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ཡིག་ཆ་འདི་ནི་ན་གཞོན་གཞིས་ ལ་བཅོས་བ ར་ལ་ གས་པ་ཞེས་པས་ ་འ གས་གནང་ ེ་བ ར་བ་ལགས།

ཉིད་ ིས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་མཐོ་རིམ་མིའི་ཁེ་དབང་ག ང་ལས་ཁང་གི་ ་ཚ གས་ལ་གཟིགས་ ེ་ད ིན་

ཡིག་གི་མ་ཡིག་ཚད་གཞིར་འཛ ན་རོགས། ཡིག་ཆ་འདི་ནི་ ེར་ ིས་ཡིག་བ ར་གནང་བ་ཡིན་པས། ཉིད་ལ་

བསམ་འཆར་དང་ ོས་གཞི་ག་འ ་ཡོད་ན་ypccinfo@gmail.com འདི་ལ་འ ེལ་ག གས་གནང་རོགས།

ཡིག་ཆག་འདིའི་མ་ཡིག་ན ◌ི་www.un.org/chinese/children/issue/crc.shtml

儿童权利公约

 ིས་པའི་ཁེ་དབང་།
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༢༤  ིས་པའི་ཁེ་དབང་ ོར་ ི་ ི་ཆིངས།

༡༩༨༨༩ལོ་ ་བ་༡༡ཚ ས་༢༠མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་འ ་ཆེ་མོ་ཐོག་ ་

ཨང་༤༤/༢༥ ོས་འཆམ་ ང་བ་ ངས་དང་ཆ་ ེན་མེད་པའི་ ོ་ནས་ ལ་ཁབ་སོ་

སོས་ཆིངས་ཡིག་ལ་མིང་འགོད་པ་དང་ གས་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།

ཆིངས་ཡིག་ལས་གཏན་འཁེལ་ ས་བ་ ར་ན་༡༩༩༠ལོ་ ་བ་༩པའི་ཚ ས་༢ནས་བ ང་ལག་

ལེན་ ེད་ ་ཡིན།

འགོ་བ ོད་།

 ལ་ཁབ་སོ་སོ་ལ་ཆིངས་འཇོག་པ།

《མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ་ ིམས》 བ་བ གས་ ེད་པའི་ ་དོན་ལ་བཞིགས

་ནས་་འ ོ་བའི་མིའི་ ིམ་ ད་ཡོངས་ ིས་མ་གཞི་ནས་ཡོད་པའི་ལ་ ལ་དང་འ ་མཉམ།

མི་འ ར་པའི་ཁེ་དབང་སོགས་ལ་ཁས་ལེན་པ་ནི་འཛམ་་ ིང་གི་རང་དབང།  ང་བདེན་

དང་ཞེ་བདེ་འ ང་བའི་ ང་གཞི་ཡིན།

མཉམ་འ ལེ་ ལ་ཚ གས་ ིས་《 ་ ིམས》ནང་ ་འ ོ་བ་མིའིི་ ་བའི་ཐོབ་ཐང། མི་

གཞིའི་རང་ཉམས་དང་རིན་ཐང་ ོར་ལ་བ ལ་བ ིགས་ ེད་པ་མ་ཟད། ད་ ང་རང་་

དབང་ ན་པའི་ ོ་ནས་ ི་ཚ གས་འཕེལ་བ་དང་འཚ ་བའི་ཆ་ ེན་ཇེ་ལེགས་ཡོངས་བའི་

འ ན་པ་ ིང་ལ་ཆོངས།

མི་སོ་སོ་ལ་ཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་ ་འགོད་པའི་ཁེ་དབང་དང་རང་དབང་ཚང་མ་ལོངས་

 ོད་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། རིགས་བ ད་དང་ཤ་མདོག མཚན་  ད།  ད་ཆ། ཆོས་

 གས། ཆབ་ ིད།  ལ་ཁོངས།  ི་ཚ གས་ ི་གཞི་ ངས།  ་ནོར། བཙས་བ། ཐོབ་ཐང་

སོགས་ ི་ཆ་ ེན་ལ་བ ེན་ནས་ད ེ་བ་འ ེད་མི་ ང་ཅེས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ིས་

《འཛམ་ ིང་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོར་་ ི་བ གས་གཏམ》དང་ ི་ ལ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མནའ་

ཆིངས་ནང་ ་ བ་བ གས་འདི་འ ་ ས་ཡོད།



མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ིས་《 འཛམ་ ིང་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོར་་ ི་བ གས་གཏམ》
ནང་ ་ ིས་པ་ཚ ་ལ་ གས་ ར་དང་རོགས་རམ་ཐོབ་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད་ཅེས་ ིགས་

 ིམས་ལ་ ི་ ་ ས་བ།

 ིམ་ཚང་ནི་ ི་ཚ གས་ ི་ བ་ ལ་ཡིན་པ་དང་།  ིམ་མི་ཚང་མའམ་ ག་པར་ ་ ིས་པ་

ཚ འི་བདེ་ ིད་ངང་ནས་འཚར་ལོངས་ ང་བའི་ཆེད་ ་ཁོར་ ག་བ ན་པ་ལ་ ང་ ོང་

དང་རོགས་རམ་ ས་ནས་ ི་ཚ གས་ ི་ལས་འགན་འ ར་བ་ལ་ཡིད་ཆས་ཡོད་པ།

 ིས་པ་ཚ ས་འཆམ་མ ན་ ི་ ོ་ནས་རང་གཤིས་ལེགས་འ ར་ཡོང་བའི་ཆེད་ ། བདེ

 ིད་དང་མཛའ་མ ན་ ན་པའི་ཁོར་ ག་འོག་ ་འཚར་ལོངས་ ང་བའི་གལ་ཆེན་རང་

བཞིན།

 ིས་པ་ཚ ས་རང་ ་ བ་པའི་ ོ་ནས་ ི་ཚ གས་ཐོག་ ་འཚ ་པའི་ ས་པ་ ང་བ ར་ ེད་

པ་་དང་། ད་ ང་《མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ་ ིམས》ནང་ ་ བ་བ གས་

 ེད་པའི་ གས་བསམ་དང་དགོངས་དོན་ ག་པར་ ་ཞི་བདེ་དང་ལ་ ལ།  ་ཡངས།

རང་དབང་། འ ་མཉམ། མ ན་ ིལ་ ི་སེམས་ གས་འོག་ ་་ ིས་པ་ཚ ་བདེ་ལེགས་

ངང་ནས་གསོ་ ོང་ ེད་པ།

 ིས་པ་ཚ ་ལ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ་ ོང་ ིན་དགོས་པ་ནི་༡༩༢༤ལོ་《 རི་ནེ་   ི་ ིས་

པའི་ཁེ་དབང་བ   ས་གཏམདང་༡༩༥༩ལོ་ ་བ་༡༡ཚ ས་༢༠ཚ གས་འ ལ་ཐོག་ ་ ོས་

འཆམ་ ང་བ་ཁས་ ངས་པའི་《  ིས་པའི་ཁེ་དབང་བ   ས་གཏམ》 ནང་ ་གསལ་

བ   གས་ ས་པ། དེ་མིན་ཚ ་《འཛམ་ ིང་འ ོ་བ་མིའི་བ གས་གཏམ་》《 ྀ་དམངས་ ི་

ཁེ་དབང་དང་ཆབ་ ིད་ ི་ཁེ་དབང་ ་ ིའི་ ི་ཆིངས》 དོན་མཚན་༢༣དང་དོན་མཚན་

༢༤ནང་ཡོད། 《 དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་རིགས་གནས་ ི་ཁེ་དབང་ ་ ིའི་ ི་

ཆིངས》དོན་མཚན་༡༠ དེ་མིན་ ིས་པའི་ཕན་བདེ་དང་ལ་ ག་པའི་ཆེད་གཉེར་ ིག་

གཞི་དང་ ི་ ་ཚ གས་པ་ ིག་ཡིག་དང་ལ་ ག་པའི་ཡིག་ཆ་ནང་ ་ཁས་ལེན་པ།



 ིས་པ་ཚ འི་ལས་སེམས་ ི་ཆ་ ེན་མ་འཛ མ་པའི་ ་མཚན་ ེན་ཁོ་ཚ ་ ེ་བའི་ ོན་ ་

དང་ ེ་བའི་ ེས་ ་ཁོ་ཚ ་ལ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ་ ཽང་དང་རོགས་རམ་ ེད་དགོས།

བཅའ་ ིམས་ཐོག་ ་ ང་ ོང་ཡང་འ ་བ། 《 ིས་པའི་ཁེ་དབང་བ   ས་གཏམ》ནང་ ་
འདི་ ་གསལ་བ གས་ ེད་ཡོད།

 ིས་པ་ཚ ་ལ་ ང་ ོང་ ེད་པ་དང་ ིས་པའི་ཕན་བདེ་ ོར་ ི་ ལ་ནང་དང་ ི་ ལ་ ིས་

པ་ཚ ་གསོ་བཅོལ་དང་ཉར་གསོ་ ེད་པའི་ཐབས་བཀོད་གི་ ི་ཚ གས་དང་བཅའ་ ི་ ལ་

དོན་བ གས་གཏམ》 《 མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་གཞོན་ ་ ིམས་འཛ ན་དམའ་

མཐའམ་ཐ་ན་མཚམས་ཚད་དང་ཚད་ ན་ ི་ གི་ལམ》པེ་ཅིན་ ིག་ལམ། དང་《དམིལ་

གསལ་ ི་གནས་ ལ་དང་ ག་པོའི་གདོང་ག ག་ ས་ ་ ད་མེད་དང་ ིས་པ་ཚ ་ ང་

 ོང་ ེད་པའི་བ གས་གཏམ》
འཚ ་བ་ལ་ཧ་ཅང་བཀའ་ ལ་ཡོད་པའི་ ིས་པ་ནི་འཛམ་ ིང་ཐོག་ ་མང་བོ་

ཡོད། ཁོ་ཚ ་ལ་དམིགས་གསལ་ ི་རོགས་རམ་ ེད་དགོས།

 ིས་པ་ཚ ་ལ་ ང་ ོང་དང་ ན་འཇེབས་འཕེལ་བ་ལ་མི་རིགས་རེ་རེའི་ ོལ་ ན་

དང་རིགས་གནས་ ི་རིན་ཐང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

 ལ་ ིའི་མཉམ་ལས་ནི་ ལ་ཁབ་རེ་རེའི་ལ་ལེགས་བཅོས་ ེད་པ།  ག་ ་ཡར་

 ས་འ ོ་གཞིན་པའི་ ལ་ཁབ་ ི་ ིས་པའི་འཚ ་བའི་ཆ་ ེན་ལ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ཤེས་

དགོས།



དེའི་ ེན་ ིས་ ོས་མ ན་འདི་ ་ ེད།

གཅིག
དོན་ཚན་གཅིག

 ན་མོང་ ིག་ཡིག་འདི་ནང་ ་ ིས་པ་ནི་ལོ་༡༨མན་ཆད་ ི་མི་ཚང་མ་ཡིན། བཅའ་

 ིམས་དར་མ་ལོ་༡༨མན་ཆད་མ་གཏོགས།

དོན་ཚན་གཉིས་པ

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་སོ་ ན་མོང་གི་ ིགས་ཡིག་འདི་ནང་ ་འགོད་

པའི་ཁེ་དབང་ལ་བ ི་འཇོག་དགོས་པ། དེ་མིན་ཁོ་ཚ འི་ཆབ་འོག་མངའ་ཁོངས་ ི་ ིས་པ་

རེ་རེའི་དབང་འདི་ལོངས་ ོར་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་འགན་ལེན་ཏན་ཏིག་དགོས།

 ིས་པ་དང་ ིས་པའི་ཕ་མའི་རིགས་ ད་དང་ཤ་མདོག ཕོ་མོའི་ད ེ་བ་དང་ ད་ཆ། ཆོས་

 གས་དང་ཆབ་ ིད། མི་རིགས་དང་ ད་པ ཡང་ན་ ི་ཚ གས་ ི་གཞི་ ངས་དང་ ་ནོར།

 ས་ ོན་དང་ ེས་བའི་ཆ་ ེན། ཡང་གཞན་པ་ཐོབ་ཐང་གི་ ་མཚན་ ི་ ད་པར་ཡོད་མི་

 ང་།

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་སོ་ཐབས་ཤེས་ཐམས་ཅད་འཛ ན་ནས་ ིས་པ་ཚ ་

 ང་ ོང་ ེད་དགོས།  ིས་པའི་ཕ་མ་དང་ ིམས་བཅད་ ་ ོང་ ེད་མཁན་ ི་ ི་ཚ གས་

གོ་ས་དང་ ་ ོད་   ྄་ ལ་དང་ཆོས་ གས་ ་ ེན་མཐོང་ ང་དང་ཆད་པ་གཅོག་མི་

 ང་།

དོན་ཚན་ག མ

༡  ིས་པའི་ཕན་བདེ་ ོར་ ི་ ི་ཚ གས་ག ང་ ེར་ ས་ ངས་དང་ ིམས་ཁང་།  ིད་

འཛ ན་དང་ ིམས་འ གས་ལས་ ངས་ལག་ལེན་ ེད་ བས་ ་ ིས་པའི་ཁེ་ཕན་ནི་་གཙ ་

བོ་ ེད་ནི་བསམ་ ོ་གཏོང་དགོས།

༢ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་སོ་ ིས་པ་ཚ འི་རང་གི་བདེ་ ིད་ ི་ ོར་ ི་དགོས་



པའི་ ང་ ོང་དང་རོགས་རམ་ལོངས་ ་ ོད་ ་ཡོད་པའི་འགན་ལེན་ཏན་ཏིག་དགོས།

 ིས་པའི་ཕ་མ་དང་ ིམས་བཅད་ ་ ོང་ ེད་མཁན་ཡང་ན་ ིས་པ་ལ་ ིམས་བཅད་

འགན་ལེན་ཡོད་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་དང་འོས་འགན་ལ་བསམ་ ོ་གཏོང་དགོས།  ིམས་

འ གས་དང་ ིད་འཛ ན་ ་ཐབས་འཚམ་པ་འཛ ན་དགོས་

༣ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་སོ་ ིས་པའི་ ས་ ངས་ལ་  ྄་ ོང་ ེད་པའི་འགན་

འ ར་དགོས། ཞབས་འདེགས་ ེ་ཁག་དང་དགོས་ཆས་ནི་གཙ ་གཉེར་མི་ ་གི་ཚད་ ན་

པ་དང་མ ན་དགོས་།  ག་ ་བདེ་འཇགས་དང་གཙང་ ལས་ཀ་ལས་མཁན་ ི་ ངས་

ཀ་དང་འོས་བབ། ཕན་ ས་ ན་པའི་ ་ ལ་ ས་ ངས་ ོར་ ི་ཚད་ ན།

དོན་ཚན་བཞི

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་སོ་ ིམས་འ གས་དང་ ིད་དང་གཞན་པ་ ་ཐབས་

ཐམས་ཅད་བེད་ ོད་ ེད་ནས་ ིག་ཡིག་འདི་ནང་ ་ཁེ་དབང་དངོས་ ་ བ་པ། དཔལ་

འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་དང་རིགས་གནས་ཁེ་དབང་ ོར་ ི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་

ཁབ་སོ་རང་གི་ ལ་ཁབ་ ི་གནས་ ལ་དང་ཐོན་ ངས་བ ེན་ནས་ ལ་ ིའི་མཉམ་ལས་

མངའ་ཁོངས་ ་ ་ཐབས་བེད་ ོད་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ 

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་སོ་ ིས་པའི་ཕ་མ་དང་ ལ་དེའི་གོམས་གཤིས་ ིས་

མཐའ་ཅིག་ ་འཛ ན་པའི་ ིམ་ཚང་དང་ ི་ཚ གས་དང་ ིམས་བཅད་ ་ ོང་ ེད་མཁན་

 ི་ཁེ་དབང་དང་འོས་འགན་ལ་བ ི་འཇོག་དགོས།  ིས་པ་ཚ ་འཚར་ ེད་ ེད་པའི་ ས་

རིམ་རེ་རེའི་དང་ལེན་ ས་པ་བ ེན་ནས་ ོབ་ ོན་ ེད་པ།

དོན་ཚན་ ག་པ

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་ཚང་མ་ལ་གཞི་ནས་ཡོད་པའི་ཚ ་ ོལ་



དབང་ཆ་ཁེས་ལེན་དགོས།

༧ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་ཚ འི་འཚ བ་དང་འཕེལ་བ་འགན་

ལེན་ཏན་ཏིག་དགོས།

༧ 1  ིས་པ་ ེས་པའི་དེ་མ་ཐ་མིང་ཐོ་འགོད་པ། དེ་མིན་ ེས་བའི་ ཻས་བའི་ ་མིང་

ཐོག་ ལ་ཁོངས་ཐོག་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། རང་གི་ཕ་མ་ཤེས་པ་དང་་ཕ་མའི་ ་ ོང་ཐོག་

པའི་དབང་ཆ་ཡོད།

2 ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་སོ་ཁེ་དབང་འདི་རང་གི་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་

དང་ ི་ ལ་ཡིག་ཆ་ལ་བ ཻན་ནས་མངའ་ཁོངས་འདི་ནང་ལག་ལེན་ ེད་པ་འགན་ལེན་

ཏན་ཏིག་ཡོད།འདི་འ ་མ་ ེད་ན་ ིས་པ་ཚ ་ལ་ ལ་ཁོངས་མེད་པ།

དོན་ཚན་བ ད་པ

༡ ཆིངས་ཁོངས་ ་གཏོགས་པའི་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པའི་ཐོབ་ཐང་ ེ་ ིམས་ གས་ ིས་

ཁས་ ངས་པའི་ ལ་ཁོངས་དང་ ས་མིང་།  ིམ་ཚང་གི་འ ེལ་བ་བཅས་ལ་ ང་ ོབ་

དང་། དེ་དག་ལ་ ིམས་མ ན་མ་ཡིན་པར་འགལ་ ེན་བཟོ་བའམ་གནོད་ ོན་མི་ཐེབས་

པའི་ཁེ་དབང་ལ་ ང་ ོབ་ ེད་དགོས།

༢ གལ་ཏེ་ ིས་པའི་ཁེ་དབང་གི་ཆ་ཤས་སམ་ཁེ་དབང་ཡོངས་ ིམས་མ ན་མ་ཡིན་པར་

མེད་པར་བཟོས་ན། ཆིངས་ཁོངས་ ལ་ཁབ་ ིས་གང་མ ོགས་ངང་དེ་ཉིད་ ི་ཐོབ་ཐང་

 ར་གསོ་ ་ཆེད། གང་འཚམ་ ི་རོགས་རམ་དང་ ང་ ོབ་ ་དགོས།

དོན་ཚན་ད ་བ།

 ིས་པ་ལ་ཕ་མས་མནར་བ་དང་ ང་མེད་ ེད་པ། ཡང་ན་ཕ་མ་ཁ་ཐོར་ ་གནས་ཏེ་ ིས་

པའི་གནས་ ོད་ས་ ལ་གཏན་འཁེལ་ ེད་དགོས་པ་སོགས་དམིགས་བསལ་ ི་དོན་དག་

 ང་ན།  ིད་འཛ ན་ལས་ ངས་ ིས་འོས་འཚམ་ ི་ ་ ིམས་དང་ ིམས་ གས་ ི་གོ་རིམ་

བ ད།  ིམས་ཁང་གིས་བ ག་ད ད་བ ད་གོང་གསལ་ ི་གནད་དོན་དེ་དག་གིས་ ིས་



པའི་ཚད་མཐོ་བའི་ཁེ་དབང་ལ་ ང་ ོབ་ ིར་ཐག་བཅད་པ་མ་གཏོགས།  ིས་པའི་ཕ་མའི་

མོས་འ ན་དང་ ིན་ཅི་ལོག་པར་ ིས་པ་ཕ་མ་དང་ཁ་མི་ ལ་བར་ ་བ་དང་། ཆིངས་

འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་ངེས་པར་ ་ ང་ ོབ་ ་དགོས།

༢ དོན་ཚན་འདིའི་ཨང་རིམ་དང་པོའི་ནང་དོན་ ར་ ་ག གས་ ས་པ་ཡོད་ཚད།  ོགས་

ཡོངས་ནས་ ་ག གས་ ལ་དངོས་ལ་ གས་ཏེ་རང་ཉིད་ ི་འདོད་ ོ་དང་བསམ་ ལ་

བཤད་པའི་གོ་ བས་ ིན་དགོས།

༣  ིས་པའི་ཆེས་མཐོའི་ཁེ་དབང་ལ་གནོད་པ་བཟོ་བའི་ ་ ོད་ ད། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་ ིས་ ིས་པས་རང་གི་ཕ་མ་གང་ ང་དང་། ཁ་ཐོར་ ་གནས་པའི་ཕ་མས་རང་གི་ ིས་

པ་ལ་མི་ ེར་ ི་འ ེལ་བ་འ གས་པ་དང་ཐད་ཀར་ ་འ ེལ་བ་ ེད་པའི་ཁེ་དབང་ལ་

 ང་ ོབ་ ེད་དགོས།

༤ གལལ་ཏེ་ཕ་མ་ཁ་ཐོར་ ་ ར་བ་དེ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ཕ་མ་གཉིས་ཀའམ་

 ོགས་གཅིག ཡང་ན་ ིས་པ་བཅས་ལ་ ེད་ཐབས་གང་ ང་ ེལ་བ་ ེ། དཔེར་ན་བཀག་

ཉར་དང་། བཙ ན་འ ག  ལ་ཁོངས་ལས་ གས་པ། འཆི་བ་（ ེས་ ་དེ་ ལ་ཁབ་དེའི་

བཀག་ཉར་དང་བཙ ན་འ ག་ནང་ ེན་གང་ ང་གིས་འཆི་བ། ） བཅས་ ི་ ེན་ཡིན་ན།

 ིས་པའི་བདེ་ ིད་ལ་གནོད་པ་སོགས་ ད་པར་ ི་གནས་ ལ་མིན་ན། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་ ིས་ ིམ་མིའི་གནས་ ལ་དག་ཕ་མ་དང་ ིས་པ། ཡང་ན་ ིམ་མི་ཆེ་གེ་མོ་ལ་བ ་

གཏོང་བའི་རེ་བ་ ་དགོས་པ་མཟད། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་འ ེལ་ཡོད་མི་ ་དག་

གིས་རེ་ ་འདི་རིགས་ ས་པར་མི་ལེགས་པའི་ ས་འ ང་གནད་དོན་མི་འ ང་བ་ཁག་

ཐག་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་བ།



༡  ་དོན་འདིའི་དོན་ཚན་ད ་བའི་ནང་དོན་དང་པོར་བཀོད་པའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་

 ི་འོས་འགན་ ར།  ིས་པ་དང་ཕ་མས་ ིམ་མི་ ན་འཛ མས་ཆེད། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་

དང་ཁ་ ལ་ལམ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ནང་ གས་པའི་རེ་འ ན་ ས་ན། ཆིངས་འ ེལ་

 ལ་ཁབ་ ིས་ ར་ཐག་གིས་མི་ཆོས་དང་མ ན་པའི་ མ་འ ར་ ིས་གང་མ ོགས་ངང་

འ ོ་ གས་ བ་དགོས་པ་མ་ཟད། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་རེ་ འི་ ེས་ ་དང་དེའི་

 ིམ་མི་ལ་རེ་ འི་ ེན་ ིས་མི་ལེགས་པའི་ ིས་འ ང་གི་གནད་དོན་མི་འ ང་བ་ཁག་ཐེག་

 ་དགོས།

༢ ཕ་མ་གནས་ ོད་ ི་ ལ་ཁབ་མི་གཅིག་པའི་ ིས་པ་ལ། དམིགས་བསལ་ ི་གནས་ ལ་

 ད། རང་གི་ཕ་མ་ལ་མི་ ེར་ ི་འ ེལ་བ་དང་ཐད་ཀར་ ི་འ ེལ་བ་ ་བའི་དབང་ཆ་ཡོད།

དམིགས་ ལ་དེའི་དོན།  ་དོན་ ི་དོན་ཚན་ད ་བའི་ནང་དོན་གཉིས་པར་བཀོད་པའི་

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་འོས་འགན་དང་། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་དང་ ིས་

པའི་ཕ་མ་ ལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཁོངས་ ་གཏོགས་པའི་ ལ་ཁབ་གང་ཡང་དང་ཁ་འ ལ་

བའམ་ ལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ ་ གས་པའི་ཁེ་དབང་ལ་ ང་ ོབ་ ་དགོས། བ ི་འཇོག་ ་

དགོས་པའི་ ལ་ཁབ་གང་ ང་དང་ཁ་ ལ་ཆོགཔའི་་དབང་ཆ་ལ་ ིམས་ གས་ ིས་

གཏན་འབེབ་གནང་བའི་ ིག་ ིམས་མ་ཟད།  ལ་ཁབ་ ི་བདེ་འཇགས་དང་།  ི་པའི་ ིག་

ལམ།  ི་པའི་འ ོད་བ ེན།  ི་བའི་ ན་ ོད། ཡང་ན་མི་གཞན་ ི་ཁེ་དབང་དང་རང་

དབང་ལ་ངེས་པར་ ་མཁོ་བ་མ་ཟད་ ི་ཆིངས་འདིས་ཁས་ལེན་པའི་དབང་ཆ་གཞན་པ་

དང་འགལ་བ་ ག་ ོད་མ་ཡིན་པའི་བཀག་ ོམ་དང་ཚད་བཀག་རང་བཞིན་ཡོད།

དོན་ཚན་བ ་གཅིག

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིམས་འགལ་ནས་ ིས་ ིས་པ་ཚ ་ ལ་ཁབ་



གཞན་པ་ལ་གནས་ ོ་དང་རང་ ལ་ལ་ ི་ཡོང་མི་ཆོག་པའི་གནས་ ལ་བཀག་འགོག་ ེད་

པའི་ཆེད་ ་འ ལ་ལག་གསལ་ ས་དགོས།

༢ དམིགས་ ལ་དེའི་ཆེད་ ། ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ི་ ལ་ཁབ་རང་ ས་གང་

ཡོད་ ིས་ ོགས་གཉིས་ཕན་པའི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་དགོས་པ།

དོན་ཚན་བ ་གཉིས།

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་རང་གི་ ་ ལ་ཡོད་པའི་ ིས་པ་ མ་ ི་རང་

ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་དོན་དག་རང་དབང་ཡོད་པའི་ ོ་ནས་ ེང་མོལ་ ེད་ཆོག།

༢ དམིགས་ ལ་དེའི་ཆེད་ །  ིས་པ་ཚ ་རང་ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ ིད་འཛ ན་ ི་

ག ག་བཤེར་དང་ ིམས་ བས་ ་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་དང་མ ན་པའི་ག ག་བཤེར་ ་

 བ་བེད་ ོད་ ེད་ནས་གོང་རིམ་ལ་བསམ་འཆའ་འདོན་ཆོག།

དོན་ཚན་བ ་ག མ།

༡  ིས་པ་ཚ ་ལ་གཏམ་བ ོད་ ི་རང་དབང་ཡོད་དགོས།  ིས་པ་ མ་ ིས་ངག་ཐོག་དང་

ཡིག་ཐོག པར་ ག་པ་དང་ ་ ལ་ ི་ ི་ ལ་ནས་   ན་ ེད་གཞན་ལ་བ ་འ ིན་དང་

བསམ་ ོ་འཚ ལ་བ་དང་ལེན་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད  ལ་ཁབ་ ི་ད ེ་བ་ཡོད་མི་ཆོག།

༢ a ཁེ་དབང་འདི་ལག་འཛ ན་ ེད་པའི་ བས་ ་གཞན་པ་འཆིང་བ་ ེད་ན་ཆོག།

འོན་ ང་འཆིང་བ་འདི་ནི་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་དང་འགལ་མི་ཆོག་དེ་མིན་འདི་འ ་མ ན་

དགོས མི་གཞན་པའི་ཁེ་དབང་དང་མཚན་ ན་ལ་བ ི་འཇོག་དགོས

b  ལ་ཁབ་ ི་བདེ་འཇགས་དང་ ི་ ང་ ིག་ལམ་ ི་པའི་ ི་པའི་གཙང་ ་དང་

 ི་པའི་ ན་ ོད་ ང་ ོང་ ེད་དགོས

དོན་ཚན་བ ་བཞི

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ི་ ལ་ཁབ་ ི་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་ མ་ལ་རང་གི་བསམ་

 ོ་དང་ཆོས་ གས་ ི་དད་པའི་རང་དབང་ལ་བ ི་འཇོག་དགོས



༢ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པའི་ཕ་མ་ལ་བ ི་འཇོག་དགོས་པ་དང་

 ིམས་བཅད་ ་ ོང་ ེད་མཁན་ ི་ཁེ་དབང་དང་འོས་འགན་ལ་བ ི་འཇོག་དགོས  ིས་

པ་ཚ ་ལེན་པའི་ ས་པ་ལ་བ ས་ནས་རང་དབང་ ་ ོད་ ེད་པ་ལ་མ བ་ ོན་ ེད་དགོས།

༣ རང་ཉིད་ ི་ཆོས་ གས་དང་དད་པ་ ས་ཆོག་པའི་རང་དབང་གསལ་གོད་ ེད་པ།

 ིམས་ ི་བགོད་པ་ལ་ ར་ ི་དངོས་ལ་ ོང་ ོབས་དང་ཚད་མ་གཙང་ ་ ན་ ོད།

གཞན་ ོགས་མ་གཞིའི་དབང་ཆ་དང་རང་ལ་ཁོ་བ་སོགས་ལ་གག་འགོག་ ེད་པ།

དོན་ཚན་བཅོ་ 

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་ཚ ་ལ་ཚ གས་པ་འ གས་པའི་

རང་དབང་ཚ གས་པ་འ ་འཚ ག་པའི་རང་དབང་ ིན་དགོས

༢ དམངས་གཙ ་ ི་ཚ གས་ནང་ ་རང་ ལ་ ི་བདེ་འཇགས་དང་ ིི་པའི་བདེ་

འཇགས  ་པའི་ ིག་ལམ་དང་གཙང་  ི་པའི་ ོད་ལམ་ ང་ ོང་པའི་ བས་ ་ ི་

དམངས་ ི་ཁེ་དབང་དང་རང་དབང་ལ་ ང་ ོང་ ེད་པའི་དགོས་ཆེས་མ་གཏོགས

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ཁེ་དབང་ལག་ལེན་ ེད་པ་ལ་ཚ ད་འཛ ན་ ེད་མི་

ཆོག་པ།

དོན་ཚན་བ ་ ག

༡  ིས་པའི་ ེར་ ི་གསང་དོན་དང་ ིམ་ཚང་།  ོད་ཁང་དང་གསར་འ ར་

 ིམས་དང་མི་མ ན་པར་བར་ ོལ་ ེད་ན་མི་ཆོག།

༢  ིས་པ་ཚ གས་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་ ི་ ང་ ོང་ལོངས་ ོད་ ེད་པའི་དབང་

ཆ་ཡོད།

དོན་ཚན་བ ་བ ན

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་དམངས་ ིངས་འ ིན་ ོར་གལ་ཆེན་པོ་

ཡིན་ནས་ཤེས་དགོས  ིས་པ་ཚ ་ལ་ ལ་ཁབ་གཞན་པ་དང་ ལ་ ི་ཐོག་ ་གསལ་འ ར་



དང་ད ད་ཐོབ་པའི་རང་དབང་ ིན་དགོས།  ིི་ཚ ག་དང་བསམ་ ོ་ ན་ ོད་དཔལ་

ལམ་བ ད་དང་ལས་སེམས་གཉིས་བདེ་ཡར་ ལ་འ ོ་བ་དང་འ ེལ་པའི་གསར་འ ར་

དང་འ ིན་ཡིག དམིགས་ ལ་དེའི་ ེན་ ི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ི་ ལ་ཁབ་ ི་

འདི་འ ་ ེད་དགོས

A དོན་ཚན་ཉི་ད ་པའི་དགོངས་དོན་གཞིར་བ ང་ནས་ ི་ ིངས་འ ིན་ ོར་ ི་ཚ གས་

དང་རིག་གནས་ ོགས་ནས་ ིས་པ་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད་པའི་བ ་འ ིན་དང་ཡིག་ཆ་ བ་

བ གས་ ེད་པར་ ལ་འདེབས་ ེད་དགོས

B རིག་གནས་དང་ ལ་ཁབ  ལ་ ི་བཅས་མི་འ ་བ་ནས་ཐོན་པའི་བ ་འ ིན་དང་

ཡིག་ཆ་ ིག་ ོར་དང་བ ེ་རེས་ བ་བ གས་བཅས་ཐད་ལ་ ་ ི་མཉམ་ལས་ ེད་པར་

 ལ་འདེབས་ ེད་དགོས

C  ིས་པའི་བ གས་ ་ ོམ་ ིག་དང་ བ་འདལ་ ་གཏོང་བ་ ལ་འདེབས་ ེད་

དགོས

D  ི་ ིངས་འ ིན་ ོར་ ིས་ ལ་དེའི་ ོད་མི་ཡང་ན་ ངས་ ང་དམངས་ཚ གས་ ི་

 ིས་པའི་ ད་ཆའི་ཐད་ ི་དགོས་མཁོ་ལ་ཉམས་འཇོགས་ ེད་པ་ ལ་འདེབས་ ེད་དགོས

E དོན་ཚན་བ ་ག མ་དང་བཅོ་བ ད་པས་ཐག་གཅོད་ ེད་པའི་འོས་མཚམས་ ི་

ཚད་གཞིར་བ ང་ནས།  ིས་པའི་བདེ་ ིད་ ི་གནས་ ལ་དང་ཡིག་ཆར་གནོད་འཚ ་མི་

ཐེབས་པར་ ང་ ོང་ ེད་པ་ ལ་འདེབས་གཏོང་དགོས

དོན་ཚན་བཅོ་བ ད

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ི་ ལ་ཁབ་ ིས་ ས་པ་ཡོད་ཚད་བཏོན་ནས་ ིས་པའི་གསོ་

 ོང་དང་འཕེལ་ ས་ཐད་ལ་ཕ་མ་གཉིས་ ི་འགན་འ ར་དགོས་བ་ཁག་ཐག་ ེད་དགོས

ཕ་མ་ཡང་ན་དམིགས་བསལ་ ི་གནས་ ལ་ ིས་ ིས་པར་ ིམས་བཅད་ ་ ོང་ ེད་



མཁན་ ི་ ང་ ིས་པ་གསོ་ ོང་དང་འཕེལ་ ས་ལ་འགན་འ ི་དང་པོ་འ ར་དགོས

 ིས་པའི་ཆེས་ཆེ་བའི་ཁེ་དབང་དེ་ཁོ་ཚ ་ཡིས་སེམས་ ར་ ེད་དགོས་པའི་ ་བ་གཙ ་བོ་དེ་

ཡིན།

༢ བ གས་གཏམ་འདི་ནང་ ་འགོད་པའི་ཁེ་དབང་ཡར་ ལ་འ ོ་བའི་དམིགས་ ལ་ ་

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པའི་ཕ་མ་དང་ ིམས་བཅད་ ་ ོང་ ེད་

མཁན་ ིས་ ིས་པ་གསོ་ ོང་ ོགས་ ་རོགས་རམ་ ཻད་དགོས། དེ་མིན་ ིས་པ་གསོ་ ོང་

 ེད་པའི་ལས་ ངསའཕེལ་བ དགོས་ཆས་དང་ཞབས་འདེབས་ གས་བ་ཁག་ཐག་ ེད་པ།

དོན་ཚན་བ ་ད 

༡ ཆིངས་ཡིག་སཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིམས་འ གས་དང་ ིད་འཛ ན  ི་ཚ གས་དང་

 ོབ་གསོ་ཐོག་ ་ ིས་པ་ཚ ་ལ་ ང་ ོང་ ེད་དགོས།  ིས་པའི་ཕ་མ་དང་ ིམས་བཅད་ ་

 ོང་ ེད་མཁན་དང་ཡང་ན་གཞན་མིའི་ ་ ོང་ ེད་ བས་ གནོད་འཚ ་དང་གནར་

གཅོད་ ེད་མི་འ ག་པ།

༢  ང་ ོང་ ེད་ཐབས་འདི་འ ་ནི་ ིས་པིའ་གནས་ ལ་བ ས་ནས་གོང་རིམ་ ན་ནས་

 ི་ཚ གས་འཆར་གཞི་འ གས་དགོས།  ིས་པ་དང་ ིས་པ་ ་ ོང་ ེད་མཁན་ལ་དགོས་

མཁོ་ལ་རོགས་རམ་ ཻད་དགོས། དེ་མིན་ ིས་པ་གནར་གཅོད་གཏོང་བ་ལ་ ོན་འགོག་

 ེད་དགོས་པ་དང་ ང་གནོད་ ཽག་ཞིབ་ ེད་དགོས། དེ་མིན་ ིད་འཛ ན་ ི་ཐེ་གཏོགས་

 ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉི་ 

༡ གནས་ བས་ ་ཡང་ན་ ན་རིང་ནས་ ིམ་ཚང་དང་འ ེལ་ཐག་ཆེད་པའི་ ིས་པ་ཚ ་

ལ་ ལ་ཁབ་ ི་རོགས་རམ་དམིགས་བསལ་ཐོབ་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་དགོས།

༢ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ི་རང་ ལ་ ི་ ིམས་དང་བ ེན་ནས་ ིས་པ་ཚ ་

ལ་རོགས་རམ་ཐོབ་པ་ཁག་ཐག་ ེད་དགོས།



༣ གཞན་པ་ ་ ོང་ ྄་ཐབས་མ་གཏོགས། གསོ་བཅོལ་དང་ད ི་སི་ལན་ ི་ ིམས་

ནང་ ་ཉར་གསོ་ ཡང་ན་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ ིས་པ་ཚ ་གསོ་ ོང་ ེད་པའི་ལས་ ངས་ ་

བཀོད་ ིག་ ེད་པ ལས་དོན་དག་ལ་བསམ་ ོ་གཏོང་ ས་དང་ཐག་གཅོད་པའི་ ས་ ་

 ིས་པ་གསོ་ ོང་ལ་ ར་ཆགས་ཡོད་དགོས་པ་ཡིད་འཇོག། དེ་མིན་ ིས་པའི་རིགས་ ད་

དང་ཆོས་ གས རིག་གནས་དང་ ད་ཆའི་ བ་ ོངས་ལ་ཡང་ཡིད་འཇོག་དགོས

དོན་ཚན་ཉི་ ་ ་གཅིག

ཉར་གསོ་ལམ་ གས་ལ་ཁས་ལེན་པའི་ ལ་ཁབ་ནི་ ིས་པའི་ཁེ་ཕན་ནི་བསམ་ ོ་གཏོང་བ་

གཙ ་བོ་ཡིན་དགོས ། དེ་མིན

A དབང་འཛ ན་ལས་ ངས་ ི་ ིམས་དང་གོ་རིམ་ལ་མ ན་དགོས དེ་མིན་དེ་ལ་འ ེལ་བ་

ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ལ་་བ ེན་ནས།  ིས་པ་དང་ཁོ་ཡི་ཕ་མ་དང་ ྀམས་བཅད་ ་

 ོང་ ེད་མཁན་ ི་གནས་ ལ་བ ས་ནས་ ན་ཐག་གཅོད་པ    ན་ཐག་གཅིད་པའི་

 བས་ ་དེ་ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ཡི་ཉར་གསོ་ ོང་པའི་གནས་ ལ་ཤེས་ནས་འཐད་

པའི་ ེས་ ་ ིས་པ་ཉར་གསོ་ ེད་པ་ལ་ཆོག་མཆན་འགོད་པ།

B གལ་ཏེ་ ིམ་ཚང་གིས་ ིས་པའི་བ ོར་བཅོལ་དང་ཉར་གསོ་དེ་གཏན་འཁེལ་ ་མི་ བ་

པའམ་ཚད་ ན་ ིས་ ང་ ོབ་ ེད་ཐབས་བཀོལ་ཏེ་ ལ་ཁོངས་ ི་ ་ ོང་དང་ ལ་

ཁོངས་བ ལ་ཏེ་ ིས་པ་ཉར་གསོ་ ེད་པའི་ཚབ་ ེད་པའི་ཐབས་ཅིག་གཉེར་དགོས།

C  ལ་ཁོངས་བ ལ་ཏེ་ ིས་པ་ཉར་གསོ་ ེད་པའི་ཁག་ཐེག་དང་རང་ ལ་ཁབ་ ི་གཞི་

 འི་འགན་ལེན་དང་ཚད་ ན་གནས་ ལ།

D  ལ་ཁོངས་ལས་བ ལ་ཏེ་ ིས་པ་ཉར་གསོ་ ེད་པའི་ཚད་ ན་ ི་ ་ཐབས་འགན་ལེན་

 ེད་ཆེད།  ིས་པ་དང་འ ེལ་ཡོད་ ི་མི་ ་ལ་ཚད་ ན་མིན་པའི་ ་ནོར་ ི་ཡོང་འབབ།



E གནས་བབ་ཡག་པོ་དང་བ ན་ ོགས་གཉིས་པོའམ།  ོགས་མང་པོས་བཀོད་ ིག་སོགས་

 ་དོན་འདི་དང་མི་མ ན་པའི་ ོས་ཡིག་ ེལ་བ།  བ་ཁོངས་འདིའི་ནང་གཙ ་འཛ ན་པ་

དག་གིས་ ིས་པའི་བདེ་འཇགས་ལ་ ར་ཐགགིས་འགན་ལེན་དང་། ཡང་ན་ ལ་ཁབ་

གཞན་ ི་གསོ་ ོང་གི་ ་བ་ བ་ཐབས་དང་བ ན་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།

༡ ཆིངས་འ ེལ་ བ་ཁབ་ ིས་འོས་འཚམ་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་དེ་ ལ་ ར་ ི་ཐོབ་ཐང་རེ་

 ་ ས་པའི་ ིས་པའམ། འོས་འཚམ་ ི་ ལ་ ིའི་ ་ ིམས་དང་ ལ་ནང་ ་ ིམས་ ི་འ ོ་

 གས་བ ད་ ལ་ ར་ ི་ཐོབ་ཐང་ ་བ ིས་ཆོག་པའི་ ིས་པ་ལ་ཕ་མ་ཡོད་མེད་དང་མི་

གཞན་ ིས་ཕེབས་རོགས་གནང་ཡོད་མེད་ལ་མི་ ་བར་འོས་འཚམ་ ི་ ང་ ོབ་དང་མི་

ཆོས་རིང་ གས་ ི་རོགས་རམ།  ི་ཆིངས་འདི་དང་དེའི་འ ེལ་ཡོད་ ལ་ཁབ་ ིས་ཆིངས་

འ ེལ་ ལ་ཁབ་དང་ ལ་ ིའི་མིའི་ཁེ་དབང་དང་མི་ཆོས་རིང་ གས་ ི་ཡིག་ཆ་ནང་

བཀོད་པའི་འོས་འཚམ་ ི་ཁེ་དབང་ལ་ཁག་ཐེག་ ་དགོས།

༢ དམིགས་ ལ་འདིའི་ཆེད། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས།

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་དང་མཉམ་འ ེལ་ཡོད་པའི་ ིད་ག ང་གི་ ྕ་འ གས།  ིད་

ག ང་མ་ཡིན་པའི་ ་འ གས་ ིས་ ར་ཐག་གིས་ བ་པའི་ ་བ་མཐའ་དག་ལ་འོས་

འཚམ་ ི་མཉམ་འ ེལ་རོགས་རམ་གནང་ ེ།  ལ་ ར་ ་ ར་བའི་ ིས་པའི་ཚ གས་ལ་

 ང་ ོབ་དང་རོགས་རམ་ ེད་པ་མ་ཟད། ཁེར་ ང་ ་ ས་པའི་ ལ་ ར་ ིས་པ་ལ་རང་

གི་ཕ་མ་དང་ ིམ་མི་གཞན་པ་བཙལ་བར། མཁོ་ཡོད་ ི་གནས་ ལ་ ས་ལོན་ ས་ནས་

 ིམ་མི་ ན་འཛ མས་ཡོང་བར་ ་དགོས། ཕ་མའམ་ ིམ་མི་གཞན་བཙལ་ ེད་མི་ ང་བའི་

 ིས་པ་ལའང་ ིས་པ་གཞན་དག་ ེ།  ེན་ ་ཚ གས་དབང་གིས་ཕ་མ་དང་གཉེན་ཉེ་དང་

གཏན་ ་ ལ་བ། ཡང་ན་གནས་ བས་ ་ཕ་མ་དང་གཉེན་ཉེ་བཙལ་ ེད་མ་ ང་བའི་

 ིས་པ་ལ་ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་དོན་ ར་ ང་ ོབ་ཐོབ་འོས།



དོན་ཚན་ཉེར་ག མ་པ།

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ས་སེམས་གཅོང་རོ་ཡོད་པའི་ ིས་པ་ལརང་ཉིད་ ི་ལ་ ་

ལ་ཁག་ཐེག་དང་། རང་ ་ བ་པར་ ལ་ ེལ་གནང་ ེ་ ས་ཡོད་ ོས་ ར་ཐག་གིས་ ི་

ཚ གས་འཚ ་བར་ གས་པའི་ཆ་ ེན་འོག་འོས་འཚམ་དང་ ན་ཚ གས་པའི་འཚ ་བར་ལོངས་

 ོད་ ེད་པར་ཁག་ཐེག་ ་དགོས།

༢ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་དབང་བོ་ ོན་ཅན་ ི་ ིས་པ་དམིགས་བསལ་ ི་བདག་

 ོང་ཐོབ་དགོས་པའི་ཁེ་དབང་ལ་གཏན་འཁེལ་དང་། ད་ཡོད་ཐོན་ ངས་ ི་ བ་ཁོངས་

འོག རེ་ ་གཞིགས་ ེ།  ིས་པའི་གནས་ ལ་དང་ ིས་པའི་ཕ་མ། ཡང་ན་ ིས་པའི་བདག་

 ོང་མི་ ་གཞན་དག་གི་གནས་ ལ་གཞིར་བ ང་ནས། ཚད་ ན་ ི་ ིས་པ་དང་ ིས་པར་

བདག་ ོང་ ེད་པའི་ ེས་ ་ལ་རོགས་རམ་ ེད་པར་ ལ་ ག་གནང་དགོས།

༣ དབང་བོ་ ོན་ཅན་ ི་ ིས་པ་ལ་དམིགས་བསལ་ ི་བདག་ ོང་མཁོ་བ་དམིགསཏེ།  ིས་

པའི་ཕ་མའམ།  ིས་པར་བདག་ ོང་ ེད་པའི་ ེས་ འི་དཔལ་འ ོར་གནས་ ལ་ལ་བསམ་

 ོ་བཏང་ནས།  བས་བདེ་ ས་འ ིག་ཡིན་ ས་ ་ཆ་མི་དགོས་པར་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་

དོན་གཉིས་པ་ ར་རོགས་རམ་གནང་དགོས། རོགས་རམ་ ི་དམིགས་ ལ་ནི་དབང་བོ་ ོན་

ཅན་ ི་ ིས་པས་ ས་ ན་ ོས་ ོབ་གསོ་ ངས་བ་དང་། གསོ་ ོང་གནང་བ། བདེ་ ང་

ཞབས་ །  ང་གཞི་ ངས་པའི་ཞབས་ ། ལས་ གས་ ི་ ་གོན།  ོ་གསེང་གི་གོ་ བས།

དེའི་ཐབས་ལམ་ནི་ ིས་པ་དེ་ཉིད་ ས་པ་གང་ཡོད་ ོས་གང་ལེགས་ངང་ ི་ཚ གས་ལ་

 གས་པ། རང་ཉིད་ ི་འཚར་ལོངས་མངོན་འ ར་ ང་བ་མ་ཟད། དེ་ཉིད་ ི་རིག་གནས་

དང་འ ་ཤེས་ ོགས་ ི་འཕེལ་ ས་ ང་ནང་ ་འ །

༤ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ལ་ ིའི་མཉམ་འ ེལ་ ི་དགོངས་དོན་གཞིར་བ ང་

ནས། དབང་པོ་ ོན་ཅན་ ི་ ིས་པའི་བདེ་ ང་དང་ནད་ཡམས་ ོན་འགོག  ན་བཅོས།

སེམས་ཁམས་གསོ་བཅོས།  ོལ་ ས་གསོ་བཅོས་ ི་ བ་ཁོངས་ནང་འོས་འཚམ་ ི་ད ད་



གཞི་བ ེ་རེས་ ེད་པར་རམ་འདེགས་ ེད་དགོས། དེའི་ནང་ ་ ང་གཞི་ ངས་པའི་ཞབས་

 ་དང་ལས་རིགས་ཞབས་ ་ ོགས་ ི་ ་ཆ་ ིར་ ོག་དང་ལག་སོན་ ང་བའང་ནང་ ་

འ ། དེ་ཡིས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ བ་ཁོངས་འདི་དག་གི་ནང་ ་རང་ཉིད་ ི་ ས་

པ་དང་ལག་ ལ་མཐོར་འདེགས་དང་། ཉམས་ ོང་ཇེ་མང་ ་གཏོང་དགོས།  ོགས་འདིར།

འཕེལ་ ས་འ ོ་བཞིན་པའི་ ལ་ཁབ་ ི་དགོས་མཁོ་ལ་དམིགས་བསལ་ ིས་བསམ་ ོ་

གཏོང་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་བ 

༡ ཆིངས་ཡིག་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་ལ་ཚ ་ལ་མཐོ་ཤོས་ཚད་ ན་ ིས་ཁམས་བདེ་

ལོངས་ ོད་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཁགམཐེག་ ེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ད་དང་ ན་བཅོས་དང་

ཚ་ ག་པའི་དགོས་ཆེས་ལོངས་ ོད་ ེད་དགོས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་འདི་འ ་

བདེ་ ང་ཁེ་དབང་འ ོག་པའི་ ིས་པ་མིད་པ་ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས།

༢ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་རང་གི་ ས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ཁེ་དབང་འདི་དངོས་ ་

འ བ་དགོས། འོས་འཚམ་ ི་ ཻད་ཐབས་   ་དགོས།

1    ་ ་ཤི་ཚད་དམའ་ ་གཏོང་བ།

2  ིས་པ་ཐབས་ཅད་ལ་མཁོ་བའི་ ན་བཅོས་རོགས་རམ་ ིན་དགོས། བདེ་ ང་དམའ་

རིམ་ ེལ་བ་ནི་འཞོག་གཅིག་གཙ ་བོར་འཛ ན་པ།

3 ན་ཚ་དང་འཚ ་བ ད་ཞན་པའི་ ང་ ལ་སེལ་དགོས། དམའ་རིམ་ ི་བདེ་ ང་ བ་

ཁོངས་ ་ཡོད་པའི་ ་ ལ་དང་བ ད་ ན་ཟས་རིགས་དང་ ་གཙང་མ་འདོན་པ། ཁོར་

 ག་འབབས་བཙ ག་ ི་ཉེན་ཁ་ལ་ཡིད་འཇོག་དགོས།

4  ིས་པའི་མ་ལ་   མ་མའི་གནས་ བས་ད་ ེས་བའི་ ེས་ བས་ ་བདབེ་ ང་ཐོབ་བ་

ལ་ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས།

5  ི་ཚ གས་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ ིས་པའི་དང་ཕ་མ་ལ་ ིས་པའི་བདེ་ ང་དང་



བ ད་ཚད། མའི་འོ་མ་གསོ་ ོང་ ི་དགེ་མཚན། རང་གི་གཙང་ ་དང་ཁོར་ ལ་གཙང་ །

བསམ་ ལ་ལས་འདས་པའི་དོ་ ེན་ལ་ ོན་འགོག་ ེད་པའི་ ག་གཞི་ཤེས་་  ོ་ ོད་ ཻད་

དགོས།7

6  ོན་འགོག་ ི་བདེ་ ང་བང་ ིས་པའི་ཕ་མ་ལ་འཆར་ ན་ ་བཙའ་ ོབ་གསོ་དང་

ཞབས་འདེབས་ བས་པའི་མ མ་ ོན་ ཻད་དགོས།

༣ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་འོས་འཚམ་ ི་ ་ཐབས་ ད་དེ་ ིས་ཚ ་ ས་སེམས་ལ་

གནོད་འཚ ་ཡོད་པའི་ ར་ཡོད་གོམས་གཤིས་མིད་པར་བཟོ

༤ དོན་ཚན་འདི་ནང་ ་ཁེ་དབང་དངོས་ ་འ བ་པའི་ཆེད་ ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་མཉམ་ལས་ ེད་པ་ལ་བ ོད་ ལ་དང་ཡར་ ལ་པ  ོགས་འདི་ ་ཡར་ ས་འ ོ་

བཞིན་པའི་ ལ་ཁབ་ལ་གཞིགས་དམིགས་བསལ་འཇོག་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་ 

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་དབང་འཛ ན་ལས་ ངས་ ི་ ིས་པའི་སེམས་བདེ་ཐང་ཡིན་

པའི་ཆེད་ ་ ོད་པའི་ ིས་པ་ལ་ ་ ོང་ ེད་པ་དང་།  ང་ ོང་ ཻད་པ།  ན་བཅོས་ ེད་

པ་པའི་ ་ ོད་ནི་ ིས་པ་ཚ ་དོན་ཐོག་ ་འ ོལ་བ།

   ན་བཅོས་ ས་པ་དང་བཀོད་ ིག་ ེད་པའི་གཞན་པ་གནས་ ལ་ཚང་མ་ལ་ ས་བཀག་

 ་ཞིབ་བཤེར་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།

དོན་ཚན་ཉི་ ་ ་ ག

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་ཚང་མ་ལ་ ི་ཚ གས་ ི་འགན་ལེན་དང་ ི་ཚ གས་

 ི་ཉེན་འགོག་ནང་ ་ཕན་པ་ཐོབ་པ་ཁག་ཐེག་ ེད་དགོས། ད་དང་རང་ ལ་ ི་ ིམས་ལ་

བཞིར་བ ང་ནས་ ་ཐབས་ ོད་དགོས

༢ ཕན་བདེ་འདོན་ ོད་ ེད་ བས་ ིས་པ་དང་ ིས་པ་གསོ་ ོང་ ེད་པའི་མི་ འི་

དཔལ་འ ོར་ ི་གནས་ ལ་ལ་གཞི་འཛ ན་དགོས་པ་མ་ཟད།  ིས་པ་དང་ཕན་བདེ་རེ་



བ ན་ ་བ་ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ ་ ེན་གཞན་པ།

དོན་ཚན་ཉེར་བ ན

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་ཚང་མ་ལ་རང་གི་ ས་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས།

 གས་དགོངས།  ན་ ོད་ཡར་ ལ་འ ོ་ ི་ཚ གས་འཕེལ་ ས་དང་འཚ ་བའི་ཚད་ ན་

ལོངས་ ོད་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།

༢ ཕ་མ་དང་ཡང་ན་ ིས་པ་ ་ ོང་ ེད་མཁན་ ིས་རང་གི་ ས་པའི་ བ་ཁོངས་དང་

དཔལ་འ ོར་གནས་ ལ་ལ་བ ས་ནས་ ིས་པ་ཚ ་འཕེལ་ ས་མཁོ་དགོས་འཚ ་བའི་ཆ་ ཻན་

འགན་གཙ ་བོ་ཡིན།

༤ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ་ཐབས་ཚང་མ་ ད་ནས་རང་ ལ་དང་ ལ་ཁབ་

གཞན་པ་ནས་ཡོད་པིའ་ ིས་པིའ་ཕ་མ་དང་ ིས་པ་འགན་འ ར་ཡོད་པའི་མི་ ་ལ་འཚ ་

 ོང་ ི་ ་ ོང་བ།  ིས་པ་ལ་དཔལ་འ ོར་འགན་ ར་ཡོད་པའི་མི་ ་དང་ ིས་པ་གཉིས་

 ལ་ཁབ་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་གནས་ ལ་ཡོད་ ས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ལ་ ིི་

ཆོད་དོན་ལ་ གས་པ་དང་ཡང་ན་ ་ ི་ཆོད་ཡིག་བཞག་ནས་བཀོག་ ིག་འཚམ་པ་ ང་བ།

དོན་ཚན་ཉེར་བ ད

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་ཚ ་ལ་ ོབ་གསོ་ཐོབ་པའི་དབང་ཆ་ངོས་འཛ ན་དགོས་

གོ་ བས་ཆ་མཉམ་ ི་ ང་གཞི་ཐོག་ ་རིམ་བཞིན་ཁེ་དབང་འདི་དངོས་ ་འ བ་པ།

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་དམིགས་བསལ་ 

1 རིན་པ་མི་ལེན་པའི་ ོབ་ ང་འོས་འགན་ ི་ ོབ་གསོ་ ོགས་ ན་ ་དངོས་ ་འ བ་

པ།

2  ི་ ལ་མི་གཅིག་པའི་ ོབ་འ ིང་གི་ ོབ་གསོ་ལ་ ལ་འདེབས་དགོས་པ།  ན་མོང་

ཡིན་པའི་ལས་རིགས་ ོབ་གསོ།  ིས་པ་ཚང་མ་ལ་ ོབ་གསོ་འདི་ལོངས་ ོད་ ེད་པ།  ྄་

ཐབས་འོས་འཚམ་ ད་ནས།  ་ཆ་མི་ལེན་པའི་ ོབ་གསོ་དང་མཁོ་བ་ཡོད་པའི་མི་ ་ལ་



ཕོགས་ ོད་འདོན་པ།

3 རང་གི་ ས་པ་བཞིར་བ ང་ནས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་མཐོ་རིམ་ ོབ་དང་ལེན་པའི་གོ་

 བས་ཡོད་དགོས།

4  ིས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ ཽབ་གསོ་དང་ལས་རིགས་ ོགས་ ་ཡིག་ཆ་དང་ ོབ་ ོན་

ངོས་ལེན་ ེད་པའི་གོ་ བས་ཡོད་པ།

5  ་ཐབས་   ད་ནས་ ོབ་མ་ཚ ་ ས་བཀག་ ར་ལས་རེས་པ་ལ་ ལ་འདེབས་ ེད་པ།

 ོབ་དར་ ེད་པའི་ཚད་དམའ་ ་གཏོང་བ།

༢ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ་ཐབས་འོས་འཚམ་ ད་ནས་ ོབ་  འི་ ིག་ལམ་ནི་ ིས་

པའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆིངས་ཡིག་འདི་དང་མ ན་དགོས་པ་འགན་ལེན་ ེད་དགོས།

༣ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ོབ་གསོ་དང་འ ེལ་བའི་ ལ་ཁབ་མཉམ་ལས་ ཻད་པ་ལ་

 ལ་འདེབས་ ཻད་དགོས། འཛམ་པའི་ ིང་ ་ ན་ ོངས་སེལ་པའི་དམིགས་ ལ་ ེན་ ི་

ལ་གསལ་ཤེས་ ་དང་དེང་རབས་ ི་ ོབ་ ིད་ ེད་ཐབས་ཐོབ་པ་།  ཽགས་འདི་ཐོག་ ་

ཡར་ ས་འ ོ་བཞིན་པའི་ ལ་ཁབ་དམིགས་བསལ་མཁོ་དགོས་བསམ་ ོ་གཏོང་དགོས།

དོན་ཚན་ཉི་ ་ ་ད 

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་ ོབ་གསོ་ ཻད་པའི་དམིགས་ ལ་ནི་

1  ིས་པའི་རང་གཤིས།  ས་པ་དང་མ ེན་པ།  ས་སེམས་ ི་ ས་པ་གང་གོང་འཕེལ་

གཏོང་བ།

2 མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ ་བའི་རང་དབང་། 《མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ ་ ིམས》ནང ་

འགོད་པའི་ ་དོན་ལ་བ ི་མཐོང་གསོ་ ོང་ ེད་དགོས།

3  ིས་པའི་ཕ་མ་ལ་བ ི་འཇོག་པ་རང་གི་རིག་གནས་ལ་ཁས་ལེན་པ།  ད་ཆ་དང་

རིན་ཐང་ ་བ།  ིས་པའི་ ོད་པའི་ ལ་ཁབ་ ི་མི་རིགས་རིན་ཐང་ ་བ། རང་གི་ ལ་

ཁོངས་ ལ་ཁབ་དང་མི་འ ྄་བའི་རིག་གནས་ལ་བ ི་འཇོག་ ཻད་པ་གསོ་ ོང་ ཻད་པ།



4  ིས་པ་ཚ ་ལ་ ལ་ཁབ་དང་ ལ་ཁབ་བར་ ། མི་རིགས་དང་མི་རིགས་བར་ ། ཆོས་

 གས་བར་ །  ལ་དེ་རང་གི་ ོད་མི་བར་ ་དགོངས་ ངས་དང་ཞི་བདེ།  ་ཡངས་

དང་ཕོ་མོ་འ ་མཉམ་ ི་ ིང་དོན་ ི་རང་དབང་ཡོད་པའི་ ི་ཚ གས་ནང་ ་ ར་སེམས་

ཡོད་པའི་འཚ ་བ་ཡོང་།

5 རང་ ང་ཁམས་ལ་བ ི་འཇོག་པ་གསོ་ ོང་དགོས།

༢ དོན་ཚན་འདིའི་ཡང་ན་དོན་ཚན་ཉེར་བ ད་ ི་ཆ་ཤས་གང་ཡང་ ི་འ ེལ་བཤད་ནི་

མི་ ེར་དང་ཚ གས་པའི་འ གས་པའི་ ོབ་གསོ་ ས་ ངས་ ི་རང་དབང་ལ་ ེན་ཐེབས་

 ེད་མི་ ང་། འོན་ ང་དོན་ཚན་འདི་ནང་ ་ནང་དོན་དང་པོར་བཀོག་པའི་ ་དོན་ལ་

བ ི་ ང་ ེད་དགོས། ད་དང་ ིག་གཞི་འདི་འདི་ནང་ ་ལག་བ ར་ ད་པའི་ ོབ་གསོ་ནི་

 ལ་ཁབ་ ི་ཚད་ ན་དང་རེ་འ ན་དང་མ ན་དགོས།

དོན་ཚན་ མ་ 

རིགས་ ས་དང་ཆོས་ གས།  ད་ཆ་ ོགས་ ་ ངས་ ང་ཡིན་པའི་མི་ཚ གས་ཡང་ན་ ལ་

དེ་རང་གི་ ོད་མི་ཡོད་པའི་ བ་ཁབ་ནས་  ས་ ང་མི་དམངས་དང་ ོད་མིའི་ ིས་པའི་

རང་གི་རིག་གནས་དང་རང་གི་ཆོས་ གས་དད་པ། ཆོས་ གས་ ི་ ེད་ ོ། རང་གི་ ད་ཆ་

 ོད་པའི་དབང་ཆ་འ ོད་ན་མི་ཆོག།

དོན་ཚན་ མ་ ་སོ་གཅིག

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་ཚ ་ལ་ངལ་གསོ་དང་ད ར་ཉལ་ལངས་ ི་དབང་ཆ།

 ིས་པའི་ལོ་ན་དང་མ ན་པའི་ ོ་གསེང་། རིག་གནས་འཚ ་བ་དང་ ་ ལ་ལ་ གས་པའི་

གོ་ བས་དང་དབང་ཆ་ལ་བ ི་འཇོག་དགོས།

དོན་ཚན་ མ་ ་སོ་གཉིས

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་ལ་ ང་ ོང་ཐོབ་པའི་དབང་ཆ་ཁག་ཐག་འགན་



ལེན་དགོས། དཔལ་འ ོར་ ི་བ ་གཞོག་མི་ཡོང་བ་དང་ ིས་པ་ལ་ ོབ་གསོ་གནོད་འཚ ་

ཡོད་པཔ་དང།  ིས་པའི་ ས་སེམས་དང་བསམ་པ་ ན་ ོད་ལ་གནོད་ ོན་ཡོད་པའི་ལས་

དོན་ ེད་མི་ཆོག།

༢ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིམས་འ གས་པ་དང་ཡང་ན་ ིད་འཛ ན  ི་ཚ གས་

དང་ ོབ་གསོ་ ེད་ཐབས་   ད་ནས་དོན་ཚན་འདིའི་ཁེ་དབང་ལག་ལེན་ ེད་པ་། ད་དང་

གཞན་པ་ ལ་ ི་ཡིག་ཆའི་ཆོད་དོན་བ ར་བ ང་ནས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ

a  ་བའི་ལོ་ན་དམའ་མཐའམ་གཏན་ལ་འབེབ་པ།

b  ྄་བའི་ ས་ཚ ད་དང་ཆ་ ེན་གཏན་ལ་འབེབ་དགོས

c ཆོད་དོན་འདི་ལག་ལེན་ ཻད་པའི་ཆེད་ ་ཆད་པ་དང་གཞན་པ་བཀག་ ོན་ ྄་ཐབས་

གཏན་འབེབས་དགོས།

དོན་ཚན་ མ་ ་སོ་ག མ

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིམས་འ གས་པ་དང་ཡང་ན་ ིད་འཛ ན་དང་ ོབ་གསོ་ ེད་

ཐབས་   ད་ནས་ ིས་པ་ ང་ ོང་ ེད་དགོས  ི་ ལ་ཡིག་ཆ་ནང་ ་གཏན་འབེབས་པའི་

 ིད་   ན་ ོད་མི་ ེད་པ་དང་ ིས་པ་ ིམས་དང་འགལ་ནས་ ན་འདི་འ ྄་ཐོན་ ེད་དང་

འ ཻན་འཚ ང་ ེད་པ་ ོན་འགོག་དགོས།

དོན་ཚན་ མ་ ་སོ་བཞི

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིས་པ་ལ་འདོད་ལོག་འ ཽག་པ་དང་དངོས་པོ་གནོད་འཚ ་

གཏོང་བ་མི་ཡོང་བ་ལ་འགན་འ ར་དགོས། དམིགས་ ལ་དེ་ ེན་ ི། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

འོས་འཚམ་ ྄་ཐབས་ ད་ནས་

a  ིས་པ་ཚ ་ལ་ ་ ིད་ ེད་ནས་ ིམས་དང་འགལ་བའི་ལས་དོན་ལས་ན་མི་ཆོག

b  ིས་པ་ཚ ་ལ་ ད་འཚ ང་བ་དང་གཞན་པ་ ིམས་དང་འགལ་བའི་ ྄་བ་ལས་ན་མི་ཆོག

c  ིས་པ་ཚ ་ལ་འདོད་གཡེམ་འ བ་པ་དང་འདོད་གཡེམ་བ ོད་ ་ ཻད་ན་མི་ཆོག



དོན་ཚན་ མ་ ་སོ་ 

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་འོས་འཚམ་ ྄་ཐབས་ ད་ནས་ ིས་པ་བ ས་ནས་ ིད་ ིན་པ་

དང་ ིས་པ་འཚ ང་ ེད་པའི་ ང་ ལ་ ོན་འགོག་དགོས

དོན་ཚན་ མ་ ་སོ་ ག

ཆིངས་འ ེལ་་ ལ་ཁབ་ ིས་ཕན་བདེ་ ོགས་ ་ ིས་པ་ ང་ ོང་ ེད་དགོས།  ིས་པ་ཚ ་

ལ་བ ་གཞོག་ ག་བ ལ་མི་ཡོང་བ།

དོན་ཚན་ མ་ ་སོ་བ ན

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ལེན་འགན་འདི་འ ་ ེད་དགོས

a  ིས་པ་ ་གཞི་ཡིན་ ང་ ིམས་གཅོད་ ག་པོ་དང་མི་ཆོས་དང་ ལ་བའི་ ིམས་ཆད་མ་

ཕོག་པའི་མིང་ ང་། ལོ་༡༨ མ་ལོན་པའི་ ིས་པ་ལ་ ོག་ ིམས་མི་གཅོད་པ་དང་ཚ ་

བཙ ན་གཅོད་མི་ཆོག།

b  ིམས་དང་འགལ་ནས་ ིས་པ་ ི་རང་དབང་འ ོག་མི་ཆོག་པ་དང་ ིམས་དང་འགལ་

ནས་ ིས་པ་འཛ ན་བ ང་ ེད་པ་དང་།

c རང་དབང་མེད་པ་བཟོ་པའི་ ིས་པ་ཚ ་ལ་མི་ཆོས་ ི་ཐོབ་ཐང་ ིན་དགོས་པ་དང་། ིས་

པའི་ཐོབ་ཐང་བ ི་འཇོག་དགོས།  ིས་པ་ལ་ཕན་པ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ིས་པ་དང་རང་

དབང་མེད་པ་བཟོ་པའི་དར་མ་དང་འ ེལ་དགོས་པ། འ ིན་ཡིག་དང་ ད་འཚ ལ་ ེད་

ནས་གཞན་པ་འ ེལ་བ་ ས་པའི་དབང་ཆ་ཡོད

d རང་དབང་མེད་པ་བཟོ་པའི་ ིས་པ་ཚང་མ་ལ་ ིམས་ ི་རོགས་རམ་ཐོབ་བའི་དབང་

ཆ་ཡོད་པ་ཟད།  ིམས་ཁང་དང་ ིད་དབང་ ས་ ངས་ལ་ ིམས་དང་མི་འགལ་བའི་

བསམ་འཆར་འདོན་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། འ ན་གཅོད་ཐོབ་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།

དོན་ཚན་ མ་ ་སོ་བ ད

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ག་པོའི་གདོང་ག ག་ བས་ ་   ་ ི་མི་ཆོས་རིང་ གས་



 ི་ཁིམས་ཡིག་ནང་ ་ ིས་པའི་ ིག་ལམ་དང་བ ི་འཇོག་དགོས་མ་ཟད་འགན་འ ར་པ་

ལེན་འགན་ ེད་དགོས།

༢་ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ་ཐབས་འ ིག་པའི་ཐམས་ཅད་ ད་ནས་ལོ་ན་༡༥མ་

ལོན་པའི་ ིས་པ་ལ་འཛ ང་མི་ གས་མི་ ཻད་པ།

༤ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ལོ་ན་༡༥མ་ལོན་པའི་ ིས་པ་ ག་ད ང་བ ་མི་ཆོག།

ལོ༡༥དང་༡༨ལོ་པའི་ ིས་པ་ ག་ད ང་བ ་ ས་ ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ལོ་ན་ཆེ་

བའི་མི་བའམ་ ོ་གཙ ་བོ་གཏོང་དགོས།

༤ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ལ་ ི་མི་ཆོས་རང་ གས་ ི་ ིམས་བ ེན་ནས་ ག་

པོའི་གདོང་ག ག་ནང་ ་མི་སེར་ ང་ ོང་ ེད་དགོས།  ྄ཐབས་ཐམས་ཅད་ ད་ནས་

 ག་པོའི་གདོང་ག ག་ནང་ ་ ིས་པ་ཚ ་ ང་ ོང་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ མ་ ་སོ་ད 

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ་ཐམས་ཅད་ ད་ནས་གཤམ་གསལ་ ི་ ིས་པའི་ ས་སེམས་

ན་ཚ་ ག་ ེད་པའི་གནས་ ལ་ལ་ ལ་འདེབས་ ེད་དགོས།  ིག་གང་ཡང་ ེད་པའི་ ང་

 ང་ ེད་པ་དང་བ ་གཞོག་ ད་པ།  ིམས་གཅོད་ ག་པོ་དང་གཞན་པ་མི་ཆོས་དང་

འགལ་བའི་ཆད་པ་།  ིས་པའི་ཐོབ་ཐང་བ ས་བཅོས་གཏོང་པའི་གནས་ ལ་དང་ ག་

བ ལ་མི་ ོང་པ།  ི་ཚ གས་ ི་ལོག་པ་ན་ ིས་པའི་བདེ་ཐང་དང་ཐོབ་ཐང་ལ་ ལ་ཡོད་

པའི་ཁོར་ ལ་ནང་ ་ ེད་པ།

དོན་ཚན་བཞི་བ 

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ོན་འདོན་ ་ག ག་ ེད་པ་དང་ ིམས་དང་འགལ་ནས་ ིས་

པ་ལ་གཤམ་གསལ་གནས་ ལ

༢ དམིགས་ ལ་དེའི་ ེན་ ི  ལ་ ི་ཡིག་ཆ་བ ར་བ ང་ནས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་

 ི་ལེན་འགན་འདི་འ ྄་ ེད་དགོས།



a  ིས་པ་ཚ ་ཐབས་མེད་ནས་ ད་པའི་ ིམས་དང་འགལ་བའི་ ྄བ་ལས་མི་ཆོག

b  ིམས་དང་འགལ་བ་ཉེས་བ གས་ ེད་པའི་ ིས་པ་ཚ ་ལ་གཤམ་གསལ་འགན་ལེན་ ེད་

དགོས།

① བཅའ་ ིམས་ ར་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་ ོན་ ་ཉེས་མེད་པ་བསམ་ཚ ད་དགོས།

② འ ལ་ ་ཐད་ཀར་ནས་ ིས་པ་ལ་ནག་ཉེས་བ ང་བའི་ ་མཚན་བཤད་དགོས། ཕ་

མ་དང་ ིམས་བཅད་ ་ ོང་ ེད་མཁན་ལ་བཤད་དགོས། དག་འ ད་འདོན་པའི་ ིམས་

 ི་གཞོགས་འདེགས་ ེད་དགོས།

③ རང་བཙན་བདེན་ ང་ཡིན་པའི་ ིད་དབང་འཛ ན་མཁན་དང་ཡང་ན་ ིམས་འཛ ན་

 ས་ ངས་ ི་རོགས་རམ་ ཻད་པའི་གནས་ ལ་འོག་ ་བདེན་ ང་ ེད་ནས་བཅའ་ ིམས་

 ར་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ། ད་དང་ ིམས་གཅོད་པའི་ བས་ ་ ིས་པའི་ཕ་མ་དང་ཡང་ན་

 ིམས་བཅད་ ་ ོང་ ེད་མཁན་ ལ་དངོས་ ་ཡོད་དགོས་པ།  ིས་པའི་ལོ་ན་གནས་

 ལ་བ ར་བ ང་དགོས།

④ བཙན་དབང་ ས་ནས་རང་ཉེས་ངོས་ལེན་ ེད་མི་ཆོག། དཔང་ གས་ལས་མཁན་ལ་

འ ི་ ད་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། རང་གི་བར་དཔང་དང་གཞན་པ་དཔང་ གས་བཟོ་

མཁན་འ ་མཉམ་ ས་ནས་ ིམས་སར་ངོ་བཅར་ ེད་པ།

⑤ གལ་ཏེ་ ིམས་དང་འགལ་བ་ ིམས་བཅད་པ་ན་ ར་ལས་ ག་པར་གོ་རིམ་མཐོ་བའི་

 ིད་དབང་འཛ ན་མཁན་དང་ ིམས་ཁང་ལ་བདེན་ ང་ ས་ནས་ ིམས་བཅད་པ།

⑥གལ་ཏེ་ ིས་པས་ ད་ཆ་མི་ཤས་ཡང་ན་བཤད་པི་ཤེས་ན་ ད་ ར་མཁན་ ི་རོགས་རམ་

ཐོབ་པའི་དབ་ཆ་ཡོད།

⑦  ་ག ག་ ེད་པའི་ ིས་པའི་ ེར་ ི་གསང་དོན་ ང་ ོང་དང་བ ི་འཇོག་ ེད་དགོས།

༣ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ཉེད་བ ང་ ་ག ག་པ་དང་ན་ ད་འ ས་པའི་ ིས་པ་

 ིམས་དང་འགལ་བའི་ ིམས་དང་ ་རིམ།  ིད་འཛ ན་ལས་ ངས་དང་ ིག་གཞི་གཏན་



འབེབས་པ་དང་འ གས་པ་ལ་འབད་བ ོན་ ེད་དགོས།

a དམའ་མཐའམ་ཐ་ན་ལོ་ན་གཏན་ལ་འབེབ་དགོས། ལོ་འདིའི་མ་ཆདའི་ ིས་པ་

 ིམས་འགལ་བའི་ ས་པ་མེད་པ་ ི་དགོས།

b གོ་ བས་འཚམ་པོ་ཡིན་ ས་དང་དགོས་གལ་ཆེ་ཡིན་ ས།  ིས་པ་འདི་ མ་ལ་གོ་

མི་ཆོད་པའི་ག ག་བཤེར་ ་རིམ་བཟོ་མི་ཆོག འོན་ ང་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ ིམས་ ི་

འགན་ལེན་ལ་གལ་ཆེན་པོར་འཛ ན་དགོས

༤ གོ་ ིག་ ་ཐབས་མང་པོ་ བ་དགོས། དཔེར་ན་ ་ ོང་ ེད་པ།  ོབ་ ོན།  ་ ལ་

 ེད་པ། གསབ་ ིད།  ་ཞིབ། གསོ་བཅོས།  ོབ་གསོ། དང་ ས་རིགས་གསོ་ ོང་ ེད་པ།

ད་དང་གཞན་པ་ ་ཐབས་ ད་ནས་ ིས་པ་ལ་འོས་འཚམ་དང་ ིས་པའི་ཕན་བདེ་དང་

གནས་ ལ་དང་མ ན་དགོས་མ་ཟད།  ིམས་དང་འགལ་ན་མི་ཆོག

དོན་ཚན་བཞི་ ་ཞེ་གཅིག

ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ཆོད་དོན་ ིས་པ་ལ་ཕན་ཐོབ་དགོས་པ་དང་ ིས་པའི་ཁེ་དབང་དངོས་

 ་འ བ་པ།

a ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་ལ་མ ན་དགོས

b  ལ་ཁབ་འདི་ལ་གོ་ཆོད་པའི་ ལ་ ི་ ིམས་ཡིག།

གཉིས
དོན་ཚན་བཞི་ ་ཞེ་གཉིས

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ་ཐབས་ ད་ནས་རང་ ལ་ ི་དར་མ་དང་ ིས་པ་ཚ ་ལ་

ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ནང་དོན་ཧ་གོ་འ ར།

དོན་ཚན་བཞི་ ་ཞེ་ག མ

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ཆིངས་ཡིག་འདི་ལག་ལེན་ ེད་པའི་གནས་ ལ་ལ་ ་ ལ་



 ེད་པའི་དམིགས་ ལ་ཆེད་ །  ིས་པའི་ཁེ་དབང་ ་ཡོན་ ན་ཁང་འ གས་དགོས།

འགན་ ས་འདི་འ ་ལས་འཛ ན་དགོས།

༢  ་ཡོན་ ན་ཁང་ནི་ བ་ ངས་འདིའི་ ོགས་ ་ ན་ ོད་ཡ་རབས་ཅན་མི་བཅོ་

བ ད་ ི་ ་འ གས་དགོས།  ་ཡོན་ ན་ཁང་ ི་ཁོངས་མི་ནི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་

 ལ་དམངས་ནང་ ་བདམས་ཐོན་དགོས། མི་ ེར་ ི་ཐོབ་ཐང་ནས་ལས་འགན་འ ར་བ།

འོན་ ང་ས་ ལ་ ི་བདེན་ ང་བགོ་བཤའ་ ག་དགོས།

༣  ་ཡོན་ ན་ཁང་གི་ཁོངས་མི་ནིི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ལ་དམངས་ནང ་རང་

མིང་མ་བཀོད་པའི་འདེམས་ཤོག་འཕེན་ནས་ ང་། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་རེ་རེའི་ ལ་

དམངས་ནང་ ་འོས་མཁན་གཅིག་ཡོད།

༤  ་ཡོན་ ན་ཁང་གི་འདེམས་བ ོ་ཐེངས་དང་ནི་ཆིངས་ཡིག་འདི་ ས་པ་ཐོན་ནས་

 ་བ་ ག་ ེས་ ་ ེད་དགོས། དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ནང་ ་བ ོ་འདེམས་གཅིག་ ེད་དགོས།

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེ་མོ་ཡིས་བ ོ་འདེམས་མ་ ེད་པའི་་ ་བ་བཞི་ ར་

 ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ི་འོས་གདན་འ ེན་ ེད་དགོས། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་

 ི་ ང་ཡིག་ཆེ་མོ་ཡིས་མིང་ཐོ་འདོན་པའི་འོས་མཁན་ ི་མིང་ད ང་གསལ་ཡི་གེ་ནང་

བཞིན་ནས་མིང་ཐོ་ བ་པ། འོས་མིའི་ ལ་ཁབ་ ི་མིང་ ག་ནས་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་

མཁན་ ི་ བ་ལ་ ིན་དགོས།

༥ འདེམས་བ ོ་ཚ གས་འ ལ་ནི་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེ་མོ་ཡིས་མགོ་

འཛ ན་པའི་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ཐོག་ ་ཚ གས་འ ་ ད་དགོས།

ཚ གས་འ ་འདིའི་ཐོག་ ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་མི་ནི་ག མ་ཆ་གཉིས་ཡོད་

དགོས། འཚ ན་ཡིག་མང་ཐོབ་མཁན་ནི་ ་ཡོན་ ན་ཁང་གི་ ་ཡོན་འགན་ ར་དགོས།

༦  ་ཡོན་ ན་ཁང་ཁོངས་མིའི་འགན་འཛ ན་ ན་ཚད་ནི་ལོ་བཞི་ཡིན། གལ་ཏེ་ ར་

ཡང་མིང་འདོན་ཐོབ་ན་ལས་ཁར་བ ད་འཛ ན་ན་ཆོག། འདེམས་བ ོ་ཐེངས་དང་པོ་ནང་



 ་མིང་འདོན་པའི་ཁོངས་མི་ནང་ ། ཁོངས་མི་ ་ཡི་འགན་འཛ ན་ ན་ཚད་ནི་ལོ་གཉིས་

ཡིན། ཚ གས་འ ་  ་ཞི་འདེམས་བ ོ་ཐེངས་དང་པོ་ ེས་ ་ ན་འཕེན་ནས་མི་འདི་ ་

འདེམས་པ།

༧ གལ་ཏེ་ ་ཡོན་ ན་ཁང་ག་ཁོངས་མི་གཅིགའཆི་བ་དང་ཡང་ན་ ་མཚན་གཞན་

པའི་ ེན་ ི་་ལས་ ར་དགོངས་ ་བ་ན། ཁོངས་མི་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་མི་

གཞན་པ་གཏན་འཁེལ་ནས་ལས་འགན་འདི་ ར་དགོས། འོན་ ང་མི་འདི་ནི་ ་ཡོན་

 ན་ཁང་གི་ཆོག་མཚན་འགོད་པ།

༨  ་ཡོན་ ན་ཁང་གིས་རང་བཞིན་ ིས་ ོས་ ེང་གི་ ིག་ལམ་བཟོ་འགོད།

༩  ་ཡོན་ ན་ཁང་གིས་རང་བཞིན་ ིས་  ་ཞིའི་ཚ གས་པའི་ཁོངས་མི་འདེམས་བ ོ་

 ེད་པ་དང་འགན་འཛ ན་ ན་ཚད་ལོ་གཉིས་ཡིན།

༡༠  ་ཡོན་ ན་ཁང་གི་ཚ གས་འ ་ནི་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ི་ བ་  ་དང་ཡང་

ན་ ་ཡོན་ ན་ཁང་ བས་བདེ་བའི་ས་གནས་ནས་འཚ ག་དགོས།  ་ཡོན་ ན་ཁང་གིས་་

ལོ་གཅིག་ནང་ ་ཚ གས་འ ་གཅིག་འཚ ག་དགོས་པ།

༡༡ མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེ་པོ་གི་ ་ཡོན་ ན་ཁང་ལ་ཆིངས་ཡིག་འདི་

ལག་ལེན་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ལས་ཀ་ལས་མི་དང་དགོས་ཆས་འདོན་དགོས་པ།

༡༢ ཆིངས་ཡིག་འདི་གསར་འ གས་པའི་ ་ཡོན་ ན་ཁང་གི་ཁོངས་མི་ཚ གས་ཆེན་ ི་

ཞིབ་བ ར་ ེས་ ། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཐོན་ ངས་ནང་ ་ ་ལེན་པ།

དོན་ཚན་ཞེ་བཞི

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་གཤམ་གསལ་ ི་ ྄་ཐབས་འགན་འ ར་དགོས། མཉམ་

འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་པོ་དང་ ་ཡོན་ ན་ཁང་ལ་ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ལག་

ལེན་ ེད་པའི་གནས་ ལ་དང་ ད་པའི་ ་ཐབས་ ི་གནས་ ་ ོད་དགོས།

a ཆིངས་ཡིག་འདི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ས་པ་ཐོན་ནས་ལོ་གཉིས་ནང་ །



b དེ་ནས་ལོ་ ་ནང་ ་གཅིག

༢ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ོད་པའི་གནས་ ་ལ་བ ར་བ ང་ནས་ཆིངས་ཡིག་འདི་

ལག་ལེན་ ེད་པ་ལ་བག་ཆགས་ཡོས་པའི་ ་ ེན་དང་དཀའ་ ལ་གང་ཡང་ཡོད་ཚང་མའི་

འགོད་པའི་ཡིག་ཆག་ཡོད་དགོས་པ་དང་།  ་ཡོན་ ན་ཁང་ལ་ ལ་ཁབ་འདིའི་ཆིངད་

ཡིག་ལག་ལེན་ ེད་པ་ཤེས་ ོགས་ ེད་པའི།

༣ གལ་ཏེ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ་ཡོན་ ན་ཁང་ལ་ཐེངས་དང་པོ་ ོད་པའི་གནས་ ་

ན་དེ་ ེས་ ་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་b ལ་ནང་ ་ ོད་པའི་ཡིག་ཆག་ ི་ ོད་མི་དགོས།

༤ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ་ཡོན་ ན་ཁང་ལ་བ   གས་གཏམ་འདི་ལག་ལེན་ ེད་

པའི་གནས་ ལ་དང་ ང་གཞི་ཡིག་ཆ་ ོད་དགོས།

༥  ་ཡོན་ ན་ཁང་གིས་དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་ལས་འཛ ན་གཞི་འཛ ན་ནས་ལོ་

གཉིས་རེ་ཚ གས་འ ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་ ་ ོད་དགོས།

༦ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་རང་ ལ་ ི་ ལ་དམངས་ལ་གནས་ ་འདོན་དགོས་པ།

དོན་ཚན་བཞི་བ ་ཞེ་ 

ཆིངས་ཡིག་འདི་ལག་ལེན་ ེག་ཐོབ་པའི་ཆེད་དང་ཆིངས་ཡིག་དང་འ ེལ་བའི་ བ་ཁོངས་

ནང་ ི་ ལ་མཉམ་ལས་ ེད་པའི་ཆེད་ ་

a ཆེད་གཉེར་ལས་ ངས་དང་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ིས་པའི་ཐེབས་ འི་ ན་

ཚ གས་དང་གཞན་པ་ལས་ ངས་ལ་ཆིངས་ཡིག་འདི་ནང་ ་ཁོ་ཚ འི་ལས་འགན་ ི་ ་ཁོན་

ནང་ ་གནས་ ལ་ལ་འ ེལ་བའི་ ོས་མོལ་ལ་འ ས་མི་མངགས་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།

 ་ཡོན་ ན་ཁང་གིས་ཆེད་གཉེར་ལས་ ངས་དང་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ིས་པའི་

ཐེབས་ འི་ ན་ཚ གས་དང་གཞན་པ་ལས་ ངས་གདན་འ ེན་ ས་ནས་ཁོ་ཚ འི་ལས་

འགན་ ་ ོན་ནང་ ་ལག་ལེན་ ེད་པའི་གནས་ ལ་མཁས་པའི་རོགས་རམ་འདོན་དགོས།

 ་ཡོན་ ན་ཁང་གིས་ཆེད་གཉེར་ལས་ ངས་དང་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ིས་པའི་



ཐེབས་ འི་ ན་ཚ གས་དང་གཞན་པ་ལས་ ངས་གདན་འ ེན་ ས་ནས་ཁོ་ཚ འི་ལས་

འགན་ ་ ོན་ནང་ ་ལག་ལེན་ ེད་པའི་གནས་ ལ་གནས་ ་ ོད་དགོས།

b  ་ཡོན་ ན་ཁང་གིས་རང་གིས་འོས་འཚམ་ཡིན་པ་བསམ་པའི་ ས་ ་ཆེད་གཉེར་ལས་

 ངས་དང་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ིས་པའི་ཐེབས་ འི་ ན་ཚ གས་དང་གཞན་པ་

ལས་ ངས་ལ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ་ ལ་ ོས་འ ི་དང་ཡང་ན་རོགས་རམ་ ེད་

པའི་གནས་ ་བ ད་ ོད་པའི་རེ་འདོན་དགོས།  ་ཡོན་ ན་ཁང་གིས་རེ་འདོན་གསལ་

བཤད་འདི་ མ་ ི་བ ས་ནས་བསམ་འཆར་དང་རོགས་རམ་ ེད་དགོས།

c  ་ཡོན་ ན་ཁང་གིས་ཚ གས་འ ་ལ་ ང་ཡིག་ཆེན་པོ་གདན་ ང་ ས་ནས་ ིས་པ་

དང་འ ེལ་བའི་དོགས་གནས་ལ་ཞིབ་འ ག་ ེད་པའི་བསམ་འཆར་ ིན་ན་ཆོག།

d  ་ཡོན་ ན་ཁང་གིས་ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ནང་དོན་༤༤དང་༤༥འ ོར་བའི་ཡིག་ཆག་ལ་

བ ར་བ ང་ནས་བསམ་འཆར་ད ས་མ་འདོན་དགོས།  ོས་འགོ་དང་བསམ་འཆར་

ད ས་མ་འདི་ མ་ ིས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་བར་ ་ད ད་གཏམ་ཚང་མ་ཚ གས་འ ་

ལ་བ ད་ ོད་དགོས།

ག མ
དོན་ཚན་བཞི་བ ་ཞེ་ ག

ཆིངས་ཡིག་འདི་ནི་ ལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་ ོད་པ་དང་མིང་འགོད་ན་ཆོག

དོན་ཚན་བཞི་བ ་ཞེ་བ ན

ཆིངས་ཡིག་འདི་ནི་ཆོག་མཚན་ཐོབ་དགོས་པ་དང་ཆོག་མཚན་ཡིག་གེ་ནི་མཉམ་འ ེལ་

 ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་པོ་ལ་ ོད་དགོས།

དོན་ཚན་བཞི་བ ་ཞེ་བ ད

ཆིངས་ཡིག་འདི་ནི་ ལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་ ོ་འ ེད་ནས་ ལ་ཁབ་ཚང་མ་འདི་ནང་ གས་ན་

ཆོག།  གས་པའི་ཡིག་ཆ་ནི་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་པོ་ལ་ ོད་དགོས།



དོན་ཚན་བཞི་བ ་ཞེ་ད 

༡ ཆིངང་ཡིག་འདིའི་ཆོག་མཚན་ཡིག་ཆག་དང་ཡང་ན་ གས་པའི་ཡིག་ཆ་ཉི་ ་མཉམ་

འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་པི་ ོད་ནས་ཉི་མ་ མ་བ ་ ེས་ ་ ས་པ་ཐོན་པ།

དོན་ཚན་ ་བ 

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁོངས་ ི་ ལ་ཁབ་ཚང་མས་ ་དོན་བཅོས་བ ར་ ི་རེ་བ་ ས་ཆོག་ལ།

རེ་ ་ཡི་གེ་དེ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་་མོར་ ོད་དགོས།  ང་ཡིག་ཆེན་

མོས་ ་དོན་བཅོས་བ ར་རེ་ འི་གནས་ ལ་་དེ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་ལ་ ར་ ་

བ ་གཏོང་དགོས་པར་མ་ཟད། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ཚ གས་འ ་བ ོང་འཚ གས་ ས་

ཏེ་རེ་ འི་ ་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་ ེད་པར་ ལ་ཁབ་དེ་དག་གིས་ བ་ ོར་ ེད་མིན་ ི་

བསམ་འཆར་བ ་ལེན་ ེད་དགོས། གནས་ ལ་འདི་རིགས་ ི་བ ་ ོར་བཏང་ ེས་ ི་ ་

བ་བཞིའི་ནང་། གལ་ཏེ་ མ་ཆའི་གཅིག་གི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ བ་ ོར་ ེད་ན།

 ང་ཡིག་ཆེན་མོས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་མགོ་འཛ ན་འོག་ཚ གས་འ ་འཚ ག་དགོས།

ཚ གས་འ ར་ གས་པ་དང་ཐག་གཅོད་ ི་ལས་ལ་ གས་པའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་

ཁོངས་གཏོགས་ ལ་ཁབ་མང་ཆེ་ཤོས་བཅོས་བ ར་ ི་ ་དོན་གང་ཤོས་དེ་ལ་འཐད་པ་

 ང་ན། བཅོས་བ ར་ ི་ ་དོན་དེ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ལ་ཡར་ ་ ས་

ཏེ་ཆོག་མཆན་འགོད་པར་ ་དགོས།

༢ དོན་ཚན་འདི་ཡི་ནང་དོན་དང་པོའི་ནང་ བ་ ོར་ཐོབ་པའི་བཅོས་བ ར་ ི་ ་དོན་

དེ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ཚ གས་ཆེན་ ི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་མ་ཟད། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་ ི་ མ་ཆའི་གཉིས་ཡིས་དང་ལེན་ ེད་ བ་ན་བཅོས་བ ར་ ི་ ་དོན་དེས་ བས་དེ་

ནས་བ ང་ ས་ཡོད་ཡིན།

༣ གལ་ཏེ་བཅོས་བ ར་ ི་ ་དོན་དེ་ ས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐག་བཅད་ན། བཅོས་བ ར་ ི་

 ་དོན་འདི་དང་ལེན་ ེད་པའི་ ལ་ཁབ་ལ་ག ན་ ས་ ན། དེ་མིན་པའི་ཆིངས་འ ེལ་



 ལ་དག་ལ་ ར་བཞིན་ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་དོན་མཐའ་དག་དང་ ལ་ཁབ་དེ་དག་གིས་

དང་ལེན་ ས་པའི་བཅོས་བ ར་ ་དོན་ ིས་ཚ ད་འཛ ན་ ི་ ས་པ་ཐོན།

དོན་ཚན་ ་བ ་ང་གཅིག་པ།

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ ལ་ཁབ་དག་གིས་མནའ་ཆིངས་འདིའི་

ནང་ གས་པ་དང་ཆོག་མཆན་འགོད་ བས། བཏོན་པའི་སོར་བཞག་གི་བསམ་འཆར་དག་

དང་ལེན་ ་འོས་པ་མ་ཟད། བསམ་འཆར་དེ་ ལ་ཁབ་དག་ལ་བགོས་ ོད་གནང་དགོས།

༢  ི་ཆིངས་འདིའི་དམིགས་ ལ་་དང་དགོངས་དོན་ལ་འགལ་བའི་སོར་བཞག་གི་བསམ་

འཆར་བཏོན་མི་ཆོག

༣ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ས་ནམ་ཡང་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་

མོར་སོར་བཞག་གི་བསམ་འཆར་དེ་དག་ ིར་ ོག་པའི་བ ་གཏོང་དགོས། བསམ་འཆར་

 ིར་ ོག་པའི་གནས་ ལ་དེ་ ལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་བ ་གཏོང་དགོས་ལ།  ང་ཡིག་ཆེན་མོར་

བ ་འ ོར་བའི་ ས་དེ་ནས་བ ང་བསམ་འཆར་ ིར་ ོག་པའི་བ ་ཐོ་དེར་ ས་པ་ཡོད།

དོན་ཚན་ ་བ ་ང་གཉིས་པ།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ ི་ཆིངས་འདི་

ལས་ ིར་འ ད་པའི་ཡིག་ཐོག་རེ་བ་ ས་ཆོག་ལ།  ང་ཡིག་ཆེན་མོར་རེ་ ་ཡི་གེ་འ ོར་

བའི་ཉིན་དེ་ནས་བ ང་ལོ་གཅིག་གི་ ེས་ ་ ི་ཆིངས་ལས་ ིར་འ ད་པའི་དགོངས་ ་

དེར་ ས་པ་ཐོན་ནོ།

དོན་ཚན་ ་བ ་ང་ག མ་པ།

 ི་ཆིངས་འདིའི་དོ་དམ་པ་ནི་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོ་ཡིན།

དོན་ཚན ་བ ་ང་བཞི་བ།

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

ཡི་གེ  ་ ་ འི་ཡི་གེ  ར་ཕན་ ི་ཡི་གེ་བཅས་ ི་ ས་པ་ནི་འ ་མཉམ་ཡིན། དེ་དག་



མཉམ་འ ེལ་་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ ད་དེ་གསོག་ཉར་ ་ ་འ ག་འོས།

རང་ ལ་ཁབ་ ི་ ིད་ག ང་གིས་མངགས་པའི་དབང་ཆ་མཐའ་དག་ཡོད་པའི་འ ས་མིས་

 ི་ཆིངས་ ེང་མིང་ གས་བཀོད་ཏེ།  ི་ཆིངས་འདི་ལ་འཐད་པ་ཡིན་པར་བདེན་དཔང་

 ེད་དགོས།


