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༄༅། །བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་དབེ་སལེ་ཞུ་སདོ་ 

བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

 

 
 

 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ། 

བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༣ ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦ 
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པར་ཐེངས་དང་པོ། 

 བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༢ 

 ཕྱི་ལོ། ༢༠༠༥ 

 དེབ་གྲངས། ༥༠༠ 

པར་ཐེངས་གཉྱིས་པ། 

 བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༨ 

 ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༡  

 དེབ་གྲངས། ༣༠༠ 

པར་སྐྲུན་གྱི་བདག་དབང་། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་དེབ་སེལ་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་ 
བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སེལ་ཞུས་ཤྱིང་པར་སྐྲུན་གྱི་བདག་དབང་ཆ་ཚང་གསོ་
རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད། 

PUBLISHED BY: 
 CENTRAL COUNCIL OF TIBETAN MEDICINE 

 GANGCHEN KYISHONG 

 DHARAMSALA 176215 

 DISTRICT KANGRA 

 HIMACHAL PRADESH 

 INDIA 

  Tele phone / Telefax: 91 1892 226462 

   

 

  E-Mail: chethoe@yahoo.com/cctm2004@gmail.com 

  Website: <www.tibmedcouncil.org> 
 

        

 

mailto:chethoe@yahoo.com/cctm2004@gmail.com


3 
 

དཀར་ཆག 

སནོ་གངེ་། 

ལའེུ་དང་པ།ོ 

སནོ་འགྲ།ོ 

དོན་ཚན་དང་པོ།   སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་།    ༡ 

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན།    ༡ 

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་འཛུགས།   ༢ 

དོན་ཚན་བཞྱི་པ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད།    ༢ 

ལའེུ་གཉྱིས་པ། 

མ་དབེ། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ།   དེབ་སེལ་མ་དེབ།    ༢ 

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  མཚན་གཞུང་མ་དེབ།    ༤ 

    ལའེུ་གསུམ་པ། 

    དགསོ་ངསེ་ཆ་རནེ།  

དོན་ཚན་བདུན་པ།  དེབ་སེལ་ཞུ་མཁན་གྱི་ཆ་རེན།   ༤  

ལའེུ་བཞྱི་པ། 

དབེ་སལེ་བདེ་ཕགོས། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་དེབ་སེལ་བེད་ཕོགས། ༥ 
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ལའེུ་ལྔ་པ། 

ཐབོ་ཐང་དང་ལས་འགན། 

དོན་ཚན་དགུ་པ།  དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་།   ༧ 

དོན་ཚན་བཅུ་པ།  དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལས་འགན།  ༩ 

ལའེུ་དྲུག་པ། 

བླང་དརོ་ཞུ་ས།ོ 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་ཞུ་སོ།  ༡༠ 

ལའེུ་བདུན་པ། 

སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས།      ༡༡ 

     

    བསར་བཅསོ་ཁག     ༡༢ 

 བསར་བཅོས་དང་པོ། ༢༠༡༡།༤།༥ 

 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ།   ༢༠༡༥།༩།༡༨  
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སནོ་གངེ་། 

༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་

ཚན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་༡༣ པའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའྱི་སྐབས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ 

ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཅེས་གསར་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་རེས་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་

ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ཟླ་༡ ཚེས་༥ ནས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་བསྐོངས་ 

ཚོགས་གནང་སྐབས་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་ཉྱིད་གསལ་བསགས་དང་སྦྲགས་ཁྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་བོད་ཀྱི་གསོ་

བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་དགོས་ངེས་ལ་བརེན་ཚོགས་བཅར་སྨན་པ་ཡོངས་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་འོས་འདེམས་གནང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ 

༩༽ དང་ ༡༠༽ནང་གསལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལག་ལེན་བེད་པོ་རྣམས་དེབ་སེལ་ཞུ་སོད་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ 

སྱིག་གཞྱི་བཟོ་འགོད་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ཟླ་༨ པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་ 

པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་དེབ་སེལ་ཞུ་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ 

ཐོག་བགྲོ་གེང་ལྷུག་པོར་གནང་སེ་བསར་བཅོས་དགོས་རྱིགས་འཐུས་ཚང་ཞུས་རེས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥ ཟླ་༣ པའྱི་ནང་ 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་དེབ་སེལ་ཞུ་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ། 

སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་ཐོག་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་

རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ལ་སྱི་ མོས་བྱུང་བས་དེ་ལྟར་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་བསར་བཅོས་སོང་ 

སབས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་དེབ་སེལ་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིར་ཡང་དེ་མཚུངས་བསར་ 

བཅོས་དགོས་ངེས་ལ་རེན་ད་ལན་བསར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཁ་གསལ་འཁོད་ཐོག་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དཔར་བསྐྲུན་ 

འགྲེམས་སེལ་ཞུས།། 

***************** 
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༄༅། །བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་དབེ་སལེ་ཞུ་སདོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
1
 

 

ལའེུ་དང་པ།ོ 

སནོ་འགྲ།ོ 

དནོ་ཚན་དང་པ།ོ  སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་དེབ་སེལ་ཞུ་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་རྒྱལ་ལོ། 
༢༡༣༢ ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥ ཟླ་༣ ཚེས་༦ ཞེས་འབོད་རྒྱུ། 

2
 

 

དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རནེ། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་འོག་
བཀོད་བསྱིགས་བས་པ་ཡྱིན། 

3
 

 

དནོ་ཚན་གསུམ་པ། སྱིག་གཞྱི་འག་ོའཛུགས། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༢ ཤྱིང་བ། བོད་ཟླ།༡ ཚེས།༢༦ ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥ ཟླ་༣ ཚེས་༦ ནས་འགོ་ 
འཛུགས་ལག་བསར་བ་རྒྱུ། 

 

དནོ་ཚན་བཞྱི་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད།  
                                                           
1
 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

2
 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

3
 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 



7 
 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་བས་པའྱི་སྨན་པ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ 
ཡྱིན། 

4
 

ལའེུ་གཉྱིས་པ། 

མ་དབེ། 

དནོ་ཚན་ལྔ་པ།  དབེ་སལེ་མ་དབེ། 

ཀ དེབ་སེལ་མ་དེབ་ནང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་ 
 ཡོངས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ།

5
 

ཁ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དེབ་སེལ་ཟྱིན་ 
 པའྱི་སྨན་པ་ཡོངས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་དེབ་སེལ་མ་དེབ་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་བདག་ཉར་ཚུལ་ 
 བཞྱིན་ཉར་ཚགས་བ་དགོས་པ་དང་དུས་བསྟུན་བསར་ཞྱིབ་ཀང་མུ་མཐུད་བ་དགོས།

6
  

ག དེབ་སེལ་མ་དེབ་ཀྱི་ཁ་ཤོག་སེང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་བང་དང་། 
 ཐམ་ག་དེབ་སེལ་མ་དེབ་ཅེས་འཁོད་དགོས། དེབ་སེལ་མ་དེབ་ཀྱི་མདུན་ཤོག་སེང་ལྷན་ཚོགས་ 
 ཀྱི་ཐམ་ག་དང་། ངོ་སོད་ཀྱི་སོན་གེང་བཅས་འཁོད་དགོས།

7
 

 

དནོ་ཚན་དྲུག་པ། མཚན་གཞུང་མ་དེབ། 

མཚན་གཞུང་མ་དེབ་ནང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སྨན་ 
པའྱི་དེབ་སེལ་ཆེད་འགེངས་ཤོག་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བའྱི་མཚན་གཞུང་ཆ་ཚང་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ།

8
 

 

                                                           
4
 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

5
 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

6
 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

7
 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

8
 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 



8 
 

ལའེུ་གསུམ་པ། 

དགསོ་ངསེ་ཆ་རནེ། 

དནོ་ཚན་བདུན་པ། དབེ་སལེ་ཞུ་མཁན་གྱི་ཆ་རནེ། 

ཀ ཁྱིམས་ཡྱིག་ལེའུ་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ནང་གསལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་ 
 པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ཚད་ལྡན་ 
 ཞྱིག་ནས་ཐོན་པའྱི་ལག་ཁྱེར་ཡོད་དགོས།

9
 

ཁ བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ནས་སོབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར་ཡོད་ 
 རྱིགས་ལ་དེབ་སེལ་ཨང་གྲངས་སོད་འཐུས།

10
 

ག བོད་ནང་གྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་གང་ཞྱིག་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པའྱི་ལག་འཁྱེར་ 
 དང་ཚད་མཉམ་ཡོད་པ་རྣམས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་
 ཀྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་བླངས་ཏེ་སྱིག་དོན་ལྟར་དེབ་སེལ་ཨང་གྲངས་སོད་ཆོག

11
 

ང་། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལག་བསར་བས་ཉྱིན་ནས་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་གསར་ཐོན་རྣམས་ནས་ 
 ཉུང་མཐར་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་ཉམས་གསོག་བས་ཡོད་པའྱི་ངོས་སོར་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་རེས་དེབ་
 སེལ་ཞུ་འཐུས། 

ལའེུ་བཞྱི་པ། 

དབེ་སལེ་བདེ་ཕགོས། 

དནོ་ཚན་བརྒྱད་པ། བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་དབེ་སལེ་བདེ་ཕགོས། 

ཀ བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་འོག་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ 
 འདྱིའྱི་ནང་གསལ་བ་ལྟར་སྨན་པ་གང་ཞྱིག་ནས་དེབ་སེལ་ཆེད་ཞུ་སྙན་ཕུལ་རེས་ཞྱིབ་འཇུག་ 

                                                           
9
 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

10
 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

11
 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 



9 
 

 གྱིས་ཆ་རེན་ཚང་བའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ལྷན་ཚོགས་ནས་དེབ་སེལ་མ་དེབ་ནང་མཚན་གཞུང་ 
 བཀོད་དེ་དེབ་སེལ་སད་འཐུས།

12
 

ཁ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཟུར་ཡོད་ལྟར་དེབ་སེལ་འགེངས་ 
 ཤོག་དོ་བདག་སོ་སོས་ཚད་ལྡན་བསྐང་དགོས།

13
 

ག དེབ་སེལ་འགེངས་ཤོག་གྱི་དོད་གཏན་འབེབས་ཟུར་ཡོད་ལྟར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ཌབ་ 
 འཛིན་བརྒྱུད་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས། 

ང་། དེབ་སེལ་ཞུ་མྱི་དོ་བདག་སོ་སོའྱི་ཉེ་དུས་ཀྱི་འདྲ་དཔར་བཞྱི་རེ་འབུལ་དགོས། 

ཅ། རང་ཉྱིད་ཐོན་སའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ལས་དམ་ས་རགས་ཡོད་པའྱི་ལག་ཁྱེར་ངོ་ 
 བཤུས་རེ་འབུལ་དགོས། 

ཆ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་དོགས་གཞྱི་ཡོད་རྱིགས་ལ་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ 
 བེད་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཡོད།

14
 

ལའེུ་ལྔ་པ། 

ཐབོ་ཐང་དང་ལས་འགན། 

དནོ་ཚན་དགུ་པ། དབེ་སལེ་ལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་། 

ཀ གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་སུ་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་ངོས་ལེན་ 
 ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

15
 

ཁ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཁག་དང་ལས་འཆར་སོགས་ལྷན་ 
 ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་ལོངས་སུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ།

16
 

                                                           
12

 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
13

 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
14

 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
15

 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
16

 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 



10 
 

ག ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསལ་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས་ལྟར་ 
 ཚོགས་མྱིར་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད།

17
 

ང་། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་དང་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་འགལ་མེད་ཕག་བསར་གནང་མཁན་ 
 གྱི་དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སྨན་པའྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་གོད་འཛུགས་ 
 དཀའ་རོག་གྱི་རྱིགས་འབྱུང་ཚེ་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མ་ 
 འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་སེལ་རོགས་ཕན་ཡོང་རྒྱུ།

18
 

ཅ། གནས་སྐབས་གང་དུའང་རང་ལུགས་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ལས་དོན་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་དབང་ 
 ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་རྒྱུ། 

ཆ། འཕོད་བསེན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ངོས་སོར་ཡྱིག་རྱིགས་སོད་ཆོག་པའྱི་འགན་དབང་ཡོད་པར་ 
 ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

དནོ་ཚན་བཅུ་པ། དབེ་སལེ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལས་འགན། 

ཀ དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་ 
 འདུ་བབས་རྱིགས་མཆྱིས་ཚེ་དུས་ཐོག་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

19
 

ཁ དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ 
 བཀོད་ཁྱབ་གཏང་དགོས་བྱུང་ཚེ་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་བཀའ་བརྱི་དང་ལེན་ཞུ་དགོས།

20
 

ག དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་ཡོངས་ནས་ལོ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་རྒྱལ་ཡོངས་སྨན་པའྱི་ཚོགས་ 
 ཆེན་སྐབས་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་ངེས་བཅར་ཐུབ་པ་དགོས། 

ང་། དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་འོས་འདེམས་བེད་སྐབས་ 
 ཕོགས་རྱིས་འཐེན་ཁྱེར་སོགས་ཀྱིས་མ་བསད་པར་འོས་ཆོས་ཚང་ཞྱིང་སྱི་དོན་ལྷག་བསམ་ལྡན་
 པའྱི་སྨན་པ་ཞྱིག་ལ་འོས་འཕེན་བ་རྒྱུའྱི་སེམས་འཁུར་ལེན་དགོས།

21
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11 
 

ལའེུ་དྲུག་པ། 

དབེ་སལེ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བླང་དརོ་ཞུ་ས།ོ 

དནོ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། དབེ་སལེ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་བླང་དརོ་ཞུ་ས།ོ 

ཀ དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ 
 དང་། ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་བཀོད་སྱིག་བས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡོངས་རོགས་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་ 
 དགོས་པ་ཡྱིན།

22
 

ཁ། དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་སྨན་པའྱི་རྒྱུ་དྲུག་དང་མ་འགལ་བའྱི་ཐོག་རང་གཞན་ 
 གྱི་དོན་མཐའ་དག་ཡ་རབས་དང་དྲང་བདེན་གྱི་སོ་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་གྱི་དགོངས་ 
 དོན་ལྟར་ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་བ་དགོས། 

ག དེབ་སེལ་འདྱི་བེད་སོད་ལོག་པར་གཏོང་མྱི་ཆོག 

ང་། ཉམས་ཞྱིབ་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་པར་གཞུང་གྱི་དགོངས་དོན་ལས་ལྡོག་པའྱི་རང་ 
 ཉྱིད་ཀྱི་རོག་བཟོའྱི་སྨན་སོར་བཟོ་དང་ནད་པ་བརག་དཔྱད་སོགས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསན་ 
 པ་སྱི་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་རྱིགས་གནང་ཐལ་མེད་པ་དགོས། 

ཅ།  དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་གང་ཞྱིག་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་བའྱི་ལག་ 
 ལེན་སོགས་ག་ཚོམ་དུ་གནང་ནས་གོད་རོག་རྱིགས་འབྱུང་ཚེ་རོགས་སོར་དང་འགན་ལེན་བ་རྒྱུ་ 
 མྱིན། 

ལའེུ་བདུན་པ། 

སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ། 

དནོ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ།  སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ། 
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སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསར་བཅོས་ནམ་དགོས་མཚམས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ངོ་ཡོད་གསུམ་ 
ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསར་ཆོག་པ་ཡྱིན།

23
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 བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 


