
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

       (བྱོད་རྒྱལ་ལྱོ་ ༢༡༤༦ ཕི་ལྱོ་ ༢༠༡༩)



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

པར་ཐེངས་དང་པྱོ།  ཕི་ལྱོ་ ༢༠༠༥ དེབ་གྲངས། ༢༠༠༠

པར་ཐེངས་གཉིས་པ།  ཕི་ལྱོ་ ༢༠༡༠ དེབ་གྲངས། ༡༠༠༠

པར་ཐེངས་གསུམ་པ།  ཕི་ལྱོ་ ༢༠༡༥ དེབ་གྲངས། ༡༠༠༠

པར་ཐེངས་བཞི་པ།  ཕི་ལྱོ་ ༢༠༡༩ དེབ་གྲངས། ༢༠༠༠

པར་སྐྲུན་བདག་དབང་། བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་ཡྱོད།

པར་སྐྲུན་པ། བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་།  དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ།

པར་ཁང་།  ཕི་དིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་།



ཆེད་བརྱོད།

༄༅། །སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་གི་དགྱོངས་གཞི་

དགྱོས་པ་རླབས་ཆེན་གིས་བྱོད་མི་རྣམས་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་ཐྱོག་འཁིད་

གནང་མཛད་རྒྱུའི་སླད་ལམ་སྱོན་དང་མཛད་ཐབས་རིམ་པར་བསྐྱངས་པ་

དང་། ལྷག་པར་ཕི་ལྱོ་ ༡༩༩༡ ལྱོར་བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་ཚོགས་མི་

གྲངས་སྤར་དང་བཅས་ཁིམས་བཟྱོ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངྱོ་བྱོར་བསྒྱུར་གནང་མཛད་

པ་བཞིན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་

ཁིམས་བཟྱོའི་འགན་འཁུར་བླངས་ཏེ། བྱོད་རྒྱལ་ལྱོ་ ༢༡༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ 

ཕི་ལྱོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་

གཏན་ལ་ཕབ་སེ་ཁིམས་སུ་བཅས་པར་སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་

ཆེན་པྱོས་སྤི་ལྱོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཆྱོག་མཆན་བསྩལ་ཉིན་ནས་

རྩ་འཛིན་ལག་བསར་ཞུས་ཤིང་། ལྷག་པར་སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་

ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་བྱོད་མིའི་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སྐྱྱོང་དབུ་ཁིད་ཀི་མཛད་

འགན་ཡྱོངས་རྱོགས་མང་ཚོགས་ཀིས་ཐད་ཀར་འྱོས་འདེམས་བས་པའི་འགྱོ་

ཁིད་རྣམས་ལ་རྩིས་སྤྱོད་མཛད་པས་བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་

དབང་ཆ་སྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་ཆེ་སྱོང་བར་བརེན་ཕི་ལྱོ་ ༢༠༡༡ ལྱོར་བཅའ་

ཁིམས་བསྐྱར་བཅྱོས་ཉེར་ལྔ་པ་གནང་བ་སྱོགས་ད་བར་བསྐྱར་བཅྱོས་རིམ་

སྱོང་དང་བཅས། བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་འདི་བཞིན། ཕི་

ལྱོ་ ༢༠༠༠ ལྱོའི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་ཁིམས་སུ་བཅས་པ་

གཅིག



ནས་བཟུང་། ཕི་ལྱོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༣༠ བར་བསྐྱར་བཅྱོས་ཐེངས་ 

༢༠ གནང་བ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒིགས་ཀིས་དེབ་གཟུགས་སུ་སྤར་བསྐྲུན་

བགིས་པ་བཞིན་རང་རེ་རྣམས་ཁིམས་ལུགས་དབང་སྒྱུར་ཐྱོག་ནས་མང་

གཙོ་ཡང་དག་པའི་ལམ་དུ་ཤར་བསྐྱྱོད་ཐུབ་པར་ཕན་ཐྱོགས་ངེས་ཅན་

ཞིག་ཡྱོང་ངེས་ལ་བརེན་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཆེ ་བསྐྱེད་ཡྱོང་བའི ་རེ ་

འདུན་དང་། དེབ་སྐྲུན་བགིས་པ་འདི་བཞིན་གཏན་འབེབས་ཡིན་ཆ་ངྱོ་མ་ཁག་

དང་ཞིབ་བསྡུར་གིས་ཞུ་དག་ནན་འདྱོངས་སྱོང་ཡྱོད་ཀང་། ཅི་སེ་ནྱོར་འཁྲུལ་

ཐྱོན་ཚེ་གཏན་འབེབས་ཡིག་ཆ་ངྱོ་མར་རྩ་འཛིན་དང་སྦྲགས། སྤར་ཐེངས་རེས་

མ་མ་ཐྱོན་བར་བསྐྱར་བཅྱོས་ཇི་སྱོང་སྐབས་དུས་སྱོ་སྱོའི་ཡིག་ཆ་ལྟར་ལག་

བསར་དགྱོས་རྒྱུ་བཅས།  བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་

སྦྲེལ་པྱོས་ཕི་ལྱོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ལ།།

གཉིས།



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པྱོ། སྒིག་གཞི་ངྱོ་སྤྱོད། --------------------------༡

ལེའུ་གཉིས་པ། དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ། --- ༢

ལེའུ་གསུམ་པ། ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ། - ༦

ལེའུ་བཞི་པ། བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་བསྡུ། ------------- ༢༩

ལེའུ་ལྔ་པ། སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། 

 ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པའི་འྱོས་བསྡུ། ---------------༤༡

ལེའུ་དྲུག་པ། སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་བསྡུ། -------------------- ༤༣

ལེའུ་བདུན་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་འྱོས་བསྡུ། ------ ༤༨

ལེའུ་བརྒྱད་པ། ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌། འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་ཀི་

               འྱོས་བསྡུ། -----------------------------༥༣

ལེའུ་དགུ་པ། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་འྱོས་བསྡུ། -----༥༦

 ཟུར་འཛར་ཁག ---------------------- ༥༩-༦༦

གསུམ།





1

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

ལེའུ་དང་པྱོ།

སྒིག་གཞི་ངྱོ་སྤྱོད།

དྱོན་ཚན་དང་པྱོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི། བྱོད་རྒྱལ་ལྱོ་ 

༢༡༢༧ ཕི་ལྱོ་ ༢༠༠༠ ཞེས་འབྱོད་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་ ༩༧ ནང་གསེས་ ༤ པ་དང་ ༥ པའི་

ཆ་རྐེན་འྱོག་བཟྱོ་འགྱོད་བས་པ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགྱོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བྱོད་རྒྱལ་ལྱོ་ ༢༡༢༧ ཕི་ལྱོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ནས་

འགྱོ་འཛུགས་ཀིས་དངྱོས་སུ་ལག་བསར་བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་བཞི་པ།  ཁྱབ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་སིད་སྐྱྱོང་དང༌། བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་དང་ཚོགས་

གཙོ་ཚོགས་གཞྱོན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་ཚོགས་

གཙོ་ཚོགས་གཞྱོན། ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང་འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས། ས་

གནས་འྱོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་དང་ཟུར་དཔང་། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་

གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཚོགས་གཙོ། དྲུང་རྩིས་དང་དངུལ་གཉེར་བཅས་ཀི་



དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།

2

འྱོས་བསྡུ་ཁག་དང༌། ལས་དྱོན་གལ་ཆེ་མང་མྱོས་འྱོས་བསྡུ་བཅས་ཀིས་མཚོན་

འཆར་འཕར་གཞུང་འབེལ་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

ལེའུ་གཉིས་པ།

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།

དྱོན་ཚན་ལྔ་པ།  དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྒིག་འཛུགས། 

༡  སྒིག་གཞི་འདིའི་དྱོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་གསལ་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་རྣམས་ཀི་

ཆེད་དུ་རང་དབང་ལྡན་པའི་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞིག་དགྱོས།

༢  དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཅིག་དགྱོས་པ། ཆེས་

མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྱོན། སིད་

སྐྱྱོང་བཅས་ནས་མི་འགྲྱོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་

དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འྱོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སུ་འྱོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྱོས་སུ་ཐྱོབ་ལ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་

ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འྱོས་ཐྱོན་བྱུང་བར་ངྱོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། གལ་ཏེ་དབུས་འྱོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྲྱོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་

བསྐྱོ་གཞག་བེད་དགྱོས་བྱུང་ཚེ། གྱོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་

འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་

གཉིས་ཡན་གི་མྱོས་མཐུན་ཐྱོག་བསྐྱོ་གཞག་བེད་དགྱོས།

༣  སིད་སྐྱྱོང་དང༌། སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་བསྡུ་ནམ་དགྱོས་སྐབས་འྱོས་བསྡུའི་ལས་

རིམ་འགྱོ་ཚུགས་པ་ནས་དངྱོས་གཞི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་མ་ཟིན་བར་

གི་དུས་ཡུན་རིང་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་

འཕར་གཉིས་དགྱོས་པར། ཆེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྱོན། སིད་སྐྱྱོང་བཅས་ནས་མི་འགྲྱོ་གསུམ་དམིགས་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འྱོས་འཆར་

ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྱོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྱོས་སུ་ཐྱོབ་ལ་

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དུ་འྱོས་

ཐྱོན་བྱུང་བར་ངྱོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། གལ་ཏེ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་ལས་འཕར་གྲྱོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་བསྐྱོ་གཞག་བེད་

དགྱོས་བྱུང་ཚེ། གྱོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་

ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་

མྱོས་མཐུན་ཐྱོག་བསྐྱོ་གཞག་བེད་དགྱོས།

༤ དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་གཤམ་འྱོག་ལས་བེད་

ཇི་དགྱོས་སྐབས་བསྟུན་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་

ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གྱོ་བསྡུར་དང་འབེལ། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐྱོ་གཞག་དང་

འཕྱོ་ལེན་བེད་འཐུས།

༥  དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་བལྟ་སྐྱྱོང་བཀྱོད་བྱུས་འྱོག་བྱོད་མི་གནས་ཡུལ་

སྱོད་སྒར་སྱོ་སྱོར་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་དང་བདེན་ཚགས་ཚུད་འབྱུང་སླད་ས་

གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རེ་དགྱོས།

༦  སིད་སྐྱྱོང་དང༌། བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་བཅས་ཀི་འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་འགྱོ་

འཛུགས་ཞུས་པ་ནས་མཇུག་བསྒིལ་མ་བྱུང་བར་ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་འགན་

འཛིན་རྣམས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་བཀའ་

བསྡུར་མེད་པར་བཀའ་ཤག་གིས་འཕྱོ་ལེན་གཏྱོང་མི་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་དྲུག་པ།  དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་

འཛིན་ལས་འཕར་གི་འྱོས་ཆྱོས།

༡  བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢  རང་ལྱོ་ ༣༥ ཧིལ་པྱོ་ལྱོན་པ།

༣  ཁིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་



དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།
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བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

༤  བུ་ལྱོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་དང༌།  གཞུང་དངུལ་རྩིས་ཆད་འབུལ་བསད་
ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༥  ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྱོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦  བྱོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྱོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྱོན་དང༌། གྱོ་

གནས། དངུལ་དངྱོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྱོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།

དྱོན་ཚན་བདུན་པ།   དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གི་ཡུན་ཚད།

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་ཀི་ལས་རྒྱུན་

ནི་སིད་སྐྱྱོང་དང༌། སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་བསྡུ་ནམ་དགྱོས་སྐབས་འྱོས་བསྡུའི་ལས་

རིམ་འགྱོ་ཚུགས་པ་ནས་དངྱོས་གཞིའི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་མ་ཟིན་གི་

བར་ཡིན།

དྱོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང༌།

༡  སྒིག་གཞི་འདིའི་དྱོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་གསལ་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་ཡྱོངས་

རྱོགས་ཀི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡྱོད། 

༢  འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་དང་འབེལ་བའི་རྩྱོད་རྱོག་ཇི་བྱུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། 

ཐག་གཅྱོད་ཆ་ཚང་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བེད་དགྱོས། དབུས་འྱོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅྱོད་བས་པར་མྱོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ། བཙན་བྱོལ་

བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་མ་གཏྱོགས་གཞན་ལ་ཞུ་གཏུགས་

མི་ཆྱོག

༣  སྤི་ཡྱོངས་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་ཟིན་བིས་བཟྱོ་འགྱོད་དང༌།  གཏན་འབེབས་

ཟིན་པའི་སྒིག་གཞི་ལ་བསྐྱར་བཅྱོས་དགྱོས་རིགས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

ནས་འཆར་ཟིན་བཀྱོད་དེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགྱོས།

༤  དམིགས་བསལ་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་བེ་བག་པ་ཁག་གི་སྒིག་གཞི་བཟྱོ་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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འགྱོད་དགྱོས་རིགས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འཆར་ཟིན་བཀྱོད་དེ་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགྱོས།

༥  འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་ལ་མཁྱོ་བའི་ཆ་རྐེན་རྒྱུན་དུ་གྲ་སྒིག་ཨང་གསར་གིས་

གྱོ་བུར་འཕར་མའི་འྱོས་བསྡུ་བ་དགྱོས་བྱུང་རིགས་སྒིག་གཞི་ནང་གསལ་ལྟར་

གི་དུས་ཡུན་ནང་འྱོས་བསྡུ་ཐུབ་པ་བེད་དགྱོས།

༦  ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྱོ་སྱོར་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་

རྱོགས་བསྐྱོ་གཞག་བེད་དགྱོས།

༧  ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་གང་རུང་ཚོགས་མིར་མི་འྱོས་

པའི་གནས་ཚུལ་རིགས་ཤེས་རྱོགས་བྱུང་ཚེ། དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

ཕིར་འཐེན་དགྱོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གཏྱོང་དགྱོས།

༨  དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

དང་ཚོགས་མི་སུ་རུང་འྱོས་གཞིའི་ཁྱོངས་ཚུད་དེ། ཞུགས་འདྱོད་ཡྱོད་རིགས་

རང་ཉིད་ཀི་ལས་འཁུར་ནས་རྩ་དགྱོངས་ཞུ་དགྱོས་པ་དང༌།  ཚབ་གསར་སྒིག་

གཞི་འདིའི་དྱོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསེས་ ༢ དང་ ༣ དེ་བཞིན་དྱོན་ཚན་ ༡༢ 

དང་ ༡༣ ནང་གསལ་ལྟར་ལག་བསར་བེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་དགུ་པ།  དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་དྱོན་བེད་ཕྱོགས།

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རྩིས་དང༌། རྩིས་ཁ་བཅས་ལ་

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གིས་འགན་འཁུར་སངས་

འཛིན་བེད་དགྱོས་པ་དང༌། གཤམ་འྱོག་ལས་བེད་ཁག་གཞུང་དྱོན་ཕྱོགས་བསྐྱྱོད་

བེད་དགྱོས་རིགས་ཀིས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་

བཀའ་འཁྱོལ་དང་ལས་བསྱོམས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགྱོས། དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཞུང་དྱོན་ཕྱོགས་བསྐྱྱོད་དགྱོས་གལ་བྱུང་ཚེ། སྤི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁྱོལ་ཞུ་དགྱོས།



ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།
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དྱོན་ཚན་བཅུ་པ།  དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

ནས་གལ་ཆེའི་ལས་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་ཀི་ཆ་རྐེན།

༡  འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་དང་འབེལ་བའི་རྩྱོད་རྱོག་ཐག་གཅྱོད།

༢  འྱོས་གཞིར་བརག་ཞིབ་རྩད་གཅྱོད།

༣  སྱོན་འགྲྱོ་དང་དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར།

༤  འྱོས་སྒམ་ལ་རགས་ཐེལ་རྒྱག་པའི་སྐབས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་

འགན་འཛིན་དང༌། འགན་འཛིན་ལས་རྱོགས། ཟུར་དཔང་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་

ངེས་པར་འཛོམས་དགྱོས།

ལེའུ་གསུམ་པ།

ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།

དྱོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌། 

སིད་སྐྱྱོང་དང༌། བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་

མི་རྣམས་དང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྱོན། ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང་འགྱོ་འཛིན་

ལས་རྱོགས། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དང་ཚོགས་གཙོ། དྲུང་རྩིས་

དང་དངུལ་གཉེར་བཅས་ཀི་འྱོས་བསྡུའི་ཆེད་དུ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

བྱོད་མི་འདུ་སྱོད་སྱོ་སྱོར་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རེ་འཛུགས་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་འགན་

འཛིན་ལས་རྱོགས།

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྱོ་སྱོར་

འགན་འཛིན་གཅིག་དང་འགན་འཛིན་ལས་རྱོགས་དགྱོས་ངེས་ས་གནས་གཞུང་

འབེལ་ལས་སྣེར་འཁྱོད་པ་ཞིག་ལ་བསྐྱོ་གཞག་བ་རྒྱུ།  འྱོན་ཀང་ས་གནས་གཞུང་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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འབེལ་ལས་བེད་མེད་རིགས་ལ་ས་གནས་དེར་སྱོད་འྱོས་བབ་ཁག་གང་དགེ་བབ་

བལྟས་ཀིས་བསྐྱོ་གཞག་བེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི།

༡  ཚོགས་མི་ཡྱོང་ཁུངས།

ཀ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཅིག་དང༌། འགན་འཛིན་

ལས་རྱོགས།

ཁ ས་གནས་དེར་གཏན་སྱོད་ཆྱོལ་ཁ་རེ་ནས་མི་འཐུས་རེ་དང༌། ཆྱོས་བརྒྱུད་

ཆེན་པྱོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྱོན་བཅས་ནས་མི་འཐུས་རེ།

ག ཡུ་རྱོབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་དང༌། བང་ཨ་རི་དང་ལྷྱོ་ཨ་རི། རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྱོ་སེ་ཀེ་ལེ་ཤི་ཡ་བཅས་ཀི་ས་

གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྱོ་སྱོར་འྱོས་བསྡུ་བས་པའི་ཆྱོལ་ཁ་ཆྱོས་

བརྒྱུད་དབེར་མེད་ཀི་ཚོགས་མི་ཉུང་མཐར་ལྔ་རེ་བཅས།

༢ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ཁྱབ་ཁྱོངས་སུ་འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་གི་

གྲངས་འབྱོར་ལ་གཞིགས་ཏེ། ས་གནས་དེར་དངྱོས་ཡྱོད་ཆྱོལ་ཁ་དང་ཆྱོས་

བརྒྱུད་སྱོ་སྱོ་ནས་མི་འཐུས་གཅིག་ནས་གཉིས་བར་སྤར་འཐུས། ས་གནས་

དེར་གཏན་སྱོད་བེད་མཁན་ཆྱོལ་ཁ་དང་ཆྱོས་བརྒྱུད་འྱོས་འཕེན་པ་མེད་

རིགས་ལ་ཐྱོབ་ཁུངས་ཚང་དགྱོས་པའི་ངེས་པ་མེད།

༣  མི་འཐུས་ཀི་གྲངས་ཚད་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང༌། ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་

མི་མང་ནས་འྱོས་འདེམས་ཟིན་འཕྲལ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འྱོས་ཐྱོབ་

མི་འཐུས་སྱོ་སྱོའི་ལྱོ་རྒྱུས་མདྱོར་བསྡུས་སྙན་སེང་ཆྱོག་མཆན་ཐྱོབ་མཚམས་

ལས་འཁུར་དུ་ཞུགས་དགྱོས།

༤ ས་གནས་དེར་གཏན་སྱོད་ཆྱོལ་ཁ་དང་ཆྱོས་བརྒྱུད་སྱོ་སྱོ་ནས་ཟུར་དཔང་རེ་

དང་། ཡུ་རྱོབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ། བང་ཨ་རི་དང་ལྷྱོ་ཨ་རི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་



ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།
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གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྱོ་སེ་ཀེ་ལེ་ཤི་ཡའི་ས་གནས་རེར་ཉུང་མཐར་

ཟུར་དཔང་གསུམ་རེ་བཅས་ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་མི་མང་ནས་འྱོས་འདེམས་

ཟིན་འཕྲལ་འྱོས་ཐྱོབ་ཟུར་དཔང་རྣམས་ཀི་མིང་དང་ལྱོ་རྒྱུས་མདྱོར་བསྡུས་རེ་

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མིའི་འྱོས་ཆྱོས།

ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་དང་ཁྱོངས་གཏྱོགས་ལས་བ་

བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་འྱོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བ་འཆར་ཡྱོད་

པ་རྣམས་དང༌། སིད་སྐྱྱོང་དང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་གཞིར་ཞུགས་འཐུས་གསལ་

བསྒགས་ཟིན་པའི་བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད། ཡང་ན་འྱོས་འཕེན་པའི་

མཚན་ཉིད་མི་ལྡན་པའམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ར་འཕྲྱོད་འཕེར་ངེས་ཀི་ཀླན་ཀ་

ཡྱོད་རིགས་ལ་བསྐྱོ་གཞག་ནམ་ཡང་མི་ཆྱོག གལ་སིད་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་གི་ཚོགས་མི་གང་ཞིག་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་

གཞི་གསལ་བསྒགས་ཟིན་ཁྱོངས་ཡྱོད་ཚེ། གསལ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་ས་གནས་

འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབྱོར་ཚེས་ནས་བཟུང་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་ཚུན་

དྱོ་བདག་གིས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་ནས་རང་བཞིན་ཕིར་

འཐེན་བེད་དགྱོས་ཤིང༌། ཚབ་གསར་སྐབས་འཕྲལ་སྱོ་སྱོར་དྱོན་ཚན་ ༡༢ དང་ 

༡༣ ནང་གསལ་ལྟར་བསྐྱོ་གཞག་དགྱོས། གལ་སིད་དྱོ་བདག་ནས་སྒིག་དྱོན་

ཉམས་ལེན་མ་ཞུས་ཚེ་ཉེས་ཆད་དུ་ས་གནས་དེ་ནས་འྱོས་བསྡུ་དངྱོས་གཞིའི་

སྐབས་འྱོས་གཞི་དེར་འྱོས་གྲངས་ཇི་ཡྱོད་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་

མེད་གཏྱོང་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་བཅྱོ་ལྔ་པ། ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་དང་ཟུར་དཔང་གི་

ཡུན་ཚད།

ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཕུད་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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ཚོགས་མི་དང༌། ཟུར་དཔང་མི་འྱོས་པའི་གནས་ཚུལ་རིགས་བྱུང་ན་ལས། དེ་

མིན་ཚོགས་མི་དང་ཟུར་དཔང་བཅས་ཀི་ལས་ཡུན་འགྱོ་འཛུགས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༡ ནས་ཡུན་ཚད་ལྱོ་ ༥ རེ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང༌།

༡ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་སྱོ་སྱོའི་འགན་

འཛིན་རྣམས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་ཚོགས་མིའི་ཁྱོངས་ནས་བསྐྱོ་གཞག་

བེད་དགྱོས་པ་དང༌། ལས་བ་འཕར་མ་ཇི་དགྱོས་འྱོས་བབ་སྐབས་བསྟུན་ཐད་

བསྐྱོས་ཆྱོག་པ་ཡིན།

༢ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁྱོངས་ས་ཁུལ་སྱོ་སྱོར་འྱོས་བསྡུའི་

སྒིག་གཞི་ཁག་གཞིར་བཟུང༌། ས་གནས་ཀི་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་ཚགས་ཚུད་

བེད་ཕྱོགས་ལ་ལམ་སྱོན་གྲ་སྒིག་དང༌།  ལྟ་རྱོག་བཀྱོད་ཁྱབ་བཅས་བ་རྒྱུའི་

འགན་འཁུར་དགྱོས།

༣ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང༌།  ས་གནས་འགྱོ་འཛིན། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་

བཅས་ཀི་འྱོས་བསྡུ་སྐབས་སྱོ་སྱོར་འྱོས་ཤྱོག་བཟྱོ་སྐྲུན་བེད་དགྱོས།

༤ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཟུར་འཛར། ཀ༽ གཞིར་བཟུང་ཁྱབ་

ཁྱོངས་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ཅིག་བཟྱོ་འགྱོད་ཀིས་གཏན་

འཇགས་ཉར་ཚགས་བེད་དགྱོས།

༥ ས་གནས་སྱོ་སྱོའི་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་དང་འབེལ་བའི་རྩྱོད་རྱོག་རིགས་ལ་

ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཐག་གཅྱོད་བེད་དགྱོས་པ་དང༌། 

ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅྱོད་བས་པར་མྱོས་མཐུན་མ་བྱུང་

ཚེ། དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཆྱོག དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ནས་ཐག་གཅྱོད་བས་པར་མྱོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆེས་མཐྱོའི་ཁིམས་

ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཆྱོག་པ་ཡིན། 



ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།
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༦ དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་

འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཁག་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་སྱོ་སྱོས་ཚགས་ཚུད་བསྒྲུབ་དགྱོས་པ་ལས། ས་གནས་ཀི་གུང་གསེང་

སྱོགས་ལ་བསྙད་དེ་ཕིར་འགངས་ནམ་ཡང་མི་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་ལས་བ་དང༌། འགྲེལ་བཤད། ལས་

འགན།

༡ ས་གནས་སྱོ་སྱོར་འྱོས་བསྡུའི་ལས་བ་གཙོ་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་ས་གནས་འྱོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བསྐྱོ་གཞག་བ་རྒྱུ་དང༌། ལས་བ་འཕར་

མ་ཇི་དགྱོས་འྱོས་བབ་ཁག་ལ་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་

བསྐྱོ་གཞག་བེད་ཆྱོག་པ་ཡིན། འྱོན་ཀང་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་ནས་ཁྱབ་ཁྱོངས་ས་ཁུལ་གི་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་སྤི་ཡྱོངས་

ལ་ལྟ་རྱོག་འགན་འཁུར་བེད་པ་ལས།  ཚོགས་མི་སྤི་མཚུངས་ཀི་སེ་ཚན་

དམིགས་བསལ་ལས་འཁུར་ཆ་བགྱོས་ནང་ཞུགས་མི་ཆྱོག

༢ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན། ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་ཞེས་པ་དྱོན་ཚན་ ༡༢ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། ས་

གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ནས་ཁྱབ་ཁྱོངས་ས་ཁུལ་སྱོ་སྱོར་

སྒིག་གཞི་འདིའི་དྱོན་ཚན་ཁག་དང༌། དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་

འབེབས་བས་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྱོན་ཁག་གཞིར་བཟུང་འྱོས་བསྡུའི་ལས་

དྱོན་བེད་ཕྱོགས་ལ་འགན་འཁུར་དང་ལྟ་སྐྱྱོང་སྐུལ་ཁྱབ་བཅས་བ་རྒྱུའི་འགན་

དབང་ཡྱོད།

༣ འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྱོད་འགན་འཛིན། འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་

གཞུང་དེབ་འགྱོད་འགན་འཛིན་ཞེས་པ་ས་གནས་ཁྱབ་ཁྱོངས་ཀི་འྱོས་འཕེན་

པ་རྣམས་ཀི་མིང་གཞུང་ཐྱོ་འགྱོད་བེད་མི་ཡིན་པ་དང༌། འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་

གཞུང་རྣམས་ཆྱོལ་ཁ་དང་ཆྱོས་བརྒྱུད་སྱོ་སྱོ་སེ་ཚན་འདེས་མེད་བཟྱོ་འགྱོད་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

11

བེད་དགྱོས་པ་ཡིན། འྱོན་ཀང་ཡུ་རྱོབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་དང༌། བང་ཨ་རི་

དང་ལྷྱོ་ཨ་རི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྱོ་སེ་ཀེ་ལེ་ཤི་ཡ་

བཅས་ཀི་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁྱོངས་འྱོས་འཕེན་པ་རྣམས་

ཀི་མིང་གཞུང་ཆྱོལ་ཁ་ཆྱོས་བརྒྱུད་དབེར་མེད་བཟྱོ་དགྱོས།

༤ དེབ་འགྱོད་འགན་འཛིན་ལས་རྱོགས།  དེབ་འགྱོད་འགན་འཛིན་གི་ལས་

རྱོགས་ཞེས་པ་གྱོང་གསལ་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྱོད་འགན་

འཛིན་གི་ལས་དྱོན་ཚགས་ཚུད་ཡྱོང་ཐབས་སུ་ལས་རྱོགས་བེད་མི་ཡིན་ཞིང༌། 

ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྱོ་སྱོའི་རང་ཁྱོངས་ས་ཁུལ་རྒྱ་ཁྱྱོན་དང༌།  མི་

འབྱོར་ལ་གཞིགས་ཏེ་ལས་རྱོགས་དང༌། དམིགས་བསལ་ལས་བ་འཕར་མ་

དགྱོས་ངེས་བྱུང་ན་དེབ་འགྱོད་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ལ་སྙན་སེང་དང་འབེལ་བསྐྱོ་གཞག་བེད་ཆྱོག་པ་ཡིན། 

༥ འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་འགན་འཛིན། འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་འགན་

འཛིན་ཞེས་པ་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གཅིག་གི་ཁྱབ་ཁྱོངས་མི་འབྱོར་

དང༌། ས་གནས་རྒྱ་ཁྱྱོན་ལ་གཞིགས་པའི་འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་ཕྱོགས་

བགྱོས་བས་པའི་ནང་གསེས་སེ་ཚན་རེ་རེར་ལྟ་རྱོག་བེད་པྱོའི་འགན་འཛིན་

ལ་གྱོ་དགྱོས་ཤིང༌། འགན་འཛིན་འདི་དག་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་

ཚོགས་མི་ངྱོ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་བསྐྱོ་གཞག་ངེས་པར་བེད་དགྱོས།

༦ འྱོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུའི་ལྟ་རྱོག་པ། འྱོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུ་ལྟ་རྱོག་པ་ཞེས་པ་འྱོས་

བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་སྱོ་སྱོར་འྱོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུ་ཇི་ཡྱོད་ལ་གསང་རྒྱ་གནས་

ཐབས་སུ་ལྟ་རྱོག་པ་རེ་དགྱོས་པ་སེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་འྱོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྙན་སེང་དང་སྦྲགས་བསྐྱོ་གཞག་བེད་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་བཅྱོ་བརྒྱད་པ།  འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྱོད་བེད་ཕྱོགས།

༡ ས་གནས་སྱོ་སྱོའི་འྱོས་བསྡུའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྱོད་འགན་འཛིན་བསྐྱོ་

གཞག་གཏན་འབེབས་ཟིན་མཚམས་དྱོན་ཚན་ ༡༧ ནང་གསེས་ ༣ པའི་འྱོག་



ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།
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བརྱོད་དྱོན་ཁག་གཞིར་བཟུང་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྱོད་འགན་

འཛིན་ནས་ས་གནས་མི་མང་གི་མིང་གཞུང་སྱོན་ཡྱོད་ཁག་གཞིར་བཟུང་

དག་བཤེར་བེད་པའམ། གསར་དུ་དེབ་སྐྱེལ་བ་རྒྱུའི་ལས་དྱོན་འཕྲལ་དུ་འགྱོ་

འཛུགས་དགྱོས་པ་དང༌། ས་ཁུལ་རྒྱ་ཁྱྱོན་དང་མི་འབྱོར་ལ་གཞིགས་པའི་འྱོས་

བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་རེར་མིང་གཞུང་ཐྱོ་འགྱོད་བེད་མི་རེ་ཟུར་དུ་དེབ་འགྱོད་

འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྙན་སེང་དང་འབེལ་བསྐྱོ་

གཞག་བེད་དགྱོས་པ་ཡིན།

༢ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མིང་གཞུང་དེབ་འགྱོད་བ་ཡུལ་ས་ཁུལ་

དང༌།  དུས་ཚེས་གཏན་འབེབས་ཟིན་འཕྲལ་ས་གནས་མི་མང་ལ་སྱོན་ཚུད་

ནས་བརྡ་ལན་བཏང་སེ་མིང་གཞུང་དེབ་འགྱོད་དངྱོས་གཞི་བེད་སྐབས་ཐྱོབ་

ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་འྱོས་འཕེན་པའི་ལྱོ་ཚད་སླེབས་པ་རྣམས་ཀི་མིང་ཐྱོ་ནང་མི་ངྱོ་

ཡྱོད་སུ་རུང་ནས་དེབ་འགྱོད་ཆྱོག་པ་ཡིན།

༣ ཀ དྱོ་བདག་རེ་རེ་བཞིན་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་གྲངས་གཅིག་ནས་འགྱོ་འཛུགས་

དགྱོས་པ་མ་ཟད།  མིང་ཐྱོ་འཚོལ་བཤེར་བདེ་ཐབས་སུ་སྱོད་ཁང་ཨང་

གྲངས་སྱོགས་གྱོ་རིམ་སྒིག་དགྱོས།

ཁ མིང་གཞུང་དེབ་འགྱོད་ཟིན་འཕྲལ་འྱོས་འཕེན་པ་སྱོ་སྱོའི་དང་བླངས་དཔྱ་

དངུལ་ལག་དེབ་ནང་འབུལ་ཆད་ཡྱོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་ས་

གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྱོས་འཕེན་པའི་ཐྱོབ་ཁུངས་གང་ཡིན་

གསལ་བཀྱོད་ཀིས་ལས་ཐམ་ཕབ་སེ་གཤམ་དུ་དེབ་འགྱོད་འགན་འཛིན་གི་

མིང་རགས་དང་དེབ་འགྱོད་བས་པའི་ཨང་གྲངས་རེ་འགྱོད་དགྱོས།

ག དེབ་འགྱོད་འགན་འཛིན་བསྐྱོ་གཞག་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་བྱོད་མི་རང་ལྱོ་ ༡༨ 

ཧིལ་པྱོ་གསར་དུ་སྱོན་པ་གང་ཞིག་དེབ་འགྱོད་བ་འདྱོད་ཡྱོད་ཚེ་ས་གནས་

འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་དྱོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ ༥ གཞིར་བཟུང་

ཞིབ་འཇུག་གིས་སེ་ཚན་སྱོ་སྱོ་འདེས་མེད་ཀིས་དེབ་འགྱོད་བ་འཐུས།

༤  འྱོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐེན།



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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ཀ བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་རང་ལྱོ་ ༡༨ ཧིལ་པྱོ་ལྱོན་པ་ཡན།

ཁ བཅའ་ཁིམས་ནང་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་ལུགས་ཁག་དང་

ཕྱོགས་འགལ་མིན་པ། 

ག འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ནང་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པ།

༥  སྐྱེ་བྱོ་གང་ཞིག་འྱོས་འཕེན་གི་ཐྱོབ་ཐང་བལ་ཞིང༌།  མིང་གཞུང་དེབ་སྐྱེལ་མི་

ཆྱོག་པ།

ཀ བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་མིན་པ་དང༌། བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ལྱོ་ཚད་མ་ལྱོན་པ།

ཁ ཁིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་

བསྒགས་བས་ཟིན་པ།

ག འྱོས་བསྡུའི་ཁིམས་ལུགས་ཁག་དང་འགལ་འཛོལ་གི་བས་ཉེས་ལ་བརེན་

ནས་འྱོས་འཕེན་གི་ཐྱོབ་ཐང་འཕྲྱོག་པའི་རིགས། 

ང དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡྱོད་པ།

དྱོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། འྱོས་འཕེན་པ་དབང་པྱོ་སྐྱྱོན་ཅན་དང༌། ཡིག་རྨྱོངས་ལ་རྱོགས་

རམ།

འྱོས་འཕེན་པ་ཡིག་འབི་དང་འྱོས་རགས་རྒྱག་མི་ཐུབ་པའི་དབང་པྱོ་སྐྱྱོན་

ཅན་དང༌། ཡིག་རྨྱོངས་པ་སྱོ་སྱོ་ནས་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་

སྐབས་རང་མྱོས་ཡིད་ཆེས་ཡྱོད་པའི་རྱོགས་པ་འཁིད་དེ་འྱོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུའི་

ནང་མཉམ་བསྐྱྱོད་ཐྱོག་དྱོ་བདག་གི་འདྱོད་མྱོས་ལྟར་འྱོས་མིང་འབི་བ་ལས། 

དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་བསྡུ་སྐབས་ལྱོང་བ་དང་ལག་པ་གཉིས་ཀ་སྐྱྱོན་ཅན་ལ་མ་

གཏྱོགས་ཡིག་རྨྱོངས་ཅན་ནས་འྱོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུའི་ནང་རྱོགས་རམ་བེད་མི་

མཉམ་འཁིད་མི་ཆྱོག དེ་འདའི་རྱོགས་རམ་བེད་མི་གཅིག་ནས་འྱོས་འཕེན་པ་

གཅིག་ལས་ལྷག་པར་རྱོགས་པ་བེད་མི་ཆྱོག འྱོན་ཀང་ཁྱིམ་ཚང་འདྱོད་གཅིག་

ནང་མི་སུ་ཞིག་ནས་དབང་པྱོ་སྐྱྱོན་ཅན་དང༌། ཡིག་རྨྱོངས་ཇི་ཡྱོད་ཀི་ཡིག་འབི་



ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།
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རྱོགས་པ་དྱོ་བདག་གི་འདྱོད་མྱོས་ཡྱོད་ན་བེད་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།  མིང་ཐྱོ་སྣྱོན་འཕྲི་བ་རྒྱུའི་དུས་ཡུན།

༡  མིང་གཞུང་དེབ་འགྱོད་ཟིན་རེས་ཉིན་གྲངས་ ༡༤ ནང་ཚུན་མིང་ཐྱོ་འབུལ་

འཚེམས་གྱུར་པ་རྣམས་ནས་མིང་ཐྱོ་འབུལ་ཆྱོག་པ་དང༌། དེབ་འགྱོད་ཟིན་

པ་ཁུངས་འཛོལ་བྱུང་རིགས་དང༌། འྱོས་འཕེན་པའི་ཁྱད་ཆྱོས་ལྡན་མིན་སྐྱོར་

བཅས་ལ་ས་གནས་འྱོས་འཕེན་པ་སུ་རུང་ནས་སྐྱྱོན་བརྱོད་བེད་ཆྱོག་པ་ཡིན། 

འྱོན་ཀང་དེ་ལྟར་སྐྱྱོན་བརྱོད་བེད་མི་རང་ཉིད་ལ་འྱོས་འཕེན་པའི་ཁྱད་ཆྱོས་

ལྡན་ཁར་མིང་གཞུང་དེབ་སྐྱེལ་བས་ཟིན་པ་ཞིག་དགྱོས།

༢ གྱོང་གསལ་གསར་དུ་མིང་ཐྱོ་འགྱོད་འབུལ་ཞུ་མི་དང་སྐྱྱོན་བརྱོད་བེད་མི་

རྣམས་ལ་གཏན་འབེབས་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་གཞིར་བཟུང་བརག་ཞིབ་གྲྱོས་

བསྡུར་རེས་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ཉིན་ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་

ནས་གནད་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་ཇི་བྱུང་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྱོས།

༣ འྱོས་བསྡུའི་ལས་བ་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་དེབ་འགྱོད་འགན་འཛིན་དང་ལས་

རྱོགས་བཅས་ནས་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་ལ་གང་བྱུང་བཟྱོ་བཅྱོས་དང༌། 

ཚུལ་མིན་སྣྱོན་འཕྲི་བེད་རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆྱོག

༤ འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་རྣམས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་མཉམ་

འཇྱོག་དགྱོས་པ་དང༌། ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གི་བཀའ་འཁྱོལ་

ཐྱོག་འྱོས་འཕེན་པ་སུ་རུང་ནས་མིང་གཞུང་ཁག་ལ་བརག་ཞིབ་དང་འད་

བཤུས་ཆྱོག་པའི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད།

༥ འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དང༌། འྱོས་གཞིའི་ལས་དྱོན་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་

ཆ་ཅི་རིགས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་བེད་སུས་ཀང་རང་ཁྱིམ་ལ་མཉམ་

འཁྱེར་མི་ཆྱོག་པ་མ་ཟད། གཞན་དག་ལའང་ཕི་གཡར་མི་ཆྱོག

༦ དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྱོལ་མ་བྱུང་བར་

འྱོས་བསྡུ་བའི་མིང་གཞུང་ཁག་དང༌། འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་དང་འབེལ་བའི་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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ཡིག་ཆ་ཡྱོངས་རྱོགས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྱོ་སྱོ་ནས་ཡིག་ལམ་དུ་

ཉར་འཇྱོག་དགྱོས་པ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།  འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཏན་འབེབས།

༡ གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ནང་མིང་གཞུང་ཁག་ལ་མིང་ཐྱོ་སྣྱོན་འཕྲི་བེད་

ཕྱོགས་ཀི་སྐྱྱོན་བརྱོད་ཁག་ཞུ་དག་དང༌།  ཐག་གཅྱོད་གཙང་བཤེར་ཟིན་

མཚམས་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཏན་འབེབས་བེད་དགྱོས།

༢ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁྱོངས་སྱོ་སྱོའི་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་

གཞུང་མ་དེབ་ལ་སྣྱོན་འཕྲི་དག་བཤེར་བེད་པ་ལས། འྱོས་བསྡུའི་སྐབས་རེ་

རེར་དེབ་སྐྱེལ་བསྐྱར་དུ་བེད་མི་དགྱོས།

༣ ཀ སྤི་འཐུས་སྐབས་སྱོ་སྱོའི་འྱོས་བསྡུའི་སྐབས། འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་

མ་དེབ་གཞིར་བཟུང༌། ཟུར་འཛར། ཁ༽ ལྟར་ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་མིང་

གཞུང་བཟྱོ་འགྱོད་བེད་དགྱོས།

ཁ ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་གཏན་འབེབས་ཟིན་འཕྲལ། 

ས་གནས་དེར་ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོར་འྱོས་འཕེན་པ་ཇི་ཡྱོད་ཀི་མིང་གཞུང་

འད་བཤུས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་གཏྱོང་དགྱོས་པ་དང༌། 

སླད་མིང་གཞུང་དེ་དག་གཙོར་བཟུང་གིས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

འྱོས་ཤྱོག་འགྲེམས་གཏྱོང་བེད་དགྱོས།

༤ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་

བཅས་ཀི་འྱོས་བསྡུའི་སྐབས་སྱོ་སྱོར་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་

གཞིར་བཟུང༌། ཟུར་འཛར། ག༽ ལྟར་ཆྱོལ་ཁ་དང་ཆྱོས་བརྒྱུད་དབེར་མེད་

ཀི་འྱོས་ཤྱོག་བསྡུ་ཡུལ་སེ་ཚན་སྱོ་སྱོའི་ས་གནས་རང་ཁྱོངས་འྱོས་འཕེན་པའི་

མིང་གཞུང་བཟྱོ་འགྱོད་བེད་དགྱོས།



ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།
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དྱོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  ས་གནས་རང་ཁྱོངས་མི་མང་།

༡ བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་ ༧ པ་ནང་གསལ་ས་གནས་དེར་གཏན་འཇགས་གནས་

སྱོད་ཀི་མི་མང་ལ་གྱོ་དགྱོས།

༢ ས་གནས་གཞན་ནས་གནས་སྤྱོས་བས་པ་གང་ཞིག

ཀ ས་གནས་སུ་ལྱོ་ཧིལ་པྱོ་ ༥ ཡན་བསད་ཟིན་པ།

ཁ གཞིས་ཁྱོངས་ས་མའི་ཐྱོབ་སྐལ་བླྱོས་བཏང་ཟིན་པ།

༣ གཉེན་སྒིག་བག་ལེན་གི་ལམ་ནས་ལུགས་མཐུན་གནས་སྤྱོས་བས་པ།

དྱོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།  འྱོས་གཞིར་ཞུགས་ཕྱོགས་རྩྱོད་རྱོག་སྐྱོར།

༡ སིད་སྐྱྱོང་དང་བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་འཆར་འདེམས་སྒྲུག་བས་པའི་

སྐྱེ་བྱོ་གང་ཞིག་འྱོས་གཞིའི་འྱོས་ཆྱོས་ཚང་མིན་གི་ཀླན་ཀ་བྱུང་རིགས་ལ་ས་

གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྱོ་སྱོ་ནས་ཐག་གཅྱོད་ཐུབ་ན་བརྱོད་མེད་དང༌། དེ་

མིན་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཆྱོག་པ་ཡིན།

༢ ཆྱོས་བརྒྱུད་སྱོ་སྱོའི་འྱོས་གཞིའི་ཁྱོངས་སུ་སེར་སྐྱ་ཁྱད་མེད་ཞུགས་འཐུས་

དང༌། འྱོས་འཕེན་པ་རྣམས་དགྱོན་ཁག་དང༌། དེ་མིན་ཆྱོས་ཀི་ཚོགས་སེ་ཅི་

རུང་ཞིག་ནང་ཡྱོད་པའི་གྲྭ་རིགས་སགས་བཙུན་ངེས་པར་ཡིན་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ། དངུལ་དངྱོས་སྱོགས་ལྱོག་རྔན་སྤྱོད་ལེན་དང་རྒྱུད་སྐུལ་

ཐབས་ཤེས།

༡ འྱོས་གཞིའི་སྐྱེ་བྱོའམ། དེའི་ཕྱོགས་གཏྱོགས་བེད་མི། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བྱོ་སུ་

རུང་ནས་དངུལ་དངྱོས་སྱོགས་ལྱོག་རྔན་སྤྱོད་ལེན་ནམ། སྤྱོད་དྱོན་བེད་རྒྱུར་

ཁས་ལེན་གིས་སྐྱེ་བྱོ་གང་ཞིག

ཀ འྱོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། བེད་དུ་མི་འཇུག་པ། དེ་

བཞིན་འྱོས་གཞིར་ཞུགས་པ་ནས་ཕིར་འཐེན་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། བེད་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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དུ་མི་འཇུག་པ་བཅས་ལ་ཐབས་ཤེས་རྒྱུད་སྐུལ་བེད་པ།

ཁ ཕྱོགས་མཚུངས་འྱོས་འཕེན་པ་ཞིག་ནས་འྱོས་ཤྱོག་འཕེན་དུ་འཇུག་པ་

དང༌། འཕེན་དུ་མི་འཇུག་པ་བཅས་ལ་ཐབས་ཤེས་རྒྱུད་ སྐུལ་བེད་པ།

༢ ཡང་ན་འྱོས་གཞིའམ། འྱོས་འཕེན་པ་ཞིག་ལ་དག་ཤུགས་ཀི་ཐྱོག་ནས་

འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བའམ། སྐྱེ་བྱོ་གང་དག་འྱོས་གཞིར་འཛུལ་འཐེན་བེད་པ་

དང༌། འྱོས་བསྡུ་བེད་དང་མི་བེད་པ་བཅས་འྱོས་བསྡུའི་རང་དབང་ལ་ཐེ་བྱུས་

དང་འགལ་རྐེན་བེད་པ།

༣ ཡང་འྱོས་གཞིའི་སྐྱེ་བྱོ་གཞན་ཞིག་གམ། དེའི་ཕྱོགས་གཏྱོགས། གཞན་ཡང་སྐྱེ་

བྱོ་སུ་རུང་ནས་སྐྱེ་བྱོ་གཞན་ཞིག་ལ་འྱོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐྱོབ་པའི་བསམ་

སྦྱོར་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་གཞི་མེད་སྒྱོ་བཏགས་ཀིས་སྐྱྱོན་བརྱོད་

དམའ་འབེབས་བེད་པ་དང༌། ལུང་ཚན། ཆྱོས་བརྒྱུད། སྤི་ཚོགས་བཅས་ཀི་

དབར་དབེན་སྦྱོར་གིས་ཕན་ཚུན་འཁྱོན་འཁྲུག་འབྱུང་གཞིའི་རྐེན་སླྱོང་བེད་པ།

༤ འྱོས་གཞིའམ། ཕྱོགས་གཏྱོགས་བེད་མི། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བྱོ་སུ་རུང་ནས་འྱོས་

བསྡུའི་ལས་དྱོན་ལ་ཕན་གནྱོད་འབེལ་བའི་རྒྱབ་སྐྱྱོར་རྱོགས་རམ་དགྱོས་པའི་

འབྱོད་བསྐུལ་དང༌། སྐྱབས་འཚོལ་བྱུང་རིགས་ལ་གཞུང་འབེལ་ལས་བེད་སྤི་

དང༌། ལྷག་པར་འྱོས་བསྡུའི་ལས་བ་སུ་ཐད་ནས་གྱོ་དབང་བེད་སྤྱོད་བེད་པ།

༥ འྱོས་གཞི་སུ་ཐད་ནས་དབུས་སའི་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་སྐྱོར་མི་མང་དང་། 

གསར་འགྱོད་པ་བསྐྱོང་ཚོགས་ཀིས་དང་བདེན་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་

བསྒགས་བེད་པ་དང་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་བེད་པའི་རིགས།

༦ དབུས་དང༌ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་ལས་བེད་ཡྱོངས་རྱོགས་ནས་འྱོས་བསྡུའི་

གསང་རྒྱ་དགྱོས་རིགས་ཕི་གྲགས་མ་སྱོང་བར་གནས་པ་དང༌། གནས་པའི་

ཐབས་ལམ་བསེན་དགྱོས་པ་ལས་ཤེས་བཞིན་རང་ཉིད་ཀི་བླྱོ་ཉེ་མཛའ་གྲྱོགས་

དང༌། རང་ཁྱོངས་ཆྱོལ་ཁ་ཆྱོས་བརྒྱུད་ཚོགས་པ་བཅས་ལ་ཕི་བསྒགས་བེད་

པའམ་ཡིག་རིགས་ཁག་གང་བྱུང་སྣང་མེད་ཕི་གར་དུ་འགྲྱོ་གཞིའི་རིགས་

བཅས་ནམ་ཡང་མི་ཆྱོག
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༧ ཀ ཆྱོལ་ཁ་གསུམ་གི་སྒིག་འཛུགས་དང་། ཆྱོས་བརྒྱུད་ཁག གཞུང་འབེལ་མ་

ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་བཅས་ཀིས་སིད་སྐྱྱོང་དང་སྤི་འཐུས་

ཀི་འྱོས་གཞི་འདྱོན་པ་དང་། རྒྱབ་གཉེར་གསལ་བསྒགས་རིགས་བེད་མི་

ཆྱོག

ཁ འྱོན་ཀང་འྱོས་བསྡུའི་ཁིམས་སྱོལ་དང་མཐུན་པའི་ཐྱོབ་ཐང་ཁག་འགལ་མེད་

བེད་སྤྱོད་ཀིས་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་འྱོས་གཞི་རང་ཉིད་ནས་ཆབ་

སིད་ཀི་ལྟ་བ་འཁྱེར་སངས་དང༌། མི་མང་ལ་ལས་དྱོན་ཁས་ལེན་གི་གསལ་

བསྒགས། ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་བེད་པ་བཅས་གྱོང་གསལ་དྱོན་ཚན་ཁག་

གི་བརྱོད་དྱོན་དང་འབེལ་བའི་རིགས་ལ་ཁིམས་འགལ་དུ་ངྱོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་

མིན་རུང༌། འྱོས་བསྡུའི་དུས་ཚེས་ཀི་ཉིན་གྲངས་གཉིས་གྱོང་ནས་འྱོས་བསྡུ་

མ་ཟིན་བར་གསལ་བསྒགས་བེད་མཚམས་འཇྱོག་དགྱོས།

༨ འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་ཉིན་མྱོ་ནས་སིད་སྐྱྱོང་

དང་། བཀའ་བླྱོན། སྤི་འཐུས་བཅས་ཀིས་རང་ཉིད་དམ་སྐྱེ་བྱོ་སུ་རུང་འྱོས་

གཞིར་ཞུགས་པའི་ཆེད།

ཀ སྒིག་འཛུགས་དང་། གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་འྱོས་

བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་བགྲྱོ་གེང་ཚོགས་འདུ་གྱོ་སྒིག་བྱུང་རིགས་ནང་གཞུང་

འབེལ་གི་ངྱོ་བྱོར་ཚོགས་བཅར་མི་ཆྱོག་པ་མ་ཟད། བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་ལས་བེད་དང་། དངུལ་དངྱོས་གང་ཡང་བེད་སྤྱོད་མི་ཆྱོག

ཁ གཞུང་འབེལ་ཕྱོགས་བསྐྱྱོད་སྐབས་སུ་སྐབས་བབ་ལས་དྱོན་དང་འབེལ་

བའི་གནད་དྱོན་ཁྱོ་ན་ལས་དེ་མིན་རང་ཉིད་དམ་སྐྱེ་བྱོ་སུ་རུང་ལ་འྱོས་

བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐྱོབ་ཆེད་འདས་པའི་ལས་དྱོན་བས་འབས་དང་། མ་འྱོངས་

བེད་འཆར་སྱོགས་ཀི་གཏམ་བཤད་རིགས་སྐབས་བསྟུན་གང་དུ་ཡང་

དངྱོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བེད་མི་ཆྱོག

༩ སིད་སྐྱྱོང་དང་། སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་བསྡུ་ནམ་ཡིན་ལ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ནས་འྱོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་དིལ་བསྒགས་བེད་ཕྱོགས་ཀི་ལམ་སྱོན་
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བས་པ་བཞིན་ལག་བསར་བེད་དགྱོས།

༡༠ སླྱོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབེལ་ཕུད་དེ་མིན་འྱོས་མི་དང་སྐྱེ་བྱོ་སུ་ཐད་བཅས་

ནས་འྱོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་དིལ་བསྒགས་དང་། གཏམ་བཤད། ཡིག་ཆ་

འགྲེམ་སྤེལ་བཅས་དངྱོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བེད་མི་ཆྱོག

༡༡ འྱོས་བསྡུའི་སྐབས་སྐྱེ་བྱོ་སུ་རུང་ནས་མི་མང་ཚོགས་འདུ་དང་། སྤི་ཚོགས་

ད་ལམ་གི་གེང་སེགས་བཅས་སུ་རྩ་དྱོན་དང་དེ་འབེལ་ལས་དྱོན་བེད་ཕྱོགས་

ཐད་དྱོན་དངྱོས་སྐྱྱོན་འདྱོན་བེད་པ་ལས། བྱོད་མིའི་ཐུན་མིན་བཟང་སྤྱོད་ལས་

བརྒལ་ཏེ་གང་ཟག་སྒེར་གི་མི་གཤིས་ལ་སྐྱྱོན་བརྱོད་རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ།  འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་ལ་འགལ་རྐེན་བེད་པྱོར་ཉེས་ཆད།

འྱོས་གཞིའམ། དེར་ཕྱོགས་གཏྱོགས་བེད་མི་དང༌། འྱོས་བསྡུའི་ལས་བེད། 

གཞན་སྐྱེ་བྱོ་སུ་རུང༌བཅས་ནས་དྱོན་ཚན་ ༢༤ པའི་ནང་གསེས་ཁག་སྱོ་སྱོར་

འགལ་འཛོལ་ར་འཕྲྱོད་བྱུང་རིགས་ལ་གྱོ་རིམ་བཞིན་ཉེས་ཆད་གཤམ་གསལ་

ལྟར་འགེལ་དགྱོས།

༡ ཀ འྱོས་གཞིའི་སྐྱེ་བྱོ་དེའི་འྱོས་ཤྱོག་ཆ་ཚང་རྩིས་མེད་དང་། ཕྱོགས་གཏྱོགས་

བེད་མི་དང་གཞན་སྐྱེ་བྱོ་སུ་རུང་ལ་ལྱོ་བརྒྱད་རིང་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་

འདེམས་བེད་ཀི་ཐྱོབ་ཐང་འཕྲྱོག་རྒྱུ།

 ཁ ཕྱོགས་མཚུངས་འྱོས་འཕེན་པ་དེར་ལྱོ་བརྒྱད་རིང་གཞུང་འབེལ་གདམ་

བ་འདེམས་བེད་ཀི་ཐྱོབ་ཐང་འཕྲྱོག་རྒྱུ།

༢ སྐྱེ་བྱོ་དེར་ལྱོ་བརྒྱད་རིང་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀི་ཐྱོབ་ཐང་

འཕྲྱོག་རྒྱུ།

༣ འྱོས་གཞི་སྐྱེ་བྱོ་གཞན་དེའི་འྱོས་ཤྱོག་ཆ་ཚང་རྩིས་མེད་དང་། ཕྱོགས་

གཏྱོགས་བེད་མི་དང་གཞན་སྐྱེ་བྱོ་སུ་རུང་ལ་ལྱོ་བརྒྱད་རིང་གཞུང་འབེལ་

གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀི་ཐྱོབ་ཐང་འཕྲྱོག་རྒྱུ།
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༤ གཞུང་འབེལ་ལས་བེད་དེར་ཟླ་བ་གསུམ་རིང་ལས་མཚམས་འཇྱོག་བཅུག་

དགྱོས་རྒྱུ་མ་ཟད། འྱོས་བསྡུའི་ལས་བེད་སུ་ཡིན་འྱོས་བསྡུའི་ལས་འགན་ནས་

གནས་དབྱུང་གཏྱོང་རྒྱུ།

༥ འྱོས་མི་སྐྱེ་བྱོ་དེའི་འྱོས་ཐྱོབ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ རྩིས་མེད་གཏྱོང་རྒྱུ།

༦ སྐྱེ་བྱོ་དེ་འྱོས་བསྡུའི་ལས་འགན་ནས་གནས་དབྱུང་གཏྱོང་རྒྱུ།

༧ ཀ སྐབས་དེའི་འགལ་འཛོལ་བ་གཙོ་བྱོ་དེར་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་འདེམས་

བེད་ཀི་ཐྱོབ་ཐང་ལྱོ་བརྒྱད་རིང་འཕྲྱོག་རྒྱུ།

ཁ འྱོས་མི་སྐྱེ་བྱོ་དེར་ས་གནས་དེའི་འྱོས་ཐྱོབ་ཆ་ཚང་རྩིས་མེད་གཏྱོང་རྒྱུ།

༨ འྱོས་མི་དེར་ས་གནས་དེའི་འྱོས་ཐྱོབ་ཆ་ཚང་རྩིས་མེད་གཏྱོང་རྒྱུ།

༩ སྐབས་འཕྲལ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་

ལག་བསར་བ་རྒྱུ།

༡༠ འྱོས་མི་དེར་ས་གནས་དེའི་འྱོས་ཐྱོབ་ཆ་ཚང་རྩིས་མེད་གཏྱོང་རྒྱུ་དང་། སྐྱེ་བྱོ་

དེར་ལྱོ་གསུམ་རིང་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀི་ཐྱོབ་ཐང་འཕྲྱོག་

རྒྱུ།

༡༡ སྐྱེ་བྱོ་དེར་ལྱོ་ལྔ་རིང་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀི་ཐྱོབ་ཐང་འཕྲྱོག་

རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ། འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་ལམ་དང་། ས་གནས་མི་མང་ལ་བརྡ་ཁྱབ་

གསལ་བསྒགས།

༡ དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་ཀིས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་

པའི་འྱོས་བསྡུའི་དུས་ཚོད་དེ་རང་ལ་ས་གནས་ཡྱོངས་རྱོགས་ནས་འྱོས་བསྡུ་

བེད་ཐུབ་པ་ངེས་པར་དུ་དགྱོས་པ་ལས། ས་གནས་གུང་གསེང་སྱོགས་ལ་

བསྙད་དེ་ཕིར་འགངས་ནམ་ཡང་མི་ཆྱོག འྱོན་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སངས་

དཀའ་ངལ་ཅན་གི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྐབས་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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འབེལ་ས་བབས་དང་བསྟུན་འྱོས་བསྡུའི་དུས་ཚོད་ལ་ས་སྣུར་གཏྱོང་ཆྱོག

༢ ས་གནས་སྱོ་སྱོར་འྱོས་བསྡུ་དངྱོས་གཞི་བ་རྒྱུའི་ཉིན་གྲངས་བདུན་གྱོང་ས་

གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁྱོངས་མི་མང་ལ་གསལ་བསྒགས་

དགྱོས་པ།

ཀ དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་འྱོས་བསྡུའི་དུས་

ཚེས་དང༌།  འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སྐྱོར།

ཁ དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་བསྱོམས་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་

འྱོས་གཞི་རྣམས་ཀི་མིང་དང༌། འད་པར། མཚོན་རགས། ཐྱོབ་ཁུངས་གང་

ཡིན། ད་ལྟའི་སྱོད་གནས། ལྱོ་རྒྱུས་མདྱོར་བསྡུས་བཅས།

ག འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་འདི་དང༌། གཞན་ཡང་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ནང་གསལ་འྱོས་བསྡུའི་སྐབས་

སུ་འྱོས་འཕེན་པ་སྐྱེ་བྱོ་སྱོ་སྱོར་ཐྱོབ་ཐང༌། ལས་འགན་ཇི་ཡྱོད།  ལྷག་པར་

འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅྱོས་བྱུང་རིགས་

བཅས་སྒྱོག་སྦང་གསལ་བསྒགས་འཚེམས་མེད་བེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ།  འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་ཆ་བགྱོས།

༡ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་ཆ་བགྱོས་

གཤམ་གསལ་ལྟར་བེད་དགྱོས།

ཀ ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འྱོས་འཕེན་པ་ཁྱྱོན་འབྱོར་ཆེ་བས་འཛིན་སྐྱྱོང་དང༌།  

བཀྱོད་བྱུས་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་རིགས།

ཁ གནས་ཡུལ་ཕན་ཚུན་ས་ཁད་རྒྱང་ཆྱོད་ཀིས་མི་མང་རྣམས་ས་གནས་

གཅིག་ཏུ་འདུ་འཛོམས་དཀའ་རིགས།

༢  ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་ཕྱོགས་བགྱོས་

བས་པའི་ས་ཆ་སྱོ་སྱོའི་མིང་དང༌། འྱོས་འཕེན་པའི་འགྲྱོ་ཁུངས་བཅས་གཏན་



ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།
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འབེབས་ཇི་བྱུང་ཡིག་ཐྱོག་སེ་ཚན་སྱོ་སྱོའི་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་

བེད་དགྱོས།

༣ འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་རེ་རེར་སྤིལ་བུ་དང༌།  འྱོས་སྒམ། གཞན་དགྱོས་

མཁྱོ་ཁག་བཅས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྤི་མཚུངས་གྲ་སྒིག་དང་

འགྲྱོ་གྲྱོན་གཏྱོང་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ།  འྱོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུ།

འྱོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུ་ཞེས་པ་འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་རེ་རེར་འྱོས་འཕེན་པ་

སྱོ་སྱོས་གསང་བའི་སྒྱོ་ནས་རང་མྱོས་འྱོས་མི་འདེམས་ཐབས་སུ། ཁང་མིག་གམ། 

རས་དང་ཤིང་སྱོགས་ལས་བཟྱོས་པའི་སྒིབ་བེད་ཡྱོལ་བ་ལ་གྱོ་དགྱོས་ཤིང༌། 

འྱོས་འཕེན་པའི་གྲངས་འབྱོར་དང་སྤིལ་བུའི་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ཏེ། སྤིལ་བུ་

རེར་བཅད་མཚམས་ཇི་དགྱོས་འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་འགན་འཛིན་སྱོ་སྱོས་

སྱོན་ཚུད་གྲ་སྒིག་འཐུས་ཚང་བེད་དགྱོས་པ་ལས་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་

འྱོས་མིང་འབི་བའམ་འྱོས་རགས་རྒྱག་རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ།  འྱོས་སྒམ།

འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་རེ་རེར་འྱོས་འཕེན་པའི་མི་འབྱོར་ལ་གཞིགས་པའི་

འྱོས་སྒམ་ཇི་དགྱོས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གྱོ་སྒིག་བེད་དགྱོས་པ་

དང༌། འྱོས་བསྡུ་བེད་སྐབས་འྱོས་སྒམ་ཁག་སྤིལ་བུའི་ཉེ་འཁིས་མང་ཚོགས་ཀི་

མཐྱོང་སར་སྒིག་འཇྱོག་བེད་དགྱོས་ཤིང༌། དྱོན་ཚན་ ༡༠ པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་

གཞིར་བཟུང་འྱོས་སྒམ་དེ་དག་ལ་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རགས་ཐེལ་

རྒྱག་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།  འྱོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག

༡ འྱོས་བསྡུ་སྐབས་སྱོ་སྱོའི་འྱོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་སྐབས། དབུས་འྱོས་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

23

བསྡུ་ལས་ཁང་གི་བཀྱོད་ཁྱབ་ལྟར། ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྱོ་སྱོ་ནས་

ཁྱབ་ཁྱོངས་མི་མང་ལ་བརྡ་ཁྱབ་གཏྱོང་དགྱོས།

༢  འྱོས་འཕེན་པ་སྱོ་སྱོ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བ་རྒྱུའི་འྱོས་དམིགས་འགེངས་

ཤྱོག་ཟུར་འཛར། ང༽  ལྟར་གཏན་འབེབས་གྲངས་ཚད་གཞིར་བཟུང་འྱོས་

འདེམས་བེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་སྱོ་གཅིག་པ། འྱོས་དམིགས་འགེངས་ཤྱོག་དང་འྱོས་ཤྱོག་འགྲེམས་སྤྱོད།

༡ འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་འགན་འཛིན་སྱོ་སྱོ་ནས་ཁྱབ་ཁྱོངས་འྱོས་འཕེན་

པའི་མིང་གཞུང་གཞིར་བཟུང་འྱོས་དམིགས་འགེངས་ཤྱོག་དང་འྱོས་ཤྱོག་

ཇི་དགྱོས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་ལེན་ཁམས་དྭངས་བེད་

དགྱོས།

༢ འྱོས་དམིགས་འགེངས་ཤྱོག་དང་འྱོས་ཤྱོག་འགྲེམས་སྤྱོད་སྐབས། འྱོས་འཕེན་

པའི་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་གྲངས་དང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡྱོད་མེད་བརག་ཞིབ་

ཀིས་ལག་དེབ་ནང་ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་ལས་ཐམ་དང་ཟླ་ཚེས་བཀྱོད་རེས། 

འྱོས་ཤྱོག་སྤྱོད་རིམ་བཞིན་དྱོ་བདག་གི་སེན་མྱོར་བསུབ་དཀའ་བའི་སྣག་རིས་

བཀྱོད་དེ་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་ནང་མིང་རགས་འགྱོད་དུ་འཇུག་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་སྱོ་གཉིས་པ།  འྱོས་འཕེན་སངས་དང་གསང་རྒྱ།

༡ འྱོས་བསྡུའི་སྐབས་འྱོས་འཕེན་པ་སྐྱེ་བྱོ་སྱོ་སྱོ་དང༌། འྱོས་བསྡུའི་ལས་བེད་

ཆེ་ཕྲ་ཡྱོངས་རྱོགས་ནས་འད་མཉམ་དང༌། རང་དབང༌། གསང་བ་བཅས་ཀི་

ཐབས་ལ་བརེན་ནས་ལས་དྱོན་ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་པའི་འཁུར་འགན་མཉམ་

བསྐྱེད་བེད་དགྱོས། 

༢ འྱོས་འཕེན་པ་སྱོ་སྱོར་འྱོས་དམིགས་འགེངས་ཤྱོག་གམ་འྱོས་ཤྱོག་འགྲེམས་

སྤྱོད་དང་ཆབས་ཅིག



ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།
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ཀ འྱོས་འཕེན་པ་རེ་རེ་བཞིན་འྱོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་

སྱོན་འགྲྱོའི་སྐབས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཏྱོན་པའི་འགེངས་

ཤྱོག་སེང་རང་རང་འདྱོད་མྱོས་ཀི་འྱོས་དམིགས་བསྐང་དགྱོས།

ཁ དངྱོས་གཞིའི་སྐབས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཏྱོན་པའི་འྱོས་ཤྱོག་

སེང་འྱོས་ཐམ་མ་ནྱོར་བ་རྒྱག་དགྱོས།

ག འྱོས་དམིགས་འགེངས་ཤྱོག་གམ་འྱོས་ཤྱོག་ལྟེབ་རྩིས་བརྒྱབས་ཏེ་ལམ་

སེང་སྤིལ་བུ་ནས་ཕིར་ཐྱོན་གིས་འྱོས་སྒམ་གི་ཁུང་བུའི་ནང་འཇུག་དགྱོས། 

ང འྱོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུའི་བཅད་མཚམས་རེའི་ནང་འྱོས་འཕེན་པ་གཅིག་ལས་

མང་བ་ཞུགས་མི་ཆྱོག

ཅ དམིགས་བསལ་དགྱོས་དྱོན་ཡྱོད་ན་ལས། དེ་མིན་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་

དང་ལས་བེད་སུ་ཡང་སྤིལ་བུའི་བཅད་མཚམས་ནང་གང་བྱུང་འཛུལ་

ཞུགས་མི་ཆྱོག

ཆ འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་སྱོལ་ལ་བརྩི་མེད་ཁིམས་འགལ་བེད་རིགས་བྱུང་ཚེ་ལམ་

སེང་འྱོས་འཕེན་པའི་ཁྱོངས་ནས་ཕིར་འབུད་བེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་སྱོ་གསུམ་པ།  འྱོས་བསྡུའི་སེ་ཚན་སྱོ་སྱོ་ནས་འྱོས་བསྡུ་དང་འབེལ་

བའི་ཡིག་ཆ་བདག་གཉེར་བེད་ཕྱོགས།

༡ འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སྱོ་སྱོར་འྱོས་བསྡུ་ཟིན་མཚམས་སེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་

དང་ལས་བ་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཐྱོག་འྱོས་སྒམ་དེ་དག་གི་ཁུང་བུ་ནས་འྱོས་

ཤྱོག་འཇུག་འདྱོན་མི་ཐུབ་པའི་དམ་སྦར་བེད་དགྱོས།

༢ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྱོས་ཤྱོག་རྩ་འབྱོར་ཇི་བྱུང་དང༌། འྱོས་

འཕེན་པར་འྱོས་ཤྱོག་འགྲེམས་སྤེལ་ཇི་སྱོང༌། ལྷག་མ་ཇི་ཡྱོད་བཅས་གྲངས་

བཤེར་གིས་བྱུང་སྱོང་བསད་གསུམ་གི་ཐྱོ་གཞུང་གསལ་འགྱོད་ཐྱོག་འྱོས་

བསྡུ་བ་ཡུལ་གི་འགན་འཛིན་དང༌། འྱོས་ཤྱོག་འགྲེམས་སྤེལ་བེད་པྱོ།  འྱོས་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་བདག་གཉེར་བེད་པྱོ། ཟུར་དཔང་བཅས་ནས་མིང་

རགས་འགྱོད་དགྱོས།

༣ འགྲེམས་སྤེལ་ཟིན་པའི་འྱོས་ཤྱོག་ལྷག་འཕྲྱོས་དང་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་

གཞུང༌། འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་དང་འབེལ་བའི་གནད་ཆེའི་ཡིག་རིགས་ཁག་

བཅས་འཐུམ་བསྒིལ་གིས་རགས་སྦར་བེད་དགྱོས།

༤ གྱོང་གསལ་འྱོས་སྒམ་དང༌། འྱོས་ཤྱོག་ལྷག་འཕྲྱོས། ཡིག་ཆ་རགས་སྦར་

བཅས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་རྩིས་སྤྱོད་ཀིས་བསྱོག་བཤེར་བ་རྒྱུའི་

གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་བར་རང་འཇགས་བརན་འཇྱོག་བེད་དགྱོས།

༥ འྱོས་སྒམ་དང༌།  ཡིག་ཆ་རྣམས་བསྱོག་འདྱོན་གྲངས་བཤེར་བ་རྒྱུའི་དུས་

ཚེས་གཏན་འབེབས་ཉིན་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་ཡྱོངས་

རྱོགས་འདུ་འཛོམས་དགྱོས་པ་དང༌། གལ་སིད་འདུ་འཛོམས་མ་ཐུབ་པའི་

སྐབས་འགན་འཛིན་ངྱོ་མ་དང༌།  ཚོགས་མིའི་རྩ་འབྱོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་

དང༌། དེ་བཞིན་ཟུར་དཔང་གི་ཚོགས་མིའི་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་བཅས་

འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཕིན་འགན་འཛིན་ནས་འྱོས་སྒམ་དང༌།  ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀི་

རགས་ཐེལ་སྐྱྱོན་ཆག་ཡྱོད་མེད་བརག་ཞིབ་ནན་ཏན་གིས་འགན་འཛིན་དང༌། 

ཚོགས་མི། ཟུར་དཔང་བཅས་སུ་རུང་ནས་དྱོགས་གཞི་དང༌།  བླྱོ་ཁ་མ་ཁེངས་

པ་བྱུང་རིགས་ཁག་ལ་འབེལ་ཡྱོད་ལས་བ་སྱོ་སྱོར་འདི་རྩད་བེད་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་སྱོ་བཞི་པ།  འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར།

༡ འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཉིན་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ཡྱོངས་རྱོགས་འདུ་འཛོམས་དགྱོས་པ་དང༌། 

གལ་སིད་འདུ་འཛོམས་མ་ཐུབ་པའི་སྐབས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྱོར་གི་གསུམ་ཆ་

གཉིས་དང༌། ཟུར་དཔང་གི་ཚོགས་མི་གསུམ་ཆ་གཉིས་བཅས་འདུ་འཛོམས་

བྱུང་ཕིན་འྱོས་ཤྱོག་དང༌།  ཡིག་ཆ་འཐུམ་བསྒིལ་ཁག་བསྱོག་བཤེར་བེད་

ཆྱོག 



ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།
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༢ འྱོས་ཤྱོག་བསྱོག་བཤེར་བེད་རིམ་བཞིན་གྲངས་བཤེར་འགྱོ་འཛུགས་ཀིས་

གཤམ་གསལ་དྱོན་ཚན་ཁག་གང་རུང་བྱུང་ན་འྱོས་ཤྱོག་རྩིས་མེད་གཏྱོང་རྒྱུ།

ཀ འྱོས་ཤྱོག་ངྱོས་སུ་འྱོས་འཕེན་པ་སུ་ཡིན་ངྱོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་རགས་སམ། 

མི་མིང་འཁྱོད་པ་དང་། བིས་བསུབ་བས་པ། འྱོས་འདེམས་སུར་བས་ཀི་

པར་བཤུས་སྤི་ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ་བས་པ།

ཁ རང་མྱོས་འྱོས་འདེམས་སུར་བེད་མི་མིང་དང་འྱོས་ཐམ་གང་ཡང་མི་གསལ་

བ།

ག ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་ཐྱོབ་ཆའི་གྲངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་མི་མིང་དང་འྱོས་

ཐམ་བརྒྱབས་པ།

ང འྱོས་འདེམས་སུ་དང༌། སུར་བེད་ངྱོས་འཛིན་མ་བདེ་བའི་མི་མིང་དང་འྱོས་

ཐམ་གང་བྱུང་བརྒྱབས་པ།

ཅ སྱོན་འགྲྱོའི་སྐབས་འྱོས་མིའི་ངྱོ་རགས་ཆྱོད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཁ་གསལ་མེད་

པ།

ཆ དངྱོས་གཞིའི་སྐབས་འྱོས་ཤྱོག་ནང་མ་གསལ་བའི་རང་མྱོས་འྱོས་གཞི་

མིང་གསལ་བཀྱོད་རིགས།

ཇ འྱོས་ཤྱོག་ངྱོ་མ་མིན་པའི་དྱོགས་གནས་ཅན་གི་རིགས་བཅས།

༣ རྩིས་མེད་བཏང་བའི་འྱོས་ཤྱོག་དེ་དག་ལ་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་ནས་རྩིས་མེད་གཏྱོང་དགྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་ཟུར་མཆན་

མདྱོར་བསྡུས་རེ་དང༌། འགན་འཛིན་གིས་མིང་རགས་རྒྱག་དགྱོས་པ་ཡིན།

༤ འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར་བེད་སྐབས་ལས་རྒྱུན་བར་མཚམས་དང༌། ས་དགྱོང་

ལས་ཁུངས་ཚུགས་གྲྱོལ་སྱོ་སྱོར་འྱོས་ཤྱོག་དང༌། འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་སྐྱོར་

གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་བྱོར་གར་དང༌། སྐྱྱོན་ཆག་མི་འབྱུང་བའི་འཐུམ་བསྒིལ་

གིས་ཚོགས་མི་ཟུང་སྦྲེལ་གི་ཐྱོག་ནས་འགན་འཛིན་གིས་ཐམ་ཀ་ཕབ་པའམ། 

ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒྱོར་རགས་ཐེལ་རྒྱག་དགྱོས་ཤིང༌། ལྡེ་མིག་དང་ཐེའུ་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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གཉིས་ཀ་མི་གཅིག་ནས་ཉར་མི་ཆྱོག

༥ འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར་སྐབས་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང༌། ཚོགས་མི། 

ཟུར་དཔང་བཅས་སུ་རུང་ནས་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་བེད་ཕྱོགས་ལ་བླྱོ་ཁ་མ་

ཁེངས་པའམ། གྲངས་ནྱོར་བྱུང་བའི་བླྱོ་དྱོགས་བྱུང་མཚམས་ཞིབ་འཇུག་དང༌། 

གྲངས་བཤེར་བསྐྱར་དུ་བེད་དགྱོས་པའི་བསམ་འཆར་འདྱོན་པ་དང་དྱོགས་

གཅྱོད་བེད་ཆྱོག 

༦ ཀ ས་གནས་སྱོ་སྱོར་འྱོས་བསྡུ་ཟིན་རེས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རེས་ལ་མ་གཏྱོགས་

གྲངས་བཤེར་མི་ཆྱོག འྱོན་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སངས་དཀའ་ངལ་

ཅན་གི་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་དུས་ཚོད་གཏན་

འབེབས་ལྟར་གྲངས་བཤེར་དགྱོས་རྒྱུ། འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར་ཟིན་རེས་

ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ནས་མ་འགངས་པར་ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་འྱོས་དམིགས་

སམ་འྱོས་གཞི་དྱོ་བདག་སྱོ་སྱོར་ས་གནས་དེ་ནས་འྱོས་གྲངས་ཇི་ཐྱོབ་

འྱོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་དང༌། ཟུར་དཔང་མཉམ་འཛོམས་ཐྱོག་ས་གནས་

འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྱོས། གསལ་

བསྒགས་ཟིན་པའི་འྱོས་དམིགས་སམ་འྱོས་གཞི་དྱོ་བདག་སྱོ་སྱོར་འྱོས་

གྲངས་ཇི་ཐྱོབ་བསྱོམས་འབྱོར་འཁྱོད་པའི་རེའུ་མིག་ཟུར་འཛར་ ཅ༽ 

ལྟར་ཁ་གསལ་ཁམས་དྭངས་ཤིག་དང༌། དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་འབྱོར་ཇི་བྱུང་དང༌། འྱོས་འཕེན་པ་རྣམས་ལ་འགྲེམས་

སྤེལ་ཇི་སྱོང༌། ལྷག་མ་ཇི་ཡྱོད། འྱོས་ཤྱོག་རྩིས་མེད་ཇི་སྱོང་བཅས་བྱུང་

སྱོང་བསད་གསུམ་གི་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་ཐྱོ་གཞུང་ལ་ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་

འགན་འཛིན་གི་མིང་རགས་དང༌། ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་ཐམ་བཀྱོད་དེ་

འཕྲལ་དུ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགྱོས། དབུས་འྱོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་ནས་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྒིག་གསལ་བཞིན་འྱོས་

ཤྱོག་གྲངས་བཤེར་ཕྱོགས་བསྱོམས་ཟིན་རེས་མཐའ་བསྱོམས་འྱོས་

བསྡུའི་གྲུབ་འབས་གསར་ཤྱོག་དང༌། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག 



ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།

28

ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཁག་བཅས་བརྒྱུད་ཡྱོངས་ཁྱབ་གསལ་

བསྒགས་བེད་དགྱོས།

ཁ གྲངས་བཤེར་ཟིན་པའི་འྱོས་ཤྱོག་རྣམས་དང༌། འྱོས་ཤྱོག་ལྷག་མ་ཇི་ཡྱོད་

བཅས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁུངས་སྱོ་སྱོར་འཐུམ་བསྒིལ་

རགས་སྦར་གིས་ས་གནས་སུ་བརན་འཇྱོག་བེད་དགྱོས་ཤིང༌། དབུས་འྱོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཀའ་འཁྱོལ་མེད་པར་གང་བྱུང་བསྱོག་བཤེར་བས་ཚེ་

འབེལ་ཐྱོགས་པར་དྱོན་ཚན་ ༢༥ པའི་ནང་གསེས་ ༤ དགྱོངས་དྱོན་ལག་

ལེན་བསར་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་སྱོ་ལྔ་པ།  ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་མཐུན་འགྱུར།

ས་གནས་སྱོ་སྱོའི་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་དང་འབེལ་

བའི་རྱོགས་རམ་དགྱོས་ལུགས་རེ་སྐུལ་བྱུང་རིགས་ལ་ས་གནས་སྱོ་སྱོའི་གཞུང་

འབེལ་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་ཚགས་ཚུད་ཡྱོང་སླད་མཐུན་

འགྱུར་རྱོགས་རམ་བེད་དགྱོས་པ་དང༌། གཞུང་འབེལ་ལས་ཁུངས་མེད་རིགས་

ལ་ས་གནས་སྱོ་སྱོས་མཐུན་རྐེན་ཐབས་འཚོལ་བེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་སྱོ་དྲུག་པ།  ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་དང་ཟུར་དཔང་གི་ལས་དྱོད། 

༡ སིད་སྐྱྱོང་དང༌། སྤི་འཐུས་ཀི་སྱོན་འགྲྱོ་དང་དངྱོས་གཞི་འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་

སྐབས། ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་སྱོ་སྱོ་དང་ཟུར་དཔང་བཅས་ལ་ལས་

རྒྱུན་རིང་ལས་དྱོད་ཇི་དགྱོས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འཆར་རྩིས་བཟྱོ་

འགྱོད་ཀིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གཏན་འབེབས་ཆེད་སྐབས་སྱོ་སྱོར་

སྱོན་རྩིས་ནས་བཀའ་འཁྱོལ་ཞུ་དགྱོས།

༢ སིད་སྐྱྱོང་དང༌། བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་སྱོན་འགྲྱོ་དང༌། དངྱོས་གཞིའི་

འྱོས་བསྡུ། དེ་མིན་ལས་དྱོན་གལ་ཆེ་མང་མྱོས་འྱོས་བསྡུ་བེད་དགྱོས་ཀིས་

མཚོན་འཆར་འཕར་གི་འྱོས་བསྡུའི་སྐབས་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

29

ཁུལ་བཅས་སུ་འྱོས་བསྡུའི་ལས་རྒྱུན་རིང་ལས་དྱོད་གཅིག་གྱུར་གནང་རྒྱུ་

དང༌། དེ་མིན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སྐབས་དེའི་འྱོས་བསྡུའི་ཚོགས་མིར་

དམིགས་བསལ་ལེགས་སྱོའི་གནས་འབུལ་བ་རྒྱུ།

༣  ལས་རྒྱུན་ཇི་འགྱོར་དྱོ་བདག་སྱོ་སྱོའི་མིང་རགས་འཁྱོད་པའི་འགེངས་ཤྱོག་

སེང་ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་དག་མཆན་བཀྱོད་དེ་དབུས་འྱོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་སྐབས་འཕྲལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགྱོས། ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་

ཚོགས་མི་དང༌། ཟུར་དཔང་ཁྱོ་ན་ལས་དེ་མིན་ལས་བ་གཞན་ལ་ལས་དྱོད་

ཐྱོབ་ཐང་མེད།

༤  གཞུང་འབེལ་ལས་ཁུངས་སེ་ཚན་མེད་པ་གང་ཞིག་ལ་མཐུན་རྐེན་ས་གནས་

སྱོ་སྱོས་ཐབས་འཚོལ་མི་ཐུབ་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་དང༌། དམིགས་བསལ་དཀའ་

ངལ་ཅན་གི་ས་ཁུལ་ཁག་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་

གཞིར་བཟུང་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་སྐབས་འགྲྱོ་གྲྱོན་གཏྱོང་དགྱོས་རྣམས་

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་སྱོན་རྩིས་ཁྱོངས་འཆར་

འབུལ་ཞུ་འཁྱོལ་དགྱོས།

ལེའུ་བཞི་པ།

བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་སྱོ་བདུན་པ།  བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་ཡྱོང་ཁུངས་དང་གྲངས་ཚད།

བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་ ༣༧ པའི་དགྱོངས་དྱོན་བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་

རྣམས་ཀི་ཡྱོང་ཁུངས་དང༌། རྩ་འབྱོར་གི་གྲངས་ཚད།

༡ བྱོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཆྱོལ་ཁ་རེ་ནས་འྱོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་ཕྱོ་མྱོ་ཁྱད་མེད་

བཅུ་རེ་དང༌།  དེའི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མེད་གཉིས་རེ་དགྱོས།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འོས་བསྡུ།
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༢ རིང་མ་དང༌།  བཀའ་བརྒྱུད།  ས་སྐྱ།  དགེ་ལུགས།  གཡུང་དྲུང་བྱོན་བཅས་

ལྔ་པྱོ་རེ་རེ་ནས་འྱོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་གཉིས་རེ།

༣ བང་ཨ་རི་དང་། ལྷྱོ་ཨ་རི་ཁུལ་གནས་སྱོད་བྱོད་མིའི་ཁྱོངས་ནས་འྱོས་བསྡུ་

བས་པའི་སྤི་འཐུས་གཉིས།

༤ ཡུ་རྱོབ་དང་། ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་གནས་སྱོད་བྱོད་མིའི་ཁྱོངས་ནས་འྱོས་བསྡུ་

བས་པའི་སྤི་འཐུས་གཉིས།

༥ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྱོ་སེ་ཀེ་ལེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་གནས་

སྱོད་བྱོད་མིའི་ཁྱོངས་ནས་འྱོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་གཅིག་བཅས་བྱོད་

མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་རྩ་འབྱོར་ ༤༥ ངེས་པ་ཡིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལས་

གཞན་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་སྱོད་བྱོད་མིས་ཆྱོལ་ཁ་ཆྱོས་བརྒྱུད་

ཀི་སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་གཞིར་ཞུགས་པ་དང་འྱོས་ཤྱོག་འཕེན་མི་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་སྱོ་བརྒྱད་པ།  བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད།

བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཉིན་ནས་

བཟུང་ལྱོ་ལྔ་རེ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་སྱོ་དགུ་པ།  བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་ཆྱོས།  

བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་གཞིར་ཞུགས་པ་ལ།

༡  བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢  རང་ལྱོ་ ༢༥ ཧིལ་པྱོ་ལྱོན་པ།

༣  ཁིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་

བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

༤  བུ་ལྱོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥  ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྱོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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༦  བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ། བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་

ལས་བེད་ཅེས་པ། བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དབུས་དང༌། གཤམ་འྱོག་ལས་

ཁུངས་ཁག་ཏུ་སི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་དང་། ཆྱོད་

གན། དམིགས་བསལ་ལས་བེད་བཅས་ལ་གྱོ་དགྱོས་ཤིང༌། ལས་བེད་འདི་

རིགས་འྱོས་གཞིར་སླེབས་ཤིང་རང་ངྱོས་ནས་འྱོས་གཞིར་ཞུགས་འདྱོད་ཡྱོད་

ཚེ་ལས་བེད་ནས་རྩ་དགྱོངས་ཞུས་འཁྱོལ་དགྱོས་པ་ཡིན།

༧ བྱོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྱོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྱོན་དང༌། གྱོ་

གནས།  དངུལ་དངྱོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྱོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།  

༨ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འྱོས་བསྡུའི་ཁིམས་

ལུགས་སམ་ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ།

༩ བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྱོ་གཏད་མེད་པའམ། བྱོད་

མིའི་རྩ་དྱོན་ལ་གནྱོད་པའི་ལས་དྱོན་གང་རུང་དང༌། དངྱོས་ཤུགས་བརྒྱུད་

གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའི་དན་རགས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པ།

དྱོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ།  སྤི་འཐུས་ལ་མ་འྱོས་པའི་གནད་དྱོན་ཐག་གཅྱོད།

སྐྱེ་བྱོ་གང་ཞིག་གྱོང་འཁྱོད་དྱོན་ཚན་ནང་གསལ་སྤི་འཐུས་ལ་མ་འྱོས་པའི་

ཀླན་ཀ་སྤི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་བྱུང་རིགས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་

གཅྱོད་བས་པར་མྱོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་

གཏུགས་བེད་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ།  འྱོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་དང་འདེམས་སྒྲུག་

བེད་ཕྱོགས།

༡  སྒིག་གཞི་འདི་དང༌། གཙོ་བྱོ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འབེལ་ཡྱོད་དྱོན་ཚན་ཁག་གི་

དགྱོངས་དྱོན་གཞིར་བཟུང་སྐྱེ་བྱོ་སུ་རུང་རང་ཉིད་ཀི་ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་ཐྱོབ་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འོས་བསྡུ།
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ཆའི་སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་ཆྱོག

༢  སྐྱེ་བྱོ་གང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བེད་པ་ལ།

ཀ དྱོན་ཚན་ ༣༩ ནང་གསལ་སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་ཆྱོས་ཚང་བ།

ཁ ཐྱོབ་ཁུངས་དེ་གའི་འྱོས་འཕེན་པ་ཚད་ལྡན་རྒྱུས་ཅན་ ༢༥ ནས་འགན་

འཁུར་གིས་རྒྱབ་སྐྱྱོར་ཡྱོད་པ།

༣  དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་བསྒགས་དགྱོས་པ་གཤམ་གསལ།

ཀ ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་སྤི་འཐུས་ཀི་ཐྱོབ་ཆའི་འྱོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་

ཞུགས་བ་རྒྱུར་སྙན་ཞུས་ཀིས། ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འགེངས་

ཤྱོག་ཞུ་ལེན་དང༌།  དྱོ་བདག་གི་ལྱོ་རྒྱུས་བཅས་ཕིར་འབུལ་བ་རྒྱུའི་དུས་

ཚེས།

ཁ དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བས་པའི་འྱོས་གཞི་ལ་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ནས་བརག་ཞིབ་རྩད་གཅྱོད་དང་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས། 

ག སྐྱེ་བྱོ་གང་ཞིག་དང་བླངས་འྱོས་གཞི་ནས་རང་མྱོས་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུའི་

དུས་ཚེས།

ང དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་བསྱོམས་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་

འྱོས་གཞི་རྣམས་ཀི་མིང་དང༌། འད་པར། མཚོན་རགས། ཐྱོབ་ཁུངས། ད་

ལྟའི་སྱོད་གནས། ལྱོ་རྒྱུས་མདྱོར་བསྡུས་བཅས།

དྱོན་ཚན་ཞ་ེགཉིས་པ།  དང་བླངས་འྱོས་གཞིའ་ིའགེངས་ཤྱོག་འབུལ་ཕྱོགས་དང་འབུལ་དུས།

༡ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་དྱོ་བདག་སྤི་འཐུས་འྱོས་གཞིར་དང་བླངས་

འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ། དང་བླངས་འྱོས་གཞིའི་འགེངས་ཤྱོག་

དང༌།  རྒྱབ་སྐྱྱོར་འགེངས་ཤྱོག་རྩིས་ལེན་བེད་དགྱོས།

༢ ཟུར་འཛར་ ཆ༽ དང་ ཇ༽ གཞིར་བཟུང་འྱོས་གཞིའི་འགེངས་ཤྱོག་དང་

རྒྱབ་སྐྱྱོར་འགེངས་ཤྱོག་ནང་འཚེམས་ལུས་ནྱོར་འཁྲུལ་མེད་པར་བསྐངས་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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ནས།  དང་བླངས་འྱོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བེད་པྱོ་རང་ཉིད་དང༌།  ཐྱོབ་

ཁུངས་དེ་གའི་འྱོས་འཕེན་པ་ཚད་ལྡན་རྒྱུས་ཅན་ ༢༥ ནས་འགན་འཁུར་རྒྱབ་

སྐྱྱོར་གི་མིང་རགས་འཁྱོད་པའི་ཡིག་ཆ་བཅས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་

གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ནང་ཚུན་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་ཟིན་

པ་དགྱོས།

༣  དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བེད་པྱོ་སྱོ་སྱོ་ནས་འགེངས་ཤྱོག་ཁག་དང་ཆབས་

ཅིག་འབའ་དངུལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཧིན་སྒྱོར་ ༡༥༠༠༠ རེ་དང༌། རྒྱ་

བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཨ་སྒྱོར་ ༥༠༠ རེ་ས་

གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཟུར་འཇྱོག་བེད་དགྱོས།

ཀ དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བས་པའི་སྐྱེ་བྱོ་གང་ཞིག་ཐྱོབ་ཁུངས་གང་ཡང་

རུང་བ་དེའི་འྱོས་གཞིའི་མི་གྲངས་ཇི་ཡྱོད་ཀི་མཐའ་མའི་འྱོས་ཐྱོབ་གྲངས་

འབྱོར་ཡྱོངས་རྱོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྱོམས་པའི་འབྱོར་དེ་དག་འྱོས་

གཞི་རྣམས་ལ་ཆ་སྙྱོམ་དུ་བགྱོས་པའི་གྲངས་འབྱོར་དེའི་བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་

ཐམ་པ་དྱོ་བདག་དེར་ཐྱོབ་ན་སྤི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐྱོན་མ་བྱུང་རུང༌། ཐྱོག་

མར་ཟུར་འཇྱོག་བས་པའི་འབའ་དངུལ་རྣམས་དྱོ་བདག་ལ་ཕིར་སྤྱོད་བེད་

དགྱོས། གྱོང་གསལ་ལྟར་གི་བརྒྱ་ཆ་མ་ལྱོན་ཚེ་འབའ་དངུལ་དེ་དག་ཕིར་

སྤྱོད་བེད་མི་དགྱོས།

ཁ དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བེད་པྱོར་འབའ་དངུལ་ཕིར་སྤྱོད་དགྱོས་མིན་

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་བསྐྱོར་གིས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་བརྒྱུད་དྱོ་བདག་སྱོ་སྱོར་བརྡ་ཐྱོ་གཏྱོང་རྒྱུ་དང༌། ཕིར་སྤྱོད་མ་དགྱོས་

པའི་དངུལ་འབབ་རྣམས་གཞུང་གི་ཕྱོགས་བསྱོམས་མ་དངུལ་ནང་འཇྱོག་

དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ། དང་བླངས་འྱོས་གཞིར་བརག་ཞིབ་རྩད་གཅྱོད་དུས་ཚེས།

༡ དང་བླངས་འྱོས་གཞི་རྣམས་འྱོས་མིན་བརག་ཞིབ་བ་རྒྱུ་འགེངས་ཤྱོག་འབུལ་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འོས་བསྡུ།
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རྒྱུའི་དུས་ཚེས་རྱོགས་པའི་ཕི་ཉིན་ནས་འགྱོ་འཛུགས་བེད་དགྱོས།

༢ ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་དང༌། 

དང་བླངས་འྱོས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱྱོར་བེད་པྱོ་བཅས་ཚོགས་བསྐྱོང་བརྡ་ཐྱོ་གཞིར་

བཟུང་འདུ་འཛོམས་ཐྱོག་འགེངས་ཤྱོག་ཡྱོངས་རྱོགས་ལ་བརག་ཞིབ་ཐུབ་

པའི་དགྱོས་ངེས་ཀི་དུས་ཚོད་སྤྱོད་དགྱོས།

༣ ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་ཚོགས་ཐྱོག་ཏུ་འྱོས་གཞིའི་འགེངས་

ཤྱོག་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་གིས་འྱོས་གཞི་གང་ཞིག་གཤམ་གསལ་དྱོན་

གནད་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཕིར་འཐེན་བེད་དགྱོས།

ཀ ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་ནང་གསལ་འཐུས་

མིའི་འྱོས་ཆྱོས་དང་མི་ལྡན་པ།

ཁ  གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ནང་འགེངས་ཤྱོག་ཕུལ་འབྱོར་མ་བྱུང་བ།

ག འབའ་དངུལ་ཟུར་འཇྱོག་མ་བས་པ།

ང འྱོས་གཞིའི་འགེངས་ཤྱོག་ཐྱོག་དང་བླངས་པ་དང༌།  རྒྱབ་སྐྱྱོར་བ་གཉིས་ཀའི་

མིང་རགས་ངྱོ་མ་མེད་པ།

ཅ འྱོས་གཞི་རང་ཉིད་བྱོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་རང་བཞིན་དྱོར་ཟིན་པའམ། དཔྱ་

དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡྱོད་པ།

ཆ བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྱོ་གཏད་མེད་པའམ། 

བྱོད་མིའི་རྩ་དྱོན་ལ་གནྱོད་པའི་ལས་དྱོན་གང་རུང་དང་དངྱོས་ཤུགས་

བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའི་དན་རགས་ཡྱོད་པ་བཅས།

དྱོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ།  དང་བླངས་འྱོས་གཞི་ནས་ཕིར་འཐེན།

༡ དང་བླངས་འྱོས་གཞིའི་ཁྱོངས་ནས་ཕིར་འཐེན་ཆྱོག་པའི་དུས་ཚེས་མཐའ་མ་

འྱོས་གཞིར་བརག་ཞིབ་ཟིན་རེས་ཀི་ཉིན་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་ཅིང༌། དུས་བཀག་

དེའི་ནང་ཚུན་ཕིར་འཐེན་བས་རིགས་ནས་འབའ་དངུལ་ཕིར་ཞུ་བེད་ཆྱོག



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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༢ རང་ཉིད་འྱོས་གཞི་ནས་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུའི་མིང་རགས་སྦར་མའི་སྙན་ཞུ་ས་

གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་རེས་སླར་ཡང་སྐབས་དེའི་དང་བླངས་འྱོས་

གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ།  དང་བླངས་འྱོས་གཞིའི་དུས་ཚེས་དང༌། མིང་ཐྱོ་འབུལ་ཕྱོགས།

དང་བླངས་འྱོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་དང༌། བརག་ཞིབ། ཕིར་འཐེན་བཅས་

སྤི་འཐུས་ཀི་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་བསྡུའི་ཉིན་གཉིས་གྱོང་ཐག་གཅྱོད་ཟིན་པ་བ་

དགྱོས། ཐག་གཅྱོད་ཟིན་མཚམས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྱོས་གཞིའི་

འགེངས་ཤྱོག་དང༌། འྱོས་གཞི་སྱོ་སྱོའི་ལྱོ་རྒྱུས་མདྱོར་བསྡུས་རེ་བཅས་དབུས་

འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འབུལ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པ།  སྤི་འཐུས་འྱོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག

ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁྱོངས་མི་མང་རྣམས་ལ་འྱོས་

དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་དགྱོས་པའི་བཀྱོད་བྱུས་དང༌། བརྡ་ཁྱབ་གཏྱོང་རྒྱུ།

༡ ས་གནས་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཐྱོབ་ཁུངས་ཀི་

སེ་ཚན་མ་འདེས་པ་བ་རྒྱུ། ཆྱོལ་ཁ་མི་འད་བའི་བཟའ་ཚང་རྣམས་ཆྱོལ་

ཁྱོངས་དྱོ་བདག་སྱོ་སྱོའི་རང་དབང་འདྱོད་མྱོས་ཀིས་ཐག་གཅྱོད་ཇི་བས་

ལ་རྩ་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌། དེ་ལྟའི་བཟའ་ཚང་གི་ཕྲུ་གུ་རང་ལྱོ་ ༡༨ ཧིལ་པྱོ་

ལྱོན་མཚམས་ཕ་མ་སུ་རུང་གི་ཆྱོལ་ཁར་རང་མྱོས་ཀིས་ཞུགས་ཆྱོག་ཅིང༌། 

རེས་སུ་ཆྱོལ་ཁ་གཞན་གི་བཟའ་ཟླ་བྱུང་ཚེ་ཆྱོལ་ཁ་བརེ་བསྒྱུར་གི་གྱོ་

སྐབས་ཐེངས་གཅིག་སྤྱོད་ཆྱོག

༢ འྱོས་འཕེན་པ་རྣམས་ནས་འྱོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་མ་བས་གྱོང་འྱོས་

དམིགས་ལ་ཁིམས་མཐུན་འྱོས་ཆྱོས་ཇི་དགྱོས་ཀི་གནས་ལུགས་ཤེས་

རྱོགས་ཆེད། ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཅའ་ཁིམས་དང༌། ཁིམས་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འོས་བསྡུ།
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སྒིག་ཁག་ནང་གསལ་འྱོས་ཆྱོས་དང་འབེལ་བའི་དྱོན་ཚན་རྣམས་སྒྱོག་སྦང་

དང༌། འགྲེལ་བཤད་བེད་དགྱོས།

༣ འྱོས་འཕེན་པ་སྱོ་སྱོ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བ་རྒྱུའི་འྱོས་དམིགས་ཀི་གྲངས་

ཚད་ཆྱོལ་ཁ་རེ་རེར་སྤི་འཐུས་ཕྱོ་མྱོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེ་དང༌། དེའི་ནང་ཉུང་

མཐར་བུད་མེད་གཉིས་རེ་དགྱོས། དགྱོན་ཁག་དང༌། ཆྱོས་ཀི་ཚོགས་སེ་

ཁག་ནས་རང་རང་ཆྱོལ་ཁའི་ཐྱོབ་ཆའི་གྲངས་ཚད་སྤི་མཚུངས་ཐྱོག་ཆྱོས་

བརྒྱུད་སྱོ་སྱོར་ཐྱོབ་ཆའི་སྤི་འཐུས་གཉིས་རེ། བང་ཨ་རི་དང་ལྷྱོ་ཨ་རི་

ཁུལ་དུ་ཐྱོབ་ཆའི་སྤི་འཐུས་གཉིས། ཡུ་རྱོབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་དུ་ཐྱོབ་

ཆའི་སྤི་འཐུས་གཉིས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྱོ་

སེ་ཀེ་ལེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་དུ་ཐྱོབ་ཆའི་སྤི་འཐུས་གཅིག་བཅས་ལས་བརྒལ་བ་

འདེམས་སྒྲུག་མི་ཆྱོག

༤ འྱོས་འཕེན་པ་སྱོ་སྱོ་ནས་འྱོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་བེད་སྐབས་འྱོས་

དམིགས་རྣམས་ཀི་མིང་དང༌། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའི་སྱོད་གནས། ད་ལྟའི་ལས་

གནས་སམ་སྱོན་གི་ལས་གནས། ཁྱད་མིང་ངམ་ནང་མིང་ལྟ་བུ་མིང་འད་

གཞན་དང་མི་ནྱོར་བའི་ཁྱད་མིང་རེ་བཅས་ཁ་གསལ་འགྱོད་ཐབས་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པ།  འྱོས་ཐྱོབ་གྲངས་བཤེར་ཕྱོགས་བསྱོམས་དང་འྱོས་གཞི་

གཏན་འབེབས།

༡  དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་དུས་ཚེས་ནང་

ཚུན་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཁག་ནས་འྱོས་གཞིའི་ཐྱོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་

ཁག་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་དུས་ཐྱོག་ངེས་འབུལ་ཐུབ་པ་དགྱོས། གལ་

སིད་ས་གནས་ཐག་རིང་སྦྲག་ལམ་གི་མཐུན་རྐེན་ཇི་བཞིན་མེད་རིགས་ཁག་

ནས་འྱོས་གཞིའི་ཐྱོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་རྣམས་དུས་ཐྱོག་འབུལ་འབྱོར་མ་བྱུང་ཚེ་

ས་ཁུལ་དེ་དག་གི་གནས་སངས་དང༌། མི་འབྱོར་མང་ཉུང་ལ་སབས་བསྟུན་

དགྱོངས་བཞེས་ཀིས་འྱོས་གཞི་གཏན་འབེབས་བེད་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ནས་ལས་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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ཉིན་བདུན་རིང་ཕི་སྣུར་བེད་ཆྱོག

༢ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྱོ་སྱོ་ནས་འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར་བས་པའི་

ཐྱོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་རྣམས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕིར་འབུལ་བྱུང་

མཚམས་སྱོ་སྱོར་འབྱོར་ཐྱོ་དེབ་བཀྱོད་ཀིས། འྱོས་གཞི་གཏན་འབེབས་

གྲངས་བཤེར་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་བར་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཁུངས་གཅིག་ཏུ་ཉར་

འཇྱོག་དགྱོས་པ་ལས་གང་བྱུང་སྱོག་བཤེར་བེད་མི་ཆྱོག

༣ འྱོས་གྲངས་ཞིབ་བཤེར་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ཉིན་དྱོན་ཚན་ ༡༠ ནང་གསེས་ ༣ 

གཞིར་བཟུང་འྱོས་ཐྱོབ་ཐྱོ་གཞུང་དང༌།  ཡིག་ཆ་རྣམས་བསྱོག་བཤེར་བེད་

ཆྱོག

༤ འྱོས་གྲངས་ཞིབ་བཤེར་སྐབས་འྱོས་ཐྱོབ་གྲངས་འབྱོར་མང་རིམ་བསར་

བསྒིགས་ཀིས་མིང་དང༌། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའི་སྱོད་གནས། ད་ལྟའི་ལས་གནས་

སམ་སྱོན་གི་ལས་གནས། འྱོས་གྲངས་ཇི་ཐྱོབ་ཀི་གྲངས་འབྱོར་གསལ་བཀྱོད་

ཀིས་མིང་གཞུང་རེའུ་མིག་བཟྱོ་འགྱོད་བེད་དགྱོས་པ་དང༌། ཟུར་དཔང་དུ་

སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆྱོལ་ཁ་ཆྱོས་བརྒྱུད་སྱོ་སྱོའི་ཐྱོབ་ཁྱོངས་ནས་སྤི་

འཐུས་རེ་དམིགས་འཛུགས་གནང་དགྱོས། རྩ་འབྱོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་

བྱུང་ཕིན་འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར་བེད་ཆྱོག

༥  མིང་གཞུང་རེའུ་མིག་ནས་ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་ཐྱོབ་ཆའི་གྲངས་འབྱོར་དེའི་

ཉིས་ལྡབ་ཀི་འྱོས་གཞི་གཏན་འབེབས་བེད་དགྱོས། གལ་ཏེ་སྐྱེ་བྱོ་གང་ཞིག་

སིད་སྐྱྱོང་ངམ། སྤི་འཐུས་ཐྱོབ་ཁུངས་གཉིས་ཀི་འྱོས་གཞིའི་ཁྱོངས་ཡྱོད་ན་

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དྱོ་བདག་ཁུངས་གང་ཞིག་གི་ནང་ཞུགས་

འདྱོད་ཡྱོད་མེད་འདི་རྩད་ཀིས་གཏན་འབེབས་བེད་དགྱོས།

༦ འྱོས་དམིགས་ནང་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུའི་འྱོས་གཞི་རྣམས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་ནས་བརག་ཞིབ་ཀིས་འྱོས་གཞི་གང་ཞིག་སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ ༢༥ 

ནང་གསེས་ ༡།༢།༣།༡༠།༡༡ བཅས་དང་། དྱོན་ཚན་ ༤༣ ནང་གསེས་ ༣ 

པ་གཞིར་བཟུང་ཕིར་འཐེན་བེད་ཆྱོག



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འོས་བསྡུ།
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དྱོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ།  འྱོས་ཤྱོག་བཟྱོ་སྐྲུན།

༡  ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོ་ངྱོས་འཛིན་བདེ་ཆེད་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྱོས་

ཤྱོག་ཚོན་མདྱོག་མི་འད་བ་བཟྱོ་སྐྲུན་གཏན་འབེབས་བེད་དགྱོས།

༢  འྱོས་ཤྱོག་སྱོ་སྱོའི་ནང་འྱོས་གཞིའི་མིང་ཐྱོ་རྣམས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་

མིང་གཞུང་གྱོ་རིམ་ལྟར་དང༌།  མིང་འད་ཡྱོད་ཚེ་ཕན་ཚུན་ངྱོས་འཛིན་བདེ་

ཆེད་གསལ་ཁ་འགྱོད་དགྱོས།

༣ འྱོས་གཞི་སྱོ་སྱོའི་འད་པར་དང་མཚོན་རགས་རེ་འགྱོད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ།  འྱོས་གཞི་གསལ་བསྒགས།

༡ དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་གྱོང་དུ་འྱོས་

ཁྱོངས་ནས་དགྱོངས་ཞུ་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་སྤྱོད་ཆེད།

ཀ འྱོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་པའི་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ 

གྱོང་ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་ཐྱོབ་ཆའི་གྲངས་ཚད་ཀི་གསུམ་ལྡབ་ལས་མི་ཉུང་

བའི་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྱོས།

ཁ སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་གཞི་ནས་དགྱོངས་ཞུ་བེད་འདྱོད་ཡྱོད་རིགས་དབུས་འྱོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་དགྱོངས་པ་ཞུ་འཁྱོལ་དགྱོས་པ་དང༌། དངྱོས་

གཞིའི་འྱོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་རེས་དགྱོངས་ཞུ་མི་

ཆྱོག

༢ ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་སྱོ་སྱོའི་ཁྱབ་ཁྱོངས་སུ་ཡྱོད་པའི་འྱོས་

གཞི་རྣམས་ཀི་ལྱོ་རྒྱུས་བསྡུ་ལེན་གིས་ཞིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་དབུས་འྱོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགྱོས།

༣ དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་གཞིར་སྒིག་གསལ་འྱོས་

ཆྱོས་ཚང་ཡྱོད་མེད་དང་། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡྱོད་མེད་བརག་ཞིབ་རྩད་

གཅྱོད། དགྱོངས་ཞུའི་རིགས་བཅས་གྲུབ་རེས་དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་གཞི་གསལ་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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བསྒགས་བེད་དགྱོས།

ཀ དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་བསྡུ་བ་རྒྱུའི་ཉིན་གྲངས་ ༢༠ གྱོང༌། དབུས་འྱོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒགས་སྱོན་སྱོང་ནང་གསལ་ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་

ཐྱོབ་ཆའི་གྲངས་ཚད་ཀི་ཉིས་ལྡབ་ཐྱོག་དང་བླངས་ཇི་ཡྱོད་སྱོ་སྱོའི་ལྱོ་རྒྱུས་

མདྱོར་བསྡུས་རེ་དང༌། འད་པར། འྱོས་གཞིའི་མཚོན་རགས་བཅས་མཐའ་

བསྱོམས་གཏན་འབེབས་ཀིས་ཡྱོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྱོས། 

ཁ དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་འྱོས་གཞི་དེ་

དག་གི་སྐྱོར་དང་བཀྱོད་ཁྱབ་བཅས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྱོ་སྱོར་

གཏྱོང་དགྱོས། ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒགས་ཀི་འབྲུ་

དྱོན་གཞིར་བཟུང་འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་སྱོ་སྱོའི་ཁྱབ་ཁྱོངས་མི་མང་ལ་

འྱོས་གཞི་ཁག་ཡིད་འཇགས་བླྱོ་ངེས་ཐུབ་པའི་གསལ་བསྒགས་འཐུས་ནན་

ཐྱོག་མི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཆེ་ས་ཁག་ལ་འགྲེམས་སྦར་བེད་དགྱོས།

༤  དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་རེས་སུའང་འྱོས་བསྡུ་མ་

བས་གྱོང་འྱོས་གཞི་སུ་རུང་ལ་འྱོས་ཆྱོས་ཚང་མིན་གི་ཀླན་ཀ་སྤི་སྒེར་སུ་ཐད་

ནས་བྱུང་བའམ། དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཤེས་རྱོགས་བྱུང་སྐབས། 

ཁིམས་མཐུན་ཞིབ་འཇུག་གིས་སྒིག་དྱོན་གཞིར་བཟུང་གསལ་བསྒགས་ཟིན་

པའི་འྱོས་གཞི་ཆ་ཚང་ངམ་འྱོས་གཞི་བེ་བག་པ་སུ་རུང་ཕིར་འཐེན་ཆྱོག་ཅིང༌། 

འྱོས་གཞི་ཆ་ཚང་ཕིར་འཐེན་བས་པ་ཡིན་ན་བསྐྱར་དུ་འྱོས་བསྡུ་བེད་དགྱོས་

པ་དང༌། འྱོས་གཞི་བེ་བག་པ་ཕིར་འཐེན་བས་པའམ་གྱོ་བུར་འཆི་སྐྱྱོན་བྱུང་བ་

ཡིན་ན། འྱོས་གཞིའི་གྲངས་འབྱོར་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཐག་གཅྱོད་བ་འཐུས།

དྱོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ།  དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་བསྡུ།

དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྐབས་བབ་ལས་དྱོན་རྣམས་དྱོན་ཚན་ ༣༡ དང་ 

༣༢།༣༣།༣༤ གཞིར་བཟུང་ལག་བསར་བེད་དགྱོས་པ་དང༌། འྱོས་ཤྱོག་

འགྲེམས་སྤྱོད་སྐབས་སྱོན་འགྲྱོ་དང་དངྱོས་གཞི་གཉིས་ཀར་གལ་ཏེ་ས་གནས་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འོས་བསྡུ།
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གཞན་ནས་སླེབས་པའི་མི་ཞིག་ལ་ཡྱོང་ཁུངས་ས་གནས་དེ་ནས་དང་བླངས་

དཔྱ་དངུལ་གི་ལག་དེབ་ཐྱོག་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་ཐམ་འཁྱོད་

པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྱོད་ཀི་མིང་རགས་དང་སྦྲགས་དེབ་འགྱོད་བས་པའི་ཨང་

གྲངས་མིག་སྱོན་བ་རྒྱུ་ཡྱོད་ཚེ་ས་གནས་དེ་རང་གི་མིང་གཞུང་ནང་མེད་ན་ཡང་

ཐྱོབ་ཁུངས་མ་ནྱོར་བར་འྱོས་ཤྱོག་འགྲེམས་སྤྱོད་བེད་ཆྱོག་པ་དང༌། ཐྱོབ་ཁུངས་

གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་གཞུང་རེའུ་མིག་གཤམ་དུ་ས་གནས་དང༌། མི་མིང༌། འྱོས་

བསྡུ་བའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྱོད་ཨང་གྲངས། དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀི་ཨང་

གྲངས་བཅས་གསལ་པྱོ་འགྱོད་དགྱོས།  སིད་སྐྱྱོང་གི་ཐད་ཟུར་འཛར་ ག༽ འྱོག་

གྱོང་བཞིན་ལག་དེབ་ཨང་གྲངས་བཅས་གསལ་པྱོ་འགྱོད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ང་གཅིག་པ།  འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར་ཕྱོགས་བསྱོམས།

འྱོས་ཐྱོབ་གྲངས་བཤེར་དྱོན་ཚན་ ༣༤ གཞིར་བཞག་ཐྱོག

༡ ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་ཁྱོངས་ནས་འྱོས་གྲངས་མང་རིམ་རྩེ་བཏྱོག་གིས་ཆྱོལ་

ཁ་རེར་ཕྱོ་མྱོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེ་དང༌། དེའི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མེད་གཉིས་རེ། 

ཆྱོས་བརྒྱུད་སྱོ་སྱོར་མི་གྲངས་གཉིས་རེ། ཡུ་རྱོབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་དུ་མི་

གྲངས་གཉིས་དང༌། བང་ཨ་རི་དང་ལྷྱོ་ཨ་རི་ཁུལ་དུ་མི་གྲངས་གཉིས། རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྱོ་སེ་ཀེ་ལེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་དུ་མི་གྲངས་

གཅིག་བཅས་བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་སུ་འྱོས་འདེམས་བྱུང་བ་ཡིན།

༢ སྤི་འཐུས་དུས་ཡུན་ནང་ས་མིག་སྱོང་པ་ཐྱོན་ཚེ། བར་མའི་འྱོས་བསྡུ་མ་དགྱོས་

པར་སྒུག་ཐྱོའི་གྲལ་མཚམས་གར་འཁེལ་ནས་ཚབ་གསར་འཇུག་རྒྱུའི་ཆེད། 

འྱོས་ཐྱོབ་མང་རིམ་བཞིན་ཐྱོར་བཀྱོད་དེ་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང༌། ཟུར་

དཔང་རྣམས་ཀི་མཚན་རགས་བཀྱོད་པ་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཉར་དགྱོས།

༣ སྤི་འཐུས་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་ཡྱོངས་རྱོགས་སྤི་འཐུས་གསར་པས་དམ་

འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ཀི་ཉིན་གྲངས་ ༡༥ གྱོང་དུ་ངེས་པར་མཇུག་བསྒིལ་

ཐུབ་པ་དགྱོས།



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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དྱོན་ཚན་ང་གཉིས་པ།  རྒྱ་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་དང༌། འདེམས་ཐྱོན་སྤི་འཐུས་སྱོ་

སྱོར་བརྡ་ལན་སྤྱོད་ཕྱོགས།

༡ འདེམས་ཐྱོན་བྱུང་བའི་བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་མིང་དང༌།  འད་

པར།  ད་ལྟའི་སྱོད་གནས། འྱོས་གྲངས་བཅས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

གསལ་བསྒགས་བེད་དགྱོས།

༢ འདེམས་ཐྱོན་བྱུང་བའི་སྤི་འཐུས་སྱོ་སྱོར་འྱོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐྱོབ་པའི་གནས་

ཚུལ་དང་སྦྲགས་བཞུགས་སྒར་དུ་དམ་བཅའ་འབུལ་བར་ངེས་བཅར་དགྱོས་

རྒྱུའི་ཚེས་གྲངས་ཁ་གསལ་འཁྱོད་པའི་བརྡ་ལན་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

ནས་ངེས་པར་འཕྲྱོད་ཐབས་བེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ང་གསུམ་པ། སྤི་འཐུས་དང༌། སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གི་དུས་

ཡུན།

སྤི་འཐུས་དང་སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་བསྡུ་ནམ་དགྱོས་སྐབས་འྱོས་བསྡུའི་འགན་

འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་ཀིས་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་ནས་འྱོས་བསྡུའི་

ལས་རིམ་འགྱོ་འཛུགས་བེད་པ་དང༌།  དངྱོས་གཞིའི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་

བས་པའི་ཉིན་སྐབས་དེའི་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་གྲུབ་པར་ངྱོས་འཛིན་བེད་དགྱོས།

ལེའུ་ལྔ་པ།

སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པའི་འྱོས་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་ང་བཞི་པ།  འྱོས་གཞིའི་ཡྱོང་ཁུངས་དང༌། འྱོས་བསྡུ་བེད་པྱོ།

སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པའི་འྱོས་གཞི་ཡྱོང་ཁུངས་དང༌། 

འྱོས་བསྡུ་བེད་པྱོ་བྱོད་མ་ིམང་སྤ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིསྤ་ིའཐུས་ཁྱོ་ན་ཡིན།



སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པའི་འྱོས་བསྡུ།

42

དྱོན་ཚན་ང་ལྔ་པ།  འྱོས་བསྡུ་བེད་ཕྱོགས།

བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་ ༤༥ ནང་གསལ།  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ་གཅིག་དགྱོས་པར་སྱོན་ལ་

ཚོགས་གཙོའི་འྱོས་བསྡུ་དང༌། དེ་རེས་ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པའི་འྱོས་བསྡུ་གཉིས་

ས་རེས་གྱོ་རིམ་བཞིན་བེད་དགྱོས། འྱོན་ཀང་ངྱོ་ཡྱོད་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀིས་འྱོས་

མི་ཞིག་ལ་སྤི་མྱོས་བྱུང་ཚེ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བརག་ཞིབ་ཀིས་ཐག་

གཅྱོད་བྱུང་མཚམས་འདེམས་ཐྱོན་བྱུང་བར་གསལ་བསྒགས་བེད་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་ང་དྲུག་པ།  ཚོགས་གཙོའི་འྱོས་བསྡུ།

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཀམ་པའི་ལས་ཐམ་སྦར་མའི་འྱོས་ཤྱོག་

ནང་གསལ་འྱོས་གཞི་སྤི་འཐུས་ཡྱོངས་རྱོགས་ནས་སུ་འྱོས་གཅིག་ལ་སྤི་འཐུས་

སྱོ་སྱོས་རང་མྱོས་འྱོས་ཐམ་བརྒྱབས་ཏེ་གསང་བའི་འྱོས་ཤྱོག་འཕེན་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ང་བདུན་པ།  འྱོས་གྲངས་འད་མཉམ་ཐྱོན་ཚེ་བེད་ཕྱོགས། 

༡ འྱོས་གྲངས་མང་ཐྱོན་རྩེ་བཏྱོག་འད་མཉམ་ཐྱོན་ཚེ་འྱོས་གྲངས་འད་མཉམ་དེ་

དག་ལ་བསྐྱར་དུ་འྱོས་ཤྱོག་འཕེན་དགྱོས། མུ་མཐུད་འད་མཉམ་ཐེངས་གསུམ་

ཐྱོན་ཚེ་སླར་ཡང་དྱོན་ཚན་ ༥༦ པ་ལྟར་འྱོས་བསྡུ་བ་དགྱོས།

༢ སླར་ཡང་འྱོས་བསྡུ་བས་ཀང་གྱོང་གསལ་ནང་གསེས་ ༡ ལྟར་འད་མཉམ་

ཐེངས་གསུམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སྐབས་དེའི་སྤི་འཐུས་དུས་ཡུན་ཆ་བགྱོས་ཀིས་

ཚོགས་གཙོ་རེས་མྱོས་བ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ།  འྱོས་ཤྱོག་རྩིས་མེད་གཏྱོང་ཕྱོགས།

འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར་སྐབས་དྱོན་ཚན་ ༣༤ ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་

ལྟར་རམ། དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གྱོ་སྒིག་བས་པའི་འྱོས་ཐམ་བེད་སྤྱོད་

མ་བས་པའི་འྱོས་ཤྱོག་དེ་ཉིད་རྩིས་མེད་དང༌། འྱོས་སྒམ་ནས་འྱོས་འཕེན་པའི་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

43

གྲངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འྱོས་ཤྱོག་ཐྱོན་ཚེ། འྱོས་ཤྱོག་ཡྱོངས་རྱོགས་རྩིས་

མེད་ཀིས་བསྐྱར་དུ་འྱོས་བསྡུ་བེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ང་དགུ་པ།  འདེམས་ཐྱོན་ཚོགས་གཙོ་གསལ་བསྒགས།

༡ དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་མའི་འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར་ཟིན་

མཚམས་འྱོས་གྲངས་མང་ཤྱོས་ཐྱོབ་པ་དེར་འདེམས་ཐྱོན་ཚོགས་གཙོར་

གསལ་བསྒགས་བེད་དགྱོས།

༢ གསལ་བསྒགས་བས་པ་དེ་ནས་ཕིར་འཐེན་བེད་མཁན་བྱུང་ཚེ་འྱོས་གྲངས་

མང་རིམ་རྩེ་བཏྱོག་གིས་འདེམས་ཐྱོན་ཚོགས་གཙོར་གསལ་བསྒགས་བེད་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ།  ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པའི་འྱོས་བསྡུ།

ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པའི་འྱོས་བསྡུ་དྱོན་ཚན་ ༥༦ ནས་ ༥༩ བར་གཞིར་

བཟུང་བེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ།  ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྱོན་གི་དམ་འབུལ།

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པའི་འྱོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབས་གསལ་

བསྒགས་ཟིན་རེས་དུས་ཚེས་གཏན་འབེབས་ཉིན་བཅའ་ཁིམས་དགྱོངས་དྱོན་

དམ་འབུལ་ཞུ་དགྱོས།

ལེའུ་དྲུག་པ།

སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་པ།  སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་བསྡུ་བེད་པྱོ།

ཁིམས་ལུགས་ཁག་གཞིར་བཟུང་འྱོས་བསྡུའི་ཐྱོབ་ཐང་བལ་བ་ཕུད། བྱོད་ཀི་



སྲིད་སྐྱོང་གྲི་འྱོས་བསྡུ།
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ཡུལ་མི་རང་ལྱོ་  ༡༨ ཧིལ་པྱོ་ལྱོན་པ་ཡན་ལ་འྱོས་འཕེན་གི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད།

དྱོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ།  སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་ཆྱོས།

སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་གཞིར་རུང་བའི་སྐྱེ་བྱོ་ནིི།

༡ བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢ རང་ལྱོ་ ༣༥ ཧིལ་པྱོ་ལྱོན་པ།

༣ ཁིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་

བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

༤  བུ་ལྱོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཁང་ནང་ནག་ཉེས་ར་འཕྲྱོད་ཀིས་ཉེས་པ་ཕྱོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྱོས་

མཐུན་གིས་སིད་སྐྱྱོང་ངམ་བཀའ་བླྱོན་གི་འྱོས་གཞིར་མ་འྱོས་པར་ཐག་བཅད་

པ་མ་ཡིན་པ།

༧  ཡུན་ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་སིད་སྐྱྱོང་ངམ་བཀའ་བླྱོན་གི་ལས་འཁུར་བེད་

བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༨ བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་ ༢༩ ནང་གསེས་ ༣ པའི་ ཀ དང་ ༤ པ་ལྟར་སིད་

སྐྱྱོང་ངམ་བཀའ་བླྱོན་འཕྱོ་འགྱུར་བེད་དགྱོས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ།

༩ བྱོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྱོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྱོན་དང༌། གྱོ་

གནས། དངུལ་དངྱོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྱོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།

༡༠ བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ།

༡༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འྱོས་བསྡུའི་ཁིམས་

ལུགས་སམ་ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ།

༡༢ བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྱོ་གཏད་མེད་པའམ། བྱོད་

མིའི་རྩ་དྱོན་ལ་གནྱོད་པའི་ལས་དྱོན་གང་རུང་དང་། དངྱོས་ཤུགས་བརྒྱུད་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའི་དན་རགས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་བཅས།

དྱོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་པ།  སིད་སྐྱྱོང་གི་ཡུན་ཚད།

བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དྱོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཡུན་ཚད་

མ་རྱོགས་གྱོང་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས་སིད་སྐྱྱོང་

གི་ཡུན་ཚད་དམ་འབུལ་བས་ཉིན་ནས་དུས་ཡུན་ལྱོ་ལྔ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་པ།  སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང༌། 

སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་བསྡུའི་ཆེད་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་

ཟུར་འཛར་ ག༽ ལྟར་མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཞིར་བཟུང་འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་

ཚན་སྱོ་སྱོའི་ས་གནས་རང་ཁྱོངས་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་བམ་

བཟྱོ་འགྱོད་གཏན་འབེབས་ཟིན་འཕྲལ། མིང་གཞུང་འད་བཤུས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགྱོས་པ་དང༌། སླད་མིང་གཞུང་དེ་དག་གཙོར་བཟུང་གིས་

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྱོས་ཤྱོག་འགྲེམས་སྤེལ་བེད་དགྱོས།  སིད་སྐྱྱོང་

གི་འྱོས་བསྡུ་ནམ་དགྱོས་སྐབས་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་བམ་

བཟྱོ་འགྱོད་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ངེས་ཅན་དུས་བཀག་འྱོག་བེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པ།  སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་ཤྱོག་བཟྱོ་སྐྲུན།

༡ དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་ཤྱོག་བཟྱོ་སྐྲུན་གཏན་

འབེབས་བེད་དགྱོས།

༢ བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ ༤༨ ནང་གསེས་ ༢ 

དང་ ༣ ལྟར་བེད་དགྱོས།

༣ དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་ཤྱོག་ཟུར་འཛར་ ཉ༽ 

བཞིན་བཟྱོ་དགྱོས།



སྲིད་སྐྱོང་གྲི་འྱོས་བསྡུ།
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དྱོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་པ། སིད་སྐྱྱོང་གི་སྱོན་འགྲྱོ་དང་དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་བསྡུ་བ་

ཕྱོགས། 

༡ བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་རང་ལྱོ་ ༡༨ ཧིལ་པྱོ་ལྱོན་པ་ཡན་སྱོ་སྱོ་ནས་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་

དམིགས་རེའི་མིང་དང༌། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའི་སྱོད་གནས། ད་ལྟའི་ལས་གནས་

སམ་སྱོན་གི་ལས་གནས། ཁྱད་མིང་ངམ་ནང་མིང་ལྟ་བུ་མིང་འད་གཞན་དང་

མི་ནྱོར་བའི་ཁྱད་མིང་རེ་བཅས་ཁ་གསལ་འགྱོད་ཐབས་དགྱོས།

༢ འྱོས་བསྡུ་ཟིན་འཕྲལ་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ 

༣༤ དགྱོངས་དྱོན་ལྟར་ལག་བསར་གིས་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ནང་ཚུན་

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཕུལ་འབྱོར་ཐུབ་པ་དགྱོས།

༣  དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་གྱོང་དུ་འྱོས་

ཁྱོངས་ནས་དགྱོངས་ཞུ་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུའི་གྱོ་སྐབས་སྤྱོད་ཆེད།

ཀ འྱོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་པའི་ཉིན་གྲངས་ ༢༠ ནང་

ཚུན་འྱོས་དམིགས་དྲུག་ལས་མ་མང་བ་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་གཞིར་གསལ་

བསྒགས་བེད་དགྱོས།

ཁ སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་གཞི་ནས་དགྱོངས་ཞུ་བེད་འདྱོད་ཡྱོད་རིགས་ཀིས་དབུས་

འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་དགྱོངས་པ་ཞུ་འཁྱོལ་དགྱོས། དངྱོས་

གཞིའི་འྱོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་རེས་དགྱོངས་ཞུ་མི་

ཆྱོག

ག དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་རེས་སུའང་འྱོས་བསྡུ་

མ་བས་གྱོང་འྱོས་གཞི་སུ་རུང་ལ་འྱོས་ཆྱོས་ཚང་མིན་གི་ཀླན་ཀ་སྤི་སྒེར་

སུ་ཐད་ནས་བྱུང་བའམ། དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཤེས་རྱོགས་བྱུང་

སྐབས།  ཁིམས་མཐུན་ཞིབ་འཇུག་གིས་སྒིག་དྱོན་གཞིར་བཟུང་གསལ་

བསྒགས་ཟིན་པའི་འྱོས་གཞི་ཆ་ཚང་ངམ། འྱོས་གཞི་བེ་བག་པ་སུ་རུང་ཕིར་

འཐེན་ཆྱོག་ཅིང༌། འྱོས་གཞི་ཆ་ཚང་ཕིར་འཐེན་བས་པ་ཡིན་ན་བསྐྱར་དུ་

འྱོས་བསྡུ་བེད་དགྱོས་པ་དང༌། འྱོས་གཞི་བེ་བག་པ་ཕིར་འཐེན་བས་པའམ་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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གྱོ་བུར་འཆི་སྐྱྱོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འྱོས་གཞིའི་གྲངས་འབྱོར་ལ་གཞིགས་ཏེ་

ཐག་གཅྱོད་བ་འཐུས།

༤ དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་གཞིར་སྒིག་གསལ་འྱོས་

ཆྱོས་ཚང་ཡྱོད་མེད་དང་། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡྱོད་མེད་བརག་ཞིབ་རྩད་

གཅྱོད། དགྱོངས་ཞུའི་རིགས་བཅས་གྲུབ་རེས་སིད་སྐྱྱོང་གི་དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་

གཞི་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བ་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྱོས། གལ་སིད་འྱོས་གཞི་

གཅིག་ལས་མེད་པ་དང་། དེ་ལ་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་ཤྱོག་ཁྱྱོན་འབྱོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ 

༥༡ ལས་མི་ཉུང་བའི་རྒྱབ་སྐྱྱོར་ཐྱོབ་ཡྱོད་ཚེ་ཁ་གཏད་མེད་པའི་སིད་སྐྱྱོང་ལ་

འདེམས་ཐྱོན་བྱུང་བར་ངྱོས་འཛིན་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ། མེད་ཚེ་སྱོན་འགྲྱོའི་

འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་བསྐྱར་དུ་བེད་དགྱོས། འྱོན་ཀང་སྱོན་འགྲྱོའི་སྐབས་འྱོས་

མི་གཅིག་ལ་འྱོས་ཤྱོག་ཁྱྱོན་འབྱོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡན་ཐྱོབ་ཡྱོད་ཚེ་དངྱོས་

གཞིའི་ལས་རིམ་འགྲྱོ་མི་དགྱོས་པར་སིད་སྐྱྱོང་ལ་འདེམས་ཐྱོན་བྱུང་བར་ངྱོས་

འཛིན་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

༥ གསལ་བསྒགས་བས་པའི་དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་གཞིར་མང་ཚོགས་ནས་གསང་

བའི་འྱོས་ཤྱོག་མང་ཤྱོས་ཐྱོབ་པ་དེ་སིད་སྐྱྱོང་ལ་འདེམས་ཐྱོན་བྱུང་བར་གསལ་

བསྒགས་བ་རྒྱུ།

༦  འྱོས་གཞི་གཉིས་ལ་འྱོས་གྲངས་འད་མཉམ་ཐྱོན་ཚེ་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་

འད་མཉམ་ཐྱོན་པའི་འྱོས་གཞི་གཉིས་ལ་སླར་ཡང་མང་ཚོགས་ནས་འྱོས་བསྡུ་བ་

རྒྱུ།

༧ བཀའ་ཤག་འཕྱོ་འགྱུར་ཕིན་པ་ཡིན་ན། དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་

གསལ་བསྒགས་བས་ཉིན་ནས་མང་མཐའ་ཉིན་གྲངས་ ༡༢༠ ནང་ཚུན་སིད་

སྐྱྱོང་གི་འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཡྱོངས་རྱོགས་ཟིན་པ་བེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་པ།  འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར་ཕྱོགས་བསྱོམས།

༡ སྱོན་འགྲྱོ་དང་དངྱོས་གཞིའི་འྱོས་ཤྱོག་ཕྱོགས་བསྱོམས་གྲངས་བཤེར་བ་



ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་འོས་བསྡུ།
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རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ཉིན་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང༌། 

འགན་འཛིན་ལས་འཕར་འདུ་འཛོམས་ཐྱོག་ཟུར་དཔང་དུ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

ནས་ཆྱོལ་ཁ་ཆྱོས་བརྒྱུད་སྱོ་སྱོའི་ཐྱོབ་ཁྱོངས་ནས་སྤི་འཐུས་རེ་དམིགས་

འཛུགས་གནང་དགྱོས། རྩ་འབྱོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་བྱུང་ཕིན་འྱོས་ཤྱོག་

གྲངས་བཤེར་བེད་ཆྱོག

༢ འྱོས་ཤྱོག་རྩིས་མེད་གཏྱོང་ཕྱོགས་དང༌། མིང་རགས་འགྱོད་པ། ལས་རྒྱུན་བར་

མཚམས། དྱོགས་གཅྱོད་བེད་ཕྱོགས་བཅས་སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ ༣༤ ནང་

གསེས་ ༢ པ་ནས་ ༥ པ་བར་ལག་བསར་དགྱོས་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་པ།  འདེམས་ཐྱོན་སིད་སྐྱྱོང་གསལ་བསྒགས།

འྱོས་ཤྱོག་ཕྱོགས་བསྱོམས་གྲངས་བཤེར་ཟིན་པའི་བསྱོམས་འབྱོར་གི་ཡིག་

ཆར་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཛིན་ལས་

འཕར། ཟུར་དཔང་རྣམ་པས་མིང་རགས་བཀྱོད་ཟིན་འཕྲལ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ནས་འྱོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་དང༌། དྱོ་བདག་ལ་འྱོས་ཐྱོན་

རྒྱལ་ཁ་ཐྱོབ་པའི་བརྡ་ལན་འཕྲྱོད་ངེས་གཏྱོང་དགྱོས།

ལེའུ་བདུན་པ།

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་འྱོས་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་བདུན་ཅུ་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་ཡྱོང་ཁུངས་དང་འྱོས་བསྡུ་

བེད་པྱོ།

༡ བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་ ༧༨ ནང་གསལ་བྱོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སྱོ་

སྱོར་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་རེ་དགྱོས།



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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༢ ཀ འཐུས་མིའི་ཡྱོང་ཁུངས་ནི། ས་གནས་རང་ཁྱོངས་སེར་སྐྱ་ཕྱོ་མྱོ་ཁྱད་མེད་

དྱོན་ཚན་ ༢༢ ལྟར་ཡིན་དགྱོས།

ཁ གྱོང་གསལ་ ཀ པའི་དགྱོངས་དྱོན་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་

གཞིས་གྲྱོང་དང་། ཁ་འཐྱོར། གྲྭ་ཚང་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་ས་འཐུས་

གྲངས་འབྱོར་ཇི་དགྱོས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གི་འགན་འཁུར་

འྱོག་ས་གནས་རང་ནས་གྲངས་བཅད་ཀིས་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་མི་མང་ནས་

འྱོས་འདེམས་བྱུང་ནའང་ཆྱོག

ག ཅི་སེ་མང་ཚོགས་ནང་གྱོང་གསལ་ ཀ པ་དང་ ཁ པ་གང་དུ་འགྲྱོ་དགྱོས་

མིན་རྩྱོད་གེང་བྱུང་ཚེ་ཁྱབ་ཁྱོངས་མི་མང་ནས་མང་མྱོས་འྱོས་བསྡུ་བས་ཏེ་

ཐག་གཅྱོད་ཇི་བྱུང་ལྟར་རྩ་འཛིན་བ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་དྱོན་གཅིག་པ།  ས་གནས་འཐུས་མིའི་འྱོས་ཆྱོས།

༡  བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢  རང་ལྱོ་ ༢༥ ཧིལ་པྱོ་ལྱོན་པ།

༣  ཁིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་

བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

༤  བུ་ལྱོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥  ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྱོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦  བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ།

༧  བྱོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྱོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྱོན་དང༌། གྱོ་

གནས།  དངུལ་དངྱོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྱོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།

༨  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འྱོས་བསྡུའི་ཁིམས་

ལུགས་སམ།  ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ། 

༩  བྱོད་མིའི་རྩ་དྱོན་ལ་གནྱོད་པའི་ལས་དྱོན་གང་རུང་དང་དངྱོས་ཤུགས་བརྒྱུད་



ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་འོས་བསྡུ།
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གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའི་དན་རགས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༠  ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་གི་ཐད་ཀའི་སངས་འཛིན་འྱོག་གི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ།

༡༡  བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྱོ་གཏད་མེད་པའི་དན་

རགས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པ།

དྱོན་ཚན་དྱོན་གཉིས་པ།  ས་གནས་འཐུས་མིའི་གྲངས་ཚད་དང་ཡུན་ཚད།

༡  ས་གནས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་འཐུས་མི་གྲངས་ཚད་ ༣༥ ལས་མི་

བརྒལ་བ་དང༌། ༧ ལས་མ་ཉུང་བ་ས་གནས་སྱོ་སྱོའི་མང་ཚོགས་ཀིས་གྲྱོས་

བསྡུར་ཐག་གཅྱོད་བེད་དགྱོས།

༢  ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ཡུན་ཚད་མ་རྱོགས་གྱོང་འཕྱོ་འགྱུར་

གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད་ལྱོ་

གསུམ་རེ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་དྱོན་གསུམ་པ།  ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་འྱོས་བསྡུ།

༡  ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་རྣམས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་གི་ལས་དྱོན་བེད་ཕྱོགས་ཀི་དྱོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཞག་གིས་ལག་

བསར་བེད་དགྱོས།

༢  ས་གནས་འཐུས་མི་འྱོས་འདེམས་བེད་པར་སྱོན་འགྲྱོ་དང་དངྱོས་གཞི་ཐེངས་

གཉིས་དགྱོས་ཤིང༌། དངྱོས་གཞིའི་གསལ་བསྒགས་མ་བས་གྱོང་འྱོས་ཁྱོངས་

ནས་དགྱོངས་ཞུ་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རིགས་ཁག་ལ་ས་

གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྐབས་བསྟུན་དགྱོངས་འཁྱོལ་གཏྱོང་འཐུས་

དང༌།  དངྱོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་རེས་དགྱོངས་ཞུ་ཕིར་

འཐེན་རིགས་མི་ཆྱོག

༣  འྱོས་གཞིའི་ཁྱོངས་ནས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀིས་གྲྱོས་བསྡུར་གཏན་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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འབེབས་བས་པའི་གྲངས་འབྱོར་ལྟར་ལས་མེད་ཚེ་འྱོས་འཕེན་མ་དགྱོས་པར་

གཏན་འཁེལ་བ་འཐུས། གཏན་འབེབས་གྲངས་འབྱོར་ལས་འྱོས་གཞི་མང་བ་

ཡྱོད་ཚེ་འྱོས་ཐྱོབ་མང་རིམ་རྩེ་བཏྱོག་གིས་ས་གནས་འཐུས་མིར་འདེམས་ཐྱོན་

བྱུང་བར་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྱོས། གཏན་འབེབས་གྲངས་ཚད་ལས་འྱོས་

གཞི་ཉུང་བ་ཆགས་ཚེ་བསྐྱར་དུ་འྱོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ།

༤  ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འདེམས་ཐྱོན་འཐུས་མི་སྱོ་སྱོར་དམ་བཅའ་

འབུལ་བར་ངེས་བཅར་དགྱོས་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་བཀྱོད་པའི་བརྡ་ལན་གཏྱོང་

དགྱོས། ས་འཐུས་འཐུས་མི་དང༌། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྱོན་ནས་སྒིག་གཞི་

འདིའི་ཟུར་འཛར་ ཏ༽ ༡ དང་ ༢ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་

པའི་མདུན་དུ་ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་ཞུ་དགྱོས། དེའི་རེས། ས་

འཐུས་དམ་བཅའ་འབུལ་དགྱོས་རིགས་ཀིས་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞྱོན་

གི་མདུན་དུ་དམ་འབུལ་ཞུ་དགྱོས།

༥  ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་དུས་ཡུན་རིང་ས་མིག་སྱོང་པ་ཐྱོན་རིགས་བྱུང་ཚེ་

བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་ ༩༢ ནང་གསེས་ ༣ དགྱོངས་དྱོན། ཉིན་གྲངས་ ༣༠ 

ནང་ཚུན་ཚབ་གསར་འྱོས་འདེམས་ཟིན་པ་དགྱོས་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་བར་མའི་

འྱོས་བསྡུ་མ་དགྱོས་པར་ཐྱོག་མའི་འྱོས་འདེམས་སྐབས་འྱོས་ཐྱོབ་མང་རིམ་

རྩེ་བཏྱོག་གིས་དེ་འྱོག་ལྷག་མ་རྣམས་འྱོས་ཐྱོབ་མང་ཉུང་གྱོ་རིམ་ལྟར་མཚན་

གཞུང་བཀྱོད་པའི་སྒུག་ཐྱོར་ས་གནས་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང་ཟུར་

དཔང་རྣམས་ཀིས་མཚན་རགས་བཀྱོད་དེ་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་

བདག་ཉར་བས་པ་ནས་སྐབས་འཕྲལ་བསྐྱོ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་དྱོན་བཞི་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་

གཙོ་གཞྱོན་པ།

༡  འདེམས་ཐྱོན་བྱུང་བའི་ས་འཐུས་རྣམས་ནས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་

མདུན་དུ་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཟིན་རེས། བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་ ༨༠ ནང་



ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང༌། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ།
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གསེས་ ༡ ནང་གསལ། སྐབས་སྱོ་སྱོའི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་

ཚོགས་ཐེངས་དང་པྱོའི་ཐྱོག་འཐུས་མི་རང་ཁྱོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་

དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ་གཅིག་ས་རེས་གསང་བའི་འྱོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་

འདེམས་དགྱོས། 

༢  འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་རྣམས་སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ ༥༦ ནས་ ༥༩ བར་གི་

སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྱོན་གི་འྱོས་བསྡུ་བེད་ཕྱོགས་གཞིར་

བཟུང་ལག་བསར་བེད་དགྱོས།

༣  ས་གནས་འཐུས་མི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་མྱོས་མཐུན་གིས་ཚོགས་གཙོ་

དང༌།  ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ་འཕྱོ་ལེན་བ་དགྱོས་པའི་སྐབས་དང༌། ས་སྱོང་

ནམ་བྱུང་མཚམས་ཚབ་གསར་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་འྱོས་བསྡུ་བེད་དགྱོས།

༤ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྱོན་སུ་རུང་དགྱོངས་

པ་ཞུ་དགྱོས་ན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགྱོས་པ་དང༌། འཐུས་མི་ནས་

དགྱོངས་པ་ཞུ་དགྱོས་ན་ཚོགས་གཙོར་ཞུ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་དྱོན་ལྔ་པ།  ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་དང༌། འཐུས་མི་བེ་བག་པ་

འཕྱོ་འགྱུར།

༡ ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌། ལས་རྱོགས་གཉིས་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ལ་

གྱོ་བསྡུར་གིས་ས་གནས་འཐུས་མི་ཡྱོངས་རྱོགས་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་

ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན། ས་གནས་མི་མང་གིས་འྱོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྱོས་ཇི་

བྱུང་ལྟར་ལ་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ།

༢ འཐུས་མི་བེ་བག་པ་ཞིག་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་འཐུས་

མིའི་ཚོགས་འདུ་ནས་འྱོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྱོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ།

༣ འཐུས་མི་ཡྱོངས་རྱོགས་སམ། བེ་བག་པ་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་བྱུང་ཚེ་

ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་གསར་དུ་འྱོས་འདེམས་ཟིན་པ་དགྱོས།



 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

53

ལེའུ་བརྒྱད་པ།

ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌། འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་ཀི་འྱོས་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་དྱོན་དྲུག་པ། ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌། འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་ཀི་ཡྱོང་

ཁུངས་དང་འྱོས་བསྡུ་བེད་པྱོ།

༡  དྱོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ་ས་གནས་རང་ཁྱོངས་སེར་སྐྱ་ཕྱོ་མྱོ་ཁྱད་མེད་འྱོས་

ཆྱོས་ཚང་བ་རྣམས་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌། འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་ཀི་

འྱོས་གཞིར་ཞུགས་ཆྱོག

༢ འྱོས་བསྡུ་བེད་པྱོ།

ཀ འགྱོ་འཛིན་གི་འྱོས་བསྡུ་བེད་པྱོ་ནི་འྱོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐེན་ཚང་བའི་ས་

གནས་རང་ཁྱོངས་མི་མང་རྣམས་ཡིན།

ཁ འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་ཀི་འྱོས་བསྡུ་བེད་པྱོ་ནི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་

ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་ཡིན། འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་སུ་འདེམས་ཐྱོན་ཡྱོང་བ་

ལ་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྱོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྱོས་མཐུན་བེད་

དགྱོས།

༣ སྐུ་ཚབ་དྱོན་གཅྱོད་ཁག་འྱོས་འདེམས་མི་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་དྱོན་བདུན་པ།  ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌། འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་ཀི་འྱོས་

ཆྱོས།

༡  བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢  རང་ལྱོ་ ༢༥ ཧིལ་པྱོ་ལྱོན་པ།

༣  ཁིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་

བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།
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༤  བུ་ལྱོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥  ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྱོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦  བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ།

༧  བྱོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྱོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྱོན་དང༌། གྱོ་

གནས།  དངུལ་དངྱོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྱོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།

༨  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འྱོས་བསྡུའི་ཁིམས་

ལུགས་སམ།  ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ།

༩ བྱོད་མིའི་རྩ་དྱོན་ལ་གནྱོད་པའི་ལས་དྱོན་གང་རུང་དང་དངྱོས་ཤུགས་བརྒྱུད་

གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའི་དན་རགས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༠ ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང་འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་སྱོ་སྱོའི་ལས་འཁུར་ཡུན་

ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་བེད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༡ བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྱོ་གཏད་མེད་པའི་དན་

རགས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པ།

དྱོན་ཚན་དྱོན་བརྒྱད་པ། ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང་འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་ཀི་འྱོས་

བསྡུ།

༡ ཀ ས་གནས་ཀི་མི་འབྱོར་ལ་གཞིགས་པའི་རང་ཁྱོངས་མི་མང་རྣམས་ནས་

སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་དམིགས་རེ་འདེམས་དགྱོས་པ་ཡིན།

ཁ འྱོས་གཞི་ནས་དགྱོངས་ཞུ་བ་འདྱོད་ཡྱོད་རིགས་ཀིས་ཉིན་གསུམ་ནང་ཚུན་

ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དགྱོངས་པ་ཞུ་འཁྱོལ་དགྱོས།

ག ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གསལ་བསྒགས་བས་ཁྱོངས་ནས་

དགྱོངས་ཞུ་བས་རིགས་ཕུད། འྱོས་ཤྱོག་མང་ཐྱོན་རྩེ་བཏྱོག་གིས་འྱོས་གཞི་

མི་གྲངས་ ༢ འདེམས་བསྒྲུགས་ཀིས་མཐའ་མའི་འྱོས་ཤྱོག་འཕེན་དགྱོས། 

གལ་སིད་འྱོས་གཞི་གཅིག་ལས་མེད་པ་དང༌། དེ་ལ་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་ཤྱོག་



 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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ཁྱྱོན་འབྱོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མི་ཉུང་བའི་རྒྱབ་སྐྱྱོར་ཐྱོབ་ཡྱོད་ཚེ་ཁ་

གཏད་མེད་པའི་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་ལ་འདེམས་ཐྱོན་བྱུང་བར་ངྱོས་འཛིན་

གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ། མེད་ཚེ་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་བསྐྱར་

དུ་བེད་དགྱོས།

༢ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སུ་རུང་དང༌། ས་གནས་རང་ཁྱོངས་

ལས་བེད།  ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གི་ལས་བེད་བཅས་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌། 

འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་གང་རུང་ལ་འདེམས་ཐྱོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རང་གི་ལས་

འཁུར་བཤྱོལ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་དྱོན་དགུ་པ།  འགྱོ་འཛིན་འདེམས་ཐྱོན་གསལ་བསྒགས།

ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་མའི་འྱོས་ཤྱོག་གྲངས་བཤེར་ཟིན་

མཚམས་འདེམས་ཐྱོན་འགྱོ་འཛིན་སུ་ཡིན་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་

བསྒགས་དང་འབེལ་ཡྱོད་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ།  ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་གི་ཡུན་ཚད།

༡  བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་ ༩༡ ནང་གསལ་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་འགྱོ་འཛིན་དང་འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་ཀི་ཡུན་

ཚད་ལྱོ་གསུམ་རེ་ཡིན།

༢ ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌། འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་གང་རུང་གི་ས་སྱོང་ཐྱོན་

ཚེ་ཚབ་གསར་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་བསྐྱར་དུ་འྱོས་འདེམས་བས་ཟིན་པ་

དགྱོས།

༣ ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌། འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་སུའང་བསྐྱར་དུ་འྱོས་

འདེམས་བྱུང་བར་དགག་བ་མེད། འྱོན་ཀང་ཡུན་ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་བས་

རེས་བར་མཚམས་འཇྱོག་དགྱོས།



ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་འོས་བསྡུ།
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ལེའུ་དགུ་པ།

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་འྱོས་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་ག་གཅིག་པ།  ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་མིའི་ཡྱོང་ཁུངས་དང༌།  འྱོས་

བསྡུ་བེད་པྱོ།

དྱོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ་གི་ས་གནས་རང་ཁྱོངས་སེར་སྐྱ་ཕྱོ་མྱོ་ཁྱད་མེད་

འྱོས་ཆྱོས་ཚང་བ་རྣམས་འྱོས་གཞིར་ཞུགས་པ་དང༌།  དྱོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ 

༡ ནང་གསལ་འྱོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐེན་ཚང་བ་རྣམས་ཀིས་འྱོས་ཤྱོག་འཕེན་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་ག་གཉིས་པ།  ཚོགས་མིའི་འྱོས་ཆྱོས།

༡ བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢ རང་ལྱོ་ ༢༥ ཧིལ་པྱོ་ལྱོན་པ།

༣ ཁིམས་ཁང་ངམ།  སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་

བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

༤ བུ་ལྱོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྱོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦ བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ།

༧ བྱོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྱོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྱོན་དང༌། གྱོ་

གནས། དངུལ་དངྱོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྱོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།

༨ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འྱོས་བསྡུའི་ཁིམས་

ལུགས་སམ། ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ།

༩ བྱོད་མིའི་རྩ་དྱོན་ལ་གནྱོད་པའི་ལས་དྱོན་གང་རུང་དང་དངྱོས་ཤུགས་བརྒྱུད་
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གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའི་དན་རགས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༠  བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྱོ་གཏད་མེད་པའི་དན་

རགས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པ།

དྱོན་ཚན་ག་གསུམ་པ།  ཚོགས་མིའི་གྲངས་ཚད་དང་ཡུན་ཚད།

༡ བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་ ༦༠ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་ས་གནས་མི་མང་

ནས་འྱོས་བསྡུ་བས་པའི་ཚོགས་མི་ ༣ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༡༡ ལས་མ་མང་བ་

རེ་དགྱོས།

༢ བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་ ༦༠ ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ལྟར་ཕིར་བསྡུ་དང་

ཟླ་བསྒིལ་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས་དེ་མིན་ཚོགས་མིའི་ཡུན་

ཚད་ལྱོ་གསུམ་རེ་ཡིན།  འྱོན་ཀང་བསྐྱར་དུ་འྱོས་འདེམས་བྱུང་བར་དགག་བ་

མེད།

དྱོན་ཚན་ག་བཞི་པ།  ཚོགས་མིའི་འྱོས་བསྡུ། 

༡ ས་གནས་ཀི་མི་འབྱོར་དང་གཞི་ཁྱྱོན་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཚོགས་མིའི་

གྲངས་འབྱོར་གཏན་འབེབས་ཟིན་མཚམས་རང་ཁྱོངས་སེར་སྐྱ་ཕྱོ་མྱོ་ཁྱད་

མེད་འྱོས་འཕེན་གི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད་རིགས་ནས་སྱོན་འགྲྱོ་དང་དངྱོས་གཞི་ཐེངས་

གཉིས་དགྱོས་ཤིང༌། དངྱོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་མ་བས་གྱོང་འྱོས་ཁྱོངས་

ནས་དགྱོངས་ཞུ་བྱུང་རིགས་ལ་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྐབས་

བསྟུན་དགྱོངས་འཁྱོལ་གཏྱོང་འཐུས། དངྱོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་

བསྒགས་ཟིན་རེས་དགྱོངས་ཞུ་རིགས་མི་ཆྱོག

༢ ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁྱོངས་སུ་སྱོད་གནས་ཁ་འཐྱོར་དུ་གནས་པའི་

རིགས་ལ་ས་གནས་སྱོ་སྱོའི་མི་འཐུས་རེ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མིར་འཚུད་

ཐབས་སུ། ཐྱོག་མ་ནས་ས་གནས་ཁ་འཐྱོར་དེ་དག་རེ་རེ་ནས་འྱོས་མི་གྲངས་
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འབྱོར་ཇི་དགྱོས་འྱོས་འདེམས་དགྱོས་རྒྱུ།

༣ འྱོས་གཞིའི་ཁྱོངས་ནས་ཐྱོག་མར་གཏན་འབེབས་བས་པའི་གྲངས་ཚད་གཞིར་

བཟུང་འྱོས་ཐྱོབ་མང་རིམ་རྩེ་བཏྱོག་གིས། ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་དང་ཆབས་ཅིག་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་

སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་དགྱོས།

༤ འདེམས་ཐྱོན་ཟིན་པའི་འཐུས་མིའི་ཁྱོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌། དྲུང་

རྩིས་གཅིག དངུལ་གཉེར་གཅིག་བཅས་འདེམས་བསྐྱོ་བེད་དགྱོས།

༥ འཐུས་མི་གང་ཞིག་ལྱོ་དུས་མ་རྱོགས་གྱོང་འདས་གྲྱོངས་སུ་གྱུར་པའམ་ས་

མིག་སྱོང་པ་ཐྱོན་རིགས་བྱུང་ཚེ་བར་མའི་འྱོས་བསྡུ་མ་དགྱོས་པར་ཐྱོག་མའི་

འྱོས་འདེམས་སྐབས་འྱོས་ཐྱོབ་མང་རིམ་རྩེ་བཏྱོག་གིས་གྱོ་རིམ་ལྟར་མཚན་

གཞུང་བཀྱོད་པའི་སྒུག་ཐྱོ་བདག་ཉར་ཡྱོད་པ་ནས་ཚབ་གསར་འཕྲལ་དུ་བསྐྱོ་

དགྱོས། སྒུག་ཐྱོ་མེད་རིགས་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་དང༌། ཚོགས་གཙོ་

ནས་དགྱོངས་པ་ཞུས་འཁྱོལ་བྱུང་ན་ཚབ་གསར་སྒིག་དྱོན་བཞིན་འྱོས་བསྡུ་

བེད་དགྱོས། 

༦ ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་མི་སུ་རུང་ནས་དགྱོངས་ཞུ་དགྱོས་རིགས་

ཚོགས་གཙོར་ཞུ་དགྱོས་པ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་ནས་དགྱོངས་པ་ཞུ་དགྱོས་བྱུང་

ན།  བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞུ་འཁྱོལ་དགྱོས།

༧ གྱོང་གསལ་སྒིག་དྱོན་ལྟར་ཕག་ལེན་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་བཅའ་ཁིམས་དྱོན་

ཚན་ ༦༠ ནང་གསེས་ ༤ ནང་གསལ་བ་འཐུས།

དྱོན་ཚན་ག་ལྔ་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྱོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྱོས་ནམ་དགྱོས་སྐབས་ངྱོ་ཡྱོད་སྤི་འཐུས་གསུམ་

ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྱོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྱོས་ལ་སིད་སྐྱྱོང་གིས་ཆྱོག་མཆན་མིང་

རགས་འགྱོད་དགྱོས།། །།
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ཟུར་འཛར། ཁ

༄༅། །ཐྱོབ་ཁུངས་སྱོ་སྱོའི་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང༌།

  འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན། ཐྱོབ་ཁུ ངས།

ཨང༌། མིང་དང་ཁྱད་
མིང་།

དེབ་སྐྱེལ་ཨང༌། དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་།

འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་
རགས།

ཟུར་འཛར། ག༽

༄༅། །ས་གནས་རང་ཁྱོངས་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང༌།

  འྱོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན། ཐྱོབ་ཁུངས།

ཨང༌། མིང་དང་ཁྱད་
མིང་།

དེབ་སྐྱེལ་ཨང༌། དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་།

འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་
རགས།



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ ༣༠ ནང་

གསེས་ ༢ པ་ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ང༽

བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་བསྡུའི་འགེངས་ཤྱོག

(Tibetan Parliamentarian’s Primary Election Form)

མིང་། ཁྱད་མིང་།

(Name / 

Surname)

ཕ་ཡུལ།

(Native 

Origin)

ད་ལྟའི་སྱོད་གནས།

(Present 

Residence)

ད་ལྟའི་ལས་གནས་སམ་སྱོན་

གི་ལས་གནས།

(Present Or For-

mer Occupation)

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ ༣༤ ནང་

གསེས་ ༦ ཀ ནང་གསལ་རེའུ་མིག་ཟུར་འཛར། ཅ༽

ཨང༌། མིང་།

ཁྱད་མིང་།

ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའི་སྱོད་
གནས།

ད་ལྟའི་ལས་གནས་

སམ་སྱོན་གི་ལས་

གནས།

འྱོས་གྲངས། ཟུར་

བརྱོད།



ཟུར་འཛར་ཁག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ ༤༢ ནང་

གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ཆ༽

སྤི་འཐུས་དང་བླངས་འྱོས་གཞིའི་འགེངས་ཤྱོག

ཐྱོབ་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་    

འདི་མཉམ་ཕྲན་གི་ལྱོ་རྒྱུས་དང་ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འྱོས་འཕེན་པ་ཚན་ལྡན་ 

༢༥ ནས་འགན་འཁུར་གི་རྒྱབ་གཉེར་འགེངས་ཤྱོག་བཅས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་པ་བཞིན།

མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ལྱོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་

ད་ལྟའི་སྱོད་གནས་ཁ་བང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

འྱོས་འཕེན་པའི་དེབ་བཀྱོད་ཨང༌།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤི་འཐུས་སྐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

པའི་འྱོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞིའི་དགྱོངས་

དྱོན་ལྟར་ཕྲན་ལ་སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་ཆྱོས་ཚང་ཡྱོད།

ཕི་ལྱོ་  ཟླ་ ཚེས་ ལ་དང་བླངས་འྱོས་གཞིའི་མིང་རགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བསྐང་རྒྱུ།

འདི་ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་དུ་སྤི་འཐུས་དང་བླངས་འྱོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བེད་པྱོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་དང༌།  ཚད་ལྡན་འྱོས་འཕེན་པ་ ༢༥ ཡིས་འགན་འཁུར་གིས་རྒྱབ་སྐྱྱོར་འགེངས་ཤྱོག་

དང༌།  སྒིག་གསལ་འབའ་དངུལ་ཧིན་སྒྱོར་/ཨ་སྒྱོར་་་་་་་་་བཅས་ཕི་ལྱོ་ ཟླ་ ཚེས་ ཆུ་ཚོད་   

ཐྱོག་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཞིང༌།  སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ ༤༣ ནང་གསེས་ ༣ ནང་གསལ་ལྟར་

འྱོས་གཞིར་བརག་ཞིབ་རྩད་གཅྱོད་ཀིས་ཁིམས་མཐུན་ངྱོས་ལེན་ཟིན་པ་བཅས།

ཕི་ལྱོ་   ཟླ་  ཚེས་ ལ་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་མིང་རགས་་་་་་་་་་་་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ ༤༢ ནང་

གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ཇ༽

སྤི་འཐུས་དང་བླངས་འྱོས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱྱོར་འགེངས་ཤྱོག 

རྒྱབ་སྐྱྱོར་བེད་པྱོས་བསྐང་རྒྱུ།

ཕྲན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
སྐྱེས་ལྱོ་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐྱོབ་ཁུངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ད་ལྟའི་སྱོད་གནས་ཁ་བང༌།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
འྱོས་འཕེན་པའི་དེབ་བཀྱོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིན་
པ་ནས།  དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་ལ་ཐྱོབ་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
སྤི་འཐུས་དང་བླངས་འྱོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུའི་འྱོས་ཆྱོས་ཚང་ཡྱོད་པའི་འགན་
ལེན་རྒྱབ་སྐྱྱོར་ཞུ་བཞིན་ཡྱོད།

ཕི་ལྱོ་   ཟླ་ ཚེས་ ལ་དང་བླངས་འྱོས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱྱོར་བེད་པྱོའི་མིང་རགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བསྐང་རྒྱུ།

གྱོང་གསལ་ཐྱོབ་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤི་འཐུས་

དང་བླངས་འྱོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བེད་པྱོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལ་རྒྱབ་

སྐྱྱོར་བེད་མཁན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནི་ཕི་ལྱོ་ ཟླ་ ཚེས་  ཉིན་འདི་ག་ས་གནས་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འྱོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ནང་དེབ་བཀྱོད་ཟིན་ཅིང༌།  འྱོས་

བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསལ་གི་འྱོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐེན་ཡྱོངས་སུ་ཚང་བར་

ཁིམས་མཐུན་ངྱོས་ལེན་ཟིན་པ་བཅས།

ཕི་ལྱོ་   ཟླ་  ཚེས་  ལ་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་མིང་རགས་་་་་་་་་་་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ ༦༦ ནང་

གསེས་ ༣ ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ཉ༽

སིད་སྐྱྱོང་གི་སྱོན་འགྲྱོའི་འྱོས་བསྡུའི་འགེངས་ཤྱོག

(Sikyong’s Primary Election Form)

མིང་། ཁྱད་མིང་།

(Name / 

Surname)

ཕ་ཡུལ།

(Native 

Origin)

ད་ལྟའི་སྱོད་གནས།

(Present 

Residence)

ད་ལྟའི་ལས་གནས་སམ་སྱོན་

གི་ལས་གནས།

(Present Or Former 

Occupation)



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་ ༧༤ ནང་

གསེས་ ༡ ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ཏ༽ ༡། དང་ ཏ༽ ༢། 

༄༅། །ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/

ཁས་ལེན། ཟུར་འཛར། ཏ༽ ༡།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགི་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གནས་ཀི་སྐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པའི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་

འདུའི་འཐུས་མིར་འྱོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་

ཡིད་ཆེས་བླྱོ་གཏད་ཀི་ཐྱོག་ནས། ས་འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྒྱོ་མཐའ་དག བཅའ་ཁིམས་

ཀི་དགྱོངས་དྱོན་འགལ་མེད་ཐྱོག རང་དྱོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང༌། འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་

མེད་པར། དང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟྱོལ་མེད་ཀི་སྒྱོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡། མཆྱོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརན་པྱོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

    ཡང་ན།

༢། ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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༄༅། །ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྱོན་གི་ལས་
འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན། ཟུར་འཛར། ཏ༽ ༢།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགི་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་

གནས་ཀི་སྐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པའི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་གཙོར་/ཚོགས་གཞྱོན་

དུ་འྱོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྱོ་

གཏད་ཀི་ཐྱོག་ནས། ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་/ཚོགས་གཞྱོན་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྒྱོ་མཐའ་

དག བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་འགལ་མེད་ཐྱོག རང་དྱོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང༌། འཇིགས་

ཞུམ་ཆགས་སང་མེད་པར། དང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟྱོལ་མེད་ཀི་སྒྱོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐེག་

ཞུ་རྒྱུའི།

༡། མཆྱོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརན་པྱོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

    ཡང་ན།

༢། ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།



Contact:
Tibetan Parliamentary Secretariat
Central Tibetan Administration
Dharamshala-176215, Himachal Pradesh
India Tel: +91-1892-222481
E-Mail: tibetanparliament@tibet.net
Website: www.chithu.org / www.tibetanparliament.org


