
ཚ གས་ཆནེ་ བས་ ག་ ་རེ་ ག་པ།

ཚ གས་འ འི་ མ་ ངས་རེ་བཞི་བ།

༢༠༡༡ལོའི་ ་༡༢པའི་ཚ ས་༡༩ཉིན་ ི་ཚ གས་ཆེན་ ོས་ཆོད།

 ་ཡོན་ ན་ཚ གས་ བས་ག མ་པའི་ ན་ A/66/457་གཞིར་བ ང་ནས་གཏན་འབེབས་ ང་བ་ཡིན།

66/137པ་ ་ེམཉམ་འ ལེ་ ལ་ཚ གས་ ་ིའ ་ོབ་མའིི་ཐབོ་ཐང་ བོ་གས་ོདང་

གསབ་ ངོ་བ གས་གཏམ།

ཚ གས་ཆེན་ ེང་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འཛ ན་ ན་ཚ གས་ ིས་ ི་ལོ་༢༠༡༡་ལོའི་ ་༣་པའི་ཚ ས་༢༣ཉིན་ ི་

ཡིག་ཆ་ཨང་ གས་16/1གི་ ོས་ཆོད 1 ་ལས་གཏན་འབེབས་ ང་བའི་《མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

 ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་བ གས་གཏམ་》ལ་བ ་མ་ ས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ ོགས་གཅིག་ནས་ ོས་ཆོད་འདིའི་ཞར་

འ ོས་《མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་བ གས་གཏམ།》གཏན་འབེབས་ ས་

པ་དང་།  ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ ིད་ག ང་སོ་སོ་དང་། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་འ ེལ་ཡོད་ལས་ ངས།  ་

འ གས།  ིད་ག ང་སོ་སོའི་ ་འ གས།  ིད་ག ང་མ་ཡིན་པའི་ ་འ གས་སོ་སོས་《བ གས་གཏམ》འདི་དག་ ར་

ཐག་ངང་ བ་བ གས་གཏོང་བར་ ལ་མ་དང་། བ གས་གཏམ་ ི་ནང་དོན་ ས་ལོན་དང་བ ི་འཇོག་ཡོང་བར་ ལ་འདེད་

 ས་པ་མ་ཟད།  ང་ཡིག་དཔོན་ལ་《བ གས་གཏམ》 ི་ཡིག་ཆ་ཐེངས་ ེས་མའི་《འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ེ་ ལ་ ིའི་

ག ང་ཡིག་བ ་ ིག》 ་ ད་པའི་རེ་ ་ ས་པ་རེད།

 ི་ལོ་༢༠༡༡ལོའི་ ་༡༢པའི་ཚ ས་༡༩ཉིན།

 ོས་ཚ གས་ བས་༨༩པ།

1 《ཚ གས་ཆེན་ ི་ ལ་དངོས་ཟིན་ ིས།  ོས་ཚ གས་ བས་རེ་ ག་པ། ཁ་གསབ་ཡིག་ཆ་ཨང་ གས་༥༨པ།》A/66/53འི་དོན་ཚན་དང་པོ་ལ་བ ་རོགས།



ཞར་འ སོ།

མཉམ་འ ལེ་ ལ་ཚ གས་ ི་འ ོ་བ་མའི་ིཐབོ་ཐང་ བོ་གས་ོདང་གསབ་ ངོ་བ གས་གཏམ།

ཚ གས་ཆེན་ ེང་《མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ ་ ིམས》་ལས་མིའི་རིགས་ཡོངས་ལ་རིགས་ ད་དང་། ཕོ་མོའི་

 ད་པར།  ད་རིགས། ཆོས་ གས་ ི་ ད་པར་མི་དགར་བར་འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་དང་གཞི་ འི་རང་དབང་ལོངས་ ་ ད་

ཆོག་པར་ ལ་འདེད་ ེད་པའི་ ་དོན་དང་དགོངས་དོན་ལ་བ ར་ཞིབ་དང་། མི་ ེར་དང་ཚ གས་ ི་སོ་སོས་རང་ཉིད་ ི་ ར་

བ ོན་ལ་བ ེན་ནས་ ོབ་གསོ་དང་འཆད་ ིད་ ི་ཐབས་ལམ་བ ད་ནས་མིའི་ཁེ་དབང་དང་གཞི་ འི་རང་དབང་ལ་བ ི་

འཇོག་ ེད་པར་ཡང་བ ར་ཞིབ་ ས།

མི་ཚང་མས་ ོབ་གསོ་དང་ལེན་ ེད་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད་ལ།  ོབ་གསོའི་ཁ་ ོགས་ནི་མིའི་ ེར་གཤིས་དང་། རང་

བ ིའི་ ོགས་ཡོངས་འཕེལ་ ས་ལ་གཏད་ནས་མི་ཚང་མ་རང་དབང་ ི་ཚ གས་ ི་ཁོངས་མིར་འ ་བར་ ས་ནས་མི་རིགས་སོ་

སོ་དང་། རིགས་ ད་སོ་སོ། ཆོས་ གས་ཚ གས་ ི་ཕན་ ན་བར་ ི་ ས་ལོན་དང་། བཟོད་ ོམ། མཛའ་བ ེ་ཡོང་བར་ ལ་

འདེད་ ེད་དགོས། མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཞི་བདེ་དང་། བདེ་འཇགས། འཕེལ་ ས། འ ོ་བ་མེའི་ཁེ་དབང་ ་འ ལ་ལ་

 ལ་འདེད་དང་ ན་འ ོངས་ ེད་པར་བ ར་ཞིབ་ ས་ལ།  ལ་ཁབ་ ིས་《འཛམ་ ིང་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བ གས་

གཏམ།》2དང་། 《དཔལ་འ ོར།  ི་ཚ གས། རིག་གནས་ཁེ་དབང་གི་ ལ་ ིའི་ ི་ཆིངས།》3དང་ཁེ་དབང་ག ང་ཡིག་གི་

གཏན་འབེབས་གཞན་དག་གཞིར་བ ང་ནས་ ོབ་གསོས་འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་དང་གཞི་ འི་ཁེ་དབང་ལ་བ ི་འཇོག་ ེད་

པ་དམིགས་ ལ་ ་འཛ ན་པར་ཁག་ཐེག་ ེད་པའི་འགན་འ ི་ཡོད།

འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ལ་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚང་མར་ ལ་འདེད་དང་།  ང་

 ོང་། དངོས་གནས་དོན་ཐོག་ ་འ ལོ་བའི་གལ་ཆེའི་ ས་པ་ ན་པར་ངོས་འཛ ན་ ས་ལ།  ༡༩༩༣ལོར་ཝི་ཨེན་ནར་

འཚ གས་པའི་འཛམ་ ིང་འ ོ་བ་མའིི་ཐོབ་ཐང་གི་ ོས་ཚ གས་ཐོག་ ལ་ཁབ་ཁག་དང་ལས་ ངས་སོ་སོས་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་དང་། མི་ཆོས་རིང་ གས་ ི་བཅའ་ ིམས། དམངས་གཙ ་དང་ ིམས་ ོང་ ་བ་ ོབ་ ིད་ ིག་གཞི་ཡོངས་ ི་བ བ་ཚན་

2 ཆོད་དོན་ཨང་ གས་217A（III）པ། 
3 ཆོད་དོན་ཨང་ གས་2200A（XXI）པའི་ཞར་འ ོས་ལ་བ ་རོགས།



ནང་ ད་པར་ ེད་པ་དང་། རེ་འབོད་ནང་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ ོབ་གསོའི་ནང་ ལ་ ི་དང་ས་ཁོངས་ ི་འ ོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ ོར་ ི་ཡིག་རིགས་ ་ཚ གས་ལས་བཏོན་པའི་ཞི་བདེ་དང་། དམངས་གཙ ་དང་དང་ ི་ཚ གས་ ང་བདེན་སོགས་ ི་

ནང་དོན་འ ་བར་ ས་ནས། ངོས་འཛ ན་གཅིག་མ ན་ཡོང་བར་ ེད་པའི་བསམ་ཤེས་དང་ངོས་འཛ ན་ལ་བ ེན་ནས་འ ོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ བ་ཁས་ལེན་ལ་ གས་ ོན་ ེད་པར་བ ར་ཞིབ་ ས།4

《༢༠༠༥ལོའི་འཛམ་ ིང་གི་འགོ་གཙ འི་ ོས་ཚ གས་ ི་ བ་འ ས་》ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་ ལ་ཁབ་ཁག་

གི་གཙ ་བདག་དང་ ིད་ག ང་འགོ་གཙ ་ཡིས་རིམ་པ་ཁག་གི་ ོབ་གསོ་དང་ ོབ་ ོང་ ིག་གཞིར་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

 ོབ་གསོ་ཇེ་མང་ ་གཏོང་བར་ བ་ ོར་གནང་ ་དང་། དེའི་ནང་འཛམ་ ིང་གི་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ ོབ་གསོ་དོན་

འ ོལ་ ེད་པའི་ ས་གཞི་ ད་ལ། འགོ་གཙ འི་ ོས་ཚ གས་ ིས་ད་ ང་ ལ་ཁབ་ཁག་གིས་དེའི་ཐད་ལ་རང་འ ལ་ ི་ ་ ོད་

 ེལ་བར་བ གས་ ལ་ ེད་པར་ ིར་ ོག་ ས།5

 ལ་ ིའི་ ི་ཚ གས་ལ་བ ་ གས་ གས་ཆེན་ཞིག་འདོན་པའི་རེ་ ོན་བཅངས་ནས་ཁེ་ལས་ལས་ ངས་ཚང་མ་

བ ོན་ལེན་ ོས་ ན་མོང་གིས་འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ལ་ གས་ ོན་ཆེས་ཆེར་ ེད་པའི་ཁས་ལེན་

དམ་བཅའ་ ས།

བ གས་གཏམ་ལས་གསལ་བ་གཤམ་ ར།

དནོ་ཚན་དང་པོ། 

གཅིག མི་སོ་སོར་ཐོབ་ཐང་དང་གཞི་ འི་རང་དབང་ལ་ ི་ཆ་འ ིན་ལ་ཤསེ་ ོགས་དང་ ས་ལོན་ ེད་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད་

ལ། མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་རོལ་ ོང་ ས་ཆོག

གཉིས། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ བ་རང་བཞིན་དང་། འ ལ་མེད་རང་བཞིན། ཕན་ ན་གཅིག་ལ་གཅགི་ ེན་ ི་ ་

དོན་གཞིར་བ ང་བ་ལས་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསཽ་དང་གསབ་ ོང་ནི་མི་སོ་སོས་རང་ཉིད་ ི་ཁེ་དབང་དང་གཞི་ འི་

དབང་ཆ་ལོངས་ ་ ོད་པར་བ ི་འཇོག་དང་བ ི་ ང་ཐོབ་པའི་གནད་འགག་ཅིག་ཡིན།

4 A/CONF.157/24ཚན་པ་དང་པོ་དང་ ་ ་དང་པོའི་དནོ་ཚན་ག མ་པའི་གཉིས་པའི་ང་བའི་ཚན་པ་79དང་80་ལ་བ ་རོགས།
5 ཆོད་དོན་ཨང་ གས་60/1པའི་ཚན་པ་131ལ་བ ་རོགས།



ག མ།  ོབ་གསོའི་ཁེ་དབང་དང་ཆ་འ ིན་བ ད་ ོད་ ེད་པའི་ཁེ་དབང་གཙ ར་བ ང་བའི་འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་དངོས་ ་

ལོངས་ ོད་ བ་པ་ནི་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ཐོབ་པ་དང་ཕན་པ་ཡོད།

དནོ་ཚན་གཉསི་པ། 

གཅིག འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ནང་ ་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་གཞི་ འི་རང་དབང་ལ་བ ི་

འཇོག་དང་ ི་ ང་ ེད་པའི་ ོབ་གསོ་དང་། གསབ་ ོང་། ཆ་འ ིན།  བ་བ གས།  ོབ་ ོང་ ་འ ལ་ཡོད་ཚད་འ ་བ་

ཡིན། དེའི་ ེན་ ་འ ལ་འདི་དག་གསི་མི་ མས་ལ་བ བ་ ་དང་ ས་ ལ་མཁོ་འདོན་ ས་ནས་ཡང་དག་གི་རིན་ཐང་ ་

བ་དང་ ་ ོད་ ན་ ོང་དང་ ས་ལོན་ ང་བར་རམ་འདེགས་ ེད་ཡོད་ལ། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བཙན་འ ལ་དང་ ོག་

བ ིས་གཏོང་བའི་ ་ ོད་འ ང་བར་ ོན་འགོག་ ེད་པའི་ ས་པ་ ན་པར་མ་ཟད། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིག་གནས་ལ་

 ས་ ེས་འཇོག་པར་ ལ་འདེད་ ས་ཡོད།

གཉིས། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ནང་ ་འ ་བ་གཤམ་ ར།

         ཀ འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོགས་ ི་ ོབ་གསོ་ ེལ་བ་ ེ། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ིག་ ོལ་དང་ ་དོན། དེ་གཞི་འཛ ན་

སའི་གཞི་ འི་རིན་ཐང་དང་ ང་ ོབ་ལས་ ངས་ངོ་ ོད་དང་འཆད་འ ིད་གནང་བ།

          ཁ འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོར་བ ེན་པ་ ེ།  ོབ་ ིད་ ེད་མཁན་དང་ ོབ་ ོང་ ེད་མཁན་ ི་ཁེ་དབང་ལ་

བ ི་འཇོག་ ེད་པའི་ ོབ་གསོའི་ཐབས་ལམ་ལག་བ ར་ ེད་པ་ནང་ ་འ །

         ག འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དམིགས་ནས་ ོབ་གསོ་ ེལ་བ་ ེ། མི་ མས་ལ་རང་ཉིད་ ི་ཁེ་དབང་ལོངས་ ོད་དང་

ལག་བ ར་ ེད་པར་བ ི་འཇོག་ཐོབ་པ་དང་མི་གཞན་ ི་ཁེ་དབང་ལ་བ ི་ ང་ ེད་པའི་ ས་པ་ ན་པ་ནང་ ་འ །

དནོ་ཚན་ག མ་པ།

གཅིག འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ནི་ལོ་ཚ ད་ཚང་མ་འ ་བའི་ཚ ་གང་བོའི་ ོབ་ ོང་ཞིག་ཡིན།

གཉིས།  འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ནི་ ི་ཚ གས་ ི་ཚན་པ་སོ་སོ་དང་། རིམ་པ་སོ་སོར་འ ་བ་ཡིན་

 ེ།  ོབ་ ོན་དང་།  ོབ་ ང་།  ོབ་འ ིང་། མཐོ་རིམ་ ོབ་གསོ། དེ་མིན་མཁོ་ངེས་ཆེ་བའི་ བས་ ་རིག་ག ང་རང་དབང་



དང་འ ེལ་བའི་གནད་དོན།  ོབ་ ོང་དང་གསབ་ ོང་།  ོབ་གསོའི་ཐབས་ལམ་ ་ཚ གས། ག ང་གཉེར་དང་ ེར་

བ གས། ཚད་ ན་དང་ཚད་ ན་མ་ཡིན་པའི་ས་གནས་ཚང་མ་ཁོངས་ ་འ ་བ་ཡིན། ད་ ང་མི་ ་དང་དགེ་ ན།  ལ་ཁབ་

 ི་དཔོན་རིགས་ལ་ཟབ་ ོང་ ེད་པའི་ལས་རིགས་ཟབ་ ོང་དང་། མང་ཚ གས་ ོབ་གསོ། གསར་འ ར་དང་ བ་བ གས་ ོབ་

གསོ་སོགས་ ང་འ ་བ་ཡིན།

ག མ། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ལ་དམིགས་འབེན་མང་ཚ གས་དང་འཚམ་པའི་ ད་རིགས་དང་

ཐབས་ལམ་ ོད་དགོས་པར་མ་ཟད། ཁོ་ཚ འི་དམིགས་བསལ་ ི་དགོས་མཁོ་དང་ཆ་ ེན་ལའང་བསམ་གཞིགས་གཏོང་དགོས།

དནོ་ཚན་བཞ་ིབ། 

འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ནི《མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་འ ོ་བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་བ གས་

གཏམ།》 ི་འ ེལ་ཡོད་དོན་ཚན་དང་ཡིག་ཆ་ལས་བཏོན་པའི་ ་དོན་གཞིར་བ ང་ནས་གཏན་འབེབས་ ས་པ་ནི།

           ཀ   མི་ མས་ ིས་ཡོངས་ བ་ ི་འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ ི་ ་དོན་དང་ཚད་གཞི།  ལ་ ི་དང་། ས་ཁོངས།  ལ་ཁབ་

སོ་སོས་ ང་ ོབ་ ེད་པའི་འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་དང་གཞི་ འི་རང་དབང་ལ་འགན་ལེན་ ེད་ཐབས་ལ་ ས་ལོན་དང་ཤེས་

 ོགས། དང་ལེན་ ེད་པར་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས།

          ཁ ཡོངས་ བ་ ི་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིག་གནས་ བ་པར་ ས་ནས་མི་སོ་སོས་རང་ཉིད་ ི་ཁེ་དབང་དང་། མི་

གཞན་ ི་ཁེ་དབང་ལ་བ ི་འཇོག་ ེད་པའི་འགན་འ ི་ལ་ ས་ལོན་དང་། རང་དབང་དང་ཞི་བདེ།  ་མང་དང་ད ེལ་

ཡངས་ ི་ ི་ཚ གས་ ོད་རང་ཉིད་ལ་འགན་ ར་བའི་མི་ ་ཞིག་འ ོངས་བའི་མི་ ེར་ ི་འཕེལ་ ས་ལ་ ལ་འདེད་ ས།

           ག མི་ཚང་མའི་ཁེ་དབང་མངོན་འ ར་ཡོང་བར་བ ོན་ལེན་ ས་ནས་ཕན་ ན་བཟོད་ ོམ་དང་། འ ་མཉམ་དང་

མཐོང་ ང་མི་ ེད་པར་ ལ་འདེད།

           ང མི་ཚང་མས་མཐོང་ ང་གང་ཡང་མི་ ོང་བར་ ས་ཛད་མཐོ་བའི་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་

 ོང་ ོང་བར་འགན་ལེན་ཁག་ཐེག་དང་། གོ་ བས་འ ་མཉམ་ཡིན་པར་འགན་ལེན།

           ཅ འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་བཙན་འ ལ་དང་ ོག་བ ིས་མི་ཐབོ་པར་ ལ་འདེད་དང་།  མ་པ་གང་ ང་གི་མཐོང་

 ང་དང་། རིགས་ ད་རིང་ གས།  ོགས་ ང་དང་ད ར་འཛ ན་ ་ ོད་ ེལ་བ། གནོད་པ་ཆེ་བའི་ ་བ་ ་ཚ གས་ལ་ ང་



 ེག་གཏོང་དགོས།

དནོ་ཚན་ ་བ།

གཅིག འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ནི་ ིད་འཛ ན་ ེ་ཁག་དང་ ེར་གཉེར་ ེ་ཁག་གིས་མཁོ་ ོད་ ེད་

 ས་འ ་མཉམ་གཞིར་འཛ ན་དགོས་ཏེ་ ག་པར་ ་ཕོ་མོ་ ན་གཞོན་འ ་མཉམ་དང་། མིའི་རང་བ ི། ད ེལ་ཡངས། མཐོང་

 ང་མི་ ེད་པའི་ ་དོན་གཞིར་འཛ ན་དགོས།

གཉིས། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ནི་མི་ཚང་མར་ཁ་གཏད་དགོས། མི་ཚང་མ་ཟབ་ གས་ ས་ཆོག་ལ་

ཉམ་ ང་དང་ཁོར་ ག་མི་ལེགས་པར་གནས་པའི་དབང་བོ་ ོན་ཅན་འ ས་པའི་མི་ ེར་དང་། ཚ གས་ ི་འ ད་པའི་

དམིགས་བསལ་ ི་གདོང་ ང་དང་བཀག་ ། ཁོ་ཚ འི་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་དང་རེ་ ོན་ལ་བསམ་ཞིབ་ ས་ནས་ ་བ་

དང་མི་ ེར་ ི་འཕེལ་ ས་ལ་ཕན་ ས་མཁོ་ ོད་ ེད་དགོས་ལ།  ད་གསོད  ོང་བའམ་མཐའ་མཚམས་ ་གནས་པའི་ ་བ་

 ེག་མེད་ ་བཏང་ནས་མི་སོ་སོས་རང་ཉིད་ ི་ཁེ་དབང་མངོན་འ ར་ཡོང་བར་ ེད་དགོས།

ག མ། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ནི་ ལ་ཁབ་མི་འ ་བ་སོ་སོའི་རིག་གནས་དང་། དཔལ་ཡོན། ཆོས་

 གས།  ོལ་ ན་སོར་བཞག་ཁོང་ ད་ཡོང་བར་ ས་ནས་སོ་སོའི་ནང་ ིང་བ ་ལེན་ ེད་དགོས།  ་མཚན་ན་ིའདི་འ འི་ ་

མང་རང་བཞིན་ནི་འ ོ་བའི་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཡོངས་ བ་རང་བཞིན་ ོད་ ་འ ་བ་ཡིན།

བཞི། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ནི་དཔལ་འ ོར་དང་།  ི་ཚ གས། རིག་གནས་ཁོར་ ག་མི་འ ་བར་

བསམ་གཞིགས་མི་གཏོང་བར་ས་གནས་ལ་རང་འ ལ་ ིས་འ ལ་ ོད་ ེད་པར་འབོད་ ལ་དང་། མི་སོ་སོས་ཁེ་དབང་

ཡོངས་ ོགས་མངོན་འ ར་ཡོང་བའི་ ན་མོང་གི་དམིགས་འབེན་ལ་ ལ་མ་ ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་ ག་པ།

གཅིག འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ནི་ཆ་འ ིན་གསར་བ་དང་། བ ་འ ིན་ལག་ ལ།  ན་ག གས་

སོགས་ ད་ནས་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་གཞི་ འི་རང་དབང་ལ་ ལ་འདེད་ ེད་པ་ཞིག་ཡིན།

གཉིས།  ་ ལ་ ་ཚ གས་འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ བ་ཁོངས་ ་གསབ་ ོང་དང་ བ་བ གས་ཐབས་ཤེས་ ་འ ར་བར་ ལ་



མ་གཏོང་དགོས། 

དནོ་ཚན་བ ན་པ།

གཅིག  ལ་ཁབ་དང་གནས་ ལ་འསོ་འཚམ་ ི་གནས་ བས་ ་ ིད་ག ང་གི་འ ེལ་ཡོད་གཙ ་འཛ ན་ ེ་ཁག་གིས་འ ོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ལ་ ལ་འདེད་དང་འགན་ལེན་ལས་གཞན། རང་འ ལ་ཟབ་ གས་དང་། ད ེལ་

ཡངས། འགན་འ ར་བའི་འ ་ཤེས་ ེད་ ིང་། འཕེལ་ ས་དང་ལག་བ ར་ལ་གཙ ་འགན་འ ར་དགོས།

གཉིས།  ལ་ཁབ་སོ་སོས་དམངས་ ོད་ ི་ཚ གས་དང་།  ེར་གཉེར་ ེ་ཁག ཁེ་ལས་ལས་ ངས་གཞན་དག་གིས་འ ོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ལ་ཕན་པའི་བདེ་འཇགས་ཁོར་ ག་བ ན་པར་ ལ་མ་དང་། ལས་ཀ་འདིར་ གས་པའི་

མི་དང་མི་གཞན་དག་གིས་ཁེ་དབང་དང་གཞི་ འི་རང་དབང་མངོན་འ ར་ཡོང་བར་ ང་ ོབ་གང་ལེགས་ ེད་དགོས།

ག མ།  ལ་ཁབ་སོ་སོས་ ེད་ཐབས་ ་མང་ ད་ནས་རང་འ ལ་ལམ་ ལ་ ིའི་རོགས་རེས་དང་མཉམ་འ ེལ་བ ད་ ས་

ཚ ད་ ི་ད་ཡོད་ཐོན་ ངས་ ེ་ ིམས་འ གས་དང་།  ིད་འཛ ན་ ེད་ཐབས།  ིད་ ས་ ད་ནས་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་

གསོ་དང་གསབ་ ོང་རིམ་བཞིན་ ེལ་བར་འགན་ལེན་ ེད་དགོས།

བཞི།  ལ་ཁབ་དང་གནས་ ལ་འོས་འཚམ་ ི་གནས་ བས་ ་ ིད་ག ང་གི་འ ེལ་ཡོད་གཙ ་འཛ ན་ ེ་ཁག་གིས་ ིད་འཛ ན་

མི་ ་དང་། ག ང་གཉེར་བ།  ིམས་དཔོན།  ིམས་ ོང་མི་ ། དམག་དོན་མི་ ར་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གསབ་ ོང་ ེལ་

དགོས་ལ། མཁོ་ངེས་ཆེ་བའི་ བས་ ་ ལ་ ིའི་མི་ཆོས་རིང་ གས་ ི་ ིམས་དང་།  ལ་ ིའི་ཉེས་ ིམས་ ི་གསབ་ ོང་ ེལ་

དགོས་ལ། དགེ་ ན་དང་། གསབ་ ོང་མི་ །  ོབ་གསོའི་ལས་ བ་མི་ །  ིད་ག ང་ ི་འ ས་ཚབ་ ས་ནས་ལས་ཀ་བ བ་

པའི་ ེར་གཉེར་ ེ་ཁག་གི་མི་ ར་འོས་འཚམ་ ི་ཁེ་དབང་གསབ་ ོང་ ེལ་དགོས།

དནོ་ཚན་བ ད་པ།

གཅིག  ལ་ཁབ་སོ་སོས་རིམ་པ་འོས་འཚམ་ ་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་གི་འཐབ་ ས་དང་ ིད་ ས་

 ིག་བཟོ་དང་ལག་བ ར་ ེད་དགོས། མཁོ་གལ་ཆེ་ ས་འ ལ་ ོད་འཆར་གཞི་དང་འཆར་ཟིན་ ིག་བཟོ་ ས་ནས་ ོབ་ ་

དང་གསབ་ ོང་བ བ་ཚན་ ་འ ་བར་ ེད་དགོས། ལས་ཀ་འདི་ནི་འཛམ་ ིང་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོའི་འཆར་



ཟིན་ལ་ ར་བ ་ ས་ནས་ ལ་ཁབ་དང་། ས་གནས་ ི་སོ་སོའི་དགོས་མཁོ་དང་དམིགས་བསལ་དོན་ཚན་ལ་བསམ་ཞིབ་ ེད་

དགོས། 

གཉིས། འཐབ་ ས་འདི་འ འི་འ ལ་ ོད་འཆར་གཞི་དང་།  ིད་ ས། འཆར་ཟིན་ ི་ ས་འགོད་དང་། ལག་བ ར། གདེང་

འཇོག  ེས་མའི་གདེང་འཇོག་སོགས་ནི་ ེར་གཉེར་ ེ་ཁག་དང་། དམངས་ ོད་ ི་ཚ གས།  ལ་ ིའི་ཁེ་དབང་ལས་ ངས་

འ ས་པའི་འ ེལ་ཡོད་ཁེ་ལས་ལས་ ངས་དག་ཟབ་ གས་ ས་ནས། མཁོ་གལ་ཆེ་ ས་ཁེ་ལས་ལས་ ངས་གང་མང་ལ་ ལ་

འདེད་ ས་ནས་འ ལ་ ོད་ ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་ད ་བ། 

 ལ་ཁབ་སོ་སོས་འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་ ལ་འདེད་དང་ ང་ ོབ་ ེད་པའི་ ལ་ཁབ་ལས་ ངས་སོ་སོའི་ ་

དོན 6 ་བ ི་ ང་ ོས་ ས་ཆོད་དམ་ ེར་ གས་ཆེ་བའི་ ལ་ཁབ་འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་ ངས་འ གས་ ན་དང་། འཕེལ་

 ས་དང་ གས་ ོན་ ེད་དགོས་ལ།  ལ་ཁབ་འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་ ངས་གིས་ ིད་ག ང་དང་།  ེར་གཉེར་ ེ་ཁག་གི་

འ ེལ་ཡོད་ལས་བཟོ་མི་ ་བ ད་ནས་ བ་བ གས་དང་ ལ་འདེད་ ིས་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ལ་

 ལ་འདེད་ ེད་པར་ ོམ་ ིག་ ེད་ ས་ཐོན་པ་ ་ འི་ ེད་ ས་གལ་ཆེན་ཐོན་པར་ཁས་ལེན་ ེད་དགོས། 

དནོ་ཚན་བ ་བ།

གཅིག  ི་ཚ གས་ ི་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་ ་དང་།  ོབ་གསོའི་ལས་ ངས།  ན་ག གས།  ིམ་ཚང་། ས་གནས་ ི་ ོད་

 ལ། དམངས་ ོད་ ་འ གས་ལས་ ངས།  ིད་ག ང་མ་ཡིན་པའི་ ་འ གས། ཁེ་དབང་ ང་ ོབ་མི་ །  ེར་གཉེར་ ེ་ཁག་

སོགས་འ ས་པའི་ལས་ ངས་སོ་སོས་་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ལ་ ས་པ་གལ་ཆེན་འདོན་པར་ ལ་

འདེད་ ས་ཆོག

གཉིས། དམངས་ ོད་ ་འ གས་ལས་ ངས།  ེར་གཉེར་ ེ་ཁག་དང་། ཁེ་ལས་ལས་ ངས་གཞན་དག་གིས་ལས་བཟོ་མི་ ར་

འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ལ་ ས་པ་གལ་ཆེན་འདོན་པར་ ལ་མ་ ེད་དགོས།

6 ཆོད་དོན་ཨང་ གས་48/134པའི་ཞར་འ ོས།



དནོ་ཚན་བ ་གཅགི་པ།

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་དང་ ལ་ ི། ས་ཁོངས་ ་འ གས་སོ་སོས་ག ང་གཉེར་མི་ ་དང་། དམག་དོན་དང་ཉེན་

ཡོལ་ཞབས་ ་བ བ་བཞིན་པའི་མི་ ར་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ ེལ་དགོས།

དནོ་ཚན་བ ་གཉསི་པ།

གཅིག རིམ་པ་སོ་སོས་ ེལ་བའི་ ལ་ ིའི་མཉམ་འ ེལ་ ིས་ ལ་ཁབ་རིམ་པ་དང་པོར་ བ་ ོར་དང་ ལ་མ་ ས་ནས་

གནས་ ལ་འོས་འཚམ་ ་ས་གནས་ ི་རིམ་པ་དང་པོར་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ ་བ་ ེལ་དགོས། 

གཉིས།  ལ་ ི་དང་། ས་ཁོངས།  ལ་ཁབ། ས་གནས་སོ་སོས་མཉམ་འ ེལ་དང་ ོམ་ ིག་ངང་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་

དང་གསབ་ ོང་ ས་ཆོད་ངང་ ེལ་བར་རམ་འདེགས་ ེད་དགོས།

ག མ། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ བ་ཁོངས་ ི་ལས་གཞིའི་ མ་ ངས་དང་རང་འ ལ་ཞལ་འདེབས་

 ལ་བར་ ལ་མ་གཏོང་དགོས།

དནོ་ཚན་བ ་ག མ་པ།

གཅིག  ལ་ ི་དང་ས་ཁོངས་འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་ ངས་སོ་སོས་འགན་འ ིའི་ བ་ཁོངས་ནང་ ་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་རང་ཉིད་ ི་ལས་ཀའི་ བ་ཁོངས་ ་འ ་བར་ ེད་དགོས།

གཉིས།  ལ་ཁབ་སོ་སོས་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོབ་གསོ་དང་གསབ་ ོང་ བ་ཁོངས་ ་ལག་བ ར་ ི་གནས་ ལ་ ེལ་བར་

 ལ་མ་ ེད་དགོས་ལ། འ ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་ ངས་ ི་འ ེལ་ཡོད་ ན་ འི་ནང་ ་ཡར་ ོད་ ས་ནས་འ ་བར་ ེད་

དགོས། 

དནོ་ཚན་བ ་བཞ་ིབ།

 ལ་ཁབ་སོ་སོས་ ེད་ཐབས་འོས་འཚམ་ ད་ནས་བ གས་གཏམ་འདི་དངོས་ཡོད་ ས་ཆོད་ངང་ལག་བ ར་དང་ ་ ོག་



ཡོང་བར་འགན་ལེན་ཁག་ཐེག་དང་། ད་ ང་མཁོ་ངེས་ ི་ཐོན་ ངས་མཁ་ོའདོན་ ེད་དགོས།


