་ཡོད་

ཚ །ཐོ་འགོད་ ི་ནང་དོན་ལ་ཆེས་མ་མཐའ་ཡང་གཤམ་ ི་ནང་དོན་འདི་དག་འ ་འོས།

ཀ རང་དབང་མེད་པར་བཟོས་པའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་།

ཁ རང་དབང་མེད་པར་བཟོས་པའི་མིའི་བཀག་ ིལ་ ས་ཚ ད་དང་ས་གནས ལོ་ དེའི་

འགན་འ ར་མི་ ་བཅས་གསལ་བོར་འ ི་དགོས།

ག རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་བའི་བཀའ་ཕབ་པའི་ལས་ ངས་དང་དེའི་ ་ ེན།

ང རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་བར་ ་ ོག་ ེད་པའི་ལས་ ངས།

ཅ རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་བའི་ས་གནས་དང་། བཙ ན་འ ག་བཀག་ཉར་ལོ་ ་དང་

 ས་ཚ ད། ས་གནས་དེའི་འགན་འ འི་ལས་ ངས།

ཆ རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་ ལ་ ི་བདེ་ཐང་གི་གནས་ ལ།

ཇ གལ་ཏེ་རང་དབང་མེད་པར་བཟོས་པའི་ ས་ ་མི་དེ་ཚ ་ལས་འདས་ཚ ། དེའི་འདས་

 ེན་དང་གནས་ ལ། བེམ་པོའི་གནས་ ལ།

ཉ བཙ ན་ ོལ་ལམ་བཙ ན་གནས་བ ེ་ ོར་ ི་ ས་ཚ ད་དང་ལོ་ ་ཚ ས་ ངས། བ ེ་ ོར་

 ལ། བ ེ་ ོར་འགན་འ རབའི་ལས་ ངས།

དོན་ཚན་བཅོ་བ ད་པ།

གཅིག དོན་ཚན་བ ་ད ་བ་དང་ཉི་ ་བར་མི་འགལ་བའི་གནས་ ལ་འོག་ནས། ཆིངས་

འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་གཤམ་ ི་གནས་ ལ་དག་ལ་ ིམས་མ ན་ ི་ཁེ་དབང་ཡོད་

པའི་མི་ ེ། རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་ ལ་ ི་ ིམ་མི་གཉེན་ཉེ་དང་དེ་དག་གི་ཚབ་ ེད།

ཡང་ན་ ིམས་ ོད་པ་བཅས་ ིས་ཆས་མ་མཐའ་ཡང་གཤམ་ ི་གནས་ ལ་འདི་དག་ཤེས་

པར་ ེད་དགོས།

ཀ རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་བའི་བཀའ་ཕབ་པའི་ལས་ ངས།



ཁ རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་ ལ་ ི་བཙ ན་འ ག་ ས་ཚ ད་དང་ས་གནས། ལོ་ ་ཚ ས་

 ངས།

ག རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་བར་ ་ ོག་ ེད་པའི་ལས་ ངས།

ང བཙ ན་གནས་ ོར་བ་དང་དེ་འགན་འ ར་བའི་ལས་ ངས་སོགས་རང་དབང་མེད་པར་

བཟོ་ ལ་ ི་གནས་ ལ།

ཅ བཙ ན་ ོལ་གཏོང་བའི་ས་གནས་དང་ ས་ཚ ད། ལོ་ ་ཚ ས་ ངས།

ཆ རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་ ལ་ ི་བདེ་ཐང་གི་གནས་ ལ།

ཇ གལ་ཏེ་རང་དབང་མེད་པར་བཟོས་པའི་ ས་ ་མི་དེ་ཚ ་ལས་འདས་ཚ ། དེའི་འདས་

 ེན་དང་གནས་ ལ། བེམ་པོའི་གནས་ ལ།

གཉིས། དགོས་ངེས་ ི་ ས་ ་འོས་འཚམ་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་ནས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་

དོན་དང་པོའི་ནང་བཀོད་པའི་མི་ ་དེ་དག་དང་ ོད་དོན་ ད་ཞིབ་ལ་ གས་པའི་མི་ ་

དེ་དག་གི་བདེ་འཇགས་ལ་ཁག་ཐེག་དང་། ཁོ་ཚ ས་རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་ ལ་ ི་

གནས་ ལ་ལ་ ད་ཞིབ་ ས་ ེན་འཇིགས་ ལ་དང་མནར་གཅོད། ཉེས་ཆད་བཅས་མི་

ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་ད ་བ།

གཅིག བོར་མི་བཙལ་བའི་གོ་རིམ་ ོད་ ་བ ་གསོག་ ས་པའི་གསོ་རིག་དང་ ད་འཛ ན་

རིག་པའི་ ་ཆ་སོགས་མི་ ེར་ ི་ ་ཆ་དག་བོར་མི་བཙལ་བ་མ་གཏོགས་པའི་དམིགས་ ལ་

གཞན་དོན་ ་བཀོལ་མི་ཆོག  ིག་ ིམས་འདིས་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་བཏང་

བའི་ ོད་དོན་ལ་ག གས་ ་གནང་བའི་ ོད་དང་།  ིམས་མ ན་ ི་ ིན་ཚབ་ལོངས་ ་

 ོད་པའི་ ོད་ ་ཆ་འདི་དག་བཀོལ་བར་བཀག་ ་མི་ཐེབས།

གཉིས། གསོ་རིག་དང་ ད་འཛ ན་རིག་པའི་ ་ཆ་སོགས་མི་ ེར་ ི་ ་ཆ་འཚ ལ་བ ་དང་

བཀོལ་ ོད། གསོག་ཉར་བཅས་ ་ ས། མི་ ེར་ ི་མིའི་ཁེ་དབང་དང་ ་བའི་རང་དབང་།



མིའི་ལ་ ་བཅས་ལ་གནོད་ ོན་བཏང་མི་ཆོག

དོན་ཚན་ཉི་ ་བ།

གཅིག མི་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ལ་ ིམས་ གས་ ི་ ང་ ོབ་ ེད་པ་དང་། རང་དབང་མེད་པར་

བཟོ་བར་ ིམས་འཛ ན་ ི་ཚ ད་འཛ ན་ཐེབས་པའི་གནས་ ལ།  ་ཆ་བ ད་ ོད་ ས་ ེས་

མི་དེའི་གསང་བ་དང་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་ ོན་བཟོ་བ། ཉེས་དོན་བ ག་ད ད་ལ་

བཀག་ ་བཟོ་བ། ཡང་ན་ ་ ེན་གཞན་པའི་གནས་ ལ་ ད། ནན་ཏན་ ོས་ ིམས་ གས་

 ིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གནས་ ལ་འོག འ ེལ་ཡོད་ ལ་ ིའི་ ིམས་ གས་དང་ ི་

ཆིངས་འདིའི་དམིགས་ ལ་གཞིར་བ ང་ནས། དོན་ཚན་བཅོ་བ ད་པའི་ནང་ག ངས་

པའི་ཆ་འ ིན་ཁེ་དབང་ལ་ཚ ད་འཛ ན་ ེད་དགོས། དོན་ཚན་བཅོ་བ ད་པའི་ནང་ ་ཆ་

འ ིན་ཁེ་དབང་ལ་བཀག་ ་བཟོས་པ་དེས་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་དོན་དང་དོན་ཚན་

བ ་བ ན་པའི་ནང་དོན་དང་པོ་དང་འགལ་བའི་ ་ ོད་ ེལ་བར་ ེད་ཚ ། ངེས་པར་ ་

བཀག་འགོག་དགོས།

གཉིས། མི་ཆེ་གེ་མོའི་རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་བ་དེ་ ིམས་མ ན་ཡིན་མིན་ལ་ གས་

 ེན་མི་བཟོ་བའི་གནས་ ལ་འོག་ ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་དོན་ཚན་བཅོ་བ ད་པའི་

ནང་བ ན་པའི་མི་ལ་གང་མ ོགས་དང་ ས་ ན་ ོས་ ིམས་འཛ ན་ ི་གསབ་བཅོས་ ེད་

པར་ཁག་ཐེག་ ས་ཏེ། དོན་ཚན་བཅོ་བ ད་པའི་ནང་དོན་དང་པོའི་ནང་བ ན་པའི་

གནས་ ལ་ཐོབ་པར་ བས་བདེ་བ ན་དགོས། གསབ་བཅོས་ཐོབ་པའི་ཁེ་དབང་འདི།

གནས་ ལ་ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་ ང་མེད་པར་བཟོ་བའམ་བཀག་ ་ཐེབས་མི་ཆོག

དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་ནས། རང་དབང་མེད་པར་

བཟོས་པའི་མི་ལ་དངོས་ནས་བཙ ན་ ོལ་གཏོང་བ་ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་དག་གིས་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་དེ། བཙ ན་ ོལ་གཏོང་ ་མི་དེ་དག་གི་ ས་



 ང་བདེ་ཐང་ཡིན་པ་མ་ཟད་ཁོ་ཚ འི་ཁེ་དབང་མཐའ་དག་ལོངས་ ་ ོད་ ་ཡོད་པ་དང་།

དེ་དག་གིས་རང་ ལ་ ི་ ིམས་ གས་ ིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འགན་འ ི་ལ་གནོད་ ོན་

མི་བཟོ་བར་ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ག་པའི་ནང་དོན་དང་མི་འགལ་བའི་གནས་ ལ་འོག་ནས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་དག་གིས་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་དེ། གཤམ་ ི་ ་ ོད་འདི་དག་བཀག་འགོག་

 ེད་དགོས

ཀ དོན་ཚན་བ ་བ ན་པའི་ནང་དོན་གཉིས་པའི་དོན་ ང་ ག་པ་དང་དོན་ཚན་ཉི་ ་

བའི་ནང་གི་བ ན་པའི་གསབ་བཅོས་ཐབས་ལམ་དེ་འགོར་འ ངས་དང་དེ་ལ་གེགས་བཟོ་

བ།

ཁ མི་ ་ཡིན་ ང་རང་དབང་མེད་པར་བཟོས་ ེས་ཟིན་ཐོར་བཀོད་མེད་པའམ། ཟིན་ཐོར་

བཀོད་པའི་གནས་ ལ་དོན་དངོས་དང་མི་མ ན་པ། ཡིན་ཡང་ག ང་ ོགས་ ི་ཐོ་འགོད་

ལ་འགན་འ ར་བའི་མི་ ས་གནས་ ལ་འདི་ལ་ ས་ལོན་དང་གསལ་ཆ་ཡོད་པ།

ག འ ེལ་ཡོད་གནས་ ལ་ ས་ལོན་ ེད་པར་མཁོ་བའི་ ིམས་ གས་ ི་ཆ་ ེན་ལོངས་

ཡང་། རང་དབང་མེད་པར་བཟོས་པའི་མིའི་གནས་ ལ་ ས་ལོན་ ེད་པར་ཁས་ལེན་མི་

གནང་བའམ། གནས་ ལ་དངོས་མཁོ་ ོད་མི་ ེད་པ།

དོན་ཚན་ཉེར་ག མ་པ།

གཅིག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་ ིམས་མི་ ་དང་། ཞི་ ག་གི་མི་ །  ན་བཅོས་མི་

 །  ལ་ཁབ་ ི་ལས་ ེད་སོགས་མིའི་རང་དབང་འ ོག་པའི་ ་བར་ གས་ཉེན་ཆེ་བའི་

མི་དག་ལ།  ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་དགོས་ངེས་ ི་ ོབ་གསོ་བཏང་ ེ།

གཤམ་ ི་ནང་དོན་ཁག་ལ་ བས་བདེ་བ ན་པ།

ཀ བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ང་བའི་ ོད་དོན་ནང་དཔོན་རིགས་ གས་པར་



བཀག་འགོག

ཁ མི་ ་བོར་བ ག་ ང་བའི་ ོད་དོན་ལ་ ད་ཞིབ་དང་དེ་བཀག་འགོག་ ེད་པར་ནན་

ཏན་ ེད་པ།

ག མི་ ་བོར་བ ག་ ང་བའི་ ོད་དོན་ཐག་གཅོད་པའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་ཤེས་ ོགས།

གཉིས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་གཏོང་བའི་

བཀའ་ ་དང་། མ བ་ ོན། དེའི་རིགས་ལ་ བ་ ོར་སོགས་ ས་མི་ཆོག ཆིངས་འ ེལ་

 ལ་ཁབ་སོ་སོས་བཀའ་ ་དེའི་རིགས་བ ི་ ང་མ་ ས་པའི་མིི་ལ་ཉེས་ཆད་མི་ཕོག་པར་

ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས།

ག མ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་དེ། དོན་ཚན་འདིའི་

ནང་དོན་དང་པོའི་ནང་བཀོད་པའི་མིས་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་གཏོང་བའི་ ་

བ་ ང་བཞིན་པའམ་འ ང་ ་ཡིིན་པར་ཤེས་ཚ ། གོང་རིམ་ལ་ཡར་ ་དང་། དགོས་ངེས་ ི་

 ས་ ་དེ་ལ་བ ག་ད ད་དང་ ོང་གསབ་ ི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་ལས་ ངས་དག་ལ་ཡར་

 ་ ེད་པར་ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་བ།

གཅིག  ི་ཆིངས་འདིའི་ནངགི་གནོད་ཐེབས་མི་ ་ཞེས་པ་ནི་བོར་བ ག་ ང་བའི་མིའམ་

བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་ ང་བའི་ ་ ེན་ལ་བ ེན་གནོད་འཚ ་ཐེབས་པའི་མི་ ེར་ལ་

གོ

གཉིས། གནོད་ཐེབས་མི་ ་སོ་སར་བོར་བ ག་ ོད་དོན་ ི་གནས་ ལ་ངོ་མ་དང་།  ོད་

དོན་ ད་ཞིབ་ ི་གོ་རིམ། མ ག་འ ས། བོར་བ ག་ ང་བའི་མིའི་གནས་ ལ་བཅས་ཤེས་

པའི་དབང་ཆ་ཡོད།  ལ་ཁབ་སོ་སོས་ཁེ་དབང་འདི་ལ་ ང་ ོབ་ ་འོས།

ག མ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་འོས་འཚམ་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་ནས་བོར་བ ག་

 ང་བའི་མི་བཙལ་དགོས། གལ་ཏེ་བོེར་བ ག་ ང་བའི་མི་ ེན་ལས་འདས་ཚ ། དེའི་བེམ་



རོ་བཙལ་ནས་ ེད་པ་དང་། འོས་འཚམ་ ི་བདག་གཉེར།  ིར་ ོད་པ་བཅས་ ེད་འོས།

བཞི། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ང་བའི་གནོད་

ཐེབས་མི་ལ་ ིམས་ གས་ ི་ བ་ཁོངས་ནང་གང་མ ོགས་དང་ ང་བདེན། གམ་འཚམ་

 ོས་དེའི་ ོང་ ད་གསབ་དགོས།

 ། དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་ ་བའི་ནང་བ ན་པའི་ ོང་ ད་གསབ་པའི་ཁེ་དབང་ཞེས་

པའི་ནང་ ། དངོས་པོ་དང་བསམ་པའི་ ོང་ ད། གནས་ ལ་ལ་གཞིགས་ ོང་ ད་གསབ་

པ།  མ་པ་གཞན་དག་གི་ ོང་ ད་སོགས་འ ས། དཔེར་ན།

ཀ ག གས་གཞི་ ར་ ར་བདེ་ཐང་ ་ ར་བ།

ཁ ནད་སོས་པ།

ག དཀར་འདོན། ལ་ ་དང་ ན་ གས་ ར་གསོ།

ང དོན་དག་འདི་དག་ཡང་བ ར་མི་འ ང་བ་ཁག་ཐེག

 ག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་འོས་འགན་དང་།  ད་ཞིབ་ ན་འ ོང་ལ་ གས་ ེན་མི་

ཐེབས་པའི་ཆ་ ེན་འོག། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་བཙལ་ནས་མ་ ེད་པའི་བོར་མི་དང་

དེའི་ ིམ་ཚང་གི་ ིམས་ གས་ ི་གོ་གནས་ལ་བ ེན། དེའི་ ི་ཚ གས་ ི་ཕན་བདེ་དང་།

དཔལ་འ ོར་གནད་དོན།  ིམ་ཚང་གི་ ིམས་དང་ ་ནོར་བདག་དབང་བཅས་ ི་ ོགས་

ལ་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་ ོད་དགོས།

བ ན། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་རང་དབང་ ོས་ཚ གས་པ་ ་འ གས་དང་ཚ གས་

པར་ གས་ཏེ་བོར་མི་བཙལ་བ་དང་དེར་རོགས་རམ། དེའི་ ོད་དོན་ ད་གཅོད་ལ་རོགས་

རམ་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་གནང་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་ ་བ།

གཅིག  ལ་ཁབ་སོ་སོས་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་ཅིང་། རང་ ལ་ ི་ཉེས་ ིམས་ལ་

གཞིགས་ཏེ་གཤམ་ ི་ ང་ ལ་དག་ལ་བཀག་འགོག་དང་ ལ་མིན་ ་ ོད་ ེལ་མཁན་དེ་



དག་ལ་ཐག་གཅོད་ནན་མོ་ ེད་དགོས།

ཀ བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་ ང་བའི་ ་  ་ འི་ཕ་མའམ་དེའི་བདག་ ོང་མི་ ་

བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་ ང་བ། ཡང་ན་ཨ་མར་བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་ ང་

བའི་ བས་བཙས་པའི་ ་ 

ཁ གོང་བ ན་ ི་ ་ འི་བདེན་དཔང་ཡིག་ཆ་ ན་བཟོ་དང་མེད་པར་བཟོ་བ།  ས་ ང་

 ེད་པ།

གཉིས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་ དནས་ནང་དོན་དང་པོའི་

ནང་བ ན་པའི་ ་ ་བཙལ་དགོས་ལ། དེ་དང་འཚམ་པའི་ ལ་ ིའམ་རང་ ལ་ ི་ ིམས་

 གས་ལ་བ ེན།  ་ ་ ིར་ ོད་འོས།

ག མ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་ ོག་ ་གཅིག་ ིལ་ ོས་གོང་བ ན་ ི་ ིས་པ་དག་

བཙལ་བའམ་བཙལ་རོགས། ངོས་འཛ ན་ ེད་དགོས།

བཞི། གོང་གི་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་བ ན་པའི་ ་ འི་ཁེ་དབང་ལ་ ང་ ོབ་ནན་མོ་

 ེད་ཆེད། ཁོང་གི་ ིམས་ གས་ཐོག་ཁས་ལེན་གནང་བའི་ ལ་ཁོངས་དང་།  ང་མིང་།

 ིམ་ཚང་གི་འ ེལ་བ་སོགས་ཁོ་ཚ འི་རང་ཉིད་ ི་ཐོབ་ཐང་ ར་གསོ་དང་སོར་བཞག་ ེད་

པ། བཅོལ་གཉེར་ ི་འ ེལ་བ་སོགས་ཁས་ལེན་ ེད་པར་འོས་འཚམ་ ི་ ིམས་ གས་ཤིག་

གཏན་འཁེལ་གནང་ཏེ། བཅོལ་གཉེར་དང་བཀོད་ ིག་ ་བར་ཞིབ་བཤེར་ ེད་དགོས། འོས་

འཚམ་ ི་ ས་ བས་ ་གང་ ང་ནས་ཐོན་པའི་བཙན་ གས་ ིས་བོར་བ ག་བཏང་བའི་

 ིས་པ་བཅོལ་གཉེར་དང་བཀོད་ ིག་ ས་པ་ ས་མེད་ཡིན་པར་ བ་བ གས་ ས་ཆོག

 ། གནས་ ལ་གང་ ང་འོག  ྷག་པར་ ་དོན་ཚན་འདིའི་ བ་ཁོངས་ ་འ ་བའི་

གནད་དོན་མཐའ་དག་ལ་ ་ འི་ཁེ་དབང་ ང་ ོབ་ ེད་པ་དེ་ག ག་ ་བ ར་འོས།  ེར་

 གས་ ི་བསམ་ ོ་ཡོད་པའི་ ིས་པར་རང་དབང་ ོས་རང་ཉིད་ ི་བསམ་ ལ་བཤད་པའི་

དབང་ཆ་ཡོད་པ་དང་།  ་ འི་ན་ཚ ད་དང་བསམ་ཤེས་ཚ ད་ལ་བ ན་དེའི་བསམ་འཆར་



ལ་འོས་འཚམ་ ི་མནོ་བསམ་གཏོང་དགོས།

ཁག་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ཉེར་ ག་པ།

གཅིག བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་གཏོང་བའི་གནད་དོན་ ི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་

ཤིག་བ གས་ ེ།  ི་ཆིངས་ ིས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་འོས་འགན་བ བ་པར་ ་དགོས།

བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་གཏོང་བའི་གནད་དོན་ ི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་

གཤམ་ནས་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ཞེས་འབོད་པར་ །  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མི་ནི་

མིའི་ཁེ་དབང་གི་ བ་ཁོངས་ནང་ ན་ ོད་ལེགས་ལ་ ན་ ིས་ཁས་ལེན་ཐོབ་པའི་ཆེད་

མཁས་པ་དག་གིས་ཡིན། ཁོང་ཚ ས་མི་ ེར་ ི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགན་བཞེས་ཏེ ེར་ གས་

 ོས་ ང་བདེན་ ོང་བའོ།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མི་འདེམས་བ ོ་ ་ ས་ ང་

བཞག་གི་ས་ ལ་མཉམ་བགོའི་ ་དོན་དང་མ ན་དགོས་ལ།  ་བ་འདི་དང་འ ེལ་ཡོད་ ི་

 ིམས་ གས་མི་ འང་ནང་ ་བ ་འོས་པ་དང་། ཕོ་མོའི་མང་ ང་ལའང་མཉམ་འཇོག་ ་

འོས།

གཉིས།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མིའི་འདེམ་བ ོ་ ་བར་དམིགས་ཏེ། མཉམ་འ ེལ་

 ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ལོ་གཉིས་རེའི་ནང་ ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ཚ གས་

འ གཅིག་བ ་འོས། དེའི་ ེང་ ། མིང་མི་འགོད་པའི་འདེམས་བ ོའི་ཐབས་ལམ་ ད་ནས་

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ཡར་ ད་པའི་རང་ ལ་ ལ་མིའི་མིང་ཐོ་ལས་ ་ཡོན་ ན་

ཚ གས་ ི་ཚ གས་མི་འདེམ་དགོས། ཚ གས་འ ་འདི་དག་གི་ ིམས་མ ན་མི་ ངས་ནི་

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ མ་ཆའི་གཉིས་ཡིན། འདེམ་ཤོག་ཆེས་མང་པོ་ཐོབ་པ་དང་

ཚ གས་འ ར་ གས་པའི་དང་ཐག་གཅོད་ལ་ གས་པ་ཆེས་མང་བའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་ ི་མཚ ན་ ེད་དེ།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མིར་གདམ་འོས།



ག མ། ཐོག་མའི་འདེམ་བ ོ་དེ་ ི་ཆིངས་འདི་ ས་ཐོན་ ང་བའི་ ་ ག་གི་ ེས་ ་ ེལ་

དགོས། ཐེངས་རེའི་འདེམས་བ ོ་མགོ་མ་བ མས་པའི་ ་བཞིའི་ ོན་ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་

ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་ལ་ ་ག མ་ ི་ནང་ ་མིང་ཐོ་

ཡར་ ོད་གནང་དགོས་པའི་བ ་གཏོང་དགོས།  ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ད ིན་ཡིག་གི་གསལ་

 ེད་ ི་གོ་རིམ་ ར་ ་མིང་ཐོ་བཟོས་ ེས།  ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་ལ་

 ེར་དགོས།

བཞི། བདམ་ཐོན་ ང་བའི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མིའི་འགན་བཞེས་ ན་ནི་ལོ་

བཞི་ཡིན་ལ། ཐེངས་གཅིག་ལ་ ན་མ ད་ ོས་འགན་བཞེས་ཆོག འོན་ ང་། ཐེངས་དང་

པོར་བདམ་ཐོན་ ང་བའི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མིའི་འགན་བཞེས་ ན་ལོ་གཉིས་

ཡིན། ཐེངས་དང་པོའི་འདེམ་བ ོ་ ་བ་མ ག་ ིལ་ ེས། དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་གཉིས་

པའི་ནང་བཀོད་པ་ ར།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་གཙ ས་གང་ ར་ ོས་ ན་འཕངས་

ནས་ཚ གས་མི་ ་བོ་གཏན་འཁེལ་ ་དགོས།

 ། གལ་ཏེ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མི་འཆི་བའམ། ལས་ ར་དགོངས་ ་གནང་

སོགས་ ེན་ ་ཚ གས་ ི་དབང་གིས་ ་མ ད་ནས་འགན་བཞེས་མ་ བ་ ས། དོན་ཚན་

འདིའི་ནང་དོན་དང་པོ་ ར། ཚ གས་མི་འདི་ངོ་ ོད་གནང་མཁན་ ི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་ ིས་ཆེད་མཁས་པ་གཞན་ཞིག་དེའི་ཚབ་ ་མངགས་ཏེ། འགན་བཞེས་ ན་ ོགས་

པར་ ་དགོས། འོན་ ང་དེས་འགན་བཞེས་ ེས་ ི་གཟའ་འཁོར་ ག་གི་ནང་ ་ཆིངས་

འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ེད་ཀའམ་མང་ཤོས་ ིས་དེ་ལ་ཁས་ལེན་མ་གནང་ཚ ། དེ་ ས་མེད་ཡིན།

 ག གནད་དོན་ ོས་བ ར་ ི་ ་དོན་དག་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་རང་དགར་གཏན་

འཁེལ་གནང་དགོས།

བ ན།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་གང་ལེགས་ ོས་ ི་ཆིངས་འདིའི་འོས་འགན་བ བ་ཆེད།



མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་དགོས་ངེས་ ི་ལས་ ེད་མི་ ་དང་ བས་

བདེ་བ ན་དགོས་པ་མ་ཟད། ཐོག་མའི་ ་ཡོན་ ོས་ཚ གས་ ང་ ོང་བ ་ ་འོས། །

བ ད།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མི་ལ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ད་དབང་དང་

ཆག་ཡང་གི་ ི་ཆིངས་ནང་བཀོད་པའི་ བས་བདེ་དང་།  ང་དབང་། ཆག་ཡང་བཅས་ ི་

ཁེ་དབང་ལོངས་ ་ ོད་ ་ཡོད།

ད ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་རང་ཉིད་ ིས་ཁས་ ངས་པའི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་

དབང་ཆའི་ བ་ཁོངས་ནས་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་དང་མཉམ་འ ེལ་ ས་ཏེ།  ་ཡོན་ ན་

ཚ གས་ ིས་གང་ལེགས་ ོས་འགན་ ས་བ བ་པར་རམ་འདེགས་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་བ ན་པ།

 ི་ཆིངས་འདི་ ས་ཐོན་ ང་བའི་ལོ་བཞི་འམ་ ག་གི་་ ེས་ ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་

དག་གི་ཚ གས་འ ་བ ་འོས།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ ་བར་གདེང་འཇོག་ ས་ཤིང་། དོན་

ཚན་ཞེ་བཞི་བའི་ནང་དོན་གཉིས་པའི་ནང་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་འ ོ་ གས་ ར།

གནས་ ལ་ག་འ ་ ང་མིན་ལ་བསམ་ ོ་བཏང་བའི་ ོན་འ ོའིའོག། དོན་ཚན་ཉེར་

བ ད་པ་ནས་སོ་ ག་བར་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་འོས་འགན་ ར།  ི་ཆིངས་འདིའི་ ་

 ོག་དབང་ཆ་ལས་ ངས་གཞན་ལ་ ོད་མིིན་ཐག་གཅོད་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་བ ད་པ།

གཅིག  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ ི་ཆིངས་འདིས་ཁས་ལེན་གནང་བའི་དབང་ཆའི་ བ་

ཁོངས་ནང་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་འ ེལ་ཡོད་ལས་ ངས་དང་། དོན་གཅོད་ ེ་

གནས། ཆེད་ལས་ལས་ ངས་དང་ཐེབས་ ་ལ་མཉམ་འ ེལ་ ེད་དགོས།  ལ་ ིའི་ཡིག་

ག ང་མི་འ ་བའི་ཆིངས་ཡིག་ལས་ ངས་དང་། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་དམིགས་

བསལ་ ི་འ ོ་ གས་མཉམ་འ ེལ། འ ེལ་ཡོད་ ི་ས་ ངས་ ི་ ིད་ག ང་དང་ ་



འཛ གས། ལས་ ངས། བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་གཏོང་བར་བཀག་འགོག་བཟོ་

བའི་འ ེལ་ཡོད་ ི་ ལ་ཁབ་ ི་ལས་ ངས་དང་དོན་གཅོད་ལས་ ངས་ལ་མཉམ་འ ེལ་

 ེད་དགོས།

གཉིས།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་འོས་འགན་བ བ་ ས།  ི་དམངས་ ི་ཆབ་ ིད་ཁེ་དབང་

གི་ ལ་ ིའི་ ི་ཆིངས་འ ེལ་ཡོད་ ི་ ལ་ ིའི་མི་ཁེ་དབང་ ང་ ོབ་ཆེད་བ གས་པའི་

ཆིངས་འ ེལ་ལས་ ངས་དང་ ོས་བ ར་ ས་ཏེ། ཕན་ ན་ ིས་བཏོན་པའི་བསམ་འཆར་

དང་ ོས་གཞི་གཅིག་མ ན་ཡོང་བར་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་ད ་བ།

གཅིག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ི་ཆིངས་འདི་རང་ ལ་ ་ ས་ཐོན་ ང་བའི་ལོ་

གཉིས་ ི་ ེས་ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོ་བ ད་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་

ལ་ ན་ འི་ཡི་གེ་ ད་དེ།  ི་ཆིངས་འདིའི་འོས་འགན་བ བ་ཆེད་རང་ ལ་ ིས་བཀོལ་

པའི་ ེད་ཐབས་དག་གསལ་བཤད་ ེད་དགོས།

གཉིས། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ ན་ འི་ཡི་གེ་དག་ཆིངས་འ ེལ་

 ལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་མཁོ་ ོད་གནང་དགོས།

ག མ།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ ན་ ་ལ་ཞིབ་བཤེས་ ོས་མོལ་གནང་བ་དང་།  ་ཡོན་

 ན་ཚ གས་ ིས་འོས་འཚམ་རེད་བསམ་ ས།  ན་ ་ལ་ད ད་བ ོད་དང་ ོས་གཞི།

བསམ་འཆར་བཏོན་ཆོག བསམ་འཆར་དེ་དག་ ིར་ཆིིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ལ་ ོད་འོས།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་རང་འ ལ་ ོས་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་ཨ་ལན་ ེར་དགོས་

པའི་རེ་བ་བཏོན་ཆོག

བཞི།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ལ་ ི་ཆིངས་འདི་ལག་བ ར་ ས་

པར་འ ེལ་ཡོད་ ི་ ་ཆ་མཁོ་ ོད་གནང་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་ཆོག

དོན་ཚན་ མ་ ་བ།



གཅིག བོར་མིའི་གཉེན་ཉེའམ། ཁོ་ཚ འི་ ིམས་ གས་ ི་ཚབ་ ེད།  ིམས་ ོད་པའམ་དེ་

དག་གིས་དབང་ཆ་བ ལ་བའི་མི། ཡང་ན་ ིམས་མ ན་ ི་ཁེ་དབང་ཡོད་པའི་མིས་ ་

ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་ ེལ་ ར་ ོས་ ེད་ཐབས་ ད་དེ་བོར་མི་བཙལ་དགོས་པའི་རེ་བ་ ས་

ཆོག

གཉིས། གལ་ཏེ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་དོན་ཚན་དང་པོར་གཞིགས་ཏེ་བཏོན་པའི་རེ་བ་ནི་

གཤམ་ ི་ནང་དོན་དག་དང་འ ེལ་ཚ །  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་

དག་ལ་ངེས་གཏན་ ི་ ས་ཚ ད་ནང་ ་བཙལ་ ལ་ ི་མི་ འི་ ་ཆ་མཁོ་ ོད་ ེད་པའི་རེ་

བ་བཏོན་ཆོག

ཀ མངོན་གསལ་ ིས་ ངས་ ང་མེད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ།

ཁ  ་ཡིག་འ ལ་བའི་ཁེ་དབང་གང་དགར་ ོད་པ་མ་ཡིན་པ།

ག རེ་ ་ཡི་གེ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་འ ེལ་ཡོད་ལས་ ངས་ལ་ ད་ཟིན་པས་ ས་

ཡོད་ མ་པའི་གནས་ ལ་འོག

ང  ི་ཆིངས་འདིའི་ ིག་ ིམས་དང་མི་འགལ་བ།

ཅ གནད་དོན་གཅིག་མིག་ ར་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་ ལ་ ིའི་ ད་ཞིབ་དང་ཐག་གཅོད་

 ི་འ ོ་ གས་ ིས་བ བས་མེད་པ།

ག མ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་གཉིས་པ་ ར་མཁོ་

 ོད་གནང་བའི་ ་ཆ་ ར། གནད་དོན་ ི་ཛ་ ག་རང་བཞིན་ལ་བསམ་ ོ་བཏང་ནས།  ་

ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ལ་ ི་ཆིངས་འདི་གཞིར་བ ང་འ ེལ་ཡོད་ ི་

མི་ ་བཙལ་ནས་དེ་ལ་དགོས་ངེས་དང་དམིགས་བསལ་ ི་ ེད་ཐབས་བེད་ ད་ནས་ ང་

 ོབ་ ེད་དགོས་པ་དང་།  ས་ངེས་གཏན་ ི་ནང་ ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་གནས་ ལ་

ཡར་ ་ ེད་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་ཆོག  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་རང་ཉིད་ ི་ ོས་གཞི་

དང་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ ་ཆ་དག་ ེལ་ ར་ ི་ ་ ོད་ ེལ་བར་རེ་བ་ ་མཁན་ལ་



 ོད་དགོས།

བཞི། བོར་མི་བཙལ་མ་ ེད་པའི་ ོན་ལ།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ ར་བཞིན་འ ེལ་ཡོད་

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དང་མཉམ་འ ེལ་ ས་ཏེ་ ར་ཐག་གིས་ཉེན་ ོབ་ ་བ་བ བ་

དགོས་ལ།  ས་ངེས་མེད་ ་གནས་ ལ་དག་རེ་ འི་མི་ ར་བཤད་དགོས།

དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ།

གཅིག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ི་ཆིངས་འདི་ལ་ཁས་ལེན་གནང་ ས་སམ། དེའི་ ེས་

 ི་ག་ ས་ཡིན་ ང་། ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་རང་ ལ་ ིས་ བ་ཁོངས་ནང་ ི་ཆིངས་འདི་

དང་འགལ་བར་ ་མཁན་ ི་གནད་ཐེབས་མིའམ་དེའི་ཚབ་ ེད་ ི་ ་ཡིག་དང་ལེན་དང་

བ ག་ད ད་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ བ་བ གས་ ས་ཆོག  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་

འདིའི་རིགས བ་བ གས་མ་ ས་པའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ ་ཡིག་དང་ལེན་ ས་མི་

ཆོག

གཉིས།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་གཤམ་ ི་ ་ཡིག་རིགས་འདི་དག་བདག་ ོད་ ེད་མི་འོས།

ཀ མིང་བཀོད་མེད་པའི་ ་ཡིག

ཁ  ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་དོན་དང་མི་མ ན་པའམ།  ་ཡིག་འ ལ་ཆོག་པའི་ཁེ་དབང་གང་

དགར་ ོད་པའི་དོགས་གཞི་ཡོད་པ།

ག གནད་དོན་གཅིག་མིག་ ར་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་ ལ་ ིའི་ ད་ཞིབ་དང་ཐག་གཅོད་

 ི་འ ོ་ གས་ ིས་ བ་ ིན་པ།

ཅ  ལ་ནང་གི་ ོང་གསབ་ ེད་ཐབས་མཐའ་དག་མ་ ད་པ། གལ་ཏེ་ ོང་གསབ་རེ་ ་

 ན་རིང་འགོར་འ ངས་དང་ གས་མ ན་མིན་ཚ །  ིག་ ིམས་འདི་མི་འཚམ།

ག མ། གལ་ཏེ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་འ ོར་འ ིན་དེ་ལ་ནང་དོན་གཉིས་པའི་ཆ་ ེན་དེ་

དག་འཛ མས་ན།འ ིན་ཡིག་དེ་འ ེལ་ཡོད་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ར་དགོས་པ་དང་།

 ས་ངེས་གཏན་ ི་ནང་ ་དེ་ལ་བསམ་འཆར་དང་གདེང་འཇོག་ ེད་དགོས་པའི་རེ་བ་



བཏོན་ཆོག

བཞི། འ ིན་ཡིག་འ ོར་ཡང་གནས་ ལ་བདེན་མིན་མི་ཤེས་ཚ །  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ག་

 ས་ཡིན་ཡང་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ལ་རེ་བ་བཏོན་ཏེ། གང་མ ོགས་ངང་དགོས་ངེས་ ི་

 ེད་ཐབས་ ད་དེ་གནོན་ཐེབས་མི་ལ་ ང་ ོབ་ ེད་ ་འ ག་དགོས།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་

 ིས་གནས་ ལ་གཞིགས་ཏེ་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པའི་དབང་ཆ་བཀོལ་བ་དེས། འ ོན་

འ ིན་དེ་ནི་དང་ལེན་ ་འོས་པའམ་གནས་ ལ་ངོ་མ་ཡིན་མིན་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེ་མི་

མཚ ན།

 །  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་དོན་ཚན་འདི་གཞིར་བ ང་ནས་འ ོར་ཡིག་ལ་ཞིབ་བཤེར་

 ེད་ ས་གསང་བའི་ཚ གས་འ ་བ ་འོས།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཡི་གེ་བ ར་མཁན་ལ་

འ ེལ་ཡོད་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་གནང་བའི་ཡིག་ལན་ ོད་འོས།  ་ཡོན་ ན་

ཚ གས་ ིས་འ ོ་ གས་ བ་ཚར་བ་ཐག་བཅད་ ེས། ཡི་གེ་བ ར་མཁན་ ི་བསམ་འཆར་

དེ་འ ེལ་ཡོད་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ལ་ ོད་འོས།

དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ།

 ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་ག་ ས་ཡིན་ཡང་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ག་གེ་མོས་ ི་ཆིངས་འདིའི་ ་དོན་ལག་བ ར་ཡག་པོ་ ེད་ ིན་

མེད་པའི་འ ིན་ཡིག་ལ་དང་ལེན་དང་ ོས་ཞིབ་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་

 ས་ཆོག  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་དབང་ཆ་དེ་ཁས་ལེན་གནང་མེད་པའི་ཆིངས་འ ེལ་

 ལ་ཁབ་དང་འ ེལ་བའི་འ ིན་ཡིག་དང་དབང་ཆ་དེ་ལ་ཁས་ལེན་གནང་མེད་པའི་

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དེའི་འ ིན་ཡིག་དང་ལེན་དང་ ོས་ཞིབ་ ས་མི་ཆོག

དོན་ཚན་སོ་ག མ་པ།

གཅིག གལ་ཏེ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་ ོས་ བ་པའི་ཡིག་ཆ་འ ོར་ཏེ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་ག་གེ་མོས་ཐལ་ གས་པའི་ ོ་ནས་ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁེ་དབང་



ལ་གནོད་འཚ ་གཏོང་བ་ཤེས་ ས།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་འ ེལ་ཡོད་ཆངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་ ི་བསམ་འཆར་ལ་བསམ་ ོ་བཏང་ ེས།  ་ཡོན་གཅིག་གམ་འགའ་ཤསཆེད་མངགས་

 ིས་བ ག་ད ད་གནང་བར་ ས་ཤིང་། གང་མ ོགས་ངང་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་ཡར་ ་

 ེད་ ་འ གདགོས།

གཉིས།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་འ ེལ་ཡོད་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་ལ་འཚམ་འ ི་

དམིགས་ ལ་ག་འ ་ཡིན་པ་དང་འཚམས་འ ིའི་ཚ གས་པའི་གསན་ ལ་ ོན་བ ་གཏོང་

དགོས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་འོས་འཚམ་ ི་ ས་ཚ ད་ནང་ ་ཨ་ལན་ ེར་

དགོས།

ག མ།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་བཏོན་པའི་ ངས་ ང་བ ན་

པའི་རེ་བ་འ ོར་ཚ ། འཚམ་འ ིའི་ ་བ་འགོར་འ ངས་གཏོང་བའམ་མེད་པར་བཟོ་བར་

ཐག་གཅོད་གནང་ཆོག

བཞི། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་འཚམ་འ ིའི་རེ་བ་དང་ ་ ངས་ཚ །  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་

 ིས་མཉམ་ ་འཚམ་འ ིའི་འཆར་གཞི་བཟོས་ཏེ། འཚམ་འ ིའི་ ་བ་བདེ་ ག་ངང་

མ ག་ ིལ་ཆེད།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་དགོས་ངེས་ ི་ བས་བདེ་གང་ཡོད་བ ན་དགོས།

 ། འཚམ་འ ིའི་ ་བ་མ ག་ ིལ་ ེས།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་འ ེལ་ཡོད་ཆིངས་འ ེལ་

 ལ་ཁབ་ལ་རང་ཉིད་ ིས་བསམ་འཆར་དང་ ོས་གཞི་འདོན་དགོས།

དོན་ཚན་སོ་བཞི་བ།

གལ་ཏེ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་འ ོར་བའི་གནས་ ལ་ ིས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ག་གེ་

མོའི་མངའ་ཁོངས་ ་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་གཏོང་བའི་གནས་ ལ་ཡོད་པ་

གསལ་བོར་ཤེས་ ས།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ལ་འ ེལ་ཡོད་ ི་ ་

ཆ་ཡོད་ཚད་མཁོ་ ོད་ ེད་དགོས་པའི་རེ་བ་འདོན་པ་དང་། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་

 ང་ཡིག་ཆེན་མོ་བ ད། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ ིས་དོ་ ང་ ེད་པར་རེ་



བ་ ས་ཆོག

དོན་ཚན་སོ་ ་བ།

གཅིག  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་དབང་ཆའི་ བ་ཁོངས་ནི་ ི་ཆིངས་འདི་ ས་ཐོན་ ང་ ེས་

 ་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ང་བའི་ ོད་གཞི་ཁོ་ན་ཡིན།

གཉིས། གལ་ཏེ་ ལ་ཁབ་ཅིག་ ི་ཆིངས་འདི་ ས་ཐོན་ ང་ ེས་ ི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་

 ་ ར་ ེས། ཆིངས་ཡིག་འདིའི་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་འོས་འགན་ཡང་བཙན་ གས་ ིས་

མི་ ་བོར་བ ག་ ང་བའི་ ོད་གཞི་ཁོ་ན་ཡིན།

དོན་ཚན་སོ་ ག་པ།

གཅིག  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ ི་ཆིངས་འདིའི་ བ་ཁོངས་ནས་ ེལ་བའི་ ་འ ལ་ ི་

གནས་ ལ། ལོ་རེའི་ནང་ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ལ་ ན་ ་འ ལ་འོས།

གཉིས། ལོ་རེའི་ ན་ འི་ཡི་གེའི་ནང་ ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ག་གེ་མོ་ལ་བསམ་འཆར་

དང་ ོས་གཞི་འདོན་ ས།  ོན་ལ་འ ེལ་ཡོད་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་ལ་བ ་གཏོང་

འོས་པ་དང་། འ ེལ་ཡོད་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དགལ་་ཨ་ལན་ ེར་བའི་ ས་ ན་ཡང་

ཡོད་པར་ ེད་འོས། འ ེལ་ཡོད་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ན་ འི་ཡི་གེའི་ནང་ ་རང་

ཉིད་ ི་བསར་འཆར་དང་ད ད་བ ོད་ ེལ་དགོས་པར་རེ་ ་ ས་ཆོག

ཁག་ག མ་པ།

དོན་ཚན་སོ་བ ན་པ།

 ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་གང་གིས་ ང་བཙན་ གས་ ིས་མི་ ་བོར་བ ག་ ང་བར་

བཀག་འགོག་ ེད་པར་ ི་ཆིངས་འདི་ལས་ ང་ ས་ ན་ཡིན་པའི་ ིག་ ིམས་གཞན་དག་

ལ་ གས་ ེན་བཟོ་མི་ ང་། གཤམ་ ི་ནང་དོན་ཡང་འདིའི་ནང་ ་འ །

ཀ རང་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་ གས།



ཁ རང་ ལ་ཁབ་ལ་ ས་ཐོན་ཡིན་པའི་ ལ་ ིའི་ ིམས་ གས།

དོན་ཚན་སོ་བ ད་པ།

གཅིག  ི་ཆིངས་འདིའི་ ོ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ནང་ གས་པའི་ ལ་ཁབ་མཐའ་དག་

ལ་ ེས་པ་ཡིན།

གཉིས།  ི་ཆིངས་འདི་ལ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ལ་ཁབ་མཐའ་དག་གིས་ཁས་ལེན་

དང་ཆོག་མཆན་གནང་ཆོག ཁས་ལེན་ཡི་གེ་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ ོད་དགོས།

ག མ། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ལ་ཁབ་མཐའ་དག་ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་ གས་པར་

བཀག་ ་མེད། རེ་ ་ཡི་གེ་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ ད་ཅིང་ཉར་ཚགས་ ས་པའི་ ེས་ནས་ ི་

ཆིངས་འདིའི་ནང་དངོས་ ་ གས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་སོ་ད ་བ།  ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་ གས་པའི་རེ་ ་ཡི་གེ་ཨང་ཉི་ ་བ་ ང་ཡིག་

ཆེན་མོར་ ད་ཅིང་ཉར་བའི་ཉིན་ མ་ འི་ ེས་ ་ ི་ཆིངས་འདི་ ས་ཐོན་ཡིན།

གཉིས། རེ་ ་ཡི་གེ་ཨང་ཉི་ འི་ ེས་ ་ ད་པའི་ ལ་ཁབ་དག་ལ་རང་ ལ་ཁབ་ ིས་རེ་

 ་ཡི་གེ་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ ད་ཅིང་ཉར་བའི་ ེས་ ི་ཉིན་ མ་ འི་ནང་ ས་ཐོན་ཡིན།

དོན་ཚན་བཞི་ ་བ།

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་གཤམ་ ི་ནང་དོན་ཁག་མཉམ་འ ེལ་ ལ་

ཚ གས་ ི་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་དང་ ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་ལ་བ ་གཏོང་

འོས།

ཀ དོན་ཚན་སོ་བ ད་པ་གཞིར་བ ང་ ི་ཆིངས་འདི་ལ་ཆོག་མཆན་དང་ ི་ཆིངས་འདིའི་

ནང་ གས་པའི་རེ་ འི་གནས་ ལ།

ཁ དོན་ཚན་སོ་ད ་བ་གཞིར་བ ང་ ི་ཆིངས་འདི་ ས་ཐོན་ ང་བའི་ ས་ཚ ད།

དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ།

 ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་དོན་མཐའ་དག་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་ཁོངས་སོ་སོ་ལ་



 བ།

དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ།

གཅིག  ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་གཉིས་སམ་གཉིས་ཡན་ཕན་ ན་ ི་ཆིངས་

འདིའི་ཐད་ནས་ ོད་གཞི་ ང་ཞིང་དེ་ ི་ཆིངས་འདིའི་གཏན་འཁེལ་གནང་བའི་ནང་དོན་

 ར་ཐག་གཅོད་ ེད་མི་ བ་ཚ །  ོགས་གཅིག་གི་རེ་ ་འོག་འ མ་གཅོད་ ེད་དགོས། རེ་

 འི་ ེས་ ི་ ་ ག་གི་ནང་ ་འ མ་གཅོད་ ེད་མ་ བ་ཚ །  ོགས་གཅིག་གིས་ ལ་ ིའི་

 ིམས་ཁང་གི་ ིག་ ོལ་ ར།  ོད་གཞི་འདི་ ལ་ ིའི་ ིམས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་ ེད་

དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་ཆོག

གཉིས།  ི་ཆིངས་འདི་ལ་མིང་ གས་འགོད་པ་དང་། ཆོག་མཆན་གནང་བ།  ི་ཆིངས་

འདིའི་ནང་ གས་པའི་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་དང་པོའི་བཀག་ ་

ཐེབས་མི་ ང་བ་གསལ་བཤད་ ས་ཆོག གསལ་བཤད་ ས་མེད་པའི་ ལ་ཁབ་ལའང་དེའི་

བཀག་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་དང་པོས་བཀག་ ་མི་ཐེབས།

ག མ། དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་གཉིས་པ་གཞིར་བ ང་ནས་གསལ་བ གས་ ེལ་བའི་

 ལ་ཁབ་ ིས་ག་ ས་ཡིན་ཡང་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་བ ་

བཏང་ ེ་གསལ་བ གས་མེད་པར་བཟོས་ཆོག

དོན་ཚན་ཞེ་ག མ་པ།

 ི་ཆིངས་འདིའི་ ལ་ ིའི་མི་ཆོས་རིང་ གས་ ི་ ིམས་ ི་ནང་དོན་གང་ལའང་ གས་

 ེན་མི་བཟོ། དེའི་ནང་ ་ ི་ལོ་༡༩༤༩ལོའི་ ་༨པའི་ཚ ས་༡༢ཉིས་ ཱི་ནིས་ཝའི་ ི་ཆིངས་

དང་ ི་ལོ་༡༩༧༧ལོའི་ ་ ག་པའི་ཚ ས་བ ད་ཉིན་གསར་ ་བ ན་པའི་ ོས་གཞི་ཡི་གེ་

གཉིས་ ི་ནང་གི་འགན་འ ར་ཡོད་ཚད། དེར་མ་ཟད།  ལ་ ིའི་མི་ཆོས་རིང་ གས་ ི་

 ིམས་ ིས་གཏན་འཁེལ་མ་ ས་པའི་གནས་ ལ་འོག་ ་ མ་དམར་པོ་ ལ་ འི་ ་ཡོན་



 ན་ཚ གས་ ིས་བཀག་གཉེར་ས་གནས་ ་ཞིབ་ ས་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལའང་ གས་ ེན་

མི་ཐེབས།

དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་བ།

གཅིག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་གང་ ང་གིས་ ི་ཆིངས་འདི་ལ་བ ར་བཅོས་གནང་པའི་

 ས་གཞི་བཏོན་ཏེ། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ ད་ཆོག  ང་ཡིག་

ཆེན་མོས་བ ར་བཅོས་ ི་ ས་གཞི་དག་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་ལ་བ ་གཏོང་དགོས་

པ་དང་།  ས་གཞི་ཐག་གཅོད་ལ་དམིགས་པའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ཚ གས་འ ་

བ ས་པར་འཐད་མིན་འ ི་དགོས། བ ་བཏང་བའི་ ེས་ ི་ ་བཞིའི་ནང་ །  མ་ཆའི་

གཅིག་གི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་འཐད་པ་ཡིན་ན།  ང་ཡིག་ཆེན་མོའི་ད ་ ིད་འོག་

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ནས་ཚ གས་འ ་བ ་དགོས།

གཉིས། ཚ གས་འ ་དང་ཐག་གཅོད་ལ་ གས་པའི་ མ་ཆ་གཉིས་ ི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་ ས་གཞི་ལ་མོས་མ ན་ ང་ན།  ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ ས་གཞི་དེ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་

ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ལ་ཞིབ་བཤེར་ ེད་ ་བ ག་ ེས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་

ཁས་ལེན་གནང་བར་ ེད་དགོས།

ག མ། དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་དང་པོ་ ར་བ ད་པའི་བཅོས་བ ར་ ས་གཞི་དེ་ མ་

ཆ་གཉིས་ ི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་རང་ ལ་ཁབ་ ི་ ་ ིམས་ ི་འ ོ་ གས་བ ན་

དང་ལེན་ ས་ ེས་དེ་མ་ཐག་ ་ ས་ཐོན་ཡིན།

བཞི། བཅོས་བ ར་ ང་བའི་ ས་གཞི་ ས་ཐོན་ ང་ཚ ། དེས་ ས་གཞི་བཅོས་བ ར་ལ་

མོས་མ ན་ ང་བའི་ ལ་ཁབ་དག་ལ་བཀག་ ོམ་ཐེབས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་གཞན་

ལ་བཅོས་བ ར་མ་ ས་པའི་ ོན་ ི་ ིག་ ིམས་མཐའ་དག་དང་རང་ ལ་ཁབ་ ིས་ཁས་

 ངས་པའི་བཅོས་བ ར་ ི་ནང་དོན་ཁོ་ནས་མ་གཏོགས་བཀག་ ོམ་མི་ཐེབས།



དོན་ཚན་ཞེ་ ་བ།

གཅིག  ི་ཆིངས་འདི་ཨ་རག་གི་ཡི་གེ་དང་།  ་ནག་གི་ཡི་གེ ད ིན་ཡིག  ྥ་རན་སིའི་ཡི་གེ

 ་ ་ འི་ཡི་གེ  ར་ ཱན་ ི་ཡི་གེ་མཐའ་དག་འ ་མཉམ་དང་གཅིག་མ ན་ ོས་ཚད་

 ན་ཡིན། མ་ ི་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ ད་ནས་ཉར་ཚགས་ ེད་

 ་འ ག་དགོས།

གཉིས། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ཞིབ་བཤེར་བདེན་དཔང་གནང་

བའི་ ི་ཆིངས་འདིའི་བ ས་ཡིག་དོན་ཚན་སོ་བ ད་པའི་ནང་བ ན་པའི་ ལ་ཁབ་མཐའ་

དག་ལ་ ོད་འོས།


