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 ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༣ ལྱོར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དྱོན་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སྒྱོན་པ་རྱི་ཊ་ཨྱི་

ཛ་སག་ཌྱི་ཡ་ཡེ་ Rita Izsak-Ndiaye མཆྱོག་གྱིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ལ་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་

ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་དང་དཀའ་ངལ་སྱོར་གྱི་ལྱོ་འཁྱོར་སྙན་ཐྱོ་ཕུལ་ཡྱོད།  ཁྱོ་མྱོའྱི་སྙན་ཐྱོའྱི་ནང་ས་ཁུལ་གང་

སར་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཐྱོབ་ཐང་ལྱོངས་སུ་སྤྱོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡྱོད་པའྱི་གནས་

ཚུལ་འཁྱོད་ཡྱོད། གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཁྱོངས་སུ་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་བའྱི་རྱིགས་ལ་སྱོབ་སྦྱོང་གྱི་གྱོ་སབས་དང་

བྱིས་པ་ཚོར་རང་གྱི་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་ཐྱོབ་པར་ཚོད་འཛིན་ཡྱོད་པ། དེ་བཞྱིན་སྤྱི་ཚོགས་དང་གསར་འགྱོད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པར་ཚོད་འཛིན་ཡྱོད་པ་བཅས་འཁྱོད་ཡྱོད། ཁྱོ་མྱོས་འཛམ་གྱིང་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་སད་ཡྱིག་མང་པྱོ་ཞྱིག་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྱིམ་པར་ངྱོས་འཛིན་བེད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཆེ་ཁག་གྱི་དབང་སྒྱུར་དང་། ཤུགས་

རྐེན། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་མཁན་ཉུང་དུ་འགྲྱོ་བ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འྱོག་ཉམས་རྒུད་དང་རྩ་མེད་དུ་འགྲྱོ་

ཉེན་ཆེ་བའྱི་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡྱོད། ཁྱོ་མྱོས་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་གཞྱིའྱི་གནད་དྱོན་གཙོ་བྱོ་དགུ་ངྱོས་འཛིན་གྱིས་གྱོ་བསྡུར་བས་ཡྱོད། 

དང་པྱོ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་བའྱི་རྱིགས་སྱོར་གནས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཉེན་ཁ། 

གཉྱིས་པ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལ་ངྱོས་འཛིན། གསུམ་པ། སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པ། བཞྱི་པ། སྱོབ་གསྱོ་དང་འབེལ་བའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག ལྔ་པ། གསར་འགྱོད་བརྒྱུད་ལམ་

དང་འབེལ་བའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག དྲུག་པ། འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁྱིམས་ལུགས་ལ་འབེལ་བའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་ཡྱིག བདུན་པ། མྱིའྱི་མྱིང་དང་ས་མྱིང་མཚོན་རྟགས་བཅས་སུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པ། བརྒྱད་པ། དཔལ་

འབྱོར་དང་སྱིད་དྱོན་ལས་རྱིགས་ནང་ཞུགས་པ། དགུ་པ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་གནས་ཚུལ་སེལ་བ་དང་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་ལས་རྱིགས་སྤྱོད་པ། 

 ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི། སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བེད་མཁན་དང་ཐྱོབ་ཐང་དང་འབེལ་ཡྱོད་ཚོར་

ལག་ལེན་དངྱོས་ཀྱི་ཁྱོད་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ཡྱོངས་རྱོགས་ཤེས་

རྟྱོགས་ཡྱོང་བར་སྔར་བས་གཞྱོགས་འདེགས་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ལ། སྱིད་གཞུང་གྱི་ཆེད་སྤྱོད་སད་ཡྱིག་དང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་

ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱིས་སད་ཡྱིག་གང་ཞྱིག་ལ་འདྱོད་མྱོས་བེད་པར་བརྩྱི་འཇྱོག་དགྱོས་པའྱི་འགན་འཁུར་གཉྱིས་པྱོ་དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་

བར་འབད་བརྩྱོན་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གྱོང་སེལ་གཏྱོང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གྱིང་གྱི་སད་ཡྱིག་

སྣ་མང་སྲུང་སྐྱོབ་ཡྱོང་བར་ནུས་པ་འདྱོན་ཐུབ། དེ་བཞྱིན་ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི། 

•  སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ལ་སད་ཡྱིག་འདེམས་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྣ་ཚོགས་ཡྱོད་པ་

གསལ་སྟྱོན་བ་རྒྱུ།

•  སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ལ་སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོར་འགན་འཁུར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱོད་སྱོར་

གསལ་སྟྱོན་བ་རྒྱུ། 

•  སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལག་བསྟར་ཡྱོང་བར་ཕན་ནུས་ལྡན་པའྱི་བེད་ཐབས་རྱིགས་

ཡར་རྒྱས་གྱོང་འཕེལ་གཏྱོང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྒྱུ། 

•  གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཚུད་པ་དང་མཉམ་ཞུགས་ཡྱོང་བ། ཁྱོ་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལག་བསྟར་

དྱོན་འཁྱྱོལ་ཡྱོང་བ་བཅས་ལ་འཚམས་པའྱི་བེད་ཐབས་འདྱོན་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན།

ལམ་སོན་ཡིག་ཆ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཁྱབ་ཚད།
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 “སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་” དང་ “སད་ཡྱིག་འགན་ལེན་” ནྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་དང་། མྱི་

སེར། ཚོགས་སེ་གཞན་བཅས་ཀྱི་ངྱོས་ནས་སད་ཡྱིག་གང་ཞྱིག་འདེམས་པའམ་སྤྱོད་པ་ལ་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་

ཡྱོད་པའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ཞྱིག་ཡྱིན། དུས་རྒྱུན་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ནྱི་སད་ཡྱིག་འགན་ལེན་ལས་རྒྱ་ཆེ་

བར་ངྱོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་

ཐྱོབ་ཐང་ལག་བསྟར་གནད་སྱིན་ཡྱོང་བར་གཞྱི་རྩའྱི་བེད་ཐབས་དང་བེད་ཐབས་གཞན་གང་ཡྱོད་སྱོར་ལ་གྱོ་

བསྡུར་ཡྱོང་སད་བརྡ་ཆད་འདྱི་གཉྱིས་ཀ་བཀྱོལ་ཡྱོད། སད་ཡྱིག་ནྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་

གཞྱི་རྩ་ཡྱིན་ལ། ངྱོ་བྱོ་མཚོན་བེད་གལ་ཆེ་ཤྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་སད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དྱོན་ནྱི། 

སབས་རེར་སྣང་ཆུང་བེད་པ་དང་། གྲས་ནས་ཕུད་པ། དབེ་འབེད་བེད་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འྱོག སད་ཡྱིག་

གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ལ་ཐུན་མྱིན་གྱི་རྣམ་པ་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ངྱོ་བྱོ་རྒྱུན་འཛིན་བེད་པར་འདུ་

ཤེས་དྲགས་པྱོ་སྐེད་བེད་ཅྱིག་དང་གལ་གནད་ཆེན་པྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

 སད་ཡྱིག་འགན་ལེན་གྱི་གྱོ་དྱོན་ནྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བེ་བག་གྱི་སད་ཡྱིག་ཅྱིག་

ཕྱོགས་མང་པྱོར་སྤྱོད་པའམ། ཡང་ན། སེར་གྱི་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་སྨྲ་བརྱོད་དང་སད་ཡྱིག་འདེམས་ཀ་ལ་ཐེ་གཏྱོགས་

མྱི་བེད་པའྱི་འགན་ཁུར་དེ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སམ་ས་གནས་ཡུལ་མྱིས་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པ་ལ་ངྱོས་

འཛིན་ནམ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་པའྱི་འགན་ཁུར་ལའང་གྱོ་ཆྱོག སད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ནྱི་

སད་ཡྱིག་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དྱོན་སེལ་ཐབས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་སད་ཡྱིག་སྣ་

ཚོགས་ཡྱོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་བཅས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་དང་ངྱོས་

འཛིན་ཁག་གཞྱི་རྩར་བཟུང་བའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྐེན་ཞྱིག་ཡྱིན། སད་ཡྱིག་ཐྱོབ་ཐང་ནྱི་དབེ་འབེད་འགྱོག་པའྱི་

ཁྱིམས་ལུགས་དང་། སྨྲ་བརྱོད་རང་དབང་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་། མྱི་སེར་གྱི་འཚོ་གནས་ཐྱོབ་ཐང་། སྱོབ་གསྱོའྱི་ཐྱོབ་ཐང་། 

སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱིས་སྱོ་སྱོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་

ལྟ་བུའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་མང་པྱོའྱི་ནང་འཁྱོད་ཡྱོད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལྱོ་ ༡༩༩༢ ལྱོར་

མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་དང་། ཆྱོས་ལུགས། སད་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་

ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་བསྒགས་ཡྱིག་དང་། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོ་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་

ཚོགས་སེའྱི་སད་ཡྱིག་དང་སྱོབ་གསྱོའྱི་རྩ་དྱོན་གསུམ་གྱི་ཡྱིག་ཆ། མྱི་རྱིགས་དང་། ཆྱོས་ལུགས། སད་ཡྱིག་བཅས་

ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་བསྒགས་ཡྱིག་ལག་བསྟར་བེད་སྟངས་སྱོར་ལ་མཉམ་འབེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དྱོན་གེང་བའྱི་ཚོགས་ཆེན་སབས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད། གྲྱོས་མཐུན་རྩ་

འཛིན་ཡྱིག་ཆའྱི་འབྱི་དྱོན་ལྟར་ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་

བརྱོད་དྱོན་བེ་བག་ཏུ་འགྲེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་གསུམ་པ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འགན་ལེན་སྱོར་ལ་

ནྱོར་ཝེའྱི་རྒྱལ་ས་ཨྱོ་སུ་ལྱོ་རུ་ཡུ་རྱོབ་བདེ་འཇགས་དང་མཉམ་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྱོད་ལྟ་བུའྱོ།། སྤྱིར་

བཏང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཙམ་རེ་ཡྱོད་ནའང་། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་འདྱི་དག་ཚང་མས་སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་

ཚོས་སད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལ་འགན་འཁུར་དགྱོས་ལུགས་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་གེང་གྱི་

ཡྱོད། རྩ་དྱོན་འདྱི་ལ་གཞྱིགས་ན།  

ས་བཅད་དང་པོ། ཅི་ཞིག་ལ་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ཟེར་རམ།
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• སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ས་གནས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལ་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་

ཐང་ཇྱི་བཞྱིན་བརྩྱི་འཇྱོག་བ་དགྱོས། 

• རྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་སྣ་མང་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ངྱོས་འཛིན་དང་གུ་ཡངས་བེད་པ། ཕན་ཚུན་བརྩྱི་

བཀུར་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ཡྱོངས་ནས་བསམ་ཤེས་དང་མཉམ་འབེལ་ཡྱོང་བ་བ་དགྱོས། 

• སད་ཡྱིག་འགན་ལེན་ལག་བསྟར་ལ་སན་པའྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟྱོན་ཁ་གསལ་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིད་བྱུས་

བཟྱོ་དགྱོས། 

• སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཚད་དང་རན་པྱོའྱི་སྱོ་ནས་སད་ཡྱིག་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད་པའམ་ཡང་ན་

སད་ཡྱིག་སྣ་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་པ་དང་སེར་གྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་གྱི་སད་ཡྱིག་རང་དབང་གྱི་རྩ་དྱོན་བཅས་

གཞྱི་རྩར་བཟུང་སྟེ་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་འགན་ཁུར་ལག་བསྟར་བ་དགྱོས། 

• སྱིད་གཞུང་ངྱོས་ནས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྤྱོད་པ་དང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལ་བརྩྱི་བཀུར་བེད་པའྱི་

ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་ཡྱོང་སད། གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་ཁྱོད་གྱོ་སབས་དང་མཐུན་རྐེན་སྣ་ཚོགས་བསྐྲུན་

དགྱོས། དེ་ལྟར་བས་ཚེ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་མཁན་ཚོས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གྱོ་སྒྱིག་བས་པའྱི་

ལས་རྱིགས་དང་མཐུན་རྐེན་འཐྱོབ་སད་རེ་སྐུལ་ཞུ་མྱི་དགྱོས་པར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དགྱོས་མཁྱོར་གཞྱིགས་ཏེ་ངལ་

མེད་དུ་ལྱོངས་སུ་སྤྱོད་ཆྱོད། 

• སད་ཡྱིག་གྱི་འགན་ལེན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དྱོན་སེལ་བའམ་ལེགས་བཅྱོས་ཡྱོང་སད། ཁྱིམས་ཁང་

དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སེ་ཚན་ཁག་ལ་བསམ་འཆར་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གང་ལེགས་བསྐྲུན་དགྱོས། 

 རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་མང་པྱོ་ཞྱིག་གྱིས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་རྩ་དྱོན་འདྱི་དག་ལག་བསྟར་ཡྱོང་

བར་སྐུལ་འདེད་དང་ལག་བསྟར་བེད་ཕྱོགས་གསལ་པྱོ་ཡྱོང་སད་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། ལམ་སྟྱོན། མཐུན་རྐེན་སྱོགས་

ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡྱོད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ངྱོས་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དྱོན་གེང་བའྱི་ཚོགས་

ཆེན་དང་། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོ་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་པའྱི་བེ་བག་གྱི་

སད་ཡྱིག་དང་སད་ཡྱིག་སྣ་ཚོགས་པའྱི་སེ་ཚན། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གྲྱོས་མཐུན་རྩ་འཛིན་ཡྱིག་

ཆའྱི་སྱོར་ལ་ཡུ་རྱོབ་ཀྱི་སྱོབ་སྟྱོན་ལྷན་ཚོགས། ཡུ་རྱོབ་བདེ་འཇགས་དང་མཉམ་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྱོར་གྱི་ཆེས་མཐྱོའྱི་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ནས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལག་བསྟར་བེད་ཕྱོགས་ཐད་
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འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། ལམ་སྟྱོན། མཐུན་རྐེན་བཅས་རྒྱུན་མར་ཡར་རྒྱས་ཡྱོང་

སད། ཤེས་ཡྱོན་བརེ་རེས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར། ཆེད་ལས་བཅས་ཡྱོང་བར་སྱིངས་ཆ་སྐྲུན་གྱི་ཡྱོད། འདྱི་དག་ཚང་མའྱི་

ཁྱད་ཆྱོས་གལ་ཆེན་གཅྱིག་ནྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཐྱོབ་ཐང་དེ་རྱིགས་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་

དང་འབེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་བཟྱོ་བ་དང་། ལག་བསྟར་བེད་པ། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པ་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དུ་བེ་བག་

གྱི་གནད་དྱོན་སྣ་ཚོགས་ཐད་ཡྱིད་རྟྱོན་རུང་བའྱི་རྒྱུ་ཆ་འཛོམ་པྱོ་ཡྱོད་པ་དེ་ཡྱིན་ལ། སབས་བསྟུན་ལས་རྱིགས་

དང་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱོད། 

 དེ་བཞྱིན་ཆྱིངས་ཡྱིག་དང་། ཁྱིམས་ལུགས། ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་དག་ནང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་དང་

འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བཞྱི་གཙོ་བྱོར་འཛིན་གྱི་ཡྱོད། 

1. ཆེ་མཐོང་། འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་ཀྱི་དྱོན་ཚན་དང་པྱོའྱི་ནང་། འགྲྱོ་བ་མྱི་

ཚང་མར་སྐེ་བའྱི་རང་དབང་དང་། ཆེ་མཐྱོང་དང་ཐྱོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡྱོད་ཚུལ་འཁྱོད་ཡྱོད། འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་

ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་སྒྱིག་སྱོལ་དང་རྩ་དྱོན་ཡྱིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གྱོང་

སེལ་ཐད་གལ་ཆེན་པྱོ་ཡྱིན། 

2. རང་དབང་།  སེར་གྱི་བ་གཞག་ཁྱོད་སད་ཡྱིག་འདེམས་ཀ་ནྱི་སྨྲ་བརྱོད་རང་དབང་དང་། མྱི་སེར་གྱི་

འཚོ་གནས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་། སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཆྱོག་པའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་ངམ། དབེ་འབེད་

འགྱོག་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལྟ་བུའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཐྱོབ་ཐང་རྱིགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཡྱོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔེར་ན། མྱི་

སེར་གྱི་ཚོང་ལས་དང་། སྒྱུ་རྩལ། ཆྱོས་ལུགས། ཆབ་སྱིད་སྱོགས་ཀྱི་བེད་སྱོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དེ་ལ་འགྲྱོ་བ་

མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཡྱོད་པ་ལྟ་བུའྱོ།། 

3. འདྲ་མཉམ་དང་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པ། དབེ་འབེད་འགྱོག་པ་དེས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་གནས་

ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་མེད་པར་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་དང་། མཐུན་རྐེན། རྒྱབ་སྐྱོར། ཐྱོབ་ཐང་སྱོགས་སད་ཡྱིག་ལ་

གཞྱིགས་ཏེ་སྦྱོར་སྤྱོད་བེད་པ་བརྒྱུད། གྲས་སུ་མྱི་ཚུད་པ་བཟྱོ་བའྱི་བ་སྤྱོད་ལ་བཀག་འགྱོག་བེད་ཀྱི་ཡྱོད།

 

4. ངོ་བོ། སད་ཡྱིག་གྱིས་འཛིན་པའྱི་ངྱོ་བྱོ་ནྱི། མྱི་སེར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ཡང་ན་སྱིད་གཞུང་བཅས་གང་གྱི་

ངྱོས་ནས་ཡྱིན་ཡང་གཞྱི་རྩ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡྱོད། འདྱི་ཡང་སྨྲ་བརྱོད་རང་དབང་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་དང་། མྱི་སེར་གྱི་འཚོ་

གནས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་། སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཆྱོག་པའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་ངམ། དབེ་འབེད་འགྱོག་

པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་བཅས་ཀྱི་ངྱོས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བ་ཆྱོག

 སད་ཡྱིག་ལ་འགན་ལེན་བེད་པའྱི་གནད་དྱོན་ཁག་ནྱི། ༡༽ སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་དང་
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འབེལ་བའྱི་ལས་རྱིགས་ཀུན་གྱི་ཁྱོད་ངྱོས་འཛིན་ཡྱོད་དགྱོས། ༢༽ སད་ཡྱིག་འདེམས་ཀ་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། སྤྱི་

ཚོགས། མྱི་སེར་བཅས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོའྱི་གནད་དྱོན་དང་འབེལ་བ་དམ་པྱོ་ཡྱོད།  ༣༽ གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་མཉམ་

ཞུགས་བེད་པ་དང་གྲས་སུ་ཚུད་པར་ཤུགས་རྐེན་ཡྱོད། ༤༽ སད་ཡྱིག་གྱི་གནད་དྱོན་སེལ་བར་དྱོ་མཉམ་མ་ཡྱོང་

བའམ་ཡང་ན་དགེ་མཚན་ལྡན་པའྱི་ཐབས་ལམ་རྱིགས་མ་སྤད་ཚེ། ལྱོགས་སུ་འབེད་པའམ་ཟུར་ལ་ཕུད་པའྱི་

བསམ་བྱོ་བསྐེད་ནས། ༥༽ གནས་བབས་དང་གནས་སྟངས་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱོད་བརྟན་ལྷྱིང་མེད་པ་དང་རྩྱོད་རྱོག་

འབྱུང་གྱི་ཡྱོད། འཛམ་གྱིང་ཁྱྱོན་ཡྱོངས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་སྱོ་སྱོར་ཁྱད་ཆྱོས་མྱི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡྱོད་པའྱི་ཁྱོད་སད་

ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལག་བསྟར་བེད་ཐབས་དེ་བརྒྱ་གྱོ་གཅྱིག་ཆྱོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱོང་མྱི་ཐུབ། 

 ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་འདྱིས་སད་ཡྱིག་ལ་འགན་ལེན་བེད་པའྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་བརྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་ལ། 

སད་ཡྱིག་གྱི་གནད་དྱོན་ཐད་ཆེ་མཐྱོང་དང་། རང་དབང་། འདྲ་མཉམ། ངྱོ་བྱོ་བཅས་སྙྱིང་བྱོར་བཟུང་སྟེ་ལག་

བསྟར་ཡྱོང་བ་དང་།  སྱིད་གཞུང་ངྱོས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་འགན་དབང་ལེགས་འགྲུབ་ཡྱོང་བར་

སད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱྱོལ་ཡྱོང་བ་བཅས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་

སྐྲུན་གྱི་ཡྱོད། 
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 སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་གལ་ཆེན་པྱོ་ཡྱིན་པ་དེ་གསལ་པྱོ་རེད། འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལ་བརྩྱི་བཀུར་བེད་

པའྱི་འགན་འཁུར་ཡྱོད་པ་མ་ཟད། སད་ཡྱིག་བཀྱོལ་སྤྱོད་ནྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚུད་པ་

དང་མཉམ་ཞུགས་ཡྱོང་བར་འབེལ་བ་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད། 

༡) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་བྱིས་པ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལྡན་རག་ཐབས།

 

 འཛམ་གྱིང་ཡུལ་ཕྱོགས་གང་སར་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱིས་པ་ཚོར་སྱོབ་ཞུགས་ཀྱི་གྱོ་སབས་ཧ་ལམ་

མེད་པའམ་ཡྱོད་ཀང་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཡྱོད། 

 འཛམ་གྱིང་དངུལ་ཁང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ལྟར་ན། “འཛམ་གྱིང་ནང་སྱོབ་གྲྭ་འགྲྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་

བྱིས་པ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡྱིས་སྱོབ་གྲྭར་སྦང་བའྱི་སད་ཡྱིག་དེ་རང་ཁྱྱིམ་དུ་ཧ་ལམ་སྤྱོད་ཀྱི་མེད་ལ། འདྱི་ཡྱིས་མྱི་

ཚང་མར་ཤེས་ཡྱོན་ཐྱོབ་པའྱི་འགལ་རྐེན་ཆེ་ཤྱོས་དེ་སྟྱོན་གྱི་ཡྱོད། གྲུབ་འབས་མེད་པའྱི་ལག་ལེན་འདྱི་ཡྱིས་སྱོབ་

གཉེར་གྱི་ཚད་གཞྱི་དམའ་རུ་དང་སྱོབ་བྱོལ་གྱི་གྲངས་ཚད་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་གྱི་ཡྱོད།” ཉུང་མཐར་ལྱོ་དྲུག་ནས་

བརྒྱད་བར་སྱོ་སྱོའྱི་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་སྦྱོང་གྱི་གྱོ་སབས་རག་པའྱི་གྲུབ་འབས་ནྱི་ཧང་སང་དགྱོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕ་

སད་ཐྱོག་སྱོབ་སྦྱོང་གྱི་གྱོ་སབས་རག་པའྱི་བྱིས་པ་ཚོ་ནྱི་གདེང་ཚོད་དང་རང་མཐྱོང་ཡྱོད་མཁན། འཛིན་ཁང་

ནས་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད་ལ། སྱོབ་བྱོལ་གྱི་གྲངས་ཀ་ཉུང་བ། སྱོབ་གཉེར་གྱི་འབས་བུ་བཟང་

བ། ཡུན་རྱིང་སྱོབ་གྲྭ་འགྲྱིམ་པ། ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ལེགས་པ། ཕ་སད་དང་སྤྱི་སད་གཉྱིས་ལ་བང་ཆ་ལྡན་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

མ་ལི་Mali རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕ་སྐད་ཐོག་སོབ་ཁིད་བྱས་པའི་བྱིས་པ་ཚོའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀི་གྲུབ་འབྲས་ནི་སྤི་སྐད་

(སིད་གཞུང་གིས་སྤོད་པའི་སྐད་ཡིག- ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག)ཐོག་སོབ་ཁིད་བྱས་པ་ལས་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་སོ་

གཉིས་ཀིས་མཐོ་བ་ཡོད། 

ས་བཅད་གཉིས་པ། སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསར་བྱེད་པའི་གལ་གནད། 
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གཞི་རིམ་འོག་མ་སོབ་མཐར་ཕིན་ཚད། (ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ནས་ ༢༠༠༠)

ཁུངས། འཛམ་གྱིང་དངུལ་ཁང་། ཚང་མར་རང་གྱི་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤད་པ།  (ཕྱི་ལྱོ་༢༠༠༥)
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༢) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་བུད་མེད་ཚོའི་ནུས་པ་གོང་སེལ་དང་འདྲ་མཉམ་ཡོང་བར་ཕན་ནུས་ཐོན་གི་ཡོད་པ།

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་ནས་ཕུད་པའྱི་རྱིགས་སུ་

གྱུར་ཡྱོད། ཁྱོ་ཚོར་མྱི་རྱིགས་དབེ་འབེད་དང་ཕྱོ་མྱོ་དབེ་འབེད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་འྱོག སྱོབ་གྲྭ་འགྲྱིམ་པའྱི་གྱོ་སབས་དང་། 

སྱིད་གཞུང་གྱིས་ངྱོས་འཛིན་ཡྱོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་གམ་སྤྱི་སད་སྦྱོང་བའྱི་གྱོ་སབས་ཉུང་ཉུང་ལས་ཐྱོབ་ཀྱི་མེད། 

ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ལྟར་ན། ཁྱོ་ཚོར་རང་གྱི་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་སྦྱོང་སྤད་ཚེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕན་ནུས་ཆེན་པྱོ་

ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད། དེ་ལྟར་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་སྦྱོང་གྱི་གྱོ་སབས་དང་མཐུན་རྐེན་སྱོགས་སྤད་པ་ན། ཁྱོ་ཚོས་མུ་མཐུད་

སྱོབ་གཉེར་བེད་པའྱི་འདུན་པ་ཆེ་རུ་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད་ལ། སྤྱི་ཚོགས་ལས་ལྱོགས་སུ་བཀར་ཏེ་དབུལ་ཕྱོངས་སུ་ལུས་

པའྱི་གནས་སྟངས་ལས་ཐར་ཐབས་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད། 

 གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོར་འཕྱོད་བསྟེན་སྱོར་ལ་དྱོ་

སྣང་དགྱོས་ཚུལ་ལམ་སྟྱོན་བེད་སབས། ཁྱོ་རང་ཚོའྱི་ཕ་སད་ཐྱོག་ནས་ལམ་སྟྱོན་གནད་སྱིན་བས་ཚེ་ཡར་རྒྱས་

འགྲྱོ་ཡྱི་ཡྱོད་ལ། ལས་གཞྱི་སྣ་ཚོགས་ཁྱོད་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སྤྱོད་བས་ཚེ། བུད་མེད་མང་བ་

མཉམ་ཞུགས་བེད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པའང་ཆེ་རུ་འགྲྱོ་བར་ཕན་ནུས་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད་པ་བསྟན་ཡྱོད། 

ཕྲུ་གུ་བཙའ་སབས་སྐེ་གཡྱོག་མ་དང་སྦྲུམ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་སད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཚེ་ཕན་ཐྱོག་ཆེ་བ་ཡྱོད།

(ཝེད་ནམ་རྒྱལ་ཁབ།)

 ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ལྟར་ན། བྱིས་པ་བཙའ་བའྱི་གནས་སབས་སུ་འཕྱོད་བསྟེན་སྱོར་ལ་སྦྱོང་བརྡར་ཐྱོབ་པའྱི་སྐེ་གཡྱོག་མ་ཞྱིག་ཡྱོད་དགྱོས་རྒྱུ་

ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་ཡྱིན་འདུག ཝེད་ནམ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མངལ་སྦྲུམ་པའམ་བྱིས་པ་བཙའ་བའྱི་གནས་སབས་སུ་ཉྱིན་རེར་ཆ་སྙྱོམས་བུད་མེད་བདུན་

ནམ་ལྔ་ཙམ་རྐེན་ལམ་དུ་འགྲྱོ་ཡྱི་ཡྱོད། རྐེན་ལམ་དུ་འགྲྱོ་བའྱི་གྲངས་ཚད་མཐྱོ་ཤྱོས་ནྱི་ས་གནས་ཁུག་ཀྱོག་དང་རྱི་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྱོད་བེད་པའྱི་གྲངས་ཉུང་

མྱི་རྱིགས་རྣམས་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱོགས་གཅྱིག་ནས་བཤད་ན་དེ་ནྱི་བྱིས་པ་བཙའ་སབས་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པའྱི་རྱོགས་པ་མེད་པ་དང་འཕྱོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་

བེད་མཁན་འདང་ངེས་མེད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་ཡྱིན་འདུག་ལ། དེ་བཞྱིན་རྱིག་གཞུང་གྱི་བཀག་རྒྱ་ཡྱིས་ས་གནས་དེ་རྱིགས་སུ་བུད་མེད་མང་པྱོ་ཞྱིག་ལ་བྱིས་

པ་བཙའ་སབས་འཕྱོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའྱི་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་སྱོལ་མེད་པས་ཀང་ཡྱིན་འདུག 

 གནད་དྱོན་འདྱིའྱི་རྱིགས་སེལ་སད། སྱིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐྱོག་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་བའྱི་ལས་རྱིགས་གཉེར་མཁན་ཚོས་ས་གནས་བུད་མེད་

ཚོར་གྲྱོང་གསེབ་ཁུལ་དུ་བྱིས་པ་བཙའ་སབས་རྱོགས་རམ་བེད་པར་སྦྱོར་བརྡར་སྤྱོད་པའྱི་ལས་གཞྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། སྐེ་གཡྱོག་མ་གསར་པ་

རྣམས་ཀྱིས་སྦྲུམ་མ་ཚོའྱི་སད་དང་། རྱིགས་གཞུང་། ཆྱོས་དད་བཅས་ཧ་གྱོ་རྒྱུ་ནྱི། ནད་པའྱི་ངྱོས་ནས་འཕྱོད་བསྟེན་སན་བཅྱོས་ལ་ངྱོས་ལེན་དང་ཡྱིད་ཆེས་

ཡྱོང་ཐབས་ཀྱི་གནད་འགག་གཙོ་བྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན། གསར་དུ་སྐེ་གཡྱོག་མའྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཐྱོབ་པའྱི་བུད་མེད་ཊེ་ལགས་ཀྱིས་ “ངའྱི་ལས་ཀས་བུད་མེད་ཚོའྱི་

འདྱོད་པ་སྱོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག  ཁྱོ་ཚོས་ང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་པར་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་ཡྱོད་པ་རེད། དེ་ནྱི་ང་རང་གྲྱོང་གསེབ་འདྱིར་སྐེས་ནས་འཚར་ལྱོངས་

བྱུང་བས་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སེ་ཁག་གཅྱིག་ཡྱིན་པ། སད་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་བཅས་ཀྱིས་རེད།” ཟེར། ཡྱིད་ཆེས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱོ་

མྱོས་བུད་མེད་མང་པྱོ་ཞྱིག་ལ་འཕྱོད་བསྟེན་སན་བཅྱོས་སྣ་ཚོགས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱོད་ལ། སྔྱོན་ཆད་བུད་མེད་ཚོར་བྱིས་པ་བཙའ་སབས་སན་བཅྱོས་བེད་

སྱོལ་དེ་ཙམ་མེད་པའྱི་སྱོལ་རྒྱུན་གྱི་གྱོམས་གཤྱིས་ལས་ཐར་བར་ཡང་ནུས་པ་ཐྱོན་ཡྱོད། 

(ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཁུངས། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོ་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས། ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༢ ལྱོ།)
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༣) མཐུན་རྐེན་བེད་སྤོད་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་ཕན་པ། 

 སྱིད་གཞུང་གྱི་སྱོབ་གསྱོ་དང་དེ་མྱིན་གྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་ཁྱབ་ཁྱོངས་གཞན་དུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་

ཡྱིག་སྤད་ཚེ་འགྲྱོ་སྱོང་ཆུང་ལ་གྲུབ་འབས་ཆེ་བ་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད། སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སད་

ཡྱིག་གམ་སྤྱི་སྤྱོད་སད་ཡྱིག་ཁྱོ་ན་སྤྱོད་པའྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ལྱོ་རེའྱི་འགྲྱོ་སྱོང་ནྱི་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་

གསྱོ་སྤྱོད་པའྱི་འགྲྱོ་སྱོང་ལས་ལྡབ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཆུང་བ་ཡྱོད་ནའང་། གཞྱི་རྱིམ་འྱོག་མའྱི་ལྱོ་དྲུག་རྱིང་གྱི་འགྲྱོ་སྱོང་

གྱི་ཁྱྱོན་འབྱོར་ནྱི་ལྡབ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཙམ་གྱིས་ཆེ་བ་ཡྱོད། དེ་ནྱི་གཙོ་བྱོ་དུས་ལྟར་འཛིན་རྱིམ་འཕར་མ་ཐུབ་

པར་བསྐར་ལྡབ་བེད་པ་དང་སྱོབ་བྱོལ་བེད་པའྱི་གྲངས་ཚད་མཐྱོ་དྲགས་པས་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཚང་

མས་ཡག་པྱོ་གྱོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སད་ཅྱིག་གྱི་ཐྱོག་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་བེད་པ་དེའང་དམྱིགས་

བསལ་གྱིས་ནུས་པ་ཆེ་བ་དང་འགྲྱོ་སྱོང་ཆུང་བ་ཞྱིག་ཡྱོང་གྱི་མེད། གནད་དྱོན་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤད་ཚེ། འགྲྱོ་སྱོང་ཆུང་བ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱྱོན་ཡྱོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱོད།

༤) འབྲེལ་ལམ་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པར་ཕན་པ། 

 འཕྱོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ། སྱོབ་གསྱོ། ལས་ཞུགས་ལམ་སྟྱོན། ཁྱིམས་ལུགས་སྱོགས་

མང་ཚོགས་ཆེད་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པའྱི་ལས་རྱིགས་ཁྱོད་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤད་ཚེ་ཞབས་ཞུ་དང་

འབེལ་ལམ་ཐད་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད། འབེལ་ལམ་ནྱི་རང་གཞན་ཕྱོགས་གཉྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡྱོད་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པས། སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་མྱི་ཚང་མར་ཡུལ་དུས་གནས་བབ་གང་དུའང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་

གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཁྱོ་ན་སྤྱོད་པའྱི་དགྱོས་འདུན་འདྱོན་མྱི་རུང་། མང་ཚོགས་ཁྱོད་སད་ཡྱིག་མྱི་

གཅྱིག་པ་ཚོར་ཡང་ཁྱབ་ཐུབ་པའྱི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་དགྱོས། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོར་ཁྱོ་རང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་

ནས་འབེལ་འདྲྱིས་ཐུབ་པ་མ་བས་ཚེ། ཁྱོ་རང་ཚོའྱི་བསམ་པར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་དུ་མ་བཅུག་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚོར་བ་

སྐེ་ངེས་ཤྱིང་། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་ནས་འབེལ་འདྲྱིས་བས་པ་ན། མྱི་མང་པྱོ་ཞྱིག་ལ་ཐད་ཀར་

འབེལ་འདྲྱིས་བེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁྱོ་ཚོའྱི་ངྱོས་ནས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་གང་ལེགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱོད། སད་ཡྱིག་ནྱི་

འཕྱོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དུ་འགྱོག་རྐེན་ཆེ་ཤྱོས་དེ་ཡྱིན་པས། ཁྱོ་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་སྤད་པ་ན་ཁྱོ་ཚོའྱི་

ཚེ་སྱོག་ཀང་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད། 
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༥) བརྟན་ལིང་ཡོང་བ་དང་རོད་རོག་མི་འབྱུང་བར་ཕན་པ། 

 རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་ནང་ཅྱི་ཙམ་གྱིས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ཆེ་བ་ཡྱོད་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་དེའྱི་མངའ་ཁྱོངས་

ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཕན་ཚུན་འཁྱོན་འཛིན་དང་རྩྱོད་རྱོང་ཆུང་བ་ཡྱོད། དེར་བརྟེན་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་

སྤད་ཚེ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་མང་བ་བེད་པ་དང་། མཐྱོང་རྒྱུ་གྱོ་རྒྱུ་ཡྱོད་པ། 

ཁྱོ་ཚོར་ལས་ཀའྱི་གྱོ་སབས་རག་པ་སྱོགས་ལ་ཕན་གྱི་ཡྱོད། དེས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཐུན་སྒྱིལ་དང་བརྟན་ལྷྱིང་ཡྱོང་

བར་ཕན་གྱི་ཡྱོད། དེ་མྱིན་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཁྱོ་ན་མ་གཏྱོགས་མྱི་སྤྱོད་པ་དེ་ནྱི། 

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ལ་རྱོལ་གྱི་ཡྱོད་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་གྱི་ཡྱོད། འདྱི་ནྱི་རྩྱོད་

རྱོག་སྔྱོན་འགྱོག་ཆེད་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འགན་ལེན་སྱོར་ལ་ནྱོར་ཝེའྱི་རྒྱལ་ས་ཨྱོ་སུ་ལྱོ་རུ་ཡུ་

རྱོབ་བདེ་འཇགས་དང་མཉམ་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྱོད་ཡྱིག་ཆ་འཇྱོག་དགྱོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་

ཆགས་ཡྱོད། 

 

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གཙོ་བྱོར་བཟུང་ན་མྱི་ལ་བདེ་འཇགས་སྐྲུན་ཐུབ། (སྱོག་ཡུལ།)

 སྤྱིར་སྱོག་ཡུལ་ནྱི་ཡར་རྒྱས་འགྲྱོ་མགྱོགས་ནའང་། སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་

དེ་ཙམ་མེད་པར་རང་སྱོར་ལུས་ཡྱོད། གནད་དྱོན་འདྱིར་གཞྱིགས་ཏེ་ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༠༩ ལྱོར། སྱོག་ཡུལ་སྱིད་གཞུང་དང་། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱོབ་

གསྱོ་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བྱིས་པ་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་རྱོགས་དངུལ་ཚོགས་པ། མཉམ་

འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་ངྱོས་ནས་ཡུལ་དེའྱི་འབྱོག་པ་ཚུད་པའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་

རྱིགས་དང་། གྲྱོང་གསེབ་གཉྱོད་ཆུང་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསྱོ་དང་ཡུན་དུ་བདེ་འཇགས་ཡྱོང་ཐབས་སུ་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགྱོ་འཛུགས་བས་ཡྱོད། 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོ་དང་། འཕྱོད་བསྟེན་གྱོ་རྟྱོགས། ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་བཅས་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་བའྱི་ལས་གཞྱི་རྱིམ་པར་སེལ་

ཐུབ་པར་ས་གནས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་ཡྱིན། ས་གནས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་རྒྱང་སྱིང་བེད་པའྱི་རླུང་འཕྱིན་དང་བརན་འཕྱིན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

བེད་ཀྱི་ཡྱོད་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་། འཕྱོད་བསྟེན། སྱོབ་གསྱོ་སྱོགས་གནས་ཚུལ་གཞན་མཁྱོ་སྤྱོད་ཡྱོང་བར་ཕན་ཐྱོག་གྱི་ཡྱོད། ཚོང་ལས་

གཉེར་བའྱི་གྱོ་སབས་དང་། ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར། བྱིས་པ་དང་དར་མའྱི་སྱོབ་གསྱོ་སྱོགས་ཀྱི་ཁྱོད་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་ངྱོས་འཛིན་དང་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེ་རུ་བཏང་ཡྱོད།  ལས་འཆར་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་སྱོག་ཡུལ་གྱི་ད་ལྟ་དང་མ་འྱོངས་པའྱི་སྱིད་ཇུས་འདྱིང་བ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་

བཅས་ནྱི་སྟྱོང་ལྱོའྱི་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་སྱོ་ MDGs དང་ཁྱད་པར་དུ་སྟྱོང་ལྱོའྱི་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་སྱོའྱི་དྱོན་ཚན་བདུན་པ་དང་

མཐུན་པ་ཡྱོང་བ་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ལ། ས་གནས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གཙོ་བྱོར་འཛིན་པ་དེས་སྱིད་ཇུས་འདྱིང་མཁན་ཚོར་ཕན་ཐྱོག་ཆེན་པྱོ་ཡྱོང་རེ་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

(ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཁུངས། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོ་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས། ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༢ ལྱོ།)
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༦) སྐད་དང་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་གནས་ཐབས་ལ་ཕན་པ།

 

 འཛམ་གྱིང་ནང་སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡྱོད་པའྱི་ངྱོ་བྱོ་ཡལ་འགྲྱོ་བ་ནྱི། འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་

གཅེས་ནྱོར་མེད་པར་འགྱུར་འགྲྱོ་བའྱི་རྟགས་མཚན་ཡྱིན། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་

བས་པའྱི་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་ཁྱོ་ནའམ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐྱོག་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའྱི་སད་ཡྱིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཁྱོ་ན་ལ་འདྱོད་མྱོས་

བེད་པ་ཙམ་མྱིན་པར། ཐབས་ཤེས་གང་ཡྱོད་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལྟ་བུའྱི་ངྱོ་བྱོ་མཚོན་བེད་ཀྱི་

གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་རྱིགས་ལ་གདེང་འཇྱོག་བེད་དགྱོས་ལ། དེ་རྱིགས་དར་སེལ་དང་། རྒྱུན་སྐྱོང་། ཡར་རྒྱས་བཅས་

ཡྱོང་ཆེད་ལེགས་ཕྱོགས་ནས་གྱོམ་པ་རྱིམ་སྱོ་བ་དགྱོས། སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡྱོད་པའྱི་ངྱོ་བྱོ་གནས་

ཐབས་ལ་མཐུན་འགྱུར་བེད་པ་ནྱི། སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་ཡྱོང་བའྱི་དན་རྟགས་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་རང་ལྟ་མཆྱོག་

འཛིན་དང་རྱིགས་ཞེན་གྱི་དཀའ་རྱོག་སེལ་ཐབས་གཙོ་བྱོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་དང་ལེན་བེད་

པ་ནྱི། ཆྱོས་ལུགས་དང་རྱིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་མཉམ་གནས་ཡྱོང་ཐབས་ཀྱི་མངྱོན་རྟགས་གསལ་པྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། 

དེ་ནྱི་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྱིང་བཞྱིན་ལ་བརྩྱི་འཇྱོག་ཡྱོང་བའྱི་རྨང་གཞྱི་ས་བརྟན་སྐྲུན་པའང་ཡྱིན།  

 

 “རོད་རོག་རིགས་མ་བྱུང་གོང་ནས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ར་

ཁིམས་སུ་འཁོད་དེ། འོས་འདེམས་དང་། ཁིམས་ལུགས། སོབ་གསོའི་ལམ་ལུགས་

བཅས་ཀི་ཁོད་ལག་བསར་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ཚེ། རོད་རོག་རིགས་གཏན་ནས་མི་

འབྱུང་བའི་གོ་སྐབས་ཡོད་ངེས།”

ཁུངས། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོ་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས། 

(ཕྱི་ལྱོ་༢༠༠༧)

 “སྐད་ཡིག་ནི་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་ཀི་ར་བ་ཡིན། སྐད་

ཡིག་ནི་མིའི་རིགས་ཀི་ལས་གཞི་གང་ཞིག་རོམ་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀི་བསམ་ཚོར་

བརོད་པ། ངོ་བོ་བཅས་མཚོན་བྱེད་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། མི་ཚོར་རང་དབང་དུ་སོ་སོའི་

སྐད་ཡིག་སྤོད་འཇུག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་དུ་བཟུང་ཚེ། ཕུགས་འཕེར་བའི་གྲུབ་འབྲས་སོན་

ཐབས་ཀི་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་ནང་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བར་ཕན་ནུས་ཆེན་

པོ་ཐོན་ངེས།” 

ཁུངས། རྩྱོད་རྱོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་སྙྱིང་པྱོ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་། 

(ཕྱི་ལྱོ་༢༠༠༧)
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 སད་ཡྱིག་གྱི་གནད་དྱོན་ཐད་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གཞྱི་རྩར་འཛིན་ཐབས་དེ་ནྱི། ངྱོས་འཛིན་དང་། 

ལག་ལེན། ཡར་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ལས་འགན་དང་མཉམ་

བསྒྲུབ་ཡྱོང་ཐབས་ཤྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཆྱོག ཁྱིམས་ལུགས་དང་། སྱིད་ཇུས། ལག་བསྟར་བཅས་ཀྱི་ཁྱོད་སད་ཡྱིག་གྱི་

ཐྱོབ་ཐང་ནྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་སྒྱོམ་གཞྱིར་གཏྱོགས་པར་ངྱོས་འཛིན་དགྱོས། དཔེར་ན། དབང་འཛིན་པ་

ཚོས་ཐྱོབ་ཐང་འདྱི་དག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བ་བ་དང་སྤྱོད་ལམ་ཁྱོད་ཡ་མ་བལ་བ་ཞྱིག་ཅྱིས་ཀང་བ་དགྱོས་ལ། དེ་

འབེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའྱི་ཡུལ་གང་དུའང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བ་དགྱོས། 

 

སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལག་བསྟར་ཐད་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གཞྱི་རྩར་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་དྱོན་ནྱི།

 

• དེས་ས་གནས་དང་། རྒྱལ་ཁབ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱྱོན་བཅས་སུ་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སེལ་

ཡྱོང་ཐབས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་། བེད་ཐབས། ཞྱིབ་འཇུག ལག་བསྟར་བཅས་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་གྱི་ཡྱོད། སད་

ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ནྱི་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་དང་། ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག ཡང་ན་རྒྱུན་གཏན་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཚུལ་འགྲེལ་བརྱོད་བས་ཚེ། གྱོ་ནྱོར་སྐེ་བ་དང་། དགག་པ་རྒྱག་པ། དང་ལེན་མྱི་བེད་པ་སྱོགས་ཡྱོང་སྱིད། དེ་བས་

སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་རྣམས་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་སྒྱོམ་གཞྱིའྱི་ནང་བཅུག་སྟེ་གསལ་འདྱོན་བས་ཚེ། སད་

ཡྱིག་གྱི་གནད་དྱོན་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་སྱོ་སྱོའྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་

ཁྱིམས་ལུགས་ལ་མཐུན་སྦྱོར་བ་ཐབས་ཡྱོང་རེ་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད། 

• དེས་སད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིད་ཇུས་སྣ་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟྱོན་དང་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏྱོང་བར་ཕན་པའྱི་འགྲྱོ་

བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་སྣང་ཚུལ་བསྐྲུན་ཐུབ། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་བར་ཉམས་མྱོང་སེལ་རེས་དང་ཤེས་བ་བརེ་རེས་

ཀྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་རྣམས་ལས་དཔེ་ལེན་རེས་ཡྱོང་ཐུབ་ལ། དེས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ནྱི་

ཁྱིམས་ལུགས་དང་། སྱིད་ཇུས། བརྒྱུད་རྱིམ་བཅས་ལག་བསྟར་སབས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་ཚད་གཞྱིར་

མཐུན་པའྱི་ཆ་རྐེན་དུ་བསྒྱུར་བར་ནུས་པ་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད། 

• དེས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚད་གཞྱི་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་སྱིད་ཇུས་རྱིགས་ངྱོས་འཛིན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་

ཅྱིག་གྱི་མྱི་འབྱོར་གྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་སྣང་མེད་དུ་འདྱོར་བའམ་ཐ་ན་རྩྱོད་རྱོག་རྱིགས་འབྱུང་གཞྱིར་གྱུར་

བའྱི་སྱིད་ཇུས་དེ་རྱིགས་ཉུང་དུ་གཏྱོང་ཐབས་ལ་ཕན་ཐྱོག སད་ཡྱིག་གྱི་གནད་དྱོན་ཐད་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་

ལག་ལེན་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱོད་ཚེ། དེས་གནད་དྱོན་གལ་ཆེན་དང་ཤུགས་རྐེན་མྱི་ལེགས་པའྱི་རྱིགས་ངྱོས་

འཛིན་དང་ནྱོར་འཛོལ་རྱིགས་ལེགས་བཅྱོས་བ་བར་ཡང་ཕན་ངེས། 

• སད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་ཁྱབ་ཁྱོངས་གཙོ་བྱོ་བཞྱི་ཡྱོད། 

ས་བཅད་གསུམ་པ། སྐད་ཡིག་གི་གནད་དོན་ཐད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཞི་རར་འཛིན་པའི་བསམ་བོ་དང་ལག་ལེན།
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ཆེ་མཐོང་། 

 འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་ཀྱི་དྱོན་ཚན་དང་པྱོའྱི་ནང་། འགྲྱོ་བ་མྱི་ཚང་མར་སྐེ་

བའྱི་རང་དབང་དང་། ཆེ་མཐྱོང་དང་ཐྱོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡྱོད་ཚུལ་འཁྱོད་ཡྱོད་ལ། འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་

ལུགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ཡྱིན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྱོར་ལ་ཡྱོངས་ཁྱབ་གསལ་

བསྒགས་སེལ་བའྱི་ནང་། སྱིད་གཞུང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཡག་པྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ། དེས་ཁྱིམས་ལུགས་དང་། འཛིན་སྐྱོང་། 

མངའ་ཁྱོངས་བཅས་སུ་ཆེ་མཐྱོང་དང་ཐྱོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་སྱོས་ཞྱི་བདེ་དང་འཆམ་མཐུན་ཡྱོང་བར་བ་ངེས། དེ་

ལྟར་ན་ཚོ་བ་དང་སེ་ཁག་མྱི་འདྲ་བའྱི་རྱིགས་མཉམ་གནས་དང་སྱོ་སྱོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཡར་

རྒྱས་གཏྱོང་ཐུབ་པ་ཡྱོང་ངེས། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རེ་འདྱོད་སྱོང་བ་དང་ཐྱོབ་ཐང་ལ་འགན་ལེན་བེད་པ་ནྱི་

མྱི་ཚང་མའྱི་ཆེ་མཐྱོང་དང་འདྲ་མཉམ་ལ་བརྩྱི་སྲུང་བས་པ་ཡྱིན་ལ། དེས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་ཡྱོང་བར་ནུས་པ་ཐྱོན་པ་དང་། ཕྱི་ནང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཚང་མའྱི་འཆམ་མཐུན་

མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཉུང་དུ་གཏྱོང་ཐུབ། 

རང་དབང་། 

 སད་ཡྱིག་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་གལ་གནད་ཆེ་ཤྱོས་ཀྱི་ཆ་གཅྱིག་ནྱི་མྱི་སེར་དང་འབེལ་བ་ཡྱོད་པ་དེ་ཡྱིན་ལ། མྱི་

སེར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ནང་མྱི་སེར་གྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་རང་

དབང་གཏན་འབེབས་བས་ཡྱོད། འདྱིའྱི་ཁྱོངས་སུ་མྱི་སེར་གྱི་ཚོང་ལས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་རྱིགས། སྤྱི་

དམངས་ཀྱི་ཚོགས་སེ་དང་སེར་གྱི་ཚོགས་པ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་སེར་གྱི་གར་སྟེགས་

བསྐྲུན་པ། སེར་ངྱོས་ནས་སྱིད་དྱོན་ལས་རྱིགས་དང་ལས་རྱིམ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་པ། སེར་གྱི་དཔར་བསྐྲུན། ཐ་

ན་སེར་གྱི་མྱིང་སད་ཡྱིག་གང་ཞྱིག་གྱི་ཐྱོག་འབྱི་བ་སྱོགས་ཚུད་ཀྱི་ཡྱོད། སེར་གྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་ལས་རྱིགས་ནང་

སྱོབ་ཁྱིད་བེད་པ་དང་། གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་བེད་པར་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུའྱི་སེར་གྱི་ལས་རྱིགས་ཚང་མའྱི་ནང་སད་

ཡྱིག་སྤྱོད་པ་ནྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྡབ་གསྱིག་གཏྱོང་བའམ། 

མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྱོད་བསྟེན་ལ་དྱོ་ཕྱོག་གཏྱོང་བ། ཡང་ན། ཡ་རབས་ལུགས་དང་འགལ་བའམ། འཁྱོན་འཛིན་གྱི་

བསམ་བྱོའྱི་རྒྱུད་སྐུལ་དུ་གྱུར་བ་ལྟ་བུའྱི་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་གནས་སྟངས་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་མྱིན་ཚེ། སྤྱིར་

བཏང་གྱི་སད་ཆ་བཤད་པ་དང་། སྨྲ་བརྱོད་རང་དབང་། མྱི་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་འདེམས་ཀ་བཅས་ལ་ཚོད་

འཛིན་བ་མྱི་རུང་། སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ལ་གྲངས་ཉུང་ཡྱིན་པར་དམྱིགས་ཏེ་ཆེད་དུ་

ཐུབ་ཚོད་དང་འཇྱིགས་སྐུལ་སྱོགས་གཏན་ནས་བ་མྱི་ཆྱོག དེར་བརྟེན་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་

གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཚུད་པའྱི་འཁྱོན་འཛིན་དང་ཕྱོགས་འཛིན་གྱིས་དྱོ་ཕྱོག་མྱི་འབྱུང་

ཆེད་སྲུང་སྐྱོབ་བ་དགྱོས།

 གནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་སྱོ་སྱོར་གཞྱིགས་ཏེ་བེ་བག་གྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་ཁྱབ་ཁྱོངས་སྱོ་སྱོར་

འབེལ་སྦྱོར་བ་དགྱོས། དཔེར་ན། ཚོགས་མཆྱོད་སྱོན་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་སྤྱོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ནྱི་ཆྱོས་དད་རང་
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དབང་གྱི་གནད་དྱོན་དང་འབེལ་བ་ཡྱོད་པ་ལྟ་བུའྱོ།། སྤྱིར་བཏང་སད་ཡྱིག་གྱི་རང་དབང་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་

ལུགས་ནང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་གཙོ་བྱོ་ཞྱིག་ལ་ངྱོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། གཤམ་འཁྱོད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་

ཐྱོབ་ཐང་གྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་ནང་གསལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་འགན་འཁྱི་ཁག་ལ་གཞྱི་འཛིན་གྱི་ཡྱོད། 

• སྨྲ་བརྱོད་རང་དབང་དང་། ཚོགས་ཞུགས་བ་མྱིན་རང་དབང་། ཆྱོས་དད་རང་དབང་། 

• སེར་གྱི་འཚོ་གནས་ཐྱོབ་ཐང་། 

• གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕར་ཚུར་སྱོ་སྱོའྱི་ཕ་སད་སྤྱོད་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་། 

• དབེ་འབེད་རྱིགས་བཀག་འགྱོག་བེད་པ། 

 དབེ་འབེད་མེད་པའྱི་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ནྱི་སེར་གྱི་ལས་རྱིགས་གཅྱིག་པུ་ལ་ཁྱབ་པ་ཙམ་མྱིན་པར། 

སེར་ངྱོས་ནས་སད་ཡྱིག་གང་ཞྱིག་ལ་དགའ་མྱོས་བེད་པ་དང་སད་ཡྱིག་གང་ཞྱིག་འདེམས་ཀ་བེད་པའྱི་སད་

ཡྱིག་གྱི་སྱིད་ཇུས་སམ་ཁྱིམས་ལུགས་ལའང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། 

 སད་ཡྱིག་བཀྱོལ་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའྱི་མྱི་སེར་གྱི་རང་དབང་ནྱི། རང་དབང་དང་། འཆམ་མཐུན། མང་

གཙོ་བཅས་ལྡན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆྱོས་གཙོ་བྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱོབ་གསྱོ་དང་། ཁྱྱིམ་ཚང་། མྱི་སེར་གྱི་མྱིང་དང་། 

ས་གནས་ཀྱི་མྱིང་། སེར་གྱི་དཔར་བསྐྲུན་བདག་དབང་། གྱོག་འཕྱིན། གཞས། རྱིག་གཞུང་གྱི་དུས་ཆེན། ཆྱོས་

ལུགས་ཀྱི་དུས་ཆེན། ཚོང་ལས། སྱིད་དྱོན་ལས་རྱིགས་སྱོགས་མྱི་སེར་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་རྱིགས་ཚང་མ་མྱི་

སེར་གྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་རང་དབང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད།

འདྲ་མཉམ་དང་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པ། 

 མྱི་ཚང་མར་སད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་དབེ་འབེད་མྱི་ཡྱོང་ཆེད་འདྲ་མཉམ་དང་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་འགན་

ལེན་ཡྱོད། དེའྱི་དྱོན་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པར་གང་འདྱོད་དུ་མྱི་སེར་གྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་འདེམས་ཀ་འཕྱོག་

པ་ནྱི་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་དབེ་འབེད་ཡྱིན་པར་བརྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་ལ། དེ་ནྱི་སད་ཡྱིག་གང་རུང་གཉྱིས་བར་ལྟ་སྟངས་མྱི་

འདྲ་བ་འཛིན་པ་སྟེ། སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སད་ཡྱིག་དག་གྱི་བར་རམ། ཡང་ན། སྱིད་གཞུང་

གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སད་ཡྱིག་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་བར་ལྟ་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་འཛིན་པ་

སྱོགས་ལ་གྱོ། སྱིད་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་ཁྱོད་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ངེས་པར་དུ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་དང་། 

གཞུང་འབེལ་གྱི་ལས་ཀ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ། དངུལ་ཁང་། སྱོབ་གསྱོ། མྱི་སེར་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་བཅས་སུ་སད་ཡྱིག་གྱི་

དབེ་འབེད་མྱི་ཆྱོག་པའྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་ལ་སྲུང་བརྩྱི་བེད་དགྱོས། 

 སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལྟ་བུའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་

འགྱོག་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག དེ་བཞྱིན་སད་ཡྱིག་དང་སྱོབ་གསྱོའྱི་རྩ་འཛིན་དང་། མྱི་རྱིགས་དང་ཆྱོས་ལུགས་སད་

ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་བསྒགས་ཡྱིག་ལག་བསྟར་བེད་སྟངས་སྱོར་ལ་

མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དྱོན་གེང་བའྱི་ཚོགས་ཆེན་སབས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་
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ལྟ་བུའྱི་ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་བའྱི་དབེ་འབེད་རྱིགས་བཀག་འགྱོག་བེད་པའྱི་ནང་། རྒྱུ་མཚན་མེད་

པར་གང་འདྱོད་དུ་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་དབེ་འབེད་བེད་པ་འགྱོག་ཐབས་ལེགས་ཤྱོས་ནྱི། སྱིད་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ཆེ་

ས་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་དང་། སྱིད་ཇུས། ལག་བསྟར་བཅས་ཀྱི་ཁྱོད་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱོང་བ་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་

ཚུལ་འཁྱོད་ཡྱོད། 

 སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་དབེ་འབེད་བ་མྱི་རུང་བ་དང་དེ་བཞྱིན་འདྲ་མཉམ་གཞྱི་རྩར་འཛིན་པའྱི་ཁྱིམས་

ཡྱིག་ཚང་མས་སྱིད་གཞུང་ངྱོས་ནས་སད་ཡྱིག་གྱི་འདེམས་ཀ་ཚུལ་བཞྱིན་སྤྱོད་པའྱི་འགན་ཁུར་སྒྲུབ་པར་སྐུལ་

འདེད་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། འདྱི་ཡྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱིས་སྤྱི་སྤྱོད་སད་ཡྱིག་ཐག་གཅྱོད་བེད་པའྱི་ནུས་པ་ལ་ཤུགས་རྐེན་

གང་ཡང་ཐེབས་ཀྱི་མེད། འྱོན་ཀང་འདྱི་ནྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་སྱིད་ཇུས་དང་། སད་ཡྱིག་འདེམས་ཀ སད་ཡྱིག་ལ་ཚོད་

འཛིན་བཅས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལ་བརྩྱི་སྲུང་བེད་པའྱི་འགན་ཁུར་དང་

འབེལ་བ་ཡྱོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་ལམ་ནས་དཀའ་རྱོག་སེལ་ཐབས་འདྱིས་མྱི་དང་མྱི་ཕན་

ཚུན་བར་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་གཙོ་བྱོར་འཛིན་པ་ལས་སད་ཡྱིག་གཙོ་བྱོར་འཛིན་གྱི་མེད། དེར་

བརྟེན་མྱི་སེར་ལ་ཕྱོག་ཐུག་འབྱུང་བ་འདྱིར་སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་ཆ་དང་སྱིད་གཞུང་གྱི་བ་སྤྱོད་རྱིམ་པ་མཐའ་

དག་ཏུ་སྱིད་ཇུས་དང་ལས་རྱིགས་ཁྱོད་སད་ཡྱིག་གྱི་འདེམས་ཀ་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད་མེད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་

དགྱོས། དེ་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད་མེད་ཐག་གཅྱོད་བེད་ཐབས་ནྱི་ས་གནས་སྱོ་སྱོའྱི་གནས་བབས་ལ་གཞྱིགས་

ཏེ་ལག་ལེན་བེད་སབས་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐད་འདྲ་མཉམ་ཡྱོད་

མེད་གཙོ་བྱོར་འཛིན་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། 

 སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྱོང་སྤྱོད་པ་དང་། སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲལ་ནས་ཕུད་པ། སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་

དྲང་པྱོ་བེད་མྱིན་བཅས་ནྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་དང་ལས་རྱིགས་གཞན་དག་ཁྱོད་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པར་འདྲ་མཉམ་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད་མེད་ཀྱི་གཞྱི་འཛིན་ས་གཙོ་བྱོ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་ལ་འབེལ་འདྲྱིས་

བེད་པ་དང་གནས་ཚུལ་བརེ་རེས་བེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁྱོད་སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤད་ཚེ། གྲུབ་འབས་དང་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད། ལས་ཞུགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྱོ་

སབས་ཐད་ལའང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤད་ན་ཕན་ནུས་ཆེ་བ་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྱོད་

བསྟེན་ལྟ་བུ་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་ལས་རྱིགས་ཁྱོད་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་སབས་མང་ཚོགས་གང་དེའྱི་སད་ཡྱིག་

སྤད་ཚེ་ལས་རྱིགས་ཐད་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད། དེ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ལ་གསར་འགྱུར་ཞྱིག་བཤད་ནའང་

མང་ཚོགས་དེའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་བཤད་ཚེ་གནས་ཚུལ་གསལ་པྱོར་རྟྱོགས་པར་ཕན་གྱི་ཡྱོད། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

ལ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤད་ཚེ་དེའྱི་ཁྱབ་ཁྱོངས་ཁྱྱོན་ཡྱོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པའྱི་ནུས་

པ་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད། འཛམ་གྱིང་དངུལ་ཁང་དང་། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོ་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་

གཞུང་ལྷན་ཚོགས། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བྱིས་པ་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་རྱོགས་དངུལ་ཚོགས་པ་བཅས་

ཀྱི་ངྱོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ལྟར་ན། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་

བས་པའྱི་སྤྱི་སྤྱོད་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་ཚད་དང་རན་པྱོར་མཉམ་སྤྱོད་བས་ཏེ་སྱོབ་ཁྱིད་གང་ལེགས་བས་ཚེ། ༡) 



 19

ཕུགས་ལ་འགྲྱོ་སྱོང་ཆུང་བ་དང་། ༢) སྱོབ་གྲྭ་འགྲྱིམ་མཚམས་འཇྱོག་པ་དང་འཛིན་རྱིམ་འཕར་མྱི་ཐུབ་པར་ཡང་

ནས་བསྐར་དུ་ལུས་པའྱི་གྲངས་ཚད་ཉུང་དུ་གཏྱོང་ཐུབ་པ། ༣) སྱོབ་ཕྲུག་སྤྱིའྱི་སྱོབ་སྦྱོང་གྱི་གྲུབ་འབས་ཡག་ཏུ་

འགྲྱོ་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་སྱོབ་མ་བུ་མྱོ་ཚོའྱི་སྱོབ་སྦྱོང་གྱི་འབས་བུ་མངྱོན་གསལ་དྱོད་པྱོས་ཡག་ཏུ་འགྲྱོ་ཡྱི་ཡྱོད་པ། 

༤) བྱིས་ཀྱོག་གྱི་ཚད་གཞྱི་གྱོང་འཕེལ་འགྲྱོ་བ་དང་། རང་གྱི་ཕ་སད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་སད་གཉྱིས་ལ་བང་ཆ་

ལྡན་པ་ཡྱོང་ཐུབ་པ། ༥) ཁྱྱིམ་ཚང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངྱོས་ནས་མཉམ་ཞུགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེ་བ་ཡྱོང་ཐུབ་པ། ༦) 

དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྱིད་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་གཞན་དག་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་

ཡྱིག་སྤད་ཚེ། མཐུན་སྒྱིལ་དང་། མཉམ་ཞུགས། ཁྱབ་ཚད། སྤུས་ཚད། ནུས་པ་སྱོགས་ཀུན་གྱི་ཆ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་

པྱོ་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད། 

ངོ་བོ། 

 སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་ཡྱོང་བར་མྱི་སེར་གྱི་ངྱོ་བྱོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་

གལ་ཆེན་པྱོ་ཡྱིན། འདྱི་ཡྱིས་སད་ཡྱིག་ནྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་སམ་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་

ངྱོ་བྱོ་མཚོན་བེད་ཀྱི་སྙྱིང་པྱོ་ཡྱིན་པ་སྟྱོན་གྱི་ཡྱོད། 

 མྱི་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་མྱིང་སད་ཡྱིག་གང་གྱི་ཐྱོག་འབྱི་མྱིན་སྱོ་སྱོའྱི་འདྱོད་མྱོས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། སྱིད་

གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཀང་དེ་ལ་ངྱོས་ལེན་བ་དགྱོས། སད་ཡྱིག་གྱི་གནད་དྱོན་ཐད་དབེ་འབེད་མེད་

པར་འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསྐྲུན་པར་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་འདུས་སྱོད་ས་ཁུལ་དུ་ས་གནས་དང་གཞུང་

ལམ་སྱོགས་ཀྱི་མྱིང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་འབྱི་དགྱོས་པའང་གལ་ཆེན་པྱོ་ཆགས་ཡྱོད། རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་ངྱོས་འཛིན་དང་སྲུང་བརྩྱི་བ་བར་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་དང་དེའྱི་སད་ཡྱིག་ཚུད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ཆ་ཤས་ཡྱོངས་ནས་ལེགས་སྐེས་ཕུལ་ཡྱོད་པར་ངྱོས་འཛིན་བ་དགྱོས། 

 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་དང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སད་ཡྱིག་དར་སེལ་གཏྱོང་བ་ནྱི་འགྲྱོ་

བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། དེ་ལྟར་

ནའང་དེ་དག་དར་སེལ་གཏྱོང་བ་དང་སྦྲགས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་

འགན་ཁུར་སྣང་མེད་དུ་འདྱོར་མྱི་རུང་། ཁྱད་པར་དུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོར་གནྱོད་གཞྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ལས་བསྒྲུབ་མྱི་རུང་། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་དང་། ཆྱོས་ལུགས། སད་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་

གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་བསྒགས་ཡྱིག་གྱི་དྱོན་ཚན་དང་པྱོའྱི་ནང་ངྱོ་བྱོ་མཚོན་བེད་གཙོ་བྱོ་གང་

ཡྱིན་གསལ་འདྱོན་བས་ཡྱོད། 

 སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལ་བརྩྱི་བཀུར་བེད་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཡྱོང་བར་

མཐུན་འགྱུར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྨྲྱོས་མེད་རེད། འྱོན་ཀང་མྱིང་གྱི་གནད་དྱོན་ནྱི་ངྱོ་བྱོ་དང་ཆེ་མཐྱོང་ལ་འབེལ་བ་

དམ་ཟབ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། མྱི་སེར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ས་གནས་སྱོགས་ཀྱི་མྱིང་ནྱི་སྱོལ་རྒྱུན་དང་། རྱིག་གཞུང་། ལྱོ་

རྒྱུས། འབྱུང་ཁུངས་སྱོགས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད་པས་དེས་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཟབ་མྱོ་སྐེད་ཀྱི་ཡྱོད། 
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 ས་བཅད་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་སྱིད་ཇུས་བཟྱོ་མཁན་དང་། སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ། དེ་

བཞྱིན་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་པ་ཚོར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་

འབེལ་ཡྱོད་གཞན་དག་བཅས་ཡྱིན་ལ། དེ་མཚུངས་ཕན་ནུས་ལྡན་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་སྱིད་ཇུས་གཏན་

འབེབས་ཀྱིས་སྱོ་སྱོར་སད་ཡྱིག་ཡྱོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁག་གྱི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་འདྱོད་པ་བསང་སྟེ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱྱོན་

ཡྱོངས་ལ་འཆམ་མཐུན་ཡྱོང་བ་བ་དགྱོས། འདྱིར་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལག་བསྟར་བེད་པའྱི་ཁྱབ་ཁྱོངས་རེ་རེ་

འགྲེལ་བརྱོད་མདྱོར་ཙམ་བ། 

• ཅྱི་ཞྱིག་བསྒྲུབ་དགྱོས་སམ། 

• ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་དགྱོས་སམ། 

• ཁྱིམས་ལུགས་དང་དེ་མྱིན་གྱི་རྩ་འཛིན་གང་ཞྱིག་གཞྱི་རྩར་བཟུང་ནས་དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་བམ།

• ལག་ལེན། 

 

༤།༡ གཞུང་གི་སོབ་གསོའི་ལམ་ལུགས། 

ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་རག་འདྱོད་བེད་མཁན་མང་པྱོ་ཡྱོད་སར། གྲངས་ཉུང་

མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱིད་གཞུང་གྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་རན་པྱོར་བ་དགྱོས། འདྱི་ལྟར་

སྔྱོན་འགྲྱོའྱི་སྱོབ་གྲྭ་ནས་མཐྱོ་རྱིམ་གཙུག་ལག་སྱོབ་གཉེར་གྱི་རྱིམ་པ་བར་བ་དགྱོས། སད་ཆ་བཤད་མཁན་གྱི་མྱི་

འབྱོར་དང་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་དག་དབང་གྱིས་མཐུན་རྐེན་ཇྱི་བཞྱིན་སྦྱོར་དཀའ་ནའང་། སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་

འཛིན་པ་ཚོས་གང་དགའ་ཅྱི་དྲག་གྱིས་མ་མཐར་ཡང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྱོབ་ཁྱིད་ཡྱོད་པའྱི་ཆ་

རྐེན་བསྐྲུན་དགྱོས། དེ་བཞྱིན་བྱིས་པ་ཚང་མར་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སད་ཡྱིག་གམ་སྤྱི་སད་

སྦྱོང་བའྱི་གྱོ་སབས་ངེས་པར་དུ་ཡྱོད་དགྱོས། 

ཅིའི་ཕིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་ནྱི་ངེས་པར་དུ་བརྩྱི་བཀུར་བ་དགྱོས་པའྱི་

འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱིན་སྟབས། དེ་ཚད་དང་རན་པྱོར་སྤྱོད་ཐུབ་པའྱི་ཁྱོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགྱོས། སྱོབ་གསྱོ་ནྱི་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད་ལ། སད་ཡྱིག་སྣ་ཚོགས་ཡུན་གནས་

ཡྱོང་བའྱི་གཞྱི་རྩའང་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། སྱོབ་ཁྱིད་བེད་ཀྱི་མེད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ་རྱིང་པྱོ་མ་འགྱོར་བར་

མེད་པར་ཆགས་འགྲྱོ་ངེས། 

 དེང་སབས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡུལ་གྲུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱིས་པ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ།  

ས་བཅད་བཞི་པ། སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལག་ལེན་བསར་ཕོགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།
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ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་སྱོ་ནས་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤད་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡྱོད་པ་ར་སྤྱོད་བྱུང་ཡྱོད། 

དཔེ་རིས། ལོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ནང་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ལ་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་དང་སྐད་ཡིག་གཞན་གི་ཐོག་སོབ་ཁིད་

བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་གི་གྲུབ་འབྲས། 

 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤད་ཚེ་འགྲྱོ་སྱོང་ཆུང་བ་ཡྱོད་པའྱི་གནད་དྱོན་དེར་དྱོ་

སྣང་དེ་ཙམ་བེད་ཀྱི་མེད་ནའང་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། ཐྱོག་མའྱི་སྱོབ་ཁྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་དང་སྦྱོང་

བརྡར་ལ་འགྲྱོ་སྱོང་ཅུང་ཙམ་ཆེ་བ་ཡྱོད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་། འགྲྱོ་སྱོང་ཆུང་བའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་

བས་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཁྱོ་ནའྱི་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་པ་ལས་གཞྱི་རྱིམ་སྱོབ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལེགས་པ་ཡྱོད། 

སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བེད་པ་དེར་མཉམ་

ཞུགས་བེད་མཁན་གྱི་ཕ་མ་མང་བ་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད་པ་དང་། ཁྱོ་རང་ཚོའྱི་བྱིས་པའྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་ཐད་ལའང་ཐུགས་

ཁུར་མང་བ་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

 དཔེར་ན། གྱོ་ཊེ་མ་ལའྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་སད་བེད་སྤྱོད་མྱི་གཏྱོང་བའྱི་བྱིས་པ་ཚོར་སྱོ་སྱོའྱི་ཕ་

སད་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤད་པ་དེས་ཕུགས་ལ་འགྲྱོ་སྱོང་མང་པྱོ་ཞྱིག་བསྱི་ཚགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱོད་པ་བསྟན་ཡྱོད།  དེ་ནྱི་
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རྒྱལ་ཡྱོངས་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་ཐྱོ། (ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༠༥)

གསལ་བཤད། ཐྱིག་སྔྱོན་པྱོ་ཡྱིས་བྱིས་པ་ཚོར་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བས་པར་གྲུབ་འབས་ལེགས་པ་ཐྱོན་པ་མཚོན་གྱི་ཡྱོད་ལ། ཐྱིག་ནག་པྱོ་ཡྱིས་

སད་ཡྱིག་གཞན་གྱི་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བས་པར་གྲུབ་འབས་ཞན་པྱོ་ཆགས་པ་མཚོན་གྱི་ཡྱོད། 
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གཞྱི་རྱིམ་འྱོག་མའྱི་སྱོབ་ཕྲུག་༡༠༠༠༠༠ ལ་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་པའྱི་འགྲྱོ་སྱོང་དང་ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། 

དངུལ་གྱི་གྲངས་ཀའྱི་ཐྱོག་ནས་བཤད་ན་ཨ་སྱོར་ས་ཡ་ལྔ་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། མཱ་ལའྱི་ཡུལ་དུའང་དེ་མཚངས་ཀྱི་

ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ལྟར་ན། ཧྥ་རན་སྱིའྱི་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་པུའྱི་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་པའྱི་ལྱོ་རེའྱི་འགྲྱོ་སྱོང་ཕ་སད་

ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་པ་ལས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཉུང་བ་ཡྱོད་ནའང་། གཞྱི་རྱིམ་འྱོག་མའྱི་ལྱོ་དྲུག་ཧྱིལ་པྱོར་སྱོབ་

ཕྲུག་གཅྱིག་ལ་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་པའྱི་འགྲྱོ་སྱོང་ནྱི་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་པ་དང་བསྡུར་ན་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་

བདུན་ཙམ་གྱིས་ཆེ་བ་ཡྱོད། འགྲྱོ་སྱོང་དེའྱི་ཁྱད་པར་གཙོ་བྱོ་ནྱི་འཛིན་རྱིམ་དུས་ཐྱོག་ལ་འཕར་མ་ཐུབ་པར་

བསྐར་འདྱོན་བ་དགྱོས་པ་དང་སྱོབ་གཉེར་མཐའ་མ་འཁྱྱོང་བར་མཚམས་འཇྱོག་བ་དགྱོས་པའྱི་གནད་དྱོན་

ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། 

 

ཁྱིམས་ལུགས་དང་དེ་མྱིན་གྱི་གཞྱི་རྩར་འཛིན་དགྱོས་པའྱི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) དཔལ་འབྱོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 2 

(2)+13

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྱིད་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 26

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགྱོག་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 5(e)(5)

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 2+28, 29,30 

• ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༠༣ ལྱོའྱི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོ་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་སྱོབ་གསྱོའྱི་རྩ་དྱོན་

དྱོན་ཚན་དང་པྱོ། 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོ་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས།) སྱོབ་གསྱོའྱི་སྱོར་ལ་དབེ་འབེད་བེད་པ་འགྱོག་པའྱི་

ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 1+4

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡུ་རྱོབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 14 + ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 1

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་རྩ་འཛིན་དྱོན་ཚན་ 14

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རྱོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྱོར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དྱོན་ཚན་ 8

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) མྱི་རྱིགས་དང་། ཆྱོས་ལུགས། སད་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་བསྒགས་ཡྱིག་

དྱོན་ཚན་ 4 

• (ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༣) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་མྱི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེའྱི་ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 18

• རྒྱལ་ཡྱོངས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་འགྲེལ་བརྱོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་11-18
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ཇི་ལར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་གཞུང་གྱི་སྱོབ་གསྱོ་ནུས་ལྡན་སྤྱོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བས་

གཤམ་འཁྱོད་དྱོན་ཚན་གསུམ་རྩ་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

1. དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་ཐབས་རྩ་འཛིན་བེད་པ། སད་ཡྱིག་དེ་སྤྱོད་མཁན་གྱི་མྱི་གྲངས་དང་། འདུས་སྱོད། འདྱོད་

པ། དེ་སྔ་སྱོབ་ཁྱིད་ལ་སྤྱོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་དང་དེའྱི་མཐུན་རྐེན་སྱོགས་གཙོ་གནད་དུ་འཛིན་གྱི་ཡྱོད། 

2. ཆ་རྐེན་གང་ལེགས་བསྐྲུན་པ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་གཞུང་གྱིས་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་པར་

ཆ་རྐེན་འཛོམས་པ་དང་སྱོབ་སྦྱོང་གྱི་འདུན་པ་བསྐྲུན་པ། 

3. འཆམ་མཐུན་ཡྱོང་བ་རྩ་དྱོན་དུ་འཛིན་པ། སྱོབ་ཕྲུག་ཚང་མར་སྤྱི་སད་སྦྱོང་བའྱི་གྱོ་སབས་སྤྱོད་པ་དང་། 

ནང་ཁུལ་རྱིག་གཞུང་སེལ་རེས་ཀྱི་ཁྱོར་ཡུག་བསྐྲུན་པ། 

 ཕ་སད་ཐྱོག་གཞུང་གྱིས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའྱི་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་པ་དེ་ཆེས་མཐྱོའྱི་གཙུག་ལག་སྱོབ་གྲྭ་ཆེན་

མྱོའྱི་རྱིམ་པ་བར་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཡུན་རྱིང་བར་སྤྱོད་པར་འབད་པ་བེད་དགྱོས། སྤྱིར་བཏང་མ་མཐར་ཡང་ལྱོ་དྲུག་

ནས་བརྒྱད་བར་རམ་ཡང་ན་དེ་ལས་མང་བར་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་དགྱོས་ཀྱི་ཡྱོད། ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་

རག་འདྱོད་ཡྱོད་མཁན་རྣམས་ཁ་བཀྲམ་ཡྱོད་པའམ་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་དག་དབང་གྱིས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཐབས་དཀའ་

ནའང་། སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་

སྤྱོད་ཐབས་ཅྱི་ཡྱོད་ལ་འབད་དགྱོས། གཞྱི་རྱིམ་འྱོག་མའྱི་སབས་ཀྱི་ལྱོ་ངྱོ་ཁ་ཤས་རྱིང་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་གྱི་ལམ་

ནས་སྱོབ་ཁྱིད་བས་རེས། རྦད་དེ་སད་ཡྱིག་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེས། སྱོབ་གྲྭ་འགྲྱིམ་མཚམས་

འཇྱོག་པ་དང་གྲུབ་འབས་ཞན་དུ་འགྲྱོ་བར་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པྱོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡྱོད་ལ། ཐ་ན་ཕ་སད་དང་སྤྱི་སད་

གཉྱིས་ཀའྱི་འབྱི་ཀྱོག་གྱི་ཚད་གཞྱི་དམའ་རུ་འགྲྱོ་ཡྱི་ཡྱོད། 

 ཐྱོག་མར་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤད་དེ། རྱིམ་བཞྱིན་འྱོས་འཚམས་ཀྱིས་སད་

ཡྱིག་གཞན་གྱི་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤད་པ་ན། སྱོབ་ཁྱིད་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ལེགས་པ་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་པའྱི་གཞུང་གྱི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་མཐའ་མའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀང་སད་ཡྱིག་དེའྱི་

ཐྱོག་ངེས་པར་དུ་གཏྱོང་འཇུག་དགྱོས། 

 གཞུང་གྱི་གཙུག་ལག་མཐྱོ་སྱོབ་ཁག་དང་སྱོབ་གསྱོའྱི་སེ་ཁག་གཞན་དག་ནང་ཞུགས་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་

ཁྱོད། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བས་པའྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ངྱོས་འཛིན་ཡྱོད་

དགྱོས། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏྱོང་འཇུག་པའམ། ཡང་ན། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

རྣམས་ལ་གྱོ་སབས་རག་ཆེད་གྱོ་སྒྱིག་དང་ཐབས་ལམ་གཞན་ལག་བསྟར་གང་ལེགས་བས་ཚེ། ངེས་མེད་དུ་ཁྱོ་

ཚོས་མཐྱོ་སྱོབ་འགྲྱིམ་པའྱི་གྱོ་སབས་མེད་པར་འགྱུར་བའྱི་གནད་དྱོན་མྱི་འབྱུང་བར་ཕན་ནུས་ཐྱོན་ཐུབ། 

སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་ལ་བརྟེན་ནས་སྱོབ་གསྱོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁྱོད་སྱོབ་ཕྲུག་ཚོར་རྱིགས་རུས་ཀྱི་དབེ་
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འབེད་བ་མྱི་རུང་། ཐུན་མྱོང་གྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་མཁན་ཚོར་སྱོ་སྱོའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐུན་མྱོང་གྱི་སད་

ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བས་ཚེ་རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་ཀྱི་གནད་དྱོན་འབྱུང་གྱི་མེད།

 གུ་ཡངས་དང་འཆམ་མཐུན་ཡྱོང་ཆེད། སྱོབ་ཕྲུག་ཚང་མས་ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ལྱོན་ཡྱོང་བ་བ་དགྱོས། གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁྱོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཧྱིལ་པྱོའྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་རྒྱུས་ལྱོན་དང་ལས་

རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ཁྱོད་མཉམ་ཞུགས་བ་བའྱི་གྱོ་སབས་སྤྱོད་དགྱོས་ལ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་ཚོ་ལའང་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་རྒྱུས་ལྱོན་བེད་པའྱི་གྱོ་སབས་བསྐྲུན་དགྱོས། གཞུང་གྱི་

སྱོབ་གསྱོའྱི་ལས་རྱིགས་ལ་རྱོགས་དངུལ་སྤྱོད་སབས། སད་ཡྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་དབེ་འབེད་མྱི་བེད་པར་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལའང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་རྱོགས་དངུལ་ཐྱོབ་པ་བ་དགྱོས། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་སབས། སད་ཡྱིག་གཞན་དག་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་ཐྱོབ་པའྱི་གྱོ་སབས་ཀང་ངེས་པར་དུ་

བསྐྲུན་དགྱོས། སྱོབ་ཕྲུག་ཚོར་སྤྱི་སད་ཡག་པྱོ་སྦྱོང་བའྱི་གྱོ་སབས་སྤྱོད་དགྱོས་མྱོད། སྤྱི་སད་སྦྱོང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་

ཁྱོད་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་སྣང་མེད་དུ་འདྱོར་མྱི་རུང་། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་སྱོབ་

ཕྲུག་གྱི་གྲངས་འབྱོར་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་སར་དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་བའྱི་བེད་ཐབས་རན་པྱོར་སྤྱོད་དགྱོས། དཔེར་ན། ཉེ་

འཁྱོར་དུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་པའྱི་སྱོབ་གྲྭར་ཞུགས་ཐུབ་ཆེད་འགྲྱིམ་འགྲུལ་གྱི་

མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་བ་ལྟ་བུའྱོ།། 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གཙོ་བྱོ་ངག་ཐྱོག་སད་ཡྱིག་ཡྱིན་པའམ། ཆེད་ལས་དགེ་རན་ཚད་

ལྡན་མེད་པ། ཡང་ན། བེ་བག་གྱི་སད་ཡྱིག་དེའྱི་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་དཀྱོན་པྱོ་ཡྱིན་སབས། ས་གནས་ས་ཐྱོག་

ནས་སྱོབ་ཁྱིད་ལས་རྱོགས་ལེན་པའམ་ས་གནས་ས་ཐྱོག་གྱི་སད་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱིས། སྱོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱིས་པ་སྤྱིའྱི་སྱོབ་སྦྱོང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་བར་ནུས་པ་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད། གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་གྲངས་འབྱོར་ཉུང་དྲགས་པས་གཞུང་གྱི་སྱོབ་གྲྭ་འཛུགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སབས་སུ། དཔལ་འབྱོར་

དང་རྱོགས་རམ་གཞན་གྱི་ལམ་ནས་སེར་ངྱོས་ནས་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་ཐབས་ཀྱི་མཐུན་རྐེན་སྦར་འཐུས། སྱིད་གཞུང་

གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་བཟྱོ་བ་དང་དགེ་རན་འྱོས་

སྦྱོང་སྤྱོད་ཐབས་གང་ལེགས་བ་དགྱོས། བེ་བག་གྱི་གནད་དྱོན་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་སད་གཉྱིས་སྱོབ་གསྱོ་ངེས་པར་

སྤྱོད་དགྱོས་པ་མ་ཟད། བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་གཙོ་བྱོའྱི་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྱོ་རྒྱུས་དང་། སྱོལ་རྒྱུན། 

རྱིག་གཞུང་བཅས་འཁྱོད་དགྱོས། 

ལག་ལེན། 

• ཧྥྱི་ལྱི་པེན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྱོ་རྟྱོགས་སེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕ་མ་ཚོས་སྱོ་སྱོའྱི་

སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་དགྱོས་པའྱི་རྱིན་ཐང་ཧ་གྱོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་། རང་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོས་ཡྱོངས་ཁྱབ་

ཀྱི་སད་ཡྱིག་གང་མགྱོགས་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ་པའྱི་དངངས་སྐྲག་མེད་པར་གྱུར་ཡྱོད། 
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• ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༠༨ ལྱོར་བྱོ་ལྱི་ཝྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ས་གནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཆེ་ཤྱོས་གསུམ་གྱི་ཆེད་

གཞུང་ངྱོས་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གཙུག་ལག་སྱོབ་གྲྭ་ཆེན་མྱོ་གསུམ་བཙུགས་ཏེ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་ས་གནས་སུ་སྱོབ་གསྱོ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡྱོད། 

• སེ་ནྱི་གལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྱོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བས་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལྱོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ 

༦༥ ཟྱིན་པ་དང་། སྤྱི་སད་དམ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བས་པའྱི་རྒྱལ་

ཡྱོངས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལྱོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༥༠.༩ ཡྱིན་པ་རེད། 

• གྱོ་ཊེ་མ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོར་རང་གྱི་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བས་པར་བརྟེན་ནས་

འགྲྱོ་སྱོང་བསྱི་ཚགས་ཡྱོང་བ་དེ་ནྱི། སྱོབ་ཕྲུག་༡༠༠༠༠༠ ལ་གཞྱི་རྱིམ་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་པའྱི་འགྲྱོ་སྱོང་དང་གཅྱིག་

མཚུངས་ཡྱིན། དེ་དངུལ་ལ་ཕབ་ན་ཨ་སྱོར་ས་ཡ་ལྔ་ཟྱིན་གྱི་ཡྱོད། 

• མ་ལྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོར་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

འཛིན་རྱིམ་འཕར་མྱི་ཐུབ་པར་བསྐར་འདྱོན་བ་དགྱོས་པ་དང་སྱོབ་གྲྭ་འགྲྱིམ་མཚམས་འཇྱོག་པ་བཅས་ཀྱི་གྲངས་

ཚད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པས། སྤྱི་སད་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བས་པ་ལས་འགྲྱོ་སྱོང་བརྒྱ་ཆ་༡༩ ཉུང་བ་ཆགས་ཡྱོད། 

• ནུབ་ཨ་ཧྥེ་རྱི་ཁའྱི་མངའ་ཁྱོངས་ཀྱི་བྷུར་ཀྱི་ན་ཧྥ་སྱོ་དང་། མང་གཙོ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གྱོང་ཀྱོ། ཨེ་རྱི་ཊ་

རྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀྱི་ནང་ལྱོ་༦ ནས་༨ རྱིང་བྱིས་པ་ཚོར་རང་གྱི་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བས་པ་ལ་སྱོབ་སྦྱོང་

གྱི་གྲུབ་འབས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡྱོད་པ་དང་།  འཛིན་རྱིམ་འཕར་མྱི་ཐུབ་པར་བསྐར་འདྱོན་བ་དགྱོས་པ་དང་སྱོབ་

གྲྭ་འགྲྱིམ་མཚམས་འཇྱོག་པ་བཅས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡྱོད། 

• ཨ་རྱིའྱི་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕ་མ་ཚོ་དང་འབེལ་འདྲྱིས་བེད་པར་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་

ཡྱིག་སྤད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕན་ཚུན་འབེལ་འདྲྱིས་ལེགས་པ་ཡྱོང་ཡྱོད་པ་དང་། སྱོ་སྱོའྱི་བུ་ཕྲུག་གྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་

སྱོར་ལ་གྱོ་རྟྱོགས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡྱོད། 

• རྒྱ་གར་ནང་གཞུང་གྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དུ་དྱོ་མཉམ་པྱོ་ཡྱོང་བའྱི་བེད་ཐབས་སྤད་དེ། གཞུང་གྱི་

སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ ༣༠ ལྷག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་དང་། རྱིམ་བཞྱིན་ཧྱིན་རྡྱི་དང་

ཨྱིན་ཡྱིག་ཀང་སྤྱོད་འགྱོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ཊན་ཛ་ནྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༥ ལྱོར་གཞྱི་རྱིམ་གྱོང་འྱོག་བར་གསུམ་ཆ་ཚང་དུ་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་

ཚབ་ལ་རང་གྱི་ཕ་སད་སྤད་པས། སྱོབ་ཕྲུག་མང་ཆེ་བའྱི་ཆ་སྙྱོམས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་གྲུབ་འབས་གང་ལེགས་བྱུང་

ཡྱོད། 

• ཨྱི་ཊ་ལྱི་དང་། འཇར་མན། དེ་བཞྱིན་ལེ་ཌྱིན་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཁག་གྱི་མྱི་

འབྱོར་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ནའང་ས་ཁུལ་གཅྱིག་ལ་འདུས་སྱོད་བས་ཡྱོད། ཁྱོ་ཚོ་འདུས་སྱོད་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

གཞུང་གྱི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱོད་པ་དང་། འཇར་མན་སད་ཡྱིག་

སྤྱོད་པའྱི་སེ་ཚན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སད་ཡྱིག་གསུམ་མཉམ་སྤྱོད་བེད་པའྱི་མཐྱོ་རྱིམ་གཙུག་ལག་སྱོབ་གཉེར་གྱི་རྱིམ་

པ་བར་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་གཉེར་རྒྱུན་འཁྱྱོང་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱོད། 
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• སེ་ཆྱི་ལྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཐྱོག་མའྱི་ལྱོ་དྲུག་གྱི་རྱིང་སྱོབ་ཕྲུག་ཚང་མར་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་ལ 

ལྱོ་གསུམ་གྱི་རེས་སུ་སྱོབ་ཚན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། ཧྥ་རན་སྱིའྱི་སད་ཡྱིག་ལྱོ་

དྲུག་གྱི་རེས་ནས་འགྱོ་འཛུགས་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ཁེ་ན་ཌ་དང་ཧྥེན་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་མཁན་རྣམས་ཁ་འཐྱོར་དུ་

ཡྱོད་པ་དང་། གཞུང་གྱི་འགྲྱིམ་འགྲུལ་མཐུན་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱོ་ཚོ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་

སྱོབ་ཁྱིད་བེད་པའྱི་སྱོབ་གྲྭ་ལ་འགྲྱོ་ཐུབ་པ་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད། 

• ཨྱོ་སྱི་ཀྲྱོ་ལྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདྱོད་མྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས་ལ་ངག་ཐྱོག་སད་ཡྱིག་མ་གཏྱོགས་མེད་པའམ།  

ཆེད་ལས་དགེ་རན་ཚད་ལྡན་མེད་པ། ཡང་ན། བེ་བག་གྱི་སད་ཡྱིག་དེའྱི་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་དཀྱོན་པྱོ་ཡྱོད་

པས། ས་གནས་ནས་སྱོབ་ཁྱིད་ལས་རྱོགས་ལེན་པའམ་ས་གནས་ཀྱི་སད་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ཀམ་བྱོ་ཌྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ས་མཐྱོའྱི་བྱིས་པའྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་ལས་འཆར་དུ་ས་གནས་ཁུག་ཀྱོག་ཏུ་ཡྱོད་

པའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་བཤད་མཁན་གྱི་ས་གནས་དགེ་རན་རྱིགས་བསྡུས་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། 

༤།༢ སེར་གི་སོབ་གསོའི་ལམ་ལུགས།

ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་པའྱི་སེར་བཙུགས་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆྱོག་མཆན་

སྤྱོད་པ་དང་། ངྱོས་འཛིན་བེད་པ། མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་བ་བཅས་བ་དགྱོས། 

ཅི་ཕིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ནང་གཏན་འབེབས་བས་ནས་ཡུན་རྱིང་འགྱོར་བ་ལྟར། སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་

འབེབས་བས་པའྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་མ་ལྟྱོས་བར་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱིས་སྱོ་

སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་པའྱི་སྱོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་བ་ཆྱོག ཁྱིམས་ལུགས་འདྱི་ནྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་

གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱིས་སྱོ་སྱོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་ཚུན་བར་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་དང་

འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། དུས་རྒྱུན་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ལ་གནྱོན་ཤུགས་ཆེན་པྱོ་

སེབས་ཀྱི་ཡྱོད། སབས་རེར་བསམ་བཞྱིན་ནམ་བསམ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་གང་རུང་གྱིས་ཁྱོ་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་དེ་

གཞན་གྱི་ནང་འཐྱིམ་འགྲྱོ་བའམ་སྣང་མེད་དུ་འདྱོར་བ་སྱོགས་ཅྱི་རྱིགས་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད། སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་

གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་རྣམས་ཁེར་རྐང་དུ་མྱི་ལུས་ཆེད་སྤྱི་སད་དམ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་

པའྱི་སད་ཡྱིག་སྦྱོང་བའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ཡང་ཡྱོད། 
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ཇི་ལར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 ཁྱིམས་ཐྱོག་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་སྱོབ་གྲྭ་འཛུགས་ཆྱོག་པ་གསལ་པྱོ་བཟྱོ་

དགྱོས། སྱོབ་གྲྭ་ལྟ་བུའྱི་ནང་སྱོབ་ཁྱིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གང་ཡྱིན་ཡང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་

པར་ཚོད་འཛིན་བ་མྱི་རུང་། འྱོན་ཀང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་སད་ཡྱིག་ལ་ཐེ་གཏྱོགས་མེད་པའྱི་སྱོ་ནས་སྤུས་ཚད་ལྡན་

པའྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་ནང་དྱོན་དང་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་གྱི་དགྱོས་མཁྱོ་སྱོགས་ཐག་གཅྱོད་བ་ཆྱོག དེ་བཞྱིན་སྱོབ་

གསྱོ་སྤྱོད་སབས་གཞུང་ངྱོས་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ལས་ལྱོགས་སུ་ཟུར་འདྱོན་མྱི་བ་བར་

རྱིག་གཞུང་མྱི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་གྱོ་རྟྱོགས་བསྐེད་ཐབས་བ་དགྱོས། དེར་བརྟེན་གཞུང་ངྱོས་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ལ་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་པའྱི་རང་དབང་མ་དྱོར་བར་སྤྱི་སད་སྦྱོང་བའྱི་གྱོ་སབས་སྤྱོད་

དགྱོས། 

 ཁྱིམས་ལུགས་དང་སྱིད་ཇུས་ངྱོས་ནས་སེར་གྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོའྱི་

མཐུན་འགྱུར་བེད་པ་ཙམ་མྱིན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ནུས་ལྡན་བ་དགྱོས། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ཁྱིམས་ལུགས་དང་དེ་མྱིན་གྱི་གཞྱི་རྩར་འཛིན་དགྱོས་པའྱི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) དཔལ་འབྱོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 2 

(2)+13,14

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྱིད་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 26, 27

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགྱོག་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 5(e)(5)

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 30 

• ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༠༣ ལྱོའྱི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོ་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་སྱོབ་གསྱོའྱི་རྩ་དྱོན་

དྱོན་ཚན་དང་པྱོ། 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོ་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས།) སྱོབ་གསྱོའྱི་སྱོར་ལ་དབེ་འབེད་བེད་པ་འགྱོག་པའྱི་

ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 5(c)

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡུ་རྱོབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 10 & 14 + ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 1

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་རྩ་འཛིན་དྱོན་ཚན་ 13

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རྱོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྱོར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དྱོན་ཚན་ 8 (2)

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) མྱི་རྱིགས་དང་། ཆྱོས་ལུགས། སད་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་བསྒགས་ཡྱིག་

དྱོན་ཚན་ 2, 3, & 4 

• (ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༣) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་མྱི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེའྱི་ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 18

• (ཧེ་ག) རྒྱལ་ཡྱོངས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་འགྲེལ་བརྱོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 4, 8, & 9 

• (ཨྱོ་སུ་ལྱོ།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 6
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སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་ཐབས་མེད་ཚེ། སེར་ངྱོས་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་

སེལ་མཁན་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་དང་དེ་མྱིན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དགྱོས་གནང་དགྱོས། ཁྱད་པར་དུ་མྱི་འབྱོར་ཉུང་

ཞྱིང་ཁ་འཐྱོར་དུ་གནས་རྱིགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ལེགས་བ་དགྱོས། 

 ཞྱིབ་ཚགས་པྱོའྱི་སྱོ་ནས་བཤད་ན། སྱིད་གཞུང་ལ་སེར་གྱི་སྱོབ་གྲྭར་རྱོགས་དངུལ་སྤྱོད་དགྱོས་པའྱི་ལས་

འགན་གང་ཡང་མེད། འྱོན་ཀང་སད་ཡྱིག་སྣ་ཚོགས་དར་སེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དང་། དེ་བཞྱིན་གཉྱོད་ཆུང་

གྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ན་རྱོགས་སྐྱོར་བ་དགྱོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱིད་གཞུང་

ཁ་ཤས་ཀྱི་ངྱོས་ནས་སེར་གྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཁྱོ་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་དཔར་བསྐྲུན་བས་པའྱི་

སྱོབ་ཁྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་མཁྱོ་སྤྱོད་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་དགྱོས་ངེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ནང་འདྲེན་བེད་པ། དགེ་རན་བསྱོ་

བཞག་བེད་པ་སྱོགས་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

 སེར་གྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་མཐུན་རྐེན་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་སབས་དབེ་འབེད་རྱིགས་གང་ཡང་མེད་པ་བ་

དགྱོས། སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བར་ཁྱད་པར་འབེད་སྟངས་ཚུལ་མཐུན་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་ཚེ། སྱིད་གཞུང་ངྱོས་ནས་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱོབ་གྲྭ་དང་བེ་བག་གྱི་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་ཁྱོ་ནར་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་པ་དེ་དབེ་འབེད་བ་མྱི་

རུང་བའྱི་རྩ་དྱོན་དང་འགལ་བ་ཆགས་ངེས། 

 སྱིད་ཇུས་བཟྱོ་མཁན་ཚོས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་སེར་བཙུགས་སྱོབ་གྲྭའྱི་ནང་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་

ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་པ་ལ་ཉེས་ཁྱིམས་མྱི་གཅྱོད་པའྱི་འགན་ལེན་བ་དགྱོས།  ཁྱོ་ཚོ་དེ་ལྟར་སྱོབ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་

ངྱོས་འཛིན་དགྱོས་པ་དང་། མཐྱོ་སྱོབ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་

གཏྱོང་ཆྱོག་པ་བཟྱོ་དགྱོས། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་བེད་ཐབས་གཞན་སྤད་དེ་ཁྱོ་ཚོར་མཐྱོ་རྱིམ་སྱོབ་གཉེར་གྱི་གྱོ་

སབས་ཐྱོབ་པ་བ་དགྱོས། དཔེར་ན། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་མཐྱོ་སྱོབ་འགྲྱིམ་པའྱི་གྱོ་སབས་

བསྐྲུན་པ་ལྟ་བུའྱོ།། དེ་མྱིན་འདྲ་མཉམ་དང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའྱི་སྱོ་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱོབ་ཕྲུག་ཚོར་

མཐྱོ་སྱོབ་འགྲྱིམ་པའྱི་གྱོ་སབས་མེད་པར་གྱུར་ཚེ། དབེ་འབེད་བེད་པ་ལ་ངྱོས་འཛིན་བ་ཆྱོག 

ལག་ལེན། 

• འཇར་པན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མཚོན་ན་ཀྱོ་རྱི་ཡའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་པའྱི་སེར་སྱོབ་ཁག་ནས་

སྱོབ་མཐར་ཕྱིན་ཚེ་མཐྱོ་སྱོབ་ཁག་ཏུ་སྱོབ་ཞུགས་ཆྱོག་པར་ངྱོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡྱོད།

• ཕྱི་ལྱོ་༡༩༦༠ ཙམ་ནས་མ་ལེ་ཤྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གཞུང་སེར་མཉམ་འབེལ་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱོང་མའྱི་སྱོབ་གྲྭ་

ཁག་ཏུ་རྒྱ་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་ཀྱི་ཡྱོད་ལ། གཞུང་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་འྱོག་མའྱི་སྱོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུའང་གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱིའྱི་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ཀ་ཛ་ཀྱི་ས་ཏན་དང་ལྱི་ཐྱོ་ནྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྱིད་གཞུང་གཞན་དང་ལྷན་དུ་གཉྱིས་མྱོས་གྲྱོས་
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ཆྱོད་བཞག་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་གྱི་མཐྱོ་སྱོབ་འཛུགས་ཆྱོག་གྱི་ཡྱོད། དཔེར་ན། ལྱི་ཐྱོ་ནྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་པྱོ་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐྱོ་སྱོབ་

བཙུགས་ཡྱོད་ལ། དེར་པྱོ་ལན་ཌྱིའྱི་སད་སྤྱོད་མཁན་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཆེ་ཤྱོས་ཡྱིན་པས། 

མཐྱོ་སྱོབ་རྱིམ་པ་བར་གྱི་སྱོབ་ཚན་རྣམས་པྱོ་ལན་ཌའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་ཁྱིད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་ལྟ་བུའྱོ།། 

• ཕ་སད་མཱ་ལེ་ཡྱིན་པའྱི་ཐེ་ལན་ཌྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷྱོ་ཕྱོགས་ས་གནས་སུ་ལྱོ་གསུམ་རྱིང་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་

གསྱོ་སྤད་རེས། གཞྱི་རྱིམ་འྱོག་མའྱི་འཛིན་རྱིམ་དང་པྱོ་(བྱིས་པ་ལྱོ་ ༦ ནས་ ༧ བར།) ལ་ཕ་སད་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་

བས་པའྱི་སྱོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཀྱོག་དང་། ཨང་རྩྱིས། སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག ཐེ་ལན་ཌའྱི་སད་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་

ནྱི། ཐེ་ལན་ཌའྱི་སད་ཡྱིག་ཁྱོ་ནའྱི་ཐྱོག་སྱོབ་ཁྱིད་བེད་པའྱི་གཞུང་གྱི་སྱོབ་གྲྭའྱི་སྱོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ 

མཐྱོ་བ་བྱུང་ཡྱོད། དཔེར་ན། མཱ་ལེ་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱོབ་མ་ཚོས་ཨང་རྩྱིས་ཡྱིག་

རྒྱུགས་ལྱོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༡༢༣ ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའྱོ།། 

༤།༣ འཛིན་སྐོང་དང་འཕོད་བསེན་སོགས་གཞུང་གི་ལས་རིགས་གཞན།

ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 གང་དུ་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ན་དེ་རུ་ཁ་གསལ་པྱོ་དང་སྟབས་བདེ་བྱོའྱི་སྱོ་ནས་གཞུང་གྱི་འཕྱོད་བསྟན་

ལྟ་སྐྱོང་དང་། སྤྱི་ཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་། དེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་གཞན་དག་ཁྱོད་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་ཡྱིག་སྤྱོད་དགྱོས། 

ཅིའི་ཕིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བེ་བག་གྱི་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་བེ་བག་གྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་

ཡྱིག་ཅྱིག་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ཡྱོད་ནའང་། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པར་དེ་མ་སྤད་ཚེ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་ན། 

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སྤྱོད་ལ་འགྱོག་རྐེན་སྤྱོད་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་དང་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་

གཞན་དག་ཁྱོད་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སད་ཡྱིག་གམ་སྤྱི་སད་ཁྱོ་ན་སྤྱོད་ཐབས་བེད་པ་ནྱི་

དབེ་འབེད་བས་པ་ལ་ངྱོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། གཞུང་གྱི་འཕྱོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ། 

གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་སྱོགས་ཀྱི་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐྱོན་ཁུངས་ཚུལ་བཞྱིན་སྤྱོད་དགྱོས། སྱིད་གཞུང་ཞྱིག་ལ་

མཚོན་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་མངྱོན་འགྱུར་ཡྱོང་བར་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་རྣམས་མྱི་སྤྱོད་

པར་སྤྱི་སད་གཅྱིག་ཁྱོ་ན་སྤྱོད་པ་ནྱི་འགྲྱོ་སྱོང་མང་པྱོ་ཞྱིག་འཕྱོ་བརླག་འགྲྱོ་གཞྱི་ཡྱིན། དར་ཁྱབ་ཆེ་བའྱི་སད་

ཡྱིག་གཅྱིག་ཁྱོ་ན་སྤྱོད་པ་ནྱི། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་དང་ཁྱད་པར་དུ་བུད་མེད་ཚོར་ལས་ཀ་མྱི་རག་པའྱི་འགྱོག་
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རྐེན་ཆེན་པྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

 རྒྱལ་ཁབ་མང་པྱོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་འཛིན་སྐྱོང་དང་། འཕྱོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་། དེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་

གཞན་བཅས་སུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཚུལ་བཞྱིན་སྤད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕན་ཚུན་འབེལ་འདྲྱིས་

དང་། ལས་རྱིགས་གཉེར་བ། ལས་རྱིགས་གཉེར་བའྱི་སྤུས་ཚད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་སྣ་ཚོགས་ནང་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་མཉམ་ཞུགས་བཅས་ཀྱི་ཐད་གྲུབ་འབས་གང་ལེགས་བྱུང་ཡྱོད། གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྱོ་ཞྱིག་

གྱི་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སྤྱོད་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་ལས་མེད་ཀྱི་གྲངས་འབྱོར་ཉུང་དུ་གཏྱོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྱོད་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་དང་མཐུན་པའྱི་རང་ཉྱིད་

ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་དང་འཆམ་མཐུན་གྱི་རྣམ་པ་གྱོང་འཕེལ་ཕྱིན་ཡྱོད། སྱིད་ཇུས་བཟྱོ་མཁན་དང་། ཁྱིམས་ལུགས་བཟྱོ་

མཁན། སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་དྱོན་ཚན་གསུམ་པྱོ་ཡྱིད་ལ་འཛིན་དགྱོས། 

༡) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱྱོན་ཡྱོངས་ཀྱི་གྲས་སུ་ཚུད་ཆེད། འྱོས་འཚམས་ཀྱིས་ཁྱོ་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་

བེད་སྤྱོད་བ་དགྱོས། སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་མྱི་སེར་ལ་འབེལ་འདྲྱིས་ཡྱོང་ཐབས་ལེགས་ཤྱོས་ནྱི་ཁྱོ་

ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སྤྱོད་བ་གང་ཐུབ་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། 

༢) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་འྱོས་པ་དང་སྤྱོད་དགྱོས་ངེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་མ་སྤད་ཚེ། ལས་

དྱོན་འགྲུབ་པར་ནུས་པ་མྱི་ཐྱོན་པ་དང་། འགྲྱོ་སྱོང་བེད་མེད་དུ་འགྱུར་ངེས།  (སྤྱི་སད་སྤད་ཚེ་གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ཀྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་གྱོ་དྱོན་རྟྱོགས་མྱི་ཐུབ་པ་དང་སྤྱོད་མྱི་བདེ་བ་ཡྱོང་བ་དང་། འབེལ་འདྲྱིས་བེད་པར་འགྲྱོ་

ཁྱིམས་ལུགས་དང་དེ་མྱིན་གྱི་གཞྱི་རྩར་འཛིན་དགྱོས་པའྱི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) དཔལ་འབྱོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 2 

(2)+9, 10, 12, 15

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྱིད་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 26

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགྱོག་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 5(a) 5(e) (4)

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 2+28, 29, 30 

• (རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ངལ་རྩྱོལ་ལྷན་ཚོགས།) རང་དབང་ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཡྱོད་པའྱི་ས་གནས་རང་གྱི་མྱི་མང་དང་ཚོ་བའྱི་སྱོར་གྱི་ཁྱིམས་

ཡྱིག་(ཨང་༡༦༩)དྱོན་ཚན་ 24, 25, 30 

•  (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡུ་རྱོབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 12

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་རྩ་འཛིན་དྱོན་ཚན་ 10(2)

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རྱོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྱོར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དྱོན་ཚན་ 10, 13

•  (ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༣) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་མྱི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེའྱི་ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 11

•  (ཨྱོ་སུ་ལྱོ།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 13-15
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སྱོང་མང་པྱོ་གཏྱོང་དགྱོས་ཆགས་ངེས།) 

༣) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤད་ཚེ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ཆབ་སྱིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཉམ་

ཞུགས་ཐུབ་པ་དང་། ཁྱོ་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་མཐྱོ་སྱོབ་འགྲྱིམ་མཁན་ཡང་མང་དུ་འགྲྱོ་ངེས། 

ཇི་ལར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 འཕྱོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ། འཛིན་སྐྱོང་། དེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་གཞན་

དུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པ་ནྱི། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ལ་འབེལ་འདྲྱིས་བེད་པ་དང་། སྤུས་ཚད། 

འདྲ་མཉམ་བཅས་ཀྱི་གནད་དྱོན་ལ་འབེལ་བ་ཡྱོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཞུང་གྱི་སྱོབ་གསྱོའྱི་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལག་བསྟར་བེད་པར། རྒྱལ་ཁབ་མང་པྱོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་བའྱི་བེད་ཐབས་གཙོ་བྱོར་

འཛིན་གྱི་ཡྱོད། དེ་ཡང་དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་བར་གཙོ་བྱོ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གྲངས་འབྱོར་དང་འདུས་སྱོད་ཀྱི་རྣམ་

པ་ལ་རག་ལས་ཡྱོད། འདྱི་ཡྱིས་འབེལ་ཡྱོད་སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བབ་བསྟུན་དང་འྱོས་འཚམས་

ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སྤྱོད་བ་ཡུལ་དང་ཚད་གཞྱི་ངྱོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱོད། དེ་བཞྱིན་འདྱི་

ཡྱིས་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་འཛིན་སྐྱོང་དང་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་ཁྱོད་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་ལས་

མང་བ་བེད་སྤྱོད་བེད་པའྱི་ཕན་ནུས་ཅྱི་ཙམ་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད་སྟྱོན་གྱི་ཡྱོད།

 རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་ཁྱོངས་སུ་གཏྱོགས་པའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཚང་མ་འཛིན་སྐྱོང་དང་

གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་གཞན་དག་ཁྱོད་སྤྱོད་དགྱོས་ངེས་ཆགས་ཀྱི་མེད། དེ་ལྟར་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་བར་འྱོས་

འཚམས་དང་བབ་བསྟུན་ཡྱིན་མྱིན་ནྱི་སད་ཡྱིག་དེ་སྤྱོད་མཁན་གྱི་གྲངས་འབྱོར་དང་འདུས་སྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་

རག་ལས་ཡྱོད། བེ་བག་གྱི་ས་གནས་ཤྱིག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་འདུས་སྱོད་བེད་ཚད་ཀྱིས་ས་གནས་དེའྱི་མྱི་

འབྱོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཟྱིན་གྱི་ཡྱོད་ཚེ།  ཁྱོ་ཚོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་གཞན་དག་

ཁྱོད་འྱོས་འཚམས་ཀྱིས་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད། འཛིན་སྐྱོང་དང་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་གཞན་

དག་ཁྱོད་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སྤྱོད་མ་བས་ཚེ་མཇུག་འབས་ངན་པ་འབྱུང་ངེས་ལ། སྱིད་ཇུས་

བཟྱོ་མཁན་ཚོས་ཀང་འབེལ་ཡྱོད་སད་ཡྱིག་དེ་བེད་སྤྱོད་ཚུལ་བཞྱིན་བས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་འབེལ་འདྲྱིས་དང་

ལས་རྱིགས་མཁྱོ་སྤྱོད་ཐུབ་པ་བ་དགྱོས་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། དཔེར་ན། གཞུང་གྱི་འཕྱོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ཐད་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤད་དེ་མང་ཚོགས་ལ་འབེལ་འདྲྱིས་ཟབ་མྱོ་བ་ཐུབ་མྱིན་ནྱི་འཆྱི་གསྱོན་ཐག་གཅྱོད་

དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་བའྱི་བེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བེད་སབས། སད་ཡྱིག་

གཉྱིས་སམ་དུ་མ་ཤེས་པའྱི་ངལ་རྩྱོལ་བ་ཚོར་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་གཞུང་གྱི་

ལས་ཀ་གཉེར་བའྱི་གྱོ་སབས་སྤད་ཚེ། གཞུང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ཚུད་པ་དང་མཉམ་

ཞུགས་མང་བ་ཡྱོང་བར་ཕན་ནུས་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད། དྲ་རྒྱ་དང་ཚན་རྱིག་ལག་རྩལ་གསར་པ་ལྟ་བུའྱི་བེད་ཐབས་

གསར་པ་རྱིགས་སྤྱོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲངས་འབྱོར་ཉུང་ཉུང་དང་ཁ་འཐྱོར་དུ་ལུས་པ་ཚོར་ཁྱབ་པར་ནུས་པ་

ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད། 
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 ཁྱིམས་བཟྱོ་སབས་ཐྱོབ་ཐང་འདྱི་དག་ཁྱབ་ཁྱོངས་གང་ཞྱིག་ཏུ་ལག་བསྟར་ཇྱི་ལྟར་བ་དགྱོས་ཚུལ་གཏན་

འབེབས་བ་དགྱོས་ལ། ལག་ལེན་མ་ཐུབ་པར་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སུ་ཡྱོད་རྱིགས་ལ་ལེགས་བཅྱོས་ཡྱོང་བའྱི་

བེད་ཐབས་སྤྱོད་པར་འགན་ལེན་བ་དགྱོས། 

ལག་ལེན།

• ཨ་སྱི་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཁར་སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བ་བདུན་བེད་སྤྱོད་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་རྱིག་གཞུང་སྣ་འཛོམས་ལྟེ་གནས་ཁང་དང་ཏར་འཕྱིན་ཁང་བརྒྱུད་སྤྱི་ཚོགས་དང་གཞུང་

གྱི་གནས་ཚུལ་དྲྱིལ་བསྒགས་བེད་པར་ཕན་ནུས་ཐྱོན་ཕྱིར་ཡྱིན་པ་རེད། 

• ནུབ་ཨ་ཧྥེ་རྱི་ཁའྱི་ནང་ཨྱི་བྱོ་ལ་ཟེར་བའྱི་ནད་ཡམས་ཁྱབ་སབས། སྱི་ར་ལྱོ་ནྱི་དང་། གྷུ་ནྱི། ལེ་བྱི་རྱི་ཡ་

བཅས་ཀྱི་འཕྱོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ངྱོས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བྱིས་པ་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་རྱོགས་དངུལ་ཚོགས་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་

ཚོགས་པ་གཞན་དག་ལྷན་དུ་རླུང་འཕྱིན་དང་། དེབ། བརན་འཕྱིན། སྦར་ཡྱིག་སྱོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་

དང་ལམ་སྟྱོན་རྣམས་གང་མགྱོགས་མང་ཚོགས་ཁྱོད་ཁྱབ་ཐུབ་ཆེད་ས་གནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་

བེད་སྤྱོད་བས་ཡྱོད། 

• ཨར་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྱོད་ཁང་མཁྱོ་སྤྱོད་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་གནས་ཚུལ་སེལ་སབས་སྱོད་ཁང་དུ་

འདུག་མཁན་ཚོའྱི་མཐུན་རྐེན་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཨར་ལན་ཌྱིའྱི་སད་དང་ཨྱིན་སད་ཐྱོག་མ་ཡྱིན་པར་འྱོས་འཚམས་

ཀྱིས་ཁྱོ་རང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའམ་ཡང་ན་སད་སྒྱུར་སྱོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ལྷྱོ་ཨ་ཧྥེ་རྱི་ཁའྱི་མངའ་ཁྱོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བྱོ་ས་ཝ་ན་ནང་གཞུང་ངྱོས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འབེལ་

འདྲྱིས་བེད་སབས་བན་ཏུའྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། དེར་མྱི་འབྱོར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༨ ཀྱིས་སད་ཡྱིག་དེ་དང་ཨྱིན་ཡྱིག་

སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་འདུས་སྱོད་བ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་གཞུང་

གྱི་ལས་རྱིགས་གཉེར་བར་འགྲྱོ་སྱོང་ཆུང་བ་དང་ནུས་པ་ཐྱོན་པ་ཡྱོང་ཆེད་བང་ནུབ་ཁུལ་དུ་ཡེ་ཡྱི་ལྟ་བུའྱི་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ཨྱོ་སྱི་ཀྲྱོ་ལྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ངྱོས་གསུམ་ཅན་རྡྱོག་གཟུགས་ཀྱི་འགུལ་བརན་བཟྱོ་སབས། ས་གནས་དེའྱི་

ཡུལ་མྱིའྱི་རྣམ་པ་དང་སད་ཡྱིག་སྤད་དེ་ནད་པ་ཚོར་འཕྱོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་སྱོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་རྱིགས་

སེལ་ཐབས་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ཨྱིན་ཡུལ་དུ་གཞུང་གྱི་འཕྱོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་ཚོས་ཨྱིན་སད་མྱི་ཤེས་
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མཁན་ཚོར་འབེལ་འདྲྱིས་དང་ལྟ་སྐྱོང་བེད་སབས་འདྲ་མཉམ་དགྱོས་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་བཟྱོས་ཡྱོད། དེར་བརྟེན་

ས་གནས་གཞུང་གྱི་འཕྱོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་བེད་མཁན་དུ་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་ཤེས་མཁན་དང་། ཕན་ཚུན་ངྱོ་ཐུག་

ནས་སད་སྒྱུར་བེད་མཁན། ཁ་པར་བརྒྱུད་སད་སྒྱུར་བེད་མཁན། སན་གྱི་སྱོར་ཡྱིག་སྒྱུར་གྱིས་དཔར་བའམ། ཡང་

ན། ཡྱིག་ཆ་དང་བརན་གྱི་རྱིགས་དྲ་ཐྱོག་ཏུ་འགྱོད་པ་སྱོགས་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• མེག་སྱི་ཀྱོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྱོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ནས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་འཕྱོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་བེད་

མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཟུར་འཛུགས་བས་ཡྱོད་པ་དང་། དེར་ས་གནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཀྱི་

ཡྱོད། གཞུང་གྱི་འཕྱོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པ་ནྱི་འཕྱོད་

བསྟེན་ལས་གཞྱིའྱི་ཕན་ནུས་དྱོན་སྱིན་ཡྱོང་ཆེད་ཡྱིན་པ་རེད། 

• ཨེ་ཐྱོ་པྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མང་ཚོགས་འདུས་སྱོད་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་སྱིད་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་ནང་ཡུལ་

དེའྱི་སད་ཡྱིག་གཙོ་བྱོ་རྣམས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• རྒྱ་གར་ལ་མྱི་འབྱོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༢ ཡྱོད་པ་དང་། སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བ་ ༤༠༠ ལྷག་ཡྱོད། དྱོ་མཉམ་གྱི་བེད་

ཐབས་ལག་ལེན་ཡྱོང་ཆེད་སྤྱི་སད་དུ་ཨྱིན་ཡྱིག་དང་ཧྱིན་རྡུའྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་དང་། དེ་མྱིན་ས་གནས་

སྱིད་གཞུང་ཁག་གྱིས་ས་གནས་སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བ་ ༣༠ ཙམ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་མ་ཟད། འདུས་སྱོད་བེད་པའྱི་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་གང་འཚམས་ཡྱོད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སྱོབ་གྲྭ་དང་ས་གནས་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་

བཅས་སུ་ས་གནས་དེའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ཨ་རྱིའྱི་སྤྱི་མཐུན་མངའ་སེའྱི་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ནང་སྱི་པན་གྱི་སད་ཡྱིག་དང་། རྒྱ་ཡྱིག པར་སྱི་

སད་ཡྱིག ཝེད་ནམ་གྱི་སད་ཡྱིག་ལྟ་བུའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་རྣམས་ས་གནས་གང་ཞྱིག་ཏུ་སད་

ཡྱིག་དེ་དག་གང་རུང་སྤྱོད་པའྱི་མྱི་འབྱོར་ ༡༠༠༠༠ ཟྱིན་པའམ་ཡང་ན་དེ་རྱིགས་ཀྱིས་ས་གནས་དེའྱི་མྱི་འབྱོར་གྱི་

བརྒྱ་ཆ་ ༥ ཟྱིན་ཚེ་བཀྱོལ་སྤྱོད་བ་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་བས་ཡྱོད། 

• དྱོ་མཉམ་གྱི་བེད་ཐབས་ལག་ལེན་ཐད་ཧྥྱིན་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ས་གནས་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་སྣ་

ཚོགས་སུ་སེ་ཌེན་གྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་མཁན་མ་མཐར་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༨ ཟྱིན་གྱི་ཡྱོད་པའམ། མྱི་འབྱོར་ ༣༠༠༠ ཙམ་

སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་གྱི་གྲས་ཡྱིན། ལྱོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྱོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སེ་ཌེན་དང་ཧྥེན་ལན་

ཌའྱི་སད་ཡྱིག་ནྱི་ཡུལ་དེའྱི་སྤྱི་སད་ཡྱིན། སཱ་མྱི་མྱི་རྱིགས་ནྱི་ཡུལ་དེའྱི་ས་སྐེས་རྡྱོ་སྐེས་ཀྱི་མྱིྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པ་དང་། 

རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་ནང་མྱི་འབྱོར་ཁྱྱོན་བསྱོམས་ ༧༥༠༠ ཙམ་ཡྱོད། གཞུང་གྱི་འཕྱོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་

ཞབས་ཞུ། དེ་བཞྱིན་གསར་འགྱུར་དང་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སྱོར་ལ་སཱ་མྱི་མྱི་རྱིགས་འདུས་སྱོད་ས་ཁུལ་དུ་མྱི་
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རྱིགས་དེའྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་ཁྱོད་ས་གནས་གང་དེའྱི་མྱི་འབྱོར་བརྒྱ་ཆ་ལྔའམ་ཡང་ན་

གྲྱོང་ཁྱེར་གང་ཞྱིག་ནང་མྱི་འབྱོར་༥༠༠༠ གྱིས་ཐུན་མྱོང་གྱི་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་ཚེ། སྤྱི་སད་དུ་གྱུར་བའྱི་

ཧྥ་རན་སྱིའྱི་སད་ཡྱིག་གམ་ཨྱིན་ཡྱིག་གང་རུང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད།  གཞན་ཡུལ་དེར་ས་སྐེས་རྡྱོ་སྐེས་ཀྱི་མྱི་དང་གནས་

སྱོར་ནས་ཡྱོང་མཁན་རྱིགས་འདུས་སྱོད་བ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་ཁྱོད་དེ་དག་གྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཀྱི་

ཡྱོད། 

• སེར་ཛིལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྲྱོང་སེའྱི་སྤྱི་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་པྱོ་ཆུ་གྷུལ་གྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་ཁར་ཡུལ་

དེའྱི་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སད་དང་ཡུལ་དེར་གནས་སྱོར་བེད་མཁན་ཚོའྱི་སད་ཀང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། གྲྱོང་སེའྱི་

སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་ལས་རྱིགས་ཁྱོད་ཡུལ་དེའྱི་སད་ཡྱིག་བཞྱི་

ངེས་པར་དུ་སྤྱོད་དགྱོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། 

༤།༤ གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ངོ་བོ། 

ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 མྱི་ཞྱིག་གྱི་སེར་གྱི་ངྱོ་བྱོ་དང་འབེལ་བའྱི་རང་གྱི་མྱིང་ངམ་ཁྱྱིམ་མྱིང་སྱོགས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་ཡྱིག་ཐྱོག་འབྱི་བ་ལ་བརྩྱི་བཀུར་དང་། ངྱོས་འཛིན་བ་དགྱོས་པ་མ་ཟད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཀང་

དེ་ལྟ་སྤྱོད་དགྱོས། ལག་བསྟར་ཐུབ་ས་གང་ཡྱོད་ལ་གཞུང་ལམ་དང་ས་གནས་ཀྱི་མྱིང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་ཡྱིག་ཐྱོག་འབྱི་དགྱོས་ལ།  ཁྱད་པར་དུ་ལྱོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

འདུས་སྱོད་བ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་དགྱོས། 

ཅིའི་ཕིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་གྱི་སྙྱིང་པྱོ་ནྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་དར་སེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་

བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་མྱི་སེར་གྱི་འཚོ་གནས་དང་ཆེ་མཐྱོང་ལ་འབེལ་བ་ཟབ་མྱོ་ཡྱོད་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། མྱི་

མང་པྱོ་ཞྱིག་ལ་རང་གྱི་ངྱོ་བྱོའྱི་མཚོན་དྱོན་གལ་ཆེ་ཤྱོས་གཅྱིག་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱིང་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་འབྱི་

བ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། སྤྱིར་སད་ཡྱིག་ནྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་

མཚོན་བེད་གཙོ་བྱོ་ཡྱིན་པས། སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་རང་གྱི་མྱིང་འབྱི་བ་ལ་བརྩྱི་བཀུར་དགྱོས་པ་མ་ཟད། དེ་ལ་

སྲུང་སྐྱོབ་དང་གུ་ཡངས་ཀང་བ་དགྱོས། དེ་ལྟར་ངྱོ་བྱོ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བརྩྱི་བཀུར་བེད་པ་དེ་མྱི་སེར་གཅྱིག་པུ་
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ཙམ་ལ་མྱིན་པར། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་འདུས་སྱོད་བེད་པའྱི་ས་གནས་ཁྱྱོན་ཡྱོངས་ལ་བ་དགྱོས། 

 

ཇི་ལར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་རང་བཞྱིན་དང་སྒྱིག་འཛུགས་ལྡན་པའྱི་སྱོ་ནས་མྱི་སེར་གྱི་མྱིང་དང་ཁྱྱིམ་

མྱིང་སྱོགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་འབྱི་ཆྱོག་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལ་ངྱོས་འཛིན་དང་། འབེལ་ཡྱོད་གཞུང་གྱི་

དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཐྱོབ་ཐང་འདྱི་ལ་བརྩྱི་བཀུར་བ་དགྱོས་པའྱི་འགན་ཁུར་བཞག་ཡྱོད། འདྱི་ནྱི་ཁྱིམས་ལུགས་

ནང་མྱི་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོ་དང་འབེལ་བ་བེད་སབས་སྱོ་སྱོའྱི་མྱིང་སྤྱོད་

ཆྱོག་པ་དང་སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཀང་དེ་ལྟར་སྤྱོད་དགྱོས་སྱོར་ཁ་གསལ་འཁྱོད་དགྱོས། འདས་

པའྱི་དུས་སུ་མྱི་རྱིགས་ཆུང་བ་རྣམས་ཆེ་བའྱི་ནང་སྱིམ་འཇུག་ཐབས་བེད་པའམ་ཡང་ན་དེ་མཚུངས་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་

བཟུང་བ་སྱོགས་ཀྱིས་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱིང་

རྣམས་བསྐར་བཅྱོས་བ་བར་དྱོན་མེད་འགྲྱོ་སྱོང་གཏྱོང་མྱི་དགྱོས་བ་དང་སྟབས་བདེའྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་ཆྱོག་

མཆན་སྤྱོད་དགྱོས་སྱོར་ཁྱིམས་ནང་གཏན་འབེབས་བ་དགྱོས།

 སེར་གྱི་མྱིང་སྤྱོད་འཇུག་དགྱོས་པ་མ་ཟད། གཞུང་ངྱོས་ནས་སྱོ་སྱོའྱི་མྱིང་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་འབྱི་

བར་ངྱོས་འཛིན་བེད་དགྱོས་ལ། སྐེས་ལྱོ་སྐེས་ཚེས་ཀྱི་དཔང་ཡྱིག་ཐྱོག་ལའང་དེ་ལྟར་འབྱི་བར་ངྱོས་འཛིན་ཡྱོད་

དགྱོས། 

 སྱིད་གཞུང་གྱི་སྤྱི་སད་མྱིན་པའྱི་སད་ཡྱིག་གཞན་གྱི་ཐྱོག་མྱིང་འབྱི་སྱོལ་ཡྱོད་པ་རྣམས་གཞུང་གྱི་སྤྱི་

ཁྱིམས་ལུགས་དང་དེ་མྱིན་གྱི་གཞྱི་རྩར་འཛིན་དགྱོས་པའྱི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྱིད་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 17, 24, 26, 27 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགྱོག་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 5

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 2+7

•  (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡུ་རྱོབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 10

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་རྩ་འཛིན་དྱོན་ཚན་ 11

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རྱོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྱོར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དྱོན་ཚན་ 10

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) མྱི་རྱིགས་དང་། ཆྱོས་ལུགས། སད་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་བསྒགས་ཡྱིག་

དྱོན་ཚན་ 2

•  (ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༣) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་མྱི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེའྱི་ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 13

•  (ཨྱོ་སུ་ལྱོ།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 1-3
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སད་ཐྱོག་འབྱི་སབས། ངེས་བར་དུ་སྒ་གདངས་རང་སྱོར་འཇྱོག་ཐབས་ལ་འབད་བརྩྱོན་བ་དགྱོས། 

 གཞུང་ལམ་དང་ས་ཆའྱི་མྱིང་ནྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། རྱིགས་གཞུང་། ལྱོ་རྒྱུས་བཅས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་མཚོན་བེད་

གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན། སད་ཡྱིག་སྤྱོད་སྟངས་དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་བའྱི་རྩ་དྱོན་རྒྱུན་འཁྱྱོང་བེད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བ་

ཞྱིག་གྱི་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་འདུས་སྱོད་བེད་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཞེ་འདྱོད་ལྟར་ས་

མྱིང་སྱོགས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་རྱིགས་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་སམ་གསུམ་གྱི་ཐྱོག་འབྱི་དགྱོས་པའྱི་ཁྱིམས་སྱོལ་གསལ་པྱོ་

བཟྱོས་ཡྱོད། རྒྱལ་ཁབ་སྱོ་སྱོའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱོད་སྟབས། རྒྱལ་ཁབ་སྱོ་སྱོས་ལག་བསྟར་བེད་སྟངས་

ལའང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་འབྱོར་གྱིས་ས་གནས་སྤྱིའྱི་མྱི་འབྱོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ནས་ ༢༠ ཟྱིན་མཚམས་

བར་ཚད་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བ་ཅྱི་རྱིགས་ཡྱོད་ལ། གཞན་ཡང་སྱིད་གཞུང་དང་། སྱོལ་རྒྱུན། ལྱོ་རྒྱུས་སྱོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པར་ངྱོས་འཛིན་བ་སྱོལ་ཡྱོད། གཞུང་ལམ་དང་ས་མྱིང་སྱོགས་གྲངས་ཉུང་

མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་འབྱི་བ་ལག་ལེན་དུ་འཁྱྱོལ་ཆེད་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟྱོན་ཁ་གསལ་གྱོ་བདེ་ཡྱིན་

དགྱོས། སྱིད་གཞུང་ངྱོས་ནས་གཞུང་ལམ་དང་ས་མྱིང་སྱོགས་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་སམ་དུ་མའྱི་ཐྱོག་འབྱི་བ་དེས། ས་

གནས་གཅྱིག་ལ་སྱོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་དང་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བརྩྱི་

བཀུར་ཡྱོད་པའྱི་རྣམ་པ་མཚོན་གྱི་ཡྱོད། 

ལག་ལེན། 

• བྷུལ་ག་རྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཊར་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོས་སྱོ་སྱོའྱི་མྱིང་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སར་

གསྱོ་བ་ཆྱོག་གྱི་ཡྱོད། 

• ཉེ་ཆར་ཨ་སྱི་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་མྱི་སེར་གསར་པ་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་མྱིང་

སྤྱོད་དགྱོས་པའྱི་ཆ་རྐེན་མེད་པར་བཟྱོས་ཡྱོད། 

• མྱོ་རྱོ་ཀྱོ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༠ ལྱོ་ནས་ཨ་མ་ཛ་ཡྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་བྱིས་པའྱི་

མྱིང་སྔ་མ་དེ་གཞུང་གྱིས་ངྱོས་འཛིན་ཡྱོད་པ་དང་འབེལ་ཡྱོད་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཀང་བེད་སྤྱོད་བ་དགྱོས་པའྱི་

ཐག་གཅྱོད་བས་ཡྱོད། 

• ཨལ་བ་ནྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ནང་མྱི་སེར་སྱོ་སྱོའྱི་སྱོལ་རྒྱུན་གྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་

འབེལ་བའྱི་མྱིང་རྣམས་སར་གསྱོ་ཆྱོག་ཚུལ་འཁྱོད་ཡྱོད། 

• ར་ཤྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཞུང་ལམ་དང་ས་མྱིང་སྱོགས་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་སམ་དུ་མའྱི་ཐྱོག་འབྱི་ཡྱི་ཡྱོད། 
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• རྒྱ་ནག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་(སྱོག་པྱོ་དང་། ཡུ་གུར། བྱོད།)འདུས་སྱོད་བེད་པའྱི་ས་མྱིང་དང་གཞུང་

ལམ་གྱི་མྱིང་རྣམས་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་སམ་དུ་མའྱི་ཐྱོག་འབྱི་ཡྱི་ཡྱོད། ཨལ་ཇྱི་རྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་དང་། སེང་ག་པྱོར་

རྒྱལ་ཁབ། སྱིད་སྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྱོགས་ཡུལ་མང་པྱོ་ཞྱིག་ཏུ་ས་མྱིང་དང་གཞུང་ལམ་གྱི་མྱིང་སྱོགས་སད་ཡྱིག་གསུམ་

གྱི་ཐྱོག་འབྱི་ཡྱི་ཡྱོད། 

• ཁ་མེ་རྱོན་དང་ཨ་རྱི་ཚུད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མྱིན་ནང་ཉམས་ཆག་ཏུ་འགྲྱོ་བའྱི་སད་ཡྱིག་རྣམས་ཉར་

ཚགས་བེད་པའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པྱོ་ཞྱིག་རྩྱོམ་བཞྱིན་ཡྱོད། 

༤།༥ ཁིམས་ལུགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག 

ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 གལ་ཏེ་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ནག་ཉེས་

བཙུགས་སབས། མྱི་དེས་ཁྱིམས་གཅྱོད་བེད་པར་སྤྱོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་དེ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཚེ། ཁྱིམས་ཐྱོག་ནས་གྱོད་

དྱོན་ཐག་གཅྱོད་བ་བར་འགྲྱོ་སྱོང་གཏྱོང་མྱི་དགྱོས་པའྱི་སད་སྒྱུར་གྱི་མཐུན་རྐེན་ངེས་པར་དུ་དགྱོས་་པ་མ་ཟད། 

མྱི་དེ་ཁྱིམས་ཐྱོག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའྱི་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་མྱི་དེས་ཤེས་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་རྱིན་

མེད་དུ་ཡྱིག་སྒྱུར་ཡྱོད་པ་དགྱོས། ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་ཡྱིག་ཆ་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་བསྒྱུར་དགྱོས་ཀྱི་

མེད་ནའང་། གྱོད་གཞྱི་ཐག་གཅྱོད་ལ་དགྱོས་ངེས་ཀྱི་འབེལ་ཡྱོད་ཡྱིག་ཆ་དང་བརྒྱུད་རྱིམ་གལ་ཆེན་རྣམས་ངེས་

པར་དུ་རྱིན་མེད་ཀྱིས་བསྒྱུར་དགྱོས། 

 སྤྱི་དམངས་དང་ཉེས་ཁྱིམས་གཏུག་བཤེར་རྱིགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

འདུས་སྱོད་བ་ཡུལ་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་འབྱོར་གང་འཚམས་ཡྱོད་སར། ངེས་པར་དུ་ཁྱིམས་རའྱི་ནང་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་ཁྱིམས་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་བ་དགྱོས། 

ཅིའི་ཕིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 ཁྱིམས་ལུགས་ནང་མྱི་ཚོས་གྱོ་དྱོན་ཇྱི་བཞྱིན་རྟྱོགས་ཐུབ་པའྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སྤྱོད་མ་བས་པའྱི་མཇུག་

འབས་དེ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པྱོ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ནང་མྱི་ཚང་མར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་དྲང་མྱོའྱི་

ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད་པ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། འདྱིའྱི་ནང་ཉེས་ཁྱིམས་ཐག་གཅྱོད་དམ་དེ་དང་འདྲ་བའྱི་ཐག་

གཅྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དུ། ཉེས་འཛུགས་བས་པའྱི་མྱི་དེའམ་ཡང་ན་བཀག་ཉར་བས་པའྱི་མྱི་དེས་སྱིད་གཞུང་གྱི་

ཁྱིམས་གཅྱོད་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་ཚོའྱི་སད་མྱི་གྱོ་ཚེ། ཉུང་མཐར་ཡང་ཐེངས་གསུམ་ལ་སད་སྒྱུར་དང་ཡྱིག་

སྒྱུར་རྱིགས་གང་དགྱོས་རྱིན་མེད་དུ་བ་དགྱོས། དེ་ལྟར་བས་ཚེ་ཁྱིམས་ཐྱོག་ནས་ཐག་གཅྱོད་དྲང་མྱོ་དགྱོས་པའྱི་
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ཐྱོབ་ཐང་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱོད། སྤྱི་སད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་སྟངས་དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་

སད། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་འབྱོར་དང་འདུས་སྱོད་ས་གནས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་ཁྱིམས་ཐྱོག་ནས་གནད་དྱོན་

ཐག་གཅྱོད་བ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཚད་དང་རན་པྱོར་སྤྱོད་པར་འབད་བརྩྱོན་

བ་དགྱོས། 

ཇི་ལར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 ཁྱིམས་ལུགས་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་ཐད། སྤྱི་སད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་སྟངས་དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་དྲང་བདེན་ཡྱོང་བ། ཁྱིམས་གཏུགས་བེད་མཁན་

དང་ཉེས་འཛུགས་བེད་ས་གཉྱིས་ཀར་གྱོ་སབས་དང་མཐུན་རྐེན་གཅྱིག་མཚུངས་སྤྱོད་པ་བཅས་ནྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་

ཐྱོབ་ཐང་མང་པྱོ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད།

 མྱི་ཞྱིག་ལ་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཏེ་ཁྱིམས་ལ་སྦྱོར་སབས། དེ་མུར་ཁྱིམས་འགལ་ནག་ཉེས་

དེའྱི་རང་བཞྱིན་དང་རྒྱུ་རྐེན་རྣམས་མྱི་དེས་གྱོ་བའྱི་སད་ཡྱིག་ཅྱིག་གྱི་ཐྱོག་འགྲེལ་བརྱོད་ཞྱིབ་གསལ་བ་དགྱོས། 

ཁྱིམས་ལུགས་ནང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་དང་། ཁྱིམས་ཀྱིས་བཀག་ཉར་བས་རྱིགས་

བཅས་ཚུད་པའྱི་མྱི་ཚང་མར། རྒྱུ་རྐེན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་བཟུང་དང་བཀག་ཉར་བས་ཚུལ་ཁྱོ་ཚོས་གྱོ་

བའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་འགྲེལ་བརྱོད་དགྱོས་སྱོར་ཞྱིབ་གསལ་འཁྱོད་དགྱོས། འདྱི་ནྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་

འབེབས་བས་པའྱི་སྤྱི་སད་མྱི་ཤེས་མཁན་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ཙམ་མྱིན་པར།  སྤྱི་སད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་

ཁྱིམས་ལུགས་དང་དེ་མྱིན་གྱི་གཞྱི་རྩར་འཛིན་དགྱོས་པའྱི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྱིད་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 14, 26 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགྱོག་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 5(a)

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 40

•  (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡུ་རྱོབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 6, 14

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་རྩ་འཛིན་དྱོན་ཚན་ 10(2) (3)

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རྱོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྱོར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དྱོན་ཚན་ 9

• (ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༠ ལྱོའྱི་ཡུ་རྱོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༤།) ཕྱི་ལྱོ་༢༠༡༠ ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༠ ཉྱིན། ཡུ་རྱོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་གྲྱོས་

ཚོགས་ངྱོས་ནས་ཉེས་དྱོན་ཁྱིམས་གཅྱོད་བེད་པར་སད་སྒྱུར་དང་ཡྱིག་སྒྱུར་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་དགྱོས་སྱོར་གྱི་ཐག་གཅྱོད། 

•  (ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༣) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་མྱི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེའྱི་ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 11

•  (ཨྱོ་སུ་ལྱོ།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 17-19
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ཡྱིག་སྤྱོད་སྟངས་དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་བ་དང་། གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པ། 

དྲང་བདེན་གྱི་གནད་དྱོན་བཅས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། མདྱོར་ན་འདྱི་ནྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་དྲང་བདེན་ཡྱོང་

བའྱི་ཐྱོབ་ཐང་དང་འབེལ་བ་ཟབ་མྱོ་ཡྱོད་པས། རྒྱུན་དུ་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལ་ཁྱིམས་ཐྱོག་ནས་ངྱོས་འཛིན་

ཡྱོད་དགྱོས། 

 ཁྱིམས་ཐྱོག་ནས་ངྱོས་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཡྱོད་ནའང་། སབས་རེར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་རྐེན་ཞན་པ་

དང་། སད་སྒྱུར་གྱི་ཆུ་ཚད་ཞན་པ། ཁྱིམས་ཉེས་ཕྱོག་མཁན་ཚོར་ཐྱོབ་ཐང་གང་ཡྱོད་སྱོར་གྱི་གྱོ་རྟྱོགས་མེད་པ་

བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱོང་གྱི་མེད། འདྱི་ནྱི་བེ་བག་ཏུ་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་

གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཆུང་ཁག་ནང་གྱི་གནད་དྱོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ཡྱིས་ཁྱིམས་ལུགས་ལག་ལེན་མྱི་འཁྱྱོང་

བའྱི་གནད་དྱོན་ཚབས་ཆེེན་བསྐེད་ཀྱི་ཡྱོད། རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འདྲ་བ་སྱོ་སྱོའྱི་ནང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་

ཡྱོང་སད་གཤམ་གྱི་གནད་དྱོན་དག་གྱི་ཐད་འབད་བརྩྱོན་བ་དགྱོས་ཀྱི་ཡྱོད།

• ཁྱིམས་ཁང་དང་ཉེན་རྟྱོག་ཁང་ཚང་མའྱི་ངྱོས་ནས་ས་གནས་སུ་གསལ་བསྒགས་དང་། སྦར་ཡྱིག་སྱོགས་

མངྱོན་གསལ་དྱོད་པྱོའྱི་སྱོ་ནས་སེལ་ཏེ། ཁྱིམས་ཉེས་ཕྱོག་པའམ་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་དྱོགས་གཞྱི་ཡྱོད་རྱིགས་

ལ་ཁྱིམས་སར་སད་སྒྱུར་དང་ཡྱིག་སྒྱུར་གྱི་མཐུན་རྐེན་འགྲྱོ་སྱོང་གཏྱོང་མྱི་དགྱོས་པར་ཡྱོད་སྱོར་ཤེས་སུ་འཇུག་

དགྱོས། 

• སད་སྒྱུར་བ་དང་ཡྱིག་སྒྱུར་བ་ཚད་ལྡན་གྱི་ཐྱོ་གཞུང་བཟྱོ་དགྱོས། 

• ཁྱིམས་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་དྲང་བདེན་ཡྱོང་བར་དྱོ་ཕྱོག་མེད་ཚེ་བརན་དང་། ཁ་པར། དྲ་རྒྱ་སྱོགས་ཀྱི་

བརྒྱུད་ལམ་སྤྱོད་དགྱོས། 

• སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གནད་དྱོན་ཤེས་རྟྱོགས་གསལ་པྱོ་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཚེ། ཁྱིམས་ཉེས་ཕྱོག་པའམ་

ཁྱིམས་འགལ་གྱི་དྱོགས་གཞྱི་ཡྱོད་པའྱི་མྱི་དེའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་གྱོ་རྟྱོགས་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་འགན་ཁུར་དེ་

ཁྱིམས་དཔྱོན་དང་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཚོར་ཡྱོད། 

• གཞུང་ངྱོས་ནས་སད་སྒྱུར་མྱི་དགྱོས་པའྱི་ཐག་གཅྱོད་རྱིགས་ལ་བསམ་འཆར་བཤད་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་དང་། 

སད་སྒྱུར་གྱི་མཐུན་རྐེན་སྦར་ཡང་ཚད་ལྡན་མྱིན་ཚེ་སད་སྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་རྐེན་གྱིས་ཁྱིམས་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་དྲང་

བདེན་མ་བྱུང་བ་ལ་བསམ་འཆར་འདྱོན་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྤྱོད་དགྱོས། 

ལག་ལེན་དང་སྐུལ་འདེབས། 

 ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའྱི་ངྱོས་ནས་ལག་ལེན་གང་ལེགས་ཡྱོང་སད་སྐུལ་

འདེབས་བས་དྱོན་ལྟར་ན། ཁྱིམས་ཁང་དང་ཉེན་རྟྱོག་ཁང་ཚང་མའྱི་ངྱོས་ནས་ས་གནས་སུ་གསལ་བསྒགས་དང་། 

སྦར་ཡྱིག་སྱོགས་མངྱོན་གསལ་དྱོད་པྱོའྱི་སྱོ་ནས་སེལ་ཏེ། ཁྱིམས་ཉེས་ཕྱོག་པའམ་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་དྱོགས་

གཞྱི་ཡྱོད་རྱིགས་ལ་ཁྱིམས་སར་སད་སྒྱུར་དང་ཡྱིག་སྒྱུར་གྱི་མཐུན་རྐེན་འགྲྱོ་སྱོང་གཏྱོང་མྱི་དགྱོས་པར་ལེན་ཆྱོག་
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པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད་སྱོར་དང་། དེ་བཞྱིན་གཞུང་ངྱོས་ནས་སད་སྒྱུར་བ་དང་ཡྱིག་སྒྱུར་བ་ཚད་ལྡན་གྱི་ཐྱོ་གཞུང་

མཁྱོ་སྤྱོད་བ་དགྱོས།

 ལྷྱོ་ཨ་ཧྥེ་རྱི་ཁའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱིས་སད་སྒྱུར་དང་ཡྱིག་སྒྱུར་གྱི་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་བའྱི་སྤུས་ཚད་གྱོང་

མཐྱོར་གཏྱོང་ཆེད། ཁྱིམས་ལུགས་སྟངས་འཛིན་ལྷན་ཁང་དང་གཙུག་ལག་སྱོབ་གྲྭ་ཆེན་མྱོ་བཞྱི་མཉམ་འབེལ་

གྱིས་ཁྱིམས་ལུགས་ཐྱོག་སད་སྒྱུར་དང་ཡྱིག་སྒྱུར་གྱི་བསབ་པ་མཐར་སྱོན་པའྱི་དཔང་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་གཙུག་ལག་

སྱོབ་ཆེན་ཞྱིག་ཟུར་འཛུགས་བས་ཡྱོད། 

 རྒྱ་གར་ནང་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་སབས་བརན་ལམ་ནས་སད་

སྒྱུར་དང་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གསར་པ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། 

 སྤྱི་སད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་སྟངས་དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་བའྱི་བེད་ཐབས་ལག་བསྟར་

སབས། རྒྱལ་ཁབ་མང་པྱོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་འབྱོར་དང་འདུས་སྱོད་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་ཁྱིམས་

ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁྱོད་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་དགྱོས་པ་དང་། 

མ་མཐའ་ཡང་མྱི་ཞྱིག་ལ་ཁྱིམས་སར་གནས་ལུགས་བཤད་པ་དང་། ཁྱིམས་དཔྱོན་གྱིས་ཁྱོས་གང་བཤད་པའྱི་དྱོན་

གྱོ་བར་བེད་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད་དགྱོས་པ་བཅས་ཁྱིམས་ཐྱོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ཡྱོད།

 ཨེ་ཊ་ལྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཨེ་ཊ་ལྱིའྱི་སད་

དམ་ཡང་ན་འཇར་མན་གྱི་སད་གང་རུང་ཐྱོག་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

 ས་ལྱོ་ཝྱི་ནྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་མང་པྱོ་འདུས་སྱོད་བ་ཡུལ་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་

ཁྱིམས་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་ཨེ་ཊ་ལྱིའྱི་སད་དམ་ཡང་ན་ཧང་ག་རྱིའྱི་སད་གང་རུང་ཐྱོག་བེད་ཀྱི་

ཡྱོད། 

 ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ས་གནས་སྱོར་སྐྱོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཉེས་དྱོན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་

རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གནད་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་བེད་ཀྱི་ཡྱོད་ལ། གནད་དྱོན་དེ་རྱིགས་ཐག་གཅྱོད་བེད་སབས་ས་སུ་

ཀ་ཆྱི་ཝན་ཟེར་བའྱི་ས་གནས་སུ་ཁུ་རྱི་ཞེས་པའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སྤྱོད་བ་རྒྱུ་གཙོར་འདྱོན་བེད་ཀྱི་

ཡྱོད། སད་ཡྱིག་གང་རུང་སྤྱོད་མཁན་གྱི་མྱི་འབྱོར་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་ཨྱི་ནུག་ཏྱི་ཏུ་ཏ་དང་ཧྥ་རན་སྱི་སད་ལྟ་བུའྱི་

སད་ཡྱིག་གཞན་གྱི་ཐྱོག་ནས་ཀང་ཁྱིམས་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

༤།༦ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག 

ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོས་རང་དབང་ངང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བརྱོད་ཆྱོག་པ་དང་། གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ནང་ཁུལ་དང་གཞན་དག་ཕན་ཚུན་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཐྱོག་ནས་འབེལ་འདྲྱིས་བེད་ཆྱོག དེ་བཞྱིན་གསར་

འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་དང་། དཔར་བསྐྲུན། གྱོག་ཆས་རྱིགས་སྤྱོད་པའྱི་གསར་ལམ་ཁག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་གྲངས་
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ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཆྱོག་དགྱོས།

 གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཐབས་གང་ལེགས་

ཡྱོང་བ་བ་དགྱོས། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱྱོན་ཡྱོངས་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་ཡྱིག་མཐྱོང་ཐྱོས་ཡྱོད་པ་ཡྱོང་ཐབས་ལ་ནུས་པ་གང་ཡྱོད་འདྱོན་དགྱོས། 

ཅིའི་ཕིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 མཉམ་གནས་དང་། བཟྱོད་སྱོམ། གུ་ཡངས་བཅས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཞྱི་རྩར་བཟུང་སྟེ། སྱིད་གཞུང་ཚང་མས་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚུད་པའྱི་མངའ་ཁྱོངས་ཀྱི་མྱི་མང་ཀུན་གྱི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་མངྱོན་འདྱོད་བསྒྲུབ་པར་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཚུད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཚང་མའྱི་ཐྱོག་གནས་ཚུལ་གྱོ་བ་དང་སེལ་བའྱི་མཐུན་འགྱུར་བ་

དགྱོས། སྨྲ་བརྱོད་རང་དབང་ལྟ་བུའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལ་གཞྱིགས་ན། སེར་གྱི་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོར་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་བསམ་ཚུལ་བརྱོད་པའྱི་རང་དབང་ཡྱོད། འདྲ་མཉམ་ཡྱོང་བ་

དང་དབེ་འབེད་རྱིགས་མྱི་འབྱུང་ཆེད། སྤྱི་སད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་སྟངས་དྱོ་མཉམ་པའྱི་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཡྱོད་དགྱོས། སེར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་དགྱོས་ངེས་

མཐུན་རྐེན་ཅྱི་ཞྱིག་སྦར་ཡང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་མཁན་གྱི་གསར་ལམ་ཁག་ཚུད་པའྱི་ཆ་

ཚང་ལ་དབེ་འབེད་མེད་པར་བགྱོ་འགྲེམས་ཡྱོང་བ་བ་དགྱོས། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་གཞུང་གྱིས་

གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་བེད་སབས། སད་ཡྱིག་དང་རྱིགས་གཞུང་སྣ་ཚོགས་མཉམ་གནས་ཡྱོང་བར་བཟྱོད་སྱོམ་

ཡྱོང་ཐབས་ཙམ་དུ་མྱིན་པར་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་དང་ལེན་དང་། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

དགྱོས་མཁྱོ་དང་མངྱོན་འདྱོད་རྣམས་ཡྱོ་ཀྱོག་མེད་པར་སེལ་ཏེ་ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན་ཡྱོང་ཐབས་ཀང་བ་དགྱོས།

ཇི་ལར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དུ་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་དགྱོས། གྲངས་ཉུང་

མྱི་རྱིགས་མང་པྱོ་འདུས་སྱོད་བ་ཡུལ་དུ་གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་

སྤྱོད་དགྱོས། འདྱི་ལྟར་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆས་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་མངྱོན་འདྱོད་སྱོང་

ཐབས་ཅྱི་དགེ་བ་དགྱོས། 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སེལ་བའྱི་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམས་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཡུལ་དུས་དང་མཐུན་པ་དགྱོས། 

 གལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་ནང་མང་ཚོགས་བྱིངས་ཀྱིས་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་རྒྱུན་སྤྱོད་བེད་ཀྱི་ཡྱོད་ཚེ། 

གཞུང་གྱི་བརན་འཕྱིན་དང་རླུང་འཕྱིན་རྒྱང་སྱིང་ནང་སད་ཡྱིག་དེ་གཉྱིས་ཀ་རེས་མྱོས་ཀྱིས་སྤྱོད་དགྱོས། གཞུང་

གྱི་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་ནང་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་སེལ་བ་དེས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་སྤྱི་

ཚོགས་ཁྱྱོན་ཡྱོངས་ནང་ཚུད་པ་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ངྱོས་ནས་དེ་བསྟུན་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་ཡྱོང་བར་ནུས་
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པ་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད་ལ། གཞུང་ངྱོས་ནས་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་ལ་མཐྱོང་ཆེན་བེད་པ་ལས་གྲངས་ཉུང་

མྱི་རྱིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་ནས་ལྱོགས་སུ་བཀར་གྱི་མེད་པ་མཚོན་ཐུབ། 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་ཐད་ཀར་ཡར་རྒྱས་འགྲྱོ་བཞྱིན་པའྱི་གསར་

འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བ་དགྱོས། གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནང་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤད་པ་ན། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་། ངྱོ་བྱོ་བཅས་

སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད། 

 མཐར་གཏུགས་ན་གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དུ་མྱི་རྱིགས་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པ་དེ་ནྱི། 

གཞུང་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་བར་འབེལ་འདྲྱིས་བེད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་སེལ་བ། འཆམ་མཐུན་ཡྱོང་བ་

བཅས་ཀྱི་བེད་ཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན།  དེས་སྱིད་གཞུང་ཁག་ལ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་ནས་མ་

ཕུད་པར། ཐད་ཀར་འབེལ་འདྲྱིས་དང་གནས་ཚུལ་སེལ་རེས་བེད་ཐབས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བཟྱོད་སྱོམ་དང་། 

རྱིག་གཞུང་སྣ་འཛོམས། ཕན་ཚུན་བརྩྱི་བཀུར། བསམ་ཤེས། མཉམ་འབེལ་བཅས་ཡྱོང་ཐབས་འདྱོན་གྱི་ཡྱོད། 

ཁ་ཡྱོད་ལག་ཡྱོད་ཀྱི་ཐྱོག་ནས་བཤད་ན། སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་དང་སྱིད་ཇུས་བཟྱོ་མཁན་ཚོའྱི་ངྱོས་

ནས་ཀང་གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་ལས་རྱིམ་སྣ་ཚོགས་ནང་སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་དང་། འབེལ་འདྲྱིས། གནས་

ཚུལ་སེལ་བ་བཅས་ནྱི། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཁྱོ་ནའྱི་ཆེད་དུ་མྱིན་པར་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱྱོན་ཡྱོངས་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་ངྱོས་འཛིན་བ་དགྱོས། གཞན་ཡང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་དང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྦྱོང་

བར་སྐུལ་ལྕག་དང་། སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་གྱི་མཐུན་རྐེན་སྦར་ཏེ་

གཞུང་ངྱོས་ནས་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་ལ་མཐྱོང་ཆེན་བེད་པ་ལས་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་དང་རྱིག་

ཁྱིམས་ལུགས་དང་དེ་མྱིན་གྱི་གཞྱི་རྩར་འཛིན་དགྱོས་པའྱི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྱིད་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 19, 26 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགྱོག་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 5

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 2, 17, 30

•  (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡུ་རྱོབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 11+14

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་རྩ་འཛིན་དྱོན་ཚན་ 9

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རྱོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྱོར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དྱོན་ཚན་ 11

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) མྱི་རྱིགས་དང་། ཆྱོས་ལུགས། སད་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་བསྒགས་ཡྱིག་

དྱོན་ཚན་ 2(1)

•  (ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༣) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་མྱི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེའྱི་ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 13, 15

• (ཨྱོ་སུ་ལྱོ།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 8-11
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གཞུང་གཅྱིག་ཁྱོ་ན་རྒྱུན་འཛིན་མྱི་བེད་པ་གསལ་འདྱོན་བ་དགྱོས། 

 སྤྱི་སད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་སྟངས་དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་ཐབས་དེ་གཞུང་གྱི་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡྱོད་ལ། སྱིད་གཞུང་མང་པྱོ་ཞྱིག་གྱིས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་དེ་

གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དུ་འྱོས་འཚམས་ཀྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐབས་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། ཁྱིམས་ལུགས་

སྱོགས་རྒྱུ་མཚན་མང་པྱོ་ཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ཡྱོང་ཐབས་སྣ་ཚོགས་འདྱོན་གྱི་ཡྱོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་

རྱིགས་ཀྱི་མྱི་འབྱོར་དང་། འདུས་སྱོད། ཁྱབ་ཚད། དགྱོས་མཁྱོ། མངྱོན་འདྱོད་བཅས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་འདྲ་མཉམ་

ཡྱོང་ཆེད་ཡྱིན་པ་རེད། 

 སྨྲ་བརྱོད་རང་དབང་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བརྱོད་པ་དང་། སྱོ་སྱོའྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ཕན་ཚུན་རང་དབང་གྱིས་འབེལ་འདྲྱིས་བེད་པ། སེར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་། དཔར་

བསྐྲུན། གྱོག་ཆས་རྱིགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བཅས་སུ་གཞན་དག་མཉམ་དུ་ཁྱོ་རང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་འབེལ་

འདྲྱིས་བེད་པ་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་སྱོགས་ཚུད་ཀྱི་ཡྱོད། 

 གྱོང་སྨྲྱོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སྤྱི་སད་སྤྱོད་མྱི་རུང་། གལ་ཏེ་སྤད་

ཚེ་དེས་རྒྱང་སྱིང་གྱི་དུས་ཚོད་འཕར་མ་ཟ་བ་དང་། འགྲྱོ་སྱོང་ཡང་ཆེ་རུ་འགྲྱོ་ངེས་ལ་སྨྲ་བརྱོད་རང་དབང་དང་

དབེ་འབེད་མྱི་རུང་བའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའང་འབྱུང་སྱིད། 

 རྒྱང་སྱིང་བེད་ཐེངས་ཀྱི་ཆྱོག་མཆན་དང་། དཔལ་འབྱོར་སྱོགས་གཞུང་ངྱོས་ནས་སེར་གྱི་གསར་འགྱོད་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དབེ་འབེད་མེད་པའྱི་སྱོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་བ་དགྱོས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་སེར་གྱི་གསར་འགྱོད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དབེ་འབེད་མེད་པའྱི་སྱོ་ནས་མཐུན་རྐེན་དེ་རྱིགས་

སྦྱོར་དགྱོས། གསར་འགྱོད་བརྒྱུད་ལམ་ཚང་མ་དྲ་ཐྱོག་ཏུ་གཉེར་བ་ཆགས་ཡྱོང་བའྱི་སབས་འདྱིར། གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་མངྱོན་འདྱོད་ལ་ལྟྱོས་མེད་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་གསར་

འགྱོད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཚོད་འཛིན་དང་ཕྱོག་ཐུག་འབྱུང་གཞྱིའྱི་རྱིགས་བ་མྱི་འྱོས། 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་གསར་འགྱོག་བརྒྱུད་ལམ་དུ་སེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དང་ལས་

རྱིམ་ཁག་གྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་མངྱོན་འདྱོད་སྱོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཚེ། གཞུང་ངྱོས་ནས་

གསར་འགྱུར་སེལ་བའྱི་དུས་རྱིམ་དང་ཆྱོག་མཆན། རྱོགས་དངུལ་གྱི་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་བ་སྱོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཁྱོ་

ཚོའྱི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་མངྱོན་འདྱོད་འགྲུབ་པ་བ་དགྱོས། ཁྱོ་ཚོའྱི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་མངྱོན་འདྱོད་འགྲུབ་པ་བ་བར། 

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱྱོན་ཡྱོངས་བར་འབེལ་འདྲྱིས་ཡྱོང་ཐབས་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་སེར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་རྱོགས་དངུལ་དང་ལས་རྱིམ་སྒྱིག་སྟངས་སྱོགས་ཀྱི་

ཐད་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་བ་དགྱོས། 

 སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ལ་འཕད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད། གསར་ཤྱོག་དང་

འཕྲུལ་རྱིགས་ཀྱི་གསར་ལམ་ཁག་སྤྱོད་དགྱོས། དཔལ་འབྱོར་སྱོགས་རྒྱབ་སྐྱོར་རྱིགས་ག་རེ་བས་ཀང་ཕྱི་གསལ་
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ནང་གསལ་ཡྱིན་དགྱོས། དེ་བཞྱིན་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སེལ་བའྱི་ཚགས་པར་དང་། དུས་དེབ། 

བརན་འཕྱིན། རླུང་འཕྱིན་སྱོགས་ལ་དཔྱ་ཁལ་ཆག་ཡང་གཏྱོང་བ་སྱོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཀང་རྱོགས་རམ་ཡྱོང་

ཐབས་བ་དགྱོས། 

ལག་ལེན་དང་སྐུལ་འདེབས། 

• མེག་སྱི་ཁྱོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སེར་གྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ ༢༠ ལ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ ༣༠ ཐྱོག་

གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་བེད་པའྱི་ཆྱོག་མཆན་དང་རྱོགས་དངུལ་ཐྱོབ་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ཀྱོ་སྱོ་ཝྱོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངྱོས་ནས་གསར་འགྱུར་རྱོགས་དངུལ་ཁང་བཙུགས་ཏེ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་རྱོགས་དངུལ་དང་དེ་མྱིན་གྱི་དགྱོས་ངེས་མཐུན་རྐེན་རྱིགས་སྦྱོར་ཐབས་

བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ནང་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་སབས་ཁེ་ན་ཌའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་

འཚམས་པར་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆྱོས་ལྡན་དགྱོས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཡུལ་དེའྱི་གདྱོད་

མའྱི་མྱི་རྒྱུད་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཡྱོད་དགྱོས་པའྱི་ཆ་རྐེན་བཏྱོན་ཡྱོད། དེར་བརྟེན་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་མང་པྱོ་

ཞྱིག་དང་ཡུལ་དེའྱི་གདྱོད་མའྱི་མྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པའྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཆྱོག་

མཆན་སྤྱོད་པ་དང་ལས་རྱིམ་བཟྱོ་བ། རྱོགས་དངུལ་སྤྱོད་པ་སྱོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• སྱི་པན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁ་ཊ་ལྱོ་ནྱི་ཡ་རུ་ཡུལ་དེའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་ཡྱོད་པའྱི་སེར་གྱི་དཔར་བསྐྲུན་ཁང་དང་། 

རླུང་འཕྱིན་ཁང་། བརན་འཕྱིན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏྱོང་ཆེད། དེ་རྱིགས་ལ་རྱོགས་དངུལ་སྤྱོད་པ་དང་

དཔྱ་ཁལ་ཆག་ཡང་གཏྱོང་བ་སྱོགས་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ར་ཤྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྱིད་གཞུང་གྱི་རྒྱང་སྱིང་ཁང་དང་དེའྱི་ཡན་ལག་རྣམས་སུ་སྤྱི་སད་དང་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དྱོ་མཉམ་ངང་སྤྱོད་ཐབས་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། དེར་བརྟེན་ཊ་ཊར་ས་ཐན་ས་ཁུལ་གྱི་ཕྱི་ནང་

གཉྱིས་སུ་གནས་པའྱི་ཊ་ཊར་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ནྱི་ཁྱོ་ཚོ་འདུས་སྱོད་བ་ཡུལ་ས་གནས་རླུང་འཕྱིན་དང་

བརན་འཕྱིན་ཁང་ཚང་མའྱི་ནང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་ལ། དེ་བཞྱིན་པེམ་དང་ཊེ་མེན་སད་སྤྱོད་པའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་རྣམས་ཀང་མྱི་འབྱོར་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད་པར་གཞྱིགས་ཏེ་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་རེའྱི་རྱིང་གསར་འགྱུར་རྒྱང་

སྱིང་ནང་ཁྱོ་ཚོའྱི་སད་ཀང་འྱོས་འཚམས་ཀྱིས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། 

• ཨྱོ་སྱི་ཀྲྱོ་ལྱི་ཡ་དང་ཧང་ག་རྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ཕྱོགས་གང་སར་ཁ་འཐྱོར་དུ་
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གནས་ཡྱོད། དེར་རྒྱལ་ཡྱོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་རླུང་འཕྱིན་

དང་བརན་འཕྱིན་རྒྱང་སྱིང་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། ཧན་ག་རྱིའྱི་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་ཁང་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཁུ་རྱོ་ཤྱི་

ཡ་དང་། འཇར་མན། རྱོ་མ་ནྱི་ཡ། སེར་བྱི་ཡ། ས་ལྱོ་ཝག་བཅས་ཀྱི་སད་ཐྱོག་ཉྱིན་རེར་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་ཅན་གྱི་

གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཟྱོས་ཡྱོད་ལ། དེ་བཞྱིན་གྱོང་སྨྲྱོས་དེ་དག་ལས་མྱི་འབྱོར་ཉུང་བའྱི་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་བདུན་གྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་བདུན་ཕག་རེར་སར་མ་སུམ་ཅུ་ཅན་གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་དང་། རྱོ་མ་ཟེར་

བའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ནང་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་ཉྱིན་རེར་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་རེ་ཅན་གྱི་རྒྱང་སྱིང་ལས་

རྱིམ་ཞྱིག་བཟྱོས་ཡྱོད། གྱོང་གྱི་ལས་རྱིམ་དེ་དག་ཚང་མ་སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བ་ ༡༣ ཐྱོག་རྒྱང་སྱིང་བེད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་

དྲ་ཐྱོག་ཏུའང་སེལ་གྱི་ཡྱོད། 

• རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་ནང་མྱི་མང་ཆེ་བས་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་ཚེ། ཁེ་མེ་རྱོན་རྒྱལ་ཁབ་དང་། སེ་

ཤེལ་ས་རྒྱལ་ཁབ། མྱོ་རྱི་ཤ་ས་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀྱི་ནང་གཞུང་འབེལ་བརན་འཕྱིན་དང་རླུང་འཕྱིན་རྒྱང་སྱིང་

བེད་སབས། སབས་རེར་དུས་མཉམ་དུ་སད་སྒྱུར་གྱིས་རྒྱང་སྱིང་བེད་པ་དང་། ཡང་སབས་རེར་སད་ཡྱིག་དེ་

གཉྱིས་རེས་མྱོས་ཀྱིས་རྒྱང་སྱིང་བེད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད། 

༤།༧ སེར་གི་ལས་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་། 

ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 དཔལ་འབྱོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ཆབ་སྱིད། རྱིག་གཞུང་། ཆྱོས་ལུགས་སྱོགས་མྱི་སེར་དང་འབེལ་བའྱི་

ལས་རྱིགས་ཚང་མར་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཆྱོག་པ་དགྱོས། 

ཅི་ཕིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 རང་མྱོས་ངང་སད་ཡྱིག་གང་ཞྱིག་སྤད་ཀང་སྤྱོད་ཆྱོག་པ་ལྟ་བུའྱི་མྱི་སེར་གྱི་རང་དབང་ནྱི་མང་གཙོ་

དང་རང་དབང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆྱོས་གཙོ་བྱོ་དེ་ཡྱིན། མྱི་སེར་གྱི་ལས་རྱིགས་ཁྱོད་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཐུབ་པ་དགྱོས། 
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ཇི་ལར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 སད་ཡྱིག་ནྱི་མྱི་ཕན་ཚུན་བརྡ་སྤྱོད་བེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པས། སེར་གྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཆྱོག་པ་དགྱོས་ལ། དེ་བཞྱིན་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱྱོན་ཡྱོངས་ཁྱོད་གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་རྱིགས་མཐྱོང་ཐྱོས་ཡྱོད་པའྱི་སྱོ་ནས་སྤྱོད་ཆྱོག་པ་དགྱོས། སེར་གྱིས་ཁ་བརྡར་སྤྱོད་པའྱི་

སད་ཡྱིག་རྱིགས་ལ་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དགྱོས། 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་སེར་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་འྱོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་སྱོགས་ཀྱི་ཐད་སྤྱོད་

པར་སད་ཡྱིག་རང་དབང་གྱི་ཁྱབ་ཁྱོངས་ནས་བརྩྱི་བཀུར་བ་དགྱོས། 

 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་མཁན་ཕ་མ་གཅྱིག་གྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་

སྤྱོད་པ་དེ་བྱིས་པ་བདག་ཉར་མྱི་བེད་པ་དེ་ཁྱིམས་མཐུན་དུ་བགྲང་མྱི་འྱོས། 

 སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སྤྱི་སད་དར་སེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པ་ནྱི་ཁྱིམས་མཐུན་

ཡྱིན་ཡང་། ངྱོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེས་སེར་དང་འབེལ་བའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སྤྱོད་བེད་

པ་ལ་དྱོ་ཕྱོག་གཏྱོང་མྱི་རུང་། སྤྱི་སད་དེ་སད་ཡྱིག་གཞན་དང་མཉམ་སྤྱོད་བེད་སབས་དྱོ་མཉམ་པྱོའྱི་སྱོ་ནས་སྤྱོད་

པ་ནས་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ལྷག་གྱི་ཁྱད་པར་ཤྱོར་མྱི་རུང་། 

ལག་ལེན། 

 ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁུའུ་བེག་མངའ་སེའྱི་ནང་སེར་གྱི་མྱིང་བང་ངམ་མཚོན་རྟགས་འབྱི་བ་སྱོགས་སེར་

གྱི་ལས་དྱོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་མྱི་སེར་གྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་འདེམས་ཀ་ལ་བརྩྱི་བཀུར་བ་དགྱོས་པ་དང་། རྒྱ་ཁྱབ་

དུ་སྤྱོད་པའྱི་གཞུང་གྱི་སྤྱི་སད་ཀང་དེ་དང་མཉམ་དུ་མངྱོན་གསལ་དྱོད་པྱོས་སྤྱོད་དགྱོས་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་

གཏན་འབེབས་བས་ཡྱོད། འདྱི་ཡྱིས་གཞུང་ངྱོས་ནས་སྤྱི་སད་དར་སེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའྱི་ཞྱོར་དུ། མྱིང་

བང་དང་མཚོན་རྟགས་འབྱི་བ་སྱོགས་སེར་གྱི་ལས་དྱོན་ཐད་མྱི་སེར་གྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་འདེམས་ཀ་དང་འབེལ་

བའྱི་འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལ་དྱོ་ཕྱོག་མྱི་འབྱུང་བ་བེད་ཚུལ་སྟྱོན་གྱི་ཡྱོད། 

ཁྱིམས་ལུགས་དང་དེ་མྱིན་གྱི་གཞྱི་རྩར་འཛིན་དགྱོས་པའྱི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྱིད་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 19, 26, 27 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགྱོག་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 5(d) (8) (9)

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 13, 30

•  (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡུ་རྱོབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 14 + 10, 14, 11

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་རྩ་འཛིན་དྱོན་ཚན་ 10 (1)

•  (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) མྱི་རྱིགས་དང་། ཆྱོས་ལུགས། སད་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་བསྒགས་

ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 2

•  (ཨྱོ་སུ་ལྱོ།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 4, 6, 8, 12
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 ཨ་རྱིའྱི་མངའ་སེ་ཁག་ཅྱིག་ནང་ལས་ཀ་ལས་ཡུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་གཞུང་གྱི་སྤྱི་སད་བེད་སྤྱོད་བ་

དགྱོས་པ་དང་། ལས་ཀ་ལས་ཡུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་གཞན་གྱི་སད་ཡྱིག་དང་ལྷག་པར་དུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པར་ཚོད་འཛིན་བ་མྱི་རུང་བའྱི་སྱོར་གྱི་ལམ་སྟྱོན་ཁ་གསལ་ཡྱོད། 

༤།༨ སྐད་ཡིག་བེད་སྤོད་དང་སྤི་ཚོགས་ཁོད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀིས་ནུས་པ་ཐོན་པའི་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ།

 

ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་ནུས་པ་ཐྱོན་པ་ཡྱོང་བར་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་

ཆེད། འྱོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་། བསམ་ཚུལ་གྱོ་བསྡུར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་བཅས་ཀྱི་

སབས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོར་སྱོ་སྱོའྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཐབས་ཡྱོང་བའྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་བ་དགྱོས། 

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་འདུས་སྱོད་ཁུལ་དང་མྱི་འབྱོར་མང་པྱོ་ཡྱོད་སར། འྱོས་བསྡུའྱི་སྱོར་གྱི་གནས་

ཚུལ་དང་། འྱོས་ཤྱོག དེ་བཞྱིན་འྱོས་བསྡུ་དང་། བསམ་ཚུལ་གྱོ་བསྡུར། མཉམ་ཞུགས་བཅས་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་

ཆའྱི་རྱིགས་ཁྱོ་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་སེལ་དགྱོས། 

 སྦར་ཡྱིག་དང་། ཡྱིག་ཆ། ཚོགས་འདུ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་རྱིགས། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། ཞུ་

གཏུགས་ཚོགས་པ། མྱི་སེར་བཅས་གང་ལའང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་ཆྱོག་པ་དགྱོས། 

ཁྱིམས་ལུགས་དང་དེ་མྱིན་གྱི་གཞྱི་རྩར་འཛིན་དགྱོས་པའྱི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྱིད་སྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 25, 26 

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགྱོག་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 5(c)

•  (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡུ་རྱོབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྱོན་ཚན་ 11+14

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་རྩ་འཛིན་དྱོན་ཚན་ 4, 10

• (ཡུ་རྱོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རྱོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྱོར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དྱོན་ཚན་ 10

• (མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) མྱི་རྱིགས་དང་། ཆྱོས་ལུགས། སད་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོབ་ཐང་བསྒགས་ཡྱིག་

དྱོན་ཚན་ 2(2) (3)

•  (ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༣) རྱིགས་རུས་དབེ་འབེད་མྱི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེའྱི་ལམ་སྟྱོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 11, 15

• (ཨྱོ་སུ་ལྱོ།) གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 13

• (ཨྱོ་སུ་ལྱོ།) སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྒྱལ་ཡྱོངས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་མཉམ་ཞུགས་གང་ལེགས་བེད་པ། 
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ཅིའི་ཕིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོད་འྱོས་བསྡུ་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་རྱིགས་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་

ཡྱོང་ཐབས་ལེགས་ཤྱོས་ཤྱིག་ནྱི། འབེལ་ཡྱོད་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་འྱོས་འཚམས་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་ཡྱིག་སྤྱོད་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་བས་ཚེ་འྱོས་གྲངས་དང་འྱོས་གཞྱི་ཇེ་མང་དུ་འགྲྱོ་བ་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་

རྱིགས་ནང་ཞུགས་མཁན་མང་དུ་འགྲྱོ་བ། སྤྱི་ཡྱོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཛིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཆེ་རུ་འགྲྱོ་བ་

སྱོགས་ལ་ཕན་ནུས་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད། སྤྱི་སད་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དྱོ་མཉམ་ཡྱོང་བའྱི་བེད་ཐབས་

ལྟར་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤད་ཚེ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་

འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡྱོང་བར་ཕན་ཐྱོག་གྱི་ཡྱོད། དེ་ལྟར་མ་བས་པར་ཆབ་སྱིད་ལས་རྱིགས་དང་། ཆབ་

སྱིད་ཚོགས་པ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། མྱི་སེར་གྱི་ལས་རྱིགས་བཅས་ཀྱི་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤྱོད་པར་ཚོད་འཛིན་བས་ཚེ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲས་ནས་ལྱོགས་སུ་ཐྱོན་

པའྱི་བསམ་བྱོ་བསྐེད་ངེས། འྱོས་བསྡུའྱི་སབས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་རྐེན་འདེངས་ངེས་མེད་པ་དེས་དབེ་འབེད་ཀྱི་

ལས་འབྱུང་གྱི་ཡྱོད་པ་མ་ཟད། འྱོས་བསྡུ་དང་གཞུང་གྱི་ལས་རྱིགས་ཁྱོད་གྲངས་མྱི་རྱིགས་མཉམ་ཞུགས་བེད་པར་

ཤུགས་རྐེན་མྱི་ལེགས་པ་ཐེབས་ཀྱི་ཡྱོད། 

 འགྱོག་རྐེན་རྱིགས་སེལ་ཏེ། སྱིད་གཞུང་གྱི་མངའ་ཁྱོངས་སུ་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡྱོང་ཆེད་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་གང་ལེགས་ཡྱོང་ཐབས་གསལ་པྱོ་བཟྱོ་དགྱོས། 

ཇི་ལར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ། 

 སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རྱིགས་འདུས་སྱོད་ས་ཁུལ་དུ། འྱོས་སམ་དང་། འྱོས་འདེམས་

དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ། གྱོ་བསྱོན་གསེད་འགྲྱོལ། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་གནད་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་བེད་པའྱི་

བརྒྱུད་རྱིམ་བཅས་ཚང་མ་ཚད་དང་རན་པྱོའྱི་སྱོ་ནས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་

དགྱོས། དེ་ལྟར་བས་ཚེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གསལ་པྱོར་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ངྱོས་

ནས་མཉམ་ཞུགས་དང་མཐུན་ལམ་རྡྱོག་རྩ་གཅྱིག་སྒྱིལ་ཡྱོང་བར་ཕན་ནུས་ཐྱོན་ངེས། 

 སྱིད་ཇུས་བཟྱོ་མཁན་ཚོས་རྒྱུས་ལྱོན་གང་ལེགས་སད་དང་། སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་འཛིན་པ་དང་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་དབར་མཉམ་འབེལ་ཡྱོང་ཆེད། དུས་རྒྱུན་གནད་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་བེད་པའྱི་ཚན་པ་དང་བརྒྱུད་

རྱིམ་བཅས་སུ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ལ་གྱོ་བསྱོན་གསེལ་འགྲྱོལ་དང་། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཉམ་ཞུགས། 

འཐུས་ཚབ། ཤུགས་རྐེན་བཅས་ལ་དགྱོངས་ཞྱིབ་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགྱོས། 

 སྱིད་གཞུང་ངྱོས་ནས་འྱོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་ལམ་སྟྱོན་སྱོགས་ཀྱི་ཐད་ཚད་དང་རན་པྱོའྱི་སྱོ་ནས་

གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་བརན་འཕྱིན་དང་རླུང་འཕྱིན་ལས་རྱིམ་སྱོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་

དགྱོས། འདྱི་ལ་བརྟེན་ནས་སྱིད་གཞུང་གྱི་འབེལ་ཡྱོད་དབང་འཛིན་པ་དང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་བར་འབེལ་

འདྲྱིས་ཟབ་མྱོ་ཡྱོང་ཐུབ་པས། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ངྱོས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བ་དངྱོས་ཀྱི་ཁྱོད་མཉམ་ཞུགས་གང་
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ལེགས་བ་ཐུབ། 

 འྱོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་དབང་འཛིན་པ་དང་སྱིད་དྱོན་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་

ཚོགས་འདུ་དང་། དྲྱིལ་བསྒགས། བརན་ལམ་བཅས་སུ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྤད་པ་ན། གྲངས་ཉུང་

མྱི་རྱིགས་ངྱོས་ནས་འྱོས་ཤྱོག་འཕེན་མཁན་ཚོར་གྱོ་རྟྱོགས་བསྐེད་པར་ཕན་ཐྱོག་ཆེན་པྱོ་ཡྱོང་ངེས། 

 འྱོས་བསྡུ་དང་ཆབ་སྱིད་ལས་རྱིགས་ནང་ཞུགས་པར་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་རྐེན་འདྱོན་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་དབེ་

འབེད་མ་ཡྱོང་བ་ཞྱིག་བ་དགྱོས། མྱི་ཚོར་སྱོ་སྱོའྱི་ཕ་སད་ཀྱི་དབང་གྱིས་འྱོས་འཕེན་པ་དང་གཞུང་གྱི་ལས་གནས་

སུ་ཞུགས་པར་འགྱོག་རྐེན་འཕད་པའམ། ཡང་ན། སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སྤྱི་སད་མ་ཤེས་པའྱི་

རྐེན་གྱིས་འགྱོག་རྐེན་འཕད་རྱིགས་ལ་མཇུག་འབས་ཚབས་ཆེན་འབྱུང་གྱི་ཡྱོད། དེ་ནྱི་མང་ཚོགས་འཚོ་བ་དངྱོས་

ཀྱི་ནང་ཞུགས་པར་འགྱོག་རྐེན་དང་དབེ་འབེད་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད། 

 སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་རྐེན་འྱོག་མྱི་སེར་གྱི་བདག་དབང་ལ་སྟངས་འཛིན་བེད་པ་ནྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བར་

མཉམ་ཞུགས་བེད་པར་འགྱོག་རྐེན་ཆེན་པྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅྱིག་མེད་ཕྱིན་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་རྐེན་

འདྱོན་པ་ནྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དྱོན་ཆ་ནས་བཤད་ན་དབེ་འབེད་ཆགས་ཀྱི་ཡྱོད།  

ལག་ལེན།

•  ཨ་རྱིའྱི་སྤྱི་མཐུན་མངའ་སེའྱི་འྱོས་བསྡུ་ལ་མཚོན་ན། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་འབྱོར་ ༡༠༠༠༠ ཟྱིན་

པའམ་ཡང་ན་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྱོད་ཡུལ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་འབྱོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ཟྱིན་ཚེ། འྱོས་

བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་མཐུན་རྐེན་ཆ་ཚང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་དེའྱི་སད་ཡྱིག་ཐྱོག་དགྱོས་བའྱི་དགྱོས་འདུན་

འདྱོན་ཆྱོག་ལ། དགྱོས་འདུན་དེའྱི་ནང་གསལ་བསྒགས་དང་། ཁྱབ་བསྒགས། གནས་ཚུལ་སེལ་བ། ཐ་ན་སད་

སྒྱུར་གྱི་རྱོགས་རམ་བེད་པ་སྱོགས་ཀང་ཚུད་ཡྱོད། ཨ་རྱི་ལ་མཚོན་ན། འྱོས་བསྡུའྱི་ཐྱོབ་ཐང་ལག་ལེན་ཚུལ་

བཞྱིན་ཡྱོང་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཁྱྱོན་ཡྱོངས་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའྱི་འགྱོག་རྐེན་སེལ་སད། འྱོས་བསྡུ་

དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བ་༡༢ ལྷག་གྱི་ཐྱོག་སེལ་གྱི་ཡྱོད། འྱོས་བསྡུའྱི་སབས་

འྱོས་འཕེན་མཁན་ཚོས་སྱི་པན་གྱི་སད་ཡྱིག་དང་། རྒྱ་ཡྱིག ཊ་ག་ལྱོག་གྱི་སད་ཡྱིག ཝེད་ནམ་གྱི་སད་ཡྱིག་

བཅས་སྤད་དེ་ཐྱོ་འགྱོད་བེད་ཆྱོག་གྱི་ཡྱོད།

•  རྒྱ་གར་དུའང་གཅྱིག་སྡུད་མངའ་ཁུལ་དང་། མངའ་སེ། ས་གནས་བཅས་སུ་སད་ཡྱིག་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད་

པར་ངྱོས་འཛིན་ཡྱོད་པའྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་གཏན་འབེབས་བས་ཡྱོད་སྟབས། རྒྱ་གར་མངའ་ཁྱོངས་སུ་སད་ཡྱིག་

༣༠ ལྷག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། 

•  ཁུ་རྱོ་ཤྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོས་རྒྱལ་ཡྱོངས་ལ་གཏན་འབེབས་བའྱི་འྱོས་མྱིའྱི་ཐྱོ་

གཞུང་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་འྱོས་འཕེན་པའམ་ཡང་ན་བེ་བག་སྱོ་སྱོ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འྱོས་མྱིའྱི་ཐྱོ་གཞུང་ལ་

གཞུགས་ཏེ་འྱོས་འཕེན་པ་སྱོགས་གང་འདྱོད་བ་ཆྱོག དཔེར་ན་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཆེ་ཁག་ཧང་ག་རྱི་ཡའྱི་

རྱིགས་དང་། སེར་བྱི་ཡ་ཡྱི་རྱིགས། ཨེ་ཊ་ལྱི་ཡྱི་རྱིགས་བཅས་ལ་ཟུར་བཅད་རྐུབ་སྟེགས་གཅྱིག་རེ་ཡྱོད་པ་
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དང་། དེ་མྱིན་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཆུང་ཁག་རྣམས་ཟླ་སྒྱིལ་གྱིས་ཐུན་མྱོང་གྱི་འཐུས་ཚབ་གཅྱིག་འྱོས་འདྱོན་

ཆྱོག་པ་ལྟ་བུའྱོ།། 

•  ནེའུ་ཛི་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འྱོས་བསྡུའྱི་ཆེད་མྱིང་རྟགས་རྒྱག་པ་ཚུད་པའྱི་སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བ་༢༦ སྤྱོད་

ཀྱི་ཡྱོད། 

•  མེ་སྱི་ཌྱོ་ནྱི་ཡ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འྱོས་བསྡུའྱི་མངའ་ཁྱོངས་གཏན་འཁེལ་བེད་སབས། རྱོ་མ་ཞེས་

པའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་འདུས་སྱོད་ས་གནས་ནས་ཀང་འཐུས་ཚབ་འདྱོན་ཆྱོག་པ་བཟྱོས་ཡྱོད། 

•  ཨྱིན་ཡུལ་དུ་མྱི་སེར་ཆགས་པའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་རྐེན་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། སྱི་

ཀྱོ་ཌ་ལན་ཌའྱི་སད་དང་ཝེལ་ས་ཡྱི་སད་གང་རུང་ཤེས་ནའང་འགྲྱིག་པ་དང་། ཁེ་ན་ཌའྱི་ནང་ཨྱིན་ཡྱིག་

གམ་ཡང་ན་ཧྥ་རན་སྱིའྱི་སད་ཀྱི་ཆ་རྐེན་དགྱོས་ཀྱི་ཡྱོད། 

•  སྱིད་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མྱི་སེར་ཆགས་པའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་རྐེན་དུ་འཇར་མན་སད་དང་། ཧྥ་རན་སྱིའྱི་སད། 

ཨེ་ཊ་ལྱི་ཡྱི་སད། རྱོ་མན་གྱི་སད་བཅས་གང་རུང་ལ་བང་ཆ་ལྡན་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡྱོད།

•  ནྱོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འྱོས་བསྡུའྱི་ཆེད་སཱ་མྱིའྱི་སད་ཡྱིག་སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བ་བརྒྱད་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་ལ། སཱ་

མྱིའྱི་གྲྱོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་འྱོས་འདེབས་ལ་ཟུར་དུ་འྱོས་འཕེན་སའྱི་མཐུན་འགྱུར་བེད་ཀྱི་ཡྱོད། 

•  བྱོ་ལྱི་ཝྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཨྱི་ཐྱོ་པྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ། ཧྥེན་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ། ར་ཤྱི་ཡ། སེང་ག་པྱོར། སྱི་ལྱོ་

ཝྱི་ནྱི་ཡ། ལྷྱོ་ཨ་ཧྥེ་རྱི་ཁ་སྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྱོ་ཞྱིག་ཏུ་འྱོས་བསྡུའྱི་སབས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་

ཡྱིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད། 
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Further tools and resources: Legal guidelines and related official documents

1. UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities (UN), http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.
aspx

2. Report of the Independent Expert on minority issues on linguistic minorities, A/HRC/22/49,
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/
AHRC2249_English.PDF

3. Other reports of the mandate of the Special Rapporteur on minority issues,
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/Annual.aspx

4. Recommendations of the UN Forum on Minority Issues on Implementing the Declaration 
on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 
(UN), http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/ForumIndex.aspx

5. Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates (UN), http://www.ohchr.
org/Documents/Publications/HR-PUB-12-07_en.pdf

6. Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation (UN),
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf

7. Marginalized Minorities in Development Programming: A UNDP Resource Guide and 
Toolkit (UNDP), http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/UNDPMarginalisedMin-
orities.pdf

8. Advocacy Kit for Promoting Multilingual Education: Including the Excluded (UNESCO),
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001521/152198e.pdf

9. Guidelines on Language and Education (UNESCO), http://unesdoc.unesco.org/imag-
es/0012/001297/129728e.pdf

10. Why language matters for the Millennium Development Goals (UNESCO), http://unes-
doc.unesco.org/images/0021/002152/215296E.pdf

11. Thematic Commentary no. 3 on the Language Rights of Persons Belonging to National
Minorities under the Framework Convention (Council of Europe), http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_CommentaryLanguage_en.pdf 

12. Oslo Recommendations regarding the Linguistic Rights of National Minorities (OSCE),
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