
�་�ོད་�་�ོད་�་�ོད་�་�ོད་�་�ོད་�་�ོད་�་�ོད་�་�ོད་

གཡག་ནི་�་ཟ་མཁན་
སེམས་ཅན་རེད། 

�་ས་འ�ོ་བ ག་གཏོང་གི་འ�ག་ཨེ།  ལོ་ ོང་གི་
རིང་�་ས་ ང་�ོབ་�ེད་མཁན་ང་ཚ�་ཡིན།  
མ་གཞི་ནས། ཕ་གི་འ ལ་འཁོར་དེ་ག་རི་རེད།

ང་ཚ�ས་�ིད་ག�ང་བཀག་འགོག་�ས་མ་ བ་ཙང་། 
ཨ་ཕས་གཡག་ཚང་མ་བཙ�ང་པ་རེད།  ང་ཚ�་ནི་
�་ ོད་�ི་འ ོག་པ་མཐའ་མ་དེ་ཆགས་ས་རེད། 

  

�་མགོ་མ། ད་ཅི་
 �ེད་ན་དགའ།

རྫ་སྟོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། ཚན་པ་ ་པ།

ཕ་གི་ཨེ།  ཧ།  �ལ་ཁབ་
ཡར་�ས་�ི་ཆེད་རེད། 

�ོད་�ི་གཡག་ མས་�ིས་�་ཟ་ཡ་མང་�ག་
གི་འ�ག 

ངའི་མིང་བདེ་�ིད་ཡིན། ཁམས་�་ ོད་ལ་�ོད་�ི་ཡོད། ང་ཚ�ར་�་ཐང་ཧ་ཅང་�་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ང་ཚ�འི་ཕ་�ལ་ནས་ཨེ་ཤེ་ཡའི་གཙང་པོ་ཆེན་པོ་ག མ་བ�ར་�ི་ཡོད་རེད། ངའི་ཨ་ཕ་འ ོག་པ་ཡིན་པ་
མ་ཟད་ཁོང་གི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ཚ�་ཡང་འ ོག་པ་རེད། ང་ཚ�ས་གཡག་འཚ�་བཞིན་སོ་སོའ་ས་ཆར་
བདག་པོ་�ག་གི་ཡོད།

ིན་མ་གཅིག  �ིད་ག�ང་�ེབས་ནས་
“འ ོག་པ་ཚང་མ་�ོ་དགོས་རེད་” ཟེར། 

ང་ཚ�འི་ས་ཆར་གཡག་མང་པོ་ཡོད་ཙང་།  
བོད་ཡོངས་�ོགས་ལ་�ད་�གས་ཡོད་རེད། 

བཤད་མ་ཡོང་། �་ས་ཚང་མ་
འ�ོ་བ ག་གཏོང་གི་འ�ག 

གཡག་ཟེར་�ས་ ་ ང་འ�་བོ་ཡོད་
པ་དང་།   ཁོང་ཚ�འི་�ིད་པ་དེ་ལ་
ཡོན་ཏན་ཞེ་�ག་ཡོད་རེད། 

འདི་ངའི་གཡག་�་མགོ་མ་རེད། 



ཧ། ཁང་པ་གནམ་ནས་ཟག་གི་ཡོད་རེད་
བསམ་�ི་འ�ག་པས།  ཁང་པའི་རིན་པ་
ཆ་ཚང་མ་�ད་རང་�ད་རེད།
ངས་�ེད་ཚ�ར་�་བ་གཅིག་
ཡང་�ར་�ས་ཚ�ད་

�ོད་ཆོག

འོ་�ི།  ད�ལ་འདི་འ�་མང་པོ།  
ང་ཚ�ས་ག་པར་ནས་འ�ེར་ཡོང་
དགོས་རེད། 

�ད་པ་བེད་�ོད་ཐོངས། 
ཕ་གི་ཕོ་གསར་ཚ�་ལ་ད�ལ་
དེ་འ�་མང་པོ་འ�ག་པ།  
ཁོ་ཚ�་ནང་བཞིན་ད�ར་�་
ད�ན་འ�་བ�ོ་�་སོང་།

དེ་མིན་ན།  མཐར་�ིན་ནང་བཞིན་�ག་�ད་
བ�བ་ནས་�ོད། ཁོང་ཚ�འི་ནང་མིར་དཀའ་ངལ་
དང་�ོག་�་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། 

�ོས་དང་། འདི་�ིད་ག�ང་གིས་

�ོད་�ི་འཚ�་�ོད་དེང་རབས་ཅན་�

བ�ར་བའི་ལས་འཆར་ཞིག་རེད། 

�ོད་�ིས་དེ་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ན། 

�ིད་ག�ང་དང་�ིམས། �ི་ཚ�གས་ 

�ི་�ིག་འ�གས་བཅས་ལ་ངོ་�ོལ་

�ེད་པ་དང་གཅིག་པ་རེད། 

�ོད་ལ་�ིམས་�ི་�ོར་བ�བ་དགོས་
�ང་ན་ཨ་མ་�ན་ཡ་བཟོ་ཡོང་། གང་�ར།  �་བ་གཅིག་ནང་ད�ལ་

ཆ་ཚང་�ོད་ཚར་དགོས་རེད་དོ། 

ཕག་གདོང་ཁོ།   ངས་
གཙབ་ཞོག་དགོས།  

�ོད་ཁང་�ིང་�ེ་པོ་འ�ག་ག  ཧ་ཧ།  �ེད་ཚ�ས་
འདི་འ�་ཁང་པ་མཐོང་�ོང་ཡོད་�ི་མ་རེད།  
གན་�འི་ཆེད་�་འདི་ལ་མིང་�གས་�ོབས།

ག་རེ། 

ཇོ་རིན་པོ།  �ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་�་ཐང་

འ�ོག   ད་ད�ལ་འ�ོག་�ིས་ཡོད་དམ། 

བདེ་�ིད། འདིར་ཤོག

ཨ་ཕ། ཅི་རེད་དམ། 

འདི་ནང་ག་རེ་ལབ་འ�ག་གམ། 

“ཁང་པ་འ�གས་�ན་�ི་འ�ོ་སོང་ཆ་ཚང་
མི་ཚང་རང་ངོས་ནས་�ོད་དགོས་པའི་གན་�། ”?

ཡིན་�ི་མ་རེད། ང་ཚ�ར་ལབ་ཡ་
ལ་ཁང་པའི་འ�ོ་སོང་�ིད་ག�ང་
གིས་�ད་ཚར་བ་རེད་ཟེར། 

�ོད་ཁང་�ིང་�ེ་པོ་འ�ག་ག  ཧ་ཧ།  �ེད་ཚ�ས་
འདི་འ�་ཁང་པ་མཐོང་�ོང་ཡོད་�ི་མ་རེད།  
�ོད་ཁང་�ིང་�ེ་པོ་འ�ག་ག  ཧ་ཧ།  �ེད་ཚ�ས་
འདི་འ�་ཁང་པ་མཐོང་�ོང་ཡོད་�ི་མ་རེད།  
�ོད་ཁང་�ིང་�ེ་པོ་འ�ག་ག  ཧ་ཧ།  �ེད་ཚ�ས་

ཨ་ཕ། ཅི་རེད་དམ། 

“ཁང་པ་འ�གས་�ན་�ི་འ�ོ་སོང་ཆ་ཚང་
མི་ཚང་རང་ངོས་ནས་�ོད་དགོས་པའི་གན་�། ”?མི་ཚང་རང་ངོས་ནས་�ོད་དགོས་པའི་གན་�། ”?
“ཁང་པ་འ�གས་�ན་�ི་འ�ོ་སོང་ཆ་ཚང་
མི་ཚང་རང་ངོས་ནས་�ོད་དགོས་པའི་གན་�། ”?
“ཁང་པ་འ�གས་�ན་�ི་འ�ོ་སོང་ཆ་ཚང་

�ིད་ག�ང་གིས་ང་ཚ�་�་ཐང་�་ཆེན་པོ་དེའི་རང་དབང་ག�གས་ནས་
ཨར་འདམ་�ིས་བཟོས་པའི་�ོད་ཁང་ལ་�ོར་བ�ག་སོང་།   ང་ཚ�་དེར་
�ེབས་�ས་�ོད་ཁང་ཕལ་ཆེ་བ་བ�བ་�ང་ཚར་མི་འ�ག ང་ཚ�་གཞིས་
མ་ཆགས་གོང་�ིད་ག�ང་གི་ལས་�ེད་པ་ཞིག་བ�་བ�ོར་ལ་
�ེབས་སོང་། 

རྫ་སྟོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། 
ཚན་པ་ ི ་པ།



�ས་ངན། གཡག་འདི་ཚ�་འ�ོ་ཚར་ཡ་མི་འ�ག

�ལ་ཁབ་འ�གས་�ན་�ི་ལམ་ཁ་བཀག་མཁན་

ེན་པ་གཅིག་�ེས་ལ་གཅིག་ཡོང་གི་འ�ག

་ཡེ། ད་གཡག་�ོད་པོ་དེ་ལ་ ང་ན་
མ་གཏོགས་ ན་ས་མ་རེད།

འོ་ཡག་�ང

ད་ཡ ིན་ན

ོས།  ོས།
མ�ོགས་པོར་ ོས། 

དཔོན་པོ་ལགས། ང་གོས་ ང་
ནང་ལ་གཅིན་པ་ཤོར་སོང

གཡག་དེ་�ིན་སོང་ངམ། 

ཚན་པ་ ་པ།

་ཡེ། ད་གཡག་�ོད་པོ་དེ་ལ་ ང་ན་
མ་གཏོགས་ ན་ས་མ་རེད།

་ཡེ། ད་གཡག་�ོད་པོ་དེ་ལ་ ང་ན་
མ་གཏོགས་ ན་ས་མ་རེད།

་ཡེ། ད་གཡག་�ོད་པོ་དེ་ལ་ ང་ན་

འོ་ཡག་�ང

ད་ཡ ིན་ན་ཡ ིན་ན

ོས།  ོས།
མ�ོགས་པོར་ ོས། 

ོས།  ོས།
མ�ོགས་པོར་ ོས། 

ོས།  ོས། དཔོན་པོ་ལགས། ང་གོས་ ང་
ནང་ལ་གཅིན་པ་ཤོར་སོང
དཔོན་པོ་ལགས། ང་གོས་ ང་
ནང་ལ་གཅིན་པ་ཤོར་སོང
དཔོན་པོ་ལགས། ང་གོས་ ང་

གཡག་དེ་�ིན་སོང་ངམ། 

�ས་ཚ �ད་འད ིའ ི ་�བས།  �་ནག་ནས་གཏ ེར་ཁ་ ོག་མཁན་ མས་�ང་� ེབས།  ཁ ོང་ཚ �ས་ས་གནས་� ི ་ལས་� ེད་
མས་ལ་ ོག་ ན་�ད་ནས་ཆ ོག་མཆན་བ�ངས།   ད་�་ང་ཚ � ་�་ཐང་ལ་མ ེད་ཙང་ །    ཁ ོང་ཚ �ར་བཀག་འགོག

�ེད་མཁན་ ་ཡང་མ ེད་པར་གཏ ེར་ཁ་ ོག་ག ི ་ཡ ོད་ར ེད། 

རྫ་སྟོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། 

འོན་�ང་།  གཏེར་ཁ་ ོག་འདོན་�ིས་ང་ཚ�འི་
ཁོར་�ག་དང་འཚ�་བ་�ེལ་ ངས་ཡོངས་�ོགས་
�་མེད་གཏོང་གི་འ�ག

ད་�ང་། ཁོར་�ག་ལ་འབག་བཙ�ག་བཟོས་པས། 
གས་ཟོག་ཤི་བ་དང་།   མ་མར་གནོད་པ། 

�ེ་འཕེལ་ལ་གནོད་པ་བཅས་ཡོང་གི་ཡོད། 

ན་ནད་�་�འི་ན་ ་ཚབས་ཆེན་

རིགས་�ང་འ�ང་གི་ཡོད།  



།

ངས་གོ་ཡག་ལ།  ཁོ་ཚ�འི་གཏེར་ ོག་འདོན་�ི་
ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་
ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།

ཡིན་ནའང་ཁག་པོ་རེད། 
ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་ན་ 
ང་ཚ�ར་ལམ་སེང་ཆབ་�ིད་
�ི་ནག་ ེས་འ�གས་�ི་རེད།

འོ་རེད། མཐར་�ིན་�ི་ནང་མིས་
ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་པའི་�ེས་ལ་ 
དཀའ་ངལ་མང་པོ་�ངས་པ་རེད། 

ཡིན་ནའང་། ད་ཐེངས་
འ�་གི་མ་རེད།

གཅིག་ནས་ང་ཚ�ས་ཁོར་�ག་གི་
�ོར་གཅིག་པོ་ ེང་དགོས། 

ག ིས་ནས་�ིད་འ ན་
ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ི་
ག ང་ མས་བེད་�ོད་
གཏོང་དགོས།

བདེ་�ིད། ཕ་གི་�ོད་�ི་གཡག་
མ་རེད་དམ། 

ངའི་གཡག  �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། 

�ིང་�ེ། ཁོ་ལ་ ས་�ོན་
ཕོག་པ་འ�།

ང་ཚ�ས་སོ་སོའ་ ོ་ གས་སེམས་ཅན་དང་
ས་ཆར་ ང་�ོབ་�ེད་ བ་�ི་མི་འ�ག 
བདེ་�ིད། ད་�ེད་ཐབས་མི་འ�ག 

ཕལ་ཆེར། ར་དང་
མ་འ�་བ་ཞིག་�ེད་
དགོས་ས་རེད།

མ་འ�་བ་ཞིག་ཨེ།

go back?

དེ་ག་རང  �་མགོ་མ་ ར་ལོག་པ་དེ་
�གས་མཚན་ཞིག་རེད།    ས་ཆ་འདི་
ང་ཚ�འི་རེད། འདིེ་ལ་ ང་�ོབ་�ེད་ ་ནི་
ང་ཚ�འི་ལས་འགན་རེད། 

ཨ་ཕས་ལས་ཀ་གསར་པ་ཞིག་བཙལ་�ང་མ་�ེད།  �ིད་ག�ང་ནས་རོགས་རམ་ཡང་མ་ཐོབ།  མཐའ་མར་ང་ཚ�་ད�ར་�་ད�ན་འ�་
མ་བ�ོ་རང་བ�ོ་ཆགས།  ཡིན་ནའང་།  ད�ར་�་ད�ན་འ�་�ེད་ ་ཁག་ ་ཁག་ ་འ�ོ་གི་འ�ག   ཨ་ཕས་ང་ཚ�འི་འཚ�་བའི་ཐོག་
སེམས་�ལ་མེད་མདོག་མདོག་�ེད་�ང་།  ཁོང་གི་སེམས་ནང་དངངས་ ག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ངས་ཚ�ར་ བ་�ི་འ�ག   

ངའི་གཡག  ངའི་གཡག  ངའི་གཡག  ངའི་གཡག  ངའི་གཡག  ངའི་གཡག  ངའི་གཡག  ངའི་གཡག  ངའི་གཡག  �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། �་མགོ་མ། 

�ིང་�ེ། ཁོ་ལ་ ས་�ོན་�ིང་�ེ། ཁོ་ལ་ ས་�ོན་�ིང་�ེ། ཁོ་ལ་ ས་�ོན་
ཕོག་པ་འ�།
�ིང་�ེ། ཁོ་ལ་ ས་�ོན་
ཕོག་པ་འ�།
�ིང་�ེ། ཁོ་ལ་ ས་�ོན་

ང་ཚ�ས་སོ་སོའ་ ོ་ གས་སེམས་ཅན་དང་ང་ཚ�ས་སོ་སོའ་ ོ་ གས་སེམས་ཅན་དང་ང་ཚ�ས་སོ་སོའ་ ོ་ གས་སེམས་ཅན་དང་ང་ཚ�ས་སོ་སོའ་ ོ་ གས་སེམས་ཅན་དང་
ས་ཆར་ ང་�ོབ་�ེད་ བ་�ི་མི་འ�ག ས་ཆར་ ང་�ོབ་�ེད་ བ་�ི་མི་འ�ག 
ང་ཚ�ས་སོ་སོའ་ ོ་ གས་སེམས་ཅན་དང་
ས་ཆར་ ང་�ོབ་�ེད་ བ་�ི་མི་འ�ག 
ང་ཚ�ས་སོ་སོའ་ ོ་ གས་སེམས་ཅན་དང་

བདེ་�ིད། ད་�ེད་ཐབས་མི་འ�ག བདེ་�ིད། ད་�ེད་ཐབས་མི་འ�ག 
ས་ཆར་ ང་�ོབ་�ེད་ བ་�ི་མི་འ�ག 
བདེ་�ིད། ད་�ེད་ཐབས་མི་འ�ག 
ས་ཆར་ ང་�ོབ་�ེད་ བ་�ི་མི་འ�ག ས་ཆར་ ང་�ོབ་�ེད་ བ་�ི་མི་འ�ག 
བདེ་�ིད། ད་�ེད་ཐབས་མི་འ�ག 
ས་ཆར་ ང་�ོབ་�ེད་ བ་�ི་མི་འ�ག 

ཕལ་ཆེར། ར་དང་
མ་འ�་བ་ཞིག་�ེད་
ཕལ་ཆེར། ར་དང་
མ་འ�་བ་ཞིག་�ེད་
ཕལ་ཆེར། ར་དང་

དགོས་ས་རེད།དགོས་ས་རེད།
མ་འ�་བ་ཞིག་�ེད་
དགོས་ས་རེད།
མ་འ�་བ་ཞིག་�ེད་

མ་འ�་བ་ཞིག་ཨེ།མ་འ�་བ་ཞིག་ཨེ།

go back?

དེ་ག་རང  �་མགོ་མ་ ར་ལོག་པ་དེ་དེ་ག་རང  �་མགོ་མ་ ར་ལོག་པ་དེ་
�གས་མཚན་ཞིག་རེད།    ས་ཆ་འདི་
དེ་ག་རང  �་མགོ་མ་ ར་ལོག་པ་དེ་
�གས་མཚན་ཞིག་རེད།    ས་ཆ་འདི་
དེ་ག་རང  �་མགོ་མ་ ར་ལོག་པ་དེ་

ང་ཚ�འི་རེད། འདིེ་ལ་ ང་�ོབ་�ེད་ ་ནི་ང་ཚ�འི་རེད། འདིེ་ལ་ ང་�ོབ་�ེད་ ་ནི་ང་ཚ�འི་རེད། འདིེ་ལ་ ང་�ོབ་�ེད་ ་ནི་
�གས་མཚན་ཞིག་རེད།    ས་ཆ་འདི་
ང་ཚ�འི་རེད། འདིེ་ལ་ ང་�ོབ་�ེད་ ་ནི་
�གས་མཚན་ཞིག་རེད།    ས་ཆ་འདི་

ང་ཚ�འི་ལས་འགན་རེད། 
ང་ཚ�འི་རེད། འདིེ་ལ་ ང་�ོབ་�ེད་ ་ནི་
ང་ཚ�འི་ལས་འགན་རེད། 
ང་ཚ�འི་རེད། འདིེ་ལ་ ང་�ོབ་�ེད་ ་ནི་

།

ངས་གོ་ཡག་ལ།  ཁོ་ཚ�འི་གཏེར་ ོག་འདོན་�ི་ངས་གོ་ཡག་ལ།  ཁོ་ཚ�འི་གཏེར་ ོག་འདོན་�ི་ངས་གོ་ཡག་ལ།  ཁོ་ཚ�འི་གཏེར་ ོག་འདོན་�ི་
ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་
ངས་གོ་ཡག་ལ།  ཁོ་ཚ�འི་གཏེར་ ོག་འདོན་�ི་
ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་
ངས་གོ་ཡག་ལ།  ཁོ་ཚ�འི་གཏེར་ ོག་འདོན་�ི་ངས་གོ་ཡག་ལ།  ཁོ་ཚ�འི་གཏེར་ ོག་འདོན་�ི་
ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་
ངས་གོ་ཡག་ལ།  ཁོ་ཚ�འི་གཏེར་ ོག་འདོན་�ི་ངས་གོ་ཡག་ལ།  ཁོ་ཚ�འི་གཏེར་ ོག་འདོན་�ི་
ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་
ངས་གོ་ཡག་ལ།  ཁོ་ཚ�འི་གཏེར་ ོག་འདོན་�ི་

ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།
ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་
ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།
ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་
ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།
ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་
ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་གོ་�བས་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།
ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ ན་མ་རེད་ཟེར། དེ་འ�་

ཡིན་ནའང་ཁག་པོ་རེད། 
ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་ན་ 
ཡིན་ནའང་ཁག་པོ་རེད། 
ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་ན་ 
ཡིན་ནའང་ཁག་པོ་རེད། 

ང་ཚ�ར་ལམ་སེང་ཆབ་�ིད་
ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་ན་ 
ང་ཚ�ར་ལམ་སེང་ཆབ་�ིད་
ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་ན་ 

�ི་ནག་ ེས་འ�གས་�ི་རེད།
ང་ཚ�ར་ལམ་སེང་ཆབ་�ིད་
�ི་ནག་ ེས་འ�གས་�ི་རེད།
ང་ཚ�ར་ལམ་སེང་ཆབ་�ིད་

འོ་རེད། མཐར་�ིན་�ི་ནང་མིས་འོ་རེད། མཐར་�ིན་�ི་ནང་མིས་
ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་པའི་�ེས་ལ་ ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་པའི་�ེས་ལ་ 
འོ་རེད། མཐར་�ིན་�ི་ནང་མིས་
ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་པའི་�ེས་ལ་ 
འོ་རེད། མཐར་�ིན་�ི་ནང་མིས་འོ་རེད། མཐར་�ིན་�ི་ནང་མིས་
ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་པའི་�ེས་ལ་ 
འོ་རེད། མཐར་�ིན་�ི་ནང་མིས་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་�ངས་པ་རེད། དཀའ་ངལ་མང་པོ་�ངས་པ་རེད། 
ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་པའི་�ེས་ལ་ 
དཀའ་ངལ་མང་པོ་�ངས་པ་རེད། 
ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་པའི་�ེས་ལ་ ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་པའི་�ེས་ལ་ 
དཀའ་ངལ་མང་པོ་�ངས་པ་རེད། 
ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་པའི་�ེས་ལ་ 

ཡིན་ནའང་། ད་ཐེངས་
འ�་གི་མ་རེད།འ�་གི་མ་རེད།
ཡིན་ནའང་། ད་ཐེངས་
འ�་གི་མ་རེད།
ཡིན་ནའང་། ད་ཐེངས་

གཅིག་ནས་ང་ཚ�ས་ཁོར་�ག་གི་གཅིག་ནས་ང་ཚ�ས་ཁོར་�ག་གི་
འ�་གི་མ་རེད།

གཅིག་ནས་ང་ཚ�ས་ཁོར་�ག་གི་
འ�་གི་མ་རེད།

�ོར་གཅིག་པོ་ ེང་དགོས། �ོར་གཅིག་པོ་ ེང་དགོས། 
གཅིག་ནས་ང་ཚ�ས་ཁོར་�ག་གི་
�ོར་གཅིག་པོ་ ེང་དགོས། 
གཅིག་ནས་ང་ཚ�ས་ཁོར་�ག་གི་གཅིག་ནས་ང་ཚ�ས་ཁོར་�ག་གི་
�ོར་གཅིག་པོ་ ེང་དགོས། 
གཅིག་ནས་ང་ཚ�ས་ཁོར་�ག་གི་

ག ིས་ནས་�ིད་འ ན་ག ིས་ནས་�ིད་འ ན་
ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ི་ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ི་
ག ིས་ནས་�ིད་འ ན་
ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ི་
ག ིས་ནས་�ིད་འ ན་ག ིས་ནས་�ིད་འ ན་
ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ི་
ག ིས་ནས་�ིད་འ ན་

ག ང་ མས་བེད་�ོད་ག ང་ མས་བེད་�ོད་
ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ི་
ག ང་ མས་བེད་�ོད་
ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ི་ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ི་
ག ང་ མས་བེད་�ོད་
ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ི་

གཏོང་དགོས།གཏོང་དགོས།
ག ང་ མས་བེད་�ོད་
གཏོང་དགོས།
ག ང་ མས་བེད་�ོད་ག ང་ མས་བེད་�ོད་
གཏོང་དགོས།
ག ང་ མས་བེད་�ོད་

go back?go back?go back?

ཚན་པ་བཞི་པ།རྫ་སྟོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། 



�ག་ ངས་བཏང་�ས་ང་ཚ�འི་མིག་ནས་
མིག་ ་རང་དབང་མེད་པར་ཤོར་སོང་། 

མི་འ�ོ  ནམ་ཡང་
འ�ོ་གི་མིན། 

ད་�ང་ངོ་�ོལ་�ེད་
མཁན་ཡོད་ན་ཤོག 
�ག་ ངས་གཏོང་ཆོག  

འོ་རེད།

ཡར་ལོངས་�ེ།

འོན་�ང་།  ང་ཚ�ར་བཅར་ ང་
   སོགས་ག་རེ་�ེད་�ང་། 

འཚ་མེད་ཞི་བའི་དམ་བཅའ་དེ་
མ་ཤོར་བ་�ས་པ་ཡིན། 

བར་ཆད་འདི་འ�་མང་པོ་གང་རེད།

�近平�：
我���对待环境就像

对待自己的生命一样

�ལ་ཁབ་ཡར་�ས་�ི་ལམ་འདི་བཀག་ནས།                

�ོད་ ོ་ཁོག་ ་ལ་           ངོམ་�ི་ཡོད།

ལམ་ཁ་�ེས་�ེ། 

ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ིས་ས་ ལ་འདི་ལ་
གཏེར་ཁ་ ོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་
དངོས་ ་�ད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་
ལམ་ཁ་ད་�་རང་འ�ེད་�ི་ཡིན། 

གལ་�ིད།   �ིད་འ ན་

དཔོན་པོ་ལགས། མི་�ད་འ�ོ་
འ�་བོ་འདི་ཚ�་ ན་གི་མི་འ�ག 

ེན་�ོག་པ་འ�ིད་ཡོང་རོགས།

འང་དངངས་ ག་མ་�ེད་ཨ། 

འཇམ་པོའ་ཁ་ལ་མ་ ན་ན།
བ་པོའ་ཞབས་�ི་ ོ་བ་�ོངས།

go back?

དོ་དོ།  �ོད་རང་
ཁ་རོག་�ོད། 

ང་ཚ�་�ོད་ལ་ ག་གི་
མ་རེད་དོ།

�ད་ཆ་དེ་གང་སར་�བ་ནས། ས་ ལ་མི་འ�་བ་ག མ་ལ་ ིན་མ་གཅིག་ནང་བོད་མི་ཆིག་ ོང་ ག་འ �མས་པ་རེད།   ང་ཚ�་ཞི་བའི་
ོ་ནས་ས་ལ་བ�ད་ནས་ཁོང་ཚ�འི་ལམ་ཁ་བཀག་པ་ཡིན།   ང་ཚ�ས་ཁོང་ཚ�ར་གཏེར་ཁ་ ོག་འདོན་མཚམས་འཇོག་�ེད་དགོས་ཅེས་

                                འབོད་ ལ་�ས་པ་ཡིན། 

ཚན་པ་ ་པ།རྫ་སྟོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། 

�ལ་ཁབ་ཡར་�ས་�ི་ལམ་འདི་བཀག་ནས།                �ལ་ཁབ་ཡར་�ས་�ི་ལམ་འདི་བཀག་ནས།                �ལ་ཁབ་ཡར་�ས་�ི་ལམ་འདི་བཀག་ནས།                �ལ་ཁབ་ཡར་�ས་�ི་ལམ་འདི་བཀག་ནས།                �ལ་ཁབ་ཡར་�ས་�ི་ལམ་འདི་བཀག་ནས།                �ལ་ཁབ་ཡར་�ས་�ི་ལམ་འདི་བཀག་ནས།                

�ོད་ ོ་ཁོག་ ་ལ་           ངོམ་�ི་ཡོད།�ོད་ ོ་ཁོག་ ་ལ་           ངོམ་�ི་ཡོད།�ོད་ ོ་ཁོག་ ་ལ་           ངོམ་�ི་ཡོད།�ོད་ ོ་ཁོག་ ་ལ་           ངོམ་�ི་ཡོད།�ོད་ ོ་ཁོག་ ་ལ་           ངོམ་�ི་ཡོད།�ོད་ ོ་ཁོག་ ་ལ་           ངོམ་�ི་ཡོད།�ོད་ ོ་ཁོག་ ་ལ་           ངོམ་�ི་ཡོད།�ོད་ ོ་ཁོག་ ་ལ་           ངོམ་�ི་ཡོད།

ལམ་ཁ་�ེས་�ེ། ལམ་ཁ་�ེས་�ེ། ལམ་ཁ་�ེས་�ེ། 

ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ིས་ས་ ལ་འདི་ལ་�ིས་ས་ ལ་འདི་ལ་
གཏེར་ཁ་ ོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གཏེར་ཁ་ ོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གཏེར་ཁ་ ོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གཏེར་ཁ་ ོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་
ཞིས་ཅིན་ཕིན་
གཏེར་ཁ་ ོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་
ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ིས་ས་ ལ་འདི་ལ་
གཏེར་ཁ་ ོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་

�ིས་ས་ ལ་འདི་ལ་�ིས་ས་ ལ་འདི་ལ་
གཏེར་ཁ་ ོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་

�ིས་ས་ ལ་འདི་ལ་

དངོས་ ་�ད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་དངོས་ ་�ད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་
གཏེར་ཁ་ ོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་
དངོས་ ་�ད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་
གཏེར་ཁ་ ོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གཏེར་ཁ་ ོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་
དངོས་ ་�ད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་
གཏེར་ཁ་ ོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་

ལམ་ཁ་ད་�་རང་འ�ེད་�ི་ཡིན། ལམ་ཁ་ད་�་རང་འ�ེད་�ི་ཡིན། ལམ་ཁ་ད་�་རང་འ�ེད་�ི་ཡིན། ལམ་ཁ་ད་�་རང་འ�ེད་�ི་ཡིན། 
དངོས་ ་�ད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་
ལམ་ཁ་ད་�་རང་འ�ེད་�ི་ཡིན། 
དངོས་ ་�ད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་དངོས་ ་�ད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་
ལམ་ཁ་ད་�་རང་འ�ེད་�ི་ཡིན། 
དངོས་ ་�ད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་

གལ་�ིད།   གལ་�ིད།   �ིད་འ ན་�ིད་འ ན་

དཔོན་པོ་ལགས། མི་�ད་འ�ོ་དཔོན་པོ་ལགས། མི་�ད་འ�ོ་
འ�་བོ་འདི་ཚ�་ ན་གི་མི་འ�ག འ�་བོ་འདི་ཚ�་ ན་གི་མི་འ�ག འ�་བོ་འདི་ཚ�་ ན་གི་མི་འ�ག 
དཔོན་པོ་ལགས། མི་�ད་འ�ོ་
འ�་བོ་འདི་ཚ�་ ན་གི་མི་འ�ག 
དཔོན་པོ་ལགས། མི་�ད་འ�ོ་དཔོན་པོ་ལགས། མི་�ད་འ�ོ་
འ�་བོ་འདི་ཚ�་ ན་གི་མི་འ�ག 
དཔོན་པོ་ལགས། མི་�ད་འ�ོ་

ེན་�ོག་པ་འ�ིད་ཡོང་རོགས།ེན་�ོག་པ་འ�ིད་ཡོང་རོགས།
འ�་བོ་འདི་ཚ�་ ན་གི་མི་འ�ག 

ེན་�ོག་པ་འ�ིད་ཡོང་རོགས།
འ�་བོ་འདི་ཚ�་ ན་གི་མི་འ�ག འ�་བོ་འདི་ཚ�་ ན་གི་མི་འ�ག 

ེན་�ོག་པ་འ�ིད་ཡོང་རོགས།
འ�་བོ་འདི་ཚ�་ ན་གི་མི་འ�ག 

འང་དངངས་ ག་མ་�ེད་ཨ། 

འཇམ་པོའ་ཁ་ལ་མ་ ན་ན།འཇམ་པོའ་ཁ་ལ་མ་ ན་ན།འཇམ་པོའ་ཁ་ལ་མ་ ན་ན།འཇམ་པོའ་ཁ་ལ་མ་ ན་ན།
བ་པོའ་ཞབས་�ི་ ོ་བ་�ོངས།བ་པོའ་ཞབས་�ི་ ོ་བ་�ོངས།བ་པོའ་ཞབས་�ི་ ོ་བ་�ོངས།

འཇམ་པོའ་ཁ་ལ་མ་ ན་ན།
བ་པོའ་ཞབས་�ི་ ོ་བ་�ོངས།

འཇམ་པོའ་ཁ་ལ་མ་ ན་ན།འཇམ་པོའ་ཁ་ལ་མ་ ན་ན།
བ་པོའ་ཞབས་�ི་ ོ་བ་�ོངས།

འཇམ་པོའ་ཁ་ལ་མ་ ན་ན།

go back?go back?go back?

དོ་དོ།  �ོད་རང་
ཁ་རོག་�ོད། ཁ་རོག་�ོད། 

དོ་དོ།  �ོད་རང་
ཁ་རོག་�ོད། 

དོ་དོ།  �ོད་རང་

ང་ཚ�་�ོད་ལ་ ག་གི་
མ་རེད་དོ།

ང་ཚ�་�ོད་ལ་ ག་གི་
མ་རེད་དོ།

ང་ཚ�་�ོད་ལ་ ག་གི་

མི་འ�ོ  ནམ་ཡང་
འ�ོ་གི་མིན། 
མི་འ�ོ  ནམ་ཡང་
འ�ོ་གི་མིན། 
མི་འ�ོ  ནམ་ཡང་

ད་�ང་ངོ་�ོལ་�ེད་ད་�ང་ངོ་�ོལ་�ེད་
མཁན་ཡོད་ན་ཤོག མཁན་ཡོད་ན་ཤོག 
ད་�ང་ངོ་�ོལ་�ེད་
མཁན་ཡོད་ན་ཤོག 
ད་�ང་ངོ་�ོལ་�ེད་ད་�ང་ངོ་�ོལ་�ེད་
མཁན་ཡོད་ན་ཤོག 
ད་�ང་ངོ་�ོལ་�ེད་

�ག་ ངས་གཏོང་ཆོག  �ག་ ངས་གཏོང་ཆོག  
མཁན་ཡོད་ན་ཤོག 
�ག་ ངས་གཏོང་ཆོག  
མཁན་ཡོད་ན་ཤོག མཁན་ཡོད་ན་ཤོག 
�ག་ ངས་གཏོང་ཆོག  
མཁན་ཡོད་ན་ཤོག 

འོ་རེད།འོ་རེད།

ཡར་ལོངས་�ེ།

go back?go back?go back?

�ག་ ངས་བཏང་�ས་ང་ཚ�འི་མིག་ནས་�ག་ ངས་བཏང་�ས་ང་ཚ�འི་མིག་ནས་
མིག་ ་རང་དབང་མེད་པར་ཤོར་སོང་། མིག་ ་རང་དབང་མེད་པར་ཤོར་སོང་། མིག་ ་རང་དབང་མེད་པར་ཤོར་སོང་། མིག་ ་རང་དབང་མེད་པར་ཤོར་སོང་། 

འོན་�ང་།  ང་ཚ�ར་བཅར་ ང་
   སོགས་ག་རེ་�ེད་�ང་། 
འོན་�ང་།  ང་ཚ�ར་བཅར་ ང་
   སོགས་ག་རེ་�ེད་�ང་། 
འོན་�ང་།  ང་ཚ�ར་བཅར་ ང་ འཚ་མེད་ཞི་བའི་དམ་བཅའ་དེ་

མ་ཤོར་བ་�ས་པ་ཡིན། 

�ག་ ངས་བཏང་�ས་ང་ཚ�འི་མིག་ནས་�ག་ ངས་བཏང་�ས་ང་ཚ�འི་མིག་ནས་ འོན་�ང་།  ང་ཚ�ར་བཅར་ ང་ འཚ་མེད་ཞི་བའི་དམ་བཅའ་དེ་



mining protest in Dzatoe

mining
suspended

mining protest in Dzatoe

mining
suspended

ག་པར་�།  ང་ཚ�ས་འཚ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་�ས་དང་
ལས་འ�ལ་ལ་ཡིད་ཆེས་ནམ་ཡང་དོར་མེད། 

མཐའ་མ་དེར་ང་ཚ�་ལ་�ལ་ཁ་ཐོབ་སོང   ་མཚན་ནི།  ང་ཚ�ས་གཏེར་ཁ་ ོག་འདོན་
འགོག་པའི་ཆེད་�་འཐབ་�ས་བཏིང་།  དེ་ནས་ལས་འ�ལ་�ེལ།  ཚང་མས་ཆོད་སེམས་
བ�ན་པོས་ཆིག་�ིལ་�ས་ཙང་།  ང་ཚ�འི་དམིགས་�ལ་དེ་ བ་པ་རེད། 

ཐོག་མར།   ཁོང་ཚ�ས་མི་མང་ལ་�ལ་གཅེས་�ི་
�ོབ་གསོ་ཟེར་ནས། �ིམ་ཚང་རེ་རེར་ཡོང་ནས་
མི་མང་ལ་འ�ི་བ�ད་དང་འ ་བ ང་�ས་སོང  

དེའི་�ེས། ཁོང་ཚ�ས་�ོང་གསེབ་�ི་�ེ་དཔོན་བ�ེས། 
འོན་�ང་�ེ་དཔོན་�ི་ཚབ་ འང་བ�ོ་མ་ བ།

་མཚན་ནི། བོད་མི་གཞན་ཚ�ས་�ེ་དཔོན་�ི་ཚབ་
�ེད་ ར་མོས་མ ་�ས་པ་རེད། 
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ང་ཚ�ས་ཡག་ཤོས་གཅིག་ལ། དམག་མི་ མས་�ིས་
མི་མང་ ང་ལ་�ག་ ངས་གཏོར་བཞིན་པའི་བ�ན་
ང་དེ་�་ཆེར་བ མས།  དེར་གསར་འ ར་བ ད་
ལམ་ཁག་གིས་དོ་ ང་ཆེན་པོ་�ས་སོང་།  

ལོ་�ེས་མར།   ང་ཚ�ས་སོ་སོའ་ས་གནས་�ི་
ལས་�ེད་པ་ཚ�ར་ཡིད་ཆེས་�ེད་ ་མེད་པ་
ཐག་བཅད་ནས། པེ་ཅིང་ལ་�་ག གས་�ེད་�་
�ིན་པ་རེད། 

�ིད་ག�ང་གི་མ�ན་�། ང་ཚ�འི་ས་ ལ་དེ་རང་�ང་
ང་�ོབ་ས་ ལ་ཡིན་པ་དང་།  ས་གནས་དཔོན་པོ་

ཚ�ས་�ིམས་འགལ་�ི་ ོ་ནས་གཞན་ལ་གཏེར་ཁ་
ོག་འདོན་�ེད་�་འ ག་པ་སོགས་�་བ་རེད། 

པེ་ཅིང་�ིད་ག�ང་གིས་ས་གནས་�ིད་ག�ང་ལ་
བཀའ་བཏང་ནས། �་ ོད་ལ་གཏེར་ཁ་ ོག་འདོན་
མཚམས་འཇོག་�ེད་ ་མ་ཟད། གཙང་ག མ་
འ�ང་�ལ་�ི་ས་ ལ་ཚང་མར་གཏེར་ཁ་ ོག་
མི་ཆོག་པ་བཟོས་པ་རེད། 

ད་�ང་། ས་ ལ་འདིར་�ིད་ག�ང་གིས་རང་�ང་
ཁོར་�ག་ ང་�ོབ་�ི་ ལ་ཟེར་ནས་ ོ་རིང་
བ�ངས་པ་མ་ཟད། ར་འ ་བ ང་�ས་པའི་
བོད་མི་ མས་�ང་ ོད་�་བ�ག་པ་རེད། 

གལ་�ིད་ང་ཚ�ས་གནས་ ལ་དེ་གསར་ལམ་ཁག་
ལ་བ མས་ བ་མེད་ན།   ང་ཚ�འི་ས་ཆར་འ�ང་
བཞིན་པའི་ཁོར་�ག་གཏོར་�ོན་དེ་ཕལ་ཆེར་
འགོག་ བ་ཡོད་�ི་མ་རེད། 

ང་ཚ�ས་གནས་ ལ་ ས་ལོན་དང་།  འཆར་གཞི་
བཀོད་�ིག  ལས་འ�ལ་�་�ིག  ཆིག་�ིལ་བཅས་
�ས་ཙང་ བ་འ ས་འདི་�ང་བ་རེད། 

ཚན་པ་ ་པ།རྫ་སྟོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། 



རྫ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་གཏརེ་ཁ་བསྟོགས་འདྟོན་གྱི་ལས་གཞྱི་བཀག་པ། 

 
ནང་དནོ་མདརོ་བསྡུས། 

 
ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ལོར། བོད་ཤར་ཕོགས་སུ་གནས་པའྱི་རྫ་སོད་མྱི་མང་གྱིས། སོ་སོའྱི་ས་ཁུལ་གྱི་གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་བཀག་འགོག་བྱས་བ་མ་ཟད་ 
སོ་སོའྱི་ས་ཁུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཁུལ་བཟོས་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་དེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་། བོད་མྱི་ཆྱིག་ 
སོང་ལྷག་གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་བེྱད་སའྱི་ས་ཁུལ་མྱི་འདྲ་བ་གསུམ་ལ་འཛོམས་ནས་ཞྱི་བའྱི་ངོ་རོལ་བྱས་བ་རེད། ངོ་རོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ངོ་རོལ་དེ་ཆབ་སྱིད་ 
དང་འབེལ་མེད་ཐོག་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནད་དོན་དང་སྱིད་འཛིན་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིན་གྱིས་ཁོར་ཡུག་སོར་ལ་གནང་བའྱི་གསུང་བཤད་དེ་གཙོ་བོར་བཟུང་ན་ཡང་། དྲག་ 
ཆས་ཉེན་རོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངོ་རོལ་བ་རྣམས་ལ་གཅར་རྡུང་དང་རྨས་སོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཤྱིང་། ལྷག་པར་དུ། ངོ་རོལ་བ་གཅྱིག་ཤྱི་བ་དང་གཅྱིག་གྱིས་རང་ 
སོད་གཅོད་རྱིས་བྱས་པ་རེད།  

 
ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་ངོ་རོལ་གྱི་རྱིམ་པ་དང་དམག་མྱིའྱི་དྲག་སོད་སོགས་བརྙན་བླངས་པ་མ་ཟད་དེ་ཕྱི་ལ་བཏང་བ་རེད། དེར་བརེན། གནས་ཚུལ་ 
དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཡང་ཐོན། དེའྱི་རེས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ས་གནས་མྱི་མང་ལ་རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་སོབ་གསོ་སོད་འགོ་བཙུགས། ཡྱིན་ན་ཡང་། 
བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་ཆྱིག་སྱིལ་དམ་པོར་བྱས། གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཁག་དང་ས་གནས་ལས་བེྱད་པར་གནོན་ཤུགས་སོད་ཐབས་དེ་ 
ལེགས་འགྲུབ་མ་ཡོང་ཙང་། ས་གནས་མྱི་མང་གྱིས་ངོ་རོལ་གྱི་བེྱད་ཐབས་བརེས་ཤྱིང་ཁོང་ཚོས་སོ་སོའྱི་སྐུ་ཚབ་པེ་ཅྱིང་ལ་བཏང་། པེ་ཅྱིང་དུ་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་ 
སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་དབུས་གཞུང་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ལས་བེྱད་པ་ཚོ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཡྱིན་པའྱི་སོར་དང་གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆོག་མཆན་རྫུན་མའྱི་ 
ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པའྱི་སོར། ལྷག་པར་དུ། རྫ་སོད་ནྱི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཁུལ་ཡྱིན་པའྱི་སོར་སོགས་ཞུ་གཏུགས་བྱས། དེར་བརེན། དབུས་ 
སྱིད་གཞུང་གྱིས་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་ལ་གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་མཚམས་འཇོག་བེྱད་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་བ་མ་ཟད་ས་ཁུལ་དེ་ས་མོ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ 
ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུབ་སོབ་ཁུལ་ཡྱིན་པའྱི་སོར་ཤེས་རོགས་བསེད། དེ་ནྱི་ས་གནས་མྱི་མང་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།   

གནད་དནོ།  
 

གནས་རྱི་ར་ཆེན་ཁག་གྱི་འདབས་སུ་ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན།  
 

ང་ོརལོ་བྱདེ་མཁན་སུ་རདེ་དམ།  རྫ་སོད་མྱི་མང་། 

ང་ོརལོ་བྱདེ་ས་གང་རདེ་དམ།  མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་གྱི་རྫ་སོད་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཨ་སོད་དང་རྫ་ཆེན། 
སྱི་རྫ་ཡུལ་ཚོ་བཅས་ཀྱི་གཏེར་ཁའྱི་ས་གནས། 

དམྱིགས་ཡུལ།  རྫ་སོད་ཁུལ་གྱི་གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་འགོག་པ། 

ཐབས་ཇུས།  རྫ་སོད་མྱི་མང་གྱི་ཐབས་ཇུས་ཁག་ནྱི།  
 གནད་དོན་དེ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དང་ལོག་ཇ་རུལ་སུངས་གཉྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་བཞག 
 གནད་དོན་དེ་བོད་རྒྱའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་ལྟ་བུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་མེད་ཡྱིན་པ་བཟོས། 

  
 གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་ལ་ངོ་རོལ་རྒྱ་ཆེར་བྱས་པ་མ་ཟད་གནད་དོན་དེ་ཕྱི་བསགས་བྱས། 

དབུས་སྱིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཁྱིད་ཀྱི་བྱ་སོད་ཐེར་འདོན་བྱས། 

འཆར་གཞྱི་བཏང་པ་རདེ་དམ་ག་ོབུ
ར་དུ་བྱུང་པ་རདེ།  

ཁོང་ཚོས་གནད་དོན་མང་ཆེ་བ་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་སོྒ་་ནས་བཀོད་སྱིག་བྱས་པ་རེད། 
དེ་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། 

གནད་དནོ་གྱི་སམོ་གཞྱི།  
 

ལས་འགུལ་བཀོད་སྱིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནད་དོན་དེ་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་ངང་བཀོད་སྱིག་བྱས་པ་རེད། དེ་ཡང་།  
 ངོ་རོལ་དེ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་མེད་བཟོས་པ་མ་ཟད་་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བ། 



 ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁྱིམས་རྨང་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་རྣམས་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པ་
མ་ཟད་ས་ཁུལ་དེ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཁུལ་ཡྱིན་པ་ཡང་གེང་སོང་བྱས།  

 སྱིད་གཞུང་ལ་བོླ་དཀར་ཚུལ་ཡང་བསན། དཔེར་ན། སྱིད་འཛིན་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིན་གྱི་གསུང་བཤད་ 
       བེད་སོད་གཏོང་བ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་དར་བེད་སོད་གཏོང་བ་ལྟ་བུ།  

འག་ོའཁྱིད་དང་ལས་འགུལ་ 
མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས། ད་དུང་ 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་གྱི་འག་ོ 
འཁྱིད་བཅས།  

 ལས་འགུལ་བཀོད་སྱིག་བེྱད་མཁན་གྱི་འགོ་འཁྱིད་རྣམས་སུ་ཡྱིན་དང་ཡང་ན་ཁོང་ཚོས་མཉམ་རུབ་སོྒས་བཀོད་སྱི

ག་བྱས་ཡོད་མེད་་སོགས་གསལ་ཁ་མེད།   
 ས་གནས་ཀྱི་མྱི་མང་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས།  
 ཡུལ་ཚོ་གསུམ་གྱི་སེ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་ཉེན་རོག་པའྱི་དྲག་སོད་ལ་སོན་བརོད་བྱས། འོན་ཀང་། 

ཁོང་ཚོ་ལས་འགུལ་འགོ་ཚུགས་དུས་ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་མེད་གསལ་བོ་མེད། 
 ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ལས་བེྱད་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཡུལ་ཚོའྱི་སེ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་

གོ་གནས་ཕབ་པ་དེར་་སོན་བརོད་བྱས་པ་མ་ཟད་་ཁོང་ཚོའྱི་གོ་གནས་བསར་གསོ་དགོས་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཡྱི་གེ་
ས་གནས་སྱིད་གཞུང་ལ་བཏང་།  

དམྱིགས་འབནེ།   གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་བེྱད་མཁན་རྣམས་དང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཅན་གྱི་ས་གནས་ལས་བེྱད་རྣམས།  
 པེ་ཅྱིང་སྱིད་གཞུང་།  

ཁ་གཏད་ཁག   གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་བེྱད་མཁན་རྣམས། 
 ས་གནས་ཀྱི་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཅན་གྱི་ལས་བེྱད་རྣམས།  

ཐབས་ལམ་ཁག  
 

ཐབས་ལམ་རྱིམ་པ་དང་པ།ོ  
 གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་དེ་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་ཚུལ་དང་ཁོང་ཚོར་སྱིད་གཞུང་གྱི་ཆོག་མཆན་ཡྱི་གེ་མེད་པའྱི་སོར

་གཙོ་བོར་གེང་བ། 
 ས་གནས་མྱི་མང་གྱིས་གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་གྱི་ས་ཁུལ་གསུམ་དུ་ངོ་རོལ་འགོ་བརམས་པ།  

 
ཐབས་ལམ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ།  
 ཡུལ་ཚོ་གསུམ་གྱི་སེ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་དམག་མྱིའྱི་དྲག་སོད་ལ་སོན་བརོད་བྱས་པ་མ་ཟད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་

གྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་གོ་གནས་ཕབ།  
 ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ལས་བེྱད་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་ཚོའྱི་སེ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་གོ་ག

ནས་ཕབ་པ་དེར་སོན་བརོད་དང་་ཁོང་ཚོའྱི་གོ་གནས་བསར་གསོ་དགོས་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཡྱི་གེ་ས་གནས་སྱིད་ག
ཞུང་ལ་བཏང་།  

 ས་གནས་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སེ་དཔོན་ཚོའྱི་གོ་གནས་དེ་རྱིས་མ་བླངས།  
 ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ངོ་རོལ་གྱི་རྱིམ་པ་དག་དང་དམག་མྱིའྱི་དྲག་སོད་ཁག་བརྙན་བླངས་པ་མ་ཟད་གནས་

ཚུལ་ཁག་ཕྱི་ལ་བཏང་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བསགས།  
 ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་པེ་ཅྱིང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བེྱད་དུ་སོང་།  

 
ཐབས་ལམ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་འདྱི་དག་ཁ་གཏད་པའྱི་བྱ་སོད་བཀག་འགོག་གྱི་སད་དུ་འདེམས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། 
གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཐབས་ཇུས་རྱིམ་པ་དང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དམྱིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཡོད་མ་རེད།  
 
ཉནེ་ཁ་ཆུང་ངམ་ཆ།ེ ལས་འགུལ་ཆྱིག་སྱིལ་རདེ་དམ་ཁ་འཐརོ་རདེ།  
ལས་འགུལ་གྱི་བྱ་སོད་གཙོ་བོ་རྣམས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའྱི་གྲས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་དེ་ཡང་ཁོང་ཚོས་ས་གནས་འགའ་ཤས་སུ་ལས་
འགུལ་སེལ་བ་རེད། ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྒང་ལ་དྲག་སོད་སེལ་རུང་།ལས་འགུལ་བ་ 
རྣམས་ཀྱིས་དྲག་སོད་དེ་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁའྱི་གྲོགས་སུ་བེད་སོད་བཏང་བ་རེད། དཔེར་ན། ཁོང་ཚོས་དྲག་སོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་ 
ཁག་བརྙན་བླངས་པ་མ་ཟད་དེ་ཕྱི་ལ་བཀྲམས་ཤྱིང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་ 



བསེད་བེྱད་མཁན་བྱུང་བ་མ་ཟད་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་བཞྱིན་པ་ཁོང་ཚོས་ཕྱི་ལ་བསགས་པ་རེད།   

ཁ་གཏད་པའྱི་ཡ་ལན།   གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་ནྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིན་ཚུལ་གེང་བ། 
 དམག་མྱི་འབོར་ཆེན་སད་བཏང་ནས་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྒང་ལ་དྲག་སོད་སེལ་བ། 
 ཡུལ་ཚོའྱི་སེ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་གོ་གནས་ཕབ་པ། 
 ཡུལ་ཚོའྱི་སེ་དཔོན་རྣམས་དང་ཡུལ་མྱི་རྣམས་ལ་རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་སོབ་གསོ་སད་པ། 
 མ་འོངས་པའྱི་ངོ་རོལ་རྱིགས་ལ་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ།  

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་ 
འབདོ་ཚགི  

ཁངོ་ཚརོ་འབདོ་ཚགི་གསལ་བ་ོཞྱིག་འདུག་གམ། ཁངོ་ཚའོྱི་འབདོ་ཚགི་ཅྱི་ཞྱིག་རདེ་དམ། 
ཁངོ་ཚསོ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འབལེ་བ་བྱས་འདུག་གམ། 
 རྫ་སོད་དུ་གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་བྱས་མྱི་ཆོག  
 རྫ་སོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཁུལ་དུ། 

ས་གནས་ཀྱི་ལས་བེྱད་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བྱ་སོད་ལ་བརེན་ནས་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་གཏེར་ཁ་བསོག
ས་འདོན་འབྱུང་བཞྱིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ།  

 གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་ལ་ངོ་རོལ་བེྱད་མཁན་གྱི་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་སྒང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་དམག་མྱིས་དྲག་སོད་
སེལ་བ།  

 
དེ་ཡང་། ས་གནས་སུ་བྱུང་བའྱི་དམག་མྱིའྱི་དྲག་སོད་ཁག་བརྙན་ཕབ་པ་དང་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ 
གནས་སངས་གསར་འགྱུར་ལ་འགོད་པའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་ 
བེྱད་མཁན་གྱི་མྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད།  

 
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱིས་འདྱི་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་ཡདོ་དམ། གལ་སྱིད་ཡདོ་ན་ཁངོ་ཚསོ་ཅྱི་ཞྱིག་ 
བྱས་ཡདོ་དམ།  
 
ས་གནས་ཀྱི་ངོ་རོལ་དང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་བརྙན་ཐུང་ཁག་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ལ་ཤུགས་ཆེན་སེབས་
པ་རེད། ལས་འགུལ་བཀོད་སྱིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ 
ལམ་ཁག་ལ་སེལ་ནས་གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་བླངས་ཡོད། 
 

 
གྲུབ་འབས་ཁག  
 
འགྱུར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་ཡདོ་པ་དང་དའེྱི་གལ་ཆའེྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་རདེ།  

 རྫ་སོད་ཁུལ་གྱི་གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་རྱིགས་དེ་དབུས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བཀག་པ་རེད། 
 གཏེར་ཁ་བསོགས་འདོན་དེ་རྫ་སོད་གཅྱིག་པོ་མ་ཡྱིན་པར་ཉེ་འཁོར་གྱི་ས་གནས་ཁག་ནས་ཀང་མཚམས་བཞག་པ་རེད།
 ས་ཁུལ་དེ་ཚོ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཁུལ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་བ་རེད།  
 བཀག་ཉར་བྱས་བའྱི་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀོད་པ་རེད།  


