
གདདོ་མའི་མ་ིདམངས་དང་�ངས་�ང་ཚ�གས་�འི་ིཁ་ེདབང་།

གདདོ་མ་དང་ཚ�་བའ་ིམ་ིདམངས་�་ི�་ིཆངིས།

༡༩༨༩་ལཽ། （�ི་ཆིངས་༡༦༩པ།）

�བས་དོན་�ག་པའི་�ལ་�ིའི་ལས་བཟོ་བའི་�་འ�གས་�ི་ཚ�གས་ཆེན་ཏེ་༡༩༨༩་ལོའི་�་༦པའི་ཚ�ས་༢༧་ལ་གཏན་

འབེབས་�ས།

༡༩༩༡་ལོའི་�་༩་པའི་ཚ�ས་༥་ལ་ལག་བ�ར་�ས་ཆོད་�ང་བ་ཡིན།

�ལ་�ིའི་ལས་བཟོ་བའི་�་འ�གས་�ི་ཚ�གས་ཆེན་ནི་�ལ་�ིའི་ལས་བཟོ་�ས་�ི་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ིས་�་འ�གས་

�ས་པ་བ�ད། ༡༩༨༩་ལོའི་�་༦པའི་ཚ�ས་༢༧་ལ་རི་ནིས་ཝ་ནས་�བས་དོན་�ག་པ་འཚ�གས།

༡༩༥༧་ལོའི་《གདོད་མ་དང་ཚ�་བའི་མི་དམངས་�ི་�ི་ཆིངས》དང་《�ོས་འཆར་ཡིག་ཆ》འི་ནང་

འ�ས་པའི་�ལ་�ིའི་ཚད་གཞི་ལ་མཉམ་འཇོག་དང་།《འཛམ་�ིང་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་བ�གས་གཏམ།》《དཔལ་

འ�ོར། �ི་ཚ�གས། རིག་གནས་ཁེ་དབང་གི་�ལ་�ིའི་མནའ་འ�ེལ།》《�ི་དམངས་ཁེ་དབང་ཆབ་�ིད་ཁེ་དབང་གི་�ལ་

�ིའི་མནའ་འ�ེལ།》སོགས་དང་མཐོང་�ང་དོར་བར་འ�ེལ་བའི་�ལ་�ིའི་ག�ང་�གས་�ི་གཏན་འབེབས་ལ་ཞིབ་�ོག་

�ོས། ༡༩༥༧་ལོའི་�ན་ཆད་ནས་�ལ་�ིའི་�ིམས་�གས་ཐད་ཐོབ་པའི་འཕེལ་རིམ་དང་། འཛམ་�ིང་གི་ས་གནས་སོ་

སོའི་གདོད་མ་དང་ཚ�་བའི་མི་རིགས་�ི་མིག་�འི་འཕེལ་�ས་གནས་�ལ་དག་ལ་ལ་དམིགས་ནས་�ལ་�ིའི་ཚད་�ན་

གསར་བ་ཞིག་གིས་�ར་ཡོད་ཚད་�ན་�ོད་�ི་�ོགས་�ང་དོར་བར་བསམ་གཞིགས་�ས་པ་བ�ད། མི་རིགས་འདི་དག་

གིས་རང་ཉིད་�ོད་པའི་�ལ་ཁབ་�ི་�ོམ་གཞིའི་ནང་�་མི་རིགས་རང་ཉིད་�ི་ལས་�ངས་དང་། འཚ�་བ་རོལ་

�ངས། དཔལ་འ�ོར་འཕེལ་�ས་སོགས་ལ་རང་བདག་གིས་དོ་དམ། མི་རིགས་རང་གི་�ད་ཆོས། �ད་བ�། ཆོས་�གས་

སོགས་དར་�ེལ་�ེད་པའི་རེ་འ�ན་ཡོད་པ་ཤེས་�ོགས་�ང་།

མི་རིགས་འདི་དག་གིས་རང་ཉིད་�ོད་སའི་�ལ་ཁབ་ཁོངས་�ི་འཛམ་�ིང་གི་ས་ཆ་མང་ཤོས་�་མི་�ངས་

གཞན་དག་དང་འ�་བར་གཞི་�འི་དབང་ཆ་འ�་མཉམ་�ིས་ལོངས་�ོད་�ས་མི་ཆོག་པ་དང་། ཁོ་ཚ�འི་�ིམས་



�གས། རིན་ཐང་�་�ལ། གོམས་�ོལ། �་�ལ་སོགས་ལ་�ན་པར་�ང་�ེག་ཐེབས་�ིན་ཡོད་པར་མཉམ་འཇོག་�ང་

ལ། གདོད་མ་དང་ཚ�་བའི་མི་རིགས་�ིས་མིའི་རིགས་རིག་གནས་�ི་�་མང་རང་བཞིན་ལ་དོ་�ང་གིས་མིའི་རིགས་�ི་

ཚ�གས་�ི་ཞི་བདེ་དང་�ེ་ཁམས་དོ་མཉམ། �ལ་�ིའི་མཉམ་འ�ེལ་དང་ཕན་�ན་ལ་�ས་ལོན་�ེད་པ་སོགས་ལ་དམིགས་

གསལ་�ི་མཛད་�ེས་འཇོག་པར་རེ་འ�ན་�་དགོས་ལ། གཤམ་�་�ོས་པའི་དོན་ཚན་དག་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཁབ་

དང་། མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཁབ་�ི་འ�་རིགས་དང་ཞིང་ལས་�་འ�གས། མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཁབ་�ི་�ོབ་གསོ། ཚན་རིག་

དང་རིག་གནས་�་འ�གས། འཛམ་�ིང་འ�ོད་བ�ེན་�་འ�གས། མེ་�ིང་གི་ཧིན་�་ཨན་མིའི་མ�ན་ཚ�གས་སོགས་

�ིས་ཚད་རིམ་འོས་འཚམ་དང་སོ་སོའི་�བ་ཁོངས་ནང་�ལ་ནས་�ན་མངོ་གིས་མཉམ་འ�ེལ་ངང་�ིག་བཟོ་�ང་བ་

དང་། དོན་ཚན་འདི་དག་གི་ལག་བ�ར་ལ་ཁག་ཐེག་དང་�ལ་འདེད་�ེད་པར་�་མ�ད་�་མཉམ་འ�ེལ་�ེད་དགོས་

པར་མཉམ་འཇོག་�ོས། ༡༩༥༧་ལོའི་《གདོད་མ་དང་ཚ�་བའི་མི་དམངས་�ི་�ི་ཆིངས།（ཨང་�གས་༡༠༧པ།）》ཚ�གས་

འ�འི་�ོས་རིམ་བཞི་བའི་�ོས་འཆར་�་ཚ�གས་བ�ད་ནས་ཆ་ཤས་ལ་�་དག་�ེད་པར་�ོས་འཆམ་�ང་།

�ལ་�ིའི་�ི་ཆིངས་�ི་�མ་པ་བ�ད་ནས་�ོས་འཆར་དང་ལེན་�ོས་༡༩༥༧་ལོའི་《གདོད་མ་དང་ཚ�་བའི་མི་

དམངས་�ི་�ི་ཆིངས།》་�་དག་�ེད་པ་གཏན་འཁེལ་�ས་ལ་༡༩༨༩་ལོའི་�་༦པའི་ཚ�ས་༢༧ལ་གཤམ་�ི་�ི་ཆིངས་

གཏན་འབེབས་�ང་བ་ཡིན། �ི་ཆིངས་འདི་བེད་�ོད་གཏོང་�ས་༡༩༨༩་ལོའི་《གདོད་མ་དང་ཚ�་བའི་མི་དམངས་�ི་�ི་

ཆིངས།》ཞེས་�ངས་ཆོག

དནོ་ཚན་དང་པོ། �འི་ི�དི་�ས།

དོན་�ང་དང་པོ།

གཅིག �ི་ཆིངས་འདི་བེད་�ོད་གཏོང་�ལ།

ཀ �ེར་�གས་�ལ་ཁབ་�ི་ཚ�་བའི་མི་རིགས་དང་དེའི་�ི་ཚ�གས། རིག་གནས། དཔལ་འ�ོར་གནས་�ལ་སོགས་�ལ་

ཁབ་དང་�ི་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་�ི་གཞན་དག་དང་�ད་པར་ཡོད་མཁན། ས་ཁམས་མ་ལག་ཡོངས་�ོགས་སམ་ཆ་ཤས་ཁོ་ཚ�་



རང་�ེང་གི་གོམས་�ོལ་ལམ་�ོལ་�ན། ཡང་ན་ཆེད་ལས་�ི་�ིམས་�གས་སམ་�ིག་�ོལ་�ིས་གཏན་འབེབས་�ས་ཡོད་

མཁན།

ཁ �ེར་�གས་�ལ་ཁབ་�ི་མི་རིགས་ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ་བམ་�ལ་ཁབ་དེ་གའི་ས་�ལ་ག་གེ་མོས་བཙན་འ�ལ་

ལམ་མངའ་བ�་�ས་ཚ�། ཡང་ན་མིག་�འི་�ལ་མཚམས་�ིས་གཏན་འབེབས་�ས་ཚ�་གཏན་�ོད་�ས་ཟིན་པའི་མི་�ད་

�ེས་མ་ནི་གདོད་མར་བ�ི་བ་དང་། �ིམས་�གས་གོ་གནས་ག་འ�་ཡིན་�ང་། ཆ་ཤས་སམ་ཡོངས་�་མི་རིགས་རང་གི་

�ི་ཚ�གས་དང་། དཔལ་འ�ོར། རིག་གནས། ཆབ་�ིད་ལམ་�གས་སོར་བཞག་�ས་ཆོག

གཉིས། �ི་ཆིངས་འདི་བེད་�ོད་གཏོང་བའི་གཞི་�འི་ཚད་གཞི་གཅིག་ནི་རང་ངོས་ནས་གདོད་མའམ་ཚ�་བ་ཡིན་པར་

ཁས་ལེན་པ་དེ་ཡིན།

ག�མ། �ི་ཆིངས་འདི་ལས་ཐོན་པའི་〔མི་རིགས་〕ནི་�ལ་�ིའི་�ིམས་�ེངས་བེད་�ོད་གཏོང་�བས་དབང་ཆ་�་ཚ�གས་

འ�ས་པ་དེར་གོ་བ་�ངས་མི་ཆོག

དོན་�ང་གཉིས་པ།

གཅིག �ིད་ག�ང་སོ་སོས་མི་རིགས་ཟབ་�གས་�ོད་ནས་མ་ལག་�ན་པའི་འ�ལ་བ�ོད་འཕེལ་�ས་དང་�ོམས་�ིག་

�ེད་དགོས་ལ། མི་རིགས་འདི་དག་གི་ཁེ་དབང་ལ་�བ་�ོབ་�ིས་�ིལ་བོའི་རང་བཞིན་ལ་བ�ི་འཇོག་�ེད་དགོས།

གཉིས། �་འ�ལ་འདི་ལ་�ེད་ཐབས་འདི་དག་འ�ས་ཏེ།

ཀ མི་རིགས་འདི་དག་གི་ཁོངས་མིས་�ིམས་�གས་དང་�ིག་�ོལ་གཏན་འབེབས་ལས་བ�ལ་བའི་ཁེ་དབང་དང་གོ་

�བས་ལོངས་�་�ོད་པར་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས།

ཁ རང་སོའི་�ི་ཚ�གས་རིག་གནས་�ད་ཆོས། གོམས་གཤིས། �ོལ་�ན། ལམ་�གས་ལ་བ�ི་འཇོག་�ེད་པ་དང་ཆབས་

ཅིག་མི་རིགས་དེ་དག་གི་�ི་ཚ�གས་དང་། དཔལ་འ�ོར། རིག་གནས་ཁེ་དབང་�ན་�མ་ཚ�གས་པར་མངོན་འ�ར་ཡོང་

བར་�ལ་འདེད་�ེད་དགོས།

ག རེ་�ོན་དང་འཚ�་བ་རོལ་�ངས་དང་མ�ན་�ད། གདོད་མ་དང་�ལ་ཁབ་གཞན་�ི་ཁོངས་མིའི་བར་�་གནས་པའི་�ི་

ཚ�གས་དཔལ་འ�ོར་�ི་བར་�ད་ཇེ་ཡངས་�་གཏོང་བར་རོགས་རམ་�ེད་དགོས།



དོན་�ང་ག�མ་པ།

གཅིག གདོད་མ་དང་ཚ�་བའི་མི་རིགས་�ིས་མིའི་ཁེ་དབང་དང་གཞི་�འི་རང་དབང་�་ཚ�གས་ཡོངས་�་�ོད་པར་

མཐོང་�ང་དང་འགལ་�ནེ་བཟོས་མི་ཆོག �ི་ཆིངས་�ི་དོན་ཚན་ཚང་མ་ཕོ་མོ་�ན་གཞོན་�ི་�ད་པར་མེད་པའི་ངང་

བེད་�ོད་གཏོང་དགོས།

གཉིས། �ི་ཆིངས་འདི་ལས་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་ཁེ་དབང་ཡོངས་འ�ས་པ་ལ་�ག་�གས་སམ་བཙན་�ལ་�ི་�་

ཐབས་�ད་ནས་མི་རིགས་འདི་དག་གི་མིའི་ཁེ་དབང་དང་གཞི་�འི་རང་དབང་ལ་གནོད་འཚ�་བཏང་མི་ཆོག

དོན་�ང་བཞི་བ།

གཅིག ཆེད་ལས་�ི་�ེད་ཐབས་�ད་ནས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་མི་�ེར་དང་། ལས་�ངས། �་ནོར། ངལ་�ོལ། རིག་

གནས། ཁོར་�ག་བཅས་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་དགོས།

གཉིས། ཆེད་ལས་�ེད་ཐབས་�ོད་�བས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་རང་འ�ན་བསམ་འཆར་�ེལ་བའི་རེ་འ�ན་དང་

འགལ་མི་ཆོག

ག�མ། ཆེད་ལས་�ེད་ཐབས་�ོད་�བས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ིས་�ི་དམངས་�ི་�ིར་བཏང་ཁེ་དབང་ལོངས་�ོད་�ེད་

པར་བཀག་འགོག་�ས་མི་ཆོག

དོན་�ང་�་བ།

�ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་ལག་བ�ར་�ེད་�བས་མཉམ་འཇོག་དགོས་པ་ནི་གཤམ་�ར།

ཀ མི་རིགས་འདི་དག་གི་�ི་ཚ�གས་དང་། རིག་གནས། ཆོས་�གས། བསམ་�ོའི་རིན་ཐང་སོགས་ཁས་ལེན་�ང་�ོབ་�ེད་

པ་དང་ཆབས་ཅིག ཚ�གས་པ་དང་མི་�ེར་འ�ད་པའི་གནད་དོན་�ི་ངོ་བོར་འོས་འཚམ་�ིས་བསམ་ཞིབ་�ེད་དགོས།

ཁ མི་རིགས་འདི་དག་གི་རིན་ཐང་�་དོན་དང་། གོམས་གཤིས། ལམ་�གས་�་ཚ�གས་�ི་འ�ས་ཚང་རང་བཞིན་ལ་བ�ི་

འཇོག་�ེད་དགོས།



ག �ིད་�ས་འགའ་ཤས་�ད་ནས་མི་རིགས་འདི་དག་གིས་འཚ�་བ་དང་ལས་གནས་ཆ་�ེན་གསར་བར་འ�ད་པའི་

དཀའ་ངལ་�ད་གསོད་�ེད་པ་ལ་མི་རིགས་རང་ཟབ་�གས་�ོས་ཕན་�ན་མཉམ་འ�ེལ་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་�ག་པ།

གཅིག �ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་ལག་བ�ར་�ེད་�བས་�ིད་ག�ང་སོ་སོས་བ�བ་དགོས་པ་ནི་གཤམ་�ར།

ཀ �ིམས་འ�གས་དང་�ིད་འཛ�ན་�ེད་ཐབས་�ོད་པའི་�ས་�་གོ་རིམ་འོས་འཚམ་བ�ད་དགོས་ལ། ལས་�ངས་�ི་

འ�ས་ཚབ་�ས་ནས་ཐད་ཀར་�གས་�ེན་ཐེབས་པའི་མི་རིགས་ལ་�ོས་བ�ར་�ེད་དགོས།

ཁ ཐབས་ལམ་�་མང་བ�ད་ནས་མི་རིགས་འདི་དག་ལས་�ངས་དང་། �ིད་འཛ�ན་ལས་�ངས་གཞན་དག་གསི་འ�ེལ་

ཡོད་�ིད་�ས་དང་འཆར་གཞིའི་འདེམ་བ�ོ་ལ་འགན་�ར་དང་�ིག་བཟོ་�ེད་པ་ལ་�ས་ཐག་གཅོད་པར་རང་དབང་

ངང་ཟབ་�གས་�ེད་པར་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས།

ག ཐབས་ལམ་�་མང་བ�ད་ནས་མི་རིགས་རང་གི་ལས་�ངས་དར་�ེལ་�ས་ནས་བར་�ར་�ེལ་རང་བཞིན་འདོན་�ེལ་

�ེད་པར་གཏན་ཁེལ་�ེད་དགོས་ལ། ཆ་�ེན་འོས་འཚམ་ཡིན་པའི་�བས་�་མཁོ་ངེས་མ་ད�ལ་མཁོ་འདོན་�ེད་དགོས།

གཉིས། �ི་ཆིངས་འདི་ལག་བ�ར་�ེད་པའི་བ�ད་རིམ་�ོད་�་�ག་བསམ་ཟོལ་མེད་�ིས་གནས་བབ་དང་འཚམ་པའི་

�ེད་ཐབས་དང་ལེན་�ོས་�ོས་བ�ར་�ེད་པ་དང་། �ོད་�་�ང་བའི་�ེད་ཐབས་�ོས་ཐོག་གཅིག་�་ཡོང་བའམ་གཅིག་

�ར་�ི་བསམ་འཆར་བ�་ལེན་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་བ�ན་པ།

གཅིག འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ིས་རང་ཉིད་�ི་འཕེལ་�ས་བ�ད་རིམ་ཐག་གཅོད་�ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཁོ་

ཚ�འི་འཚ�་བ་དང་། དད་མོས། ལམ་�གས། བསམ་�ོའི་ཁེ་ཕན། ཁོ་ཚ�་ལ་དབང་བའམ་བེད་�ོད་གཏོང་བའི་ས་ཞིང་

སོགས་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་པས་ཡིན། �བ་ཁོངས་ངེས་ཅན་ནང་དཔལ་འ�ོར། རིག་གནས། �ི་ཚ�གས་སོགས་ལ་དོ་དམ་

�ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡང་ཡོད། གཞན་ཡང་ཐད་ཀར་�གས་�ེན་ཐེབས་པའི་�ལ་ཁབ་དང་ས་�ལ་�ི་འཕེལ་�ས་འཆར་

གཞི་དང་འཆར་ཟིན་�ི་�ིག་བཟོ། ལག་བ�ར། ད�ད་བ�ོད་སོགས་ལ་ཟབ་�གས་�ས་ཆོག



གཉིས། འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ཟབ་�གས་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ི་གནས་�ལ་འོག་ནས་ཁོ་ཚ�འི་འཚ�་བ་དང་�་བའི་ཆ་�ེན་

འ�ས་ཚང་�་གཏོང་བ་དང་། བདེ་ཐང་དང་�ོབ་གསོའི་�་ཚད་མཐོར་འདེགས་�ེད་པ་ནི་གནས་�ོད་ས་�ལ་�ི་�ོགས་

ཡོངས་དཔལ་འ�ོར་ཐད་�ི་འཕེལ་�ས་འཆར་གཞི་ལས་ཐོག་མའི་དམགིས་འབེན་ཡིན། ས་�ལ་འདི་དག་�ི་འཕེལ་�ས་

ལ་དམིགས་ནས་ལག་བ�ར་�ས་པའི་དམིགས་བསལ་ལས་གཞིའི་�མ་�ངས་དག་འདི་�ར་འཆར་འགོད་དང་འ�ས་

ཚང་�་བཏང་ནས་མངོན་འ�ར་ཡོང་བ་�ེད་དགོས།

ག�མ། �ིད་ག�ང་སོ་སོས་�ས་�བས་འོས་མཚམས་�་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་མཉམ་འ�ེལ་�ོས་�ད་ཞིབ་ཞིབ་འ�ག་

�ེལ་�ས། འཆར་གཞི་�ར་�ེལ་བའི་�་འ�ལ་�ིས་མི་རིགས་འདི་དག་གི་�ི་ཚ�གས་དང་། བསམ་�ོ། རིག་གནས། ཁོར་

�ག་སོགས་ལ་ཐེབས་པའི་�གས་�ེན་ཚ�ད་དཔག་�་དགོས། �ད་ཞིབ་ཞིབ་འ�ག་གི་འ�ས་�་འདི་དག་�་འ�ལ་�ེལ་

བའི་གཞི་�འི་ཚད་གཞིར་འཛ�ན་དགོས།

བཞི། �ིད་ག�ང་སོ་སོས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ོས་གཞིས་�ོད་ས་�ལ་�ི་ཁོར་�ག་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་

དགོས།

དོན་�ང་བ�ད་པ།

གཅིག འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་གནས་པའི་�ལ་ཁབ་ལ་�ིམས་འ�གས་དང་�ིག་�ོལ་ལག་བ�ར་�ེད་�བས་ས་གནས་

རང་གི་གོམས་�ོལ་དང་གོམས་�ིམས་ལ་འོས་འཚམ་�ིས་བསམ་�ོ་གཏོང་དགོས།

གཉིས། �ལ་ཁབ་�ིམས་འ�གས་�ིས་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་གཞི་�འི་ཁེ་དབང་ངམ་�ལ་�ིས་ཁས་ལེན་�ས་པའི་

འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ཕན་�ན་མི་འགལ་�ས། མི་རིགས་འདི་དག་གིས་རང་གི་གོམས་�ོལ་དང་ལམ་�གས་�་ཚ�གས་

སོར་བཞག་�ེད་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད། མཁོ་གལ་ཆེ་�ས་བ�ད་རིམ་�་ཚ�གས་གཏན་འབེབས་�ས་ནས་འ�ང་�ིད་པའི་

གདོང་�ག་སོགས་ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས།

ག�མ། དོན་�ང་འདིའི་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ལག་བ�ར་ནི་མི་རིགས་འདི་དག་གི་ཁོངས་མི་ལ་དབང་བའི་�ི་

དམངས་ཁེ་དབང་དང་འགན་བབ་སོགས་དང་གནོད་འགེལ་འ�ང་མི་�ིད།

དོན་�ང་ད�་བ།



གཅིག �ལ་ཁབ་�ིམས་འ�གས་དང་�ལ་�ིས་ཁས་ལེན་�ས་པའི་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་ཆོག་འ�ས་�བ་ཁངོས་

འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་�ོལ་�ན་�ི་�ེད་ཐབས་�ད་ནས་ཉེས་བསགས་�་�ོད་ཐག་གཅོད་�ེད་པར་བ�ི་འཇོག་�ེད་

དགོས།

གཉིས། �ས་དང་�ིམས་ཁང་གིས་ཉེས་དོན་དོན་�ེན་ཐག་གཅོད་�ེད་�བས་མི་རིགས་འདི་དག་གིས་ཇི་�ར་ཐག་

གཅོད་�ེད་པའི་གོམས་གཤིས་ལ་བ�ི་འཇོག་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་བ�་བ།

གཅིག མི་རིགས་འདི་དག་གི་ཁོངས་མི་ལ་�ིར་བཏང་�ིམས་�གས་�ི་གཏན་འབེབས་�ར་ཉེས་ཆད་གཅོད་�ས་ཁོ་ཚ�འི་

དཔལ་འ�ོར་དང་། �ི་ཚ�གས། རིག་གནས་�ད་ཆོས་སོགས་ལ་བསམ་གཞིགས་�་དགོས།

གཉིས། བཀག་གཉེར་�་�ོག་�ེད་པ་�ད་པའི་ཉེས་ཆད་གཅོད་�ངས་གཞན་དག་�ོན་�་�ོད་དགོས།

དོན་�ང་བ�་གཅིག་པ།

�ིམས་�གས་གིས་�ི་དམངས་ཡོངས་ལ་གཏན་འཁེལ་�ས་པ་ལས་གཞན། འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་�ེད་ཐབས་�་མང་

གི་�ོ་ནས་མི་�ེར་�ི་ཞབས་�་མཁོ་འདོན་�ེད་པར་བཙན་�ལ་�་�ོད་ནི་རིན་ཡོད་དང་རིན་མེད་གང་ཡིན་

�ང་། བཀག་འགོག་དང་�ིམས་�ར་ཆད་གཅོད་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་བ�་གཉིས་པ།

འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ཁེ་དབང་ལ་�ང་�ེག་ཐེབས་�ས་�ས་ཆོད་ངང་�ང་�ོབ་�ེད་ཆེད། མི་�ེར་རམ་ལས་�ངས་

གིས་འ�ས་ཚབ་�ས་ཏེ་�ིམས་�གས་ལ་�་ག�ག་�ེད་དགོས། �ེད་ཐབས་བེད་�ོད་�ེད་�ས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་

ཁོངས་མིས་�་ག�ག་གོ་རིམ་�ོད་�་གོ་བདེ་བ་ཡོང་ཆེད་ལོ་�ཱ་དང་�ེད་ཐབས་གཞན་མཁོ་�ོད་�ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་གཉསི་པ། ས་ཞངི་།



དོན་�ང་བ�་ག�མ་པ།

གཅིག �ི་ཆིངས་�ི་དོན་ཚན་འདིའི་དོན་�ང་ལག་བ�ར་�ེད་�ས། �ལ་ཁབ་སོ་སོའི་�ིད་ག�ང་གིས་འ�ེལ་ཡོད་མི་

རིགས་�ིས་བདག་དམ་མམ་བེད་�ོད་གཏོང་བཞིན་པའི་ས་ཞིང་ངམ་�བ་ཁོངས་དང་། གཉིས་ཀར་འཚམ་པའི་རིག་

གནས་དང་བསམ་�ོའི་རིན་ཐང་གི་དམིགས་བསལ་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་ལ་བ�ི་མཐོང་�ེད་དགོས།

གཉིས། དོན་�ང་བཅོ་�་དང་བ�་�ག་པའི་ནང་�་�ད་པའི་ས་ཞིང་ཞེས་པའི་ཐ་�ད་ནི་ས་ཁོངས་ལ་གོ་�ེ། འ�ེལ་

ཡོད་མི་རིགས་�ིས་བདག་དམ་མམ་བེད་�ོད་གཏོང་བཞིན་པའི་ས་ཁོངས་�ི་ཁོར་�ག་ཡང་འ�།

དོན་�ང་བ�་བཞི་བ།

གཅིག འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་གདོད་མ་ནས་བདག་དབང་�ས་པའི་ས་ཞིང་གི་ཁེ་དབང་ཁས་ལེན་�ེད་དགསོ། �ེད་

ཐབས་�་ཚ�གས་�ད་ནས་�ེར་�གས་མིན་ལ་�ོལ་�ན་ནས་འཚ�་གནས་དང་�་འ�ལ་�ེལ་སའི་ས་ཞིང་གི་བདག་དབང་

དང་བེད་�ོད་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་དགོས། �ག་པར་�་འ�ོག་པ་དང་གཏན་�ོད་�ས་མེད་པའི་འདེབས་འ�གས་མི་�ར་

དམིགས་བསལ་�ི་བདག་�ོང་�ེད་དགོས།

གཉིས། �ིད་ག�ང་སོ་སོས་�ེད་ཐབས་�ད་ནས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ིས་བདག་དམ་�ས་པའི་ས་ཞིང་གི་གནས་�ལ་

ལ་�ད་གཅོད་གསལ་བོར་�ེད་དགོས་པ་དང་། ས་ཞིང་གི་བདག་དབང་ཡོངས་དང་བེད་�ོད་དབང་ཆ་ལ་�ས་ཆོད་ངང་

�ང་�ོབ་�ེད་དགོས།

ག�མ། �ལ་ཁབ་�ི་�ིམས་�གས་ལམ་�གས་�ི་�བ་ཁོངས་ནས་འོས་འཚམ་�ི་བ�ད་རིམ་བ�གས་ནས་འ�ེལ་ཡོད་མི་

རིགས་�ིས་བཏོན་པའི་ས་ཞིང་རེ་�་ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་བཅོ་�་བ།

གཅིག འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་གིས་ས་ཞིང་�ེ་རང་�ང་ཁོར་�ག་ལ་ཟབ་�གས་དང་། དོ་དམ། �ང་�ོབ་སོགས་�ེད་པའི་

ཁེ་དབང་ལ་དམིགས་བསལ་�ིས་བ�ི་འཇོག་�ེད་དགོས།

གཉིས། �ལ་ཁབ་�ིས་གཏེར་སའི་ཐོན་�ངས་སམ་ས་འོག་ཐོན་�ངས་དང་། ཞོར་གཏོགས་ས་ཞིང་སོགས་ཐོན་�ངས་



གཞན་དག་བདག་གཉེར་�ེད་�ས། གོ་རིམ་ཡང་དག་བ�ད་ནས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་�ོས་བ�ར་�ོས་ཁོ་ཚ�འི་ཁེ་

ཕན་ལ་གནོད་འཚ�་ཐེབས་མིན་དང་ཚད་རིམ་ཅི་འ�་ཡིན་མིན་སོགས་ལ་བསམ་གཞིག་�ས་ཏེ། འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་

དབང་བའི་ས་ཞིང་གི་ཐོན་�ངས་གསར་�ེལ་�ེད་པའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་དགོས། ཡང་ན་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་ཐེབས་

པའི་�ོང་�ན་ལ་འ�་མཉམ་�ི་�ིན་ཚབ་འཇལ་དགོས།

དོན་�ང་བ�་�ག་པ།

གཅིག གཤམ་�ི་དོན་�ང་སོ་སོའི་གཏན་འཁེལ་དང་མི་འཚམ་ན་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་བཙན་ཤེད་�ིས་རང་ཉིད་�ོད་

སའི་ས་གནས་ནས་གནས་�ོར་�ས་མི་ཆོག

གཉིས། འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་གནས་�ོ་�་བ་ནི་�ེད་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་མ�ན་ཚ�། ཁོ་ཚ�་རང་

ཉིད་�ིས་རང་འ�ལ་�ོས་གནས་�ོར་�ེད་པར་འཐད་པ་�ང་བའི་�ེས་�་ད་གཟོད་གནས་�ོ་�ེད་པའི་རེ་�་བཏོན་

ཆོག གལ་�ིད་འཐད་པ་མ་�ང་ཚ�་�ལ་ཁབ་�ི་�ིམས་འ�གས་དང་གཏན་འཁེལ་གཏན་འབེབས་ལས་བ�ད་དགོས་

པའི་གོ་རིམ་བ�ད་པའི་�ེས་�་ད་གཟོད་རེ་�་�ས་ཆོག འོས་འཚམ་�ི་�བས་�་གོ་རིམ་དེ་དག་བ�ད་�ས་མི་དམངས་

མང་ཚ�གས་ལ་ཞིབ་བཤེར་�ས་ཏེ་འ�་བའི་མི་རིགས་�ི་བསམ་འཆར་མཁོ་འདོན་�ེད་�བས་བདེ་གང་ལེགས་བ�ན་

དགོས།

ག�མ། གནས་�ོར་�ེད་པར་�་མཚན་གང་ཡང་མེད་ཚ�་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་�ར་�ོད་སའི་ས་གནས་�་ལོག་

ཆོག

བཞི། �ོས་ཞིབ་�ི་གཏན་འབེབས་བ�ད་པ་དང་མ་བ�ད་པ་གང་ཡིན་�ང་�ིར་ལོག་མི་�ིད་པའི་�བས། འ�ེལ་ཡོད་མི་

རིགས་ལ་�ར་དབང་བའི་ས་ཞིང་ལ་�ས་ཚད་དང་�ིམས་�གས་�ི་གོ་གནས་�ེང་ནས་ཕལ་ཆེར་འ�་མཉམ་ཡིན་པའི་

ས་ཞིང་མཁོ་�ོད་�ས་ནས་མིག་�འི་དགོས་མཁོ་དང་མ་འོངས་འཕེལ་�ས་ལ་འཚམ་པར་�ེད་དགོས། གལ་�ིད་འ�ེལ་

ཡོད་རིགས་�ིས་ད�ལ་དང་དངོས་པོའི་ལམ་ནས་�ིན་ཚབ་མཁོ་བའི་འདོད་�ོ་ཡོད་ཚ�་འོས་འཚམ་�ིས་ཁག་ཐེག་�ས་

ནས་�ིན་ཚབ་འདི་རིགས་�ང་ཆོག

�། མི་�ེར་གནས་�ོ་དབང་གིས་�ོང་�ད་དང་གནོད་འཚ�་གང་�ང་�ང་བ་ལ་འོས་འཚམ་�ི་�ིན་ཚབ་�ངས་ཆོག



དོན་�ང་བ�་བ�ན་པ།

གཅིག འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ིས་ཁོངས་མི་ནང་�ལ་�་ས་ཞིང་ཁེ་དབང་�ོ་�ར་�ེད་ཆེད་བ�གས་པའི་བ�ད་རིམ་ལ་

བ�ི་འཇོག་�ེད་དགོས།

གཉིས། འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ིས་མི་རིགས་རང་གི་ཁོངས་�་མི་གཏོགས་པའི་ཁོངས་མི་ལ་ས་ཞིང་�ོ་བ�ར་དང་ས་ཞིང་

བདག་དབང་�ོ་བ�ར་�ེད་པ་སོགས་�ི་གནད་དོན་�ང་ཚ�་མི་རིགས་འད་ིདག་དང་�ོས་ཞིབ་�ེད་དགོས།

ག�མ། མི་རིགས་འདི་དག་གི་ཁོངས་�་མི་གཏོགས་པའི་མི་�ེར་�ིས་མི་རིགས་གོམས་�ོལ་དང་ཁོངས་མི་གཞན་དག་

གིས་�ིམས་�གས་ལ་�ས་ལོན་ཚད་�ང་བའི་གནས་�ལ་ལ་དམིགས་ནས་ཁོ་ཚ�འི་ས་ཞིང་གི་བདག་དབང་དང་བེད་�ོད་

དབང་ཆ་སོགས་ལོངས་�ོད་�ེད་པར་བཀག་འགོག་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་བཅོ་བ�ད་པ།

�ིམས་�གས་གིས་ཆོག་མཆན་མ་ཐབོ་པར་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ས་ཞིང་བཙན་འ�ལ་དང་བེད་�ོད་གཏོང་བའི་�་

�ོད་ལ་འོས་འཚམ་�ི་�ིམས་ཆད་གཅོད་དགོས་ལ། �ིད་ག�ང་གིས་�ེད་ཐབས་�ད་ནས་�་�ོད་�ིམས་འགལ་�ི་�་

�ོད་འདི་རིགས་འ�ང་བར་བཀག་འགོག་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་བ�་ད�་བ།

�ལ་ཁབ་�ི་ས་ཞིང་འཆར་གཞིས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་མི་རིགས་གཞན་དག་དང་འ�་བའི་ཁེ་ཕན་�ོད་པར་ཁག་

ཐེག་�ེད་དགོས།

ཀ འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་དབང་བའི་ས་ཞིང་གིས་ཁོ་ཚ�ས་�ན་�ན་འཚ�་བའི་དགོས་མཁོ་�ོང་མི་�བ་པའམ་

�ངས་ཀའི་ངོས་ཐད་�་�་མ�ད་ནས་འཕེལ་�ས་གང་ཡང་འ�ང་མི་�བ་ཚ�། �ར་ལས་མང་བའི་ས་ཞིང་མཁོ་འདོན་

�ེད་དགོས།

ཁ འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་དབང་བའི་ས་ཞིང་གསར་�ེལ་�ེད་ཆེད་མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ལག་ཆ་མཁོ་�ོད་�ེད་



དགོས།

དནོ་ཚན་ག�མ་པ། ལས་བ�་དང་ལས་�གས་ཆ་�ནེ།

དོན་ཚན་ཉི་�་བ།

གཅིག �ིད་ག�ང་སོ་སོའི་�ལ་ཁབ་�ི་�ིམས་�གས་དང་གཏན་འབེབས་�བ་ཁོངས་ནང་�་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་མཉམ་

འ�ེལ་ལ་�ེད་ཐབས་�ོད་དགོས་ཏེ། འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ལས་བཟོ་བར་�ིར་བཏང་ལས་བཟོ་བའི་�ིམས་�གས་�ིས་མཁོ་

འདོན་�ེད་མི་�བ་པའི་�ས་ཆོད་�ང་�ོབ་�ད་པའི་ལས་བ�་དང་ལས་�གས་ཆ་�ེན་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས།

གཉིས། �ིད་ག�ང་སོ་སོས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ལས་བཟོ་བ་དང་ལས་བཟོ་གཞན་དག་བར་�་གནས་པའི་མཐོང་�ང་ལ་

བཀག་འགོག་�ེད་དགོས་ཏེ།

ཀ ལས་བ�། ལག་�ལ་རང་བཞིན་�ི་�་བ་དང་ལས་འཕར་སོགས།

ཁ ལས་བཟོ་བ་དང་ལས་ཕོགས།

ག �ན་བཅོས་དང་�ི་ཚ�གས་�ག་�ོབ། ལས་རིགས་བདེ་འཇགས་དང་གཙང་�། �ི་ཚ�གས་འགན་�ང་དང་འ�ེལ་

ཡོད་ལས་རིགས་�ི་ཁེ་ཕན། �ོད་ཁང་སོགས།

ང �ིམས་མ�ན་�ི་ལས་བཟོ་བའི་ཚ�གས་འ�ར་�གས་པའི་རང་དབང་། �་མཁན་དང་�་མཁན་�་འ�གས་བར་

�་མཆན་འགོད་�ས་པའི་�ི་བའི་ཚ�གས་�ིའི་ཁེ་དབང་།

ག�མ། ལག་བ�ར་�ས་པའི་�ེད་ཐབས་�ིས་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས་པ་ནི།

ཀ ཞིང་ལས་དང་ལས་རིགས་གཞན་དག་�་ཟབ་�གས་�ས་པའི་�ས་ཚ�གས་རང་བཞིན་�ི་ལས་བཟོ་བ། �ས་�ན་

�ང་བའི་ལས་བཟོ་བ་དང་གནས་�ོར་�ེད་པའི་ལས་བཟོ་བ། ངལ་�ོལ་འགན་ལེན་ཚ�གས་པས་�ས་པའི་ལས་བཟོ་བ་སོགས་

�་ཡོན་མི་རིགས་�ི་ལས་བཟོ་བས་�ལ་ཁབ་�ི་�ིམས་�གས་དང་�ེ་�ག་གི་�ེད་ཐབས་�ེང་ནས་ལས་�ངས་གཅིག་པའི་

ལས་བཟོ་བར་�ད་པའི་�ང་�ོབ་དང་ལེན་�ས་ཆོག ལས་བཟོ་བ་འདི་དག་གིས་ལས་བཟོ་བའི་�ིམས་འ�གས་�་གཏན་

འབེབས་�ས་པའི་ཁེ་དབང་དང་དག་བཅོས་�ེད་ཐབས་�ས་ལོན་�ེད་དགོས།



ཁ འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ལས་བཟོ་བར་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པའི་�་བའི་ཁོར་�ག་�ོད་�་�་བ་�ེད་པར་

བཙན་�ལ་�ས་མི་ཆོག་ལ། �ག་པར་�་གནོད་འ�་གསོད་པའམ་�ག་�ས་�་བ་སོགས་ལ་བཙན་�ལ་�ས་མི་ཆོག

ག འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ལས་བཟོ་བར་�་ལོན་�ིན་འཇལ་�ི་ལས་ཀ་དང་ཆིངས་ཡིག་ངལ་�ོལ་སོགས་བཙན་

ཤེད་རང་བཞིན་�ི་�་བཀོལ་�ས་མི་ཆོག

ང འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ལས་བཟོ་བར་ཕོ་མོས་ལས་�གས་དང་�ད་མེད་�ི་བཙན་�ལ་གནོད་འཚ�་གཏོང་བ་

སོགས་�ི་ཐད་ནས་མི་རིགས་གཞན་དག་གི་ལས་བཟོ་བ་དང་འ�་བར་འ�་མཉམ་�ི་གོ་�བས་དང་ཁེ་ཕན་ལོངས་�་�ད་

ཆོག

བཞི། འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ལས་བཟོ་བ་�་ཕོགས་རང་བཞིན་�ི་ལས་�གས་ས་གནས་�་�གས་�ས་ལས་བཟོ་བའི་�་�ོང་

�ིག་ཆས་འ�ས་ཚང་བ�གས་ནས་དོན་ཚན་འདིའི་དོན་�ང་དག་ལག་བ�ར་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་བཞ་ིབ། ལས་རིགས་གསབ་�ོང་དང་། ལག་ཤསེ་བཟོ་ལས། ཞངི་�ེའ་ིབཟོ་ལས།

དོན་�ང་ཉེར་གཅིག་པ།

འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ཁོངས་མིས་ལས་རིགས་གསབ་�ོང་�ོད་ནས་�ི་དམངས་གཞན་དག་དང་འ�་མཉམ་�ི་གོ་�བས་

དང་ལེན་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་ཉེར་གཉིས་པ།

གཅིག འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་�ངས་མི་རང་འདོད་ངང་ལས་རིགས་གསབ་�ོང་གི་འཆར་གཞིའི་ནང་�་ཟབ་�གས་�ེད་

པར་�ལ་འདེད་�ེད་དགོས།

གཉིས། �ིར་བཏང་གི་ལས་རིགས་གསབ་�ོང་ཡིས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་�ོང་མི་�བ་པའི་

�བས་�་�ིད་ག�ང་སོ་སོས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ཟབ་�གས་�ོད་ནས། དམིགས་གསལ་གསབ་�ོང་ལ་མཁོ་བའི་�ིག་ཆས་

མཁོ་འདོན་�ེད་པར་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས།



ག�མ། དམིགས་བསལ་�ི་གསབ་�ོང་འཆར་གཞི་�ེལ་བར་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་གནས་སའི་དཔལ་འ�ོར་ཁོར་�ག་

དང་། �ི་ཚ�གས། རིག་གནས་ཆ་�ེན་དང་དངོས་ཡོད་དགོས་མཁོ་སོགས་ལ་དམིགས་དགོས་ལ། འདིའི་�ོགས་ནས་མཁོ་བའི་

ཞིབ་འ�ག་�ད་ཞིབ་�ང་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ོས་�ེལ་དགོས། འཆར་གཞི་འདིའི་རིགས་དང་འ�་བའི་

�་འ�གས་དང་ལག་བ�ར་ལ་ཁོ་ཚ�འི་བསམ་འཆར་བ�་ལེན་�ེད་དགོས། འོས་འཚམ་ཡིན་པའི་�བས་�་འ�ེལ་ཡོད་མི་

རིགས་འདི་དག་གིས་རང་བདག་�ོས་�་འ�གས་དང་དོ་དམ་�ེད་པའི་འགན་འ�ར་�ོད་དགོས།

དོན་�ང་ཉེར་ག�མ་པ།

གཅིག རི་�གས་�ོན་པ་དང་། ཉ་འཛ�ན་པ། རི་�གས་འཛ�ན་པ་དང་བ�་ལེན་�ེད་པ་སོགས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ལག་

ཤེས་བཟོ་ལས། �ོང་གསེབ་དང་�ོད་�ལ་�ི་བཟོ་ལས། རང་�ང་དཔལ་འ�ོར་དང་�ོལ་�ན་འཚ�་གནས་�ི་�་འ�ལ་སོགས་

འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་རིག་གནས་དང་དཔལ་འ�ོར་�ོད་ནས་རང་བདག་འཕེལ་�ས་འ�ང་བའི་གལ་ཆེའི་�་�ེན་ཞིག་�་

བ�ི་དགོས། འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ཟབ་�གས་དང་འོས་འཚམ་�ི་�ས་�བས་�་�ིད་ག�ང་སོ་སོས་གོང་�་�ོས་པའི་�་

འ�ལ་ལ་�གས་�ོན་དང་�ལ་འདདེ་�ེད་དགོས།

གཉིས། འོས་འཚམ་�ི་གནས་�ལ་�ོད་ནས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་རེ་�་བཞིན་�་ལག་�ལ་དང་ནོར་�ིད་�ི་རམ་

འདེགས་མཁོ་འདོན་�ེད་དགོས། འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་�ོལ་�ན་ལག་�ལ་དང་རིག་གནས་�ད་ཆོས། དཔལ་འ�ོར་�ན་

མ�ད་དང་འ�ོས་མཉམ་ངང་འཕེལ་�ས་�ང་བའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ལའང་བསམ་གཞིགས་གཏོང་དགོས།

དནོ་ཚན་�་བ། �་ིཚ�གས་འགན་�ང་དང་�ན་བཅསོ་འ�ོད་བ�ེན།

དོན་�ང་ཉེར་བཞི་བ།

འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ཁོངས་མི་ཡོངས་དག་འ�་བར་�ི་ཚ�གས་འགན་�ང་འཆར་གཞི་རིམ་བཞིན་�་�་བ�ེད་�ེད་དགོས་

ལ། འཆར་གཞི་འདིའི་རིགས་ལག་བ�ར་�ེད་པར་མཐོང་�ང་�ས་མི་ཆོག



དོན་�ང་ཉེར་�་བ།

གཅིག �ིད་ག�ང་སོ་སོས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ིས་�ན་བཅོས་འ�ོད་བ�ེན་ཞབས་�་ལེགས་པོ་ལོངས་�ོད་�ེད་པར་ཁག་

ཐེག་དང་། མ་ད�ལ་མཁོ་འདོན་�ས་ནས་རང་ཉིད་�ིས་འགན་�ར་དང་དོ་དམ་�ེད་པའམ་འཆར་འགོད་�ེད་པར་�བ་

�ོར་�ོས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ཁོངས་མི་ཚད་མཐོའི་�ས་སེམས་བདེ་ཐང་�་ཐོན་པར་འབད་བ�ོན་�ེད་དགོས།

གཉིས། �ན་བཅོས་འ�ོད་བ�ེན་ཞབས་�ས་�ོད་�ལ་�ང་གཞིར་བ�ང་ནས་ཞབས་�་འདིའི་རིགས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་

དང་མཉམ་འ�ེལ་�ིས་འཆར་འགོད་དང་དོ་དམ་�ེད་དགོས་ལ། དཔལ་འ�ོར། ས་ཁམས། �ི་ཚ�གས་དང་རིག་གནས་ཆ་

�ེན། �ོལ་�ན་�ི་�ོན་འགོག་�ེད་ཐབས། �ན་བཅོས་�ེད་ཐབས་དང་�ན་�ས་སོགས་ལའང་བསམ་གཞིགས་གཏོང་དགོས།

ག�མ། �ན་�ན་བཅོས་འ�ོད་བ�ེན་ལམ་�གས་འདིས་རིགས་�ིས་ས་གནས་རང་གི་�ན་བཅོས་མི་�་བ�་ལེན་དང་གསོ་

�ོང་�ེད་པར་�ོན་�་བསམ་�ོ་གཏོང་དགོས་ལ། �་བའི་�ེ་གནས་ཐོག་མའི་བདེ་�ང་�ོད་�་འཇོག་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རིམ་

པ་གཅིག་པའི་�ན་བཅོས་འ�ོད་བ�ེན་ལས་�ངས་གཞན་དག་དང་འ�ེལ་བ་བ�ན་པོ་འ�གས་དགོས།

བཞི། �ན་བཅོས་འ�ོད་བ�ེན་ཞབས་�འི་གཏན་འབེབས་�ལ་ཁབ་�ི་�ི་ཚ�གས་དང་། དཔལ་འ�ོར། རིག་གནས་གཞན་

དག་དང་�ང་འ�ེལ་�ོས་�ོམས་�ིག་�ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་�ག་པ། �ོབ་གས་ོདང་བ�་ེརསེ་�ེད་ཐབས།

དོན་�ང་ཉེར་�ག་པ།

འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ཁོངས་མིས་�ལ་ཁབ་�ི་ཚ�གས་�ོད་�ི་མི་གཞན་དག་དང་འ�་བར་�ོབ་གསོའི་གོ་�བས་�་ཚ�གས་

དང་ལེན་�ེད་པར་�ེད་ཐབས་�་མང་�ད་ནས་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་ཉེར་བ�ན་པ།

གཅིག འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་�ོབ་གསོའི་འཆར་གཞི་དང་�ོབ་�བ་ནི་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ལོ་�ས་དང་། ཤེས་�་དང་



ལག་�ལ། རིན་ཐང་མ་ལག མ་འོངས་པའི་དཔལ་འ�ོར་དང་�ི་ཚ�གས་རིག་གནས་སོགས་ལ་དམིགས་པའི་རེ་བར་�ང་

འ�ེལ་�ས་ནས་དམིགས་བསལ་�ི་དགོས་མཁོ་�ོང་བར་གཏན་འཁེལ་�ེད་དགོས།

གཉིས། གཙ�་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་ཁོངས་མི་གསབ་�ོང་�་�གས་པ་དང་། �ོབ་གསོའི་འཆར་འགོད་�ི་

�ིག་བཟོ་དང་ལག་བ�ར་ལ་�གས་པར་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས་ལ། འོས་འཚམ་�ི་�ས་�བས་�་འཆར་གཞི་འདི་དག་ལ་དོ་

དམ་�ེད་པའི་འགན་�ར་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་�ོད་དགོས།

ག�མ། �ིད་ག�ང་སོ་སོས་གཙ�་འཛ�ན་�ེ་ཁག་དང་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་�ོས་ཞིབ་བ�ད་པའི་གཏན་འབེབས་�ི་ཆེས་མ་

མཐའི་ཚད་གཞི་ལ་�ེབས་པའི་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་རང་གི་�ོབ་གསོའི་ལམ་�གས་དང་�ིག་འ�གས་�ི་ཁེ་དབང་ལ་ཁས་

ལེན་�ེད་དགོས་ལ། མ་ད�ལ་ངེས་ཅན་མཁོ་འདོན་�ས་ནས་ལག་བ�ར་ལ་�བ་�ོར་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་ཉེར་བ�ད་པ།

གཅིག འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་�ིས་པས་རང་མི་རིགས་�ི་�ད་རིགས་�ོབ་�ོང་དང་། ཚ�གས་�ིར་གཏོགས་པའི་�ད་བ�ས་

�ོག་འདོན་དང་�ོམ་འ�ི་�ེད་དགསོ། བསམ་གཞིགས་་འདིའི་རིགས་གནས་བབ་དང་མི་མ�ན་པའི་�བས་�་གཙ�་འཛ�ན་�ེ་

ཁག་གིས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་�ོས་ཞིབ་�ས་ནས་དམིགས་�ལ་མངོན་འ�ར་ཡོང་བར་�ེད་ཐབས་�ོད་དགོས།

གཉིས། འ�ེལ་མི་རིགས་�ིས་�ལ་ཁབ་�ི་�ད་རིགས་དང་�ན་མོང་�ད་རིགས་ཁ་གསལ་འ�་དག་ངང་�ོབ་�ོང་�ེད་པའི་

གོ་�བས་ཡོད་པར་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས།

ག�མ། འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་�ད་རིགས་�ི་འཕེལ་�ས་དང་བེད་�ོད་ལ་�ལ་འདེད་དང་སོར་བཞག་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་ཉེར་ད�་བ།

�ིར་བཏང་གི་ཤེས་�་དང་�ས་�ལ་�བ་�ེལ་�ས་ནས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་�ིས་པ་འ�་མཉམ་ངང་ཁོ་ཚ�འི་�ོད་�ལ་

དང་�ལ་ཁབ་�ི་�ི་ཚ�གས་རིག་གནས་�་ཟབ་�གས་�ེད་པར་�བ་�ོར་�ས་ནས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་�ོབ་གསོ་བ�བ་

པའི་དམིགས་�ལ་མངོན་འ�ར་�ང་ཡོང་བ་�ེད་དགོས།



དོན་�ང་�མ་བ�་བ།

གཅིག �ིད་ག�ང་སོ་སོས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་�ི་�ོལ་�ན་དང་རིག་གནས་ལ་འཚམ་པའི་�ེད་ཐབས་�ད་ནས་ཁོ་ཚ�འི་

ངལ་ངལ་�ོལ། དཔལ་འ�ོར་གོ་�བས། �ོབ་གསོ། �ན་བཅོས་འ�ོད་བ�ེན།�ི་ཚ�གས་ཁེ་ཕན་སོགས་�ི་ཆིངས་འདིས་�ད་

པའི་ཁེ་དབང་དང་འགན་འ�ི་ལ་�ས་ལོན་�ེད་དགོས།

གཉིས། ཡིག་�ར་�ི་�ེད་ཐབས་སམ་མི་རིགས་འདི་དག་�ི་�ད་རིགས་�ད་ནས་�ོས་བ�ར་�ེད་པའི་�ེད་ཐབས་�ི་�་བ་

འདི་བ�བ་དགོས།

དོན་�ང་སོ་གཅིག་པ།

�ལ་ཁབ་�ི་ཚ�གས་དང་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ལ་�ོབ་གསོ་�ེལ་དགོས་ཏེ། �ག་པར་�་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་འ�ེལ་

འ�ིས་ཆེས་མང་བའི་མི་ལ་�ེལ་ནས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་བ�ང་བའི་�ོགས་�ང་སོགས་སེལ་དགོས། ལོ་�ས་བ�བ་གཞི་

དང་བ�བ་དེབ་གཞན་དག་འ�་མཉམ་དང་ཡང་དག་གིས་འ�ེམ་�ེལ་�ས་ནས་མི་རིགས་འདི་དག་�ི་རིག་གནས་འཚ�་བ་

མངོན་གསལ་�ིས་མཚ�ན་པའི་དམིགས་�ལ་མངོན་འ�ར་འ�ང་བར་འབད་བ�ོན་�ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་བ�ན་པ། �ལ་མཚམས་བ�ལ་བའ་ིམཉམ་འ�ལེ།

དོན་�ང་སོ་གཉིས་པ།

�ིད་ག�ང་སོ་སོས་�ལ་�ིའི་མཉམ་འ�ེལ་འ�་བའི་�ེད་ཐབས་�་ཚ�གས་�ད་ནས་�ལ་མཚམས་བ�ལ་བའི་གདོད་མ་དང་

ཚ�་བའི་མི་རིགས་བར་�ི་དཔལ་འ�ོར་དང་། �ི་ཚ�གས། རིག་གནས། ཆོས་�གས། ཁོར་�ག་�བ་ཁོངས་ནང་གི་མཉམ་འ�ེལ་

ལ་�ལ་འདེད་�ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་བ�ད་པ། �ིད་འཛ�ན་ད་ོདམ།



དོན་�ང་སོ་ག�མ་པ།

གཅིག �ི་ཆིངས་འདིའི་གནད་དོན་ལ་འགན་�ར་བའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་ལས་�ངས་གཞན་དག་གིས་འ�ེལ་ཡོད་མི་

རིགས་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་པའི་འཆར་གཞི་�་ཚ�གས་དོ་དམ་�ེད་པར་ཁག་ཐེག་དང་། ལས་�ངས་འདི་དག་གིས་�ན་�ན་

ངང་ཁོ་ཚ�ར་བཀོད་�ིག་�ས་པའི་ལས་རིགས་�ེད་ཐབས་ཡོངས་འ�བ་འ�ང་བར་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས།

གཉིས། འཆར་གཞིར་འ�་བ་ནི།

ཀ �ི་ཆིངས་འདིའི་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་�ེད་ཐབས་�་ཚ�གས་ནི་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་མཉམ་འ�ེལ་

དང་། འཆར་འགོད། �ོམ་�ིག ལག་བ�ར། གདེང་འཇོག་�ེད་དགོས།

ཁ གཙ�་འཛ�ན་�ེ་ཁག་ལ་�ིམས་འ�གས་དང་�ེད་ཐབས་གཞན་པའི་བསམ་འཆར་བཏོན་ནས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་

དང་མཉམ་འ�ེལ་�ིས་�ེད་ཐབས་�ི་ལག་བ�ར་གནས་�ལ་�་�ོག་�ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་ད�་བ། �རི་བཏང་ག་ིགཏན་འབེབས།

དོན་�ང་སོ་བཞི་བ།

�ལ་ཁབ་སོ་སོའི་ཆ་�ེན་ལ་དམིགས་ནས་�ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་སོ་སོའི་�མ་�ངས་�ི་ངོ་བོ་དང་�བ་ཁོངས་ལག་བ�ར་

ལ་གསོན་ཉམས་རང་བཞིན་མཁོ་འདོན་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་སོ་�་བ།

�ི་ཆིངས་འདིའི་དོན་ཚན་སོ་སོའི་ལག་བ�ར་�ེད་པ་ལ་�ི་ཆིངས་་གཞན་དག་དང་། �ོས་འཆར་ཡི་གེ �ལ་�ིའི་ཡིག་ཆ། �ི་

དོན། �ལ་�ིའི་�ིམས་�གས། ཐག་གཅོད། གོམས་གཤིས། �ོས་འཆར་�ིས་འ�ེལ་ཡོད་མི་རིགས་ལ་བ�ལ་བའི་ཁེ་དབང་དང་

ཁེ་ཕན་སོགས་�ི་�གས་�ེན་ཐེབས་མི་ཆོག

དོན་ཚན་བ�་བ། མ�ག་མཐའི་དནོ་ཚན།



དོན་�ང་སོ་�ག་པ།

�ི་ཆིངས་འདི་ནི་༡༩༥༧་ལོའི་《 གདོད་མ་དང་ཚ�་བའི་མི་དམངས་�ི་�ི་ཆིངས།》ལ་�་དག་�ས་པ་ཡིན།

དོན་�ང་སོ་བ�ན་པ།

�ི་ཆིངས་འདིའི་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་དངོས་�ལ་�ིའི་ངལ་�ོལ་ལས་བཟོ་�ས་�ི་�ས་�ང་སར་�ེལ་ནས་ཐོ་འགོད་�ས་ཡོད།

དོན་�ང་སོ་བ�ད་པ།

གཅིག �ི་ཆིངས་འདིའི་ཆོག་མཆན་�ས་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་དངོས་�ལ་�ིའི་ངལ་�ོལ་ལས་བཟོ་�ས་�ི་�ས་�ང་སར་�ེལ་ནས་

ཐོ་འགོད་�ས་པ་ལས་�ལ་�ིའི་ངལ་�ོལ་ལས་བཟོ་བཅས་�ི་ཁོངས་མི་དག་ལ་བཀག་�ོམ་�ས་པ་�ན་དགོས།

གཉིས། �ི་ཆིངས་འདི་ནི་ཁོངས་མི་གཉིས་�ིས་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་�ས་�ང་སར་�ེལ་ནས་ཐོ་འགོད་�ས་པའི་ཉིན་བ�ིས་

པའི་�་བ་བ�་གཉིས་�ི་�ེས་ནས་ལག་བ�ར་�ས་ཆོད་ཡིན།

ག�མ། �ི་ཆིངས་འདི་ནི་ཁོངས་མི་གང་�ང་ཞིག་གིས་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་�ེལ་ནས་ཐོ་འགོད་�ས་པའི་ཉིན་བ�ིས་པའི་�་བ་

བ�་གཉིས་�ི་�ེས་�་ཁོངས་མི་ཡོངས་ལ་ལག་བ�ར་�ས་ཆོད་ཡིན།

དོན་�ང་སོ་ད�་བ།

གཅིག ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཟིན་པའི་�ི་ཆིངས་འདིས་ཁོངས་མིས་�ི་ཆིངས་ཐོག་མར་�ས་ཆོད་�ང་བ་ནས་ལོ་བ�་ལོངས་�ེས་�ི་

ཆིངས་ལས་�ིར་འ�ད་�ས་ཆོག �ིར་འ�ད་�ེད་�ས་�ིར་འ�ད་ཡིག་ཆ་�ལ་�ིའི་ངལ་�ོལ་ལས་བཟོ་�ས་�ི་�ས་�ང་སར་

�ེལ་ནས་ཐོ་འགོད་�ེད་དགོས་ལ་ཐོ་འགོད་�ེད་པའི་ཉིན་བ�ིས་ནས་ལོ་གཅིག་འགོར་བའིི་�ེས་�་�ས་ཆོད་�ང་བ་ཡིན།

གཉིས། ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་�ི་ཆིངས་འདིའི་ཁོངས་མི་�་ཡིན་�ང་། ཚན་པ་གོང་མ་ལས་བཤད་པ་ཇི་བཞིན་ལོ་བ�་འགོར་

�ེས་�་དོན་ཚན་འདིར་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་�ིར་འ�ད་ཡིག་ཆ་མི་�ོད་�ས། �ར་བཞིན་ལོ་བ�་ཡི་བཀག་�ོམ་དང་

ལེན་�ས་ཆོག་ལ་དོན་ཚན་འདིའི་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་ཆ་�ེན་ཇི་བཞིན་ལོ་བ�་རེ་འགོར་བའི་�ེས་�་�ི་ཆིངས་ལས་

�ིར་འ�ད་�ས་ཆོག



དོན་�ང་བཞི་བ�་བ།

གཅིག �ལ་�ིའི་ངལ་�ོལ་ལས་བཟོ་�ས་�ི་�ས་�ང་གིས་�ལ་�ིའི་ལས་ངལ་�ོལ་ལས་བཟོ་བའི་�་འ�གས་�ི་ཁོངས་མི་སོ་

སོས་ཐོ་འགོད་�་�ད་པའི་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་དང་�ིར་འ�ད་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་�ལ་�ིའི་ངལ་�ོལ་ལས་བཟོ་བའི་�་འ�གས་

གི་ཁོངས་མི་ཡོངས་ལ་བ�་ཐོ་གཏོང་དགོས།

གཉིས། ཐོ་འགོད་�ས་པའི་ཆོག་མཆན་ཡི་གེ་གཉིས་པ་�ལ་�ིའི་ངལ་�ོལ་ལས་བཟོ་བའི་�་འ�གས་གི་ཁོངས་མི་ཡོངས་ལ་

བ�་ཐོ་གཏོང་�ས། �ས་�ང་གིས་ཁོངས་མི་སོ་སོར་�ི་ཆིངས་�ས་ཆོད་ཡོད་པའི་�་ཚ�ས་ལ་མཉམ་འཇོག་པར་གསལ་

འདེབས་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་ཞེ་གཅིག་པ།

ངལ་�ོལ་ལས་བཟོ་བའི་�་འ�གས་གི་�ས་�ང་གིས་《མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་�་�ིམས་》�ི་དོན་ཚན་བ�་དང་གཉིས་

པའི་གཏན་འབེབས་གཞིར་བ�ང་ནས། གོང་�་�ོས་པའི་དོན་ཚན་སོ་སོའི་གཏན་འབེབས་�ར་�་ཆོག་མཆན་ཡི་གེ་དང་�ིར་

འ�ད་ཡིག་ཆའི་ཞིབ་�འི་གནས་�ལ་ཐོ་འགོད་�ེད་དགོས་ལ་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་�ང་ཡིག་སར་�ེལ་ནས་ཐོ་འགོད་

�ེད་དགོས།

དོན་�ང་ཞེ་གཉིས་པ།

�ལ་�ིའི་ངལ་�ོལ་ལས་བཟོ་བའི་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ིས་དགོས་མཁོ་�ང་བའི་�ས་�བས་�་མི་དམངས་ཚ�གས་ཆེན་ལ་

�ི་ཆིངས་འདིའི་ལག་བ�ར་�ེད་པའི་གནས་�ལ་ཡར་�་�ེད་དགོས་ལ། ཚ�གས་ཆེན་�ོད་�་�ི་ཆིངས་འདིའ་ིདག་བཅོས་

�ེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་སོགས་�ོས་བ�ར་�ེད་ཆོག་མིན་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་དགོས།

དོན་�ང་ཞེ་ག�མ་པ།

གཅིག ཚ�གས་ཆེན་�ིས་�ི་ཆིངས་གསར་བའི་དག་བཅོས་�ེད་པར་འཐད་པ་�ང་ཚ�། �ི་ཆིངས་གསར་བར་གཏན་འབེབས་



གཞན་ཞིག་ཡོད་དེ།

ཀ ཁོངས་མི་གང་�ང་གསི་�ི་ཆིངས་གསར་བར་དག་བཅོས་�ེད་པའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཚ�། �ི་ཆིངས་གསར་བར་

དག་བཅོས་�ས་པ་�ས་ཆོད་�ང་བའི་�ས་�བས་ནས་བ�ང་�ིམས་�ར་�ི་ཆིངས་འདི་ལས་�ིར་འ�ད་�ས་ནས་གོང་�ོས་

�ི་དོན་ཚན་སོ་ད�འི་གཏན་འབེབས་ལ་ཁ་ཡ་�ེད་མི་དགོས།

ཁ དག་བཅོས་�ས་ཟིན་པའི་�ི་ཆིངས་ལ་�ས་ཆོད་�ང་བའི་ཉིན་ནས་བ�ང་། �ི་ཆིངས་འདིས་ཁོངས་མི་སོ་སོར་

ཆོག་མཆན་འགོད་པར་བཀག་འགོག་�ེད་དགོས།

གཉིས།�ི་ཆིངས་འདིས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་མོད། དག་བཅོས་�ས་ཟིན་པའི་�ི་ཆིངས་གསར་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པའི་ཁོངས་

མིར་�ི་ཆིངས་�ོན་མའི་�མ་པ་དང་ནང་དོན་�ར་�་�ས་ཆོད་ཐོབ་ཡོད།

དོན་�ང་ཞེ་བཞི་བ།

�ི་ཆིངས་འདིའི་ད�ིན་ཇི་དང་�ྥ་རན་སིའི་ལམ་�ི་ཡིག་ཆར་འ�་མཉམ་�ི་�ས་པ་ཐོན་པ་ཡིན།


