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བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་

ལས་�གས་�ི་འ�ེལ་བཤད།ལས་�གས་�ི་འ�ེལ་བཤད།

བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་

ལས་�གས་�ི་འ�ེལ་བཤད།

 ༄༅།།  ལས་�གས་�ི་�ིང་ད�ས་�་མེ་ཏོག་ 

པ�་དང་། ཤེལ་�ེང་བཀོད་པ་འདིས་བོད་ཆོས་�ན་ 

�ལ་ཁབ་འཕགས་པ་�ན་རས་གཟིགས་�ི་འ�ལ་ཞིང་

ཡིན་པ་མཚ�ན་པ་དང་། གཡས་�་དཔལ་�ན་�་མོའ་�  

�ག་མཚན་བེ་ཅོན་དང་གཡོན་�་གནས་�ང་ཆོས་�ལ་

ཆེན་པོའ་��ག་མཚན་�ེན་མ�ང་བཀོད་པ་འདིས་�ད་

མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་ལས་འ�ལ་ལ་ནམ་ཡང་གཡོལ་མདེ་

�ོངས་�ོགས་མཛད་�ི་ཡོད་མཚ�ན་པ་ཡིན། �ད་མེད་ 

�ན་ཚ�གས་�་ིལས་�གས་�་ིཁ་རིས་དེ་�ར་བཀོད་པའི་

�་མཚན་ནི། �ིག་འ�གས་འདི་བོད་�ི་ཆོས་�ིད་ 

གཉིས་�ི་ད�་�ིད་༸�ི་ནོར་༸གོང་ས་༸�བ་མགོན་

ཆེན་པོའ་�ཡང་དག་པའི་ད�་�ིད་འོག་ཆོལ་ག�མ་�ང་

ཚན་�ི་�ོགས་རིས་�ི་བསམ་�ོ་དོར་ནས་�ལ་ཁབ་ 

དང� མི་རིགས་�ི་ཆབ་�ིད་�་བ་བ�ན་པོ་བ�གས་ཏེ་ 

བོད་དོན་བདེན་པའི་འཐབ་�ོད་མཐའ་འ�ོངས་དང་ཆོས་

དང་རིག་ག�ང་མི་ཉམས་�ན་འཛ�ན་སོགས་བོད་མི་ 

རིགས་�ི་ངོ་བོ་གསོན་གནས་�བ་པའི་ཆེད་�་ཆོལ་
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བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་�ིག་གཞི།བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་�ིག་གཞི།

ལེ་ཚན་དང་པོ། ཚ�གས་པའི་མིང་།ལེ་ཚན་དང་པོ། ཚ�གས་པའི་མིང་།

ལེ་ཚན་གཉིས་པ། ཚ�གས་པའི་ངོ་བོ།ལེ་ཚན་གཉིས་པ། ཚ�གས་པའི་ངོ་བོ།

ག�མ་�ད་མེད་ཡོད་ད་ོཅོག་ག་ི�ལ་གཅེས་�ག་བསམ་

�་ི�ས་པ་གཅགི ་�་�ངས་ཏེ་ལས་འ�ལ་�ེལ་མཁན་�་ི

�ིག་འ�གས་ཤིག་ཡིན་པས་ཉིན་མཚན་�ས་�ག་�་

བ�ན་�ང་དམར་ནག་གཉིས་�ི་མེལ་ཚ�་�ང་�ོབ་ཡོད་

པ་ཡིན།

བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་�ིག་གཞི།

ལེ་ཚན་དང་པོ། ཚ�གས་པའི་མིང་།

བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས།

ལེ་ཚན་གཉིས་པ། ཚ�གས་པའི་ངོ་བོ།

༡༽ ༸�ི་ནོར་༸གོང་ས་༸�བས་མགོན་ཆེན་པོ་ 

མཆོག་དང་། བོད་མིའི་�ིག་འ�གས་�ི་ད�་�ིད་ 

འོག་བོད་མ་ིཡོངས་�་ིཡིད་ལ་བ�ག་པའ་ིའདོད་དོན་འཐབ་

�ོད་ཡང་དག་པ་�ེད་�ད་བོད་�ི་�ད་མེད་ཡོད་དོ་ཅོག་

གི་�ལ་གཅེས་�ག་བསམ་�ིང་�ོབས་འཇོན་ཐང་འ�ལ་

�གས་བཅས་�་ི�ས་�ོབས་གཅིག་�་བ�ས་པའ་ིཆོལ་

ག�མ་བོད་�ི་�ད་མེད་�ི་�ིག་འ�གས་ཤིག་ཡིན།
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ལེ་ཚན་ག�མ་པ།ཚ�གས་པའི་ལས་�ངས་མཐོ་ཤོས།ལེ་ཚན་ག�མ་པ།ཚ�གས་པའི་ལས་�ངས་མཐོ་ཤོས།

ལེ་ཚན་བཞི་པ།ཚ�གས་པའི་དམིགས་�ལ།ལེ་ཚན་བཞི་པ།ཚ�གས་པའི་དམིགས་�ལ།

ཀཀ༽  �ི་ལོ་ ༡༩༥༩ བོད་ས་ཕག་�་བ་གཉིས་པའི་ནང་ 

༢༽  བོད་�་ི�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�་ི�ིག་འ�གས་�་ི 

མཚན་དོན་�་ཆོལ་ག�མ་�ད་མདེ་�་ིདཔར་རསི་ད་ེབཞནི ་

དཔར་�ན་གང་གནང་ཐོག་ངེས་པར་འཁོད་དགོས་�།

ལེ་ཚན་ག�མ་པ།ཚ�གས་པའི་ལས་�ངས་མཐོ་ཤོས།

ད�ས་�ི་�བ་�ན་ལས་ཁང་།

ལེ་ཚན་བཞི་པ།ཚ�གས་པའི་དམིགས་�ལ།

ཀ༽  �ི་ལོ་ ༡༩༥༩ བོད་ས་ཕག་�་བ་གཉིས་པའི་ནང་ 

བོད་�ལ་ཁབ་ཆག་འཇིག་འ�་ོབའ་ིཛ་�ག་ག་ིདཀའ་གནད་ 

འ�ད་�བས་གསར་གཏོད་ད�་བ�ེས་པའི་བོད་�་ི�ད་

མེད་�ན་ཚ�གས་�་ིདམིགས་�ན་�མས་གཞ་ིདང་�་བར་

བ�ང་ཐོག་བོད་�ལ་ཁབ་�ི་མི་འབོར་�ེད་ཀ་ཙམ་

�ད་པའི་�ད་མེད་�མས་ནས་བོད་ག�ང་དམངས་�ི་

བོད་རང་དབང་འཐབ་�ོད་�་ིའ�ལ་�ོད་ལ་ཆོས་�གས་

�ང་ཚན་�ི་བས᪱ ་�ོད་དོར་ནས་འགོ་�ིད་ཡོད་པ་ 

དང་། འཆར་གཞི་ཡོད་པ། �ིག་འ�གས་ཡོད་པ་ 

བཅས་�ི་ཐོག་ནས་རམ་འདེགས་དམ་ཟབ་�་�་དང་། 

�ིད་�ས། �་འཛ�ན་མཛད་�ོགས་བཅས་�ང་བ�ི་ 
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ཁཁ༽ བོད་ཆོས་�ན་�ལ་ཁབ་�ི་�ན་མོང་མ་ཡིན་ 

ལེ་ཚན་�་པ། ཚ�གས་མིའི་འོས་ཆོས།ལེ་ཚན་�་པ། ཚ�གས་མིའི་འོས་ཆོས།

ལག་བ�ར་དང་�གས་�ེལ་བ�ལ་རང་བཞིན་�ི་གོང་

འོག་འ�ེལ་མ�ད་�ི་�་ཟམ་�་�འི་�ས་པ་འདོན་�བ་ 

པ་�་�། 

ཁ༽ བོད་ཆོས་�ན་�ལ་ཁབ་�ི་�ན་མོང་མ་ཡིན་ 

པའི་�ད་ཆོས་མཆོག་ག�མ་གཅིག་བ�ས་འཕགས་

མཆོག་�ན་རས་གཟིགས་ལ་དད་བ�ར་�ོ་�ེ་གཅིག་

གཏོད་དང་། ལས་འ�ས་�ི་གནས་ལ་ཡིད་ཆེས། �་ 

ཆོས་དགེ་བ་བ�་དང་། མི་ཆོས་གཙང་མ་བ�་�ག་ 

སོགས་བོད་མིའི་ཡ་རབས་�་ིགོམས་གཤིས་�ོད་བཟང་

�མས་བདག་གཅེས་�ིས་�ང་�ོབ་�་�འི་ཐོག་མི་ 

རིགས་�ད་གཙང་�ེལ་ཐབས་དང་། �ད་མེད་ཚ�འི་ཤེས་ 

ཡོན་དང་། �མ་ད�ོད་ཡར་�ས་གཏོང་ཐབས་བཅས་ 

ཡིན།

ལེ་ཚན་�་པ། ཚ�གས་མིའི་འོས་ཆོས།

༡༽  བོད་�ལ་ཁབ་�ི་ཆབ་འབངས་�་གཏོགས་པ།

༢༽  རང་གི་�ལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ལ་གཅེས་ཞᨓན་ 

       ཡོད་པ།
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ལེ་ཚན་�ག་པ།ཚ�གས་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་།་ལས་འགན།ལེ་ཚན་�ག་པ།ཚ�གས་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་།་ལས་འགན།

ཡིན་ནའང་། ཡིན་ནའང་། 

༣༽   བོད་�ི་བཅའ་�ིམས་དང་། ཚ�གས་པའི་�ིག་ 

        གཞི་ཁག་ལ་�ང་བ�ི་�་སེམས་ཡོད་པ།

༤༽   �ལ་དོན་ད�་ད�ལ་བ�་�ས་�ི་ལག་དེབ་ 

 ཡོད་པ།

༥༽  ཚ�གས་ད�ལ་བ�་སེམས་ཡོད་པ།

༦༽  དོལ་�ལ་བ�ེན་གསོལ་མི་�ེད་མཁན་ཡིན་ 

 པ།

ལེ་ཚན་�ག་པ།ཚ�གས་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་།་ལས་འགན།

རིག་འཚ�་མ་ཟིན་པ་�ད། ད་ེམིན་རང་ལ་ོབཅ་ོབ�ད་ཡན་ 

་འོས་བ�འི་ཐབ་ཐང་དང་། �ན་ལས་�ི་འོས་མིའི་ 

ཐོབ་ཐང་། ཚ�གས་པའི་དཔལ་འ�ོར་སོགས་ལས་དོན་ 

ཡར་�ས་ལ་�ན་པའི་བསམ་�ལ་འདོན་པའི་འགན་ 

དབང་བཅས་ཡོད། 

ཡིན་ནའང་། 

ཚ�གས་མི་�་ཐད་ནས་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་

པའི་མིང་འ�ེར་ཏེ་ཚ�གས་པའི་དམིགས་�ལ་དང་འགལ་

བའི་ལས་དོན་རིགས་�ེད་མི་ཆོག་པ་ཡིན།
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ལེ་ཚན་བ�ན་པ། ཚ�གས་ཆེན་�ི་དབང་ཚད།ལེ་ཚན་བ�ན་པ། ཚ�གས་ཆེན་�ི་དབང་ཚད།

ལེ་ཚན་བ�ད་པ། ད�ས་�ི་�བ་�ན་ལས།ལེ་ཚན་བ�ད་པ། ད�ས་�ི་�བ་�ན་ལས།

ལེ་ཚན་བ�ན་པ། ཚ�གས་ཆེན་�ི་དབང་ཚད།

༡༽ ཚ�གས་ཆེན་�བས་ས་གནས་སོ་སོའ་�ཚ�གས་ 

 གཙ�་དང་�ང་ཆེ་གཙ�ས་མི་འབོར་ལ་གཞིགས་

 པའི་འ�ས་མི་གཉིས་ནས་�་བར་བཅར་དགོས་

 པ་མ་ཟད། �ན་ལས་གསར་�ིང་གཉིས་ཀ་ནས་ 

 ཚ�གས་བཅར་�་དགོས་པ་ཡིན།

༢༽  ཚ�གས་པའི་�ིག་གཞི་གསར་བཟོ་དང་། བ�ར་ 

 བཅོས། �ོན་�ི་བཅས་ལ་ཚ�གས་ཆེན་�བས་ 

 ལ་ཚ�གས་མི་ངོ་ཡོད་ག�མ་ཆ་གཉིས་�ི་མང་

 མོས་དགོས།

༣༽ བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་ད�ས་�ི་�བ་ 

 �ན་ལས་པ་འོས་འདེམས་�ེད་�།

ལེ་ཚན་བ�ད་པ། ད�ས་�ི་�བ་�ན་ལས།

༡༽  ལེ་ཚན་�་བའ་ིནང་གསལ་�་ིམ�ངས་དགོས་�།

༢༽ ད�ས་�ན་ལས་�ི་�ང་གཞི་འོས་འ�ོ་གང་ 

 ཞིག་ཚ�གས་མ་ིཡིན་དགོས་པ་དང་། ཤེས་ད�ོད་ 

 �ན་པའི་ཐོག་�ི་ཚ�གས་ནང་ཉམས་�ོང་ཅན་

 �ི་�ད་མེད་�གས་ཆོག
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༣༽ ད�ས་�ན་�ོན་འ�ོའ་� འོས་གཞི་ད�ས་ས་ 

 གཉསི ་ནས་འདོན་�་དང་ད�ས་�ན་ལས་�མས་

 ཚ�གས་ཆེན་ཐོག་ནས་འོས་འདེམས་�ི་བ�ོ་

 བཞག་�ས་པ་ཞིག་དགོས།

༤༽ ད�ས་�ན་ལས་�ི་ཚ�གས་གཙ�་ས་གནས་�་ 

 གནས་བ�གས་མེད་པའམ། འ�ར་བ་ནམ་�ིན་ 

 ཚ�གས་གཞནོ་ནས་རང་བཞནི་ཚག� ས་གཙའ� ་ིའགན་

 འ�ར་ལེན་དགོས་པ་ཡིན།

༥༽ ད�ས་�ན་ལས་པའི་�ངས་ཚད་བ�ན་ནས་ 

 བ�་གཅིག་᪠ར་དགོས་�།

༦༽  ཚ�གས་གཙ�་དང་། ཚ�གས་གཞོན། �ང་ཆེ་བཅས་  

 ག�མ་ཚ�གས་ཆེན་ནས་འོས་འདེམས་གནང་

 �།

༧༽  ད�ས་�ན་ལས་�ི་�ས་ཡན་ལོ་ག�མ་ཡིན།

༨༽ ད�ས་�ན་ལས་�ི་ལས་�ན་�་མ�ད་ཐེངས་ 

 གཉིས་གནང་ཆོག་�་དང་།་དེ་�ེས་ལས་�ན་

 གཅིག་བར་མཚམས་འཇོག་དགོས།

༩༽  ལས་འགན་ནི་ཚ�གས་ཆེན་�ིས་གཏན་འབེབས་  

 �ས་པའི་ལས་དོན་ཁག་བ�བ་�་དང་།་དེ་མིན་
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 �་འོས་�བས་བ�ན་བ�བ་�།ས་གནས་�ད་ 

 མེད་�ན་ལས་ཡན་ལག་ཁག་ལ་ལམ་�ོན་དང་

 �ངས་འཛ�ན་�་�།

༡༠༽ གཏན་བ�གས་ད�ས་�ན་ལས་�ང་མཐའ་ 

 �་དང་མང་ན་བ�ན་བཅས་�བས་བ�ན་གནས་

 �ངས་ལ་གཞིག་ཏེ་�བས་དེའི་ད�ས་�ན་ 

 �མས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་�འི་འགན་དབང་ 

 ཡོད།

༡༡༽ ད�ས་�ན་ལས་�་འ�་ཞིག་ཚབས་ཆེའི་ནད་ 

 མནར་རམ་ཛ་�ག་གི་གནས་�ལ་�ང་ཚ�་དེའི་

 ཚ�གས་གཙ�་དང་�ན་ལས་མཉམ་འཛམ� ས་ཐགོ་

 ཚ�གས་ཆེན་�བས་ཐག་གཅོད་�ང་བའི་འོས་

 གཞི་གཞིར་བ�ང་ངམ་ཐད་བ�ོ་གནང་�འི་ 

 འགན་དབང་ཡོད།

༡༢༽ ད�ས་�ན་ལས་�་དང་�ངས་ལངས་མཁན་ 

 ཡོད་ཚ�་ས་གནས་�ན་ལས་ལ་ོག�མ་�ས་ཟིན་

 པ་དང་། �ལ་དོན་ད�་ད�ལ་ཆད་མེད་འ�ལ་ 

 བཞིན་ཡོད་པ་དང་།  རང་ལོ་ཉི་�་�་�་�ིལ་ᨕ་ 

 ལོན་པ་བཅས་�ི་ཡིག་ཆའི་འ�་བ�ས་ཚ�གས་



9

ལེ་ཚན་ད�་བ། འགན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས།ལེ་ཚན་ད�་བ། འགན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས།

 ཆེན་མ་འཚ�ག་པའི་�་བ་ག�མ་གོང་�་ད�ས་

 �ི་�བ་�ན་ལས་ཁང་�་འ�ལ་ཟིན་པ་དགོས་

 �།

༡༣༽ �ོགས་གཉིས་ཚགས་�ད་དོན་�ན་ཡོང་ཆེད་ 

 ད�ས་�ན་ནང་�ི་འ�ས་ལས་ཐོག་པ་འོས་ 

 འདེམས་མི་ཆོག

༡༤༽ ད�ས་ས་གཉིས་�ི་ལས་ཐོག་པ་�་ཡིན་ཡང་ 

 �ི་�་�ེར་ཟས་�་�འ་ི�ས་ཉསེ་ཚབ་ཆེའ་ིདཔང་ 

 �གས་�ངས་འཕེར་ཡོད་ཚ�་གནས་ད�ང་གཏོང་

 �འི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ད�ས་�ི་�བ་�ན་

 ལས་ཁང་ལ་ཡོད།

ལེ་ཚན་ད�་བ། འགན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས།

བོད་�་ི�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�་ིའགན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་

�་བ་བཅོ་བ�ད་རེའི་མཚམས་ལ་འཚ�ག་�་དང་། 

འགན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་འདིར་ད�ས་�ན་ལས་�མས་

དང་། ས་གནས་�ན་ལས་ཁག་གི་ཚ�གས་གཙ�་དང་། 

�ང་ཆེ་ད�ས་འ�ས་མི་གཉིས་ནས་�་བར་དགོས་པ་

ཡིན། འོན་�ང་འགན་�ན་དང་ཚ�གས་ཆེན་ལ་བཅར་ 



10

ལེ་ཚན་བ�་པ། ས་གནས་�ན་ལས།ལེ་ཚན་བ�་པ། ས་གནས་�ན་ལས།

མི་�བ་ན་ས་གནས་ཁག་གིས་�གས་བསམ་ཆེ་བཞེས་

ཐོག་ད�ས་ལ་ཚ�གས་ད�ལ་�ོར་ ༣༠༠༠༠ འ�ལ་ 

དགོས།

ལེ་ཚན་བ�་པ། ས་གནས་�ན་ལས།

༡༽ ས་གནས་�ན་ལས་�ི་�ངས་ཚད་བ�ན་ནས་ 

 བ�་གཅིག་བར་ཡིན།གལ་ཏེ་བ�ན་ལས་�ང་

 བ་�ང་ཚ�་�ག་ཐོའ་�གཞིར་�ང་འདེམས་�ག་

 གནང་�།

༢༽  ས་གནས་�ན་ལས་�མས་ས་གནས་�ི་ཚ�གས་ 

 མི་�མས་ནས་འོས་འདེམས་�་�།

༣༽ ས་གནས་�ན་ལས་�་ི�ས་�ན་ལ་ོག�མ་ཡིན།

༤༽ ས་གནས་�ན་ལས་�ི་ལས་�ན་�་མ�ད་ 

 ཐེངས་གཉིས་གནང་ཆོག་པ་དང་དེ་�ེས་ལས་ 

 �ན་གཅིག་མཚམས་འཇོག་དགོས་�།

༥༽ ས་གནས་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་ 

 ད�ལ་བ�་ཆ་བ�་ད�ས་�་འ�ལ་�།

༦༽ ད�ས་�ན་ལས་�ི་འཆར་གཞི་བཀོད་�བ་ 

 དང་། འགན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་དང་། ཚ�གས་  
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དགེ་བ�འི་ངོས་འཛ�ན།དགེ་བ�འི་ངོས་འཛ�ན།

�ས་�ི་མི་དགེ་བ་ག�མ་ནི།�ས་�ི་མི་དགེ་བ་ག�མ་ནི།

 ཆེན་�ི་�ོས་ཆོད་བཅས་གཞིར་བ�ང་�ག་ 

 ལེན་དོན་འཁེལ་དགོས་�།

དགེ་བ�འི་ངོས་འཛ�ན།

༄༅།། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་�ི་གོ་འཕང་ཐོབ་ 

པའི་ཐབས་�་�ར་པ་ལ་དགེ་བ་བ�་དང་། འ�ས་�་ 

ངན་སོང་�ི་�ག་བ�ལ་འ�ིན་�ེད་ལ་མི་དགེ་བའི་ལས་

ལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོང་�ང་། ཆ་ེལོང་ཙམ་�་བ�ས་ 

ན། མི་དགེ་བ་དང་དེ་�ོང་བ་ལ་དགེ་བ་བ�ར་ག�ངས 

་ཤིང་། དེ་ཡང་དགེ་�ིག་ལས་ལམ་གང་ཡིན་འ�ང་ 

བའི་�ོ་ནི། �ས་ངག་ཡིད་ག�མ་ཡིན།

�ས་�ི་མི་དགེ་བ་ག�མ་ནི།

༡༽ གནོད་སེམས་�ིས་�ན་ནས་བ�ངས་ཏེ་མིའི་ 

 �ོག་དང་། ཐ་ན་�ད་འ�ོའ་��་ེགནས་�་གཏོགས་ 

 པའ་ི�ོག་ཆགས་�ོག་མ་�ད་ཆད་བསམ་བཞིན་

 �་�ོག་གཅོད་པ་དང་གཅིག

༢༽ གཞན་�ི་བདག་�་བ�ང་བའི་དངོས་པ་ཁབ་ 

 �ད་ཡན་ཆད་མ་�ིན་པར་འ�ོག་གམ་བ�ས་
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ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་ནི།ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་ནི།

 ནས་ལེན་པ་དང་གཉིས།

༣༽  བ�ོད་�་མ་ཡིན་པ་ཁ་དང་། བཤང་ལམ། རང་  

 གི་མ་དང་། གཞན་�ི་�ད་མེད། བ�ོད་�་ཡིན་ 

 པའ་ིརང་ག་ི�ང་མ་ལའང་དམ་པའ་ི�ེན་�ང་དང་། 

 �མ་�ན། �ང་གནས་�ི ་�བས་སོགས་�་ 

 འདོད་པས་ལོག་པར་�ད་པ་དང་ག�མ་མོ།

ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་ནི།

༡༽ ཡᨕན་ཏན་མེད་པ་ལ་ཡོད་ཅེས་�ོག་པ་སོགས་ 

 གཞན་མགོ་བ�ོར་བའི་�ན་ཚ�ག་དང་གཅིག

༢༽  སེམས་མ�ན་པ་ད�ེ་བ་དང་། མི་མ�ན་པ་�ར་ 

 མི་འ�མ་པར་�་བའི་�ིར་ཕན་�ན་ད�ག་པའི་

 �་ མ་དང་གཉིས།

༣༽ གཞན་�་ི�ིང་ལ་�ག་�་བ�ེད་པའི་ཚ�ག་�བ་ 

 དང་ག�མ།

༤༽  དགོས་མེད་�་ིགཏམ་�་ཚ�གས་བ�ོད་པའ་ིངག་ 

 འ�ལ་བ་དང་བཞིའོ།



13

ཡིད་�ི་མི་དགེ་བ་ག�མ་ནི།ཡིད་�ི་མི་དགེ་བ་ག�མ་ནི།ཡིད་�ི་མི་དགེ་བ་ག�མ་ནི།

༡༽  གཞན་ནོར་རང་ལ་ཐོབ་ན་�མ་པའ་ིབ�བ་སེམས་  

 དང་གཅིག

༢༽ གཞན་�ག་བ�ལ་ལ་�ོར་འདོད་�་ིགནོད་སམེས་ 

 དང་གཉིས།

༣༽  དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འ�ས། ཚ�་�་�ི་སོགས་ 

 མེད་པར་འཛ�ན་པའི་ལོག་�་དང་ག�མ་མོ།

 �ང་�་མི་དགེ་བ་བ�་པོ་འདི་དག་ནི་གཏན་�་

 �ག་བ�ལ་མི་ཟད་པ་འ�ིན་པའི་�ན་ཡིན་ 

 པས་ཉེས་དམིགས་�་བ�་བའི ་�ོ ་ནས་�ན་

 ཤེས་བག་ཡོད་�་ི�་ོག�མ་བ�གས་ན་འཇགི་ 

 �ེན་�ི་མ་ཕན་ཆད་�ི་མངོན་མཐོ་དང་། ངེས་  

 ལེགས་�ི་འ�ས་�་འ�ང་བས་ན་�་ཆོས་ 

 དང་།་བདེ་ནས་བདེ་བར་འ�་ོབའ་ིལམ་ཡནི ་པས་

 དགེ་བའི་ལམ་བ�་ཞེས་�འོ།
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མི་ཆོས་གཙང་མ་བ�་�ག་ནི།མི་ཆོས་གཙང་མ་བ�་�ག་ནི།མི་ཆོས་གཙང་མ་བ�་�ག་ནི།

༄༅།། �ོན་བོད་�་ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་པོས་ 

�ིམས་�་བཅས་པའི་མི་ཆོས་གཙང་མ་བ�་�ག་ནི།

༡༽ དཀོན་མཆོག་ག�ལ་ལ་�་མར་བ�ང་ནས་�ས་ 

 པས་མཆོད་པ་དང་གཅིག

༢༽  ཚ�་འདི་དང་�ེ་བ་གཞན་�་ཕན་པའི་དམ་པའི་

 ཆོས་�བ་པ་དང་གཉིས།

༣༽ ཕ་མར་�ིན་གཟོ་བའི་བ�ེན་བ�ར་ཆེ་བ་དང་ 

 ག�མ།

༤༽ ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་མཆོག་�་མཐོང་ནས་གོང་�་ 

 བ�ར་བ་དང་བཞི།

༥༽ རིགས་མཐོ་བ་དང་�ན་པ་�མས་ལ་�ི་�་�ད་ 

 �ད་�ེད་པ་དང་�།

༦༽ མཛའ་བཤེས་ལ་གསར་�ོགས་�ངས་ཏེ་ཉེ་ 

 སེམས་མ་བོར་བའི་ག�ང་རིང་བ་དང་�ག

༧༽ �ལ་མི་�ིམ་མཚ�ས་དང་། དམན་པ་�མས་ལ་ 

 ཅི་�ས་�ི་ཕན་པ་བ�བ་�་དང་བ�ན།

༨༽ གཞན་�ི་ཅི་ཟེར་ལ་མི་ཉན་པའི་ཡིད་�ང་ཞིང་ 

 བ�ན་པ་དང་བ�ད།
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༩༽  མི་ཡ་རབས་�ི་�ོད་�ལ་ལ་བ�་བ་དང་ད�།

༡༠༽  ཧ་ཅང་བཟང་ཞན་�ི་མཐའ་གཉིས་�་མ་�ང་བ་ 

 ཟས་ནོར་ལ་�ོད་ཤེས་པ་དང་བ�།

༡༡༽ �ིན་�ས་པ་ལ་བ�ོད་མེད་�ིས་ཕན་ལན་�བ་

 པ་དང་བ�་གཅིག

༡༢༽ �ེ་�ང་སོགས་�ོད་�ལ་ལ་གཡོ་�་མེད་པ་

 དང་བ�་གཉིས།

༡༣༽ ཉེ་རིང་དང་�ལ་བ་�ིར་�ོམས་ཤིང་གཞན་ 

 �ི་དཔལ་འ�ོར་ལ་མི་བཟོད་པའ་ི�ག་དོག་�ོང་

 བ་དང་བ�་ག�མ།

༡༤༽ གཡོ་�་ཅན་དང་�ོགས་ངན་པའི་རིགས་ལ་ 

 མི་ཉན་པ་དང་བ�་བཞི།

༡༥༽ ངག་འཇམ་ཞིང་གཞན་�ི་�ོར་འཚམས་པའི་ 

 �་མཁས་པ་དང་བཅོ་�།

༡༦༽ ཆོས་�ིད་གང་ལའང་དཀའ་�ད་བཟོད་པའི་ 

 ཐེག་པ་ཆེ་ཞིང་�ོ་ཁོག་ཡངས་པ་དང་བ�་�ག་

 གོའདི་�མས་ནི་འཇིག་�ེན་ཡ་རབས་དང་མ�ན་

 པའི་�ོད་པ་ཡིན་པས་མི་ཆོས་ཞེས་དང་། ངན་ 

 �ོད་�ི་�ི་མས་མ་གོས་པས་གཙང་མ་ཞེས་ཟེར་
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 རོ། ཆོས་�ིད་�ི་�་བ་གང་ལའང་ཕན་བདེའི་ 

 འ�ས་�་བ�ེད་པའ་ིགཞ་ི�་ཡིན་པས་�ད་མེད་

 མཐའ་དག་གིས་ལས་འ�ས་ལ་�ིས་པོ་ཆེར་ 

 བ�ང་། ལེགས་ཉེས་འ�ག་�ོག་མ་ནོར་བར་ 

 ཡང་དག་པའི་�ན་�ོད་ལ་འབད་དགོས་སོ། 

 

�ིག་གཞི་འདི་བཞིན་བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་

�ི་ཚ�གས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའ་�ཚ�གས་མི་ཡོངས་ནས་

�ི་ལོ་ ༡༩༨༤ �་ ༤ ཚ�ས་ ༡༧ གཏན་འབེབས་�ས་ 

པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནས་བ�ང་ཚ�གས་ཆེན་ཐེངས་ 

བཞ་ིབ་དང་�་བ་དང་བ�ད་པ་དང་བ�་པ་དང་བ�་ག�མ་ 

བཅས་�བས་ས་ོསོར་བ�ར་བཅོས་�ོན་�ི་�ོགས་�ིག་

�ས་པ་དེར། ད་ལམ་ ༢༠༢༡ �ི་�་ ༤ ཚ�ས་ ༡༤ ནས་ 

༡༦ བར་བོད་�ི་�ོས་གར་�་འཚ�གས་�བས་ཚ�གས་ 

མི་ཡོངས་ནས་བ�ར་བཅོས་�ོན་�་ིགཏན་འབེབས་�ས་

པ་�ར་�ོགས་�ིག་གིས་པར་�ན་�ས་པའོ། 

བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་�ི་�བ་�ན་ས་

ཁང་ནས་�ི་ལོ་ ༢༠༢༡ �་ ༤ ཚ�ས་ ༡༦ ཉིན་ལ།
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�ད་མེད་ལངས་�།�ད་མེད་ལངས་�།�ད་མེད་ལངས་�།

གསོན་ཅིག་ཆོལ་ག�མ་བོད་�ི་�ད་མེད་�མས།།

བ�ན་འ�ོའ་�ད�ིད་དཔལ་ཆོས་�ིད་བོད་�ལ་ཁབ།།

�ོན་ལས་ངན་འ�ས་�ས་�་བདོ་བ་ཡིས།།

�་དམར་�་�ོའ་��ག་ད�ང་བཙན་བ�ང་ལ།།

ཆིག་�ོང་ད�་བ�་ང་ད�འི་�་ག�མ་པའི།།

བ�་གཉིས་ཉིན་མོར་རང་གི་�ལ་ཁབ་�ིར།།

�ེར་ལངས་ད�ང་ཚ�གས་�་�ོའ་��་དམར་ལ།།

བོད་�ི་�ལ་གཅེས་དཔའ་མོ་མང་ཚ�གས་�ིས།།

�ས་�ོག་�ོས་བཏང་ངོ་�ོལ་མཛད་པ་ལ།།

�ིང་ནས་�ས་བ�ར་�་�ིན་�ེས་�ན་�།།

�་འ�ེལ་དཔའ་བོ་ཕོ་མོའ་��ག་�ེས་མ�ག

�ེས་དེད་�ར་ཡང་�་བཞིའི་�་ད�་བའི།།

ཚ�ས་བ�་ནས་བ�ང་རང་དབང་�ེར་ལངས་�ིར།།

�ལ་ཡོངས་བོད་�ི་�ད་མེད་�ེས་�ལ་�།།

�ན་འཛ�མས་བདེན་དོན་�ོད་འགན་དང་�ངས་�ིས།།

འ�བ་འ�ས་ལོ་ལོར་གོང་བ�ོད་ཡོད་�ས་�ང་།།

ད་�་རང་དབང་རང་ལག་སོན་པར་མེད།།

བོད་ནི་འཛམ་�ིང་�ེང་�་�ོར་ལ་ཁད།།
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དེང་�བས་འཛམ་�ིང་བ�ན་འ�ོའ་�བདེ་�ིད་དང་།།

བོད་པར་འ�ེལ་ཡོད་�་ལའི་�་མས་ག�ངས་།།

དེ་�ར་ལགས་སོ་གསོན་ཅིག་ཆོལ་ག�ལ་དང་།།

�ག་པར་�ན་�་བོད་�ི་�ད་མེད་�མས།།

�ན་ཇག་�་དམར་ཐར་བ�ོལ་གཏོང་བའི་�ིར།།

བདེན་དོན་མེ་�ེའི་དར་ཆ་ཆེ་བ�ེངས་ཏེ།།

མ�ན་ལམ་�ོག་�་གཅིག་�་�ིལ་ཏེ་ཤོག

�་�ང་ཆེ་ཡང་མེ་�ེ་�ང་�ས་བ�ེག

བ�ན་འ�ོ་�ི་དང་འཛམ་�ིང་བདེ་�ིད་�ིར།།

མ�ན་ལམ་�ོག་�་གཅིག་�་བ�ིལ་ཏེ་ཤོག

�་ལའི་�་མའི་�་�ིན་�ན་བཞིན་�།།

མ�ན་ལམ་�ོག་�་གཅིག་�་བ�ིལ་ཏེ་ཤོག

�ལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་��་�ིན་�ིར།།

མ�ན་ལམ་�ོག་�་གཅིག་�་�ིལ་ཏེ་ཤོག

གཅིག་�ིལ་�ང་ན་ཐབས་བ�་�ས་�ོང་ཡོང་།།

གཅིག་�ིལ་�ང་ན་བོད་�ི་�་དོན་བ�བས།།

དགའ་ཡང་དགའ་ལ་�ིད་�ང་�ིད་པ་ཡིན།།

དགའ་�ིད་བ�ན་�་�ང་བའི་བ�་ཤིས་ཤོག

གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་བ�་ཤིས་ཤོག
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བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་�ནལས་ལས་འ�ར་བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་�ནལས་ལས་འ�ར་

དམ་བཅའ།དམ་བཅའ།

དམར་ནག་�ང་མ་�མས་�ི་བ�་ཤིས་ཤོག

བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་བའི་བ�་ཤིས་ཤོག

�ེན་འ�ང་བ�་བ་མེད་པས་བ�་ཤིས་ཤོག

བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་�ནལས་ལས་འ�ར་

དམ་བཅའ།

༄༅།། བདག ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

ཞེས་བ�ིས་པ་བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་�ན་

ལས་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  

བ�ོ་བཞག་�ང་ལགས་ན། �ས་�ན་ལོ་ག�མ་རིང་ 

�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་�ིག་གཞི་དགོངས་དོན་བོད་ 

མི་ཡོངས་�ི་ཡིད་ལ་བ�ག་པའི་འདོད་དོན་འཐབ་�ོད་

ཡང་དག་པ་�ེད་�ད་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་�གས་�ང་ཚན་

�ི་བསམ་�ོད་དོར་ནས་འཕགས་མཆོག་�ན་རས་གཟི

གས་ལ་དད་བ�ར་�ོ་�ེ་གཅིག་གཏོད་དང་། ལས་འ�ས་ 

�་ིགནས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་། �ོ་གཏད་ཐོག་ནས་ལས་ 

འ�ར་�་�ོ་མཐའ་དག་རང་དོན་�ོགས་�ང་དང་།

འཇིགས་�མ་ཆགས་�ང་མེད་པར། �ང་བདེན་�ག་ 

བསམ་ཟོལ་མེད་�ི་�ོ་ནས་རང་གི་ལེགས་ནེས་འ�ེད་
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པའི་�མ་ད�ོད་དང་། �ས་པ་གང་ཐེག་�་�འི་མཆོག་ 

ག�མ་དཔང་བ�གས་�་ིདམ་བཅའ་བ�ན་པ་ོ�་�་ཡིན།

�ི་ལོ་་་་་་་་�་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚ�ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལ།།

བོད་�ི་�ད་མེད་�ན་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་མིའི་ངོ་�ོད་ 

འགེངས་ཤོག

མིང་། Name ༼ད�ིན་བོད་ཐོག་དགོས།༽ _______ 

___________________________________

�ེས་ལོ་�ེས་ཚ�ས། (D.O.B)________________ 

___________________________________

ལག་འ�ེར་ཨང་�ངས། (ID No.) _____________ 

___________________________________

ཚ�གས་མིར་འ�ལ་ལོ།(Enrolment Year) _______ 

___________________________________

�ེས་�ལ། (Birth Place) __________________ 

___________________________________

ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད།(Qualification) _________ 

___________________________________

འཚ�་ལས།(Occupation) _________________ 

___________________________________
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དོ་དག་ནས་དོལ་�ལ་བ�ན་�ི་མེད་པའི་ས་�གས།__

___________________________________

ཁ་�ང་།(Address) _______________________

________________________________________

________________________________________

___________________________________                                     

ས་གནས་ཚ�གས་གཙ�འི་ས་�གས།ས་གནས་�ང་ཆེའི་

ས་�གས།

___________________________________

ད�ས་ལས་�ངས་ནས་འགེངས་�།

ཚ�གས་མིའི་ལག་དེབ་ཨང་།  ________________  

འ�ལ་ཚ�ས།

�ི་ལོ་           �་         ཚ�ས།



22


