སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ྋ གྱ་སོན་ལོའྤྱི་དཔྱད་རོམ་དང་། བོ་འཛིན་བྤྱི་རྒྱུགས། རྤྱི་མོའྤྱི་སྒྱུ་རལ་
བཅས་ཀྤྱི་འགྲན་སྡུར་གསལ་བསྒྲགས།

འཛིན་རྤྱིམ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ། དགུ་པ་བོ་འཛིན་བྤྱི་རྒྱུགས། འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྤྱིག བཅུ་གཉྤྱིས་བཅས་
གསུམ་ལ་དཔྱད་རོམ་འབྤྱི་རྒྱུ་དང་རྤྱི་མོའྤྱི་སྒྱུ་རལ་གྱྤྱི་འགྲན་སྡུར་བརྒྱུད་རང་ཉྤྱིད་དང་རང་གྤྱི་འཛིན་གྲོགས་ཚོར་
དངུལ་གྱྤྱི་ལེགས་སེས་གྱ་ནོམ་པ་འཐོབ་རྒྱུའྤྱི་གོ་སྐབས་ཡོད།
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མགོན་པོ་མཆོག་གྤྱི་བཀྤྱིན་རེས་སུ་དྲན་པའྤྱི་སོ་ནས། སོབ་མ་ཚོར་བརྡ་དག་གྤྱི་རྨངས་གཞྤྱི་ས་བརན་ཡོང་བ་དང་རྤྱིམ་པས་བོད་ཡྤྱིག་
སོང་སོད་སེལ་གསུམ་དང་བོད་ཀྤྱི་ཐུན་མྤྱིན་ཆོས་དང་རྤྱིག་གཞུང་སོགས་ལ་དོ་སྣང་ཆེར་སེད་ཡོང་བ། རྤྱི་མོའྤྱི་སྒྱུ་རལ་གྱྤྱི་ལམ་ནས་མྤྱི་
རྤྱིགས་ཀྤྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོས་མཚོན་ཐུབ་པ། བོད་པས་བོད་སྐད་ཤེས་ལ་བོད་ཡྤྱིག་གྤྱི་ནང་རྒྱུན་ལྡན་མྤྱི་ཚེའྤྱི་མོང་ཚོར་དང་བོད་ཀྤྱི་ད་
མ་འདས་གསུམ་གྱྤྱི་ལས་དབང་སྐོར་དཔྱོད་ཤེས་པ། བཤད་ཤེས་པ། བྤྱི་ཤེས་པ། ལྷག་དོན་དུ་ལོ་རྒྱུས་རྤྱིག་པའྤྱི་གོ་རོགས་དང་ཤེས་རལ་
གོང་མཐོར་བཏང་སེ་དཔྱད་རོམ་གྱྤྱི་བ་བར་གོམས་འདྲྤྱིས་མོང་གསུམ་འབྱུང་ཆེད་དུ་འགྲན་སྡུར་འདྤྱི་དག་གོ་སྒྲྤྱིག་ཞུ་བ་ཡྤྱིན། འགྲན་
སྡུར་གྱྤྱི་ལེགས་སེས་སོབ་མ་སེར་དང་འཛིན་གྲོགས་གཉྤྱི་གར་འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེས་སོབ་སོང་གྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་ནང་ཚང་མས་གཅྤྱིག་ཕན་
གཅྤྱིག་གྲོགས་དང་ཕན་ཚུན་སྐུལ་འདེབས། བསམ་ཚུལ་བརེ་རེས། དཔྱད་གཞྤྱིའྤྱི་རྒྱུ་ཆ་དང་རྤྱི་མོའྤྱི་མཐུན་རེན་གཡར་རེས། ཕན་ཚུན་
ར་བ་བོ་འཛིན་རྒྱུགས་ལེན་རེས་སོགས་ཀྤྱི་ཐད་ནས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཡོང་བའྤྱི་རེ་འདུན་ཡྤྱིན། ལས་གཞྤྱི་འདྤྱིར་འབེལ་ཡོད་སོབ་
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༄།། སྤྱིད་ཞྤྱིའྤྱི་གཙུག་རྒྱན་ྋ སྤྱི་ནོར་ གོང་ས་སབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའྤྱི་དབང་པོ་ཕྱག་ན་པད་ོ དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའྤྱི་
དགའ་སོན་དང་། དབྤྱིན་ཡུལ་བོད་ཀྤྱི་དགེ་ར་ཚོགས་པ་དབུ་བརེས་ནས་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་བའྤྱི་དུས་སོན་སྲུང་བརྤྱི་དང་འབེལ་
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་རེན་གཞྤྱི་བས་པའྤྱི་བོད་མྤྱིའྤྱི་གཞུང་དང་སེར་གཉེར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྤྱི་སོབ་མ་ཚོར་འགྲན་སྡུར་འདྤྱི་དག་
གོ་སྒྲྤྱིག་ཞུ་བ་ཡྤྱིན།

གྲྭ་ཁག་གྤྱི་འཛིན་སོང་གྤྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་ཞུ།

གོ་སྒྲྤྱིག་དང་དཔྱད་འདེམ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས།
སོབ་གྲྭ་སོ་སོའྤྱི་དགེ་རྒན་དང་འབེལ་ཡོད་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ཁྱབ་བསྒྲགས་འདྤྱི་ཐོན་རེས་འགྲན་སྡུར་ལ་ཞུགས་བོ་ཡོད་ཚེ་
འཕྲལ་དུ་རང་གྤྱི་སོབ་སྤྱིའམ། རེཀ་ཊར། དགེ་ཆེ་སུ་འོས་ལ་སྙན་སྐུལ་ཞུས་ཏེ་འགྲན་སྡུར་གོ་སྒྲྤྱིག་དང་དཔྱད་འདེམ་
གནང་མཁན་གྱྤྱི་གོ་སྒྲྤྱིག་དང་དཔྱད་འདེམ་ཚོགས་ཆུང་ཞྤྱིག་འཕྲལ་དུ་འཛུགས་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས།

སོབ་གྲྭའྤྱི་གོ་སྒྲྤྱིག་དང་དཔྱད་འདེམ་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་མྤྱི།
སོབ་སྤྱིའམ། དགེ་ཆེ། རེཀ་ཊར་སུ་རུང་ཞྤྱིག་ཚོགས་གཙོ་དང་། དྲུང་ཆེ་མང་མོས་བདམས་བསྐོས། སོབ་གྲྭའྤྱི་བོད་ཡྤྱིག་གྤྱི་
དགེ་རྒན་རྣམ་པ། སོབ་གྲྭའྤྱི་རྤྱི་མོའྤྱི་དགེ་རྒན། ས་གནས་ཀྤྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཚོགས་འཐུས་གཉྤྱིས་དང། དགོས་
གལ་བྱུང་ཚེ་བོད་དགེ་གཞན་ཡང་བསྐོ་འཐུས།

འགྲན་སྡུར་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་འཐོ་འགོད་བེད་ཚེས་དང་འགེངས་ཤོག
གོ་སྒྲྤྱིག་དང་དཔྱད་འདེམ་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་གཙོའྤྱི་མཚན་ཐོག་ནས་འདྤྱི་ལོའྤྱི་ཕྱྤྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 15 གོང་རོལ་དུ་གོ་སྒྲྤྱིག་
དང་དཔྱད་འདེམ་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་མྤྱིའྤྱི་མྤྱིང་ཐོ་བསྐུར་སེ་སྔ་ཕྱྤྱི་བར་གསུམ་དུ་ལས་གཞྤྱི་འདྤྱིར་དགོས་ངེས་ཀྤྱི་མཐུན་
རེན་སོར་བ་སོགས་ཀྤྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུར་མོས་མཐུན་གནང་དགོས།

དཔྱད་རོམ་གྱྤྱི་བརོད་གཞྤྱི། ༼འཛོམ་རྤྱིམ་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཅྤྱིག བཅུ་གཉྤྱིས།༽
སྨྲས་པ། “ལར་སེས་པའྤྱི་མྤྱིས་རང་གྤྱི་སེ་རྒྱུད་མ་ཤེས་ན། ནགས་ཁུང་གྤྱི་སེའུ་འདྲ།
མྤྱི་རང་གྤྱི་ཆོ་འབང་མ་ཤེས་ན། གཡུ་འབྲུག་ཟོལ་མ་དང་འདྲ།” རླངས་ཀྤྱི་པོ་ཏྤྱི་བསེ་རུ་ལས།

བོད་རང་བཙན་བསར་གསོ་དང་ཆེས་མཐོའ་ྤྱི རང་སོང་གྤྱི་གནས་བབ་སྐོར་གྱྤྱི་རོད་པ།
བོད་ཀྤྱི་འདས་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའྤྱི་གནས་སངས་གཞྤྱིར་བཞག་པ་དང་། ད་མ་འདས་གསུམ་གྱྤྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་འབེལ་
ལམ་གྱྤྱི་འགྲོས་དང་འཕེལ་ཕྱོགས་ལ་བསམ་གཞྤྱིགས་ཀྤྱིས་རང་བཙན་གཙང་མ་དང་རང་སོང་གྤྱི་གནས་བབ་ལ་དོན་
གཉེར་བེད་མཁན་གཉྤྱིས་ཀྤྱི་ལྟ་གྲུབ་སོ་སོར་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དཔང་རགས་དང་རྤྱིགས་པའྤྱི་ལམ་ནས་ལྟ་གྲུབ་
གང་ཞྤྱིག་ནུས་ལྡན་གྱྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྒྲུབ་བེད་དང་། ཅྤྱིག་ཤོས་ཀྤྱི་ལངས་ཕྱོགས་དེ་ནུས་ལྡན་མྤྱིན་པའྤྱི་སྒྲུབ་བེད་
དུ་དགག་བཞག་སོང་གསུམ་གྱྤྱི་དཔྱད་རོམ་ཞྤྱིག་ཕྲྤྱིས།

ཡང་ན།
“སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་གང་ལྟར་ལས་འབྲས་སྐད་ཆ་རེད་ལ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཆ་

བཞག་ནའང་ང་ཚོའི་མི་རབས་གོང་མ་ཚོས་འཐུས་ཤོར་ཧ་ཅང་བཏང་འདུག འཐུས་ཤོར་ཕིན་པའི་འབྲས་བུ་ངན་
པ་ དེ་སིན་ཡོང་སྐབས། མ་ཚང་མེད་རྒྱུ་དེ་ལ་ནི། །འབྲས་བུ་གང་གིས་ལོག་མི་ནུས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་མ་

རྒྱུ་སོན་འགོག་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།” ༼།ཕྱྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉྤྱིན་རྡ་སེང་བོད་ཁྱྤྱིམ་དུ་ན་གཞོན་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་
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པ་རེད།
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ཚང་བ་མེད་པ་གྲུབ་ཚར་རེས་འབྲས་བུ་འདོད་དང་མི་འདོད་སྐད་ཆ་ཤོད་ས་གང་ཡང་མེད། འབྲས་བུ་མོང་དགོས་

ནང་ཆོས་

ངོ་སོད་དབུ་འཛུགས་སྐབས་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ།༽

བོད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱྤྱི་མྤྱིག་བལྟས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་དང་རྤྱིག་གཞུང་། ཆོས་ལུགས་དང་ཆབ་སྤྱིད་ཀྤྱི་ཁོར་ཡུག་སོགས་ལ་དཔྱད་
ཞྤྱིབ་ཀྤྱིས་ང་ཚོའྤྱི་མྤྱི་རབས་གོང་མ་ཚོས་འཐུས་ཤོར་གནད་འགག་ཅན་བཏང་བའམ་ཤོར་བའྤྱི་རྒྱུ་རེན་གསལ་བཀོལ་དང་
འབེལ་མ་འོངས་པར་བོད་ཀྤྱི་ལས་དབང་ཐབས་སྡུག་ཏུ་མྤྱི་འགྲོ་བའྤྱི་སྔོན་འགོག་གྤྱི་ཐབས་ལམ་ཐད་ཀྤྱི་བསམ་ཚུལ་ཕྲྤྱིས།
རོམ་ལུས། ལྷུགས་རོམ།

ཚིག་གྲངས། བོད་ཡྤྱིག་གྤྱི་ཚིག་འབྲུ་སུམ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཞྤྱི་སོང་བར།

1. དཔྱད་རོམ་དང་འབྤྱི་རྒྱུ་ཕྱྤྱི་ཟླ་ 6 པའྤྱི་ནང་གསལ་བསྒྲགས་བས་ཉྤྱིན་ནས་བཟུང་འགོ་བརམས་ཏེ་ཕྱྤྱི་ཟླ་ 8 པའྤྱི་ཚེས་ 31 གྤྱི་
གོང་དུ་ལེགས་གྲུབ་ཟྤྱིན་ཏེ་གོ་སྒྲྤྱིག་དང་དཔྱད་འདེམ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཟྤྱིན་དགོས།
2. བདམས་ཐོན་བྱུང་བའྤྱི་ཕུལ་བྱུང་དཔྱད་རོམ་ 5 རྤྱིས་འཁོར་ནང་སོན་ལམ་ཡྤྱིག་གཟུགས་སམ་ཧྤྱི་མ་ལ་ཡ་ཡྤྱིག་གཟུགས་སུ་
ཚད་ 20 ཅན་དུ་གཏགས་ཏེ་ word དང་ PDF ཡྤྱི་གཟུགས་སུ་ཕྱྤྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 30 གོང་དུ་གོག་འཕྲྤྱིན་བརྒྱུད་བསྐུར་དགོས།
འགྲན་ཞུགས་ཀྤྱི་དཔྱད་རོམ་འཁྱུག་ཡྤྱིག་སོགས་ལག་བྤྱིས་ཡྤྱིན་ཆོག

གོ་སྒྲྤྱིག་དང་དཔྱད་འདེམ་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་གནང་སོ།
1 ཚོགས་གཙོའྤྱི་མཚན་ཐོག་ནས་འགྲན་སྡུར་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་ཕྱྤྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 30 ཡྤྱི་གོང་རོལ་དུ་ཐོ་འགོད་གནང་རྒྱུ།
2. ཚོགས་གཙོས་སོབ་གྲྭའྤྱི་ནང་འགྲན་སྡུར་ཁག་གོ་སྒྲྤྱིག་གནང་རྒྱུར་གཙོ་འགན་བཞེས་རྒྱུ།
3. ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་དྲུང་ཆེས་ཕྱྤྱི་ནང་གྤྱི་འབེལ་ཡོད་མྤྱི་སྣ་དང་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའྤྱི་དགེ་སོབ་དང་འབེལ་མཐུད་གནང་རྒྱུ།
4. ཚོགས་ཆུང་ནས་འགྲན་སྡུར་ཁག་སོ་སོའྤྱི་འགྲན་སྡུར་གྱྤྱི་སྒྲྤྱིག་གཞྤྱི་དང་། དུས་ཚེས་རེའུ་མྤྱིག་གཞྤྱིར་བཟུང་ལས་འཆར་
དང་ལས་འགན་སོགས་གཏན་འབེབས་ཀྤྱིས་ལས་གཞྤྱི་མཇུག་སོང་གནང་རྒྱུ།
5. འགྲན་སྡུར་ཁག་དང་འབེལ་བའྤྱི་བེད་སོར་སྔ་ཕྱྤྱི་བར་གསུམ་གྱྤྱི་ལས་གཞྤྱི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚིགས་ལྟར་སངས་འཛིན་
ནན་པོ་གནང་རྒྱུ།
6.. བོ་འཛིན་བྤྱི་རྒྱུགས་སྐབས་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་མྤྱི་དང་འབེལ་ཡོད་བོད་དགེ་ཆེད་བསྐོས་ཀྤྱིས་སོབ་མ་ཚོས་ཕན་ཚུན་
རོགས་རེས་དང་བལྟ་བཤུ་སོགས་མྤྱི་བེད་ཆེད་གཟྤྱིགས་རོགས་ནན་པོ་གནང་རྒྱུ།
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8. དངུལ་གྱྤྱི་ལེགས་སེས་འཐོབ་ཆེད་བུམ་པ་དཀྲུག་རྒྱུའྤྱི་འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་པ། བཅུ་གཅྤྱིག གཅུ་གཉྤྱིས་བཅས་ཀྤྱི་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ྤྱི
སོབ་མར་དཔྱད་རོམ་གྱྤྱི་འགྲན་སྡུར་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཇྤྱི་ཐོབ་གསལ་འཁོད་ཀྤྱི་རེའུ་མྤྱིག་གོག་འཕྲྤྱིན་བརྒྱུད་བསྐུར་རྒྱུ་དང་།
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7. བོ་འཛིན་བྤྱི་རྒྱུགས་ནང་འཛིན་རྤྱིམ་བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ། དགུ་པ་བཅས་ཀྤྱི་སེ་ཚན་གསུམ་གའྤྱི་ཁོངས་ནས་མྤྱིང་ཚིག་
ཆད་པའམ་ཡྤྱིག་ནོར་མང་ཉུང་གྤྱི་ཆ་ནས་ཚད་གཞྤྱི་ལོན་མཁན་གྱྤྱི་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའྤྱི་མྤྱིང་དང་། དག་ནོར་གྱྤྱི་གྲངས། བརྒྱ་ཆ་
ཐོབ་བབ་གཞྤྱིར་བཟུང་གྤྱི་མྤྱིང་ཐོ་རེའུ་མྤྱིག་གོག་འཕྲྤྱིན་བརྒྱུད་བསྐུར་རྒྱུ།

བོ་འཛིན་བྤྱི་རྒྱུགས། ༼འཛིན་རྤྱིམ་བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ། དགུ་པ།༽
བོ་འཛིན་ར་བ་སོང་གཞྤྱི།
1. སུམ་ཅུ་པའྤྱི་སྙྤྱིང་པོ་ལེགས་བཤད་ལོན་དབང་དང་རགས་ཀྤྱི་འཇུག་པའྤྱི་སྙྤྱིང་པོ་དཀའ་གནད་གསལ་བའྤྱི་མེ་ལོང་།
བོད་ཀྤྱི་དགེ་ར་ཚོགས་པའྤྱི་དྲ་རྒྱ་ལས་གཞུང་འདྤྱི་གཉྤྱིས་ཀྤྱི་ར་བ་ཕབ་ལེན་གྱྤྱིས་དཔར་བཤུས་སོབ་མ་ཚོར་འགྲེམ་རྒྱུ།
2. ཕྱྤྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 2 ཉྤྱིན་སོབ་གྲྭ་སོ་སོས་ཡུལ་དུས་གཏན་འབེབས་གནང་དོན་ལྟར་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ 3 གྱྤྱི་ ནང་ཚུན་ལ་
ར་བ་གཉྤྱིས་ཀྤྱི་བྤྱི་རྒྱུགས་ལེན་ཚར་བ་དགོས་རྒྱུ།

རང་གྤྱི་འཛིན་གྲྭ་བུམ་པ་དཀྲུག་རྒྱུའྤྱི་ཁོངས་སུ་འཚུད་པའྤྱི་ཚད་གཞྤྱི།
1. འཛིན་གྲྭ་བེ་བག་པ་སོ་སོའྤྱི་སོབ་མ་ཡོད་ཚད་ཀྤྱིས་བོ་འཛིན་གྱྤྱི་ར་བ་གཉྤྱིས་ཀ་ཆད་ལྷག་མེད་པར་འབྤྱི་ཐུབ་ཡོད་པས་མ་ཚད་
འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའྤྱི་སོབ་མ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་ཀང་ཚིག་ཕྲེང་ཆད་པའམ་མྤྱིང་ཚིག་གྤྱི་དག་ཆ་ནོར་འཁྲུལ་ 21 ལྷག་བཟོས་ཡོད་རྤྱིགས་
འགྲན་སྡུར་ནས་རང་བཞྤྱིན་གྱྤྱིས་འབུད་པ་དང་། དེ་མྤྱིན་སུས་ཀང་མྤྱིང་ཚིག་གྤྱི་དག་ཆ་ནོར་འཁྲུལ་ 20 ལས་མང་བ་བཟོས་
མེད་ན་འཛིན་གྲྭ་བེ་བག་པ་དེ་བུམ་པ་དཀྲུག་རྒྱུའྤྱི་ཁོངས་སུ་འཚུད་པ་ཡྤྱིན།
2. ཚད་གཞྤྱི་ལོན་མཁན་གྱྤྱི་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའྤྱི་སོབ་མ་ཆ་ཚང་གྤྱི་མྤྱིང་ཐོ་དང་། སོབ་གྲྭའྤྱི་ཨང་གྲྭངས། དག་ཆ་ནོར་གྲངས། བརྒྱ་ཆ་
ཇྤྱི་ཐོབ་བཅས་ཁ་གསལ་ཕྱྤྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 30 ཡྤྱི་གོང་དུ་གོག་འཕྲྤྱིན་བརྒྱུད་ Word དང་ PDF འདྲ་བཤུས་གཏོང་དགོས།
3.

བོ་འཛིན་བྤྱིས་ཤོག་རྣམས་འདྤྱི་ལོའྤྱི་ཕྱྤྱི་ཟླ་ 12 ཚེས་ 10 བར་ཉར་ཚགས་བེད་དགོས་ཏེ། དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་བུམ་པ་དཀྲུགས་
ཏེ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའྤྱི་འཛིན་གྲ་དྲུག་པོའྤྱི་སོབ་མ་ཚོའྤྱི་བྤྱིས་ཤོག་རྣམས་ས་གནས་རང་ནས་བོད་ཀྤྱི་དགེ་ར་ཚོགས་པའྤྱི་
འཐུས་མྤྱི་ཞྤྱིག་ཐོལ་གྱྤྱིས་མངགས་ཏེ་བྤྱིས་རྒྱུགས་ལ་དཔྱད་ཞྤྱིབ་བེད་དགོས་པ་ཡོང་སྤྱིད།

4. ཕྱྤྱི་ཟླ་ 11 ཚེས་ 20 ཉྤྱིན་ལེགས་སེས་ཀྤྱི་ཆེད་དུ་བུམ་པ་དཀྲུགས་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའྤྱི་སེ་ཚན་ 2 དང་། བརྒྱད་པའྤྱི་སེ་ཚན་
2 དགུ་པའྤྱི་སེ་ཚན་ 2 བཅས་ཁྱོན་འཛིན་གྲྭ་ 6 ཡྤྱི་མྤྱིང་གདམ་རྒྱུ་དང་། བདམས་ཐོན་བྱུང་བའྤྱི་འཛིན་གྲྭ་ 6 གྤྱི་ཁོངས་ནས་
འཛིན་གྲྭ་སོ་སོ་ནས་སོབ་མ་རེ་རེའྤྱི་མྤྱིང་ཐོལ་གྱྤྱིས་བསྒྲུགས་ཏེ་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ཀྤྱིས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་ནང་
ཁ་པར་བརྒྱུད་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ་དང་། ངག་རྒྱུགས་སོད་སྐབས་ཚིག་དོན་ལ་ཆད་ལྷག་ཐེངས་ 6 ལྷག་ཤོར་མྤྱི་ཆོག
5. སོབ་མ་དྲུག་པོ་ནས་སུས་ཀང་ར་ཚིག་ཆད་ལྷག་ཐེངས་ 6 ལས་མང་བ་ཤོར་སེ་ངག་རྒྱུགས་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་མ་འཕྲོད་ན་ལེགས་སེས་ཀྤྱི་
ཐོབ་ཆ་ནས་ཕྱེད་ཀ་གཅོག་རྒྱུ།
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5. ལེགས་སེས་ཀྤྱི་དངུལ་བབ་གང་ཐོབ་པ་དེ་འཛིན་གྲྭ་བེ་བག་པ་དེའྤྱི་སོབ་མ་ཡོངས་ཀྤྱིས་ཐུན་མོང་དུ་སོད་རྒྱུ།
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6. ངག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ནས་ལེགས་སེས་ཐོབ་མཁན་གྱྤྱི་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོར་སོབ་གྲྭའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་བརྒྱུད་ཕྱྤྱི་ཟླ་ 12 ཚེས་ 10 གོང་དུ་
དངུལ་འཕྲོད་ཐབས་བ་རྒྱུ།

རྤྱི་མོའ་ྤྱི སྒྱུ་རལ། ༼འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཅྤྱིག བཅུ་གཉྤྱིས་༽
འགྲན་སྡུར་གྱྤྱི་བརོད་གཞྤྱི་དྲུག་ལས་གང་རུང་གཅྤྱིག་གདམ་དགོས།
༼1༽ བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱྤྱི་རྒྱན་གོས་མཆོར་པོ།

༼2༽ བོད། རྤྱི་མཐོ། ས་གཙང་། ཞྤྱི་བའྤྱི་བསྤྱི་གནས།

༼3༽ བོད་ཀྤྱི་ལས་དབང་དང་དར་རྒུད་མཚོན་རྤྱིས། ༼4༽
༼5༽ ངེད་ཀྤྱི་་སོབ་གྲྭའྤྱི་རྣམ་པའམ་ཁོར་ཡུག

བོད་ཀྤྱི་དགོན་སེའྤྱི་ཕྱྤྱི་ནང་གྤྱི་ཁོར་ཡུག

༼6༽ རྤྱིག་གཞུང་གྤྱི་ཕྱུག་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་དུས་ཆེན།

ཚོན། ཆུ་ཚོན་དང་སྣུམ་ཚོན་གང་རུང་ཞྤྱིག རྒྱུ་ཆ། ཤོག་གུ་དཀར་པོ་དང་སབ་མཐུག་རན་པོ་ཡྤྱིན་དགོས།
ཆེ་ཆུང་།

A 2 paper size:

L 59.4 X W 42 cm or 23.4 X 16.5 inches

རྤྱི་མོའ་ྤྱི འགྲེལ་བཤད།
རང་གྤྱིས་བརམས་པའྤྱི་རྤྱི་མོའྤྱི་མཚོན་དོན་གང་ཡྤྱིན་སོགས་ཀྤྱི་འགྲེལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཤྤྱིག་ཤོག་ལྷེ་ A4 ལ་བྤྱིས་རྤྱི་མོའྤྱི་ཟུར་དུ་
སར་དགོས། དེའྤྱི་སེང་རང་མྤྱིང་དང་། སེས་ཚེས། མྤྱིང་གཞུང་ཨང་གྲངས། འཛིན་གྲྭ སོབ་གྲྭའྤྱི་མྤྱིང་བཅས་གསལ་འཁོད་ཡོད་དགོས།

རྤྱི་མོའ་ྤྱི བདག་དབང་།
རྤྱི་མོ་བཏང་འབོར་བྱུང་པ་རྣམས་འགྲེམ་སོན་གོ་སྒྲྤྱིག་ཞུས་ཏེ་ཚོང་སྒྱུར་བས་པའྤྱི་རྤྱིན་བབ་བོད་ཀྤྱི་དགེ་ར་ཚོགས་པའྤྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོའྤྱི་
ཤེས་ཡོན་ལ་སན་པའྤྱི་རོགས་དངུལ་ཐོག་ཁ་གསབ་བ་རྒྱུ་དང་། རྤྱི་མོ་མ་བྤྱིན་པ་རྣམས་ཚོགས་པས་ཅྤྱི་དགར་བཀོལ་སོད་བེད་ཆོག་པའྤྱི་
བདག་དབང་ཡོད།

རྤྱི་མོ་སྦྲག་ཐོག་བསྐུར་ཚེས།

རྤྱི་མོ་འབྤྱི་རྒྱུ་ཕྱྤྱི་ཟླ་ 6 པའྤྱི་ནང་གསལ་བསྒྲགས་བས་ཉྤྱིན་ནས་བཟུང་འགོ་བརམས་ཏེ་ཕྱྤྱི་ཟླ་ 8 པའྤྱི་ཚེས་ 31 གྤྱི་
གོང་དུ་ལེགས་གྲུབ་ཟྤྱིན་ཏེ་གོ་སྒྲྤྱིག་དང་དཔྱད་འདེམ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཟྤྱིན་དགོས། ཚོགས་ཆུང་གྤྱིས་རྤྱི་མོ་རེ་གྲྭ་ལྔ་
བདམ་སྒྲུག་གྤྱིས་འདྤྱི་ལོའྤྱི་སྤྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 30 ཡྤྱི་སྔ་རོལ་དུ་འདྤྱིར་བཏང་འབོར་ཟྤྱིན་པ་དགོས།

དཔྱད་རོམ་དང་། བོ་འཛིན་བྤྱི་རྒྱུགས། རྤྱི་མོའ་ྤྱི སྒྱུ་རལ་གྱྤྱི་འགྲན་སྡུར་ནང་འཐོབ་རྒྱུའྤྱི་དངུལ་གྱྤྱི་བ་དགའ།
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འགྲན་སྡུར་ཁོད་ཨང་དང་གཉྤྱིས་ཀྤྱི་དབེ་བ་མེད་པར་ཕུལ་བྱུང་དཔྱད་རོམ་གསུམ་དང་ཕུལ་བྱུང་རྤྱི་མོ་གསུམ་བཅས་དྲུག་ལ་
ཧྤྱིན་སོར་20,000 རེ། དཔྱད་རོམ་དང་རྤྱི་མོའྤྱི་སྒྱུ་རལ་གྱྤྱི་བ་དགའ་ཧྤྱིན་སོར་ཁྤྱི་གཉྤྱིས་ནས་ཁྤྱི་གཅྤྱིག་སོབ་མ་རང་ཉྤྱིད་ལ་
དབང་བ་དང་ཁྤྱི་གཅྤྱིག་རང་གྤྱི་འཛིན་གྲོགས་ཚོ་དང་མཉམ་སོད་བེད་དགོས་པ་ཡྤྱིན། འཛིན་གྲོགས་ཞེས་པ་དེ་དཔེར་ན།

1.

རང་ཉྤྱིད་ཀྤྱི་འཛིན་གྲ་བཅུ་པ་ཀ་སེ་བེ་བག་པ་དེ་ལ་གོ་བ་ལས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྤྱི་སེ་ཚན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་གོ་བ་མྤྱིན།
བོ་འཛིན་བྤྱི་རྒྱུགས་ནང་ཚད་གཞྤྱི་ལོན་མཁན་གྱྤྱི་འཛིན་རྤྱིམ་སོ་སོའྤྱི་མྤྱིང་བུམ་པའྤྱི་ནང་དཀྲུགས་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་ནས་གཉྤྱིས།
བརྒྱད་པ་ནས་གཉྤྱིས། དགུ་པ་ནས་གཉྤྱིས་བཅས་ཁྱོན་འཛིན་གྲྭ་བེ་བག་པ་སེ་ཚན་ 6 བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཚོར་ལེགས་སེས་སུ་འཛིན་
གྲྭར་སོབ་མ་ 20 ལས་མང་བ་ཡོད་ན་ཧྤྱིན་སོར་ 20,000 རེ་དང་། སོབ་མ་ 19 ལས་ཉུང་བ་ཡོད་ན་ཧྤྱིན་སོར་15,000 ་རེ་བཅས་
འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་འཛིན་གྲྭའྤྱི་སོབ་མ་གཅྤྱིག་ཐོལ་གྱྤྱིས་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་དེས་ SKYPE བརྒྱུད་ངག་རྒྱུགས་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་མ་འཕྲོད་
ན་ལེགས་སེས་ཀྤྱི་དངུལ་ཕྱེད་ཀ་གཅོག་རྒྱུ།
ལེགས་སེས་གང་ཐོབ་པ་དེ་འཛིན་གྲྭ་བེ་བག་པ་དེའ་ྤྱི སོབ་མ་ཚོས་ཐུན་མོང་དུ་སོད་རྒྱུ།

གོ་སྒྲྤྱིག་དང་དཔྱད་འདེམ་ཚོགས་ཆུང་ 5 ལ་དངུལ་གྱྤྱི་ལེགས་སེས་འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད།
སོབ་གྲྭ་སོ་སོའྤྱི་ནང་དཔྱད་རོམ་དང་། བོ་འཛིན་བྤྱི་རྒྱུགས། དེ་བཞྤྱིན་རྤྱི་མོའྤྱི་འགྲན་སྡུར་བཅས་གོ་སྒྲྤྱིག་དང་དཔྱད་འདེམ་གནང་
མཁན་གྱྤྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཚང་མའྤྱི་མྤྱིང་ཕྱྤྱི་ཟླ་ 11 ཚེས་ 20 ཉྤྱིན་བུམ་པའྤྱི་ནང་དཀྲུགས་ཏེ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའྤྱི་ཚོགས་ཆུང་
5 ལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་མཚོན་ཆེད་དུ་ཧྤྱིན་སོར་ 20,000 རེ་འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད།

རོམ་དང་རྤྱི་མོ་སོབ་མ་རང་གྤྱི་ཡྤྱིན་དགོས་པ།
དཔྱད་རོམ་དང་རྤྱི་མོ་འབྤྱི་རྒྱུར་དགེ་ལས་ལ་བཅར་འདྲྤྱི་དང་། སོབ་མ་ནང་ཁུལ་བགྲོ་གེང་དང་གོ་བསྡུར། དཔྱད་གཞྤྱིའྤྱི་རྒྱུ་ཆ་དང་།
རྤྱི་མོའྤྱི་ཆ་རེན་སོགས་གཡར་རེས་བེད་ཆོག་ཀང་། འཐའ་མའྤྱི་དཔྱད་རོམ་དང་རྤྱི་མོ་དངོས་གཞྤྱིར་སུས་ཀང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་
གསུམ་ནས་རོགས་མགོན་བེད་མྤྱི་ཆོག
སོབ་གྲྭ་སོ་སོའྤྱི་གོ་སྒྲྤྱིག་དཔྱད་འདེམ་ཚོགས་ཆུང་གྤྱིས་དཔྱད་རོམ་དང་རྤྱི་མོ་འབྤྱི་རྒྱུ་བཅས་ཀྤྱི་གོ་སྒྲྤྱིག སངས་འཛིན། དཔྱད་འདེམ།
ཡྤྱིག་འབེལ་བ་རྒྱུའྤྱི་འགན་འཁྤྱི་འཐུས་ཚང་བཞེས་དགོས་ལ། ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་གཙོས་དཔྱད་འདེམས་བས་པའྤྱི་དཔྱད་རོམ་རེ་
ཕུད་ 5 དང་། རྤྱི་མོ་རེ་ཕུད་ 5 བདམས་པ་དེ་དག་སོབ་མ་རང་གྤྱི་བརམས་ཆོས་དངོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མཚན་རགས་དང་དམ་ཕྲུག་སར་
མའྤྱི་མཚམས་སོར་ཡྤྱིག་ཆུང་ཞྤྱིག་གོག་འཕྲྤྱིན་བརྒྱུད་ Word དང་ PDF འདྲ་བཤུས་བསྐུར་དགོས།
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དཔྱད་རོམ་དང་། བོ་འཛིན་བྤྱི་རྒྱུགས། རྤྱི་མོའྤྱི་སྒྱུ་རལ་གྱྤྱི་འགྲན་སྡུར་ནང་མཐའ་མའྤྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་གྱྤྱི་མྤྱིང་གསལ་བསྒྲགས་དང་
གསོལ་རས་འདྤྱི་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ 11 པའྤྱི་ཚེས་ 20 ཉྤྱིན་བོད་ཀྤྱི་དགེ་ར་ཚོགས་པ་ཚུགས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་བའྤྱི་དུས་དྲན་གྱྤྱི་མཛད་སོའྤྱི་
སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོ་དང་འབེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་བསྒྲག་བས་ནས་ཕྱྤྱི་ཟླ་ 12 ཚེས་ 10 ཉྤྱིན་
འབེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭ་སོ་སོས་གསོལ་རས་འཕྲོད་ཐབས་བ་རྒྱུ།

6

འགྲན་སྡུར་གྱྤྱི་རྒྱལ་ཁའྤྱི་གསལ་བསྒྲགས།

དཔྱད་རོམ་དཔྱད་འདེམ་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་མྤྱི།
1. སེ་ལུང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་མཆོག སེ་ལུང་ཆོས་སྐོར་གྤྱིང་།
2. འབུམ་རམས་པ་མདའ་ཚན་བ་མ་སབས། ཨོཀསྤྱི་ཕོརཌ་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ།
3. འབུམ་རམས་པ་ཚེ་རྤྱིང་སོབས་རྒྱལ། སྦར་མྤྱིཎ་གྷམ་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ།
4. སང་ཀ་ཚང་ཚེ་རྤྱིང་དོན་གྲུབ། ཨོཀསྤྱི་ཕོརཌ་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ།

རྤྱི་མོ་དཔྱད་འདེམ་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་མྤྱི།
1.

Prof. Heather Stoddard. l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris.

2. David Pritzker, Rubin Museum, NYC, Wolfson, College, University of Oxford
3. Prof. Clare Harris, Magdalen College, University of Oxford

4. ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ། བོད་ཀྤྱི་དགེ་ར་ཚོགས་པ་དབུ་བརེས་མཁན་དང་འགན་འཛིན་ཚོགས་གཙོ།
5. སང་ཀ་ཚང་ཚེ་རྤྱིང་དོན་གྲུབ། ཨོཀསྤྱི་ཕོརཌ་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། བོད་ཀྤྱི་དགེ་ར་ཚོགས་པའྤྱི་འགན་འཛིན།

འགྲན་སྡུར་མུ་མཐུད་ཐུབ་པའྤྱི་རེ་བ་དང་འཆར་གཞྤྱི།
འདྤྱི་ལོའྤྱི་འགྲན་སྡུར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྤྱི་འཛིན་སོང་དང་སོབ་མ་ཚོའྤྱི་རྒྱབ་སོར། གདེངས་འཇོག་ཡག་པོ་འཐོབ་ན་ཕྱྤྱི་ལོར་
ཀང་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པས་ད་ལྟ་ནས་སོབ་མ་ན་ཆུང་ཚོས་སྤྱིར་བོད་ཡྤྱིག་ལ་དོ་སྣང་ཆེར་བསེད་དང་ལྷག་པར་དུ་སུམ་ཅུ་
པ་དང་རག་འཇུག་གྤྱི་སྙྤྱིང་པོ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྔོན་ཚུད་ནས་བོ་འཛིན་གྲ་སྒྲྤྱིག་བེད་རྒྱུ། དེ་བཞྤྱིན་འཛིན་གྲྭ་གོང་མའྤྱི་
སོབ་མ་ཚོས་རང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱད་ཞྤྱིབ་ཀྤྱིས་དཔྱད་རོམ་འབྤྱི་རྒྱུར་སྔར་བས་དོ་སྣང་ཆེ་ཙམ་གནང་རེ་ཡོད།

ཕུལ་བྱུང་རྤྱི་མོ་ལྔ་སྦྲག་ཐོག་བསྐུར་སའྤྱི་ཁ་བང་།
Tibet Foundation, UK
5 Westminster Bridge Road,
London SE1 7XW United Kingdom
Phone: 0044 020 7930 6001
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གོག་འཕྲྤྱིན་དྲ་རྒྱའྤྱི་འབེལ་གཏུག་ཁ་བང་།

ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དཔྱད་རོམ་ལ་གདེང་འཇོག་བེད་པའྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་དོན་ཚན་ཉྤྱི་ཤུ།
བརོད་བའྤྱི་གོ་དོན་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་དུ་རོགས་ཏེ་གཙོ་གནད་གཞྤྱིར་བཟུང་གྱྤྱིས་ཞྤྱིབ་འཇུག་དང་།དབེ་ཞྤྱིབ། གདེང་འཇོག་
བཅས་བས་ཡོད་པ།
2. དོན་དངོས་ཀྤྱི་བྱུང་བ་གཞྤྱིར་བཟུང་རང་གྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ལམ་བསྒྲུབ་བ་ངོས་འཛིན་དང་། དེའྤྱི་སྒྲུབ་བེད་བཙལ་སེ་
གཏན་ཚིག་ཐག་གཅོད་ཐབས་བས་ཡོད་པ།
3. གཙོ་གནད་ཐད་རང་གྤྱི་ལྟ་ཕྱོགས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་དང་དེ་ལ་རྒྱབ་རེན་གསལ་པོ་ཡོད་པ།
4. རང་ལུགས་ལ་ལུང་དང་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྒྱབ་རེན་ཡང་དག་པ་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ།
5. ཕ་རོལ་པོའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་བམ་ལངས་ཕྱོགས་འཐད་ལྡན་མ་ཡྤྱིན་ན་མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་དང་རྤྱིགས་པ་
གཉྤྱིས་ཀྤྱི་སོ་ནས་དགག་པ་རྒྱག་ཐུབ་ཡོད་པ།
6. དགག་སྒྲུབ་གང་བས་ཀང་རྒྱབ་རེན་འབེལ་ཡོད་ཁུངས་ལུང་འདྲེན་པ་མ་གཏོགས་རང་དགར་གཞན་གྱྤྱི་
དཔྱད་རོམ་ སོགས་ལེབ་བཤུས་སམ་འབེལ་མེད་དུ་སོད་མེད་པ།
7. དཔྱད་རོམ་དུ་དགོས་གལ་གཞྤྱིར་བཟུང་། གནས་ལུགས་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་བརོད་པ། གནད་དོན་གསལ་བཀོལ་བེད་པ།
རོད་གཞྤྱི་ཅན་གྱྤྱི་གནད་དོན་ཐད་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་རང་ལུགས་འཇོག་པའྤྱི་ཐབས་ལ་འབད་པ།
8. ལྟ་གྲུབ་དང་ལངས་ཕྱོགས་གཉྤྱིས་ཀ་དཔྱད་བསྡུར་བས་ཡོད་པ་དང་། སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྒྱབ་རེན་དུ་
མཁོ་བའྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་གང་མང་ལ་རྒྱུས་མངའ་དང་བསེན་གཏུགས་བས་ཡོད་པ།
9. སྒྲུབ་བེད་ཁུངས་རྣམས་བཙན་པོ་ཡོད་པ།
10. ཕ་རོལ་པོའྤྱི་འདོད་པ་དང་ལྟ་བ་ལ་བརྤྱི་བཀུར་དང་དཔྱད་ཞྤྱིབ་བེད་པའྤྱི་ཁོད་ནས། ད་གཟོད་བདེན་པ་ལ་
བདེན་ཁ་དང་ནོར་བ་ལ་སོན་འཛུགས་བེད་པ།
11. ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་བྱུང་བ་གང་ཞྤྱིག་གྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་བརོད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལྷགས་པའྤྱི་རྒྱུ་རེན་
གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མྤྱིན་དཔྱད་ཞྤྱིབ་ཀྤྱིས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་པ།
12. ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྤྱིན་གྱྤྱི་དོན་རེན་དང་བྱུང་རྤྱིམ་གྱྤྱི་སྐོར་གསལ་བཀོལ་བེད་དུས་གང་དང་སུ། ནམ། ཅྤྱིའྤྱི་ཕྱྤྱིར།
འབས་བུའམ་དེའྤྱི་ཕན་གནོད་སོགས་ཞྤྱིབ་འབྤྱི་བས་ཡོད་པ།
13. དཔྱད་འབས་གཙོ་བོ་དེ་སྔ་མའྤྱི་མཁས་པའྤྱི་དཔྱད་དོན་བསར་ཟློས་བས་པ་མ་ཡྤྱིན་པ།
14. བརོད་བ་དང་འབེལ་བའྤྱི་གནས་དོན་ཐད་གེང་འདོད་པའྤྱི་གཏམ་གོ་རྤྱིམ་ལྡན་པ། སྔ་ཕྱྤྱི་ནང་འགལ་མེད་པ།
དགག་སྒྲུབ་ཀྤྱི་གཏམ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་དང་ལུང་དང་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྒྱབ་རེན་ངེས་ཅན་ཡོད་པ། ལུང་ཚིག་
དྲངས་པའྤྱི་ཡོང་ཁུངས་གསལ་འགོད་ཡོད་པ། མགོ་སྔ་བར་གསུམ་ལུ་གུ་རྒྱུད་འབེལ་དུ་ཡོད་པ།
15. སྙན་ངག་གྤྱི་རྒྱན་སོགས་མྤྱི་དགོས་ཀང་བརྡ་དག་སོར་གསུམ་ལ་འཁྲུལ་བ་ཉུང་བ།
16. ཡྤྱིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་འཚམ་ལ་ཀོག་བདེ་བ། ཡྤྱིག་འཕྲེང་གུང་སྒྲྤྱིག་པོ།
17. ཐོག་མའྤྱི་འགྲན་ཞུགས་ཀྤྱི་དཔྱད་རོམ་འཁྱུག་ཡྤྱིག་གམ་ཚུགས་མ་འཁྱུག་ལག་བྤྱིས་ཡྤྱིན་པ་དང་། བདམས་ཐོན་
བྱུང་པའྤྱི་ཕུལ་བྱུང་དཔྱད་རོམ་གསུམ་པོ་སོན་ལམ་མམ་ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་ཡྤྱིག་གཟུགས་གང་རུང་དུ་བྤྱིས་ཡོད་པ།
18. རང་གྤྱི་དཔྱད་རོམ་དེ་དང་འབེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གཞྤྱིའྤྱི་དཀར་ཆག་གསལ་འགོད་བས་ཡོད་པ།
19. དཔྱད་རོམ་ཚིག་འབྲུ་ 3500 ལས་མྤྱི་ཉུང་བ་དང་ 4000 བརྒལ་མེད་པ།
20.དཔྱད་རོམ་བརོད་བའྤྱི་གཙོ་གནད་དང་འབེལ་ཅྤྱིང་ལུང་རྤྱིགས་གཉྤྱིས་ཀྤྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་ཡོད་པ་བཅས་སོ།
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