
བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

16༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

རྒྱབ་ལྗོངས།
 
རྒྱ་གཞུང་གིས་བྗོད་བཙན་བཟུང་བྱས་རྙེས། ཕི་ལྗོ་ ༡༩༥༩ ལྗོར་༸གྗོང་ས་༸སྐབས་མགྗོན་ཆྙེན་པྗོ་མཆྗོག་དང་ལྷན་བྗོད་མི་སྗོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་
རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱྗོལ་དུ་འབྱྗོར། བྗོད་ཀི་ར་དྗོན་སྤི་དང་བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྗོའི་མདུན་ལམ་ཆྙེད། ༸གྗོང་ས་མཆྗོག་
གིས་ཤྙེས་ཡྗོན་གལ་ཆྙེ་ཤྗོས་ཡིན་པའི་དགྗོངས་པ་བཞྙེས་གནང་ཡྗོད། སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་དྙེང་རབས་ཀི་ཤྙེས་ཡྗོན་མཁྗོ་སྤྗོད་དང་བྗོད་ཀི་སྐད་དང་
རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྗོབ་ཆྙེད། ཕི་ལྗོ་ཆིག་སྗོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྙེ་གྲངས་ནང་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་དང་པྗོ་མ་སུ་རི་ས་གནས་སུ་བཙུགས། སྐབས་དྙེར་
སྗོབ་མ་ ༥༠ ཙམ་དང་དགྙེ་རྒན་ཉུང་ཤས་ལས་མྙེད། 
 
འདས་པའི་ལྗོ་ངྗོ་༥༨ རིང་བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤྗོད་ཕྗོགས་ལ་འགྱུར་ལྡྗོག་ཆྙེན་པྗོ་བྱུང་ཡྗོད། སྗོབ་གྲྭའི་གྲངས་འབྗོར་མང་དུ་
ཕིན་པ་ཙམ་མིན་པར། སྗོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛུགས་སྐྲུན་གི་མཐུན་རྐྙེན་དང་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་སྗོགས་ཀང་ཡར་རྒྱས་ཆྙེན་པྗོ་ཕིན་ཡྗོད། དྙེང་སྐབས་
བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྗོངས་གཏྗོགས་སྗོབ་གྲྭའི་སྙེ་ཁག་ཆྙེན་པྗོ་ལྔ་ཡྗོད། དྙེ་དག་ནི་སམ་བྷྗོ་ཊ་བྗོད་སྗོབ་ཚོགས་པ་དང་། 
བྗོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྙེ། མ་སུ་རི་བྗོད་ཁྱིམ། དབུས་བྗོད་སྗོབ་འཛིན་ཚོགས། བལ་ཡུལ་ནང་ཡྗོད་པའི་གངས་ཅན་བདྙེ་ར་བཅས་ཡིན། ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༧ ཟ་ 
༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྗོངས་གཏྗོགས་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ ༦༧ ཡྗོད་
པ་དང་། སྗོབ་གྲྭ་དྙེ་དག་ནང་སྗོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༩༠༢༡ ཡྗོད་པ་དང་། དགྙེ་རྒན་གྲངས་ ༡༤༦༧ དང་ལས་བྱྙེད་གྲངས་ ༥༣༥ ཡྗོད་འདུག 
 
ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༠ ལྗོར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྗོས་ནས་བཏྗོན་པའི་མི་འབྗོར་ཞིབ་བཤྙེར་གི་སྙན་ཐྗོ་ལྟར་ན། བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཡིག་
རྨྗོངས་སྙེལ་བའི་བརྒྱ་ཆའི་ཟིན་ཚད་ ༨༢༌༤ ཡིན། (གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གི་ཡིག་རྨྗོངས་སྙེལ་བའི་བརྒྱ་ཆའི་ཟིན་ཚད་ ༧༤ ཡིན།) དཀའ་ངལ་ཧ་
ཅང་ཆྙེ་བའི་གནས་སངས་འྗོག་བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤྗོ་ཚོགས་ཁྗོད་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤྗོད་འགྗོ་བརམས་ཤིང་རྒྱུན་བསྐངས་ནས་མི་ལྗོ་ ིལ་པྗོ་ ༦༠ ལྷག་
འདས། འདི་ཡིས་བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དང་གྲུབ་འབས་བངས་ཡྗོད་པ་གསལ་པྗོར་སྗོན་གི་ཡྗོད། ལྗོ་ལྟར་བྗོད་
མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་སྗོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༢༠༠ ཙམ་སྗོབ་མཐར་ཡྗོང་གི་ཡྗོད། འདས་པའི་ལྗོ་བཅུའི་རིང་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲྗོད་
དྙེ་སྗོབ་མཐར་ཕིན་པའི་བརྒྱ་ཆའི་ཟིན་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཡིན་པ་དང་། དྙེ་ནི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྗོངས་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲྗོད་ཚད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་
ལས་གྲངས་༡༠ མཐྗོ་བ་ཡྗོད།
 
གཞི་རིམ་ཤྙེས་ཡྗོན་ཙམ་མིན་པར་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་བྗོད་མིའི་སྗོབ་ཕྲུག་ཚོར་མཐྗོ་རིམ་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤྗོད་པར་ཡང་ཤུགས་སྣྗོན་བརྒྱབ་
ཡྗོད། ལྗོ་ལྟར་གཞི་རིམ་དང་མཐྗོ་རིམ་སྗོབ་ཐྗོན་སྗོབ་མ་གྲངས་  ༥༠༠ བརྒལ་བར་སྗོབ་ཐྗོན་བརྒྱ་ཆ་དང་དགྗོས་མཁྗོ་གཉིས་ཀ་གཞིར་བཞག་ཐྗོག་
ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྗོབ་ཡྗོན་མཐུན་རྐྙེན་འྗོག་ནས་མཐྗོ་སྗོབ་འདྲ་མིན་ནང་རང་གི་ཆྙེད་ལས་སྗོགས་སྗོབ་སྦྗོང་གི་རྒྱུན་སྐྗོང་ཐུབ་པ་ཡྗོང་གི་
ཡྗོད། ལྗོ་རྙེ་བཞིན་ཤྙེས་རིག་སྗོབ་ཡྗོན་ལས་འཆར་ཚན་པ་དང་། བྗོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྙེ། མ་སུ་རི་བྗོད་ཁྱིམ་གསུམ་གིས་མཉམ་དུ་འཛིན་རིམ་བཅུ་
གཉིས་སྗོབ་མཐར་ཕིན་མཁན་སྗོབ་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལ་མཐྗོ་སྗོབ་འགྲིམ་ཐུབ་པའི་སྗོབ་ཡྗོན་གནང་གི་ཡྗོད། བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ཀིས་སྗོ་སྗོའི་ངྗོས་ནས་མུ་
མཐུད་སྗོབ་གཉྙེར་བྱྙེད་པའི་དཔལ་འབྱྗོར་ཐབས་འཚོལ་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད།



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

17༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བྗོད་ཕྲུག་གི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཐྗོག་ལ་རྒྱུན་མཐུད་རྒྱབ་སྐྗོར་ཤུགས་ཆྙེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རྙེ་ཆྙེ་ཞུ་
དགྗོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡྗོད།

བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ལ་འཕྲད་པའི་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་དཀའ་ངལ་དང་གྗོ་སྐབས།

ཕྗོགས་གཅིག་ནས་ཤྙེས་ཡྗོན་ཐད་གྲུབ་འབས་མང་པྗོ་བངས་ཡྗོད་ནའང་། བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྗོའི་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་
དམིགས་ཡུལ་མངྗོན་འགྱུར་ཡྗོང་བར་ད་དུང་ལམ་ཐག་རིང་པྗོ་ཡྗོད། གཤམ་དུ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུའི་སྙེང་གྗོ་བསྡུར་ལྷུག་པྗོ་ཡྗོང་ཆྙེད་
གསལ་འདྗོན་བྱས་པའི་ཤྙེས་ཡྗོན་སྐྗོར་གི་དཀའ་གནད་ཁག་ནི། བྗོད་མི་ཤྙེས་མྗོང་ཅན་ཁག་ཅིག་གི་དགྗོངས་ཚུལ་དང་ཕི་ལྗོ་༢༠༡༠ ནས་ཕི་ལྗོ་
༢༠༡༨ བར་ལྗོ་བརྒྱད་རིང་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤྙེས་ཡྗོན་ཐད་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་སྙན་ཐྗོ་ཁག་གཞི་རར་བཟུང་བ་ཞིག་ཡིན། དཀའ་ངལ་གི་
རང་བཞིན་གཙོ་བྗོ་ནི་ལམ་ལུགས་དང་རིག་གཞུང་ལ་འབྙེལ་བ་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན་སབས། དྙེ་ཕྗོགས་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། གཞི་འཛིན་སའི་ཞིབ་
འཇུག་གི་དཔང་རྟགས་གསལ་པྗོ་ཡྗོད་པ། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྗོར་དམིགས་པ་བཅས་འཛོམས་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡྗོད་དགྗོས། དྙེ་ནི་ཤྙེས་ཡྗོན་དང་
འབྙེལ་ཡྗོད་ཚང་མ་ཚུད་པ་དང་བྗོད་མིའི་ཁྱད་ཆྗོས་སྣང་མྙེད་དུ་མ་བརླག་པ་ཞིག་ཡིན་དགྗོས།

༡) སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་གནད་དྗོན།
 
ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྗོ་དང་ཕྗོགས་ཡྗོངས་ཀི་ཡར་རྒྱས་ལ་དམིགས་པའི་ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་བྱུས་ཡིག་ཐྗོག་ཏུ་འཁྗོད་ཡྗོད་ཀང་། བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་
ཡིག་རྒྱུགས་གཙོ་བྗོར་བཟུང་སྙེ་བརྒྱ་ཆ་ཡག་པྗོ་ལྗོན་པར་ཤུགས་སྣྗོན་རྒྱག་རྒྱུ་ཐལ་དྲགས་ཀི་ཡྗོད། འདི་ཡིས་བྗོ་འཛིན་ཁྗོ་ན་བྱས་ཏྙེ་སྗོབ་སྦྗོང་བྱྙེད་

ཐབས་ལས་དུས་རབས་ཉྙེར་གཅིག་པའི་ནང་དགྗོས་ངྙེས་ཀི་ཤྙེས་བྱའི་འཆར་སྣང་དང་། དྗོགས་སྗོང་གི་བསམ་བྗོ། མཉམ་ལས། འབྙེལ་ལམ་སྗོགས་
ཐྗོབ་པར་ཚོད་འཛིན་ཐྙེབས་ཀི་ཡྗོད། ལྗོ་རྙེ་བཞིན་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་སྗོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པྗོས་ཡིག་རྒྱུགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་མཐྗོན་པྗོ་བངས་
ཏྙེ་སྗོབ་མཐར་ཕིན་གི་ཡྗོད་ནའང་། དུས་རབས་ཉྙེར་གཅིག་པའི་ནང་ཧ་ཅང་གལ་ཆྙེ་བའི་ཤྙེས་ཡྗོན་དང་མི་ཕན་ཚུན་བར་འབྙེལ་བ་ཡག་པྗོ་འཛིན་ཐུབ་
པའི་ཡྗོན་ཏན་སྗོགས་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཐུབ་ཀི་མྙེད།

གནས་སངས་འདི་འདྲ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྗོ་གཅིག་ནི། ཤྙེས་ཡྗོན་ལམ་ལུགས་སྤི་ཡྗོངས་ལ་འཐུས་ཤྗོར་ཕིན་པའི་ཉྙེར་ལྙེན་ལ་བརྟྙེན་ནས་
དགྙེ་རྒན་རྣམས་ཀིས་འཛིན་ཁང་ནང་སྗོབ་འཁིད་བྱྙེད་སངས་ལ་ཡར་ཐྗོན་ཅན་གི་ཤྙེས་ཡྗོན་དམིགས་ཚད་གཞིར་བཟུང་དགྗོས་ངྙེས་འགྱུར་བ་གཏྗོང་
མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་ཡིན། སྗོབ་ཁིད་ནི་སྗོབ་གྲྭའི་ནང་གལ་ཆྙེ་ཤྗོས་ཀི་ལས་གཞི་ཡིན་ལ་སྗོབ་ཕྲུག་གི་སྗོབ་སྦྗོང་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་བྱྙེད་གཙོ་བྗོ་
དྙེའང་ཡིན། སྔྗོན་ཆད་དགྙེ་རྒན་ཡག་པྗོ་ཟྙེར་དུས་ཁྗོང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཡྗོན་ཏན་རྣམས་སྗོབ་མ་རྣམས་ལ་འཕྗོ་རྒྱུ་ཡྗོད་པ་ཞིག་ལ་ངྗོས་འཛིན་བྱྙེད་
ཀི་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་ཕི་ལྗོ་ཆིག་སྗོང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གྗོ་གྲངས་ནང་དང་ཉིས་སྗོང་ལྗོ་ཡས་མས་སུ་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཁིད་ཐབས་བརྙེ་བྗོ་
རྒྱབ་པའི་གྗོ་རྟྗོགས་ཀི་རླབས་རྒྱུན་ཞིག་རིམ་བཞིན་ཁྱབ་པར་གྱུར། དགྙེ་རྒན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཡྗོན་ཏན་རྣམས་གཞན་ལ་འཕྗོ་རྒྱུ་ཡྗོད་པར་ངྗོས་འཛིན་བྱྙེད་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

18༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

པའི་ལམ་ལུགས་དྙེ་བརྙེས་ནས། དགྙེ་རྒན་ནི་སྗོབ་སྦྗོང་བྱྙེད་པར་མཐུན་འགྱུར་བྱྙེད་མཁན་ཡིན་པའི་བྱིས་པ་གཙོ་བྗོར་འཛིན་པའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ལམ་
ལུགས་དྙེ་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་དར་ཁྱབ་ཆྙེན་པྗོ་བྱུང་། 

འདས་པའི་ལྗོ་ངྗོ་དག་གི་རིང་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྗོང་ངྗོས་ནས་ཟབ་སྦྗོང་སྗོགས་ཀི་ལམ་ནས་དགྙེ་རྒན་གིས་འཛིན་
ཁང་ནང་སྗོབ་ཁིད་གནང་སངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྗོང་བར་འབད་བརྗོན་བྱས་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་དྙེ་ལ་གྲུབ་འབས་ཆྙེན་པྗོ་ཐྗོན་མྙེད། བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་
ཁག་གི་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་གནས་སངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་སྙན་ཐྗོའི་ནང་། སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ད་དུང་དགྙེ་རྒན་གཙོ་བྗོར་འཛིན་པའི་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་ལམ་
ལུགས་བཟུང་སྙེ། འཛིན་ཁང་ནང་དགྙེ་རྒན་གིས་སྐད་ཆ་མང་ཐག་ཆྗོད་ཅིག་བཤད་པ་ལས་སྗོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ལས་འགན་ནི་སྡུག་རུས་བྱས་ནས་ཉན་རྒྱུ་
ཡིན་པ་དྙེ་ཡང་ཡང་འཁྗོད་ཡྗོད། ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༢ ལྗོར་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏྙེ་སྙན་ཐྗོ་བཏྗོན་པའི་ནང་ ”ཟུར་
ཉན་བྱས་པའི་སྗོབ་ཁིད་མང་ཆྙེ་བའི་ནང་སྗོབ་ཕྲུག་ལ་ལས་འགན་མྙེད་པ། ༌༌༌ བྱིས་པ་ཚོར་རང་འགུལ་གིས་བསམ་བྗོ་གཏྗོང་འཇུག་པ་དང་། གྗོ་
བ་ལྙེན་འཇུག་པ། འགྲྙེལ་བརྗོད་བྱྙེད་འཇུག་པ། རང་གི་ཉམས་མྗོང་ལ་བརྟྙེན་ནས་ཤྙེས་བྱ་སྦྗོང་འཇུག་པ། ས་གནས་རང་བཞིན་གི་ཤྙེས་བྱ་དང་ས་
གནས་ཐྗོན་ཁུངས་བཀྗོལ་སྤྗོད་ཞན་པྗོ་ཡྗོད་པ།” འཁྗོད་ཡྗོད།

སྗོབ་ཁང་དུ་སྗོབ་ཁིད་བྱྙེད་པ་དྙེ་སྗོབ་གྲྭའི་ནང་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤྗོད་ཐབས་གཙོ་བྗོ་ཡིན་པས། གནད་དྗོན་འདི་ཆྙེད་ལས་ཟབ་སྦྗོང་ཚར་གཅིག་སྤད་དྙེ་
མཇུག་སྐྗོང་གི་ཆ་འཇྗོག་མ་ཡིན་པར། གནད་དྗོན་འདི་སྙེལ་ཐབས་ཡྗོང་བར་ཕྗོགས་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚོལ་དགྗོས། དགྙེ་
རྒན་ཚོར་དགྗོས་མཁྗོ་ལ་གཞིགས་ཏྙེ་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་སྦྗོང་བརྡར་སྤྗོད་པའི་ཁར། སྗོབ་ཁིད་ནི་ཆྙེད་ལས་ཤིག་ཡིན་པས་རང་རྙེའི་དགྙེ་རྒན་ཚོར་
འགན་འཁུར་མང་པྗོ་དང་། སྗོབ་སྦྗོང་ལ་དགྗོས་ངྙེས་ཀི་མཐུན་རྐྙེན། མཉམ་ལས་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་སྗོབ་ཁིད་བྱྙེད་སངས་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་དགྗོས་
པའི་གསལ་འདྙེབས་བྱྙེད་དགྗོས། ཉམས་ཞིབ་ཀི་གྲུབ་དྗོན་མང་པྗོ་ཞིག་གི་ནང་ཡར་ཐྗོན་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་སྗོབ་གྲྭ་མང་པྗོའི་ནང་དགྙེ་རྒན་གི་
མཉམ་ལས་ཡྗོང་ཆྙེད་སྲིད་བྱུས་དང་ལག་ལྙེན་གཉིས་ཀ་ཡྗོད་པ་བསན་ཡྗོད།

གནད་དྗོན་འདི་གཏིང་ཟབ་ས་ནས་ལྙེགས་བཅྗོས་ཡྗོང་ཐབས་སུ། བྗོ་རིག་བཀྲ་བའི་སྗོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཤྙེས་ཡྗོན་དང་འབྙེལ་བའི་ལས་རིགས་སྗོབ་
སྦྗོང་ལ་ཧུར་བརྗོན་ཡྗོང་ཐབས་བྱས་ཏྙེ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་དགྙེ་རྒན་གི་ཆྙེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དྙེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྙེན་པྗོ་རྙེད། 
དམིགས་ཡུལ་འདི་སྒྲུབ་ཐབས་གཅིག་ནི་དགྙེ་རྒན་གི་ཟ་ཕྗོགས་དང་། ལས་ཀའི་འགན་དབང་། མཐུན་འགྱུར་གི་ཁྙེ་ཕན་གཞན་བཅས་ཡར་རྒྱས་
གཏྗོང་རྒྱུ་དྙེ་ཡིན། འདི་ལྟར་འབད་བརྗོན་བྱྙེད་པ་ཡིན་ན་ཕུགས་ལ་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་ཡར་རྒྱས་དང་། ཤྙེས་ཡྗོན་སྐྗོར་ལ་ཉམས་ཞིབ། དགྙེ་རྒན་
གི་ཆྙེད་ལས་ཡར་རྒྱས་བཅས་ཐྙེ་བའི་གནད་དྗོན་འདྲ་མིན་ཐད་དབུ་ཁིད་དང་འགན་འཁུར་ཐུབ་པའི་ཆྙེད་ལས་དགྙེ་རྒན་ཡྗོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ལྙེགས་
པྗོ་ཞིག་བསྐྲུན་པར་ཕན་ནུས་ཐྗོན་ངྙེས། 

ཤྙེས་ཡྗོན་གི་སྤུས་ཚད་དང་འབྙེལ་བའི་གནད་དྗོན་ལྙེགས་བཅྗོས་ཡྗོང་བར། གཞི་རིམ་དང་སྔྗོན་འགྲྗོའི་གནས་སྐབས་སུ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་སྗོབ་ཁིད་
ཀི་སྤུས་ཚད་ཡག་པྗོ་ཡྗོང་ཐབས་གཙོ་བྗོར་འཛིན་རྒྱུ་དྙེ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆྙེན་པྗོ་རྙེད། བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་རྟག་པར་སྔྗོན་འགྲྗོ་དང་གཞི་རིམ་
སྗོབ་གྲྭའི་གནས་སྐབས་དྙེ་ཙམ་གལ་ཆྙེན་པྗོར་ངྗོས་འཛིན་བྱྙེད་ཀི་མྙེད། དྙེ་ནི་ཚན་རིག་གི་ཐྗོག་ནས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་གྲུབ་དྗོན་དང་རྦད་དྙེ་ལྡྗོག་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

19༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

ཕྗོགས་ཡིན། ཤྙེས་ཡྗོན་སྐྗོར་གི་ཉམས་ཞིབ་ཁག་ནང་སྔྗོན་འགྲྗོ་དང་གཞི་རིམ་འྗོག་མའི་གནས་སྐབས་སུ་སྗོབ་སྦྗོང་སྤད་པ་དྙེས་མི་ཚེའི་ནང་བག་
ཆགས་དང་ཤུགས་རྐྙེན་བཞག་པ་དྙེ་གཞི་རིམ་གྗོང་མ་དང་མཐྗོ་སྗོབ་ཏུ་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་བག་ཆགས་བཞག་པ་ལས་ཀང་ཤུགས་ཆྙེ་བ་ཡྗོད་སྐྗོར་ནན་
པྗོ་བྱས་ནས་བསན་ཡྗོད། དྙེར་བརྟྙེན་གཞི་རིམ་འྗོག་མའི་གནས་སྐབས་སུ་ཤྙེས་ཡྗོན་གང་ལྙེགས་སྤྗོད་ཐབས་ལ་འབད་བརྗོན་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་
སྤུས་ཚད་ཁྱྗོན་ཡྗོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲྗོ་ཐབས་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྙེན་པྗོ་ཆགས་ཡྗོད།

༢) སྗོབ་གྲྭའི་སྣྙེ་ཁིད་ཀི་ནུས་པ་གྗོང་འཕྙེལ་གཏྗོང་བ། 
 
ད་བར་ཤྙེས་ཡྗོན་ལམ་ལུགས་ལྙེགས་བཅྗོས་ཐད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཁྗོད། འཛིན་གྲྭའི་ནང་སྗོབ་ཁིད་བྱྙེད་པ་ནི་བྱིས་པ་ཚོར་སྗོབ་སྦྗོང་སྤྗོད་པར་
ཤུགས་རྐྙེན་ཆྙེ་ཤྗོས་ཨང་དང་པྗོ་ཡིན་པ་དང་སྗོབ་གྲྭའི་སྣྙེ་ཁིད་ཤུགས་རྐྙེན་ཆྙེ་ཤྗོས་ཨང་གཉིས་པ་ཡིན་པར་ངྗོས་འཛིན་བྱས་ཡྗོད། ཊྗོ་རྗོན་ཊྗོ་
གཙུག་ལག་སྗོབ་གྲྭ་ཆྙེན་མྗོའི་ཤྙེས་ཡྗོན་རིག་པ་མཁས་ཅན་ཀྙེ་ནྙེ་ཐ་ལྙེ་ཐ་ཝུ་ཌ༌ Kenneth Leithwood མཆྗོག་གིས་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་སྣྙེ་ཁིད་སྐྗོར་
ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ནང་ ”ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྣྙེ་ཁིད་ལ་མ་བརྟྙེན་པར་བྱིས་པ་ཚོར་གྲུབ་འབས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་སྨིན་པའི་སྗོབ་གྲྭ་ཞིག་ད་བར་བྱུང་
བའི་གནས་ཚུལ་མྙེད།” སྐྗོར་གསུངས་ཡྗོད།
 
དྙེང་སང་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དཀའ་ངལ་ཆྙེ་ཤྗོས་གཅིག་ནི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྣྙེ་ཁིད་ཀི་ནུས་པ་ཞན་པྗོ་ཡྗོད་པ་དྙེ་ཡིན། ཤྙེས་ཡྗོན་གི་སྣྙེ་ཁིད་ནི་
སྗོབ་གྲྭའི་ལམ་ལུགས་ཡག་པྗོ་བཟྗོ་བར་གལ་ཆྙེན་ཡིན། འྗོན་ཀང་བྗོད་སྗོབ་ཁག་གི་ནང་སྗོབ་སྤི་དང་དགྙེ་ཆྙེ་མང་ཆྙེ་བས་འཛིན་སྐྗོང་གི་སྣྙེ་ཁིད་ཁྗོ་
ན་མ་གཏྗོགས་ཤྙེས་ཡྗོན་ནམ་སྗོབ་ཁིད་ཀི་སྣྙེ་ཁིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞྙེས་ཀི་མྙེད། ཁྗོྗོ་ཚོ་མང་པྗོ་ཞིག་ལ་སྗོབ་ཁིད་དང་། སྗོབ་སྦྗོང་གི་བརྒྱུད་རིམ། 
ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་ཡྗོང་བར་དགྙེ་རྒན་ཚོར་ལམ་སྗོན་དང་སྐུལ་འདྙེད་གཏྗོང་བའི་གྗོ་རྟྗོགས་བཅས་ཞན་པྗོ་ཡྗོད། དྙེར་བརྟྙེན་ཁྗོ་ཚོས་ལས་རིགས་
ཀི་ཆ་ནས་དགྙེ་རྒན་ཚོར་འདྗོད་པ་ཁྙེངས་པ་དང་། གདྙེང་སྗོབས་ཡྗོད་པ། བྱིས་པ་ཚོར་སྗོབ་སྦྗོང་དང་། གྲུབ་འབས། བདྙེ་ཐང་བཅས་འཛོམས་པའི་
ཁྗོར་ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀི་མྙེད།

ད་ཡྗོད་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སྣྙེ་ཁིད་མཁན་སྗོབ་སྤི་དང་དགྙེ་ཆྙེ་རྣམ་པར་སྗོ་སྗོའི་ཆྙེད་ལས་ལ་གཞིགས་ཏྙེ་རྒྱབ་སྐྗོར་དང་སྦྗོང་བརྡར་ལྙེགས་པྗོ་སྤད་པ་
ཡིན་ན། ཁྗོ་ཚོའི་ལས་རིགས་ཐད་ཡར་རྒྱས་ཀི་ནུས་པ་ཐྗོན་སྲིད་ནའང་། དཀའ་ངལ་གི་གནད་དྗོན་འདི་ར་བ་ནས་སྙེལ་དགྗོས་ཚེ། སྗོབ་གྲྭའི་སྣྙེ་ཁིད་
མཁན་དྲག་འདྙེམས་བྱྙེད་སངས་ཀི་ལམ་ལུགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་ཡྗོད། ད་ལྟའི་ཆར་འཛིན་སྐྗོང་ཚན་པ་ཁག་གི་ནང་སྗོབ་གྲྭའི་འགྗོ་ཁིད་
བསྐྗོ་བཞག་བྱྙེད་སངས་ཀི་སྲིད་བྱུས་ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་མྙེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡྗོད། སྗོབ་སྤི་བསྐྗོ་གཞག་བྱྙེད་སྐབས་འཛིན་སྐྗོང་གི་ལས་སྣྙེ་བ་
རྒན་པ་ཚོས་དགྙེ་རྒན་ཚོའི་ནང་ནས་ནང་འདྙེམས་བསྐྗོ་གཞག་བྱྙེད་པ་ལས་སྗོབ་སྤི་ལ་དགྗོས་ངྙེས་ཆ་རྐྙེན་གསལ་འདྗོན་བྱས་མྙེད། བསྐྗོ་གཞག་
བྱྙེད་སངས་ཀི་ལམ་ལུགས་འདི་ཡིས་སྣྙེ་ཁིད་ཀི་ཆ་རྐྙེན་འཛོམས་པའི་འཇྗོན་ཐང་ཅན་གི་དགྙེ་རྒན་ཚོར་སྗོབ་སྤི་དང་དགྙེ་ཆྙེའི་ས་མིག་ལ་འཚང་སྙན་
འབུལ་བའི་གྗོ་སྐབས་མྙེད་པར་གྱུར་ཡྗོད། དྙེར་བརྟྙེན་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤྙེས་ཡྗོན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ས་མིག་དྙེར་སྙན་ཞུ་འབུལ་སངས་ཐད་
ལམ་སྗོན་བྱྙེད་པའི་གྗོ་སྐབས་ཡྗོད་པ་དང་། དྙེ་ལྟར་ལམ་སྗོན་གནང་རྙེས་ཤྙེས་ཡྗོན་ཚན་པ་བརྒྱུད་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དང་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་
གི་འཛིན་སྐྗོང་ཐད་སྣྙེ་ཁིད་ཀི་འཇྗོན་ཐང་ལྡན་པའི་སྗོབ་སྤི་དང་དགྙེ་ཆྙེ་འདྙེམས་སྒྲུག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་གཏྗོང་ལམ་བཟྗོ་ཆྗོག



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

20༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

༣) སྤི་ཚོགས་དང་མི་འབྗོར་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་གིས་ཤྙེས་ཡྗོན་ལ་ཐྙེབས་པའི་ཤུགས་རྐྙེན། 
 
བྱིས་པ་སྐྙེ་ཚད་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་དང་། བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ལས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གནས་སྗོ་བྱྙེད་མཁན་མང་དུ་ཕིན་པ། ཕ་མ་ཚོས་
རང་གི་བུ་ཕྲུག་སྒྙེར་གཉྙེར་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཏྗོང་འདྗོད་ཡྗོད་པ་བཅས་ལ་བརྟྙེན་ནས། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཡྗོད་པའི་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ 
༦༧ ནང་སྗོབ་ཞུགས་བྱྙེད་མཁན་སྗོབ་ཕྲུག་གི་གྲངས་འབྗོར་ཉུང་དུ་འགྲྗོ་ཡི་ཡྗོད། ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༩ ལྗོར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་མིའི་
སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སྗོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༤༨༠༤ སྗོབ་ཞུགས་བྱས་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༧ ལྗོར་སྗོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༩༠༢༠ ལ་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡྗོད། 
གྗོང་གི་གནད་དྗོན་དྙེ་དག་སྙེལ་ཐབས་མ་བྱུང་ཚེ་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སྗོབ་ཕྲུག་གི་གྲངས་འབྗོར་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་འགྱུར་ངྙེས།

གཞན་ཡང་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་རྒྱ་གར་གི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་དང་བསྡུར་ན་དགྙེ་རྒན་གི་ཕྗོགས་དང་མཐུན་རྐྙེན་ཞན་པ་ཡྗོད་པས། སྗོབ་གྲྭ་ལས་
ཕིར་ཐྗོན་པའི་དགྙེ་རྒན་གི་གྲངས་ཚད་མཐྗོ་པྗོ་ཡྗོད། དྙེ་བཞིན་རྗོགས་དངུལ་གི་མཐུན་རྐྙེན་སྦྗོར་བའི་སྦིན་བདག་ཀང་ཉུང་དུ་འགྲྗོ་ཡི་ཡྗོད་པས། ཤྙེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྙེལ་བའི་ལས་འཆར་དང་སྗོབ་ཡྗོན་གི་མཐུན་རྐྙེན་སྗོགས་ཡུན་གནས་ཡྗོང་བར་ཤུགས་རྐྙེན་ཐྙེབས་ཀི་ཡྗོད། དཀའ་ངལ་འདི་
དག་ཚང་མ་ལ་བརྟྙེན་ནས་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྗོང་ཡུན་གནས་ཡྗོང་བ་དང་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡྗོང་བ་སྗོགས་ཀི་ཐད་
ཤུགས་རྐྙེན་ཆྙེན་པྗོ་ཐྙེབས་ཀི་ཡྗོད། 

གནས་སངས་འདི་དག་གི་རྐྙེན་གིས་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་གཞན་ཁག་གི་ངྗོས་ནས་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ཟ་སྒིལ་བྱྙེད་པའི་འཆར་གཞི་
འཐྙེན་དགྗོས་སྲིད། དྙེ་འདྲ་བྱས་ཚེ་སྗོབ་གྲྭ་ཉུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་མི་དང་དངྗོས་པའི་མཐུན་རྐྙེན་གང་ལྙེགས་སྦྗོར་ཐུབ་པ་ཡྗོང་ངྙེས། ད་ལྟའི་ཆར་བྗོད་མིའི་
སྗོབ་གྲྭ་ཁག་༢༦ ནང་(མང་ཆྙེ་བ་གཞི་རིམ་འྗོག་མའི་སྗོབ་གྲྭ་ཡིན།)སྗོབ་གྲྭ་རྙེར་སྗོབ་ཕྲུག་གྲངས་༡༠༠ ལས་ཉུང་བ་ཡྗོད། བཞུགས་སྒར་དྷ་སའི་
ས་གནས་ལ་མཚོན་ན། བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༡ ནང་སྗོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥༧༠༠ ཡྗོད། སྗོབ་ཕྲུག་གྲངས་འདི་ས་གནས་དྙེ་ག་རང་ལ་མཐུན་རྐྙེན་
འཛོམས་པའི་སྗོབ་གྲྭ་ཆྙེན་པྗོ་ལྔའི་ནང་ཆ་བགྗོས་བྱྙེད་ཐུབ་ཀི་ཡྗོད། ད་དུང་བྗོད་མིའི་སྗོད་སྒར་ཁག་གཅིག་གི་ནང་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་དྷ་སྙེང་
བྗོད་ཁྱིམ་གཉིས་ཀི་འཛིན་སྐྗོང་འྗོག་ཡྗོད་པའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཡྗོད་པ་དྙེ་འདྲ་ཡང་ཡྗོད།

སྗོབ་གྲྭ་མཁུ་བསྡུ་བྱས་ཚེ་སྗོབ་གྲྭ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་འཚམ་པའི་བྱིས་པ་ཚོར་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་སྤུས་ཚད་དང་མཐུན་རྐྙེན་སྔར་ལས་ལྙེགས་པ་སྦྗོར་ཐུབ་
ལ། འཛིན་སྐྗོང་ངྗོས་ནས་དགྙེ་རྒན་ཚོའི་ག་ཕྗོགས་འཕར་བ་དང་། ཕིའི་མཐུན་རྐྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་བ། སྗོབ་ཁིད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ཡག་ཏུ་གཏྗོང་བ། ཆྙེད་
ལས་ཡར་རྒྱས་ཚད་ལྡན་གཏྗོང་བའི་གྗོ་སྐབས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བཅས་ཀི་ཐད་ཕག་ལས་གནང་ས་བ་ཡྗོང་ངྙེས། གཞན་ཡང་འཛིན་སྐྗོང་ངྗོས་ནས་ཡང་
ནས་ཡང་དུ་སྗོབ་གྲྭའི་གནས་སངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཐུབ་པ་དང་། དྙེ་ལ་བརྟྙེན་ནས་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དགྗོས་མཁྗོ་ག་རྙེ་ཡྗོད་སྐྗོར་ངྗོས་འཛིན་དང་
དྙེ་དག་ལ་མཐུན་སྦྗོར་བྱྙེད་ས་བ་ཡྗོད།

སྗོབ་གྲྭའི་གྲངས་ཀ་ཉུང་ལ་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཡྗོད་ཚེ། ད་ལྟའི་ཆར་བྱིས་པ་སྒྙེར་གཉྙེར་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མངགས་བཞིན་པའི་ཕ་མ་དང་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡྗོད་
པའི་བྗོད་མིའི་ཕ་མ་ཚོས་ཀང་རང་གི་བྱིས་པ་རྒྱ་གར་ནང་ཡྗོད་པའི་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་མངགས་འདྗོད་སྐྙེ་བ་ཡྗོང་ངྙེས་རྙེད།



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

21༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

༤) གཞི་རིམ་ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསར། 

བྗོད་མི་རྣམས་བཙན་བྱྗོལ་དུ་འབྱྗོར་ནས་ལྗོ་ངྗོ་བཞི་བཅུ་ཙམ་གི་རིང་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའི་ནང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཤྙེས་ཡྗོན་ལམ་
ལུགས་ག་རྙེ་ཡིན་པ་དྙེ་རང་ལག་བསར་བྱས་བསད་པ་རྙེད། ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༤ ལྗོར་བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ལམ་ལུགས་ལྙེགས་བཅྗོས་བྱ་
དགྗོས་པར་མཐྗོང་ནས། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྗོས་ནས་བྗོད་མིའི་དགྗོས་མཁྗོ་ལ་གཞིགས་ཏྙེ་གཞི་རིམ་ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབྙེབས་
གནང་བ་རྙེད།

གཞི་རིམ་ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་བྱུས་ནང་ཤྙེས་ཡྗོན་སྗོབ་སྦྗོང་སྤྗོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། ༡། རང་དབང་། (སྗོབ་ཕྲུག་རྣམས་རང་རང་གི་རྣམ་འབྱྙེད་ཀི་
ཤྙེས་རབ་ཡྗོངས་སུ་སད་པར་བྱྙེད་པ།) ༢། གཞན་ཕན། (རང་ལས་གཞན་གཅྙེས་པར་འཛིན་པ།) ༣། རྒྱུན་འཛིན། (བྗོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁྗོར་ཡུག་དང་
རིག་གཞུང་བཟང་པྗོ་སྲུང་སྐྗོབ་བྱྙེད་པ།) ༤། གསར་གཏྗོད། (ཡུལ་དུས་ཀི་དགྗོས་མཁྗོ་དང་འཚམས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལམ་ལུགས། ལས་འགུལ་
སྗོགས་གསར་གཏྗོད་བྱྙེད་པའི་ནུས་པ།) བཅས་ཡིན།

བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀི་ཆྙེད་སྗོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་འཛུགས་དགྗོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྗོ་གཅིག་ནི། བཙན་བྱྗོལ་ནང་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་
དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྗོབ་ཐུབ་ཆྙེད་ཡིན་པ་རྙེད། འདས་པའི་དུས་ཡུན་ནང་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་དམིགས་ཡུལ་འདི་འགྲུབ་སད་བྗོད་མིའི་
སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ནུས་ཤུགས་གང་ཡྗོད་བཏྗོན་ཡྗོད་པ་མ་ཟད། གཞི་རིམ་ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་བྱུས་ཀི་དགྗོངས་དྗོན་ལྟར་བསབ་གཞི་བྗོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་
བ་དང་། བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཚང་མའི་ནང་ལྟ་གྲུབ་དགྙེ་རྒན་བསྐྗོ་གཞག་བྱྙེད་པ། སྗོབ་གྲྭ་ཚང་མའི་སྗོབ་དྙེབ་ནང་རིག་ལམ་གི་སྗོབ་ཚན་འཇུག་པ་
སྗོགས་གནང་ཡྗོད། ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་བྗོད་པའི་བྱིས་པར་ཀྗོག་སངས་སྗོབ་པའི་ལས་གཞིའི་འྗོག༌འདས་པའི་ལྗོ་ངྗོ་བདུན་གི་རིང་བྗོད་
ཡིག་ཐྗོག་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་བྱིས་པའི་དྙེབ་གྲངས་ ༥༧ དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ཡྗོད།

གཞི་རིམ་ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་བྱུས་ནང་ཕ་སྐད་ཐྗོག་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤྗོད་དགྗོས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་གཞི་རིམ་འྗོག་མའི་གནས་སྐབས་སུ་ཕ་སྐད་ཐྗོག་ཤྙེས་
ཡྗོན་སྤྗོད་དགྗོས་པ་བསན་ཡྗོད། སྲིད་བྱུས་ཀི་དགྗོངས་དྗོན་ལྟར་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་བར་སྗོབ་ཚན་ཚང་མ་བྗོད་ཡིག་རྐང་པའི་ཐྗོག་ཁིད་ཀི་ཡྗོད་
པ་དང་། ཨིན་ཡིག་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ངྗོ་བྗོའི་ཐྗོག་ནས་སྗོབ་སྦྗོང་བྱྙེད་པ་དྙེ་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ནས་འགྗོ་འཛུགས་ཀི་ཡྗོད། འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་
ཨང་རིས་དང་། སྤི་ཚོགས་ཚན་རིག ཚན་རིག་བཅས་ཚང་མ་བྗོད་ཡིག་ཐྗོག་སྗོབ་ཁིད་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་བསབ་གཞི་དང་སྗོབ་
ཁིད་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ཕ་སྐད་ཐྗོག་ཡྗོང་བར་འབད་བརྗོན་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། ཕ་སྐད་ཐྗོག་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤྗོད་པར་འབད་བརྗོན་བྱྙེད་པ་མ་ཟད། སྲིད་བྱུས་དྙེའི་
ནང་བྱིས་པ་གཙོ་བྗོར་བཟུང་སྙེ་སྗོབ་ཁིད་བྱྙེད་ཐབས་དང་། བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་གི་མཚན་ཉིད་སྗོབ་ཁིད་བྱྙེད་པ། ལག་ཤྙེས་སྐྗོར་གི་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤྗོད་
པ། བསམ་བྗོ་གྗོང་མཐྗོར་གཏྗོང་བ་བཅས་ཀང་ཚུད་ཡྗོད། གྗོང་དུ་བཤད་པའི་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་དམིགས་ཡུལ་ཁག་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ལག་བསར་དང་། 
ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་གཞི་རིམ་ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་བྱུས་ཀི་ལམ་སྗོན་ལག་བསར་བྱྙེད་བཞིན་པའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་གདྗོང་ལྙེན་མང་པྗོ་བྱྙེད་དགྗོས་
ཆགས་ཀི་ཡྗོད།



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

22༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༧ ལྗོར་བྗོད་ཕྲུག་བྱིས་པའི་ཀྗོག་རལ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞིའི་ཆྙེད་ཞིབ་འཇུག་བྱྙེད་སྐབས། བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་འཛིན་རིམ་
གཉིས་པའི་སྗོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༢༦ ལ་འཛིན་རིམ་གི་ཚད་གཞི་ལྟར་དཔྙེ་ཀྗོག་བྱྙེད་པའི་ནུས་པ་ཡྗོད་པ་ཤྙེས་རྟྗོགས་བྱུང་ཡྗོད། ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༢ ལྗོར་
ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་སྙན་ཐྗོ་ཞིག་གི་ནང་”བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་མང་ཆྙེ་བའི་ནང་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་ཚད་གཞི་དམའ་པྗོ་
འདུག བྱིས་པ་ཚོའི་ཀྗོག་རལ་དང་འབི་རལ་གི་ཚད་གཞི་ཡང་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགྗོས་པའི་གནས་སུ་འདུག ” ཅྙེས་འཁྗོད་ཡྗོད། བྗོད་ཡིག་དགྙེ་
རྒན་ཚོས་སྗོབ་ཁིད་ཀི་ཆུ་ཚད་ཞན་པ་དང་། ཉྗོབ་ཏྗོ། བསབ་གཞི་རིང་པ་ཡིན་པ། བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སྦྗོང་བར་དགྗོས་ངྙེས་དྙེབ་སྗོགས་ཀི་མཐུན་རྐྙེན་
མྙེད་པ་བཅས་ནི་བྗོད་ཕྲུག་བྱིས་པ་ཚོའི་ཕ་སྐད་ཀི་ཆུ་ཚད་ཞན་པྗོ་ཡྗོད་པའི་རྒྱུ་རྐྙེན་གཙོ་བྗོ་ཡིན་པར་ངྗོས་འཛིན་བྱས་ཡྗོད།

ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིིད་བྱུས་ཀི་ལམ་ལུགས་ལག་བསར་དྗོན་སྨིན་ཡྗོང་བར་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་སྐད་གཉིས་ཐྗོག་བིས་ཀྗོག་གི་ཚད་ལྗོངས་པ་དགྗོས། 
གལ་ཆྙེའི་ཕ་སྐད་ཀི་ཚད་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་ཀི་གནད་དྗོན་དང་མཉམ་དུ་བྗོད་ཕྲུག་བྱིས་པ་ཚོའི་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་ཡར་རྒྱས་
གཏྗོང་ཐབས་ལའང་གཟབ་ནན་གིས་དགྗོངས་པ་བཞྙེས་དགྗོས། ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ཚད་ལྡན་དགྗོས་རྒྱུ་ནི་ལས་རིགས་དང་འཚོ་ཐབས་གཉྙེར་བ། 
སྗོབ་གཉྙེར་གི་ཚད་གཞི་གྗོང་མཐྗོར་གཏྗོང་བའི་གྗོ་སྐབས་ཐྗོབ་ཐབས་བཅས་ཀི་ཐད་ཧ་ཅང་གལ་ཆྙེན་པྗོ་ཡིན། འྗོན་ཀང་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་
སྗོབ་མཐར་ཕིན་ཞིང་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་མཐྗོན་པྗོ་མྙེད་པའི་སྗོབ་ཕྲུག་མང་པྗོ་ཞིག་གིས་ཤྙེས་ཡྗོན་དང་། ཆྙེད་ལས། ཚོང་ལས་བཅས་ཀི་
སྐྗོར་སྗོབ་གཉྙེར་བྱྙེད་དགྗོས་ཀི་ཡྗོད། སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭའི་སྗོབ་འཁིད་རྣམ་པ་རིང་པ་ཡིན་ཁར་ཁྱིམ་དང་སྗོབ་གྲྭའི་ནང་དྙེབ་ཀྗོག་པའི་གྗོམ་གཤིས་
དང་ལམ་ལུགས་དྙེ་ཙམ་མྙེད་པ་ནི་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་ཞན་པྗོ་ཡིན་པའི་གནད་དྗོན་གཙོ་བྗོ་ཞིག་ཡིན།

ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤྗོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཁྗོད་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཁིད་ཐབས་སྐྗོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱྙེད་པ་
ཡིན་ན། ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་བྱུས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་སྦྗོང་བའི་ཚད་གཞིའང་གྗོང་མཐྗོར་གཏྗོང་ཐུབ། དཔྙེར་ན། འཛིན་རིམ་དང་
པྗོ་ནས་ལྔ་པ་བར་བསབ་གཞི་བརྒྱ་ཆ་༧༠ བྗོད་ཡིག་ཐྗོག་ཁིད་དྙེ་བརྒྱ་ཆ་༣༠ ཨིན་ཡིག་ཐྗོག་ཁིད་པ་དང་། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་
བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་བྱ་ཆྗོག་པ་ལྟ་བུའྗོ།། སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལས་གཞི་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལག་བསར་ཡྗོང་བར་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་སྐད་
ཡིག་གཉིས་ལྡན་གི་བསབ་གཞི་ལག་བསར་སད་དགྙེ་རྒན་གི་ཆྙེད་ལས་གཉྙེར་བཞིན་པ་དང་དགྙེ་རྒན་གི་ཆྙེད་ལས་ལ་མ་ཞུགས་གྗོང་དགྗོས་ངྙེས་
ཀི་སྦྗོང་བརྡར་སྤྗོད་དགྗོས།

བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་སྗོབ་ཁིད་དང་བསབ་གཞིའི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་རྒྱུ་གལ་ཆྙེན་དུ་འཛིན་པ་དང་མཉམ་དུ་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་འདི་དུས་ཚོད་
ཀི་འགྲྗོས་དང་མཐུན་པ་བཟྗོ་བར་ཡང་འབད་བརྗོན་བྱྙེད་དགྗོས། འདི་ལྟར་ཡྗོང་ཐབས་གཅིག་ནི་ཚན་རིག་དང་། ལྟ་གྲུབ། དཔལ་འབྱྗོར། སྤི་ཚོགས་
ཚན་རིག། འཛམ་གིང་རྗོམ་རིག་བཅས་ཚད་ལྡན་གི་དྙེབ་མང་པྗོ་ཞིག་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐྗོག་ཡྗོྗོད་པ་བཟྗོ་དགྗོས། དྙེབ་དྙེའི་རིགས་བྗོད་ཡིག་ཐྗོག་
ཡིག་བསྒྱུར་དང་པར་བསྐྲུན་བྱས་ན། སྗོབ་ཕྲུག་རྣམས་དྙེའི་སྐྗོར་དང་སྐད་ཡིག་ལ་དགའ་མྗོས་ཡྗོད་པ་ཡྗོང་ཐུབ། ད་དུང་མང་པྗོ་ཞིག་ལ་འཚོ་ཐབས་
གཉྙེར་བའི་གྗོ་སྐབས་ཀང་བསྐྲུན་ཐུབ།

རྒྱ་ཆྙེ་ས་ནས་བལྟས་ན། ནུབ་ཕྗོགས་སུ་སྗོ་བཤུད་བྱྙེད་པའི་བྗོད་མིའི་གྲངས་འབྗོར་མང་དུ་འགྲྗོ་ཡི་ཡྗོད་པ་འདིས། མ་འྗོངས་པར་(ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

23༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

བྱུས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར)ཡང་དག་པའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ལྡན་པའི་བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་སྲིད། 
བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྗོས་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གང་སར་ཁྱབ་པའི་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཁྗོད་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤྗོད་ཐབས་སུ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྗོར་
དམིགས་པའི་འཆར་གཞི་འཐྙེན་དགྗོས། མ་འྗོངས་པར་དུས་ཡུན་རིང་པྗོ་འགྗོར་མི་དགྗོས་པར་བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་མི་འབྗོར་གི་ཕྙེད་ཀ་ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སྗོ་བཤུད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔྗོག་ཐུབ་ཀི་ཡྗོད། འཆར་གཞི་དྙེའི་ནང་ད་ལྟའི་ཆར་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡྗོད་བཞིན་པའི་གཟའ་
མཇུག་འཛིན་གྲྭ་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་བ་དང་། བྗོད་མི་མང་པྗོ་འདུས་སྗོད་བྱྙེད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་གཞི་རིམ་གྗོང་འྗོག་གི་སྗོབ་གྲྭ་འཛུགས་པ། 
བྗོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་ཕལ་པའམ་གཉིས་པ་ཞིག་གི་ངྗོ་བྗོའི་ཐྗོག་ནས་སྗོབ་སྦྗོང་བྱྙེད་པའི་སྗོབ་དྙེབ་བཟྗོ་བ། སྗོབ་གཉྙེར་བྱྙེད་སའི་སྙེ་ཁག་འཛུག་པ། ཕི་
རྒྱལ་དུ་གནས་སྗོད་བྱྙེད་པའི་བྗོད་མིའི་སྗོབ་ཕྲུག་ཚོར་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་ཅི་རིགས་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་ཁིད་ཐབས་ཀི་ལས་གཞི་རྗོམ་པ་སྗོགས་
འཇུག་ཆྗོག བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྗོས་ནས་ནུབ་ཕྗོགས་སུ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་མི་ཚོས་ས་རཱ་བྗོད་ཀི་མཐྗོ་སྗོབ་དང་ཝར་ན་ཆྙེས་མཐྗོའི་གཙུག་ལག་སྗོབ་
གཉྙེར་ཁང་སྗོགས་སུ་བྗོད་ཡིག་དང་ནང་ཆྗོས་སྗོབ་སྦྗོང་ཆྙེད་སྗོབ་ཡྗོན་སྤྗོད་པའི་ལས་གཞིའི་རིགས་ཀང་བཟྗོ་ཆྗོག

ཞི་བདྙེ་དང་བྱམས་བརྙེ་ལྡན་པའི་འཛམ་གིང་ཞིག་བསྐྲུན་པར་དམིགས་པའི་༸གྗོང་ས་མཆྗོག་གི་ཐུགས་རྙེ་དང་། ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་བྱུས་ཀི་དམིགས་
ཡུལ་ནང་བྱིས་པ་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་གཞན་ཕན་གི་བསམ་བྗོ་སྐྙེད་ཐབས། བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཆྗོས་དང་མ་འབྙེལ་བའི་བཟང་སྤྗོད་གྗོང་འཕྙེལ་
གཏྗོང་ཐབས་བཅས་ནི་བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དང་འབྙེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡྗོད་པས་ཤྙེས་ཡྗོན་ཀི་དགྗོས་དམིགས་གཙོ་བྗོར་འཛིན་
དགྗོས། ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་ཆྗོས་དང་མ་འབྙེལ་བའི་བཟང་སྤྗོད་སྐྗོར་གི་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤྗོད་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་གཙུག་ལག་སྗོབ་གྲྭ་ཆྙེན་མྗོ་
དག་དང་མཉམ་འབྙེལ་གིས་ཆྗོས་དང་མ་འབྙེལ་བའི་བཟང་སྤྗོད་སྐྗོར་གི་སྗོབ་ཚན་ཚད་ལྡན་བཟྗོ་ཐབས་བྱ་ཆྗོག སྗོབ་ཚན་དྙེ་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་
གི་བསབ་གཞིའི་ནང་བཅུག་ཏྙེ་བྗོད་ཡིག་ཐྗོག་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལག་བསར་བྱ་ཆྗོག གཞན་ཡང་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་དགྗོན་སྙེ་
ཁག་དང་མཉམ་འབྙེལ་གིས་ཆྗོས་དང་མ་འབྙེལ་བའི་བཟང་སྤྗོད་སྐྗོར་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་གཅིག་པུ་མིན་པར། ཚན་རིག་དང་ནང་ཆྗོས་སྐྗོར་གི་
ཤྙེས་བྱ་མང་པྗོ་ལྙེན་ཐབས་གནང་ཆྗོག བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཆྗོས་དང་མ་འབྙེལ་བའི་བཟང་སྤྗོད་སྐྗོར་སྙེལ་ཐབས་ཡག་པྗོ་བྱུང་ཚེ། རྒྱ་གར་དང་
ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡྗོད་པའི་སྗོབ་གྲྭ་གཞན་གི་མིག་དཔྙེར་གྱུར་ཏྙེ་ཕུགས་སུ་ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་བྱུས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དང་༸གྗོང་ས་མཆྗོག་གི་ཐུགས་རྙེ་
བཅས་མངྗོན་འགྱུར་ཡྗོང་ཐུབ།

༥) བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཆྙེད་ལས་པ་སྐྙེད་སྲིང་བྱྙེད་ཐབས། 
 
བྗོད་མིས་སྒྙེར་ལངས་བྱས་ནས་ལྗོ་ངྗོ་ ༥༠ ིལ་པྗོ་འཁྗོར་བའི་དུས་དྲན་ཉིན་གི་གསུང་བཤད་ཀི་མཐའ་བསྗོམས་ནང་། ༧གྗོང་ས་མཆྗོག་གིས་ ”ང་
ཚོས་ངྙེས་པར་དུ་བྱིས་པ་ཚོར་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤྗོད་པ་དང་ཆྙེད་ལས་སྣ་ཚོགས་དང་འབྙེལ་བའི་ཆྙེད་ལས་པ་སྐྙེད་སྲིང་བྱ་དགྗོས།” གསུངས་ཡྗོད། ཤྙེས་
ཡྗོན་དང་། འཕྲྗོད་བསྙེན། འཚོ་ཐབས་སྗོགས་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་ནང་ཚད་ལྡན་གི་ཆྙེད་ལས་པ་ཉུང་དྲགས་པ་ནི་ཤྙེས་ཡྗོན་
དང་འབྙེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཆྙེ་ཤྗོས་གཅིག་ཡིན། ལྗོ་རྙེར་མཐྗོ་རིམ་སྗོབ་གྲྭར་སྗོབ་གཉྙེར་བྱྙེད་པའི་བྗོད་མིའི་སྗོབ་མ་ ༨༠༠ ལས་མང་བ་ཡྗོད་པར་
ངྗོས་འཛིན་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་ད་དུང་ཆྙེད་ལས་པ་ཉུང་དྲགས་པའི་གནད་དྗོན་ཡྗོང་གི་ཡྗོད།
གནད་དྗོན་དྙེ་རྗོག་འཛིང་ཚ་བྗོ་དང་སྗོབ་གྲྭའི་ནང་གི་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་སྤུས་ཚད་ལ་འབྙེལ་བ་ཡྗོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

24༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

དཀའ་ངལ་དྙེ་རིགས་སྙེལ་ཐབས་ལ་ནུས་པ་ཆྙེན་པྗོ་འདྗོན་ཐུབ། གཞི་རིམ་གྗོང་མའི་རིམ་པར་སྙེབས་སྐབས་སྗོབ་ཚན་འདྙེམས་ཀ་མང་པྗོ་དགྗོས་
པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལག་ཤྙེས་སྗོབ་སྦྗོང་སྐྗོར་ངྗོ་སྤྗོད་བྱྙེད་དགྗོས། ལྷག་པར་དུ་ CBSE ངྗོས་ནས་ཀང་ལག་ཤྙེས་སྗོབ་སྦྗོང་ནི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་
དང་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀི་ཆ་ཤས་སུ་ངྗོས་འཛིན་བྱས་ཡྗོད་པས་དཀའ་ལས་ཁག་པྗོ་དྙེ་ཙམ་མྙེད། བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གཞི་རིམ་གྗོང་
མའི་གནས་སྐབས་སུ་སྗོབ་ཕྲུག་ཚོས་ངྙེས་པར་དུ་སྗོབ་ཚན་ལྔ་ལྙེན་དགྗོས་པ་ལས་འདྙེམས་ཀ་གང་ཡང་མྙེད། འྗོན་ཀང་རྒྱ་གར་གི་སྗོབ་གྲྭ་མང་པྗོའི་
ནང་སྗོབ་ཚན་གི་འདྙེམས་ཀ་མང་བ་ཡྗོད།
 
སྗོབ་ཚན་འདྙེམས་ཀ་མང་པྗོ་ཡྗོད་པ་བཟྗོ་བ་དང་མཉམ་དུ་ལག་ཤྙེས་སྗོབ་སྦྗོང་ནི་སྗོབ་སྦྗོང་ཞན་པའི་སྗོབ་ཕྲུག་དང་སྗོབ་གྲྭར་འགྲྗོ་མཚམས་བཞག་
པའི་སྗོབ་ཕྲུག་ཚོས་སྦང་དགྗོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངྗོས་འཛིན་ངན་པ་དྙེ་ལའང་གདྗོང་ལྙེན་བྱྙེད་དགྗོས། དུས་རྒྱུན་བྗོད་མི་གཞྗོན་སྐྙེས་དང་ཕ་མ་ཚོས་
ལག་ཤྙེས་སྦྗོང་བརྡར་དང་ཤྙེས་ཚད་ལག་འཁྱྙེར་གི་སྗོབ་ཚན་ནི་མཐྗོ་སྗོབ་ལག་འཁྱྙེར་གི་སྗོབ་ཚན་ལས་ཚད་གཞི་དམའ་བ་འདུག་བསམ་ནས་རིན་
ཐང་དྙེ་ཙམ་འཇྗོག་གི་མྙེད། དྙེར་བརྟྙེན་ལག་ཤྙེས་སྗོབ་སྦྗོང་ནི་རྒྱུན་གཏན་གི་མཐྗོ་སྗོབ་ལག་འཁྱྙེར་ལས་རིགས་གཉྙེར་བར་ཕན་ནུས་ཆྙེ་བ་ཡྗོད་
ནའང་སྤི་ཚོགས་ཀིས་ངྗོས་ལྙེན་ཆུང་བ་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། ད་ཡྗོད་ལག་ཤྙེས་སྗོབ་སྦྗོང་སྤྗོད་ཐབས་ཕྗོགས་ཡྗོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ན། བྗོད་མིའི་སྗོབ་
ཕྲུག་རྣམས་ལ་ལས་ཞུགས་བྱྙེད་པའི་ནུས་པ་ཆྙེ་རུ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་དང་དཔལ་འབྱྗོར་ཡར་རྒྱས་ཡྗོང་བར་ནུས་པ་འདྗོན་ཐུབ།
 
མཐྗོ་སྗོབ་མཐར་ཕིན་རྙེས་སྗོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་མ་འྗོངས་པའི་མདུན་ལམ་ཡག་པྗོ་ཡྗོང་ཆྙེད་སྗོབ་གྲྭའི་མདུན་ལམ་དགྙེ་རྒན་གི་ལས་འགན་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྙེན་པྗོ་ཡིན། དྙེར་བརྟྙེན་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་མདུན་ལམ་གི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་དགྗོས། འདིའི་སད་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་མདུན་
ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབྙེབས་དང་མདུན་ལམ་བྱྙེད་སངས་ཀི་རྣམ་པ་བསྐར་བཅྗོས་གནང་རྒྱུར་དགྗོངས་པ་བཞྙེས་དགྗོས། གཞན་ཡང་སྗོབ་ཕྲུག་
ཚོར་ལས་རིགས་ཀི་གྗོ་སྐབས་ངྗོ་སྤྗོད་དང་། མདུན་ལམ་ཡར་རྒྱས། མདུན་ལམ་འདྙེམས་ཀ་བྱྙེད་སངས་ཀི་ཆ་རྐྙེན་བཅས་ཀི་སྐྗོར་ལ་ལམ་སྗོན་བྱྙེད་
དགྗོས།
 
དམིགས་ཡུལ་དང་དགའ་ཕྗོགས་ལ་གསལ་ཁ་མྙེད་པར་སྗོབ་ཕྲུག་མང་པྗོས་སྤིར་བཏང་གི་ལག་འཁྱྙེར་ཙམ་གི་ཆྙེད་མཐྗོ་སྗོབ་འགྲིམ་པ་མི་ཡྗོང་ཆྙེད་
ད་ཡྗོད་སྗོབ་ཡྗོན་ལམ་ལུགས་ལ་བསྐར་ཞིབ་བྱྙེད་དགྗོས། ནང་ཁུལ་མི་ཆའི་དགྗོས་མཁྗོ་དང་། མཐྗོ་སྗོབ་ཡག་པྗོ་དག་དང་མཉམ་འབྙེལ། མཐྗོ་སྗོབ་
འདྙེམས་པར་དྗོ་ནན་བྱྙེད་པ་བཅས་གཞི་རར་བཟུང་སྙེ་སྗོབ་ཚན་འདྙེམས་སངས་ལྟར་སྗོབ་ཡྗོན་སྤྗོད་སྲྗོལ་ལ་བསྐར་ཞིབ་བྱ་ཆྗོག གཟྙེངས་སུ་ཐྗོན་
པ་དང་དགྗོས་མཁྗོ་ལ་གཞིགས་ཏྙེ་སྗོབ་ཡྗོན་གནང་རྒྱུ་ཡང་ཆྙེད་ལས་སྗོབ་སྦྗོང་གི་མཐྗོ་སྗོབ་ཡག་པྗོ་དག་གི་ནང་ཞུགས་པར་འཚང་རྒྱུགས་སྤྗོད་པའི་
སྗོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཕན་ཐྗོགས་ཆྙེན་པྗོ་ཡྗོད། ད་ལྟའི་ཆར་བྗོད་པའི་སྗོབ་ཕྲུག་རྣམས་སྗོབ་ཞུགས་ཀི་འཚང་རྒྱུགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱྙེད་ཚད་དམའ་བྗོ་
ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྙེན་གཙོ་བྗོ་ནི། ཡིག་རྒྱུགས་སྐྗོར་ལ་གྗོ་རྟྗོགས་མྙེད་པ་དང་དཔལ་འབྱྗོར་གི་རྗོགས་སྐྗོར་མྙེད་པས་ཡིན།
 
སྦིན་བདག་གི་དམིགས་སྒྗོ་ལ་འགྱུར་བ་འགྲྗོ་བ་དང་། རྗོགས་དངུལ་གནང་མཁན་ཉུང་དུ་འགྲྗོ་བ། རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་རིགས་གཅིག་རང་
འཛིན་གི་སྗོབ་ཡྗོན་ཆྙེ་རུ་འགྲྗོ་བ་བཅས་ཀི་གནད་དྗོན་ལ་གཞིགས་ཏྙེ། སྗོབ་ཡྗོན་ཚན་པའི་ངྗོས་ནས་སྗོབ་ཡྗོན་ལས་གཞི་རྒྱུན་གནས་ཡྗོང་ཐབས་སུ་
སྐྙེད་ཀ་ཏྗོག་ཙམ་ཡྗོད་མྙེད་གང་རུང་གི་སྒྗོ་ནས་སྗོབ་ཡྗོན་གནང་བ་དྙེ་ཕིས་སུ་ཕིར་སྗོག་བྱ་རྒྱུ་ཡྗོད་པ་ཞིག་ཡྗོང་ཆྙེད་ད་ལྟའི་སྗོབ་ཡྗོན་གནང་སྲྗོལ་ལ་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

25༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

བསྐར་ཞིབ་གནང་དགྗོས། འདི་ཡིས་དངུལ་ཕིར་གཏྗོང་འགྲྗོ་སྗོང་ལ་སངས་འཛིན་བྱྙེད་ཐུབ་པ་ཙམ་མིན་པར། སྗོབ་ཡྗོན་ལས་གཞི་རང་རྐ་འཕྙེར་བ་
ཡྗོང་རྒྱུར་ཡང་ཕན་ཐྗོགས་འབྱུང་ངྙེས། 

བྗོད་ཀི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་ཀི་བརྗོད་གཞི་དང་འབྙེལ་བའི་དྲི་བ་དང་གནད་དྗོན་ཁག

༡) སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་གནད་དྗོན་སྙེལ་ཐབས།

• ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ནས་སྗོབ་གྲྭའི་སྣྙེ་ཁིད་ཀི་ནུས་པ། དྙེ་བཞིན་སྦྗོང་བརྡར་དང་མཉམ་དུ་རང་དབང་གི་
གནས་ཚད་ཆྙེ་ཙམ་དང། ཤྙེས་ཡྗོན་སྦᩏ་འབས་ཡག་པྗོ་ཡྗོང་བར་འབྙེལ་ཡྗོད་བྱྙེད་སྒྗོ་དང་ལས་འགན་ཁ་གསལ་ཡྗོང་ཐབས་གང་འདྲ་གནང་
དགྗོས་སམ།

• ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་སྗོབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྗོང་ངྗོས་ནས་འཛིན་ཁང་ནང་དགྙེ་རྒན་གི་སྗོབ་ཁིད་བྱྙེད་ཐབས་བསྒྱུར་བཅྗོས་སད་ག་རྙེ་གནང་
དགྗོས་སམ། 

• ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་དགྙེ་རྒན་རྣམས་སྗོབ་གྲྭ་ནས་ཕིར་ཐྗོན་པའི་གྲངས་ཚད་མཐྗོ་བྗོ་ཡིན་པའི་གནད་དྗོན་སྙེལ་ཐབས་གང་འདྲ་
གནང་དགྗོས་སམ། ཤྙེས་ཡྗོན་སྗོབ་᪠rསྦྗོང་ཡག་པྗོ་ཡྗོད་པའི་མི་རྣམས་དགྙེ་རྒན་གི་ཆྙེད་ལས་ལ་དགའ་པྗོ་ཡྗོད་པ་བཟྗོ་རྒྱུར་བྱྙེད་ཐབས་
ག་རྙེ་སྤྗོད་དགྗོས་སམ། 

• ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་སྔྗོན་འགྲྗོ་དང་གཞི་རིམ་འྗོག་མའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་གང་འདྲ་གནང་ཐུབ་བམ། 
• སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་དུས་རབས་ཉྙེར་གཅིག་པའི་ནང་བྱིས་པ་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་དགྗོས་ངྙེས་ཀི་ནུས་པ་དང་། དྗོགས་སྗོང་གི་བསམ་བྗོ། འཆར་

སྣང་། འབྙེལ་ལམ་སྗོགས་བསྐྲུན་ཐབས་གང་འདྲ་གནང་དགྗོས་སམ། 
 
༢) སྗོབ་གྲྭའི་སྣྙེ་ཁིད་ཀི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་དགྗོས་པ། 

• ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སྐྗོང་ཚན་པ་ཁག་གིས་ད་ཡྗོད་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགྗོ་ཁིད་ཚོར་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཐད་སྣྙེ་ཁིད་ཀི་
ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སུ་རྒྱབ་སྐྗོར་ག་རྙེ་གནང་ཐབས་ཡྗོད་དམ། 

• སྗོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགྗོ་ཁིད་བསྐྗོ་གཞག་བྱྙེད་ཐབས་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་གཏྗོང་དགྗོས་སམ། སྗོབ་གྲྭའི་འགྗོ་ཁིད་ཀི་ངྗོ་བྗོ་བསྐར་བཅྗོས་གང་འདྲ་
གནང་དགྗོས་སམ། 

• སྗོབ་གྲྭའི་འགྗོ་ཁིད་འདྙེམས་བསྐྗོ་བྱྙེད་པར་དགྗོས་ངྙེས་ཆ་རྐྙེན་ག་རྙེ་འདྗོན་དགྗོས་སམ། 
• ལས་ཐྗོག་སྦྗོང་བརྡར། 

ཤྙེྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་སྗོབ་སྤི་དང་སྗོབ་གྲྭའི་སྣྙེ་འཁིད་པ་རྣམས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་ཐྗོག་སྦྗོང་བརྡར་སྤད་པའི་སྒྗོ་ནས་འགྱུར་
འགྲྗོས་གསར་པ་ཁག་དང་བསྟུན་ནས་ཁྗོང་ཚོའི་འཇྗོན་ཐང་ལའང་དུས་དང་བསྟུན་ནས་འགྲྗོ་ཐུབ་པ་ཡྗོང་ཐབས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གནང་དགྗོས་སམ།



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

26༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

༣) སྤི་ཚོགས་དང་མི་འབྗོར་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་གིས་ཤྙེས་ཡྗོན་ལ་ཐྙེབས་པའི་ཤུགས་རྐྙེན། 

• འཛིན་སྐྗོང་ཚགས་ཚུད་དང་སབས་བདྙེ་ཡྗོང་བར་སྗོབ་གྲྭ་མཁུ་བསྡུ་བྱྙེད་པའི་འཆར་གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་དགྗོས་སམ། 
• རྗོགས་དངུལ་གི་རྒྱབ་སྐྗོར་ཉུང་དུ་འགྲྗོ་བ་ལ་གཞིགས་ཏྙེ་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སྐྗོང་ཚན་པ་ཁག་གི་ངྗོས་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྗོར་

རྒྱུན་གནས་ཡྗོང་ཐབས་སུ་བྱྙེད་ཐབས་ག་རྙེ་འདྗོན་དགྗོས་སམ། 
• བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྗོས་ནས་དམིགས་བསལ་སྗོབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་དྙེ་སྔ་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སྗོབ་ཞུགས་མྙེད་པའི་སྗོབ་མ་དང་ཕི་

རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་མིའི་སྗོབ་མ་རྣམས་དྙེར་ཞུགས་ཐབས་ཡྗོང་བའི་དགྗོངས་བཞྙེས་གནང་དགྗོས་སམ། 
• ནུབ་ཕྗོགས་སུ་བྗོད་མིའི་སྗོབ་གྲྭ་འཛུགས་ཐུབ་བམ། 

༤) གཞི་རིམ་ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསར་གནང་ཕྗོགས་དང་འབྙེལ་བའི་དཀའ་ངལ། 
 
• སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་དང་འབྙེལ་བའི་ཤྙེས་ཡྗོན་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་བྱས་ཏྙེ་གཏྗོང་དགྗོས་སམ། 
• ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཆྗོས་ལུགས་དང་མ་འབྙེལ་བའི་བཟང་སྤྗོད་ཀི་ཤྙེས་ཡྗོན་གང་འདྲ་སྤྗོད་ཐུབ་བམ། 
• ནུབ་ཕྗོགས་སུ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་པའི་གཞྗོན་སྐྙེས་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གི་སྗོབ་གསྗོ་སྙེལ་ཐབས་གང་འདྲ་གནང་དགྗོས་

སམ། 
• གང་འདྲ་བྱས་ཏྙེ་བྗོད་ཡིག་ཐྗོག་སྗོབ་ཁིད་དང་སྗོབ་སྦྗོང་བྱྙེད་པའི་མཐུན་རྐྙེན་ལྙེགས་བཅྗོས་གནང་དགྗོས་སམ། 

༥) བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཆྙེད་ལས་གསྗོ་སྐྗོང་བྱྙེད་ཐབས། 

• ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མདུན་ལམ་སྗོབ་སྗོན་བྱྙེད་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་གཏྗོང་དགྗོས་སམ། 
• བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་ཆྙེད་ལས་པ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པའི་གནད་དྗོན་སྙེལ་ཐབས་སུ་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་སྗོབ་ཡྗོན་གནང་རྒྱུའི་ལས་

གཞིར་བསྐར་ཞིབ་གང་འདྲ་གནང་དགྗོས་སམ།
• ལག་ཤྙེས་སྗོབ་སྦྗོང་བྱྙེད་པར་ངྗོས་འཛིན་ཡག་པྗོ་མྙེད་པའི་བསམ་བྗོ་དྙེ་བསྒྱུར་ཐབས་སུ་ག་རྙེ་གནང་དགྗོས་སམ། སྗོབ་ཕྲུག་ཚོར་ལས་ཀ་ཐྗོབ་

ཐབས་དང་འབྙེལ་བའི་ལག་ཤྙེས་སྗོབ་གཉྙེར་བྱྙེད་པར་སྐུལ་སྗོང་གང་འདྲ་གནང་དགྗོས་སམ། 
• འབྱྗོར་འཁྗོས་ཞན་པའི་སྗོབ་ཕྲུག་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་འབྱྗོར་དཀའ་ངལ་ཡྗོད་པའི་སྗོབ་ཕྲུག དྙེ་བཞིན་ན་གཞྗོན་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་

དཀའ་ངལ་སྙེལ་ཐབས་སུ་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བྗོད་ཁྱིམ། མ་སུ་རི་བྗོད་ཁྱིམ་བཅས་ཀི་སྗོབ་ཡྗོན་ལས་འཆར་ལ་བསྐར་བཅྗོས་གནང་
ཐབས་ག་རྙེ་ཡྗོད་དམ།


