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༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག 

 

 

 
 

 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་བསྐྱར་སྱིག་འགྲེམས་སྲེལ་ཞུས། 

བོད་རྒྱལ་ལོ།༢༡༤༥ ཕྱི་ལོ།༢༠༡༨ 
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དཀར་ཆག 

སོན་གྲེང་། 

བསྐྱར་སྱིག་གསལ་བཤད། 

ལྲེའུ་དང་པོ། སོན་འགོ། 

དོན་ཚན་དང་པོ།   ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་མྱིང་། 

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ།  ཆ་རྲེན། 

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཁྱབ་ཚད།  

དོན་ཚན་བཞྱི་པ།   དམྱིགས་ཡུལ། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ།   འགོ་འཛུགས། 

ལྲེའུ་གཉྱིས་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི།  

དོན་ཚན་དྲུག་པ།   ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 

དོན་ཚན་བདུན་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡུན་ཚད། 

དོན་ཚན་དགུ་པ།  འགན་དབང་། 

ལྲེའུ་གསུམ་པ། དྲེབ་སྐྱྲེལ་དང་ཚད་འཛིན། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ།  བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉྲེར་ཁང་དང་། སོབ་ཐོན་སྨན་པ། སྨན་སོར་སྲེ་ཚན་བཅས་ཀྱི་ 
   དྲེབ་སྐྱྲེལ་དང་ཚད་འཛིན་བྱ་ཕོགས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ།  བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྩ་འཛིན་སྨན་གཞུང་། 
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དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ། སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སོར་བསྲེ་ལྷད་བཀག་འགོག 

ལྲེའུ་བཞྱི་པ། ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས། 

ཟུར་འཛར་ཁག 

ཟུར་འཛར། ཀ 

ཟུར་འཛར། ཁ། 

ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁག 

༡།  ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ།  ༢༠༠༧།༡༠།༦ 

༢།  ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་གཉྱིས་པ།  ༢༠༡༠།༣།༢༤ 

༣།  ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ།  ༢༠༡༡།༡༠།༤ 

༤།  ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་བཞྱི་པ།  ༢༠༡༢།༩།༢༦ 

༥།  ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ།  ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

༦།  ཁྱིམས་བཅོས་བསྐྱར་བཅོས་དྲུག་པ།  ༢༠༡༦།༤།༤ 

༧།  ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་བདུན་པ།  ༢༠༡༧།༡༠།༣ 
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སོན་གྲེང་། 
༄༅། །བོད་གཞུང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུའྱི་རྲེ་འདུན་
ཞུས་པ་བཞྱིན་བོད་གཞུང་འཕོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ཟླ་༣ ཚེས་༢༡ ཉྱིན་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་དང། སྨན་སོར་གྱི་
སྱིག་འཆར་ཁག་གཉྱིས་འདོན་གནང་མཛད་པར་གོས་ཚོགས་ནས་སྱིག་འཆར་དྲེའྱི་ཐོག་ཆྲེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་
པའྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་བྱུང་དོན་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་སྲེལ་པོས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་འཛུགས་གནང། ཚོགས་ཆུང་ནས་སོན་དུ་ཕུལ་
ཟྱིན་པའྱི་སྱིག་འཆར་ཁག་གཉྱིས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་དང་ལག་ལྲེན་བསར་སབས་བདྲེ་ལོས་གང་ས་ནས་སོམ་གཞྱི་དྲེའྱི་ཐོག་གོས་ཚོགས་
སུ་གཏན་འབྲེབས་གནང་འོས་ཆྲེ་བ་ཞྱིག་མ་མཐོང་བས་བསྐྱར་དུ་དགོངས་བཞྲེས་མ་དགོས་པར་ཅམ་བཞག་གནང་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉྲེར་
ཞུས་ཡོད། དྲེའྱི་ཚབ་ཏུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉྲེར་དང་སྨན་པ། སྨན་སོར་བཅས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆྲེད་བཏང་འཛིན་བྱྲེད་པོ་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཅྱིག་གཏན་འབྲེབས་ཐུབ་ན་ལྲེགས་ཚོགས་ཆྲེ་བར་གཟྱིགས་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཆྲེད་
རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་བཞྲེས་ཆྲེད་ཚོགས་ཆུང་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་ཕུལ། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའྱི་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ཡོད། ཚོགས་དུས་༡༠ ཐོག་འཇོག་
གནང་བའྱི་གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་ཨང་ ༡༢།༡༠།༡༠༨ འཁོད་པར། བཀའ་ཤག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྱབ་༢༠༠༠།༡༠།༡༢ འཁོད་
གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། དཔལ་འབྱོར་འདུ་
འགོད་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྲེབ་དགོས་ཕྲེབས་ལྟར། སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བོད་གཞུང་འཕོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་
རྩྱིས་ཁང་ཐུན་མོང་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༦ ཉྱིན་བསྐོས་གཞག་སོང་བ་དང། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༥ ནས་
ཚེས་༢༨ བར་དབུས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་རམས་པ་ཆུང་བ་ཡན་གྱི་སྨན་པ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་ལ་དགོངས་འཆར་ཚོགས་འདུ་བསྐྱངས་ཏྲེ་ཟྱིན་བྱིས་དང་པོ་
འཕོད་ལས་སུ་ཕུལ། འོན་ཀང་དྲེ་སྐབས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཐད་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་མྲེད། ༢༠༠༡ ཟླ་༣ ཚེས་༡༦།༡༧ ཉྱིན་གཉྱིས་
རྱིང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་དབུས་དང་ཕོགས་མཐའྱི་མྱི་བཅས་ཚོགས་འཛོམས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཟྱིན་བྱིས་དོན་ཚན་རྲེ་རྲེ་སྲེང་བགོ་གྲེང་
ལྷུག་པོར་གནང་སྲེ་ཟྱིན་བྱིས་ལ་བསོན་འཕྱི་སོར་གཅོག་དང་། བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་བའྱི་མ་ཟྱིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་
འགོད་གནང་ཕོགས་སྐོར་བཏོན་པའྱི་དགོངས་འཆར་ཁག་འཕོད་ལས་སུ་ཕུལ། ༢༠༠༡ ཟླ་༧ ཚེས་༢༡ འཁོད་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ནས་བོད་
གཞུང་འཕོད་ལས་སུ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སྲེང་ཡོང་བ་ཞུས་དོན་བཞྱིན། བོད་
གཞུང་འཕོད་ལས་ནས་༢༠༠༡ ཟླ་༧ ཚེས་༢༣ འཁོད་བཀའ་ཤག་ཏུ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་རྒྱབ་གཉྲེར་ཡོང་ཞུར་བཀའ་ཤག་ནས་༢༠༠༡།༨།༢ འཁོད་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ཐོག་
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སྙན་སྲེང་གནང་དགོས་ཕྲེབས་དོན་ལྟར། ༢༠༠༢ ཟླ་༡ ཚེས་༡༦ འཁོད་འཕོད་ལས་སུ་དྲེ་དོན་བཀའ་ཤག་རྒྱུད་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་
སྲེང་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ནས་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་ཤག་
ནས་སྙན་སྲེང་གནང་ཐོག གོས་ཚོགས་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རགས་ཟྱིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྲེར་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བར་བསྐྱར་དུ་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་ནས་རགས་ཟྱིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་སོན་འཕྱི་སོར་
གཅོག་དང། བསྒྱུར་བཅོས་ཇྱི་དགོས་བཏང་གནང་མཛད་དྲེ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའྱི་སྐབས་དཔལ་
ལྡན་འཕོད་བསྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་།༡༣ པ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཐད་ཆྲེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང། གོས་ཚོགས་ནས་༼བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག ༽ ཅྲེས་པ་འདྱི་བཞྱིན་གཏན་ལ་ཕབ་ཏྲེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པོར་ཆོག་མཆན་ཞུས་བསྩལ་བྱུང་བ་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།། 

******************* 
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བསྐྱར་སྱིག་གསལ་བཤད། 

༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་བཞྱིན་བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༣༠ ཕྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གསུམ་
པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༥ པར་ཁྱིམས་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་ཅྱིང་༸སྱི་ནོར་༸གོང་སྐྱབས་མགོྱིན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༣ ཟླ་༤ ཚེས་༣ ཉྱིན་ཚད་འཛིན་མཚན་རྟགས་བསྩལ་གནང་
མཛད། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལོར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞྲེས་ཀྱིས་ཁྱིམས་
ཡྱིག་འདྱི་ཐོག་མར་པར་བསྐྲུན་གནང་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ཟླ་༡ ཚེས་༤ ནས་ཚེས་༦ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་དང་པོ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཐོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གསལ་བསགས་གནང། ཕྱི་ཚེས་
༥ ཉྱིན་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ཕྱི་ནང་ནས་ཕྲེབས་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་སྐབས་དང་པོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་འོས་འདྲེམས་གནང་བའྱི་
རྲེས་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་དངོས་སུ་ཚུགས་གནང་། ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་དགོངས་དོན་འོག་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་དང་། གསོ་རྱིག་
སྨན་གྱི་སོབ་གཉྲེར་ཁང་། དྲེ་བཞྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་བཅས་ལ་ཚད་ལྡན་བཏང་འཛིན་གྱི་ལག་བསར་རྒྱུད་རྱིམ་ནང་
དངོས་སུ་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ཕད་ལ་ཚིག་བསོན་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ངྲེས་རྣམས་འཕོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་བར་དྲེ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
གྱིས་དོན་ཚན་རྣམས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་སུ་ཕུལ་ཞྱིང་གོས་ཚོགས་ནས་གོས་གཞྱིའྱི་དོན་
ཚན་ཐོག་བགོ་གྲེང་གྱིས་སྱི་མོས་དང་མང་མོས་ཐོག་གོས་ཆོད་གཏན་འབྲེབས་གནང་ཞྱིང་ད་བར་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་ལ་ལྷན་ཚོགས་ནས་
ཁྱིམས་འཆར་ཕུལ་བ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མྱིང་བྱང་དང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་མཚན་གནས་ལ་བསྒྱུར་བ་སོང་བའྱི་དོན་གནད་ལས་
བསྐྱར་བཅོས་རྱིམ་པ་ཐྲེངས་བདུན་བྱུང་ཡོད་པ་སྲེ་བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ་དྲེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༧།༡༠།༠༦ ཉྱིན་དང་བསྐྱར་བཅོས་གཉྱིས་པ་དྲེ་
ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠།༣།༢༤ དང་བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ་དྲེ་༢༠༡༡།༡༠།༡༤ དང་བསྐྱར་བཅོས་བཞྱི་པ་དྲེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢།༩།༢༦ དང་བསྐྱར་
བཅོས་ལྔ་པ་དྲེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༩།༢༨ ཉྱིན་སོང་ཡོད་པ་དང། དྲེ་རྲེས་བསྐྱར་བཅོས་དྲུག་པ་དྲེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༤ ཚེས་༤ དང་
བསྐྱར་བཅོས་བདུན་པ་དྲེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ ཚེས་༣ ལ་སོང་ཡོད་པ་བཅས་བསྐྱར་བཅོས་དོན་ཚན་ཆ་ཚང་བ་ད་ལན་བསྐྱར་སྱིག་
ཞུས་པ་བཅས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྐབས་ལྔ་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༧ ལ།། 
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བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག1 

ལྲེའུ་དང་པོ། 

སོན་འགོ། 

དོན་ཚན་དང་པོ།  ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་མྱིང་། 

ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམསས་ཡྱིག བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༣༠ ཕྱི་ལོ་༢༠༠༣ ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།2 

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ།  ཆ་རྲེན། 

ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་༡༨ ནང་གསྲེས་༢ པ་དང་༣ པའྱི་འོག་བཀོད་སྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན།3 

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཁྱབ་ཚད། 

ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་དང་། གཞན་
ཡང་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིར་བརྩྱི་བཀུར་དང་ལྲེན་ཞུ་འདོད་ཡོད་མཁན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན།4 

དོན་ཚན་བཞྱི་པ།  དམྱིགས་ཡུལ། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་དང་། སོབ་གཉྲེར། སྨན་སོར། སྨན་རྫས། བརྟག་ཐབས། སྨན་བཅོས་ལག་ལྲེན་བཅས་པ་
གཞུང་ལུགས་ལྟར་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས།5 

                                                           
1 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
2 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
3 ༢༠༡༡།༡༠།༡༤ བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། 
4
 ༢༠༡༡།༡༠།༡༤་བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། 

5
 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
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དོན་ཚན་ལྔ་པ།  འགོ་འཛུགས། 

ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྲེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ལ་སྙན་སྲེང་ཆོག་མཆན་ཐོབ་
ཉྱིན་ནས་ལག་བསར་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ།6 

ལྲེའུ་གཉྱིས་པ། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 

༡། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་དང་། སྨན་སོར། ནད་གཞྱི་བརྟག་ཐབས། སྨན་དཔྱད་བཅས་ཀྱི་ལག་ལྲེན་དང་། ཚན་
 རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བཅས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆྲེད་སངས་འཛིན་དང་ལྟ་སྐྱོང་བྱྲེད་པོའ་ིབོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
 ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གཤམ་གསལ།7 

ཀ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོའ་ིབོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྐུའྱི་བ་སྨན་པ་བགྲེས་པའམ་བ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ།༡8 

ཁ། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སྱིག་ཁོངས་ཚོགས་མྱི། ༤ 

 བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་། སྨན་རྩྱིས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི་སྨན་པ་ཡྱིན་ཚེ་སྨོས་མྲེད་ཐོག 
 གཞན་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདྲེམས་བྱྲེད་དགོས།9 

ག གཞན་ཡོང་ཁུངས་ཚོགས་མྱི། ༦10 

 ༡། ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རྟྲེན་བོད་སྨན་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི། ༡ 

 ༢། ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆྲེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉྲེར་ཁང་གྱི་སྨན་རྩྱིས་སྲེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། ༡ 

                                                           
6
 ༢༠༡༡།༡༠།༡༤ བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། 

7
 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 

8
 ༢༠༡༡།༡༠།༡༤ བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། 

9
 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 

10
 ༢༠༡༧།༡༠།༣ བསྐྱར་བཅོས་བདུན་པ། 
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 ༣། གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདྲེམས་བྱས་པའྱི་སྨན་པ། ༡ 

 ༤། ལ་དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྲེར་ཁང་གྱི་གསོ་རྱིག་སྲེ་ཚན་འགན་འཛིན། ༡ 

 ༥། གོང་གསལ་དོན་ཚན་གང་དུ་ཡང་མ་ཚུད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདྲེམས་བྱས་པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ། ༢11 

ང་། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་གཅྱིག་འཕོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། ༡12 

ཅ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་རང་ཁོངས་འོས་འདྲེམས་བྱས་པའྱི་
 སྨན་པ། ༢13 

༢། བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་དང་། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གཅྱིག དྲུང་ཆྲེ་གཅྱིག་བཅས་དགོས་པ་
 བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིས་འོས་འདྲེམས་བྱ་རྒྱུ།14 

༣། བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་འོས་འདྲེམས་བྱ་ཕོགས་ཐད། རོག་གྲེང་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་འཕོད་བསྲེན་ལས་ ཁུངས་
 ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ།15 

དོན་ཚན་བདུན་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས། 

༡། བོད་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ། 

 ཀ དང་བང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ཁ། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཡོད་པ། 

 ག  ཁྱིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པར་གསལ་བསགས་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ང་། བུ་ལོན་བསྒྲུབ་མཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

                                                           
11

 ༢༠༡༧།༡༠།༣ བསྐྱར་བཅོས་བདུན་པ། 
12

 ༢༠༡༡།༡༠།༡༤་བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། 
13

 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
14

 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
15

 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
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 ཅ། ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉྲེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ།16 

༢། བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ། 

 ཀ གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཡོད་པ། 

 ཁ། ཁྱིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པར་གསལ་བསགས་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ག བུ་ལོན་བསྒྲུབ་མཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ང་། ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉྲེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ཅ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་མྱིའྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁྱྲེར་ཡོད་པ།17 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།   ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡུན་ཚད། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རྲེ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མུ་མཐུད་བསྐྱར་འདྲེམས་བྱུང་བར་དགག་བྱ་མྲེད།18 

དོན་ཚན་དགུ་པ།   འགན་དབང་། 

༡། ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་དྲེབ་སྐྱྲེལ་དང་ངོས་ལྲེན་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉྲེར་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ སོབ་
ཚན་དང་། ལོ་རྱིམ། རྒྱུགས་སོད། གནས་ཚད་ལག་འཁྱྲེར་བཅས་སྲེ་ཚན་སོ་སོའ་ིསོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ལམ་སོལ་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་རྟོགས་ཞྱིབ་
ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབྲེབས་བྱ་རྒྱུ།19 

༢། ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་དྲེབ་སྐྱྲེལ་དང་ངོས་ལྲེན་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ཐོན་སྐྱྲེད་བྱྲེད་མཁན་ཡོངས་
 ལ་སྨན་སོར་ལག་ལྲེན་བྱྲེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྲེབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྨན་སོར་ཐོན་སྐྱྲེད་ཁག་ལ་ཚད་ལྡན་ངོས་
 འཛིན་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་སོད་རྒྱུ། 

                                                           
16

 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
17

 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
18

 ༢༠༡༦།༤།༤ བསྐྱར་བཅོས་དྲུག་པ། 
19

 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
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༣། ཉམས་ཞྱིབ་དང་ཉམས་མོང་ཚད་ལྡན་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་སྨན་གྱི་སོར་ཚད་གསར་པ་དང་ཁ་ཚར་བསན་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་
 རྱིགས་གསར་དུ་བྱུང་ཚེ་ངོས་ལྲེན་འོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འོས་པ་ཁག་ལ་ཚད་འཛིན་ལག་འཁྱྲེར་སོད་རྒྱུ། 

༤། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚད་འཛིན་སྨན་གཞུང་ཁག་གྱི་ངོས་འཛིན་དཔྲེ་མཐོ་བཟོ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྨན་གཞུང་གསར་རྩོམ་
བྱུང་རྱིགས་རྣམས་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་ཚད་འཛིན་གྱི་སྨན་གཞུང་དཔྲེ་མཐོའ་ིནང་བཀོད་འོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། འོས་
པ་ཁག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་རྱིམ་འགོད་བྱ་རྒྱུ།20 

༥། སྨན་སོར་ལག་ལྲེན་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་དང་དོགས་གཞྱི་ཡོད་རྱིགས་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཚད་ལྡན་མྱིན་པའྱི་ར་འཕོད་
བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བཀག་སོམ་དང་གསལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ།21 

༦ བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལག་ལྲེན་བྱྲེད་པོ་རྣམས་ལ་དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཞུ་སོད་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བཟོ་འགོད་གཏན་
 འབྲེབས་བྱ་རྒྱུ། 

༧ དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་གོད་འཛུགས་དཀའ་རོག་བྱུང་སྐབས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
 གཞྱིར་བསྟུན་ཏྲེ་དཀའ་སྲེལ་དང་ཐག་གཅོད་གནང་འོས་གནང་རྒྱུ།22   

༨ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའྱི་དོན་གནད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཚོགས་མྱི་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་མོས་
 མཐུན་ཡོད་དགོས། 

༩ གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་དང་སྨན་སོར་ལག་ལྲེན་བཅས་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཆར་ཅན་དང་འཕར་མའྱི་
 བྱྲེད་སོ་གང་འོས་ལ་འགན་འཁུར་ལག་བསར་དགོས་པ་ཡྱིན།23 

༡༠ བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྲེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྲེབ་བྱ་རྒྱུ།24 

ལྲེའུ་གསུམ་པ། 

                                                           
20

 ༢༠༡༡།༡༠།༡༤་བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། 
21

 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
22

 ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
23

 ༢༠༡༡།༡༠།༡༤་བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། 
24

  ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
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དྲེབ་སྐྱྲེལ་དང་ཚད་འཛིན། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ།  བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉྲེར་ཁང་དང་། སོབ་ཐོན་སྨན་པ། སྨན་སོར་སྲེ་ཚན་བཅས་དྲེབ་སྐྱྲེལ་དང་
ཚད་འཛིན་བྱ་ཕོགས། 

༡ བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཞུ་ཆྲེད་ཆ་རྲེན་ཚང་དགོས་ཇྱི་ཡོད་དང་། དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཆྲེད་སྙན་ཤོག་
འགྲེངས་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྲེབས་གསལ་བསགས་བྱྲེད་དགོས།25 

༢ སོབ་གཉྲེར་ཁང་ངམ། སོབ་གཉྲེར་སྲེ་ཚན་ཁག་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཆ་རྲེན་འཛོམས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཆྲེད་
བསྐྱོད་ཀྱིས་མཐུན་རྲེན་འཛོམས་རྱིགས་ཐོག་མར་ལོ་གསུམ་ནས་ལྔ་ཡྱི་རྱིང་འཕལ་སྲེལ་དྲེབ་སྐྱྲེལ་དང་། དྲེ་རྲེས་ཆ་རྲེན་
ཚང་ངྲེས་རྱིགས་གཏན་འཇགས་དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཐོག་ཚད་འཛིན་ལག་འཁྱྲེར་སད་འཐུས། 

༣ བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཞུ་ཕོགས་ཐད། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉྲེར་ཁང་ཚད་ལྡན་ ཞྱིག་
 ནས་སོབ་ཐོན་ལག་འཁྱྲེར་ཡོད་རྱིགས་ལ་དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཨང་གངས་སད་འཐུས།26 

༤ སྨན་སོར་ཐོན་སྐྱྲེད་བྱྲེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་དྲེབ་སྐྱྲེལ་བྱ་ཕོགས་ཀང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྲེབས་བཞྱིན་སྱིག་མཐུན་ཞྱིབ་འཇུག་
 ཚོགས་ཆུང་ཆྲེད་གཉྲེར་གྱིས་རྒྱབ་གཉྲེར་སྙན་ཞུ་བྱུང་མཚམས་ཐོག་མར་ལོ་གསུམ་འཕལ་སྲེལ་དྲེབ་སྐྱྲེལ་དང་། དྲེ་ནས་
 གཏན་འཇགས་དྲེབ་སྐྱྲེལ་སད་འཐུས། 

༥ བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉྲེར་ཁང་ངམ་སོབ་གཉྲེར་སྲེ་ཚན་དང་། སྨན་པ། སྨན་སོར་བ་གང་ཞྱིག་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
 རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་དྲེབ་སྐྱྲེལ་གྱི་ཚད་འཛིན་ལག་འཁྱྲེར་མྲེད་ཚེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ངོས་
 ལྲེན་མྲེད།27 

༦ བོད་ནང་གྱི་གསྱི་རྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་གང་ཞྱིག་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པའྱི་ལག་འཁྱྲེར་དང་ཚད་མཉམ་ཡོད་པ་རྣམས་
 གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་བངས་ཏྲེ་སྱིག་ དོན་
 ལྟར་དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཨང་གངས་སོད་ཆོག28 

                                                           
25

  ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
26

  ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
27

  ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
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དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ།  བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྩ་འཛིན་སྨན་གཞུང་། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ལག་ལྲེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་རྩ་འཛིན་འོས་པའྱི་དཔྲེ་དྲེབ་ཐོ་གཞུང་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་ཟུར་འཛར་
ཀ༽ པར་གསལ་བ་ལྟར་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་གཏན་འབྲེབས་བྱུང་རྲེས་དཔྲེ་རྒྱུན་ཚད་ལྡན་དཀོན་རྱིགས་གསར་རྲེད་བྱུང་ཚེ། བོད་
ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་གཏན་འབྲེབས་ཀྱིས་ཟུར་ཐོའ་ིནང་རྱིམ་འགོད་བྱ་རྒྱུ།29 

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ།  སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སོར་བསྲེ་ལྷད་བཀག་འགོག 

༡ བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ལག་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་ཁག་གྱི་སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སོར་བསྲེ་ལྷད་ཡོད་མྲེད་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
 རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྲེད་དགོས།30 

༢ སྨན་རྫུས་དང་སྨན་རྒྱུར་བསྲེ་ལྷད་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་ཕོགས་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་ཟུར་འཛར་༼ཁ་༽ པའྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 
ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་གཏན་འབྲེབས་བྱས་རྲེས་སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སོར་བསྲེ་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གཞན་
བྱུང་རྱིགས་ཆྲེད་བསྐོས་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་གཉྲེར་བྱུང་མཚམས་གོས་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་གྱིས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་ཏྲེ་ཟུར་འཛར་༼ཁ༽པའྱི་ནང་རྱིམ་འགོད་བྱ་རྒྱུ།31 

ལྲེའུ་བཞྱི་པ། 

ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས། 

ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་འཕོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་དང་སྱི་འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་ཕུལ་གྱིས་
སྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་རྟགས་འགོད་དགོས།32 

 

                                                                                                                                                                                                      
28

  ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
29

  ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
30

  ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། 
31

  ༢༠༡༡།༡༠།༡༤ བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། 
32

  ༢༠༡༢།༩།༢༦ བསྐྱར་བཅོས་བཞྱི་པ། 
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༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་༡༡ པའྱི་དགོངས་དོན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་
ལག་ལྲེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་རྩ་འཛིན་འོས་པའྱི་དཔྲེ་དྲེབ་ཐོ་གཞུང་ཟུར་འཛར། ཀ༽ པ། 

ཨང་། ཕག་དཔྲེའྱི་མཚན།    རྩོམ་པ་པོ།    འཁྲུངས་ལོ། 

༡ རྩ་བ་ཐུགས་འབུམ་མཁའ་སོན།  སོན་པ་གཤྲེན་རབ་མྱི་བོ།   ཕྱི་ལོའ་ིསོན། ༡༦༠༡༧ 

༢ རྣམ་རྒྱལ་སྨན་འབུམ་དཀར་པོ།   ’’     ’’  

༣ གསོ་བྱའྱི་ནད་འབུམ་ནག་པོ།    ’’     ’’  

༤ གསོ་བྱྲེད་ཀྱི་དཔྱད་འབུམ་ཁ་བོ།   ’’     ’’  

༥ དུག་བཅོས་གཡུང་དྲུང་འཁྱྱིལ་བ།  དྲང་སོང་དཔྱད་བུ་ཁྱི་ཤྲེས།    ༡༦༤༩༩ 

༦ གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱི།   གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།        ༧༠༨ 

༧ མན་ངག་བྱྲེ་བ་རྱིང་བསྲེལ།   ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉྱིད་རོ་རྲེ།         ༡༤༣༩ 

༨ མན་ངག་ཉམས་ཡྱིག་བརྒྱ་རྩ།  གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་ཕན་དར།        ༡༥༡༡ 

༩ གཅྲེས་བསྡུས་ཕན་བདྲེའྱི་སྙྱིང་པོ།  འབྱི་གུང་ཚེ་དབང་བསན་པ།         ༡༦༣༡ 

༡༠ གདམས་ངག་བཀའ་རྒྱ་མ།   དར་མོ་སྨན་རམས་པ་བོ་བཟང་ཆོས་གགས།     ༡༦༣༨ 

༡༡ མན་ངག་ལྷན་ཐབས།   སྲེ་སྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ།    ༡༦༥༣ 

༡༢ ཤྲེལ་གོང་ཤྲེལ་ཕྲེང་དང་།ཉྲེར་ལྔ་བརྒྱ་རྩ།  དྲེའུ་དམར་བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།   ༡༧༢༥ 

༡༣ སྨན་བསྡུས་ཝམ།    ཀརྨ་ངྲེས་ལྲེགས་བསན་འཛིན།   ༡༧༣༢ 
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༡༤ གཅྲེས་བསྡུས་འཆྱི་མྲེད་ནོར་ཕྲེང་།   ཀརྨ་ངྲེས་དོན་བསན་འཛིན་འཕྱིན་ལས་རབ་རྒྱསྊ  ༡༧༧༠ 

༡༥ ཟྱིན་ཏྱིག་གཅྲེས་བསྡུས་བདུད་རྩྱིའྱི་ཐྱིགས་པ།  ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།    ༡༨༡༣ 

༡༦ དངུལ་ཆུའྱི་ལག་ལྲེན་རྣམ་པར་གསལ་བ་འཚོ་བྱྲེད་མཁས་པའྱི་སྙྱིང་བཅུད།  

      ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།    ༡༨༡༣ 

༡༧ སོ་སོར་བདུད་རྩྱིའྱི་ཐྱིག་ལྲེ།   མྱི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།    ༡༨༤༦ 

༡༨ གཅྲེས་བསྡུས་ཕན་བདྲེའྱི་བང་མཛོད།  མྱི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།    ༡༨༤༦ 

༡༩ ཟྱིན་ཏྱིག་མཛེས་རྒྱན་བདུད་རྩྱིའྱི་སྨན་མཛོད། ཨོ་རྒྱན་བསན་འཛིན།    ༡༨༨༠ 

༢༠ ལག་ལྲེན་ཉྲེར་མཁོའ་ིསོར་དཔྲེ། འཆྱི་མྲེད་བདུད་རྩྱིའྱི་བུམ་བཟང་། 

 བ་སྨན་མཁྱྲེན་རབ་ནོར་བུ།    ༡༨༨༣ 

༢༡ གསོ་རྱིག་རྒྱུད་འབུམ་བྱྲེ་བའྱི་ཡང་སྙྱིང་འགོ་ཀུན་འབྱུང་འཁྲུགས་ནད་གདུང་ཀུན་སྲེལ་སྨན་སོར་སོང་རྩ།  

      ཁྲུང་སྤྲུལ་འཇྱིགས་མྲེད་ནམ་མཁའྱི་རོ་རྲེ།  ༡༨༩༧ 

༢༢ འཆྱི་བདག་ཞགས་གཅོད་བདྲེ་བའྱི་དབུགས་འབྱྱིན།  ’’    ’’ 

༢༣ ཟུར་རྒྱན་ཉྲེར་འཁོ་དཔག་བསམ་ལོན་ཤྱིང་།   ’’    ’’ 

༢༤  གསོ་རྱིག་སྨན་གྱི་ལག་ལྲེན་བཟོ་ཐབས་པ་ཏྲའྱི་འཁྲུལ་འཁོར་གསལ་བྱྲེད་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར། 

༢༥ གསོ་རྱིག་སྱི་ཆྱིངས་གཞྱི་རྩའྱི་ཤྲེས་ཡོན། དགྲེ་སོང་བསན་འཛིན་དབང་གགས།    ༡༩༣༢ 

༢༦ སྨན་རྫས་དུག་འདོན་ལས་སོན་གྱི་ཤྲེས་ཡོན།   ’’    ’’ 

༢༧ སྨན་སོར་རྱིག་པའྱི་རྩ་བའྱི་ཤྲེས་ཡོན།    ’’    ’’ 

༢༨ སྨན་རྫས་དུག་འདོན་ལས་སོན་གྱི་ཤྲེས་ཡོན།   ’’    ’’ 
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༢༩ མན་ངག་བདུད་རྩྱིའྱི་རོལ་མཚོ།  སྲེ་དགྲེ་བ་སྨན་རྱིན་ཆྲེན་འོད་ཟྲེར། 

༣༠ གཅྲེས་བསྡུས་རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ།  ཕག་རོར་མགོན་པོ། 

༣༡ མན་ངག་རྱིན་ཆྲེན་འབྱུག་གནས།  ལྕང་སྐྱའྱི་སོབ་མ་འཇམ་དཔལ། 

༣༢ ཕན་བདྲེའྱི་འབྱུང་གནས།   སྱི་ཏུའྱི་བཀའ་འབུམ་ ༼ཐ་༽ པར་གསལ། 

༣༣ སྨན་གྱི་སོར་ཡོན་བདུད་རྩྱིའྱི་ཟྲེགས་མ། དགྲེ་སོང་ཟླ་བ། 

༣༤ བོད་ཀྱི་སྨན་རྫས་རྱིག་པའྱི་སོབ་དྲེབ།  ལྷ་ས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་། 

༣༥ སོར་ཚད་ཆྲེན་མོ།    སྨན་རྩྱིས་ཁང་། 

༣༦ ལྡུམ་བུའྱི་སོང་ཐུན་ཉྱི་མའྱི་དབང་པོ་ཉྱི་འོད་རབ་གསལ། སྐམ་གཡུང་དྲུང་ཉྱི་རྒྱལ།  ’’ 

༣༧ ཉྲེར་མཁོའ་ིསྨན་སོར་ཕོགས་བསྱིགས་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩྱིའྱི་གཏྲེར་མཛོད།      
      བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ།  གསར་ཐོན། 

༣༨ སྨན་སོར་ལྲེགས་བསྱིགས་ཡང་གསལ་སོན་མྲེ། ཐུབ་པ་ཚེ་རྱིང་དང་དཀོན་མཆོག་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་བསྱིགས།  
          གསར་ཐོན། 

༣༩ བོད་སྨན་སོར་བདྲེ་ཆྲེན་མོ། ལྷ་ས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་། བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། 

   གསར་ཐོན། ༢༠༠༤33  

༤༠ བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་ཚིག་མཛོད་ཆྲེན་མོ། ལྷ་ས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་། རྩོམ་སྱིག་པ་གཙོ་བོ་དག་འདུལ། 

          གསར་ཐོན། ༢༠༠༦34 

 

                                                           
33

  ༢༠༠༧།༡༠།༦ བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། 
34

 ༢༠༠༧།༡༠།༦ བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། 
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༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་༡༢ པའྱི་ནང་གསྲེས་༢ པའྱི་དགོངས་དོན་སྨན་རྫུས་དང་སྨན་
རྒྱུར་བསྲེ་ལྷད་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་ཕོགས་ཀྱི་ཟུར་འཛར། ཁ༽ པ། 

སྨན་རྒྱུ་བསྲེ་ལྷད་ཀྱི་དོན་གནད། 

༡། གཞུང་བཤད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་སྲེང་ནུས་པ་མྱུར་དུ་ཐོན་ཐབས་སུ་རྫས་སོར་སྨན་རྫས་བསྲེས་པ། 

༢། སྨན་རྒྱུ་རུལ་སུངས་དང་རྫས་ལྷད་རྱིང་སོང་ཅན། 

༣། སྨན་དང་སྨན་རྒྱུའྱི་འཇོག་ཡུལ་ཡོ་བྱད་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་ཛར་ཛོར་དང་རྫས་ལྷད་སོགས་འཕོད་བསྲེན་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་
 རྱིགས། 

༤། སོ་ཁོག་སོགས་སྨན་རྒྱུ་སྐམ་གསྲེས་དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱིས་དགོས་རྱིགས་ལ་ལག་ལྲེན་གཞུང་བཞྱིན་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བར་
 བྲེད་སོད་བྱྲེད་པ། 

༥། རང་ལུགས་སྨན་གཞུང་ནང་བྲེད་སོད་མྲེད་པའྱི་དྲེང་དུས་ཀྱི་དུག་རྫས་རྱིགས་བྲེད་སོད་བྱྲེད་པ། 

༦། སྨན་སོར་ནང་སྨན་བོངས་བསྐྱྲེད་ཆྲེད་རྒྱུ་རྫས་གཞན་བྲེད་སོད་བྱྲེད་པ། 

༧། ཚད་ལྡན་གྱི་རྱིན་ཆྲེན་རྱིལ་བུའྱི་རྱིགས་སོགས་བཤྱིག་ནས་སྨན་རྫས་གཞན་དང་བསྲེས་བསད་ཀྱིས་གསར་སོར་བྱྲེད་པ། 

༨། རང་ལུགས་སྨན་སོར་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཁུལ་གྱིས་གཞུང་འགལ་སྨན་རྒྱུ་བསྲེས་ལྷད་སོར་བཟོ་བྱས་པ། སྨན་རྫུས་ཀྱི་དོན་
 གནད་གཤམ་གསལ།  

༡ སྐྱོན་གནད་སྦས་བསྐུམ་ཆྲེད་རྱིལ་རྩྱི་འདྲ་མྱིན་བརྒྱབས་པ། 

༢ གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་སྨན་སོར་ཚད་ལྡན་ལྟར་མ་བྱུང་བ། 

༣ སྨན་ནུས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དང་། ཕྱི་འཐུམ་གྱི་འགྲེལ་བཤད། སོབ་སོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་སོགས་ནང་མགོ་སྐོར་དང་མ་ཡྱིན་ཡྱིན་
ལུགས་ཀྱིས་རྫུན་གཏམ་རྱིགས། 
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༤ སྨན་གཞུང་ནས་གང་བཤད་པ་དྲེ་ལས་ལྡོག་པའྱི་རྱིལ་རྩྱི་བྲེད་སོད་བྱྲེད་པ། 

༥ སྨན་མྱིང་རྫུས་ཏྲེ་སྨན་གཞུང་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཐོག་བཀྲམ་པའམ། བཙོང་པ། སད་པ། 

༦ བསླུ་སྲེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྲེ་སྨན་གྱི་ཤུབས་སམ་ཕྱི་སོམ། ཤོག་སམ། ལས་ཐམ་སོགས་གཞན་སྨན་ལྟར་ལད་བཟོ་
 བྱས་པ། 

༧ དྲེབ་སྐྱྲེལ་དངོས་མྲེད་པའྱི་བཟོ་གྲྭའམ། འགྲེམས་ཚོང་པ་གང་ཞྱིག་གྱིས་མྱིང་རྫུས་བཟོ་གྲྭའྱི་མྱིང་བྱང་དང་ལས་ཐམ་སོགས་ཀྱི་
 ཐོག་སྨན་བཟོ་བྱས་པ། 

༨ སྨན་གཞུང་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་བའྱི་སྨན་རྒྱུའམ་རྫས་རྱིགས་ཚབ་གཏོང་བྱས་པ། 

༩ སྨན་སོར་བ་གང་ཞྱིག་གྱིས་དངོས་པོ་ཡྱིན་ཁུལ་བྱས་ཀང་དོན་དུ་དྲེའྱི་བཟོ་དངོས་མ་ཡྱིན་པ། 

********************** 

 

 

 

 

 


