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གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའི་ཐོག་<<བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས།>>	 ལེའུ་བཅོ་ལྔ་ཡི་བདག་

ཉིད་ཅན་ཞིག་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགོངས་དོན་བཞིན།	 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠	 ལོར་སྔོན་འགྲོ་དང་།	 གཞི་རིམ་འགོ་མ།	 གཞི་

རིམ་བར་མ་བཅས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་བཟོ་སྒྲིག་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཁིྲམས་སྒྲིག་གི་རྩ་འཛིན་གསར་པའི་འགོ	 གཞི་

རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ་ཁག་རིམ་བཞིན་བོད་ཡིག་ཐོག་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་དང།	 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣	 ལོར་གཞི་

རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ་རྣམས་བོད་ཡིག་ཐོག་རོྩམ་སྒྲིག་དང་།	བསྐྱར་ཞིབ།	གཏན་འབེབས་བཅས་གནང་སྟེ་

དཔར་བསྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།	

	 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤	ཟླ་༥	ཚེས་༢༢	ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་མོལ་བསྡུར་གྱིས།	ད་ནས་བཟུང་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་དེབ་ཚང་མ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་གཏན་འཁེལ་སྟབས།	 ཐེངས་འདིར་དེ་

སྔ་བོད་ཁྱིམ་ཤེས་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་སྡེ་ཚན་ངོས་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་པའི་དམའ་རིམ་སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་ཀྱི་སློབ་དེབ་རྣམས་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་དཔར་འགྲེམས་བྱས་པའ།ོ།	

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤	ཕྱི་ཟླ་༡༢	ཚེས་༡	ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།།
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དགེ་རྒན་རྣམ་པས་རྩ་འཛིན་གནང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན།

	 	 	 	 	 	 	 སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་སློབ་ཚན་གྱི་ནང་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་འདྲ་མིན་སྐོར་གླེང་གི་ཡོད།	སློབ་དེབ་ཀྱི་

ནང་དོན་ལ་གཞིགས་ཏེ་སློབ་ཁྲིད་བྱ་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་དགོས་པ་མ་ཟད།	སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་སློབ་ཁྲིད་

ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཏེ།	 ཤེས་ཡོད་སྤྲོད་པའི་དགོས་དམིགས་ཆེན་

པོ་བཞི་ཡང་ངེས་པར་དུ་འགྲུབ་ཐབས་གནང་དགོས།	 དགོས་དམིགས་དེ་དག་ནི།	 རང་དབང་དང་།	 གཞན་ཕན།	 རྒྱུན་

འཛིན།	 གསར་གཏོད་བཅས་ཡིན།	 དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིདགོས་དམིགས་ཆེན་པོ་དག་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ངེས་

པར་དུ་མངོན་དུ་འགྱུར་ཐབས་བྱ་དགོས།	དེར་བརྟེན་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིདགོས་དམིགས་དེ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་	

སློབ་ཁྲིད་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱ་བར་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་ཐུགས་འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

	 	 	 	 	 	 	གཞི་རིམ་འགོ་མའི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྐབས།	བྱེད་སྒོའ་ིལམ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་

རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་ཟབ་མོ་སྐྱེ་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས།	 གོ་རྟོགས་དེ་

ཡང་ལྟ་ཞིབ་དང་པར་རིས་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྤེལ་ཐབས་བྱེད་པ་ལས།	 མཐོང་དུ་མེད་པའི་བསམ་བློའ་ིརྟོགས་ཞིབ་ཀྱི་

ཆ་དག་སྤྱོད་མི་འསོ།

སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་དགོས་དམིགས་ཁག་ཅིག

གཞི་རིམ་འགོ་མར་སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས།	གཤམ་འཁོད་དགོས་དམིགས་རྣམས་འགྲུབ་ཐབས་བྱ་

དགོས།

སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ལྟ་ཞིབ་དང་།	ངོས་འཛིན།	དབྱེ་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས།	(•	 རང་དབང་དང་གསར་

གཏོད།)

སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་བསམ་བློའ•	 ་ིནུས་པ་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཐབས།	(རང་དབང་དང་གསར་གཏོད།)

སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཁོར་ཡུག་སྤྱི་དང་།	 ལྷག་པར་དུ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བར་གྱི་རྟེན་•	

ཅིང་འབྲེལ་བའི་གནས་ལུགས་སྐོར་ལ་ཕྱོགས་ཡོང་ནས་གོ་བ་ཟབ་མོ་རྙེད་ཐབས།	(རྒྱུན་འཛིན།)

སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ•	 ་ངལ་ངོས་འཛིན་པའི་ཚོར་བ་རྣོན་པོ་སྐྱེད་ཐབས་དང་།	དེ་བཞིན་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིཁྱད་པར་དང་སྣ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་ལ་བསམ་ཤེས་དང་གུས་བཀུར་བྱེད་པའི་བློ་རྒྱ་

སྐྱེད་ཐབས།	(གཞན་ཕན།)

སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་ཚན་པ་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས།	•	 (རྒྱུན་འཛིན།)
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སློབ་ཚན་ཁྲིད་ཐབས།	

	 	 	 	 	 	 	 	 སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་ལ་མཉམ་ཞུགས་དང་སྦྱང་གཉེར་གང་ལེགས་ཡོང་སླད།	

དགེ་རྒན་གྱིས་རྣམ་དཔྱོད་དང་ཐབས་ཤེས་འདྲ་མིན་སྤྱོད་པའི་ཐུགས་འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	 གཤམ་དུ་

འཁོད་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་ཁག་ནི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་མོད།	 དགེ་རྒན་རྣམ་པས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཁོར་

ཡུག་འདྲ་མིན་དང་།	དུས་དང་གནས་སྐབས་ལ་འཚམ་པའི་བསྒྱུར་བཅོས་དང་བབས་བསྟུན་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་སློབ་དེབ་དག་གི་ནང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་སྐོར་འཁོད་ཡོད།	 འནོ་ཀྱང་མི་རིགས་1.	

སློབ་གསོ་དང་ཆབ་འབངས་སློབ་གསོའ་ིཐད་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་བསམ་བློ་འཚམ་པོ་ཡོང་དགོས།	སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་

སློབ་ཁྲིད་བྱ་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི།	བོད་ཕྲུག་ཚོས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་སྐོར་ལ་གོ་རྟོག་

ཟབ་མོ་རྙེད་རྒྱུ་ཙམ་མིན་པར།	 དཔྱད་ཞིབ་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིརྨང་གཞི་ཡང་བརྟན་པོ་ཆགས་རྒྱུ་དེ་

ཡིན།	

གཟུགས་རིས་2.	 ནི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།	 གཟུགས་རིས་ལྟ་ཀློག་གིས་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ལ་དགའ་ཚོར་སྐྱེད་པ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་མ་ཟད།	 དེས་སློབ་དེབ་དང་སྦྱང་

གཉེར་བྱེད་སྐབས་ཡིག་ཚོགས་ཀྱི་ཁུར་པོ་ཡང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད།	 སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཁག་བགོས་ཀྱིས་གཟུགས་རིས་

ལ་ལྟ་ཀློག་བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོའ་ིཁྲོད།	 སྤྱི་ཚོགས་ནང་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་སྦྲགས།	 སློབ་

མའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་གཞིགས་པའི་ཤེས་བྱ་དང་གོ་རྟོགས་གསར་པ་སྐྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།

མྱོང་གོམ་གྱི་བྱེད་སྒོ3.	 ་ལ་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་མ་ཟད།	 དེ་དག་བརྒྱུད་གོ་རྟོགས་དང་སྦྱང་འབྲས་

ཀྱང་ལེགས་པ་ཡོང་གི་ཡོད།	དེར་བརྟེན་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་ཆ་བེད་སྤྱད་དེ་ཅ་དངོས་རིགས་སྣ་

ཚོགས་བཟོ་འཇུག་པ་དང་།	ཅ་དངོས་དང་ས་ཁྲའི་རིས་མོ་འབྲི་རུ་འཇུག་དགོས་ལ།	དེ་བཞིན་སྒྱུ་རྩལ་དང་ལག་རྩལ་

གྱི་བྱེད་སྒོ་སོགས་གང་མང་སྤེལ་དགོས།	 སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་རིག་རྩལ་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐབས་རྩལ་ལ་ངེས་པར་དུ་

དོ་སྣང་དང་བསྔགས་བརྗོད་བྱ་དགོས།

སློབ་ཕྲུག་ཚང་མར་སོ་སོའ4.	 ་ིཉམས་མྱོང་དང་གོ་སྐབས་ལ་གཞིགས་པའི་སྦྱང་འདོད་ཀྱི་བློ་དང་ནུས་པ་རང་ཆས་སུ་

ཡོད།	 ཁོ་ཚོས་རང་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ལ་གཞིགས་ཏེ་གནས་ལུགས་གསར་པ་རྟོགས་པར་འཇུག་ཐབས་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པས།	 སློབ་ཕྲུག་ཚང་མས་སྦྱང་གཉེར་བྱེད་སྟངས་གཅིག་མཚུངས་ཡེ་ནས་མིན།	 འནོ་ཀྱང་སློབ་མ་ཚོས་

བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དང་སྦྱང་སྟངས་མི་འདྲ་དེ་དག་འཛིན་གྲྭའི་ནང་སློབ་ཁྲིད་སྐབས་སུ་མཐུན་པའི་རྐྱེན་དང་གོ་

སྐབས་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བརྩི་དགོས།	སློབ་མ་སོ་སོར་ཉམས་མྱོང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དེ་རིགས།	སློབ་ཚན་ཁྲིད་སྐབས་ཀྱི་

བསླབ་གཞི་དེར་ཕྱོགས་འདྲ་མིན་ནས་གོ་བ་ལེན་ཐབས་སུ་སྤྱོད་ཆོག 	 སློབ་མ་ནང་ཁུལ་བསམ་ཚུལ་དང་གོ་རྟོགས་

སྤེལ་རེས་བྱེད་པ་དེ།	གནས་ལུགས་ཤིག་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གོ་བ་ཟབ་མོ་ལེན་པར་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད།



VII

བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བས་ནི་སྦྱང་འབྲས་གི་སྤུས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད།	དེར་བརྟེན།	དགེ་རྒན་རྣམ་པས་

དྲི་ལན་གཅིག་ཁོ་ནར་ཐུགས་རེ་དང་ཐུགས་ཡིད་ཚིམས་ནས་མི་བཞུགས་པར།	 སློབ་མ་ཚོར་རང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་

རང་དབང་ངང་བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྐྲུན་ཐབས་གནང་དགོས།

5.	 དགེ་རྒན་རྣམ་པས་སློབ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་དངོས་གཉིས་འབྲེལ་ཆགས་པ་བཟོ་

དགོས།	སློབ་མ་ཚོས་གང་དག་ཤེས་པ་དེ་དག་སྤྱད་ནས་མ་ཤེས་པའི་རིགས་ཤེས་པར་བྱ་དགོས།	དཔེར་ན།	ས་ཆའི་

ཆགས་བབ་སྐོར་ལ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས།	 སློབ་མ་རྣམས་འཛིན་གྲྭའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲིད་དེ།	 ཉེ་འཁོར་གྱི་སའི་ཆགས་

བབ་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱ་འཇུག་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།	 ཤེས་བྱ་གང་ཞིག་ལ་གོ་རྟོགས་གསར་པ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུད་རིམ་དུ་སློབ་

མ་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན།	 དེས་སློབ་མ་སོ་སོའ་ིརང་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་དང་སློབ་གྲྭའི་ཁོར་

ཡུག་ནས་སྦྱང་གཉེར་བྱེད་པའི་ཤེས་བྱ་གཉིས་མཐུན་སྦྱོར་ཡག་པོ་བྱ་ཐུབ།	 དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིལག་

ལེན་ལྟར་ན།	 སློབ་མའི་བསམ་ཚུལ་དང་དྲི་ལན་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱེད་པ་དེས།	 སློབ་མ་རྣམས་སློབ་ཚན་ཁྲིད་སྐབས་

མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	ཁོ་ཚོའི་བསམ་བློ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་རིག་པའི་སྒོ་མོ་འབྱེད་ཐུབ།	དགེ་རྒན་གྱི་འཆད་

ཁྲིད་ཁོ་ནར་གཞི་བཅོལ་བ་ལས་ལྡོག་ཏེ།	 སློབ་ཚན་རྣམས་སློབ་མ་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་དང་།	 གྲོས་བསྡུར།	 བགྲོ་གླེང་

སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྦྱང་གཉེར་བྱེད་ཐབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ་པ་དགོས།

6.	གཞི་རིམ་འགོ་མར།	རང་བྱུང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱ་དག་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ཤས་ལྟ་བུར་

བཟུང་སྟེ་སློབ་ཁྲིད་བྱ་དགོས།	སྐད་ཡིག་ནི་གནས་ལུགས་གང་ཞིག་གི་ཟབ་དོན་རྟོགས་པར་གསང་བའི་སྒོ་མོ་འབྱེད་

པར་བྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལྟ་བུ་ཡིན།	 དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་སྐད་ཡིག་གཙོར་འཛིན་གྱི་བསླབ་གཞི་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་

ལེན་དེ་གལ་ཆེན་དུ་འཛིན་གྱི་ཡོད།	 སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་སློབ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་འཚམ་པོར་སྤྱད་དེ།	 སློབ་

མའི་བོད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ངེས་པར་དུ་གཞོགས་འདེགས་བྱ་དགོས།	 སྤྱི་ཚན་དགེ་རྒན་རྣམ་
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A Note to the Teacher

Social studies education addresses diverse concerns of human societies. Apart from the 
content-based objectives, the teaching of social studies at the primary level must ad-
dresses the aims of education highlighted in the Basic Education Policy for Tibetans in 
Exile, namely Freedom, Altruism, Upholding the heritage, and Innovation. These higher 
goals of education must come alive in the classrooms in some forms or shapes. This issue 
has been given serious thought while conceiving and designing the textbook, its content 
and the activities. Therefore, the onus now lay with the teacher to facilitate a meaning-
ful classroom interaction, taking into consideration these goals of education. Children 
should be engaged in activities that would help them in promoting an understanding 
about the natural and social environment. Understanding at this level should be based on 
observation and illustration rather than abstractions. 

Goals of teaching social studies
The objectives of teaching social studies at the primary stage should be:

 To develop in the child skills of observation, identification, and classification (• Free-
dom, Innovation).
 To develop in the child critical thinking ability (• Freedom, Innovation).
 To develop in the child a holistic understandingof the environment with emphasis • 
on the interrelationship of the natural and the social environments (Upholding the 
heritage).
To sensitize the child to social issues and develop in him/her a respect for difference-• 
and diversity (Altruism).
To develop in the child understanding of important aspects of Tibetan history and • 
culture (Upholding the heritage).

Some pedagogical considerations
The teacher has an immense responsibility to think creatively to engage children in the 
social studies lessons. Following approaches to teaching are suggestive in nature, and 
the teacher must reinvent them on the basis of specific situations arising out of varied 
teaching-learning contexts.

This textbook carries contents related with Tibetan history and culture. The nation 1. 
building perspective and citizenship education should be balanced with the critical 
perspectives. It is important to reinstate the significance of the social studies by not 
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only highlighting its role in providing Tibetan children with a strong cultural and 
historical orientation to our Tibetan heritage, but by pointing to its indispensability in 
laying the foundations for an analytical and creative mindset.
Visuals2.  play a major role in social studies learning. Reading of visuals not only pro-
vides joy and develops critical thinking and analyzing skills but also supplement the 
text to reduce the content load. Picture reading activities in group with peers improve 
social interaction and provide more opportunities for construction of knowledge.
Children enjoy and learn more with 3. hands-on activities i.e. creating materials with 
locally available material, drawing pictures of objects/maps, art and craft activities. 
Children feel validated and respond with enthusiasm when their creative ventures are 
appreciated rather than being rejected or left unnoticed by elders.
Each child has an innate capacity to learn about things owing to the experiences and 4. 
the information available to him/her. The child constructs new meanings based on 
previous knowledge and builds upon his/her understanding. Also, all the children 
do not learn in a uniform manner. However, children’s unique ways of thinking and 
learning can become an opportunity as a learning resource in a classroom. Different 
children’s experiences can serve as the beginning to explore multiple facets of ideas 
in the lesson. Sharing ideas and insights amongst peers provide for rich ‘scaffolding’ 
opportunities, rather than arrive at a ‘right’ answer. Difference of opinions and varied 
perspectives enrich the learning process and add quality to what is learnt. As such, the 
teacher must provide opportunities for children share their views and ideas freely, and 
there must not be a focus on the answer.
 As far as possible, the teacher should 5. contextualize the contents of the textbook to the 
child’s life. Efforts should be made to use what children already know to help them 
understand the unknown. For example, while teaching about the physical features, 
teachers must take children outside the classroom and let them observe the landforms 
that surround their area. Active participation of children is crucial in constructing 
knowledge, using environment as a learning resource that would provide meaningful 
learning as it relate the child’s local knowledge with the school knowledge. From a 
constructivist pedagogical point of view, elicitation of views and answers from the 
students is extremely important to keep them engaged, stimulate their thinking and 
critical faculties, and allow them to construct knowledge based on their existing un-
derstanding (schema). Instead of teachers telling them, as far as possible, there is a  
need to develop the lesson from students’ responses by asking probing questions or 
creating classroom ethos for discussion and sharing.
At the primary stage, the natural and social environment should be taught as an inte-6. 
gral part of language. Language is the key to the process of meaning-making. We rec-
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ommend a language across the curriculum approach in which social studies contents 
are skillfully used to help children develop proficiency in the Tibetan language. The 
social studies teachers must create ample opportunities for children to engage in read-
ing and writing exercises. They must pay regular attention to spelling and handwriting 
while correcting students’ works. This approach potentially addresses the BEP’s aims 
of education that pertains to upholding the heritage.

To sum up, in addition to facilitating children to learn concepts, generalizations, human 
stories and facts, social studies teaching should improves students’ ability in several pro-
cesses. The processes related to social studies, that students should master as they learn 
the content of the curriculum, can be categorized as follows:

Inquiry processes• , in which children formulate questions, gather data, analyze what 
they have found and share what they have learned.
Thinking processes• , in which children develop the ability to explore, connect, apply, 
synthesize and evaluate information.
Language processes• , in which children develop their competencies in reading, writ-
ing, speaking and listening skills.
Visual and performing arts processes• , in which children learn to appreciate arts and 
use arts for expression. 
Participation processes• , in which children express personal views, work collabora-
tively with others, and become active citizens.
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འཛམ་གླིང་གིི་དབྱིིབས་དེ་ཡང་ཐག་རིང་བར་སྣང་ནས་བལྟས་ན་ དེའིི་དབྱིིབས་ནིི་ཟླུམ་པོ་

ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ་ ཟླ་བའི་སྟེང་ལ་འགྲོ་མཁན་ཚོས་འཛམ་གླིང་ལ་ལྟ་དུས་པོོ་ལོོ་ལྟ་

བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་མཐོང་གི་མེད་

 ཕྱི་ལོོོ་༡༩༦༩ ལོར་ཨ་རིའིིི་གནམ་རིག་པ་ ནིལ་ ཨམ་སི་ཊོོོང་ (Neil Arm
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strong) དང་ ཨེ་ཌིི་ཝིིིན་ ཨལ་ཌོ་རིིན་ (Edwin Aldrin) གཉིས་ཟླ་བའི་སྟེང་ལ་ཕྱིན་ཡོོད་ 

ཁོང་གཉིས་ཀྱིིས་ཟླ་བའི་སྟེང་ནས་སའི་གོོ་ལ་པར་མང་པོ་བརྒྱབ་ཡོད་ པར་དེ་ཚོར་བལྟས་

ཚེ་ སའི་གོོ་ལའི་བཟོོ་ལྟ་ཟླུམ་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱིི་ཡོོོད་

དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་

 འཛམ་གླིང་ནིི་གཟའ་སྐར་ཞིག་ཡིན་

 འཛམ་གླིང་གིི་བཟོོ་ལྟ་ནི་ཚ་ལུ་མ་ལྟར་ཟླུམ་པོ་ཡིན་

 འཛམ་གླིང་ནིི་རླུང་གིས་བཏུམས་ཡོད་ དེ་ལ་རླུང་ཁམས་ཟེར་

 འཛམ་གླིང་ནིི་སྐྱེེེ་ལྡན་སྲོག་ཆགས་ཚང་མའི་ཁྱིིམ་ལྟ་བུ་ཡིན་

 ནིལ་ ཨམ་སི་ཊོོོང་ ཨེ་ཌིི་ཝིིན་ ཨལ་ཌོ་རིིན་
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 སྐམ་ས་ རླུང་ ཆུ་ ཟླུམ་པོོ་ གཟའ་སྐར་

 ༡ འཛམ་གླིང་ནིི་སྐམ་ས་དང་������������������������ྲྲ����ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ 

 ༢ འཛམ་གླིང་ངོོས་ཀྱི་ཆུ་ལས་������������ྲྲ��������ྲྲ�����ྲྲ�རྒྱ་ཆུང་བ་ཡོད་

 ༣ ����������������������������� ནི་ཉིི་མ་ལ་སྐོར་བ་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཡིིན་

 ༤ སྲོག་ཆགས་ཚང་མ་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱེད་པར་�����������������ྲྲ����དགོས་

 ༥ ནམ་མཁའི་དངོོས་པོ་ཕལ་ཆེ་བའིི་བཟོོ་ལྟ་���������������������ྲ���������ཡིན་

ཁ༽ འགྲིག་རྟགས་དང་ནོར་རྟགས་རྒྱོབ་

 ༡ ཉི་མའིི་དབྱིིབས་ནི་ཟླུམ་པོ་ཡིན་ (  )

 ༢ ཉི་མ་ལས་འཛམ་གླིང་ཆེ་བ་ཡོད་ (  )

 སྦྱོོོང་ཚན་

ཀ༽ གཤམ་གྱི་ཚིིག་རྣམས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་འོོོག་གི་བར་སྟོང་བསྐང་དགོས་    
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 ༣ སྐྱེ་ལྡན་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ལ་རླུང་དང་ཆུུ་གཉིས་ཀ་དགོས་ (  )

 ༤ ཟླ་བའི་སྟེང་ད་བར་མི་འགྲོ་ཐུབ་མེད་ (  )

ག༽ གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས་

 ༢ འཛམ་གླིང་ལ་ང་ཚོའིིི་ནང་ཟེར་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་

 ༣ ཟླ་བའི་སྟེང་ཐོོག་མར་འགྲོ་མཁན་ཀྱི་མིི་གཉིིས་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནམ་

 ༤ སྲོག་ཆགས་རྣམས་འཛམ་གླིང་སྟེང་གནས་ཐུབ་པར་གང་དང་གང་ 

དགོས་སམ་

ང༽ སློབ་ཕྲུུག་རེ་ལ་འཛམ་གླིང་གིི་ས་བཀྲ་རེ་བཀྲམས་ནས་སྐམ་ས་དང་རྒྱ་མཚོ་

གཉིས་ལ་ཚོན་གཏང་དུ་འཇུག་དགོས་

ཅ༽ ང་ཚོའིིི་འཛམ་གླིང་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱིི་བཟོོ་ལྟ་ནི་ཟླུམ་པོ་ཡིིན་པ་གཅིག་པ་
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རེད་ ཁྱེད་ཚོས་དེ་གཉིིས་དབར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མིི་འདྲ་བ་གང་རུང་གཉིས་བཙལ་ནས་བྲིས་

༡  སློབ་ཕྲུུག་སོ་སོོར་ཟླུམ་གཟུུགས་ཀྱི་དངོོོས་པོོ་ཁ་ཤས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རུུ་འཇུུག་

དགོས་ ཡང་ན་ སོ་སོའིི་མཐུན་རྐྱེན་ལ་དཔགས་པའི་ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱི་དངོོོས་པོོ་

གཉིས་རེ་བཟོོ་རུ་འཇུག་དགོས་ 

༢ སློབ་མ་རང་ཉིད་ནས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་ཏེ་ཟླ་བའི་སྟེང་ཐོོོག་མར་འགྲོ་མཁན་

ནིལ་ཨམ་སི་ཊོོོང་ (Neil Amstrong) གི་ལོོ་རྒྱུས་དཔར་དང་བཅས་པ་གྱང་སྦྱར་བཟོ་

དགོས་

ལས་འཆར་
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 ང་ཚོ་གནས་སའི་སའིི་གོ་འདིི་ནིི་རང་ཉིད་གནས་སའི་ཁྱིིམ་ཚང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ དེ་

ནིི་ཟླུམ་གཟུགས་ཡིན་པ་དང་ དེའིིི་བཞི་ཆ་གསུམ་ཆུ་ཡིན་ལ་ བཞི་ཆ་གཅིག་སྐམ་

ས་ཡིན་ སྐམ་ས་དེ་ཡང་མཉམ་དུ་གནས་མེད་པར་དུམ་བུ་དུམ་བུར་ག་ས་གང་ལ་འཐོར་

ནས་གནས་ཡོད་ དུམ་བུ་ཆ་ེབ་ཚོ་ལ་གླིང་ཆ ེན་ཟེར་ཞིིང་ ང་ཚོའིིི་འཛམ་གླིང་འདིིའིིི་ནང་

ལ་གླིང་ཆ ེན་བདུན་ཡོད་ དེ་དག་གི་མཐའ་སྐོར་ལ་རྒྱ་མཚོ་ཆནེ་པོོ་ལྔ་ཡོད་ གླིང་ཆ ེན་

བདུན་ནི་ ༡ ཨེ་ཤིི་ཡ་ ༢ ཨ་ཕི་རིི་ཀ་ ༣ བྱང་ཨ་མེ་རིི་ཀ་ ༤ ལྷོ་ཨ་མེ་

༢
སློོོབ་ཚན་ གླིང་ཆེ ན་དང་རྒྱ་མཚོ་

བྱང་ཨ་མེ་རི་ཀ
ཡུ་རོབ། 

ཨེ་ཤི་ཡ།

ཨ་ཕི་རི་ཀ

ལྷོ་སྣེ་གླིང་།

ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཀ

ཨསྟྲེ་ལི་ཡ།
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རིི་ཀ་  ༥ ལྷོ་སྣེ་གླིིང་ ༦ ཡུ་རོབ་ ༧ ཨསྟྲེ་ལིི་ཡ་བཅས་ཡིན་ 

རྒན་ལགས།		 སློབ་ཚན་འདི་སློབ་སྐབས་ཟླུམ་གཟུགས་ས་ཁྲ་དང་ས་ཁྲ་

གཞན་དག་གང་མང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རོགས།

ཨེ་ཤིི་ཡ་ (Asia)

 ཨེ་ཤིི་ཡ་ནི་གླིིང་ཆེ ན་བདུན་གྱི་ནང་ནས་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཤོོས་དེ་ཡིིན་ འཛམ་

གླིང་གིི་མིི་འབོོར་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་གླིང་ཆེན་འདིའིིི་ནང་ལ་ཡོད་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་

མིི་འབོོར་མང་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་

ཁབ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་

གཉིས་ཀྱང་གླིང་ཆེ ན་འདིིའིིི་

ནང་ལ་ཡོད་ དེ་བཞིན་ང་
ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁྲའི་སྟེང་ལ་

མངོན་པའི་བོད།

བོད།	 རྒྱ་ནག

ཝེད་ནམ།		

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ།		

བངྒལ་མཚོ་ཁུག		

རྨ་ཆུ།		

འབྲི་ཆུ།		འབྲི་ཆུ།		

རྒྱལ་མོ་དངུལ་ཆུ།		རྫ
་ཆུ
།		

རྟ་
མ
ཆོག
་ཁ
་འ
བབ
།		

སེངྒེ་ཁ་འ
བབ།		

གླང་ཆེན་ཁ་འབབ།
		

རྨ
་བྱ
་ཁ
་འ
བབ
།		

རྨ་བྱ་ཁ་འབབ།		

ཡར་ལུང་གཙང་པོ།		

རྒྱ་གར།	

པཀ
ིསྟཱ
ན།
		

བངྒ་ལ་དེཤ		

བལ་ཡུལ།		
འབྲུག		

ལའ་ོསེ།		

ཀམ་བོ་ཌི་ཡ།		

ཐའེ་ལནཌ	

འབར་མ།		
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ཚོའིི་བོོད་ཀྱང་གླིང་ཆེན་འདིའིིི་ནང་ལ་ཡོད་ བོད་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ནས་ས་ཆ་མཐོ་

ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་ འཛམ་གླིང་གིི་རིིི་བོོ་མཐོོ་ཤོོས་ཇོ་མོ་གླང་མ་

ཡང་བོད་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་

ཨ་ཕི་རིི་ཀ་ (Africa)

 གླིིང་ཆེ ནཨ་ཕི་རིི་ཀ་་ནིི་ ཡུ་རོབ་ཀྱི་ལྷོོ་ངོོས་སུ་ཡོད་ གླིང་ཆེན་འདིའིིི་ནང་གིི་

མིི་ཕལ་ཆེ་བ་མི་རིིགས་ནག་པོ་ཡིན་ ཨ་ཕི་རིི་ཀའིི་བྱང་ཕྱོགས་ལ་ས་ཧ་ར་ཞེས་

པའིི་བྱེེེ་ཐང་ཞིག་ཡོད་ དེ་ནིི་

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ། 
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འཛམ་གླིང་གིི་བྱེེེ་ཐང་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ འཛམ་གླིང་གིི་གཙང་པོ་རིིང་ཤོོོས་ན་ཡེལ་གཙང་

པོོ་ཡང་གླིང་ཆེན་འདིའིིི་ནང་ལ་ཡོད་ ཨ་ཕི་རིི་ཀའིི་ནང་ལ་ཨི་ཇེབ་དང་ ལིི་བིི་ཡ་ སུ་

དཱན་ ཁེན་ཉིི་ཡ་ ཨི་ཐིིའོོ་པིི་ཡ་ མོ་རོཀྐོོ ལྷོོ་ཨ་ཕི་རིི་ཀ་ ཨལ་ཇིི་རིི་ཡ་སོགས་

རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཡོད་ལ་ གླིང་ཆེན་འདིར་གཏེར་ཁ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་

བྱང་ཨ་མེ་རིི་ཀ་ (North America)

 བྱང་ཨ་མེ་རིི་ཀ་གླིིང་ཆེ ན་ནང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་མེད་ གླིང་ཆེན་འདིའིིི་ནང་ཨ་

རི་དང་ ཁེ་ན་ཌ་ མེཀ་སི་ཀོོ་གསུམ་ནི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའིི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ཡིན་

གླིང་ཆེན་འདིའིིི་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་

ཨ་ལ་ས་ཀ་ཞེས་པའི་འཁྱགས་པ་

དང་གངས་ཀྱིས་བཏུམས་པའི་ས་ཆ་

ཞིིག་ཡོད་ 

ཁེ་ན་ཌ། 
ཨ་ལ་ས་ཀ

མེཀ་སི་ཀོ། 

ཨ་རི།  
བྱང་ཨ་མེ་རི་ཀ་གླིང་ཆེན། 
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ལྷོ་ཨ་མེ་རིི་ཀ་ (South America)

 ལྷོ་ཨ་མེ་རིི་ཀ་གླིིང་ཆེ ན་ནིི་བྱང་ཨ་མེ་

རིི་ཀ་གླིིང་ཆེ ན་གྱིི་ལྷོོོ་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོད་ གླིང་ཆེན་

འདིའིིི་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ལ་

འཛམ་གླིང་གིི་རིི་རྒྱུད་རིང་ཤོོས་དེ་ཡོོད་ རི་རྒྱུད་

དེའིི་མིིང་ལ་ཨན་ཌེ་ས་ཟེར་བ་དེ་ཡོོད་ དེ་བཞིིན་

འཛམ་གླིང་གིི་གཙང་པོ་ཆེ་ཤོོས་ཨ་མ་ཛོན་ཟེར་བ་དེ་ཡང་གླིང་ཆེན་འདིའིི་ནང་ལ་

ཡོད་

 གླིང་ཆེན་འདིའིིི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་བ་ཁ་ཤས་ནི་  བ་རཱ་ཛིལ་དང་ ཨར་ཇེན་ཊིི་

ན་ པེ་རུ་ ཅི་ལིི་  ཝེ་ནིི་ཛུའེ་ལ་སོགས་ཡིན་ བ་རཱ་ཛིིལ་དང་ཨར་ཇེན་ཊི་ནའིི་མིི་

རྣམས་རྐང་རྩེད་པོོ་ལོོ་རྩེ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད་

ཨ
ན

་ཌ
ེ་ས

་ར
ི་རྒྱུ

ད
། 

གཙང་པོ་ཨ་མ་ཛོན། 

ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཀ་གླིང་ཆེན།
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ལྷོ་སྣེ་གླིིང་ཆེན་ (Antartica)

 གླིང་ཆེན་འདི་ནིི་འཛམ་གླིང་གིི་ལྷོོོ་སྣེར་ཆགས་ཤིང་ གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་གྲང་

ངར་ཆེན་པོོ་ཡོོད་ དེར་བརྟེན་གླིང་ཆེན་

འདིར་མིི་རྣམས་རྒྱུན་སྡོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་

མེད་ འོོན་ཀྱང་དེང་སང་ལྷོོ་སྣེ་གླིིང་ཆེ ན་

ལ་བདག་བཟུང་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་

ཁབ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ ས་ཁུལ་

དེའིི་ཐོོོན་ཁུངས་ལ་ཚན་རིག་པས་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

ཡུ་རོབ་ (Europe)

 ཡུ་རོབ་གླིིང་ཆེ ན་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཡོད་ རྒྱལ་ཁབ་ གཙོ་ཆེ་བ་ཁ་

ལྷོ་སྣེ་གླིང་ཆེན།



14

ཤས་ནི་ཨིིན་ཡུལ་དང་ ཕི་རཱན་

སི་ སིི་པན་ ཇར་མ་ནི་ ཨིི་ཊ་

ལིི་ སྭིི་ཛར་ལནཌ྄་སོོོགས་ཡིན་ 

ཕྱིི་ལོོོ་༡༩༩༣ ལོར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུན་གསར་དུ་དབུ་བརྙེས་པ་དང་

ཕྱི་ལོོ་༢༠༠༢ ལོར་ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་ནང་ཡུ་རོ་ཞེས་པའི་དངུལ་

ལོར་གཅིག་གྱུར་གྱིས་སྤྱོད་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་བྱས་ ད་ལྟའི་ཆར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་

གྱི་ཁོོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་

ཨསྟྲེ་ལིི་ཡ་ (Australia)

 ཨསྟྲེ་ལིི་ཡ་ནི་གླ ླིིང་ཆ
ེ ན་ཆུང་ཤོས་ཡིིན་པ་དང་ གོ་ལ་ཕྱེད་ལྷོ་མར་ཆགས་

ཡོད་ ཨེབ་ཨོ་རིི་ཇིིན་ནིི་དེར་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་མིི་རིིགས་རྙིིང་ཤོོོས་ཡིན་
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ཨསྟྲེ་ལིི་ཡ་དང་ དེའིིི་ས་ྡསྡེར་སྟེང་གིི་

གླིིིང་ཕྲན་ཁག་དང་ནིའུ་གྷ་ནི་ཡ་བཅས་

མཉམ་དུ་འདུས་པ་ལ་ཨསྟྲེ་ལིི་ཤིིི་ཡ་ཟེར་

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོོ་ལྔ་

 འཛམ་གླིང་གིི་རྒྱ་ཁྱོན་འདི་དུམ་བུ་བཞི་ལ་བགོས་པའི་ཆ་གསུམ་ཙམ་ཆུ་

ཡིན་

བྱང་འཁྱགས་རོམ་རྒྱ་མཚོ།

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ།

ནུབ་རྒྱ་མཚོ།

ལྷོ་རྒྱ་མཚོ།

ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ། ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་

ཨསྟྲེ་ལི་ཡ། 

ནིའུ་གྷ་ནི་ཡ།  

ནིའུ་ཛི་ལནཌ྄།   
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དེ་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཡོོད་ དེ་དག་ནི་ཞིི་བདེེེ་རྒྱ་མཚོ་དང་ བྱང་

འཁྱགས་རོམ་རྒྱ་མཚོ་ རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ་ ནུབ་རྒྱ་མཚོ་ ལྷོ་རྒྱ་མཚོ་བཅས་

ཡིན་

དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་

 འཛམ་གླིང་གིི་སྐམ་ས་ཆེན་པོོ་དེ་ཚོོ ར་གླིིང་ཆེ ན་ཟེར་

 འཛམ་གླིང་འདིིར་གླིིང་ཆེ ན་བདུན་དང་ རྒྱ་མཚོ་ཆེ ན་པོོ་ལྔ་ཡོད་ 

 འཛམ་གླིང་གིི་བཞིི་ཆ་གསུམ་ནི་ཆུ་ཡིན་

 རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ཤོོས་ནིི་ཞིི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཡིིན་དང་ གླིང་ཆེན་ཆེ་ཤོོས་ནིི་ཨེ་ཤིི་ཡ་

གླིིང་ཆེ ན་ཡིིན་
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 ཇོ་མོ་གླང་མ་ནི་འཛམ་གླིང་གིི་རིིི་བོོ་མཐོོ་ཤོོས་ཡིིན་

 ལྷོ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཨན་ཊར་ཊི་ག་རྒྱ་མཚོ་ཡང་ཟེར་

 ས་ཧ་ར་བྱེ་ཐང་ནི་འཛམ་གླིང་གིི་བྱེེེ་ཐང་ཆེ་ཤོོས་ཡིིན་

 སྦྱོོོང་ཚན་

ཀ༽ གཤམ་གསལ་གྱི་བརྗོད་དོན་རྣམས་བདེན་མིིན་ངོོས་ཟུངས་ 

 ༡ གླིང་ཆེན་ཆེ་ཤོོས་ནི་ཨ་ཕི་རིི་ཀ་ཡིན་ (  )

 ༢ འཛམ་གླིང་གིི་གཙང་པོ་ཆེ་ཤོོོས་ནིི་ཨེ་ཤིི་ཡའིི་ནང་ལ་ཡོད་ (  )

 ༣ ང་ཚོའིིི་འཛམ་གླིང་གིི་ཕྱེེེད་ཀ་ཆུ་ཡིན་ (  )

 ༤ ལྷོ་རྒྱ་མཚོ་ནིི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ཤོོས་ཡིིན་ (  )

 ༥ བོད་ནི་གླིིང་ཆེ ན་ཨེ་ཤིི་ཡའིི་ནང་ལ་ཡོད་ (  )
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 ༦ ལྷོ་ཨ་ཕི་རིི་ཀ་ནིི་གླིིང་ཆེ ན་ཆུང་ཤོས་ཡིིན་ (   )

ཁ༽ བར་སྟོང་ཁོངས་ཤིག་

གླིང་ཆེན་བདུན་ནི་

༡������������������� ༢������������������� ༣������������������ ༤������������������  

༥������������������ ༦������������������ ༧������������������

རྒྱ་མཚོ་ཆེ ན་པོོ་ལྔ་ནིི་

༡�������������������������� ༢�������������������������� ༣�����������������������

༤ ���������������������� ༥ �����������������������  

ག༽ གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས་

 ༡  ཨ་རི་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གླིིང་ཆེ ན་གང་གི་ནང་ལ་ཡོད་དམ་ 
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 ༢ ཅི་ཞིིག་ལ་གླིང་ཆེ ན་ཟེར་རམ་

 ༣ མི་འབོོར་མང་ཤོས་ཀྱིི་གླིིང་ཆེ ན་གང་ཡིན་ནམ་

 ༤ གླིང་ཆེ ན་ཆུང་ཤོས་གང་ཡིན་ནམ་

 ༥  རི་རྒྱུད་རིང་ཤོོས་དེ་གླིིང་ཆེ ན་གང་གི་ནང་ཡོད་དམ་  

 ༦ གླིང་ཆེན་ཨན་ཊར་ཊི་ཀའིི་ནང་འགྲོ་བ་མི་རྒྱུན་གནས་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུུ་

མཚན་གཉིས་བྲིིས་

 ༧ འཛམ་གླིང་གིི་བཞིི་ཆ་གསུམ་ཆུ་དང་ བཞི་ཆ་གཅིག་སྐམ་ས་ཡིན་

པ་གཤམ་གྱི་དཔེ་རིིས་ལ་ཚོན་བཏང་ནས་སྟོན་དགོས་

ཆུ་
སྐམ་ས་
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བྱེད་སྒོོ་

ང༽ གོང་གི་ས་ཁྲར་གཤམ་གསལ་ཁ་དོག་གཞིར་བཟུང་ཚོན་བཏང་ནས་མིང་

རྣམས་མ་ནོར་བར་བྲིས་

༡ རྒྱ་མཚོ་  ༢ ཨ་ཕི་རིི་ཀ་  

༣ ཨེ་ཤིི་ཡ་  ༤ ཡུ་རོབ་  

༥ བྱང་ཨ་མེ་རིི་ཀ་  ༦ ལྷོ་ཨ་མེ་རིི་ཀ་  

༧ ཨསྟྲེ་ལིི་ཡ་  ༨ ཨན་ཊར་ཊི་ཀ་ 
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ལས་འཆར་

༡ ཨ་ཕི་རིི་ཀ་དང་ བྱང་ཨ་མེ་རིི་ཀ་ ཡུ་རོབ་བཅས་ཀྱི་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གང་

རུང་གཅིག་རེའིི་མིིང་བྲིིས་

༢ ཁྱེད་རང་གླིང་ཆེན་གང་གི་ནང་ཡོད་དམ་ ཁྱེད་རང་གནས་ཡུལ་གླིིང་ཆེ ན་ནང་གི་

རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གིི་སྐོོོར་ཡིག་ཕྲེང་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བ་བྲིས་

༣ ས་ཁྲ་ལས་འཛམ་གླིང་གིི་གླིིང་ཆེ ན་ཆེ་ཤོོས་དང་ཆུང་ཤོས་གང་གང་ཡིན་ངོོས་ཟུངས་
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 ང་ཚོའིིི་ཕ་ཡུལ་བོད་ནི་གླིིང་ཆེ ན་ཨེ་ཤིི་ཡའིི་ནང་ཡོད་ཅིང་ ཨེ་ཤིི་ཡའིི་ནང་

ནས་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ཡིན་པ་མ་ཟད་ འཛམ་གླིང་ནང་ནས་ཀྱང་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་

ཡིིན་པས་ བོད་ལ་འཛམ་གླིང་གིི་མཐོོ་སྒང་ཞེས་ཟེར་ དེ་བཞིན་ཨེ་ཤིི་ཡའིི་ཆུ་བོ་

༣
སློོོབ་ཚན་ སའི་གོོོ་ལའི་བཀོོད་པ་

 སའི་གོོ་ལའི་ཆགས་དབྱིབས་ལ་ དཔེར་ན་ རི་དང་ ལུུང་གཤོངས་ ཐང་ བྱེ་ཐང་ 

ཡང་འགའ་ཤས་ནི་སྒང་གཤོངས་མཉམ་དུ་འདྲེས་ནས་ཡོད་པ་སོགས་ས་ཆ་ཆགས་སྟངས་

མིི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་

གངས་རི་

ལུང་གཤོངས་

བྱེ་ཐང་

ཐང་

མཐོོ་སྒང་

རི་
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ཆེན་པོོ་རྣམས་ཀྱི་ཆུ་འགོ་མང་ཆེ་བ་བོད་ནང་ཡོད་ གཤམ་དུ་འཛམ་གླིང་ནང་གིི་ས་

ཆ་ཆགས་སྟངས་མི་འདྲ་བའི་དཔེ་མཚོན་འགའ་ངོ་སྤྲོད་བྱའོ་

རི་ (Mountains)

 ས་ཆའི་ནང་

ནས་འབུར་དུ་ཐོན་

ཅིང་ རྩེ་མོོ་མཐོ་

ལ་མཐའ་རྣམས་

རིིམ་པས་དམའ་རུ་ཕྱིན་པའི་ས་བབ་ཆགས་སྟངས་ལ་རི་ཟེར་ རི་ལ་ཆེ་ཆུང་དང་མཐོ་

དམའ་མི་འདྲ་བ་མང་པོོ་ཡོད་ འཛམ་གླིང་གིི་རིིི་མཐོོ་ཤོོས་ཇོ་མོ་གླང་མ་ནི་བོོོད་དང་

བལ་ཡུལ་གཉིས་ཀྱིི་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་ རི་དམའ་བ་རྣམས་ལ་དེའུ་འབུུར་ཟེར་ 
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 རི་མཐོ་ཤོོས་རྣམས་སུ་གངས་བབས་ནས་རྒྱུན་དུ་མ་ཞུ་བར་གནས་ཀྱི་ཡོོད་ དེ་

ཚོ་ལ་གངས་རི་ཟེར་

མཐོ་སྒང་ (Plateau)

 ཐང་ལས་ཅུང་ཟད་འབུར་

དུ་ཐོན་ཅིང་ ས་ཁོད་ཀྱང་དེ་

ཙམ་སྙོམས་པོ་མེད་པའི་་ས་

བབ་ཆགས་སྟངས་ཤིག་ལ་

མཐོ་སྒང་ཟེར་ ས་ཆ་དེ་ཚོ་ཞིིང་ཁ་འདེབས་ལས་བྱེད་པར་དེ་ཙམ་ཡག་པོ་མེད་ཀྱང་  

མཐོ་སྒང་མང་ཆེ་བ་ནས་གཏེར་ཁ་མང་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོོད་ དཔེར་ན་ བོད་ནིི་མཐོ་སྒང་

ཞིག་ཡིན་སྟབས་ གསེར་དང་དངུལ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་མང་པོ་ཐོབ་གྱི་ཡོོད་པ་ལྟ་བུ་

རེད་
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ཐང་ (Plain)

 ས་བབ་དམའ་ལ་ཁོད་སྙོམས་པའི་ས་ཆ་རྣམས་ལ་ཐང་ཟེར་བ་རེད་ མི་རྣམས་

མང་ཆེ་བ་ཐང་ལ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་ གང་ཡིན་ཟེར་ན་ དེར་ས་ཞིིང་འདེབས་ལས་

བྱེད་བདེ་བ་དང་ འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་བདེ་བ་ རྒྱུག་ཆུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ གྲོང་

དང་གྲོང་ཁྱེར་ལ་སོགས་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱིི་ལས་གཞི་ཐང་ལ་བྱེད་བདེ་བ་བཅས་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པས་ཡིན་ དཔེར་ན་ བོད་ཀྱི་སྤྱིི་ཚོོ གས་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་ས་ཡང་རྩེད་

ཐང་ཁུལ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རེད་
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བྱེ་ཐང་ (Desert)

 ས་ཆ་སྐམ་ཤས་ཆེ་ལ་རྩྭ་དང་

རྩི་ཤིིང་གིི་རིིིགས་དཀོན་པ་ ཆུ་

དཀོན་པ་ ལོ་ཏོག་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་

མེད་པ་ བྱེ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཐང་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་བྱེ་ཐང་ཟེར་ འོན་ཀྱང་བྱེ་ཐང་དུ་ཚེར་

ཤིིང་སྐྱེ་གིི་ཡོོོད་ དེ་ནིི་ཚེ ར་ཤིིང་སྐྱེ་བར་ཆུ་ཉུང་ངུ་ལས་མི་དགོོས་པ་དང་ དེས་ཆུ་ཡུན་

རིང་ཉར་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པས་ཡིན་ དེ་བཞིན་བྱེ་ཐང་ཁྲོད་ཀྱི་ས་རྒྱུ་གཤིན་ལ་

རླན་གཤེར་ལྡན་པའི་ཁུལ་དུ་ཁ་སུར་སྡོང་པོ་དང་ རྩི་ཤིིིང་ཆུང་ཙག་རིིགས་སྐྱེ་ཡིི་ཡོད་   

ས་ཆ་དེ་ཚོར་བྱེ་ཐང་ཁྲོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་སྔོ་ལྗང་ཅན་ཟེར་ འཛམ་གླིང་གིི་བྱེེེ་ཐང་ཆེ་

ཤོོས་ནི་གླིང་ཆེ ན་ཨ་ཕི་རིི་ཀའིི་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཧ་ར་བྱེ་ཐང་ཡིན་ མི་ཚོས་བྱེ་ཐང་

ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་སྐབས་རྔ་མོང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོོད་ རྔ་མོང་ནི་བྱེེེ་ཐང་དུ་ཆུ་མེད་
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པར་ཉིན་གྲངས་མང་པོར་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོོད་

རྒན་ལགས།	 ཤོག་གྲངས་34	 ངོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་དང་པོ་འདིར་

གནང་རོགས།

ལུང་གཤོངས་ (Valley)

 རིའིི ་བར་ལ་ཆགས་པའི ་རོོ ང ་

སའམ་གཤོ ངས ་ས ་རྣམས་ལ་ལུང ་

གཤོངས་ཟེར་ དེའིི་ཁྱད་ཆོས་ནིི་ ལོ་

མང་རིང་ཆུ་བཞུར་བའི་ཤུལ་ཡོད་པ་ 

ས་ཁྱོན་ཆེན་པོོ་ཡོད་པ་ ཞིིང་ལས་གཉེར་བར་ཧ་ཅང་འཚམ་པོ་ཡོད་པ་བཅས་ཡིན་ 

དཔེར་ན་ བོོད་ཀྱིི་ཡར་ལུང་ཁུལ་ནི་ལུང་གཤོངས་ས་ཡིན་པས་ ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཧ་

ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ་ 
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གླིང་ཕྲན་ (Island)

 གླི ང ་ཆེན ་མ ་ཡི ན ་

པའི་སྐམ་སའི་མཐའ་སྐོར་

ཡོངས་རྫོགས་ཆུས་བསྐོར་

བའི་ས་ཆ་ལ་གླིང་ཕྲན་ཟེར་ 

དཔེར་ན་ ཤྲི་ལང་ཀ་དང་ ཉི་འོོོང་ གྷི་རིིན་ལན་ཌི་བཅས་ལྟ་བུ་རེད་ གྷི་རིིན་ལན་ཌི་ནིི་

འཛམ་གླིང་གིི་གླིིང་ཕྲན་ཆེ་ཤོོས་ཡིན་

རྒྱུག་ཆུ་ (Stream)

 རྒྱུན་མར་འབབ་པའི་ཆུ་ཕྲན་གྱི་རིིགས་ལ་རྒྱུག་ཆུ་ཟེར་ རྒྱུག་ཆུ་ཁ་ཤས་

རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབབ་པ་དང་ རྒྱུག་ཆུ་ཁ་

ཤས་དབྱར་དུས་ལས་དགུན་དུས་སྐམ་གྱི་ཡོོད་ ཡང་

རྒྱུག་ཆུ་ཁ་ཤས་གཙང་པོར་འདྲེས་ཀྱིི་ཡོོོད་ 
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གཙང་པོ་ (River)

 རྒྱུག་ཆུ་མང་པོ་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་རྣམས་ལ་གཙང་པོ་

ཟེར་ གཙང་པོ་ནིི་

གཏིི ང ་ཟབ ་པོ ་ ད ང ་ 

རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ་ 

མཐར་རྒྱ་མཚོའིི ་

ན ང ་ལ ་འབབ ་ཀྱི ་

ཡོད་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་གྲོོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་དང་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་མིི་འབོོར་བརྒྱ་

ཆ་༧༥ ཙམ་གཙང་པོའིི་འགྲམ་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་ གཙང་པོ་ཨ་མ་ཛོན་ནི་

འཛམ་གླིང་གིི་གཙང་པོ་ཆེ་ཤོོས་ཡིིན་ལ་ གཙང་པོ་ན་ཡེལ་ནིི་འཛམ་གླིང་གིི་གཙང་

པོ་རིིང་ཤོོས་ཡིིན་པ་རེད་
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དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་

 སའི་གོོ་ལའི་སྐམ་ས་རྣམས་ཁོད་སྙོམས་མིན་པར་སྒང་གཤོང་གི་ཁྱད་པར་སྣ་

ཚོགས་ཡོད་

 སའི་གོོོ་ལར་ས་བབ་མི་འདྲ་བ་རི་དང་ མཐོ་སྒང་ ལུུང་གཤོངས་ ཐང་སོགས་

ཡོད་ 

 བྱེ་ཐང་ཁྲོད་དུ་རྩི་ཤིིང་ཆུང་ཙག་སྐྱེས་པའི་ས་ཆ་དེ་ཚོར་བྱེ་ཐང་ཁྲོད་ཀྱི་ཡུལ་

ལྗོངས་སྔོ་ལྗང་ཅན་ཟེར་

 རིའིི་བར་ལ་ཆགས་པའི་རོོང་སའམ་གཤོངས་ས་རྣམས་ལ་ལུང་གཤོངས་ཟེར་
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གིྷ་རིིན་ལན་ཌི་ནིི་

བོད་ནི་

ཚེར་ཤིིང་ནིི་

ཨེ་ཤིི་ཡའིི་ཆུ་འགོ་མང་ཆེ་བ་

རྒྱུག་ཆུ་མང་པོ་མཉམ་དུ་འདུས་པ་ལ་

མི་མང་ཆེ་བ་གནས་ས་   

བེྱ་ཐང་ལ་སེྐྱ་བའིི་རྩིི་ཤིིིང་ཞིིག་ཡིིན་

ཐང་ཡིན་

བོད་ནང་ལ་ཡོད་

འཛམ་གིླང་གིི་གླིིང་ཕྲན་ཆེ་ཤོོོས་ཡིིན་

གཙང་པོ་ཟེར་

མཐོ་སྒང་ཞིག་ཡིིན་

ཁ༽ གཤམ་གསལ་བར་སྟོང་རྣམས་ཁོངས་ཤིག་

༡ བྱེ་ཐང་ནི����������������������ཆེ་ཞིིང་��������������������དཀོན་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་རེད་

ཀ་སེྡ་ ཁ་སེྡ་

 སྦྱོོོང་ཚན་

ཀ༽ གཤམ་གྱི་ཀ་སྡེ་དང་ཁ་སྡེ་མཐུན་སྦྱོར་གྱིས་
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༢ ������������������������གྱི་མཐའ་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཆུས་བསྐོར་ཡོད་

༣ བྱེ་ཐང་ཁྲོད་ཀྱི་རྩིི་ཤིིང་ཆུང་ཙག་སྐྱེས་པའི་ས་ཁུལ་ལ་���������������������ཟེར་

༤ འཛམ་གླིང་ནང་གི་གཙང་པོ་ཆེ་ཤོོས་����������དང་ གཙང་པོ་རིིང་ཤོོོས་���������ཡིན་

༥ བོད་ཀྱི་སྤྱིི་ཚོོ གས་འཕེལ་རྒྱས་ཐོག་མ་������������������������ཁུལ་ལ་བྱུང་བ་རེད་

༦ ང་ཚོའིིི་སློོོབ་གྲྭ་ཆགས་ཡུལ་གྱི་སའིི་བཀོོད་པ་ནི་�������������������ཡིན་

ག༽ གཤམ་གྱི་དྲིིི་བ་ཁག་ལ་ལན་བྲིས་

༡ རི་དང་དེའུ་འབུར་གཉིིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ་

༢ ཤྲི་ལང་ཀ་ལ་གླིང་ཕྲན་ཟེར་དོན་གང་ཡིན་ནམ་

༣ མཐོ་སྒང་དང་ལུང་གཤོངས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ་

༤ བྱེ་ཐང་ཁྲོད་ཤིང་ནགས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་



33

༥ གཙང་པོའིི་འགྲམ་རྒྱུད་ནི་མིིའིི་སྤྱིི་ཚོོ གས་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་ཡུལ་གཙོ་བོོ་

ཞིག་ཡིནན་གང་ཡིན་ནམ་

༦ སའི་གོོ་ལར་ས་བབ་མི་འདྲ་བ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་

ལས་འཆར་

གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ་

༡ རང་ཉིད་སྡོོད་ཡུལ་གྱི་ས་བབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལས་ཁེ་གྱོོང་ག་རེ་ཡོོད་མེད་སྐོར་

༢ རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་གྱི་རྒྱུག་ཆུ་དང་ མཚོ་སོོགས་གཙང་མ་གཞག་དགོས་པའི་

སྐོོོར་

༣ བྱེ་ཐང་དུ་རྔ་མོང་དང་ཚེར་་ཤིིང་སོོགས་གནས་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སྐོར་
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ཡོ་བྱད་ ཤོག་བྱང་ནག་པོ་ སྦྱར་རྩི་   ཇེམ་ཙེ་  ཚོན་ 

 བྱེ་མ་  རི་མོོ་འབྲིི་སའིི་ཤོོོག་བུ་

༢ སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སྡེ་ཚན་ཁག་ཏུ་བགོས་ཏེ ས་བབ་འདྲ་མིན་གྱིི་པར་རིས་མཁོ་

སྒྲུབ་བྱས་ཀྱིས་གྱང་སྦྱར་བཟོ་དགོས་

༣ བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་མིིང་ཚོོ ལ་

བྱེད་སྒོ་

༡ གཤམ་གྱི་ཡོོ་བྱད་རྣམས་སྤྱོད་དེ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བྱེ་ཐང་གི་

ཁོོོར་ཡུག་མཚོན་པའིི་གྱང་སྦྱར་བཟོ་དགོས་
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 བོོོད་ནིི་འཛམ་གླིང་གི་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་སུ་ཆགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཡིན་ལ་ 

མཐའ་མཚམས་མང་ཆེ་བ་གངས་རིས་བསྐོར་ཡོད་པས་ བོད་ཡུལ་ལ་གངས་

བོད་

ལྗོོངས་ཞེས་འབོད་པ་མ་ཟད་ འཛམ་གླིང་གིི་ཡང་རྩེ་ཞེས་ཀྱང་འབོད་ཀྱི་ཡོོད་ 

༤
སློོོབ་ཚན་

བོད་       ཀྱི་       ས་       བབ་       ཆགས་       སྟངས། 

མཚོ་ངོས་མཐོ་ཚད། 
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བོད་ཀྱིི་ས་ཁྱོོན་དང་ ས་བབ་ ཆགས་ཡུལ་

 ཨེ ་ ཤིི ་ ཡ ་ ནི ་

གླིང་ཆེན་བདུན་གྱི་ནང་

ནས་ཆེ་ཤོོ་ཡིིན་པ་མ་

ཟད་ མི་འབོོར་ཡང་

མང་ཤོས་ཀྱི་གླིིང་ཆེ ན་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་ བོད་ནིིཨེ་ཤིི་ཡ་གླིང་ཆེན་གྱིི་དཀྱིིལ་དབུས་

སུ་ཆགས་ཡོད་ བོད་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་ནི་མིི་ཊར་༤༩༠༠ ཡིན་པས་

འཛམ་གླིང་གིི་ཡང་རྩེ་ཞེས་འབོད་པར་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོོ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ་ དེ་

བཞིིན་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་སྤྱིའིི་རྒྱ་ཁྱོོན་ལ་ཀི་ལོོ་མིི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ས་ཡ་གཉིས་དང་

ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ཡོད་པ་དང་ དེ་ནིི་ཉིི་འོོང་གིི་ས་ཁྱོོན་དང་བསྡུར་ན་ལྡབ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཆེ་བ་

དང་ཡུ་རོབ་སྤྱིའིི་ས་ཁྱོོན་གྱི་བཞིི་ཆ་གཅིག་ཡིིན་པས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོོ་ཡོོད་ 
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 ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ས་ཁྲ་ལ་བལྟས་ཚེ་ བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ཆའི་ཁ་ཞེང་ཆེ་

བ་དང་ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ཆའི་ཁ་ཞེང་ཅུང་ཆུང་བའི་ངང་ཚུལ་མཐོང་ཐུབ་ ཨེ་ཤིི་

ཡའིི་ཡུལ་ལུང་ཁག་ཏུ་འབབ་པའི་གཙང་པོ་ཆེ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གིི་འགོ་ཁུངས་བོད་

ཡུལ་ཡིན་པས་ བོད་ཡུལ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ས་བབ་ཆགས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་ཞིིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེེེད་ཀྱིི་ཡོོད་  

བོད་ཀྱི་ཁྱིིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ 

བོད། 

ཤར་ཏུར་ཀིསྟཱན། 

པཀིསྟན། 

རྒྱ་ནག

རྒྱ་གར། 

ཨཕ་ག་ནིསྟཱན། 

འབར་མ་

བལ་ཡུལ།

བངྒ་ལ་དེཤ

འབྲུག་ཡུལ།

ཝེད་ནམ།		

ཀམ་བོ་ཌི་ཡ།		

ཐའེ་ལནཌ	

ལའ་ོསེ།		
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  བོད་ལ་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཡོད་ ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་ནི་བོོད་ཀྱིི་

བྱང་དང་ ཤར་ ལྷོ་ཤར་བཅས་སུ་ས་འབྲེལ་ཁེལ་བས་ ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

དང་བསྡུར་ན་འབྲེལ་བ་ཆེ་བ་ཡོད་ དེ་བཞིན་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་གར་དང་ བལ་ཡུལ་ 

འབྲུག་ཡུལ་ འབར་མ་ བངྒ་ལ་དེཤ་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཡོད་པ་དང་ ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་

ཨཕ་ག་ནིསྟན་དང་ པཀིསྟན་བཅས་ཡོད་

དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་

 བོད་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་ནས་ས་བབ་མཐོ་ཤོོས་ཡིན་

 བོད་ནི་སྐམ་སས་བསྐོར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་

 ཨེ་ཤིི་ཡའིི་གླིིིང་ཆེ ན་གྱིི་ཆུ་འགོ་ཕལ་ཆེ་བ་བོད་ནང་ཡོད་

 བོད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་མཚསེ་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཨཕ་ག་ནིསྟན་དང་ པཀིསྟནསིི་ཏན་ བངྒ་ལ་དེ་

ཤ་ རྒྱ་གར་ བལ་ཡུལ་ འབྲུག་ཡུལ་ རྒྱ་ནག་སོགས་ཡིན་ 
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 སྦྱོོོང་ཚན་

ཀ༽ གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་བྲིས་

 ༡ བོད་ལ་མིང་གཞན་གང་དང་གང་ཟེར་རམ་

 ༢ བོད་ཀྱི་ས་ཆའི་ཞེང་ཁ་ཆེ་བ་དེ་ཕྱོོགས་གང་དུ་ཡོད་དམ་

 ༣ བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་

 ༤  བོད་ཀྱིི་ཆ་སྙོོམས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་ག་ཚོད་ཡིིན་ནམ་ 

 ༥  བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ཉི་འོོང་ལས་ལྡབ་ག་ཚོད་ཀྱིིས་ཆེ ་བ་ཡོད་

 ༦  བོད་ནིི་གླིིང་ཆེ ན་བདུན་ལས་གང་གི་ནང་ལ་ཆགས་ཡོད་དམ་ 

 ༧  བོད་ཀྱི་ཁྱིིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་གསུམ་གྱི་མིིང་བྲིིས་ 

ཁ༽ བར་སྟོང་ཁོངས་ཤིག་ 

 ༡ བོད་ཀྱི་མཐའ་མང་ཆེ་བ་གངས་རིས་བསྐོར་ཡོད་པས་���������������ཀྱང་ཟེར་
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 ༢ ཨེ་ཤིི་ཡའིི་གཙང་པོ་གལ་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་������������ནས་འབབ་ཀྱི་ཡོོད་

 ༣ རྒྱ་གར་ནི་བོད་ཀྱི་����������������������������������������ཕྱོགས་སུ་ཡོད་

 ༤ བོད་ལ་འཛམ་གླིང་གིི་���������������������������������������ཟེར་

 

ག༽ གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་མཚན་བྲིས་

 ༡ བོད་ལ་འཛམ་གླིང་གིི་ཡང་རྩེ་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་

 ༢ བོད་ཡུལ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ས་བབ་ཆགས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་ཞིིག་ཡིིན་

 ༣ བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་རྒྱ་ཆེན་པོོ་ཡོད་

 ཨེ་ཤིི་ཡའིི་ས་ཁྲའི་སྟེང་ནས་བོོད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ངོས་ཟུངས་

བྱེད་སྒོ་
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ལས་འཆར་

༡ བོད་ཀྱི་ཁྱིིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་ལྔའི་རྒྱལ་དར་འབྲི་བའམ་ ཡང་ན་ 

དེ་དག་གི་རྒྱལ་དར་འདྲ་བཤུས་ཀྱིས་ཚོན་བཏང་ནས་གྱང་སྦྱར་བཟོ་དགོས་

༢ བོད་ཀྱི་ཁྱིིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་མིིང་བྲིིས་

༣ ཁྱེད་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་སམ་ ཡང་ན་ བོད་མི་བགྲེས་པ་གཉིས་ལ་ལུང་པ་གང་

ནས་ཡིན་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་བྲིས་



42

 ང་ཚོར་དུས་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ དཔེར་ན་ འཁྲུངས་སྐར་

དུས་ཆེན་དང་ མང་གཙོའིིི་དུས་དྲན་ ལྷ་བབ་དུས་ཆེན་ འཛམ་གླིང་སྤྱིི་བསང་སོགས་ལྟ་

བུའོ་

བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་དང་དུས་དྲུན་

འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་

 ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནིི་ཕྱིིི་ལོོོ་༡༩༣༥ 

ཟླ་༧ ཚེ ས་༦ ཉིན་འཁྲུངས་ཤིང་ ཉིིན་དེར་ང་ཚོས་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཞེས་སྲུང་

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སེ་ར་དགོན་པ་

༥
སློོོབ་ཚན་
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བརྩི་ཞུ་གི་ཡོོད་ ཉིན་དེ་ནིི་ང་ཚོ་བོོད་མི་གཅིིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་

དང་ བོད་དང་བོད་མིར་སེམས་ཐག་ཉེ་པོོ་ཡོོད་པའི་ཕྱིི་རྒྱལ་མི་རིིགས་ཚོས་ཀྱང་གལ་

ཆེན་པོོར་བརྩི་བ་རེད་ 

 བོད་མི་མང་ཆེ་བས་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་སྔོོོན་ཙམ་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོོ་

དང་ མཛད་སྒོའིི་དགོོས་མཁོ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱིི་མཁོོ་ཆས་ ཡུལ་ལུང་སོ་སོོའིི་གཞས་སྣ་

བཅས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོོད་ 

 འཁྲུངས་སྐར་དངོས་གཞིའིི་ཉིིན་བོོད་མི་ཚོོ ས་ཞོགས་པ་སྔ་པོར་༸གོང་ས་མཆོག་

སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་སྨོོོན་ལམ་དང་ འཁྲུངས་ལྷ་གསོལ་མཆོད་ དར་ཅོག་འཛུགས་པ་ 

བསང་གསོལ་གཏོང་བ་སོགས་ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་་བྱེད་སྒོོ་ཁག་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོོད་

 དེ་ཉིིན་བོོད་མིའིིི་སྒྲིིིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་དང་ བཀའ་བློན་

རྣམ་པ་ སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡབ་གཞིས་སྐུུ་འཁོར་རྣམ་པ་བཅས་་༸གོང་ས་མཆོག་ 
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ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བར་བཅར་གྱི་ཡོོད་

 ཉིན་དེར་བོོད་དང་ བལ་ཡུལ་ རྒྱ་གར་ ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གང་སར་བོད་

མིི་རྣམས་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་མཛད་སྒོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བ་དང་ དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་

བྱས་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོོད་

 གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་གཙོ་བོོ་དེ་ནིི་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་འཚོག་

གིི་ཡོོོད་ མཛད་སྒོའིི་སར་གཞུང་ཞབས་རྣམས་དང་ མི་མང་ དམིགས་བསལ་སྐུ་

མགྲོན་ ས་གནས་ཡུལ་མི་བཅས་འཛོམས་ནས་ ཡུལ་ལུང་སོ་སོའིི་གཞས་གཏོང་

བ་དང་ འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པ་ རོལ་ཆ་དཀྲོལ་བ་སོགས་གཟིགས་འབུལ་གཅིག་མཇུག་

གཉིིས་མཐུད་ཀྱི་སྒོོ་ནས་འབུལ་ལམ་ཞུ་བ་རེད་ གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་གྲུབ་རྗེས་

མང་ཚོགས་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྒོར་གཞས་འཁྲབ་པ་དང་ ཁ་ཤས་ཀྱིས་གླུ་ལེན་པ་ 
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ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྣམ་ཐར་གཏོང་བ་ ཁ་ཤས་བཟའ་བཏུང་ལ་རོལ་བ་སོགས་ཉིན་གང་པོར་

སོ་སོའིི་འདོོོད་པ་ལྟར་སྤྲོ་སྐྱིད་ལ་རོལ་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོོད་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

 བོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ 

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་སྐབས་རེ་འཆམ་པོ་དང་ སྐབས་རེ་དམག་འཁྲུག་ཤོར་

བ་ཡང་བྱུང་ཡོད་

 སྔ་དུས་བོད་ནི་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ བོད་རྒྱལ་
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ཁབ་ལ་རང་གི་གཞུང་དང་ དབུ་ཁྲིད་ རྒྱལ་དར་ རྒྱལ་རྟགས་ རྒྱལ་གླུ་ རྒྱལ་དངུལ་ 

རྒྱལ་ཁྲིམས་ དམག་མི་བཅས་ཡོད་པས་རང་བཙན་ཡིན་པའི་མཚོན་དོན་ཆ་ཚང་

ཡོད་

རྒྱ་མིས་བོོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཚུལ་

 ཕྱི་ལོོ་༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་བོོད་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཐོག་མར་བཙན་འཛུུལ་

བྱས་ཡོད་ཅིང་ ཐོོག་མར་ཁོ་ཚོས་བོད་མི་ཚོོ ར་སྐད་ཆ་གང་སྙན་སྙན་བཤད་པ་དང་ 

རྣམ་འགྱུར་གང་ཡག་ཡག་བསྟན་ཡང་ རྗེས་སུ་རིམ་པས་ཁམས་དང་ཨ་མདོའིི་ས་

ཆ་མང་པོར་བོད་མི་མང་པོ་བསད་པ་དང་ དགོན་པ་གཏོར་བཅོམ་བྱས་པ་ ཆོས་བྱེད་དུ་

མ་བཅུག་པ་སོགས་བོད་མིའིི་འདོོོད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལས་ཀ་མང་པོ་བྱས་ཡོད་ དེ་

དུས་བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་མི་དང་མཉམ་དུ་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་ཐེངས་མང་

པོོ་གནང་ཡོད་ཀྱང་ དེ་མཚུངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་བྱུང་མེད་



47

ཐོག་མའི་ཡོོང་རྐྱེན་

 གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ངོོོ་

རྒོོལ་སྐད་འབོད་དང་པོ་ནིི་ ཕྱི་ལོོ་

༡༩༥༩ ལོའིི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ ཉིན་

བྱུང་བ་རེད་ དེ་ཡོོང་དགོས་དོན་ནི་ 

རྒྱ་མིས་བོོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་

པའི་སེམས་ནད་ཡོད་མུས་ཐོག་ ད་

དུང་བོད་ཀྱི་ཆོོ ས་དང་རིག་གཞུང་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་ བོད་མི་མང་པོ་བསད་པའི་ཁར་ 

དེ་ཉིིན་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་མིའིི་དམག་སྒར་དུ་གཟིགས་མོར་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཁུལ་

ཁ་གཡར་ནས་ དོན་དངོས་ཐོག་གསང་བའི་སྒོོོ་ནས་བཙན་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་

བཏིང་ཡོོད་པ་རེད་ གནས་ཚུལ་དེ་མིི་མང་གིས་ཤེས་སྟབས་དངངས་སྐྲག་དང་ འཇིགས་
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སྣང་ ཁོང་ཁྲོ་བཅས་དུས་གཅིག་ཏུ་ལངས་ཏེ་བོོད་མི་མང་པོ་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་དུ་

འཛོམས་ཏེ་ རྒྱ་མིར་ངོོ་རྒོོལ་སྐད་འབོད་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པ་དང་ ཡང་ མི་མང་སྟོང་

ཕྲག་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ནོར་བུ་གླིང་ཁར་འཛོམས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་

མིའིིི་དམག་སྒར་ལ་གཟིགས་མོར་ཆིབས་སྒྱུར་མ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་བར་བཅར་

ཡོད་པ་རེད་

མཇུག་འབྲས་

 བོད་མིི་ཚོོ རྒྱ་མིིར་ངོོ་རྒོོལ་སྐད་འབོད་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཡོད་སྟབས་ རྒྱ་མི་ཁོང་

ཁྲོ་ལངས་ཏེ་མེ་མདའ་དང་ མེ་སྒྱོོགས་ འབོམ་སོགས་བརྒྱབ་ཏེ་བོོད་མི་ཧ་ཅང་མང་པོོ་

བསད་པ་དང་ བོད་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་རྨས་པར་བརྟེན་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

པོོ་མཆོག་དང་ བོད་གཞུང་ མི་མང་བཅས་བོད་ས་ཐོག་ཏུ་བསྡད་ན་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོོ་ཡོད་སྟབས་ ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་ བལ་ཡུལ་ འབྲུག་
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ཡུལ་སོགས་ཀྱི་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་དགོས་ཆགས་པ་རེད་

མུ་མཐུད་རྗེས་དྲན་

 དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་ལོ་ལྟར་བོད་མི་ཚོོ ས་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་  སློབ་

གྲྭ་ཁག་ ཕྱིི་རྒྱལ་སོགས་ག་ས་གང་དུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་བྱེེེད་ཀྱིི་ཡོོོད་ 

གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་གཙོ་བོོ་ནིི་དྷ་རམ་ས་ལར་འཚོག་གིི་ཡོོོད་ལ་ ཉིིན་དེར་མིི་

མང་རྣམས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་ཐང་དུ་འཛོམས་ཀྱི་ཡོོད་ 

མཛད་སྒོར་བོད་མིའིིི་སྒྲིིིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིིད་སྐྱོོོང་དང་ སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་བཅས་



50

ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ མཛད་སྒོར་ཞུགས་པའི་མིི་ཚང་མས་བདེན་ཚིིག་སྨོོན་

ལམ་འདོན་པ་ མི་མང་ལང་གླུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་གྲུབ་རྗེས་ མི་མང་

རྣམས་ངར་ནས་སྐད་འབོད་ལ་འགྲོ་གི་ཡོོད་ 

 གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཞུ་དགོས་དོན་ནི་ སྐབས་དེ་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར་ངོ་རྒོལ་

སྐད་འབོད་ཁྲོད་འདས་གྲོངས་སོང་བའི་དཔའ་བོ་དང་ དཔའ་མོ་ཚོའིིི་རྒྱལ་གཅེས་སེམས་

ཤུུགས་ལ་གུས་བཀུར་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ་དང་ བོད་མིར་བྱུང་བའི་ཐབས་སྐྱོའིི་གནས་ཚུལ་

དྲན་གསོ་གཏོང་བ་ རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངར་ཤུགས་གསོན་གནས་ཡོང་བ་བཅས་ཀྱི་

ཆེ ད་དུ་ཡིན་

དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་

 ༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལོོ་༡༩༣༥ ཟླ་༧ ཚེས་༦ ཉིན་སྐུ་འཁྲུངས་

 ཟླ་༧ ཚེས་༦ ཉིན་ལོ་ལྟར་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོོད་
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 ཕྱི་ལོོ་༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ཐོག་མར་བཙན་འཛུལ་བྱས་

 ཕྱི་ལོོོ་༡༩༥༩ ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ ཉིན་བོོད་མི་ཚོོ ས་རྒྱ་མིར་ངོོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་

བྱས་

 ལོ་ལྟར་ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ ཉིན་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོོད་

 སྦྱོོོང་ཚན་

ཀ༽ གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་བྲིས་

 ༡ ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའིི་མཚན་ལ་གང་ཞུའམ་

 ༢ ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ག་དུས་འཁྲུངས་སམ་

 ༣ བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁ་ཤས་ཀྱི་མིིང་བྲིིས་
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 ༤ གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་

 ༥ བོད་རང་བཙན་ཤོར་ནས་ད་བར་ལོ་ག་ཚོད་འགྲོ་གི་ཡོོད་དམ་

ཁ༽ བར་སྟོང་ཁོངས་ཤིག་

 ༡ ༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལོོ་��������������������� ཟླ་������������ ཚེས་������������������ 

ཉིན་འཁྲུངས་པ་རེད་ 

 ༢ ��������������ལོར་རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ཐོག་མར་བཙན་འཛུལ་བྱས་

 ༣ གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་གཙོ་བོོ་ནིི་   

བཞུགས་སྒར་����������������������������སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོོད་

 ༤ ����������������������������ནི་བོོོད་མིའིིི་མགོོན་སྐྱབས་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིིན་

 ༥ གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་དང་པོ་ནིི་ཕྱིི་ལོོོ་ ������������� ཟླ་������������ 

ཚེས་���������� ཉིན་སྲུང་བརྩི་བྱ
 ྱ
ས་པ་རེད་
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བྱེད་སྒོ་

གཤམ་གྱི་རིིི་མོོོ་དང་དུས་ཆེན་མཐུན་སྦྱོར་བྱ་དགོས་

ལོ་གསར་ 

འཛམ་གླིང་སྤྱིི་བསང་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་
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ལས་འཆར་

ཀ༽ གཤམ་གྱི་ཟླ་ཚེས་འཁོད་པའི་ཉིིན་སོོ་སོོར་དུས་ཆེན་གང་ཞིག་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་

ཡོོད་པ་སློབ་གྲྭའི་ཉིིན་དེབ་སོོགས་ལས་བཙལ་ནས་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བྲིས་

༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥

༢ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦

༣ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥

༤ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢

༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤

ཁ༽ ༸གོང་ས་མཆོག་གིི་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་དང་འཁྲུངས་ཡུལ་བཙལ་ནས་བྲིས་

ག༽  སློབ་ཕྲུག་ཅིག་ཡིིན་པའི་ངོོས་ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་ཅིི་ཞིིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་

ཀྱི་ཡོད་སྐོར་ཡིག་ཕྲེང་ལྔ་བྲིས་
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བསང་གསོལ་

 བསང་གསོལ་ནི་མིི་ཡུལ་གྱི་མིི་གཙང་བའི་རིིགས་བསང་གི་དུད་པས་གཙང་མ་

བཟོས་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་བྱེད་སྒོོ་ཞིིག་ལ་ཟེར་ འདི་ཐོོོག་མར་བོན་གྱི་

ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ ཕྱིས་སུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད་ 

༦
སློོོབ་ཚན་
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བསང་གསོལ་ཐོག་མར་དར་ཚུལ་

 བསང་གསོལ་ཐོག་མར་དར་ཚུལ་བཤད་ཁག་པོ་རེད་ འོན་ཀྱང་ལྷ་སྲུང་སྤྱན་

འདྲེན་བྱེད་པའིི་སྐབས་སུ་ བསང་གཏོང་བའི་ལམ་སྲོལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་གཉའ་ཁྲི་

བཙན་པོའིི་དུས་ནས་ཡོད་པ་རེད་ དེ་ནིི་བོོོན་གྱི་ཡུལ་སྲོལ་ཞིག་ཡིན་ ཡུལ་སྲོལ་དེ་

སྤྱིི་ཚོོོ གས་ནང་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་ ལྷག་པར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོོོང་ལྡེའུ་བཙན་སྐབས་

ལམ་སྲོལ་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད་

བསང་གསོལ་གཏོང་དགོས་དོན་

 བསང་གསོལ་གཏོང་དོོན་ནིི་ཡུལ་ལྷ་མཆོད་པ་དང་ རང་ལ་གནོད་པ་དང་བར་ཆད་

མི་ཡོོང་བ་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བ་ རླུང་རྟ་དར་བ་བཅས་ཀྱི་ཆེ ད་དུ་ཡིན་

རྒན་ལགས།	 སློབ་ཚན་འདི་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་རླུང་རྟའི་དཔར་

ཤིང་མི་འདྲ་བ་ཁག་དང་།	 བསང་གསོལ་གྱི་དགོས་མཁོ་

རྣམས་དངོས་སུ་སྟོན་ཐབས་གནང་རོགས།
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བསང་གསོལ་གྱི་ཡོོ་ཆས་

 བསང་གསོལ་གཏོང་སྐབས་མི་ཚོོ ས་བསང་ཁུག་དང་ བསང་ཤིང་ བསང་རྩམ་ 

མཆོད་འབྲུ་ ཇ་ཕུད་ ཆང་ཕུད་ དར་ཚོན་སྣ་ལྔའི་དར་ཅོག་མཉམ་དུ་འཁྱེར་བ་རེད་ 

དར་ཅོག་ནི་རས་ཀྱི་སྟེང་ལ་སྔགས་ཡིག་དཔར་བརྒྱབ་པ་ཞིག་དར་ཐག་ལ་གོ་རིམ་

མ་འཁྲུགས་པར་སྒྲོག་པ་ཞིག་ཡིན་ དར་རས་དེ་ཚོར་ཚོན་སྣ་ལྔ་ཡོད་ ཚོན་སྣ་ལྔ་

ནིི་   སྔོན་པོ་དང་ དཀར་པོ་ དམར་པོ་ ལྗང་ཁུ་ སེར་པོོ་བཅས་ཡིན་ 

བསང་ཁུག་ བསང་ཤིང་ བསང་རྩམ་ མཆོད་འབྲུ་

ཇ་ཕུད་ ཆང་ཕུད་ དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་ དར་ཆེན་
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ཁ་ཏོག་སྣ་ལྔའི་མཚོན་དོོན་ནི་ 

༡  སྔོན་པོས་གནམ་མཚོན་

༢  དཀར་པོས་སྤྲིན་མཚོན་

༣  དམར་པོས་མེ་མཚོན་

༤  ལྗང་ཁུས་ཆུ་མཚོན་

༥  སེར་པོས་ས་མཚོན་

དར་ཅོག་འཛུགས་ཡུལ་

 དར་ཅོག་ནིི་རྒྱུན་དུ་ས་ཆ་མཐོ་ས་དང་གཙང་ས་ཞིག་ལ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོོོད་ 
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བསང་གསོལ་གཏོང་བའི་དུས་ཚེས་

 སྔ་མོའིི་དུས་སུ་མི་ཚོོ ར་བསང་གསོལ་གཏོང་བའི་དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་བ་

ཞིིག་མེད་ ཕྱིས་སུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེེེད་སྒོོོ་འཕེལ་རྒྱས་སོང་བ་དང་མཉམ་དུ་ བསང་

གསོལ་ཡང་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ལ་གཏོང་བའི་འགོ་ཚུགས་པ་རེད་
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དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་

 བསང་གསོལ་གཏོང་སྲོལ་དེ་ཐོོོག་མ་བོན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡིིན་

 བར་ཆད་མི་ཡོོང་བ་དང་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བའི་ཆེ ད་དུ་བསང་གསོལ་  

དང་རླུང་རྟ་གཏོང་གི་ཡོོོད་

 དར་ཅོག་ལ་དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་ཡོད་

 བོད་ཟླ་༥ ཚེས་༡༥ ཉིན་འཛམ་གླིང་སྤྱིི་བསང་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོོོད་



61

 སྦྱོོོང་ཚན་

ཀ༽ གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་བྲིས་

 ༡ བསང་གསོལ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་

 ༢ བསང་གསོལ་གཏོང་སྐབས་ཡོ་ཆས་གང་དང་གང་དགོས་སམ་

 ༥ དར་ཚོན་སྣ་ལྔའི་མཚོན་དོོན་གང་ཡིན་ནམ་

ཁ༽ བར་སྟོང་ཁོངས་ཤིག་

 ༡ འཛམ་གླིང་སྤྱི་བསང་ནི་བོོད་ཟླ་������������������������ཚེས་������������������������ཉིན་རེད་

 ༤ བསང་གསོལ་གཏོང་བའི་ལུགས་སྲོལ་དང་པོ་ནིི་�����������������������ནས་བྱུང་བ་རེད་

 ༥ དར་ཅོག་ནི་����������������������������དང་�����������������������སོགས་ལ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོོོད་

 ༦ བསང་དང་ བསང་རྩམ་ མཆོད་འབྲུ་སོགས་བླུག་སྣོད་ལ་�������������ཟེར་བ་རེད་
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བྱེད་སྒོ་

༡ ཤོག་བུའིསྟེང་ལ་དར་ཚོན་སྣ་ལྔའི་ཚོོ ན་ཁྲའི་གོོ་རིིམ་མ་ནོར་བར་བསྐང་སྟེ་

འཛིིན་གྲྭའི་ནང་དཔྱང་དགོས་

༢ རྒན་ལགས་ སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཚེས་བཟང་ཞིག་གིི་ཉིིིན་མོོར་རླུང་རྟ་བཟོ་

བའམ་ཉོས་ཏེ་ དངོས་སུ་བསང་གསོལ་གཏོང་བའི་བྱེད་སྒོོ་ཞིིག་སྤེལ་རོོགས་གནང་

ལས་འཆར་

བསང་གསོལ་གྱི་དགོོས་མཁོ་རྣམས་ཀྱི་རིི་མོོོ་དང་མིང་བྲིིས་ནས་གྱང་སྦྱར་བཟོ་རུ་

འཇུག་དགོས་



63

བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་

 བོད་ལ་ལག་ཤེས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དར་ཡོད་ དཔེར་ན་ སྣམ་ཐགས་དང་ རུམ་

ཐགས་ ཤིང་བཟོ་ ལྕགས་བཟོ་ འཇིམ་བཟོ་ སྐུ་ཐང་བཞེངས་པའི་ལག་རྩལ་སོགས་

ཡོད་ ལག་ཤེས་དེ་ཚོ་ནིི་བོོོད་རྒྱལ་ཁབ་ངོོས་འཛིན་གྱིི་ལག་འཁྱེར་ལྟ་བུ་ཡིན་ གོང་

གསལ་བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་དེ་དག་ དེང་དུས་ཀྱི་ལག་ཤེས་ལྟར་ལུང་པ་མང་པོར་དར་སྲོལ་

ཆེ ན་པོོ་བྱུང་མེད་ ཡིན་ན་ཡང་ བོད་མི་ཚོོ ས་རྩ་ཆེར་བརྩིས་ནས་མི་རབས་མང་པོོའིི་

རིིིང་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་ ལག་ཤེས་དེ་ཚོོ ར་བོོད་མི་རིིགས་ཀྱི་དམིིགས་

བསལ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད་

ལྷ་བྲིས་

 རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བའིི་ནང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིི་མོོའིི་འབྲིི་སྲོོོལ་འདྲ་

མིན་སྣ་ཚོགས་དར་ཡོད་ དེ་བཞིན་བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན་ གཉའ་ཁྲི་བཙན་པའི་གོོང་

༧
སློོོབ་ཚན་
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ནས་རི་མོོ་འབྲིི་སྲོོལ་དར་ཡོད་ཅིང་ ལྷ་སྐུ་འབྲི་བའིི་སྲོོོལ་ནི་ནང་ཆོས་བོོད་ལ་དར་བ་

ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིིན་ ཐང་ཀ་དང་ལྡེབས་རིས་འབྲི་མཁན་གྱི་མིི་ལ་ལྷ་བཟོ་བའམ་ 

ལྷ་འབྲི་མཁན་ཟེར་ བོད་ཀྱི་སྔ་མོའིི་ཐང་ཀ་དང་ ལྡེབས་རིས་འབྲི་སྲོོོལ་ལ་ཁྱིམ་

མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་རིི་མོོའིི་འབྲིི་སྲོོོལ་གྱི་ཤན་ཞུགས་ཡོད་ དཔེར་ན་ རྒྱ་གར་

ནས་དར་བའི་རིི་མོོོ་ལ་རྒྱ་བྲིས་དང་ བལ་ཡུལ་ནས་དར་བའི་རིི་མོ་ལ་བལ་བྲིས་ཟེར་ 

ཕྱིས་སུ་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའིི་ལྷ་བྲིིས་པ་སྨན་བླ་དོན་གྲུབ་ཅེས་པ་ཞིིག་བྱུང་ ཁོང་གིས་

རང་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིི་མོོའིི་འབྲིི་སྲོོོལ་གསར་པ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད་

ལྷ་བྲིས་ ལྡེབས་རིས་
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དེ་ལ་སྨན་བྲིས་ཟེར་ ཁོང་གི་རྗེས་སུ་མཁྱེན་བྲིས་དང་ ཀར་བྲིས་སོགས་ཀྱི་འབྲིི་སྲོོལ་

དར་བ་མ་ཟད་ བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའིི་ནང་སྟོད་བྲིས་དང་ གཙང་བྲིས་ ཁམས་བྲིས་ 

ཨམ་བྲིས་སོོགས་འབྲིི་སྲོོོལ་གཞན་ཡང་བྱུང་ཡོད་ བོད་པའི་ཐང་ཀ་དང་ ལྡེབས་རིས་ནིི་

དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོོ་ཡོོད་

ཐང་ཀ་ རས་གཞི་ པིར་སྨྱུག་

ཚོན་ དབུར་རྡོ་ ཐིག་སྐུད་
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ཤིང་བཟོ་

 བོད་ཤར་ཕྱོགས་དང་ ལྷོ་ཕྱོགས་ ཀོང་པོ་ཁུལ་སོགས་སུ་་ནགས་ཚལ་མང་པོ་

ཡོད་ བོོད་ལ་ཤིང་ཆའི་རིིགས་ཡག་པོ་ཡོད་པས་ ཤིང་བཟོའིི་ལག་ཤེས་སྣ་ཚོགས་དར་

པ་རེད་ དཔེར་ན་ ཁང་པའི་སྒོོ་དང་ སྒེའུ་ཁུང་ ཁྱིམ་ཆས་སོགས་ཤིང་གིས་བཟོ་གིི་ཡོོོད་

པ་ལྟ་བུ་རེད་ བོད་ཀྱི་ཤིིང་བཟོོའིི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོོ་ཞིིག་ནིི་ཤིིང་ལ་རྐོས་

རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཡིིན་ཞིིང་ ཤིིང་རྐོོས་ཟེར་བ་ནི་ ཤིིང་ཆའིི་སྟེེེང་ལ་རི་མོོ་བྲིིས་ནས་འབུར་དུ་

བཏོན་པ་ལ་ཟེར་ བོད་པའི་མཆོད་གཤོམ་དང་ ཆ་སྒམ་ ཅོག་ཙེ་སོོགས་ལ་རྐོས་

རྒན་ལགས།	 སློབ་ཚན་འདི་སློབ་ཁྲིད་སྐབས་ཉེ་འཁོར་གྱི་བཟོ་གྲྭའམ་ལས་ཡུལ་

སོགས་སུ་ཁྲིད་ནས་དངོས་ཆས་དེ་རིགས་སྟོན་པའམ།	 ཡང་ན།		

རླུང་རྟའི་དཔར་ཤིང་སོགས་འཛིན་ཁང་དུ་ཁྱེར་ནས་སྟོན་དགོས།	

མཆོད་གཤོམ་རྐོས་རྒྱག་མཁན་ཤིང་བཟོ་བ་
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རྒྱག་གི་ཡོོོད་ ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་དང་ དགོན་པ་ཁག་གི་ཀ་གདུང་སོགས་ལ་རི་མོོོ་སྣ་

ཚོགས་ཀྱི་རྐོོས་རིགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ བོད་ནང་གི་དཔར་ཁང་ཁག་གི་

ནང་པང་ལེབ་ཐོོག་ཡིག་འབྲུ་བརྐོས་པའི་དཔར་ཤིང་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་

ཤུར་ཕིན་

སོག་ལེ་ འབའ་སོག་

འབུར་ལེན་ སྟེ་གཙག་ ཐོོ་བ་

ཐིག་ཆས་

གཟོང་ སློབ་དཔོན་

བཙིར་ལྕགས་

ཤིང་བཟོའིི་ལག་ཆ་
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ལྕགས་བཟོ་

 ལྕགས་རིགས་ནིི་ གསེར་ དངུལ་ ཟངས་ ལྕགས་ ཧ་ཡང་སོགས་ཀྱིི་སྤྱིི་མིིང་

ཡིན་  བོད་ཀྱི་ལྕགས་བཟོའིི་ལས་རིགས་ལ་་གསེར་བཟོ་དང་ དངུལ་བཟོ་ ལྕགས་

ལྕགས་རིགས་ཀྱི་དངོོོས་ཆས་

སྐུ་བརྙན་ བུམ་པ་ མཆོད་ཀོང་ ཏིང་

ཚལ་གྲི་ གྲི་ཁོག་ལྡིར་ཧ་ཡང་

ཨ་ལོང་ མཛུབ་དཀྲིས་ གསེར་གྱི་སྒྲོོོག་དུང་ སོག་བྱིལ་

རྒན་ལགས།	 སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གསེར།	 དངུལ།	 རག	 ཟངས།	 ལི་སོགས་

དངོས་སུ་བསྟན་རོགས་གནང་།	དེ་མིན་འཇིམ་བཟོའ་ིསྐོར་སོགས་

ངོ་སྤྲོད་གང་ཐུབ་གནང་རོགས།
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བཟོ་སོགས་ནང་གསེས་ཁ་ཤས་ཡོད་ བོད་མི་ཚོོ ་རྒྱན་ཆ་ལ་དགའ་པོ་ཡོོད་པས་ གསེར་

བཟོ་བ་དང་ དངུལ་བཟོ་བས་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བ་རེད་ དེ་བཞིན་མཆོད་པའི་ཡོོོ་

ཆས་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བ་དང་ ཚག་རྒྱག་པ་སོགས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་ སྐུ་བཞེངས་མཁན་ལ་

ལྷ་བཟོ་བ་ཟེར་ ཁོ་ཚོས་འཇིམ་པ་དང་ གསེར་ དངུལ་ ཟངས་ རག་ ལི་སོོོགས་ལས་

སྐུ་བརྙན་སྣ་ཚོགས་བཞེངས་སྲོལ་ཡོད་

རུམ་ཐགས་

 བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་ཤེས་ཆེ་བ་གཅིག་ནིི་ རུམ་ཐགས་ཀྱི་ལག་

ཤེས་ཡིན་ གདན་སྣ་ཚོགས་འཐག་རྒྱུའི་ལག་ཤེས་དེ་ལ་རུམ་ཐགས་ཟེར་ བོད་པའི་

རུམ་ཐགས་ཀྱིི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོོ་བལ་ཡིན་པས་འཇམ་པོ་དང་དྲོ་པོོ་ཡོོད་ རུམ་ཐགས་

ཀྱི་ལག་ཤེས་དེ་བོོོད་ཀྱིི་ས་ཆ་གཞན་དག་ལས་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ལ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་

བྱུང་ཡོད་ གཙང་གི་ཕྱོོོགས་ནས་ཐོན་པའི་རུམ་ལ་གཙང་རུམ་ཞེས་སྐད་གྲགས་ཆེ་
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ལ་བེད་སྤྱོོོད་གཏོང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་

ཐགས་ཀྱི་ཡོོ་ཆས་

བཏག་མ་ ཁོག་སྤུན་ ཇེམ་ཙེ་

ཁ་ཤུར་ཇེམ་ཙེ་ཐགས་ཁྲི་ཐོ་བ་

ལྕགས་ཤད་ ཐགས་མཁན་ གྲུ་གུ་
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 ཐགས་ལས་ཁོངས་སུ་རུམ་གདན་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ ཁ་གདན་དང་ སྣམ་

བུུ་ ཤད་མ་ པང་གདན་ སྐེད་གདན་  སླེའུ་ བཙུགས་ཕྲུག་སོགས་མང་པོ་ཡོད་ བོད་

ནང་ཐགས་ལས་མང་ཆེ་བ་བུད་མེད་ཚོས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོོད་ དེང་སང་བོད་ཀྱི་ཁྱིིམ་མཚེས་

རྒྱལ་ཁབ་བལ་ཡུལ་དང་ རྒྱ་གར་ འབྲུག་སོགས་མང་པོའིི་ནང་བོད་ཀྱི་རུམ་ཐགས་

ལག་ཤེས་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོོ་ཡོོད་

ཐགས་ལས་བྱས་པའི་ཐོོོན་རྫས་

གྲུམ་གདན་ སྐེད་གདན་ པང་གདན་

སྣམ་བུ་ བཙུགས་གདན་ བཙུགས་ཕྲུག་
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དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་

 རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བའིི་ནང་སོོ་སོོའིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་ཤེས་ཡོོད་

 བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིི་མོོོའིིི་ལག་ཤེས་གཙོ་བོོ་ནིི་ལྷ་བྲིིས་ཡིིན་

 ཤིང་རྐོོས་ནིི་ ཤིང་གིི་སྟེེེང་དུ་རིི་མོོོ་བྲིིས་ནས་འབུར་དུ་བཏོན་པ་ལ་ཟེར་

 ལྕགས་རིགས་ནི་ གསེར་དངུལ་ཟངས་སོགས་ཀྱི་སྤྱིི་མིིང་ཡིིན་

 གཙང་ནས་ཐོན་པའི་རུམ་ལ་གཙང་རུམ་ཟེར་

 སྦྱོོོང་ཚན་

ཀ༽ ལན་བྲིས་

 ༡ བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཁ་ཤས་ཀྱི་མིིང་བྲིིས་
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 ༢ ཅི་ཞིིག་ལ་ལྷ་བྲིས་ཟེར་རམ་

 ༣ བོད་ཀྱི་རིི་མོོོའིིི་འབྲིི་སྲོོོལ་གང་རུང་གསུམ་གྱི་མིིང་བྲིིས་

 ༤ རུམ་གདན་ཞིག་འཐག་པ་ལ་གང་དང་གང་དགོས་སམ་

 ༥ ཅི་ཞིིག་ལ་ཤིང་རྐོོས་ཟེར་རམ་ 

 ༦ རུམ་གདན་མ་ཡིན་པའི་ཐགས་ཆས་གཞན་ཅི་ཞིིག་བཟོ་ཡིི་ཡོོད་དམ་

 ༧ ཤིང་རྐོོས་ཀྱིི་དངོོས་པོོ་གང་རུང་གསུམ་གྱི་མིིང་བྲིིས་

ཁ༽ གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་འགྲིག་རྟགས་དང་ནོར་རྟགས་གང་འོས་རྒྱོབ་

 ༡ བོད་ནང་ལ་ཐགས་ལས་མང་ཆེ་བ་བུད་མེད་ཚོས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་ ( )

 ༢ བལ་ཡུལ་ནས་དར་བའི་རིི་མོོོ་ལ་རྒྱ་བྲིས་ཟེར་ ( )

 ༣ ཚག་བརྒྱབ་ཟེར་ན་ཤིང་ལ་ཡིག་འབྲུ་བརྐོས་པ་ལ་ཟེར་ ( )
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 ༤ གྲུ་གུ་ནི་ཐགས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོོད་ ( )

 ༥ གཙང་ནས་ཐོན་པའི་རུམ་ལ་གཙང་རུམ་ཟེར་ ( )

ཐང་ཀ་དང་ལྡེབས་བྲིས་འབྲི་མཁན་ལ་

རྒྱ་གར་ནས་དར་བའི་རིི་མོོོ་ལ་

སྨན་བླ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་རིིི་མོོོ་ལ་

རྐོས་རྒྱག་མཁན་ལ་

རུམ་ཐགས་མཁན་ལ་

གསེར་དངུལ་སོགས་ཀྱི་སྤྱིི་མིིང་ལ་

ཚགས་རྒྱག་མཁན་ལ་

རྐོས་པ་ཟེར་

ལྕགས་རིགས་ཟེར་

ཐགས་མཁན་ཟེར་

ཚགས་པ་ཟེར་

ལྷ་བྲིས་པ་ཟེར་

རྒྱ་བྲིས་ཟེར་

སྨན་བྲིས་ཟེར་

ག༽ གཤམ་གསལ་རྣམས་མཐུན་སྦྱོར་བྱ་དགོས་
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བྱེད་སྒོ་

༡༽ ཤིང་བཟོོ་ ལྕགས་བཟོ་ ལྷ་བྲིས་ རུམ་ཐགས་བཅས་ལས་རིགས་ཁག་གི་ལག་

ཆ་གཉིས་རེ་ཡིི་མིིང་དང་རི་མོོ་སློོབ་ཕྲུག་སོོ་སོོའིི་འབྲིི་དེེེབ་ནང་བྲིས་

ལས་འཆར་

སོ་སོོའིི་སློོོབ་གྲྭ་དང་ འཛིན་ཁང་ ཉལ་ཁང་སོགས་ཀྱི་ནང་གཤམ་གསལ་བཟོ་པ་རྣམས་

ཀྱིིས་བཟོས་པའི་དངོོོས་པོ་ལྔ་རེ་ཡིི་མིིང་བྲིིས་

 ཤིང་བཟོོ་  ལྕགས་བཟོ་

༡ ������������������������������������������ ༡ ������������������������������������������

༢ ������������������������������������������ ༢ ������������������������������������������

༣ ������������������������������������������ ༣ ������������������������������������������

༤ ������������������������������������������ ༤ ������������������������������������������

༥ ������������������������������������������ ༥ ������������������������������������������
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བོད་ཀྱི་འབྲོོག་པ་

 སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གསོ་སྐྱོོང་བྱས་ཏེ་འཚོ་བ་སྐྱེེེལ་མཁན་ལ་འབྲོག་པ་ཟེར་ 

འབྲོག་པ་ནི་བོོོད་ཀྱིི་ས་ཆ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གང་སར་ཡོད་ འབྲོག་པའི་ནང་མི་ཚང་

ཕྱུག་པོ་དང་དབུལ་པོ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཅིང་ ཁོ་ཚོས་གཡག་དང་ འབྲི་ ར་ ལུག་བཅས་

ཉར་གྱི་ཡོོད་ འབྲོག་པ་ཕྱུག་པོ་ཁ་ཤས་ལ་ར་ལུག་དང་འབྲི་གཡག་བརྒྱ་ཕྲག་མང་

༨
སློོོབ་ཚན་
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པོ་་ཡོད་  

 འབྲོག་པ་ནི་ས་ཆ་གཅིག་རང་ལ་གཏན་སྡོད་མི་བྱེད་པར་ སྒོ་ཕྱུགས་རྣམས་ཤ་

ཤེད་བཟང་པོ་དང་ དཀར་ཆུ་བཟང་པོ་ཡོང་བའི་ཆེ ད་དུ་ རྩྭ་ཆུ་བཟང་བའི་ས་ཆར་གནས་

སྤོས་ནས་འགྲོ་གི་ཡོོོད་  དེ་ལ་མཚེར་ས་སྤོ་བ་ཟེར་ 

 སྦྲ་གུར་ནི་འབྲོོག་པ་སྡོད་སའི་ཁང་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ སྦྲ་གུར་དེ་གཡག་གི་རྩིིད་པ་

ལས་བཟོས་པ་རེད་ སྦྲ་གུར་ལ་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་
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ཟས་

 འབྲོག་པའི་ཟས་གཙོ་བོོ་ནིི་  ཞོ་དང་  འོ་མ་ མར་ ཕྱུར་བ་སོགས་དཀར་

ཟས་ཀྱི་རིིགས་དང་ གཡག་ཤ་དང་ ལུག་ཤ་ལ་སོགས་དམར་ཟས་ཀྱི་རིིགས་ གཞན་

ཡང་ རྩམ་པ་དང་ གྲོ་ཞིབ་ འབྲས་ལ་སོགས་པ་ཞིང་པའིི་སྟོོོན་འབྲས་རྣམས་ཡིན་

གོས་

 འབྲོག་པ་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ར་དང་ལུག་གི་པགས་པས་བཟོས་པའི་སློག་པ་དང་ ཕྱུུ་པ་ 

སྟོད་ཐུང་ དོར་མ་སོགས་གྱོན་གྱི་ཡོོད་ སྐྱེས་པཚོས་གོོོང་བ་དང་མཐའ་གཤམ་ལ་སྤུ་

མ་ནག་པོ་མཐོ་གང་ཙམ་བྱས་པའི་མཐའ་ལྕགས་གཏོང་བ་དང་ བུད་མེད་ཚོས་གོས་

ཀྱི་གོོང་བ་དང་མཐའ་གཤམ་ལ་མཐའ་ལྕགས་སྔོན་པོ་དང་ སེར་པོོ་ དཀར་པོ་ དམར་

པོ་ ལྗང་ཁུ་བཅས་ཀྱི་འཇའ་གཏོང་སྲོལ་ཡོོད་
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འབྲོག་པ་ཕོ་མོའིི་ལས་འགན་

 འབྲོག་མོ་ཚོས་རྒྱུན་དུ་འོ་མ་འཇོ་བ་དང་ ཞོ་སྙོོལ་བ་ མར་འདོན་པ་ ཕྱུ་ར་

དང་ཕྱུར་ཞིབ་བཟོ་བ་སོགས་དཀར་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དང་ བལ་གསེད་པ་ སྣལ་

མ་འཁེལ་བ་ ཐགས་འཐག་པ་སོགས་བལ་ལས་བྱེད་པར་མ་ཟད་ ཉིན་ལྟར་ཇ་སྐོལ་

འོག་འཇུག་

འུར་རྡོ་

ཕྱུ་པ་

མེ་ལྕགས་

སྟོད་ཐུང་

སློག་པ་

དོར་མ་

རྣ་ལོང་

སྐེ་རགས་

མཐའ་གཤམ་

ལྷམ་

ཞོ་བཟུང་

ཁབ་ཤུབས་

གོས་དང་རྒྱན་ཆ་འགའ་ངོ་སྤྲོོད་
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བ་དང་ ཁ་ལག་བཟོ་བ་ སྣོད་ཆས་བཀྲུ་བ་སོགས་ཐབ་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་

རྣམས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོོད་

 སྐྱེས་པ་ཚོས་ནོོར་ལུག་འཚོ་བ་དང་ བཤའ་བ་ པགས་པ་མཉེད་པ་ ཚོང་ལས་

བྱེད་པ་ དགྲ་འཐབ་པ་སོགས་ཁྱིིམ་ཚང་གི་ཕྱིི་ལོོོགས་ལ་ཡོད་པའི་ལས་ཀ་རྣམས་བྱེད་

ཀྱིི་ཡོོོད་

འབྲོོག་པའི་དུས་སྟོན་

 འབྲོག་པ་ཚོར་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་བྱེད་པའིི་དུས་སྟོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོོད་ གཙོ་
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ཆེ་བ་ནི་བོོོད་ཀྱིི་ལོོོ་གསར་དང་  ཞོ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཡིན་  དེ་དུས་ཁོང་ཚོས་

ས་ཁུལ་འདུ་འཛོམས་ཆེ་སར་འཛོམས་ཏེ་བདུན་རེ་གཉིས་རིིང་རྟ་རྒྱུག་དང་ གཡག་

རྒྱུག་ མི་རྒྱུག་གཏོང་བ་ མདའ་རྩལ་འགྲན་པ་ གཡག་རྡུང་ག་འགྲན་པ་བཅས་

བྱེད་པ་མ་ཟད་  དུས་སྟོན་སྐབས་སུ་གཞས་དང་ཞབས་བྲོ་འཁྲབས་ཏེ་དུས་ཚོད་སྐྱེལ་

གྱི་རེད་
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ཕུག་ལ་གངས་དཀར་ཡོད།

སྲིད་པའི་གངས་རི་ཡོད།

རྩེ་མོ་གནམ་ལ་ཐུག

རྩ་བ་བརྟན།

གངས་དཀར་རྩེ་མོ་ནས།

ཆུ་རྒྱུན་དྭངས་བསིལ་འབབ།

གཙང་ཆུའི་རྒྱུན་བཟང་གིས།

གཙང་ཆུ་རྒྱུག

ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པར།

ཟ་རྒྱུ་ཐུང་རྒྱུ་ཞིམ་ལ།

ཕྱུ་ར་མར་དང་གཡག་ཤ

བཅུད་ཡང་ཆེ།

ང་ཚོ་འབྲོག་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སྙན་ལ་རིང་།

ང་	ཚོ་	བོད་	ཀྱི་	འབྲོག་	པ།	(གཞས།)

གཡས་གཡོན་སྤང་གི་རིར།

རྩ་དང་མེ་ཏོག་ཁེངས།

སྨན་ནའི་མེ་ཏོག་གིས།

དྲི་ཞིམ་ཁྱབ།

དེལ་ནོར་ལུག་རྣམས།

གཞི་བདེ་བག་ཕེབས་རྒྱུག

སྤང་རྩ་ཟ་བཞིན་དུ།

དལ་པོར་རྒྱུག

ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པར།

ཟ་རྒྱུ་ཐུང་རྒྱུ་ཞིམ་ལ།

ཕྱུ་ར་མར་དང་གཡག་ཤ

བཅུད་ཡང་ཆེ།

ང་ཚོ་འབྲོག་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སྙན་ལ་རིང་།

ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པའི།

གླུ་གཞས་ལེན།

འབྲོག་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སྙན་ལ་རིང་།

ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པར།

ཟ་རྒྱུ་ཐུང་རྒྱུ་ཞིམ་ལ།

ཕྱུ་ར་མར་དང་གཡག་ཤ

བཅུད་ཡང་ཆེ།

ང་ཚོ་འབྲོག་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སྙན་ལ་རིང་།
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མཚེར་ས་སྤོ་བ་

 འབྲོག་པ་རྣམས་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་གཞིས་ཆགས་ནས་མི་སྡོོོད་པར་ ནམ་

དུས་སོ་སོར་མཚེར་ས་སྤོས་ནས་འགྲོ་གི་ཡོོད་ དེ་ཡང་དབྱར་ཁའི་དུས་སུ་རྩྭ་ཆུ་བཟང་

བས་ གཡག་དང་བེའུ་མེད་པའི་འབྲིི་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལུས་འབྲེལ་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་

ཅིག་ཡིིན་ལ་ བེའུ་ཡོད་པའི་འབྲིི་རྣམས་ཀྱང་འོ་མ་བཟང་བའི་སྒང་ཡིན་ 

 སྟོན་ཀའི་དུས་སུ་འབྲོག་པས་ནོར་ལུག་རྣམས་ས་ཆ་ཅུང་མཐོ་སར་སྤོས་ནས་ 

འགྲོ་བ་དང་ དེ་དུས་འབྲི་བེའུ་ཡོད་པ་རྣམས་འོ་མ་འབབ་བཟང་བ་ འབྲི་གཡག་ཤ་ཤེད་
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བཟང་བ་ འབྲོག་པ་སྐྱེས་པ་ཚོ་ཚོང་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ་བའི་དུས་ཚོད་ཡིིན་ དགུན་ཁའི་དུས་

སུ་འབྲོག་པ་ཚོས་ནོར་ལུག་རྣམས་ས་ཆ་དམའ་སར་སྤོས་ནས་སྡོད་ཀྱིི་ཡོོད་ 

 དཔྱིད་ཀའི་དུས་སུ་འབྲི་ལ་བེའུ་སྐྱེ་བ་དང་ འབྲོག་པ་རྣམས་བྲེལ་བ་ཆེ་བའིི་སྒང་

ཡིིན་  བོད་ཀྱི་འབྲོོག་པའི་རང་གཤིས་ནིི་སེེེམས་རྒྱུད་དྲང་བ་ རང་བཞིན་བཟང་བ་ 

འདྲིས་ཐག་རིང་བ་ བློ་ཁོག་ཆེ་བ་ ཆོས་ལ་དད་པ་ཆེ་བ་སོོགས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོོ ས་མང་པོ་ཡོད་པས་ གཞན་ལ་མགོ་སྐོོར་གཏོང་བ་སོགས་མ་རབས་ཀྱི་སྤྱོོོད་པའི་

རིིགས་བྱེད་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་

རྒན་ལགས།	 བོད་ཀྱི་འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་ངོ་སྤྲོད་ཆེད་<<མཚེར་ས།>>	ལྟ་བུའི་

གློག་བརྙན་ཐུང་ངུ་ཞིག་སྟོན་རོགས་གནང་།	
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དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་

 སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གསོ་སྐྱོོང་བྱས་ཏེ་འཚོ་བ་སྐྱེེེལ་མཁན་ལ་འབྲོག་པ་ཟེར་ 

 འབྲོག་པ་རྣམས་ས་ཆ་གཅིག་རང་དུ་གཏན་སྡོད་བྱེད་ཀྱིི་མེེེད་

 འབྲོག་པ་རྣམས་སྦྲ་གུར་ནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོོོད་ 

 སྦྲ་གུར་ནི་གཡག་གི་རྩིིད་པ་ལས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིིན་

 སྦྱོོོང་ཚན་

ཀ༽ གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་བྲིས་

 ༡ བོད་ཀྱི་ནང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་མི་འདྲ་བ་གང་རུང་གསུམ་བྲིས་ 

 ༢ འབྲོག་པ་ཞེས་པ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟེར་རམ་

 ༣ འབྲོག་པའི་ཟས་གཙོ་བོོ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ་
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 ༤ འབྲོག་མོ་ཚོས་རྒྱན་ཆ་གང་དང་གང་འདོགས་སྲོལ་ཡོད་དམ་

 ༥ མཚེར་ས་ཞེས་པའི་གོོོ་དོོོན་གང་ཡིན་ནམ་

 ༦ སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གཉིས་མིིང་བྲིིས་

 ༧ འབྲོག་པ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱིི་ལས་འགན་གཙོ་བོོ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ་

ཁ༽ བར་སྟོང་ཁོངས་ཤིག་

 ༡ ཞོ་དང་འོ་མ་སོགས་ཀྱི་སྤྱིི་མིིིང་ལ་�����������������������������ཟེར་

 ༢ �����������������������������ནི་འོོོ་མ་འཇོ་སའི་སྣོོོད་ཡིིན་

 ༣ འབྲོག་པའི་ཟས་ཕལ་ཆེ་བ་�����������������������������ནས་རག་གི་ཡོོོད་

 ༤ �����������������������������ནི་འབྲོོག་པའི་ཁང་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་
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ག༽ གཤམ་གྱི་དཔེ་རིིས་རྣམས་ཀྱི་མིིང་དང་རི་མོོ་སོོ་སོོའིི་འབྲིི་དེེེབ་ནང་བྲིས་

......................................

......................................

...................................... ......................................

......................................

......................................
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ང༽ ཁྱད་པར་བྲིས་

  དེང་སང་མིའིིི་འཚོོ ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་

བྱེད་སྒོ་

༡༽ སློབ་མ་རྣམས་སྡེ་ཚན་སོ་སོོར་བགོས་ཏེ་ འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་སྐོར་གྱང་

སྦྱར་སྟེང་རིི་མོོོ་བྲིིས་ནས་ ཚོན་གཏོང་དུ་འཇུག་དགོས་
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ལས་འཆར་

༡༽ སྦྲ་གུར་མ་ཡིན་པའི་མིི་སྡོོོད་སའི་ཁང་པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གྱི་རིི་མོོོ་བྲིིས་ནས་

ཚོན་ཐོོངས་

༢༽ ཁྱེད་རང་གིས་ཤེས་པའི་འབྲོོག་པའི་སྐོོར་ཡིག་ཕྲེང་ལྔ་བྲིས་
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གཡག་

 གཡག་ནི་གཟུགས་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ནུ་གསོའིི་སེེེམས་ཅན་ཞིག་ཡིིན་

པར་མ་ཟད་ གཡུང་དྭགས་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིིན་ གཡུང་དྭགས་ཟེར་བ་ནི་མིིས་

བདག་སྐྱོོང་བྱེད་པའིི་སྒོོོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཟེར་ མིས་བདག་སྐྱོང་མ་བྱས་

པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རི་དྭགས་ཟེར་

རྨིག་པ་

རྩིད་པ་

རྭ་ཅོ་
ཟེ་བ་རྔ་མ་

༩
སློོོབ་ཚན་
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གཡག་ལ་སོ་མེད་པ་དང་ རྨིག་པ་ཁ་དབྲག་ཡིན་ གཡག་གི་སྤུ་ལ་འཇམ་རྩུབ་

གཉིས་ཡོད་ སྤུ་འཇམ་པ་དེ་ལ་ཁུ་ལུ་དང་ རྩུབ་པ་དེ་ལ་རྩིད་པ་ཟེར་ གཡག་གིི་

མགོ་ཆེན་པོོ་དང་ རྔ་མ་མཐུག་པོ་ཡོད་ གཡག་མང་ཆེ་བའིི་མགོོ་ལ་རྭ་ཅོ་གཉིས་

རེ་ཡོོོད་ གཡག་གི་གཟུགས་པོའིི་མཐོོ་ཤོོས་ནི་ཟེ་བ་ཡིན་

གཡག་གི་སྤུ་མདོག་

 གཡག་ལ་སྤུ་མདོག་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་   གཡག་ཁ་ཤས་ཁམ་པ་དང་  

ཁ་ཤས་གྭ་ཁྲ་  ཁ་ཤས་བྲེ་བོོ་  ཁ་ཤས་དཀར་པོ་  ཁ་ཤས་ནག་པོ་སོོགས་སྣ་

ཚོོ གས་ཡོད་ གཡག་མང་ཆེ་བའིི་སྤུ་མདོག་ནག་པོ་ཡིན་  གཡག་ནི་གཟུགས་

སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ་ བདེ་རྩལ་ཡང་དོད་པོ་ཡོོད་སྟབས་ 
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ལམ་ཕྲང་དང་ རྫ་གསེབ་ གྲོག་རོང་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པར་འགྲོ་ཐུབ་  རྒྱུག་

ཆུ་ཆེན་པོ་དང་གཙང་པོགས་བརྒལ་ནས་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོོོད་

གཡག་གིི་སྡོོད་ས་དང་ཟས་

 གཡག་ནི་གནམ་གཤིས་གྲང་མོ་དང་ ས་ཆ་སྐམ་པོ་ ཆ་སྙོམས་མཐོ་ཚད་རྒྱ་

གཡག་བྲེ་བོོོ་ གཡག་ཁམ་པ་

གཡག་དཀར་པོ་ གཡག་གྭ་ཁྲ་

གཡག་གྭ་པ་ གཡག་རོག་པོ་
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མཚོ་ལས་མི་ཊར་ལྔ་སྟོང་ཡན་གྱི་ས་ཆར་སྡོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོོད་ དེ་ལྟར་སྡོད་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་ གཡག་གི་ལུས་ལ་སྐྱེས་པའི་ཁུ་ལུ་དང་རྩིད་པ་མཐུག་པོ་ཡོད་པས་ཡིན་

 གཡག་ནི་སྤང་རྩྭ་ཟ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད་ དགུན་དུས་སུ་ཤ་ཤེད་ཡག་པོོ་ཡོོང་ཆེད་

གཡག་ལ་སྤགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་  དེ་ལ་གསོས་ཀྱང་ཟེར་

གཡག་གི་བེད་སྤྱོད་

 གཡག་ནི་བེད་སྤྱོོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྲོོོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་  འབྲོག་པ་དང་

གཡག་གཉིས་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ མཚམས་རེར་འབྲོོག་པས་གཡག་ལ་དོ་པོོ་ 

བཀལ་ནས་ཐག་རིང་པོོར་འགྲོ་གི་ཡོོད་ དེ་ཚོ་ལ་ཁལ་གཡག་ཟེར་ ས་ཆ་ཁ་ཤས་

ལ་གཡག་གིས་ཞིིང་ཁ་རྨོད་ཀྱི་ཡོོད་ དེ་ཚོ་ལ་རྨོན་གཡག་ཟེར་ 
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འབྲི་གཡག་ལས་བྱུང་བའི་ཐོོན་རྫས་

 གཡག་ནི་ས་མཐོར་གནས་པའི་མིི་ཚོར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའིི་ནོོོར་ཞིག་ཡིན་

གཡག་གི་ལུས་ལས་བྱུང་བའི་ཁུ་ལུ་དང་རྩིད་པ་ནི་ཐག་པ་དང་ ཕྱ་ར་ ལྟོ་ཕད་ སྦྲ་

གུར་སོགས་བཟོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་ ཀོ་བ་ནི་སྒ་དང་ ལྷམ་ རྟ་སྒྲོ་ ཀོ་གྲུ་ 

རྒྱུན་བུ་སོགས་བཟོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ 

སྦྲ་གུར་ འུར་རྡོ་ ལྷམ་ སྣ་རུ་ ཀོ་གྲུ་

ད་དུང་གཡག་གི་རྭ་ཅོ་ལས་སྣ་རུ་བཟོ་བ་དང་ ལྕི་བ་ནིི་མེ་ཤིིང་དང་  ལུད་ལ་བེད་སྤྱོོད་

གཏོང་གི་ཡོོད་ གཡག་གི་རྔ་མ་ནི་ཐལ་རྡུལ་འཕྱག་བྱེད་དང་ འབུ་དཀྲོག་བྱེད་དུ་བེད་

སྤྱོོད་གཏོང་གི་ཡོོོད་  བོད་ནང་གནམ་གཤིས་གྲང་མོ་ཡོད་སྟབས་ ཤ་མི་ཟ་ཀ་མེད་
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ཡིིན་ བོད་མི་ཚོོ ས་གཡག་ཤ་ནི་ཤ་ཡི་ནང་ནས་བྲོ་བ་དང་བཅུད་ཆེ་ཤོོས་ཤིིག་ཏུ་བརྩི་

འབྲི་ནིི་མོོོ་རེད་ 

 འབྲི་མོོོ་ལས་འོ་མ་འཇོ་བ་དང་ འོ་མ་ལས་ཞོ་དང་མར་ ཕྱུ་ར་སོོགས་ཐོན་གྱི་

ཡོོད་ བོད་མི་ཚོོ ས་འབྲིི་མར་ནི་མར་གྱི་ནང་ནས་ཡག་ཤོས་སུ་བརྩི་བ་རེད་ མར་ནི་

རྒྱུན་དུ་བེད་སྤྱོད་ཆེན་པོོ་ཡོད་ དཔེར་ན་ བོད་ཇ་དང་ ཇ་རྡུར་ སྤགས་ ཐུད་སོགས་བཟོ་

བར་མར་དགོས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ ཚོགས་དང་ མཆོད་མེ་ སོོགས་ལ་མར་ངེས་པར་

དུ་དགོས་པ་ཡིན་ མདོར་ན་ འབྲི་གཡག་གཉིས་ནིི་མིི་དང་འདྲིིས་ཆེ ་བ་ གཤིས་ཀ་

འཇམ་པ་ བོད་མི་སྤྱིི་དང་ཁྱད་པར་དུ་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཆེན་

པོ་ཡོད་པའི་ནོོོར་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིིན་
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ཀོ་བ་

ཀོ་གྲུ་ རྟ་སྒྲོ་ ལྷམ་ རྐྱལ་བ་ ཀོ་ཐག་

རྩིད་པ་ ཁུ་ལུ་

རྒྱུན་བུ་

སྤུ་

ཕྱ་ར་ ཐག་པ་ སྦྲ་གུར་ ལྟོ་ཕད་ སླེའུ་

སྤྲི་ ཞོ་

འོ་མ་

མར་ ད་ར་

འབྲི་ གཡག་

ཕྱུ་ར་
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དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་

 གཡག་ནི་བོོོད་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིིན་

 ནོར་ཕོ་ལ་གཡག་དང་ མོ་ལ་འབྲི་ཟེར་

 གཡག་གི་སྤུ་འཇམ་པ་དེ་ལ་ཁུ་ལུ་དང་ རྩུབ་པ་དེ་ལ་རྩིད་པ་ཟེར་

 གཡག་གི་གཟུགས་པོའིི་མཐོ་ཤོས་ནི་ཟེ་བ་ཡིན་

 གཡག་ནི་རྩྭ་ཟན་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིིན་

 གཡག་ནི་ས་ཆ་གྲང་མོ་དང་སྐམ་པོར་སྡོད་ཐུབ་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིིན་

 སྦྱོོོང་ཚན་

ཀ༽ ཁོངས་གཏོགས་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ནོར་རྟགས་རྒྱོབ་
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༡ འོ་མ་ནས་

 སྤྲི་ རྩམ་པ་ ཞོ་ མར་

༢ ཀོ་བ་ནས་

 ཀོ་གྲུ་ རྟ་སྒྲོ་ ཅོག་ཙེ་ རྒྱུན་བུ་

༣ ཁུ་ལུ་ནས་

 འོ་ཟོོ་ ལྟོ་ཕད་ ཕྱ་ར་ སླེའུ་

༤ རྩིད་པ་ནས་

 ཕྱ་ར་ སྦྲ་གུར་ ཐག་པ་ ཕྱུ་ར་

༥ གཡུང་དྭགས་སེམས་ཅན་

 གཡག་ སྟག་ འབྲི་ ལུག་
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ཁ༽ ཀ་སྡེ་དང་ཁ་སྡེ་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྦྱོར་བྱ་དགོས་

ཀ་སྡེ་

གཡག་རྔ་ནི་

བེའུ་ནིི་

རྭ་ཅོ་ནས་

རོག་པོ་ནིི་

ལྕི་བ་ནིི་

   ཁ་སྡེ་

མེ་ཤིིང་དང་ལུད་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

གཡག་ནག་པོ་ལ་ཟེར་

གཡག་དང་འབྲི་གཉིིས་ཀྱིི་ཕྲུུ་གུུ་ལ་ཟེར་

རྣ་རུ་དང་ཆ་རུ་བཟོ་བ་རེད་

ཐལ་རྡུལ་འཕྱག་བྱེད་ལ་བེད་སྤྱོོད་བྱེད་

ག༽ གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་བྲིས་

 ༡ བོད་མི་སྤྱིི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོོོས་ཀྱིི་སྲོོོག་ཆགས་དེ་གང་ཡིན་ནམ་

 ༢ གཡག་བོད་ལ་གནས་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་
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 ༣ ཁུ་ལུ་དང་རྩིད་པའིི་ཁྱད་པར་བྲིས་

 ༤ འབྲིའིིི་ཕན་ཐོགས་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་

ང༽ བར་སྟོང་རྣམས་ཁོངས་ཤིག་

འབྲི་མར་བེད་སྤྱོོད་
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ཅ༽ གཤམ་གྱི་དངོོོས་རྫས་རྣམས་ཀྱི་མིིང་བྲིིས་

.................................... ....................................

.................................... ....................................

.................................... ....................................

 དངོོས་རྫས་ མིང་ དངོོས་རྫས་ མིང་

བྱེད་སྒོ་

གཡག་གི་རིི་མོོོར་ཚོན་བཏང་སྟེ་མདའ་རྟགས་འཐེན་པ་རྣམས་ཀྱི་མིིང་བྲིིས་
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ལས་འཆར་

༡༽ གཡག་དང་མ་ཧེ་གཉིིས་བར་ལ་ཁྱད་པར་གསུམ་རེ་བཙལ་ནས་བྲིས་

༢༽ གཡག་མ་ཡིན་པའི་གཡུང་དྭགས་སེམས་ཅན་གཞན་ལྔ་ཡི་དཔར་བཙལ་ནས་ 

མིང་དང་ ཟས་ བེད་སྤྱོོད་བཅས་གྱང་སྦྱར་སྟེང་བྲིིས་

རྒན་ལགས།	 གཤམ་གྱི་ལས་འཆར་རྣམས་སློབ་མ་རེ་རེའམ།	 ཡང་ན་སྡེ་

ཚན་སོ་སོ་གང་འསོ་ལ་གཟིགས་ནས་གནང་དུ་འཇུག་དགོས།

དཔེར་ན་

མིིང་ ������������������������������������

ཟས་ ������������������������������������

བེད་སྤྱོོད་ �������������������������������


