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（ ༢༠༡༥ལོའི་ཟླ༡༢ཚེས༢༧ཉིན་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་
ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་གནས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་པར་གྲོས་འཆམ་བྱུང་།）

དཀར་ཆག
ལེའུ་དང་པོ།   སྤྱིའི་རྩ་དོན།

ལེའུ་གཉིས་པ།   ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་སྔོན་འགོག

ལེའུ་གསུམ་པ།   ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཆད་གཅོད་ཐབས།

ལེའུ་བཞི་པ།   མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཀའ་ཁྲིམས།

ལེའུ་ལྔ་པ།   ཁྲིམས་འབྲེལ་འགན་འཁྲི།

ལེའུ་དྲུག་པ།   ཞར་བྱུང་དོན་ཚན།



ལེའུ་དང་པོ།   སྤྱིའི་རྩ་དོན། 
དོན་ཚན་དང་པོ། ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ལ་སྔོན་འགོག་དང་བཀག་འགོག་བྱེད་པ་

དང་། ཁྱིམ་ཚང་གི་བཟའ་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ། འདྲ་

མཉམ་དང་འཆམ་མཐུན།  དཔལ་ཡོན་དང་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་འབྲེལ་བར་སྲུང་

སྐྱོང་།  ཁྱིམ་ཚང་འགྲིག་མཐུན་དང་སྤྱི་ཚོགས་གཏན་འཇགས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་གཉིས་པ། བཅའ་ཁྲིམས་འདིར་བཏོན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་སྤྱོད་ཅེས་པ་ནི།

ཁྱིམ་ཚང་གི་བཟའ་མི་དབར་ལ་ཉེས་རྡུང་དང་བསྡམས་བཀྱིགས།  མནར་གཅོད།

མི་ལུས་རང་དབང་ལ་ཚོད་འཛིན་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྡིག་དམོད་དང་

འཇིགས་སྐུལ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་ལུས་སེམས་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་

བའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་གོ

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་པའི་བཟའ་མི་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་རོགས་



རམ་དང་སེམས་འཁུར།  འགྲིག་མཐུན་མཉམ་གནས་བྱས་ཏེ་ཁྱིམ་ཚང་གི་འོས་

འགན་སྒྲུབ་དགོས། 

ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་པ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དང་སྤྱི་ཚོགས།  ཁྱིམ་

ཚང་སོ་སོ་དང་བཅས་པའི་ཐུན་མོང་གི་འོས་འགན་ཡིན། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྣམ་པ་གང་རུང་གི་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་

པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་བཞི་པ།  རྫོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་བུད་མེད་

དང་བྱིས་པའི་བྱ་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་དགོས་ཏེ།  འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་

ཁག་རྩ་འཛུགས་དང་རམ་འདེགས། སྣེ་སྟོན།  སྐུལ་འདེད་ཀྱི་འགན་འཁུར་ནས་

ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་བཀག་འགོག་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་དགོས། 

རྫོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་དང་ཁྲིམས་འཛིན་

ལས་ཁུངས། མི་དམངས་ཚོགས་ཁག  སྤྱི་ཚོགས་རྩ་འཛུགས། སྡོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་།  ཁེ་ལས་ལས་དོན་སྡེ་ཁག་ཚང་མས་ཁྲིམས་འདིའི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབ་

བརྩི་སྲུང་བྱས་ཏེ་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་བཀག་འགོག་གི་བྱ་བ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་དགོས། 



རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་འགོག་པའི་བྱ་བར་

དགོས་ངེས་ཀྱི་འགོྲ་གོྲན་བཏང་ནས་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་འགོག་པའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་དུས་སྔོན་འགོག་

གཙོར་བཟུང་ནས་སློབ་གསོ་དང་ཡོ་བསྲང་།  ཆད་གཅོད་ཕན་ཚུན་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་

པའི་རྩ་དོན་བརྩི་སྲུང་བྱེད་དགོས། 

ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་བཀག་འགོག་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་དུས་སུ།གནོད་འཚེ་ཐེབས་མཁན་གྱི་

འདོད་བློ་ངོ་མར་བརྩི་འཇོག་བྱས་ཏེ་མི་སྒེར་གྱི་གསང་བར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས།

ནར་མ་སོན་པའི་མི་དང་རྒན་པ། དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན། མངལ་ཆགས་པའམ་འོ་དུས་ཀྱི་བུད་

མེད།  ནད་ལྕི་མོ་ཕོག་མཁན་ལ་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཐེབས་པ་ཡིན་ན།  དམིགས་

བསལ་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས། 

ལེའུ་གཉིས་པ།   ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་སྔོན་འགོག 
དོན་ཚན་དྲུག་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་སྤྱོད་བཟང་ཐད་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་སློབ་

གསོ་སྤེལ་ནས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་འགོག་པའི་ཤེས་བྱ་ཁྱབ་གདལ་དུ་གཏོང་

བ་དང་།  སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་འགོག་པའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེ་སྲིང་བྱེད་



དགོས། 

བཟོ་ཚོགས་དང་གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས་ན་གཞོན་ཚོགས་པ།  བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་

ཚོགས། དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་རང་རང་གི་བྱ་བའི་ཁྱབ་

ཁོངས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་སྤྱོད་བཟང་དང་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་འགོག་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་སློབ་

གསོ་སྒྲོག་སྤེལ་གྱི་བྱ་བ་རྩ་འཛུགས་བྱེད་དགོས། 

རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན།  ཚགས་པར།  དྲ་རྒྱ་སོགས་སུ་འོས་འཚམ་སྒོས་ཁྱིམ་ཚང་

སྤྱོད་བཟང་དང་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་འགོག་དགོས་པའི་ཚུལ་སྒྲོག་སྤེལ་གཏོང་དགོས།

སློབ་གྲྭ་དང་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་དུ་འོས་འཚམ་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་སྤྱོད་བཟང་དང་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་

ཤུགས་འགོག་དགོས་པའི་སློབ་གསོ་སྤེལ་དགོས།

དོན་ཚན་བདུན་པ།  རྫོང་རིམ་པ་ཡན་གྱི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་

ཁག་དང་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས།  བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་བཅས་

ཀྱིས་འོས་འཚམ་སྒོས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་སྔོན་འགོག་དང་བཀག་འགོག་གི་

བྱ་བ་དག་ལས་སྒོའི་གསོ་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་དང་བསྡོམས་རྩིས་བྱ་བའི་གྲས་སུ་

འཇོག་དགོས།



སྨན་བཅོས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འོས་འཚམ་སྒོས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ལས་

གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་གྱི་ནད་བརྟག་སྨན་བཅོས་བྱས་ཚད་ཟིན་ཐོ་རུ་འགོད་

དགོས། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཤང་དང་གྲོང་རྡལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་།  སྲང་ལམ་

དོན་གཅོད་ཁང་གིས་འོས་འཚམ་སྒོས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་སྤྱོད་སྔོན་འགོག་གི་བྱ་བ་རྩ་

འཛུགས་བྱེད་དགོས་ཤིང་།  སྡོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་སྡེ་དམངས་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་།  སྤྱི་ཚོགས་བྱ་བའི་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེར་འོས་འཚམ་

སྒོས་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚན་དགུ་པ།  རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་བྱ་བའི་

ཞབས་ཞུའི་ལས་ཁུངས་ལ་སོགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་སེམས་

ཁམས་བདེ་ཐང་འདྲི་རྟོག་དང་ཁྱིམ་ཚང་འབྲེལ་བ་མཛུབ་སྟོན།  ཁྱིམ་ཚང་དྲག་

ཤུགས་སྔོན་འགོག་གི་ཤེས་བྱ་དང་སློབ་གསོ་གཏོང་པ་སོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་

འདོན་སྤྲོད་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས།



དོན་ཚན་བཅུ་པ།  མི་དམངས་འདུམ་འགྲིག་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་ཁྱིམ་

ཚང་གི་འགལ་བ་སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ཤིང་།  ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་འབྱུང་བར་

སྔོན་འགོག་དང་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག   ལས་གནས་སྡེ་ཁག་གིས་ལས་བཟོ་བའི་ཁྱིམ་དུ་དྲག་

ཤུགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཚེ།  འོས་འཚམ་གྱི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་དགོས་

ཤིང་།  ཁྱིམ་ཚང་འགལ་བ་སྙོམ་སྒྲིག་དང་འགལ་བ་མེད་པར་གཏོང་བའི་བྱ་བ་

སྒྲུབ་དགོས།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།   ནར་མ་སོན་པའི་མིའི་བདག་སྐྱོང་མཁན་གྱིས་དཔལ་

ཡོན་དང་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོ་གཏོང་དགོས་ཤིང་།  ཁྲིམས་ལྟར་བདག་

སྐྱོང་དང་སློབ་གསོའི་འོས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ལ།  ཁྱིམ་ཚང་དྲག་

ཤུགས་སྤྱད་མི་ཆོག  

ལེའུ་གསུམ་པ།   ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཆད་གཅོད་ཐབས།



དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་མཁན་དང་

བཅས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ངོས་ཐད་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ།  ཤ་ཉེ་ཡིས་གནོད་འཚེ་

གཏོང་མཁན་པའམ་ཡང་ན་གནོད་འཚེ་ཐེབས་མཁན་གྱི་ལས་གནས་སྡེ་ཁག་

གམ། སྡོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། སྡེ་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། བུད་མེད་

མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ལ་སོགས་པར་ཞུ་གཏུག་གམ་ཚུར་སྣང་། རོགས་སྐྱོབ་

རེ་བ་ཞུས་ཆོག་ལ།  འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་དང་འབྲེལ་

བའི་ཞུ་གཏུག་གམ་ཚུར་སྣང་། རོགས་སྐྱོབ་རེ་བ་ཞུས་པའི་ཚེ། འོས་འཚམ་གྱིས་

རོགས་རམ་མམ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། 

ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་མཁན་དང་བཅས་པའི་ཁྲིམས་

ལུགས་ངོས་ཐད་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ། ཤ་ཉེ་ཡིས་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་གཏུག་

གམ་ཁྲིམས་ལྟར་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གྱོད་གཏུག་ཞུས་ཆོག 

ལས་གནས་སྡེ་ཁག་དང་མི་སྒེར་གྱིས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་བྱུང་བཞིན་པའི་ཚུལ་

མཐོང་ཚེ། བཀག་འགོག་བྱས་ཏེ་མཚམས་འཇོག་ཏུ་འཇུག་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། 

དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། སློབ་གྲྭ་དང་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་། སྨན་བཅོས་ལས་ཁུངས། སྡོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་
ལྷན་ཁང་།  སྡེ་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།  སྤྱི་ཚོགས་བྱ་བའི་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཁུངས།  རོགས་



སྐྱོབ་དོ་དམ་ལས་ཁུངས།  ཕན་བདེའི་ལས་ཁུངས་དང་དེའི་ལས་བཟོ་བའི་བྱ་བའི་ཁྲོད་དུ་དམངས་
དོན་བྱ་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་མེད་པའི་མི་དང་དམངས་དོན་བྱ་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པར་ཚོད་འཛིན་བྱས་པའི་མི་ལ་
ཁྱིམ་ཚང་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་པའམ་ཐེབས་པའི་དོགས་ཉེན་ཡོད་ཚེ། འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་བདེ་
ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་བྱེད་དགོས་ལ།  སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྱོད་གཏུག་མཁན་གིྱ་གནས་
ཚུལ་སྦ་གསང་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་གཏུག་

གཤེར་འབྱོར་ཚེ།  ངེས་པར་དུ་མྱུར་དུ་ལམ་ལ་ཆས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་

འགོག་དགོས་ཤིང་།  འབྲེལ་ཡོད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་བདེན་དཔང་ལྟར་དུ་གནོད་འཚེ་

ཐེབས་མཁན་སྨན་བཅོས་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་དང་རྨས་པའི་ཚད་འཇལ་

དགོས།  
དམངས་དོན་བྱ་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་མེད་པའི་མི་དང་དམངས་དོན་བྱ་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པར་

ཚོད་འཛིན་བྱས་པའི་མི་ལ་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཐེབས་པའམ་ཐེབས་པའི་

དོགས་པ་ཡོད་ཚེ།  འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་གཏུག་གཤེར་བྱེད་

དགོས་ལ།  སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྱོད་གཏུག་མཁན་གྱི་གནས་ཚུལ་སྦ་

གསང་བྱེད་དགོས། 



དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཚད་ཆུང་བའི་ཚེ་

བདེ་སྲུང་དོ་དམ་གྱི་ཆད་པ་མི་གཅོད་པ་སྟེ།    སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནོད་

འཚེ་གཏོང་མཁན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་སློབ་གསོ་གཏོང་བའམ་ཡང་ན་བསླབ་བྱའི་ཡི་

གེ་འབྲི་རུ་འཇུག་ངེས།

བསླབ་བྱའི་ཡི་གེ་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་གནོད་འཚེ་གཏོང་མཁན་པའི་ཐོབ་ཐང་ཆ་འཕྲིན་

དང་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་དོན་དངོས་ཞིབ་བརྗོད།  གནོད་འཚེ་གཏོང་མཁན་

པས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་སྤྱོད་མཚམས་འཇོག་པ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་

འདུས། 

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  རྫོང་རིམ་པའམ་ཡང་ན་ཁུལ་བཙུགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་རིམ་

པའི་བསླབ་བྱའི་ཡི་གེ་གནོད་འཚེ་གཏོང་མཁན་པ་དང་།གནོད་འཚེ་ཐེབས་མཁན་

པར་སྤྲོད་དགོས་པར་མ་ཟད།  སྡོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་སྡེ་དམངས་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་ལ་བརྡ་རྒྱག་དགོས། 

སྡོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་སྡེ་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། སྤྱི་བདེ་མངག་



གཏོང་ཁང་གིས་བསླབ་བྱའི་ཡི་གེ་འབྱོར་བའི་གནོད་འཚེ་གཏོང་མཁན་པ་དང་

གནོད་འཚེ་ཐེབས་མཁན་པར་བཅར་འདྲི་བརྟག་དཔྱད་དང་ལྟ་རྟོག་བྱ་དགོས་པ་

སྟེ།  གནོད་འཚེ་གཏོང་མཁན་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་སྤྱོད་པར་

འགོག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

དོན་ཚན་ཅོ་བརྒྱད།  རྫོང་རིམ་པ་དང་ཁུལ་བཙུགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་རིམ་པའི་མི་

དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྒེར་རམ་རོགས་སྐྱོབ་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་

གནས་སྐབས་ཀྱི་འགེབས་སྲུང་ཁང་འཛུགས་སུ་འཇུག་དགོས་ཏེ།ཁྱིམ་ཚང་དྲག་

ཤུགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་མཁན་པར་ གནས་སྐབས་ཀྱི་འཚོ་བའི་རོགས་རམ་

བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  ཁྲིམས་ལུགས་རོགས་སྐྱོབ་སྡེ་ཁག་གིས་ཁྲིམས་ལྟར་

ཁྱིམ་ཚང་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་མཁན་པར་ཁྲིམས་ལུགས་རོགས་སྐྱོབ་

འདོན་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། 

མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ལྟར་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་གནོད་འཚེ་

ཐེབས་མཁན་པར་ཞུ་གཏུག་འགྲོ་སོང་རྗེས་སུ་ལེན་པ་དང་ཉུང་ལེན་བྱེད་དགོས།



དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།  མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གྱོད་དོན་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་བྱེད་དུས།  སྤྱི་བདེ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཉེན་ཞིབ་ཟིན་ཐོ་དང་བསླབ་བྱའི་ཡི་གེ  རྨས་ཚུལ་ཚད་འཇལ་སོགས་

ཀྱི་བདེན་དཔང་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་དོན་དངོས་ཡིན་པ་ངོས་

འཛིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།  ལྟ་སྐྱོང་པས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་སྤྱད་ནས་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་

ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་པ་ཡིན་ན།  མི་

དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཉེ་མིའམ་སྡོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་།  སྡེ་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།  རྫོང་རིམ་པའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་

གི་དམངས་སྲིད་སྡེ་ཁག་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣའམ་ལས་གནས་སུ་ཡར་ཞུ་

བྱས་ཆོག་པ་སྟེ།  ཁྲིམས་ལྟར་ལྟ་སྐྱོང་བའི་འགན་དབང་མེད་པར་གཏོང་བ་དང་ལྟ་

སྐྱོང་བ་གཞན་ཞིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས།  
ལྟ་སྐྱོང་བའི་འགན་དབང་མེད་པར་བཏང་པའི་གནོད་འཚེ་གཏོང་མཁན་དེས་སྔར་



བཞིན་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་ཡུལ་གྱི་འཚོ་ཚིས་དང་འཚོ་སྐྱོང་།གཉོར་སྐྱོང་གི་འགན་འཁུར་

དགོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  བཟོ་ཚོགས་དང་གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས་ན་གཞོན་ཚོགས་

པ།བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས།  དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་

ཚོགས། སྡོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།  སྡེ་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སོགས་

ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་གཏོང་མཁན་པ་དང་གནོད་འཚེ་ཐེབས་

མཁན་པར་སེམས་ཁམས་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་དགོས། 

ལེའུ་བཞི་པ། མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ། 

དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།  དོ་བདག་པར་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཕོག་

པའམ་ཡང་ན་ཕོག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་མི་

ལུས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཡར་ཞུ་བྱེད་པ་ཡིན་ན།  མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་

གིས་དང་ལེན་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། དོ་བདག་པ་ནི་དམངས་དོན་བྱ་བྱེད་ཀྱི་ནུས་

པ་མེད་པའམ་དམངས་དོན་བྱ་བྱེད་ལ་ཚོད་འཛིན་ཐེབས་པ། ཡང་ན་བཙན་ཤེད་དང་

འཇིགས་སྐུལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་



བཀའ་རྒྱ་ཡར་ཞུ་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན།  དེ་གའི་གཉེན་ཉེ་དང་སྤྱི་བདེ་ལས་

ཁུངས།  བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས།  སྡེ་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།

རོགས་སྐྱོབ་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཡར་ཞུ་བྱས་ཆོག 

དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ།  ཡར་ཞུ་པའི་མི་ལུས་བདེ་འཇགས་བཀའ་རྒྱ་ནི་ཡིག་ངོས་

རྣམ་པར་འདོན་དགོས་པ་སྟེ།  ཡིག་ངོས་ཡར་ཞུ་ལ་དཀའ་ཁག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་

ཚིག་ངོས་ནས་བཤད་དེ་ཡར་ཞུ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་སྤྱད་ཆོག་ཅིང་།  མི་དམངས་

ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཟིན་ཐོར་འགོད་དགོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ།  མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཀའ་རྒྱའི་གྱོད་དོན་ནི་ཡར་

ཞུ་བྱེད་མཁན་པ་དང་།  ཡར་ཞུ་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྡོད་གནས།  ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་

བྱུང་ཡུལ་གྱི་གཞི་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་དོ་དམ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་

གཏོགས། 

དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ།  མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཀའ་རྒྱ་ནི་མི་དམངས་

ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲུན་གཅོད་ཀྱི་རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་བཟོས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ།  མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཀའ་རྒྱ་བཟོ་བར་ངེས་



པར་དུ་གཤམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་འགའ་ཚང་དགོས་པ་སྟེ། 

གཅིག གསལ་ཁ་ཆོད་པའི་ཡར་ཞུ་བྱ་ཡུལ་ཡོད་པ། 

གཉིས། བྱེ་བྲག་གི་བླང་བྱ་ཡོད་པ། 

གསུམ། ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཟིན་པའམ་གནོད་འཚེར་ཕོག་

བཞིན་པའི་དངོས་ཡོད་ཉེན་ཁའི་གནས་བབ་ལྡན་པ། 

དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ།   མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཡར་ཞུ་དང་ལེན་ཐག་

གཅོད་བྱས་རྗེས།  ངེས་པར་དུ་དུས་ཚོད་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་མི་ལུས་

བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཀའ་རྒྱ་བཟོ་བའམ་ཡང་ན་ཞུ་དོན་ཕྱིར་སློག་དགོས།

གལ་སྲིད་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ན།   དུས་ཚོད་ཉེར་བཞིའི་ཁྲོད་དུ་བཀའ་

རྒྱ་བཟོ་དགོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ། མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཀའ་རྒྱ་རུ་གཤམ་གྱི་བྱེད་

ཐབས་འགའ་འདུས་པ་སྟེ། 
གཅིག ཡར་ཞུ་བྱ་ཡུལ་གྱིས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་སྤྱོད་སྤེལ་བར་གཏན་འགོག་བྱེད་དགོས། 
གཉིས།  ཡར་ཞུ་བྱེད་ཡུལ་གྱིས་ཡར་ཞུ་བྱེད་མཁན་ལ་ཟིང་ཆ་སློང་བ་དང་རྗེས་འདེད་པ།  ཡར་ཞུ་བྱེད་མཁན་དང་
དེའི་གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་ལ་འཛིང་བའམ་ཐུག་མི་ཆོག  
གསུམ།བཀའ་རྒྱའི་འགན་བབས་ལྟར་ཡར་ཞུ་བྱ་ཡུལ་དེ་ཡར་ཞུ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྡོད་གནས་ནས་ཕྱིར་སྤོར་དགོས།



བཞི། ཡར་ཞུ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་ལུས་བདེ་འཇགས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་བྱེད་ཐབས་གཞན་དག  

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།  མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཀའ་རྒྱའི་ནུས་ཐོན་དུས་

ཡུན་ཟླ་བཞ་ིལས་བརྒལ་མི་རུང་བ་དང་།  བཀའ་རྒྱ་བཟོས་པའི་ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་

ནུས་པ་ཐོན།  མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཀའ་རྒྱའི་ནུས་པ་མ་ཡལ་གོང་ལ་

མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཡར་ཞུ་བྱེད་མཁན་པའི་ཡར་ཞུ་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་

འགྱུར་ལྡོག དུས་ཡུན་ཇེ་རིང་དུ་བཏང་ཆོག 

དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ།  ཡར་ཞུ་བྱེད་མཁན་པ་རང་ཉིད་ཡར་ཞུ་ཕྱིར་སློག་བྱས་པར་

མི་འཐད་པའམ་ཡང་ན་ཡར་ཞུ་བྱ་ཡུལ་རང་ཉིད་མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་

བཀའ་རྒྱ་ལ་མི་འཐད་པ་ཡིན་ན།  རང་ངོས་ནས་བཀའ་རྒྱ་བཟོས་ཏེ་ནུས་པ་ཐོན་

པའི་ཉིན་ནས་བཟུང་སྟེ་ཉིན་ལྔའི་ཁྲོད་དུ་བཀའ་རྒྱ་བཟོ་མཁན་གྱི་མི་དམངས་

ཁྲིམས་ཁང་ལ་བསྐྱར་གྲོས་ཐེངས་གཅིག་བྱེད་པའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཆོག  མི་

དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་ལྟར་མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་

བཟོས་པ་ཡིན་ན།  བསྐྱར་གྲོས་བྱེད་པའི་དུས་སུ་བཀའ་རྒྱ་ལག་བསྟར་བྱེད་

མཚམས་བཞག་མི་འཇོག  

དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ།  མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་



སྐྱོབ་བཀའ་རྒྱ་བཟོས་རྗེས་སུ་ཡར་ཞུ་བྱེད་མཁན་པ་དང་ཡར་ཞུ་བྱ་ཡུལ།སྤྱི་བདེ་

ལས་ཁུངས་དང་བཅས་པའི་སྡོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་སྡེ་དམངས་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་རྩ་འཛུགས་ལ་སྐུར་དགོས།  མི་ལུས་བདེ་

འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཀའ་རྒྱ་ནི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ལག་བསྟར་བྱེད་

དགོས་ཤིང་།  སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་དང་།  སྡོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།  སྡེ་

དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སོགས་ཀྱིས་རོགས་འདེགས་འོག་ལག་བསྟར་བྱེད་

དགོས། 

ལེའུ་ལྔ་པ། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་འགན་འཁྲི།

དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ། གནོད་འཚེ་གཏོང་མཁན་པས་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་སྤྱད་

པས་བདེ་སྐྱོང་དོ་དམ་ལ་རྒྱབ་འགལ་བྱས་པའི་བྱ་བྱེད་གྲུབ་པ་དང་།  ཁྲིམས་ལྟར་

བདེ་སྐྱོང་དོ་དམ་གྱི་ཁྲིམས་ཆད་གཅོད་དགོས།  ཉེས་པ་བཟོས་པས་ཁྲིམས་ལྟར་

ཉེས་དོན་འགན་འཁྲི་རྩད་གཅོད་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ།  ཡར་ཞུ་བྱ་ཡུལ་པས་མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཀའ་

རྒྱ་ལ་རྒྱབ་འགལ་བཟོས་པས་ཉེས་པ་གྲུབ་པ་དང་ཁྲིམས་ལྟར་ཉེས་དོན་འགན་



འཁྲི་རྩད་གཅོད་བྱེད་དགོས།  ད་དུང་ཉེས་པ་གྲུབ་མེད་པ་དག་ལ་མི་དམངས་

ཁྲིམས་ཁང་གིས་སླད་འདོམས་བཀའ་བཀྱོན་གནང་འོས། གནས་ཚུལ་གྱི་ཚབས་

ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ནས་དམངས་སྒོར་སྟོང་གཅིག་མན་གྱི་སྒོར་ཆད་དང་།  ཉིན་

བཅོ་ལྔ་མན་གྱི་བཀག་ཉར་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ།  སློབ་གྲྭ  བྱིས་གཉོར་ཁང་།  སྨན་བཅོས་སྡེ་ཁག སྡོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་
ཁང་།  སྡེ་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།  སྤྱི་ཚོགས་བྱ་བའི་ཞབས་ཞུའི་སྡེ་ཁག རོགས་སྐྱོབ་དོ་དམ་
སྡེ་ཁག  སྤྱི་ཕན་སྡེ་ཁག་དང་བཅས་པའི་ལས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་བཅུ་
བཞི་གཏན་འབེབ་ལྟར་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་གྱོད་དོན་ཡར་ཞུ་མ་བྱས་པར་མཇུག་འབྲས་ཚབས་
ཆེན་བཟོས་ཡོད་མཁན་ལ་གོང་རིམ་སྡེ་ཁག་དང་སྡེ་ཁག་དེ་གའི་ཐད་ཀར་འགན་འཁུར་བ་དང་
གཞན་པའི་ཐད་ཀར་འགན་འཁུར་བར་ཁྲིམས་ལྟར་ཆད་པ་གཅོད་དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ།  ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་པའི་འགན་འཁྲི་

ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་བྱེད་མི་སྣས་འགན་འཁྲི་སྣང་མེད་དང་དབང་ཆ་རང་

དགར་སྤྱོད་པ། ཉེར་ཕྱོགས་གཡོ་ཟོལ་བྱ་མཁན་ཡོད་ཚེ་ཁྲིམས་ལྟར་ཆད་པ་གཅོད་



དགོས་ལ། ཉེས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ཁྲིམས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་རྩད་གཅོད་བྱེད་དགོས། 

ལེའུ་དྲུག་པ། ཞར་བཀོད། 

དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ།  བཟའ་མི་མ་ཡིན་པའི་མཉམ་དུ་འཚོ་བ་རོལ་མཁན་དབར་

དུ་དྲག་ཤུགས་སྤྱོད་པའི་བྱ་བྱེད་ཡོད་ཚེ།  ཁྲིམས་འདིའི་གཏན་འབེབ་ལྟར་ལག་

བསྟར་བྱེད་ངེས། 

དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ།  ཁྲིམས་འདི་༢༠༡༦ལོའི་ཟླ་༣ཚེས་༡ཉིན་ནས་བཟུང་ལག་

བསྟར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།། 

          



ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེས་མའི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་

ཁྲིམས། 

《中华人民共和国妇女权益保护法》
ས་བཅད་དང་པོ། སྤྱི་ཁྲིམས། 

དོན་ཚན་དང་པོ།  སྐྱེས་མའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་དང་།  ཕོ་

མོ་འདྲ་མཉམ་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པ། སྐྱེས་མས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་འཛུགས་

སྐྲུན་ཁྲོད་དུ་ནུས་པ་གང་ལེགས་འདོན་པའི་ཆེད་དུ་རྩ་ཁྲིམས་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གཞིར་བཟུང་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ཡིན།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།  བུད་མེད་ལ་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར།  རིག་གནས།  སྤྱི་

ཚོགས།  ཁྱིམ་ཚང་འཚོ་བ་སོགས་ཀྱི་སོགས་སོ་སོར་སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་མཚུངས་

ཀྱི་ཁེ་དབང་ལྡན།  ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཞེས་པ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་རྩ་བའི་རྒྱལ་ཇུས་

ཡིན།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་དགོས་ངེས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་བུད་མེད་ལ་གྱི་ཁེ་



དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་རིམ་བཞིན་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ།  བུད་

མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པའི་སྣང་ཚུལ་ཡོད་ཚད་མེད་པར་གཏོང་བ།  རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱིས་བུད་མེད་ལ་ཁྲིམས་ལྟར་སྤྱོད་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱད་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ།

མཐོང་ཆུང་དང་དམའ་འབེབ་འདོར་བ།  གནོད་སྐྱེལ་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་

བཀག་འགོག་བྱེད་པ། 

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ཀྲུང་གོའི་བུད་མེད་འཕེལ་རྒྱས་

ཀྱི་གཙོ་གནད་གཏན་འབེབ་བྱས་ནས་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་

འཕེལ་རྒྱས་འཆར་འགོད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འཇུག་པ།  རྫོང་རིམ་པ་ཡན་གྱི་ས་གནས་

མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཀྲུང་གོའི་བུད་མེད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་གནད་གཞིར་

བཟུང་ནས་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་རང་གི་བུད་མེད་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་འགོད་བྱས་ཏེ་

རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་ཁོངས་

སུ་འཇོག་པ། 

དོན་ཚན་བཞི་བ།  བུད་མེད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་སྤྱི་

ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཐུན་མོང་འོས་འགན་ཡིན།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་སྤྱི་



ཚོགས་ཚོགས་པ།  ཁེ་ལས་ལས་དོན་སྡེ་ཁག  ཞིང་གྲོང་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་

རང་བཞིན་གྱི་རང་སྐྱོང་རྩ་འཛུགས་སོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་དང་འབྲེལ་

ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གཏན་འབེབ་ལྟར་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

དགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ནུས་ལྡན་བྱེད་ཐབས་བེད་སྤྱད་ནས་བུད་མེད་ཀྱིས་ཁྲིམས་

ལྟར་ཁར་དབང་སྤྱོད་པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་དགོས། 

དོན་ཚན་ལྔ་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་རང་བཀུར་དང་རང་བརྩི། རང་སྟོབས་

རང་སྤེལ་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་དང་།  ཁྲིམས་ལུགས་སྤྱད་ནས་རང་གི་ཁྲིམས་

མཐུན་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བྱེད།  བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་བརྩི་སྲུང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱས་

ཏེ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འོས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་

དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་མཐོང་ཆེན་དང་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་དགོས།  རྫོང་རིམ་པ་

ཡན་གྱི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་བུད་མེད་དང་བྱིས་པའི་བྱ་བའི་ལས་ཁུངས་

ལ་འགན་འཁུར་བ་དང་།  འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་བུད་མ་ེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་སྲུང་



སྐྱོབ་བྱ་བ་ལེགས་པོ་སྒྲུབ་པར་རྩ་འཛུགས་དང་འདུམ་འགྲིག འཛུབ་སྟོན། སྐུལ་

འདེད་བཅས་བྱེད་པར་འགན་འཁུར་དགོས།  རྫོང་རིམ་པ་ཡན་གྱི་མི་དམངས་སྲིད་

གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་སོ་སོས་རང་གི་ལས་འགན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བུད་

ཀྱི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་བ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་དགོས།  བཟོ་ཚོགས་དང་གུང་ཁྲན་

རིང་ལུགས་ན་གཞོན་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱིས་རང་རང་གི་བྱ་བའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་

བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་བ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་དགོས། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་དུ་གྲུབ་འབྲས་འབུར་དུ་

ཐོན་པའི་རྩ་འཛུགས་དང་མི་སྒེར་ལ་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་

འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་གཟེངས་བསྟོད་བྱ་དགའ་སྤྲོད་དགོས། 

ས་བཅད་གཉིས་པ། ཆབ་སྲིད་ཁེ་དབང་། 

དོན་ཚན་དགུ་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོར་སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཆབ་སྲིད་

ཁེ་དབང་ཡོད་པ་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚན་བཅུ་བ།  བུད་མེད་ཀྱིས་བྱེད་ཐབས་དང་རྣམ་པ་གང་མང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་དོ་དམ་དང་། དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་གནས་ལས་དོན་དོ་དམ།



སྤྱི་ཚོགས་ལས་དོན་སོགས་དོ་དམ་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།ཁྲིམས་ལུགས་དང་

ཁྲིམས་སྲོལ།སྒྲིག་ཁྲིམས།  སྤྱི་བའི་སྲིད་ཇུས་སོགས་འགན་འབེབ་བྱེད་པ་དང་།

བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཐད་དུ་བུད་མེད་མནའ་

འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ལ་ཉན་དགོས།  བུད་མེད་དང་བུད་མེད་རྩ་

འཛུགས་ལ་རིམ་པ་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་སུ་བུད་མེད་ཁེ་དབང་སྲུང་

སྐྱོབ་ཐད་ཀྱི་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་འདོན་དབང་ཡོད། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གདམ་བྱ་དང་

འདེམ་བྱའི་དབང་ཆ་ཡོད།  རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་དང་ས་

གནས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་ནང་དུ་གྲངས་ཀ་ངེས་ཅན་གྱི་བུད་

མེད་འཐུས་མི་ཡོད་དགོས།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ནུས་ལྡན་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་རིམ་

བཞིན་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་ས་གནས་མི་དམངས་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མེད་འཐུས་ཚབ་པའི་སྡུས་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་

དགོས།  སྡོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་སྡེ་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཁོངས་མིའི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་གྲངས་ཀ་ངེས་ཅན་ཡོད་དགོས། 



དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།   རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བུད་མེད་ལས་བྱེད་པ་གསོ་སྐྱོང་དང་

བསལ་འདེམ་བྱེད་དགོས།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་པ།

ཁེ་ལས་ལས་དོན་སྡེ་ཁག་སོགས་ཀྱིས་ལས་བྱེད་གསོ་སྐྱོང་དང་བསལ་འདེམ་

བྱེད་དུས་སུ་ངེས་པར་དུ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་རྩ་དོན་གྱི་གཞིར་འཛིན་དགོས་པར་

མ་ཟད། འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་དུ་གྲངས་ཀ་ངེས་ཅན་གྱི་བུད་མེད་ཡོད་དགོས། རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་བུད་མེད་ལས་བྱེད་པ་གསོ་སྐྱོང་དང་བསལ་

འདེམ་བྱེད་པར་མཐོང་ཆེན་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་མནའ་འབྲེལ་མཐུན་

ཚོགས་དང་།  ས་གནས་སོ་སོའི་བུད་མེད་མནའ་འབྲེལ་འཐུན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་

ཚབ་པ་རྒྱལ་ཁབ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་དོན་གྱི་དམངས་གཅོའི་གྲོས་ཐག་གཅོད་

པའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་དམངས་གཙོའི་དོ་དམ་དང་དམངས་གཙོའི་ལྟ་རྟོག་བྱེད་

དགོས།  རིམ་པ་སོ་སོའི་བུད་མེད་མནའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་དང་ཚོགས་པའི་

ཁོངས་མིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་པ།  ཁེ་ལས་ལས་

དོན་སྡེ་ཁག་སོགས་ལ་གབུད་མེད་ལས་བྱེད་པ་མཚམས་སྦྱོར་བྱས་ཆོག  



དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་བ།  བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་བརྗོད་

དང་ལུགས་ལུགས་མཐུན་གྱི་བསམ་ཚུལ་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་དང་ལེན་བྱེད་

དགོས།  བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་པའི་གོང་ཞུ་དང་ཞུ་གཏུག

གཏུག་གབཤེར་སོགས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་ངེས་པར་དུ་དོན་དངོས་རྩད་

གཅོད་བྱས་ཏེ་འགན་འཁུར་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་ལས་རྩ་འཛུགས་དང་མི་སྒེར་

གང་རུང་ནས་མགོ་གནོན་པའམ་རྒོལ་རྡུང་བཏང་མི་ཆོག  

ས་བཅད་གསུམ་པ། རིག་གནས་སློབ་གསོའི་ཁེ་དབང་། 

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་བ།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་བའི་རིག་

གནས་སློབ་གསོའི་ཁེ་དབང་ཡོད་པ་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། སློབ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་

ཡོད་གཏན་འཁེལ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་སློབ་ཞུགས་དང་སློབ་

འཕར།  མཐར་ཕྱིན་བསླབ་གནས་གནང་བ།  ཕྱི་འགྲིམས་སློབ་མ་བྱེད་པ་སོགས་

ཀྱི་ཐད་ནས་སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཁེ་དབང་ཡོད་པ་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས།  སློབ་

གྲྭའི་སློབ་མ་བསྡུ་སྐབས།  དམིགས་བསལ་གྱི་ཆེད་ལས་མིན་ན་ཕོ་མོ་ལ་ཁ་



གཡར་ཏེ་བུད་མེད་སློབ་མ་མི་ལེན་པའམ་བུད་མེད་སློབ་མ་མང་དུ་ལེན་པ་སོགས་

བྱས་མི་ཆོག 

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  སློབ་གྲྭའི་བུས་མེད་ན་གཞོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཞིར་བཟུང་

ནས་སློབ་གསོ་དང་དོ་དམ།  སྒྲིག་ཆས་སོགས་ཀྱི་ཐད་དུ་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་བུད་

མེད་ན་གཞོན་པའི་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་ཁག་ཐེག་བྱེད་

དགོས། 

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཕ་མའམ་ལྟ་རྟོག་མི་སྣ་གཞན་གྱིས་ངེས་པར་དུ་ན་ཚོད་

ལོན་པའི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་འོས་འགན་སློབ་གསོ་མྱོང་དུ་འཇུག་པའི་ལས་འགན་

ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས།  ནད་སོགས་དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དབང་

གིས་ས་གནས་མི་དམངས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་ཕུད་ན་ཚོད་ལོན་པའི་བུ་མོ་སློབ་

གྲྭར་མི་སྐྱེལ་མཁན་གྱི་ཕ་མ་དང་ལྟ་སྐྱོང་མཁན་གཞན་ལ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་

གིས་སྐྱོན་བརྗོད་སློབ་གསོར་གཏོང་དགོས་པར་མ་ཟད།  བུ་མོ་སློབ་གྲྭར་སྐྱེལ་དུ་

འཇུག་དགོས།  སྲིད་གཞུང་དང་སྤྱི་ཚོགས།  སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱིས་ནུས་ལྡན་བྱེད་

ཐབས་བེད་སྤྱད་ནས་ལོ་ན་ལོན་པའི་བུ་མོ་ཚོ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་དོན་དངོས་ཀྱི་



གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པར་མ་ཟད།  ཆ་རྐྱེན་གང་ལེགས་བསྐྲུན་ཏེ་

དབུལ་ཕོངས་དང་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན། སྤོར་བསྐྱོད་མི་གྲངས་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་ན་

ཚོད་ལོན་པའི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་སློབ་གྲྭར་སྐྱེལ་བའི་འོས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་དུ་

འཇུག་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་བ།  རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་བུད་མེད་ཁྲོད་

ཀྱི་ཡིག་རྨོངས་དང་ཕྱེད་རྨོངས་ཀྱི་བྱ་བ་གཙང་སེལ་བྱས་ཏེ་རྨོངས་སེལ་བྱས་རྗེས་

མུ་མཐུད་དུ་སློབ་གསོའི་འཆར་འགོད་ནང་དུ་འཇུག་དགོས། བུད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་

དང་འཚམ་པའི་རྩ་འཛུགས་རྣམ་པ་དང་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྤྱད་དེ་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་

ཁག་གིས་བྱེ་བྲག་ཏུ་རྩ་འཛུགས་དང་ལྟ་རྟོག་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་བ། རིམ་པོ་སོ་སོའི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་དང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་

གིས་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་གྲོང་བརྡལ་དང་ཞིང་སྡེའི་བུད་མེད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་

གཞིར་བཟུང་ནས་བུད་མེད་ལ་ལས་རིགས་སློབ་གསོ་དང་ལག་རྩལ་གསོ་སྦྱོང་

བྱེད་པ་རྩ་འཛུགས་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་པ། ཁེ་



ལས་ལས་དོན་སྡེ་ཁག་སོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབ་ལག་

བསྟར་བྱས་ཏེ་བུད་མེད་རྣམས་ཚན་རིག་དང་ལག་རྩལ། རྩོམ་རིག སྒྱུ་རྩལ། རྩོམ་

རིག རིག་གནས་བྱེད་སྒོ་གཞན་དག་བཅས་སུ་ཞུགས་པ་ཁག་ཐེག་བྱས་ཏེ་སྐྱེས་

པ་དང་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་ཁེ་དབང་ཡོད་པ་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས།

 ས་བཅད་བཞི་བ། ངལ་རྩོལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་དབང་ཁག་ཐེག 

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་མཚུངས་

ཀྱི་ངལ་རྩོལ་ཁེ་དབང་ཡོད་པ་ཁག་ཐེག་བྱས་ཡོད། 

དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།  ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ལས་བཟོ་བ་བསྡུ་དུས་སུ་སྐྱེས་མ་

དང་མི་འཚམ་པའི་ལའ་རིགས་དང་ལས་གནས་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ཕོ་མོའི་ཁྱད་

པར་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བུད་མེད་མི་བསྡུ་བའམ་ཚད་གཞི་ལས་མང་དུ་བསྡུ་བ་བྱས་

མི་ཆོག  སྡེ་ཁག་སོ་སོས་བུད་མེད་ལས་བཟོ་བ་བསྡུ་སྐབས་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་

ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱའམ་ཞབས་ཞུའི་གྲོས་ཆིངས་འཇོག་དགོས།  ངལ་རྩོལ་གན་

རྒྱའམ་ཞབས་ཞུའི་གྲོས་ཆིངས་ནང་དུ་བུད་མེད་ལས་བཟོ་བའི་གཉེན་སྒྲིག་དང་བུ་

སྐྱེ་སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་གཏན་འབེབ་བྱས་མི་ཆོག  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཏན་འབེབ་



ལས་གཞན། ལོ་བཅུ་དྲུག་ལ་མ་ལོན་པའི་བུད་མེད་ལས་བཟོ་བ་བཀོལ་མི་ཆོག  

དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་བ། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ལ་ལས་ཀ་དང་ལས་གླ་འདྲ་མཚུངས་

ཡིན་པར་བྱེད་དགོས་ལ།  སྤྱི་ཚོགས་ཕན་བདེ་སོགས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པར་སྐྱེས་པ་

དང་འདྲ་མཐུན་གྱི་ཁེ་དབང་ཡོད། 

དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་བ།  ལས་གནས་འཕར་བ་དང་ལས་རིམ་འཕར་བ།  ཆེད་ལས་

ལག་རྩལ་ལ་གདེང་འཇོག་གསལ་བོ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་ཕོ་མོ་འདྲ་

མཉམ་གྱི་རྩ་དོན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པ་ལས་བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས་མི་ཆོག

དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ།  ལས་ཁུངས་གང་ཡིན་ཡང་བུད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཞིར་

བཟུང་ནས་ཁྲིམས་ལྟར་བུད་མེད་ཀྱི་བྱ་བ་དང་ངལ་རྩོལ་སྐབས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་

དང་བདེ་ཐང་ལ་ཁག་ཐེག་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པ་ལས་བུད་མེད་དང་མི་

འཚམ་པའི་ལས་ཀ་དང་བྱ་བ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་མི་ཆོག   བུད་མེད་ལ་ཟླ་མཚན་

འབབ་དུས་དང་མངལ་ཆགས་དུས། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་དུས་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་

གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས།  ལས་ཁུངས་གང་ཡིན་ཡང་གཉེན་སྒྲིག་དང་མངལ་

ཆགས་པ།  ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བུད་མེད་ལས་



བཟོ་བའི་ཟླ་ཕོགས་ཉུང་དུ་གཏོང་བའམ་ལས་འབུད་བཏང་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་

གིས་ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱའམ་ཞབས་ཞུའི་གྲོས་ཆིངས་མེད་པར་བཟོས་མི་ཆོག འོན་

ཀྱང་བུད་མེད་ལས་བཟོ་བས་ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱའམ་ཞབས་ཞུའི་གྲོས་ཆིངས་

མཚམས་བཞག་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་ཡིན།  སྡེ་ཁག་སོ་སོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ལས་འཁྱར་ངལ་གསོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་དུས་སུ་ཕོ་མོར་ཁ་གཡར་

ནས་ བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས་མི་ཆོག  

དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་སྤྱི་ཚོགས་

རོགས་རམ།  སྤྱི་ཚོགས་ཕན་ཁེ།  སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞི་སོགས་

འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ནས་བུད་མེད་ཀྱིས་ཁེ་དབང་དེ་དག་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པར་

ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བུད་མེད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་

སྒྲུབ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དགེ་ཕན་བྱེད་སྒོ་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བྱིས་པ་གསོ་སྐྱེས་འགན་སྲུང་ལམ་ལུགས་

ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་གསོ་སྐྱེ་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་སྲུང་ལམ་ལུགས་གཞན་དག་

འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས།  ས་གནས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་འབྲེལ་



ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་དབུལ་ཕོངས་བུད་མེད་ལ་གསོ་སྐྱེས་རོགས་སྐྱོར་འདོན་སྤྲོད་

བྱེད་དགོས། 

ས་བཅད་ལྔ་པ། རྒྱུ་ནོར་གྱི་དབང་ཆ། 

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།  རྒྱས་ཁབ་ཀྱིས་བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་མཐུན་གྱི་རྒྱུ་

ནོར་ཁེ་དབང་ཡོད་པ་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ།  གཉེན་སྒྲིག་དང་ཁྱིམ་ཚང་གཞུུང་རྒྱུའི་འབྲེལ་བའི་ཁྲོད་

དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཟོས་མི་ཆོག 

དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ།  བུད་མེད་ལ་ཞིང་སྡེའི་ས་ཞིང་འགན་གཙང་ལེན་དང་ཐུན་

མོང་རྩ་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕན་ཆ་བགོ་འགྲེམས།ས་ཞིང་ཕྱིར་བསྡུའམ་བསྡུ་

སྤྱོད་ཀྱི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ།  ཁང་ས་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཐད་དུ་སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་མཐུན་

གྱི་ཁེ་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད། 

དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ།  རྩ་འཛུགས་དང་མི་སྒེར་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་།  བུད་མེད་

གཉེན་མ་སྒྲིག་པ་དང་གཉེན་སྒྲིག་པ།  གཉེན་འཐོར་བ།  ཁྱོ་ག་ཤི་བ་སོགས་ལ་

རྐྱེན་བྱས་ཏེ་ཞིང་སྡེའི་ཐུན་མོང་རྩ་འཛུགས་ཁྲོད་ཀྱི་ཁེ་དབང་དག་ལ་གནོད་བྱས་མི་



ཆོག  གཉེན་སྒྲིག་ལས་ཕོ་ཕྱོགས་མོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སར་གནས་ཚང་བཅས་པ་ལ་ཕོ་

མོ་གཉིས་ཀར་ས་དེའི་ཞིང་སྡེའི་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་རྩ་འཛུགས་ཁྲོད་ཀྱི་ཁེ་

དབང་འདྲ་མཐུན་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད། 

དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ། བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་བར་རྒྱུ་ནོར་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་དབང་

ཆ་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆོག   རིམ་པ་གཅིག་པའི་ཁྲིམས་

གཏན་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་གྱི་ཁྲོད་དུ་བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས་མི་ཆོག  ཁྱོ་ག་ཤི་

བའི་བུད་མེད་ལ་རྒྱུ་ནོར་བགོ་བྱ་རྒྱག་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པས་མི་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་

དེར་ཐེ་གཏོགས་མི་ཆོག  

དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ།  ཁྱོ་ག་ཤི་བའི་བུད་མེད་ཀྱིས་ཨ་མྱེས་ཨ་ཕྱི་ལ་གཉོར་སྐྱོང་གི་

འགན་འཁུར་བ་ཡིན་ན།  དེ་གཉིས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོའི་རྒྱུ་ནོར་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་

ཡིན་པས་བུ་བུ་མོའི་རྒྱུ་ནོར་ཚབ་ལེན་བྱེད་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ཐེབས། 

ས་བཅད་དྲུག་པ། མི་ལུས་དབང་ཆ། 

དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་མི་

ལུས་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས། 



དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ།  བུད་མེད་ཀྱི་མི་ལུང་རང་དབང་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་མི་ཆོག

ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པར་བཀག་འགོག་བྱེད་པ་དང་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་བྱེད་

ཐབས་གཞན་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་མི་ལུས་རང་དབང་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་

པ།  ཁྲིམས་མཐུན་མ་ཡིན་པར་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ཕུང་ལ་སྔོག་བཤེར་བྱེད་པ་

སོགས་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ། བུད་མེད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་བདེ་ཐང་དབང་ཆ་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཟོས་

མི་ཆོག  བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་འདོར་བའམ་ཆུ་ནང་དུ་གཅུགས་པ་སོགས་བྱས་མི་ཆོག

བུ་མོ་སྐྱེས་པའམ་གསོ་སྐྱེས་ནུས་པ་མེད་པའི་བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་གཉའ་

གནོན་བྱས་མི་ཆོག  རྨོངས་དད་དང་དྲག་ཤུགས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བུད་མེད་

ལ་གནོད་སྐྱེལ་མི་ཆོག  བུད་མེད་ནད་པ་དང་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན། རྒ་རྒས་སོགས་

འདོར་བ་དང་བརྙས་བཅོས་བྱས་མི་ཆོག  

དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ།  བུད་མེད་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའམ་བཙོང་མི་ཆོག   བུད་མེད་

བཙོང་བའམ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་ཉོས་མི་ཆོག  བཙོང་བའམ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་

བུད་མེད་སྐྱོབ་པར་བཀག་འགོག་བྱས་མི་ཆོག  རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་སྲིད་



གཞུང་དང་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས།  དམངས་སྲིད་ངལ་རྩོལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་

སྲུང་།  འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་སྡེ་ཁག་གིས་རང་རང་གི་ལས་འགན་ལྟར་དུས་ཐོག་

ཏུ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་བུད་མེད་སྐྱོབ་པའི་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་རྗེས་ཀྱི་

བྱ་བ་ལེགས་པོར་སྒྲུབ་པ་དང་བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་དང་མཉམ་

འབྲེལ་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་བྱ་བ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་དགོས།  མི་སུས་ཀྱང་བཙོང་

བའམ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས་མི་ཆོག  

དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ།  བུད་མེད་ལ་ཆགས་སྲིད་བར་ཆད་བྱས་མི་ཆོག   གནོད་

སྐྱོན་ཐེབས་པའི་བུད་མེད་ལ་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་གཏུག་

བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། 

དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ།  སྨད་འཚོང་དང་གར་མ་བྱས་མི་ཆོག   བུད་མེད་ལ་སྨད་

འཚོང་བྱེད་པའམ་དམའ་འབེབ་བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོ་རྩ་འཛུགས་དང་བཙན་དབང་།

གཡོ་འགུག གནས་སྡོད། མཚམས་སྦྱོར་སོགས་བྱེད་མི་ཆོག  བུད་མེད་ཀྱིས་

ཆགས་སྲིད་རང་བཞིན་གྱི་བྱེད་སྒོ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པ་རྩ་འཛུགས་དང་བཙན་དབང་

གཡོ་འགུག་བྱས་མི་ཆོག 



དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ།  བུད་མེད་ཀྱི་སྙན་གྲགས་དབང་ཆ་དང་གཟི་བརྗིད་དབང་ཆ།

གསང་བའི་དབང་ཆ།  པར་དབང་སོགས་མི་གཞིའི་དབང་ཆ་ལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེད།  དམའ་འབེབ་དང་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་

བརྒྱུད་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་མི་གཞི་ལ་རྡོག་རྫིས་བཏང་མི་ཆོག  སྨྱན་མང་གཟུགས་

དང་བྱེད་ཐབས་གཞན་པ་བརྒྱུད་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་སྙན་དབང་ལ་དམའ་འབེབ་བྱས་

མི་ཆོག  མི་སྒེར་འཉད་པ་མ་བྱུང་བར་ཁེ་ཕན་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་བརྡ་

ཁྱབ་དང་ཟོང་རྟགས།འགྲེམ་སྤེལ་སྟེགས་བུ། ཚགས་པར། དུས་དེབ།དཔེ་ཆ།སྒྲ་

བཟོ། གློག་བརྡལ་པར་མ། དྲ་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་པར་བཟང་སྤྱོད་

མི་ཆོག 

ས་བཅད་བདུན་པ། གཉེན་སྒྲིག་དང་ཁྱིམ་ཚང་ཁེ་དབང་། 

དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ།  རྒྱས་ཁབ་ཀྱིས་བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་

གཉེན་སྒྲིག་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ཁག་ཐེག་བྱས་ཡོད། 

དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ།  རྒྱས་ཁབ་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་གཉེན་སྒྲིག་རང་དབང་རང་

བདག་དབང་ཆར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད།  བུད་མེད་ཀྱི་གཉེན་སྒྲིག་དང་གཉེན་འཐོར་བཟང་



ཆ་ལ་བཀག་འགོག་བྱས་མི་ཆོག  

དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ། བུད་མེད་ལ་མངལ་ཆགས་པའི་དུས་སམ་བྱིས་པ་སྐྱེས་པའི་ལོ་

གཅིག་གམ་བྱིས་པ་སྐྱེ་མཚམས་བཞག་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་དུ་ཕོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་

གཉེན་འཐོར་རེ་འདུན་བཏོན་མི་ཆོག  བུད་མེད་ཀྱིས་གཉེན་འཐོར་རེ་འདུན་བཏོན་

པའམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ངེས་པར་དུ་ཕོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཉེན་འཐོར་རེ་ཞུ་

དང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཡོད་ན་བཀག་རྒྱ་འདིར་མི་འདུ། 

དོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པ།  ཁྱིམ་ཚང་ནང་དུ་བུད་མེད་ལ་གཅར་རྡུང་བྱེད་མི་ཆོག  རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱིས་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གི་དྲག་ཤུགས་སྔོན་འགོག་དང་

མཚམས་གཅོད་བྱེད་དགོས།  སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་དང་དམངས་སྲིད་སྲིད་འཛིན་

ཁྲིམས་འཛིན་སྡེ་ཁག  ཞིང་གྲོང་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་རྩ་འཛུགས།

སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱིས་རང་རང་གི་འགན་དབང་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཁྱིམ་

ཚང་གི་དྲག་སྤྱོད་ལ་སྔོན་འགོག་དང་མཚམས་གཅོད་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ལྟར་གནོད་

ཐེབས་བུད་མེད་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པ།  བུད་མེད་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏན་འབེབ་བྱས་པའི་བཟའ་ཚང་



ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་ནོར་ལ་ཁྱོ་ག་དང་འདྲ་བར་བདག་བཟུང་བཀོད་སྤྱོད།  ཁེ་ཕན་དང་

ཆད་གཅོད་སོགས་ཀྱི་དབང་ཆ་ཡོད།  དེ་ལ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཡོང་སྒོའི་གནས་

ཚུལ་གྱིས་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ཐེབས།  བཟའ་མི་གཉིས་ཀྱིས་གཉེན་སྒྲིག་འབྲེལ་བའི་

ཁྲོད་དུ་རང་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་རང་རང་ལ་ཐོབ་པ་ཤོག་ངོས་ནས་གཏན་འབེབ་བྱས་

ཡོད་ཚེ། བུད་་མེད་ཀྱིས་བྱིས་པ་གཉོར་སྐྱོང་དང་རྒན་པར་བདག་སྐྱོང་། ཁྱོ་གའི་བྱ་

བར་རོགས་རམ་སོགས་ཀྱི་འོས་འགན་མང་པོ་འཁུར་གྱིན་ཡོད་ཚེ།  གཉེན་འཐོར་

བྱེད་དུས་སྐྱེས་པ་ལ་སྐྱིན་ཚབ་འཇལ་བའི་རེ་བ་བཏོན་ཆོག 

དོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ། བཟའ་ཚང་ཐུན་མོང་ལ་ཡོད་པའི་ཁང་པ་ནི་བཟའ་འཐོར་བྱེད་

སྐབས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་བརྒྱུད་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།  གྲོས་

འཆམ་མི་བྱུང་བ་ཡོད་ཚེ། མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་གཞིར་བཟུང་ནས་བྱིས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་ལ་བརྩི་མཐོང་བྱེད་པའི་

རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད།  ཁྱོ་ཤུག་ཕྱོགས་གཉིས་ལ་ཐག་གཅོད་

ཡོད་ན་འདིར་མི་གཏོགས།  བཟའ་ཚང་ཐུན་མོང་ལ་ཡོད་པའི་གཡར་པའི་ཁང་པ་

ཡིན་ན།  བུད་མེད་ཀྱི་སྡོད་ཁང་ནི་བྱིས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་ལ་བདག་སྐྱོང་



བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ། ཕ་མ་གཉིས་ལ་ནར་མ་སོན་པའི་བྱིས་པ་འདྲ་མཉམ་གྱིས་ལྟ་

སྐྱོང་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།  ཕ་ཤི་བའམ་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཉམས་པ།  ཡང་

ན་གནས་ཚུལ་གཞན་གྱི་དབང་གིས་ནར་མ་སོན་པའི་བྱིས་པའི་ལྟ་སྐྱོང་བ་བྱེད་མི་

ཐུབ་ན་ཨ་མའི་ལྟ་སྐྱོང་དབང་ཆ་ལ་སུས་ཀྱང་ཐེ་གཏོགས་བྱས་མི་ཆོག 

དོན་ལྔ་བཅུ་པ།  གཉེན་འཐོར་བྱེད་དུས་བུད་མེད་ལ་བྱིས་པ་མེད་པའི་ལག་ཐབས་

བྱས་པའམ་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་པའི་དབང་གིས་སྐྱེ་འཕེལ་ནུས་པ་ཉམས་ཡོད་ན། བྱིས་

པ་གཉོར་སྐྱོང་གི་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་དུས་བྱིས་པའི་ཁེ་དབང་ལ་ཕན་པའི་ཆ་རྐྱེན་

འོག་ཏུ་མོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུགས་མཐུན་རེ་བ་དང་ལེན་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་ང་གཅིག་པ།  བུད་མེད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབ་ལྟར་

བྱིས་པ་སྐྱེ་བའི་ཁེ་དབང་ཡོད་ལ་བྱིས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་རང་དབང་ཡང་ཡོད།  བྱིས་པ་

སྐྱེ་བའི་ན་ཚོད་ལ་སླེབས་ཡོད་པའི་ཁྱི་ཤུག་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབ་ལྟར་འཆར་ལྡན་བུ་སྐྱེ་བྱེད་དགོས་ལ།  འབྲེལ་ཡོད་བདེ་

ཁག་གིས་བདེ་འཇགས་དང་ནུས་ལྡན་གྱི་མངལ་འགོག་སྨན་དང་ལག་རྩལ་



འདོན་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།  མངལ་མེད་ལག་ཐབས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱེས་མའི་

བདེ་ཐང་དང་བདེ་འཇགས་ལ་ཁག་ཐེག་བྱེད་ཐུབ་དགོས།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཉེན་

སྔོན་བདེ་སྲུང་དང་མངལ་དུས་བདེ་སྲུང་གི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་མ་བུ་

བདེ་སྲུང་གི་བྱ་བ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས།  རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་སྲིད་

གཞུང་གིས་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་བུད་མེད་ལ་འཆར་ལྡན་བུ་སྐྱེས་ཀྱི་

ལག་རྩལ་ཞབས་ཞུ་བྱེད་པ་ཁག་ཐེག་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་འཕེལ་བདེ་ཐང་གི་ཆུ་ཚད་མཐོར་

འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། 

ས་བཅད་བརྒྱད་པ། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་འོས་འགན། 

དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ། བུད་མེད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ན་

འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་ཁྲིམས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའམ་དོན་གཅོད་ལས་

ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་བྱས་ནས་དོན་གཅོད་བྱེད་དགོས།  ཡང་ན་མི་དམངས་ཁྲིམས་

ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་དགོས།  དཔལ་འབྱོར་ལ་དཀའ་ཁག་འཕྲད་ནས་ཁྲིམས་

འཛིན་གྱི་རོགས་སྐྱོབ་མཁོ་བའི་བུད་མེད་ལ་ས་གནས་དེའི་ཁྲིམས་ལུགས་རོགས་

སྐྱོབ་ལས་ཁུངས་སམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་



མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་རོགས་སྐྱོར་རམ་ཁྲིམས་མཐུན་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་

དགོས། 

དོན་ཚན་ང་གསུམ་པ།  བུད་མེད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་གནདོ་སྐྱོན་ཐེབས་

པ་ཡིན་ན།  བུད་མེད་རྩ་འཛུགས་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱས་ཆོག་ལ།  བུད་མེད་རྩ་

འཛུགས་ཀྱིས་གནོད་ཐེབས་བུད་མེད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

དགོས་པར་མ་ཟད།  འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ལ་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་

ནས་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་ཀྱི་རེ་བ་འདོན་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།  འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་

ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་ལན་སློག་

དགོས། 

དོན་ཚན་ང་བཞི་པ། བུད་མེད་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་པའི་བུད་མེད་ལ་

ཞུ་གཏུག་རོགས་སྐྱོབ་དགོས་ཚེ་རོགས་རམ་བྱེད་དགོས།  བུད་མེད་མཉམ་

འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་བུད་མེད་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཚོགས་

པ་ངེས་ཅན་གྱི་ཁེ་དབང་ལ་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་བརྙན་ལམ་བརྒྱུད་ནས་

ཐེར་འདོན་དང་དགག་རྒྱག་བྱས་ཆོག་པར་མ་ཟད།  འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་ལ་ཞིབ་



བཤེར་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་རེ་བ་འདོན་དབང་ཡོད། 

དོན་ང་ལྔ་པ།  ཁྲིམས་ལུགས་འདིའི་གཏན་འབེབ་ལ་འགལ་ནས་བུད་མེད་ཀྱིས་

གཉེན་མ་སྒྲིག་པ་དང་། གཉེན་སྒྲིག་པ། གཉེན་འཐོར་བ། ཁྱོ་ག་ཤི་བ་སོགས་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཞིང་སྡེ་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་རྩ་འཛུགས་ཁྲོད་ཀྱི་ཁེ་

ཕན་སྣ་ཚོགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཏང་བའམ་ཁྱོ་ག་མོ་ཕྱོགས་ཁྱིམ་ཚང་དག་གཞིར་

བཅས་ནས་ཕོ་ཕྱོགས་དང་བིས་པར་དབང་བའི་ས་དེའི་ཞིང་སྡེའི་ཐུན་མོང་དཔལ་

འབྱོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་མིས་འདྲ་མཉམ་དབང་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཏང་བ་ཡིན་

ན།ཞིང་མི་དམས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་ལྟར་འདུམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ལ།

གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་མཁན་གྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་ཞིང་སྡེའི་ས་ཞིང་འགན་གཙང་ལེན་

དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་དོན་གཅོད་སྙན་ཞུ་འབུལ་པའམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་

ཁང་ལ་གཏུག་ཆོག མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཀྱང་ཁྲིམས་ལྟར་དང་ལེན་བྱེད་

དགོས། 

དོན་ཚན་ང་དྲུག་པ།  ཁྲིམས་སྲོལ་འདི་དང་འགལ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་

ཁེ་དབང་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཏང་བའམ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་གཞན་གྱི་



གཏན་འབེབ་དང་འགལ་ནས་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན་ན།  ཐག་གཅོད་

དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས།  རྒྱུ་ནོར་རམ་ཡང་ན་གྱོང་གུད་གཞན་ཐེབས་ཚེ་ཁྲིམས་ལྟར་

དམངས་དོན་འོས་འགན་འཁུར་དགོས།  ཉེས་པ་གྲུབ་ཚེ་ཁྲིམས་ལྟར་སྲིད་དོན་

འོས་འགན་འདྲི་གཅོད་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་ང་བདུན་པ།  ཁྲིམས་སྲོལ་འདི་དང་འགལ་ཏེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་ལ་

གནོད་སྐྱོན་བཟོས་པའི་སྙན་ཞུ་དང་ཞུ་གཏུག  གཏུག་བཤེར་སོགས་ལ་དུས་

འགྱངས་དང་ཕྱིར་བསྣུར།  མགོ་མནན་ནས་ཐག་གཅོད་མི་བྱེད་པ།  ཡང་ན་གོང་

གཏུག་དང་ཞུ་གཏུག  གཏུག་བཤེར་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་ལ་རྒོལ་ལན་སློག་པ་

སོགས་ལ་དེ་ཉིད་གནས་སའི་ལས་ཁུངས་དང་གཙོར་སྐྱོང་བདེ་ཁག་སམ་གོང་

རིམ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་བརྡ་ནན་མོ་ཕབ་སྟེ་དག་ཐེར་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།

ཁྲིམས་ལྟར་ཐད་ཀར་འགན་འཁུར་བའི་གཙོ་སྐྱོང་མི་སྣ་དང་ཐད་ཀར་འགན་འཁུར་

བའི་མི་སྣ་གཞན་དག་ལ་སྲིད་འཛིན་ཆད་པ་གཅོད་དགོས། ཁྲིམས་ལུགས་འདིར་

འགལ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གསོའི་དབང་ཆ་དང་ངལ་རྩོལ་དང་སྤྱི་

ཚོགས་འགན་སྲུང་དབང་ཆ།  མི་ལུས་དང་རྒྱུ་ནོར་དབང་།  གཉེན་སྒྲིག་ཁྱིམ་ཚང་



གི་དབང་ཆ་སོགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་མཁན་ལ་དེ་ཉིད་གནས་སའི་ལས་

ཁུངས་དང་གཙོ་སྐྱོང་སྡེ་ཁག་སམ།གོང་རིམ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་བརྡ་ནན་མོ་

བྱས་ཏེ་དག་ཐེར་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།  ཐད་ཀར་འགན་འཁུར་བའི་གཙོ་སྐྱོང་མི་

སྣ་དང་ཐད་ཀར་འགན་འཁུར་མཁན་གཞན་དག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣར་

གཏོགས་ན།  ལས་ཁུངས་དེ་དང་དེའི་འགོ་ཁྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་

སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ།  ཁྲིམས་སྲོལ་འདི་དང་འགལ་ནས་བུད་མེད་ལ་ཆགས་སྲིད་

བར་ཆད་གཏོང་བ་དང་ཁྱིམ་ཚང་དྲག་ཤུགས་སྤྱོད་པ།  བདེ་སྲུང་དོ་དམ་དང་འགལ་

བའི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་མཁན་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་པའི་མིས་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་

གཏུག་བཤེར་བྱས་ནས་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་བྱེད་དུ་འཇུག་པའམ་མི་དམངས་

ཁྲིམས་ཚང་ལ་དམངས་དོན་ཞུ་གཏུག་བྱས་ཆོག 

དོན་ཚན་ང་དགུ་པ།  ཁྲིམས་སྲོལ་འདི་དང་འགལ་ནས་སྨྱན་བྱེད་དམ་བྱེད་ཐབས་

གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་མི་གཞི་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས་པ་ཡིན་ན།  རིག་གནས་

དང་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན།  གློག་བརྙན་འཕྲིན།  གསར་འགྱུར་སྡེ་ཁག་སོགས་



འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་རང་འགུལ་གྱིས་རང་གི་འོས་འགན་ལྟར་དུ་བཀའ་བརྡ་

བཏང་ནས་དག་ཐེར་ནན་མོ་བྱེད་དགོས་པར་མ་ཟད།  སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་བྱེད་

དགོས། 

ས་བཅད་དགུ་པ། ཟུར་སྣོན། 

དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ།  རྫོང་དང་མི་དམངས་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་འདི་གཞིར་བཟུང་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས་གཏན་འབེབ་

བྱས་ཆོག མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་

ཁྲིམས་འདིར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་ནས་ས་དེའི་བུད་མེད་ཀྱི་

ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་དང་སྦྱར་ཏེ་མཉེན་ཆ་དོད་པའི་སྒོ་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་

ཐབས་གཏན་འབེབ་བྱེད་པའམ་གཏན་འབེབ་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཆོག  རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་

གཏན་འབེབ་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་རྗེས་སུ་ད་གཟོད་ནུས་པ་ལྡན་པར་གྱུར།  རང་

སྐྱོང་རྫོང་དང་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་གཏན་འབེབ་ནི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཐད་

གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་གནས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་



ཚོགས་ཀྱིས་ཆོག་མཆན་བཀོད་རྗེས་སུ་ནུས་པ་ཐོན་ལ། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་

འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ལ་སྙན་ཞུ་བྱས་ནས་ཉར་ཚགས་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ།  ཁྲིམས་སྲོལ་འདི་ནི་༡༩༩༢ལོའི་ཟླ༡༠ཚེས་༡ཉིན་ནས་

བཟུང་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་བརྩམས།  


