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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་ནི

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

经济、社会、文化权利国际公约

དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས། རིག་གནས་ ི་ཁེ་དབང་གི་ ི་ ལ་ཆིངས་ཡིག
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ཆོངས་ཡིག་ཨང2200A(XXI)པ་ ི་ལོ་༡༩༦༦ལོའི་ ་བ ་གཉིས་པའི་ཚ ས་བ ་ ག་་

ཉིན་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་ཐོག་ ོས་འཆམ་ ང་བ་མ་ཟད།  ལ་ཁབ་རེ་རེར་

བ མ་ ེ་ཆོག་མཆན་དང་མིང་ གས་འགོད་ ་འ ག་པ།

 ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་ཉི་ ་ ་བ ན་བའི་ནང་དོན་ ར།  ི་ལོ་༡༩༧༦ལོའི་ ་དང་པོའི་

ཚ ས་ག མ་ཉིན་ནས་བ ང་ ས་ཐོན་ཡིན།

འགོ་བ ོད།

 ི་ཆིངས་འདིའི་ཆིངས་འ ེལ་ ལ་ཁབ་དག་ལ།

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ་ ིམས་ ི་ བ་བ གས་ ེད་པའི་ ་དོན་ལ་ནང་ ར། འ ོ་བ་

མིའི་ ར་ལས་ཡོད་པའི་ལ་ ལ་དང་། འ ་མཉམ་ གས་བ ན་པའི་ཁེ་དབང་ལ་ཁས་ལེན་པ་

ནི། འཛམ་བའི་ ིང་གི་རང་དབང་དང་ ང་བདེན་ཡོང་བའི་ ང་གཞི་ཡིན།

གསལ་བཤད་ ེད་པའི་ཁེ་དབང་འདི་ནི་མི་ ས་ ར་ནས་ཡོད་པའི་ལ་ ལ་ནས་ ང་ཞིང་།

འཛ་ ིང་འ ོ་བ་མིའི་བ གས་གཏམ་ནང་ ར། མིས་དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས། རིག་གནས་

 ི་ཁེ་དབང་ལོངས་ ོད་ ེད་པའི་ཆ་ ེན་གསར་ ན་ ེད་པ་མ་གཏོགས། དཔེ་ན་ ི་དམངས་

དང་ཆབ་ ིད་ ི་ཁེ་དབང་ལོངས་ ོད་ ེད་པ། འ ོ་བ་མིའི་ལ་རང་དབང་དང་ གས་བསམ་

ལོངས་ ོད་ ེད་པ་མངོན་ ་འ ར་བ།

 ལ་ཁབ་རེ་རེར་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ་ ིམས་ལ་བ ེན་ནས་མིའི་ཁེ་དབང་དང་

རང་དབང་ཡོངས་ བ་ ་གལ་ཆེན་མོ་འཛ ན་པ་དང་དངོས་ ་འ བ་པ་ལ་འགན་འ ི་ཡོད་པ།

མི་ ེར་ ིས་མི་གཞན་པ་ལ་ཁོང་གི་ ི་ཚ གས་ ི་འོས་འགན་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་དགོས་པ་མ་

གཏོགས། ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ཁེས་ལེན་པའི་ཁེ་དབང་ལ་ཡར་ ར་ ་འ ོ་བ་ལ་འབད་བ ོན་

 ེད་དགོས།

གཤམ་གསལ་ ི་དོན་ཚན་ཡིད་མ ན་པ།



ཁག་གཅིག

༡ མི་དམངས་ཐམས་བཅད་ལ་རང་ཐག་ཅད་ལ་རང་དབང་ཡོད། ཁོ་ཚ ་ལ་རང་གི་ཆབ་ ིད་ ི་

གོ་ས་དང་རང་གི་དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་ རིག་གནས་ ི་ཕེལ་ ས་འཚ ལ་བའི་དབང་ཆ་

ཡོད་ ང་།

༢ མི་དམངས་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོ་ཚ ་རང་གི་དམིགས་ ལ་བ ེན་ནས་རང་གི་རང་ ང་ ་ནོར་

དང་ཐོན་ ངས་ཐག་གཅོད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།  ལ་ ི་མཉམ་ལས་དང་ ལ་ ི་་ ་ ིམས་

ནང་་ ་ ང་བའི་གཉིས་ཕན་ ་དོན་ ི་འོས་འགན་ལ་གནོད་ན་མི་ ེད་པ་དང་།

གནས་ ལ་གང་ཡང་ཡིན་ན་མི་དམངས་ཚ ་ཁོང་ཚ འི་དབང་ཆ་འ ོག་མི་ ང་།

༣  ི་ཆིངས་ནི་ ལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་དག་པ།དཔེ་ན་རང་ ོང་མ་ཡིན་པའི་མངའ་ཁོངས་ས་ཆ་

དང་དོ་དམ་ ་བཅོལ་བའི་མངའ་ཁོངས་ལ་འགན་ཡོད་པའི་ ལ་ཁབ་བཅས་པ་དང་།

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ་ ིམས་དང་མ ན་པའི་གནས་ ལ་ཐོག་ ། རང་ཐག་བཅོད་

དབང་དངོས་ ་འ བ་པ་ལ་ ར་བ ོན་ ེད་པ་དང་མ་ཟད་དབང་ཆ་འདི་འ ་ལ་གལ་ཆེན་

པོར་འཛ ན་དགོས།

ཁག་གཉིས་པ

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་རེ་རེར་ ི་རང་གི་ ས་ གས་ཅི་ཡོད་འདོན་པ་ ་ ོད་

 ེལ་པ་དང་ཡང་ན་ ི་ ལ་ ི་རོགས་ ོར་པ་དང་མཉམ་ལས་ ེད་པ།  ེ་ ག་ ་དཔལ་འ ོར་

དང་ལག་ ལ་ ོགས་ ་རོགས་ ོར་དང་མཉམ་ བ་ ེད་པ། གོ་རིམ་ ་ ་ཐབས་འཚམ་པ་

ཐམས་ཅད་བེད་ ོད་ ེད་པ།  ག་པར་ ་ ིམས་འ གས་པ་རིམ་པ་རིམ་ ས་ནས་ ི་ཆིངས་

འདི་ནང་ ་ཁས་ལེན་པའི་ཁེ་དབང་དངོས་ ་ བ་པ།

༢  ི་ཆིངས་འདི་ནི་ ལ་ཁབ་ཚང་མས་ཁས་ལེན་པ་དང་ཁག་ཐེག་ ེད་པ།  ི་ཆིངས་འདིའི་

ནང་ ་ཁས་ལེན་དབང་ཆ་ ལ་ ་ལག་ལེན་ ེད་དགོས། དཔེ་ན་མི་རིགས་དང་ཤ་མདོག་  ད་



ཆ ཆོས་ གས ཆབ་ ིད་དང་ ལ་ཁོངས་  ི་ཚ གས་ ི་གོ་ས་ལ་ ་ནོར་ འ ངས་ ལ་དང་གཞན་

པ་ཐོབ་ཐང་གི་ ོགས་ ་ ད་པ་གཅིག་འ ་ཡོད་མི་ ང།

༣ ཡར་ ས་འ ོ་བཞིན་པའི་ ལ་ཁབ་ ིས་རང་ ལ་ཁབ་ ིས་རང་ ལ་མི་དམངས་ ི་ཐོབ་ཐང་

དང་མི་རིགས་ ི་དཔལ་འ ོར་ལ་བསམ་ཞིག་ ེད་པའི་ཞོར་ ་ ལ་ཁབ་གཞན་པའི་མི་དམངས་ ི་

དཔལ་འ ོར་ ི་ཁེ་ཕན་ལ་ ི་ཆིངས་ ར་གང་ཚམ་ ིས་ཁས་ལེན་དགོས།

དོན་ཚན་ག མ

 ི་ཆིངས་འདི་ ལ་ཁབ་ཐམ་ཅད་ལ་ཆིངས་འཇོག་པ་དང་ ེ་བོ་དང་ ད་མེད་ཐམས་ཅད་

 ི་དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་ རིག་གནས་ ོགས་ ་ཁེ་ཕན་འ ་མཉམ་ལོངས་ ོད་ ེད་པ་ལ་

འགན་ལེན་དགོས།

དོན་ཚན་བཞི་བ

ཆིངས་ཡིག་འདི་ནི་ ལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་ཁས་ལེན་པ། གནའ་ཆིངས་འདིིའི་ནང་ ་གཏན་འཁེལ་

 ེད་པའི་ཁེ་དབང་ལོངས་ ོད་ ེད་པའི་ ོགས་ ་ ལ་ཁབ་རེ་རེར་ ི་ཆིངས་ཡིག་ ི་ངོ་བོ་དང་

འགལ་མི་འ ོ་བའི་ ་མཚན་ནི་ ི་ཚ གས་ ི་དམངས་གཙ ་དང་ཕན་བདེ་ཡོང་བའི་ཆེད་ །

དོན་ཚན་ 

༡ ཆིངས་ཡིག་འདི་ནང་ ་དོན་ཚན་ཚང་མ་ལ་ ལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་དང་ཚ གས་ཐམས་ཅད་

དང་མི་ ེར་ཐམས་ཅད་ལ་ཆིངས་ཡིག་ནང་ ་ཁས་ལེན་པའི་ཁེ་དབང་ལ་འགལ་བའི་ ེད་ ོ་

དང་ ོད་པ་ཡོད་པའི་གསང་བ ་ ས་མི་ཆོག།

༢  ལ་ཁབ་ ་གཞི་ཡིན་ ང་ ྕ་ ིམས་དང་ ིམས་ ོལ་ཡང་ན་གོངས་གཤིས་ ི་གཏན་

འཁེལ་ ེད་པས་མིའི་ ང་གཞི་ཁེ་དབང་ལ།  ི་ཆིངས་འདི་ཁས་མ་ལེན་པ་དང་ཡང་ན་བཀག་

 ོམ་ ེད་པའི་ཁ་གཡར་ཡོད་མི་ཆོག།

ཁག་ག མ་པ་

དོན་ཚན་ ག་པ་



༡  ི་ཆིངས་འདི་ ལ་ཁབ་སོ་སོའི་ལས་ཀ་ཁེ་དབང་ལ་ཁག་ཐེག་ ེད་པ མི་རེ་རེར་ལ་ ་བ་

ལས་ག་འ ་ལས་པའི་འདེམས་པའི་རང་དབང་ཡོད། རིམ་པས་ ་ཐབས་བེད་ ོད་ ེད་ནས་ཁེ་

དབང་འདི་ཁག་ཐེག་ ེད་པ།

༢  ི་ཆིངས་འདི་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་ལ་ཆིངས་འཇོག་པ་དང་ཁས་ལེན་པ ལག་ ལ་དང་ལས་

རིགས་ ི་ ོབ་ ོན་དང་ ོང་བ ར་ཐོག་ ་ ་ ོད་ ེལ་ནས་ཁེ་དབང་འདི་དངོས་ ་འ བ་པ

དེ་བཞིན་མི་ ེར་ ི་ཆབ་ ིབ་ ི་ ང་གཞི་ཁེ་དབང་དང་དཔལ་འ ོར་ ི་རང་དབང་ལ་འགན་

ལེན་པའི་ཆ་ ེན་ནས་དཔལ་འ ོར་བ ན་པོ་དང་ ི་ཚ གས་དང་རིག་གནས་ ི་འཕེལ་ ས་དང་

ཐོན་ ེད་ལས་ གས་ ི་འཆར་གཞི་ ིད་ ས་དང་ལག་ ལ།

དོན་ཚན་བ ན་པ

 ི་ཆིངས་འདི་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་ལ་འདི་འ ་འཇོག མི་ ་ཞིག་ཡིན་ ང་བདེན་ ང་དང་ལེགས་

པའི་ལས་ཀ་ཁོར་ ག་ལོངས་ ོད་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།  ག་པར་ ་འདི་འགན་འདི་འ ་

 ང་དགོས།

༪

མ་མཐར་ཡང་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་ལ་ཐོབ་ཆ་འདི་འ ་ ིན་དགོས

༡  ་ཆ་འ ་མཉམ་དང་ལས་ཀ་ལས་བའི་ ས་ཡིན་འ ་མཉམ་མ་ཟད་ ང་ ང་མི་ ེད  ག་

པར་ ་ ད་མེད་ཚ ་ལ་ ེ་བོ་ཚ ་དང་འ ་བའི་ ་བའི་ཆ་ ེན་ལོངས་ ོད་ ེད་ཐོབ་པ་ལ་འགན་

ལེན་དགོས།  ་བ་འ ་མཉམ་དང་ ་ཆ་འ ་མཉམ་ལོངས་ ་ ོད་དགོས།

༢ ཁོ་ཚ ་དངཁོ་་ཚ འི་ ིམ་ཚང་ནི་ ི་ཆིངས་འདི་ནང་ ་གཏན་འཁེལ་ ེད་པའི་འཚ ་བའི་ཆ་

 ེན་ཡོད་པ་ལ་འགན་ལེན་དགོས།

༫ བདེ་འཇགས་དང་གཙང་ འི་ལས་ཀའི་ཆ་ ེན།

༬ མི་རེ་རེར་རང་ཉེད་ ི་ལས་རིགས་ནང་ ་གཞན་པ་དང་འ ་མཉམ་ཡིན་པའི་གོ་གནས་

 ར་པའི་གོ་ བས་ཡོད རང་གི་ནོར་ གས་དང་འཇོན་ཐང་མི་འ ་བ་མ་གཏོགས གཞན་པ་



བཀག་ ོམ་ཡོད་ན་མི་ཆོག

༭ ངལ་གསོ་ ེད་པ་དང་ལས་ཀ་ ེད་པའི་ ས་ བས་ལ་བཀོག་ ིག་འོས་འཚམ་འཇོག་དགོས

 ས་ཚ ད་གཏན་ཁེལ་ ས་ནས་ ་ཆ་ཡོད་པའི་ ང་སེང་དང་ ལ་ཁབ་ ིའི་ ང་སེང་ ིན་དགོས

དོན་ཚན་བ ད་པ་

༡  ི་ཆིངས་འདི་ ལ་ཁབ་སོ་སོར་ཁས་ལེན་པ་དང་ཁག་ཐེག་ ེད་པ།

༡ མི་སོ་སོ་ལ་རང་གི་དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་ ི་ཁེ་ཕེན་ ང་ ོང་ ེད་པའི་ཆེད་ ་བཟོ་

ཚ གས་ ་འ གས་ ེད་པ་དང་བཟོ་ཚ གས་ནང་ལ་ གས་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། ཁེ་དབང་འདི་ནི་

ཁོ་ཚ ་ གས་པའི་བཟོ་ཚ གས་ ི་ ིག་ ོལ་ཚ ད་འཛ ན་པ།  ལ་ཁབ་ ི་གཏན་འཁེལ་ ེད་པའི་

དོན་ཚན་དང་དམངས་གཙ ་ ན་པའི་ ི་ཚ གས་ ི་བདི་འཇགས་དང་མི་གཞན་པའི་ཁེ་དབང་ལ་

 ང་ ོང་ ེད་པའི་ཆེད་ ་བཀག་ ོམ་དགོས་མ་གཏོགས་ ི་ཆིངས་འདི་་ལག་ལེན་ ེད་པ་ལ་

བཀག་ ོམ་ཅི་འ ་ ེད་ན་མི་ཆོག།

༢ བཟོ་ཚ གས་ལ་ ལ་ཡོངས་རང་བཞིན་ ན་པའི་མ ན་ཚ གས་དང་མཉམ་འ ེལ་ ན་ཚ གས་

གསར་འ གས་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།  ལ་ ི་བཟོ་ཚ གས་ ་འ གས་ ེད་དང་ ་འ གས་

ནང་ལ་ གས་པའི་རང་དབང་ཡོད།།

༣ བཟོ་ཚ གས་ལ་རང་དབང་གིས་ལས་ ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།  ིད་ ིམས་ ིས་གཅོད་པའམ་

དམངས་གཙ ་ ི་ཚ གས་ནང་ ་ ལ་ཁབ་ ི་བདེ་འཇགས་སམ་ ི་ ོང་ ིག་ལམ་ ི་ཕན་ཡོན་

ནམ་གཞན་ ི་དབང་ཆ་ལ་ ང་ ོང་ ེད་པ་དང་རང་དབང་ལ་མཁོ་བའི་བཀག་ ོམ་མ་

གཏོགས་ ིགང་ཡིན་ ང་ལ་བཀག་ ོམ་ ེད་མི་ ང་།

༤ ལས་འཇོག་ལས་མཚམས་འཇོག་པ་ལ་དབང་ཆ་ཡོད འོན་ ང་ ལ་ཁབ་སོ་སོའི་ ིད་

 ིམས་ལ་བ ེན་ནས་དབང་ཆ་འདི་ལ་འཛ ན་དགོས།

༢ ཆིངས་འདི་དམག་ད ང་ངམ་དགོས་ཟོན་པའམ་ ལ་ཁབ་ ི་ ིད་འཛ ན་ ས་ ངས་ ི་མི་

སོགས་ ིས་དབང་ཆ་འདི་ལ་འཛ ན་པ་ལ་ཐེམ་ ང་ ེད་མི་ ས་པ།  ིད་མ ན་ ིས་བཀག་ ོམ་



 ེད་པའོ།

༣ ཆིངས་ཡིག་འདིས་ ི་ལོ་༡༧༦༨ལོར་རང་དབང་གིས་ཚ གས་པ་དེ་ ོར་དང་ ་འ གས་

དབང་ཆའི་ ི་ ལ་ལས་མཁན་ ་འ གས་ ི་ ་ལ་ ང་ ོང་གི་ ིག་འ གས་ ལ་ཁབ་ལ་

དབང་ཆ་མི་ ིན་པ་དང་།  ི་ ་ནང་ ་གཏན་འབེབ་ ི་ ིམས་འ གས་ ེད་ཐབས་དང་འགལ་

བ། ཡང་ན་ ིམས་ལ་ ོད་པའི་ བས་ ་ཁག་ཐེག་འདི་ལ་འགལ་བ་ ེད་པའོ།

དོན་ཚན་ད ་བ

ཆིངས་ཡིག་འདི་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་ཁས་ལེན་པ་དང་ཆིངས་འཇོག་པ། མི་རེ་རེ་ལ་ ི་ཚ གས་ ི་

འགན་ལེན་དང་ ི་ཉེན་ ང་ལོངས་ ོད་ ེད་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད།

དོན་ཚན་བ ་པ

ཆིངས་ཡིག་འདི་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་ཁས་ལེན་པ

༡  ི་ཚ གས་ ི་རང་ ང་དང་ ་བའི་ ེ་ཚན་ཡིན་པའི་ ིམ་ཚང་མཚ ན་ན།  ག་པར་ ་དེ་

དག་འ གས་པ་དང་རང་མགོ་མི་ཐོན་པའི་ ིས་པ་ལ་ ་ ོང་དང་ ོབ་གསོ་ ེད་པའི་ བས་ །

དེ་དག་ལ་ ང་ ོང་ ེད་པའི་ བས་ ་ཕན་ ན་གཉིས་མ ན་དགོས།

༢  བ་མ་ཞིག་ཡིན་ན།  བ་མའི་གནས་ བས་དང་ ེས་ ེས་བཙས་ག ག་གི་དགེ་མཚན་

 ན་པའི་ བས་ ་ཁོ་ཚ ་ལ་ ང་ ོང་དང་རོགས་རམ་ ད་པར་ ིན་དགོས། དེས་བར་ ་། ལས་

དོན་ཡོད་པའི་ བ་མ་ལ་ ་ཆ་ ིན་ནས་ ང་གསེང་དང་ ི་ཚ གས་ ི་འགན་ལེན་ཕན་བདེ་ ན་

པའི་ ང་གསེང་ཡོད་དགོས།

༣  ིས་པ་དང་གཞོན་ ་ཚང་མ་ ང་ ོང་དང་རོགས་རམ་ ད་པར་ ིན་དགོས། གཞི་ ངས་

དང་གཞན་པ་ཆ་ ེན་ ིས་མཐོང་ ང་ ེད་མི་ ང་།  ིས་པ་ཚ ་དང་གཞོན་ ་ཚ ་ལ་ ི་ཚ གས་

དང་དཔལ་འ ོར་ ི་བ ་གཞོག་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་ ་ཁོ་ཚ ་ལ་ ང་ ོང་ ེད་དགོས།  ིས་པ་

དང་གཞོན་ ་ ས་ནས་ཁོ་ཚ འི་ ན་ ོད་དང་ ས་ཁམས་ལ་གནོད་པ་ཡོད་པ་ཡང་ན་ ས་ ོག་

ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ ་བ་དང་ཁོ་ཚ འི་འཚར་ ན་ལ་གནོད་པ་ཡོད་པའི་ ་བ་ལས་ན་ཆོག།



 ིམས་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ཆད་པ་ཐེག་པ། ཆོངས་འཇོག་ ལ་ཁབ་སོ་སོར་ ་བ་གི་ལོ་ན་

གཏན་འཁེལ་ ེད་པ། ལོ་ན་དེའི་མན་ཆད་ ི་ ིས་པ་ ་བ་ ་ན་ཆད

དོན་ཚན་བ ་གཅིག

༡ ཆིངས་ཡིག་འདི་ནང་ན་ བ་ཁབ་སོ་སོའི་མི་རང་གི་ ིམ་ཚང་འཆངས་པའི་འཚ ་བའི་ ་ཚ ད་

ཐོབ་པའི་དབང་ཡོད། ཆ་ཚང་བའི་ཁ་ཟས་དང་།  ོན་ཆ་དང་། གནས་ཚང་དང་། བབ་མེད་

པའི་རང་གི་འཚ ་བའི་ ་ཚ ད་ལ་ཡར་འཐེན་ ེད་པ་ལ་གཏོགས་པ། ཆིངས་པའི་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་

གང་འཆམས་ ིས་ ་རིམ་ ེད་ནས་དབང་ཆ་འདི་ལ་དངོས་ ་ ེད་པ། དེ་ནས་རང་མས་

དགོངས་མ ན་ ི་ ི་ ལ་མཉམ་ལས་དངོས་ ་ ེད་པའི་གལ་ཆེ་བ་ཁས་ལེན་པའོ།

༢ ཆིངས་ཡིག་འདི་ནང་ན་ ལ་ཁབ་སོ་སོའི་མི་སོགས་ ིས་ ོགས་པ་ ོང་མི་དགོས་པའི་དབང་

ཆ་ཡོད་པ་དང་། གཤམ་ ི་དམིགས་ ལ་ལ་བ ེན་ནས་ཁ་ཆ་དགོས་གལ་ ི་ ་བ་ ེད་དགོས།

ཆ་ཚང་བའི་འཆར་གཞི་ལ་གཏོགས་པ།

◌ུ

༢ འ ་རིགས་ ི་ནས་ནང་ལ་ ར་བ་དང་ནང་ནས་ ི་ལ་ ར་བའི་ ལ་ཁབ་ ི་གནད་དོན་ལ་ ་

བའི་ བས། འ ་རིགས་མཁོ་འདོན་ལ་དམ་བཅའ་བ་དང་། དགོས་མཁོ་ལ་བ ས་ནས་ཇི་མ་ཇི་

བཞིན་ ིས་ ང་ ོམས་ ི་ཁག་བགོ་ ེད་པའོ།།

དོན་ཚན་བ ་གཉིས

༡ ཆིངས་ཡིག་འདི་ནང་ལ་ ལ་ཁབ་སོ་སོའི་མིས་ཆེས་མཐོན་པའི་ ས་ཚ ད་དང་བསམ་ཁམས་

བདེ་བའི་ཆད་མ་ལོངས་ ་ ོད་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་པའོ།།

༢ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་ཁེ་དབང་འདི་དངས་ ་འ བ་པའི་ཆེད་ ་ ེད་

ཐབས་དམིགས་ ལ་གཤམ་གསལ་ ་འཛ ན་དགོས།

༡  ་ ་ཤི་བའི་ ངས་ཚད་ ང་ ་གཏོང་བ།  ་ ་ཚ ་བདེ་ ག་ངང་གོང་ ་འཕེལ་བ།

༢ཁོར་ ག་གི་གཙང་ ་དང་བཟོ་ལས་ ི་གཙང་ ་ལེགས་ ་གཏོང་བའི་ ོགས་སོ་སོ་ལ།



༣ འགོས་ནད། ས་གནས་ ི་ནད་། ལས་རིགས་ ི་ ེན་ནད་དང་གཞན་པའི་དད་ལ་ ོན་འགོག་

ནས་ ན་བཅོས་དང་བཏང་འཛ ན་ ེད་དགོས།

༤ མི་སོ་སོ་ལ་ནད་ཕོད་པའི་ བས་ ་ ན་བཅོས་ ེད་པའི་ཆ་ ེན་ཡོད་པ་ལ་འགན་ ང་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་ག མ་

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་སོས་ཁས་ལེན་པ། མི་རེ་རེ་ལ་ ོབ་གསོ་ཐོབ་པའི་དབང་

ཆ་ཡོད། ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་འཐད་པ།  ོབ་གསོ་ཡིས་མའི་རང་གཤིས་དང་

རང་གི་ལ་ ་འཕེལ་ ས་འ ོ་བ་ལ་ ལ་འདེགས་། མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ ང་གཞི་རང་དབང་ལ་

གལ་ཆེན་པོར་འཛ ན་དགོས་མ་ཟད་མི་ཚང་མས་རང་དབང་ ན་པའི་ ི་ཚ གས་ལ་ཕན་ ས་ ན་

 ་ ས་མངའ་ལོན་པ་བཟོད་པ་དང་མ ན་འ ེལ་དམ་ ་གཏོང་བ། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་

 ིས་འཛམ་ ིང་གི་ཞི་བདེ་ ང་ ོང་ ེད་པའི་ ་ ོན་ ་ཚ གས་ལ་ཡར་ ལ་ ེད་དགོས།

༢ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་སོ་སོས་ཁས་ལེན་པ། དམིགས་ ལ་འདི་དངོས་ ་འ བ་

པའི་ཆེད་ 

༡ འ ིང་རིམ་ ོབ་གསོ་དམའ་ ས་ནི་ ལ་ཁབ་ ི་འོས་འགན་ཡིད། དེའི་ ེན་ ིས་རིམ་པ་མི་

ལེན་པ། འ ིང་ ས་ལག་ ལ་དང་ལས་རིགས་ ོབ་གསོ་བཅས་པ། ཐབས་ཤས་ལེགས་པོར་

འཛ ན་ནས་ ལ་ བ་ ་འ གས་པ། ད་དང་མི་ཚང་མ་ལ་ ོ་འ ེད་པ།  ག་པར་ ་རིམ་པར་

༢ མཐོ་རིམ་ ོབ་གསོ་ནི་ ངས་འ ས་ལ་བ ེན་ནས་ ེད་ཐབས་ཅད་འཛ ན་ནས་མི་ཚང་མ་ལ་

བཀག་ ོམ་་ ོད་པ་དང་ ་མི་ལེན་པ།

༤ དམའ་རིམ་ ོབ་གསོ་མ་ཐོབ་དང་དམའ་རིམ་ ི་ ོབ་གསོ་མ་འཚར་པའི་མི་ཚང་མ་ལ་ ལ་

འདེད

༥ རིམ་པ་སོ་སོའི་ ོབ་ འི་ ིགས་ལམ་ལ་ ར་བ ོན་ ེད་ནས་འཕེལ་ ས་ ེད་ ོ་ ང་འ ས་

བཏོང་དགོས།

༣ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ཁས་འདི་འ ་ལེན་པ། ཕ་མ་དང་ ིམས་བཅད་ ་



 ོང་ ེད་མཁན་དབང་ཆ་འདི་འ ་ལ་བ ི་འཇོག་པ། ཁོ་ཚ འི་ ས་པ་ཚ ་ལ་ ི་ཡི་འ གས་དང་

ཡང་ན་ ལ་ཁབ་ ིས་ཆོད་དོན་ལ་འཐད་པའི་དམའ་མཐའམ་ཐ་ན་ ོབ་གསོ་ ་ཚད་འདེམས་

པ་ལ་དབང་ཆ་ཡོད། ད་ ང་ཁོ་ཚ འི་ ས་པའི་ཆོས་ གས་དད་པ་ལ་འཐད་པའི་ ན་ ོད་ ོབ་

གསོ་ཐོབ་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད།

༤ དོན་ཚན་འདིའི་ཁག་གང་ཡང་ཡིན་ན་མི་ ེར་དང་ཆོགས་པས་ ོབ་གསོ་ ས་ ངས་ལ་

 ས་གཏོགས་ ེད་པ་གསལ་བཤད་ན་མི་ཆོག། འོན་ ང་དོན་ཚན་འདིའི་ཁག་གཅིག་པས་

གསལ་འདེགས་ ེད་པའི་ ་དོན་ ་ཚ གས་ལ་དང་ ིག་ཞིག་ ིས་ ོབ་གསོ་ནི་ ལ་ཁབ་ ི་ཚད་

གཞི་དམའ་ཤོས་དང་འ ོད་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་བཞི

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་སོ་སོས་ ི་ཆིངས་འདི་ནང་ན་ གས་པའི་ བས་ ་ ེར་དཔོན་ ི་

མངའ་ཁོངས་ས་ཆ་དང་ཡང་ན་གཞན་པ་མངའ་ཁོངས་ས་ཆ་ནས་ ་མི་ལེན་པ་དང་འོས་འགན་

ན་རང་བཞིན་ ི་དམའ་རིམ་ ོབ་གསོ་ལག་ལེན་ ེད་མཁན་ཚ ་ལོ་གཉིས་ནང་ ་འཆར་གཞི་

གཏན་འབེབ་ ེད་དགོས། ལོ་ན་འོས་འཚམ་ནང་ ་མི་ཐབས་ཅད་ ་མི་ལེན་པའི་ ོབ་གསོ་

ཐོབ་པ་ཁས་ལེན་དགོས།

དོན་ཚན་བཅོ་ 

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་འ ་ཁེ་དབང་

ཡོད་པ་ཁེས་ལེན་པ།

༡ རིག་གནས་ ི་འཚ ་བ་ལ་ གས་པའི་དབང་ཆ།

༢ ཚན་རིག་ཡར་ ས་འ ོ་བ་དང་ཚན་རིག་ ིས་ ང་པའི་ཁེ་ཕན་ལོངས་ ོད་ ེད་པའི་དབང་

ཆ་།

༣ མི་ ེར་ ིས་ཚན་རིག  ོམ་རིག་དང་ ་ ལ་ ི་བསམ་པ་དང་དངོས་པོ་ཐོག་ ་ ང་བའི་ཁེ་

ཕན་ལ་ ང་ ོང་ཐོབ་པའི་དབང་ཆ།



༢ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ཁེ་དབང་འདི་དངོས་ ་འ བ་པའི་ཆེད་ ་ཉར་

ཚགས། འཕེལ་ ས་དང་ཚན་རིག་དང་རིག་གནས་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ཚན་

རིག་ ིས་ཞིབ་འ ག་དང་གསར་ ན་རང་བཞིན་ ི་ ་ ོད་ལ་ཆད་ན་མི་འ ིག་པའི་རང་དབང་

ལ་བ ི་འཇོག་དགོས། འདི་ནི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ི་ཁས་ལེན་པ།

༤ ཚན་རིག་དང་རིག་གནས་ ོགས་ ་ ི་ ལ་ ི་འ ད་པ་དང་མཉམ་ལས་ ི་ཕན་ཡོན་ཆིངས་

ཡིག་འཇོགཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ཤེས་སོང་།

ཁག་བཞི

དོན་ཚན་བ ་ ག

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ནང་ ་ཁག་འདི་འདོན་པའི་

ཆིངས་ཡིག་འདི་ཁས་ལེན་པའི་ཁེ་དབང་ལ་ ེད་ཐབས་འཛ ན་པ་དང་ ེས་འ ས་ཐོབ་པའི་

ག ས་ །

༢ ག ས་ ་ཚང་མ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་ལ་ ོད་དགོས།  ང་ཡིག་ཆེན་

མོས་ག ས་ འི་ ་ཡིག་ནི་དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་ལས་འཛ ན་ལ་ ེར་དགོས། ཆིངས་ཡིག་

 ི་གཏན་འཁེལ་ ེད་པ་ལ་བ ེན་ནས་ཞིབ་བཤེར་ ོས་མོལ་ ས།

༢ ཆིངས་ཡིག་འདི་ནི་ ལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་ཆིངས་འཇོག། དམིགས་ ་བཀར་བའི་ལས་ ངས་ ི་

 ལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁོས་ ོད་པའི་ག ས་ ་དང་ཡང་ན་ག ས་ ་ནང་ ་ཁག་གཅིག་དང་།

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ིས་ག ས་ འི་ ་ཡིག་ལས་ ངས་ལ་ ོད་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་བ ན

༡ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་ལས་འཛ ན་ཚ གས་ ིས་

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་དང་འ ེལ་བའི་ལས་ ངས་ལ་གནས་ ལ་འ ི་ནས་ཆིངས་

ཡིག་འདི་ ས་པ་ ན་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་ ། གཏན་འབེབ་ ེད་པའི་འཆར་གཞི་ཚང་མ་ནི་

ག ས་ ་འདོན་ ོད་ ེད་དགོས།



༢ གནས་ ་ནང་ ་ཆིངས་ཡིག་ ི་འོས་འགན་ལག་ལེན་ ེད་པ་ལ་ གས་ ེན་དང་དཀའ་ངལ་

གཏོལ་དགོས།

༣ དེ་དང་འ ེལ་བའི་ ་ཆ་ནི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་གཅིག་ ིས་མཉམ་འ ེལ་

 ལ་ཚ གས་དང་ཡང་ན་ལས་ ངས་ལ་ ོད་པའི་ བས་ །  ་ཆ་དེ་འ ་ ེད་མི་དགོས།  ་ཆ་

ཡོད་པའི་ས་གནས་གསལ་པོ་བཤད་ན་དེ་ཡིན།

དོན་ཚན་བཅོ་བ ད

དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་ ི་ལས་འཛ ན་ ན་ཚ གས་ ིས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ་ ིམས་

 ི་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོགས་ ་འོས་འགན་ལ་བ ེན་ནས། དམིགས་བཀར་ལས་ ངས་ ི་ལས་འཛ ན་

 ན་ཚ གས་ལ་ ོད་པའི་ག ས་ ་ནང་ ་ཆིངས་ཡིག་འདི་ནང་ ་དམིགས་བཀར་ལས་ ངས་ ི་

 ་ ོན་དང་འཛ ན་པའི་གོང་འཕེལ་ལ་བཀོད་ ིག་ ེད་དགོས། ག ས་ ་ནང་ ་གཙ ་གཉེར་

ལས་ ངས་ ིས་ ད་ཐབས་འཛ ན་པའི་གཏན་འབེབ་དང་བསམ་ ོས ི་ཞིབ་ཆ་ ན་དགོས།

དོན་ཚན་བ ་ད 

དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་ལས་འཛ ན་ ན་ཚ གས་ ིས་ ལ་ཁབ་སོ་སོའི་ཨང་བ ་བ ན་ནང་

 ་འདོན་པའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འ ེལ་པའི་ག ས་ ་དང་དམིགས་བཀར་ལས་ ངས་ ིས་

དོན་ཚན་བཅོ་བ ད་ནང་ ་འདོན་པའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འ ེལ་བའི་ག ས་ ་ནི་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ ་ཡོན་ ན་ཁང་ལ་བ ད་ ོད་ནས་ཁོ་ཚ ་ལ་ཞིབ་འ ག་ ེད་པ་དང་བསམ་འཆར་འདོན་

པ་དང་ཁོ་ཚ ་ལ་ད ད་གཞི་ ེད།

དོན་ཚན་ཉི་ 

ཆིངས་ཡིག་འདི་ནི་ ལ་ཁབ་ཚང་མས་ཆིངས་འཇོག་པ་དང་ཆེད་གཏེང་ལས་ ངས་ ིས་དོན་

ཚན་བ ་ད ་ནང་ ་གཏན་འབེབ་ ེད་པའི་འ ིང་མའི་བསམ་འཆར་དང་ཡང་ན་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ ་ཡོན་ ན་ཁང་གི་ག ས་ ་ནང་ ་བསམ་འཆར་དང་ཡིག་ཆག་ཐམས་ཅད་དཔལ་འ ོར་

དང་ ི་ཚ གས་ལས་འཛ ན་ ན་ཚ གས་ལ་བསམ་འཆར་ ོད་དགོས།



དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག

དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་ལས་འཛ ན་ ན་ཚ གས་ ིས་ ས་ནམ་ཡང་གིས་ཚ གས་ཆེན་ལ་ ི་

བཏང་རང་བཞིན་ ི་བསམ་འཆར་འདོན་དགོས་པ་དང་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་དང་

ཆེད་གཏེར་ལས་ ངས་གིས་ཁེ་དབང་འདི་ཁས་ལེན་པ་དང་ལག་ལེན་ ེད་པའི་ ེབས་ཚད་ ི་

 ་ཆའི་ ང་བ ས།

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས

དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་ལས་འཛ ན་ ན་ཚ གས་ལ་ལག་ ལ་ ི་རོགས་རམ་དང་མཉམ་

འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ལས་ ངས་དང་ལས་རོགས་ ི་ལས་ ངས་དང་འ ེལ་བའི་ཆེད་གཏེང་

ལས་ ངས་ ིས་ཆིངས་ཡིག་ནང་ ་གསལ་བཤད་ ེད་པའི་ག ས་ འི་ ེ་བའི་ ་བ་ལ་ཡིད་

གཟབ་ ེད་དགོས་

དོན་ཚན་ཉེར་ག མ

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་ ལ་ཁབ་ ིས་ཁས་ལེན་པ་དང་ཆིངས་ཡིག་འདི་ནང་ ་ཁས་ལེན་པའི་

ཁེ་དབང་དངོས་ ་འ བ་པའི་ཆེད་ ་ ི་ ལ་ ་ ོད་ནི་ ི་ཆིངས་འཇོག བསམ་འཆར་འདོན་པ

ལག་ ལ་ ི་རོགས་རམ་ ིན་པ་དང་གོ་བ ས་པ་དང་ཞིབ་འ ག་ ི་ཆེད་ ་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་

 ིད་ག ང་ལས་ ངས་དང་ས་ཁོངས་ ོས་ཚ གས་དང་ལག་ ལ་ ོས་ཚ གས་འཚ ག་པ་བཅས་པ།

དོན་ཚན་ཉེར་བཞི

ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ཁག་གང་ཡང་ཡིན་ ང་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ་ ིམས་དང་དམིགས་

གསལ་ ི་ལས་ ངས་ ི་ ིམས་ནང་ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ལས་ ངས་སོ་སོ་དང་ཆེད་

གཉེར་ལས་ ངས་ ི་ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ནང་ ་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་དོནན་ཚན་ ོགས་ ་འོས་

འགན་དང་ཆོད་དོན་ལ་གནོད་པ་ ེད་པ་གསལ་བཤད་ ེད་ན་མི་ཆོག།

དོན་ཚན་ཉེར་ 

ཆིངས་ཡིག་འདི་ནང་ ་དོན་ཚན་གང་ཡང་ཡིན་ ང་མི་དམིངས་ལ་ཁོ་ཚ འི་རང་ ང་བའི་ཐོན་



 ངས་དང་ ་ནོར་ལོངས་ ོད་ ེད་པའི་ཁེ་དབང་གནོད་ ེལ་པ་གསལ་བཤད་ཡོད་མི་ཆོག

དོན་ཚན་ཉི་ ་ ་ ག

༡ ཆིངས་ཡིག་འདིའི་དོན་སོགས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་གི་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་དང་ཆེད་ལས་

 ངས་ལ་འ ེད་པ་དང་།  ི་ ལ་ ི་ ིད་ཁང་གིས་དམ་བཅའ་བའི་ ལ་ཁབ་ཚ ་དང་། མཉམ་

འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ིས་དམ་བཅའ་ནས་གདན་ ་བའི་ཆིངས་གི་ ལ་ཁབ་ ི་ཡིག་འ ི་བའི་

གཞན་ ི་ ལ་ཁབ་

༢ ཆིངས་ཡིག་འདི་འ ས་མཆན་དགོས་པ། འ ས་མཆན་ ི་ཡི་གེ་དེ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་

ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོ་ ིན་དགོས།

༣ ཆིངས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚད་འདའི་ ས་གཅིག་གི་དམ་བཅའ་བའི་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་འ ེད་

དགོས།

༤ ནང་འ ེན་པའི་ བས་ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་པ་ལ་ནང་འ ེན་པའི་ཡི་

གེ་ ེར་དགོས།

༥ མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་པས་འ ས་མཚན་ ི་ཡི་གེ་སོ་སོ་དང་ནང་འ ེན་

པའི་ཡི་གེ་སོ་སོ་ ོལ་ཉར་དེ་ཡིག་གེ་འ ི་བའམ་མནའ་ཆིངས་ལ་འ ེན་པའི་ ལ་ཁབ་ལ་བཤད་

དགོས།

དོན་ཚན་ཉི་ ་ ་བ ན

༡ ཆིངས་ཡིག་འདི་ནི་ མ་ ་སོ་ འི་འ ས་མཆན་ ི་ཡི་གེ་དང་ནང་འ ེན་པའི་ཡི་གེ་མཉམ་

འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ང་ཡིག་པ་ལ་ ོལ་ཉར་བའི་ བས་ ་ཕན་ ས་ཡོད།

༢  མ་ ་སོ་ འི་འ ས་མཆན་ ི་ཡི་གེ་དང་ནང་འ ེན་པའི་ཡི་གེ་ ོལ་ཉར་ ེས་ ་འ ས་

མཆན་ནམ་མནའ་ཆིངས་ལ་ནང་འ ེན་པའི་ ལ་ཁབ་ལ་མཚ ན་ན། ཆིངས་ཡིག་འདི་ ལ་ཁབ་

དེ་འ ས་མཆན་ ི་ཡི་གེ་དང་ནང་འ ེན་པའི་ཡི་གེ་ ོལ་ཉར་ནས་ ་ག མ་ ི་ ེས་ ་ཕན་ ས་

ཡོད།



དོན་ཚན་ཉི་ ་ ་བ ད

མནའ་ཆིངས་འདི་མཉམ་འ ེལ་ ི་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་ལ་ཕནན་ ས་ཡོད་པ་དང་བཀག་ ོམ་ཅི་

ཡང་མེད་པ་

དོན་ཚན་ཉི་ ་ ་ད 

༡ ཆིངས་ཡིག་འདིའིའཆན་མ ན་པའི་ ལ་ཁབ་གང་ཡིན་ན་ཆིངས་ཡིག་འདི་ལ་དག་བཅོས་

འཆར་ཟིན་འ ེན་དགོསཔ་དང་། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོ་ལ་ ོལ་བ།  ང་

ཡིག་ཆེན་མོས་འ ལ་ ་འཆན་མ ན་པའི་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་ལ་ཤེས་ བ་དགོས།  ས་མཉམ་ ་ཁོ་

ཚ ས་ ང་ཡིག་ཆེན་མོ་ལ་བ ་བ ར་ནས་འཆན་མ ན་ ལ་ཁབ་ ི་ཚ གས་པ་ཚ གས་ཡིན་མིན་

 ིས་ ོས་གཞི་ལ་ཞི་བཤེར་ནས་དེ་ལ་བ ས་ཐག་གཅོད་པ། ག མ་ལས་གཅིག་གི་ ལ་ཁབ་ ིས་

 ོས་མ ན་ ི་གནས་ ལ་འོག་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་མདོ་འཛ ན་འོག་ ་

ཚ གས་པ་འདི་ཚ གས་དགོས། ཚ གས་ ་ཡོང་བའི་མི་དགས་འདེམས་ཤོག་འཕེན་པའི་ ངས་མང་

བའི་འཆན་མ ན་ ི་ ལ་ཚ གས་ལ་ ོལ་ནས་ཚ ག་འཆན་དགོས།

༢ འདི་སོགས་ ི་དག་བཅོས་འཆར་ཟིན་ནི་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ཆོག་མ ན་དང་ཆིངས་

ཡིག་འཆན་འ ན་ ི་ ལ་ཁབ་ ི་ག མ་ལས་གཉིས་ ིས་རང་གི་ ལ་ཁབ་ ི་ ི་ ིམས་ ི་ཆོག་

མ ན་ ས་ ེས་ ་ཕན་ ས་ཡོད་ བ།

༣ དག་བཅོས་འཆར་ཟིན་ ས་པ་ ན་པའི་ བས་ ། ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པས་ ལ་ཁབ་སོ་ལ་

ག ན་ ས་ཡོད་པ། གཞན་པའི་ ལ་ཁབ་ལ་དག་བཅོས་ ེད་མེད་པའི་ བས་ ་ག ན་ ས་ཡོད།

དོན་ཚན་ མ་བ ་

དོན་ཚན་ཉེར་ ག་ ི་ཁག་ཚན་ ་ ི་བ ་ ོད་ ེད་པའི་ནང་ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་

 ང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཤམ་གསལ་ ིས་ ལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་བ ་ ེད་དགོས

༡ དོན་ཚན་ཉི་ ་ ་ ག་ལ་ནང་ ར་ཆིངས་འཇོག་པ བཀའ་འ ོལ་བ་དང་ གས་པ།



༢ ཆིངས་ཡིག་འདི་དོན་ཚན་ཉི་ ་ ་བ ན་ནང་ ་གཏེན་འཁེལ་ ེད་པའི་ཚ ས་ ངས་ལ་ ས་

 ན་པ་དང་ ངས་ཡིག་འདིའི་དག་བཅོས་འཆར་ཟིན་ནི་དོན་ཚན་ཉི་ ་ ་ད ་གཏན་འཁེལ་

 ེད་པའི་ཚ ད་ ངས་ནས་ ས་ ན།

དོན་ཚན་ མ་བ ་སོ་གཅིག

༡ ཆིངས་ཡིག་འདི་ནི་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཡིག་ཚགས་ལས་ ངས་ལ་འ ལ་དགོས།  ི་

ཆིངས་འདི་ ་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།

༢ མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ང་ཡིག་ཆེན་མོས་ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ ་ཡིག་དོན་ཚན་ཉི་ ་

 ་་ ག་ནང་ ་གཏོལ་བའི་ ལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ལ་དགར་ ེད་དགོས།


