
༄༅།  །བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་

འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི་ཁག

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༧ ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི་ཁག

པར་ཐྲེངས་དང་པོ།  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ དྲེབ་གྲངས་ ༤༠༠༠ (བསྐར་བཅོས་ལྷན་ཐབས་ཅན།)

པར་ཐྲེངས་གཉིས་པ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ དྲེབ་གྲངས་ ༢༠༠༠ (བསྐར་བཅོས་ལྷན་ཐབས་ཅན།)

པར་ཐྲེངས་གསུམ་པ། ༢༠༢༠

པར་སྐྲུན་བདག་དབང་། བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་ཡོད།

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



ཆྲེད་བརོད།

 སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་

དགོས་པ་རླབས་ཆྲེན་གིས་བོད་མི་རྣམས་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་ཐོག་འཁིད་

གནང་མཛད་རྒྱུའི་སླད་ལམ་སོན་དང་མཛད་ཐབས་རིམ་པར་བསྐངས་སྲེ། ཕི་

ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་ཚོགས་མི་གྲངས་སྤར་དང་བཅས་

ཁིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པ་བཞིན་བོད་མི་མང་

སྤི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཕི་

ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་གཏན་

ལ་ཕབ་སྲེ་ཁིམས་སུ་བཅའ་བར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་

པོས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཆོག་མཆན་བསྩལ་ཉིན་ནས་རྩ་

འཛིན་ལག་བསར་ཞུས་ཤིང་། ལྷག་པར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སྐོང་དབུ་ཁིད་ཀི་མཛད་

འགན་ཡོངས་རོགས་མང་ཚོགས་ཀིས་ཐད་ཀར་འོས་འདྲེམས་བས་པའི་

འགོ་ཁིད་རྣམས་ལ་རྩིས་སྤོད་མཛད་པར་བརྲེན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བཅའ་

ཁིམས་བསྐར་བཅོས་ཉྲེར་ལྔ་པ་གནང་ནས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་

འཛིན་དབང་ཆ་སོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྲེ་སོང་བ་བཅས། བཅའ་ཁིམས་

གཏན་འབྲེབས་དང་བསྐར་བཅོས་རིམ་སོང་ཁག་དང་སྦྲགས། བོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི་ཁག་ཀང་རིམ་པས་ཁིམས་

སུ་བཅས་ནས་ད་བར་བསྐར་བཅོས་རིམ་སོང་སོ་སོའི་གཏན་འབྲེབས་ལྟར་

གཅིག



ཕོགས་བསྒིགས་བགིས་པ་འདི་བཞིན་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་དང་ཞིབ་བསྡུར་

གིས་ཞུ་དག་ནན་འདོངས་སོང་བས་ནོར་འཁྲུལ་རིགས་མྲེད་པའི་རྲེ་བ་ཡང་། 

ཅི་སྲེ་ནོར་འཁྲུལ་ཐོན་ཚེ་གཏན་འབྲེབས་ཡིག་ཆ་ངོ་མར་རྩ་འཛིན་དང་། སྤར་

ཐྲེངས་རྲེས་མ་མ་ཐོན་བར་བསྐར་བཅོས་ཇི་སོང་སྐབས་དུས་སོ་སོའི་ཡིག་ཆ་

ལྟར་ལག་བསར་དགོས་རྒྱུ་བཅས།  བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས།  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༠༡ ལ།།

གཉིས།



1

དཀར་ཆག

༡ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི། --------------- ༡

 སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་ ༦ པ་གཉིས་ཀི་ནང་གསལ་ 

 སྒིག་འཛུགས་ཁག་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་སྲེ་ཚན་གི་ཟུར་འཛར། -------༡༥

༢ ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི། -------------- ༣༥

༣ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག་ 

 བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི། ----------------------------༦༡

༤ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྲེད་ལས་དོན་གཟྲེངས་ཐོན་ 

 རྣམ་པར་གཟྲེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། ---------- ༨༣

༥ བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་ 

 བྲེད་སྤོད་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། -----------------------༩༡

༦ བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག ----------༡༡༥

 སྨན་སྦོར ་ལག་ལྲེན ་སོན ་པའི ་གཞུང་ལུགས་རྩ་འཛིན ་འོས ་པའི ་ 

 དཔྲེ་ཐོ་ཟུར་འཛར་ ཀ༽ པ། --------------------------༡༢༥

སྨན་རྫུས་དང་སྨན་རྒྱུར་བསྲེ་ལྷད་ངོས་འཛིན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་ཟུར་འཛར་ 

ཁ༽ པ། ---------------------------------------༡༢༩

༧ བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག ----- ༡༣༡

གསུམ།



2



1

༄༅། །བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།

དོན་ཚན་དང་པོ། སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི། 

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༡༩ ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ། སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐྲེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༣༠ འོག་

བཀོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་གསུམ་པ། འགོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ནས་འགོ་འཛུགས་བ་

རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཞི་པ། སྒིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་འོག་ཡོད་པའི་

ལས་ཁུངས་ཡོངས་དང༌། རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་རྣམས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

2

དོན་ཚན་ལྔ་པ། བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་ལས་ཁུངས་ཁག

ཁིམས་ལུགས་ལྟར་བཀོད་སྒིག་བས་པའི་འཛིན་སྐོང་ལས་ཁུངས་ཁག་

གི་རིམ་པ་གཤམ་གསལ།

༡ བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་ཁག 

ཀ བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ པའི་ནང་གསྲེས་ ༢ ནང་གསལ་ལྟར་

འགན་དབང་སྤད་པའི་བཀའ་�ོན་ཞིག་གིས་ཐད་ཀའི་འཛིན་སྐོང་འོག་

ལས་རིགས་ལྟར་བཀོད་སྒིག་བས་པའི་དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་རྣམས་

བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་ཡིན། (ད་ཡོད་བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐོ་

སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་དང་པོར་གསལ།)

ཁ བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་ཤིག་གསར་འཛུགས་དང་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱུར་

བཀའ་ཤག་གིས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་གིས་མོས་མཐུན་

ལྟར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

ག བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་དྲུང་ཆྲེའི་འོག་དགོས་ངྲེས་འགན་

འཛིན་དང་ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་ས་མིག་བཀོད་སྒིག་བྲེད་

དགོས།

ང བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་གཅིག་ནང་ལས་རིགས་ཀི་དབྲེ་བས་གལ་ཆྲེའི་

སྲེ་ཚན་ཁག་ཁ་ཤས་ཡོད་ཚེ་འགན་འཛིན་དྲུང་ཆྲེ་རྲེ་བསྐོ་གཞག་ཆོག་

པ་དང༌། དྲེ་མིན་ལས་རིགས་སྲེ་ཚན་ཆྲེ་བ་ཁ་ཤས་ཡོད་ན་དྲེ་དག་གི་

འགན་འཛིན་དྲུང་ཆྲེ་ལས་འཕར་རམ། ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆྲེ་ཞིག་གིས་བ་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།

3

འཐུས། དྲུང་ཆྲེས་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདྲེབས་

དགོས།

༢ �་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག

ཀ བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་ཞིང་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་

ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་�་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་བསྩལ་བའི་དོན་གཅོད་

དམ། དྲེ་དང་གནས་ཚད་མཉམ་པའི་�་ཚབ་ཁག་གི་འཛིན་སྐོང་འོག་

བཀོད་སྒིག་བས་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་

ཡིན། (ད་ཡོད་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་གཉིས་

པར་གསལ།)

ཁ ལས་ཁུངས་དྲེ་དག་གི་འགན་འཛིན་དྲུང་ཆྲེའི་གནས་རིམ་ཅན་གི་�་

ཚབ་རྲེ་དགོས་པ་དང༌། དྲེའི་འོག་ལས་དོན་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་བྲེད་

ཇི་དགོས་ཀི་ས་མིག་གཏན་འབྲེབས་དང་འབྲེལ་བཀོད་སྒིག་བ་རྒྱུ།

ག �་ཚབ་ཁག་གིས་ཕི་དིལ་བཀའ་�ོན་བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་

འཁུར་ལན་འདྲེབས་ཞུ་དགོས།

ང ལས་ཁུངས་འདི་རིགས་གསར་འཛུགས་དང་ཕིར་བསྡུ་ཇི་དགོས་

བཀའ་ཤག་གིས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་གིས་མོས་མཐུན་

ལྟར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

༣  གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག

ཀ བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་གང་�ང་ངམ། དམིགས་བསལ་སྲེ་ཚན་ཁག་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

4

གི་ལས་ཁུངས་གང་�ང་འོག་དབུས་དང་ས་གནས་གང་དུའང་ཐད་ཀར་

བཀོད་སྒིག་འཛིན་སྐོང་བྲེད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གཤམ་འོག་ལས་

ཁུངས་ཡིན། (ད་ཡོད་གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་

འཛར་གསུམ་པར་གསལ།)

ཁ ལས་ཁུངས་འདི་དག་གི་འགན་འཛིན་གནས་རིམ་ཇི་དགོས་སྐབས་

མཚམས་སྒིག་གཞི་ལྟར་བཀོད་སྒིག་བ་རྒྱུ་དང༌། འགན་འཛིན་དྲེ་

རྣམས་ཀིས་གོང་རིམ་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་ལ་

འགན་འཁུར་ལན་འདྲེབས་ཞུ་དགོས།

ག ལས་ཁུངས་འདི་རིགས་གསར་འཛུགས་དང་ཕིར་བསྡུ་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་

ཁུངས་སོ་སོའི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་ལྟར་བ་རྒྱུ།

༤ དམིགས་བསལ་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས།

ཀ ཆྲེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས། ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང༌། རང་དབང་ཅན་གི་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་

ཁུངས། གཞན་ཡང་དྲེ་དག་དང་ཕོགས་མཚུངས་ཀི་ལས་ཁུངས་རྣམས་

དམིགས་བསལ་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ཡིན། (ད་ཡོད་དམིགས་བསལ་

སྲེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་མཚན་ཐོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བཞི་པར་གསལ།)

ཁ སྲེ་ཚན་དྲེ་དག་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་དང༌། ལས་བའི་རིགས་

འབྲེལ་ཡོད་སྒིག་གཞི་ཁག་ནང་གསལ་ལྟར་བཀོད་སྒིག་བ་རྒྱུ།

ག སྲེ་ཚན་དྲེ་དག་གི་འགན་འཛིན་དང༌། ལས་བའི་སྲེ་ཚན་སོ་སོའི་ལས་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།

5

བྲེད་ཀིས་འབྲེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདྲེབས་དགོས།

དོན་ཚན་དྲུག་པ། ཁྱབ་ཁོངས་སྲེ་ཚན་ཁག

༡ འཛིན་སྐོང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོད་པའི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་ཁག

ཀ བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་གང་�ང་ངམ། དམིགས་བསལ་སྲེ་ཚན་ཁག་

གི་ལས་ཁུངས་གང་�ང་གིས་དགོས་དམིགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་གི་

སླད། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ལུགས་འོག་དྲེབ་སྐྲེལ་བས་

ཤིང༌། ལས་བྲེད་གང་འཚམས་རྲེ་གོ་གནས་རྲེས་འབྲེལ་གིས་འགན་

འཛིན་ཚོགས་མིར་ཡོད་པ་དང༌། དགོས་དངུལ་གཞུང་གིས་གཏོང་

དགོས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཆར་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཁག་

འཛིན་སྐོང་གི་ལམ་སོན་ལྟར་བྲེད་དགོས་པའི་རིགས་འཛིན་སྐོང་དབང་

བྱུས་འོག་ཡོད་པའི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་ཡིན། (ད་ཡོད་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་འདི་

རིགས་ཀི་མཚན་གཞུང་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་ལྔ་པར་གསལ།)

ཁ སྲེ་ཚན་འདི་རིགས་ཀི་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་བརྲེད་བང་དང༌། 

སྒིག་གཞི་ཁག་གི་ནང་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་ཀིས་འཛིན་

སྐོང་དབང་བྱུས་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྲེན་ངྲེས་པར་དགོས།

ག འདི་རིགས་གསར་འཛུགས་བ་དགོས་བྱུང་མཚམས་དམིགས་ཡུལ་

བརྲེད་བང་དང་སྒིག་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་བཀའ་ཤག་གིས་སྤི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་གིས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ། ཕིར་བསྡུ་བ་དགོས་

རིགས་བཀའ་ཤག་གིས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

6

ཚོགས་པ་དྲེའི་སྒིག་གཞི་ལྟར་བ་རྒྱུ།

༢ དངུལ་གྲོན་བསྩལ་དགོས་ཀི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་ཁག

ཀ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་ཆྲེད་བ�གས་བས་པ་མིན་ཡང༌། དངུལ་

གྲོན་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས་འཛིན་སྐོང་ནས་བསྩལ་དགོས་ཀི་སྲེ་ཚན། 

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་དྲེབ་སྐྲེལ་བས་པའི་སྒིག་

འཛུགས་རྣམས་དངུལ་གྲོན་བསྩལ་དགོས་ཀི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་ཡིན།

(ད་ཡོད་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་འདི་རིགས་ཀི་མཚན་ཐོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་དྲུག་པར་

གསལ།)

ཁ འདི་རིགས་ལ་གཞུང་གྲོན་བསྩལ་རྒྱུའི་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་གོང་སྲེ་

ཚན་དྲེའི་དམིགས་ཡུལ་བརྲེད་བང་དང༌། སྒིག་གཞི་བཅས་བོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་མིན་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ། 

སྒིག་འཛུགས་ཀི་འབྲེལ་ཡོད་སྒིག་གཞི་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་རྩིས་ཞིབ་

ཀི་སྒིག་གཞི་ཁག་བརྩི་�ང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྲེན་བཀོད་དགོས་པ་མ་

ཟད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཆྲེད་

བསྐོས་འཐུས་མི་ཚུད་པ་དགོས།

ག འདི་རིགས་ལ་དགོས་དངུལ་བཀག་སོམ་དང༌། བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་ངོས་ལྲེན་ཕིར་འཐྲེན་གནང་དགོས་རིགས་དང༌། གསར་དུ་ངོས་ལྲེན་

དང་དགོས་དངུལ་གནང་དགོས་རིགས་བཅས་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་

ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་ལྟར་བ་རྒྱུ།

༣ མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་ཁག
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ཀ བོད་མི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནམ། 

གང་ཟག་གཞན་གིས་བ�གས་པའི་སྒིག་འཛུགས་ྋགོང་ས་མཆོག་

གམ། བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་�་ཚབ་ཚོགས་མིར་ཡོད་པའི་རིགས་

མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་ཡིན། (ད་ཡོད་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་འདི་

རིགས་ཀི་མཚན་ཐོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བདུན་པར་གསལ།)

ཁ སྲེ་ཚན་འདི་རིགས་ལ་�་ཚབ་ཚོགས་མི་གོ་འཕྲེར་བཏང་སྲེ་ལས་དོན་

རྣམས་བོད་མིའི་ཁྲེ་ཕན་ལ་སྨིན་ངྲེས་ཡོང་ཐབས་ཀི་འབྲེལ་བ་བྲེད་

དགོས།

ག ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་སིད་བྱུས་དང་འགལ་ཚབས་ཆྲེ་བའི་ལས་དོན་བས་པ་བཀག་

འགོག་མ་ཐུབ་ཚེ་བཀའ་ཤག་གིས་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆྲེན་

པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྲེ་�་ཚབ་ཚོགས་མི་ཕིར་འཐྲེན་བ་

འཐུས། གོང་གསལ་སྲེ་ཚན་གང་དུའང་མ་ཚུད་པའི་ཚོགས་པ་བོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དབང་བྱུས་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་པ་དྲེ་

གོང་གསལ་སྲེ་ཚན་གང་�ང་གི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཐབས་ཀི་ཆ་རྐྲེན་བཟོ་

དགོས་ཤིང༌། འཛིན་སྐོང་དབང་བྱུས་བྲེད་སངས་གསལ་ཁ་མྲེད་པའི་

ཚོགས་པ་ཁག་ལ་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཆར་ཅན་དགོས་དངུལ་

ལམ་མཐུན་རྐྲེན་སྤོད་མི་ཆོག

༤ གོང་གསལ་ནང་གསྲེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་གི་ནང་མ་ཚུད་པའི་བོད་མིའི་

སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁྲེ་ཕན་དང་འབྲེལ་བའི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་ཁག
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   བོད་མིའི་ཁྲེ་ཕན་སླད་ཆྲེད་འཛུགས་གནང་བའི་སྲེ་ཚན་འདི་རིགས་

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་འོག་དྲེབ་སྐྲེལ་ཡོད་མྲེད་དང༌། བོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ཀི་�་ཚབ་ཚོགས་མི་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྲེ་ཚན་གི་

ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་དབུས་སའི་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་དགོངས་

བསྐོར་བཀའ་བསྡུར་དང༌། ཁུངས་སོ་སོའི་མི་མང་ལ་གོ་བསྡུར་གནང་

དགོས། སྲེ་ཚན་དྲེ་དག་གི་བདག་དབང་བོད་མིར་ཡོད་པ་དང༌། སྲེ་ཚན་

གི་ཡོང་འབབ་བོད་མིའི་བདྲེ་རྩའི་ཆྲེད་བྲེད་སྤོད་དགོས་པ་ཅན་གི་རང་

སྐོང་སྲེ་ཚན་ཁག་ཡིན།  (ད་ཡོད་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་འདི་རིགས་ཀི་མཚན་ཐོ་སྒིག་གཞིའི་

ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པར་གསལ།)

དོན་ཚན་བདུན་པ། ལས་བྲེད་ལས་འགན་བཀོད་སྒིག་དང༌།  ས་མིག་གཏན་

འབྲེབས།

བཅའ་ཁིམས་དང༌། ཁིམས་ཡིག  སྒིག་གཞི་ཁག་གཞིར་བཟུང་སིད་

སྐོང་གིས་ཐད་ཀར་རམ། ཐབས་ལམ་གཞན་བརྒྱུད་བཀོད་སྒིག་གནང་

དགོས་རིགས་དང༌། གོ་མིང་རྲེས་འབྲེལ་གི་བཀོད་སྒིག་བྲེད་དགོས་རིགས་

�ད། དྲེ་བིངས་འགན་འཛིན་དང༌། ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྲེད་

རྣམས་ལས་དོན་བཀོད་སྒིག་བྲེད་ཕོགས་སྒིག་གཞི་ཟུར་ཡོད་ལྟར་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། བཀའ་ཤག་གི་འགན་དབང༌།

༡  བཀའ་ཤག་ནི། བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སྐོང་

གི་ལས་དོན་འགན་འཁུར་�ང་ལྲེན་བྲེད་པོའི་འགན་འཛིན་སི་ཞུའི་སྒིག་
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འཛུགས་མཐོ་ཤོས་དྲེ་ཡིན་པས།  བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་

འཛིན་འོག་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་སྲེར་གཏོགས་དང་བཅས་པར་སྤི་ཁྱབ་

ཀི་ལམ་སོན་དང་རོག་ཞིབ། བཀོད་བྱུས་སངས་འཛིན། ཐག་གཅོད་བཅས་

བྲེད་པའི་འགན་དབང་ཡོད།

༢  བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་ནི་སིད་སྐོང་དང་། བཀའ་�ོན་རྣམས་མཉམ་

འདུས་ཀི་འགན་འཁུར་ཡིན་པས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་རྩ་བའི་སིད་

བྱུས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་གནད་རྣམས་སིད་སྐོང་དང་བཀའ་�ོན་

རྣམས་སྤི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀིས་གྲོས་དོན་ཐག་གཅོད་བྲེད་དགོས་པ་

ལས་སིད་སྐོང་ངམ་བཀའ་�ོན་བྲེ་བག་པ་ཞིག་གིས་ཐག་གཅོད་མི་ཆོག

༣  བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་འབྲེབས་ཟིན་པའི་དོན་གནད་གང་ལའང་བཀའ་

�ོན་བྲེ་བག་པར་མོས་མཐུན་མྲེད་ཚེ་རང་ཉིད་བཀའ་�ོན་གི་ལས་འཁུར་

ནས་དགོངས་ཞུ་བྲེད་དགོས་པ་ལས་མོས་མཐུན་མྲེད་ཚུལ་དང༌། ཕོགས་

འགལ་གིས་མང་ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད་དང༌། གསར་འགོད་དིལ་

བསྒགས་རིགས་མི་ཆོག

༤ སིད་སྐོང་དང་བཀའ་�ོན་རྣམས་མཉམ་འདུས་ཀིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་དང༌། དྲེའི་རྒྱུན་ལས་བཅས་ལ་འགན་འཁུར་བའི་ཐོག་ནས་ལས་

དོན་�ན་ཞུ་དང་དི་བར་ལན་འདྲེབས་བྲེད་དགོས།

དོན་ཚན་ད�་པ། བཀའ་�ོན་བྲེ་བག་པའི་འགན་དབང༌།

༡  བཀའ་�ོན་བྲེ་བག་པ་རྲེ་རྲེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་མཉམ་འདུས་ཀི་འགན་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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འཁུར་དང་ཆབས་ཅིག་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྤི་

ཁྱབ་ལམ་སོན་དང༌། བཀོད་བྱུས་སངས་འཛིན། ཐག་གཅོད། ལས་ཁུངས་

དྲེའི་ལས་དོན་ཆྲེ་�་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་པ་

ཡོང་མིན་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་འགན་དབང་ཡོད།

༢  སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དོན་ཡིན་�ང་སིད་

བྱུས་གཏན་འབྲེབས་དང༌། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་དང༌། 

ཕི་འབྲེལ་ཆོད་དོན་འཇོག་དགོས་རིགས་བཅས་བཀའ་ཤག་དང་ཞིབ་�འི་

མོལ་བསྡུར་དགོས་པ་ལས། བཀའ་�ོན་བྲེ་བག་པ་ཞིག་གིས་རང་འཚམས་

ཐག་གཅོད་མི་ཆོག

དོན་ཚན་བཅུ་པ། དཔལ་འབོར་དབང་ཚད།

༡  ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་ཀི་གཏོང་ལྲེན་ཁིམས་ཡིག་བཀའ་འཁོལ་ཟིན་པ་དང༌། 

མཐའ་མའི་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་གསལ་དངུལ་འབབ་ཡོངས་

རོགས་ཀི་གཏོང་ལྲེན་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད།

༢ བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་�ོན་སོ་སོ་དང་གཤམ་འོག་འགན་འཛིན་སོ་སོར་

སྒིག་གཞི་ལྟར་སྐབས་བ�ན་གི་དབང་ཚད་སྤད་དྲེ་གཏོང་ལྲེན་དང་རྩིས་

ཉར་བ་རྒྱུ།

༣  ངྲེས་མྲེད་དགོས་དངུལ་ནས་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དགོས་ཇི་བྱུང་བཀའ་ཤག་

གིས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ལས་བཀའ་�ོན་བྲེ་བག་པས་ཐག་གཅོད་མི་ཆོག



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། རྲེ་�ོན་ལྷན་ཚོགས།

ཕིར་བསྡུ།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་དང༌། ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས། 

༡  ཛ་དག་དམིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་རིགས་�ད། འཆར་ཅན་རྲེས་གཟའ་

མིག་དམར་དང༌། པ་སངས་གཉིས་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གནང་རྒྱུ་

དང༌། གཞུང་འབྲེལ་ཕོགས་བསྐོད་ཀིས་ངོ་བཞུགས་མྲེད་ན་ལས། དྲེ་

མིན་སིད་སྐོང་དང་བཀའ་�ོན་ཚང་མ་ངྲེས་པར་ལྷན་བཅར་གནང་དགོས། 

གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་དབང་གིས་ལྷན་བཅར་མ་ཐུབ་སྐབས་བཀའ་དྲུང་

ལ་དྲེ་དོན་བར་ལན་གནང་དགོས་ཤིང༌། ཛ་དག་དམིགས་བསལ་ལྷན་

ཚོགས་གནང་དགོས་གྱུར་ཚེ་བཀའ་དྲུང་ནས་ཚོགས་བར་འབུལ་དགོས།

༢  བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སྐབས་སིད་སྐོང་གིས་འགོ་འདོམས་བ་རྒྱུ་དང༌། 

སིད་སྐོང་མྲེད་སྐབས་ངོ་ཡོད་བཀའ་�ོན་རྣམས་ནས་གཞུང་འབྲེལ་

གཏན་འབྲེབས་གཞིར་བཟུང་ལས་ཁུངས་གྲལ་རིམ་བཀའ་�ོན་དྲེས་འགོ་

འདོམས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ལས་དོན་ཐག་གཅོད།

༡ སིད་སྐོང་དང་བཀའ་�ོན་སུ་�ང་ནས་གྲོས་འཆར་བཏོན་པའམ། བཀའ་

དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་�ན་སྲེང་ཞུས་རིགས་བཅས་ཆབ་སིད་དང༌། འཛིན་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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སྐོང་གང་ཅིའི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྐབས་ཚང་མ་དགོངས་མཉམ་

སྤི་མོས་བྱུང་ན་དང༌། དྲེ་མིན་སིད་སྐོང་དང་བཀའ་�ོན་ངོ་ཡོད་མང་མོས་

ཀིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། དྲེ་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་ངྲེས་པར་ཡོད་

དགོས་པ་མ་ཟད། གོ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་རིགས་རྩ་འཛིན་ལག་ལྲེན་

དགོས་པ་ལས། རང་ཉིད་མོས་མཐུན་མྲེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་རིགས་མི་ཐོན་

པ་དགོས།

༢ བཀའ་ཤག་གི་སྤི་བྲེའི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་ཚང་མ་སིད་སྐོང་དང་

བཀའ་�ོན་ལྷན་རྒྱས་མཉམ་གྲོས་གོ་བསྡུར་གི་ལམ་ནས་གནང་དགོས་

པ་དང༌། ལྷག་པར་ལས་དོན་དམིགས་བསལ་དང༌། དངུལ་གྲོན་འཕར་

མ་གཏོང་ཕོགས་ཀིས་མཚོན་ལས་དོན་གང་ཅི་གོ་བསྡུར་མྲེད་པར་སིད་

སྐོང་ངམ་བཀའ་�ོན་སུ་ཐད་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་མི་ཆོག 

༣ སིད་སྐོང་ངམ་བཀའ་�ོན་རྣམས་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་ཆྲེད་ཕོགས་

ཕྲེབས་ཀིས་མ་མཐར་ངོ་བཞུགས་གཅིག་ལས་མྲེད་པ་བྱུང་ཚེ། འཆར་

ཅན་འཛིན་སྐོང་ལས་དོན་སྐོར་ཐག་གཅོད་གནང་ཆོག་ཅིང༌། འོན་ཀང་

ལས་དོན་གལ་ཆྲེ་དང༌། གསར་གཏོད་བཅས་འཆར་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

རིགས་ཐག་གཅོད་མི་ཆོག་པ་དང༌། ཛ་དག་གི་ལས་དོན་རིགས་བྱུང་ཚེ་

ཕོགས་ཕྲེབས་སིད་སྐོང་དང་བཀའ་�ོན་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་དགོས་པའི་

བར་ཐོ་འབུལ་དགོས།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། ལས་དོན་�ན་ཞུ།

༡ སིད་སྐོང་དང་བཀའ་�ོན་གང་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་ཆྲེད་ཕོགས་

ཕྲེབས་གནང་དགོས་གྱུར་ཚེ་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོན་དགོས་

པ་ཡིན། དྲེ་མཚུངས་ཕིར་འཁོར་རྲེས་སྒིག་མཐུན་ལམ་གྲོན་དང༌། འགྲོ་

གྲོན་གཞན་དག་བཅས་ཀི་རྩིས་ཁ་དང་ལས་བསོམས་འ�ལ་འབུལ་

གནང་དགོས།

༢  བཀའ་ཤག་གིས་ཆབ་སིད་དང་གལ་ཆྲེའི་ལས་དོན་ཞིག་བཀའ་�ོན་སུ་

�ང་ལ་དམིགས་བཀར་འགན་འཁི་གནང་ཚེ་དྲེའི་ལས་དོན་འགྲོ་གྲོན་

སོན་འཆར་དང༌།  དྲེའི་རྲེས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་དུས་འགངས་མྲེད་

པར་མང་མཐའ་ཟླ་བ་གཉིས་ནང་ཚུན་རྩིས་ཞུ་འགད་གཙང་དགོས་པ་མ་

ཟད། ལས་བསོམས་ཡིག་ཐོག་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགོས།

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། དིལ་བསྒགས་གསང་རྒྱ།

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་མཛད་ཕོགས་གཞུང་འབྲེལ་

གསལ་བསྒགས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་དོན་གལ་ཆྲེ་གསང་དགོས་རིགས་

ཕི་བསྒགས་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བར་གསང་རྒྱ་དང༌། རྩ་འཛིན་

གཅིག་གྱུར་གནང་དགོས།

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང༌།

༡  བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ལས་འགན་ནི། བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་གཅོད་
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བཀོད་ཁྱབ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ལས་དོན་ཡོངས་རོགས་ཀི་འགན་

འཁུར་ལག་བསར་དང༌། བརྒྱུད་བསྒགས་བཅས་བ་རྒྱུ།

༢  ཕི་ནང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁག་དང༌། མང་ཚོགས་བཅས་ཀི་གནད་དོན་

ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཞུས་འབོར་རིགས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་

�ན་སྲེང་དང་འབྲེལ་ཁུངས་སོ་སོར་ཐག་གཅོད་བཀའ་གསལ་ཇི་གནང་

ལྟར་བཀོད་མངགས་བ་རྒྱུ།

༣  གཞན་ཡང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་དང་འབྲེལ་བབས་

ལ་གཞིགས་པའི་གང་ཅིའི་ལས་དོན་མི་འད་བ་སོ་སོར་འཛིན་སྐོང་འགན་

འཁུར་བྲེད་ཕོགས་ཀི་ལས་བགོས་སྒིག་གཞི་བཀའ་དྲུང་ནས་བཟོ་འགོད་

ཀིས་བཀའ་ཤག་ལ་�ན་སྲེང་དང་འབྲེལ་གཏན་འབྲེབས་ལག་བསར་བ་

རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། སྒིག་གཞི་བསྐར་བཅོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་

ཤག་དང༌། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སམ་སྤི་འཐུས་གང་�ང་ནས་འཆར་འབུལ་

གིས་སྤི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མོས་མཐུན་བསྐར་བཅོས་

ལ་སིད་སྐོང་གིས་ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་དགོས།། །།
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༄༅། །བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ 

༥ པ་དང་། ༦ པ་གཉིས་ཀི་ནང་གསལ་སྒིག་འཛུགས་ཁག་དང་། 

ཁྱབ་ཁོངས་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐོ་གཏན་འབྲེབས།

༡༽ བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི་དོན་

ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསྲེས་  ༡ པོའི་ ‘ཀ’ ནང་གསལ་ད་ཡོད་བཀའ་

�ོན་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་དང་པོ། 

༡་༡ ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས།

༡་༢ ནང་སིད་ལས་ཁུངས།

༡་༣ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས།

༡་༤ ཤྲེས་རིག་ལས་ཁུངས།

༡་༥ བདྲེ་�ང་ལས་ཁུངས།

༡་༦ ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས།

༡་༧ འ�ོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས།

༢༽ གོང་གསལ་སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསྲེས་ ༢ པའི་ ‘ཀ’ 

ནང་གསལ་ད་ཡོད་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐོ་

སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་གཉིས་པ།

༢་༡ �ི་ལི་�་ཚབ་དོན་བཅོད་ལས་ཁུངས།
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༢་༢ ཨ་རི་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༢་༣ བལ་ཡུལ་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༢་༤ སུད་སི་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༢་༥ ཉི་ཧོང་དང་ཤར་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༢་༦ ཨིན་ལན་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༢་༧ �ར་སིལ་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༢་༨ �་སོག་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༢་༩ ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༢་༡༠ ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༢་༡༡ ཐའྲེ་ཝན་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༢་༡༢ པྲེ་རི་སི་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས།

༢་༡༣ ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་�་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༣༽ གོང་གསལ་སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསྲེས་ ༣ པའི་ ‘ཀ’ 

ནང་གསལ་ད་ཡོད་གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐོ་སྒིག་

གཞིའི་ཟུར་འཛར་གསུམ་པ།

༣་༡ ཆྲེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་གཤམ་འོག་ལས་

ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།

༣་༡་༡ ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།
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༣་༡་༢ བང་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༣་༡་༣ ཤར་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༣་༡་༤ ལ་�གས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༣་༢ བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་

གི་མཚན་ཐོ།

༣་༢་༡ འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་། 

༣་༢་༡ ལོ་རྒྱུས་འབི་རྩོམ་དང་བར་བ�ལ་ལས་བཀོད་སྲེ་ཚན།

༣་༣ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་

མཚན་ཐོ།

༣་༣་༡ �ྲེང་ལོར་ལྷོ་སྤི་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢ མོན་གྷོ་འདོད་�་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣ �ྲེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་�བ་�ིང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤ བསོད་ནམས་�ིང་ལ་སྤི་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༥ ཀོ་ལི་གལ་དོན་�ན་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༦ �ྲེལ་ཀོབ་བདྲེ་སྐིད་སླར་གསོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས།

༣་༣་༧ ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།
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༣་༣་༨ ཨོ་རི་ས་�ན་ཚོགས་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས།

༣་༣་༩ མྲེའོ་ཆོས་འཕྲེལ་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༠ འབུམ་སྲེ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༡ བསན་འཛིན་སང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༢ མན་སྤར་ཕན་བདྲེ་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༣ �ན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས།

༣་༣་༡༤ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༥ ཤི་ལོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༦ འ�ག་སོད་བོད་མིའི་ལྟ་རོག་འགན་འཁུར་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༧ �ིར་སྲེ་དགྲེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༨ �ིར་ནང་ཆྲེན་ཅོན་ཏ་ར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༩ �ིར་བོད་ཚོགས་ས་གནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས།

༣་༣་༢༠ སིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་�ིང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༡ ཌལ་ཧོར་�ན་ཚོགས་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས།
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༣་༣་༢༢ �ར་ཝ་ལ་ས་སྐ་གཞིས་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས།

༣་༣་༢༣ སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༤ ས་ཊོན་ཀཿཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༥ �མ་རའོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༦ ཌོ་ལན་ཇི་བོན་གཞིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༧ དྷ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༨ �་ལུ་དཔལ་རབ་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༩ མན་ཌི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། (ཁྱབ་ཁོངས་སྤོན་

ཊོ་བ�ིས་�ིང་། མཚོ་པ�། སུན་རར་ན་གྷར། མན་ཊི་བཅས།)

༣་༣་༣༠ སང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༡ ར་ཝང་ལ་�ན་ཕན་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༢ རོར་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༣ ཀ་�ག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༤ བསུ་ན་མདའ་བ�ིས་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས།

༣་༣་༣༥ སྲེྲེ་ར་�ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། (ཁྱབ་ཁོངས་ས་

ཁག་ད�)
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༣་༣་༣༦ ཧར་པ་�ར་འདོད་�་གཡུལ་རྒྱལ་�ིང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༧ �ི་ལི་བསམ་ཡས་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༨ བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁྲེལ་བསམ་�བ་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༩ བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤིང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤༠ བལ་ཡུལ་མཆོད་རྲེན་དང་འཇོར་སྤ་ཊི་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤༡ བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བ�་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤༢ བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བ�་ཤིས་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤༣ བལ་ཡུལ་རོར་སྤ་ཊན་ནོར་འཛིན་�ིང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས། (ཁྱབ་ཁོངས་མ་ནང་། �མ། �བ་རི།)

༣་༣་༤༤ བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བདྲེ་ལྲེགས་�ིང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤༥ བལ་ཡུལ་ཝ་ལུང་བསམ་འཕྲེལ་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལས་ཁུངས།
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༣་༣་༤༦ བལ་ཡུལ་ར་སུ་ཝ་དགྲེ་རྒྱས་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལས་ཁུངས། 

༣་༣་༤༧ བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་�ོ་སྒིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས། (བམས་པ་�ིང་དང་། དཔལ་འབོར་�ིང་། བ�་ཤིས་སང་།)

༣་༣་༤༨ བལ་ཡུལ་�ོ་ཚེ་རོགས་རྣམ་རྒྱལ་�ིང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤༩ �ིྲེར་བ�་ཤིས་�ོངས། (གཞུང་བསྐོས་སམ་རང་ཁོངས་ནས་སྒིག་

མཐུན་འོས་བསྡུ་བས་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མྲེད།)

༣་༣་༥༠ �་�ིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༤ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཀི་

མཚན་ཐོ།

༣་༤་༡ ལས་བྲེད་གསོལ་ཚང་།

༣་༥ བདྲེ་�ང་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཀི་

མཚན་ཐོ།

༣༌༥༌༡ དབུས་�ྲེ་ལྲེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ཡན་

ལག

༣་༦ ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཀི་

མཚན་ཐོ།

༣་༦་༡ ཀཾ་�་ཊར་སྲེ་ཚན།
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༣་༦་༢ �ར་ཐང་དཔར་ཁང་།

༣༌༦༌༣ བོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་།

༣་༧ འ�ོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཀི་

མཚན་ཐོ།

༣་༧་༡ མངོན་དགའ་བོད་�ག་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གི་
སློབ་�།

༣་༧་༢ བདྲེ་སྐིད་�ིང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢ �ིྲེར་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤ མན་སྤར་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༥ �ན་ད་ར་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༦ �ི་ལི་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༧ ལ་�གས་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༨ ཅོན་ཏ་ར་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༩ བ�་ཤིས་�ོངས་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༠ མྲེལ་ ༡༥ འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༡ མ་ན་ལི་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༢ �་ལུ་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༣ སྤོན་ཌོ་བ�་ཤིས་�ིང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།
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༣་༧་༡༤ མཚོ་པ�་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༥ སིམ་ལ་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༦ ཌལ་ཧོར་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༧ ཌོ་ལན་ཇི་བོན་གཞིས་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༨ སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༩ �ར་ཝ་ལ་ས་སྐ་གཞིས་ཆགས་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༠ ས་ཊོན་ཀཿཐོག་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༡ �མ་རའོ་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༢ རཇ་�ར་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༣ ལ་ཁན་ཝ་ལ་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༤ ཁྲེ་ར་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༥ དོན་�བ་�ིང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༦ �ིང་ཚང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༧ �་ར་ཎ་སི་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༨ མྲེའོ་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༩ ཏི་ཛུ་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༠ �་�ིང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༡ བསན་འཛིན་སང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།
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༣་༧་༣༢ སང་ཏོག་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༣ ར་ཝང་ལ་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༤ རོར་�ིང་སམ་པོ་པ་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༥ རོར་�ིང་ཆོས་དུང་དཀར་པོ་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༦ ཀ་�ག་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༧ བསུ་ན་མདའ་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༨ ཤི་རི་ན་གྷར་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༩ བལ་ཡུལ་དཔལ་འབོར་�ིང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༠ བལ་ཡུལ་བམས་པ་�ིང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༡ བལ་ཡུལ་ཝ་ལུང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༢ བལ་ཡུལ་ཐུབ་བསན་ཆོས་�ིང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༣ བལ་ཡུལ་འཇོར་པ་ཊི་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༤ བལ་ཡུལ་མ་ནང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༥ བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བ�་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་འ�ོད་བསྲེན་

སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༦ བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བ�་ཤིས་�ིང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༧ བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བདྲེ་ལྲེགས་�ིང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་

ཁང་།
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༣་༧་༤༨ བལ་ཡུལ་�ོ་ཚེ་རོགས་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༩ བལ་ཡུལ་རོར་སྤ་ཊན་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༥༠ བལ་ཡུལ་ཤབ་�་བྲེན་སི་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༣་༨ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་གཤམ་འོག་ལས་

ཁུངས་ཀི་མཚན་ཐོ།

༣་༨་༡ �ྲེལ་ཀོབ་ལྷོ་ཕོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།

༣་༨་༢ བལ་ཡུལ་ཀཋ་མན་�་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།

༣་༨་༣ སྲེ་ར་�ན་བདྲེ་སྐིད་�ིང་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།

༤༽ སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསྲེས་ ༤ པའི་ ‘ཀ’ ནང་གསལ་ད་

ཡོད་དམིགས་བསལ་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་མཚན་ཐོ་སྒིག་

གཞིའི་ཟུར་འཛར་བཞི་པ།

༤་༡ ཆྲེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས།

༤་༢ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས།

༤་༣ བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་།

༤་༤ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་།

༤་༥ ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་།

༤་༦ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་།
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༤་༧ ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་�་ཚབ་ལས་ཁུངས།

༤་༨ ༸གོང་ས་མཆོག་གི་�་ཚབ་ལས་ཁུངས།

༥༽ སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༦ པའི་ནང་གསྲེས་ ༡ པོའི་ ‘ཀ’ ནང་གསལ་

འཛིན་སྐོང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོད་པའི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་

མཚན་ཐོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་ལྔ་པ།

༥་༡ ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དྲེབ་སྐྲེལ་ཡོད་པའི་རང་སྐོང་

སྲེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།

༥་༡་༡ ༸གོང་ས་�་ལའི་�་མའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཚོགས་པ།

༥་༢ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དྲེབ་སྐྲེལ་ཡོད་པའི་རང་སྐོང་སྲེ་

ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།

༥་༢་༡ དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སྲེལ་ཚོགས་པ།

༥་༣ ཤྲེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དྲེབ་སྐྲེལ་ཡོད་པའི་རང་སྐོང་

སྲེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།

༥་༣་༡ སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚོགས་པ།

༥་༣་༢ བོད་�ག་གི་ཤྲེས་ཡོན་དང་བདྲེ་དོན་མ་དངུལ།

༥་༤ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དྲེབ་སྐྲེལ་ཡོད་པའི་རང་

སྐོང་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།

༥་༤་༡ ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་ཆྲེས་དགྲེ་རྩ།
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༥་༤་༢ བོད་མིའི་འཛིན་སྐོང་བདྲེ་དོན་ཚོགས་པ།

༥་༤་༣ སྤི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྲེབས་རྩ།

༥་༥ འ�ོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དྲེབ་སྐྲེལ་ཡོད་པའི་རང་སྐོང་

སྲེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།

༥་༥་༡ བོད་མིའི་�ང་�ང་འ�ོད་བསྲེན་ཚོགས་པ།

༥་༥་༢ བོན་གྷོ་འདོད་�་�ིང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༥་༥་༣ �ྲེལ་ཀོབ་འཚོ་བྲེད་ཁང་གསར་སྨན་ཁང་།

༥་༥་༤ ཧོན་སུར་ཕན་བདྲེ་སྨན་ཁང་།

༥་༥་༥ ཀོ་ལི་གལ་དོན་�ན་�ིང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༥་༥་༦ ཨོ་རི་ས་�ན་ཚོགས་�ིང་འ�ོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།

༥་༦ ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དྲེབ་སྐྲེལ་ཡོད་པའི་རང་སྐོང་སྲེ་

ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།

༥་༦་༡ ཨ་རི་བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྲེབས་རྩ།

༥་༦་༢ བལ་ཡུལ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྤི་ཚོགས་བདྲེ་དོན་ཚོགས་པ།

༥་༦་༣ ཉི་འོང་བོད་ཁང་།

༥་༦་༤ དབིན་ལན་བོད་ཁང་།

༥་༦་༥ �་སོག་བོད་ཀི ་རིག་གཞུང་དང་དིལ་བསྒགས་བསི་

གནས་ཁང་།
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༥་༦་༦ ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་བསི་གནས་ཁང་།

༥་༦་༧ ཐའྲེ་ཝན་༸གོང་ས་�་ལའི་�་མ་མཆོག་གི་བོད་ཀི་ཐྲེབས་རྩ།

༥་༦་༨ པྲེ་རི་སི་བོད་ཁང་།

༦༽ གོང་གསལ་སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསྲེས་ ༢  པའི་ ‘ཀ’ ནང་

གསལ་ད་ཡོད་གཞུང་གི་ཆྲེད་བ�གས་བས་པ་མིན་ཡང་། དངུལ་

གྲོན་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས་གཞུང་ནས་བསྩལ་དགོས་ཀི་རང་སྐོང་སྲེ་

ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་དྲུག་པ།

༦་༡ ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་རང་སྐོང་སྲེྲེ ་ཚན་འདི་

རིགས་ཀི་མཚན་ཐོ།

༦་༡་༡ བོད་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ།

༧༽ གོང་གསལ་སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསྲེས་ ༣ པའི་ ‘ཀ’ ནང་

གསལ་ད་ཡོད་མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་

ཐོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བདུན་པ།

༧་༡ ཕིར་བསྡུ།

༧་༡་༡ ཕིར་བསྡུ།

༧་༢ ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གི་རང་

སྐོང་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།
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༧་༢་༡ �ི་ལི་བོད་ཀི་ཁང་པ།

༧་༢་༢ བོད་ཀི་དཔྲེ་མཛོད་ཁང་།

༧་༢་༣ ཝར་ཎ་དབུས་བོད་ཀི་ག�ག་ལག་སློབ་གཉྲེར་ཁང་།

༧་༢་༤ ནོར་�ིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅྲེས་སྐོང་ཁང་།

༧་༣ ཤྲེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གི་རང་སྐོང་

སྲེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།

༧་༣་༡ དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ།

༧་༣་༢ མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།

༧་༣་༣ རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས།

༧་༣་༤ ཤྲེས་རིག་དཔར་ཁང་ཡིད་ཆྲེས་དགྲེ་རྩ།

༧་༣་༥ བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདྲེ་རྩ།

༧་༤ འ�ོད་བསྲེན་ཁྱབ་ཁོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་

ཁག་གི་མཚན་ཐོ།

༧་༤་༡ བོད་ཀི ་གསོ་བ་རིག་པའི ་ཆྲེས་མཐོའི ་སྨན་པའི ་ལྷན་
ཚོགས།

༧་༤་༢ སྨན་རྩིས་ཁང་།

༧་༤་༣ དྷ་ས་བདྲེ་ལྲེགས་སྨན་ཁང་།
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༨༽ སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསྲེས་ ༤ པ་དགོངས་དོན་སྒིག་གཞི་

དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསྲེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་མ་ཚུད་པའི་བོད་མིའི་སྤི་

ཚོགས་ཀི་ཁྲེ་ཕན་དང་འབྲེལ་བའི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐོ་

སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པ།

༨༌༡། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་

མཚན་ཐོ།

༨༌༡༌༡ ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ཁག

༨༌༡༌༢ བོད་རང་དབང་བདྲེན་པའི་ལས་འ�ལ་གི་ས་གནས་

ཚོགས་ཆུང་ཁག

༨་༢། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་དྲེ་ལྟའི་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་གི་

མཚན་ཐོ།

༨་༢་༡ བོད་མིའི་སྤི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༢ ལུགས་བསམ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་སོ་ནམ་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༣ འདོད་�་�ིང་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༤ བདྲེ་སྐིད་སླར་གསོ་བོད་མིའི་སོ་ནམ་གཞི་རིམ་མཉམ་

འབྲེལ།

༨་༢་༥ ཧོན་སུར་རབ་�ིང་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་སོ་ནམ་མཉམ་

འབྲེལ།

༨་༢་༦ དོན་�ན་�ིང་གཞི་རིམ་སོ་ནམ་མཉམ་འབྲེལ།
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༨་༢་༧ ཨོ་ཌི་ཤ་�ན་ཚོགས་�ིང་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༨ མན་སྤར་ཕན་བདྲེ་�ིང་མི་སྤི་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༩ �ན་ད་ར་ནོར་རྒྱལ་�ིང་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༡༠ ཆོས་འཕྲེལ་�ིང་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༡༡ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་�ིང་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༡༢ བསན་འཛིན་སང་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༡༣ ལ་�གས་བསོད་ནམས་�ིང་ལྷོ་བང་བོད་མིའི་མཉམ་

འབྲེལ།

༨་༢་༡༤ ར་ས་བོད་མིའི་མཉམ་ལས་བཟོ་གྲ།

༨་༢་༡༥ �་ཝང་ལ་�ན་ཕན་�ིང་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༡༦ བསུ་ན་མདའ་བ�ིས་�ིང་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༡༧ ཤར་ཁུམ་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༡༨ ཇོ་འཁྲེལ་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༡༩ པོག་ར་བ�ིས་དཔལ་འཁྱིལ་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༢༠ ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་�ིང་འོ་མ་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༢༡ �ྲེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་འོ་མ་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༢༢ �ྲེལ་ཀོབ་བདྲེ་སླར་འོ་མ་མཉམ་འབྲེལ།

༨་༢་༢༣ ཀོ་ལི་གྷལ་འོ་མ་མཉམ་འབྲེལ།
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༨་༢་༢༤ ཌལ་ཧོར་སྐབས་བཅོལ་བོད་མིའི་ལག་ཤྲེས་བཟོ་�

༨་༢་༢༥ སིམ་ལ་སྐབས་བཅོལ་བོད་མིའི་རང་འཚོ་བཟོ་�

༨་༢་༢༦ �ིར་བོད་ཚོགས་ལག་ཤྲེས་བཟོ་�

༨་༢་༢༧ �ིར་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆྲེན་བཟོ་�

༨་༢་༢༨ �ིར་སྲེ་དགྲེ་བཟོ་�

༨་༢་༢༩ �་�་ཝ་ལ་ས་སྐ་ཚོགས་པ།

༨་༢་༣༠ སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བོད་མིའི་བཟོ་ཚོགས།

༨་༢་༣༡ སྤོན་ཌོ་བ�ིས་�ིང་བཟོ་�

༨་༢་༣༢ ཧ་�ར་འདོད་�་གཡུལ་རྒྱལ་�ིང་བཟོ་�

༨་༢་༣༣ བོད་ཀི་བོན་པོ་ཚོགས་པ།

༨་༢་༣༤ �མ་རའོ་ས་པ་བདྲེ་དོན་ཚོགས་པ།

༨་༢་༣༥ རཇ་�ར་བུྲེད་མཉམ་ལས་བཟོ་�

༨་༢་༣༦ ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་ཚོགས་པ།

༨་༢་༣༧ བདྲེ་སྐིད་�ིང་མཉམ་ལས་བཟོ་�

༨་༢་༣༨ བ�ིས་�ོངས་བཟོ་�

༨་༢་༣༩ བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁྲེལ་�ན་�ིང་མ་ལག་བཟོ་�

༨་༢་༤༠ བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བ�ིས་དཔལ་འཁྱིལ་བཟོ་�

༨་༢་༤༡ བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བ�ིས་�ིང་བཟོ�།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།
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༨་༢་༤༢ བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་�ོ་སྒིག་ཚོགས་པ་མ་ལག

༨་༢་༤༣ ཝ་ལུང་བསམ་འཕྲེལ་�ིང་བཟོ་�

༨་༢་༤༤ ར་སུ་ཝ་དགྲེ་རྒྱས་�ིང་བཟོ་�

༨་༢་༤༥ ཤར་ཁུམ་བདྲེ་�ིང་བཟོ་�་བཅས།
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༄༅། །ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

ལྲེའུ་དང་པོ།

དོན་ཚན་དང་པོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།  བོད་

རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༡༨ ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ། སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐྲེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༣ 

འོག་བཀོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་གསུམ་པ། འགོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༡༨ ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ 

ནས་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ལྲེའུ་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་བཞི་པ།  ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་འཛུགས།

༡ ཀ བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༡ ནང་གསལ་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་

ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌། ཚོགས་མི་གཉིས་ནས་བཞིའི་བར་

དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆྲེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་

ཆྲེ་བ་དང༌། སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སིད་སྐོང་བཅས་

ནས་སྐབས་དྲེའི་འོས་མི་འདྲེམས་�ག་ཁོ་ནའི་ཆྲེད་མི་འགྲོ་གསུམ་

དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་དྲེས་ཉིས་�བ་ལས་མ་

�ང་བའི་འོས་འཆར་�ལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་

བས་ཏྲེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་

དང་ཚོགས་མིར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

ཁ གལ་ཏྲེ་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་སུ་�ང་

གྲོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྲེད་དགོས་བྱུང་ཚེ་

གོང་གསལ་འདྲེམས་�ག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་

ནང་ནས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་

མོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྲེད་དགོས།

༢ བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༥ ནང་གསྲེས་ ༡ ནང་གསལ། ཚོགས་གཙོ་

དང་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔའམ།  ཡང་ན་རང་ལོ་

དྲུག་ཅུ་རྲེ་ལྔ་�ིལ་པོར་ལོན་པ་གང་སའི་བར་ཡིན།



ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་ལྔ་པ། ཕིར་བསྡུ།

 ཕིར་བསྡུ།

དོན་ཚན་དྲུག་པ། ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་མིའི་འོས་ཆོས། 

༡ བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་ནམ། ཡང་ན། སྤི་ཚོགས་ཀི་ཞབས་

འདྲེགས་ཞུས་པའི་ཉམས་�ོང་ལོ་བརྒྱད་ལས་མ་�ང་བ་ཡོད་པ།

༣ སྨན་ཁང་ངམ་ཁིམས་ཁང་ནས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒགས་

བས་པ་མ་ཡིན་པ།

༤ ལས་བྲེད་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའམ་རང་བཞིན་བུད་པར་གསལ་

བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉྲེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦ བུ་ལོན་�བ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། གཞུང་དངུལ་རྩིས་ཆད་

འབུལ་བསད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༧ སིད་དོན་ཚོགས་པ་གང་�ང་གི་ཚོགས་མི་དང༌། སློབ་སོན་པ། ཆྲེ་མཐོང་

ཚོགས་མི་མ་ཡིན་པ།

༨ བོད་མིའི་ཁྲེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དོན་དང༌། གོ་

གནས། དངུལ་དངོས་ཀི་ཁྲེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

38

དོན་ཚན་བདུན་པ།  ཚོགས་དུས་དང་ལས་དོན་ཐག་གཅོད། 

༡  ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་ཐོག་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་

སྐབས་ལྷན་ཚོགས་བསྐང་དགོས་ཐོག་རྣམ་�ན་ཟླ་རྲེའི་ནང་ལྷན་འཛོམས་

ཐྲེངས་རྲེ་ངྲེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༢  ལྷན་ཚོགས་ནམ་ཡིན་ལ་ཚོགས་མི་རྩ་འབོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ལས་

མ་�ང་བ་ཚང་འཛོམས་ངྲེས་པར་དགོས་པ་དང༌། འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་

གི་དྲུང་ཆྲེས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ལས་དོན་འགྲྲེལ་བཤད་དང༌། བསམ་ཚུལ་

འདོན་ཆོག་ཀང༌། ཐག་གཅོད་དང་འོས་བསྡུ་བྲེད་པའི་ཐོབ་ཐང་མྲེད།

༣ འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་ལས་དོན་རྣམས་ཚོགས་

གཙོའི་གཟིགས་སྐོང་འོག་ལས་ཁུངས་ནས་འ�ལ་འ�ལ་ལག་ལྲེན་

བསར་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས།

ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་རྒྱུན་�ན་ལས་ཁུངས་ཤིག་དགོས་

པ་དང༌། དྲེའི་འཛིན་སྐོང་ཆྲེད་ཚོགས་གཙོའི་འོག་འགན་འཛིན་དྲུང་ཆྲེ་དང་

ལས་བྲེད་ཇི་དགོས་ཀི་ས་མིག་བཟོ་རྒྱུ་དང་བསྐོ་གཞག་བཅས་ལས་བྲེད་

སྤིའི་སྒིག་གཞི་ལྟར་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ད�་པ། ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་དབང༌།

༡ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་དང་། ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་



ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།
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བྲེད་ཡོངས་རོགས་ཀི་འདྲེམས་�ག་དང༌། བསྐོ་གཞག གནས་སྤར། ལས་

དོན་སྦོང་བརར། གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཆགས་སྒིག་གཞི་གཏན་འབྲེབས་

བཅས་ཀི་ལས་དོན་རང་དབང་དང་བདྲེན་གིས་བ་རྒྱུ་དང༌། ལས་བྲེད་

རྣམས་ཀི་�ང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་གི་སྒིག་གཞི་བཀའ་ཤག་གིས་བཟོ་

འགོད་ཀིས་འཆར་འབུལ་དང་བསྐར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་

ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་གཏན་འབྲེབས་

བ་རྒྱུ།

༢ འགན་འཛིན་དང་ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་རྣམས་ཀི་གནས་སྤར་

བཀག་བསྐིལ་དང་། གནས་རིམ་ཕབ་པ། རྩ་དགོངས་སྤོད་པ། གནས་

དབྱུང༌། རྩ་དགོངས་ཞུ་འཁོལ། བགྲྲེས་ཡོལ་ས་བ�ར་དང་དུས་འགངས། 

བསྐར་བསྐོ་བཅས་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་ནས་འཆར་འབུལ་

བྱུང་རིགས་ལ་འོས་མིན་རོག་ཞིབ་ཀིས་འོས་འཚམས་ལ་མོས་མཐུན་ལག་

བསར་བ་རྒྱུ།

༣ ལས་བྲེད་སྲེ་ཚན་གང་�ང་དུ་མ་གཏོགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་

ལས་ཞབས་གཡར་ཞུ་དགོས་དང་གཉིས་མོས་ཆོད་དོན་འོག་ལོ་དུས་

རྒྱས་བཅད་ཀིས་བསྐོ་གཞག་དགོས་རིགས་སྒིག་གཞི་ཟུར་འགོད་ལྟར་

འཆར་འབུལ་བྱུང་རིགས་ལ་འོས་མིན་རོག་ཞིབ་ཀིས་འོས་འཚམས་ལ་

བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ།

༤ གཞན་ཡང་ལས་བྲེད་འདྲེམས་�ག་གི་རྒྱུགས་ལྲེན་སྒིག་གཞི་བཟོ་འགོད་

དང་རྲེས་འབྲེལ་རྒྱུགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བསྐོ་འཛུགས་ཀིས་མཚོན་

པའི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་ཇི་བྱུང་བ�བ་རྒྱུ།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ལྲེའུ་གསུམ་པ།

ལས་བྲེད་ཀི་གནས་སངས།

དོན་ཚན་བཅུ་པ། ལས་བྲེད་ཀི་སྲེ་ཚན།

༡ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྲེད་ཡོངས་རོགས་གཤམ་གསལ་སྲེ་

ཚན་གཉིས་སུ་དབྲེ་རྒྱུ།

ཀ  འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད།

ཁ ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད།

༢ མ་འོངས་པར་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་ནང་

དུའང་ཤྲེས་རིག་དང༌། ཕི་འབྲེལ། འཛིན་སྐོང་ལྟ་བུའི་ནང་གསྲེས་སྲེ་ཚན་

དབྲེ་འཐུས་ཀང༌། དྲེ་འདའི་དབྲེ་བ་མ་བྱུང་བར་སྲེ་ཚན་གཅིག་ཏུ་ངོས་

འཛིན་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། ལས་བྲེད་ས་མིག

༡ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྲེད་གནས་རིམ་ཡོངས་རོགས་ཀི་ས་

མིག་ཇི་ཡོད་ཀི་མ་དྲེབ་དང་། ལས་བྲེད་མིང་གཞུང་མ་དྲེབ་ཁ་གསལ་

ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱུན་ཉར་བྲེད་དགོས།

༢ ལོ་གཉིས་རྲེའི ་མཚམས་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་

ཚོགས་ཆུང་རྲེ་བ�གས་ཏྲེ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་



ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

41

བྲེད་ས་མིག་གསར་གཏོད་དང༌། ཕིར་བསྡུ། བརྲེ་སྒྱུར་བཅས་གང་དགོས་

བ་རྒྱུ་དང་། ཆྲེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་

ཀི་ལས་བྲེད་པའི་ས་མིག་གསར་གཏོད་དང༌། ཕིར་བསྡུ། བརྲེ་སྒྱུར་

བཅས་གང་དགོས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་གོ་བསྡུར་གཏན་འབྲེབས་ཀིས་

བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ལས་བྲེད་འདྲེམས་ལྷན་དུ་འབུལ་རྒྱུ།

༣ ས་མིག་གསར་གཏོད་དང་ཕིར་བསྡུ་ཇི་བས་འཆར་ལོའི་ལོ་འཁོར་སོན་

རྩིས་སུ་ཚུད་པ་བྲེད་དགོས། ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཟིན་རྲེས་

ས་མིག་གསར་གཏོད་གཏན་འཁྲེལ་བར་ངོས་འཛིན་གིས་དྲེར་གཏན་

འཇགས་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་བ་རྒྱུ་དང༌། དྲེའི་བར་འ�ལ་སྲེལ་ལས་

བྲེད་འཇོག་དགོས། ལས་དོན་གསར་གཏོད་དང༌། རྒྱ་བསྐྲེད་ཀིས་ས་

མིག་གསར་པ་མ་བཟོས་མཐུ་མྲེད་བྱུང་ཚེ། སྐབས་མཚམས་བཀའ་ཤག་

ནས་ས་མིག་གསར་གཏོད་ཀིས་ལས་བྲེད་འདྲེམས་ལྷན་དུ་ཡིག་ཐོག་

�ན་སྲེང་ཞུ་དགོས།

༤ ས་མིག་ཡོངས་རོགས་ལ་སྲེ་ཚན་དང༌། གནས་རིམ། ལས་འགན། 

ཕོགས་རིམ། ཤྲེས་ཚད། ལོ་ཚད། ཕོ་མོའི་ཁྱད་པར་ཡོད་མྲེད། གཞན་

ཡང་དགོས་ངྲེས་ཀི་ཆ་རྐྲེན་གཞན་དག་བཅས་གསལ་འཁོད་ཀིས་ལས་

བྲེད་འདྲེམས་�ག་གི་རྒྱུགས་ལྲེན་སྒིག་གཞི་གཏན་འབྲེབས་བྲེད་དགོས།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ལས་བྲེད་གནས་རིམ། 

༡ འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་རྣམས་གཤམ་གསལ་གནས་རིམ་ལྔ་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

42

�་དབྲེ་དགོས།

ཀ དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས།

ཁ དྲུང་ཆྲེ་གཞོན་པ།

ག ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆྲེ།

ང དྲུང་ཆྲེ་ལས་འཕར།

ཅ དྲུང་ཡིག་ཆྲེན་མོ་བཅས། ལས་འགན་ལ་གཞིགས་པའི་གོ་མིང་འད་

མིན་གང་འདོགས་ཀང༌། འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་ཡོངས་

རོགས་གནས་རིམ་ལྔའི་ནང་འདུ་དགོས། གནས་རིམ་རྲེ་རྲེའི་ནང་

དུའང་ཨང་རིམ་དང་གཉིས་ཕྲེ་རྒྱུ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་འདྲེམས་ལྷན་

ནས་ཐག་གཅོད་བ་འཐུས།

༢ ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་རྣམས་ཀང་གཤམ་གསལ་གནས་རིམ་

དྲུག་ཏུ་དབྲེ་དགོས།

ཀ ལས་བ།

ཁ གཞོན་དྲུང་།

ག �ན་དྲུང༌།
ང ལས་དྲུང༌།
ཅ ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ།

ཆ སྲེ་ཚན་འགན་འཛིན་བཅས། ལས་འགན་ལ་གཞིགས་པའི་གོ་མིང་འད་

མིན་གང་འདོགས་ཀང་ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་ཡོངས་རོགས་

གནས་རིམ་དྲུག་གི་ནང་འདུ་དགོས།



ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།
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༣ གོང་གསལ་སྲེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྲེད་རྣམས་ཞབས་ལོ་དང་ད་ལྟའི་

ཕོགས་རིམ་ལ་གཞིགས་པའི་གནས་རིམ་གང་འོས་སུ་འཇུག་རྒྱུའི་

ལས་བྲེད་�ན་གཞོན་གྲལ་རིམ་མཚན་གཞུང་ཁིམས་སོལ་ལྟར་གཏན་

འབྲེབས་བ་རྒྱུ།

༤ �ན་གཞོན་གྲལ་རིམ་མཚན་གཞུང་འགོད་སངས། གནས་རིམ་གོང་མ་

གོང་མ་འོག་མ་འོག་མ་ལས་�ན་པ་དང༌། གནས་རིམ་གཅིག་གྱུར་ལ་

ཕོགས་རིམ་མཐོ་དམན་ཡོད་ན་ཕོགས་རིམ་མཐོ་བ་�ན་པ་དང༌། གནས་

རིམ་དང་ཕོགས་རིམ་འད་མཉམ་རྣམས་ཞབས་བཅར་ཟླ་ཚེས་ས་རིང་

དང༌། ཞབས་བཅར་ཟླ་ཚེས་གཅིག་གྱུར་རྣམས་གནས་རིམ་འོག་མའི་

ཞབས་ལོ་�ན་གཞོན་དང༌། དྲེ་ཡང་མྲེད་ན་རང་ལོ་�ན་གཞོན་དང༌། དྲེ་

ཡང་གཅིག་གྱུར་སིད་ཚེ་མིང་ཡིག་དང་པོའི་ཀ་མད་སོན་རྲེས་ལྟར་འཇོག་

རྒྱུ། ད་དུང་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་ཚེ་ལས་བྲེད་འདྲེམས་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་

བ་རྒྱུ།

ལྲེའུ་བཞི་པ།

ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས།

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།   ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་བ་ལམ།

༡ འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་ཁོངས། དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀི་

གནས་རིམ་དུ་ས་མིག་རྩ་འབོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་བ�ལ་བ་

ཞིག་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་གནས་རིམ་འོག་མ་ནས་གནས་སྤར་དང༌། བརྒྱ་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་�ང་བ་ཞིག་ཐད་ཀར་འདྲེམས་བསྐོ་དང་། ཞབས་

གཡར། ཆོད་གན་བཅས་ཐོག་བསྐོ་འཐུས། དྲུང་ཆྲེ་གཞོན་པ་དང༌། ཟུང་

འབྲེལ་དྲུང་ཆྲེའི་གནས་རིམ་དུ་ས་མིག་རྩ་འབོར་གི་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ལས་

མ་བ�ལ་བ་ཞིག་ཐད་ཀར་འདྲེམས་བསྐོ་དང༌། ཞབས་གཡར། ཆོད་གན་

བཅས་ཐོག་བསྐོ་འཐུས། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ལས་མི་�ང་བ་གནས་སྤར་

གིས་བསྐོ་རྒྱུ། དྲུང་ཆྲེ་ལས་འཕར་དང༌། དྲུང་ཆྲེའི་གནས་རིམ་དུ་ས་མིག་

རྩ་འབོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལས་མི་བ�ལ་བ་ཞིག་ཞབས་གཡར་ཐོག་བསྐོ་

འཐུས་ཀང་བརྒྱ་ཆ་གོ་ལྔ་ལས་མ་�ང་བ་གནས་སྤར་གིས་བསྐོ་རྒྱུ་ལས་

ཐད་ཀར་འདྲེམས་བསྐོ་མི་ཆོག

༢ ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་ཁོངས་ལས་བ་དང་གཞོན་དྲུང་གནས་

རིམ་དུ་ཐད་ཀར་འདྲེམས་བསྐོ་ཁོ་ན་དང༌། དྲེ་ཡན་གནས་རིམ་གཞན་

བཞིར་ས་མིག་རྩ་འབོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ཉྲེར་ལྔ་ལས་མ་བ�ལ་བ་རྲེ་ཐད་ཀར་

གསར་འདྲེམས་དང༌། ཞབས་གཡར། ཆོད་གན་བཅས་ཀིས་བསྐོ་གཞག་

ཆོག་རྒྱུ། བརྒྱ་ཆ་དོན་ལྔ་ལས་མ་�ང་བ་གནས་སྤར་གིས་བསྐོ་གཞག་བ་

རྒྱུ།

༣ སྲེ་ཚན་གཉིས་ཀར་འདྲེམས་བསྐོའི་བརྒྱ་ཆ་ཚང་རྲེས་ས་མིག་སོང་པ་

ཐོན་ཉིན་ནས་བཟུང་ཉིན་ད�་བཅུ་ལྷག་པའི་དུས་ཡུན་ནང་གནས་སྤར་

ཆྲེད་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་མྲེད་ཚེ་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་

ཁང་ནས་དགོས་གལ་དང་བ�ན་པའི་ཐད་ཀར་འདྲེམས་བསྐོའི་བརྒྱ་ཆ་

མང་དུ་གཏོང་འཐུས།



ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་གསར་འདྲེམས།

༡ འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀི་གནས་རིམ་དུ་

འདྲེམས་རྒྱུགས་སུ་ཞུགས་པ་ལ།

ཀ བོད་ཀི་ཡུལ་མི་རང་ལོ་ཉྲེར་གཅིག་ལས་མི་�ང་ཞིང༌། སོ་ལྔ་ལས་མ་

བ�ལ་བ།

ཁ ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ཚད་�ན་བརྒྱུད་བོད་

ཡིག་གཙོ་གྱུར་སྐད་ཡིག་གང་�ང་གི་ཐོག་དྲེ་དང་གནས་ཚད་མཉམ་

པར་ངོས་ལྲེན་ཐུབ་པའི་ཤྲེས་ཚད་ཡོད་པ།

ག བཟང་སྤོད་དང་འགལ་བའི་ནག་ཉྲེས་བས་པར་ཁིམས་ཁང་ནས་ཉྲེས་

ཆད་ཕོག་པ་མ་ཡིན་པ།

ང བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁོངས་གཏོགས་དང་བཅས་པའི་ལས་བྲེད་

ནས་གནས་དབྱུངབཏང་བ་མ་ཡིན་པ།

ཅ སིད་དོན་ཚོགས་པ་གང་�ང་གི་ཚོགས་མི་མ་ཡིན་པ།  

ཆ སྲེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྲེད་གང་ཞིག་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་

ཁང་ནས་གསར་འདྲེམས་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་འགན་བཀོད་

སྒིག་ཟིན་པ་ཞིག་རྩ་དགོངས་སམ་རང་མཚམས་ལས་བཅར་མ་ཞུས་

པའ་ིརིགས་ནས་ལ་ོགསུམ་རིང་འདྲེམས་རྒྱུགས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་མ་ིཆོག

༢ ལོ་ལྟར་རམ་ལོ་ངོ་གཉིས་གསུམ་མཚམས་འཛིན་སྐོང་ཁོངས་འགན་

འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་ས་མིག་སོང་པ་ཐོན་པར་ལས་བྲེད་གསར་བསྐོའི་ཞུ་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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བ�ལ་བཀའ་ཤག་ནས་འབོར་བ་དང་། ཆྲེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་

དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྲེད་གསར་བསྐོའི་ཞུ་བ�ལ་

བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་བྱུང་འ�ལ་ལས་བྲེད་འདྲེམས་�ག་གི་རྒྱུགས་ལྲེན་

སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་འཁོད་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་

གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

༣ གསལ་བསྒགས་སུ་འཁོད་པའི་དུས་ཚེས་ནང་ཚུན་གཏན་འབྲེབས་�ན་

ཤོག་རྲེའུ་མིག་བསྐངས་ཏྲེ་�ལ་འབོར་བྱུང་བའི་�ན་ཤོག་རྣམས་ཞིབ་

བཤྲེར་གིས་ཆ་རྐྲེན་ཚང་བའི་འོས་མི་ཚང་མར་འབོད་བར་བཏང་སྲེ་འབི་

རྒྱུགས་ལྲེན་རྒྱུ།

༤ འབི་རྒྱུགས་ལྲེན་ཐོན་རྣམས་ལ་ངོ་འ�ད་ངག་རྒྱུགས་ཚད་�ན་ལྲེན་རྒྱུ།

༥ འབི་རྒྱུགས་དང་ངོ་འ�ད་ངག་རྒྱུགས་གཉིས་ཀ་འ�ོད་པའི་འོས་མི་ཇི་

ཡོད་ཀི་ཨང་ཐོབ་བསོམས་པའི་མང་�ང་གོ་རིམ་འཁྲུག་མྲེད་ཀི་མཚན་

གཞུང་བཟོས་ཐོག་ས་མིག་སོང་པ་ཇི་ཡོད་ལ་ཨང་རིམ་རྩྲེ་བཏོག་གིས་

བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དང༌། དྲེ་འ�ོས་མིང་གཞུང་བསྐོ་གཞག་གི་གསལ་

བསྒགས་དང་པོ་ཐོན་པའི་ཚེས་གྲངས་ནས་ཉིན་ ༡༨༠ རིང་བདག་ཉར་
བས་ཏྲེ་སྒུག་ཐོའི་བང་རིམ་དུ་འཇོག་རྒྱུ། སོན་དུ་བསྐོ་གཞག་སོང་ཁོངས་
ནས་ཞབས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་ས་མིག་དང༌། ཉིན་གྲངས་ ༡༨༠ ནང་ཚུན་
ས་མིག་སོང་པ་ཐོན་རིགས་བཅས་སུ་སྒུག་ཐོའི་བང་རིམ་རྩྲེ་བཏོག་གིས་

མིང་མཚམས་གར་འཁྲེལ་ནས་བསྐོ་གཞག་བ་འཐུས། གོང་གསལ་ཉིན་

གྲངས་ ༡༨༠ འདས་རྲེས་འ�ོས་སྒུག་ཐོའི་མིང་གཞུང་རྩིས་མྲེད་དུ་གཏོང་



ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།
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རྒྱུ། དྲེ་རྲེས་འདྲེམས་བསྐོ་དགོས་རིགས་གསལ་བསྒགས་དང་རྒྱུགས་

བཞྲེས་གསར་དུ་གནང་དགོས།

༦ དྲུང་ལས་དང་། དྲུང་གཞོན། ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆྲེའི་གནས་རིམ་དུ་ཐད་

ཀར་འདྲེམས་བསྐོ་བ་དགོས་རིགས། གནས་རིམ་འདི་དག་ཏུ་གསར་

འདྲེམས་བ་རྒྱུར་འབི་རྒྱུགས་དང་། ངོ་འ�ད་ངག་རྒྱུགས་ཇི་དགོས་ལས་

བྲེད་འདྲེམས་�ག་གི་རྒྱུགས་ལྲེན་སྒིག་གཞི་ནང་གསལ་ལྟར་གཏན་

འབྲེབས་བ་རྒྱུ། ལས་བྲེད་ཡིན་�ས་རིགས་ཀི་�ན་ཤོག་སྲེ་ཚན་གང་

ཡིན་དྲེའི་འགན་འཛིན་ནས་འབུལ་བརྒྱུད་རྒྱབ་གཉྲེར་ཡོད་པ་དང་། འདས་

མ་ཐག་པའི་ལོ་བ�ད་མ་གསུམ་གི་གསང་བའི་�ན་ཤོག་རྲེའུ་མིག་

དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་དྲེའི་ནང་བརོད་ཚིག་ངན་པ་གཅིག་ཀང་མྲེད་ན་ངོ་འ�ད་

ངག་རྒྱུགས་སུ་འབོད་འཐུས། ཚོད་བལྟའི་དུས་ཡུན་རིང་གནས་རིམ་

གོང་མའི་འོས་མིར་ཞུགས་མི་ཆོག དྲུང་གཞོན་དང་། ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་

ཆྲེའི་གནས་རིམ་གི་ཐད་ཀར་འདྲེམས་བསྐོའི་རྒྱུགས་སྤོད་ནང་ཞུགས་

རྒྱུར་དྲུང་གཞོན་ལ་ལོ་བཞི་དང་། ཟུང་དྲུང་ལ་ལོ་བརྒྱད་བོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་སམ་སྲེ་ཚན་གང་�ང་ནང་འཛིན་སྐོང་གི་ལས་�ོང་ཡོད་དགོས།

༧ སྲེ་ཚན་གང་གི་ཆྲེད་ཞབས་གཡར་དུ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུའི་རིགས༌གནས་

རིམ་གང་དུ་ཡིན་�ང་བཀའ་ཤག་ནས་ཤྲེས་ཚད་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་ཞིབ་

ཐོག་འཆར་འབུལ་བྱུང་བ�ན་འབི་རྒྱུགས་མ་དགོས་ཀང༌། ངོ་འ�ད་ངག་

རྒྱུགས་དགོས་མིན་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་བ་

འཐུས།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།  ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་གསར་འདྲེམས།

༡ འཛིན་སྐོང་ཁོངས་ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ས་མིག་སོང་པ་ཐོན་པར་ལས་

བྲེད་གསར་བསྐོའི་ཞུ་བ�ལ་བཀའ་ཤག་ནས་འབོར་བ་དང་། ཆྲེས་

མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྲེད་

གསར་བསྐོའི་ཞུ་བ�ལ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་བྱུང་མཚམས་ལས་བྲེད་

འདྲེམས་�ག་གི་རྒྱུགས་ལྲེན་སྒིག་གཞི་ནང་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་

འཁོད་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ་དང༌། གསལ་བསྒགས་སུ་

གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཁོ་ནས་འཚང་�ན་འབུལ་ཆོག 

༢ ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་དུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ན་རང་ལོ་ ༤༠ བར་

འདྲེམས་རྒྱུགས་སུ་ཞུགས་ཆོག

༣ �ན་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་ཆད་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྲེད་མཁན་ལས་བྲེད་

ཡིན་ན་གཏན་འབྲེབས་ལོ་ཚད་ནས་མང་མཐའ་ལོ་ལྔ་བར་དམིགས་

བསལ་གོ་སྐབས་སྤོད་འཐུས། �ན་ཤོག་སྲེ་ཚན་གང་ཡིན་དྲེའི་གོང་རིམ་

ནས་འབུལ་བརྒྱུད་རྒྱབ་གཉྲེར་ཡོད་པ་དང༌། འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་བ�ད་

མ་གསུམ་གི་གསང་བའི་�ན་ཤོག་རྲེའུ་མིག་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་དྲེའི་ནང་

བརོད་ཚིག་ངན་པ་གཅིག་ཀང་མྲེད་ན་རྒྱུགས་སྤོད་དུ་འབོད་འཐུས།

༤ སྲེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྲེད་སུའང་གནས་རིམ་གོང་མར་རྒྱུགས་འ�ོད་

བཀོད་སྒིག་བྱུང་བ�ན་སོན་གི་ཞབས་ཡུན་ཇི་ཡོད་ཞབས་ལོའི་ཁོངས་

སུ་བརྩི་རྒྱུ་ཡང༌། ཞབས་ཡུན་ས་མའི་སྲེབ་གསོག་�ང་སྲེང་རྩིས་ཁུར་མི་



ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།
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ཆོག ཟླ་དྲུག་ཚོད་ལྟ་ངྲེས་པར་བརྒྱུད་དགོས།

༥ ཞབས་གཡར་དུ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུའི་རིགས་གནས་རིམ་གང་དུའང་ལོ་

རྒྱུས་འགྲེངས་ཤོག་དཔྱད་ཞིབ་ཐོག འབི་རྒྱུགས་མ་དགོས་ཀང༌། ངོ་

འ�ད་རྒྱུགས་སྤོད་དགོས་མིན་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་

ཐག་གཅོད་བ་འཐུས།

༦ ཐུན་མོང་བ་དང་ཁྱད་པར་བའི་ས་མིག་སོ་སོའི་ཆྲེད་རྒྱུགས་ཐོན་རྣམས་

ཨང་ཐོབ་མང་�ང་གི་གོ་རིམ་ལྟར་རྩྲེ་བཏོག་གིས་ས་མིག་སོང་པ་ཇི་ཡོད་

ལྟར་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ་དང༌། འདྲེམས་བསྐོ་གསལ་བསྒགས་དང་པོ་ཐོན་

ཉིན་ནས་ཉིན་ ༡༨༠ རིང་མིང་ཐོ་བདག་ཉར་གིས་སོན་བསྐོས་ཞབས་

བཅར་མ་ཞུས་པའི་རིགས་ཀི་ཚབ་དང༌། དུས་ཡུན་མ་རོགས་གོང་ས་

མིག་སོང་པ་གསར་ཐོན་བཅས་ལ་མིང་མཚམས་གར་འཁྲེལ་ནས་བསྐོ་

གཞག་བ་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་ཡུན་འདས་རྲེས་རྒྱུགས་ཐོན་མིང་ཐོ་རྩིས་

མྲེད་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  ལས་བྲེད་གནས་སྤར་དང་། བཀོད་སྒིག འཕོ་ལྲེན།

༡ སྲེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྲེད་རྣམས་ཚོད་བལྟའི་དུས་ཡུན་�ད་པའི་

གནས་རིམ་གཅིག་ཏུ་�་མཐུད་ཞབས་ལོ་བདུན་�ིལ་པོར་ལོན་པ་རྣམས་

གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་བ་རྒྱུའི་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཡིན། ལས་

དོན་མཚམས་འཇོག་བྲེད་དུ་བཅུག་པ་དང༌། ཕོགས་མྲེད་�ང་གསྲེང་

བཅས་ཀི་དུས་ཡུན་གོང་གསལ་ཞབས་ལོའི་ཁོངས་སུ་མི་བརྩི།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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༢ ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་དང་པོ་དང་ ༧ པ་སོ་སོར་ཞབས་ལོ་བདུན་ལོངས་པའི་

གནས་རིམ་གཅིག་པའི་ལས་བྲེད་ཡོངས་རོགས་ཀི་འདས་མ་ཐག་པའི་

ལོ་གསུམ་གི་གསང་�ན་རྲེའུ་མིག་སྤི་དང་ཁྱད་པར་གནས་སྤར་འོས་

མིན་གི་རྲེའུ་མིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་བརོད་ཚིག་ངན་པ་གཅིག་ཀང་

མྲེད་པ་དང༌། གནས་སྤར་འོས་པའི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཡོད་རིགས་རྣམས་གནས་

སྤར་བ་རྒྱུའི་མིང་ཐོ་�ན་གཞོན་གྲལ་རིམ་གཞིར་བཟུང་གིས་བཟོས་ཏྲེ་

གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་བ་རྒྱུ་དང༌། ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་གནས་

རིམ་གོང་མའི་ས་མིག་སོང་པ་མ་ཐོན་ན་འོས་མི་སྲེར་དྲེར་གནས་རིམ་

གོང་མར་གནས་སྤར་བ་རྒྱུ་དང་གནས་སྤར་འདི་རིགས་གནས་སྤར་གི་

བརྒྱ་ཆའི་ནང་བརྩི་མི་དགོས།

༣ ཞབས་ལོ་ཚང་ཡང་གསང་�ན་ཐོག་ནས་གནས་སྤར་འོས་ཆོས་མ་ཚང་

བའི་རིགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོད་ཀི་ཡིག་ཆུང་སྤད་དྲེ་དོ་བདག་

སོ་སོར་ལྲེགས་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའི་གཞྲེན་བ�ལ་བྲེད་དགོས་ཤིང༌། ལོ་

གཉིས་མཚམས་ནས་བསྐར་ཞིབ་བ་རྒྱུ།

༤ གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་ཆྲེད་ས་མིག་སོང་པ་ཡོད་པ་དང༌། 

གནས་རིམ་འོག་མའི་ལས་བྲེད་གནས་རིམ་དྲེར་ཚོད་བལྟ་དང་ཕོགས་

མྲེད་�ང་གསྲེང་དུས་ཡུན་�ད་ལོ་གཉིས་ལས་ལྷག་ཞབས་ཞུས་ཟིན་པ། 

གསང་�ན་རྲེའུ་མིག་གི་བརོད་ཚིག་ལྲེགས་ཤོས་མང་བ་ཡོད་པ་བཅས་

བྱུང་ན་�ན་རིམ་ལྟར་གནས་སྤར་བ་འཐུས།



ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།
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༥ གནས་སྤར་གོ་རིམ་ཞབས་ལོ་�ན་རིམ་ལ་ངྲེས་པར་ལྟོས་དགོས་ཀང་
དམིགས་བསལ་བས་རྲེས་ཅན་གི་ལས་བྲེད་གསང་�ན་དུ་�ན་རིམ་
རྲེས་མོས་མ་སྒུག་པར་གནས་སྤར་བ་དགོས་ཀི་ལོ་གཉིས་བ�ད་མར་
རྒྱབ་གཉྲེར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོད་པ་དང༌། དྲེ་ཐོག་བཀའ་
ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉྲེར་བྱུང་ཚེ་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
ཞིབ་འཇུག་གནང་སྲེ་ལྷན་ཚོགས་སྤི་མོས་བྱུང་ན་�ན་རིམ་རྲེས་མོས་མ་
སྒུག་པར་གནས་སྤར་བ་འཐུས། འདི་རིགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་གསལ་

ཡིག་ཐོག་ཏུ་འགོད་དགོས།

༦ གནས་སྤར་གང་ཡང་དྲེ་མ་ཐག་པའི་གནས་རིམ་གོང་མ་དྲེར་མ་གཏོགས་

གནས་རིམ་གཅིག་ལས་མང་བ་རྒྱངས་སྤར་ནམ་ཡང་མི་ཆོག འོན་

ཀང་གནས་སྤར་དང་ལྲེན་མ་ཞུས་ཚེ་དོ་བདག་གང་དྲེར་གནས་སྤར་མ་

ཞུས་པའི་དུས་ཚེས་ནས་ལོ་བདུན་རིང་གནས་སྤར་བ་རྒྱུའི་འོས་ཆོས་

ཚང་བར་ངོས་འཛིན་མི་དགོས། དང་ལྲེན་མ་ཞུས་ཚེ་འདྲེམས་ལྷན་ནས་

གནས་སྤར་གནང་ཚེས་ནས་ཟླ་གྲངས་ ༣ ནང་ཚུད་དོ་བདག་ནས་བཀའ་

ཤག་ཏུ་ཞུ་ཡིག་�ལ་འབོར་ཟིན་པ་དགོས། གནས་རིམ་གཅིག་གནས་

སྤར་བྱུང་རྲེས་གནས་སྤར་རྲེས་མའི་འོས་ཆོས་དང༌། ལོ་དུས་གོང་གསལ་

དོན་ཚན་ཁག་ཏུ་འཁོད་པ་ལྟར་ཚང་དགོས།

༧ ཆྲེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། རང་དབང་

�ན་པའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་བཅས་ཀི་ས་མིག་གཏན་འབྲེབས་

ལྟར་གི་དགོས་མཁོའི་ལས་བྲེད་བཀོད་སྒིག་དང་། འཕོ་ལྲེན་མ་གནང་

གོང་ཁུངས་སོ་སོར་གོ་བསྡུར་དགོས་རྒྱུ། ཆྲེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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གི་དབུས་སའི་ལས་བྲེད་ནང་ཁུལ་གནས་སྤོ་དགོས་རིགས་ཆྲེས་མཐོའི་

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག

༡ འགན་འཛིན་དང་ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གང་དུའང་རང་སྐོང་སྲེ་ཚན་གང་

ཞིག་ནས་ལས་བྲེད་གཡར་པོ་བ་དགོས་རིགས་གཏན་འབྲེབས་ལོ་རྒྱུས་

འགྲེངས་ཤོག་བསྐངས་ཏྲེྲེ་ས་མིག་གང་གི་ཆྲེད་ཞབས་གཡར་ཞུ་རྒྱུའི་

དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་འོས་འཚམས་ཡོད་ཚེ་

མང་མཐའ་ལོ་བཞི་ལས་མ་བ�ལ་བའི་དུས་ཡུན་བར་བསྐོ་གཞག་བ་

འཐུས།

༢ སྲེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྲེད་གང་ཡང་སྒིག་འཛུགས་གཞན་ལ་ཞབས་
གཡར་གཏོང་འཆར་ཡོད་རིགས་ཀང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་འཆར་འབུལ་
ལ་རོག་ཞིབ་ཀིས་འོས་འཚམས་མཆིས་ན་མང་མཐའ་ལོ་བཞི་ལས་མ་

བ�ལ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་གཏོང་ཆོག

༣ སྒིག་འཛུགས་གཞན་གི་གཏན་འཇགས་ལས་བྲེད་མིན་ཡང་ལོ་དུས་

རྒྱས་བཀག་གཉིས་མོས་ཆོད་དོན་འོག་བསྐོ་གཞག་བ་དགོས་རིགས་

གཏན་འབྲེབས་ལོ་རྒྱུས་འགྲེངས་ཤོག་ནང་ལོ་རྒྱུས་བསྐངས་ཏྲེ་ས་མིག་

གང་གི་ཆྲེད་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྲེ་ཚན་དང་ས་མིག་

མྲེད་པར་དམིགས་བསལ་ལས་གཞིའི་འོག་ལས་གཞིའི་དགོས་དངུལ་

ནས་ཕོགས་འབབ་སྤད་དྲེ་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག་བ་དགོས་ཇི་ལྟར་ཡང་



ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།
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འོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་འོས་ཚེ་མང་མཐའ་ལོ་བཞི་ལས་མ་བ�ལ་བའི་

དུས་ཡུན་བར་ལས་འགན་དང༌། ཕོགས་རིམ། ཁྲེ་ཕན་གཞན་བཅས་ཁ་

གསལ་བཀོད་པའི་གཉིས་མོས་ཆོད་དོན་ཐོག་མིང་རགས་བཀོད་དྲེ་ཆོད་

གན་སྒིག་གཞི་ལྟར་བསྐོ་གཞག་བ་འཐུས།

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།  འ�ལ་སྲེལ་ལས་བྲེད། 

༡ ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་ས་མིག་སོང་པ་ལུགས་མཐུན་གིས་

བསྐང་རྒྱུར་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་འགོར་རྒྱུན་ཡོང་གཞི་ཡོད་ན་གནས་ཚད་

ཚང་བའི་འ�ལ་སྲེལ་ལས་བྲེད་ས་མིག་གང་ཡིན་དྲེའི་ཕོགས་རིམ་ཐོག་

ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་བ�ལ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་སྲེ་ཚན་སོ་སོའི་འགན་

འཛིན་གིས་བསྐོ་གཞག་བ་འཐུས། ཟླ་བ་གསུམ་ལས་བ�ལ་བའི་དུས་

ཡུན་རིང་བསྐོ་གཞག་བ་དགོས་རིགས་འོས་མིའི་ཤྲེས་ཚད་ལོ་རྒྱུས་

ཞིབ་བཀོད་ཀིས་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་

དགོས།

༢ ས་མིག་མྲེད་པར་དམིགས་བསལ་ལས་དོན་འཕར་མ་ཞིག་གི་ཆྲེད་དུ་

འ�ལ་སྲེལ་ལས་བྲེད་བསྐོ་གཞག་བ་དགོས་ཤར་ཚེ་ལས་དོན་དང་མི་

འགྲོའི་གནས་ཚད་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་གནས་རིམ་

གང་འོས་ཀི་ཕོགས་རིམ་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་བ�ལ་བའི་དུས་ཡུན་

རིང་ཕོགས་གྲོན་དགོས་དངུལ་འཕར་མ་ཞུ་དགོས་མྲེད་ན་སྲེ་ཚན་སོ་

སོའི་འགན་འཛིན་གིས་བསྐོ་གཞག་བ་འཐུས། ཟླ་བ་གསུམ་ལས་བ�ལ་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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བའི་དུས་ཡུན་རིང་བསྐོ་གཞག་བ་དགོས་རིགས་འོས་མིའི་ལོ་རྒྱུས་

ཞིབ་འགོད་ཀིས་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་

དགོས་ཤིང༌། དྲེ་ཡང་ཕོགས་གྲོན་དགོས་དངུལ་འཕར་མ་ཞུ་དགོས་ཀི་

བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་མྲེད་གསལ་འགོད་ཀིས་འདྲེམས་ལྷན་དུ་བཀའ་

འཁོལ་ཞུ་དགོས། དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་མ་བྱུང་བར་བསྐོ་གཞག་མི་

ཆོག

༣ འ�ལ་སྲེལ་ལས་བྲེད་སུའང་ཁྱོན་ཟླ་བ་ ༡༢ ལས་བ�ལ་བའི་དུས་ཡུན་

རིང་བསྐོ་གཞག་མི་ཆོག

༤ འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་གནས་རིམ་དུ་ས་མིག་སོང་པ་ཡོད་

མྲེད་ཇི་ལྟར་ཡང་འ�ལ་སྲེལ་ལས་བྲེད་བསྐོ་གཞག་བྲེད་མི་ཆོག་ཅིང༌། 

ས་མིག་སོང་པ་རྒྱུན་རིང་ལུས་པ་བྱུང་ཚེ་ལས་བྲེད་སྒིག་གཞི་ལྟར་འགན་

འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་གཞན་ཞིག་ལ་མཉམ་�ོགས་ལས་འགན་སྤད་

རྒྱུ། དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀི་གནས་རིམ་ཡིན་ན་སྲེ་ཚན་འགན་འཛིན་

གི་གནས་རིམ་དུ་ཡོད་པའི་ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་ཅིག་ལས་

ཚབ་ཏུ་བསྐོ་རྒྱུ་གང་འོས་བ་རྒྱུ་དང༌། འདི་ཡང་དུས་ཡུན་ལོ་གཅིག་ལས་

མ་བ�ལ་བ་དགོས་རྒྱུ། འ�ལ་སྲེལ་ལས་བྲེད་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་དང༌། 

གསོག་དངུལ། བགྲྲེས་ཡོལ་བཅས་ཀི་ཐོབ་ཐང་མྲེད་ཅིང་གཏན་འཇགས་

ལས་བྲེད་འོས་གཞིར་ཞུགས་སྐབས་ཀང་སྤི་མཚུངས་འགྲན་བསྡུར་བ་

རྒྱུ་ལས་དམིགས་བསལ་གི་ཐོབ་ཐང་གང་ཡང་མྲེད།



ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་བཅུ་ད�་པ། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག

༡  ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་�་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་སིད་སྐོང་དང་བཀའ་�ོན་ཚང་

འཛོམས་ཞིབ་གྲོས་དག་འདྲེམས་ཀིས་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐོ་འཛུགས་

གནང་བར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་�་ཚབ་ཀི་མཚན་

གནས་བསྩལ་རྒྱུར་སྒིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་དང་བ�ན་གནང་མ་

དགོས་ཤིང༌།  བསྐོ་གཞག་འདི་རིགས་ཀི་མི་འགྲོ་ལས་བྲེད་མ་ཡིན་པ་

ཞིག་ཡིན་ན་ཕོགས་རིམ་དང་ཁྲེ་ཕན་གཞན་དག་བསྐོ་གཞག་དང་ཆབས་

ཅིག་གཏན་འབྲེབས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་བྲེད་ཅིག་ཡིན་ན་དོན་གཅོད་

ལས་རྒྱུན་རིང་དྲུང་ཆྲེའི་གནས་རིམ་དང་དྲེའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅིང༌། སྒིག་

གཞི་གཞིར་བཟུང་ལོ་བཞི་ཟིན་མཚམས་གནས་སྤོ་བ་རྒྱུ་དང་། དགོས་

གལ་དམིགས་བསལ་ཅན་བྱུང་རིགས་ལ་ལོ་གཉིས་ཕར་འགངས་ཆོག་

རྒྱུ། དོན་གཅོད་འ�ར་རྲེས་སྤི་མཚུངས་གནས་སྤར་བྱུང་ན་ལས་དྲེ་མིན་

སོན་མའི་གནས་རིམ་དང༌། �ན་རིམ་གང་ཡིན་གི་གྲལ་མཚམས་རང་

སོར་གནས་རྒྱུ།

༢  བདྲེ་�ང་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པར་གསང་བའི་ལས་བྲེད་

མི་འགྲོ་གསར་འདྲེམས་བྲེད་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཞིབ་གསལ་བཀའ་

ཤག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། བཀའ་ཤག་ནས་ཞིབ་འཇུག་སངས་འཛིན་གནང་

སྲེ་འོས་བབས་མཆིས་རིགས་ལས་བྲེད་འདྲེམས་ལྷན་དུ་འབུལ་རྒྱུ། ལས་

བྲེད་འདྲེམས་ལྷན་ནས་བཀའ་ཤག་དང་གོ་བསྡུར་གིས་དམིགས་བསལ་

ཁྱད་ལས་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་དང་འབྲེལ་བརག་དཔྱད་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ཞིབ་འཇུག་གིས་འདྲེམས་�ག་ཇི་བྱུང་ལས་བྲེད་སྤི་མཚུངས་ལྟར་ངོས་

བཞྲེས་བསྐོ་གཞག་བསྩལ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གསལ་བསྒགས་གནང་མ་

དགོས་པ་ཡིན།

༣ འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་ཟུང་དྲུང་མན་དང༌། ལས་བའི་སྲེ་ཚན་

གཉིས་ཀའི་གནས་རིམ་གང་འོས་ཐོག་སྐད་ཡིག་ཚད་འཕྲེར་ཅན་གི་

དགོས་ངྲེས་ལས་བྲེད་བསྐོ་གཞག་མི་བྲེད་ཐབས་མྲེད་བྱུང་སྐབས་བཀའ་

ཤག་ནས་ཁུངས་འཕྲེར་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲགས་ལས་བྲེད་ས་མིག་ཇི་

དགོས་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་འཆར་འབུལ་གནང་རྒྱུ་དང༌། 

ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་དགོས་གལ་

གཟིགས་ཚེ་འདྲེམས་བསྐོ་ཆོག་རྒྱུ། དྲེ་འདའི་རིགས་སྐབས་བབས་མཁོ་

གནད་ལ་གཞིགས་ཏྲེ་མང་མཐར་ལོ་རྲེར་ལས་བྲེད་སྤི་ཡོངས་ས་མིག་

བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ལས་མ་མང་བ། གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྲེན་དང༌། ལོ་ཚད། བསྐོ་

ལམ་བཅས་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་འདྲེམས་རྒྱུགས་སྒིག་

གཞི་རྩ་བཟུང་བ་རྒྱུའང༌། ཤྲེས་ཚད་ལག་འཁྱྲེར་ངྲེས་པར་མི་དགོས།

༤ དམིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་

སོ་སོའི་འཆར་འབུལ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བྲེད་ས་མིག་རྩ་འབོར་

གི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མམ་ལས་བྲེད་མི་གྲངས་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ལོ་དུས་

རྒྱས་བཅད་ཐོག་བཀའ་ཤག་སྐབས་སོ་སོའི་ལས་ཡུན་རིང་ལས་བྲེད་

འདྲེམས་ལྷན་དང་གོ་བསྡུར་གིས་ཐད་བསྐོ་ཆོག་རྒྱུ། ལས་བྲེད་དྲེ་རིགས་

བཀའ་ཤག་སྐབས་སོ་སོའི་ལས་ཡུན་འ�ར་རྲེས་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུན་



ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།
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ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས། དྲེ་དག་གི་ལས་འགན་དང་། གནས་རིམ། 

ཕོགས་ཐོབ། ཁྲེ་ཕན་གཞན་བཅས་བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་འབྲེབས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། ལས་བྲེད་པར་ཉྲེས་ཆད།

འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་དང༌། ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྲེད་སུ་

ཞིག་ལ་ཉྲེས་སྐོན་ར་འ�ོད་བྱུང་སྲེ་གནས་སྤར་བཀག་བསྐིལ་ལམ། གནས་

རིམ་ཕབ་པ། བགྲྲེས་ཡོལ་ས་བ�ར། རྩ་དགོངས་སྤོད་པ། གནས་དབྱུང་

གཏོང་བ་བཅས་གང་�ང་གི་འཆར་གཞི་བཀའ་ཤག་གིས་�ལ་རིགས་ལ་

ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་རོག་ཞིབ་ཀིས་འོས་འཚམས་ལ་ཉྲེས་

ཆད་གཏོང་རྒྱུ་དང་། འོས་འཚམས་མིན་རིགས་འཆར་གཞི་ཕིར་སློག་དང༌། 

འདི་བརྩད་བ་དགོས་རིགས་མཐིལ་ཕིན་བྲེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉྲེར་གཅིག་པ། བགྲྲེས་ཡོལ་དང་རྩ་དགོངས་ཞུ་འཁོལ།

༡  ལས་བྲེད་འདྲེམས་ལྷན་ནས་ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་དང་པོ་དང་བདུན་པའི་བདུན་

�ག་དང་པོའི་ནང་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་ལས་བྲེད་བགྲྲེས་ཡོལ་ཐོན་རན་ཇི་

ཡོད་དང༌། བགྲྲེས་ཡོལ་ས་བ�ར་ཞུ་མཁན་ཇི་ཡོད་ཀི་མིང་གཞུང་བཀོད་

དྲེ་སོན་ཚུད་ནས་བཀའ་ཤག་ཏུ་སོན་བར་འབུལ་དགོས་པ་དང་དྲེ་འབྲེལ་

འཛིན་སྐོང་གིས་བྲེད་སོ་རྣམས་ཚགས་ཚུད་དགོས་རྒྱུ།

༢  བགྲྲེས་ཡོལ་དུས་འགངས་ཞུ་དགོས་རིགས་སྲེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་བཀའ་

ཤག་བརྒྱུད་�ང་མཐའ་ཟླ་གཉིས་ཀི་དུས་ཚོད་སོན་ལས་བྲེད་འདྲེམས་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

58

བསྐོ་ལྷན་ཁང་དུ་འབུལ་འབོར་དགོས། འདྲེམས་ལྷན་ནས་རོག་ཞིབ་ཀིས་

འོས་འཚམས་མཆིས་ཚེ་ཐད་ཀར་དུས་འགངས་སྤོད་རྒྱུ་དང༌། འོས་

འཚམས་མིན་ཚེ་འཆར་གཞི་ཕིར་སློག་བ་རྒྱུ།

༣  བགྲྲེས་ཡོལ་ས་བ�ར་དང་རྩ་དགོངས་ཞུ་དགོས་རིགས་ཀི་དགོངས་

�ན་ཡང་སྲེ་ཚན་གང་ཡིན་དྲེའི་འགན་འཛིན་དང་། བཀའ་ཤག་གི་འགྲྲེལ་

བརོད་རྒྱབ་གཉྲེར་དང་སྦྲགས་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དུ་�ལ་

འབོར་མཚམས་འདྲེམས་ལྷན་གིས་རོག་ཞིབ་ཀིས་བཀའ་འཁོལ་ལམ་

བཀག་བསྐིལ་གང་འོས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཉྲེར་གཉིས་པ།  ལས་བྲེད་རྣམས་ཀི་བདྲེ་སྡུག་ཞུ་གཏུགས། 

༡  སྲེ་ཚན་གང་�ང་གི་ལས་བྲེད་སྲེར་ལ་�ན་གཞོན་གྲལ་རིམ་མིང་གཞུང་

འགོད་ཕོགས་དང༌། གསར་འདྲེམས། གནས་སྤར། ཕོགས་རིམ། གཞན་

ཡང་ཞབས་ཞུའི་དོན་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་འགྲིག་མིན་ཇི་

བྱུང་ཞུ་གཏུགས་བ་འདོད་ཡོད་རིགས་རང་གི་སྲེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་

བརྒྱུད་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བ་འཐུས་དང༌། 

དོ་བདག་གི་ཞུ་གཏུགས་�ན་ཞུའི་ངོ་བཤུས་འདྲེམས་ལྷན་དུ་ཐད་ཀར་

འབུལ་ཆོག

༢  ཞུ་གཏུགས་�ན་ཞུ་འདི་རིགས་སྲེ་ཚན་གང་ཡིན་དྲེའི་འགན་འཛིན་ནས་

འགྲྲེལ་བརོད་དང་སྦྲགས་ཡིག་ཟམ་བརྒྱུད་འབུལ་དགོས་ཡིན་ན་ཡིག་

ཟམ་གི་འགོར་ཡུན་�ད་པའི་ལས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཚུན་འདྲེམས་ལྷན་



ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།
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དུ་�ལ་ཟིན་པ་དགོས། ཉིན་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ནང་�ལ་འབོར་མ་བྱུང་ཚེ་

འདྲེམས་ལྷན་ནས་ངོ་བཤུས་ཐོག་ནས་རོག་ཞིབ་རྩད་གཅོད་བ་འཐུས།

༣  ཞུ་གཏུགས་�ན་ཞུ་འདི་རིགས་ལ་འདྲེམས་ལྷན་ནས་འ�ལ་དུ་རོག་ཞིབ་

རྩད་གཅོད་ཀིས་�ན་ཞུ་འབོར་ཚེས་ནས་མང་མཐའ་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་

མ་བ�ལ་བའི་དུས་ཡུན་ནང་ཐག་གཅོད་བྲེད་དགོས། ཟླ་བ་གསུམ་གི་

ནང་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་ཚེ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ཡོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞུ་

གཏུགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་དོ་བདག་ལ་ཡོད།

དོན་ཚན་ཉྲེར་གསུམ་པ། སྒིག་གཞི་བསྐར་བཅོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་ལས་བྲེད་

འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་གང་�ང་ནས་འཆར་གཞི་�ལ་

བའམ། ཡང་ན་སྤི་འཐུས་སུ་�ང་ནས་འཆར་འབུལ་བྱུང་ཚེ་སྤི་འཐུས་ངོ་

ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མོས་མཐུན་བསྐར་བཅོས་ལ་སིད་སྐོང་གིས་

ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་དགོས།། །།
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༄༅། །བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་

ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དོན་ཚན་དང་པོ། སྒིག་གཞིའི་མིང་དང་ཁྱབ་ཚད།

༡  བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་

སྒིག་གཞི། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༠ ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

༢  སྒིག་གཞི་འདིས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག 

དམིགས་བསལ་གཞུང་ནས་ལས་ཤག་གོ་སྒིག་དགོས་རིགས་ཡོངས་ལ་

ཁྱབ་པ་ཡིན

དོན་ཚན་གཉིས་པ། འགོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༠ ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣  ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ 

ནས་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གསུམ་པ། དབུས་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཚོགས་ཆུང༌།

༡  དབུས་ལས་བྲེད་རྣམས་ལ་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་ཆྲེད་ཚོགས་ཆུང་

ཞིག་དགོས་པ་བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

༢  ཚོགས་ཆུང་དྲེའི་ནང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོ་ཚབ་གཅིག་དང༌། ལས་

བྲེད་པའི་འཐུས་མི་གསུམ། ས་ཁང་དོ་དམ་པ་བཅས་དགོས་ཤིང༌། ནང་

སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོ་ཚབ་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ས་ཁང་དོ་དམ་པས་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ཚོགས་དྲུང་བ་རྒྱུ།

༣  ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོ་ཚབ་ཀིས་གཏན་དུ་ཚོགས་གཙོ་གནང་རྒྱུ་

དང༌། ལས་བྲེད་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་ལོ་གཉིས་རྲེ་ནས་བརྲེ་ལྲེན་བ་

རྒྱུ། ལས་བྲེད་འཐུས་མི་གསུམ་གནས་རིམ་མི་གཅིག་པ་དང༌། སྲེ་ཚན་

གཉིས་ནས་དགོས་ཤིང༌། གང་ཟག་གཅིག་བ�ད་མར་ལན་གཉིས་ལས་

མང་བར་ལས་བྲེད་པའི་འཐུས་མིར་བསྐོ་འཛུགས་མི་ཆོག

༤  འཐུས་མི་གང་ཞིག་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཚེ་དྲེའི་ཚབ་ཉིན་གྲངས་བཅོ་ལྔའི་

ནང་ངྲེས་པར་བསྐོ་གཞག་ཐུབ་པ་དགོས།

༥  ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཁང་ཁུངས་

བགོ་འགྲྲེམས་དང༌། ཕིར་བསྡུ་སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་ལས་དོན་ཞུ་སོ་

མཐའ་དག་གི་འགན་དབང་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡོད།

དོན་ཚན་བཞི་པ། ས་གནས་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཚོགས་ཆུང༌།

༡  བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྲེ་ཚན་གང་དུའང༌། ལས་ཤག་སྤོད་དགོས་

ཀི་ལས་བྲེད་ས་མིག་བཅུ་ལས་མང་བ་ཡོད་ས་དྲེར་ས་གནས་ལས་ཤག་

བགོ་འགྲྲེམས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དགོས་པ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་

ལས་བྲེད་གཉིས་ལས་མི་�ང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བསྐོ་འཛུགས་དང༌། 

ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་ཚོགས་གཙོ་བ་རྒྱུ།

༢  སྲེ་ཚན་གང་དུ་ལས་ཤག་སྤོད་དགོས་ཀི་ལས་བྲེད་ས་མིག་བཅུ་ལས་

�ང་བ་ཡོད་པ་རྣམས་སུ་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་



ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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དོན་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་མ་དགོས་པར་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་དྲེས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ལྔ་པ། ལས་ཤག་གི་གྲལ་རིམ་ཚད་གཞི།

༡  གཞུང་གི་རང་བདག་དང༌། �་གཡར་བས་པའི་ལས་བྲེད་པའི་སོད་ཡུལ་

བཅས་ལས་ཤག་ཏུ་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་ཁང་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་

གཤམ་གསལ་གྲལ་རིམ་ཁག་ཏུ་དབྲེ་རྒྱུ།

ཀ ཁང་ཁྱོན་ཕི་�ི་�་བཞི་བདུན་བརྒྱ་ནས་བརྒྱད་བརྒྱ་ད�་བཅུ་གོ་ད�་ 

(༧༠༠ ནས་ ༨༩༩) བར། གྲལ་རིམ་དང་པོའི་ ཀ ཕི་�ི་�་བཞི་དྲུག་

བརྒྱ་ནས་དྲུག་བརྒྱ་ད�་བཅུ་གོ་ད�་ (༦༠༠ ནས་ ༦༩༩) བར། གྲལ་

རིམ་དང་པོའི་ ཁ

ཁ ཕི་�ི་�་བཞི་ལྔ་བརྒྱ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་ད�་བཅུ་གོ་ད�་ (༥༠༠ ནས་ 

༥༩༩) བར། གྲལ་རིམ་གཉིས་པའི་ ཀ ཕི་�ི་�་བཞི་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

ནས་བཞི་བརྒྱ་ད�་བཅུ་གོ་ད�་ (༤༥༠ ནས་ ༤༩༩) བར།  གྲལ་

རིམ་གཉིས་པའི་ ཁ

ག ཕི་�ི་�་བཞི་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ནས་བཞི་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་ད�་ 

(༣༥༠ ནས་ ༤༤༩) བར། གྲལ་རིམ་གསུམ་པ།

ང ཕི་�ི་�་བཞི་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ནས་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་ད�་ (༢༥༠ 

ནས་ ༣༤༩) བར།  གྲལ་རིམ་བཞི་པ།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ཅ ཕི་�ི་�་བཞི་ཉིས་བརྒྱ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཞྲེ་ད�་ (༢༠༠ ནས་ ༢༤༩) 

བར། གྲལ་རིམ་ལྔ་པ།

༢  ཁང་ཁྱོན་བརྩི་ཚུལ། བཅད་མྲེད་བར་ཁྱམས་མ་གཏོགས་ཐོག་ཡོད་ཁང་

མིག་དང༌། གསང་སྤོད་ཁྲུས་ཁང་ཐབ་ཚང་བཅས་ཡོངས་རོགས་བརྩི་རྒྱུ་

དང༌། རྒྱ་ཁྱོན་ཚོད་དཔག་རགས་རྩིས་ཀིས་གྲལ་རིམ་དབྲེ་རྒྱུ་ལས་ངྲེས་

གཏན་ཡོང་དཀའ་ཡང་ཕི་�ི་གྲངས་ཚད་གང་ལ་ཉྲེ་བ་དྲེར་ཚད་འཛིན་བ་

རྒྱུ་དང༌། ཁང་པའི་�ས་ཚད་དང༌། བཟོ་དཔྱད་ལ་གཞིགས་པའི་གྲལ་རིམ་

དབྲེ་རྒྱུ། ཁང་ཁུངས་དྲེ་དག་ཉམས་གསོ་ཞུ་སྐབས་ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་

ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་དུས་ནས་དུས་སུ་�ོན་འ�ི་དང༌། གྲལ་རིམ་

བསྒྱུར་བཅོས་བ་འཐུས།

ཀ གྲལ་རིམ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ལ་ཀ་ཁ་གཉིས་སུ་དབྲེ་རྒྱུ།

ཁ ཁང་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཕི་�ི་�་བཞི་ད�་བརྒྱ་ལས་བ�ལ་བ་རྣམས་ལས་

ཤག་གཅིག་ཏུ་འཇོག་མི་ཆོག

དོན་ཚན་དྲུག་པ། ལས་བྲེད་གནས་རིམ་གི་ལས་ཤག་ཐོབ་ཐང༌།

༡ ལས་ཤག་གྲལ་རིམ་དང་པོའི་ཀ་པ།

ཀ ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྲེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས།    

ཁ སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།   

ག སིད་སྐོང་།          

ང ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང༌། བཀའ་�ོན་རྣམ་པ།
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༢ ལས་ཤག་གྲལ་རིམ་དང་པོའི་ཁ་པ།

ཀ རང་དབང་ཅན་གི་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།

ཁ སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ།

༣ ལས་ཤག་གྲལ་རིམ་གཉིས་པའི་ཀ་པ།

 འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་དྲུང་ཆྲེ།

༤ ལས་ཤག་གྲལ་རིམ་གཉིས་པའི་ཁ་པ།

 འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་དྲུང་ཆྲེ་ལས་འཕར་དང་ཟུང་དྲུང་བཅས།

༥ ལས་ཤག་གྲལ་རིམ་གསུམ་པ། 

 འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་དྲུང་གཞོན་དང༌།  དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས།

༦ ལས་ཤག་གྲལ་རིམ་བཞི་པ།

 ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་སྲེ་ཚན་འགན་འཛིན།  ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ།  ལས་

དྲུང་བཅས། 

༧ ལས་ཤག་གྲལ་རིམ་ལྔ་པ།

 ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་�ན་དྲུང་དང༌། གཞོན་དྲུང༌།  ལས་བ་བཅས།

དོན་ཚན་བདུན་པ། ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས།

༡ ལས་བྲེད་གང་ཞིག་དངོས་སུ་ས་གནས་སུ་ལས་བཅར་ཞུས་ཉིན་ནས་

ལས་ཤག་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་ལས་ཤག་ཆྲེད་ས་ཁང་བདག་

གཉྲེར་ཁང་དུ་�ན་ཞུ་འབུལ་དགོས། ལས་ཤག་གྲལ་རིམ་སོང་པ་མྲེད་ཚེ་

སྒུག་ཐོའི་ནང་བཞག་སྲེ་ཁང་དོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྲེབས་ལྟར་
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ཞུ་ཆོག �ན་ཞུ་མ་�ལ་བའི་རིགས་ལ་ཁང་དོད་ཞུ་སྤོད་མི་ཆོག ལས་

ཤག་བགོ་སྤོད་སྐབས་འཛིན་ཆས་ཐོ་གཞུང་འགྲེངས་ཤོག་བསྐངས་ཏྲེ་ས་

ཁང་བདག་གཉྲེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། དམིགས་བསལ་དཀའ་

ངལ་དབང་གིས་ལས་ཤག་སྒུག་ཐོའི་ནང་ཡོད་ལས་བྲེད་ལས་ཤག་གྲལ་

རིམ་དང་སྒུག་ཐོའི་གནས་སངས་གཅིག་པ་ཕན་ཚུན་དཀའ་སྲེལ་སླད་

གཉིས་མོས་ཞུ་�ན་�ལ་འབོར་བྱུང་རིགས་ལ་ཞུ་དོན་ལྟར་ལས་ཤག་

སྒུག་ཐོ་བང་རིམ་ས་རིང་བརྲེ་བསྒྱུར་ཆོག་རྒྱུ།

༢ ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་འགན་འཛིན་ནས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་�ན་

ཤོག་ཇི་འབོར་གི་སྒུག་ཐོ་མཚན་རིམ་ཐོབ་ཐང་གི་ཁང་པའི་གྲལ་རིམ་

ལྟར་སོ་སོར་བཟོས་ཏྲེ་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་

རྒྱུ། དྲེ་མཚུངས་ལས་ཤག་སོང་པ་ཇི་ཡོད་དང༌། ཟླ་བ་རྲེས་མའི་ནང་སོང་

པ་ཐོན་ངྲེས་ཇི་ཡོད་ཀི་ཐོ་གསལ་བགོ་འགྲྲེམས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་

དགོས།

༣ ཕོགས་མཐའི་ལས་བྲེད་གང་ཞིག་དབུས་སུ་གནས་སྤོས་ཀིས་ལས་

བཅར་ཞུ་ཉིན་ནས་ཉིན་ ༡༥ ནང་ཚུན་�ན་ཞུ་�ལ་བ�ན་ལས་ཤག་མ་

ཐོབ་པའི་སྒུག་ཐོ་དང་པོར་འཇོག་ཆོག དྲེ་ལྟར་བཞག་ཟིན་རྲེས་ཕན་ཚུན་

བརྲེ་བསྒྱུར་ནམ་ཡང་མི་ཆོག འོན་ཀང་རང་དང་འདོད་གཅིག་ནང་མི་སུ་

�ང་ལ་ལས་ཤག་ཡོད་ཚེ་སྒུག་ཐོ་སྤི་མཚུངས་ནང་འཇོག་དགོས།

༤ ལས་བྲེད་གང་ཞིག་གནས་སྤར་གིས་ལས་ཤག་གྲལ་རིམ་གོང་མའི་ཐོབ་

ཐང་ཅན་དུ་གྱུར་རིགས་གྲལ་རིམ་གོང་མའི་སྒུག་ཐོ་ནང་གནས་སྤར་གི་
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ཚེས་ཆ་གོ་རིམ་གཞི་བཟུང་འགོད་རྒྱུ་དང་། དྲེ་རིགས་ལ་གྲལ་རིམ་གོང་

མའི་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་བྱུང་མཚམས་ཀ་ཀོར་མྲེད་པར་ལས་ཤག་

རྩིས་ལྲེན་གིས་ལས་ཤག་�ིང་པ་སོང་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༥  སྤིར་བཏང་ལས་བྲེད་རྣམས་ལ་རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་འཚམས་པའི་ལས་

ཤག་གྲལ་རིམ་བགོ་འགྲྲེམས་དགོས་ཀང༌། གནས་རིམ་དང་མཚུངས་

པའི་ལས་ཤག་མྲེད་ཚེ་གྲལ་རིམ་གོང་འོག་གང་�ང་ལ་ལས་ཤག་སོང་

པ་ཡོད་ན་འ�ལ་སྲེལ་སྤོད་འཐུས། ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་སྒུག་ཐོ་དང་ལས་ཤག་སོང་པའི་ཐོ་གཞིར་བཟུང་ཞིབ་འཇུག་གིས་

ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་བ་རྒྱུ།

༦  ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་ཁང་གིས་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི་

གཞིར་བཟུང་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཟིན་རིགས་ནས་འགྲིག་མིན་ཀ་ཀོར་ཞུ་

མི་ཆོག གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་དོ་བདག་ལ་དགོས་གལ་མྲེད་པའི་ངོས་

འཛིན་དང༌། ཁང་དོད་ཀང་ཞུ་སྤོད་མི་ཆོག

༧  ལས་ཤག་ཁང་འ�ོས་མྲེད་སྐབས་ཟླ་རྲེའི་སྒུག་ཐོ་རྣམས་ཟླ་གྲངས་གོང་

རིམ་བཞིན་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀིས་སྒུག་ཐོ་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། སླད་

ཁང་ཁུངས་ཐོན་རིམ་བཞིན་སྒུག་ཐོའི་གོ་རིམ་གཞིར་བཟུང་ལས་ཤག་

བགོ་འགྲྲེམས་བ་རྒྱུ།

༨  རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་དབང་གིས་ལས་བྲེད་སུ་ཞིག་སྒུག་ཐོའི་གོ་

རིམ་ནང་སྒུག་མ་དགོས་པར་དམིགས་བསལ་ཐོད་བ�ལ་གིས་ལས་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་བ་དགོས་རིགས་ལ་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཚོགས་

ཆུང་གི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་འཁོད་རྒྱབ་གཉྲེར་བྱུང་མཚམས་བཀའ་ཤག་

གིས་འོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

༩  ས་གནས་གཅིག་ཏུ་ལས་ཤག་ཐ་དད་དུ་ཡོད་བཞིན་པའི་ལས་བྲེད་

གཉིས་གཉྲེན་སྒིག་བས་ཚེ་དུས་ཡུན་ཟླ་གཅིག་ནང་ལས་ཤག་གཅིག་ཏུ་

ཟླ་བསྒིལ་བྲེད་དགོས་ཤིང༌། ཁྱོ་ཤུག་སུའི་ལས་ཤག་ཏུ་ཟླ་བསྒིལ་བ་རྒྱུར་

རང་མོས་ཀིས་འདྲེམས་འཐུས།

༡༠  ཁྱོ་ཤུག་མིན་ཡང་འདོད་གཅིག་ཐབ་གཅིག་གི་མི་ཚང་གཅིག་ནས་ལས་

བྲེད་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ཚེ་ལས་ཤག་དང་ཁང་དོད་གཅིག་ལས་

མང་བ་བགོ་འགྲྲེམས་མི་ཆོག་ཁར་ཟླ་བསྒིལ་ལམ་མཉམ་སོད་གནང་

མཁན་གི་གཞུང་བསྐོས་དང༌། ཟུར་སྐོང༌། རང་ཁོངས་ལས་བྲེད་སུ་ལ་

ཡང་ལས་ཤག་དང༌། ཁང་དོད་སྲེ་ཚན་གཅིག་ནས་མ་གཏོགས་ཞུ་སྤོད་མི་

ཆོག ཡང་ལས་བྲེད་གང་ཞིག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༥ ནང་ཚུན་རང་གི་བཟའ་

ཡར་ཁྱབ་ཁོངས་ཟུར་སྐོང་སྲེ་ཚན་ཞིག་ནས་ལས་ཤག་ཐོབ་ཡོད་པའི་

ནང་མཉམ་སོད་བྲེད་པས་འགྲིག་ངྲེས་ཡོད་ན་ལས་ཤག་གནང་རྒྱུ་མིན་

ཅིང༌། ཟུར་སྐོང་སྲེ་ཚན་ནས་ཐོབ་པའི་ལས་ཤག་ཁང་ཁུངས་ཆུང་རྐྲེན་

གིས་མ་སྤོ་ཐབས་མྲེད་གྱུར་ཚེ་ལས་ཤག་ཞུ་འཐུས་ཀང་ཟུར་སྐོང་སྲེ་

ཚན་ནས་ཐོབ་པའི་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཞུས་པའི་ངོས་སྦོར་ནང་སིད་

ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་ཁང་ངམ་ས་གནས་ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག་བགོ་

འགྲྲེམས་ཚོགས་ཆུང་གང་�ང་ལ་འབུལ་དགོས། ལས་ཤག་ཐོབ་ཐང་



ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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གཅིག་ལས་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ནས་ལྲེན་ཉར་མི་ཆོག གལ་ཏྲེ་ཟུར་སྐོང་སྲེ་

ཚན་དུ་བཟའ་ཡའི་ལས་ཤག་ནང་མཉམ་སོད་བས་ཚེ་ཁང་དོད་ཞུ་སྤོད་མི་

ཆོག

༡༡  ལས་བྲེད་སུའང་རང་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་སའི་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཐག་

ཀི་ལོ་མི་ཊར་ལྔ་ཡི་ནང་ཚུན་རང་ཉིད་དམ། རང་དང་འདོད་གཅིག་ཐབ་

གཅིག་གི་རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་ཚེ་གཞུང་གི་ལས་ཤག་ཞུ་རྒྱུའི་ཐོབ་

ཐང་མྲེད་ཅིང༌། དྲེ་རིགས་ལ་རང་ཁྱིམ་དོད་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་

བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབྲེབས་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། ལས་ཤག་ཏུ་ཡོད་པའི་

ལས་བྲེད་གང་ཞིག་རང་ཉིད་དམ། རང་དང་འདོད་གཅིག་ཐབ་གཅིག་གི་

ཁྱིམ་མི་གང་�ང་མིང་ཐོག་རང་བདག་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གམ་�ས་ཉོ་

བས་ཚེ་ཟླ་བ་གསུམ་གི་དུས་ཡུན་ནང་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགོས།

༡༢ ལས་བྲེད་གཉིས་ལས་ཤག་གཅིག་ནང་མཉམ་སོད་ཡོད་ན་ལས་བྲེད་

གནས་རིམ་མཐོ་བའི་སྒིག་གསལ་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་དགོས་རིགས་

ནས་ཕིར་འབུལ་གིས་གནས་རིམ་དམའ་བ་དྲེ་ལས་ཤག་སྒུག་ཐོའི་བང་

རིམ་དང་པོར་འཇོག་དགོས། དྲེ་ཡང་སོ་སོའི་གནས་རིམ་ལྟར་ལས་ཤག་

མ་ཐོབ་བར་ཁང་དོད་ཞུ་སྤོད་ཆོག་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ལས་ཤག་ནང་གནས་སོད་དང༌། ལས་ཤག་ཐོབ་དོད།

༡  ལས་བྲེད་སུའང་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་ཡི་གྲེ་ཐོབ་ཉིན་

ནས་བཟུང་ཉིན་ ༡༥ ནང་ཚུན་བགོ་འགྲྲེམས་བས་པའི་ལས་ཤག་ནང་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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སྤོས་ཟིན་པ་དགོས། ཅི་སྲེ་ཉིན་ ༡༥  ནང་མ་སྤོས་ཚེ་བགོ་འགྲྲེམས་བཀོད་

ཁྱབ་ཕིར་བསྡུ་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་མ་ཟད། དྲེ་ཉིན་ནས་བཟུང་ཟླ་

བ་ ༡༢ ནང་ཡང་བསྐར་ལས་ཤག་དང་ཁང་དོད་ཞུ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མྲེད། ཟླ་

བ་ ༡༢ ཀི་དུས་ཚོད་རོགས་མཚམས་བསྐར་དུ་�ན་ཞུ་གསར་པ་འབུལ་

དགོས།

༢  ལས་ཤག་རྩིས་ལྲེན་སྐབས་གཏན་འབྲེབས་འགྲེངས་ཤོག་སྲེང་དོ་བདག་

གི་ས་རགས་འགོད་རྒྱུ་དང༌། ལས་ཤག་ལ་ཙག་ཙིག་བཟོ་བཅོས་དགོས་

རིགས་ཐོ་འགོད་�ན་ཞུ་�ལ་བ�ན་དགོས་གལ་ལ་གཞིགས་པའི་ས་

ཁང་བདག་གཉྲེར་ནས་ཉམས་གསོ་གནང་རྒྱུ། དྲེ་རྲེས་དོ་བདག་གནས་

ཡུན་རིང་ལས་ཤག་ནང་ཆག་སྐོན་མི་ཡོང་བའི་དམ་དོན་དགོས་ཐོག་དྲེ་

རིགས་བྱུང་ཚེ་དོ་བདག་སོ་སོས་བཟོ་བཅོས་དགོས་པ་ཡིན། ལས་ཤག་

ནང་ཆུ་�ོག་ལ་བསི་ཚགས་དང༌། རང་ཉིད་ཀི་ཁང་ཐོག་དང༌། ལས་ཤག་

གཡས་གཡོན་ཕི་�ི་བཅོ་ལྔའི་རྒྱང་ཚད་ཀི་གཙང་སྦྲ་འ�ོད་བསྲེན། ཤིང་

�། མྲེ་ཏོག་འདྲེབས་ཡུལ་ཡོད་རིགས་ནས་དོ་འཁུར་འགན་ལྲེན་ཞུ་གལ། 

ལས་ཤག་ནང་དོ་བདག་ནས་བཟོ་བཅོས་ཆྲེ་བའི་རིགས་དང༌། དཀར་རྩི་

གང་བྱུང་གཏོང་ཐལ་མི་ཆོག་ཅིང༌། གལ་ཏྲེ་དགོས་གལ་ཆྲེ་ཆགས་བྱུང་

ཚེ་ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་ཁང་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ངྲེས་ཞུ་དགོས་

པ་ལས་བཀའ་འཁོལ་མྲེད་པའི་བཟོ་བཅོས་མི་ཆོག་པ་དང༌། རང་ཉིད་

ལས་ཤག་ཏུ་མ་བསད་པར་དགའ་གཉྲེན་སོགས་འཇོག་པའམ། ཁང་�ར་

གཏོང་རིགས་གཏན་ནས་མི་ཆོག



ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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༣  བགོ་འགྲྲེམས་བས་པའི་ལས་ཤག་ཕན་ཚུན་བརྲེ་བསྒྱུར་ནམ་ཡང་མི་

ཆོག ཅི་སྲེ་གྲལ་རིམ་གཞིར་བཟུང་ཐོབ་པའི་ལས་ཤག་ནང་འ�ོད་མིན་

སོགས་ཀི་གནད་དོན་བྱུང་ཚེ་དངོས་ཡོད་རྒྱུ་མཚན་དན་རགས་དང་

སྦྲགས་བསྐར་དུ་�ན་ཞུ་�ལ་བ�ན་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཚོགས་

ཆུང་ནས་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་དངོས་ཡོད་མཐོང་མཚམས་སྒུག་ཐོ་

ཟུར་འཇོག་གིས་གྲལ་རིམ་དྲེའི་ནང་ལས་ཤག་སོང་པ་ཐོན་ཚེ་བརྲེ་བསྒྱུར་

ཆོག་རྒྱུ། འོན་ཀང་�ན་ཞུ་ཐྲེངས་གཅིག་ལས་མང་བ་འབུལ་མི་ཆོག

དོན་ཚན་ད�་པ། ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ།

༡  སྒིག་གཞི་འདིའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་

བྱུང་བ་སུའང་ལས་དུས་རོགས་པ་དང༌། བགྲྲེས་ཡོལ་ཐོན་པ། རྩ་དགོངས་

ཞུས་པ། གནས་དབྱུང་བས་པ་བཅས་ཀི་སྐབས་ལས་དོན་མཚམས་

འཇོག་བས་པའི་ཉིན་མོ་ནས་བཟུང་མང་མཐར་ཟླ་བ་གཉིས་ནང་ལས་

ཤག་ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་འགན་འཛིན་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགོས།

༢  ལས་བྲེད་གང་ཞིག་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་ཚེ་དྲེའི་ནང་མིར་ལོ་འཁོར་འདས་མཆོད་བར་ཐོབ་དོད་མ་དགོས་

པར་ལས་ཤག་ཏུ་རང་འཇགས་བསད་འཐུས་དང༌། ལོ་མཆོད་གཙང་

འ�ལ་ལས་ཤག་�ྲེང་མྲེད་ཕིར་འབུལ་ངྲེས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ།

༣  གཞུང་འབྲེལ་སློབ་སྦོང་དུ་གཏོང་དགོས་བྱུང་རིགས་མང་མཐའ་ལོ་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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གཅིག་རིང་ལས་ཤག་རང་འཇགས་དང༌། དྲེ་ལས་བ�ལ་བར་ལས་ཤག་

བདག་ཉར་མི་ཆོག 

༤  སྒིག་དོན་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སློབ་སྦོང་གི་�ང་གསྲེང་དང༌། 

དམིགས་བསལ་ཕོགས་མྲེད་�ང་གསྲེང་ལ་དུས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་བརྒྱ་

དང་བརྒྱད་ཅུ་ནང་ཚུན་ཡིན་ན་འདོད་གཅིག་ནང་མི་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟོས་

པར་སོད་ཤག་རང་གནས་ཆོག་རྒྱུ།

༥  ཉིན་གྲངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུའི་དུས་ཡུན་ལས་བ�ལ་བའི་�ང་གསྲེང་

ཞུས་རིགས་ལ་ལོ་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་ནང་ལས་བཅར་ཞུས་ཚེ་ཐོག་

མའི་ཟླ་དྲུག་�ད། འ�ོས་ཉིན་གྲངས་ཇི་སོང་ལ་སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༩ 

པའི་ནང་གསྲེས་ ༩ པ་ལྟར་ཁང་དོད་�ལ་ཏྲེ་ལས་ཤག་བདག་ཉར་བྲེད་

ཆོག ཁང་དོད་ཇི་འབབ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ �ང་གསྲེང་དུ་མ་ཐོན་གོང་�བ་

འབུལ་ཞུ་དགོས། ལོ་གཅིག་ནང་ལས་བཅར་མ་ཞུས་ཚེ་ཁང་དོད་འ�ོས་

གཟིགས་གསོལ་དང་གསོག་དངུལ་གང་�ང་ནས་གཅོག་འཐྲེན་གིས་

ལས་ཤག་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ། གོང་གསལ་ལྟར་ལས་ཤག་བདག་ཉར་བྲེད་

འདོད་མྲེད་རིགས། འདོད་གཅིག་ནང་མི་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་�ང་

གསྲེང་དུ་ཐོན་ཉིན་ནས་ཟླ་གྲངས་གཅིག་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་

ཟིན་པ་དགོས། གཟིགས་གསོལ་འཐོབ་རྒྱུའི་ཞབས་ལོ་མ་ལོན་པ་དང༌། 

གསོག་དངུལ་གི་ཐོབ་ཐང་མྲེད་པའི་ལས་བྲེད་རིགས་ལ་གོང་གསལ་

སྒིག་གཞིས་མ་ཁྱབ་པས། ལས་ཤག་�ང་གསྲེང་ཐོན་ཉིན་ནས་ཉིན་

གྲངས་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཕིར་འབུལ་དགོས།



ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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༦  དབུས་དང༌།  ཕོགས་མཐར་ལས་བྲེད་གང་ཞིག་གནས་སྤོས་དང་ཞབས་

གཡར་འགྲོ་རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་བྱུང་སྐབས་ཐོན་ཉིན་ནས་དོ་བདག་སོ་སོས་

ལས་ཤག་དང་ཐོ་གསལ་འཛིན་ཆས་ཁག་ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་ཁང་དུ་

རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་གནད་དོན་གང་�ང་གིས་དགོངས་

བཞྲེས་དགོས་གལ་བྱུང་ན་�ན་ཞུ་དང་སྦྲགས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཉིན་

གྲངས་དྲུག་ཅུ་བར་བཞག་ཆོག་ཀང༌། དྲེ་ལས་བ�ལ་བའི་འགངས་ཆ་ཞུ་

སྤོད་མི་ཆོག ཅི་སྲེ་ལས་ཤག་རྩིས་སྤོད་མ་བས་པར་རོག་ཐོན་གིས་འཛིན་

ཆས་སོགས་ཚང་མིན་གི་རིགས་ལ་དོ་བདག་སོ་སོའི་གསོག་དངུལ་དང་

�་ཕོགས་གང་�ང་ནས་གཅོག་རྒྱུ།

༧  �ང་གསྲེང་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀིས་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་བ�ལ་ཚེ་

བ�ལ་ཉིན་ནས་ལས་ཤག་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ།

༨  གོང་གསལ་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགོས་ཀི་ལས་བྲེད་གང་ཞིག་རང་

ཉིད་ཀི་བུ་�ག་ས་གནས་དྲེའི་སློབ་�་ཞིག་གི་ཉིན་སློབ་ཡིན་ཚེ་ལོ་དྲེའི་

མཐའ་མའི་ཡིག་རྒྱུགས་མ་ཟིན་བར་ལས་ཤག་འཆར་ཅན་ཐོབ་དོད་ཀི་

ཐོག་བདག་ཉར་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཐུས་དང༌། བུ་�ག་རྣམས་

ཀི་མཐའ་མའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཟིན་པའི་དུས་ཚེས་ནས་ཉིན་བཅུའི་ནང་ལས་

ཤག་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་དང༌། གནས་

དབྱུང་བཏང་བ་ལ་ཐོབ་ཐང་མྲེད།

༩  དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསྲེས་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་གི་ལས་ཤག་ཕིར་

འབུལ་ཞུ་དགོས་དུས་ཡུན་སོ་སོའི་ནང་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་མ་ཞུས་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ཚེ། ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ�ན་འབྲེལ་ཡོད་

ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་ཁང་དོད་ཕི་�ི་�་བཞི་མ་རྲེ་ལ་ཧིན་

སོར་ ༡༠ དང༌། ཟླ་བ་གཅིག་བ�ལ་ཉིན་ནས་�ང་གསྲེང་ཁྱོན་ལོ་གཅིག་

མ་ཟིན་བར་གི་ཟླ་གྲངས་ཇི་སོང་ལ་ཟླ་རྲེར་ཁང་དོད་ཕི་�ི་�་བཞི་མ་རྲེར་

ཧིན་སོར་ ༤༠ འབབ་དོ་བདག་སོ་སོའི་ཕོགས་སམ། གཟིགས་གསོལ། 

གསོག་དངུལ་གང་�ང་ནས་གཅོག་འཐྲེན་གིས་སྒུག་ཆོག དྲེའི་ནང་

ལས་བཅར་ཞུས་ཚེ་ལས་ཤག་རང་འཇགས་གནས་རྒྱུ། དྲེ་ལས་བ�ལ་

ཚེ་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྟ་སྐོང་འོག་ལས་ཤག་སོང་

པ་བཟོས་ཏྲེ་སྲེར་གི་འཛིན་ཆས་ཇི་ཡོད་ཐོ་འགོད་ཀིས་ཟུར་འཇོག་དང༌། 

ལས་ཤག་ལས་བྲེད་གཞན་ལ་བགོ་འགྲྲེམས་བ་རྒྱུ།

༡༠  སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡ ནང་གསྲེས་ ༢ པ་ནང་གསལ་གི་ལས་ཤག་ཐོབ་

རིགས་དང༌། ལས་བྲེད་ལས་དུས་རོགས་པ། བགྲྲེས་ཡོལ། དགོངས་

ཞུས། གནས་དབྱུང་བཅས་ལ་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཟིན་པའི་ངོས་སྦོར་

ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་ཁང་ནས་མ་བྱུང་བར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་

ནས་གསོག་དངུལ་དང༌། བགྲྲེས་ཕོགས། དངུལ་འབབ་སྤོད་བསད་གཞན་

གང་ཡང་སྤོད་ཐལ་མི་ཆོག་ཅིང༌། གནས་སྤོས་སོང་རིགས་དུས་བཀག་

ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་མ་ཞུས་ཚེ་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༩ པའི་

ནང་གསྲེས་ ༩ པ་ལྟར་ལག་བསར་བ་འཐུས།

༡༡  ལས་བྲེད་གང་ཞིག་གནས་དབྱུང་བས་པར་ཁིམས་ཁང་ནང་ཞུ་གཏུགས་

ཀིས་གལ་སིད་ཁིམས་ཁང་ནས་ལས་ཤག་གནས་སྐབས་རྩིས་སྤོད་མི་



ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཚེ་ཁིམས་ཁང་ནས་གོད་ཐག་མ་ཆོད་བར་

ལས་ཤག་ནང་བསད་ཆོག

དོན་ཚན་བཅུ་པ། དམིགས་བསལ་ཁང་�།

༡  ལས་ཤག་གྲལ་རིམ་དང་པོའི་ཀ་པའི་ཐོབ་ཐང་ཅན་རྣམས་ར་སར་རང་

བདག་བཞུགས་ཁང་མྲེད་ཚེ། ལས་ཤག་ངྲེས་པར་འབུལ་དགོས་གྲས་

ཡིན་པས་ཁང་ཁུངས་ཐོན་མིན་བྱུང་ཚེ་གྲལ་རིམ་དང་པོའི་ལས་ཤག་གི་

རྒྱ་ཁྱོན་ལས་མི་བ�ལ་བའི་སྲེར་ཁང་ངམ། མགྲོན་ཁང་ཁང་�ར་�ངས་

ཏྲེ་དྲེའི་ཡུལ་ཐང་ཁང་�་ཐད་ཀར་ཁང་བདག་ལ་སྤོད་དགོས།

༢  དྲེ་འ�ོས་ལས་བྲེད་ལས་ཤག་མ་ཐོབ་པའི་རིགས་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་

དུས་སྐབས་སོ་སོར་གཏན་འབྲེབས་བས་པའི་ཁང་དོད་ལས་ཡུལ་ཐང་

ཁང་�་ཐོབ་ཐང་མྲེད། ལས་ཤག་མ་ཞུས་པ་དང་ལས་ཤག་སྤད་ཀང་མ་

�ངས་པར་ཁང་པ་སྲེར་གཡར་བས་རིགས་ལ་ཁང་དོད་ཐོབ་ཐང་མྲེད།

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། ཆྲེད་དམིགས་ལས་ཤག

༡ ཆྲེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྲེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས། 

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། སིད་སྐོང་དང་། བཀའ་�ོན་རྣམ་པ། རང་

དབང་ཅན་གི་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

རྣམ་པ་བཅས་ལ་ཆྲེད་དམིགས་ལས་ཤག་བཟོ་སྐྲུན་ཟིན་མཚམས་ནས་

ལས་ཤག་དྲེ་དག་གོ་གནས་རྲེས་འབྲེལ་གི་ལས་ཐོག་རྣམ་པ་མ་གཏོགས་

ལས་བྲེད་གཞན་ལ་བགོ་འགྲྲེམས་མི་ཆོག གནས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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འཛིན་ཆས་ཚད་�ན་སྤོད་དགོས་པ་དང༌། དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསྲེས་ 

༡༡ དང་འབྲེལ་བ་མྲེད། ལས་དོན་འ�ར་ཚེས་ནས་བཟུང་ཉིན་གྲངས་ 

༣༠ ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་ཁང་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུ་

དགོས། དུས་ཐོག་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་མ་ཞུས་ཚེ་ལས་ཤག་བགོ་

འགྲྲེམས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྟ་སྐོང་འོག་ལས་ཤག་སོང་པ་བཟོས་ཏྲེ་སྲེར་གི་

འཛིན་ཆས་ཇི་ཡོད་ཕིར་འདོན་རྩིས་སྤོད་དང༌། ལས་ཤག་མཛད་གཙོ་

ལས་ཐོག་པ་སུ་ཡིན་ལ་བགོ་འགྲྲེམས་བ་རྒྱུ།

༢  སྒིག་གསལ་དུས་ཡུན་རིང་ལས་ཤག་མ་ཐོན་ཚེ་གཞུང་ནས་འ�ལ་སྲེལ་

དོན་ཚན་ ༡༠ པའི་ནང་གསྲེས་ ༡ ནང་གསལ་ལྟར་མགྲོན་ཁང་ངམ་ཁང་

�་གོ་སྒིག་ཞུ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། བགྲྲེས་ཡོལ་ལས་བྲེད་ཀི་སོད་ཁང༌།

༡  བགྲྲེས་ཡོལ་ཐོན་པའི་ལས་བྲེད་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་སྤོད་རྒྱུའི་ཆྲེད་གཞུང་

ནས་ཆྲེད་མངགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྲེད་པའམ། ཁང་�་ལྲེན་པ་གང་ཡང་

བགྲྲེས་ཡོལ་བའི་སོད་ཤག་ཏུ་ཆྲེད་དམིགས་ཟུར་བཅད་བས་པའི་ཁང་པ་

གང་འཚམས་རྲེ་ས་གནས་གང་འོས་སུ་གོ་སྒིག་བྲེད་ཆོག་ཅིང༌། བགྲྲེས་

ཤག་དྲེ་རིགས་འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་དང༌། ལས་བའི་སྲེ་ཚན་དུ་དབྲེ་བའི་

གནས་རིམ་སོ་སོར་གཞིགས་པའི་གཞུང་ནས་བགོ་འགྲྲེམས་ཇི་གནང་

ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ།

༢  བགྲྲེས་ཡོལ་ཐོན་པའི་ལས་བྲེད་གང་ཞིག་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་



ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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མྲེད་པ་དང༌། ས་གནས་གང་དུའང་རང་བདག་གི་ཁང་པ་མྲེད་པ་མ་ཟད། 

བགྲྲེས་ཡོལ་སོད་ཁང་ཡོད་སའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་རང་ཉིད་གཏན་སོད་

བ་འདུན་ཡོད་ཚེ་བགྲྲེས་ཡོལ་གི་སོད་ཁང་ཞུ་ཆོག  བགྲྲེས་ཡོལ་བ་གང་

ཞིག་ཆུང་དུས་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་གཞིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད་�ང་ལོ་

མང་རྲེས་བཟའ་ཟླ་བུ་�ག་དང་བཅས་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕིར་ལོག་གཏན་

སོད་བ་ཡུལ་ཁང་ཁུངས་མྲེད་པའི་རིགས་ལ་གཞིས་ཆགས་ས་ཁང་དང་

བགྲྲེས་ཤག་གཉིས་གང་�ང་གོ་བརྲེས་ཞུ་ཆོག བགྲྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་

མྲེད་རིགས་ཀིས་བགྲྲེས་ཤག་ཞུ་མི་ཆོག

༣ ཀ ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་རྲེའི་ནང་བགྲྲེས་ཡོལ་

ཐོན་མཁན་གི་མཚན་ཐོ་ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བགྲྲེས་ཡོལ་སོད་

ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་སོའི་�ན་ཞུ་གཏན་འབྲེབས་འགྲེངས་ཤོག་ཐོག་

བསྐངས་ཏྲེ་ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། ས་

ཁང་བདག་གཉྲེར་འགན་འཛིན་གིས་�ན་ཞུ་དྲེ་དག་འབོར་རིམ་ལྟར་

སྒུག་ཐོའི་ནང་དྲེབ་འགོད་བྲེད་དགོས། ཕི་རྒྱལ་དུ་གཞིས་སྤོས་ཟིན་

པའི་བགྲྲེས་ཡོལ་བ་�ད་བགྲྲེས་ཡོལ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་

གསལ་ལྟར་གནས་རིམ་ལ་གཞིགས་པའི་བགྲྲེས་ཤག་ཨང་རིམ་

བཞིན་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཅི་སྲེ་བགྲྲེས་ཁང་མྲེད་པ་དང་། ཡང་སྐབས་

དུས་སོ་སོར་བགོ་སྤོད་མ་ཐུབ་ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་

གིས་གཏན་འབྲེབས་གནང་བ་ལྟར་ཟླ་རྲེ་བཞིན་བགྲྲེས་ཤག་གོ་སྒིག་

མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སྤོད་རྒྱུ། གཞིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

78

ལྟོས་པར་རང་གི་བགྲྲེས་ཕོགས་ཇི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའི་དངུལ་

འབོར་སྲེབ་གཅིག་ལ་བགྲྲེས་ཤག་གི་དོད་དུ་ཞུ་སྤོད་ཆོག་ཀང་འགན་

འཛིན་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་རྣམས་ལ་མང་མཐར་ཧིན་སོར་འབུམ་

བཅུ་དྲུག་དང་ཉི་ཁི་ལྔ་སོང་དང་ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་རྣམས་

ལ་མང་མཐར་ཧིན་སོར་འབུམ་བཅུ་བཞི་ལས་མ་བ�ལ་བ་བ་དགོས། 

འདི་རིགས་ལ་དྲེའི་རྲེས་བགྲྲེས་ཤག་གི་ཐོབ་ཐང་མྲེད། ལས་ཤག་

སྒིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉིས་ནང་ཚུན་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་དྲེ་

ས་བགྲྲེས་ཤག་གི་དོད་ས་འདོན་ཞུས་ཟིན་རིགས་ནས་གནས་སངས་

དབང་གིས་བགྲྲེས་ཤག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་ཁང་

ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་�ན་ཞུ་འབུལ་དགོས། བགྲྲེས་ཤག་གསར་

རྒྱག་གམ་སོང་པ་བྱུང་ཚེ་བགོ་སྤོད་ཆོག་རྒྱུའང་དོ་བདག་ནས་དྲེ་ས་

བགྲྲེས་ཤག་དོད་ཞུ་ལྲེན་ཇི་བས་ཐོག་སྐྲེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ བ�ན་

ཏྲེ་ཕིར་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན།

 ཁ ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་�ར་གཞིས་སྤོས་ཟིན་པའི་བགྲྲེས་ཡོལ་བ་གང་ཞིག་

ཁང་དོད་�་མཐུད་ཞུ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ཡུལ་དུས་གནས་བབ་

དང་། ཁིམས་དོན་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་བགྲྲེས་ཤག་གོ་སྒིག་ཞུ་ཐབས་

མྲེད་པར་བརྲེན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་�་ཁག་ཏུ་གཞིས་སྤོས་བ་གཏན་

འཁྲེལ་བ་དང་བྲེད་ལ་ཉྲེ་བ་རྣམས་ལ་བགྲྲེས་ཡོལ་ཐོན་ཉིན་ནས་

སྒིག་གསལ་བགྲྲེས་ཤག་གི་དོད་ཞུ་སྤོད་ཆོག་རྒྱུ་ལས་ཁང་དོད་

དང་བགྲྲེས་ཤག་གི་ཐོབ་ཐང་མྲེད། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་�་ཁག་ཏུ་གཞིས་



ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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སྤོས་ཟིན་པ་གང་ཞིག་ཁང་དོད་ཞུ་�ས་ཡིན་ན། དྲེ་རྣམས་ལ་སྐབས་

དྲེའི་བགྲྲེས་ཕོགས་ཐོག་རྩིས་སྐོར་གིས་བགྲྲེས་ཤག་གི་དོད་གཅིག་

མཚུངས་འཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་ལོ་ ༡ ནས་ ༢ �ིལ་པོར་ཁང་དོད་ཞུས་

ཟིན་རིགས་ལ་བགྲྲེས་ཤག་གི་དོད་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དང་། ལོ་ ༣ ནས་ 

༥ �ིལ་པོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠། ལོ་ ༦ �ིལ་པོར་ཡན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ རྲེ་

གནང་སྲེ་ཁང་དོད་གནང་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དང་བགྲྲེས་ཤག་སྒུག་

ཐོ་ནས་ཀང་ཕིར་འཐྲེན་བ་དགོས།

༤ བགྲྲེས་ཡོལ་སོད་ཁང་ས་གནས་གར་ཡོད་དུ་སྒུག་ཐོའི་གོ་རིམ་ལྟར་
དབུས་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བགོ་འགྲྲེམས་ཆོག 

༥ བགྲྲེས་ཡོལ་སོད་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་བགྲྲེས་ཡོལ་བ་སུ་ཞིག་སོད་ཁང་ཡོད་
སའི་ས་གནས་དྲེ་ནས་ས་གནས་གཞན་དུ་གནས་སྤོས་བས་པའམ། སོད་
ཁང་དྲེར་ལོ་རྲེའི་ནང་ཟླ་བ་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་མ་བསད་པ། ཡང་ན་རང་
ཉིད་དམ། རང་དང་འདོད་གཅིག་གི་ཁྱིམ་མི་གང་�ང་ལ་རང་བདག་སོད་

ཁང་བྱུང་བ་བཅས་ཀི་སྐབས་ཟླ་གཅིག་ནང་ཚུན་བགྲྲེས་ཡོལ་སོད་ཁང་

ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགོས།

༦  ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་ལན་གཅིག་བགྲྲེས་ཡོལ་སོད་ཁང་བགོ་འགྲྲེམས་

བས་ཟིན་པའི་བགྲྲེས་ཡོལ་བ་ཞིག་ཡང་བསྐར་ས་གནས་གཞན་དུ་

བགྲྲེས་ཡོལ་སོད་ཁང་ཞུ་སྤོད་མི་ཆོག འོན་ཀང་བགྲྲེས་ཡོལ་བ་གཉིས་

ཕན་ཚུན་འདོད་མཐུན་གིས་སོད་ཁང་བརྲེ་ལྲེན་བས་པར་དགག་བ་མྲེད།

༧ ལས་བྲེད་བགྲྲེས་ཡོལ་བ་སུའང་འདས་གྲོངས་གྱུར་ཚེ་དྲེའི་རྲེས་ཤུལ་

ནང་མིའམ་ཤག་ཚང་གཅིག་པ་ནམ་འཚོའི་བར་བགྲྲེས་ཤག་ནང་བསད་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

80

ཆོག་པ་དང་། རྲེས་ཤུལ་ནང་མིའམ་ཤག་ཚང་གཅིག་པར་གཞིས་སྐལ་

ཐོབ་པའམ། རང་བདག་ཁང་པ་མཁོ་�བ་བྱུང་བ། དོ་བདག་འདས་གྲོངས་

གྱུར་བ་སོགས་བྱུང་ཚེ་དྲེ་ཉིན་ནས་ཉིན་གྲངས་ ༦༠ ནང་ཚུན་བགྲྲེས་

ཤག་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགོས།

༨  བགྲྲེས་ཡོལ་བ་གང་ཞིག་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་

པའི་ལས་བྲེད་དུ་བསྐར་བསྐོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ལས་དོན་ཞུ་ཡུལ་དྲེར་ལས་

ཤག་ཐོབ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། བགྲྲེས་ཡོལ་སོད་ཁང་ཕིར་འབུལ་ཞུ་མི་

དགོས།

༩  གཞིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་ངོ་བོར་བགྲྲེས་ཤག་ཞུས་རིགས་ནས་གཞིས་

ཁོངས་སོ་སོའི་ཁིམས་སྒིག་�ང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པ་ལས། སྒིག་གཞི་འདི་

དང་བ�ན་མ་དགོས། 

༡༠  བགྲྲེས་ཡོལ་ཐོན་པ་བགྲྲེས་ཁང་ཐོབ་འོས་པ་ཞིག་རང་གི་ནང་མི་ལས་

བྲེད་ས་གནས་ཉྲེ་འགངས་གང་དུ་ཡོད་པའི་གཞུང་ཁང་ནང་མཉམ་སོད་

རིང་བགྲྲེས་ཁང་དོད་སྤོད་མི་དགོས།

༡༡  བགྲྲེས་ཡོལ་བ་སོ་སོའི་བགྲྲེས་ཤག་གི་ཆུ་�ོག་རིན་འབབ་དོ་བདག་སོ་

སོས་འགན་འཁུར་གིས་ཁུངས་སྤོད་ཞུ་དགོས།

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། དམིགས་བསལ་ལས་ཤག་དང༌། གཞུང་གི་ས་ཁང་

བྲེད་སྤོད་བྲེད་ཕོགས།

༡ ཀ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་ཡོད་ཀི་�་



ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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མགྲོན་ནམ། གང་ཟག་ཁྱད་པར་བ་སུ་ཞིག་ལ་གཞུང་གི་ལས་ཤག་

འབུལ་དགོས་རིགས་ཀི་མཚན་དང༌། ཁང་པའི་རྒྱ་ཁྱོན། ལས་ཤག་

ཐོབ་དོད་ཀི་ཚད། དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་བར་བདག་ཉར་ཆོག་པ་བཅས་

ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་�་འཁོད་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་ཡིག་ཆ་

གསལ་པོ་ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་ཁང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། ས་ཁང་བདག་

གཉྲེར་ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་གཞིར་བཟུང་ལག་བསར་

ཞུ་དགོས།

ཁ སྒིག་གཞི་འདི་འགོ་འཛུགས་མ་བས་པའི་སོན་ནས་དམིགས་བསལ་

ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཟིན་པ་ད་ལྟ་བདག་ཉར་བྲེད་བཞིན་པའི་

རིགས་ཀང་སྒིག་གཞི་འདི་འགོ་འཛུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་དོན་ཚན་

འདིའི་ནང་གསྲེས་ ༡ གཞིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་ཡི་གྲེ་

སྤོད་དགོས།

༢ ཀ གཞུང་ཁང་གང་ཡང་ལས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་དང༌། བགྲྲེས་ཡོལ་

སོད་ཁང་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི་ལྟར་བགོ་འགྲྲེམས་མ་བས་པར་

སུས་ཀང་བདག་ཉར་བྲེད་སྤོད་བྲེད་མི་ཆོག 

 ཁ གཞུང་གི་ས་ཆའི་ཐོག་ལས་བྲེད་དམ། གཞན་པ་སུ་ཐད་ནས་འ�ལ་

སྲེལ་ལམ། གཏན་འཇགས་ཀི་ཁང་པ་རྒྱག་པ་དང༌། ཆར་གཡབ་

བཟོས་པ། �ར་�བ་པ་ལྟ་བུའི་ཐབས་ལམ་གིས་སོད་ཤག་དང༌། 

ལས་�། སོ་�གས་འཇུག་ཡུལ། གནས་ཚུལ་གཞན་གང་�ང་བཅས་

ཀི་ཆྲེད་བྲེད་སྤོད་གཏོང་རིགས་རྩ་བ་ནས་མི་ཆོག
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 ག སྒིག་གཞི་འདི་འགོ་འཛུགས་མ་བས་པའི་སོན་ནས་དབུས་དང་ས་

གནས་གང་དུའང་གཞུང་སའི་ཐོག་སྲེར་གིས་འཛུགས་སྐྲུན་བྲེད་

སྤོད་བས་པ་ཡོད་ཚེ། སྒིག་གཞི་འདི་འགོ་འཛུགས་བས་པ་ནས་ལོ་

གཅིག་གི་ནང་ཚུན་གཞུང་ས་ཕིར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང༌། དྲེའི་ཆྲེད་

ཕན་ཚུན་གཉིས་བདྲེའི་བྲེད་ཕོགས་ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་ཁང་ནས་དོ་

བདག་སོ་སོར་འ�ོས་མོལ་གིས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  ལས་ཤག་དང༌། སོད་ཁང་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱུའི་དབང་ཚད།

ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཡོལ་སོད་ཁང༌། དམིགས་བསལ་ལས་ཤག་

བཅས་བགོ་འགྲྲེམས་བས་པའི་གཞུང་ཁང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་�ང༌།  དགོས་

གལ་བྱུང་ཚེ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་སོན་བརའི་ཐོག་ཕིར་ལྲེན་བ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་

ཆ་ཚང་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་ཡོད།

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། སྒིག་གཞི་བསྐར་བཅོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བོད་མི་

མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་མོས་བསྐར་བཅོས་ལ་སིད་སྐོང་གིས་

ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་དགོས།། །།
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༄༅། །བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྲེད་ལས་དོན་གཟྲེངས་

ཐོན་རྣམ་པར་གཟྲེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དོན་ཚན་དང་པོ། གཟྲེངས་རགས་ཀི་མིང༌།

གཟྲེངས་རགས་འདི་ལ་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྲེད་ལས་དོན་

གཟྲེངས་ཐོན་གཟྲེངས་རགས་ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ། སྒིག་གཞི་འགོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབྲེབས་

བས་ཉིན་ནས་དངོས་སུ་རྩ་འཛིན་ལག་བསར་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གསུམ་པ། གཟྲེངས་རགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ།

གཟྲེངས་རགས་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི།

༡ གཞུང་དོན་སི་ཞུའི་ལས་དོན་ཐོག་དམིགས་བསལ་�ར་བརྩོན་དང་ལྷག་

�ོ་ཆྲེ་བསྐྲེད་ཀིས་བས་རྲེས་རྩྲེ་�ད་ཐོན་མཁན་རྣམས་ངོས་འཛིན་དང་

གཟྲེངས་བསོད་བ་རྒྱུ།

༢ དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ལས་བྲེད་གཞན་དག་ལ་མིག་དཔྲེ་དང་སྲེམས་ཤུགས་

བསྐྲེད་པའི་ཆ་རྐྲེན་བསྐྲུན་རྒྱུ།
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༣ མང་ཚོགས་ནས་ལས་བྲེད་ལྷག་བསམ་དང་འབད་བརྩོན་ཅན་རྣམས་ཀི་

ལོ་རྒྱུས་ཤྲེས་རོགས་ཡོང་ཐབས་བཅས།

དོན་ཚན་བཞི་པ། གཟྲེངས་རགས་ཀི་གྲངས་དང་ལྲེགས་སྐྲེས།

ལོ་ལྟར་འགན་འཛིན་སྲེ་ཚན་དང་ལས་བའི་སྲེ་ཚན་གཉིས་སོ་སོ་ནས་

བས་རྲེས་རྩྲེ་�ད་ཅན་གི་ལས་བྲེད་རྲེར་གཟྲེངས་རགས་སུ་གཟྲེངས་

བསོད་ལག་འཁྱྲེར་དང་། མཇལ་དར་ནང་མཛོད། ལྲེགས་སྐྲེས་ཧིན་སོར་

ཆིག་ཁི་རྲེ༌གནང་རྒྱུ་དང་། ཞབས་ཡུན་ལོ་གཅིག་སྤར་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ལྔ་པ། གཟྲེངས་རགས་སྤོད་ཡུལ་འདྲེམས་�ག

༡ བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་འགན་འཛིན་དྲུང་ཆྲེ་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་

དང་དམིགས་བསལ་སྲེ་ཚན་སོ་སོའི་དྲུང་ཆྲེའི་གནས་རིམ་ཅན་གི་

འགན་འཛིན་རྣམས་ཀིས་སོ་སོའི་ཁྱབ་འོག་ལས་བྲེད་ཁག་གི་ཁོངས་

ནས་གཟྲེངས་རགས་སྤོད་ཡུལ་གི་འོས་མི་ཡོད་ཚེ། ལོ་རྲེའི་ནང་སྲེ་

ཚན་རྲེ་ནས་ལས་བྲེད་གཉིས་ལས་མ་མང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འགྲེངས་ཤོག་

གཏན་འབྲེབས་ལྟར་བསྐང་སྲེ་ལོ་དྲེའི་ཕི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་ ༣༠ ནས་

མ་འགངས་པར་གཟྲེངས་རགས་འདྲེམས་�ག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ངྲེས་པར་

འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས།

༢ བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་དང་། དམིགས་བསལ་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་

ཁུངས་ཁག་ཏུ་དྲུང་ཆྲེའི་གནས་རིམ་ཅན་གི་འགན་འཛིན་མྲེད་སྐབས་དྲུང་
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ཆྲེ་ལས་ཚབ་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྲེ་བ། ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོ། 

སིད་སྐོང་། བཀའ་�ོན་དང་། རང་དབང་�ན་པའི་སྲེ་ཚན་གི་ཚོགས་གཙོ་

དང་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་འབུལ་དགོས།

དོན་ཚན་དྲུག་པ། གཟྲེངས་རགས་སྤོད་ཡུལ་གི་མིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའི་འོས་ཆོས་

གཤམ་གསལ།

༡ ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་གཏན་

འཇགས་ལས་བྲེད་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ གོང་བསྐོ་

གཞག་བས་པའི་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བྲེད་བཅས་གང་�ང་ཡིན་པ།

༢ ཚོད་བལྟའི་དུས་ཡུན་བརྩིས་པའི་ཞབས་ལོ་ལྔ་ཡན་ལོན་པ།

༣ དྲུང་ཆྲེའི་གནས་རིམ་ཅན་མིན་པ།

༤ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གི་གསང་�ན་ནང་བརོད་ཚིག་ངན་པ་མྲེད་

པ།

༥ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གི་ནང་ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་དང༌། 

ལན་འཛུགས་པ་ལྟ་བུའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཉྲེས་བཀོད་ལས་རིམ་མ་བྱུང་

བ།

༦ གཞུང་དངུལ་རྩིས་�ོག་དང༌འབུལ་ཆད་མྲེད་པ།

༧ མིང་ཐོ་འབུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ཀི་སོན་དུ་མིང་ཐོ་གང་ནས་འབུལ་བའི་

ལས་ཁུངས་དྲེའི་ནང་�་མཐུད་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་ལས་དོན་བྲེད་

བཞིན་པ།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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༨ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གི་ནང་ལས་བྲེད་དྲེའི་ལས་འགན་དང་

འབྲེལ་བའི་དོན་གནད་སྐོར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྐོན་བརོད་ཀི་རྣམ་

པ་ཅན་གི་བགྲོ་�ྲེང་བྱུང་སྲེ་སྐོན་ར་འ�ོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༩ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གི་ནང་མིང་རགས་དང་ཁ་བང་གསལ་པོ་

འཁོད་པའི་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་བཅུ་ལས་བ�ལ་བ་མཉམ་འདུས་སམ། རྲེ་

རྲེའི་ངོས་ནས་གཞི་རིམ་གི་དན་རགས་ཚང་བའི་སྐོན་བརོད་ཡིག་ཐོག་

ཏུ་གོང་རིམ་ལ་འབུལ་ཡོད་པ་དང་འབུལ་མཁན་མི་ངོ་ར་འ�ོད་ངོས་ལྲེན་

བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ།

༡༠ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གི་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྲེད་དམ། སིད་

སྐོང་། བཀའ་�ོན། སྤི་འཐུས། ཁིམས་ཞིབ་པ། རང་དབང་སྲེ་ཚན་ཁག་

གི་འགན་འཛིན་བཅས་ཀིས་ལས་བྲེད་སོ་སོའི་རང་འཁིའི་འཆར་འཕར་

ལས་དོན་གང་�ང་གི་ཐོག་ཐུགས་འདོད་མ་ཁྲེངས་པའི་ཚིག་ཐོ་ཁུངས་

�ན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པར་དབུས་ཀི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་

འཛིན་དང༌། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་ལྲེན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༡ རྩིས་པའམ། དངུལ་གཉྲེར། ཡང་ན་གཏོང་ལྲེན་འགན་འཛིན་ལྟ་བུའི་

རྩིས་དང་། དཔལ་འབོར་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀི་ལས་བྲེད་ཡིན་

ན། འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གི་ནང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་�ལ་བའི་

རྩིས་ཞིབ་�ན་ཐོའི་ནང་གཞུང་དངུལ་གོང་�ན་སོང་བའི་སྐོན་བརོད་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ།
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དོན་ཚན་བདུན་པ། གཟྲེངས་རགས་སྤོད་ཡུལ་འདྲེམས་�ག་ཚོགས་ཆུང༌།

ལོ་རྲེའི་གཟྲེངས་རགས་སྤོད་ཡུལ་གི་ལས་བྲེད་གཉིས་འདྲེམས་�ག་

ཆྲེད་འདྲེམས་�ག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དགོས་པ་གཤམ་གསལ།

༡  ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོས།  ཚོགས་གཙོ།

༢  སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ།  ཚོགས་གཞོན།

༣  ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་གཉིས། ཚོགས་མི།

༤   བཀའ་དྲུང༌།   ཚོགས་མི་ / ཚོགས་དྲུང༌།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། འདྲེམས་�ག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ།

༡ བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ལྔ་པའི་བདུན་�ག་དང་པོའི་ནང་

འདྲེམས་�ག་ཚོགས་ཆུང་ལྷན་ཚོགས་གནང་སྲེ། གཟྲེངས་རགས་སྤོད་

ཡུལ་གི་ལས་བྲེད་འདྲེམས་�ག་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

༢ འོས་མིའི་ལོ་རྒྱུས་འགྲེངས་ཤོག་དང༌། འདྲེམས་�ག་བྲེད་ཚུལ་གི་ཐབས་

ལམ་སྒིག་གཞི་ནང་གསལ་ལྟར་ཚོགས་ཐྲེངས་དང་པོར་གཏན་འབྲེབས་

བ་རྒྱུ།

༣ འདྲེམས་�ག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་ཐྲེངས་དང་པོའི་ནང་ལས་ཁུངས་

ཁག་སོ་སོ་ནས་འབུལ་འབོར་གི་མིང་ཐོ་རྣམས་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་

གིས་འོས་ཆོས་མ་ཚང་བ་རྣམས་ཟུར་དབྲེ་དང༌། འོས་ཆོས་ཚང་བའི་

མིང་ཐོ་ཇི་ཡོད་ཕི་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་ ༡༥ འགངས་མྲེད་ལས་བྲེད་ཡོངས་
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དང༌། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བཅས་པར་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

༤ ལས་བྲེད་དམ། སྤི་འཐུས་སུ་�ང་ནས་མིང་ཐོར་ཐོན་པའི་ལས་བྲེད་སུ་

ལའང་སྐོན་བརོད་དང་དགག་བ་ཡོད་ཚེ་ཕི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༡༥ མ་

འགངས་པར་འདྲེམས་�ག་ཚོགས་ཆུང་ལ་�ན་ཞུ་འབུལ་འཐུས།

༥ དྲེ་འདའི་�ན་ཞུ་འབོར་རིགས་བྱུང་ཚེ། འདྲེམས་�ག་ཚོགས་ཆུང་གིས་

ཞིབ་འཇུག་གཟབ་ནན་གིས་མིང་གཞུང་ནས་ཕིར་འཐྲེན་དགོས་མིན་ཐག་

གཅོད་བ་རྒྱུ།

༦ དྲེའི་རྲེས་འདྲེམས་�ག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལོ་མཚམས་་དྲེའི་གཟྲེངས་

རགས་སྤོད་ཡུལ་གི་ལས་བྲེད་གཉིས་སྤི་མོས་སམ། མང་མོས་ཀིས་ཐག་

གཅོད་ཐོག་ཕི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༢༥ འགངས་མྲེད་གསལ་བསྒགས་བ་

རྒྱུ།

༧ གཟྲེངས་རགས་སྤོད་ཡུལ་ཆ་རྐྲེན་འཛོམས་མིན་བྱུང་ཚེ་སྤི་མོས་སམ། 

མང་མོས་ཀིས་ལོ་གཅིག་ཕི་བཤོལ་བ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བ་འཐུས།

དོན་ཚན་ད�་པ། གཟྲེངས་རགས་གནང་ཚེས།

ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་ ༦ སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་�འི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྲེན་གི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སོའི་

ཐོག་གཟྲེངས་རགས་གསོལ་སྩལ་གནང་རྒྱུ།



ལས་བྲེད་ལས་དོན་གཟྲེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟྲེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་བཅུ་པ། འདྲེམས་�ག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐག་གཅོད།

འདྲེམས་�ག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་མཐའ་མའི་ཐག་

གཅོད་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་ལ་�ྲེང་�ོག་བྱུང་ཚེ་ཆྲེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་མ་

གཏོགས་ཞུ་གཏུག་མི་ཆོག

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། སྒིག་གཞི་བསྐར་བཅོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་སྤི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་དང་། བཀའ་ཤག  སྤི་འཐུས་གང་�ང་ནས་འཆར་འབུལ་གིས་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མོས་

མཐུན་བསྐར་བཅོས་ལ་སིད་སྐོང་གིས་ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་

དགོས།། །།
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༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་

བདག་འཛིན་དང་བྲེད་སྤོད་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དོན་ཚན་དང་པོ། སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་

བདག་འཛིན་དང་བྲེད་སྤོད་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞི་འགོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་

སྲེ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆོག་མཆན་བསྩལ་ཉིན་

ནས་འགོ་འཛུགས་ལག་བསར་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྒིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད།

རྒྱ་གར་ནང་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་ཆྲེད་བ�གས་བས་པའི་

གཞིས་ཆགས་གཤམ་གསལ་ཟུར་འཛར་ཡིག་ཆ་ ཀ༽ པ་ནང་གསལ་

དང༌། གཞན་ཡང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀའི་འཛིན་སྐོང་སངས་

འཛིན་འོག་གསར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

92

དོན་ཚན་བཞི་པ། ས་ཆའི་བདག་དབང་དང༌། བོགས་གཡར་བ་ཕོགས།

༡ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དབུས་ངལ་སྲེལ་ཚོགས་པས་�ས་ཉོ་བས་

པའི་ས་ཆ་དང༌། འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་སྲེ་དང་སྲེར་གང་ཞིག་ནས་ནང་སིད་

ལས་ཁུངས་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུས་པའི་ས་ཁང་རྣམས་ཀི་བདག་དབང་

བཅས་དབུས་ངལ་སྲེལ་ཚོགས་པར་ཡོད་པ་ལས་གཞིས་མི་སུ་ལའང་

མྲེད།

༢ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བོད་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀི་འཚོ་

ཐབས་ཆྲེད་བོགས་གཡར་གནང་བའི་ས་ཆའི་བདག་དབང་འབྲེལ་ཡོད་

མངའ་གཞུང་སོ་སོར་ཡོད། བོགས་མའི་གན་ཡིག་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་

སིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབྲེབས་གནང་བའི་བཙན་བོལ་བོད་མིར་

མཐུན་རྐྲེན་སྦོར་སྤོད་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དོན་ཚན་ ༤ 

ཟུར་འཛར་ ཅ། དགོངས་དོན་ལྟར་འཇོག་དགོས།

དོན་ཚན་ལྔ་པ། ས་ཞིང་བྲེད་སྤོད།

༡ སྐབས་བཅོལ་བོད་མི་ཚོར་བཙན་བོལ་དུ་གནས་སོད་རིང་སོད་ཡུལ་དང་

འཚོ་རྲེན། ཞིང་ལས་བཅས་ཀི་ཆྲེད་དུ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འབྲེལ་

ཡོད་མངའ་གཞུང་སོ་སོ་ནས་བོགས་མར་བཏང་བའམ། ཚོགས་སྲེ་དང་

སྲེར་གང་ཞིག་ནས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུས་པ། ཡང་

ན་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དབུས་ངལ་སྲེལ་ཚོགས་པས་�ས་ཉོ་བས་

པའི་གཞིས་ས་རྣམས་གཞིས་མི་སོ་སོར་གཡར་བ་ཡིན་པས་ས་ཁང་ཐོབ་



གཞིས་ཆགས་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྲེད་སྤོད་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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པའི་གཞིས་མིའམ། དྲེའི་འདོད་གཅིག་ནང་མི་སུ་�ང་གཅིག་ལས་མ་�ང་

བ་གཞིས་ཁང་སོ་སོའི་ནང་ལོ་རྲེར་�ང་མཐར་ཟླ་གསུམ་གནས་སོད་བྲེད་

དགོས་ཐོག ས་ཞིང་རྣམས་བདག་གཅྲེས་ཚད་�ན་གིས་སོ་ནམ་དང༌།  

སྐྲེད་ཚལ། �མ་�། སྐྲེ་ཤིང་འདྲེབས་འཛུགས། སོད་ཁང་བཅས་ཀི་ཆྲེད་

བྲེད་སྤོད་བྲེད་དགོས།

༢ ཀ དགོས་མཁོའི་དབང་གིས་ས་ཆའི་ཆ་ཤས་གང་དུ་སོད་ཁང་དང༌། 

སོ་ནམ་ཞིང་ལས། ཚོང་དོན། ཆོས་ཕོགས་དང་རིག་གཞུང་ངམ་དྲེ་

མཚུངས་རང་ཉིད་ཀི་ས་བགོས་སྲེང་ནས་འཚོ་རྲེན་ལ་ཕན་པའི་བ་

བ་�བ་དགོས་ཁག་ལ་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་

རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀིས་མངའ་གཞུང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་

ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ཆོག་པའི་སྒིག་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ངྲེས་པར་ཞུ་

དགོས། མངའ་གཞུང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་

ཐོག་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འཁོལ་མྲེད་པར་ཞིང་ས་གཏོར་

བཤིག་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་གཞིའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་རིགས་

ནམ་ཡང་བྲེད་མི་ཆོག

 ཁ  དོན་ཚན་ ༤(༡) ནང་གསལ་དབུས་ངལ་སྲེལ་ཚོགས་པའི་བདག་

དབང་འོག་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ཐོག་དྲེ་སོན་བཀའ་འཁོལ་མྲེད་པར་

རང་འཚམས་ཨར་སྐྲུན་བས་རིགས་ལ་འོས་འཚམས་ཉྲེས་ཆད་

ཀིས་སྒིག་མཐུན་བཟོ་རྒྱུ། དྲེ་བཞིན་མི་འབོར་འཕྲེལ་རྐྲེན་སོད་ཁང་

དཀའ་ངལ་ཅན་རིགས་ནས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀིས་ས་གནས་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་�ན་གསྲེང་བྱུང་མཚམས་

དབུས་ངལ་སྲེལ་ཚོགས་པས་བཀའ་འཁོལ་གནང་འཐུས། (ཟུར་བརོད།

སྒིག་གཞི་བསྐར་བཅོས་གཏན་འབྲེབས་མ་བས་སོན་ཨར་བསྐྲུན་བས་རིགས་ལ་འོས་འཚམས་

ཉྲེས་ཆད་ཀིས་ཐྲེངས་གཅིག་�་ཡང་གནང་རྒྱུ།)

༣  སྤི་ས་གང་ཡོད་བྲེད་མྲེད་ས་སོང་དུ་མ་བཞག་པར་སྤིའི་བདྲེ་རྩའི་ཆྲེད་ས་

གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་

ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྲེ་བྲེད་སྤོད་གཏོང་ཆོག

དོན་ཚན་དྲུག་པ། ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌།  �ལ་སྦིན། 

༡ སྒིག་གཞི་འདི་གཏན་འབྲེབས་གསལ་བསྒགས་གནང་ཉིན་ནས་སྤིའི་བདྲེ་

རྩའི་ཆྲེད་གཞུང་འབུལ་རིགས་�ད། དྲེ་མིན་གཞིས་མི་སུས་ཀང་ས་ཁང་

མི་གཞན་ལ་�ལ་སྦིན་དང༌། ཚོང་བསྒྱུར། ཕི་མི་ལ་ཁང་�་གཏོང་བའི་

རིགས་གཏན་ནས་མི་ཆོག

༢ གཞིས་མི་སུ་ཞིག་གིས་ས་ཁང་�ལ་སྦིན་དང༌། ཚོང་བསྒྱུར་བས་ཚེ་ས་

གནས་ཡུལ་ཁིམས་དང༌། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་སྒིག་ཁག་ལ་རྩིས་

མྲེད་བས་པའི་ཉྲེས་འཛུགས་བ་རྒྱུ། ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་

ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་དངོས་ར་འ�ོད་ན་འཛིན་སྐོང་ནས་ཉྲེས་འཛོལ་

བྲེད་པོ་རྣམས་བོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་མ་�བ་མཁན་དུ་ཡོངས་

ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ་དང༌། ནང་མིར་�ན་བིས་རོགས་རམ་དང༌། 

རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྤི་སྲེར་གི་བསྐོད་རྒྱུར་དགོས་མཁོ་



གཞིས་ཆགས་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྲེད་སྤོད་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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སྦོར་དགོས་བཅས་ཇི་ཡོད་བཀག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

༣ དྲེ་སོན་ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། �ལ་སྦིན་བྲེད་མཁན་རིགས་ལ་ཕིར་

སློག་བྱུང་སྲེ་རང་བདག་ཐུབ་ན་དྲེའི་གོ་སྐབས་སྤོད་དགོས། དྲེ་མིན་བོད་

མི་ཕན་ཚུན་ས་ཁང་ནང་ཤུགས་བ་དགོས་རིགས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་སྤི་

བརྒྱ་སོ་སོའི་བརྒྱུད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་བཀའ་ཤག་གི་

གཏན་འབྲེབས་ལྟར་མིང་གཞུང་མ་དྲེབ་ནང་དྲེབ་འགོད་ཞུ་དགོས།
 

(ཟུར་

བརོད། སྒིག་གཞི་བསྐར་བཅོས་གཏན་འབྲེབས་མ་བས་སོན་ས་ཁང་ནང་ཤུགས་བས་རིགས་ལ་ཁྱབ་

པ་ཡིན།)

དོན་ཚན་བདུན་པ། ས་ཁང་བོགས་གཡར།

༡ གཞིས་མི་སུ་ཞིག་གིས་རང་གི་སོད་ཡུལ་ཁང་པ་དང༌། ས་ཞིང་འདྲེབས་

བྲེད་མ་བས་པར་བཙན་བོལ་བོད་མི་མིན་པའི་ཕི་མི་ལ་བོགས་གཏོང་མི་

ཆོག ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཕི་

མི་ལ་བོགས་གཏོང་བས་པ་ར་འ�ོད་བྱུང་ཚེ་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་

ཁིམས་སྒིག་ལ་བརྩི་�ང་མ་བས་པར་ངོས་འཛིན་གསལ་བསྒགས་དང་

སྦྲགས་སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་རོགས་སྐོར་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མིན། ས་

ཞིང་ཐོབ་སྐལ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་འཚོ་བ་སོ་ནམ་འདྲེབས་ལས་ལ་བརྲེན་

མ་དགོས་པའི་རིགས་ནས་ལུགས་མཐུན་ཞིང་ས་ཇི་ཡོད་ས་གནས་ས་

ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྩིས་འབུལ་བྲེད་དགོས། གལ་ཏྲེ་གནས་

སྐབས་ནང་ཁུལ་བོགས་གཏོང་མི་བྲེད་ཀ་མྲེད་རིགས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ས་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ཆ་བདག་ཐོབ་མི་ཤོར་ཆྲེད་ནང་ཁུལ་ཡིག་ཐོག་མངགས་བཅོལ་བས་ཏྲེ་

ས་ཁལ་དོད་གསབ་ལྟ་བུ་ས་རིན་�ྲེ་སྲེལ་ཙམ་མ་གཏོགས་བོགས་རིན་ཞུ་

ལྲེན་མི་ཆོག ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ཞིང་ས་རང་འདྲེབས་དང་བོགས་

འདྲེབས་བྲེད་མཁན་ཇི་ཡོད་ཀི་ཞིབ་གནས་མ་དཔྲེ་ཟུར་འཛར་ ཁ༽ ཞིབ་

བསྐང་གིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་སོ་སོའི་བརྒྱུད་ནང་སིད་ལས་

ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས། སོན་ཉྲེས་ཕོག་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་

�ན་ཐོ་འདི་ལ་རྩ་འཛིན་བྲེད་དགོས།

༢ གཞིས་ཆགས་ཀི་མ་དྲེབ་ནང་གསལ་ཕི་ནང་ཡུལ་�་གང་ནས་ཀང་ཤུལ་

འཛིན་ལྟ་སྐོང་བྲེད་མཁན་མྲེད་པའི་གཞིས་མི་�ས་འཁོགས་དང་ནད་

གཅོང་རང་གི་ས་ཞིང་འདྲེབས་ལས་ཐུབ་རྲེ་བལ་བའི་རིགས་ལ་གྲོང་སྲེའི་

སྤི་མིའམ་བརྒྱ་དཔོན་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་བྱུང་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ས་ཞིང་རྣམས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་

ནས་བཞྲེས་རྒྱུ་དང༌། དོ་བདག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་

འོས་འཚམས་ཀི་མཐུན་རྐྲེན་སྤོད་རྒྱུ། སྤི་མི་བརྒྱ་དཔོན་མྲེད་སར་ས་

གནས་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་གཉྲེར་བ་འཐུས།

༣  ནད་མནར་རམ་རྐྲེན་ངན་དབང་གིས་ལོ་རྲེ་ཟུང་ས་ཞིང་འདྲེབས་ལས་མ་

ཐུབ་པའི་རིགས་དང༌། ཞིང་ལས་འཕྲེར་བའི་མི་ཆ་མྲེད་མཁན་གི་ཁྱིམ་

ཚང་རིགས་བཅས་ལ་གྲོང་སྲེའི་སྤི་མི་བརྒྱ་དཔོན་གང་�ང་དང༌། སྤི་

བརྒྱ་མྲེད་སར་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་བྱུང་ན་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་ལམ་སྤི་པའི་



གཞིས་ཆགས་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྲེད་སྤོད་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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སྒིག་འཛུགས། ཡང་ན་གཞིས་མི་སྲེར་གང་�ང་ལ་དུས་ཚོད་ངྲེས་ཅན་

རིང་བོགས་གཏོང་ཆྲེད་མཐུན་འགྱུར་བ་ཆོག

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། རྲེས་ཤུལ་ལ་ས་ཁང་བགོ་སྤོད།

༡ ཐོག་མར་ས་ཁང་བགོ་འགྲྲེམས་སྐབས་བཅོས་མའི་ལྔ་ཚན་གཅིག་ནང་

ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གཉིས་དང་�ྲེང་པོ་གཅིག་ལྟ་བུའི་མི་ལྔར་ས་ཁང་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་�ར་ནམ་ཞིག་མི་�ྲེང་པོ་དྲེ་འདས་གྲོངས་སམ་གཏན་འཇགས་

གཞིས་ཐོན་བས་ཚེ་དྲེའི་གཞིས་སྐལ་ས་ཁང་གོང་གསལ་ཁྱིམ་ཚང་

གཉིས་ནས་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའི་�་�་མང་བ་དྲེར་ཐོབ་དགོས། �་�་མང་

�ང་གཅིག་པ་ཡིན་ཚེ་�་�་ལོ་�ན་ཤོས་དྲེར་ཐོབ་དགོས།  ཁྱིམ་ཚང་

གཉིས་ཀར་�་�་མྲེད་ན་གཞིས་གྲོང་སོ་སོའི་ནང་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའི་�་

�་ཡོད་རིགས་ལ་མ་དྲེབ་ནང་གསལ་གི་སྒུག་ཐོ་བང་རིམ་གཞིར་བཟུང་

ས་གནས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁིམས་མཐུན་མིང་སྒྱུར་བཀའ་

འཁོལ་ཞུས་ཏྲེ་བགོ་སྤོད་བྲེད་ཆོག གཞིས་གྲོང་སོ་སོའི་ནང་སྒུག་ཐོ་ལྷག་

མ་མྲེད་ཚེ་ས་ཁང་དྲེ་དག་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་

གནས་སྐབས་རིང་བདག་ཉར་སངས་འཛིན་གནང་སྲེ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་འ�ལ་དུ་�ན་གསན་

གིས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒུག་ཐོ་བང་རིམ་བཞིན་ཁིམས་མཐུན་

བགོ་སྤོད་གནང་དགོས།

༢ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་མ་དྲེབ་ནང་གསལ་ལྔ་ཁང་ཐོབ་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ཟིན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་མི་ཆ་ཚང་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་བའམ་གཏན་

འཇགས་གཞིས་ཐོན་བས་ཚེ་དྲེབ་གསལ་འདོད་གཅིག་ཐབ་གཅིག་ནང་

མི་མནའ་མའམ་མག་པར་སླྲེབས་པ་སྒུག་ཐོར་ཐོ་བཀོད་ཡོད་པ་ས་གནས་

སུ་གཏན་སོད་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པ་དྲེ་ཚོར་འཐོབ་རྒྱུ། དྲེ་འདའི་མནའ་མའམ་

མག་པ་རྣམས་ས་གནས་གང་ནས་ཡོང་བའི་ས་ཁུལ་དྲེའི་ས་གནས་ས་

ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ས་ཁང་གཉིས་ཀ་ཕིར་བསྡུ་ཞུས་ཟིན་

པའམ། ས་ཁང་ཐོབ་སྐལ་མྲེད་པའི་ངོས་སྦོར་མཉམ་འབུལ་དགོས། སྤོད་

ཡུལ་རྲེས་ཤུལ་�་�་དང་གཞན་གང་ཡང་མྲེད་ཚེ་དྲེ་དག་གི་ས་ཁང་

ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནས་སྐབས་བདག་

ཉར་བྲེད་དགོས། ལྔ་ཁང་དྲེའི་མ་དྲེབ་ནང་གསལ་ས་ཁང་བདག་དབང་

ཡོད་པའི་འཚོ་གནས་མི་གཅིག་ལས་མ་ལྷག་ཚེ་དྲེ་ནམ་འཚོའི་བར་འཚོ་

གནས་མི་གཅིག་དྲེའི་ས་ཞིང་ཐོབ་སྐལ་མ་གཏོགས་དྲེ་འ�ོས་ཞིང་ས་

རྣམས་ཕིར་ལོག་དགོས་རྒྱུ། ཕིར་བསྡུ་བས་པའི་ས་ཁང་ཇི་ཡོད་མ་དྲེབ་

ནང་གསལ་སྒུག་ཐོ་བང་རིམ་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་མཐུན་བགོ་སྤོད་བྲེད་

དགོས། གཞིས་ཁང་ཐོབ་སྐལ་ཁང་ཁུངས་ཇི་ཡོད་རང་འཇགས་འཇོག་

དགོས།

༣ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་གཞིས་ཁོངས་སོ་སོའི་ས་ཞིང་བགོ་

འགྲྲེམས་མིང་གཞུང་མ་དྲེབ་རྲེ་ཉར་ཚགས་བས་ཏྲེ་ལོ་ལྟར་དུས་བ�ན་

ཁ་སྐོང་བས་པའི་ངོ་བཤུས་རྲེ་མངའ་གཞུང་དང་དབུས་ངལ་སྲེལ་ཚོགས་

པར་འབུལ་དགོས། (ཟུར་བརོད། བཙན་བོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐྲེན་སྦོར་སྤོད་ཀི་སིད་བྱུས་ 
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༢༠༡༤ དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསྲེས་ ཇ། པ་ལྟར་ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཉར་དགོས།)

དོན་ཚན་ད�་པ། གནས་སྐབས་གཞིས་ཐོན།

སྒིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསྲེས་ ༡ ནང་གསལ་ལྟར་

གཞིས་མི་རྣམས་གཞིས་ཆགས་སོ་སོར་གཏན་སོད་དགོས་ཀང་གནས་

སྐབས་གཞིས་ཐོན་ཆོག་པའི་དམིགས་བསལ་ཁག་གཤམ་གསལ།

༡ གཞིས་མི་སུ་ཞིག་གཞུང་སྲེར་སྲེ་ཚན་གང་�ང་དུ་གནས་སྐབས་སམ་

གཏན་འཇགས་ལས་བྲེད་དུ་བསྐོས་ཏྲེ་ས་གནས་གཞན་དུ་བཀོད་སྒིག་

བས་ན་ལས་འཁུར་མ་འ�ར་བར་རང་ཉིད་དང་འདོད་གཅིག་ནང་མི་

བཅས།

༢  དང་སློབ་ཁོངས་ཚུད་ན་སྒིག་འཛུགས་ནས་ཕིར་ཐོན་མ་བས་བར་རང་

ཉིད་དང་བཟའ་ཚང་བཅས།

༣ �་�ག་སློབ་བཞྲེས་སོང་བ་སློབ་ཐོན་མ་བྱུང་བར།

༤ གཞིས་མི་ན་གཞོན་སློབ་སྦོང་དང་སྦོང་བརར་ཆྲེད་བསྐོད་དགོས་རྣམས་

སློབ་སྦོང་མ་ཐོན་བར་བཅས། གོང་གསལ་རྣམས་འབྲེལ་ཡོད་སོ་སོའི་

ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་ངོས་སྦོར་ཡི་གྲེ་བྱུང་

ན་གནས་སྐབས་གཞིས་ཐོན་ཆོག

༥ ཀ ས་ཁང་མཐུན་རྐྲེན་ཡོད་པའི་གཞིས་མི་སུ་ཞིག་གནས་སྐོར་དང༌། ཚོང་

འཁོས། གཉྲེན་འ�ད་ལྟ་བུའི་གལ་ཆྲེའི་ལས་དོན་ཆྲེད་མང་མཐར་ཟླ་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ད�འི་རིང་ཕོགས་བསྐོད་བ་རྒྱུའི་བརྒྱ་དཔོན་ནམ་སྤི་མི་བརྒྱུད་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཡིག་ཐོག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་

ཡོད་པ་རྣམས་གནས་སྐབས་གཞིས་ཐོན་ཆོག

ཁ ཟླ་ད�འི་ནང་ཕིར་ལོག་མ་ཐུབ་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོད་ཀིས་

དགོངས་པ་བསྐར་ཞུ་དགོས་པ་དང༌། འདི་རིགས་མང་མཐར་ཟླ་བ་ ༣ 

ལྷག་བཀའ་འཁོལ་མི་ཆོག

ག བོད་ནང་གཉྲེན་འ�ད་དུ་བསྐོད་པ་གཞན་དབང་གིས་དུས་འབོར་མ་

ཐུབ་པ་དང༌། �ོ་བུར་རྐྲེན་ངན་ནད་མནར་དབང་གིས་དུས་འབོར་མ་

ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཚད་�ན་འཁོད་པའི་དགོངས་�ན་དུས་

ཡུན་མ་རོགས་གོང་བྱུང་ན་མང་མཐའ་ལོ་གསུམ་བར་དམིགས་བསལ་

གཏོང་ཆོག

༦ གནས་སྐབས་གཞིས་ཐོན་པ་སོ་སོའི་འདོད་མོས་ལྟར་འདོད་གཅིག་ནང་

མིའམ། ཉྲེ་འབྲེལ། ཡང་ན་གཞིས་མི་སུ་འོས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལས་ཁང་དུ་ཡིག་ཐོག་�ན་གསན་དང་སྦྲགས་ས་ཁང་མངགས་བཅོལ་

ཆོག མངགས་ཡུལ་དྲེས་གཞིས་གྲོང་སྤིའི་སྒིག་ལམ་དང༌། འཁི་ཆ་ཇི་

ཡོད་�ང་བརྩི་དང༌། �བ་འཇལ་ཞུ་དགོས། ལོ་ལྟར་སློབ་གཉྲེར་ཁང་ངམ། 

སྲེ་ཚན་གང་ཡིན་གི་ལས་ཤོག་སྲེང་འགན་འཛིན་གི་མཚན་རགས་འཁོད་

པའི་ངོས་སྦོར་�ལ་རིགས་ལ་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་

ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཐག་གཅོད་བ་འཐུས།
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དོན་ཚན་བཅུ་པ། གཏན་འཇགས་གཞིས་ཐོན།

༡ གཞིས་མི་སུ་ཞིག་འདས་གྲོངས་སོང་བ།

༢ བོད་དུ་རྩ་ལོག་བས་པ།

༣ ཕི་རྒྱལ་དུ་གཞུང་སྲེར་གིས་གཏན་བསྐོད་བས་པ།

༤ རང་འདོད་ཀིས་གཞིས་ཁོངས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ།

༥ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་བཀའ་འཁོལ་མྲེད་པར་རང་འཚམས་

ཕིར་བསྐོད་ཀིས་ཟླ་དྲུག་ནང་ཕིར་ལོག་མ་བྱུང་བ།

༦ མང་མཐའི་ཟླ་ད�འི་ཕོགས་བསྐོད་དུ་སོང་སྲེ་དུས་ཐོག་ཕིར་ལོག་མ་

བས་པའི་ཐོག་དགོངས་�ན་བསྐར་ཞུ་མྲེད་པ།

༧ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགྲྲེས་ཤག་བགོ་འགྲྲེམས་ཀི་

སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༢ ནང་གསྲེས་ ༩ ནང་གསལ་བཞིན་ནང་སིད་

ལས་ཁུངས་ཀི་གཞིས་ཆགས་ས་ཁང་སྒིག་གཞི་ཇི་ཡོད་འགལ་མྲེད་�ང་

བརྩི་ཞུ་དགོས་ཐོག གཞིས་ཆགས་སོ་སོའི་ནང་ལག་འགྲོའི་འཁི་ཆ་ཞུ་སོ་

སྤི་མཚུངས་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་

ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་། ལས་བྲེད་བགྲྲེས་ཡོལ་བ་བཅས་དོ་བདག་ནམ་

འཚོའི་རིང་ངལ་རྩོལ་�ང་འགྲོའི་ཁལ་རིགས་འདུར་རྒྱུགས་མ་དགོས་པ་

དམིགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ས་ཁང་ཕིར་བསྡུ་དང་བགོ་སྤོད།

༡ སྒིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྲེས་ ༢ པ་དང༌། དོན་ཚན་ 

༡༠ པའི་ནང་གསྲེས་ཁག་ལྟར་གཏན་འཇགས་གཞིས་ཐོན་བས་རིགས་
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ཀི་ས་ཁང་རྣམས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞིབ་འཇུག་སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་

གྲོང་སྲེ་སོ་སོའི་སྤི་མི་དང་བརྒྱ་དཔོན་ནས་འགན་འཁྱྲེར་ཏྲེ་ཕིར་ལོག་

ཡོང་རྲེ་མྲེད་པ་ར་འ�ོད་གསལ་པོ་བྱུང་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁང་ནས་དྲེའི་ས་ཁང་མངགས་ཡུལ་དྲེས་སོན་འབས་འདྲེབས་དུས་དྲེའི་

སོན་ཐོག་བསྡུ་མཇུག་བསྒིལ་མཚམས་ས་ཁང་རྩིས་སྤོད་དགོས་པའི་བར་

ཁྱབ་གཏོང་དགོས། མངགས་བཅོལ་མྲེད་ན་ཐད་ཀར་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་

ཚོགས་ཆུང་ནས་གནས་སྐབས་ཕིར་བསྡུ་གནང་སྲེ་གོང་གསལ་དོན་

ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསྲེས་ ༢ པ་དང༌དོན་ཚན་ ༨ པའི་དགོངས་དོན་བགོ་

འགྲྲེམས་བ་རྒྱུ་ལས། སྤི་མི་དང་བརྒྱ་དཔོན་ནས་བདག་ཉར་དང་རང་

འཚམས་ཀིས་ནང་ཁུལ་བགོ་སྤོད་མི་ཆོག བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་

གཞིས་སྤོས་ལས་འཆར་ཐོག་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་�་ཁག་ཏུ་གཏན་བསྐོད་

བྲེད་མཁན་རྣམས་ཀི་ས་ཞིང་ཕིར་བསྡུ་བ་དགོས། སྲེར་སོ་སོའི་ཐབས་

ཤྲེས་ཐོག་ཕི་བསྐོད་བས་ཏྲེ་ལོ་གཉིས་ནང་གཞིས་ཁོངས་སུ་ཕིར་ལོག་མ་

བྱུང་ཚེ་དོ་བདག་དྲེའི་ས་ཞིང་ཕིར་བསྡུ་བ་དགོས། གཞིས་ཐོན་བ་མི་གང་

ཞིག་ནས་སོ་སོའི་སོ་ར་ཚལ་ཞིང་ནང་སོད་ཁང་རྒྱ་བསྐྲེད་བས་རིགས་ལ་

ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཨར་གྲོན་ཇི་སོང་ཞིབ་འཇུག་གིས་

འགྲོ་གྲོན་�ན་གསབ་�ན་བུ་ས་ཁང་སྤོད་ཡུལ་འབྲེལ་ཆགས་སུ་ཡིན་

ནས་སློག་དགོས།

༢ ས་ཁང་ཕིར་བསྡུ་བྱུང་བ་རྣམས་གྲོང་སྲེ་དྲེའི་ནང་ས་ཁང་མཐུན་རྐྲེན་མ་

ཐོབ་པའི་གཞིས་མི་མ་དྲེབ་ནང་སྒུག་ཐོ་ཡོད་རིགས་ལ་སྒུག་ཐོ་འགོད་
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ཚེས་གོ་རིམ་དང་བ�ན་ཏྲེ་བགོ་སྤོད་བ་རྒྱུ་དང༌། གྲོང་སྲེ་དྲེའི་ནང་སྒུག་

ཐོ་མྲེད་ཚེ་གྲོང་སྲེ་གཞན་གི་སྒུག་ཐོ་ནས་འགོད་ཚེས་གོ་རིམ་བཞིན་བགོ་

སྤོད་བ་རྒྱུ། སྒུག་ཐོ་འགོད་ཚེས་གཅིག་པ་མང་པོ་ཡོད་ཚེ་རང་ལོ་�ན་

རིམ་ལྟར་སྤོད་རྒྱུ་དང༌། དྲེའང་གཅིག་པ་ཡིན་ན་རྒྱན་རྒྱག་བ་རྒྱུ།

༣ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཚང་མས་ཟུར་འཛར་ ག༽ ནང་གསལ་

ལྟར་སྒུག་ཐོ་འགོད་ཡུལ་གི་མ་དྲེབ་རྲེ་བདག་ཉར་བྲེད་དགོས། སྒུག་ཐོའི་

གནས་བབ་ལོ་རྲེ་བཞིན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་�ན་གསན་ཞུ་དགོས།

༤ གཞིས་ཆགས་སོ་སོར་ས་ཁང་ཞུ་མཁན་སྒུག་ཐོའི་ནང་འགོད་ཆོག་པ་

གཤམ་གསལ།

ཀ རང་གི་ཕ་མ་གཞིས་ཆགས་དྲེའི་གཞིས་མི་ངོ་མ་ཡིན་པའི་བུ་�ག་ས་

ཁང་གི་མཐུན་རྐྲེན་མ་ཐོབ་པ།

ཁ གཞིས་མི་ངོ་མ་ཞིག་དང་ལུགས་མཐུན་གཉྲེན་སྒིག་བས་པའི་བུའམ་བུ་

མོ་བོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ཆ་རྐྲེན་ཚང་ཞིང༌། བོད་མིའི་འདུ་སོད་གང་དུ་ཡང་

ས་ཁང་མཐུན་རྐྲེན་མྲེད་པ།

༥ གཞིས་ཆགས་སོ་སོའི་ནང་སྒུག་ཐོ་མྲེད་ན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒུག་

ཐོ་ནས་གཞིས་ཁོངས་དྲེར་འགྲོ་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་གཏོང་ཆོག

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ཧམ་ཟོས་དང་རྒྱ་བསྐྲེད།

༡ གཞིས་གྲོང་སྤི་པའི་ས་སོང་ལྷག་བསད་རིགས་ལ་གཞན་སྤི་སྲེར་སུ་ཐད་

ནས་བྲེད་སྤོད་ཧམ་ཟོས་མི་ཆོག གལ་ཏྲེ་བཙན་ཤྲེད་ཀིས་ཧམ་ཟོས་བས་

ཚེ་ཁིམས་གཏུགས་དང༌། སྒིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ ༦ པའི་ནང་གསྲེས་ 
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༢ ནང་གསལ་ལྟར་ལག་བསར་ཞུ་དགོས།

༢ ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོའི་བདག་ཐོབ་ཀི་ས་མཚམས་ལས་བ�ལ་ཏྲེ་སྤིའི་འགྲོ་

ལམ་ལ་གནོད་སྐོན་དང༌། �་སྦྲྲེལ་ས་འདྲེས་ཁག་གི་ས་ཆ་ཧམ་ཟོས་ཀིས་

རྩོད་གཞི་བཟོ་མི་ཆོག

༣ ས་ཆ་རྒྱ་ཁྱོན་ཚད་འཇལ་གིས་བ�གས་པའི་རོ་རགས་རང་འཚམས་

ཀིས་གནས་སྤོ་དང་བསྐར་བཟོ་མི་ཆོག

༤ གོང་གསལ་ནང་གསྲེས་གང་�ང་དང་འགལ་རིགས་བྱུང་ཚེ་ས་ཁང་ཞིབ་

འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ས་ཆ་ཧམ་ཟོས་བས་པ་རྣམས་

ས་བདག་ངོ་མར་ཕིར་སློག་གམ་ཕིར་བསྡུ་བ་དགོས་པའི་ཐོག་ཉྲེས་ཆད་

འོས་འཚམས་འགྲེལ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ས་ཁང་བདག་གཅྲེས།

༡ གཞིས་སར་སོ་སོར་རང་གི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་དང༌། དྲེའི་ས་མཚམས། 

ཁང་པ་སོགས་ཇི་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་�་ས་གནས་གཞུང་གི་ཡིག་

ཆར་ཇི་གསལ་ལྟར་དང༌། ཡིག་ཆའི་འད་བཤུས་བཅས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁང་དུ་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆའི་གྲས་སུ་བདག་ཉར་དགོས་པ་དང༌། 

འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་གི་ཁལ་དྲེབ་ཡིག་ཆའི་ནང་རང་ཕོགས་ནས་�ོན་འ�ི་

ཞུ་དགོས་དྲེ་དག་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་རྒྱ་གར་

ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་�ན་



གཞིས་ཆགས་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྲེད་སྤོད་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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གསན་ཞུ་དགོས།

༢ གཞིས་སའི་ཐོག་སོན་ཡོད་རྒྱ་ལམ་དང༌། �ང་ལམ། ཟམ་པ། རྒྱུག་ཆུ། ཆུ་

མིག ཆར་དུས་ཀི་ཆུ་ཡུར་ཇི་ཡོད་ཀི་ཐོ་གཞུང་བདག་ཉར་དགོས་པ་དང༌། 

སོན་མྲེད་ཀི་རྒྱ་ལམ་གསར་གཏོད་མི་ཡོང་བ་དང༌། རྒྱུག་ཆུ་དང༌། ཆུ་

མིག་ཇི་ཡོད་བདག་ཉར་དང་�ང་སྐོབ་དགོས།

༣ གཞིས་སའི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཧམ་ཟོས་མི་ཡོང་བའི་ཆྲེད་རྒྱུན་དུ་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དང་སྤི་བརྒྱ། ས་ཁང་བདག་པོ་སོ་སོ་

ནས་ལྟ་རོག་དགོས་པ་དང༌།  ཧམ་ཟོས་ཀི་ཉྲེན་ཁ་ཡོད་ས་ཚང་མར་ཞིང་

བདག་སོ་སོས་ས་རགས་རོ་རྩིག་ས་བརན། དགོས་གལ་གར་ཡོད་དུ་ཞིང་

ཚིགས་འབུར་དོད་ཆྲེ་ཙམ། ཡང་ན་རྩི་ཤིང་གི་�གས་རིའམ་རིབ་མ་ས་

བརན་བཟོ་སྐྲུན་བྲེད་ཐུབ་པ་དགོས། ཅི་སྲེ་བཙན་ཤྲེད་ཧམ་ཟོས་བྱུང་ཚེ་

ཁིམས་གཏུགས་དོ་ནན་བྲེད་དགོས། ཁིམས་རྩོད་པ་དང་ཁིམས་ཀི་འགྲོ་

གྲོན་ས་གནས་ནས་གོ་སྒིག་མ་ཐུབ་ཚེ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་

སྐོར་བྲེད་དགོས།

༤ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ངམ་གཞིས་མི་སོ་སོས་ས་ཆའི་བོགས་

ལྲེན་ལག་དྲེབ་ཞུས་ཏྲེ་བདག་ཉར་དགོས་པ་དང༌། ལག་དྲེབ་ཀི་དུས་

ཚིགས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཕིར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་དུས་འགངས་མ་

སོང་བར་ཞུ་དགོས། མངའ་གཞུང་གི་བོགས་དུས་རྒྱས་བཅད་མ་རོགས་

པའི་སོན་ཚུད་ལོ་གཉིས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་

བོགས་དུས་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུའི་ཞུ་གཏུགས་ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་
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བྲེད་དགོས།

༥ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུས་སའི་གཞུང་དང༌། ཤིང་ནགས་ལས་

ཁུངས། གྲོང་སྲེ་ལས་ཁུངས་བཅས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཁལ་

དང༌། ཁང་ཁལ་ལྟ་བུའི་ཁལ་རིགས་ཇི་ཐོབ་དུས་ཐོག་ཏུ་འབུལ་�བ་ཟིན་

པ་བྲེད་དགོས། ས་ཁང་ཁལ་རིགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་

བརྒྱུད་འབུལ་དགོས། ས་ཁལ་བསྡུ་འབུལ་ཇི་བྲེད་ཐོ་འགོད་ཆྲེད་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་རྩ་འཛིན་མ་དྲེབ་ཀི་མ་དཔྲེ་ཟུར་འཛར་  

ང༽ རྲེ་ངྲེས་པར་ཉར་དགོས།

༦ གཞིས་སའི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ཁིམས་མཐུན་

བཀའ་འཁོལ་ཡིག་ཐོག་མྲེད་པར་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང༌།  ས་འོག་ནས་

ཆུ་འདྲེན། ལམ་དང་ཆུ་ཡུར་གསར་བཟོ། ཤིང་སོང་གཅོད་འབྲེག ས་རོ་

གཞན་དུ་འོར་འདྲེན། གཞིས་ས་ནས་ས་ཕག་ཐོན་སྐྲེད་བཟོ་བ་བཅས་

ཀིས་མཚོན་ས་ཞིང་བདག་གཅྲེས་ལ་གནོད་པའི་རིགས་བྲེད་མི་ཆོག ས་

གནས་འགོ་འཛིན་གི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྲེར་གནང་འོས་མཆིས་མིན་

ཞིབ་གནས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་�ལ་ཏྲེ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས།

༧ གཞིས་ཁོངས་སུ་ཤིང་སོང་ཇི་ཡོད་�ང་སྐོབ་དགོས་པ་དང༌། ཞིང་གི་

མཐའ་འ�ད་དང༌། གཞུང་ལམ་གཡས་གཡོན། ཁང་པའི་མཐའ་སྐོར། 

གཞན་ཡང་སྤི་ས་ལྷག་འ�ོས་དང༌། འོས་འཚམས་ཀི་རང་བདག་ས་ཁྱོན་

གར་ཡོད་དུ་ས་ཁུལ་གི་རང་བཞིན་དང་འཚམས་པའི་སྐྲེ་ཤིང་འདྲེབས་

འཛུགས་ལོ་རྲེ་བཞིན་བྲེད་དགོས།



གཞིས་ཆགས་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྲེད་སྤོད་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

107

༨  སྐྲེ་ཤིང་འདྲེབས་འཛུགས་བྲེད་པོ་སུ་ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐྲེ་ཤིང་གང་དུ་

ཡོད་པའི་ས་བདག་དྲེར་བདག་རྒྱུ།

༩  གོང་གསལ་ནང་གསྲེས་དོན་ཚན་ཁག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་

གིས་འགན་འཁུར་�ང་ལྲེན་དགོས་ཁར་སྒིག་འཛུགས་གཞན་དང་གཞིས་

མི་ཚང་མས་མཉམ་�བ་བྲེད་དགོས།

དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང༌།

༡  ས་ཁང་སྒིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་འཚེམས་མྲེད་ལག་བསར་བྲེད་

མཁན་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་རྲེ་དགོས།

༢  ཚོགས་ཆུང་དྲེའི་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང༌། ཚོགས་

གཞོན་འདྲེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ཚོགས་མི་རང་ཁོངས་ནས་འདྲེམས་བསྐོ་

བ་རྒྱུ། ཚོགས་གཙོ་མ་ཐྲེ་བའི་ཚོགས་མི་བཞི་ནས་བརྒྱད་བར་དགོས་

པ་ས་གནས་སོ་སོའི་མང་ཚོགས་ནས་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ། ཚོགས་ཆུང་

དྲེའི་ཚོགས་དྲུང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་ལས་དྲུང་ནས་བྲེད་

དགོས།

༣  གཞིས་མི་རང་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་

ཡུན་ལོ་གསུམ་ཡིན་ཅིང༌། བསྐར་དུ་འོས་འདྲེམས་བྱུང་བར་དགག་བ་

མྲེད།

༤  སྒིག་གཞི་འདིའི་འ�་དོན་ལྟར་ལག་བསར་དང་སངས་འཛིན་བ་རྒྱུའི་

འགན་དབང་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡོད།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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༥  ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐག་གཅོད་དང༌། བཀོད་ཁྱབ་ཁག་ལ་

དང་ལྲེན་མ་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁིམས་གཏུགས་བྲེད་

དགོས།

༦  ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ནམ་ཚོགས་སྐབས་ཚོགས་བཅར་དང་ལས་

དོན་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་�ིང་བསྡུས་ལམ་སོན་ལྟར་འབུལ་དགོས། 

ཚོགས་མིའི་ཉིན་རྲེའི་ལས་དོད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་གཏན་འབྲེབས་

ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། ས་གནས་ཀི་ས་ཁང་སྒིག་གཞི།

༡  སྒིག་གཞི་འདི་འགོ་འཛུགས་བས་ཉིན་ནས་དྲེའི་སོན་དུ་ཡོད་པའི་ནང་

སིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབྲེབས་བས་པའི་ས་ཁང་སྒིག་གཞི་དང༌། 

ས་གནས་འཐུས་མི་ཚོགས་འདུས་གཏན་འབྲེབས་བས་པའི་ས་ཁང་སྒིག་

གཞི། བཀའ་ཤག་དང༌། ལས་ཁུངས་ཁག ས་གནས་བཅས་ནས་བཟོས་

པའི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་ཡོངས་རོགས་�ས་མྲེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ།

༢ ས་གནས་སོ་སོའི་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་སྒིག་

གཞི་ཞིབ་�་དགོས་གལ་བྱུང་ན་སྒིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་དང་མ་

འགལ་བའི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སོ་སོས་ལས་དོན་བ་ལམ་

བྲེད་བདྲེ་གཏན་འབྲེབས་བ་འཐུས།



གཞིས་ཆགས་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྲེད་སྤོད་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། བར་བ�ལ་གི་ཆ་རྐྲེན།

སྒིག་གཞི་འདི་འགོ་འཛུགས་བྱུང་འ�ལ་ས་གནས་སོ་སོར་ནང་སིད་�་
ཚབ་དང༌། ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཐུན་མོང་གིས་ས་ཁང་
བདག་ཐོབ་ཀི་མ་དྲེབ་དང༌། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་
བགིས་པའི་�ན་ཐོ་�ལ་འབོར་ལ་གཞིགས་པའི་སྒིག་མཐུན་བཟོ་ཐབས་ཇི་

ཡོད་སྐབས་བ�ན་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། སྒིག་གཞི་བསྐར་བཅོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བོད་མི་

མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་མོས་བསྐར་བཅོས་ལ་སིད་སྐོང་གིས་

ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་དགོས།། །།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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༄༅། །ནང་སིད་ཁྱབ་ཁོངས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཐོ་གཞུང༌། ཟུར་འཛར་ ཀ༽

ཨང་།   ས་གནས།

༡ མོན་གྷོ་འདོད་�་�ིང༌།

༢ �ྲེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་�བ་�ིང༌།

༣ ལ་སླྲེ་བསོད་ནམས་�ིང་དང༌། ལ་བང་ས་ཁག

༤ ཀོ་ལི་སལ་དོན་�ན་�ིང༌།

༥ �ྲེལ་ཀོབ་བདྲེ་སྐིད་སླར་གསོ།

༦ ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་�ིང༌།

༧ ཨོ་རི་ས་�ན་ཚོགས་�ིང༌།

༨ མྲེའོ་ཆོས་འཕྲེལ་�ིང༌།

༩ འབུམ་སྲེ་ལ་བསན་འཛིན་སང༌།

༡༠ མན་སྤར་ཕན་བདྲེ་�ིང༌།

༡༡ སིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་�ིང༌།

༡༢ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་�ིང༌།

༡༣ �ན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་�ིང༌།

༡༤ ར་བང་ལ་�ན་ཕན་�ིང༌།

༡༥ ཌྲེ་�ན་བདྲེ་སྐིད་�ིང་དང་ཚེ་རིང་དོན་�ན།

༡༦ �་ལུ་དཔལ་རབ་�ིང༌།

༡༧ ཌལ་ཧོར་�ན་ཚོགས་�ིང༌།
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༄༅། །བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཁིམས་ཡིག

ལྲེའུ་དང་པོ།

སོན་འགྲོ

དོན་ཚན་དང་པོ།   ཁིམས་ཡིག་གི་མིང༌།

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་

ཡིག བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༠ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།   ཆ་རྐྲེན།

ཁིམས་ཡིག་འདི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༨ པའི་

ནང་གསྲེས་ ༢ པ་དང་ ༣ པའི་འོག་བཀོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཁྱབ་ཚད།

ཁིམས་ཡིག་འདིས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

པའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་དང༌།  གཞན་ཡང་ཁིམས་

ཡིག་འདིར་བརྩི་བ�ར་དང་ལྲེན་ཞུ་འདོད་ཡོད་མཁན་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་

པའི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་བཞི་པ།  དམིགས་ཡུལ།

བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་དང༌། སློབ་གཉྲེར། སྨན་

སྦོར། སྨན་རས། བརག་ཐབས། སྨན་བཅོས་ལག་ལྲེན་བཅས་གཞུང་ལུགས་

ལྟར་ཚད་�ན་ཡོང་ཐབས།

དོན་ཚན་ལྔ་པ།  འགོ་འཛུགས།

ཁིམས་ཡིག་འདི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྲེབས་ཀིས་

ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ལ་�ན་སྲེང་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཉིན་

ནས་ལག་བསར་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

ལྲེའུ་གཉིས་པ། 

ཆྲེས་མཐོའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས།

དོན་ཚན་དྲུག་པ།   ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི།

༡ བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སློབ་སྦོང་དང༌། སྨན་སྦོར། ནད་གཞི་བརག་

ཐབས། སྨན་དཔྱད་བཅས་ཀི་ལག་ལྲེན་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་

ཉམས་ཞིབ་བཅས་ཚད་�ན་ཡོང་ཆྲེད་སངས་འཛིན་དང་ལྟ་སྐོང་བྲེད་པོའི་

བོད་ཀི་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་གཤམ་གསལ།

ཀ ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་�འི་�་

སྨན་པ་བགྲྲེས་པའམ་�་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲྲེས་པ།



བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག

117

ཁ བོད་ཀི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྒིག་ཁོངས་ཚོགས་མི། ༤ 

    བོད་ཀི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་། སྨན་རྩིས་མཐོ་

སློབ་ཀི་སློབ་སྤི་སྨན་པ་ཡིན་ཚེ་སྨོས་མྲེད་ཐོག གཞན་སྨན་རྩིས་ཁང་

ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་འོས་འདྲེམས་བྲེད་དགོས།

ག གཞན་ཡོང་ཁུངས་ནས་ཚོགས་མི། ༦

༡  �གས་པོ་རི་དན་རྲེན་བོད་སྨན་མཐོ་སློབ་ཀི་སློབ་སྤི། ༡

༢ �་ཎ་བོད་ཀི་ཆྲེས་མཐོའི་ག�ག་ལག་སློབ་གཉྲེར་ཁང་གི་སྨན་རྩིས་

སྲེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན། ༡

༣ གསོ་རིག་འབུམ་བཞིའི ་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་འོས་

འདྲེམས་བས་པའི་སྨན་པ། ༡

༤ ལ་�གས་དབུས་གཞུང་ནང་པའིམཐོ་རིམ་སློབ་གཉྲེར་ཁང་གི་གསོ་

རིག་སྲེ་ཚན་འགན་འཛིན། ༡

༥ གོང་གསལ་དོན་ཚན་གང་དུ་ཡང་མ་ཚུད་པའི་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་

འོས་འདྲེམས་བས་པའི་སྨན་པའི་�་ཚབ། ༢

ང ཕི་ལུགས་ཀི་སྨན་པ་གཅིག་འ�ོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་ནས་དམིགས་

འཛུགས་བ་རྒྱུ།

ཅ གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྲེབ་སྐྲེལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་མ་ཡིན་པའི་

སྨན་པ་རྣམས་ནས་རང་ཁོངས་འོས་འདྲེམས་བས་པའི་སྨན་པ། ༢

༢ བོད་ཀི་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌། ཚོགས་གཙོ་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

118

གཞོན་པ་གཅིག དྲུང་ཆྲེ་གཅིག་བཅས་དགོས་པ་བོད་ཀི་གསོ་རིག་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིས་འོས་འདྲེམས་བ་རྒྱུ།

༣ བོད་ཀི་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་འོས་འདྲེམས་བ་ཕོགས་ཐད། 

�ོག་�ྲེང་རིགས་བྱུང་ཚེ་འ�ོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་

དགོས་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བདུན་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་འོས་ཆོས།

༡  བོད་མིའི་�་ཚབ།

ཀ དང་�ངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ།

ཁ གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྲེབ་སྐྲེལ་ཡོད་པ།

ག ཁིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་�ན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་

བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

ང བུ་ལོན་�བ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

ཅ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉྲེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༢ བོད་མི་མ་ཡིན་པའི་�་ཚབ།

ཀ གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྲེབ་སྐྲེལ་ཡོད་པ།

ཁ ཁིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་�ན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་

བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

ག བུ་ལོན་�བ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།
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ང ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉྲེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

ཅ རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་མིའི་ངོ་སྤོད་ལག་འཁྱྲེར་ཡོད་པ།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཡུན་ཚད།

ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རྲེ་ཡིན། 

འོན་ཀང་�་མཐུད་བསྐར་འདྲེམས་བྱུང་བར་དགག་བ་མྲེད།

དོན་ཚན་ད�་པ།   འགན་དབང༌།

༡ ཁིམས་ཡིག་འདིའི་འོག་དྲེབ་སྐྲེལ་དང་ངོས་ལྲེན་ཡོད་པའི་བོད་ཀི་གསོ་

བ་རིག་པའི་སློབ་གཉྲེར་ཁང་ཡོངས་རོགས་ཀི་སློབ་ཚན་དང༌། ལོ་རིམ། 

རྒྱུགས་སྤོད། གནས་ཚད་ལག་འཁྱྲེར་བཅས་སྲེ་ཚན་སོ་སོའི་སློབ་ཁིད་ཀི་

ལམ་སོལ་སྒིག་གཞི་ཁག་ལ་རོག་ཞིབ་ཀིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབྲེབས་

བ་རྒྱུ།

༢ ཁིམས་ཡིག་འདིའི་འོག་དྲེབ་སྐྲེལ་དང་ངོས་ལྲེན་ཡོད་པའི་བོད་ཀི་གསོ་

བ་རིག་པའི་སྨན་སྦོར་ཐོན་སྐྲེད་བྲེད་མཁན་ཡོངས་ལ་སྨན་སྦོར་ལག་

ལྲེན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་གཏན་འབྲེབས་བ་རྒྱུ་དང༌། སྨན་སྦོར་ཐོན་

སྐྲེད་ཁག་ལ་ཚད་�ན་ངོས་འཛིན་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་སྤོད་རྒྱུ།

༣ ཉམས་ཞིབ་དང་ཉམས་�ོང་ཚད་�ན་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་སྨན་གི་སྦོར་

ཚད་གསར་པ་དང་ཁ་ཚར་བ�ན་ཕོགས་སོགས་ཀི་རིགས་གསར་དུ་

བྱུང་ཚེ་ངོས་ལྲེན་འོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་དང་འོས་པ་ཁག་ལ་ཚད་འཛིན་
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ལག་འཁྱྲེར་སྤོད་རྒྱུ།

༤  བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཚད་འཛིན་སྨན་གཞུང་ཁག་གི་ངོས་འཛིན་

དཔྲེ་ཐོ་བཟོ་སྐྲུན་བ་རྒྱུ་དང༌། སྨན་གཞུང་གསར་རྩོམ་བྱུང་རིགས་རྣམས་

ཁིམས་ཡིག་འདིའི་འོག་ཚད་འཛིན་གི་སྨན་གཞུང་དཔྲེ་ཐོའི་ནང་བཀོད་

འོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་དང༌།  འོས་པ་ཁག་གྲོས་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁོལ་

ལྟར་རིམ་འགོད་བ་རྒྱུ།

༥ སྨན་སྦོར་ལག་ལྲེན་ཚད་�ན་ཡིན་མིན་དང་དོགས་གཞི་ཡོད་རིགས་

ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཚད་�ན་མིན་པའི་ར་འ�ོད་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་

བཀག་སོམ་དང་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

༦ བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལག་ལྲེན་བྲེད་པོ་རྣམས་ལ་དྲེབ་སྐྲེལ་ཞུ་སྤོད་

གནང་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་བཟོ་འགོད་གཏན་འབྲེབས་བ་རྒྱུ།

༧ དྲེབ་སྐྲེལ་ཟིན་པའི་སྨན་པ་གང་ཞིག་ལ་གོད་འཛུགས་དཀའ་�ོག་བྱུང་

སྐབས་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་དང་སྒིག་གཞིར་བ�ན་ཏྲེ་དཀའ་

སྲེལ་དང་ཐག་གཅོད་གནང་འོས་གནང་རྒྱུ།

༨ ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཐག་གཅོད་བས་པའི་དོན་གནད་གང་འད་ཞིག་ཡིན་

ཀང་ཚོགས་མི་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀི་མོས་མཐུན་ཡོད་དགོས།

༩ གཞན་ཡང་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སློབ་སྦོང་དང་སྨན་སྦོར་ལག་ལྲེན་

བཅས་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་ཅན་དང་འཕར་མའི་བྲེད་སོ་གང་འོས་ལ་

འགན་འཁུར་ལག་བསར་དགོས་པ་ཡིན།
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༡༠ བོད་ཀི་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་

ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྲེབས་བ་རྒྱུ།

ལྲེའུ་གསུམ་པ།

དྲེབ་སྐྲེལ་དང་ཚད་འཛིན།

དོན་ཚན་བཅུ་པ། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སློབ་གཉྲེར་ཁང་དང༌། སློབ་ཐོན་

སྨན་པ། སྨན་སྦོར་སྲེ་ཚན་བཅས་དྲེབ་སྐྲེལ་དང་ཚད་འཛིན་

བ་ཕོགས།

༡ བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འོག་དྲེབ་སྐྲེལ་ཞུ་ཆྲེད་ཆ་རྐྲེན་

ཚང་དགོས་ཇི་ཡོད་དང་། དྲེབ་སྐྲེལ་ཆྲེད་�ན་ཤོག་འགྲེངས་ཕོགས་ཀི་

སྒིག་གཞི་གཏན་འབྲེབས་གསལ་བསྒགས་བྲེད་དགོས།

༢  སློབ་གཉྲེར་ཁང་ངམ། སློབ་གཉྲེར་སྲེ་ཚན་ཁག་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་

ཆ་རྐྲེན་འཛོམས་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཆྲེད་བསྐོད་ཀིས་མཐུན་

རྐྲེན་འཛོམས་རིགས་ཐོག་མར་ལོ་གསུམ་ནས་ལྔ་ཡི་རིང་འ�ལ་སྲེལ་

དྲེབ་སྐྲེལ་དང༌། དྲེ་རྲེས་ཆ་རྐྲེན་ཚང་ངྲེས་རིགས་གཏན་འཇགས་དྲེབ་

སྐྲེལ་ཐོག་ཚད་འཛིན་ལག་འཁྱྲེར་སྤད་འཐུས།

༣ བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པ་རྣམས་དྲེབ་སྐྲེལ་ཞུ་ཕོགས་ཐད། བོད་

ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སློབ་གཉྲེར་ཁང་ཚད་�ན་ཞིག་ནས་སློབ་ཐོན་ལག་



བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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འཁྱྲེར་ཡོད་རིགས་ལ་དྲེབ་སྐྲེལ་ཨང་གྲངས་སྤད་འཐུས།

༤  སྨན་སྦོར་ཐོན་སྐྲེད་བྲེད་མཁན་རྣམས་ཀི་དྲེབ་སྐྲེལ་བ་ཕོགས་ཀང་སྒིག་

གཞི་གཏན་འབྲེབས་བཞིན་སྒིག་མཐུན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཆྲེད་

གཉྲེར་གིས་རྒྱབ་གཉྲེར་�ན་ཞུ་བྱུང་མཚམས་ཐོག་མར་ལོ་གསུམ་འ�ལ་

སྲེལ་དྲེབ་སྐྲེལ་དང༌། དྲེ་ནས་གཏན་འཇགས་དྲེབ་སྐྲེལ་སྤད་འཐུས།

༥ བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སློབ་གཉྲེར་ཁང་ངམ་སློབ་གཉྲེར་སྲེ་ཚན་དང༌། 

སྨན་པ། སྨན་སྦོར་བ་གང་ཞིག་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

འོག་དྲེབ་སྐྲེལ་གི་ཚད་འཛིན་ལག་འཁྱྲེར་མྲེད་ཚེ་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་གཞུང་འབྲེལ་ངོས་ལྲེན་མྲེད།

༦ བོད་ནང་གི་གསོ་རིག་སློབ་�་ཁག་ནས་ཐོན་པ་གང་ཞིག་སྨན་པ་དཀའ་

བཅུ་པའི་ལག་འཁྱྲེར་དང་ཚད་མཉམ་ཡོད་པ་རྣམས་གསོ་རིག་ལྷན་

ཚོགས་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ཡིག་རྒྱུགས་

དང་ངག་རྒྱུགས་�ངས་ཏྲེ་སྒིག་དོན་ལྟར་དྲེབ་སྐྲེལ་ཨང་གྲངས་སྤོད་ཆོག

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།   བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྩ་འཛིན་སྨན་གཞུང༌།

བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་སྦོར་ལག་ལྲེན་གི་གཞུང་ལུགས་རྩ་

འཛིན་འོས་པའི་དཔྲེ་དྲེབ་ཐོ་གཞུང་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ཟུར་འཛར་ ཀ༽ 

པར་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན། ཁིམས་ཡིག་འདི་གཏན་འབྲེབས་བྱུང་རྲེས་དཔྲེ་

རྒྱུན་ཚད་�ན་དཀོན་རིགས་གསར་�ྲེད་བྱུང་ཚེ། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་
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ལྷན་ཚོགས་ནས་གྲོས་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་གཏན་འབྲེབས་ཀིས་ཟུར་

ཐོའི་ནང་རིམ་འགོད་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སྦོར་བསྲེ་ལྷད་བཀག་འགོག

༡ བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་སྦོར་ལག་ལྲེན་བྲེད་མཁན་ཁག་གི་སྨན་

རྫུས་དང་སྨན་སྦོར་བསྲེ་ལྷད་ཡོད་མྲེད་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་

ཚོགས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞིབ་འཇུག་བྲེད་དགོས།

༢  སྨན་རྫུས་དང་སྨན་རྒྱུར་བསྲེ་ལྷད་ངོས་འཛིན་བྲེད་ཕོགས་ཁིམས་ཡིག་

འདིའི་ཟུར་འཛར་ ཁ༽ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན།  ཁིམས་ཡིག་འདི་

གཏན་འབྲེབས་བས་རྲེས་སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སྦོར་བསྲེ་ལྷད་དང་འབྲེལ་

བའི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གཞན་བྱུང་རིགས་ཆྲེད་བསྐོས་མཁས་པའི་

ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་གཉྲེར་བྱུང་མཚམས་གྲོས་ཚོགས་སུ་འཆར་

འབུལ་གིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྲེ་ཟུར་འཛར་ ཁ༽ པའི་ནང་རིམ་འགོད་

བ་རྒྱུ།

ལྲེའུ་བཞི་པ།

ཁིམས་ཡིག་བསྐར་བཅོས།

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ཁིམས་ཡིག་བསྐར་བཅོས།

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བསྐར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་འ�ོད་
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བསྲེན་ལས་ཁུངས་དང༌། སྤི་འཐུས་གང་�ང་ནས་འཆར་�ལ་གིས་སྤི་

འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མོས་མཐུན་བསྐར་བཅོས་ལ་སིད་

སྐོང་གིས་ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་དགོས།། །།
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༄༅། །བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༡ 

པའི་དགོངས་དོན་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་སྦོར་ལག་ལྲེན་གི་གཞུང་

ལུགས་རྩ་འཛིན་འོས་པའི་དཔྲེ་དྲེབ་ཐོ་གཞུང་ཟུར་འཛར། ཀ༽ པ།

ཨང༌། ཕག་དཔྲེའི་མཚན། རྩོམ་པ་པོ། འཁྲུངས་ལོ།

༡ རྩ་བ་ཐུགས་འབུམ་མཁའ་སོན། སོན་པ་གཤྲེན་རབ་མི་བོ།

ཕི་ལོའི་སོན།

༡༦༠༡༧
༢ རྣམ་རྒྱལ་སྨན་འབུམ་དཀར་པོ། ‘‘

༣ གསོ་བའི་ནད་འབུམ་ནག་པོ། ‘‘

༤ གསོ་བྲེད་ཀི་དཔྱད་འབུམ་ཁ་བོ། ‘‘

༥ དུག་བཅོས་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ། དང་སོང་དཔྱད་བུ་ཁི་ཤྲེས། ༡༦༤༩༩

༦ གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི། གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། ༧༠༨

༧ མན་ངག་བྲེ་བ་རིལ་བསྲེལ། ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རོ་རྲེ། ༡༤༣༩

༨ མན་ངག་ཉམས་ཡིག་བརྒྱ་རྩ། གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་ཕན་

དར།

༡༥༡༡

༩ གཅྲེས་བསྡུས་ཕན་བདྲེའི་�ིང་པོ། འབི་�ང་ཚེ་དབང་བསན་པ། ༡༦༣༡

༡༠ གདམས་ངག་བཀའ་རྒྱ་མ། དར་མོ་སྨན་རམས་པ་�ོ་

བཟང་ཆོས་གྲགས།

༡༦༣༨

༡༡ མན་ངག་ལྷན་ཐབས། སྲེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། ༡༦༥༣

༡༢ ཤྲེལ་གོང་ཤྲེལ་�ྲེང༌། ཉྲེར་ལྔ་

བརྒྱ་རྩ།

དྲེའུ་དམར་བསན་འཛིན་�ན་

ཚོགས།

༡༧༢༥

༡༣ སྨན་བསྡུས་ཝམ། ཀརྨ་ངྲེས་ལྲེགས་བསན་འཛིན། ༡༧༣༢
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༡༤ གཅྲེས་བསྡུས་འཆི་མྲེད་ནོར་

�ྲེང༌།

ཀརྨ་ངྲེས་དོན་བསན་འཛིན་

འ�ིན་ལས་རབ་རྒྱས།

༡༧༧༠

༡༥ ཟིན་ཏིག་གཅྲེས་བསྡུས་བདུད་

རྩིའི་ཐིགས་པ།

ཀོང་�ལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༡༣

༡༦ དངུལ་ཆུའི་ལག་ལྲེན་རྣམ་པར་

གསལ་བ་འཚོ་བྲེད་མཁས་པའི་

�ིང་བཅུད།

དགྲེ་སྦོང་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་

ཏན་རྒྱ་མཚོ།

༡༨༡༣

༡༧ སོ་སྦོར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལྲེ། མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༤༦

༡༨ གཅྲེས་བསྡུས་ཕན་བདྲེའི་བང་

མཛོད།

མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༤༦

༡༩ ཟིན་ཏིག་མཛེས་རྒྱན་བདུད་རྩིའི་

སྨན་མཛོད།

ཨོ་རྒྱན་བསན་འཛིན། ༡༨༨༠

༢༠ ལག་ལྲེན་ཉྲེར་མཁོའི་སྦོར་དཔྲེ། 

འཆི་མྲེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང༌།

�་སྨན་མཁྱྲེན་རབ་ནོར་བུ། ༡༨༨༣

༢༡ གསོ་རིག་རྒྱུད་འབུམ་བྲེ་

བའི་ཡང་�ིང་འགྲོ་�ན་འབྱུང་

འཁྲུགས་ནད་གདུང་�ན་སྲེལ་

སྨན་སྦོར་སོང་རྩ།

�ང་�ལ་འཇིགས་མྲེད་ནམ་

མཁའི་རོ་རྲེ།

༡༨༩༧

༢༢ འཆི་བདག་ཞགས་གཅོད་བདྲེ་

བའི་དབུགས་འབིན།

    ”     "

༢༣ ཟུར་རྒྱན་ཉྲེར་མཁོ་དཔག་བསམ་

�ོན་ཤིང༌།

    "     "
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༢༤ གསོ་རིག་སྨན་གི་ལག་ལྲེན་

བཟོ་ཐབས་པ་�འི་འཁྲུལ་འཁོར་

གསལ་བྲེད་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར།

    "     "

༢༥ གསོ་རིག་སྤི་ཆིངས་གཞི་རྩའི་

ཤྲེས་ཡོན།

དགྲེ་སློང་བསན་འཛིན་དབང་

གྲགས།

༡༩༣༢

༢༦ སྨན་རས་རིག་པའི་རྩ་བའི་ཤྲེས་

ཡོན།

    ”     "

༢༧ སྨན་སྦོར་རིག་པའི་རྩ་བའི་ཤྲེས་

ཡོན།

    "     "

༢༨ སྨན་རས་དུག་འདོན་ལས་�ོན་

གི་ཤྲེས་ཡོན།

    "     "

༢༩ མན་ངག་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ། སྲེ་དགྲེ་�་སྨན་རིན་ཆྲེན་འོད་

ཟྲེར།

༣༠ གཅྲེས་བསྡུས་རིན་ཆྲེན་�ྲེང་བ། ཕག་རོར་མགོན་པོ།

༣༡ མན་ངག་རིན་ཆྲེན་འབྱུང་གནས། �ང་སྐའི་སློབ་མ་འཇམ་དཔལ།

༣༢ ཕན་བདྲེའི་འབྱུང་གནས། སི་ཏུའི་བཀའ་འབུམ་ ཐ༽ 

པར་གསལ།

༣༣ སྨན་གི་སྦོར་ཡོན་བདུད་རྩིའི་

ཟྲེགས་མ།

དགྲེ་སློང་ཟླ་བ།

༣༤ བོད་ཀི་སྨན་རས་རིག་པའི་སློབ་

དྲེབ།

ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང༌།

༣༥ སྦོར་ཚད་ཆྲེན་མོ། སྨན་རྩིས་ཁང༌།

༣༦ �མ་བུའི་སོང་ཐུན་ཉི་མའི་དབང་

པོ་ཉི་འོད་རབ་གསལ།

སྐམ་གཡུང་དྲུང་ཉི་རྒྱལ།     "
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༣༧ ཉྲེར་མཁོའི་སྨན་སྦོར་ཕོགས་

བསྒིགས་�ན་ཕན་བདུད་རྩིའི་

གཏྲེར་མཛོད།

བསན་འཛིན་དོན་�བ། གསར་ཐོན།

༣༨ སྨན་སྦོར་ལྲེགས་བསྒིགས་རང་

གསལ་སྒོན་མྲེ།

ཐུབ་པ་ཚེ་རིང་དང་དཀོན་

ཅོག་འ�ིན་ལས་ཀིས་

བསྒིགས།

གསར་ཐོན།

༣༩ བོད་སྨན་སྦོར་བདྲེ་ཆྲེན་མོ། ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང༌། བསོད་

ནམས་དོན་�བ།

གསར་ཐོན།

༢༠༠༤

༤༠ བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ཚིག་

མཛོད་ཆྲེན་མོ།

ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང༌། རྩོམ་

སྒིག་པ་གཙོ་བོ་དགྲ་འདུལ

གསར་ཐོན།

༢༠༠༦
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༄༅། །བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༢ 

པའི་ནང་གསྲེས་ ༢ པའི་དགོངས་དོན་སྨན་རྫུས་དང་སྨན་རྒྱུར་བསྲེ་ལྷད་ངོས་

འཛིན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་ཟུར་འཛར། ཁ༽ པ།

སྨན་རྒྱུ་བསྲེ་ལྷད་ཀི་དོན་གནད།

༡  གཞུང་བཤད་ཀི་ཕན་ཡོན་སྲེང་�ས་པ་�ར་དུ་ཐོན་ཐབས་སུ་རས་སྦོར་

སྨན་རས་བསྲེས་པ།

༢  སྨན་རྒྱུ་�ལ་སུངས་དང་རས་ལྷད་�ིང་སོང་ཅན།

༣  སྨན་དང་སྨན་རྒྱུའི་འཇོག་ཡུལ་ཡོ་བད་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་ཛར་ཛོར་

དང་རས་ལྷད་སོགས་འ�ོད་བསྲེན་ལ་གནོད་གཞིའི་རིགས།

༤  སོ་ཁོག་སོགས་སྨན་རྒྱུ་སྐམ་གསྲེས་དུག་འདོན་གཡའ་ཕིས་དགོས་

རིགས་ལ་ལག་ལྲེན་གཞུང་བཞིན་ཚད་�ན་མ་བྱུང་བར་བྲེད་སྤོད་བྲེད་པ།

༥  རང་ལུགས་སྨན་གཞུང་ནང་བྲེད་སྤོད་མྲེད་པའི་དྲེང་དུས་ཀི་དུག་རས་

རིགས་བྲེད་སྤོད་བྲེད་པ།

༦  སྨན་སྦོར་ནང་སྨན་བོངས་བསྐྲེད་ཆྲེད་རྒྱུ་རས་གཞན་བྲེད་སྤོད་བྲེད་པ།

༧  ཚད་�ན་གི་རིན་ཆྲེན་རིལ་བུའི་རིགས་སོགས་བཤིག་ནས་སྨན་རས་

གཞན་དང་བསྲེས་བསླད་ཀིས་གསར་སྦོར་བྲེད་པ།

༨  རང་ལུགས་སྨན་སྦོར་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཁུལ་གིས་གཞུང་འགལ་སྨན་རྒྱུ་

བསྲེས་ལྷད་སྦོར་བཟོ་བས་པ།
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སྨན་རྫུས་ཀི་དོན་གནད།

༡  སྐོན་གནད་�ས་བ�མ་ཆྲེད་རིལ་རྩི་འད་མིན་བརྒྱབས་པ།

༢  གཞུང་ནས་བཤད་པའི་སྨན་སྦོར་ཚད་�ན་ལྟར་མ་བྱུང་བ།

༣  སྨན་�ས་ཀི་འགྲྲེལ་བཤད་དང༌། ཕི་འཐུམ་གི་འགྲྲེལ་བཤད། སློབ་སོན་

གི་ཡིག་ཆ་སོགས་ནང་མགོ་སྐོར་དང་མ་ཡིན་ཡིན་ལུགས་ཀི་རྫུན་གཏམ་

རིགས།

༤  སྨན་གཞུང་ནས་གང་བཤད་པ་དྲེ་ལས་�ོག་པའི་རིལ་རྩི་བྲེད་སྤོད་བྲེད་པ།

༥  སྨན་མིང་རྫུས་ཏྲེ་སྨན་གཞན་ཞིག་གི་མིང་ཐོག་བ�མ་པའམ། བཙོང་པ། 

སྤད་པ།

༦  བ�་སྲེམས་ཀིས་�ན་ནས་བསླངས་ཏྲེ་སྨན་གི་ཤུབས་སམ་ཕི་སྒོམ། 

ཤོག་སམ། ལས་ཐམ་སོགས་གཞན་སྨན་ལྟར་ལད་བཟོ་བས་པ།

༧  དྲེབ་སྐྲེལ་དངོས་མྲེད་པའི་བཟོ་�འམ། འགྲྲེམས་ཚོང་པ་གང་ཞིག་གིས་

མིང་རྫུས་བཟོ་�འི་མིང་བང་དང་ལས་ཐམ་སོགས་ཀི་ཐོག་སྨན་བཟོ་བས་

པ།

༨  སྨན་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་བའི་སྨན་རྒྱུའམ་རས་རིགས་

ཚབ་གཏོང་བས་པ།

༩  སྨན་སྦོར་པ་གང་ཞིག་གིས་དངོས་པོ་ཡིན་ཁུལ་བས་ཀང་དོན་དུ་དྲེའི་

བཟོ་དངོས་མ་ཡིན་པ།
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༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག

ལྲེའུ་དང་པོ། 

སོན་འགྲོ།

དོན་ཚན་དང་པོ།   ཁིམས་ཡིག་གི་མིང༌། 

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཁིམས་ཡིག བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༦ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།   ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྐྲེན།

ཁིམས་ཡིག་འདི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༧ 

པའི་ནང་གསྲེས་ ༡༠ པ་དང༌། ༡༡ པ། ༡༢ པ་བཅས་ཀི་འོག་གཏན་འབྲེབས་

བས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།   ཁིམས་ཡིག་གི་ཁྱབ་ཚད།

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་

ཡོད་པའི་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ལ་

ཁྱབ་པ་ཡིན།
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དོན་ཚན་བཞི་པ།   ཁིམས་ཡིག་གི་འགོ་འཛུགས།

ཁིམས་ཡིག་འདི་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་

འབྲེབས་བས་ཏྲེ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆོག་

མཆན་བསྩལ་ཉིན་ནས་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

ལྲེའུ་གཉིས་པ།

ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྒིག་འཛུགས།

དོན་ཚན་ལྔ་པ།   ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས།

བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་ཆོས་

ཕོགས་ཀི་བ་བ་ཡོངས་ལ་ལམ་སོན་སངས་འཛིན་དང༌། སྒིག་གཞི་གཏན་

འབྲེབས་བྲེད་པོའི་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དགོས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་དྲུག་པ།   ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་�བ་ཆ།

༡ ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐད་བསྐོས་གནང་བའི་

ཚོགས་མི་གཅིག

༢ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀི་ཡོངས་

གྲགས་དབུ་ཁིད་རྣམ་པའམ། དྲེ་དག་གིས་དམིགས་བསལ་འགན་དབང་

བ�ར་བའི་�་ཚབ་རྣམ་པ།

༣  ཆོས་རིག་བཀའ་�ོན།
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དོན་ཚན་བདུན་པ།   ཚོགས་མིའི་དུས་ཡུན།

༡ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་དབུ་

ཁིད་རྣམས་ཇི་སིད་རང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་དབུ་ཁིད་མཛད་འགན་བཞྲེས་

པའི་རིང་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་མི་ཡིན།

༢ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་དབུ་

ཁིད་ངོ་མ་ཚོགས་ཕྲེབས་མ་ཐུབ་སྐབས་དམིགས་བསལ་འགན་དབང་

བ�ར་བའི་�་ཚབ་གཏོང་གནང་ཆོག་པ་དང༌། དྲེ་དག་ཚོགས་དུས་

གཅིག་གི་དུས་ཡུན་ནམ། ཡང་ན་ཚོགས་དུས་གཅིག་གི་ཆ་ཤས་ཚོགས་

ཐྲེངས་གང་འོས་རིང་ཚོགས་མི་ཡིན། ཚོགས་དུས་རྲེ་རྲེ་བཞིན་འགན་

དབང་བ�ར་བའི་�་ཚབ་གསར་བསྐོ་དགོས་པ་དང༌། གང་ཟག་གཅིག་ལ་

ཡང་ཡང་བསྐོ་གཞག་གནང་བར་དགག་བ་མྲེད།

༣ ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཐད་བསྐོས་ཚོགས་མི་ལོ་གསུམ་རྲེ་ནས་འཕོས་རྒྱུ་
དང༌། བསྐར་དུ་ཐད་བསྐོས་གནང་བར་དགག་བ་མྲེད།

༤ ཆོས་རིག་བཀའ་�ོན་བཀའ་�ོན་གི་ལས་རྒྱུན་བར་དུ་ཡིན།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།   ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ།

༡ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀི་དབུ་

ཁིད་རྣམས་རྲེས་མོས་ཀིས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། 

ཚོགས་གཞོན་གནང་རྒྱུ། དྲེ་ཡང་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་རིང་གནང་རྒྱུ་དང་

ས་རྲེས་ཀི་གོ་རིམ་ཟན་སྒིལ་གི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།
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༢ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་ཕྲེབས་མ་ཐུབ་སྐབས་ཚོགས་གཞོན་གིས་ཚོགས་

འདུའི་གཙོ་སྐོང་གནང་རྒྱུ།

༣ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་སུའང་ཚོགས་ཕྲེབས་མ་ཐུབ་སྐབས་བོད་ཀི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀི་དབུ་ཁིད་ད�ང་

ན་བགྲྲེས་པ་སུ་ཡིན་དྲེས་ཚོགས་གཙོ་གནང་རྒྱུ།

༤ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀི་དབུ་ཁིད་

སུའང་ཚོགས་ཕྲེབས་མ་ཐུབ་པར་�་ཚབ་རྐང་པ་འཁྲེལ་ཚེ་ཚོགས་གཙོ་

ཚོགས་གཞོན་སུ་ཡིན་གི་�་ཚབ་དྲེས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གནང་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ད�་པ།    ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་ལས།

༡ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀི་དབུ་ཁིད་

རྣམ་པའི་�་ཚབ་རྲེ།

༢ ཆོས་རིག་བཀའ་�ོན་བཅས།

དོན་ཚན་བཅུ་པ།   རྒྱུན་ལས་ཀི་ལས་ཡུན།

༡ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀི་དབུ་ཁིད་

རྣམ་པའི་�་ཚབ་རྒྱུན་ལས་སོ་སོའི་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་རྲེ་ཡིན། ལོ་

གསུམ་རྲེས་མི་འགྲོ་སུའང་བསྐར་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བར་དགག་བ་མྲེད།

༢ ཆོས་རིག་བཀའ་�ོན་བཀའ་�ོན་གི་ལས་རྒྱུན་བར་དུ་ཡིན།



བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག
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ལྲེའུ་གསུམ་པ།

ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ།

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།   འཆར་ཅན་ཚོགས་འདུ།

༡ ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འཆར་ཅན་ཚོགས་འདུ་ལོ་རྲེའི་ནང་ཐྲེངས་རྲེ་

ངྲེས་པར་དུ་འཚོགས་དགོས་ཤིང༌། ཚོགས་དུས་ས་རྲེས་གཉིས་ཀི་བར་

ཟླ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ལས་མ་བ�ལ་བ་དགོས། 

༢ ཚོགས་འདུ་སོ་སོའི་འགོ་འཛུགས་ཚོགས་ཚེས་ཀི་ཟླ་བ་གསུམ་གི་སོན་

ཚོགས་ཚེས་དང༌། ཚོགས་ཡུལ། ཚོགས་འདུའི་ཉིན་གྲངས། གྲོས་གཞི་

ཇི་ཡོད་བཅས་འཁོད་པའི་ཚོགས་བར་ཚོགས་འཐུས་ཡོངས་ལ་ཆོས་དོན་

ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་ལས་ནས་གཏོང་དགོས།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།   དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ།

༡ ལས་དོན་གལ་ཆྲེའི་ཆྲེད་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་བསྐོང་བ་

དགོས་བྱུང་ཚེ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་ལས་ནས་ཉིན་གྲངས་བཅུ་

ལས་མ་�ང་བའི་སོན་བརའི་ཐོག་བསྡུ་བསྐོང་བྲེད་ཆོག

༢ ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་སུས་ཀང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་

བསྐོང་དགོས་པའི་རྲེ་འདུན་བཏོན་ན་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་དང་

འབྲེལ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་བསྐོང་བྲེད་ཆོག
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དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ཆོས་ཚོགས།

ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་དགོས་གལ་ནམ་གཟིགས་སུ་བོད་ཀི་ཆོས་

བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་སོ་སོའི་མཁན་�་དང༌། 

མཁས་དབང༌། གནད་ཡོད་མི་�་ཁག་སྐབས་བ�ན་གདན་ཞུས་ཀིས་ཆོས་

ཚོགས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་ཚོགས་བསྐོང་གནང་ཆོག

 ལྲེའུ་བཞི་པ།

ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་དབང༌།

དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།   འགན་དབང༌།

༡ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀི་ལུང་

རོགས་ཀི་བསན་པ་ཉམས་མྲེད་རྒྱུན་འཛིན་དང༌། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་

སླད་བསན་རྩ་ཆོས་སྲེ་ཁག་གི་�ང་དོར་ཁིམས་སྒིག་གཏན་འབྲེབས་དང༌། 

ཁིམས་སྒིག་�ང་བརྩི་ཡོང་ཐབས་སུ་གཟིགས་རོག་སངས་འཛིན་གནང་

རྒྱུ།

༢ �ོག་པ་ཐོས་བསམ་དང༌། སྤོང་བ་བསམ་གཏན་གི་བ་བ་གོང་འཕྲེལ་

འབྱུང་ཆྲེད་ལམ་སོན་སངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ།

༣ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་རང་རང་

གི་དབང་ལུང་མན་ངག་དང༌། བཤད་�བ་ཀི་རྒྱུན་ཇི་ཡོད་མི་ཉམས་གོང་

འཕྲེལ་དང༌། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཡོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ།
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༤ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་རང་རང་གི་

གཞུང་ལུགས་ཀི་ཕག་དཔྲེ་སྤི་དང༌། ཁྱད་པར་དཔྲེ་རྒྱུན་དཀོན་རིགས་

རྣམས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གི་ཆྲེད་ཞུ་སྒིག་དང༌། པར་སྐྲུན། དྲེ་བཞིན་

གཞུང་ལུགས་གསར་རྩོམ་རྣམས་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཀིས་ངོས་བཞྲེས་གནང་

ཕོགས་ལ་དོ་དམ་སངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ།

༥ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་རང་རང་

གི་སོལ་རྒྱུན་དང་མཐུན་པའི་གཞུང་ཆྲེན་སློབ་གཉྲེར་དང༌། རྒྱུགས་སྤོད། 

མིང་རགས་ལག་འཁྱྲེར་སྤོད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་སོལ་གཏན་འབྲེབས་དང་

སངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ།

༦ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་སོ་སོའི་

མཁན་སློབ་དང༌། ལས་�ྲེ་བཀོད་སྒིག་གནང་ཕོགས་ཀི་སྒིག་སོལ་གཏན་

འབྲེབས་གནང་རྒྱུ།

༧ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་སོ་སོའི་

�་ཆྲེན་ཁག་གི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བྲེད་ཕོགས་དང༌། �་�ལ་མཚན་

གནས་གསར་བཞྲེས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་མཚན་གནས་གནང་ཕོགས་

ཀི་སྒིག་སོལ་གཏན་འབྲེབས་གནང་རྒྱུ།

༨ བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་སོ་སོའི་

ཆོས་ཚོགས་དང༌། སྒིག་འཛུགས་ཁག་ངོས་བཞྲེས་དང༌། ལམ་ལུགས་

ལམ་སོན། ཁིམས་སྒིག་བཅའ་ཡིག་གཏན་འབྲེབས་གནང་རྒྱུས་མཚོན་

སྐབས་མཚམས་གཟིགས་སྐོང་དང་སངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ།
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༩ ཆོས་ལུགས་གཞན་དག་དང་མཉམ་དུ་མཐུན་འབྲེལ་དང་མཉམ་�བ་ཀི་

ཐོག་ནས་སྐྲེ་འགྲོའི་བདྲེ་སྐིད་སྤྲེལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་གནང་རྒྱུ།

༡༠  བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཕན་ཚུན་

དབར་དང་རང་ཁོངས་སུ་རྩོད་�ོག་དང་འགལ་ཟླ་བྱུང་རིགས་རྩོད་པ་

ཆོས་ཕོགས་སུ་ཞི་བའི་ཐབས་ཚུལ་གནང་རྒྱུ། 

༡༡  བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་རང་རང་གི་

དི་མ་མྲེད་པའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་འཛིན་སྐོང་སྤྲེལ་གསུམ་དང་འབྲེལ་

བའི་ཆོས་མཐུན་གི་བ་བ་གང་དགོས་གནང་རྒྱུ།

 ལྲེའུ་ལྔ་པ།

ཁིམས་ཡིག་བསྐར་བཅོས།

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།  བསྐར་བཅོས།

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བསྐར་བཅོས་ནམ་དགོས་སྐབས་ཆོས་དོན་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་གཉྲེར་ལྟར་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོ་ཡོད་

སྤི་འཐུས་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མོས་མཐུན་བསྐར་བཅོས་ལ་སིད་སྐོང་

གིས་ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་དགོས།། །།
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