
�ང་�་མ་ིདམངས་�་ིམ�ན་�ལ་ཁབ་�་ི�ལ་�དི་�་ི�བ་ཁང་གི་བཀའ་�།

ཨང་�གས་༦༧༤བ།

《དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་�ོལ་ཡིག་》ནི་�ི་ལོ་༢༠༡༧་ལོའི་�་༡་པའི་ཚ�ས་༡༡་ཉིན་�ི་�ལ་�དི་�ི་�བ་ཁང་གི་

�ན་ལས་�ོས་ཚ�གས་ཐེངས་༡༦༡་པའི་�ེང་བཟོ་བཅོས་གཏན་འཁེལ་�ང་བ་དང་། ད་�ར་བཟོ་བཅོས་�ས་ཚར་བའི་

《དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་�ོལ་ཡིག་》�བ་བ�གས་�ས་ནས་�ི་ལོ་༢༠༡༧་ལོའི་�་༥་པའི་ཚ�ས་༡་ཉིན་ནས་

བ�ང་ལག་བ�ར་�ེད་མགོ་�གས་པ་ཡིན།

�ང་ལ།ི ལིས་�ག་ཆང་།

༢༠༡༧་ལོའི་�་༢པའི་ཚ�ས་༡་ཉིན།

དབང་བ་ོ�ནོ་ཅན་�ི་�བོ་གསའོ་ི�ལོ་

ཡིག 

(༡༩༩༤་ལོའི་�་༨་པའིཚ�ས་༢༣་ཉིན་�ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་�ི་�ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་བཀའ་�འི་ཡིག་ཆ་

༡༦༡་པའི་�ེང་�བ་བ�གས་�ས། ༢༠༡༡་ལོའི་�་༡་པའི་ཚ�ས་༨་ཉིན་�ི་《�ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་�ིད་འཛ�ན་�ིམས་�ོལ་

འགའ་ཤས་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་བཟོ་བཅོས་�ེད་པའི་ཐག་གཅོད་》གཞིར་བ�ང་ནས་བཟོ་བཅོས་�ང་། �ི་ལོ་༢༠༡༧་ལོའི་

�་༡་པའི་ཚ�ས་༡༡་ཉིན་�ི་�ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་�ན་ལས་�ོས་ཚ�གས་ཐེངས་༡༦༡་པའི་�ེང་བཟོ་བཅོས་གཏན་འཁེལ་

�ང་། )

ལ�ེ་དང་པ།ོ �་ིདནོ།



དོན་ཚན་དང་བོ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་�ོབ་གསོ་ལོངས་�ོད་�ེད་པའིི་ཁེ་དབང་འགན་ལེན་དང་། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་

�ོབ་གསོའི་ལས་རིགས་འཕེལ་�ས་གཏོང་ཆེད་《�ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་�ི་�ོབ་གསོའི་�ིམས་》 དང་

《�ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་�ི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་འགན་ལེན་�ིམས》གཞིར་བ�ང་ནས་�ོལ་ཡིག་འདི་

གཏན་འབེབ་�ས།

དོན་ཚན་གཉིས་པ། �ལ་ཁབ་�ིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་འ�་མཉམ་ངང་�ོབ་གསོ་དང་ལེན་�ེད་པའི་ཁེ་དབང་ལ་འགན་

ལེན་དང་། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་�ད་གསོད་གང་�ང་གཏན་འགོག་�ེད་དགོས། 

དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོ་ནི་�ལ་ཁབ་�ི་�ོབ་གསོའི་�ེད་�ོགས་ལག་ལེན་མཐར་�ིན་�ས་ནས། དབང་བོ་

�ོན་ཅན་�ི་ག�གས་གཞིའི་བདེ་ཐང་དང་དགོས་མཁོར་དམིགས་�ེ། �ོགས་ཡོངས་ནས་�ས་ཚད་མཐོར་འདེགས་གིས་དབང་

བོ་�ོན་ཅན་འ�་མཉམ་ངང་�ི་ཚ�གས་འཚ�་བར་ཟབ་�གས་�ེད་པར་�ོན་འ�ོའི་ཆ་�ེན་བ�ན་དགོས།

དོན་ཚན་ག�མ་པ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོ་ནི་�ལ་ཁབ་�ོབ་གསོ་ལས་དོན་�ི་�བ་ཆ་ཡིན།

དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོ་�བ་བ�གས་དང་མཐོར་འདེགས་�ང་འ�ེལ་�ོས། �བ་བ�གས་གཙ�་

གནད་ངང་འགན་བབ་�ོབ་གསོ་འགན་ལེན་དང་། ལས་རིགས་�ོབ་གསོའི་འཕེལ་�ས་གཙ�གས་ཆེན། �ོབ་�ོན་�ོབ་གསོ་དར་

�ེལ། མཐོ་རིམ་དང་འ�ིང་རིམ་�ོབ་གསོ་རིམ་བཞིན་�་འཕེལ་�ས་གཏོང་དགོས།

དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོས་�ོབ་གསོའི་�ས་ཚད་མཐོར་འདེགས་ངང་མཉམ་འ�ེས་�ོབ་གསོར་�ལ་

འདེད་�ེད་དགོས། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�་�ར་བའི་ཚད་རིམ་དང་དང་ལནེ་�ས་པ་གཞིར་བ�ང་ནས་ཡོངས་�བ་བམ་

དམིགས་བསལ་�ི་�ོབ་གསོའི་�་ཐབས་ལག་བ�ར་�ེད་དགོས་ལ། �ིར་བཏང་�ོབ་གསོའི་ཐབས་ལམ་�ོན་�་བཀོལ་�ོད་

�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བཞི་བ། �ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་མ�བ་�ོན་ལ་�གས་

�ོན་�ོས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོ་དེ་�ོབ་གསོའི་ལས་དོན་འཕེལ་�ས་�ི་�ས་གཞིའི་ཁོངས་�་�ད་པར་�ས་ནས་གཅིག་

�ར་བཀོད་�ིག ལག་བ�ར། ཐོན་�ངས་�གས་མ�ན་ངང་བཀོད་�ིག་�ེད་པ་སོགས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་འ�ོ་

སོང་གཏོང་བ། �ོབ་�བ་ཆ་�ེན་འ�ས་ཚང་�་གཏོང་བ་སོགས་ལ་འགན་ལེན་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་�་བ། �ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་�ལ་ཡོངས་�ི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་



�་བར་གཙ�་འགན་འ�ར་ནས། �ོགས་ཡོངས་ནས་�ས་འགོད་དང་། �ལ་ཡོངས་�ི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་ལས་དོན་

ལ་�ོམས་�ིག་དང་དོ་དམ་�ེད་དགོས། �ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་འ�ེལ་ཡོད་�ེ་ཁག་གིས་�ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གིས་གཏན་

འབེབས་�ས་པའི་འགན་འ�ིའི་�བ་ཁོངས་ནང་�ལ་�་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་འ�ེལ་ཡོད་�ོབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་འགན་

�ར་དགོས།

�ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་ས་གནས་�ིད་ག�ང་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་�ིད་འཛ�ན་ས་�ལ་ནང་

�ལ་�ི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་གཙ�་འགན་འ�ར་དགོས། �ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་ས་གནས་མི་དམངས་

�ིད་ག�ང་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ེ་ཁག་གཞན་དག་གིས་རང་སོའི་འགན་འ�ིའི་�བ་ཁོངས་ནང་�ལ་ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་

འ�ེལ་ཡོད་�ོབ་གསོའི་�་བར་འགན་འ�ར་དགོས།

དོན་ཚན་�ག་པ། �ང་གོའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་མཉམ་འ�ེལ་མ�ན་ཚ�གས་དང་ས་གནས་�་འ�གས་གཞན་དག་གིས་དབང་

བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་�་བར་�ལ་འདེད་གཏོང་དགོས། འ�ེལ་ཡོད་�ེ་ཁག་དང་རམ་འདེགས་གིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་

གསོར་�ལ་མ་དང་རོགས་�ོར་མཁོ་འདོན་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་འ�ན་པ། �ོབ་�ོན་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས། རིམ་པ་སོ་སོའི་རིགས་�་མང་གི་�ོབ་� �ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་གཞན་

དག་གིས་�ོལ་ཡིག་འདིའི་གཏན་ཁེལ་དང་�ལ་ཁབ་�ི་འ�ེལ་ཡོད་�ིམས་�གས། �ིམས་�ོལ་གཏན་འབེབས་གཞིར་བ�ང་

ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོ་ལག་བ�ར་�ེད་དགོས། �ིམས་�གས་དང་། �ིམས་�ོལ་གཏན་འབེབས་ཆ་�ེན་དང་

འཚམ་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་�ོབ་�གས་རེ་�་�ེད་པ་དང་ལེན་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བ�ད་པ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིམ་ཚང་གིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་ལ་�ོབ་གསོ་ལོངས་�ོད་�ེད་པར་རོགས་རམ་

�ེད་དགོས།

དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པ་དང་། �ིས་པའི་ཕ་མ། �་�ོང་མི་�་གཞན་དག་གིས་དབང་བོ་�ོན་བ�ོད་�ིས་པའི་

�ོབ་གསོ་དང་ལེན་�ེད་པའི་ཁེ་དབང་ལ་བ�ི་འཇོག་དང་འགན་ལེན་�ེད་དགོས། �ིམ་ཚང་�ོབ་གསོ་�ར་ཐག་གིས་�ེལ་

ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པར་�ས་�ར་བདེ་སོས་�ོང་བ�ར་དང་�ོབ་གསོ་མཁོ་འདོན་�ེད་དགོས། འ�ེལ་ཡོད་�ོབ་

གསོའི་ལས་�ངས་ལ་རམ་འདེགས་དང་ཟབ་�གས་�ོས་�ོབ་གསོའི་�་འ�ལ་�ེལ་ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པའི་�ོབ་

གསོར་�བ་�ོར་མཁོ་འདོན་�ེད་དགོས།



དོན་ཚན་ད�་བ། �ི་ཚ�གས་�ི་�ོགས་སོ་སོ་ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་དོ་�ར་དང་�བ་�ོར་�ེད་

དགོས། དབང་བོ་�ོན་ཅན་གནས་སའི་�ོད་�ལ་དང་། འ�ེལ་ཡོད་�ི་ཚ�གས་�་འ�གས། ཁེ་ལས་ལས་�ངས་སོགས་�ིས་

དབང་བོ་�ོན་ཅན་ཚ�ས་འ�་མཉམ་ངང་�ོབ་གསོ་དང་ལེན་�ས་ནས་�ི་ཚ�གས་�་�གས་པར་རོགས་རམ་དང་�བ་�ོར་�ེད་

དགོས། 

དོན་ཚན་བ�་བ། �ལ་ཁབ་�ིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་�ས་�ེས་འ�ར་ཐོན་བཞག་པའི་�་འ�གས་

དང་མི་�ེར་ལ་གཟེངས་བ�ོད་དང་�ལ་མ་གནང་དགོས།

དོན་ཚན་བ�་གཅིག་པ། �ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གི་�ོབ་གསོའི་�་�ལ་ལ་འགན་འ�ར་བའི་ལས་

�ངས་གིས། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་ལག་བ�ར་གནས་�ལ་�་�ལ་�བ་ཁོངས་�་འ�་བར་�ས་ནས། དབང་བོ་

�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་ཐད་�ི་�ིམས་�གས་དང་�ིམས་�ོལ་གནས་�ལ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་�ོབ་�བ་�ས་

ཚད། �ིས་གཉེར་དོ་དམ། ལག་བ�ར་གནས་�ལ་སོགས་ལ་ཆེད་�་�་�ལ་�ེད་དགོས།

ལ�ེ་གཉསི་པ། འགན་བབ་�བོ་གས།ོ

དོན་ཚན་བ�་གཉིས་པ། རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་�ིམས་�ར་འགན་འ�ར་ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་

པ་དང་གཞོན་�ས་འགན་བབ་�ོབ་གསོ་དང་ལེན་�ེད་པའི་ཁེ་དབང་ལ་འགན་ལེན་�ེད་དགོས།

�ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་འགན་བབས་�ོབ་གསོའི་�་བར་�་�ོག མ�བ་�ོན། ཞིབ་

བཤེར་བཅས་�ེད་དགོས་ལ། དེའི་ནང་�་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པ་དང་གཞོན་�འི་འགན་བབ་�ོབ་གསོ་གཏོགས་དགོས།

དོན་ཚན་བ�་ག�མ་པ། ལོ་ཚ�ད་དང་འཚམ་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པ་དང་། �ིས་པའི་ཕ་མ། བདག་�ོང་མི་�་གཞན་

དག་གིས་�ིམས་�ར་དབང་པོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པ་�ོབ་�ར་�ད་ནས་འགན་བབ་�ོབ་གསོ་ཡོངས་འ�བ་�ེད་པར་ཁག་ཐེག་

�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བ�་བཞི་བ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པ། གཞོན་�འི་འགན་བབ་�ོབ་གསོ་དང་ལེན་�ེད་པའི་�ོབ་�གས་ལོ་ཚ�ད་

དང་། ལོའི་བཀག་�་སོགས་ས་གནས་དེ་གའི་�ིས་པ་དང་གཞོན་�འི་འགན་བབ་�ོབ་གསོའི་�ོབ་�གས་ལོ་ཚ�ད་དང་

མ�ངས་བ་ཡིན་ལ། དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་�བས་�་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་�གས་ལོ་ཚ�ད་དང་�ོབ་�ར་�ོད་པའི་ལོ་ཚ�ད་



འོས་འཚམ་�ིས་ཇེ་མཐོར་བཏང་ཆོག

དོན་ཚན་བཅོ་�་བ། �ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་དང་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་གཙང་�འི་

�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག དམངས་�ིད་�ེ་ཁག དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་མཉམ་འ�ེལ་མ�ན་ཚ�གས་དང་�ན་�། གསར་�ེས་�ིས་

པའི་ནད་རིགས་བཙགས་ཞིབ་དང་། �ོབ་�ོན་�ིས་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་གནས་�ལ་བཙགས་ཞིབ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་

�ི་�ོམ་�ིས་སོགས་�ི་ཆ་འ�ིན་བ�ད་ནས་འགན་བབ་�ོབ་གསོའི་ལོ་ཚ�ད་དང་འཚམ་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པར་

�ོབ་�གས་ཐོ་འགོད་�ེད་དགོས། �ོགས་ཡོངས་ནས་�ིད་འཛ�ན་ས་�ལ་ནང་�ལ་�ི་འགན་�ོབ་གསོའི་ལོ་ཚ�ད་དང་འཚམ་

པའི་�ིས་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པའི་ཁ་�ངས་དང་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�་�ར་བའི་གནས་�ལ་སོགས་ཤེས་�ོགས་

�ེད་དགོས། དོན་ཚན་བ�་�ག་པ། �ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་�ིད་འཛ�ན་ས་�ལ་ནང་�ལ་�ི་

དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པའི་ཁ་�ངས་དང་། རིགས་�། �བ་�འི་གནས་�ལ་ལ་གཅིག་�ར་�ིས་འཆར་འགདོ་�ས་ནས་�ོབ་

�་འགའ་ཤས་�་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ཐོན་�ངས་འ�གས་�ན་དང་། མཁོ་ངེས་�ི་�ིག་ཆས་�ིག་འ�གས། ཆེད་ལས་

�ི་ལག་�ལ་མི་�་དང་དགེ་�ན་བ�་ལེན་�ོས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པ་�ོབ་�ར་བ�་ལེན་�ས་ནས་འགན་བབ་�ོབ་

གསོ་བ�བ་དགོས། �ོབ་�་གཞན་�་དགོས་མཁོ་དང་བ�ན་ནས་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ཐོན་�ངས་དང་འ�ེལ་ཡོད་

མཁོ་ཆས་བཀོད་�ིག་སོགས་ཆ་�ེན་ངེས་ཅན་འཛ�མས་པའི་�ོབ་�ས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་མ་བ�་ལེན་�ེད་པར་�ལ་

མ་གནང་དགོས། 

�ོང་རིམ་རིམ་པའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་འགན་བབ་�ོབ་གསོ་བ�བ་པའི་དམིགས་བསལ་�ོབ་�ར་

དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་�བ་མཁོ་ཆས་དང་། བདེ་སོས་བ�ག་ད�ད། བདེ་སོས་�ོང་བ�ར་སོགས་�ི་ད�ད་ཆས་མཁོ་

འདོན་ངང་ལོ་ད�འི་འགན་�ོབ་གསོའི་དམིགས་བསལ་�ོབ་�འི་འ�གས་�ན་ལ་�གས་�ོན་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པ། ལོ་ཚ�ད་དང་འཚམ་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པ་�ོབ་གསོའི་ཁོར་�ག་དང་འཚམ་པའི་ཆེད་�་

《�ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་�ི་འགན་བབ་�ོབ་གསོའི་�ིམས་》�ིམས་�ར་རང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་�ིར་བཏང་

�ོབ་�ར་འ�ལ་ནས་འགན་བབ་�ོབ་གསོ་དང་ལེན་�ེད་དགོས།

ལོ་ཚ�ད་དང་འཚམ་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པར་�ོབ་�ོང་འཚ�་བའི་�ོད་�་�བ་�ོར་ངེས་ཅན་མཁོ་

ཚ�། �ས་པོའི་གནས་�ལ་གཞིར་བ�ང་ནས་�ོང་རིམ་པའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གི་�ོབ་གསོའི་�ེ་ཁག་གིས་�བ་ཁོངས་ངེས་



ཅན་ནང་གི་�ོབ་�བ་ཆ་�ེན་འཛ�མས་པའི་�ོབ་�ིད་བ�ག་ཆོག

ལོ་ཚ�ད་དང་འཚམ་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པས་�ིར་བཏང་�ོབ་གསོ་དང་ལེན་�ེད་མི་�བ་ཚ�། �ོང་རིམ་

པའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གི་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་གཅིག་�ར་ངང་དམིགས་བསལ་�ོབ་�ར་འ�ོ་བར་

བཀོད་�ིག་�ེད་དགོས། རེ་འགར་མི་�ེར་�ི་བདག་�ོང་མཁོ་བ་དང་�ོབ་�ར་�ོབ་འདོན་�ེད་�་འ�ོ་མི་�བ་ཚ�། �ིམ་�་

�ོབ་�ིད་�ེད་པ་དང་ཡང་ན་�་ཐོག་�་�ོབ་གཉེར་�ེད་པ་སོགས་�ི་�ེད་ཐབས་མཁོ་འདོན་�ས་ནས་�ོབ་�ངས་ཐོ་འགོད་

�ི་ཁོངས་�་�ད་པར་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་བཅོ་བ�ད་པ། དམིགས་བསལ་�ོབ་�ར་�ོབ་�ོང་�ེད་བཞིན་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པས་�ོབ་གསོ་དང་

བདེ་སོས་�ོང་བ�ར་བ�ད་ནས་�ིར་བཏང་�ོབ་གསོ་དང་ལེན་�ེད་�བ་ཚ�། �ོབ་�ས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པ་དང་

�ིས་པའི་ཕ་མ། བདག་�ོང་མི་�ར་�ིས་པ་�ིར་བཏང་�ོབ་�་གཞན་དག་ལ་�ོ་བ�ར་�ེད་པའི་བསམ་�ལ་བཏོན་

ཆོག  �ིར་བཏང་�ོབ་�ར་�ོད་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པ་�ོབ་�འི་འཚ�་བ་དང་མི་འཚམ་པའི་�ས་�བས་�་དམིགས་

བསལ་�ོབ་�་དང་�ིར་བཏང་�ོབ་�་གཞན་པར་�གས་པའི་བསམ་�ལ་བཏོན་ཆོག

དོན་ཚན་བ�་ད�་བ། ལོ་ཚ�ད་དང་འཚམ་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པ་�ོབ་�ར་�གས་�བ་མིན་དབང་བཽ་�ོན་ཅན་�ི་

རིགས་�། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�་�ར་བའི་ཚད་རིམ། ཁ་གསབ་ཚད་རིམ། �ོབ་�འི་�ོབ་�བ་ཆ་�ེན་སོགས་�ི་�་�ེན་ལ་

གཞིགས་ནས་བ�ར་ཤ་བཅད་ཆོག

དོན་ཚན་ཉི་�་བ། �ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་དང་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་གཙང་�འི་�ིད་

འཛ�ན་�ེ་ཁག དམངས་�ིད་�ེ་ཁག དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་མཉམ་འ�ེལ་མ�ན་ཚ�གས་དང་�ན་�་�ོབ་གསོ། སེམས་

ཁམས། བདེ་སོས། �ི་ཚ�གས་�་བ་སོགས་�ོགས་གང་ཐད་ནས་ནས་ཆེད་ལས་མཁས་པས་�བ་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་

གསོའི་ཆེད་ལས་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས་འ�གས་དགོས།

དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་ཆེད་ལས་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས་གིས་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གི་བཅོལ་

གདམས་དང་ལེན་�ས་ནས་ལོ་ཚ�ད་དང་འཚམ་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པའི་ག�གས་གཞིའི་གནས་�ལ་དང་། �ོབ་གསོ་

དང་ལེན་�ི་�ས་བ། �ོབ་�འི་�ོབ་�ོང་ཁོར་�ག་དང་འཚམ་པའི་�ས་པར་ད�ེ་ཞིབ་�ིས་�ོབ་�གས་དང་�ོབ་བ�ར་�ི་

�ོས་འཆར་བཏོན་ཆོག དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་འགན་�ོབ་གསོའི་གནད་དོན་ལ་�ོས་འཆར་བཏོན་ཆོག ད�ེ་ཞིབ་མ�ག་



འ�ས་འདི་དག་ནི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པའི་གསང་བར་གཏོགས་པས་དབང་�ོན་ཅན་�ིས་པའི་�ོབ་གསོ་དང་བདེ་སོས་

�་བ་ཁོ་ནར་བཀོལ་�ོད་�ས་ཆོག དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་ཆེད་ལས་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས་དང་། �ོབ་� ལས་བཟོ་

མི་�ས་�ས་ལོན་�ང་བའི་གནས་�ལ་དང་ཆ་འ�ིན་གཞན་དག་གསང་�་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པ། �ིས་པའི་ཕ་མ། �་�ོང་མི་�་དག་�ོབ་�གས་དང་�ོབ་བ�ར་བཀོད་

�ིག་ཐད་ནས་�ོབ་�ར་འགལ་བ་�ང་ཚ�། �ོང་རིམ་པའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གི་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་ལ་ཐག་

གཅོད་�ེད་པའི་རེ་�་�ས་ཆོག

རེ་�་འ�ོར་བའི་�ོང་རིམ་པའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གི་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་དབང་

བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་ཆེད་ལས་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས་ལ་བཅོལ་གདམས་�ས་ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པའི་ག�གས་

གཞིའི་གནས་�ལ་དང་། �ོབ་གསོ་དང་ལེན་�ི་�ས་བ། �ོབ་�འི་�ོབ་�ོང་ཁོར་�ག་དང་འཚམ་པའི་�ས་པར་ད�ེ་ཞིབ་�ིས་

�ོབ་�གས་དང་�ོབ་བ�ར་�ི་�ོས་འཆར་འདོན་དགོས། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་ཆེད་ལས་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས་

གིས་བཏོན་པའི་བསམ་�ལ་གཞིར་བ�ང་ནས་�ོབ་�བ་ཆ་�ེན་དང་། �་�ོང་མི་�འི་རེ་འ�ན་སོགས་�ོགས་ཡོངས་ལ་

བསམ་�ོ་བཏང་ནས་�ོབ་�གས་དང་�ོབ་བ�ར་བཀོད་�ིག་ཐག་གཅོད་�ས་ཆོག

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མ་བ�་ལེན་�ས་པའི་�ོབ་�ས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�གས་མ�ན་ངང་

འཛ�ན་�ར་འ�ག་དགོས་ལ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་མ་�ང་མང་བའི་ཚ�་དམིགས་བསལ་�ི་འཛ�ན་�་བཀོད་�ིག་�ས་ཆོག

དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མ་བ�་ལེན་�ས་པའི་�ོབ་�ས་ཆེད་ལས་�ི་དགེ་�ན་དང་། ཉམས་�ོང་�ན་�མ་

ཚ�གས་པའི་དགེ་�ན་ལ་འ�ོ་འ�ག་�ེས་འདེད་དང་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་�ོབ་བ�བ་�་བ་འགན་ལེན་�ེད་པར་

བཀོད་�ིག་དང་། འོས་འཚམ་�ིས་�ོབ་མའི་ཁ་�ངས་ཇེ་�ང་�་བཏང་ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་�གས་�ས་�ེས་�ི་�ོབ་

�ོང་དང་འཚ�་བར་�བས་བདེ་བ�ན་དགོས། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་མ་འ�་མཉམ་ངང་�ོབ་གསོའི་�ོབ་�བ་དང་�ོབ་

�ས་�་འ�གས་�ས་པའི་�་འ�ལ་�་ཚ�གས་་�་�གས་པར་ཁག་ཐེག་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་ག�མ་པ། �ིར་བཏང་�ོབ་�ར་�ོད་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མའི་འགན་བབས་�ོབ་གསོར་�ིར་བཏང་གི་

འགན་བབ་�ོབ་གསོར་བཀོད་�ིག་�ས་པའི་བ�བ་ཚན་�ིག་འ�གས་འཆར་འགོད་དང་། བ�བ་ཚན་ཚད་གཞི། བ�བ་དེབ་

སོགས་བཀོལ་�ོད་�ས་ཆོག་ལ་འོས་འཚམ་�ིས་�ོབ་�ོང་རེ་བར་ཞི་�ོད་�ས་ཆོག



དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་བ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་དམིགས་བསལ་�ོབ་�ས(འཛ�ན་�)་བསམ་�ོ་�ོབ་གསོ། རིག་གནས་�ོབ་

གསོ། ངལ་�ལ་�ས་པ། ག�གས་གཞིའི་བདེ་ཐང་�ང་འ�ེལ་�ས་ནས་རིམ་པ་མི་འ�་བའི་�ོབ་བ�བ་�ས་ཆོག དབང་བོ་

�ོན་ཅན་�ོབ་མའི་ཕ་མ་དང་�་�ོང་མི་�འི་བསམ་�ལ་དང་ལེན་ངང་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མའི་ག�གས་གཞིའི་�ད་

ཆོས་དང་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་ནས་མི་�ེར་�ི་�ོབ་གསོའི་འཆར་གཞི་�ིག་བཟོ་དང་མི་�ེར་�ི་�ོབ་�བ་ལག་བ�ར་�ེད་

དགོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་�་བ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་དམིགས་བསལ་�ོབ་�འི་(འཛ�ན་�)བ�བ་ཚན་�ིག་འ�གས་འཆར་འགོད་

དང་། བ�བ་ཚན་ཚད་གཞི། བ�བ་དེབ་སོགས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མའི་�ས་སེམས་�ད་ཆོས་དང་དགོས་མཁོ་ལ་མ�ན་

པར་�ེད་དགོས།

དབང་བོ་�ོན་ཅན་དམིགས་བསལ་�ོབ་�འི་(འཛ�ན་�)བ�བ་ཚན་�ིག་འ�གས་འཆར་འགོད་དང་། བ�བ་ཚན་ཚད་

གཞི་ནི་�ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་གཏན་འཁེལ་�ེད་པ་ཡིན། བ�བ་དེབ་ནི་ཞིང་ཆེན་རིམ་

པ་ཡན་ཆད་�ི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གི་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་�ལ་ཁབ་�ི་འ�ེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་�ར་

�ིག་བཟོ་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་�ག་པ། �ོང་རིམ་པའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གི་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་�ིད་འཛ�ན་ས་�ལ་ནང་

�ལ་�ི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པའི་འགན་བབ་�ོབ་གསོའི་�་བའི་མ�བ་�ོན་ལ་�གས་�ོན་�ེད་དགོས།

�ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་ས་གནས་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གི་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་དམིགས་

བསལ་�ོབ་གསོའི་�ེ་གནས་འ�གས་བ�ན་ལ་གཅིག་�ར་བཀོད་�ིག་དང་། �བ་ཁོངས་ངེས་ཅན་ནང་�་མ�བ་�ོན་དང་

�བ་�ོར་�ི་ཞབས་�་མཁོ་འདོན་�ེད་དགོས། དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་�ེ་གནས་ཡིས་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གི་

བཅོལ་གདམས་�ར་�་འགན་འ�ར་དགོས་པའི་�་བ་གཤམ་གསལ་�ར།

               གཅིག  ས་ཁོངས་ནང་�ལ་�ི་འ�ོ་འ�ག་�ེས་འདེད་�ི་�་བར་མ�བ་�ོན་དང་ད�ད་བ�ོད་གནང་དགོས།

               གཉིས། ས་ཁོངས་ནང་�ལ་�་འ�ོ་འ�ག་�ེས་འདེད་�ི་་�བོ་གསོའི་�་བར་འགན་འ�ར་གནང་བའི་དགེ་�ན་

ལ་གསོ་�ོང་མཁོ་འདོན་�ེད།

ག�མ། དགེ་�ན་དང་ཆེད་ལས་ཞབས་�་མི་�་མངགས་ནས་འ�ོ་འ�ག་�ེས་འདེད་�ི་�ོབ་གསོར་�བ་�ོར་



�ེད། �་ཐོག་གི་�ོབ་�ིད་དང་�ིམ་ནས་�ོབ་�ིད་�ེད་བཞིན་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པར་གསབ་�ིད་དང་�བ་�ོར།

                བཞི། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་མའི་ཕ་མ་དང་�་�ོང་མི་�་གཞན་དག་ལ་འ�ི་�ད་མཁོ་འདནོ་�ེད་པ།

�། དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་འ�ེལ་ཡོད་�་བ་གཞན་དག

ལེ�་ག�མ་པ། ལས་རགིས་�བོ་གས།ོ

དོན་ཚན་ཉེར་བ�ན་པ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་ལས་རིགས་�ོབ་གསོ་དར་�ེལ་�ེད་པ་ལ་འ�ིང་རིམ་དང་མཐོ་རིམ་�ི་ལས་

རིགས་�ོབ་གསོ་ལ་�གས་�ོན་ཆེན་པོ་�ེད་དགོས། བཀོལ་�་ཆེ་བའི་ལག་�ལ་གཙ�་བོར་བ�ང་ནས་�ས་�ན་འ�ིང་བ་དང་

�ང་བའི་གསབ་�ོང་�ེལ་བ་དང་། ལས་�གས་�ས་པ་མཐོར་འདེགས་གཙ�ར་བ�ང་གིས་ལག་�ལ་འཛ�མས་པའི་མི་�་འཇོན་

ཐང་ཅན་�ེད་�ིང་། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་ལས་�གས་མ�བ་�ོན་ལ་�གས་�ོན་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་བ�ད་པ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་ལས་རིགས་�ོབ་གསོ་ནི་�ིར་བཏང་ལས་རིགས་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་དང་

དམིགས་བསལ་ལས་རིགས་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་གིས་ལག་བ�ར་�ེད་པ་ཡིན་ལ། �ིར་བཏང་ལས་རིགས་�ོབ་གསོའི་ལས་

�ངས་གཙ�་བོར་འཛ�ན་དགོས།

�ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་ས་གནས་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་དགོས་མཁོ་གཞིར་བ�ང་ནས་�གས་མ�ན་ངང་

དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་འ�གས་བ�ན་དང་། �ོབ་�བ་ཆ་�ེན་འ�ས་ཚང་། དབང་བོ་�ོན་ཅན་འ�ིང་རིམ་

ལས་རིགས་�ོབ་�ས་�ོབ་བ�་�བ་�་�་བ�ེད་གཏོང་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་ད�་བ། �ིར་བཏང་ལས་རིགས་�ོབ་�ས་�ལ་ཁབ་�ི་བ�་ལེན་ཚད་གཞི་དང་མ�ན་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་

�ི་�ོབ་�གས་དང་ལེན་�ེད་དགོས་པ་དང་། གསབ་�ོང་�ེ་གནས་ཡིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་བ�་ལེན་�ེད་དགོས།

�ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་ས་གནས་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་�ེད་ཐབས་�་མང་�ད་ནས་�ིར་བཏང་ལས་

རིགས་�ོབ་�འི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་བ�་ལེན་ལ་�བ་�ོར་�ེད་དགོས།



དོན་ཚན་�མ་�་བ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་ལས་རིགས་ལག་�ལ་�ོབ་�ས་གསབ་�ོང་ལས་�ངས་ལག་བ�ར་�ེད་�བས། �ི་

ཚ�གས་དགོས་མཁོ་དང་དབང་བོ་�ོན་ཅན་ག�གས་གཞིའི་�ད་ཆོས་ཆདེ་ལས་དང་འཚམ་པར་�ེད་དགོས། �ོབ་�བ་ཆ་�ེན་

དང་དགོས་མཁོར་གཞིགས་པའམ་ཁ་ེལས་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ོས་དངོས་�ོང་�ེ་གནས་འ�གས་བ�ན་�ེད་དགོས།

ལ�ེ་བཞ་ིབ། �བོ་�ནོ་�བོ་གས།ོ

དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ། རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་�ེད་ཐབས་�་ཚ�གས་�ད་ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་

པའི་�ོབ་�ོན་�ོབ་གསོའི་བ�ར་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། 

�ོང་རིམ་པའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་དང་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག དམངས་�ིད་�ེ་ཁག་སོགས་འ�ེལ་

ཡོད་�ེ་ཁག་གིས་�ིར་བཏང་�ིས་�ོང་ཁང་ཚ�ས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་བ�་བའི་�ོན་འ�ོའི་ཆ་�ེན་བ�ན་པར་�བ་�ོར་གནང་

དགོས། དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོ། �ོབ་�བ་ཆ་�ེན་འཛ�མས་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པའི་�་�ག་ལས་�ངས། དབང་བོ་

�ོན་ཅན་�ིས་པའི་བདེ་སོས་ལས་�ངས་སོགས་�ིས་�ོབ་�ོན་�ོབ་གསོ་�ེལ་བར་�བ་�ོར་�ས།

དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པའི་�ོབ་གསོ་ནི་བདེ་�ོང་དང་བདེ་སོས་�ང་འ�ེལ་�ོས་ལག་བ�ར་�ེད་

དགོས། 

དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པའི་�ོབ་�ོན་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་�ིས་རང་སའི་ཆ་�ེན་དང་བ�ན་ནས་བདེ་སོས་

�ིག་ཆས། ཆེད་ལས་བདེ་སོས་མི་�་སོགས་བཀོད་�ིག་གམ་བདེ་སོས་�ིག་ཆས་འཛ�མས་པའི་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ལས་

�ངས། བདེ་སོས་ལས་�ངས་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ོས་བདེ་སོས་�ོང་བ�ར་�བ་དགོས།

དོན་ཚན་སོ་ག�མ་པ། གཙང་�འི་བདེ་�ང་ལས་�ངས། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་�ོན་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས། �ིས་པའི་�་

�ག་ལས་�ངས། �ིམ་ཚང་སོགས་�ིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་པའི་�ས་�བས་�ོན་མོའི་བདེ་སོས། �ོབ་གསོ་སོགས་ལ་�གས་

�ོན་�ེད་དགོས། 

གཙང་�འི་བདེ་�ང་ལས་�ངས། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་�ོན་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་



པའི་བདེ་སོས་ལས་�ངས་སོགས་�ིས་�ས་�བས་�ོན་མོའི་བདེ་སོས་དང་�ོབ་གསོ་སོགས་ལ་�ིམ་ཚང་ལ་འ�ི་�ད་དང་

མ�བ་�ོན་�ེད་དགོས།

ལེ�་�་བ། �རི་བཏང་མཐ་ོརམི་ཡན་ཆད་�ི་�བོ་གས་ོདང་�ན་མ�ད་�བོ་གས།ོ

དོན་ཚན་སོ་བཞི་བ། �ིར་བཏང་འ�ིང་རིམ་དང་མཐོ་རིམ་�ོབ་� �ན་མ�ད་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་གིས་�ལ་ཁབ་�ི་བ�་

ལེན་ཚད་�ན་དང་འཚམ་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མ་བ�་ལེན་�ེད་པ་དང་། དབང་བོ་�ོན་ཅན་ཡིན་པར་ཁ་གཡར་

ནས་བ�་ལེན་མི་�ེད་པ་གཏན་འགོག་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་སོ་�་བ། �ོང་�ེར་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་ས་གནས་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་དང་བ�ན་

ནས་མཐོ་རིམ་ཡན་ཆད་�ི་དམིགས་བསལ་�ོབ་�་འ�གས་བ�ན་དང་།མཐོ་རིམ་�ོབ་�ས་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་�ོབ་

�ིང་ངམ་འ�ེལ་ཡོད་ཆེད་ལས་འ�གས་བ�ན་ལ་�བ་�ོར་�ས་ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་�་ཚད་མཐོར་

འདེགས་གཏོང་དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་�ག་པ། �ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་�ོབ་གསོ་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་དང་། འ�ེལ་ཡོད་�ེ་ཁག་

གཞན་དག �ོབ་�ས་དེང་རབས་ཆ་འ�ིན་ལག་�ལ་བཀོལ་�ོད་�ས་ནས་�ང་འཐེན་�ོབ་གསོ་སོགས་�ི་�ེད་ཐབས་བ�ད་

ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་ལ་མཐོ་རིམ་�ོབ་གསོ། མཐོ་རིམ་�ོབ་གསོའི་རང་འདེམས་�གས་གཞི་སོགས་ལ་�བས་བདེ་དང་

རོགས་རམ་�ེད་དགོས། དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་དང་བ�ན་ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་�ོང་དང་འཚམ་པའི་ཆེད་

ལས། བ�བ་ཚན།  �ེན་འ�ར་�ོ་ཡངས་གི་�ོབ་�ིད་དང་དོ་དམ་�ེད་ཐབས་སེགས་�ས་འགོད་�ས་ནས་�ོབ་�གས་ལེགས་

འ�བ་ཡོང་བར་�བ་�ོར་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་སོ་བ�ན་པ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོད་སའི་ལས་�ངས་གིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་ལས་བཟོ་བར་རིག་གནས་ཤེས་�འི་

�ོབ་གསོ་དང་ལག་�ལ་གསབ་�ོང་�ེལ་དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་བ�ད་པ། ཡིག་�ོངས་སེལ་བའི་�ོབ་གསོའི་ཁོངས་གཏོགས་�་ལོ་བཅོ་�་ཡན་ཆད་�ི་�ོབ་�ོང་�ས་པ་ཤོར་མེད་



པའི་ཡིག་�ོངས་བ་དང་། ཡིག་�ོངས་�ེད་ཙམ་�ི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་ལ་ཡིག་�ོངས་སེལ་བའི་�ོབ་གསོ་�ེལ་དགོས།

དོན་ཚན་སོ་ད�་བ། �ལ་ཁབ་དང་�ི་ཚ�གས་གིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ིས་རང་�ོང་ངང་ཡོན་ཏན་འ�ོར་བར་�ལ་མ་དང་

�བ་�ོར་�ེད་དགོས།

ལ�ེ་�ག་པ། དགེ་�ན།

དོན་ཚན་བཞི་བ�་བ། �ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་དགེ་�ན་གསོ་

�ོང་དང་། གསབ་�ོང་�་བར་མཐོང་ཆེན་�ས་ནས་ཁོ་ཚ�འི་གོ་གནས་དང་ཐོབ་ཆ་མཐོར་འདེགས་�ེད་པ་དང་། �་བའི་ཁོར་

�ག་དང་ཆ་�ེན་འ�ས་ཚང་�་གཏོང་བ། དགེ་�ན་�ིས་ཚ�་གང་རིང་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་ཟབ་�གས་

�ེད་པར་�ལ་མ་བཏང་།

�ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་�ོབ་གསོ་རིན་མེད་དང་། �ོབ་གསོ་�ེད་ཀ་ཇེ་ཡངས་�་

གཏོང་བ། �ོབ་ཡོན་བ�ི་བ་སོགས་�ི་�ེད་ཐབས་�ད་དེ། ཆ་�ེན་འཛ�མས་པའི་མཐོ་རིམ་�ོབ་�་ནས་མཐར་�ིན་པའི་�ོབ་མ་

དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་�ོབ་�འམ་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་གཞན་དག་�་དགེ་�ན་�ེད་པར་�ལ་མ་

གནང་དགོས། 

དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོར་�གས་པའི་དགེ་�ན་ནི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་

དགའ་མོས་ཡོད་པ་དང་། �ི་ཚ�གས་རིང་�གས་�ི་མི་ཆོས་རིང་�གས་བསམ་�ོ་�ན་ལ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མར་བ�ི་

འཇོག་དང་བདག་�ོང་�ེད་པ་དང་། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་ཆེད་ལས་ཤེས་�་དང་འཇོན་�ས་ངེས་ཅན་འཛ�མས་

དགོས། 

དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ། ཆེད་�་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་�་བར་ཟབ་�གས་�ཻད་པའི་དགེ་�ན་(དམིགས་བསལ་�ོབ་

གསོའི་དགེ་�ན)་ལ་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་�ེན་གཤམ་�ར།

       གཅིག  《�ང་�་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་�ི་དགེ་�ན་�ིམས་》�ི་གཏན་འབེབས་གཞིར་བ�ང་ནས་དགེ་�ན་



ལག་�གས་ལེན་དགོས།

             གཉིས། དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ཆེད་ལས་མཐར་�ིན་�ོབ་མའམ་ཞིང་ཆེན་དང་། རང་�ོང་�ལ། ཐད་

གཏོགས་�ོང་�ེར་�ི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་གཙ�་འཛ�ན་�ས་པའི་དམིགས་བསལ་�ོབ་

གསོའི་ཆེད་ལས་གསབ་�ོང་ལ་�གས་ནས་�གས་འ�ོད་ཚད་�ན་ཡོང་དགོས།

ཐོས་�གས་�ོན་ཅན་�་�ར་བའི་�ོབ་གསོར་ཟབ་�གས་�ེད་པའི་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་དགེ་�ན་ནི་�ལ་

ཁབ་�ིས་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་ལག་བ�འི་རིམ་པ་མཐོ་བའི་ཚད་གཞི་དང་འཚམ་པར་�ེད་དགོས། མཐོང་�གས་�ོན་

ཅན་�་�ར་བའི་�ོབ་གསོར་ཟབ་�གས་�ེད་པའི་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་དགེ་�ན་ནི་�ལ་ཁབ་�ིས་གཏན་འབེབས་�ས་

པའི་ལོང་བའི་ཡི་གེ་ཡི་རིམ་པ་མཐོ་བའི་ཚད་གཞི་དང་འཚམ་པར་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཞེ་ག�མ་པ། ཞིང་ཆེན་དང་། རང་�ོང་�ལ། ཐད་གཏོགས་�ོང་�ེར་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་དབང་བོ་�ོན་

ཅན་�ོབ་གསོའི་འཕེལ་�ས་�ི་དགོས་མཁོ་དང་བ�ན་ནས། ས་གནས་�ི་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་�ོབ་�་དང་དབང་བོ་

�ོན་ཅན་�ོབ་མ་བ�་ལེན་�ེད་པའི་�ིར་བཏང་�ོབ་�་�ང་འ�ེལ་�ོས་དགེ་བཟོ་བའི་�ིག་བཟོའི་ཚད་གཞི་གཏན་འཁེལ་

�ེད་དགོས།

�ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་ས་གནས་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་འ�ེལ་ཡོད་�ེ་ཁག་

གཞན་དག་དང་མཉམ་�་གཏན་འཁེལ་�བ་ཁོངས་ནང་�་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་�ོབ་�ར་�ོབ་�བ་དང་། བདེ་སོས་�་

བ་སོགས་ལ་ཆེད་ལས་�ོབ་གསོའི་དགེ་�ན་དང་ཆེད་ལས་མི་�་བཀོད་�ིག་�ེད་དགོས། དབང་བོ་�ོན་ཅན་བ�་ལེན་�ེད་

པའི་�ིར་བཏང་�ོབ་�ར་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་དགེ་�ན་སོགས་ཆེད་ལས་མི་�འི་ལས་གནས་བཀོད་�ིག་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་བ། �ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག ཞིང་ཆེན། རང་�ོང་�ལ། ཐད་གཏོགས་�ོང་

�ེར་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་འཕེལ་�ས་�ི་དགོས་མཁོ་དང་བ�ན་ནས་འཆར་གཞི་�ན་

པའི་ངང་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་དགེ་ཐོན་�ོབ་�ིང་འ�གས་བ�ན་དང་། �ིར་བཏང་དགེ་ཐོན་�ོབ་�ིང་དང་�ོགས་

བ�ས་རང་བཞིན་�ི་�ོབ་�ིང་གིས་འ�ེལ་ཡོད་�ོབ་�ིང་ངམ་ཆེད་ལས་འ�གས་པར་�ལ་མ་�ས་ནས་དམིགས་བསལ་�ོབ་

གསོའི་དགེ་�ན་གསོ་�ོང་�ེད་དགོས།

�ིར་བཏང་དགེ་ཐོན་�ོབ་�ིང་དང་�ོགས་བ�ས་རང་བཞིན་�ི་�ོབ་�ིང་གིས་དགེ་ཐོན་ཆེད་ལས་�་དམིགས་



བསལ་�ོབ་གསོའི་བ�བ་ཚན་བཀོད་�ིག་དང་། �ོབ་མར་མཁོ་ངེས་�ི་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་གཞི་�འི་ཤེས་�་དང་

�ས་�ལ་ཤེས་�ོགས་�ང་བར་�ས་ཏེ་འ�ོ་འ�ག་�ེས་འདེད་�ི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མའི་�ོབ་�གས་དང་�ོབ་�བ་

དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པར་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཞེ་�་བ། �ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་ས་གནས་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་དམིགས་

བསལ་�ོབ་གསོའི་དགེ་�ན་�ི་གསོ་�ོང་དེ་དགེ་�ན་གསོ་�ོང་གི་འཆར་གཞིའི་ཁོངས་�་གཏོགས་པར་�ས་ནས། �མ་པ་

མང་བའི་ལམ་ནས་ལས་གནས་�་�ོད་པའི་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་དགེ་�ན་�ི་ཆེད་ལས་�་ཚད་མཐོར་འདེགས་�ེད་

དགོས། �ིར་བཏང་དགེ་�ན་གསོ་�ོང་�ོད་ནས་བ�ར་ཚད་ངེས་ཅན་�ི་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ནང་དོན་དང་འ�ེལ་

ཡོད་ཤེས་�་ཁ་�ོན་�ས་ནས་�ོབ་གསོའི་�ས་པ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས།

དོན་ཚན་ཞེ་�ག་པ། དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་དགེ་�ན་དང་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་ཟབ་�གས་�ས་པའི་

ཆེད་ལས་མི་�་གཞན་དག་གིས་�ལ་ཁབ་�ི་འ�ེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་�ར་�་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ཁ་གསབ་རོགས་

ད�ལ་དང་ཐོབ་�་གཞན་དག་ལོངས་�ོད་�ས་ཆོག �ིར་བཏང་�ོབ་�འི་དགེ་�ན་�ིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མས་འ�ོ་

འ�ག་�ེས་འདེད་�ི་�ོབ་�ོང་དང་། དོ་དམ་�་བར་འགན་འ�ར་དགོས། རང་གིས་འགན་འ�ར་གནང་བའི་དབང་བོ་�ོན་

ཅན་�ོབ་མའི་�ོབ་�བ་དང་དོ་དམ་�་བ་མ�ག་འ�ས་བ�ག་ད�ད་ནང་དོན་�་འ�་བར་�ས་ཏེ་�་ཕོགས། ལས་གནས་

ད�ད་ཞིབ་སོགས་�ི་གཞི་�འི་ཚད་གཞིར་འཛ�ན་དགོས།

�ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག མི་�གས་ཐོན་�ངས་�ི་

ཚ�གས་འགན་�ང་�ེ་ཁག་གིས་ལས་གནས་ད�ད་ཞིབ། གསབ་�ོང་�ན་མ�ད། གཟེངས་བ�ོད་�་དགའ་སོགས་�ོགས་གང་

ཐད་ནས་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་དགེ་�ན་ལ་ཕན་བདེའི་�ིད་�ས་དང་ཆེད་ལས་�ི་གོ་�བས་མཁོ་འདོན་�ེད་དགོས།

ལ�ེ་བ�ན་པ། ཆ་�ནེ་འགན་ལནེ།

དོན་ཚན་ཞེ་བ�ན་པ། ཞིང་ཆེན་དང་། རང་�ོང་�ལ། ཐད་གཏོགས་�ོང་�ེར་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་དབང་བོ་�ོན་



ཅན་�ོབ་གསོའི་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོར་དམིགས་ནས། �ལ་�ིད་�ི་�བ་ཁང་གི་འ�ེལ་ཡོད་�ིད་འཛ�ན་གཙ�་འཛ�ན་�ེ་

ཁག་གི་མ�བ་�ོན་ཚད་གཞི་གཞིར་བ�ང་�ེ། �ིད་འཛ�ན་ས་�ལ་ནང་�ལ་�ི་དམིགས་བསལ་�ོབ་�འི་འ�གས་བ�ན་ཚད་

གཞི་དང་། འ�ོ་སོང་�ིར་གཏོང་གི་ཚད་གཞི། �ོབ་�བ་�ིག་ཆས་�ི་�ིག་བཟོའི་�ད་ཆོས་སོགས་གཏན་འབེབས་�ས།

འགན་བབ་�ོབ་གསོའི་�ས་རིམ་�ི་�ིར་བཏང་�ོབ་�ས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མ་བ�་ལེན་�ས་པར་�ོང་རིམ་

པའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གི་ནོར་�ིད་�ེ་ཁག་དང་། �ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་�ོབ་

མའི་�ོན་�ིས་�ོད་�ི་�ི་�ོད་འ�ོ་སོང་ཚད་གཞི་�ར་�་འ�ོ་སོང་�ིས་�ོད་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཞེ་བ�ད་པ། རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་འ�ེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་�ར་�་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་

�ོབ་གསོའི་འ�ོ་སོང་བཀོད་�ིག་དང་། མཁོ་ངེས་འ�ོ་སོང་ཡོད་ཚད་�ིད་ག�ང་རང་གི་ནོར་�ིད་�ོན་�ིས་ནང་�་�ད་པར་

�ེད་དགོས།

�ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་དགོས་མཁོར་དམིགས་ནས་ཆེད་ལས་�ི་རོགས་ད�ལ་

འ�གས་བ�ན་�ོས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོ་འཕེལ་�ས་�་གཏོང་དགོས།

ས་གནས་�ི་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་འགན་�ོབ་གསོའི་ནོར་�ིད་འ�ོ་སོང་དང་�ོབ་གསོའི་

ཞོར་�ོན་�ལ་བ�་སོགས་�ར་ཚད་ངེས་ཅན་�ི་�ེང་ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ིས་པའི་འགན་བབ་�ོབ་གསོའི་�ོགས་�་

བཀོལ་�ོད་�ེད་དགོས།

ས་གནས་�ི་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་�ིམས་�ར་བ�ས་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་ལས་

�གས་ཁག་ཐེག་ད�ལ་ནི། དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་�ོབ་�ས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་ལས་རིགས་�ོབ་གསོ་�་ཚ�གས་�ེལ་

བར་བཀོལ་�ོད་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཞེ་ད�་བ། �ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་ས་གནས་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་གིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་འཕེལ་

�ས་དགོས་མཁོ་གཞིར་བ�ང་ནས་གཅིག་�ར་འཆར་འགོད་དང་། �ོགས་ཡོངས་ནས་�ས་འགོད། དམིགས་བསལ་�ོབ་

གསོའི་�ོབ་�་འ�གས་�ན་�བས་�་�ལ་ཁབ་�ིས་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་ཉེར་མཁོ་�ིག་ཆས་དང་འཚམ་པར་�ས་ནས་

དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་གསོའི་�ོབ་�བ། བདེ་སོས་བ�ག་ད�ད། བདེ་སོས་�ོང་བ�ར་སོགས་�ི་�ིག་ཆས་ཆ་ཚང་འཛ�མས་

དགོས་དགོས། 



དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་�ོབ་�འི་�ིག་འ�གས་དེ་�ོབ་གསོ་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་�ལ་ཁབ་གཏན་འབེབས་

�ར་�་ཆོག་མཆན་འགོད་དགོས།

དོན་ཚན་�་བ�་བ། རིམ་པ་སོ་སོའི་རིགས་�་མང་གི་�ོབ་�་གསར་འ�གས། བ�ར་བཅོས། �་བ�ེད་�ེད་པ་སོགས་

《འགལ་�ེན་མེད་པའི་ཁོར་�ག་འ�གས་�ན་དོན་ཚན་》�ི་རེ་བ་དང་མ�ན་དགོས།

�ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་ས་གནས་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་དང་�ོབ་གསོའི་�ིད་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་རིམ་པ་སོ་

སོའི་རིགས་�་མང་གི་�ོབ་�ས་འགལ་�ེན་མེད་པའི་�ོབ་ར་བ�ན་པར་�ལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

དོན་ཚན་ང་གཅིག་པ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མ་བ�་ལེན་�ས་པའི་�ོབ་�ས་དཔལ་འ�ོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་དབང་བོ་

�ོན་ཅན་ལ་�ལ་ཁབ་�ི་འ�ེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་�ར་�་�ོབ་རིན་དང་འ�ོ་སོང་གཞན་དག་�ེད་ཙམ་གཅོག་པ་

དང་། �ལ་ཁབ་�ི་རོགས་�ོར་�ིད་�ས་གཞིར་བ�ང་ནས་ཁ་གསབ་རོགས་ད�ལ་�ེར་དགོས།

�ལ་ཁབ་�ིས་ཆ་�ེན་འཛ�མས་པའི་ས་�ལ་ལ་དཔལ་འ�ོར་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་མར་

རིན་མེད་�ིས་�ོབ་�ོན་�ོབ་གསོ་དང་། མཐོ་འ�ིང་�ོབ་གསོ་མཁོ་འདོན་�ེད་པར་�ལ་མ་བཏང་ལ། རིམ་བཞིན་�་མཐོ་

འ�ིང་རིམ་པར་རིན་མེད་�ོབ་གསོ་ལག་བ�ར་�ེད་དགོས།

 དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ལ་ཁབ་�ི་�ོབ་གསོའི་�གས་གཞིར་�གས་�ས་�གས་མ�ན་�བས་བདེ་ཡི་ཆ་

�ེན་དགོས་མཁོའི་རེ་�་�ས་ཆོག �ོབ་གསོའི་�གས་གཞིའི་ལས་�ངས་དང་�ོབ་�ས་འ�ེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་�ར་�་

མཁོ་འདོན་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ང་ག�མ་པ། �ལ་ཁབ་�ིས་�ི་ཚ�གས་�ེང་ནས་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་དང་ཞལ་འདེབས་�ལ་ནས་

�ོབ་གསོར་རོགས་�ོར་�ེད་པའི་�་འ�ལ་�ེལ་བར་�ལ་མ་དང་། དམངས་�བ་�ོབ་�་དང་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་གཞན་

དག་གིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མ་བ�་བར་�ལ་མ་དང་�བ་�ོར་�ེད་དགོས།

�ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་ས་གནས་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ེ་ཁག་གིས་དམངས་�བ་

དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་དང་། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མ་བ�་བའི་དམངས་�བ་�ོབ་�ར་�ལ་ཁབ་�ི་འ�ེལ་

ཡོད་གཏན་འབེབས་�ར་�་�བ་�ོར་གནང་དགོས།

དོན་ཚན་ང་བཞི་བ། �ལ་ཁབ་�ིས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འ�ག་�ེལ་བར་�ལ་མ་བཏང་ལ། ལོང་བའི་



ཡི་གེ་དང་། ལག་བ�འི་ཞིབ་འ�ག་དང་བེད་�ོད་སོགས་ལ་�་འ�གས་དང་རམ་འདེགས་�ོས་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་

བ�བ་དེབ་�ི་�ིག་བཟོ་དང་དཔར་བ�ན་ལ་�ལ་མ་�ེད་དགོས།

དོན་ཚན་ང་�་བ། �ོང་རིམ་པ་ཡན་ཆད་�ི་ས་གནས་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ེ་ཁག་གིས་ཕན་བདེ་�ིད་

�ས་དང་�ེད་ཐབས་�ད་ནས་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་�གས་གི་ཆེད་ལས་�ིག་གཞི་དང་། �ོབ་�ོང་མཁོ་ཆས།  མ་ལག། རམ་

འདེགས་དངོས་པོ་གཞན་དག་གི་ཞབི་འ�ག་དང་ཐོན་�ེད་ལ་�བ་�ོར་�ས་ནས།དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་

གིས་�་�ག་ཁེ་ལས་དང་རམ་འདེགས་རང་བཞིན་�ི་ལས་�གས་ཁེ་ལས་བ�བ་པར་རམ་འདེགས་�ེད་དགོས།

ལ�ེ་བ�ད་པ། �མིས་�གས་འགན་འ�ི།

དོན་ཚན་ང་�ག་པ། ས་གནས་�ི་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་�ིད་ག�ང་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ེ་ཁག་གིས་�ིམས་�ོལ་འདིའི་

གཏན་འབེབས་ལ་�བ་འགལ་ངང་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་གསོའི་འ�ེལ་ཡོད་འགན་འ�ི་ལག་བ�ར་མ་�ས་ཚ�། གོང་རིམ་མི་

དམངས་�ིད་ག�ང་ངམ་འ�ེལ་ཡོད་�ེ་ཁག་གིས་�ས་�ན་ངེས་ཅན་ནང་བཅོས་བ�ར་�ེད་པའི་བཀའ་�་གཏོང་

དགོས། གནས་�ལ་ཚབས་ཆེན་ཡིན་པར་�ོན་བ�ོད་�ེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཐད་ཀར་འགན་འ�ར་བའི་གཙ�་

འཛ�ན་མི་�་དང་མི་�་གཞན་དག་ལ་�ིམས་�ར་ཆད་པ་བཅད་ཆོག

དོན་ཚན་ང་བ�ན་པ། �ོབ་�ོན་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས། �ོབ་� �ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་གཞན་དག་དང་དའེི་ལས་བཟོ་མི་�་

དག་གིས་�ིམས་འདིའི་གཏན་འབེབས་དང་�བ་འགལ་ངང་གཤམ་�ི་�ང་�ལ་གང་�ང་བ�བ་ཡོད་ཚ�། གཙ�་འཛ�ན་�ིད་

འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་བཅོས་བ�ར་�ེད་པའི་བཀའ་�་གཏོང་ལ། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཐད་ཀར་འགན་འ�ར་བའི་གཙ�་འཛ�ན་མི་

�་དང་མི་�་གཞན་དག་ལ་�ིམས་�ར་ཆད་པ་བཅད་ཆོག བདེ་�ང་དོ་དམ་�་�ོད་དང་འགལ་བའི་ཚ�་�ི་བདེ་ལས་�ངས་

གིས་�ིམས་�ར་བདེ་�ང་དོ་དམ་�ི་ཆད་པ་བཅད་ཆོག ཉེས་བསགས་�་�བ་ཚ�་�ིམས་�ར་ཉེས་དོན་འགན་འ�ི་�ད་གཅོད་

�ེད་དགོས།

           གཅིག �ིམས་�གས་དང་�ིམས་�ོལ་གཏན་འབེབས་�ི་ཆ་�ེན་དང་མ�ན་པར་�ོབ་�ར་�གས་ཆོག་པའི་དབང་



བོ་�ོན་ཅན་�ི་�ོབ་མ་�ོབ་�ར་བ�་ལེན་མི་�ེད་པ།

            གཉིས།  དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མར་དམའ་འབེབས་དང་། �ད་གསོད། �ས་ཆད་�ོད་པའམ་དབང་བོ་�ོན་ཅན་

�ོབ་མར་དམའ་འབེབས་�ེད་པའི་གཏམ་�ོད་�ང་མེད་�་བཟོ་བ། དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མར་�ས་སེམས་ཐད་ནས་གནོད་

འཚ�་བཟོ་བ།

ག�མ། �ལ་ཁབ་�ི་འ�ེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་�ར་�་དཔལ་འ�ོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་

�ོབ་མར་�ོབ་ཡོན་དང་འ�ོ་སོང་གཞན་དག་ཇེ་�ང་དང་རིན་མེད་�་མ་ིགཏོང་བ། 

ལ�ེ་ད�་བ། ཞར་འ�སོ།

དོན་ཚན་ང་བ�ད་པ། �ོལ་ཡིག་ལས་ཐོན་པའི་ཐ་�ད་རེ་འགའི་གོ་དོན་གཤམ་�ར།

མཉམ་འ�ེས་�ོབ་གསོ་ནི་དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ོབ་མའི་�ོབ་གསོ་ཚད་རིམ་ཆེས་མཐོའི་�ེང་�ིར་བཏང་�ོབ་གསོར་འ�ེས་

པར་གོ་དགོས། 

དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོའི་ཐོན་�ངས་གི་�ོབ་ཁང་ནི་�ིར་བཏང་�ོབ་�འི་ནང་�་དམིགས་བསལ་�ོབ་གསོ་དང་བདེ་སོས་

�ོང་བ�ར་�ི་�ིག་ཆས་འཛ�མས་པའི་�ོབ་ཁང་ལ་ཟེར།

དོན་ཚན་ང་ད�་བ། �ོལ་ཡིག་འདི་ནི་༢༠༡༧་ལོའི་�་༥་པའི་ཚ�ས་༡ནས་ལག་བ�ར་�ེད་མགོ་�གས་པ་ཡིན།


