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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་ནི་
http://www.ohchr.org/CH/Issues/Documents/core_instruments/ICERD.pdf

消除一切形式种族歧视国际公约

༡༥  མ་པ་མཐའ་དག་གི་ ོ་ནས་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ེད་པའི་ ལ་ ིའི་

 ི་ཆིངས་མེད་པར་བཟོ་བ།

ཆོད་ཡིག་ཨང་༢༡༠༦A(xx)པ་ ི་ལོ་༡༩༦༥ལོའི་ ་བ ་གཉིས་པའི་ཚ ས་ཉེར་གཅིག་ཉིན་

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ཐོག་ ོས་འཆམ་ ང་བ་མ་ཟད།  ལ་ཁབ་རེ་རེར་
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བ མ་ ེ་ཆོག་མཆན་དང་མིང་ གས་འགོད་ ་འ ག་པ།

ཆོད་ཡིག་ཨང་༤༧/༡༡༡པ་ ི་ལོ་༡༩༩༢ལོ་འི་ ་བ ་གཉིས་པའི་ཚ ས་བ ་ ག་ཉིན་བཅོས་

བ ར་གནང་བ།

 ས་ཐོན་ ན།  ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་བ ་ད ་བའི་ནང་དོན་ ར།  ི་ལོ་༡༩༦༩ལོའི་

 ་དང་པོའི་ཚ ས་བཞི་ཉིན་ནས་བ ང་ ས་ཐོན་ཡིན།

 ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་ལ།

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ་ ིམས་མ་ལག་གིས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་འ ོ་བ་མི་

མཐའ་དག་ལ་ལ་ ་ཡོད་དགོས་པ་དང་། འ ོ་བ་མི་མཐའ་དག་འ ་མཉམ་ཡིན་དགོས་

པའི་ ་དོན་ ང་གཞི་ཡིན་པ་དམིགས་ནས། ཁོངས་གཏོགས་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་ ི་དང་ ེར་

 ི་གང་ ང་ནས་ ་འ གས་འདི་དང་མཉམ་འ ེལ་ ས་ནས། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་

 ི་དགོངས་དོན་ཁག་གཅིག་མངོན་འ ར་ ེད་ ་འ ག་དགོས་པ་ ེ། རིགས་ ད་དང་

 གས་མཚན།  ད་རིགས་དང་ཆོས་ གས་དད་མོས་བཅས་མི་དགར་བར་འ ོ་བ་མི་མཐའ་

དག་གི་མིའི་ཁེ་དབང་དང་ ་བའི་རང་དབང་། ཡོངས་ བ་ ི་བ ི་བ ར་དང་ཡིད་ ོན་

ལ་གོང་འཕེལ་དང་ ལ་ ག་ཐེབས་པར་ ་དགོས།

འཛམ་ ིང་མིའི་ཁེ་དབང་བ གས་གཏམ་ནང་ ་མི་ཐམས་ཅད་ ེས་པ་ཉིད་ནས་རང་

དབང་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་དམིགས་ནས། མི་ལ་ ་དང་ཁེ་དབང་ཐད་ཚང་མ་འ ་མཉམ་ཡིན།

མི་ཐམས་ཅད་ལ་བ གས་ཡིག་འདིས་བཀོད་པའི་ཁེ་དབང་དང་རང་དབང་ལོངས་ ་ ོད་

པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཐོ་དམན་ ི་ ད་པར་མེད།  ག་པར་ ་རིགས་ ད་དང་།

ཤ་མདོག ཡང་ན་མི་རིགས་བཅས་ ེན་ ས་ནས་དགར་བའི་མཐོ་དམན་དང་ ད་པར་

ཡོད་མི་ཆོག

མི་ཐམས་ཅད་ ིམས་ གས་ ི་ངོ་བོའི་ཐད་ནས་འ ་མཉམ་ཡིན་པ་དང་འ ་མཉམ་རང་

བཞིན་ ན་པའི་ ིམས་ གས་ ི་ ང་ ོབ་ཐོབ་ཆོག་པར་དམིགས་ནས།  ད་གསོད་དང་



དེ་ལ་ངན་ ལ་ ེད་པའི་ ་ ོད་མཐའ་དག་བཀག་འགོག་ ་དགོས། མཉམ་འ ེལ་ ལ་

ཚ གས་ ིས་མི་སེར་རིང་ གས་དང་དེ་དང་འ ་བར་ལོགས་ ་བཀར་བ་དང་ ད་གསོད་

 ེད་པ་སོགས་ ི་ ོད་ངན་ལ་ ོལ་གཏམ་གཏོང་བར་དམིགས་པ་དང་།ཡང་ ི་ལོ་

༡༩༦༠ལོའི་ ་བ ་གཉིས་པའི་ཚ ས་བ ་བཞི་ཉིན་མི་སེར་རིང་ གས་ ི་ ལ་ཁབ་དང་མི་

དམངས་ལ་གནང་བའི་རང་བཙན་བ གས་གཏམ་(ཚ གས་ཆེན་ ི་ཆོད་ཡིག་ཨང་༡༥༡༤

(xv)པ།) ིས་གཏན་འཁེལ་གནང་ཞིང་ནན་ ིས་མ ོགས་ ར་ངང་ ་ ོད་དེ་དག་

མཚམས་འཇོག་པའི་དགོས་ངེས་དང་དམིགས་ནས།  ་ ོད་དེ་དག་ཡོད་པའི་ས་ ལ་གང་

 ་ཡོད་ ང་གང་མ ོགས་ངང་མཚམས་འཇོག་དགོས།

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ིས་ ི་ལོ་༡༩༦༣ལོའི་ ་བ ་གཅིག་པའི་ཚ ས་ཉི་ ་ཉིན་ ེལ་

བའི་ མ་པ་གང་ཡོད་ ི་རིགས་ ད་ ད་གསོད་མེད་པར་བཟོ་བའི་བ གས་གཏམ་

(ཚ གས་ཆེན་ ི་ཆོད་ཡིག་ཨང་༡༩༠༤ (XCIII)) ིས་འཛམ་ ིང་ ིལ་བོའི་ནང་གང་

མ ོགས་ ོས་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ི་ མ་པ་དང་ ང་ ལ་དག་མེད་པར་བཟོས་ཏེ།

མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ལ་ ར་ཁས་ལེན་དང་བ ི་འཇོག་ ེད་པ་མངོན་འ ར་ཡོང་བ་དགོས་

ངེས་ཡིན་པར་དམིགས་པ།

རིགས་ ད་ ད་པར་ ང་གཞི་ ས་ནས་དགར་བའི་རིགས་ ད་ ད་འཕགས་ ི་བཤད་

 ལ་ལ་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོ་ ེད་པ་དེ་ཚན་རིག་གི་ ེང་ནས་ནོར་འ ལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་

ཡིན་པ་མ་ཟད།  ན་ ོད་ ི་ཐད་ནས་ ང་དེ་ལ་ ོལ་གཏམ་གཏོང་དགོས་ལ།  ི་ཚ གས་

 ེང་ནས་ ང་ ད་པར་ཤོར་བ་བ ེན་ཉེན་ཁར་གཡབ་མོ་ ེད་པས། ས་ ལ་གང་ཡིན་

ཡང་། ག ང་ གས་དང་ལག་ལེན་ ེང་ནས་ ེལ་བའི་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ལ་ ང་

བདེན་ ི་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མེད།

མི་དང་མི་ཕན་ ན་བར་རིགས་ ད་དང་ཤ་མདོག མི་ ད་སོགས་ ང་གཞིར་ ས་ཏེ་ ེལ་

བའི་ ད་གསོད་ ི་ ་ ོད་དེས།  ལ་ ིའི་འཆམ་མ ན་མཛའ་འ ེལ་ལ་བཀག་ ་བཟོ་བ་



དང་། མི་རིགས་བར་ ི་བདེ་འཇགས་དང་ཞི་བདེ་ལ་འ ག་ཆ་བཟོ་བ། དེ་ལས་ ང་ ལ་

ཁོངས་གཅིག་ནང་ ོད་པའི་མི་དང་མིའི་བར་ ི་འཆམ་མ ན་འ ེལ་བ་ལ་བཀག་ ་བཟོ་

བ་བ ར་ ེང་།

རིགས་ ད་བར་བཀག་ཡོད་པ་དེར་མིའི་རིགས་ ི་ གས་བསམ་ ི་ཚ གས་གང་ཡིན་ ང་

ངན་པ་ད ་ ར་ ང་བར་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོ་ ེད་པ།

འཛམ་ ིང་གི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ ་ ར་བཞིན་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ི་ ང་ ལ་གནས་ཡོད་

པ་དང་། རིགས་ ད་ ད་འཕགས་དང་རིགས་ ད་བར་ ི་ཞེ་འཁོན་ ང་གཞིར་ ས་པའི་

 ིད་ག ང་གི་ ིད་ ས་སོགས། དཔེར་ན་རིགས་ ད་བར་བཅད་དང་ཁ་ཐོར་གཏོང་བ་

སོགས་ ི་ ིད་ ས།

 ོ་ཐག་ ད་ཆོད་ ིས་དགོས་ངེས་ ི་ ེད་ཐབས་གང་ཡོད་ ད་དེ་རིགས་ ད་ ད་གསོད་

 ི་ ང་ ལ་མེད་པ་བཟོ་བ་དང་། རིགས་ ད་མཆོག་དམན་ ི་ ་བ་དང་ གས་ ོལ་ ོར་

ལ་བཀག་འགོག་དང་ ང་ ེག་བཏང་ ེ། རིགས་ ད་བར་ ི་མཛའ་མ ན་ལ་ ལ་ ེལ་

དང་། རིགས་ ད་ ི་བར་བཀག་དང་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ི་ ང་ ལ་གང་ཡང་མེད་

པའི་ ལ་ ིའི་ ི་ཚ གས་འ གས་ ན་གནང་བ།

 ི་ལོ་༡༩༥༨་ལོར་ ལ་ ིའི་ལས་བཟོ་ ་འ གས་ ིས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་ལས་ གས་

དང་ལས་ ང་གི་ ད་གསོད་མེད་པར་བཟོ་བའི་ ི་ཆིངས་དང་།  ི་ལོ་༡༩༦༠ལོར་མཉམ་

འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ོབ་གསོ་དང་ཚན་ ལ། རིག་གནས་བཅས་ ི་ ་འ གས་ ིས་ཆོག་

མཆན་ཐོབ་པའི་ ོབ་གསོའི་ ད་གསོད་མེད་པར་བཟོ་བའི་ ི་ཆིངས་ལ་ཡིད་འཇོག

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ིས་ མ་པ་གང་ཡོད་ ི་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ི་ ང་ ལ་

མེད་པར་བཟོ་བའི་བ གས་ཡིག་ནང་བཀོད་པའི་ ་དོན་དང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདེ་

ལེགས་ངང་ལག་བ ར་ ེད་ཆེད་གཤམ་ ི་ནང་དོན་ཁག་གཏན་འཁེལ་གནང་བ་ ེ།

ཁག་དང་པོ།



དོན་ཚན་དང་པོ།

༡ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་ ེང་བའི་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ཅེས་པ་ནི། རིགས་ ད་དང་ཤ་

མདོག ག ང་རབས་སམ་མི་རིགས་དང་མི་ ད་ ང་གཞིར་ ས་པའི་ ད་པར་དང་ ིར་

འ ད། བཀག་ ་དང་གཟིགས་ ོང་སོགས་མཐའ་དག་དང་། དེའི་དམིགས་ ལ་་དང་ ས་

པ་ནི་ཆབ་ ིད་དང་དཔལ་འ ོར།  ི་ཚ གས། རིག་གནས་དང་ ི་ཚ གས་འཚ ་བ་སོགས་

 ོགས་གཞན་ཐད་ ི་མིའི་ཁེ་དབང་དང་ ་བའི་་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་འ ་མཉམ་ལ་

ཁས་ལེན་དང་ལོངས་ ོད་ལ་གནོད་པ་དང་མེད་པར་བཟོ་བ་དེ་ལ་གོ

༢  ི་ཆིངས་འདི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིསརང་ ལ་་ ི་དམངས་ཡིན་པ་དང་ ི་

དམངས་མ་ཡིན་པ་ ང་གཞིར་ ས་པའི་ ད་པར་དང་ ིར་འ ད། བཀག་ ་དང་གཟིགས་

 ོང་སོགས་ལ་མི་འཚམ།

༣ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་ཐོབ་ཐང་གང་ཡོད་ ི་མི་དམངས་ལ་ ད་གསོད་ ི་

 ིག་ ིམས་བཟོས་མེད་ཚ །  ི་ཆིངས་འདིས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་ ལ་ཁོངས་

དང་ ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་ཐད་བཟོས་པའི་ ིག་ ིམས་ལ་ གས་ ེན་མེད།

༤ དགོས་ངེས་ ི་ ང་ ོབ་ཐོབ་འོས་པའི་རིགས་ ད་དང་མི་རིགས། ཚ གས་པ་དང་མི་ ེར་

བཅས་ལ་མིའི་ཁེ་དབང་དང་ ་བའི་རང་དབང་བཅས་ལོངས་ ོད་དང་ལག་ལེན་ ་ཆེད་

 ེལ་བའི་དམིགས་བསལ་ ི་ ་ ོད་དག་རིགས་ ད་ ད་གསོད་མིིན། འོན་ ང་དམིགས་

བསལ་ ་ ོད་དེའི་ ིས་འ ང་དང་མ ག་འ ས་ ིས་རིགས་ ད་མི་མ ན་པའི་བར་ ད་

པར་ ི་དབང་ཆ་ལལོངས་ ་ ོད་པར་ ་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། དམིགས་བསལ་ ི་ ་ ོད་དེ་

དག་དམིགས་ ལ་འ བ་པའི་ ེས་ ་མི་མ ད་ ་ལག་བ ར་ ་མི་ཆོག།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ལ་ ོལ་གཏམ་གཏོང་བ་མ་ཟད་

གང་མ ོགས་ ོས་གང་འོས་ ི་ ེད་ཐབས་བེད་ ད་ནས་ མ་པ་གང་ཡོད་ ི་རིགས་ ད་



 ད་གསོད་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་རིགས་ ད་བར་ ི་མཛའ་མ ན་འ ེལ་བ་ལ་ ལ་ ེལ་

གཏོང་བ་ཁས་ལེན་ ་དགོས། ཡང་དམིགས་ ལ་དེའི་དོན་ །

ཀ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་མི་ ེར་དང་ཚ གས་ ིའམ་ལས་ ངས་སོགས་ལ་རིགས་

 ད་ ད་གསོད་ ི་ ་ ོད་དང་ གས་ ོལ་མི་ ེལ་བ་ཁག་ཐེག་ ་དགོས་པ་མ་ཟད།  ལ་

ཡོངས་རང་བཞིན་ ན་པ་དང་ས་གནས་སོའི་ ིད་ག ང་དང་ ི་ཚ གས་ལས་ ངས་ ིས་

 ་དོན་འདིའི་འོས་འགན་འ ར་བ་ཁག་ཐེག་ ་དགོས།

ཁ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ི་ ་ ོད་ ེལ་བའི་མི་ ེར་དང་ ་

འ གས་ལ་ བ་ ོར་དང་འགེབ་ ང་། རོགས་ ོར་མི་ ེད་པ་ཁག་ཐེག་ ་དགོས།

ག ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་འོས་འཚམ་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་དེ་ ིད་ག ང་དང་ ལ་

ཡོངས་རང་བཞིན་ ན་པ། ས་གནས་རང་བཞིན་ ན་པའི་ ིད་ ས་ལ་ ོག་ད ད་ ེད་

དགོས་པ་མ་ཟད། ས་གནས་གང་ ་ཡོད་ ང་རིགས་ ད་ ད་གསོད་བཟོ་བའམ་དེ་དག་

 ད་མ ད་པའི་ ིག་ ིམས་མཐའ་དག་བཅོས་བ ར་དང་མེད་པར་བཟོ་བ། ཡང་ན་ ས་

མེད་ཡིན་པ་བ གས་དགོས།

ང ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་གནས་ ལ་ལ་བ ོས་ཏེ་ ིག་ ིམས་བཟོ་བ་སོགས་གང་འོས་

 ི་ ེད་ཐབས་བེད་ ད་དེ་མི་ ེར་དང་ཚ གས་པ་ཡང་ན་ ་འ གས་སོགས་གང་ ང་གིས་

 ེལ་བའི་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ི་ ་ ོད་གཏན་འགོག་དང་མེད་པར་བཟོ་དགོས།

ཅ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་འོས་འཚམ་ ི་གནས་ ལ་འོག་རིགས་ ད་མཉམ་བ ེས་རིང་

 གས་དང་རིགས་ ད་མང་པོས་ བ་པའི་ ་འ གས་དང་ལས་འ ལ། ཡང་ན་རིགས་

 ད་བར་བཀག་མེད་པར་བཟོ་བའི་ ་ཐབས་ལ་ ལ་མ་དང་། རིགས་ ད་ ད་གསོད་

གཏིང་ཟབ་ ་འ ོ་བའི་ ་དངོས་མཐའ་དག་ལ་བཀག་འགོག་ ་དགོས།

༢ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་དགོས་ངེས་ ི་གནས་ ལ་འོག་ ི་ཚ གས་དང་དཔལ་

འ ོར། རིག་གནས་སོགས་ ོགས་མཐའ་དག་ནས་དམིགས་བསལ་ ི་ ་ ོད་ ེལ་ཏེ་རང་



 ལ་ ི་ཁོངས་ ་གཏོགས་པའི་མི་ ེར་དང་རིགས་ ད་ཚ གས་ ི་བཅས་ལ་གང་འོས་ ོས་

འཕེལ་ ས་དང་ ང་ ོབ་ཐོབ་ ་འ ག་དགོས་པ་དང་།  ས་བཀག་རང་བཞིན་ ོས་མི་

 ེར་དང་རིགས་ ད་ཚ གས་ ི་དེ་དག་འ ་མཉམ་དང་ཆ་ཚང་བའི་ ོས་མིའི་ཁེ་དབང་

དང་ ་བའི་རང་དབང་ལོངས་ ་ ོད་པ་ ་དགོས། དམིགས་ ལ་དེ་དག་འ བ་ ེས།

རིགས་ ད་མི་མ ན་པའི་བར་འ ་མཉམ་མིན་པ་དང་ ད་པར་ ི་དབང་ཆ་གཏན་ནས་

ལོངས་ ་ ོད་པར་ ་མི་ཆོག

དོན་ཚན་ག མ་པ།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ལ་ ོལ་གཏམ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད།

རང་ ལ་ཁོངས་ནང་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ི་རང་བཞིན་ ན་པའི་ གས་ ོལ་མཐའ་

དག་གཏན་འགོག་དང་ཚར་གཅོད་ ་དགོས།

དོན་ཚན་བཞི་བ།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ ིལ་བ གས་དང་ ་འ གས་མཐའ་དག་གིས་རིགས་ ད་

གཅིག་གམ་ཡང་ན་ཤ་མདོག་གཅིག་པ། མི་ ད་གཅིག་པའི་མི་ཚ གས་དེས་ ད་འཕགས་

རང་བཞིན་ ན་པའི་བསམ་ ོ་དང་ག ང་ གས་ ང་གཞི་ ེད་པ།རིགས་ ད་ ད་གསོད་

དང་རིགས་ ད་བར་ཞེ་འཁོན་བཟོ་བའི་ ་ ོད་ ེལ་བ་དང་ ་ ོད་དེ་དག་ལ་འགེབ་ ང་

 ེད་པར་ ོལ་གཏམ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། གང་མ ོགས་ ོས་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ི་

 ་ ོད་ལ་ ལ་མ་དང་རིགས་ ད་ ད་གསོད་མེད་པར་བཟོ་བ་ ་དོན་ཡིན་པའི་ལེགས་

པའི་ ེད་ཐབས་ ོད་པ་ཁག་ཐེག་དང་། དམིགས་ ལ་དེའི་དོན་ ། གང་འོས་ ོས་འཛམ་

 ིང་མིའི་ཐོབ་ཐང་བ གས་ཡིག་གིས་བཀོད་པའི་ ་དོན་དང་ ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་

 ་བའི་ནང་བཀོད་པའི་དབང་ཆའི་ཆ་ ེན་འོག དོན་ཚན་གཞན་པ་ ད།

ཀ རིགས་ ད་ ད་འཕགས་དང་རིགས་ ད་བར་ཞེ་འཁོན་བཟོ་པའི་བསམ་ ོ་བ གས་

 ེལ་དང་། རིགས་ ད་ ད་གསོད་ལ་ངན་ ལ། རིགས་ ད་གང་ ང་ངམ་ཤ་མདོག་མི་



གཅིག་པའི་མི་ ད་དང་མི་ཚ གས་ལ་ག མ་ ོད་ ེལ་བ་དང་ ་ ོད་དེ་དག་ལ་ངན་ ལ་

 ེད་པ། རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ི་ ་ ོད་ ེལ་མཁན་ ི་མི་ ེར་དང་ ་འ གས་ལ་མ་

ད ལ་བ ་གསོག་སོགས་གང་ ང་གི་རོགས་རམ་ ་ ོད་ ེལ་བ་མཐའ་དག་ ིམས་འགལ་

ཡིན་པ་དང་།  ིམས་ ར་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་ ིར་ ོག་ ་འོས།

ཁ རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ེལ་བའི་ ་འ གས་དང་ ་འ གས་ ི་ ིལ་བ གས་ ་འ ལ་

མཐའ་དག་ ིམས་མ ན་མ་ཡིན་པ་དང་གཏན་འགོག་ ེད་པ། དེར་མ་ཟད། རིགས་ ད་

 ད་གསོད་རང་བཞིན་ ན་པའི་ ་འ གས་དང་ ་འ ལ་ལ་ གས་པའི་ ིམས་འགལ་ ི་

 ་ ོད་དག་ ིམས་ ར་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་ ིར་ ོག་འོས།

ག  ལ་ཡོངས་རང་བཞིན་དང་ས་གནས་རང་བཞིན་ ི་ ིད་ག ང་དང་ ི་ཚ གས་ལས་

 ངས་ ིས་རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ི་ ་ ོད་ལ་ངན་ ལ་ ་མི་ཆོག་པར་ ེད་འོས།

དོན་ཚན་ ་བ།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་བཀོད་པའི་ ་བའི་

འོས་འགན་དང་ མ་པ་གང་ཡོད་ ི་རིགས་ ད་ ད་གསོད་མེད་པར་བཟོ་བའི་ཁས་ལེན།

མི་ཐམས་ཅད་ ིམས་ གས་ ི་མ ན་ནས་རིགས་ ད་དང་ཤ་མདོག་གམ་མི་རིགས་དང་

མི་ ད་ལ་མི་ ོས་པར་འ ་མཉམ་ཡིན་པ་ཁག་ཐེག དེ་ལས་ ང་གཤམ་ ི་ཁེ་དབང་འདི་

དག་ལོངས་ ་ ོད་པར་ ་དགོས།

ཀ  ིམས་ཁང་ངམ་ ན་ཐག་གཅོད་པའི་ ིམས་འཛ ན་ ི་ལས་ ངས་མཐའ་དག་གི་ནང་

འ ་མཉམ་ ི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་དབང་ཆ།

ཁ མི་ ས་བདེ་འཇགས་དང་ ལ་ཁབ་ ིས་ ང་ ོབ་ཐོབ་འོས་པའི་དབང་ཆ་དེ་ག མ་

 ོད་ ི་ ་ ོད་ ེལ་བ་དང་མི་ ས་ལ་གནོད་འཚ ་གཏོང་བ་དེ་མི་ ེར་རམ་ཡང་ན་ ིད་

ག ང་གི་དཔོན་པོ།  ་འ གས་སམ་ལས་ ངས་སོགས་གང་ ང་གིས་ ེལ་བ་ལ་གཞིར་མི་

 ་བ།



ག ཆབ་ ིད་ ི་ཁེ་དབང་། མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཡོངས་ བ་དང་འ ་མཉམ་ ོས་

འདེམས་བ ོའི་ ་བར་ གས་པ་དང་འདེམ་ཤོག་འ ་མཉམ་ཡིན་པའི་དབང་ཆ། འདེམས་

བ ོ་དང་བདམ་ཐོན།  ིད་ག ང་ལ་ གས་པ་དང་ཚད་རིམ་གང་ ང་ག ང་ལས་བ བ་

པ་དང་འ ་མཉམ་ ོས་ག ང་ཞབས་བ བ་པའི་ཁེ་དབང་།

ང  ི་དམངས་ ི་དབང་ཆ་གཞན་དག མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡིན་པ།

༡ རང་ ལ་ ི་ ལ་ཁོངས་ནང་རང་དབང་ ོས་གནས་ ོ་བ་དང་འ ག་ ོད་ ི་ཁེ་དབང་།

༢ རང་ ལ་ནང་ ་འ ས་པའི་ ལ་ཁབ་གང་ ང་དང་ཁ་འ ལ་དང་ ིར་རང་ ལ་ ་

ལོག་པའི་དབང་ཆ།

༣  ལ་ཁོངས་ལོངས་ ་ ོད་པའི་དབང་ཆ།

༤ གཉེན་ ི་འ ེལ་བ་ཐག་གཅོད་དང་ ་བོ་བཙའ་བའི་དབང་ཆ།

༥ མི་ ེར་གཅིག་ འམ་གཞན་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ ་ནོར་ ི་ཁེ་དབང་།

༦  ད་འཛ ན་ ི་ཁེ་དབང་།

༧ བསམ་ ོ་དང་ ན་ ོད། ཆོས་ གས་རང་དབང་ཡིན་པའི་ཁེ་དབང་།

༨ རང་ཉིད་ ི་བསམ་ ལ་འཛ ན་པ་དང་བསམ་ ལ་མངོན་པ་རང་དབང་ཡིན་པའི་ཁེ་

དབང་།

༩ ཞི་བདེའི་འ ་ཚ གས་དང་ཚ གས་པ་ ིལ་བ་རང་དབང་ཡིན་པའི་ཁེ་དབང་།

ཅ དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས། རིག་གནས་བཅས་ ི་དབང་ཆ། མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡིན་

པ།

༡ ལས་ཀ་ལས་ ང་རང་དབང་ ོས་འདེམ་པ། འ ་མཉམ་དང་ ན་ཚ གས་པའི་ལས་ཀའི་

ཆ་ ེན་དང་། ལས་ཤོར་ ི་འགན་ ང་། ལས་ཀ་དང་ ་ཆ་འ ་མཉམ།  ང་བདེན་དང་

 ན་ཚ གས་ ོས་ ་ཆ་ཐོབ་པའི་ཁེ་དབང་།

༢ ལས་ཚ གས་ལ་ གས་པ་དང་། ལས་ཚ གས་ ་འ གས་ ེད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ།



༣  ོད་གཞིས་ ི་ཁེ་དབང་།

༤  ི་ཚ གས་ ི་འ ོད་བ ེན་དང་།  ན་བཅོས་རོགས་རམ།  ི་ཚ གས་འགན་ ང་སོགས་

 ི་ཚ གས་ ི་ཞབས་ ་ལོངས་ ་ ོད་ཆོག་པའི་ཁེ་དབང་།

༥  ོབ་གསོ་དང་ ོང་བ ར་ཐོབ་པའི་ཁེ་དབང་།

༦ འ ་མཉམ་ ོས་རིག་གནས་ ེད་ ོར་ གས་པའི་ཁེ་དབང་།

ཆ  ི་ཚ གས་ ིས་བེད་ ོད་པར་བཀོལ་བའི་ས་གནས་གང་ ང་ལ་འ ོ་ ོད་དང་ ི་ཚ གས་

ལ་དམིགས་པའི་ཞབས་ ་ལོངས་ ་ ོད་ཆོག་པའི་ཁེ་དབང་།

དཔེར་ན། འ ིམ་འ ིལ་ཡོ་ ད། མ ོན་ཁང་། ཟ་ཁང་། ཇ་གསོལ་ གས།  ོས་གར་ ིང་།  ི་

 ིང་སོགས།

དོན་ཚན་ ག་པ།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་རང་ཉིད་ ི་བདག་ ོང་ ེད་པའི་ས་ཁོངས་ནང་། མི་སོ་

སོ་ ལ་ནང་གི་གཙ ་ ོང་ ིམས་ཁང་ངམ་གཞན་པའི་ ལ་ཁབ་ ི་ལས་ ངས་བ ད་ ི་

ཆིངས་འདི་དང་འགལ་ཏེ་མི་ཁེ་དབང་དང་ ་བའི་རང་དབང་ལ་གནོད་པའི་རིགས་ ད་

 ད་གསོད་ ི་ ་ ོད་ ོང་བ་དག་ལ་ ས་ཡོད་དང་གང་འོས་ ི་ ང་ ོབ་དང་རོགས་ ོར་

ཐོབ་པ་མ་ཟད། རིགས་ ད་ ད་གསོད་ ིས་ ངས་བའི་ ོང་ ན་མཐའ་དག་ ིམས་ཁང་

ལ་ ང་བཞག་དང་གང་ལེགས་ཡིན་པའི་ ན་གསབ་དང་ ིན་ཚབ་འཇལ་བའི་རེ་བ་ ས་

ཆོག

དོན་ཚན་ ག་པ།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་གང་མ ོགས་ངང་གང་ལེགས་འོས་འཚམ་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་

ནས་ ོབ་ ིད་དང་།  ོབ་གསོ། རིག་གནས། གསར་འ ར་བཅས་ ི་ ོགས་ནས་རིགས་ ད་

 ད་གསོད་བཟོ་བའི་ ེན་ ་འ ར་བའི་ ོགས་ཞེན་ ི་ ་ ལ་དག་ལ་ ང་ ེག་ ས་ཏེ།

 ལ་ཁབ་བར་དང་རིགས་ ད་བར་ཡང་ན་མི་རིགས་ཚ གས་པ་བར་ ི་དགོངས་ ངས།



བཟོད་བ ན། འཆམ་མ ན་བཅས་ལ་ ལ་ ེལ།  ས་མ ངས་ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་

 ་ ིམས་ ི་དགོངས་དོན་དང་ ་དོན། འཛམ་ ིང་མིའི་ཐོབ་ཐང་བ གས་གཏམ། མཉམ་

འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ིས་ མ་པ་གང་ཡོད་ ི་རིགས་ ད་ ད་གསོད་མེད་པར་བཟོ་བའི་

བ གས་གཏམ་དང་ ི་ཆིངས་འདི་ ིལ་ ོག་ ེད་དགོས།

ཁག་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་བ ད་པ།

༡ འདིར་རིགས་ ད་ ད་གསོད་མེད་པར་བཟོ་བའི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་འ གས་གནང་བ་

ལ། (གཤམ་ནས་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ཞེས་བ ས་མིང་བཀོལ་ཡོད།) མཁས་བ ན་བཟང་

ག མ་ ན་པ་དང་།  ིའི་ཁས་ལེན་ཞིང་ ང་བཞག་ཡིན་པའི་ཆེད་མཁས་པ་བཅོ་བ ད་

 ིས་ བ་ལ།  ི་ཆིངས་འདིའི་ཁོངས་གཏོགས་ ལ་ཁབ་ ི་ ལ་དམངས་ནས་བདམ་ ེ། མི་

 ེར་ ི་ཐོབ་ཐང་ ར་འགན་བཞེས་ ། འདེམས་བ ོའི་ ་བ་བ བས་ ས་ངེས་པར་ ་ས་

ཁོངས་ ོམས་བགོད་དང་རིགས་མི་གཅིག་པའི་རིག་གནས་དང་ ིམས་ ད་མི་གཅིག་པའི་

ཚབ་མཚ ན་རང་བཞིན་ལ་ཡིད་འཇོག་ ་དགོས།

༢  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མི་ མས་མིང་མི་འགོད་པར་འདེམས་ཤོག་འཕེན་པའི་

 མ་པས་རང་ཆིངསའ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་བདམ་ འི་འོས་མི་མིང་ཐོ་ ོད་ནས་བདམ་འོས་

ལ། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་རེ་རེར་བདམ་ འི་འོས་མི་གཅིག་ལས་མང་མི་ ང་།

༣ རིམ་པ་དང་པོའི་འདེམས་བ ོའི་ ་འ ལ་དེ་ ི་ཆིངས་འདི་ ས་ ན་ཡིན་པ་ཁས་

 ངས་པའི་ཉིན་ནས་བ ང་ ་ ག་ ེས་ནས་ ེལ་དགོས། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་

ཡིག་ཆེན་མོས་འདེམས་བ ོའི་ ་འ ལ་ ི་ ་འགའ་ཤས་ ི་ ོན་ ེ། ཆེས་འ ི་ཡང་ ་

ག མ་ ི་ ོན་ལ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་རེ་རེར་བདམ་ འི་འོས་མིའི་མོང་ཐོ་ཡར་ ོད་

 ེད་ ་འ ག་དགོས།  ང་ཡིག་ཆེན་མོས་མིང་ཐོ་དེ་དག་གསལ་ ེད་ ི་ཨང་རིམ་ ར།མི་

 ་མཚམས་ ོར་ ེད་མཁན་ ི་ ལ་ཁབ་དག་གི་མིང་ཐོ་བ ིགས་པ་ ེས། ཆིངས་འ ེལ་



 ལ་ཁབ་རེ་རེ་ལ་བ མ་འོས།

༤  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མི་འདེམས་བ ོའི་ ་འ ལ་དེ་ ང་ཡིག་ཆེན་མོའི་ད ་

 ིད་འོག་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ི་ བ་  ་ནས་ ེལ་འོས་།  མ་ཆ་གཉིས་ ི་ཆིངས་

འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིམས་མ ན་ ི་མི་ ངས་གཞིར་ ས་ཏེ། ཚ གས་འ ར་ གས་པའི་མིའི་

མང་ ང་དང་འདེམས་ཤོག་ཆེས་མང་པོ་ཐོབ་མཁན་དེ་གཞི་ནས་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་

ཚ གས་མིར་འོས།

༥

ཀ  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མིའི་འགན་བཞེས་ ན་ནི་ལོ་བཞི་ཡིན་མོད། ཐེངས་དང་

པོའི་འདེམ་བ ོའི་ ོད་བདམ་པའི་ ་ཡོན་ ོད་མི་ད འི་འགན་བཞེས་ ན་མི་ལོ་གཉིས་

ཡིན་དགོས། ཐེངས་དང་པོའི་འདེམས་བ ོའི་ ེས་ ་མི་ད ་བོའི་མིང་དེ་ ་ཡོན་ ན་

ཚ གས་ ི་ཚ གས་གཙ ས་ ན་འཕངས་ནས་ཐག་གཅོད་ ེད་དགོས།

ཁ གོ་གནས་གནས་ བས་ ་ ོང་བར་ ས་ཤིང་། ཆེད་མཁས་པ་དེས་ ་མ ད་ ་འགན་

མ་བཞེས་ཚ ། དེ་ཉིད་མཚམས་ ོར་ ེད་མཁན་ ི་ ལ་ཁབ་དེས་ཡང་བ ར་མི་ཞིག་

མཚམས་ ོར་ ེད་དགོས་ལ།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཆོག་མཆན་བཀོད་ ེས། དེའི་ ོང་ཆ་

བ བ་དགོས།

༦  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ ི་ཆིངས་འདི་གཞིར་བ ང་ ེ་གང་ལེགས་ངང་ལས་དོན་

བ བ་ཆེད། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་དགོས་ངེས་ ི་ ་བའི་མི་ ་

དང་ ིག་ཆས་སོགས་བཀོད་ ིག་ ་འོས།

༧  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མི་དག་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ ིས་ཆོག་

མཆན་བཀོད་ ེས། ཚ གས་མི་དག་  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་བཏོན་པའི་ ས་པའི་གལ་ཆེན་

རང་བཞིན་ ར། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཐོན་ ངས་ལས་ཚ གས་ཆེན་ ི་ཆོད་དོན་

དང་ཆ་ ེན་ལ་བ ོས་ནས་ ་ཕོགས་ ངས་ཆོག



དོན་ཚན་ད ་བ།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་དོན་ཚན་བ ད་པའི་དོན་ ང་ ་བ། ནང་དོན་དང་པོའི་ནང་

དོན་ ར་ ི་ཆིངས་འདི་ལ་ཁས་ ངས་ཤིང་ ི་ཆིངས་འདི་རང་ ལ་ནས་ ས་ཐོན་ ང་

བའི་ལོ་གཅིག་ནང་དང་། ་དོན་ཚན་བ ད་པའི་དོན་ ང་ ་བ། ནང་དོན་གཉིས་པའི་ནང་

དོན་ ར། དེའི་ ེས་ ི་ལོ་འཁོར་གཉིས་རེ་རེའི་ནང་།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་རེ་ ་འ ོར་

 ས། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་དོན་ ར་ ་ ིམས་གསར་

བཅོས་དང་།  ིམས་འཛ ན།  ིད་འཛ ན་སོགས་ ི་ ེད་ཐབས་ ེལ་ནས་ ངས་པའི་ བ་

འ ས་དག མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ཡར་ ་ ས་ཏེ།  ་ཡོན་ ན་

ཚ གས་ལ་ཞིབ་བཤེར་ ོས་མོལ་ ེད་ ་འ ག་དགོས་ལ།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཆིངས་

འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་ལ་གོམ་གང་མ ན་ ོས་ ིས་གནས་ ལ་ཡར་ ་ ེད་དགོས་པའི་རེ་

བ་འདོན་དགོས།

༢  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ལོ་རེ་རེར་ ་བའི་ ན་ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་

ཆེན་མོ་བ ད་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ལ་ཡར་ ་ ེད་དགོས་པ་མ་ཟད། བ ག་ད ད་

 ེད་མཁན་ ི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ཡར་ ་ ས་པའི་འ ས་ ་ལ་གཞིགས་ཏེ།

བསམ་འཆར་དང་ ིར་བཏང་གི་ ོས་མགོ་འདོན་དགོས། བསམ་འཆར་དེ་དང་ ིར་བཏང་

གི་ ོས་མགོ་བཏོན་པ་དེ་གཉིས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་བསམ་འཆར་གཙ ་བོ་དང་

མཉམ་ ་ཚ གས་ཆེན་ལ་ ོད་འོས།

དོན་ཚན་བ ་བ།

༡  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་རང་འ ལ་ ོས་ ོས་མོལ་ ི་ ིག་ ིམས་གཏན་འབེབ་གནང་

འོས།

༢  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་རང་འ ལ་ ོས་ལས་ ེད་མི་ ་འདེམ་འོས། འགན་བཞེས་ ན་

ལོ་གཉིས་ཡིན།



༣  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་དེ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་

བཀོད་ ིག་ ་དགོས།

༤  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་འ ་དེ་་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ི་ བ་  ་འམ་

ཡང་ན་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཐག་གཅོད་གནང་བའི་ བས་བདེའི་ས་གནས་ནས་ཚ གས་

འོས།

དོན་ཚན་བ ་གཅིག་པ།

༡ གལ་ཏེ་ ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་གང་ ང་གིས་ ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་

འ ེལ་ ལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གིས་ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་དོན་ལག་བ ར་ ེད་ ིན་མེད་པར་

འདོད་ཚ ། གནས་ ལ་དེར་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཡིད་འཇོག་ ་དགོས་པའི་བ ་གཏོང་

དགོས།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་བ ་དེ་ནང་དོན་དེ་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆིངས་འ ེལ་

 ལ་ཁབ་ལ་བ ར་དགོས། བ ་ཐོ་འ ོར་བའི་ ལ་ཁབ་ ིས་ ་ག མ་ ི་ནང་ ་ཡོན་ ན་

ཚ གས་ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་གསལ་བ ་དང་གནས་ ལ་དེ་དག་གསལ་བཤད་ ེད་དགོས།

གལ་ཏེ་གསབ་ ོབ་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་ཡོད་ན།  ད་པའི་ ེད་ཐབས་ ི་གསལ་བཤད་ ང་

 ེད་དགོས།

༢ གལ་ཏེ་གནས་ ལ་འདི་དག་བ ་ཐོ་འ ོར་བའི་ ལ་ཁབ་ ིས་ཐེངས་དང་པོའི་བ ་

ཐོའི་ ེས་ ི་ ་ ག་གི་ནང་ ་ ོགས་གཉིས་ཀས་བར་འ མ་དང་ ོགས་གཉིས་ཀས་དང་

ལེན་ ་ བ་པའི་ ་ཐབས་བ ད།  ོགས་གཉིས་ཀ་ཡིད་ཚ མ་པའི་མ ག་འ ས་མ་ ང་ན།

 ོགས་གཉིས་ཀར་དོན་དག་དེ་ དང་རང་ཉིད་དང་ཁ་གཏད་ ོགས་ ི་ ེད་ཐབས་ ་ཡོན་

 ན་ཚ གས་ལ་ཡར་ ་ ས་ཏེ། དོན་དག་དེ་་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཐག་གཅོད་པར་ ེད་

དགོས།

༢  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་གཉིས་པ་ ར་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་

དོན་ཚན་ ེང་ བས། ཐོག་མར་ཡོངས་ ིས་ཁས་ལེན་པའི་ ལ་ ིའི་ ིམས་ ི་ ་དོན་



གཞིར་བཞག་པ་ཁག་ཐེག་ ་དགོས། དོན་དེ་དག་ལ་བཀོལ་ཆོག་པའི་ ལ་ནང་གི་ ེད་

ཐབས་ ་ཚ གས་ ད་ཚ ་ད་གཟོད་གཞི་ནས་ཐག་གཅོད་ ེད་དགོས། འོན་ ང་ ན་གསབ་

 ེད་ཐབས་ལག་བ ར་ ེད་པ་འགོར་འ ངས་ ས་ གས་ན་འདིའི་ཁོངས་ ་མི་འ །

༤  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཡར་ ་ ས་པའི་དོན་དག་གང་ལའང་། འ ེལ་ཡོད་ཆིངས་

འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་བཏོན་པའི་ ོགས་གང་ ང་གི་གནས་ ལ་དང་ ་ཆ་དགོས།

༥ དོན་ཚན་འདི་ ེན་ ས་ཏེ་ ང་་བའི་དོན་དག་གང་ ང་ཞིག་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་

ཞིབ་བཤེར་ ོས་མོལ་ ་ ས། འ ེལ་ཡོད་ཆིངས་འ ལ་ ལ་ཁབ་ ིས་རང་ཉིད་ ི་འ ས་

མི་མངགས་ནས་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་དང་ ན་ ་ ོས་མོལ་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་མོད།

འདེམ་ཤོག་འཕེན་པའི་དབང་ཆ་མེད།

དོན་ཚན་བ ་གཉིས་པ།

༡ ཀ  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་གཙ ས་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་དགོས་ངེས་ ི་ ་ཆ་

འཚ ལ་བ ་ ེད་ ་བ ག་ ེས། འ མ་འ ིག་ ་ཡོན་ཚ གས་པ་གསར་འ གས་གནང་

དགོས། (གཤམ་ནས་འ མ་འ ིག་ ན་ཚ གས་ཞེས་བ ས་མིང་བཀོལ། )འ ན་འ ིག་

ཚ གས་པ་དེ་མི་ ས་ བ་པ་དང་། མི་ ་བོ་དེ་དག་ནི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མི་ཡིན་

 ང་ཆོག་ལ་མིན་ ང་འ ས། འ མ་འ ིག་ཚ གས་པ་མངགས་པ་ལ་ ོད་གཞིའི་ ོགས་

གཉིས་ཀ་ཡོངས་ ་འཐད་དགོས། འ མ་འ ིག་ཚ གས་པས་འ ེལ་ཡོད་ ལ་ཁབ་ ི་གནས་

 ལ་དང་།  ི་ཆིངས་འདིའི་དགོངས་དོན་ལ་བ ི་འཇོག་གནང་ནས་ཞི་མ ན་ ོས་གནད་

དོན་ཐག་གཅོད་དགོས།

ཁ ཕན་ ལ་ ོད་གཞི་ ང་བའི་ ལ་ཁབ་དག་ ་ག མ་ནང་འ མ་འ ིག་ཚ གས་པའི་ ་

ཡོན་ ི་ ་འ གས་ལ་ཡོངས་ ་མོས་མ ན་མ་ ང་བའམ་ཆ་གཅིག་ལ་མོས་མ ན་མ་ ང་

ན།  ོགས་གཉིས་ཀ་མོས་མ ན་མ་ ང་བའི་ ་ཡོན་དག་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་མིང་མི་

འགོད་པར་འདེམ་ཤོག་འཕེན་པའི་ མ་པས་ མ་ཆའི་གཉིས་ ི་འདེམ་ཤོག་ཟིན་པའི་



ཐབས་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་ཐག་གཅོད་ ེད་དགོས།

༢ འ མ་འ ིག་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མིས་མི་ ེར་ ི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགན་བཞེས་

དགོས།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མི་ ོད་གཞི་ ང་བའི་ ལ་ཁབ་དག་གི་ ལ་དམངས་

ཡིན་མི་ཆོག་ལ།  ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་མིན་པའི་ ལ་དམངས་ ང་ཡིན་

མི་ཆོག

༣ འ མ་འ ིག་ ན་ཚ གས ིས་་རང་འ ལ་ ོས་ཚ གས་གཙ ་འདེམ་པ་དང་། ཚ གས་

འ འི་ ་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས།

༤ འ མ་འ ིག་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་འ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ར་ནས་

འཚ ག་པའམ། འ མ་འ ིག་ཐག་གཅོད་ ི་ ་བ་ལ་ བས་བདེ་བའི་ས་གནས་ནས་འཚ ག་

དགོས།

༥  ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་བ ་བའི་ནང་དོན་ག མ་པར་བཀོད་པའི་ ང་ཡིག་གི་མི་ ་

དག། ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་ཕན་ ན་ ོད་གཞི་ ང་ནས། འ མ་འ ིག་ ན་ཚ གས་

གསར་འ གས་གནང་ ས། འ མ་འ ིག་ ན་ཚ གས་ནས་ ག་ལས་གནང་དགོས།

༦  ོད་གཞི་ ང་བའི་ ལ་ཁབ་གཉིས་ ིས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་

མོས་རགས་ ིས་ ས་པའི་འ ོ་ ོ་གཞིར་བ ང་ནས། འ ་མཉམ་ ོས་འ མ་འ ིག་ ་

ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་འ ོ་ ོ་མཐའ་དག་འགན་འ ར་དགོས།

༧  ང་ཡིག་ཆེན་མོས་དགོས་ངེས་ ི་ བས་ །  ོད་གཞི་ ང་བའི་ ོགས་གཉིས་ཀས་དོན་

ཚན་འདིའི་ནང་དོན་ ག་པ་ ར་འ ོ་ ོ་མ་བཏང་་ ོན། འ མ་འ ིག་ ན་ཚ གས་ ི་འ ོ་

 ོ་ཡོད་ཚད་ ིས་ ོད་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།

༨  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་བ ་ བ་ ས་པའི་ཡིག་ཆ་མཐའ་དག་འ མ་འ ིག་ ན་

ཚ གས་ལ་ ོད་དགོས་པ་དང་། འ མ་འ ིག་ ན་ཚ གས་ ིས་ ོད་གཞི་འ ེལ་ཡོད་ ལ་

ཁབ་ལ་འ ེལ་ཡོད་གནས་ ལ་གཞན་དག་ཡར་ ་ ེད་ ་འ ག་དགོས།



དོན་ཚན་བ ་ག མ་པ།

༡ འ མ་འ ིག་ ན་ཚ གས་ ིས་གོང་གསལ་ ི་དོན་ཚན་དག་ཞིབ་བ ར་ ོས་མོལ་ ས་

ཐོག ཡར་ འི་ཡི་གེ་ ིས་ཏེ།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་གཙ ་ལ་ ོད་དགོས། ཡར་ འི་ཡི་

གེའི་ནང་ ོད་གཞི་ ང་བའི་ ལ་ཁབ་གཉིས་ ི་འ ེལ་ཡོད་དོན་དངོས་ ི་གནད་དོན་

དང་བསམ་འཆར་འགོད་དགོས་པ་མཟད། འོས་འཚམ་དང་ཞི་མ ན་མ ན་ ི་ཐག་གཅོད་

 ེད་ཐབས་ ོར་ ི་ ོས་གཞི་ ང་འདོན་འོས།

༢  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་གཙ ས་འ མ་འ ིག་ ན་ འི་ཡི་གེ་ ོད་གཞི་ ང་བའི་

 ོགས་གཉིས་ལ་ ེར་དགོས་པ་དང་།  ོགས་གཉིས་ཀས་ ་ག མ་ནང་ ་འ མ་འ ིག་

 ན་ འི་ནང་དོན་ཁས་ལེན་མིན་དེ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་གཙ ར་བ ་གཏོང་

དགོས།

༣  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་གཙ ས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་གཉིས་པ་ ར།  ས་

བཀག་གི་ཚད་ལོངས་ཟིན་ན། འ མ་འ ིག་ ན་ འི་ཡི་གེ་དང་འ ེལ་ཡོད་ ོགས་ ི་

བ གས་ཡིག་ ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་ ེར་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་བཞི་བ།

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་ ས་ངེས་མེད་ ་གསལ་བ གས་ ེལ་ ེ།  ་ཡོན་ ན་

ཚ གས་ལ་རང་ ལ་ ི་དོ་དམ་ ེད་པའི་ ལ་ཁོངས་ནང་མི་ ེར་དང་ཚ གས་པས་མཉམ་

འ ེལ་མིང་བཏགས་ ོས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་འདི་ཡིས་ ི་ཆིངས་འདི་དང་འགལ་བའི་

 ོ་ནས་ཁེ་དབང་ལ་གནོད་པ་ཐེབས་ཞེས་ཡར་ ད་་པའི་ཡིག་ཆ་མཐའ་དག་ལ་བ ག་ཞིབ་

 ེད་པའི་དབང་ཆ་ཁས་ལེན་ཡིན་པ་གསལ་བ གས་ ་དགོས། གལ་ཏེ་གསལ་བ གས་ ས་

མེད་ཚ །  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་དབང་་ཆ་མེད།

༢ དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་དང་པོ་བཀོད་པའི་བ གས་གཏམ་ ེལ་བའི་ཆིངས་འ ེལ་

 ལ་ཁབ་ ིས་རང་ ལ་ ི་ ིམས་ གས་ བ་ཁོངས་ནང་གཙ ་གཉེར་ལས་ ངས་ཤིག་



གསར་འ གས་གནང་དགོས།  ལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ ི་དོ་དམ་ ེད་པའི་ ལ་ཁོངས་ནང་མི་

 ེར་དང་ཚ གས་པས་མཉམ་འ ེལ་མིང་བཏགས་ ོས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་འདི་ཡིས་ ི་

ཆིངས་འདི་དང་འགལ་བའི་ ོ་ནས་ཁེ་དབང་ལ་གནོད་པ་ཐེབས་ཞེས་ཡར་ ད་་པའི་ཡིག་

ཆ་དག་དང་ལེན་དང་བ ག་ཞིབ་ ེད་པའི་འགན་འ ར་ཡོད།

༣ དོན་ཚ ན་འདིའི་ནང་དོན་དང་པོ་གཞིར་བ ང་ནས་ ེལ་བའི་བ གས་གཏམ་དང་དོན་

ཚན་འདིའི་ནང་དོན་གཉིས་པ་གཞིར་བ ང་ནས་གསར་འ གས་གནང་བའི་ལས་ ངས་

 ི་མིང་མཐའ་དག་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་དོ་དམ་ ེད་ ་འ ག་

དགོས་ལ། དེ་ནས་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་དེའི་དཔར་ཡིག་ ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་

ཁབ་དག་ལ་ ེར་དགོས། གོང་གསལ་ ི་གསལ་བ གས་དག་་ ས་ངེས་མེད་ ་ ང་ཡིག་་

ཆེན་མོར་བ ་བཏང་ ེ་མེད་པར་བཟོ་བར་ ས་ཆོག་མོད། དེས་ ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་

ཐག་གཅོད་གནང་བར་ ག་པའི་འ ོར་ཡིག་གི་ཐག་གཅོད་ལ་ གས་ ེན་ཐེབས་མི་ ང་།

༤ དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་གཉིས་པ་གཞིར་བ ང་ནས་གསར་འ གས་གནང་བའི་ལས་

 ངས་གིས་རེ་ འི་ཡི་གེ་ཐོ་འགོད་གནང་བའི་དེབ་ ང་བཟོ་དགོས། དེབ་ ང་དེའི་ནང་

དོན་ ིར་མི་ཤོར་བའི་ཆ་ ེན་འོག མ་ ི་དང་དཔར་ཡིག་གཉིས་འོས་འཚམ་ ི་བ ད་ལམ་

བ ད་ལོ་རེ་རེར་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ ད་དེ་ཡིག་ཚགས་ ་ཉར་ཚགས་ ེད་ ་འ ག་

དགོས།

༥ དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་གཉིས་པ་ ར་རེ་ འི་མི་ ར་གསར་བ གས་ ི་དང་ངེས་

གཏན་ ི་ལས་ ངས་ལས་ ན་གསབ་མ་ཐོབ་པའི་གནས་ ལ་ ང་ཚ ། རེ་ འི་མི་ ས་ ་

 ག་གི་ནང་ ་གནད་དོན་དེ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་ཡར་ ་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།

༦

ཀ  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་འ ོར་ཡོང་བའི་རེ་ འི་ཡི་གེ་དག་གསང་བའི་ ོ་ནས་ ི་ཆིངས་

འདི་དང་འགལ་བའི་ ་ ོད་ ེལ་བཞིན་འ ག་ཞེས་པའི་ ལ་ཁབ་ལ་མཉམ་འཇོག་གི་



གསལ་བ ་གཏོང་དགོས། འོན་ ང་འ ེལ་ཡོད་མི་ ་དང་ཚ གས་པས་གསལ་ཤེས་དང་

མོས་མ ན་མ་ ང་ཚ ། རེ་ ་མི་ འི་མིང་བ གས་མི་ཆོག  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་མིང་

བཀོད་མེད་པའི་རེ་ འི་ཡི་གེ་དང་ལེན་ ་མི་ཆོག

ཁ གསལ་བ ་འ ོར་བའི་ ལ་ཁབ་ ིས་ ་ག མ་ ི་ནང་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་་ལ་ཡིག་ཐོག་

ནས་དོན་དེའི་ ོར་གསལ་བཤད་དང་གསལ་བ གས་ ེད་དགོས། གལ་ཏེ་ ན་གསབ་ ི་

 ེད་ཐབས་ ད་ཡོད་ཚ །  ད་པའི་ ེད་ཐབས་གསལ་བཤད་ ་དགོས།

༧

ཀ  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་འ ེལ་ཡོད་ ལ་ཁབ་དང་རེ་ འི་མི་ ས་འདོན་ ོད་གནང་

བའི་ ་ཆ་ཡོད་ཚད་གཞིར་བ ང་ནས། རེ་ འི་ཡི་གེ་ལ་བ ག་ཞིབ་ ེད་དགོས། གལ་ཏེ་རེ་

 ་མི་ ས་ ལ་ནང་གི་གསབ་ ོབ་ ་ཐབས་གང་ཡོད་བེད་ ོད་ ས་ཡོད་པ་གཏན་འཁེལ་

མ་ ས་ཚ །  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་རེ་ འི་ཡི་གེ་གང་ ང་ལ་བ ག་ཞིབ་ ་མི་ཆོག འོན་

 ང་གསབ་ ོབ་ ་ཐབས་ལག་བ ར་ ེད་པ་འགོར་འ ངས་ ས་ གས་ན་འདིའི་ཁོངས་

 ་མི་གཏོགས།

ཁ གལ་ཏེ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་བསམ་འཆར་དང་ ོས་གཞི་ག་འ ་ཡོད་ན། འ ེལ་ཡོད་

 ལ་ཁབ་དང་རེ་ འི་མི་ ར་བ ་གཏོང་དགོས།

༨  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ལོ་ ན་ ི་ ན་ འི་ཡི་གེའི་ནང་རེ་ འི་ཡི་གེ་ནང་དོན་གནད་

བ ས་དག་འགོད་དགོས་པ་མ་ཟད། གནས་ ལ་ལ་གཞིགས་ ེ་འ ེལ་ཡོད་ ལ་ཁབ་གསལ་

བ གས་དང་གསལ་བཤད།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་བསམ་འཆར་དང་ ོས་གཞི་ ང་འགོད་

འོས།

༩  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཆེས་མ་མཐར་ཡང་ ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་

བ ་ཡིས་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་དོན་ ར་གསལ་བ གས་ ེལ་ ེ་བཀག་ ོམ་རང་བཞིན་

དང་ ལ་ ེས་གཞི་ནས་དོན་ཚན་འདི་ནང་བཀོད་པའི་དབང་ཆ་ ད་ཆོག



དོན་ཚན་བཅོ་ ་བ།

༡  ི་ལོ་༡༩༦༠ལོའི་ ་བ ་གཉིས་པའི་ཚ ས་བ ་བཞི་ཉིན་ ི་ཚ གས་ཆེན་ ི་ཆོད་ཡིག་

ཨང་༡༥༡༤(XV)ནང་བཀོད་པའི་མི་སེར་ ེལ་ ལ་ ལ་ཁབ་དང་མི་དམངས་རང་

བཙན་བ གས་ཡིག་གི་དམིགས་ ལ་མངོན་འ ར་མ་ ང་གོས།  ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་དོན་

མཐའ་དག་གིས་ ལ་ ིའི་ཆོད་ཡིག་གཞན་དག་གམ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་དང་དེའི་

ཆེས་ལས་ལས་ ངས་ ིས་མི་དམངས་ལ་གནང་བའི་རེ་ འི་དབང་ཆར་བཀག་ ་ཐེབས་

མི་ཆོག

༢ ཀ  ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་བ ད་པའི་ནང་དོན་དང་པོ་ ར་གསར་འ གས་གནང་

བའི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ ི་ཆིངས་འདི་ ་དོན།དམིགས་ ལ་དང་ཐད་ཀར་འ ེལ་

ཡོད་ ི་་དོན་ཚན་ ེན་བ ག་ཞིབ་མངག་བཅོལ་དང་རང་བཙན་མིན་པའི་མངའ་ཁོངས་

གི་ ོད་དམངས་སམ་ཚ གས་ཆེན་ ི་ཆོད་ཡིག་ཨང་ ༡༥༡༤(XV) ནང་བཀོད་པའི་མངའ་

ཁོངས་གཞན་མཐའ་དག་གི་མི་དམངས་ ིས་རེ་ འི་ཡི་གེ་ཡར་ ད་པའི་མཉམ་འ ེལ་

 ལ་ཚ གས་ ི་ལས་ ངས་གང་ཡིན་ ང་།  ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་

པའི་རེ་ འི་ཡི་གེའི་དཔར་ཡིག་དང་ལེན་ ་དགོས་པ་མ་ཟད། རེ་ འི་ཡི་གེ་དེ་གཞིར་ ས་

ལས་ ངས་དེ་ལ་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་འདོན་པ་ཐག་གཅོད་ ་འོས།

ཁ  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་གཙ ་གཉེར་ལས་ ངས་ ིས་ ད་

པའི་དོ་དམ་ ལ་ཁབ་ ིས་ནང་དོན་འདིའི་དོན་ ང་ཀ་བའི་ནང་དོན་ ར་མངའ་ཁོངས་

ནང་ ེལ་བའི་ ི་ཆིངས་འདིའི་ ་དོན། དམིགས་ ལ་དང་ཐད་ཀར་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་

 ིམས་འ གས་དང་།  ིམས་འཛ ན།  ིད་འཛ ན་ནམ་ ེད་ཐབས་གཞན་པའི་རེ་ འི་ཡི་གེ་

དང་། བསམ་འཆར་དང་ ོས་གཞི་བཏོན་པའི་་ཡིག་ཆ་དག་དང་ལེན་ ེད་དགོས།

༣  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཚ གས་ཆེན་ལ་འ ལ་དགོས་པའི་ ན་ འི་ཡི་གེ་ནང་མཉམ་

འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་གཙ ་ ོང་ལས་ ངས་མཐའ་དག་ལ་འ ོར་བའི་་རེ་ འི་ཡི་གེ་དང་



 ན་ འི་ཡི་གེ་ནང་དོན་གནད་བ ས་དང་ཨ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་རེ་ ་ཡི་གེ་དེ་དག་

དང་ ན་ འི་ཡི་གེ་དེ་དག་ལ་གནང་བའི་བསམ་འཆར་དང་ ོས་གཞི་དག་ ང་འགོད་

འོས།

༤  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་དོན་ཚན་

འདིའི་ནང་དོན་གཉིས་པའི་དོན་ ང་གཉིས་པའི་ནང་བཀོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ ེ་ ི་

ཆིངས་འདིའི་དམིགས་ ལ་དང་འ ེལ་ཡོད་ ི་ཡིག་ཆ་མཁོ་ ོད་ ་བའི་རེ་བ་བཏོན་ཆོག་

ལ།  ང་ཡིག་ཆེན་མོ་བ ད་གནས་ ལ་ ས་ལོན་ ས་ཆོག

དོན་ཚན་བ ་ ག་པ།

 ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་བཀོད་པའི་ ོད་གཞིའམ་ ་ག གས་ཐག་གཅོད་ ེད་པའི་ནང་དོན་

མཐའ་དག མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་དང་དེའི་ཁོངས་གཏོགས་ལས་ ངས་ ་འ གས་ ི་

 ིག་ ིམས་སམ་ ི་ཆིངས་ནང་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་ ད་གསོད་ཐག་གཅོད་ ེད་པའི་ ོར་

 ི་ ོད་གཞི་དང་ ་ག གས ཡང་ན་གཞན་པའི་ ིག་ ིམས་ལ་བཀག་ ་མི་བཟོ་བ་མ་ཟད།

 ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས་ཕན་ ན་བར་བཀོལ་བའི་ད་ཡོད་ ི་

 ན་མོང་དང་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ལ་ ིའི་ ོས་ཆོད་ལ་བཀག་ ་མི་བཟོ་བ། ཡང་ན་

གཞན་པའི་ ིག་ ིམས་གཞིར་བ ང་ནས་ ོད་གཞི་ཐག་གཅོད་ ེད་པ་ལ་འཚམ་པ་ཡིན༎

ཁག་ག མ་པ།

དོན་ཚན་བ ་བ ན་པ།

༡  ི་ཆིངས་འདི་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཁོངས་གཏོགས་ ལ་ཁབ་དང་ཡང་ན་མཉམ་

འ ེལ་ ལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཁོངས་གཏོགས་ཆེད་བ གས་ལས་ ངས་གང་ ང་གི་ཁོངས་

གཏོགས་ ལ་ཁབ།  ལ་ ི་ ིམས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་ ིག་འ གས་གནང་བའི་

དོན་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དང་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ ི་གདན་ ་བ ད་ ི་

ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ཡིན་པའི་ ལ་ཁབ་གང་ ང་གིས་མིང་ གས་འགོད་



དགོས།

༢  ི་ཆིངས་འདིར་ཆོག་མཆན་བཀོད་ ེས། ཆོག་མཆན་ཡི་གེ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་

 ང་ཡིག་ཆེན་མོར་བདག་གཉེར་ ེད་ ་འ ག་དགོས།

དོན་ཚན་བཅོ་བ ད་པ།

༡  ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་བ ་བ ན་པའི་ནང་དོན་དང་པོ་ནང་བཀོད་པའི་་ ལ་ཁབ་

གང་ ང་ ི་ཆིངས་འདི་ནང་ གས་པར་བཀག་ ་རང་བཞིན་མེད།

༢  ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་ གས་ཚ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ ི་

ཆིངས་ནང་ གས་པའི་ཡི་གེ་ ོད་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་ད ་བ།

༡  ི་ཆིངས་འདི་ནི་ཆོག་མཆན་ཡི་གེའམ་ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་ གས་པའི་རེ་ ་ཡི་གེ་ཨང་

ཉེར་བ ན་པ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་འ ོར་བའི་ཉིན་ མ་ འི་

 ེས་ ས་ཐོན་ཡིན།

༢  ི་ཆིངས་འདིས་ཨང་ཉེར་བ ན་པའི་ཆོག་མཆན་ཡི་གེ་དང་ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་

 གས་པའི་རེ་ ་ཡི་གེ་ཡར་ ད་དེ་ ཉར་ཚགས་ ས་པ་དང་རང་ ལ་ ི་ཆོག་མཆན་ཡི་གེ་

དང་རེ་ ་ཡི་གེ་ཉར་ཚགས་གནང་བའི་ཉིན་ མ་ འི་ ེས་ ས་ཐོན་ཡིན།

དོན་ཚན་ཉི་ ་བ།

༡ མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་

 གས་པའམ་ ི་ཆིངས་འདི་ལ་ཆོག་མཆན་འགོད་ ས་གནང་བའི་སོར་འཇོག་གི་རེ་ ་དེ་

 ལ་ཁབ་སོ་སོར་བ མ་འོས། སོར་འཇོག་གི་གནས་ ལ་འདི་ལ་མི་འཐད་པའི་ ལ་ཁབ་

 ིས་བ ་ ོར་འ ོར་བའི་ཉིན་བ ་ད འི་ནང་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་སོར་འཇོག་གི་རེ་ ་

དདང་ ་མི་ལེན་པའི་བ ་གཏོང་འོས།

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



རེ་ ་དང་ལེན་ ་མི་ཆོག སོར་འཇོག་གི་ ས་པས་ ི་ཆིངས་འདིས་གསར་བ གས་གནང་

བའི་ལས་ ངས་དག་གི་ ེད་ ོ་ལ་བཀག་ ་རང་བཞིན་ཐེབས་ན། རེ་ ་དང་ལེན་ ་མི་

ཆོག  མ་ཆའི་གཉིས་ཡན་ ི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གི་མོས་མ ན་མ་ ང་ན།

འགལ་བའི་རང་བཞིན་ ན་ལ་བཀག་འགོག་རང་བཞིན་ ན་པའི་སོར་འཇོག་གི་རེ་ ར་

 ིས་ཆོག

༣  ོན་མའི་སོར་འཇོག་མེད་པར་བཟོ་ཚ ་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་བ ་གཏོང་དགོས་པ་དང་།

བ ་འ ོར་བའི་ཉིན་དེ་ནས་བ ང་ ས་ཐོན་ཡིན།

དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་ ི་ཆིངས་འདི་ལས་ ིར་འ ད་ཚ ་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ཡིག་

ཐོག་ནས་བ ་གཏོང་དགོས་པ་དང་།

 ང་ཡིག་ཆེན་མོར་བ ་འ ོར་བའི་ལོ་གཅིག་གི་ ེས་ནས་ ས་ཐོན་ཡིན།

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།

གཉིས་དང་གཉིས་ཡན་ ི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་ ི་ཆིངས་འདིའི་འ ེལ་བཤད་དང་

འོས་འཚམ་ ི་ ོགས་ ི་འགལ་ ོད་མཐའ་དག་ ོས་མོལ་དང་ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་བཀོད་

པའི་ ་རིམ་ ིས་ཞི་བའི་ ོ་ནས་ཐག་གཅོད་ ེད་མ་ བ་ཚ །  ོགས་གཉིས་ ི་ཐག་གཅོད་

 ་ཐབས་ ད།  ོགས་གཅིག་གིས་ ལ་ ིའི་ ིམས་ཁང་ལ་རེ་ ་ ས་ ེ། འགལ་ ོད་དེ་

 ལ་ ིའི་ ིམས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་བར་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་ག མ་པ།

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཀབ་གང་ ང་གིས་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ཡིག་ཐོག་ནས་ ི་ཆིངས་འདིའི་

ནང་དོན་བཟོ་བཅོས་ ག་དགོས་པའི་རེ་ ་ ས་ཆོག

༢ མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ ིས་རེ་ འི་འདིར་ལག་བ ར་ ་འོས་བའི་གོ་

རིམ་ཐག་གཅོད་ ་འོས།



དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་བ།

 ང་ཡིག་ཆེན་མོས་གཤམ་ ི་དོན་ཚན་དག་ ི་ཆིངས་འདི་དོན་ཚན་བ ་བ ན་པའི་ནང་

དོན་དང་པོའི་ནང་བཀོད་པའི་ ལ་ཁབ་མཐའ་དག་ལ་བ གས་འོས།

(ཀ) དོན་ཚན་བ ་བ ན་དང་དོན་ཚན་བཅོ་བ ད་ ར་མིང་ གས། ཆོག་མཆནབཀོད་པ།

 ི་ཆིངས་ནང་ གས་པའི་རེ་ ་ ད་པ།

(ཁ) དོན་ཚན་བ ་ད ར་གཞིར་བ ང་ ི་ཆིངས་འདི་ ས་ཐོན་ ང་བའི་ ས་ཚ ད།

(ག) དོན་ཚན་བ ་བཞི་དང་ཉི་ ཉེར་ག མ་བཅས་གཞིར་བ ང་འ ོར་བའི་ཡི་གེ་དང་

གསལ་བ གས།

(ང) དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་ནང་བཀོད་པའི་ ི་ཆིངས་ལས་ ིར་འ ད་པ།

དོན་ཚན་ཉེར་ ་བ།

༡  ི་ཆིངས་འདིའི་མ་ཡིག་ལ་ཨ་རག་གི་ཡི་གེ་དང་།  ་ནག་གི་ཡི་གེ ད ིན་ཇིའི་ཡི་གེ  ྥ་

རན་སིའི་ཡི་གེ སི་ཕན་ ི་ཡི་གེ་བཅས་ཡོད་པ་ཚང་མའི་ ས་ཚད་གཅིག་འ ་ཡིན།

༢ མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ ི་ཆིངས་འདིའི་མ་ ི་དང་དཔར་ཡིག་

 ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་བ ་བ ན་པའི་ནང་དོན་དང་པོ་གཞིར་བ ང་ནས་རིགས་སོ་

སོའི་ ལ་ཁབ་ལ་ ོད་དགོས།


