
འཁརོ་སདོ་མ་ིསྣའ་ིབད་ེཐང་སབོ་གས་ོདང་སྐུལ་འདདེ་འཆར་གཞ།ི 

 

ས་ིལོ་༢༠༡༦ནས་ས་ིལ་ོ༢༠༢༠་བར།  

 

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།  

རྒྱལ་ཁབ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཀྲམ། [2016]ཨང་༢༥པ།  

ཞིང་ཆེན་དང་རང་སོང་ལོངས། ཐད་གཏོགས་གོང་ཁེར། འཆར་གཞིའི་རེའུ་མིག་སེང་བཀོད་པའི་གོང་ཁེར་གི་འཕོད་བསེན་

དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། ཤིན་ཅང་གི་ཐོན་སེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་གི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་

དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ལས་ཁུངས་ལ།  

འཁོར་སོད་མི་སྣའི་རྩ་བའི་འཕོད་བསེན་ཞབས་ཞུ་དོ་མཉམ་ཡོང་བ་དང་།  འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་སོབ་གསོའི་བྱ་བར་

སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད། ངེད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་《འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་སོབ་གསོ་དང་སྐུལ་འདེད་འཆར་གཞི་》 

(སི་ལོ་༢༠༡༦ནས་སི་ལོ་༢༠༢༠བར། )(རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲ་ངོས་ནས་

ཕབ་ལེན་བྱས་ཆོག)ཞེས་པ་མར་བཀྲམ་པ་ཡིན། ལས་ཁུངས་སོ་སོས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ནན་ཏན་སོས་ལག་

བསར་གནང་བར་བྱ།  

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།  

སི་ལོ་༢༠༡༦ལོའི་ཟླ་༦པའི་ཚེས་༧ཉིན།  

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སོགས་ལས་ཁུངས་ལྔ་ཡིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་《འཁོར་

སོད་མི་སྣའི་རྩ་བའི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཞབས་ཞུའི་སོར་ཀི་བསམ་ཚུལ་》（རྒྱལ་ཁབ་འཕོད་བསེན་ལས་

ཁུངས་རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚན་ཆུང་གིས་བཀྲམ། [༢༠༡༤]ཨང་༨༢པ། ）དང་།  《རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཀི་བདེ་ཐང་ལ་

སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་འཆར་འགོད། （སི་ལོ་༢༠༡༤ལོ་ནས་སི་ལོ་༢༠༢༠）》 （རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དྲིལ་

སོག་པུའུ་ཡིས་བཀྲམ།[༢༠༡༤]ཨང་བཅོ་ལྔ་བ། ）བཅས་ལག་བསར་གནང་སེ། འཁོར་སོད་མི་སྣས་དྲང་གཞག་སོས་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཀི་ཞབས་ཞུ་ལོངས་སོད་ཐུབ་པར་ཁག་ཐེག་དང་། ཚད་ལྡན་དང་ནུས་ལྡན་སོས་



འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་སོབ་གསོ་ཞབས་ཞུ་སེལ་ཏེ། འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་གི་ཆུ་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་ཕིར། འཆར་

གཞི་འདི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  

གཅིག     བྱ་བའི་རིགས་ལམ།  

སྨན་བཅོས་འཕོད་བསེན་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྒྱུར་གཏིང་ཟབ་དང་། བྱིས་པ་གཉིས་བཙའ་ཆོག་པའི་སིད་ཇུས་ཕོགས་ཡོངས་

ནས་ལག་བསར་བྱས་པ་གཉིས་མཐུན་སོར་ཡོང་བ་དང་། འཁོར་སོད་མི་སྣའི་ཁོད་དུ་བདེ་ཐང་སོབ་གསོ་དང་བདེ་ཐང་སྐུལ་

འདེད་བྱ་འགུལ་སེལ་བ་དེ་གཙོ་གནད། འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་ལ་སྲུང་སོབ་ད་སྐུལ་འདེད་གནང་བའི་སིད་ཇུས་མཐུར་

སོར་ཡོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། གཞི་རིམ་གི་འཕོད་བསེན་སོབ་གསོའི་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་པ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། འཁོར་

སོད་མི་སྣས་གཞི་རྩའི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཀི་ཞབས་ཞུ་ལོངས་སོད་ཆུ་ཚད་ཇེ་མཐོར་བཏང་སེ། ཞིང་ཞོར་མི་

སྣ་དང་འཁོར་སོད་བུད་མེད་དང་བྱིས་པ་བཅས་ཀི་བདེ་ཐང་ཁེ་དབང་ལ་ནན་ཏན་སོས་འགན་སྲུང་བྱ་བ་དང་། འཁོར་སོད་

མི་སྣའི་བདེ་ཐང་གི་ཆུ་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་བ་དང་།  འཁོར་སོད་མི་སྣའི་ཁིམ་ཚང་ཕོགས་ཡོངས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་

སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།  

གཉིས།  འགུལ་སོད་ཀི་ཁབ་ཁོངས་དང་དམིགས་ཡུལ།  

༡ འགུལ་སོད་ཁབ་ཁོངས།  རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ལག་བསར་གནང་བ། འཁོར་སོད་མི་སྣའི་གཞི་རྩའི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་

བུ་སེས་ཞབས་ཞུ་ཡོངས་ཁབ་ཡིན་པའི་གོང་ཁེར་ནི་གཙོ་གནས་དང་། སི་ལོ་༡༩༨༠ལོའི་རེས་སུ་སེས་འཚར་བྱུང་བའི་འཁོར་

སོད་མི་སྣ་དང་། དགུང་ལོ་བཙོ་ལྔ་ནས་ཞེ་དགུ་བར་གི་མངལ་ལྡན་བུད་མེད། དགུང་ལོ་དྲུག་ནས་བཅུ་བཞི་བར་གི་སོབ་ལོ་

རན་པའི་བྱིས་པ་བཅས་ནི་འགུལ་སོད་ཀི་ཁ་གཏད་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཡིན།  

༢ འགུལ་སོད་དམིགས་ཡུལ། སི་ལོ་༢༠༢༠ལ་ཐོན་དུས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ལས་ཁུངས་ཀི་གཙོ་

ཁིད་གནང་ཞིང་སོབ་གྲྭ་དང་གཞིས་ཁུལ།  ལས་ཁུངས་སོགས་མཉམ་འབེལ་སོས་འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་སོབ་གསོའི་བྱ་

བའི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་བ་སེ། འཁོར་སོད་མི་སྣས་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཞབས་ཞུའི་སོར་ལ་

རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་དགུ་བཅུར་ཐོན་པ་དང་།  ཤར་རྒྱུད་དང་དབུས་རྒྱུད། ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གི་འཁོར་སོད་མི་སྣའི་

བདེ་ཐང་ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆའི་ཉེར་བཞི་དང་བརྒྱ་ཆའི་ཉི་ཤུ། བརྒྱ་ཆའི་བཅུ་དྲུག་བཅས་སུ་སེབས་པ་དང་།  རྒྱལ་ཡོངས་སུ་

འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་སྐུལ་འདེད་མིག་དཔེའི་ཁེ་ལས་དང་སོབ་གསོ་༤༠༠དང་། འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་ཁིམ་



གཞི་༣༠༠༠འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་བ།  

གསུམ།   བྱ་བའི་འོས་འགན།   

 ༡  ནུས་ལྡན་གི་སིད་ཇུས་ཁོར་ཡུག་གྲུབ་པར་སྐུལ་འདེད་གནང་བ། རིམ་པ་སོ་སོའི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཀི་

སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀིས་རང་ལས་ཁུངས་ཀི་སེ་ཁག་སོ་སོ་མ་ཟད། འབེལ་ཡོད་ཀི་སེ་ཁག་གཞན་དག་ལའང་གཏིང་ཟབ་

སོས་མཐུན་སེལ་གནང་སེ། འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཀི་སིད་ཇུས་བཟོས་ཤིང་ལག་བསར་གནང་བར་སབས་བདེ་

བསྐྲུན་དགོས་པ་མ་ཟད།  འཁོར་སོད་མི་སྣའང་གཞིས་ཁུལ་གི་འཕོད་བསེན་ཞབས་ཞུའི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ལེན་དགོས།  ནད་

ཡམས་སོན་འགོག་དང་། བདེ་ཐང་སོབ་གསོ།  སྨན་བཅོས། སྨན་རྫས། གཞི་རིམ་འཕོད་བསེན། བུད་མེད་དང་བྱིས་པའི་འཕོད་

བསེན། འཆར་ལྡན་བུ་སེས་སོགས་ཀི་སིད་ཇུས་གཏན་འབེབ་དང་བཟོ་བཅོས་གནང་དུས། འཁོར་སོར་མི་སྣའི་གནས་ཚུལ་

ལའང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས།  

༢ འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཀི་ཞབས་ཞུ་དུས་ཐོག་སྣ་འཛོམས་ཡིན་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་དགོས།  

གཞི་རིམ་གི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཞབས་ཞུ་ལས་ཁུངས་ཀིས་རང་ས་གནས་ཀི་འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བྱ་བའི་

གནས་ཚུལ་དང་། གཞིས་སོད་ཀི་ཁད་ཆོས། གདོང་གཏུགས་པའི་བདེ་ཐང་གི་གནད་དོན་དང་དགོས་མཁོ་གཙོ་བོ་དག་གཞིར་

བྱས། འཕོད་བསེན་ཞབས་ཞུའི་སིག་ཆས་བཀོད་སིག་ལེགས་བཅོས་དང་།  ཞབས་ཞུའི་རྣམ་པ་གསར་བསྒྱུར་གནང་ཏེ། ཞབས་

ཞུ་དུས་ཐོག་སྣ་འཛོམས་ཡིན་པ་དང་ནུས་ལྡན་ཡིན་པར་ཁག་ཐེག་བྱས་ཏེ། འཁོར་སོད་མི་སྣས་སབས་བདེས་སོས་གཞི་རྩའི་

འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་སོགས་འབེལ་ཡོད་ཞབས་ཞུ་ལོངས་སུ་སོད་ཐུབ་པར་བྱེད་དགོས།   

༣  གཞི་རྩའི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཞབས་ཞུའི་སིད་ཇུས་དྲིལ་སོག་གནང་དགོས།  

རིམ་པ་སོ་སོའི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཞབས་ཞུ་ལས་ཁུང་ཀིས།   འཁོར་སོད་མི་སྣས་དང་ལེན་བྱེད་ས་བའི་

དྲིལ་སོག་རྒྱུ་ཆ་སེ། འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་སོར་གི་སིད་ཇུས་དང་སིག་ཁིམས། ཞབས་ཞུའི་རྣམ་གངས་བཅས་

བཟོ་དགོས་པ་མ་ཟད། འགེམ་སེལ་གནང་དགོས་ལ།  སྨྱན་གཟུགས་གསར་བ་དང་རིམ་པ་སོ་སོའི་བཟོ་ཚོགས་དང་གུང་གཞོན་

ཚོགས་པ། བུད་མེད་མཉམ་འབེལ་ལྷན་ཚོགས།  འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ལྷན་ཚོགས་སོགས་བརྒྱུད་དེ་དྲིལ་སོག་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་

ཞིང་། འཁོར་སོར་མི་སྣས་འབེལ་ཡོད་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་གངས་ཀི་ནང་དོན་དང་འགོ་ལུགས་ལ་རྒྱུས་ལོན་གསལ་པོ་ཡོང་བར་

བྱེད་དགོས།  



༤  འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་ཚད་གཞི་ཇེ་མཐོར་གཏོང་དགོས།  

རིམ་པ་སོ་སོའི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་དེ་《ཀྲུང་གོའི་

སི་དམངས་ཀི་བདེ་ཐང་ཚད་གཞི། －རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་དང་ཐབས་ལམ། （༢༠༡༥ལོའི་པར།）》དང་《འཁོར་སོད་མི་སྣའི་

བདེ་ཐང་སོབ་གསོའི་གཙོ་གནད་》ཞེས་པ་གཉིས་དྲིལ་སོག་དང་ཁབ་བརྡལ་དུ་གཏོང་དགོས།  ཤུགས་ཆེན་པོས་བདེ་ཐང་གི་

རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་དྲིལ་སོག་ཁབ་བརྡལ་དུ་བཏང་ཞིང་། བདེ་ཐང་གི་འཚོ་བ་རོལ་ཐབས་དར་སེལ་གཏོང་བ་དང་།  བདེ་ཐང་

རྒྱུན་འཁོངས་ཀི་བྱེད་ཐབས་བསབ་སོགས་བྱས་ཏེ། གཞི་རིམ་སྨན་བཅོས་དང་འགོས་ནད་འགོག་བཅོས།  བུད་མེད་དང་བྱིས་

པའི་བདེ་ཐང་།  དལ་ཡམས་འགོག་བཅོས། ནང་སེམས་བདེ་ཐང་སོགས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་ཚད་

གཞི་ཇེ་མཐོར་གཏོང་དགོས།   

༥ འཕྱུགས་མེད་ཡང་དག་སོས་འཁོར་སོད་མི་སྣར་བདེ་ཐང་སོབ་གསོ་སེལ་བ །  

རིམ་པ་སོ་སོའ་ིའཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་སིད་འཛནི་ལས་ཁུངས་ཀསི།  འཁརོ་སོབ་མ་ིསྣ་ཞབས་ཞུའ་ིཁབ་ཁངོས་

སུ་ལེན་དགོས་པ་མ་ཟད། དགུང་ལོ་དང་། རྟགས་མཚན། ལས་རིགས་ཀི་དབྱེ་བ་ལྟར་བདེ་ཐང་སོབ་གསོ་ལེགས་པར་སེལ་

དགོས།  

ཀ    མི་རབས་གསར་བའི་འཁོར་སོད་མི་སྣའི་（ཞིང་ཞོར་མི་སྣ།）བདེ་ཐང་སོབ་གསོ།   མི་རབས་གསར་བའི་འཁོར་སོད་མི་སྣ་

འདུས་གནས་གཙོ་བོ་ནི་བཟོ་གྲྭ་དང་ལས་ཡུལ། ཁོམ་ར་ཡིན་པས།  སྨྱན་གཟུགས་གསར་བ་སོགས་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་སད་དེ། 

ལས་རིགས་ནད་གཞི་དང་རིམས་ནད་འགོག་བཅོས།  ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་།  དུ་བ་འཐེན་ཚད།  བདེ་འཇགས་ཀི་ཆགས་སོད་

སོགས་གཙོ་བྱས་པའི་བདེ་ཐང་སོབ་གསོ་བྱ་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁེ་ལས་ཀི་འཁོར་སོར་མི་སྣའི་ལྷན་ཚོགས་སོགས་ཀི་

ལས་སེགས་བེད་སད་དེ།  ཡོན་ཚད་ཅུང་མཐོ་ཞིང་སྨྲ་བརོད་བཟང་བ། ཞབས་འདེགས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཡོད་པའི་རེ་འདུན་པ་བསྡུ་

རུབ་དང་གསབ་སོང་བྱས་ནས་བདེ་ཐང་སོབ་གསོ་ཁབ་སེལ་གཏོང་དགོས།   

ཁ  འཁོར་སོད་མི་སྣའི་ཁོད་ཀི་བུད་མེད་ཀི་བདེ་ཐང་སོབ་གསོ།    

འཁོར་སོད་བུད་མེད་འདུས་གནས་གཙོ་བོ་ཁེ་ལས་དང་ཁོམ་ར་སོགས་སུ་འཆད་ཁིད་དམ་བདེ་ཐང་སོབ་གསོ་སོར་གི་དྲིལ་

སོག་རྒྱུ་ཆ་བཀྲམ་སེལ་སོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད། རང་མོས་མིན་པར་མངལ་ཆགས་པ་སོན་འགོག་དང་།  འཆར་ལྡན་བུ་སེས། 

ལེགས་སེས་ལེགས་གསོ། （མངར་མ་ཆགས་སོན་དུ་ཡེ་སྐྱུར་བཏུང་བ་དང་།  མངལ་ཆགས་རེས་བདེ་ཐང་བརྟག་དཔྱད་གནང་



བ།）མ་བུའི་བདེ་འཇགས་ལག་དེབ་བཟོ་བ།  བྱིས་པ་མ་བཙས་སོན་དུ་དུས་ངེས་གཏན་དུ་ལུས་ཕུང་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་བ། 

བྱིས་པའི་ནད་ཡམས་བརྟག་དཔྱད། བཙས་རེས་འཚམས་འདྲི། བྱིས་པའི་བདེ་ཐང་དང་ནད་ཡམས་འགོག་སྨན་སོགས་ནང་

དོན་གཙོ་བྱས་པའི་བདེ་ཐང་སོབ་གསོའི་བྱ་འགུལ་སེལ་བ་དང་། འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་སིད་

ཇུས་དྲིལ་སོག་བྱས་ཏེ།  གཞིས་ཁུལ་བརྒལ་བའི་ཞབས་ཞུའི་འབེལ་མཐུད་དང་མཐུར་སོར་ཡོང་བར་བྱས་ཏེ། འཁོར་སོད་མི་

སྣས་བུད་མེད་དང་བྱིས་པའི་བདེ་ཐང་དང་ནད་ཡམས་འགོག་སྨན་ཞབས་ཞུ་ལོངས་སོད་བྱེད་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་དགོས།  

བུད་མེད་ལ་བདེ་འཇགས་རྒྱུན་འཁངོས་ཀི་ལག་ཆ་གནང་བ་དང་།  བུད་མེད་ཀིས་རང་ཁིམ་ཚང་ལ་བདེ་ཐང་གི་ཤེས་བྱ་དྲིལ་

སོག་བྱེད་པར་མཛུབ་སོན་གནང་སེ།  འཁོར་སོད་མི་སྣའི་ཁིམ་ཚང་གི་བདེ་ཐང་ཚད་གཞི་ཇེ་མཐོར་གཏོང་དགསོ།  

ག   འཁོར་སོད་མི་སྣའི་ཁོད་ཀི་སོབ་ལོ་རན་བའི་བྱིས་པའི་བདེ་ཐང་སོབ་གསོ།   

ས་གནས་དེ་གའི་སོབ་གསོའི་ལས་ཁུངས་དང་སོབ་གྲྭར་མཉམ་འབེལ་སོས། འཁོར་སོ་བྱིས་པ་འདུས་འཛོམས་ཀི་གནས་སུ་བདེ་ 

ཐང་སོབ་གསོའི་སོབ་ཁིད་གནང་བ་མ་ཟད། མི་སེར་གི་འཕོད་བསེན་ཐབས་ཤེས་འགན་བསྡུར་དང་བདེ་ཐང་ཤེས་བྱའི་འགན་

བསྡུར་སོགས་སེལ་ཏེ།  རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་ཡམས་སོན་འགོག་དང་མི་སེར་གི་འཕོད་བསེན་ལ་དང་དོད།  ལུས་རྩལ་སོང་

བརྡར་རྒྱུན་འཁོངས་བྱེད་པ་སོགས་བྱས་ཏེ། སོབ་ལོ་རན་པའི་བྱིས་པའི་མི་སེར་གི་འཕོད་བསེན་གོམས་གཤིས་བསེད་བསིང་

དང་། བདེ་ཐང་འཚོ་བའི་ལག་དེབ་བཀྲམ་སིན་གནང་བ་སོགས་བརྒྱུད།  སོབ་ལོ་རན་པའི་འཁོར་སོད་བྱིས་པའི་འཕོད་བསེན་

འདུ་ཤེས་དང་རང་སྲུང་ནུས་པ་ཇེ་མཐོར་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། བྱིས་པས་ཁོང་ཚོའི་ཕ་མར་བདེ་ཐང་སོབ་གསོ་དྲིལ་སོག་

བྱེད་པའི་ཐད་ལ་མཛུབ་སོན་གནང་དགོས།  

དྲུག   འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་སྐུལ་འདེད་ལྟེ་གནས་དང་བདེ་ཐང་ཁིམ་གཞི་འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་དགསོ།  

འཁོར་སོད་མི་སྣའི་ལས་བཟོ་བ་གཙོ་བྱས་པའི་བཟོ་གཏེར་ཁེ་ལས་དང་འཁོར་སོད་བྱིས་པའི་ཟིན་ཚད་མཐོ་བའི་སོབ་གྲྭ་དང་

འཁོར་སོད་མི་སྣའི་ཁིམ་གཞི་ལ། འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་སྐུལ་འདེད་མིག་དཔེའི་ཁེ་ལས་དང་སོབ་གྲྭ། བདེ་ཐང་ཁིམ་

གཞི་འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་དགོས།   འབེལ་མཐུད་གཙོ་གནད་གོང་ཁེར་༤༤ཡིས་མགོ་ཁིད་ཀི་ནུས་པ་འདོན་དགོས་པ་མ་

ཟད།  སི་ལོ་༢༠༢༠ལོར་ཐོན་དུས། གོང་ཁེར་སོ་སོས་ཚད་ངེས་ཅན་གི་འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་སྐུལ་འདེད་མིག་དཔེའི་ཁེ་

ལས་དང་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཚད་ངེས་ཅན་གི་བདེ་ཐང་ཁིམ་གཞི་དཔྱད་འདེམས་གནང་དགོས། 

（ཞིབ་ཕའི་གངས་ཀ་ཟུར་བཀོད་དུ་གསལ།  འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་སྐུལ་འདེད་མིག་དཔེའི་ཁེ་ལས་སོབ་གྲྭ། བདེ་ཐང་



ཁིམ་གཞི་བཅས་ཀི་ཚད་གཞི་དང་རེ་ཞུ་འགོ་ལུགས་ཀི་སོར་བརྡ་སོར་གཞན་ཞིག་གཏོང་ངོ་།། ） 

   

བདུན། འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་སྐུལ་འདེད་ཀི་དྲིལ་སོག་བྱ་འགུལ་སེལ་བ།  

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ལོ་རེར་མི་གངས་འཁོར་སོད།  བདེ་ཐང་མཉམ་

སོད་ཅེས་པའི་དྲིལ་སོག་བྱ་འགུལ་སེལ་བ་དང་། བྱ་འགུལ་གི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ལོ་རེའི་བྱ་བའི་གཙོ་གནད་གཞིར་བྱས་ཐག་

གཅོད་པར་བྱ། སི་ལོ་༢༠༡༦ལོའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི། བདེ་ཐང་གི་རྩ་བའི་ཆ་འཕིན་དྲིལ་སོག་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་

པའི་བདེ་ཐང་ལྟ་བ་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་བ་དེའོ།།  ས་གནས་སོ་སོའི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་སིད་འཛིན་ལས་

ཁུངས་ཀིས་རང་ས་གནས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ནང་དོན་གཙོ་བོ་གཏན་འཁེལ་གནང་དགོས་པ་དང་། དྲིལ་སིག་བྱ་

འགུལ་སེལ་ཏེ།  འཁོར་སོད་མི་སྣར་ཐུགས་ཁུར་གནང་བའི་སི་ཚོགས་རྣམ་པ་ལེགས་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་དགོས།  

 

བཞི།  འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས།  

༡  ཕོགས་སོ་སོའི་འགན་ནུས་དང་ལས་ཀ་གསལ་བོར་བྱེད་པ།  

ཞིང་ཆེན་དང་རང་སོང་ལོངས། ཐད་གཏོགས་གོང་ཁེར། འབེལ་མཐུད་གཙོ་གནད་གོང་ཁེར་༤༤་ཡི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་

ལྡན་བུ་སེས་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀིས་རང་ས་གནས་ཀི་ལག་བསར་བྱེད་ཐབས་གཏན་འཁེལ་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། མི་

སྣ་རྩ་འཛུགས་སོས་ལག་བསར་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཕོགས་བསྡུས་ལེགས་བཅོས་དང་སོབ་གསོ། སི་བདེ། དམངས་སིད། མི་

ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་སི་ཚོགས་འགན་སྲུང་སོགས་ལས་ཁུངས་དང་།  བཟོ་ཚོགས་དང་གུང་གཞོན་ཚོགས་པ། བུད་མེད་ལྷན་

ཚོགས། འཆར་ལྡན་བུ་སེས་ལྷན་ཚོགས་སོགས་སི་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ལ་མཉམ་འབེལ་བྱས་ཏེ།  ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་འོས་འགན་

གསལ་བོར་བྱེད་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དུས་ངེས་གཏན་དུ་བྱ་བ་ལག་བསར་གི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་

ལོན་བྱེད་པར་བྱ།  སིད་གཞུང་གི་མངགས་ཉོ་ཞབས་ཞུ་ཧུར་ཐག་གིས་སེལ་བ་དང་། ཕོགས་སོ་སོའི་ཐོན་ཁུངས་བེད་སད་དེ། བྱ་

འགུལ་གཏིང་ཟབ་དང་རྒྱ་ཁབ་སོས་སེལ་བར་ཁག་ཐེག་གནང་དགོས།  

༢  གོན་དངུལ་འགན་སྲུང་དང་འཇནོ་ནུས་འཛུགས་བསྐྲུན།  

རྒྱུན་སོད་འཁོར་སོད་མི་སྣའི་གངས་ཀ་དང་འཕོད་བསེན་ཞབས་ཞུའི་དགོས་མཁོ་བསྟུན་ཏེ། འཕོད་བསེན་ཞབས་ཞུའི་ལག་



རྩལ་མི་སྣ་དང་ལས་བྱེད་མི་སྣའི་འཇོན་ནུས་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་ཐོན་ཁུངས་ལེགས་སིག་གི་སིད་ཇུས་གཏན་འབེབ་གནང་སེ། 

འཁོར་སོད་མི་སྣའི་བདེ་ཐང་སོབ་གསོ་དང་བདེ་ཐང་སྐུལ་འདེད་་བྱ་འགུལ་གི་གོན་དངུལ་ལ་འགན་སྲུང་ཡོད་པ་དང་། 

འཕོན་བསེན་ཞབས་ཞུའི་ལག་རྩལ་མི་སྣ་དང་ལས་བྱེད་མི་སྣ་འཇོན་ནུས་འཛུགས་བསྐྲུན་ལ་ཤུགས་བསྣན་ཏེ། འཁོར་སོར་མི་

སྣའི་བདེ་ཐང་ཞབས་ཞུ་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་དགོས།   

༣ བྱ་འགུལ་ལ་ལྟ་རྟོག་དང་གདེང་འཇོག་བྱེད་པ།  

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གདེང་འཇོག་བྱེད་ཐབས་གཏན་འཁེལ་གནང་

ཞིང་། འབེལ་མཐུད་གཙོ་གནད་གོང་ཁེར་༤༤ལ་ལོ་དང་དུས་དགར་ཏེ་ནན་ཏན་སོས་ལྟ་རྟོག་དང་དཔྱད་འཇོག་གནང་བར་

བྱ།    ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་འཕོད་བསེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སེས་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་རང་ས་གནས་ཀི་གནས་ཚུལ་

ལ་གཞིགས་ཤིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གདེང་འཇོག་བྱེད་ཐབས་ཟུར་བལྟར་བྱས་ཏེ།  རང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལྟ་རྟོག་དང་དཔྱད་འཇོག་

བྱེད་ཐབས་གཏན་འཁེལ་གནང་དགོས།  འབེལ་མཐུད་གཙོ་གནད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ལོ་རེའི་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ལ་བྱ་

བའི་གནས་ཚུལ་དང་ཕུལ་བྱུང་དོན་བྱ་ཡར་ཞུ་བྱེད་དགོས།  རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། གོང་ཁེར་རིམ་པའི་འཕོད་བསེན་དང་

འཆར་ལྡན་བུ་སེས་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀིས་བྱ་བའི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།  བྱ་བའི་ཁོད་ཀི་གནད་

དོན་ལ་གང་མྱུར་སོས་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས།   

 


