




༄༅། །བོད་ི་་ིམས།
༈ བོད་ཆོས་ན་ལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་མངའ་རིས་�་གཏོགས་པ་ཤར་ོགས་མདོ་ོད་ད་ལ་�་འདོད་མས་ཅན་ི་
ི་ལ་བཙན་འ�ལ་བས་ག་�གས་ཉིན་བཞིན་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ་དང་�ས་མ�ངས་བོད་ོངས་་མི་ཡོངས་ི་རེ་
མོས་བོག་�་མ་བ�བ་པར་ལ་ཁབ་ི་ཆབ་ིད་འགན་ར་ངོས་རང་ལ་བབས་པ་ནས་བང་ཆབ་འབངས་མས་
ཆོས་འོར་བདེ་དགའི་དཔལ་ལ་ག་�་ོད་པའི་ཐབས་�ལ་གང་ཡོང་བིད་�ས་ནས་ིད་ི་ོང་ངས་ལས་དོན་
ོང་ོགས་�ང་ཟད་�ང་བའི་བས་དེར་རང་རེའི་བོད་ག�ང་གི་གནས་ངས་ལའང་དེང་�ས་ལོ་རབས་ཉི་�་པའི་
འཛམ་ིང་གི་འ�ོ་�གས་ལ་གཞིགས་པའི་བ�ར་བཀོད་དགོས་ངེས་བཏང་ེ་འདེམས་བོས་མི་མང་ི་འ�ས་ནས་
ག�ང་གི་ལས་དོན་འ�ན་ོང་ཐོག་ཐེ་�ས་དབང་འ�ན་�ས་�གས་ཐོན་པ་ཞིག་བཟོ་�ར་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ཡིན། འོན་
ང་རང་རེའི་ལ་ནི་་དམར་ི་བཙན་འ�ལ་ག་གནོན་འ�་ཆེས་�ང་ཟོས་ིས་ག�ག་�བ་ཅན་ི་མི་སེར་ེལ་
ལ་ཞིག་�་ར་ཏེ་ངོས་ི་རེ་དོན་ལག་ལེན་�་འཁེལ་�བ་པ་མ་�ང་བའི་ངང༌། ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ་ ༣ པ་ནང་བོད་་
བ་�་འ�ོ་བ་མིའི་བསམ་བོད་ལས་འདས་པའི་�ས་ི་འར་བ་མི་བཟད་པ་ཞིག་�ང་གཤིས་ངོས་རང་བན་ིད་
བདེ་དོན་གལ་ཆེའི་ད་རང་ལ་ནས་ིར་ཐོན་མི་་མ�་མེད་ི་གནས་�་ར་བ་དེ་་ནའང༌། བོད་ལ་བན་ཆབ་
ིད་ེ་འ�ོའི་འལ་ན་ཕན་བདེའི་དོན་ཆེན་འདི་བཞིན་རང་རེའི་ོས་ོལ་ག�ང་གི་ེད་ོ་བས་�་བབས་པ་ཞིག་
ཡིན་པར་བེན་མ་འོངས་བོད་ི་་ིམས་ིང་དོན་ཞིག་ི་ལོ་ ༡༩༦༡ ་ ༡༠ �ས་ ༡༠ ཉིན་བ་བགས་བིས་
པ་དེར་བཙན་ོལ་བོད་མི་ཡོངས་ནས་དགའ་མ�་ོ་མོས་བི་བར་ཆེན་པོ་ེད་པ་དང་བཅས་དེ་ེས་འདི་གར་མི་མང་
སེར་འི་ི་འ�ས་མས་ལའང་གོ་བ�ར་ཐོག་ནས་གོང་གི་་ིམས་ིང་དོན་གཞི་ར་བཞག་པའི་བོད་ི་་ིམས་
ས་ཙམ་འདི་ཉིད་བཟོ་འགོད་བིས་པ་ཡིན། ་ིམས་འདི་ནི་དེང་རབས་འཛམ་ིང་གི་གནས་�ལ་དང༌། བོད་ནང་
ར་ནས་དར་བའི་ཆོས་ིད་�གས་ོལ་བཟང་པོ་སོགས་ོགས་གང་སར་གོ་བ�ན་བསམ་ཞིབ་ནན་ཏན་ིས་ོགས་
ིག་བིས་ཏེ་དཔར་འོར་དང་ི་�གས་ང་བདེན་ཡོང་བ། མི་མང་ནས་རང་རང་ཤེས་ོད་ལ་གཞིགས་པའི་ག�ང་
གི་ལས་དོན་ཐོག་�གས་ཏེ་ས་�གས་ལེགས་ཐོན་�བ་པ་ཞིག་ཡོད་ངེས་ཡིན།



་ིམས་འདི་བཞིན་བོད་རང་བཙན་བར་ལོན་�ང་མ་ཐག་�་ཐོག་མའི་་འ�ན་ལག་ལེན་བར་�་དང༌། དེ་ནས་
འདེམས་བོས་མི་མང་ི་འ�ས་མས་ི་བསམ་འཆར་ལ་བེན་ནས་ོན་འི་བར་བཅོས་བི་�་ཡིན།

ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ་ ༣ �ས་ ༡༠ བོད་རང་བཙན་བར་ོད་ེར་ལངས་ས་པའི་ན་གསོའི་�ས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པའི་
བས་ངོས་ནས་བ་བགས་བིས་པའི་་ིམས་འདིའི་�ག་ོར་ལ་ལེགས་བཅོས་དང་འེལ་འགོ་གཤམ་ི་
མཆོད་བོད་ོན་�ག་དང༌། བར་བས་�གས་བཅད་ཁག་བཅས་གསར་བན་ིས་ད་ལམ་བར་�་དཔར་འདེབས་
འ�ེམས་ེལ་བིས་པ་ཡིན་པས། བོད་ི་ནང་�་གནས་པའི་རང་རིགས་མས་ནས་འདིའི་འ�་དོན་གོ་ོགས་�བ་
ངེས་ི་ང་བོན་ཐོག བོད་རང་དབང་རང་བཙན་འལ་�ར་ལོན་ཐབས་ི་ལས་དོན་གང་ཅིར་ཚང་མས་ག་བསམ་
ཆིག་ིལ་འར་འགན་ཆེ་བེད་་དགོས་ཡིད་འཇགས་འཚལ། བོད་རང་དབང་གི་ཉི་མ་�ར་�་འཆར་བའི་མཆོག་
ག�མ་གསོལ་འདེབས་བཅས། འཕགས་ལ་པཎ་བ་དྷ་རམ་ས་ལ་ཞི་བའི་བི་གནས་ནས། �་ལའི་་མ་བན་
འ�ན་་མ�ས། བོད་ལ་ཁབ་ད�་བེས་ི་ལོ་ ༢༠༩༢ གསར་�་བཞད་པའི་་ ༡ �ས་ ༣ ི་ལོ་ ༡༩༦༥ ་ ༣
�ས་ ༦ བཟང་པོར་ིས།།



༄༅། །བོད་ི་་ིམས།
༄༅། །ཨ�་་ི།

་མ�འི་ལ་ེད་བསོད་ནམས་ནོར་�འི་ེས། །

གཞན་ཕན་འོད་བས་མཁའ་ར་ཡངས་པའི་ེས། །

ན་དགའི་�་ེས་འ�མ་�་འེད་པའི་གཉེན། །

�འི་ཉི་མ་ིད་པའི་མིག་�་བགས། །

ིད་ཞིའི་ག�ང་བ་ན་སེལ་ིང་ེའི་གཏེར། །

བད་གཉིས་ལང་�འི་ཆ་ོགས་་བའི་བཞིན། །

འིན་ལས་ཕ་མཐའ་མེད་པའི་འ�མ་ཟེར་ཅན། །

ས་ག�མ་ཡིད་ི་ན་དའི་གཉེན་�་ཆེ། །

བྷོ་ཊའི་�ན་ཆེན་གཞིལ་བ་ཚངས་པའི་ིད། །

ས་ོང་ེ་བའི་རལ་ང་�ད་པའི་ེར། །

ལ་བའི་རིགས་ག�མ་མཚན་དཔེར་བིད་པའི་གར། །

མེས་དབོན་མ་ག�མ་ོན་རབས་ེང་བར་མ�ས། །

ང༷ག་གི་ོ་ེ་དབ༷ང་བ�ས་ེམས་པའི་ལ། །

ས་ག�མ་ཕན་བདེར་བ�ར་བའི་�གས་ང་གིས། །

ོ༷་ན་ལ་བཟ༷ང་འདབ་༷་འེད་མཁས་པའི། །

མ�༷་�ང་མ�ིན་པར་རོལ་བ་བན་པའི་ད�ིད། །

མི་ཟད་ང༷ག་གི་འདོད་འཇོ་འཇིག་ེན་དབ༷ང༌། །

ོ༷་འདས་ལ་བཟ༷ང་ལ་བའི་མ་ཐར་ིས། །



�༷བ་དབང་བ༷ན་པ་དཔལ་ི་མ�ད་འ�ན་པ། །

༷་ཆེན་ཆོས་ི་རོལ་མ�༷་ག�ག་གི་ན། །

མངོན་དགའ་གསར་པའི་�་ཏིག་འི་ཤིང་ོང༌། །

ད�ིད་ི་ལང་�ར་དར་བའི་�ས་ོན་ིས། །

འཛམ་ིང་ན་དགེར་བིད་པའི་མཁས་མས་ི། །

�གས་པའི་ེང་བ་ན་གསལ་མཐར་ཡང་རིང༌། །

མི་བ�ན་བ�ད་རིགས་ནག་པོ་བེགས་པའི་རི། །

མ�་ོབས་ོ་ེའི་ཐོག་གིས་རབ་བཅོམས་ནས། །

ཆོས་ིད་མ་པར་ལ་བའི་�་མ�ན་ཆེ། །

ེང་ལ་བན་�ང་་མ�་ལ་མ་ཞན། །

�ས་ངན་མཚན་མོའི་�ན་ག�མ་མཐར་བད་དེ། །

ོགས་ན་ན་བཟང་ཞིང་གི་ཉིན་ེད་དཔལ། །

འེན་ེད་་རེངས་གཞོན་�་དེང་ཤར་ི། །

�ོགས་དག་དགའ་བའི་མིག་ཡངས་ད་གདོངས་ཤིག།།

ཅེས་ཤིས་པ་བོད་པའི་དངས་ི་ལ་མོ་དགེ་ལེགས་མཐའ་ཡས་པའི་མ�ོན་བ�་བ་ལ་མངོན་�་ཆས་པས་
ཐོག་མའི་ལམ་ཡངས་པོར་ེ་ནས། དེ་ཡང་རང་ཅག་བསིལ་ན་གངས་ཅན་ི་ོངས་འདིར་བཀའ་ིན་ག་
པར་�་ཆེ་བ་ཆོས་ལ་མེས་དབོན་མ་ག�མ་ིས་མ�ན་ོན་ོན་ྋལ་མཆོག་་ེང་གོང་མ་ན་རིམ་
ནས་འ�ོ་བའི་ོ་མོས་ལ་�ས་གནས་བས་ན་དང་འཚམས་པའི་�གས་གཉིས་བཀའ་ིམས་ི་ལམ་
ོལ་བཟང་པོ་གཏོད་པར་མཛད་དེ་ེ་�་མཐའ་དག་ཆོས་འོར་བདེ་ིད་དགའ་ོན་ི་དཔལ་ལ་ལོངས་�་
ད་དང་ོད་བཞིན་པར་འ�་བ་དེ་ར་ཡང༌། འ�ས་ས་ི་རང་མཚང་ི་ནང་ོད་བ�ད་གང་ས་ནས་
འར་ོག་ཚབས་ཆེའི་དབང་གིས་གནའ་བོའི་ལམ་ོལ་ཁོ་ནས་�ས་བ�ན་མི་མང་གི་བདེ་ཐབས་དང༌།
འ�ང་འར་ཡར་ས་འ�ོ་ོགས་ི་གནས་�ལ་དང་མ�ན་པའི་�གས་�ས་ཇི་བཞིན་འདོན་ེལ་མ་�བ་
པའི་ོན་གནད་གསལ་པོར་མངོན་ཟིན་ཅིང༌། དེས་ན་བོད་ི་ཆབ་ིད་འ�ན་ོང་་ོགས་ནི་བདག་ཅག་གི་



ོན་པ་�གས་ེ་ཅན་ིས་ལེགས་པར་ག�ངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ི་དགོངས་དོན་ང་བདེན་དང༌། འ་
མཉམ། དམངས་ག�་བཅས་ི་གཞི་འི་�ས་�གས་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་�འི་ོ་འདོད་དངོས་ཡོད་དེ་དོན་
ངེས་པར་དགོས་པ་ཡིན།

དེ་འེལ་བོད་མི་མང་ནས་རང་གི་འལ་ན་གཏན་བདེའི་ལམ་བཟང་�བ་ོགས་འདི་ལས་གལ་གནད་ཆེ་
བ་གཞན་�་མེད་གཤིས་བོད་མི་ཡོངས་ིས་ག་བསམ་ི་འོ་མ�་ེན་�་འ�ར་བའི་�ས་ོབས་ག་པར་
བེད་དེ་རང་རང་གི་རེ་འདོད་བསམ་འཆར་འདོན་དགོས་ང་དོན་གནད་ཤིན་�་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།

�་མཚན་འདི་ར་ལ་བེན་ད་ཆ་ྋལ་བན་ཡོངས་ོགས་ི་བདག་པོ་ྋི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་
ྋལ་དབང་ཐམས་ཅད་མེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གངས་ོངས་ེ་བོ་ཡོངས་ལ་�གས་བེ་
དེས་ོའི་ངང་ནས་ཕན་བདེའི་ལམ་བཟང་ོན་པའི་བཀའ་འཁོར་ཟབ་མོ་ི་བོར་ལ་བ།



ལེ�་དང་པོ།
ོན་ེང༌།

འགོ་འ�གས། དོན་ཚན་དང་པོ།

་ིམས་འདི་བཞིན་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་�ས་�ས་དེ་
ནས་བང་དངོས་�་་འ�ན་ལག་ལེན་བར་�།

བོད་མིའི་ཆབ་ིད་ི་རང་བཞིན།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།

བོད་ནི་ོན་པ་སངས་ས་ིས་ལེགས་པར་ག�ངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ི་དགོངས་དོན་་བང་དམངས་
ག�་གཅིག་ིལ་ི་ལ་ཁབ་ཅིག་ེད་པ་དང༌། འདི་གཤམ་ཞིབ་འཁོད་ི་དོན་གནད་ཁག་གཞིར་བཞག་

ཐོག་ནས་མ་གཏོགས། དེ་མིན་ད་འི་་ིམས་འདི་ལ་བ�ར་བཀོད་གཏོང་�་མིན།

ག�ང་གི་་དོན།

དོན་ཚན་ག�མ་པ། ག�ང་ནས་མཉམ་ེལ་ལ་�གས་ི་ཡོངས་བ་གསལ་བགས་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ལ་�ང་བི་ནན་ཏན་ེད་པ་དང༌། བོད་མི་མང་གི་སེམས་ོབས་དང་དངོས་པོའི་ཁེ་ཕན་ཡར་ས་གཏོང་

བའི་ལས་འགན་བ�བ་�།

་ིམས་ི་ད་གནད།

དོན་བཞི་བཞི་པ། ༡ ིམས་�གས་དང༌། བཀའ་། ིག་ིམས། ཡང་ན་ཆབ་ིད་དབང་འ�ན་ི་བཀའ་
བཅས་འདི་དག་གང་�ང་་ིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཅི་རིགས་དང་ོགས་འགལ་ི་གནས་�ལ་ཇི་�ང་ལ་

བི་འཇོག་ཆ་འ�ན་མེད་པ་་�།

༢ ིམས་�གས་དང༌། བཀའ་། ིག་ིམས། ཡང་ན་ཆབ་ིད་དབང་འ�ན་ི་བཀའ་བཅས་་ིམས་
འདིའི་དོན་གནད་ཁག་དང་ོགས་འགལ་ཡིན་མིན་ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ནས་ཐག་བཅད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་

འ�ན་ོགས་ཞིབ་གསལ་གཏན་འབེབས་་�།

ལ་ིའི་ིམས་�གས་ཁས་ལེན།



དོན་ཚན་་པ། ལ་ཁབ་ི་ས་ལ་ཁག་ནང་ལག་ལེན་བར་བཞིན་པའི་ིམས་�གས་དང༌། བཀའ་།
ིག་ིམས་ཁག་བཅས་ི་ཡོངས་ནས་ཁས་ལེན་ེད་པའི་ལ་ིའི་ིམས་�གས་ི་་དོན་དང་མ�ན་པ་
་�་དང༌། ིམས་ོལ་ི་མིའི་ཐོབ་ཐང་ོར་ལ་ིའི་འ�ོ་�གས་དང༌། ཆིངས་དོན་ཡིག་ཁག་ོགས་

མ�ན་ི་ིམས་�གས་ལ་བེན་པའི་ིག་བཟོ་ལམ་ོན་་�།

ག་པོའི་འཐབ་འ�ངས་ོང་བ།

དོན་ཚན་��་པ། བོད་ནས་ལ་ིའི་ོད་ོག་ཐག་གཅོད་་ཐབས་དང༌། མི་མང་གཞན་ི་འདོད་དབང་ཐོག་
�་ག་�གས་ི་་བ་ལག་ལེན་བར་བ། དེ་བཞིན་ཕར་ོལ་ིད་�ས་ི་ལག་ཆ་་�འི་དམག་འཐབ་ནི་

ར་བཞིན་ོང་�་དང༌། མཉམ་ེལ་ལ་�གས་ི་་ིམས་ི་་དོན་ཁག་ལ་བི་བར་་�།

ལ་ཁབ་ི་མངའ་འབངས།

དོན་ཚན་བ�ན་པ། བོད་ལ་ཁབ་ི་མངའ་འབངས་�་�གས་པ་དང༌། དེ་ལས་ིར་འཐེན་ེད་པ། འདི་དང་
འེལ་ཡོད་དོན་གནད་གཞན་དག་བཅས་ི་ོར་དགོས་ངེས་དོན་ཚན་ཁག་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་བཟོ་

འགོད་་�་བཅས་སོ།།

གངས་ཅན་ས་ཡི་ཐིག་ལེར་ེན་བཟང་གི །

ལང་�འི་འི་ཤིང་དར་བའི་ེ་བོ་ན། །

རང་ིད་རང་གིར་ོད་པའི་མངོན་འདོད་ི། །

ེ་དགའ་གསར་པའི་�ས་ོན་ིང་ལ་སིམ། །

འཛམ་ིང་ེ་བོས་བར་བའི་ི་ོམས་ིམས། །

ཡང་དག་ཞི་བའི་ལམ་དང་ེས་མ�ན་པར། །

འ�་ོང་ཐབས་ིས་ེལ་ཚ་རིགས་བཞིའི་ོངས། །

ོད་བ�ད་དགེ་མཚན་ེལ་ལ་�་མི་�ས། །

ིག་ཏོའི་ངན་གཡོས་བེད་པའི་�ག་ཤིང་གི །

མེ་ཏོག་�་རོལ་མ�ས་པ་གཟིལ་གནོན་པའི། །



ཚངས་པའི་གནས་བཞིའི་ོད་པའི་འདབ་བ་པ། །

ལེགས་ག�ང་�བ་པའི་ཆོས་ི་མ�་ལས་ེས། །



ལེ�་གཉིས་པ།
གཞི་འི་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན།

ིམས་ི་བ�ན་སར་འ་མཉམ།

དོན་ཚན་བད་པ། བོད་མི་ཚང་མ་ིམས་ི་མ�ན་སར་འ་མཉམ་ཡིན། སེར་་ཕོ་མོ་དང༌། མི་རིགས།
ད་ཡིག ཆོས་�གས། ི་�གས་ི་འ�ང་ངས། མཁར་དབང༌། རིགས་�ད། གནས་ངས་གཞན་དག་
བཅས་འདི་འའི་གནས་�ལ་གང་ཅིའི་ཐོག་�་དེ་འེད་མེད་པར་ལེ�་འདི་ནང་འཁོད་པའི་རང་དབང་དང་
ཐོབ་ཐང་ཁག་ལོངས་�་ད་ཆོག་པ་ཡིན།

�ས་ོག་དང༌། འདོད་དབང༌།

མཁར་དབང་བཅས་ི་ཐོབ་ཐང༌།

དོན་ཚན་ད�་པ། ིམས་ི་འ�ོ་�གས་དང་མ་མ�ན་པར་ེ་བོ་�་�ང་གི་�ས་ོག་དང༌། འདོད་དབང༌།
མཁར་དབང་བཅས་འོག་ལེན་མི་ཆོག

�ས་ོག་གི་ཐོབ་ཐང༌།

དོན་ཚན་བ�་པ། ེ་བོ་རེ་རེར་�ས་ོག་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ང་བས་བ�ན་དགོས་དབང་བཙན་�གས་
ིས་འོག་ལེན་མི་་མ�་མེད་�ང་ནའང་དོན་ཚན་འདི་དང་ོགས་འགལ་མིན་པའི་གནས་�ལ་འདི་ར།
ཀ༽ ེ་བོ་�་�ང་ིམས་འགལ་ང་ོད་ི་་ངན་ལས་ོབ་ཐབས་ེད་པ། ཁ༽ ིམས་མ�ན་འ�ན་
བང་ེད་པའམ། ིམས་མ�ན་དོ་དམ་ཟིན་པ་གང་ཞིག་ོས་ོལ་�་མི་འ�ོ་བའི་བཀག་བོམས་ེད་པ།
ག༽ ཟིང་འ�ག་དང་ངོ་ལོག་འགོག་གནོན་ི་ཆེད་�་ིམས་མ�ན་་ཐབས་ལག་ལེན་བར་བ་བཅས།

འདོད་དབང་གི་ཐོབ་ཐང༌།

དོན་ཚན་བ�་གཅིག་པ། ༡ འ�ན་བང་ས་པའི་ེ་བོ་�་འ་ཞིག་ཡིན་�ང༌། འ�ན་བང་ེད་དོན་ཇི་ཡིན་
ི་གནས་�ལ་གང་�ར་ངོ་ོད་མེད་པར་རང་བཞིན་དོ་དམ་ས་མི་ཆོག དེ་འེལ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ི་
བདེན་པ་�ང་ོབ་ཆེད་�་རང་གི་ོ་མོས་ཡོད་པའི་ིམས་ོད་པར་གོ་བ�ར་ེད་པ་དང༌། རང་གི་བདེན་པ་
དག་ེལ་་�འི་�་ིག་་བར་མ�ན་ེན་དང༌། �ས་�ད་ེང་ངེས་དགོས་པ་བཅས་ི་ཐོབ་ཐང་བཀག་
བོམས་མི་ཆོག



༢ འ�ན་བང་དོ་དམ་ས་པའི་ེ་བོ་�་འ་ཞིག་ཡིན་�ང་འ�ན་བང་ེད་ས་ནས། ས་གནས་ིམས་
དབང་བ་ཁོངས་ིམས་ཁང་ཉེ་ཤོས་ཤིག་ལ་ལམ་བར་དགོས་ངེས་འགོར་ན་�ད་པའི་�་�ད་ཉི་�་་
བཞིའི་ནང་�ད་ིས་ོད་ཟིན་པ་་དགོས། ིམས་དཔོན་ི་བཀའ་མེད་པར་�ས་ན་འདི་ལས་རིང་བ་དོ་
དམ་བཀག་བིལ་ས་མི་ཆོག

༣ ེ་བོ་�་�ང་དོན་ཚན་འདིའི་དོན་གནད་ཁག་དང་ོགས་འགལ་ི་འ�ན་བང་ངམ། དོ་དམ་ས་པ་ཡིན་
�་དེ་ལ་ིམས་ཐོག་ནས་�ན་གསབ་ཡོང་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

ིམས་མ�ན་�་ག�གས་ལ་�ང་ོབ།

དོན་ཚན་བ�་གཉིས་པ། ༡ ིམས་�གས་གཞིར་བང་བོ་གཞག་གནང་བའི་རང་དབང་ན་ལ། ོགས་
རིས་ལ་བའི་ིམས་དཔོན་ན་ཁང་གིས་�ས་�ད་འཚམས་པའི་ནང་ཡོངས་�གས་ོད་�་ང་བདེན་ི་
ོ་ནས་ཞིབ་ཉན་དགོས་པའི་ཐོབ་དབང་ེ་བོ་རེ་རེར་ཡོད། ིམས་ཞིབ་ད�ད་མཚམས་ོད་�་ང་བདེན་ི་
ོ་ནས་ཞིབ་ཉན་དགོས་པའི་ཐོབ་དབང་ེ་བོ་རེ་རེར་ཡོད། ིམས་ཞིབ་ད�ད་མཚམས་ང་ཡོངས་�གས་
ཐག་གཅོད་་དགོས། འོན་ང་ཡོངས་�གས་ིས་ེན་པས་ང་བདེན་དེ་ཕན་ལ་གནོད་འགལ་ཆགས་
གཞིའི་དམིགས་བསལ་གནས་�ལ་ཐོག་ིམས་ཁང་ནས་དགོས་དབང་ལག་ལེན་མ་བར་མ�་མེད་�ང་
བའམ། ཡང་ན་ན་གཞོན་མས་ི་ཁེ་ཕན་དང༌། ོས་ཡ་སོ་སོའི་ེར་ི་འ�་ཐབས་ལ་�ང་ོབ་་འོས་ིས་
མ�ན་མི་མང་གི་ོད་བཟང་དང༌། ིག་ལམ། ལ་ཁབ་བན་�ང་བཅས་ི་ཁེ་ཕན་ཆེད་�་གསར་འར་
འགོད་མཁན་དང༌། མི་མང་ིངས་ནས་ིམས་ཞིབ་ཆ་ཚང་ངམ། དོན་གནད་འགའ་ཞིག་ཐོག་�་བ་བོད་
མི་ཐོག་པའང་ཡོང་�།

༢ ིམས་འགལ་ནག་་བ�གས་པའི་ེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ིམས་�གས་གཞིར་བང་ཉེས་ོན་ངས་ེལ་
ར་འོད་མ་�ང་བར་ནག་ཉེས་མེད་པར་ངོས་འ�ན་་�།

༣ ིམས་འགལ་ནག་ོན་བ�གས་པའི་ེ་བོ་རེ་རེར། ཀ༽ རང་ངོས་ནས་ིམས་ོད་པའི་རོགས་རམ་ལ་
་འབབ་ོད་�འི་མ�ན་ེན་ེང་ངེས་མེད་�་བདེན་པའི་ཁེ་ཕན་ི་ཆེད་�་དགོས་གལ་�ང་བས་ིམས་
ཁང་ནས་་ཆ་མེད་པའི་ིམས་ོད་རོགས་རམ་་�། ཁ༽ གང་དག་ིམས་ཁང་ནང་ོད་པའི་ད་ཡིག་
གོ་ོགས་མ་�བ་པ་�ང་ན་ིམས་ཁང་ནས་་མེད་ད་�ར་ི་རོགས་རམ་་�།

ིམས་འགལ་ནག་ཉེས་ོར་ལ་�ང་ོབ།



དོན་ཚན་བ�་ག�མ་པ། ༡ ེ་བོ་�་འ་ཞིག་ཡིན་�ང་ིམས་འགལ་ི་་བ་ལག་ལེན་བར་བའི་བས་
དེའི་ིམས་གསལ་འགལ་འ�ལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ིམས་འགལ་ནག་ོན་བ�གས་མི་ཆོག དེ་
འེལ་ིམས་འགལ་ི་་བ་ལག་ལེན་བར་བར་བས་དེའི་ིམས་གསལ་ཉེས་འདོམས་ཇི་ར་ཟིན་པ་དེ་
ལས་ི་�་གཏོང་བའི་རིགས་ང་མི་ཆོག

༢ �་ཡིན་ཡང་ིམས་འགལ་གཅིག་གི་དོན་�་ཉེས་བཀོད་གཅིག་ལས་བཏང་མི་ཆོག

༣ �་ཡིན་�ང་ནག་ཉེས་འ�གས་ལ་རང་ཐོག་�་གནོད་ོན་ེད་ད་དོ་བདག་རང་ཉིད་དཔང་པོར་�གས་
དགོས་ི་བཙན་བལ་རིགས་མི་ཆོག

མི་ོད་ལས་འདས་པའི་་གཞག་བཀག་བོམས།

དོན་ཚན་བ�་བཞི་པ། ཆབ་འབངས་�་�ང་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་བ་དང༌། དམའ་འབེབས་སམ། མི་ོད་
ལས་འདས་པའི་་ལས་དང༌། ཉེས་ཆད་�བ་�་འ�ག་པའི་རིགས་མི་ཆོག

�་གཡོག་དང་དབང་བཤེད་ི་ངལ་ོལ་

བཀག་བོམས།

དོན་ཚན་བཅོ་་པ། ༡ ེ་བོ་�་འ་ཞིག་ཡིན་ཡང་�་གཡོག་�་བཀོལ་ོད་མི་ཆོག་པ་དང༌། བཙན་བཤེད་
དམ། དབང་�གས་ིས་བལ་བའི་ངལ་ོལ་རིགས་ེད་མི་ཆོག ༢ གོང་གསལ་དོན་ཚན་འདིའི་ནང༌།
བཙན་བཤེད་དམ། དབང་�གས་ིས་བལ་བའི་ངལ་ོལ། ཞེས་པའི་བོད་དོན་དེའི་ཁོངས་�་མི་འ�ོ་བ་
འདི་ར། ཀ༽ ིམས་ཁང་ཞིག་ནས་ིམས་གཅོད་ཉེས་བཀོད་ལ་བེན་པའི་དོ་དམ་ེད་པའི་�ས་ན་
རིང་ལས་ོལ་གང་ཡང་ེད་དགོས། ཁ༽ མང་�གས་ི་འ�་ཐབས་སམ། བདེ་ིད་ི་ཐོག་�་དོན་དག་
ེན་ངན་འཇིགས་ཉེན་�ང་བའམ། ཡང་ན་ཛ་ག་གི་གནས་�ལ་ལ་བེན་པའི་ཞབས་འདེགས་ཅི་རིགས་�་
བ། ག༽ ག་པོའི་མ་པ་ཅན་ི་ཞབས་འདེགས་ཅི་རིགས་�་བ། ང༽ ལ་ཁབ་ི་ིར་བཏང་ར་
འིའི་ཆ་ཤས་�་གཏོགས་པའི་ཞབས་འདེགས་སམ། ལས་ོལ་གང་ཡང་�ང་བ་བཅས་ནི་དམིགས་བསལ་
ཡིན།

�ག་�ར་་བལ་བཀག་བོམས།

དོན་ཚན་བ�་��་པ། �ག་�་ལོ་བ�་བཞི་ིལ་པོར་ལོན་པ་མན་ཆོད་ཚང་མ་བཟོ་་ཁག་དང༌། གཏེར་ཁ་
ཁག དེ་མིན་དཀའ་ངལ་ཉེན་ཚབས་ཅན་ི་ལས་ོལ་གང་ཡང་�ང་བ་བཅས་�་་བལ་མི་ཆོག



ཆོས་དད་རང་དབང༌།

དོན་ཚན་བ�་བ�ན་པ། ༡ ིམས་ི་མ�ན་སར་ཆོས་�གས་ཡོངས་ོགས་འ་མཉམ་ཡིན། ༢ བོད་མི་རེ་
རེར་བསམ་ོ་དང༌། མ་ད�ོད། ཆོས་�གས་བཅས་ི་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཐོབ་ཐང་དེའི་ཁོངས་�་
རང་ཉིད་ཁེར་ང་ངམ། གཞན་དག་མཉམ་�གས་ི་ཐོག་ནས་ཆོས་གང་ཞིག་ལ་དད་མོས་ེད་པ་དང༌།
ཉམས་�་ལེན་པ། ཆོས་ོར་�གས་པ། ཆོས་ོད་ཅི་རིགས་བཅས་མངོན་གསལ་�་ལག་ལེན་བར་ཆོག་
པའི་རང་དབང་ཁག་ང་�ད་ཡོད། ༣ མི་མང་བདེ་དོན་ི་ཁེ་ཕན་དང༌། མི་མང་གི་ིག་ལམ་�ང་འདོམས།
མི་མང་གི་ོད་བཟང་ངམ། འོད་བེན། ཡང་ན་གཞན་ི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་�ང་ོབ་བཅས་ལ་
དགོས་ངེས་ི་ིམས་གསལ་འ�ོ་�གས་�ད། རང་ཉིད་ཁེར་ང་ངམ། མཉམ་ེལ་ི་ཐོག་ནས་ཆོས་དང་
དད་མོས་ོབ་ོན་དང༌། ཆོས་ོགས་དང་དགེ་འི་ལས་དོན་གང་ཡང་ེད་པའི་རང་དབང་ཡོད།

གཞན་དག་གཞི་འི་རང་དབང་ཁག

དོན་ཚན་བཅོ་བད་པ། ལ་ཁབ་བན་�ང་དང༌། མི་མང་གི་ིག་ལམ། ོད་བཟང༌། འོད་བེན་བཅས་
ི་ཁེ་ཕན་ཆེད་�་ིམས་�གས་གང་�ང་གི་ོ་ནས་དགོས་ངེས་བཀག་བོམས་་འོས་�ད། ལ་ཁབ་ི་
མངའ་འབངས་ཚང་མར་གཤམ་གསལ་ཐོབ་ཐང་ཁག་ཡོད།

ཀ༽ གཏམ་བོད་ི་རང་དབང༌།

ཁ༽ གོ་མ�ན་མེད་པར་ཞི་འཇམ་ི་ཐོག་ནས་འ�་�གས་ེད་པ།

ག༽ ིད་�ག་�གས་པ་དང༌། ི་མ�ན་�གས་པ་འ�གས་པ།

ང༽ བོད་ི་ས་ལ་གང་སར་རང་དབང་ཐོག་ནས་འ�ོ་བོད་ཆོག་པ།

ཅ༽ བོད་ནས་ིར་བོད་ལག་ེར་ི་ཐོབ་ཐང༌།

ཆ༽ བོད་ི་ས་གནས་གང་སར་གཞིས་ཆགས་གཏན་ོད་ེད་པ།

ཇ༽ མཁར་དབང་ཉོ་�བ་དང༌། བདག་འ�ན། ེར་�ང་ཇི་ེད།

ཉ༽ ལས་རིགས་སམ། ལས་ར། �ང་འཁོས། གཞན་དག་ལས་དོན་གང་�ང་ེད་པ་བཅས།

མཁར་དབང་གི་ཐོབ་ཐང༌།



དོན་ཚན་བ�་ད�་པ། མི་མང་གི་བདེ་དོན་གལ་ཆེའི་ད་�་ིམས་ི་དབང་ཆའི་ཐོག་ནས་ང་ན་�ན་
གསབ་ད་དེ་ག�ང་ལེན་་དགོས་�ད། དེ་མིན་ེ་བོ་�་�ང་གི་མཁར་དབང་འོག་ལེན་མི་ཆོག

འོས་བ�འི་ཐོབ་ཐང༌།

དོན་ཚན་ཉི་�་པ། བོད་མི་སེར་་ཕོ་མོ་རང་ལོ་བཅོ་བད་ིལ་པོར་ལོན་པ་ཡན་ཆོད་ཚང་མར་འོས་བ�འི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོས་བ�་དེ་ཡང་རང་རང་སོ་སོ་དང༌། འ་མཉམ། རང་དབང༌། གསང་བ་བཅས་ི་ཐབས་ལ་
བེན་ནས་ལག་ལེན་བར་བ་དེ་ནི་ཆབ་འབངས་ི་ལས་ར་ཞིག་ཡིན།

འོས་བ�འི་ཐོབ་ཐང་ལ་བ།

དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། ༡ ཚད་ན་ིམས་ཁང་ཞིག་ནས་གསལ་བགས་ི་རིག་འ�་མ་ཟིན་པའི་རིགས།
༢ ིམས་ཐོག་ནས་འོས་བ�འི་ཐོབ་ཐང་འོག་པའི་རིགས།

ལས་ངས་ཁག་ལ་ག�ག་�འི་ཐོབ་ཐང༌།

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། བོད་མི་སེར་་ཕོ་མོ་�་ཡིན་ཡང༌། ིམས་མ�ན་དགོས་གནད་གཞིར་བང་
འདེམས་བོས་དང་ཐད་བོས་ཅི་�ང་གི་ཐོག་ནས་མི་མང་ལས་དོན་ལས་ངས་ཁག་ལ་ངོ་�གས་ཆོག་པའི་
ཐོབ་ཐང་འ་མཉམ་�་ཡོད།

ཆབ་འབངས་ི་ལས་ར་ཁག

དོན་ཚན་ཉེར་ག�མ་པ། བོད་མི་ཚང་མས་་ིམས་ི་དོན་བཞིན་ལས་ར་�བ་དགོས་གཤམ་གསལ།

ཀ༽ བོད་ལ་ཁབ་ལ་དོན་དམ་ོ་ེ་གཅིག་གཏོད་�་�།

ཁ༽ ལ་ཁབ་ི་་ིམས་དང༌། ིམས་�གས་ཁག་ལ་ིང་ཐག་པ་ནས་བི་བར་ཉམས་ལེན་�་�།

ག༽ ིམས་�གས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བང་ལ་ཁབ་ི་ད�་ལ་བ�བ་�།

ང༽ ལ་ཁབ་�ང་ོབ་ལ་འཇིགས་ཉེན་ཅན། ཡང་ན་མི་མང་ལ་ེན་ངན་གཞན་དག་�ང་བས་ིམས་
ཐོག་ནས་བར་བའི་ལས་ར་མཐའ་དག་བ�བ་�།

ཐོབ་ཐང་ལག་ལེན་དོན་ཁེལ།

དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ། ལེ�་འདིའི་ནང་འཁོད་གསལ་ལ་ཁབ་ི་མངའ་འབངས་རེ་རེའི་རང་དབང་དང་ཐོབ་
ཐང་ལ་གནོད་འགལ་�ང་བས་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་འདི་དག་ཇི་བཞིན་ལག་ལེན་དོན་ཁེལ་ཡོང་ཆེད་ིམས་



ཁང་མཐོ་ཤོས་དང༌། མངའ་ེའི་ིམས་ཁང་ཁག དེ་མིན་ིམས་ཁང་གཞན་ཁག་བཅས་འདི་ོར་ལ་
ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་ིམས་�གས་བཀའ་བཀོད་གར་གནང་གི་ིམས་ཁང་དེ་ལ་གནས་�ལ་�་
ག�གས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ིམས་ཁང་དེ་དག་ལ་ལེ�་འདི་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་ཁག་�ང་ོབ་ེད་པར་
དགོས་ངེས་ི་བཀོད་འདོམས་་�འི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།

མ་ིན་དཀར་པོ་འཛག་པའི་ལེགས་ས་འས། །

རང་རང་འདོད་�འི་འ�་བར་ོད་པ་ལ། །

ེན་དང་ཆོ་རིགས་ལ་ཆོས་ད་པར་ིས། །

བེན་ིང་ེད་པ་�ན་པོའི་རང་མཚང་ཉིད། །

དམན་དང་ཉམ་�ང་ེ་བོ་དབང་མེད་�། །

བཙན་པོས་ན་�་བཀོལ་བའི་འཆིང་་ལས། །

ཡོངས་�ོལ་ོ་ག�མ་ཅི་བདེར་རང་དབང་གི །

ངལ་གསོར་ོར་བ་ན་དགའི་འི་ཤིང་མཆོག།།

འདི་ང་བདེ་འོར་ེལ་བའི་འ�་�ས་དང༌། །

འ�ོ་འོང་་བ་འགོག་པ་མེད་ོད་ཅིང༌། །

ཆོས་ན་ལ་ཐབས་�ང་འ�ན་ག་བསམ་ོད། །

ར་�་མི་བབས་མཆོག་དམན་ེ་བོ་�། །

འཇིག་ེན་ཡང་དག་་བའི་ཐེམ་ས་ལས། །

མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཁང་བཟང་ཉམས་དགའ་བར། །

བ�ོད་པའི་ཆོས་ལམ་ཡངས་པོ་དོག་མེད་�། །

ེ་འདི་ཆོས་ན་ཞིང་གི་ོལ་བཟང་ཡིན། །



ལེ�་ག�མ་པ།
ས་ཆའི་ོར།

ས་ཆའི་བདག་འ�ན།

དོན་ཚན་ཉེར་་པ། ༡ ས་ཆ་ཡོངས་ོགས་ལ་ཁབ་ག�ང་གི་ཡིན། ག�ང་ནས་ལོ་རེ་བས་བ�ན་གཏ་
འབེབས་་�འི་ས་་�བ་འ�ལ་�ས་ཏེ་ཁང་པ་ག་ས་དང༌། ས་ཞིང༌། གཞན་དག་དགོས་གནད་ལ་
གཞིགས་པའི་ས་ཆ་�་ོད་ཆོག་�།

༢ ག�ང་ནས་ི་�གས་ང་བདེན་དང༌། དཔལ་འོར་གོང་ེལ་ི་ཆེད་�་ངས་གཅིག་ནས་ས་ཆ་་ཆེ་
བེབས་འ�ན་མི་ཆོག་པའི་ས་ད�ད་བཟོ་�།

༣ ས་ཆ་འ�ན་མཁན་ནས་ག�ང་གི་བཀའ་འོལ་མེད་པར་ཐོག་མ་ས་ཆ་ོད་བས་ི་དོན་གནད་ལས་
འདས་པའི་བེད་ོད་དང༌། ཁ་འ�ན་བེ་བ�ར་རིགས་མི་ཆོག་པ་བཅས་སོ།།

ི་མ�ན་ལས་ིས་བེད་པའི་ནོར་འ�ན་ལ། །

རང་རེའི་འདོད་མས་ེད་པ་ཤིན་�་འ�ལ། །

འོན་ཏེ་ལ་བས་ཐོབ་པའི་ཆ་ཤས་ལ། །

ཆོག་ཤེས་རང་གིར་ོད་པ་ང་པོའི་ལམ། །



ལེ�་བཞི་པ།
ག�ང་གི་་བའི་ལམ་ོན།

ི་�གས་བདེ་དོན།

དོན་ཚན་ཉེར་��་པ། ༡ ག�ང་ནས་ིའི་ཕན་བདེ་�བ་ཆེད་ལ་�ང་ནང་�་ཐོན་ས་འ�ང་ངས་བདག་
ཐོབ་ཆ་ོམས་ཡོང་བ་དང༌། དཔལ་འོར་འ�ོ་�གས་ལག་ལེན་བར་ོགས་ལ་བེན་ནས་�་དངོས་དང་
ཐོན་ས་ེལ་ཐབས་ཁག་ི་ལ་གནོད་གཞིའི་བེབས་བིལ་མི་འ�ང་བ་བཅས་ི་ཐབས་ཤེས་་�།

༢ རང་རང་འཁོས་ཀ་དང་ཡོང་འབབ་ལ་གཞིགས་པའི་འི་ངས་ཆ་ོམས་ི་ད�་ལ་འ�ོ་�གས་བཟོ་
�།

༣ ག�ང་ནས་ཆབ་འབངས་སེར་་ཕོ་མོ་ད་མེད་ཚང་མར་འ�་བའི་མ�ན་ེན་ེང་ངེས་ི་ཐོབ་ཐང་འ་
མཉམ་ཡོང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་ལས་དོན་འ་མ�ངས་ལ་་ཕོགས་འ་མཉམ་ཡོང་བ་བཅས་ི་ིད་�ས་
ལག་ལེན་བར་�།

ཤེས་ཡོན་དང་རིག་ག�ང༌།

དོན་ཚན་ཉེར་བ�ན་པ། ༡ ག�ང་ནས་ཤེས་ཡོན་ོབ་ོན་ི་་བ་ཡར་ས་གཏོང་ཐབས་�་�ག་�་ལོ་��་
ིལ་པོར་ལོན་པ་ཡན་ཆོད་ཚང་མར་ོབ་ོང་གི་མ�ན་ེན་ོད་པ་དང༌། ལོ་བ�ན་རིང་་མེད་གཞི་རིམ་
ོབ་ོང་ཐོབ་ཐབས་བཅས་�་འབད་བོན་་�།

༢ ག�ང་ནས་ན་གཞོན་མས་ལ་དམིགས་བསལ་་ོག་གིས་དམིགས་བཀར་ལས་རིགས་དང༌། བཟོ་
ལས། མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་བཅས་ཡར་ས་གཏོང་�། ིར་བཏང་ཤེས་ོད་ལ་གཞིགས་པས་ཤེས་ཡོན་འདི་
རིགས་ོབ་ོན་ཡོང་�་དང༌། ོབ་ོང་གི་འ�ོ་�ོན་གཏོང་�་མེད་མཁན་ལ་ག�ང་ནས་མ�ན་ེན་འཐོབ་
�།

༣ ཤེས་ཡོན་ོབ་ོན་ི་ིག་འ�གས་ཚང་མ་ག�ང་གི་དབང་�ར་་ོག་འོག་�་གནས་དགོས་པ་ཡིན།

༤ ག�ང་ནས་ལ་ཁབ་ི་རིག་ག�ང་གཅེས་ོང་དང༌། ཚན་རིག་དང་ོམ་རིག་ཉམས་ཞིབ་་བར་མ�ན་
ེན་�བ་ཐབས་ལ་དོན་གཉེར་་�།

འོད་བེན།



དོན་ཚན་ཉེར་བད་པ། ༡ ག�ང་ནས་འོད་བེན་དང༌། ན་བཅོས་ི་མ�ན་ེན་ེང་ངེས་ཡར་ས་
གཏོང་�་དང༌། མི་མང་གི་ནང་ནས་ན་བཅོས་་རིན་ོད་�་མེད་རིགས་ལ་་མེད་རོགས་རམ་ཐོབ་པ་
བཅས་ི་ཐབས་ལམ་ོན་�།

༢ ག�ང་ནས་འ�་ཐབས་མི་�བ་པའི་ས་འཁོགས་དང༌། ནད་གཅོང་ཐ་ཞན་མས་ལ་དགོས་ངེས་མ�ན་
ེན་བ�བ་�་དང༌། ་ོག་འགོ་འདོན་ི་ིག་འ�གས་བཟོ་ཐབས་ལ་འབད་བོན་་�་བཅས་སོ།།

བདེ་ིད་གཡང་�་ཆགས་པའི་ལ་ོངས་ི། །

དགེ་མཚན་འདོད་�འི་�་ང་ཇི་ིད་པ། །

ཉི་�འི་གཤོང་�ར་མ་ཡིན་ོགས་ལ་�། །

གནོད་མེད་འོས་པར་གཞོལ་འདི་ན་ི་གསོས། །

རང་རང་ེན་དང་འཚམས་པའི་ད�་ཐང་དང༌། །

འ�ངས་པའི་འ�་ེན་་བའི་ེད་པ་མས། །

་�མ་བེན་ིང་ལ་བའི་ལག་ལེན་ིས། །

རེ་འཁང་ཅ་ཅོའི་�ར་མ་ང་�་བིངས། །

་�གས་ཤེས་་རིག་པའི་ཐང་ཡངས་པོར། །

རང་རིགས་ལང་�་གཞོན་�་ཕོ་མ་མས། །

ང་བོན་ཅང་ཤེས་བང་ལ་ཉེར་བཀོད་དེ། །

མ་ད�ོད་དས་ཐོག་གཅོད་པའི་གཟིགས་མོ་ེལ། །

ནངས་ི་མེས་པོ་�་མས་འབད་པ་བས། །

བ�བས་པའི་ག�ག་ལག་ག�ང་མང་ནོར་�འི་མ�ད། །

ཚན་རིག་རིན་ཆེན་་�གས་ན་བཀོད་དེ། །

འ�ན་ོང་ེལ་བར་རང་རེའི་གོ་ལ་ཉིད། །

འ�་བ་འཕེལ་ཟད་འ�གས་པའི་ག་�འི་ནད། །



�ང་འིན་�་ཡི་རིག་ེད་ན་ི་ོན། །

རིས་མེད་འ�ོ་ོག་ཉེར་འ�ར་རབ་ས་ཤིང༌། །

དམན་པ་ག་པར་�ིབ་�་བསིལ་བ་གལ། །



ལེ�་་པ།
ག�ང་གི་འགན་འ�ན།

འགན་འ�ན་དབང་ཆ།

དོན་ཚན་ཉེར་ད�་པ། ༡ ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ྋལ་མཆོག་་ེང་རིམ་ོན་ད�ང་�ངས་བཅོ་བད་
�་ཕེབས་མཚམས་ར་ི་�གས་བེད་དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་ག�ང་གི་ཆབ་ིད་འགན་དབང་གང་ཅི་�་
མ�ད་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ལ་འ�ལ་�། དེ་ཡང་་ིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བང་ྋགོང་ས་
ྋམཆོག་ནས་ཐད་ཀར་རམ། ཡང་ན་གཤམ་འོག་འགན་ར་དཔོན་རིགས་བ�ད་དེ་དབང་�ང་བ་�ར་
མཛད་�།

༢ གོང་འཁོད་དོན་ཚན་གཞིར་བང་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་ཁབ་ི་ད�་འ�ན་
མཛད་པའི་ཐོག་ནས།

ཀ༽ ི་ལ་ི་ག�ང་ཚབ་ཁག་ངོས་བཞེས་དང༌། རང་ལ་ི་ག�ང་ཚབ་ཁག་བོ་མངགས་དང་བེ་
འཐེན་མཛད་�། འོས་བབས་གནས་�ལ་ལ་གཞིགས་པས་ོན་�ད་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནམ། ཡང་ན་
�གས་ཆེན་ི་�ན་ལས་�གས་འ�ས་མོས་མ�ན་ཟིན་པའི་ལ་འེལ་�ོས་ཆོད་ཁག་ལ་གཏན་འབེབས་
ཆོག་མཆན་བལ་�།

ཁ༽ ེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ིམས་འགལ་་བ་ཅི་རིགས་ཉེས་ཅན་ར་འོད་ལ་ིམས་འདོམས་ཉེས་ཆད་་
ཡངས་དང༌། བཟོད་ཡངས་སམ། ཕར་འངས། བར་མཚམས་འཇོག་པ། ཡང་ན་ད�ད་མཚམས་ིར་
འཐེན་ནམ། ཉེས་ཆད་བེ་བ�ར་བཅས་དམིགས་བསལ་ིས་བཀའ་འོལ་མཛད་འ�ས།

ག༽ ས་ེས་ི་གཟེངས་གས་དང༌། གོ་མིང་བདག་ེན་བལ་�།

ང༽ ིམས་ི་�ས་�གས་ན་པའི་ིམས་�གས་ཁག་དང༌། བཀའ་་ཁག་བ་བགས་གནང་�།

ཅ༽ ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོ་མཚམས་འཇོག་ཕར་འངས་དང༌། བས་བ�ན་བ�་བཀོང་མཛད་�།

ཆ༽ དགོས་ངེས་ི་བས་�་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ནས་དགོངས་གཞི་ར་ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོར་
ག�ང་བཤད་དང༌། བཀའ་འིན་བལ་�།

༽



ཇ༽ ་ིམས་འདི་ནང་འཁོད་གསལ་གནས་�ལ་འགའ་ཞིག་ོར་མང་མོས་ཐག་གཅོད་ས་འ�ས་ི་
བཀའ་འོལ་མཛད་�་བཅས།

༣ དོན་ཚན་འདི་ནང་འཁོད་གསལ་དོན་གནད་གང་�ང་�་མཚན་�་ས་ཏེ་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གི་ལ་ཁབ་ི་་ན་མེད་པའི་ཆོས་ོགས་ད�་འ�ན་གནས་ངས་དང་་དབང་ལ་དངོས་�གས་
བ�ད་ག�མ་ནས་བ�ར་བཅོས་དང༌། གནོད་ོན་གང་ཡང་བཏང་མི་ཆོག

ོན་ཆེན་དང་བཀའ་ཤག

དོན་ཚན་�མ་�་པ། ༡ ོན་ཆེན་ཇི་དགོས་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བས་བ�ན་བོ་
གཞག་བལ་�་དང༌། ོན་ཆེན་དེ་དག་གི་ཁོངས་ནས་བཀའ་ཤག་ན་�གས་�་ིད་ོན་གཅིག་དང༌།
བཀའ་ོན་་ལས་མ་�ང་བ་ཞིག་ར་བོ་མཛད་�།

༢ ོན་ཆེན་�་འ་ཞིག་ཡིན་�ང་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མིའི་�ས་�་�གས་མི་ཆོག

༣ ོན་ཆེན་�་བོ་གཞག་གནང་བའི་ེ་བོ་�་�ང་བས་དེར་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་ཡིན་�་
རང་གི་འ�ས་མིའི་ལས་ར་འར་དགོས་པ་ཡིན།

༤ ོན་ཆེན་མས་ལས་ར་�་མ་�གས་གོང་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོའི་་མ�ན་�་ིམས་
�གས་ནང་འཁོད་གསལ་ར་ལས་ར་དང༌། གསང་་�་�འི་དམ་བཅའ་འ�ལ་དགོས།

༥ བཀའ་ཤག་ནས་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོར་ལ་ཁབ་ག�ང་གི་ཆབ་ིད་འ�ན་ོང་ོར་ལ་
ཞབས་འར་དང༌། གསལ་འདེབས་�་�།

༦ ོན་ཆེན་མས་ི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ར་ཕོགས་ཁག་ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོས་ིམས་�གས་
ཐོག་ནས་བས་བ�ན་ཐག་གཅོད་་�།

ྋལ་ོན་ན་�གས།

དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ། ༡ ྋལ་ོན་ན་�གས་བས་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ད�་
འ�ན་མཛད་�་དང༌། ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ན་�གས་�་ཆིབས་བ�ར་མེད་པའི་བས་ིད་ོན་ནམ།
བས་དེ་གའི་བཀའ་ོན་བ�ེས་ཤོས་ནས་ན་�གས་ི་ད�་འ�ན་གནང་�།

༢ ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ོན་ཆེན་གཞན་དག་�་�ང་ྋལ་ོན་ན་�གས་�་
ཕེབས་དགོས་བཀའ་བ་མཛད་ང་འ�ས་�།



ིམས་�གས་བཀའ་བ།

དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ། ིམས་�གས་མས་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཟིན་བ�ན་
བཀའ་ཤག་བ�ད་�ལ་ེས་ཉིན་བ�་བཞིའི་ནང་�ད་�་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་
བ་གནང་�་དང༌། འོན་ང་མ་ན་�ས་�ད་འདི་ན་མ་ོགས་གོང་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་གིས་ིམས་
�གས་དེའམ། དེའི་དོན་གནད་གང་�ང་ོར་ལ་�གས་ཆེན་ནས་བར་�་བསམ་ཞིབ་དགོས་�་བཀའ་
གནང་འ�ས་དང༌། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་ང་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོའི་བཀའ་འིན་ཇི་
བལ་ར་བར་�་བསམ་ཞིབ་་�།

མང་མོས་ཐག་གཅོད།

དོན་ཚན་སོ་ག�མ་པ། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་ིམས་�གས་གང་�ང་བཟོ་འགོད་�ོས་འཆར་ན་�་
�ལ་བ་དེ་དག་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞིའམ་བཀའ་ཤག་གི་འོས་འ�ན་
དགོངས་འཆར་དང་གས་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ནས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་་�ར་བལ་འ�ས་དང༌། དེ་ལ་
འོས་བ�་བ་མང་ཆེ་བས་ོ་མོས་�ང་བ་ཡིན་ན་གོང་གི་མཐའ་མའི་དོན་ཚན་ཐོག་ཞིབ་འཁོད་�ས་�ད་ནང་
ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་བ་གནང་�།

ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་འཕོ་འར་གཏོང་བ།

དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ། ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་དང༌། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་
ི་ག�་འ�ན་ལ་བཀའ་བ�ར་བངས་ེས་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་འཕོ་འར་གཏོང་གནང་མཛད་འ�ས།
འོན་ང་མ་ན་འདི་འའི་གནས་�ལ་�ང་བས་དེ་ཉིན་ནས་བང་ཉིན་བཞི་བ�འི་ནང་�ད་ི་ཡོངས་
འདེམས་བོ་�གས་ཟིན་པ་་�།

ག�ང་གི་ལས་དོན་་ོགས།

དོན་ཚན་སོ་་པ། ༡ ག�ང་གི་འགན་འ�ན་ལས་དོན་ཚང་མ་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་
མཚན་ཐོག་ཡིན་པར་ངོས་འ�ན་་�།

༢ ོན་�ད་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འོལ་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནས་ག�ང་གི་ལས་
དོན་མཛད་བདེའི་ིག་ལམ་དང༌། ོན་ཆེན་མས་ི་ལས་འགན་�་ོགས་བཅས་ི་འཆར་གཞི་བཀོད་དེ་
ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ལ་ན་འ�ལ་ཆོག་མཆན་�་�།



ེ་ིད་ན་�གས།

དོན་ཚན་སོ་��་པ། ༡ གཤམ་འཁོད་གནས་�ལ་�ང་བས་ག�ང་གི་འགན་འ�ན་དབང་ཆ་ལག་ལེན་
བར་མཁན་ེ་ིད་ན་�གས་ཤིག་དགོས་པ་ཡིན།

ཀ༽ ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡང་ིད་མཆོག་�ལ་་ན་མ་སོན་བར་དང༌།

ཁ༽ ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་་ེང་གོ་རིམ་ི་འགན་དབང་མ་བཞེས་པའི་བར།

ག༽ ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མཛད་འགན་འར་བཞེས་མ་�བ་པའི་གནས་�ལ་གང་
�ང་�ང་བས།

ང༽ ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཁབ་�་མ་བ�གས་པའི་གནས་�ལ་�ང་བས།

ཅ༽ ལ་ཁབ་ི་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་ི་དོན་�་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་འ�ས་མི་་འབོར་ག�མ་ཆ་
གཉིས་ིས་མོས་མ�ན་ཐོག་ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ལ་གོ་བ�ར་དང་འེལ་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གི་འགན་འ�ན་མཛད་ར་མས་ེ་ིད་ན་�གས་ནས་ག་བཞེས་མ་བར་མ�་མེད་ི་ཐག་
གཅོད་�ང་བས་བཅས།

༢ ེ་ིད་ན་�གས་ནང་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་འོས་འདེམས་བོ་གཞག་ས་པའི་ེ་ིད་ག�མ་
དགོས་པ་དང༌། དེའི་ཁོངས་ི་ེ་ིད་གཅིག་ཆོས་ོགས་ནས་དགོས་པ་ཡིན།

༣ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་ཞིག་ེ་ིད་�་འདེམས་བོ་ས་པ་ཡིན་�་རང་གི་འ�ས་མིའི་ལས་
ར་འར་དགོས་པ་ཡིན།

༤ ོན་ཆེན་�་�ང་ེ་ིད་�་འདེམས་བོ་ས་པ་ཡིན་�་རང་གི་ོན་ཆེན་ལས་ར་འར་དགོས་པ་ཡིན།

༥ འདེམས་བོས་ེ་ིད་ནས་ིམས་�གས་ནང་འཁོད་གསལ་ར་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་སར་ལས་
ར་དམ་བཅའ་འཇོག་དགོས།

༦ ེ་ིད་གང་ཞིག་�ས་ཆོས་�་ར་པའམ། ཡང་ན་ལས་ར་མ་�བ་པའི་ཚབ་གསར་ཐད་ལ་ཡོངས་
�གས་ཆེན་ནས་འོས་འདེམས་བོ་གཞག་་�།

༧ ེ་ིད་�་�ང་གཅིག་ལས་ར་ིར་འཐེན་་དགོས་ི་གནས་�ལ་�ང་བས་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་
�གས་�ས་ཡིན་ན་བོད་མེད་དང༌། དེ་མིན་མ་ན་�གས་ཆེན་ི་�ན་ལས་�གས་འ�་དང༌། བཀའ་



ཤག་�ོས་བ�ར་ིས་ེ་ིད་དེའི་ལས་ར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀག་བོམས་ས་འ�ས། འོན་
ང་་བའི་ལས་ར་ིར་འཐེན་་�འི་ཐད་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ེས་�གས་ི་བས་�་�ན་ལས་
དང༌། བཀའ་ཤག་�ན་མོང་ནས་འོས་འ�ན་དགོངས་འཆར་ོན་པར་�གས་ཆེན་ནས་བབས་འོས་མཆིས་མིན་
ཞིབ་�ོས་ིས་ིར་འཐེན་ས་�་ཚབ་གསར་ཡང་�གས་ཐེངས་དེ་ཐོག་ནས་འོས་འདེམས་བོ་གཞག་་�།

༨ ེ་ིད་གཉིས་སམ། ག�མ་ག་ལས་ར་ིར་འཐེན་་དགོས་ི་གནས་�ལ་�ང་བས་ལ་ཡོངས་
�གས་ཆེན་�གས་�ས་ཡིན་ན་ལས། དེ་མིན་�ན་ལས་�གས་འ�་དང༌། བཀའ་ཤག་�ོས་བ�ར་ཐོག་ནས་
ཛ་ག་�གས་ཆེན་བ�་བཀོང་�གས་འ�་འཕར་�གས་ཐོག་ེ་ིད་དེ་དག་ལས་ར་ིར་འཐེན་དགོས་པའི་
འོས་འ�ན་དགོངས་འཆར་ོན་པར་�གས་ཆེན་ནས་བབས་འོས་མཆིས་མིན་ཞིབ་�ོས་ིས་ེ་ིད་ཚང་
མའམ། ཡང་ན་�་�ང་ིར་འཐེན་ས་�་ཚབ་གསར་ཡང་�གས་ཐེངས་དེ་ཐོག་ནས་འོས་འདེམས་བོ་
གཞག་་�།

༩ ེ་ིད་ན་�གས་བས་རེ་རེའི་ལས་�ན་ན་ཚད་རིང་ཤོས་ནི་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་ན་ཚད་
དང་འ་བ་ཡིན།

༡༠ ེ་ིད་ན་�གས་ནས་བཀའ་ཤག་དང༌། ཆོས་དོན་ན་�གས། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་�ན་ལས་
�གས་འ�་བཅས་ལ་གོ་བ�ར་ཐོག་ནས་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ྋའི་ཡང་ིད་མཆོག་
�ལ་ད་གཅོད་�་ོའི་ལས་དོན་འགན་འར་བཀོད་�ས་གཏོང་�་དང༌། ྋའི་ཡང་ིད་ངེས་ེད་འ�ལ་
ལ་ངོས་འ�ན་གཏན་འཁེལ་དང༌། གསེར་ིར་མངའ་གསོལ་�་ོགས་ོར་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ལ་
ན་ོན་ིས་�གས་ཆེན་ནས་དེ་ོར་�ོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་་�།

༡༡ ་ིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་དང༌། འདི་ོར་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་ིམས་�གས་གཞན་ཁག་
གཏན་འབེབས་་�་གཞིར་བང་ངམ་མང་མོས་ཐག་གཅོད་ི་ཐོག་ནས་འོས་བ�་བ་མང་ཆེ་བས་ལ་ཁབ་
ི་རང་བཙན་དང་འེལ་ཡོད་ལ་འེལ་�ོས་མ�ན་ཆོད་ཡིག་གང་�ང་འཇོག་པའམ། ཡང་ན་ལ་ཁབ་
ི་ས་ེའི་ཆ་ཤས་ཅི་རིགས་གཞན་ོད་ེད་པའི་དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད།

ཆོས་དོན་ན་�གས།

དོན་ཚན་སོ་བ�ན་པ། ༡ ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཐད་ཀར་གཟིགས་ོང་དང་འེལ་
ལ་ཡོངས་དགོན་ཁག་དང༌། ཆོས་ོགས་�གས་ེ་ཁག་ཚང་མའི་ལས་དོན་འ�ན་ོང་གི་ཆོས་དོན་ན་
�གས་ཤིག་དགོས་པ་ཡིན།



༢ ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཆོས་དོན་ན་�གས་ི་འགན་ར་ལས་འ�ན་མི་�ངས་་
ལས་མ་�ང་བ་ཞིག་བས་བ�ན་བོ་གཞག་་�།

༣ ཆོས་དོན་ན་�གས་ནས་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འོལ་དང་འེལ་ཆོས་
ོགས་ི་ལས་དོན་མཐའ་དག་འགན་དབང་འར་འ�ན་་�་བཅས་སོ།།

་གཅིག་པད་དཀར་འཆང་བ་ིང་ེའི་ན། །

གངས་ཅན་འ�ོ་ལ་ེས་ཆགས་ྋལ་བའི་དབང༌། །

བསམ་འཕེལ་ནོར་�འི་ེང་བས་�གས་ང་གི །

དབང་�ར་འཁོར་ལོའི་ག་་ཉེར་བང་ེ། །

འཛམ་ིང་ིད་ེ་གཞན་དང་མཉེས་གཤིན་�། །

མཛའ་བའི་གསེར་ད་ཐགས་�་ེལ་བ་དང༌། །

�ར་ལ་ན་�་དགེ་བའི་ི་ོམས་ིམས། །

ེ་�འི་ཡིད་ལ་མངོན་དགའི་འདོད་པ་འཇོ། །

ོད་བཟང་བོད་ཅིང་ིག་ཏོའི་ོག་མ་གནོན། །

ཆེས་དཀར་ལམ་བཟང་ོང་པོར་�ས་�་འདོམས། །

རིས་མེད་ཆོས་�ལ་རང་གིར་ོང་བ་སོགས། །

ཚངས་ས་བཞད་པའི་མ་ཐར་བང་བར་ོན། །

བཀ༷འ་གས་ག་ས་དབང་བར་མ�ན་ན་འདོན། །

ོ༷ན་པོ་རིན་ཆེན་ངང་�ལ་ཅན་མས་དང༌། །

ཟབ་དགོངས་�་ང་རོ་གཅིག་འིལ་བའི་མ�ར། །

ལ་ཐབས་གགས་ང་འ�མ་ག་འཆར་འདི་མཚར། །

ཆེས་མང་གར་གནས་ེ་བོའི་ོ་�ོས་ི། །



ད�ད་ག�མ་ང་ལ་གཞལ་བའི་མཎིཀཿ། །

དོན་བཟང་ིང་པོས་མཆོག་�་རབ་ི་བ། །

བཀའ་�ང་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་ན་�་བར། །

ལ་བའི་�གས་བེད་ཡོལ་གོར་མ་བང་བའི། །

ལ་ཁམས་ཕན་བདེའི་ར་ཆེན་གཞན་ཡོད་མིན། །

ལ་དབང་ག�ང་གིས་ེས་བན་ེས་�བ་པ། །

ལ་ཁབ་ོང་བའི་ོན་པོའི་ལས་�་ཆེ། །

ང་ལ་དེལ་ཆེ་ཡིད་ག�ངས་ོ་�ོས་མཛངས། །

མཆོག་ག�མ་་མར་བར་ཞིང་ེ༷་རིས་ངས། །

དེ་འ་དེ་དག་ི༷ད་ི་་ཆེན་པོར། །

གཏོགས་པའི་ེད་པོར་བས་�་འོས་པར་འཇོག །

རང་�ང་གཞན་ེ་མ་གནོན་ོབས་འོར་ིས། །

ེགས་ན་ལ་ཁབ་་ོ་ན་ཡང་མང༌། །

ན་ཕན་ཞི་བ་དམ་ཆོས་བ�ད་ིའི་ང༌། །

གཅིག་�་འིལ་བའི་ལ་བཟང་བོད་ོངས་ཙམ། །

ལ་བན་ནོར་�འི་ེ་བས་ཡོངས་བང་བའི། །

་�གས་ིད་ི་ིབས་ོང་འཁོར་ལོའི་འ�ལ། །

བསོད་ནམས་�གས་ིས་བལ་ན་ེ་བཞིའི་དཔལ། །

རབ་འམས་འདོད་�ར་བན་ལ་ངལ་བ་ཅི། །

དེ་ིར་ཆོ༷ས་མིག་ིག་ས་མ་ནོངས་པར། །

རིས་མེད་�བ་བན་་ནས་ར་འདེགས་པའི། །



ལ་བའི་འིན་ལས་དོ༷ན་ན་�བ་པ་དང༌། །

༷ན་ཅིག་དགེ་�༷གས་དཔལ་ཡོན་འ�གས་ལ་རེམས། །



ལེ�་��་པ།
ིམས་བཟོའི་དབང་འ�ན།

ིམས་བཟོའི་དབང་ཆ།

དོན་ཚན་སོ་བད་པ། ིམས་�གས་བཟོ་འགོད་གཏན་འབེབས་་�འི་འགན་དབང་ཚང་མ་ལ་ཡོངས་
�གས་འ�་ཆེ་མོར་ཡོད། འོན་ང་ིམས་�གས་དེ་དག་ལ་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་
བཀའ་འོལ་ཆོག་མཆན་�་དགོས་པ་ཡིན།

ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ིག་འ�གས།

དོན་ཚན་སོ་ད�་པ། ༡ ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོ་གཤམ་གསལ་ར་དགོས་�།

ཀ༽ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་འ�ས་མིའི་་འབོར་ི་བ་ཆ་བ�ན་�་དོན་་ཐོབ་ངས་ས་ལ་སོ་སོའི་
རང་ཐོབ་ར་མི་མང་སེར་་ནས་ཐད་ཀར་འདེམས་བོ་་�་དང༌།

ཁ༽ བ་ཆ་བ�་ཐམ་པ་ིམས་�གས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བང་དགོན་ཁག་དང༌། དེ་མིན་ཆོས་ོགས་
�གས་ེ་ཁག་ནས་འདེམས་བོ་་�།

ག༽ ཡང་བ་ཆ་བ�་ཐམ་པ་ིམས་�གས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བང་མངའ་ེ་ཁག་དང༌། ོང་ཁག་
སོ་སོའི་འ�ས་མི་�གས་འ�་ནས་འདེམས་བོ་་�།

ང༽ བ་ཆ་་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ོམ་རིག་དང༌། ཚན་རིག་ཐོག་�་ས་ེས་
ན་�གས་ཡོད་པའི་མི་་ཁག་ཐད་ཀར་བོ་འ�གས་བང་�།

༢ དོན་ཚན་འདིའི་ལེ་ཚན་དང་པོའི་ ཀ༽ ནང་འཁོད་གསལ་ོར་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས་བོ་གཞག་གནང་བའི་འདེམས་བོ་ན་�གས་ནས་ལ་ཁབ་ི་ས་ོན་ཡོངས་ོགས་འདེམས་
བོའི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་མི་འབོར་ལ་གཞིགས་ཏེ་�གས་འ�ས་འདེམས་ོགས་ས་ལ་�་ཆ་བགོས་ིས་
ས་ལ་རེ་རེར་�གས་འ�ས་ངོ་�ངས་ཇི་དགོས་གཏན་འབེབས་ཐག་གཅོད་་�།

ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་ན་ཚད།

དོན་ཚན་བཞི་བ�་པ། ༡ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ལོ་�ས་མ་ོགས་གོང་འཕོ་འར་གཏོང་དགོས་ི་གནས་
�ལ་དམིགས་བསལ་�ང་ན་ལས། དེ་མིན་�གས་ཆེན་བས་རེ་རེའི་ན་ཚད་དེ་�གས་འ�་དང་པོ་�གས་



ཉིན་ནས་བང་ལོ་་རིང་གནས་�་དང༌། ལོ་�ན་འདི་ོགས་མཚམས་ནས་བས་འདིའི་�གས་ཆེན་འར་
ཟིན་པར་ངོས་འ�ན་་�།

༢ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་�གས་འ�་མ་�གས་པའི་�ས་ན་རིང་�ན་ལས་�གས་འ�་ཞིག་དགོས་པ་
ཡིན།

༣ �ན་ལས་�གས་འ�འི་འ�ས་མི་�ངས་འབོར་ཇི་དགོས་དང༌། འགན་དབང་སོགས་ལ་ཡོངས་�གས་
ཆེན་ནས་འཆར་གཞི་བཀོད་དེ་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ྋན་འ�ལ་ཆོག་མཆན་�་�།

ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མིར་

འོས་པའི་གནས་ཚད།

དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མིར་འདེམས་ཐོན་ཡོང་བར་ེད་པ་ལ། ཀ༽ བོད་
ི་ཆབ་འབངས་རང་ལོ་ཉི་�་་་ིལ་པོར་ལོན་པ་ཡན་དང༌། ཁ༽ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་གཏན་
འབེབས་་�འི་ིམས་�གས་ཅི་རིགས་ནང་གསལ་ལམ། འདི་ོར་ཚད་གཞི་གཞན་ཁག་ར་འགོད་་
�འི་གནས་�ལ་དང་ོགས་འགལ་མིན་པ་བཅས།

ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་�གས་འ�།

དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ། ༡ འཆར་ཅན་ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོ་�གས་�ས་དང༌། ས་གནས་ཐད་ྋགོང་
ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དགོངས་ད�ད་ིས་�ས་བས་སོ་སོར་�གས་ཆེན་བ�་བཀོང་མཛད་
�། དེ་ཡང་�གས་ཆེན་ི་�གས་འ�་ོན་མ་�ོལ་མཚམས་ནས་བང་བའི་་��་ནང་�ད་�གས་ཐེངས་
ེས་མའི་�གས་འ�་དང་པོ་�གས་ཟིན་པ་དགོས་�།

༢ ་ིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བང་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ ཀ༽ ལ་
ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་�གས་འ�་མཚམས་འཇོག་ཕར་འངས་གནང་བའམ། ཁ༽ ཡང་ན་�གས་ཆེན་
འཕོ་འར་གཏོང་གནང་མཛད་འ�ས།

ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ཐོག་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་གི་ག�ང་བཤད་དང་བཀའ་འིན།

དོན་ཚན་ཞེ་ག�མ་པ། ༡ མི་མང་ནས་འདེམས་བོས་ལ་ཡོངས་འ�ས་མི་�གས་ཆེན་ཐོག་མ་གསར་
�གས་དང་། ལོ་རེའི་�གས་ཐེངས་དང་པོའི་�གས་འ�་འགོ་འ�གས་བཅས་�་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བས་དེའི་�གས་ཆེན་བ�་བཀོང་གི་གནས་�གས་ག�ང་བཤད་བལ་�།



༢ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནང་ཐག་གཅོད་་�ར་�ས་བད་འཆར་གཞི་ཞིག་གམ། གཞན་དག་གནས་
�ལ་གང་ཅིའི་ོར་ལ་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ཐོག་བཀའ་
འིན་བལ་འ�ས་དང༌། བཀའ་འིན་ནང་གསལ་གནད་དོན་ཇི་ཡོད་�གས་ཆེན་ནས་གང་�ར་བསམ་ཞིབ་
�་དགོས།

དམིགས་བསལ་�གས་འ�།

དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ། ༡ བཀའ་ཤག་གམ། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་མང་ཆེ་བས་�་བལ་ལ་
བེན་ནས་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོ་བ�་
བཀོང་མཛད་འ�ས།

༢ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་དམིགས་བསལ་�གས་འ�་ཚང་མ་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གི་བཀའ་བ་དང་འེལ་བའི་འགོ་འ�གས་དང༌། མ�ག་བོམས་་�།

ོན་ཆེན་མས་�གས་�གས་

ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང༌།

དོན་ཚན་ཞེ་་པ། ོན་ཆེན་�་ཡིན་�ང་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་�གས་འ�ར་ངོ་�གས་དང༌། ག�ང་
ེང་གནང་འ�ས་མ་ཟད། �གས་ཆེན་ི་�གས་�ང་གང་�ང་ནང་�གས་མིའི་མཚན་ཁོངས་�་ཡོད་ན་
གོང་བཞིན་ངོ་�གས་ག�ང་ེང་གནང་འ�ས། འོན་ང་འོས་བ�་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་མེད།

ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་ག�་འ�ན།

དོན་ཚན་ཞེ་��་པ། ༡ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་བས་རེ་རེའི་�གས་ཐེངས་དང་པོའི་ཐོག་�གས་ཆེན་འ�ས་
མིའི་ཁོངས་ནས་�གས་འ�འི་ག�་འ�ན་གཅིག་དང༌། ག�་འ�ན་གཞོན་པ་གཅིག་འདེམས་བོ་་�། ག�་
འ�ན་དང༌། ག�་འ�ན་གཞོན་པ་�་�ང་གི་ལས་ར་འ�ན་མཁན་མེད་བས་འ�ས་མི་གཞན་ཞིག་ཚབ་
གསར་འོས་འདེམས་བོ་གཞག་་�།

༢ �གས་ཆེན་ི་ག�་འ�ན་དང༌། ག�་འ�ན་གཞོན་པ་�གས་ཆེན་འ�ས་མིའི་ཁོངས་ནས་�ད་པ་དང༌།
གཞན་ཡང་�གས་ཆེན་འ�ས་མི་་འབོར་ག�མ་ཆ་གཉིས་ནས་�ོས་ཆོད་ིས་ག�་འ�ན་ལས་ར་ིར་
འཐེན་བཅས་ི་བས་�་རང་གི་ལས་ར་བཤོལ་�།



༣ �གས་ཆེན་ི་ག�་འ�ན་དང༌། ག�་འ�ན་གཞོན་པའི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ར་ཕོགས་བཅས་ལ་ཡོངས་
�གས་འ�་ཆེ་མོས་ིམས་�གས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་་�།

ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མིའི་

དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང༌།

དོན་ཚན་ཞེ་བ�ན་པ། ༡ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་�་�ང་ནས་�གས་ཆེན་ཐོག་གམ། དེའི་
�གས་�ང་གང་�ང་ལ་�ོས་མོལ་ེང་ོགས་དང་འོས་བ�་ེད་ངས་གང་ཅིའི་ོར་ལ་�ས་ང་ིམས་
ཁང་གང་�འང་�་ག�གས་མི་ཆོག་ཅིང༌། དེ་བཞིན་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་སམ། དེའི་བཀའ་འེལ་
ཐོག་ནས་ལས་དོན་ྋན་ཐོ་དང༌། དེ་མིན་ཡིག་ཆ་གང་�ང་དཔར་འ�ེམས་ས་པའི་དོན་གནད་ལ་བད་དེ་
ོད་འ�གས་�་ག�གས་རིགས་མི་ཆོག

༢ ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོ་�གས་ན་རིང་�གས་འ�ས་�་འ་ཡིན་ཞིག་ཡིན་ཡང་ིམས་དོན་
ོགས་འགལ་ི་་བ་ལག་ལེན་བར་བཞིན་པའི་བས་�་མ་གཏོགས། དེ་མིན་ིམས་འགལ་དང༌། ེར་
ོད་ཉེས་ཚབས་ཆེ་�ང་ཇི་ར་�ང་�ང་ོན་�ད་ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོའི་ག�་འ�ན་ི་བཀའ་འོལ་
མེད་པར་འ�ན་བང་ིམས་གཅོད་ས་མི་ཆོག

༣ གནས་�ལ་གཞན་ི་ཐོག་�་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མིར་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་ོད་ོགས་
ོར་�གས་ཆེན་རང་ནས་བས་ར་ིམས་�གས་གསར་བཟོ་དང་འེལ་དོན་གནད་འ�ེལ་བཤད་་�།

འ�ས་མིས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་འཇོག་པ།

དོན་ཚན་ཞེ་བད་པ། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་རེ་རེས་རང་ཉིད་འ�ས་མིའི་ཁོངས་�་མ་�གས་
གོང་�ད་ིམས་ཐོག་འ�ོ་�གས་ཞིབ་འཁོད་ར་�གས་འ�འི་ག�་འ�ན་ནམ། དེའི་ལས་ཚབ་ི་མ�ན་
སར་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་འཇོག་དགོས།

�གས་ཆེན་ཐོག་འོས་བ�།

དོན་ཚན་ཞེ་ད�་པ། ༡ ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོ་ནམ་�གས་ི་བས་�་་ིམས་འདིར་གསལ་
ིམས་ོལ་འ�ོ་�གས་�ད། དེ་མིན་�གས་འ�འི་ལས་དོན་ཚང་མ་�གས་ཆེན་ི་ག�་འ�ན་ནམ། དེའི་
ལས་ཚབ་�ད་པའི་འ�་མི་ངོ་ཡོད་མས་ནས་འོས་བ�ས་ིས་འོས་བ�་མང་བས་མོས་མ�ན་ཇི་�ང་ལ་ཐག་



གཅོད་་�་དང༌། �གས་འ�འི་ག�་འ�ན་ནམ། དེའི་ལས་ཚབ་ནས་ཐོག་མར་འོས་བ�་་�་མེད་�ང༌།
འོས་བ�འི་�ངས་འབོར་འ་མ�ངས་�་ར་བས་ོགས་གང་མོས་�་འོས་བ�་ས་ཆོག་པ་ཡིན།

༢ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་�གས་འ�ས་་འབོར་ི་་ཆ་གཅིག་འ�མས་ིན་ལས་དོན་གང་ཅི་ཐག་
གཅོད་ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། �གས་ཆེན་ནས་ལས་དོན་གང་�ང་�ོས་བ�ར་ཐག་གཅོད་ཟིན་ེས་གཞི་ནས་
ེ་བོ་གང་ཞིག་ཐོབ་ཐང་མེད་པར་མཉམ་�གས་�ོས་ེང་འོས་བ�་ས་པ་ཤེས་ོགས་�ང་ཡང་ལས་དོན་
ཐད་�གས་ཆེན་ནས་ཇི་ར་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་དེ་དོན་་འ�ན་་�།

༣ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་�གས་འ�་ནམ་�གས་ི་འ�ས་མིའི་�ངས་ཚད་�ང་མཐར་�གས་ཆེན་འ�ས་
མིའི་་འབོར་ི་་ར་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན།

༤ ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོ་ནམ་�གས་ི་བས་�་འ�ས་མིའི་�ངས་འབོར་ཚད་ལོངས་མེད་�་
�གས་འ�་�ོལ་�འམ། ཡང་ན་འ�ས་མིའི་�ངས་ཚད་མ་ལོངས་བར་�གས་འ�་ཕར་འངས་་�་
བཅས་ནི་�གས་འ�འི་ག�་འ�ན་ནམ། དེའི་ལས་ཚབ་ི་འགན་ར་ཡིན།

འ�ས་མི་འར་དགོས་པ།

དོན་ཚན་་བ�་པ། ༡ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་ཞིག་ོན་ཆེན་ནམ། ེ་ིད་གང་�ང་�་
འདེམས་བོ་ས་པའམ། འདི་གཤམ་དོན་ཚན་ནང་འཁོད་གསལ་མ་འོས་པའི་གནས་�ལ་གང་ཞིག་�ང་
བ། ཡང་ན་�གས་འ�འི་ག�་འ�ན་ལ་རང་གི་ལག་ིས་དགོངས་ྋན་�ལ་ཏེ་དགོངས་པ་�ས་འོལ་
བཅས་ི་བས་�་རང་གི་འ�ས་མིའི་ལས་ར་འར་དགོས་པ་ཡིན།

༢ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་ཞིག་�གས་ཆེན་ནམ་དགོངས་འོལ་མེད་པར་�ས་ན་ཉིན་��་
�འི་རིང་�གས་འ�་ཚང་མར་ངོ་�གས་མ་�ང་�་དེ་དག་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་མིན་པར་ངོས་འ�ན་
གསལ་བགས་ས་འ�ས། འོན་ང་�གས་ཆེན་�གས་�ས་ནས་�གས་འ�་བར་མཚམས་ཉིན་བཞི་ལས་
བལ་བ་བ�ད་མར་བཞག་�་བས་དེ་གའི་�གས་དབར་ཉིན་�ངས་ཇི་སོང་མས་ཉིན་��་�འི་ཁོངས་�་
བི་�་མིན།

འ�ས་མིར་མ་འོས་པའི་�་མཚན།

དོན་ཚན་ང་གཅིག་པ། ༡ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མིར་འདེམས་བོ་མ་འོས་པའམ། འ�ས་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ལ་བའི་ེ་བོ་འདི་ར།

༽



ཀ༽ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་ིམས་�གས་ར་འ�ས་མིར་འོས་ངེས་གསལ་བགས་ཟིན་པའི་ལས་
ེད་ཁག་�ད། དེ་མིན་ག�ང་ཁོངས་ཁེ་ཡོད་ལས་འ�ན་ཡིན་རིགས།

ཁ༽ ཚད་ན་ིམས་ཁང་ཞིག་ནས་གསལ་བགས་ི་རིག་འ�་མ་ཟིན་པའི་རིགས།

ག༽ ིམས་ཐོག་གསལ་བགས་ི་�་ལོན་�བ་འཇལ་མ་�བ་པའི་རིགས།

ང༽ བོད་ི་ཆབ་འབངས་མ་ཡིན་པའམ། ལ་ཁབ་གཞན་ལ་ོ་བཅོལ་འགོ་བཏགས་ས་རིགས།

ཅ༽ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ིམས་�གས་གང་�ང་ངམ། ཡང་ན་�གས་ཆེན་
ནས་མ་འོས་པར་ངོས་འ�ན་ས་རིགས་བཅས།

འ�ས་མིར་མ་འོས་པའི་དོན་གནད་ཐག་གཅོད།

དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་ཞིག་གོང་འཁོད་དོན་ཚན་ནང་གསལ་འ�ས་མིར་
མ་འོས་པའི་ན་ཀ་�ང་རིགས་ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ི་ིམས་དཔོན་ཆེ་བར་ྋན་སེང་གིས་དེ་ནས་བཀོད་
འདོམས་ཇི་�ང་དེ་དག་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ལ་ངོས་འ�ན་་�།

དམ་བཅའ་མ་བཞག་པའི་ོན་དང༌། འ�ས་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལ་ཡང་�གས་�གས་འོས་

བ�་ས་པའི་ཉེས་ཆད།

དོན་ཚན་ང་ག�མ་པ། ེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མིའི་ཁས་ལེན་དམ་
བཅའ་མ་བཞག་པའི་ོན་�ད་དམ། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནམ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ིམས་�གས་གང་
�ང་གི་ལེ་ཚན་ཁག་ནང་གསལ་འ�ས་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བ་དང༌། དེ་མིན་བཀག་བོམས་ཡོད་རིགས་སམ།
མི་ཆོག་པ་ཤེས་བཞིན་�་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མིའི་�ས་�་�གས་པའམ། འོས་བ�་ས་པ་
ཡིན་�་ཉིན་རེར་ཉེས་ཆད་བ�བ་�།

འ�ས་མིའི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ར་ཕོགས།

དོན་ཚན་ང་བཞི་པ། ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོས་ིམས་�གས་ཐོག་ནས་བས་བ�ན་གཏན་འབེབས་ཇི་
ས་ར་འ�ས་མི་ཚང་མར་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ར་ཕོགས་འཐོབ་�འི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

ད�ལ་འཆར་འགོད་འ�ལ་གཏན་འབེབས།



དོན་ཚན་ང་་པ། ༡ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་བཀའ་ཤག་གི་འོས་འ�ན་དགོངས་འཆར་མེད་པར་ད�་
ལ་འགེལ་བའམ། ཆག་ཡངས་དང༌། ་ཆག བ�ར་བཀོད། ཡང་ན་ལ་འབབ་གང་�ང་གི་ིག་ིམས།
ག�ང་གིས་ད�ལ་�ན་ལེན་པ་དང༌། འགན་ལེན་ེད་ོགས་ི་ིག་ིམས་བཅས་པའི་འཆར་གཞི་གང་
ཡང་འགོད་འ�ལ་མི་ཆོག འོན་ང་འཆར་གསལ་ལ་འབབ་གང་�ང་་ཆག་གམ། ཆག་ཡངས་ི་དོན་
གནད་ོར་ལ་བཟོ་བཅོས་་�ར་བཀའ་ཤག་གི་འོས་འ�ན་དགོངས་འཆར་དགོས་པ་ཡིན།

༢ ིམས་ད�ད་ཉེས་ད�ལ་དང༌། དེ་མིན་ད�ལ་ི་ཉེས་ཆད། ལག་ེར་་འབབ་དང༌། ལས་དོན་་འབབ་
ོད་ལེན་བཅས་འཆར་གཞི་ཞིག་ནང་འཁོད་པའི་�་མཚན་ཁོ་ནར་བེན་ནས་འདི་དག་གོང་གསལ་ལེ་ཚན་
མཐའ་མའི་ནང་ཞིབ་འཁོད་གནས་�ལ་གང་�ང་གི་དོན་གནད་�ས་�་འཇོག་དགོས་པ་མ་ཡིན།

༣ ག�ང་ནས་འ�ོ་�ོན་གཏོང་དགོས་ི་འཆར་གཞིའི་རིགས་བཀའ་ཤག་གི་འོས་འ�ན་དགོངས་འཆར་མེད་
པར་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་གཏན་འབེབས་ཐག་གཅོད་ས་མི་ཆོག

༤ གོང་གསལ་མཐའ་མའི་ལེ་ཚན་ཁག་ག�མ་ནང་འཁོད་གསལ་དོན་གནད་མས་�ད། ལ་ཡོངས་
�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་�་�ང་ནས་འཆར་གཞི་དང་�ོས་ཆོད་གང་�ང་འགོད་འ�ལ་དང༌། ཡང་ན་འཆར་
གཞི་གང་ཡང་བཟོ་བཅོས་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་བཏོན་འ�ས།

༥ འ�ས་མི་ེར་ནས་�ལ་བའི་འཆར་གཞི་ཁག་གམ། �ོས་ཆོད་ཁག་ཚང་མ་དང༌། བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་
འཆར་འཆར་གཞི་ཁག་བཅས་དགོས་ངེས་�ང་ན་དོན་གནད་འདི་ོར་དམིགས་བསལ་ར་བ�གས་�གས་
�ང་ཁག་ལ་ོག་ཞིབ་་དགོས་�་གཏོང་�།

ལོ་འཁོར་ད�ལ་ིས་ན་ོན།

དོན་ཚན་ང་��་པ། ༡ བཀའ་ཤག་གནས་ལོ་ར་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ཐོག་ལ་ལོ་དེའི་ོན་ིས་ཡོང་
འབབ་དང༌། འ�ོ་སོང་ོར་ལོ་འཁོར་ད�ལ་ིས་ན་ོན་གནང་�།

༢ ན་ོན་ནང་འཁོད་ོན་ིས་འ�ོ་སོང་ཐད་འདི་ར་དེ་འེད་ིས་ོན་�།

ཀ༽ ག�ང་གི་ཡོང་འབབ་ཐོག་ནས་འདི་གཤམ་ལེ་ཚན་ག�མ་པའི་ནང་འཁོད་དགོས་ངེས་འ�ོ་�ོན་
གཏོང་�འི་ད�ལ་འབོར་ཁག་དང༌།

ཁ༽ དེ་མིན་ིས་འཆར་ནང་གསལ་ག�ང་གི་ཡོང་འབབ་ནས་འ�ོ་�ོན་གཏོང་དགོས་ི་ད�ལ་འབོར་ཁག

༣ ག�ང་གི་ཡོང་འབབ་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་འ�ོ་�ོན་ཁག་གཤམ་གསལ།

༽



ཀ༽ ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་གནས་ེས་འེལ་ི་འ�ོ་�ོན་ཁག

ཁ༽ ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོའི་ག�་འ�ན་དང༌། ག�་འ�ན་གཞོན་པའི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ར་ཕོགས་
ཁག

ག༽ ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ི་ིམས་དཔོན་མས་ི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ།

ང༽ ག�ང་ལ་འི་བའི་�ན་སེལ་དམིགས་ོ་ར་གསོག་དང༌། མ་ད�ལ་བེད་འབབ་བཅས་པ།

༤ ག�ང་གི་ཡོང་འབབ་ཐོག་ནས་འ�ོ་�ོན་འདི་རིགས་ི་ོན་ིས་ཐད་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ལ་འོས་
བ�འི་འཆར་འ�ལ་གནང་དགོས་མེད་ང༌། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནང་�ོས་བ�ར་་�ར་ལེ་ཚན་འདི་
ཐོག་ནས་བཀག་འགོག་གང་ཡང་མེད།

༥ གཞན་དག་ད�ལ་ི་འ�ོ་སོང་དགོས་རིགས་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ལ་ིས་འཆར་�ལ་ཏེ་བཀའ་
འོལ་ཡོང་བ་�་དགོས། �གས་ཆེན་ནས་དེ་དོན་ཆོག་འ�ས་སམ། ཡང་ན་གཅོག་འི་ེད་པ། དེ་མིན་
འཆར་གཞི་ིར་ོག་བཅས་ཇི་འོས་ཐག་གཅོད་་�འི་དབང་ཆ་ཡོད།

ིག་ལམ་འ�ོ་�གས།

དོན་ཚན་ང་བ�ན་པ། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་་ིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བང་�གས་
འ�འི་འ�ོ་�གས་དང༌། ལས་དོན་བཀོད་�ས་ི་ིག་ལམ་བཟོ་�།

�ོས་བ�ར་བཀག་བོམས།

དོན་ཚན་ང་བད་པ། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་གཤམ་གསལ་ར་ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ི་ིམས་
དཔོན་ཞིག་ལས་ར་ིར་འཐེན་་�འི་ོར་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ྋན་འ�ལ་�་
དགོས་ི་དོན་གནད་�ང་ན་མ་གཏོགས། དེ་མིན་ིམས་དཔོན་�་�ང་གི་འགན་ར་ལས་དོན་ེད་ོགས་
ལ་�ོས་ེང་ཆོག་པ་མ་ཡིན།

ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ནས་བཀའ་་

བ་བགས་གནང་�།

དོན་ཚན་ང་ད�་པ། ༡ ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོ་མ་�གས་པའི་དབར་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ནས་ཛ་ག་ཆེ་ལ་ངེས་པར་ག་བཞེས་དགོས་པའི་དོན་གནད་དགོངས་བབས་ནམ་�ང་བས་ལ་



ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་�ན་ལས་�གས་འ�ར་བཀའ་བ�ར་བངས་ེས་གནས་�ལ་ལ་གཞིགས་པའི་
བཀའ་་ཁག་བ་བགས་མཛད་�།

༢ དོན་ཚན་འདི་ནང་གསལ་བཀའ་་བ་བགས་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་ིམས་
�གས་དང་འ་བའི་�ས་�གས་ཡོད། འོན་ང་ེས་�་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་འདི་ོར་བསམ་
འཆར་ྋན་�ས་�ང་�་བཀའ་་འདི་རིགས་ལ་བཟོ་བཅོས་སམ། བ�ར་བཀོད། ཡང་ན་ིར་འཐེན་མཛད་
ང་འ�ས་�།

འཆར་གཞི་ཁག་ལ་ཆོག་མཆན་བལ་�།

དོན་ཚན་��་�་པ། འཆར་གཞི་ཞིག་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིན་བ�ན་ྋགོང་ས་
ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ྋན་འ�ལ་ིས་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་གིས་འཆར་གཞི་དེ་ལ་ཆོག་མཚན་
བལ་ན་དང༌། དེ་མིན་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ནས་འཆར་གཞི་དེའམ། ཡང་ན་དེའི་དོན་གནད་གང་�ང་ར་
འདོན་གནང་ེ་བཀའ་འིན་དང་གས་ལ་ཡོངས་ཆེན་ཐོག་དེ་ོར་བར་�་བསམ་ཞིབ་དགོས་�ར་ིར་
བལ་དང༌། ག་པར་བཀའ་འིན་ནང་གསལ་�གས་བཞེད་དགོངས་འཆར་ར་གང་ཅིའི་བཟོ་བཅོས་
གནང་བར་དགེ་མཚན་མཆིས་མིན་�གས་ཆེན་ནས་ངེས་པར་བསམ་ཞིབ་�་�།

ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་ལས་དོན་ལ་ིམས་

ཁང་ནས་ད་གཅོད་མི་ཆོག་པ།

དོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ། ༡ ིམས་ཁང་ནས་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནང་ལས་དོན་ེད་ོགས་གང་ཅི་�གས་
ཆེན་རང་གི་འ�ོ་�གས་གང་�ང་དང་མ�ན་མིན་ད་གཅོད་ས་མི་ཆོག

༢ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནང་གི་འ�ོ་�གས་དང༌། ལས་དོན་བཀོད་�ས་སམ། ཡང་ན་ིག་ལམ་གནས་
ཐབས་བཅས་ི་ཆེད་�་་ིམས་འདི་ཐོག་ནས་དབང་ཆ་ད་པའི་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་�་
�ང་གིས་དབང་ཆ་འདི་དག་ལག་ལེན་བར་ོགས་ོར་ིམས་ཁང་གང་�ང་གི་དབང་འོག་�་འ�་དགོས་
མེད་པ་བཅས་སོ།།

ཆོས་དང་༷ལ་ིད་་བར་མ་ོངས་ཤིང༌། །

ཡོ༷ངས་ན་ག་བསམ་རང་དབང་ར་པའི་མི༷། །

མ༷ང་མང་གར་གནས་�༷གས་ིས་བབས་པ་མས། །



་ཆེ༷ན་མ�ན་མ་�་བཞིར་གཤོམ་ལ་ེལ། །

རང་ོ་མལ་�་མི་གནས་འོག་པོའི་འ�ོས། །

འདོད་ང་ོངས་པས་་�མ་བ�ོད་ེད་ཅིང༌། །

བདག་དོན་གཉེར་བའི་ེ་བོ་གང་ཡིན་དེ། །

�གས་ི་དོན་ཆེན་�བ་ལས་བར་འོས་མིན། །

མཁས་མཛངས་བ་ག་ག་བོའི་མ་ད�ོད་ིས། །

ཡང་ཡང་ཞིབ་མོར་བཅད་བར་ང་དོར་གནད། །

ན་ཕན་བདེ་བའི་ིང་པོར་གཅིག་གཞོལ་བ། །

དེ་ལ་�བ་པ་ང་ོང་མས་ང་དེས། །

འདོད་�འི་འོར་�གས་འ�་དང་འེད་པའི་ོ། །

བང་ོད་མཐོ་དམའི་ཉེས་བས་མ་བཀབ་པར། །

ེན་དང་འཚམས་པར་དེ་བའི་རི་མོའི་�ངས། །

མ་འེས་གསོང་པོར་ོག་པའི་གཏམ་དེ་ན། །

ག་�་དགེ་བ་ེ་བཞི་སོ་ཀའི་�ས། །

ལ་གོར་མ�ོན་�་འབོད་པའི་དོན་ན་དཀའ། །

ད�ིད་ི་ལ་མོའི་མ�ིན་�་འོལ་བའི་�། །

ན་དགའི་�ག་ན་དར་བའི་མགོ་ོགས་ེམ། །

ངོ་�ང་གཅམ་�འི་�ག་གིས་མ་བད་པའི། །

ག་བོའི་བདེན་གཏམ་ེང་བ་གནམ་ི་ཐིག །

ད�་�གས་་རགས་ནམ་མཁའི་མཐར་རིང་བའི། །

རི་མོ་མིག་ག�མ་པས་ང་ག་ལ་དི། །



ལེ�་བ�ན་པ།
ིམས་ི་ོར།

ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ི་ིག་འ�གས།

དོན་ཚན་རེ་གཉིས་པ། ༡ ལ་ཁབ་ོན་ི་ིམས་�གས་དང་དབང་འ�ན་ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་གཅིག་
དགོས་པ་ཡིན། ིམས་ཁང་དེའི་ནང་ིམས་དཔོན་ཆེ་བ་གཅིག་དང༌། ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོས་
ིམས་�གས་ཐོག་ནས་�ངས་ོར་དགོས་གནད་མ་ོན་བར་གཞན་དག་ིམས་དཔོན་ག�མ་ག་དགོས་
པ་མ་ཡིན།

༢ ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ི་ིམས་དཔོན་ཚང་མ་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོ་གཞག་
བལ་�། འོན་ང་�ས་ག་�་ིམས་དཔོན་ཆེ་བ་�ད་པའི་ིམས་དཔོན་གཞན་དག་བོ་གཞག་གནང་
བས་ིམས་དཔོན་ཆེ་བར་བཀའ་བ�ར་བང་�། ཡང་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནང་འ�ས་མི་ངོ་ཡོད་
ག�མ་ཆ་གཉིས་ནས་ིམས་དཔོན་གང་ཞིག་ལས་ར་ིར་འཐེན་གནང་དགོས་ི་�ོས་ཆོད་�ད་བར་ྋགོང་
ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དགོངས་བབས་ཆོག་མཆན་བལ་ཐོན་�ང་ན་ལས། དེ་མིན་ལས་
ར་�ན་འ�ན་་�།

༣ ེ་བོ་ཞིག་ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ི་ིམས་དཔོན་�་བོ་གཞག་གནང་འོས་ནི། གང་དག་བོད་ི་ཆབ་
འབངས་ཡིན་པ་དང༌། མངའ་ེའི་ིམས་ཁང་ཞིག་ནང་ངམ། ིམས་ཁང་གཞན་ཁག་གཉིས་སམ་དེ་ལས་
མང་བར་ལོ་འི་རིང་�་མ�ད་ིས་ིམས་དཔོན་ེད་ོང་བ། ཡང་ན་ིམས་ཁང་ཆེ་བའམ། མངའ་ེའི་
ིམས་ཁང་ནང་�ང་མཐར་ལོ་བ�འི་རིང་ིམས་ོད་མཁས་པའི་�ས་�་�ད་པ་བཅས་མ་གཏོགས་འོས་
བབས་ཡོད་པ་མ་ཡིན། འོན་ང་་ིམས་འདི་ལག་ལེན་མགོ་�གས་ནས་བང་ལོ་འི་�ས་ན་ནང་
ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ིམས་དཔོན་བོ་གཞག་བང་དགོས་རིགས་དོན་ཚན་འདི་
གའི་ལེ་ཚན་འདིའི་དགོས་དོན་ཁག་ལ་བ�ན་གནང་མཛད་དགོས་མེད།

༤ ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ི་ིམས་དཔོན་�་བོས་པའི་ེ་བོ་སོ་སོར་རང་གི་ལས་ར་མ་ངས་གོང་འདི་
ོར་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ིམས་�གས་ར་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གི་་མ�ན་�་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་འ�ལ་དགོས།

ིམས་དཔོན་ི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས།



དོན་ཚན་རེ་ག�མ་པ། ༡ ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ི་ིམས་དཔོན་མས་ི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ར་ཕོགས།
ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་བཅས་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་ིམས་�གས་གཏན་འབེབས་ཇི་ས་ར་ོད་�།

༢ ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ི་ིམས་དཔོན་མས་ི་ལས་ར་འ�ན་པའི་�ས་ན་དེའི་རིང་གི་ཕོགས་ཐོབ་
དང༌། ར་ཕོགས། གཞན་དག་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་བཅས་ལ་གནོད་ོན་འ�ོ་བའི་བ�ར་བཅོས་དང༌།
གཅོག་འི་མི་ེད།

ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ི་དབང་ཚད་བ་ཚད།

དོན་ཚན་རེ་བཞི་པ། ༡ ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ནི་�་ག�གས་་ལ་ིམས་ཁང་དབང་ཚད་མཐོ་ཤོས་དང༌།
ལ་ཁབ་ི་ིམས་འ�ན་འགོ་ག�་གོང་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། ོན་�ད་ནས་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འོལ་དང་བཅས་ིམས་ཁང་རང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ིག་ལམ་འ�ོ་�གས་ཁག་
གཞིར་བཞག་གི་ལས་འགན་ཁག་�བ་ཆེད་དགོས་ངེས་ི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ལག་ལེན་བར་�།

༢ ིམས་འགལ་དང༌། ེར་ོད་རིགས་སམ། གཞན་དག་ོད་�་གང་�ང་མངའ་ེའི་ིམས་ཁང་དང༌།
དེ་མིན་ཞིབ་ད�ོད་ཁང་ཁག་ནས་ིམས་ཞིབ་བམ། མཐའ་འདོམས་བཀའ་ད�ད་ཟིན་ང་ོད་གཞི་དེ་དག་
ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་�འི་ིམས་�གས་ནང་གསལ་ཆ་ེན་དང་མ�ན་པ་ཡོད་ན་
དེ་ོར་ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ལའང་ྋན་འ�ལ་�་ག�གས་ཆོག་�་དང༌། ཡང་་ིམས་འདིའི་དོན་
གནད་གོ་བ་ལེན་ོགས་ིས་ེན་ིམས་ཐོག་ོད་ོག་དོགས་གཞི་དངོས་ཡོད་རིགས་�ས་�ད་ནམ་ཡིན་ལ་
ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་�་�་ག�གས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

དམིགས་བསལ་�་འོལ།

དོན་ཚན་རེ་་པ། ཞིབ་ད�ོད་ཁང་ཁག་གང་�ང་ནས་དོན་་ཆེ་�ང་ཅི་རིགས་ལ་ིམས་ཞིབ་བམ། བཀོད་
འདོམས་ཐག་བཅད་ཟིན་ང༌། ་ིམས་འདིར་གསལ་ལམ། གཞན་དག་ིམས་�གས་གང་�ང་ཐོག་
ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ལ་�་ག�གས་་�འི་ཆ་ེན་ཞིབ་འཁོད་ཡོད་མིན་ལ་མ་ོས་པར་ིམས་ཁང་མཐོ་
ཤོས་ོས་ད�ད་ིས་དམིགས་བསལ་�་ག�གས་ཆོག་པའི་བཀའ་བཏང་འ�ས།

ིམས་ཁང་གི་ིག་ལམ།

དོན་ཚན་རེ་��་པ། ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ིམས་�གས་གང་�ང་གི་དོན་ཚན་
ཁག་གཞིར་བང་ཐོག ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ནས་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འོལ་



དང་འེལ་བས་བ�ན་ིམས་ཁང་གི་ིར་བཏང་འ�ོ་�གས་ལག་ལེན་བར་ོགས་ི་ིག་ལམ་བཟོ་
འགོད་ཆོག་�།

ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ནས་བསམ་

འཆར་བཞེས་�།

དོན་ཚན་རེ་བ�ན་པ། ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མི་མང་གི་དོན་�་གལ་ཆེའི་མ་པ་ཅན་
ི་ིམས་དོན་ནམ། དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ཞིག་�ང་ཟིན་པ་དང༌། ཡང་ན་འ�ང་ཉེའི་ོར་ལ་ིམས་ཁང་
མཐོ་ཤོས་ནས་བསམ་འཆར་བཞེས་འོས་ི་དགོངས་གཞི་ནམ་�ང་བས་ིམས་ཁང་ལ་བཀའ་བ�ར་
བངས་�་ིམས་ཁང་ནས་དེ་ོར་ཇི་དགེ་བསམ་�ལ་ྋན་འ�ལ་�་�་བཅས་སོ། །

མི་�ས་ེ་གཉིས་ོང་བ་ལ་འ�ོའི་�ན། །

ོགས་�ང་འོག་པོའི་འ�ོས་ཅན་མ་ཡིན་པར། །

དབང་པོ་ཉེར་ཞི་�གས་ི་བན་བཅོས་ཤེས། །

ག་བོའི་ོ་ན་ིམས་ི་ཆེ་བཞིར་བགས། །

ང་པོས་ངས་འ�ན་ིམས་ི་ིང་པོ་ེ། །

བེན་ིང་ཞལ་ེ་ཡོན་པོར་གཅོད་པ་དང༌། །

་�མ་་མས་བབ་ཅོལ་ཤན་འེད་པ། །

ལ་ིམས་མ�་ཆེན་དག་པའི་�བ་ཤིང་དངོས། །

�གས་ང་པད་ིང་ོག་པའི་གཉིས་འ�ང་དངོས། །

་བར་ན་འ�ན་གས་་ཉེར་བཏབ་ེ། །

ོ་ག�མ་�ལ་བའི་བག་ཡོད་གོམ་པའི་བས། །

ིམས་གཉིས་ར་བར་འགོད་འདི་ཐབས་�་ཆེ། །



ལེ�་བད་པ།
མངའ་ེའི་ིད་དབང་འ�ན་ོང༌།

ལ་ཁབ་ི་མངའ་ེ་ཁག

དོན་ཚན་རེ་བད་པ། ༡ ལ་ཁབ་ི་ས་ོན་ཡོངས་ོགས་མངའ་ེ་ཁག༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌བཟོ་�་
གཤམ་གསལ།

ཀ༽ ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌།

༢ མངའ་ེ་རེ་རེའི་་ོན་དེ་མཚམས་ཐད་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འོལ་ཆོག་
མཆན་དང་འེལ་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་གཏན་འབེབས་ཐག་གཅོད་་�།

མངའ་ེའི་ི་བ།

དོན་ཚན་རེ་ད�་པ། ༡ མངའ་ེ་རེ་རེར་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཐད་ཀར་བོ་གཞག་
གནང་བའི་ིད་དབང་འགན་འ�ན་ི་བ་གཅིག་རེ་དགོས་པ་ཡིན།

༢ མངའ་ེ་རེ་རེར་ི་བ་གཞོན་པ་གཅིག་རེའང་དགོས་པ་དེ་དག་མངའ་ེ་སོ་སོའི་རང་ཁོངས་�གས་འ�་
ནས་འོས་འདེམས་འཆར་ྋན་�ལ་ཏེ་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོ་གཞག་ཆོག་
མཆན་བལ་�།

༣ ི་བ་དང༌། ི་བ་གཞོན་པའི་ལས་ར་ན་ཚད་ནི་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ལ་
ཡོངས་�གས་ཆེན་ལ་བཀའ་བ�ར་མཛད་ཐོག་ཇི་ར་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེ་བཞིན་་�།

༤ ི་བ་མེད་པའི་བས་དང༌། ནད་མནར་རམ། དེ་མིན་ལས་ར་མ་�བ་པའི་རིང་བཅས་�་ི་བ་
གཞོན་པས་དེའི་འགན་དབང་འར་འ�ན་་�།

༥ ི་བ་དང༌། ི་ཁབ་གཞོན་པའི་ཕོགས་ཐོབ་ཐད་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་གཏན་འབེབས་བཟོ་�་
དང༌། དེ་ཡང་ལས་ར་གནས་བཞིན་པའི་རིང་ལ་གཅོག་འི་མི་ཆོག

མངའ་ེའི་འ�ས་མི་�གས་འ�འི་ིག་འ�གས།



དོན་ཚན་བ�ན་�་པ། ༡ མངའ་ེ་སོ་སོར་འ�ས་མི་�གས་འ�་རེ་དགོས་པ་དང༌། དེའི་འ�ས་མི་�ངས་
འབོར་ཇི་དགོས་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ལ་བཀའ་བ�ར་མཛད་
དེ་ཐག་གཅོད་གནང་�།

༢ མངའ་ེའི་�གས་འ�འི་འ�ས་མི་ཁག་ནི་རང་རང་མངའ་ེ་སོ་སོའི་ནང་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་
འ�ས་མི་འོས་འདེམས་ཆོག་མཁན་མས་ནས་འདེམས་བོ་་�།

༣ མངའ་ེ་རེ་རེའི་འོས་འདེམས་ི་�ས་བས་ནི་ི་བ་སོ་སོས་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བ�ར་�ས་ཏེ་བཀའ་
གཏོང་�།

༤ མངའ་ེའི་�གས་འ�་བས་རེ་རེའི་ན་ཚད་ནི་ངས་སོ་སོའི་�གས་འ�་དང་པོ་�གས་�ས་ནས་
བང་ལོ་ག�མ་རིང་གནས་�། �ས་ན་འདི་དག་མ་ོགས་བར་�གས་འ�་འཕོ་འར་གཏོང་�་མིན།

མངའ་ེའི་�གས་འ�།

དོན་ཚན་དོན་གཅིག་པ། མངའ་ེ་སོ་སོའི་ི་བ་ནས་མངའ་ེ་རེ་རེའི་�གས་འ�འི་�ས་�ད་གང་ལ་ཇི་
འོས་གཏན་འབེབས་བ་ལན་གཏོང་�། འོན་ང་ལོ་རེའི་ནང་�ང་མཐར་�གས་འ�་ཐེངས་ག�མ་རེ་
�གས་ཏེ་�གས་ཐེངས་རེ་རེའི་�ོལ་མཚམས་ནས་བང་བའི་་བཞིའི་ནང་�ད་�གས་ཐེངས་ེས་མའི་
�གས་འ�་དང་པོ་�གས་ཟིན་པ་དགོས་�།

མངའ་ེའི་�གས་འ�འི་ག�་འ�ན།

དོན་ཚན་དོན་གཉིས་པ། མངའ་ེའི་ི་བ་ཡོད་ན་དང༌། དེ་མིན་ི་བ་གཞོན་པས་མངའ་ེའི་�གས་
འ�འི་ག�་འ�ན་་�། མངའ་ེའི་ི་བ་ནས་�གས་འ�འི་འ�ོ་�གས་བཀོད་�ས་ི་དོན་གནད་ོར་
བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བ�ར་�ས་ཏེ་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ིམས་�གས་ཁག་གཞིར་
བང་ིག་ལམ་བཟོ་�།

མངའ་ེའི་�གས་འ�འི་དབང་ཆ།

དོན་ཚན་དོན་ག�མ་པ། མངའ་ེའི་�གས་འ�་ནས་་ིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་དང༌། ལ་ཡོངས་
�གས་ཆེན་ནས་གཏལ་ལ་ཕབ་པའི་ིམས་�གས་ཁག་་འ�ན་་དགོས་ཐོག གཤམ་གསལ་དོན་གནད་
ཁག་གི་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་ལས་དོན་ོར་ལ་མངའ་ེ་རང་ངས་ནས་ིག་ིམས་བཟོ་འགོད་ཆོག་�།

༽



ཀ༽ ན་ཁང་ཁག་ནས་དགེ་འི་�གས་པ་ཁག་འ�གས་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་་ོག་བདག་གཉེར་ེད་
པས་མ�ན་མི་མང་གི་འོད་བེན་དང༌། གཙང་་ེད་ོ།

ཁ༽ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ནས་གཏན་འབེབས་་�འི་ིམས་�གས་ཁག་ལ་བ�ན་པའི་ོབ་་�ང་བ་
དང༌། འིང་བའི་ཤེས་ཡོན་ོབ་ོན་ེད་ོ་ཁག

ག༽ མངའ་ེ་ཁག་གི་ནང་ཁོངས་ས་ལ་སོ་སོའི་ལས་འགན་འར་དགོས་ཁག

ང༽ ལམ་ཁག་དང༌། ཟམ་པ། གཞན་དག་ཨར་ལས་ོར།

ཅ༽ ི་�གས་བདེ་དོན་དང༌། མི་མང་ལ་རོགས་རམ།

ཆ༽ སོ་ནམ་�གས་ོང་དང༌། �་བེད། བཟོ་ལས་�ང་ཁག་བཅས་ི་ོར།

ཇ༽ དོན་ཚན་འདིའི་དོན་གནད་ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་ལས་དོན་ཅི་རིགས་དང་འེལ་ཡོད་མངའ་ེའི་
ིག་ིམས་གང་�ང་ལག་ལེན་དོན་ཁེལ་ཡོང་ཆེད་ིམས་འགལ་ཉེས་ད�ལ་འགེལ་བ།

ཉ༽ དེ་མིན་ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེ་མོས་ིམས་�གས་ཅི་རིགས་ཐོག་ནས་མངའ་ེའི་�གས་འ�ར་
ིག་ིམས་བཟོ་�འི་དབང་ཆ་ཇི་གནང་དེའི་དོན་གནད་གང་�ང་ོར་ལ་མངའ་ེ་རང་ངས་ནས་ིག་
ིམས་གཏན་འབེབས་ཆོག་འ�ས། འོན་ང་མངའ་ེའི་�གས་འ�འི་ིག་ིམས་དང་ལ་ཡོངས་�གས་
ཆེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ིམས་�གས་དབར་དོན་གནད་ོགས་མ�ན་མིན་པའི་གནས་�ལ་�ང་ན་ལ་
ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་ིམས་�གས་རང་ལ་བི་འཇོག་ཆ་འ�ན་་�།

ལས་དོན་ྋན་ཐོ་འ�ལ་�།

དོན་ཚན་དོན་བཞི་པ། ལོ་མ�ག་སོ་སོར་མངའ་ེའི་ི་བ་ནས་མངའ་ེའི་�གས་འ�འི་ལོ་འཁོར་ལས་དོན་
ཇི་ས་ཞིབ་འི་ྋན་ཐོ་ཁག་བཀའ་ཤག་�་འ�ལ་�་དང༌། བཀའ་ཤག་ནས་དེ་མས་ལ་ཡོངས་�གས་
ཆེན་ཐོག་ྋན་ོན་གནང་�་བཅས་སོ།།

མང༷འ་འབངས་ེ་�་ཆོས་ནོར་ཐར་འདོད་ེ༷འི། །

�ན་�གས་ི༷ད་ེར་བེགས་པའི་དཔལ་ཡོན་ལ། །

འདོད་�ར་དབ༷ང་བའི་ཐབས་འ�ལ་མ་པ་བ། །

འ�༷ན་པས་ལ་འཁོར་བདེ་བར་ོ༷ང་འདི་ད།།



ེ་ཚན་�མ་�ར་དེ་བའི་ོད་བ�ད་ི། །

་བའི་ར་ཆེན་གང་ལ་ཡོངས་གཏད་པའི། །

ག�་བོ་�ོས་ལ་དབང་བའི་ེ་བོར་བཅས། །

དོན་མང་�ག་པོར་བ�ོ་བ་མ�ན་མའི་ེ། །

ལ་འོག་དགེ་མཚན་དཔལ་འོར་གཡང་�་བིལ། །

་�གས་རིག་ག�ང་མེ་ཏོག་འ�མ་བཞད་པའི། །

ཆོས་ིད་མངོན་དགའ་རབ་ས་ོགས་ན་དཔལ། །

མ�ོན་�་འ�གས་པ་ེ་�འི་ངལ་འ�འི་གཞི། །



ལེ�་ད�་པ།
་ིམས་བཟོ་བཅོས།

་ིམས་བཟོ་བཅོས་ི་འ�ོ་�གས།

དོན་ཚན་དོན་་པ། ༡ ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མིའི་་འབོར་ག�མ་ཆ་གཉིས་ནས་མོས་མ�ན་
གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ིམས་�གས་ཤིག་ལ་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དགོངས་བབས་ཆོག་
མཁན་བལ་ཐོན་�ང་�་དེ་ཐོག་ནས་་ིམས་འདིའམ། འདིའི་དོན་ཚན་གང་�ང་བཟོ་བཅོས་སམ། བ�ར་
བཀོད་ཆོག་�།

༢ ཡང་ན་འདི་འི་བ�ར་བཅོས་གང་�ང་དེའང་ྋགོང་ས་ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མང་མོས་
ཐག་གཅོད་་དགོས་བཀའ་བ་བལ་འ�ས་དང༌། དེ་དག་ལ་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ི་འ�ས་མི་འོས་
བ�་ཆོག་མཁན་མི་མང་ག�མ་ཆ་གཉིས་ནས་མོས་མ�ན་ཁས་ལེན་�ང་ན་མ་གཏོགས། དེ་མིན་་འ�ན་མ་
དགོས་པ་ཡིན།

༣ ལ་ཡོངས་�གས་འ�་ཆེན་མོས་དོན་ཚན་འདིའི་གནས་�ལ་གང་�ང་ཐོག་ནས་ྋགོང་ས་ྋབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལ་ཁབ་ི་ཆོས་ོགས་ད�་འ�ན་གནས་ངས་ི་་དབང་གང་ཅིར་གནོད་ོན་
གཏོང་བའི་�ས་�གས་དང༌། དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད་པ་བཅས་སོ། །

ང་དོར་གགས་བན་འ�མ་ག་འཆར་བཟོད་པའི། །

བཅའ་ིམས་ནོར་�འི་མེ་ལོང་ངས་པའི་ངོས། །

ོག་མ་ར་རིའི་ཆ་ཤས་བས་ིད་ན། །

ད�ོད་ན་�གས་ིས་བསལ་བ་བཀག་པ་མིན། །



ལེ�་བ�་པ།
ིག་འ�གས་བར་བཟོ།

མི་མང་ལས་དོན་ིག་འ�གས།

དོན་ཚན་དོན་��་པ། ་ིམས་འདི་བ་བགས་�བ་ེས་�ས་ན་གང་�ར་ཐོག་ྋགོང་ས་ྋབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མི་མང་ལས་དོན་ཁང་ཁག་གི་ིག་འ�གས་དང༌། བཀོད་ིག་བར་བཟོ་དགོས་
ངེས་ཐོག་འོས་འ�ན་བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་མི་མང་ལས་དོན་ན་�གས་ཤིག་བོ་གཞག་བང་�།

མི་མང་ལས་དོན་ན་�གས།

དོན་ཚན་དོན་བ�ན་པ། ་ིམས་འདིའི་དོན་གནད་ཁག་ལག་ལེན་འགོ་�གས་ེས་ྋགོང་ས་ྋབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གཏན་འཇགས་མི་མང་ལས་དོན་ན་�གས་ཤིག་བོ་གཞག་གནང་�་དང༌།
ན་�གས་དེ་ལ་མི་མང་གི་ལས་དོན་འགན་ར་བ་ཁག་བོ་ོགས་དང་ིག་ལམ། ལས་ར་དགོངས་�།
གགས་བབས་ལས་བཤོལ་བཅས་དང་འེལ་བའི་ལས་འགན་དང༌། དབང་ཆ་ལ་ོགས་ོར་ྋགོང་ས་
ྋབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ལ་ཡོངས་�གས་ཆེན་ལ་བཀའ་བ�ར་བངས་ཏེ་གཏན་འབེབས་ཐག་
གཅོད་མཛད་�་བཅས་སོ།། །།

བོད་ོངས་ས་ཡི་ཐིག་ལེར་མངོན་ཆགས་པའི། །

ེ་བོའི་དོན་མང་རིན་ཆེན་འ�མ་ི་ིད། །

ོ་ན་མང་འ�ས་ག་བསམ་�་བོ་ཆེས། །

འབད་མེད་འེན་ལ་མི་�ས་དེ་�་ཞིག །

�མ་པས་ཕོངས་ལས་ཐར་བར་མི་ཕན་ི། །

དེ་བས་རབ་�་བན་པའི་སེམས་བེད་ན། །

དོན་མས་ཐམས་ཅད་འ�བ་པ་ལགས་མཐིལ་ན། །

ཡོད་ཅེས་�བ་པའི་ེས་རབས་དག་ལས་ག�ངས། །

ར་ས་པ།



ོ་�ོས་ཉ་ིབས་ཁོག་པ་ལས་ངས་པའི། །

ང་དོར་ིམས་�་བཅའ་བའི་�ི་ཀ །

�ག་གི་ད་�ར་བ�ས་པའི་དོ་ཤལ་འདི། །

གངས་ཅན་ཀ་ཤི་མ�ས་དགའི་ན་�་ཆེ། །

་མ་མ་ད�ོད་ནོར་�་ཀེ་ཏ་ཀས། །

བ�ངས་པའི་བདེན་གཏམ་�་ང་ོག་མེད་�། །

ཕན་བདེའི་གགས་བན་འཆར་བའི་ེན་འེལ་ི། །

ངང་�ལ་འགོག་པ་མེད་དེ་�་ཡིས་བ�། །

ག་བསམ་གསེར་ི་འ�ན་མར་བེད་བིངས་པའི། །

ེས་བོད་ཡོངས་འ�་གསར་པའི་འི་ཤིང་འདིའི། །

ན་དགའི་འས་བཟང་�ད་པའི་ཡལ་གའི་ོན། །

བ�ང་ཡས་འ�ོ་བའི་ཉེར་འ�ར་བ་པར་ོན། །

དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
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