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༄༅། །བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་དཀའ་བཅུ་པའྱི་སབོ་གཉརེ་ཁང་ངསོ་ལནེ་བྱ་ཕགོས་ཀྱི་རྩ་འཛནི་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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དཀར་ཆག 

དོན་ཚན་དང་པོ།  མྱིང་དང་འགོ་འཛུགས། 

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན་དང་ཁྱབ་ཚད། 

དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཚིག་དོན། 

དོན་ཚན་བཞྱི་པ། དགོས་ངེས་ཆ་རེན། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ།  ངོས་ལེན་བྱ་ཕོགས། 

དོན་ཚན་དྲུག་པ། ངོས་ལེན་ཐོབ་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་པ་ཁག 

དོན་ཚན་བདུན་པ། ངོས་ལེན་ཕྱིར་བསྡུ། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། བཀོད་ཁྱབ་ལ་བརྡ་ལན་ཞུ་ཕོགས། 

དོན་ཚན་དགུ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 

 

   བསྐྱར་བཅོས་ཁག  
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སོན་གེང་། 

༄༅། །བཙན་བྱོལ་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་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའྱི་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་ 
མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཅེས་གསར་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་ 
རེས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ཟླ་༡ ཚེས་༥ ནས་ཉྱིན་གཉྱིས་ 
རྱིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་བསྐོངས་ཚོགས་ 
གནང་ནས་༼བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་༽ཅེས་ 
ཁྱིམས་ཡྱིག་གསལ་བསགས་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཁྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་ཆེས་མཆོའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ 
ཚོགས་ཤྱིག་དགོས་ངེས་ལ་བརེན་ཚོགས་བཅར་སྨན་པ་ཡོངས་ནས་ཆེས་མཐོའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
ཚོགས་མྱི་འོས་འདེམས་གནང། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆེས་མཐོའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ 
ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་༩ དང་༡༠ ནང་གསལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ཚད་ 
ལྡན་ཞྱིག་ནས་སོབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར་ཡོད་རྱིགས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་གངས་སྤྲད་འཐུས་གསུངས་པ་ལྟར་སོབ་
གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༦ ཟླ་༨ སྨན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་ 
སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་བྱ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་
བྲྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་ལྷུག་པོར་གནང་སེ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་རྱིགས་འཐུས་ཚང་ཞུས་རེས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥ ཟླ་༣ 
པའྱི་ནང་ཆེས་མཐོའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའ་བོད་ 
ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་བྱ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཉྱིད་ཐོག་མར་གཏན་འབེབས་ 
གནང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལོར་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དངོས་སུ་ལག་བསར་གནང་ཞྱིང་དངོས་ཐོག་ལགས་བསར་ 
སྐབས་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ཕད་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཟྱིན་བྲྱི་གནང་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་སྨན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ 
བཅུ་པའྱི་སྐབས་བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ་དང་། སར་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་སྨན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ 
ཐོག་སྨན་ལྷན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་སྱིག་གཞྱིར་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་རྱིགས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་ན་ད་ལན་ 
གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་བྱ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིར་བསྐྱར་བཅོས་ཐེངས་གཉྱིས་སོང་བའྱི་དོན་ 
ཚན་རྣམས་ཁ་གསལ་བཅུག་སྱིག་གྱིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།། 

********* 
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༄༅། །བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་དཀའ་བཅུ་པའྱི་སབོ་གཉརེ་ཁང་ངསོ་ལནེ་བྱ་ཕགོས་ཀྱི་ 

རྩ་འཛནི་སྱིག་གཞྱི།1 

དནོ་ཚན་དང་པ།ོ མྱིང་དང་འག་ོའཛུགས། 

༡།༡ སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དཀའ་བཅུ་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ངོས་ལེན་བྱ་ 
 ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་ཞེས་འབོད་རྒྱུ།

2
 

༡།༢ སྱིག་གཞྱིག་འདྱི་ཕྱི་ལོ།༢༠༠༥ ཟླ།༣ ཚེས།༦ ནས་འགོ་འཛུགས་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ། 

དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རནེ་དང་ཁྱབ་ཚད། 

༢།༡ སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསེས་ 
 ཀ་པ་དང་ཁ་པའྱི་འོག་བཀོད་སྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན།

3
 

༢།༢ སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ 
 ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན། 

4
 

དནོ་ཚན་གསུམ་པ། ཚགི་དནོ། 

༣།༡ སོབ་གཉེར་ཁང་ནྱི། 
 སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ངོས་འཛིན་བྱས་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་སྨན་
 པ་དཀའ་བཅུ་པའྱི་སོབ་སོང་བྱེད་ཡུལ་གྱི་བསྱི་གནས་མཐོ་སོབ་ཞྱིག་ལ་ཟེར།

5
 

                                                           
1
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 

2
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 

3
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 

4
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 

5
 བསྐྱར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༥།༤།༢༠༡༡ 
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༣།༢ སྱིག་གཞྱི་ནྱི། 
 བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་གསོ་རྱིག་ 
 སོབ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་དེ་ལ་ཟེར།

6
 

༣།༣  ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན། 
 གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་ཡོང་ཆེད་དུ་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གམ་སོབ་ 
 གཉེར་ཁང་དེ་ལ་གོ་དགོས།

7
 

༣།༤ སོབ་ཚན། 
 རྒྱུད་བཞྱིའམ་འབུམ་བཞྱི་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་སོ་སོའྱི་ཁྱིད་གཞུང་ཐོག་
 བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སོབ་ཚན་ཁག་ལ་གོ་དགོས།

8
 

༣།༥ སོབ་དུས། ལོ་ལྔའྱི་སོབ་ཡུན་གཅྱིག་ལ་གོ་དགོས། 

དནོ་ཚན་བཞྱི་པ། དགསོ་ངསེ་ཆ་རནེ། 

༤།༡ སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་ཁང་དང་། དགེ་ལས། སོབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའྱི་དགོས་ངེས་མཐུན་རེན། 

ཀ། གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་དེའྱི་ནང་མུ་མཐུད་སོབ་གཉེར་བ་བསྡུ་ལེན་ཐུབ་པ་དགོས་པ་ཡྱིན།
9
 

ཁ། སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་ཚན་གཙོ་བོ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་རྒྱུད་བཞྱིའམ་ 
 འབུམབཞྱི་གང་རུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས།

10
 

ག སོབ་ཕྲུག་གྱི་བདེ་ཐང་སད་སོབ་ཁང་སོགས་གུ་ཡངས་ཤྱིང་གཙང་ལ་མཁའ་དབུགས་རྒྱུ་ས་དང་ 
 གསལ་ཆ་དོད་པོ་ཡོད་དགོས་པ་ཡྱིན། 

                                                           
6
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 

7
 བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༡༢།༩།༢༠༠༨ 

8
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 

9
 བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༡༢།༩།༢༠༠༨ 

10
 བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༡༢།༩།༢༠༠༨ 



6 
 

ང་། གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་དགེ་ལས་ཀྱི་ཆ་རེན་དང་ཐོབ་ཐང་། སོབ་འཇུག་ 
 དང་སོབ་ཚན་བཀོད་སྱིག དཔལ་འབྱོར་སངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བཅས་ངེས་པར་དུ་དགོས་ 
 པ་ཡྱིན།

11
 

ཅ། ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ངེས་པར་ 
 དགོས་པ་དང། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ནྱི་སོབ་ཚན་དང་སོབ་འཇུག ཕྱི་ནང་ 
 མཐུན་རེན། ཡྱིག་རྒྱུགས། ལག་འཁྱེར། སོབ་ཡོན་སོགས་ཆ་ཚང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་དང་ 
 མཐུན་པ་ཡོང་མྱིན་ལྟ་རོགས་དང་སངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
 ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའམ་དྲུང་ཆེའྱི་སྐུ་ཚབ་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་འགན་ 
 དབང་ཡོད།

12
 

ཆ། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་། སྨན་སོར་ཁང་། བརག་དཔྱད་ཁང་། ནད་གསོ་ 
 ཁང་། ཚོགས་ཁང་། འཛིན་ཁང་། ཉུང་མཐར་སོབ་མ་གངས་༡༠ སྨན་དགེ་གཉྱིས་བཅས་ངེས་པར་ 
 འཛོམས་དགོས་པ་ཡྱིན།

13
 

ཇ། སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཚད་ཉམས་མོང་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ 
 ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་ཡོད་དགོས་པ་ཡྱིན།

14
 

༤།༢ སོབ་གཉེར་ཁང་ཚང་མའྱི་སངས་འཛིན་བྱེད་པོ་ནྱི་གང་ཟག་སེར་པ་མ་ཡྱིན་པར་གནས་ཡུལ་ 
 གཞུང་སོ་སོའྱི་འགོ་ལུགས་ལྟར་(Society Reg. Act.) ཁྱིམས་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་དེབ་སྐྱེལ་ 
 བྱེད་པའྱི་ཚོགས་པའམ་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རྩ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས།

15
  

༤།༣ གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་གནས་འགན་ལེན་ཐུབ་ཆེད་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ 
 ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་དུས་ཏོག་སྤྲོད་ཐུབ་པ་དང་། ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཀྱི་དགོས་དངུལ་དུས་ 

                                                           
11

 བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༡༢།༩།༢༠༠༨ 

12
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 

13
 བསྐྱར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༥།༤།༢༠༡༡ 

14
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 

15
 བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༡༢།༩།༢༠༠༨ 



7 
 

 ཐོག་འདོན་ཐུབ་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཏན་འཇགས་ཡོང་སོ་དང་། རྒྱབ་རེན་འདང་ངེས་ཡོད་ 
 དགོས། མ་ཟད་མ་འོངས་ལོ་གསུམ་གྱི་འཆར་རྩྱིས་ལྡེང་ངེས་ཡོད་པའྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཡྱིག་ཆ་དགོས་པ་ 
 ཡྱིན། 

16
 

༤།༤ སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སོབ་མ་གསར་འཇུག་གྱི་ཆ་རེན་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་དགོས་པ་དང་། ཤེས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ 
 རེན་དེ་དེང་རབས་ཀྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་ལག་འཁྱེར་དང་། དེ་དང་ཆ་མཉམ་པའྱི་ 
 ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ངེས་པར་དགོས་པ་ཡྱིན།

17
 

༤།༥ དགོས་མཁོ་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་སོབ་འཇུག་བྱེད་སངས་ཐད་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཞབས་ 
 སེགས་ཟུར་བཅད་ཆོག

18
 

དནོ་ཚན་ལྔ་པ།   ངསོ་ལནེ་བྱ་ཕགོས། 

༥།༡ སོབ་གཉེར་ཁང་གང་ཞྱིག་ནས་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་དང་ངོས་འཛིན་ཐོབ་སད་ཞུ་སྙན་ 
 འབྱོར་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ནས་མྱི་གསུམ་ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཟུར་འཛུགས་ཐོག་ 
 ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་དེར་རོགས་ཞྱིབ་ཆེད་བསྐོ་རོངས་གནང་རྒྱུ། ཚོགས་ 
 ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་མང་ཉུང་ཇྱི་ལྟར་ཡང་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་དཔང་ཚུལ་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱི་མྱི་ཞྱིག་ངེས་
 པར་དགོས་པ་ཡྱིན།

19
 

༥།༢ རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོས་རོགས་ཞྱིབ་ཟྱིན་རེས་ཟླ་གཅྱིག་ནང་ཚུད་ལྷན་ཚོགས་ 
 ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན།

20
 

༥།༣ ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སོབ་ཚན་གཞྱིར་བཞག་སེང་སོབ་གཉེར་ཁང་སོ་སོའྱི་ 
 ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སོབ་ཚན་ངོས་ལེན་ཐོབ་པ་རྣམས་ནས་ལོ་གསུམ་ 

                                                           
16

 བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༡༢།༩།༢༠༠༨ 

17
 བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༡༢།༩།༢༠༠༨ 

18
 བསྐྱར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༥།༤།༢༠༡༡ 

19
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 

20
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 



8 
 

 རེའྱི་མཚམས་སར་ཡང་སོབ་གཉེར་ཁང་སོ་སོའྱི་སོབ་ཚན་ལ་སྐྱར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་དང་། 
 བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་རྱིགས་ལ་ངོས་ལེན་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་འབུལ་དགོས།

21
 

༥།༤ གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་སོབ་གཉེར་ཁང་གང་ཞྱིག་ལ་ངོས་ལེན་མ་གནང་ཚེ། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ 
 སྙན་ཐོ་ཕུལ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ནས་བརྩྱིས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུད་ངོས་ལེན་མ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་
 བཅས་སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་ལ་གནས་ཚུལ་གཏོང་དགོས།

22
 

དནོ་ཚན་དྲུག་པ། ངསོ་ལནེ་ཐབོ་པའྱི་སབོ་གཉརེ་ཁང་ངསོ་ནས་གནང་དགསོ་པ་ཁག 

ངོས་ལེན་ཐོབ་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱིས་གཤམ་གསལ་དོན་གནད་ཁག་དང་ལེན་ཞུ་དགོས། 

༦།༡ ངོས་ལེན་ཐོབ་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་དེར་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའྱི་ 
 ཚོགས་ཆུང་ངམ་ལས་བྱེད་གང་རུང་གྱིས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་དུ་བལྟ་ཞྱིབ་གནང་ཆོག་པ་དང་ལྷན་
 ཚོགས་ནས་དགེ་འདོན་སྐྱོན་སེལ་གྱི་སངས་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བར་བརྩྱི་སྲུང་དང་ལེན་ཞུ་ 
 དགོས།

23
 

༦།༢ སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་ཁོ་ནའྱི་ཆེད་ཡྱིན་དགོས།
24

 

༦།༣ སབོ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་འཇུག་གནང་སྐབས་སོབ་ཕྲུག་གམ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཕ་མ་ནས་ཚུལ་མྱིན་གྱི་ 
 དངུལ་བསྡུ་བཞེས་གནང་མྱི་ཆོག 

༦།༤ སོབ་གཉེར་ཁང་གང་ཞྱིག་ནས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་ 
 བའྱི་སྱིག་གཞྱིའམ་ལམ་སོན་་གྱི་རེས་སུ་འབྲངས་དགོས་ཤྱིང་། སོབ་འཇུག་སྐབས་གཙོ་བོ་ཤེས་ཚད་ 
 གྲུབ་འབྲས་གཞྱི་བཞག་ཐོག་སོབ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་མར་སོབ་འཇུག་གྱི་གོ་སྐབས་འདྲ་ 
 མཉམ་སྤྲོད་དགོས་པ་ལས་ཕོགས་རྱིས་བྱེད་མྱི་ཆོག

25
 

                                                           
21

 བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༡༢།༩།༢༠༠༨ 

22
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 

23
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 

24
 བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༡༢།༩།༢༠༠༨ 

25
 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 
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༦།༥ རྒྱུད་བཞྱིའྱི་སོབ་ཚན་ནང་། 

 རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་དྲུག བཤད་རྒྱུད་ལེའུ་སོ་གཅྱིག མན་ངག་རྒྱུད་ལེའུ་གོ་གཉྱིས། ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལེའུ་ཉྱི་ཤུ་ 
 རྩ་ལྔ། མཇུག་དོན་ཡོངས་གཏད་ཀྱི་ལེའུ་གཉྱིས་བཅས་རེ་རེ་བཞྱིྱིན་ཡོངས་རོགས་ངེས་པར་དུ་སོབ་ 
 ཁྱིད་དགོས་པ་ཡྱིན། 

 འབུམ་བཞྱིའྱི་སོབ་ཚན་ནང་། 

 རྩ་བ་ཐུགས་འབུམ་མཁའ་སོན་ལེའུ་བདུན་དང་། གསོ་བྱེད་སྨན་འབུམ་དཀར་པོ་ལེའུ་སོ་གཉྱིས། 
 གསོ་ཐབས་དཔྱད་འབུམ་ཁ་བོ་ལེའུ་སོ་གཅྱིག གསོ་བྱེད་ནད་འབུམ་ནག་པོ་ལེའུ་གོ་བཞྱི་བཅས་རེ་ 
 རེ་བཞྱིན་ཡོངས་རོགས་ངེས་པར་དུ་སོབ་ཁྱིད་དགོས་པ་ཡྱིན། 

༦།༦ དེབ་སྐྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཡོངས་ཐོན་རྒྱུགས་ཆེ་མོའྱི་སྐབས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ 
 ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་ཟུར་དཔང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས།

26
 

༦།༧ སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པ་སོབ་ཐོན་རེས་ཚད་ལྡན་ལག་འཁྱེར་སེང་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་སོབ་ཐོན་ཟྱིན་ 
 ཞེས་པའྱི་གོ་མྱིང་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་འགྱུར་འགོད་དགོས།

27
 

དནོ་ཚན་བདུན་པ། ངསོ་ལནེ་ཕྱིར་བསྡུ། 

༧།༡ དོན་ཚན་༦པའྱི་༼༥༽ནང་གསལ་སོབ་གཉེར་ཁང་གང་ཞྱིག་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ 
 འབེབས་ངོས་ལེན་གནང་བའྱི་སོབ་ཚན་ཡོངས་རོགས་སོབ་ཁྱིད་མ་གནང་ཚེ། སོབ་གཉེར་ཁང་ 
 དེའམ་དེའྱི་སོབ་ཚན་ལ་སར་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནང་བའྱི་ངོས་ལེན་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ཆོག་པ་ 
 ཡྱིན།

28
 

༧།༢ ངོས་ལེན་ཕྱིར་བསྡུའྱི་བཀའ་ཁྱབ་སོང་རེས་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ཚུད་སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་ནས་བསྐྱར་དུ་ 
 ངོས་ལེན་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་འབུལ་མྱི་ཆོག དེ་རེས་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་སྙན་འབྱོར་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ 

                                                           
26

 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 

27
 བསྐྱར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༥།༤།༢༠༡༡ 

28
 བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༡༢།༩།༢༠༠༨ 



10 
 

 ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཚོད་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུ། 
 ད་དུང་སོབ་འཁྱིད་སོགས་ཕྱི་ནང་གྱི་ཡར་རྒྱས་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བའྱི་ར་འཕོད་བྱུང་མཚམས་སོབ་
 གཉེར་ཁང་དེའྱི་སོབ་ཚན་ལ་ངེས་ལེན་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་མ་ཟད། དེ་ནས་བརྩྱིས་པའྱི་ལོ་གསུམ་རྱིང་ 
 ངོས་ལེན་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་འབུལ་བཞེས་མྱི་ཆོག

29
 

དནོ་ཚན་བརྒྱད་པ། བཀདོ་ཁྱབ་ལ་བརྡ་ལན་ཞུ་ཕགོས། 

བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཏང་བའྱི་བཀོད་ཁྱབ་སོབ་གཉེར་སོ་སོར་འབྱོར་ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་གངས་
སུམ་ཅུའྱི་ནང་ཚུད་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོས་ལ་ཡྱིག་ཐོག་འབྱོར་ལན་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན།

30
 

དནོ་ཚན་དགུ་པ།  སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ། 

དགོས་མཁོ་ནམ་བྱུང་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་བའྱི་དབང་ཚད་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་
ཚོགས་ལ་ཡོད། 
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 བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༨།༩།༢༠༡༥ 


