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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་ཆ་འདིའི་མ་ཡིག

http://www.ohchr.org/CH/Issues/Documents/core_instruments/CAT.pdf

禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的

待遇或处罚公约

 ིམས་བཅོད་ ག་པོ་དང་གཞན་པ་ག ག་ བ་ཅན། མི་ཆོས་དང་འགལ་བ།

མི་གཞི་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་པའི་ ེད་ གས་ཡང་ན་ཆད་པ་བཀག་འགོག་ ེད་

པའི་ ི་ཆིངས།

http://www.ohchr.org/CH/Issues/Documents/core_instruments/CAT.pdf
mailto:ypccinfo@gmail.com
http://www.ohchr.org/CH/Issues/Documents/core_instruments/CAT.pdf


ཆོད་ཡིག་ཨང་༣༩/༤༦པ་ ི་ལོ་༡༩༨༤ལོའི་ ་༡༢པའི་ཚ ས་༡༩ཉིན་མཉམ་འ ེལ་ ལ་

ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ ེང་ ོས་འཆམ་ ང་བ་མ་ཟད།  ལ་ཁབ་རེ་རེར་བ མ་ ེ་མིང་

 གས་འགོད་པ་དང་། ཡོད་ཡིག་ལ་ཆོག་མཆན་དང་ཆོད་ཡིག་ནང་ གས་པ།

 ས་ཐོན་ ི་ ས། ཨང་ཉེར་བ ན་པའི་ནང་དོན་དང་པོའི་ནང་བཀོད་པ་གཞིར་བ ང་ ེ།

 ི་ལོ་༡༩༨༧ལོའི་ ་༦བའི་ཚ ས་༢༦ཉིན་ནས་བ ང་ ས་ཐོན་ཡིན།

 ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་གིས།

《མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ་ ིམས》 ིས་ བ་བ གས་ ེད་པའི་ ་དོན་ནང་ ར་

འ ོ་བ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་འ ་མཉམ་ཡིན་པ་དང་འ ོག་མི་ཆོག་པའི་ཁེ་དབང་དང་ ན་པ་

ཁས་ལེན་པ་ནི་འཛམ་ ིང་རང་དབང་།  ང་ ོམས་དང་ཞི་བདེ་ཡོང་པའི་ ང་གཞི་ཡིན།

གོང་ ་བཤད་པའི་ཁེ་དབང་གཞི་ནས་ཡོད་པའི་མིའི་ལ་ ་ཡིན།

《 ་ ིམས་》ལ་ནང་ ར་ནས་ ག་ ་དོན་ཚན་ ་བ ་ ་ འི་གཏན་འཁེལ་ ེད་པ་

ལ་ནང་ ར།  ལ་ཁབ་སོ་སོ་ལ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ ང་གཞིའི་རང་དབང་ཡོངས་ བ་ཡིས་

བ ི་མཐོང་ཆེ་དང་བ ི་ ང་ལ་ ལ་ ེལ་ ེད་པའི་འོས་འགན་ཡདོ།《འཛམ་ ིང་འ ོ་བ་

མའིི་བ གས་གཏམ》ནང་ ་དོན་ཚན་བ ན་པ་ནང་ ་མི་ ་འ ་ཞིག་ལ་ ིམས་གཅོད་

 ག་པོ་ག ག་ བ་ཅན། མི་ཆོས་དང་འགལ་བའི་མི་གཞི་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་པའི་ ེད་

 གས་དང་ཆད་པ་ ོད་ན་མི་ཆོག་པ་དེ་འ ་གཏན་འཁེལ་ ེད་པ།

 ི་ལོ་༡༩༧༥ལོའི་ ་༡༢་པའི་ཚ ས་༡༩ཉིན།《མི་ཚང་མ་ ིམས་གཅོད་ ག་པོ་དང་གཞན་

པ་ག ག་ བ་ཅན། མི་ཆོས་དང་འགལ་བའི་མི་གཞི་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་པའི་ ེད་ གས་

དང་ཆད་པ་ ོང་མི་དགོས་པ་ ང་ ོབ་ ེད་པའི་བ གས་གཏམ》



འཛམ་ ིང་ནས་ ིམས་གཅོད་ ག་པོ་དང་གཞན་པ་ག ག་ བ་ཅན། མི་ཆོས་དང་འགལ་

བ་དང་མི་གཞི་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་པའི་ ེད་ གས་དང་ཆད་པ་གཅོད་པ་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་

པའི་རེ་འ ན་ཡོད།

 ོས་མ ན་གཤམ་གསལ་ ར།

ཁག་གཅིག

༡ ཆིངས་ཡིག་འདིའི་དམིགས་ ལ་ཆེད་ །  ིམས་གཅོད་ ག་པོ་ནི་མི་གཞན་པ་དང་ ང་

ག མ་པ་ལ་གསང་འ ིན་དང་ངོས་ལེན་ཐོབ་པའི་ཆེད་ ། ཁོ་རང་ཡང་ན་ ང་ག མ་པས་

ལས་པའི་དང་དོགས་གཞི་ཡོད་པའི་ ་ ོད་ ེན་ ིས་ཁོ་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པ། ཡང་ན་མི་

གཞན་པ་ལ་འཇིགས་ ལ་དང་ཞེད་ ང་ ོང་བ། ཡང་ན་མི་གཞན་པ་མཐོང་ ང་ ེད་པའི་

 ེན་ ིས་བསམ་ངན་ཞེ་བཅངས་ ིས་མི་གཞན་པའི་ ས་ ང་དང་ཡང་ན་བསམ་པའི་

ཐོག་ ་ན་ ག་ ག་པོ་ཐེབས་པ་འ ག་པའི་ ་ ོད། ན་ ག་དང་ ག་བ ལ་དེ་ནི་ག ང་

དོན་ལ་ བ་པ་ཡང་ན་ག ང་ ོག་ས་ ི་ཐོབ་ཐང་དང་ཡང་ན་གཏན་མེད་ཁས་ལེན་པའི་

 ེན་ ིས་ བ་པ།  ིམས་ཆད་གཅོད་པ་འ ང་བ་དང་ཡང་ན་ ིམས་ཆད་གཅོད་པ་མ་གཞི་

ནས་ཡོད་པ་དང་ཞར་ ང་བའི་ན་ ག་དང་ ག་བ ལ་ནི་གོ་མི་ཆོད་པ།

༢ དོན་ཚན་འདི་ནི་ ད་འ ས་ ི་ཁོངས་མཚམས་ ་ཆེ་པའི་ ་ ི་ཡིག་ཆག་དང་ཡང་ན་

 ལ་ཁབ་ ི་ ་ ིམས་འགོག་ ེན་བཟོ་མི་ ང་།

དོན་ཚན་གཉིས་པ

༡ ཆིངས་ཡིག་འཛ ག་མཁན་ ལ་ཁབ་རེ་རེར་ ིས་ ས་པ་ ན་པའི་ ིམས་འ གས།  ིད་

འཛ ན་དང་གཞན་པ་ཐབས་ཤེས་འཛ ན་དགོས། རང་གི་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་ཁོངས་ ་

 ིམས་བཅོད་ ག་པོ་ ང་བ་ལ་བཀག་འགོག་དགོས།

༢  ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གནས་ ལ་ཡང་ ང་ན། དམག་འ ག་གི་ མ་པ་ཡང་འཐབ་

འ ག་གི་འཇིགས་ ལ་པ།  ལ་ནང་གི་ཆབ་ ིད་གནས་ ལ་བ ན་པོ་མ་ཡིན་པ་ཡང་



གཞན་པ་ ི་ཚ གས་ ི་གནས་ ལ་ཛ་ ག་ཅན་གང་ཡིན་ ང་ཚང་མ་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་

 ོད་པའི་ ་མཚན་འ ར་མི་ ང་།

༣ གོང་རིམ་དཔོན་པོ་ནང་ཡང་ན་ ིད་ག ང་གི་བཀའ་ ་ནི་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་བེད་

 ོད་ ེད་པའི་ཁ་གཡར་འ ར་ན་མི་ཆོག

དོན་ཚན་ག མ་པ

༡ མི་གཞི་ ལ་ཁབ་གཞན་པ་ནས་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་ཕོག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ བས་

 ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ཡལ་ཁབ་ ་ཞིག་ཡིན་ ང་མི་དེ་ ལ་ཁབ་དེ་ལ་འ ད་པ།

 ིར་ལོག་གཏོང་བ་དང་ ིད་ ེལ་ ེད་མི་ ང་།

༢ གནས་ ལ་དེ་ ་ཡོད་ནམ་མེད་མཐོང་བའི་ཆེད་ ། འ ེལ་ཡོད་ ིད་ག ང་གིས་འ ེལ་

བ་ཡོད་པའི་ཆ་ ེན་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་ ོ་གཏོང་དགོས། འ ེལ་ཡོད་ ལ་ཁབ་ ི་ ལ་

ཁབ་ ི་ ་ ངས་ ་ཚབས་ཆེན་པ་མངོན་གསལ་ །  ་ཆེན་པོས་མིའི་ཐོབ་ཐང་བཙན་

གནོད་ ེད་པའི་གནས་ ལ་དང་བཅས་པ

དོན་ཚན་བཞི་བ

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་ཚང་མ་དེ་ནག་ཉེས་ ང་

བ་དང་ ི་དགོས་པ་ལ་འགན་ལེན་དགོས། ཆོད་དོན་འདི་ནི་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་འཛ ན་

པའི་རེ་འདོད་། གཞན་པ་དང་ ས་གཞི་མཉམ་འགོད་དང་ཡང་ན་ ིམས་བཅོད་ ག་པོའི་

 ་ ོད་ལ་ཐེ་པའི་ ོད་པ་དང་ ད་འ ས།

༢ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་རེ་རེར་ ིས་གོང་ ་ ས་པའི་ཉེས་ ོད་ ི་ཚབས་

ཆེན་ནམ་ཡིན་ཆེ་ ང་ལ་བཞིར་བ ◌ུང་ནས་ཆེད་པ་བཅད་དགོས།

དོན་ཚན་ ་བ

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ ིས་ཐབས་ཤེས་ ད་ནས་། གཤམ་ ་བཀོད་པའི་གནས་

 ལ་ མ་ ང་པའི་ བས་ །  ལ་ཁབ་དེས་དོན་ཚན་༤ ནང་གསལ་བཤད་པའི་ཉེས་ ོད་



ལ་བདག་ ོང་ ེད་པའི་འོས་འགན་ཡོད།

༡ ཉེས་ ོད་དེ་འ ་ ལ་ཁབ་དེའི་བདག་ ོང་ ེད་པའི་མངའ་ཁོངས་ ་ ང་ན་།  ལ་

ཁབ་ཐོ་འགོད་པའི་ ་དང་གནམ་ ་ཐོག་ ་ ང་བ

༢  ོད་ག ག་ ེད་པའི་ཉེས་ཅན་ནི་ ལ་ཁབ་དེའི་ ལ་དམངས་ཡིན།

༣ གནོད་འཚ ་ཕོག་མཁན་ནི་ ལ་ཁབ་དེའི་ ལ་དམངས་ཡིན་ནའང་ ལ་ཁབ་དེས་མི་དེ་

ལ་བདག་ ོང་ ེད་དགོས།

༢ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་ཡིས་དགོས་ངེས་ ི་ཐབས་ཤེས་བེད་ ོད་

དགོས། གཤམ་གསལ་པའི་གནས་ ལ་ བས་ ་ ལ་ཁབ་དེས་ཉེས་ ོད་དེ་འ ་ལ་དོ་དམ་

དབང་ཆ་ཡོད་པགཏན་ཁེལ་བ།  ིམས་ ོར་པའི་ཉེས་ཅན་ནི་ ལ་ཁབ་དེའི་མངའ་ཁོངས་

ས་ཆ་ནས་ཡོད་པ་དང་། འོན་ ང་ ལ་ཁབ་དེས་དོན་ཚན་བ ག་པ་ལ་ནང་ ར་མ་ ས་

ནས་དོན་ཚན་དང་པོ་ནང་ ་ ལ་ཁབ་ལ་ ིད་ ེལ་པ།

༣ ཆིངས་ཡིག་འདི་ནི་ ལ་ནང་ ་བེད་ ོད་ ེད་པའི་ཉེས་དོན་ ི་དོ་དམ་དབང་ཆ་ལ་

ཁས་ལེན་པ།

དོན་ཚན་ ག་པ

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་གང་ཡིན་ན་རང་ ལ་ ི་མངའ་ཁོངས་ ་གལ་ཏེ་

ནག་ཉེས་དོན་ཚན་བཞི་བཟོ་པའི་མི་ཡོད་ན། ར ལ་ཁབ་དེས་གསང་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་

བཞིར་བཤེར་ ས་ནས་གནས་ ལ་ལ་བཞིར་བ ང་ནས་གལ་ཏེ་སགོས་ངེས་ཡོད་ན་མི་དེ་

བཀག་ ེལ་ ེད་པ་ཡང་ནའང་གཞན་པ་བཅའ་ ིམས་ ི་ ེད་ཐབས་ ད་ནས་ཁོ་ ལ་

ནས་འཇོག་པ། བཀག་ ིལ་ ེད་པ་དང་ཡང་ནགཞན་པ་བཅའ་ ིམས་ ི་ཐབས་ཤེས་ནི་

 ལ་ཁབ་དེའི་ ིམས་དང་འགལ་མི་ཆོག། འོན་ ང་ ན་མ ད་པའི་ ས་ནི་ཡིན་ནི་ཉེས་

དོན་ག ག་བཤེར་དང་ཡང་ན་ ིད་ ེལ་ ིས་དགོས་པའི་ ས་ཚ ས་མགཏོགས་ཡོད་ན་མི་

ཆོག



༢ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་དེས་འ ལ་ ་དོན་དངོས་དེ་ལ་བ ག་ད ད་ཐོག་

 ེད་དགོས།

༣ ཁག་འདིའི་དོན་ཚན་དང་པོ་ལ་བཞིར་བ ང་ནས་བཀག་ ིལ་ ེད་པའི་མི་ ་ཡང་ཡིན་

ནརོགས་རམ་ཐོབ་དགོས་པ་ཁག་ཐེག་ནན་ཏན་ ེད་དགོས། འ ལ་མར་ཉིད་ ་ ལ་ཁབ་

 ི་འ ས་མི་དང་འ ེབ་ཐོབ་དགོས། གལ་དེ་ ལ་ཁོངས་མེད་པའི་མི་ཡིན་ན་ ན་ ་ ོད་

པའི་ ལ་ཁབ་ ི་འ ས་མི་དང་འ ེལ་བ་ཐོབ་དགོས།

༤  ལ་ཁབ་ ་ཡང་ཡིན་ན་འདི་ལ་ནང་ ར་ནས་མི་ཞིག་བཀག་ ེལ་ ེད་པའི་ བས་ ་

མི་དེ་བཀག་ ིལ་ ེད་པའི་གནས་ ལ་དང་ ་མཚན་ཁག་ འི་དོན་ཚན་དང་པོ་ནང་ ་

 ལ་ཁབ་ལ་ ར་ ་ལབ་དགོས། དོན་ཚན་ལཉིས་པའི་ནང་ ་ཞིར་ད ད་ཐོག་ ེད་པའི་

 ལ་ ིས་ཞིབ་ད ད་ ེད་པའི་འ ས་ ་ ར་ ་གོང་ ་བཤད་པའི་ ལ་ལཁབ་ལ་ལབ་

དགོས་པ་མ་ཟད་། དབང་ཆ་ ང་ ་འ གས་ནས་ལག་ལེན་ ེད་ཡིན་ནམ་མིའ ་དགོས།

དོན་ཚན་བ ན་པ

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་རང་གི་མངའ་ཁོངས་ནས་དོན་ཚན་བཞི་ནང་

ནག་ཉེས་ ང་པའི་མི་མཐོང་ན་ དོན་ཚན་ འི་བ ན་པའི་གནས་ ལ་ཡིན་ ས གལ་ཏེ་

 ིད་ ིལ་མ་ ེད་ན་ ིམས་ ོར་བདེ་བའི་ཆེད་ ོད་གཞི་དེ་གཙ ་གཉེར་དབང་འཛ ན་

མཁན་ལ་ ོད་དགོས།

༢ གཙ ་གཉེར་དབང་འཛ ན་མཁན་ ིས་ ལ་ཁབ་་ ི་བཅའ་ ིམས་ལ་བཞིར་བ ང་ནས་།

གནོད་དོན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞིབ་བཤེར་པའི་ཉེས་དོན་ ན་མོང་བམདང་འ ་ནས་ད ད་

མཚམས་གཏོང་བ། དོན་ཚན་ འི་ནང་ཚན་གཉིས་པའི་འ ི་པའི་གནས་ ལ་ལ་ཡིན་ན།

 ིམས་ ོར་པ་དང་ ས་ཉེས་གཏན་ཁེལ་ ེད་པའི་ བས་ ་དགོས་པའི་བདེན་དཔང་ནི་

དོན་ཚན་པའི་ནང་ཚན་དང་པོ་དང་མི་འ །

༣ མི་ ་ ག་ཡིན་ན་དོན་ཚན་བཞི་ནང་ ་ཉེས་ ོད་གང་ཡང་ཡིན་པའི་ ེན་ ིས་ ིམས་



 ོར་པའི་ བས་ ་། ཁོ་ ིམས་ ོར་ ེད་པའི་ བས་ ་ཐོབ་ཟང་ ང་ ོམས་ཐོབ་དགོས།

དོན་ཚན་བ ད་པ

༡ དོན་ཚན་བཞི་ནང་ ་ཞིབ་ ་ ེད་པའི་ཉེས་ ོད་ ་ཚ གས་ནི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་

 ལ་ཁབ་ཚ ་བར་ ་ ིད་ ེལ་ཆིངས་ཡིག་ ི་ ིད་ ེལ་ཉེས་ ོད་ལ་ ི་དགོས། ཆིངས་ཡིག་

འཇོག་མཁན་ར ལ་ཁབ་ ིས་ཉེས་ ོད་ནི་ ིད་ ེལ་ཆོག་པའི་ཉེས་ ོད་ ིས་ནས་མ་འོང་

བའི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་བར་ ་ ིད་ ེལ་ཆིངས་ཡིག་ནང་ ་འགོད་པ།

༢ ཆིངས་ཡིག་བཞག་ནས་ ིད་ ེལ་ ི་ཆ་ ེན་ ེད་པའི་ ལ་ཁབ་ནི་གལ་ཏེ་ཁོ་དང་ ིད་

 ིལ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མ་ ོང་པའི་ ལ་ཁབ་ ི་ ངས་ ང་ ི་ན་ཆོག།  ིད་ ེལ་ ེད་

མཁན་ ི་བཅའ་དང་གཞན་པ་ཆ་ ེན་ལ་འགལ་ན་མི་ཆོག

༣  ིད་ ེལ་ ི་ཆ་ ེན་ཆིངས་ཡིག་བཞག་མེད་པའི་ ལ་ཁབ་ཕན་ ལ་བར་ ་ཉེས་ ོད་

འདིར་འ ་ནི་ ིད་ ེལ་ ི་ཉེས་ ོད་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་དགོས། འོན་ ང་ ་ ལ་ ིན་པའི་

 ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་ ི་ཆ་ ེན་རེ་རེ་ལ་མ ན་དགོས།

༤ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ིས་ ལ་ཁབ་ཕན་ ལ་བར་ ་ ིད་ ེལ་ ེད་དམིགས་ ལ་

 ི་ཆེད་ ། དི་འ ་ཉེས་པ་བཟོ་པའི་ ོད་པ་ནི་ཉེས་ ོད་པའི་ ལ་དེ་ནི་ ང་བ་མཐོང་

དགོས་པ་མ་ཟད ད་དང་ཚན་དོན་ འི་ན་ཚན་དང་པོའི་གཏན་ཁེལ་ ེད་པའི་དོ་དམ་

དབང་ཆ་འཛ ན་པའི་ ལ་ཁབ་ ི་མ་ཁོངས་ནས་ ང་བ་ ི་དགོས

དོན་ཚན་ད ་བ

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་ ལ་ཁབ་ ིས་དོན་ཚན་བཞི་གཏན་ཁེལ་ ེད་པས་ཉེས་ ོད་

གང་ཡང་ ིམས་ ོར་པའི་ ས་ ། ཅི་ ས་གང་གང་ ས་གཏོང་ནས་ཕན་ ལ་བར་ ་

རོགས་རམ་ ེད་དགོས། དེའི་ནང་ཁོ་ཚ ་ལ་ ིམས་ ོར་ ས་དགོས་པའི་བདེན་དཔང་

ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ།

༢ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་ ལ་ཁབ་ ིས་ཁོ་ཚ ས་ཕན་ ལ་བར་ ་ ིམས་འཛ ན་ ི་རོགས་



རམ་འདོན་པ་གཏན་ལ་འདེདས་པའི་ཆིངས་ཡིག་ལ་བཞིར་བ ང་ནས་དོན་ཚན་འདིའི་

ནང་ཚན་དང་པོའི་ནང་ ་འོས་འགན་དེ་ལག་ལེན་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བ 

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ ིས་བཀག་ ིལ་། འ ི་ ད་ ེད་པ། འཛ ན་བ ང་།

བཙན་ཉར་དང་ཡང་ན་བཙ ན་བཀག་གཏོང་པའི་མིའི་དམངས་དོན་དང་ཡང་ན་དམག་

དོན་ ི་ ིམས་འཛ ན་།  ན་བཅོས་མི་ ། ག ང་ཞབས་མི་ ་དང་གཞན་པ་ ོང་བ ་ནང་

ལ་ གས་པའི་མི་ ་ལ།  ིམས་བཅོད་ ག་པོ་བཀག་འགན་པའི་ ོབ་གསོ་དང་ཆིག་ཆག་

ལ་འགོད་དགོས་པ།

༢ ཆིངས་ཡིག་འཛ ན་པའི་ ལ་ཁབ་ ིས་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་བཀག་ ོམ་ ེད་དགོས་མི་

 ་འདི་ ི་གོ་གནས་ ི་ ིག་ ིམས་དང་མ བ་ ོན་ ི་ཡིག་ཆག་ནང་ལ་འགོད་པ།

དོན་ཚན་བ ་གཅིག

༡  ིམས་བཅོད་ ག་པོ་མ་ ང་ ོན་འགོག་ ེད་པའི་ཆེད་ ་། ཆིངས་ཡིག་འཇོག་

མཁན་པས་ར྅ཡལ་ཁབ་ ིས་རང་གི་དབང་འཛ ན་ས་ ལ་ནས་འཛ ན་བ ང་བ་བཧན་

ཉར་བརཐཧོན་བཀག་གཏོང་པའི་མི་ལ་འ ི་ ད་ ེད་པའི་ ིག་ལམ། མ བ་ ོན་།

ཐབས་ཤེས།  ན་ ོལ་དང་ཁོ་ཚ ས་གི་བཀག་ ིལ་དང་ཐོབ་ཐང་གི་ ིག་ལ་ ད་རིམ་ ེད་

ནས་ཞིབ་བཤེར་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་གཉིས

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ཁོ་ཚ འི་དོ་དམ་ ེད་ནིའ་མངའ་ཁོངས་འོག་ ་

 ིམས་བཅོད་ ག་པོ་ ས་ཟིན་པའི་ ས། གཙ ་གཉེར་དབང་འཛ ན་ལས་ ངས་ ིས་དེ་

མཐག་ ་བ ག་ད ད་ ང་པོ་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་ག མ

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ ིས་ཁོ་ཚ འི་དབང་འཛ ན་པའི་མངའ་ཁོངས་ཐོག་ ་མི་ ་



གཞི་ཡིནན་ ིན་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་ཕོག་ ོང་ན་ ར་ ་ ལ་ཁབ་དེའི་གཙ ་གཉེར་

དབང་འཛ ན་ལས་ ངས་ལ་གནས་ གས་ཡོང་ ེན་ ་བའི་དབང་ཆ་ཁས་ལེན་དགསོ། དེ་

མ་ཟད་ ལ་ཁབ་དེའི་ལཙ ་གཉེར་དབང་འཛ ན་ལས་ ངས་ ི་ ོད་དོན་དེ་ལ་མ ོགས་པོ་

དང་ ང་པོ་ཡིས་ཞིབ་བཤེར་དགོས། གནས་ གས་ཡོང་ ེན་ ་མཁན་དང་དབང་པོ་ལ་ཁོ་

ཚ ས་གནས་ གས་ ་པ་དང་དཔང་ གས་ ོད་པའི་ ེན་ ས་མནར་གཅོད་མི་ ང་བ་

དང་འཇིགས་ ལ་མི་ ོང་བ་ལ་འགན་ལེན་ཏན་ཏིག་ ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་བཞི་

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་རེ་རེར་རང་གི་ ལ་ཁབ་ ི་བཅའ་ ིམས་ ིག་གཞི་

ནང་ ་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་ ང་ ོང་པའི་མི་ ་ལ་ ིན་ད ལ་ཐོབ་པ་ལ་འགན་ལེན་ཏན་

ཏིག་ ེད་དགོས། ད་ ང་ཁོ་ཚ ་ལ་བདེནན་ ང་དང་ ིན་ཚབ་ཐོབ་པའི་བཙན་ཤེད་ལག་

བ ར་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།  ས་ གས་གང་ཡོད་ ས་ནས་ཁོ་ཚ ་ག གས་གཞི་ ར་

བདེ་ཐང་ ་འ ར་བ། གལ་ཏེ་གནོད་འཚ ་་ཕོག་མཁན་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་ ོང་ནས་ཤི་

ཤོང་ན་ཁོ་ཚ འི་གསོ་ ོང་ ེད་མཁན་ ེན་ཚབ་ཐོབ་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།

༢ དོན་ཚན་འདིའི་ཆོད་དོན་གང་ཡང་གནོད་འཚ ་ཕོག་མཁན་དང་གཞན་པ་མིས་ ལ་་

ཁབ་ ི་ ིམས་བཞིར་བ ང་ནས་ ིན་ཚབ་ཐོབ་པ་ གས་ ེན་ ང་མེད

དོན་ཚན་བཅོ་ ་

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ ིས་ག ག་བཤེར་ ེད་པའི་ བས་ ་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་

ཕོག་ནས་ཐོབ་པའི་ངོས་ལེན་ ་ཚ ག་ ང་འ ེན་ ེད་ན་དཔང་ གས་ ས་ན་མི་ཆོག་

འོན་ ང་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་ཕོག་ནས་ཐོབ་པའི་ངོས་ལེན་ ་ཚ ག་འདི་འ ་ནི་ ིམས་

བཅོད་ ག་པོ་ བ་པ་དང་ཚ་འ ི་ལེན་ ེད་པའི་དཔང་ གས་ ེད་ན་ཆོག།

དོན་ཚན་བ ་ ག

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ག ང་དོན་ལས་ས   བ་མཁན་དང་གཞན་པ་



ག ང་ལས་ ེན་ ིས་འགན་དབང་ལག་ལེན་ ེད་ནས་རང་གི་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་ཁོངས་

ས་ཆ་ ིམས་བཅོད་གཏོང་བ། ཁོག་པ་ ོང་བ། དོན་ཚན་དང་པོ་ནང་ ་གསལ་པའི་ ིམས་

བཅོད་ ི་ ་ཚད་ལ་མ་སོན་པའི་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་མི་ཆོས་དང་འགལ་མི་གཞི་ལ་བ ེས་

བཅོས་ ེད་པའི་ད་པ་བཅད་པའི་ ོད་པ་ལ་ ོན་འགོག་ ེད་དགོས

 ིམས་བཅོད་ ག་པོ་ཐ་ ད་འདི་ནི་ག ་བ ་ཅན། མི་ཆོས་དང་འགལ་བ། མི་གཞི་ལ་

བ ེས་བཅོས་ ེད་པ་སོགས་གིས་བ ེ་ན་མ་གཏོགས་  ག་པར་ ་དོན་ཚན་༡༠ ༡༡ ༡༢

དང༡༣ནང་ ་གཏན་ཁེལ་ ེད་པའིི་འོས་འགན་ཚང་མ་བཅས་པ།

༢ ཆིངས་ཡིག་འདིས་གཏན་ཁེལ་ ེད་པའི་དོན་ཚན་ཚང་མ་ལལ་གཞན་པ་ ིམས་བཅོད་

 ག་པོ་། ག ་བ ་ཅན། མི་ཆོས་དང་འགལ་བ། མི་གཞི་ལ་བ ེས་བཅོས་ ེད་པའི་ ེད་

 ེངས་དང་ཆད་ཡང་ན་ ིད་ ེལ་དང་ ོད་སོགས་ ་བ་བཀག་འགོག་ ེད་པའི་ ལ་ ི་

ཡིག་ཆགག་དང་ ལ་ཁབ་ ི་བཅའ་ ིམས་ལ་འགོག་ ེན་བཟོ་མི་ ང་།

ཁག་གཉིས་པ

དོན་ཚན་བ ་བ ན

༡  ིམས་བཅོད་ ག་པོ་བཀག་འགོག་ ེད་པའི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་གཅིག་གསར་འ གས་

 ེད་དགོས།(གཤམ་ནས་ ་ཡོན་ ན་ཁང་ཞེས་བ ོད།)  ་ཡོན་ ན་ཁང་གི་ ངས་མི་ནི ་

 བ་ཁོངས་ལས་ ན་ གས་ ན་ལ། མང་བོས་བ ར་བ།  ས་པ་ ན་པའི་ཆེད་མཁས་པ་

དག་གིས་མི་བ ་་ བ་པར་ ེད་ལ། ཆེད་མཁས་པ་འདི་དག་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་

གི་ ལ་དམངས་ལས་འདེམས་པ་དང་མི་ ེར་ ི་ཐོབ་ཐང་དང་བ ན་ནས་འགན་འ ར་

ཞིང་། འདེམས་བ ོ་ ་ ས་ ང་བཞག་གི་ ལ་ ས་བགོ་ འི་ ་དོན་དང་རིག་གནས་ ི་

 མ་པ་མི་གཅིག་པ་དང་གཙ ་བོར་ ར་བའི་ ིམས་ གས་རིགས་ ི་མཚ ན་ ེད་རང་

བཞིན་ལ་མཉམ་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་། ཆིངས་

ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་( ི་དམངས་ ི་ཁས་དབང་དང་ཆབ་ ིད་ཁས་དབང་གི་

 ལ་ ི་ཆིངས་ཡིག)  ་འ གས་པས་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་དོན་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ ་

ཡོན་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་བཀག་འགོག་ ེད་པའི་ ་ཡོན་ ན་ཁང་གི་འགན་འ ར་པའི་

ཕན་ཡོན་ཡོད་པ་དེ་བཞིར་བ ང་དགོས།

༣  ་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།

༤ 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་ ་བཞི་

 ི་ ོ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།

༥  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཚ གས་མིའི་འགན་བཞེས་ ན་ནི་ལོ་བཞི་ཡིན། གལ་ཏེ་ འོན་

 ང་རིམ་པ་དང་པོའི་ནང་བདམ་ཐོན་ ང་བའི་ ་ཡོན་ ི་ནང་། མི་ ་འགན་བཞེས་ ན་

ལོ་གཉིས་མ ག་ ས་ ོགས་དགོས་ལ། འདེམས་བ ོ་ཐེངས་དང་ ཻས་ ་དོན་ཚན་ད མ་

པའི་ནང་ ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ད ་ ིད་ ིས་ ན་འཕངས་ནས་ཐག་གཅོད་ ེད་



དགོས།

༦ གལ་ཏེ་ ་ཡོན་ ན་ཁང་གི་ ངས་མི་ཤི་སོང་བ། ལས་ ར་དགོངས་ ་བ་དང་ཡང་

ནགཞན་པ་ ་ཚན་ ེན་ ིས་ ན་ཚ གས་ ི་ལས་འགན་འ ར་མ་ན། 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།

༧  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཁོངས་མིས་ ་ཡོན་ ན་སོགས་ ི་ལས་འགན་འ ར་པའི་ བས་

 ་ ་ཆ་ནི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་རེ་རེར་འ ར་དགོས།

དོན་ཚན་བཅོ་བ ད

༡  ་ཡོན་ ན་ཁང་གིས་  ་ཞིའི་ཚ གས་པ་འ གས་དགོས། ལོ་གཉིས་འགན་འ ར་

དགོས་པ་དང་ལས་ ར་བ ད་འཛ ན་ ེད་ན་ཆོག།

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

འོས།  ིག་ ིམས་ནང་ ་གཞན་པ་མ་གཏོགས་འདི་འ ་གཏན་འབེབ་ ེད་དགོས། ཁོངས་

a མི་ ག་གིས་ ིམས་བཀོད་མི་ ངས་འ བ་པ།

b  ་ཡོན་ ན་ཁང་གི་ཚ གས་འ ་ལ་ ེབས་པའི་མི་ ་ ངས་ཀའི་ ེད་ཀ་ ལ་བའི

འདེམས་ཤོག་ལ་བཞིར་བ ང་ནས་ཐག་བཅད་དགོས།

༣  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ ས་ཡོན་པའི་འགན་འ ར་པའི་ཆེད་ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་

ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ ་ཡོན་ ན་ཁང་ལ་དགོས་ངེས་ ི་མི་ ་དང་དགོས་ཆས་

འདོན་དགོས།

༤ ཆིངས་ཡིག་འདིའི་བཞིར་བ ང་ནས་འ གས་པའི་ ་ཡོན་ ན་ཁང་ནི་ཚ གས་འ ་

ཐོག་ ་གཏན་འབེབས་ ེད་པའི་ཆ་ ེན་བཞིར་བ ང་ནས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་་ཚ གས་ ི་

ཐོན་ ངས་ནང་ ་ཕོགས་ ོན་ལེན་ན་ཆོག།

༥ མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ ་ཡོན་ ན་ཁང་གིས་ཚ གས་འ ་



ཐེངས་དང་པོ་འཚ ག་དགོས། དེའི་ ེས་ ་ཚ གས་འ ་ཐོག་ ་གཏན་འབེབ་ ེད་པའི་ ས་

ཚ ད་ལ་བཞིར་བ ང་ནས་ཚ གས་འ ་འཚ ག་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་ད 

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ཆིངས་ཡིག་འདི་ ས་ཐོན་ཡོད་ནས་ལོ་གཅིག་

ནང་ ་།མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོ་ས་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་ ི་ཆིངས་

འོས་འགན་ལག་ལེན་ ེད་པའི་ག ས་ ་ ོད་དགོས། དེ་ ེས་ ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་

 ལ་ཁབ་ ིས་ལོ་བཞི་རེ་ལག་ལེན་ ེད་པའི་ག ས་ ལ་ཁ་ ོན་དང་ ་ཡོན་ ྩན་ཁང་གིས་

དགོས་པའི་གཞན་པ་ག ས་ ་ ོད་དགོས།

༢ མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ང་ཡིག་ཆེན་མོ་ག ས་ ་དེ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ལ་ ོད་

དགོས།

༣  ་ཡོན་ ྩན་ཚ གས་ ིས་གནས་ ་རེ་རེར་བ ག་ད ད་ ེད་དགོས།  ་ཡོན་ ན་

ཚ གས་ ིས་ག ས་ ་དེ་ལ་རང་གི་བསམ་ཆ་དང་ད ད་གཏམ་བཤད་ན་ཆོག། ད་ ང་དེ་

གཞན་ལ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ལ་བ ད་ ོད་དགོས། ཆིངས་ཡིག་ ལ་ཁབ་དེས་ནང་ ་

དགར་ ི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་ད ད་གཏམ་ ོད་དགོས།

༤  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་གནས་ ལ་ལ་ནང་ ར་དེ་དོན་ཚན་ག མ་པའི་ད ད་གཏམ་

དང་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ི་ལག་འ ོར་པའི་འདི་ ོར་ ་གསལ་བཤད་དེ་དོན་ཚན་

བཞིར་བ ང་ནས་བ ིགས་པའི་ལོ་འཁོར་ག ས་ ་ནང་ ་འགོད་པ། ཆིངས་ཡིག་འཇོག་

མཁན་ ལ་ ི་ ་ ལ་ལ་ནང་ ར་།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་དེས་ནང་ ་དོན་ཚན་དང་པོ་

ནང་ ་ ས་ ལ་ ོད་ན་ཆོག།

དོན་ཚན་ཉི་ ་

༡  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ོ་གཏད་ཆོག་པའི་གསང་འ ིན་འ ོར་ན། གསང་འ ིན་ནང་ ་།

གསང་འ ིན་ནང་ ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ཅིག་གམ་ཞིག་ ིམས་བཅོད་ ག་པོ་ལག་



བ ར་ ེད་པའི་ གས་མཚན་མངོན་གསལ་ཡོད་ན།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཆིངས་

འ ེལ་ ལ་ཁབ་གཞན་པ་དང་མཉམ་ ་གསང་འ ིན་དེ་བཞི་འ ག་ ེད་དགོས། དེའི་

དམིགས་ ལ་ཆེད་ ་གསང་འ ིན་དེ་དང་འ ེལ་པའི་གསལ་བཤད་ ོད་དགོས།

༢ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་གསལ་བཤད་དང་གཞན་པ་འ ེལ་བའི་ག ས་ ལ་ ོད་

པའི་ ེན་ ིས་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་གལ་ཏེ་ ལ་མ ན་པའི་ ་མཚན་ ན་ན། མི་གཅིག་

དང་ཡངན་མི་ཆ་རེ་མངག་ནས་ ོག་ ་བ ག་ད ད་ ད་་ནས་ ར་ནས་ ་ཡོན་ ན་

ཁང་ལ་ག ས་ གས་ ོད་དགོས།

༣ གལ་ཏེ་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་ཚན་གཉིས་པ་ལ་བཞིར་བ ང་ནས་བ ག་ད ད་ ེད་ན་།

 ་ཡོན་ ན་ཚ གས་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་དང་

མཉམ་ བ་ ེད་དགོས། ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་དེ་མ ན་པ་ཁོ་ཚ ས་ ལ་

ཁབ་ ི་མངའ་ཁོངས་ནང་ ་བ ག་ད ད་ ེད་པ།

༤  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཁོ་ཚ འི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་ནང་ ་ ོད་པའི་བ ག་ད ད་

 ེད་པའི་འ ས་ ་ལ་ཞིབ་བཤེད་ ེད་ནས་དེ་དང་འ ེལ་བའི་བ ག་ད ད་འ ས་ ་དང་

གནས་ ལ་། ད ད་གཏམ་དང་བསམ་ཆ་མཉམ་ ་འ ེལ་ཡོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་འ ལ་

 ལ་ཁབ་བ ད་ ོད་ ེད་དགོས།

༥ དོན་ཚན་འདིའི་ནང་ཚན་དང་ནས་བཞི་་བ་བཀོད་པའི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་གོ་རིམ་

ཚང་མ་ལ་གསང་པ་དམ་ ང་ ེ་དགོས། དེ་གོ་རིམ་རེ་རེ་ ས་ ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་

 ལ་ཁབ་དང་མཉམ་ བ་ ེད་དགོས། དོན་ཚན་གཉིས་པའི་བ ག་ད ད་ ེད་ ེས་ ་ ་

ཡོན་ ན་ཚ གས་དང་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དང་ ོས་མོལ་ ེད་ནས་གོ་རིམ་འདིའི་འ ས་

 ་དེ་དོན་ཚན་༢༤པ་ནང་ ར་ནས་བ ིགས་པའི་ལོ་རིམ་ ་ ལ་ནང་ལ་འགོད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ ས་ནམ་ཡང་ ་དོན་ཚན་འདི་ལ་བཞིར་



བ ང་ནས་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དང་གཞན་པ་ ལ་ཁབ་བར་ ་

ཆིངས་ཡིག་ནང་ ་བཀོད་པའི་འོས་འགན་མའ ར་པའི་ཡིག་གེ་བ ག་ད ད་ ེད་པའི་

དབང་ཆ་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་དགོས།

༢འོན་ ང་ཡིག་་གེ་འ ར་མཁན་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དེས་ ་ཡོན་ ན་ཁང་ལ་དབང་

ཆ་དེ་འ ་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་པའི་ བ་བ གས་ ེད་དགོས། དེ་ནས་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་

 ིས་གཏམ་ཁེལ་ ེད་པའི་དོན་ཚན་འདི་ལ་ནང་ ར་ནས་ཡིག་ཆག་དེ་དང་ལེན་ ས་པ་

དང་བ ག་ད ད་ ེད་པ་། གལ་ཏེ་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ ིས་འདི་འ ་གསལ་

བ གས་ ས་མ་ ོང་ན་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཆོད་དོན་དེ་ལ་བཞིར་བ ང་ནས་དང་

ལེན་ ེད་པའི་ཡིག་ཆག་ནི་གཤམ་ ་བཀོད་པའི་གོ་རམ་ མས་ལ་ ས་ནས་བཀོད་ ིག་

 ེད་དགོས།

a ཆིངས་ཡིག་འཇོགམཁན་ ལ་གང་ཞིག་གཞན་པ་ ལ་ཁབ་ ིས་ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ལག་

བ ར་མ་ ེད་པ་ངོས་འཛ ན་ ེད་པ།  ལ་ཁབ་དེ་ལ་བ ་ཡིག་འ ེས་ནས་ ན་ ག་ ེད་

པ། བ ་ཡིག་དང་ལེན་ ེད་མཁན་ ལ་ཁབ་དེས་བ ་ཡིག་འ ར་ནས་ ་བ་ག མ་ནང་

 ་ཁོ་ལ་བ ་ཡིག་ ིན་པའི་ ལ་ཁབ་དེ་ལ་གསལ་བཤད་དང་གནད་དོན་གསལ་པོ་བཟོ་

དགོས།

b གལ་ཏེ་བ ་ཡིག་ལག་འ ོར་ ང་པའི་ ་བ་ ག་ནང་ ་ ལ་ཁབ་ཕན་ ལ་གཉིས་ ོ་

བབ་པའི་ཐབས་ཤས་ ོད་མ་ ོང་ན།  ལ་ཁབ་གང་ཞིག་ཡིན་ན་གནད་དོན་དེ་ ་ཡོན་

 ན་ཚ གས་ལ་ ོད་པའི་དབང་ཆ་་ཡོད།

c  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཁོ་ལ་ ོད་པའི་དོན་ཚན་དེ་ལ་ཉང་གནོན་ ོག་ཞིབ་ ེད་ནས་

 ལ་ ི་ ིམས་དང་ ལ་ནང་ ་བཅའ་ ིམས་ལ་བ ན་ནས་གསལ་བཅོས་ ེད་པ། དེ་ ེས་

 ་ཐག་གཅོད་ན་ཆོག།



d  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་དོན་ཚན་འདི་ནང་ ར་ནས་དང་ལེན་ ེད་པའི་ཡིག་ཆག་དེ་

བ ན་ད ད་ ད་པའི་ བས་ ་ ོམ་བ གས་མིན་པའི་ ོས་ཚ གས་འཚ ག་དགོས

e ཆོད་དོན་འདི་དང་མ་འགལ་བའི་གནས་ ལ་ཡོད་པའི་ བས་ ་ཆིངས་ཡིག་འདིའི་

གཏན་ཁེལ་ ེད་པའི་འོས་འགན་ ི་ ང་གཞི་ཐོག་ ་ཆིངས་ཡིག་འདི་ལ་བདག་ ོང་ ེད་

པའི་ཆེད་ ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་མ ན་ ོར་ ེད་པའི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ཅིག་

དམིགས་བཀར་ ིས་གསར་འ གས་ ེད་དགོས།

f  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་འདོན་ ོད་ ེད་པའི་དོན་ཚན་ཐམས་ཅད་ལ་ནང་ ར་ནས་

ནང་ཚན་b ནང་ ་བཀོད་པའི་ ལ་ཁབ་ལ་འ ེལ་ལ་ཡོད་པའིཡིག་ཆག་ ངས་ན་ཆོག།

g  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་དོན་ཚན་ ོས་ཞིབ་ ེད་པའི་ བས་ ་དོན་ཚན་b ནང་ ་བཀོད་

པའི་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ ལ་ཁབ་ ིས་འ ས་མི་མངག་ནས་ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གི་

བསམ་ཆ་འདོན་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།

h དོན་ཚན་b ནང་ ་གཏན་ཁེལ་ ེད་པའི་བ ་ཡིག་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལག་ ་འ རོར་

བ ང་ ་བ་བ ་གཉིས་ནང་ ་གཤམ་ ་གསལ་བའི་ ་ ལ་ ོད་དགོས།

༡ དོན་ཚན་e དང་བཞིར་བ ང་ནས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པ་འ ིག་ན་།  ་ཡོན་ ན་

ཚ གས་ ི་འདོན་པའི་ ་ ལ་ནང་ ་དོན་དངོས་ ་མོ་དོན་བ ོད་པ།དང་ཐག་བཅོད་པའི་

ཐབས་ཤེས་བ ྠོད་པ།

༢ དོན་ཚན་e དང་བཞིར་བ ང་ནས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པ་མ་འ ིག་ན།  ་ཡོན་

 ན་ཚ གས་ ི་འདོན་པའི་ ་ ལ་ནང་དོན་ནི་ ་མོ་ ས་ནས་དོན་དངོས་བ ོད་པ། འ ེལ་

བ་ཡོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ི་ཡིག་ཐོག་གི་བསམ་ཆ་དང་ངག་ཐོག་གི་

བསམ་ཆ་བཤད་པའི་ཟིན་ ིས་ནི་ ་ ལ་ནང་ ་ ར་འདེབས་དགོས།

གོང་ ་བཤད་པའི་དོན་ཚན་རེ་རེ་ ་ ལ་ནི་དེ་ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་



པའི་ ལ་ཁབ་རེ་རེ་ལ་ ིན་དགོས།

༢  ལ་ཁབ་ཨང་ ་ཡིས་ཆིངས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་དང་བོལ་ནང་ ར་ནས་གསལ་

བ གས་ ེད་པའི་ ེས་ ་། དོན་ཚན་འདི་ལ་ ས་པ་ ན་པ། ཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་ ལ་

པའི་ ལ་ཁབ་ ིས་གསལ་བ གས་ ེད་པའི་ཡིག་ཆག་མཉམའ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་

ཡིག་ཆེན་མོ་ལག་ ིན་དགོས།  ང་ཡིག་ཆེན་མོ་གསལ་བ གས་ ེད་པའི་ ་ཡིག་ནི་ ལ་

ཁབ་གཞན་པ་ལ་ ིན་དགོས། ཡིག་གེ་འདི་ ྤམས་ ང་ཡིག་ཆེན་མོ་ ིར་འཐེན་ ེད་ན་ཆོག།

ཡིག་གེ་ ིར་འཐེན་ ེད་ན་ ོན་ ་འ ིན་པའི་ཡིག་ཆག་ནང་ ་དོན་ཚན་ ོས་མོལ་ ེད་པ་

ལ་གནོད་པ་ ང་མེད།

ཆིངས་ཡིག་འཇིག་པའི་གསལ་བ གས་གསར་བ་ ེད་པ་མ་གཏོགས།  ང་ཡིག་ཆེན་མོ་

ཡིས་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་རག྅ཡལ་ཁབ་ ིས་ ིར་འཐེན་ ེད་པའི་བ ་ཡིག་འ ོར་

པའི་ ྠེས་ ་། དོན་ཚན་འདི་ལ་ནང་ ར་ ས་ནས་ཡི་གེ་གཞན་པ་ངོས་ལེན་ ེད་ན་མི་ཆོག

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་ ལ་ཁབ་ ིས་ནམ་ཡང་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་ཁོའི་ ལ་ཁབ་ ི་

མངའ་ཁོངས་ས་ཆ་ཐོག་ ་ ི་ཆིངས་དང་འགལ་ནས་གནོད་འཚ ་ཕོག་པའི་མི་ ེར་དང་

ཡང་ན་འ ས་མིའི་ ོད་པའི་ཡི་གེ་ལ་བ ག་ད ད་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་།

 ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ལག་འ ོར་པའི་ཡི་གེ་ཐོག་ ་འདི་འ ་གསལ་བ གས་ ེད་པའི་

 ལ་ཁབ་འ ་ཡོད་ན།  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་དང་ལེན་ ེད་དགོས།

༢ དོན་ཚན་གཉིས་པ་དང་མ་འགལ་པའི་ ོན་འ ོའི་་ ེན་ ིས་དོན་ཚན་འདི་ལ་ནང་

 ར་ ་ཡོན་་ ན་ཚ གས་ལ་ ིན་པའི་ཡིག་གེ་ཐམས་ཅད་ནི་།  ་ཡོན་ ྩན་ཚ གས་ཆིངས་

ཡིག་དང་འགལ་ ལ་ཁབ་ལ་ ན་ ག་ ེད་པ། ཡི་གེ་ལེན་པའི་ ལ་ཁབ་ ིས་ ་བ་ ག་

ནང་ ་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ལ་གསལ་བཤད་པ།  ལ་ཁབ་དེས་གསལ་བཅོས་ ེད་ན་གསལ་

བཤད་དགོས།



༤  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་མི་ ེར་དང་འ ས་མིའི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ ིས་

འདོན་པའི་ཡིག་ཆག་ཚང་མ་ལ་བ ར་ ང་ནས་ལག་འ ོར་ ེད་པའི་ཡིག་གེ་ལ་ཞིབ་

བཤད་ ད་དགོས།

༥  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་གཤམ་ ་བཀོད་བའི་ག ས་ ལ་ མ་ལ་ ད་ཞིབ་གསལ་པོ་

 ང་བ་མ་གཏོགས། མི་ ེར་ ིས་ཡིག་གེ་ལ་ཞིབ་བད་ ེད་མི་ཆོག།

a དོན་ཚན་གཅིག་དེ་ ོན་མ་དང་ད་ ་གཞན་པ་ ལ་ ི་བ ག་ད ད་མ་ ེད་པ།

b གལ་ཏེ་མི་ ེར་ ིས་རང་གི་ ས་ གས་གང་ཡོད་གཏོང་ནས་གསབ་བཅོས་ ེད་པའང།

གསབ་བཅོས་ ེད་པ་དེའི་ཐབས་ཤེས་མི་འ ིག་པ་དང་ཆིངས་ཡིག་དང་འགལ་བ་ཡང་ན་

གནོད་འཚ ་ཕོག་མཁན་ལ་ཕན་མི་ཐོགས་པའི་ བས་ ་ཆོད་དོན་འདི་ ོད་མི་བདེ་བ།

༦  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་དོན་ཚན་འདི་དང་ནང་ ར་ཡིག་ཆག་བ ག་ད ད་ ེད་ ས།

ཚ གས་འ ་ ོག་ ་འཚ ག་དགོས།

༧  ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་བསམ་ཆ་དེ་ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་དང་ ལ་ཁབ་ལ་ ིན་

དགོས།

༨ དོན་ཚན་དང་པོ་ལ་ནང་ ར་ ལ་ཁབ་ ་ཡིས་ཆིངས་འཇོག་པའི་ ེས་ ་། དོན་ཚན་

འདི་ལ་ ས་ཐོན་ཡོད་པ་། ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ ིས་ བ་བ གས་ ི་ཆིངས་ཡིག་

འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་རེ་རེ་ལ་ ིན་དགོས།  བ་བ གས་ནི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ ས་ནམ་

ཡང་ ིར་འཐེན་ན་ཆོག།

དོན་ཚན་ཉེར་ག མ

 ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཁོངས་མི་དང་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་ ི་ནང་ཚན་དང་པོ་ཆོད་དོན་e

ལ་ནང་ ར་ནས་ཆེད་བ གས་པའི་མ ན་ ོར་ ེད་པའི་ ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ི་ཁོངས་མི་

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ད་དབང་དང་ཆག་ཡང་ ི་ཆིངས་ལ་བཞིར་བ ང་ནས་

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་མཁོ་ ོད་ ེད་པའི་ ད་དབང་དང་ཡང་ཆག་བེད་  ོད་ ེད་



པ།

དོན་ཚན་ཉེར་བཞི

 ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ ིས་ཆིངས་ཡིག་འདི་དང་བ ར་བ ང་ནས་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་

དང་ངཉང་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ལོ་འཁོར་ ི་ ་ ལ་ ོད་པའི་ ་དགོས

ཁག་ག མ

དོན་ཚན་ཉེར་ 

༡ ཆིངས་ཡིག་འདི་ནི་ ལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་ ོ་འ ེད་པ

༢ ཆིངས་ཡིག་འདི་་གཞན་པའིའཐེད་་དགོས། འཐེད་པའི་ ྠེས་ ་ཡིག་གེ་ ང་ཡིག་ཆེན་

མོ་ལ་ ིན་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་ ག

ཆིངས་ཡིག་འདི་ ལ་ཁབ་ཚང་ལ་མཉམ་འ ་ཡིན། ཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་ ྠེས་ ་ གས་

པའིཡིག་གེ་ ང་ཡིག་ཆེན་མོ་ལག་ ་ ིན་དགོས། དེ་ ྠེས་ ་དེ་ལ་ ས་ཐོན་ཡོད།

དོན་ཚན་ཉེར་བ ན་

༡  ི་ཆིངས་འདིའི་ཆོག་མཆན་ཡི་གེ་ཨང་ཉི་ ་བའམ་ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་ གས་པའི་

རེ་ ་ཡི་གེ་ཨང་ཉི་ ་བ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོའི་ལག་ ་འ ོར་

བའི་ཉིན་ མ་ འི་ ེས་ ་རེ་ ་དང་ཆོག་མཆན་དེ་ ས་ཐོན་ཡིན།

༢  ི་ཆིངས་འདིའི་ཆོག་མཆན་ཡི་གེའམ་ ི་ཆིངས་འདིའི་ནང་ གས་པའི་རེ་ ་ཡི་གེ་

ཨང་ཉི་ ་པ་དེ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོའི་ལག་ ་འ ོར་བའི་ཉིན་

 མ་ ་ ེས་ ་ ི་ཆིངས་འདི་ ས་ཐོན་ཡིན།

དོན་ཚན་ཉེར་བ ད

༡  ལ་ཁབ་རེ་རེར་ ིས་ཆིངས་ཡིག་འདི་ནང་ལ་ གས་པའི་ བས་ ་། དོན་ཚན་

༢༠ནང་ ་གཏན་ཁེལ་ ེད་པའི་ ་ཡོམན་ ན་ཚ གས་ ི་འགནདབང་ལ་ཁས་མིལེན་པའི་



གསལ་བ གས་ ེད་ན་ཆོག

༢ དོན་ཚན་དངཔོ་ལ་བ ར་བ ང་ནས་བཟོས་ཆོག་གི་རེ་ ་འདོན་པའི་ཆིངས་འ ེལ་

 ལ་ཁབ་དག་གིས་ ས་ངེས་མེད་ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་བ ་

བཏང་ ེ། སོར་འཇོག་གི་རེ་ ་མེད་པ་བཟོས་ཆོག་པ།

དོན་ཚན་ཉེར་ད 

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་གང་ ང་གིས་ ོས་ཡིག་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། 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།

དོན་ཚན་ མ་ ་

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

དང་འོས་འཚམ་ ི་ ོགས་ ི་འགལ་ ོད་མཐའ་དག་ཞི་བའི་ ོ་ནས་ཐག་གཅོད་ ེད་མ་

 བ་ཚ །  ོགས་གཅིག་གི་རེ་ ་ ར་འ མ་གཅོད་ ེད་ ་འ ག་དགོས། གལ་ཏེ་འ མ་

གཅོད་རེ་ ་ ས་པའི་ཉིན་ནས་བ ང་ ་ ག་གི་ནང་ ། འ ེལ་ཡོད་ ོགས་གཉིས་འ མ་

གཅོད་ ི་ ོས་ཡིག་ལ་འཐད་པ་མིན་ཚ །  ོགས་གཅིག་གིས་ ལ་ ིའི་ ིམས་ཁང་གི་ ིག་

ཆད་ ར་རེ་ ་ ས་ ེ། འགལ་ ོད་དེ་ ལ་ ིའི་ ིམས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་བར་



 ེད་དགོས།

༢ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་མཐའ་དག་གིས་ ི་ཆིངས་འདི་ལ་ཆོག་མཆན་འགོད་པའམ་ ི་

ཆིངས་འདིའི་ནང་ གས་པའི་རེ་ ་ ས་ ས། རང་ ལ་ ིས་ ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་

དང་པོ་ཁས་ལེན་ ེད་མི་ བ་ཅེས་གསལ་བ གས་གནང་ཆོག སོར་འཇོག་གི་རེ་ ་ ས་

པའི་ ལ་ཁབ་འདི་དག་ལ་ ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་དང་པོའི་ ས་པ་མི་ཐོན།

༣ དོན་ཚན་འདིའི་ནང་དོན་གཉིས་པ་གཞིར་བ ང་ནས་སོར་འཇོག་གི་རེ་ ་གནང་བའི་

ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དེ་ཡིས།  ས་ངེས་མེད་ནང་ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་

ཡིག་ཆེན་མོར་སོར་འཇོག་གི་རེ་ ་འདི་མེད་པར་བཟོ་བའི་བ ་བཏང་ཆོག

དོན་ཚན་སོར་གཅིག

༡ ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་ ིས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ཡིག་ཐོག་

ནས་ ོས་ཡིག་ལས་འ ད་པའི་རེ་ ་ ས་ཆོག  ང་ཡིག་ཆེན་མོར་རེ་ ་འ ོར་བའི་ལོ་

གཅིག་གི་ ེས་ ས་ཐོན་ཡིན།

དོན་ཚན་སོར་གཉིས

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ིས་གཤམ་ ་བཀོད་པའི་དོན་ཚན་ནམ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་

མཁན་ ལ་ཁབ་ཚང་ལ་བ ་གཏོང་དགོས།

a དོན་ཚན་༢༥ དང་༢༦ནང་ ར་ནས་ཡིག་གེ་འགོད་པ་དང་ གས་པའི་གནས་ ལ་

b ཆིངས་ཡིག་འདི་དོན་ཚན་༢༧ ས་ཐོ་ཡོད་པའི་ ས་ཚ ད དང་གསབ་བཅོས་ ེད་པའི་

དོན་ཚན་༢༩གི་ ས་ཚ ད་ནང་ ར

c དོན་ཚན་༣༡ཆིངས་ཡིག་ ིར་འཐེན་ ེད་པའི་ག ས་ ལ།

དོན་ཚན་སོར་ མ

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། མ་

ཡིག་དེ་དག་ཚང་མ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོར་ ད་ནས་བདག་

གཉེར་ ེད་ ་འ ག་འོས།

༢ མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ ་ཡིག་ནི་ ལ་

ཁབ་ཚང་མ་ལ་བ ད་ ོད།


