
གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ས་གནས་སིད་འཛིན་བྱང་སི་དང་བྱང་སི་སྡེ་ཁག་གི་ 
ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས་ལ་དཔྱད་པ། 
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ཧོར་སིའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ། 
བོད་བྱང་བརྒྱུད་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་མིའི་རིགས་འཚོ་སོད་བྱྡེད་པའི་གནས་ཤིག་ཡིན་ལ། ལོ་རྒྱུས་རྒྱུན་ 
རིང་ལྡན་ཞིང་རིག་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གྲྲུབ་ཡོད་པ་སྡེ།  དུས་རབས་སྔོན་མའི་ལོ་རབས་བདུན་ 
ཅུའི་ནང་གནའ་རས་རིག་པ་མཁས་ཅན་གིས་ཤན་རྩ་དང་། མཚོ་གཉསི་ཁུལ་ནས་རྡེད་པའི་གཞགོ་ 
གཏུབ་ཀི་རོ་ཆས་དང་རོ་ཆས་ཞིབ་མོ་དྡེ་དག་ནི་རོ་ཆས་རིང་མའི་དུས་སྐབས་ཕི་མའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ཚོད་
དུ་བཤད་པ་1དང་། བོད་བཙན་པའི་རལ་རབས་སྐབས་སུ་སུམ་པ་སོང་གི་བུ་ཆུང་ཟྡེར་བའི་ཡུལ་གི་བྱྡེ་ 
བྲག་དང་། དུས་ཕིས་ཞང་ཞངུ་སོ་ཕུག་བར་གསུམ་དུ་འབོད་པའི་སོ་བ་ཤྡེལ་ལྡེ་ར་དཀར་ཟྡེར་བ་དྡེང་ 
སང་གི་སྡེང་ཆྡེན་རོང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཡོད་པར་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བས་བཤད་པ་2 
ལྟར་གྲགས། ཧོར་ཚོ་བའམ་ཧོར་ཤོག་ཁ་སོ་དགུར་འབོད་པའི་ཡུལ་འདིའི་སིད་ཀི་སྐྱོང་ལུགས་ཀང་ 
དུས་རབས་རིམ་བྱྱུང་གི་འཕྡེལ་འགྱུར་ཁོད་དུ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་ཟམ་མ་ཆད་པར་རིམ་གིས་བྱྱུང་ཡོད། གལ་ 
ཆྡེ་ཤོས་ཤིག་ནི་ས་ཕག་རིན་གཙང་སགོས་སིད་དབང་རིམ་བྱྱུང་གི་འཕྡེལ་འགྱུར་ཁོད་དུ་ས་གནས་རང་
གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་སིད་ཀི་གནས་སངས་དང་། སི་ཚོགས་ཀི་སིག་གཞི། ཡུལ་ཁམས་ 
ཁོར་ཡུག ཐོན་སྐྱྡེད་བྱྡེད་སངས་ལ་གཞིགས་ཏྡེ། གང་ལ་གང་འཚམ་གི་ཁལ་བསྡུ་ཁིམས་གནོན་གི་ 
བྱྡེད་སོ་ཁག་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་སིད་འཛིན་གི་སིག་གཞི་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་ཡོད།  གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ 
ཕོ་བྲང་གི་དུས་མཇུག་སྡེ་སི་ལ ོ༡༩༡༦ལོར་                        བརྒྱུད                 
                                                                               
                   ། དྡེས་ན་ཧོར་ཚོ་བ་སོ་དགུ་ནི་གང་དག་ཡིན་པར་འདྡེན་ལུགས་མི་འད་བ་རྡེ་ 

                                                 
1 安志敏等, 1979. 
2 བཀྲ་བ་སོགས་ཀིས་བརྩམས     ཧོར་ཚོ་སོ་དགུའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།  ༢     ནག་ཆུའི་ལོ་རྒྱུས་རགི་གནས་ 
  དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསིགས།  ༢༠༡         
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གཉིས་བྱྱུང་ཡོད་མོད། འདིར་གཞི་བྱྡེད་པའི་ཧོར་ཚོ་བ་སོ་དགུ་ནི་ཧོར་སི་ལས་ཐོག་གསུམ་པ་མཁན་ 
ཆུང་གཡུ་ཐོག་དབང་འདུད་ནོར་བུས་ཤིང་བྱི་ལོ་སྡེ་སི་ལོ་༡༩༢༤ལོར་བཟོས་པའི་ཞིབ་གཞུང་དུ་ཧོར་ཚོ་
སོ་དགུའི་ཁལ་དུད་དང་། ཤོག་མིང་། དུད་གྲངས་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན་པ་སྡེ། རོར་སོད། རོར་སྨད། 
དཀར་སོད། དཀར་སྨད། སར་ཁོངས། ནག་རུ། ཉིན་ཐ། ཉནི་མོ། དམར་རོང་། བྱྡེ་ཟྡེ། དམར་རུ། 
སིབ་ཐ། འདྡེ་དག རལ་གསུམ། ཁི་རུ། ཁོམ་ཚང་། ནྡེམ་ཚ། ཡང་པ། ཡྡེ་ཐ། དྲུག་ཅུ། སོམ་པ། 
སང་རུ། བོན་ཐ། སྡེར་ཚ། བོམ་ཁན། འབྲོག་ཤོག བུ་རྫུམ། ཁ་རིང་། སག་དྲུག སོག་སྡེ། ནག་རོག 
འབྲི་རུ། རག་ཤི། ཨར་སོད། ཨར་སྨད། གྡེ་མོ། འགོམ། ར་དམར། 
བྲ་བོ་བཅས་ཚོ་བའམ་ཤོག་ཁ་སོ་དགུ་ཡོད། མྡེ་འབྲྲུག་སྡེ་སི་ལོ༡༩༡༦ལོར་སི་ཁྱབ་བཀའ་ཤག་གིས་ 
མདོ་སྨད་སི་ཁྱབ་ཀི་ལས་བྱ་མཁན་ཆུང་གྲགས་པ་རྣམ་རལ་བཏང་སྡེ་ཧོར་ཚོ་སོ་དགུར་གཅིག་གྱུར་གི་
བཀའ་འདོམས་མཛད་པའི་སོལ་བཏོད།                                               
                                                                              
                                                                               
                                                                                   
                                                                             
                                                                       
            སྐབས་ནས་སྔ་ཕིར་ལས་ཐོག་དགུ་བྱྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གཤམ་དུ་བཀོད་པའི་
རྡེའུ་མིག་དང་པོར་གསལ། ཧོར་ཚོ་བ་སོ་དགུའི་ས་ཁངོས་ནི་ཤར་ཆབ་མདོ་དང་། རི་བོ་ཆྡེ། བྱང་ 
ནང་ཆྡེན་དང་ར་སོད་འབྲི་དམར་སོགས། ནུབ་བྱང་རིགས་ཨ་མདོ་དང་། ནག་ཆུ། ལོ་ལ་རི་དང་། 
དཔལ་འབར། ལོ་རོང་སོགས་དང་ས་མཚམས་སུ་བཀར་ཡོད། ད་ལྟའི་སིད་འཛིན་དབྱྡེ་ལུགས་ལྟར་ན། 
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ཧོར་ཚོ་སོ་དགུའི་ས་ནི་ཕལ་ཆྡེར་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་གི་སྡེང་ཆྡེན་རོང་དང་། ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གི་སྦྲ་ཆྡེན་ 
རོང་དང་། འབྲི་རུ་རོང་། སྙན་རོང་རོང་ཁག་བཞི་ཡིན།3 
 ཧོར་སི་ལས་ཐོག་རིམ་བྱོན་སྐབས་སུ་ཁལ་བསྡུ་ཁིམས་གནོན་གི་བྱྡེད་སོ་གཅོ་བོར་གྱུར་བའི་སིད་ 
འཛིན་སྐྱོང་ལུགས་ཐད་ནས་བཤད་ན། གཅིག་ནས་སྔ་མའི་ཁལ་འུལ་ལམ་ལུགས་ཀི་རྨང་གཞིའི་སྡེང་ 
ཧོར་ཚོ་སོ་དགུའི་ཐྡེམ་དུད་ལ་ཞིབ་བཤྡེར་གིས་དུས་སྐབས་སོ་སརོ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སོ་ཁ་མིང་གཞུང་ 
དང་། ས་རིགས་བདག་ཐོབ་ཀི་ས་དྡེབ། སྡེམས་ཅན་གི་ཐོ། ཤོ་འབབ་བསྡུ་གཞུང་། ག་གཞུང་། 
ཞིབ་གཞུང་སོགས་བཟོས་ཏྡེ་གཞུང་འབབ་ཁག་ཐྡེག་བྱས། ཧོར་སི་གྲགས་པ་རྣམ་རལ་སྐབས་སུ་མྡེ་ 
འབྲྲུག་ཞིབ་གཞུང་ཞྡེས་པ་བཟོས་པ་དང་། དྡེ་ལྟར་ན་ཧོར་ཚོར་ཐྡེམ་དུད་དགུ་སོང་ལག་ཡོད་པ་དང་། 
ཧོར་སི་གསུམ་པ་མཁན་ཆུང་གཡུ་ཐོག་དབང་འདུད་ནོར་བུའི་སྐབས་སུ་ཤིང་བྱི་ཞིབ་གཞུང་ཞྡེས་པ་ 
བཟོས། དྡེ་ལྟར་ན་ཧོར་ཚོར་ཐྡེམ་དུད་ཁི་གཅིག་དང་ཉྡེར་བཞི་ཙམ་ཟིན། ཧོར་སི་ལས་ཐོག་བརད་པ་ 
རིམ་བཞི་                                                                       
                                              4                         
                                                                        
                                                                   
                                          ཞལ་ལྡེ་བཅོ་ལྔ། ཞལ་ལྡེ་བཅུ་དྲུག    ལྡེ་ 
བཅུ་གསུམ་བཅས་གཞུང་གསི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་སོལ་ཡིག་ཆའི་རྨང་གཞིའི་སྡེང་། ས་གནས་ 
རང་གི་དམངས་ཁོད་དུ་དར་ཁྱབ་ཆྡེ་བའི་ཉྡེས་ཆད་ལ་རྒྱུ་ཐོག་ཆད་པ་དང་། ལུས་ཐོག་རྩ་ར་དང་། དྡེ་ 
མིན་དུས་སྐབས་སོ་སོར་ཁ་མཆུ་གོད་གཏུགས་བྱྱུང་པར་དཔྱད་མཚམས་ཁ་མ་སོང་བའི་ཡི་གྡེ ཕན་ཚུན་ 

                                                 
3             ༢       ༢༠༡         
4 བཀྲ་བ་སོགས་ཀིས་བརྩམས     ཧོར་ཚོ་སོ་དགུའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།  ༣༡         
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རྐུ་ཇག་མི་རག་པའི་མནའ་གན། མི་བསད་འཕོག་འཁྱྡེར། ས་མཚམས་དང་རྩྭ་སའི་དཔྱད་མཚམས། 
ས་སྡེ་དང་མི་རྩའི་བཟོས་སྐོར་གི་ཁ་མ་སོགས་གཞིར་བཅས་ཏྡེ་ཁིམས་ཀི་གནོན་སྡེམ་བགིས། དཔྡེར་ན། 
ཧོར་སི་ལས་ཐོག་གསུམ་པ་མཁན་ཆུང་གཡུ་ཐོག་པ་དབང་འདུད་ནོར་བུའི་སྐབས་སུ་བཟོས་པའི་ཆུ་ཁིྱ་
ལོ་ནང་གི་དཔྱད་དྡེབ་ཅྡེས་པ་སྡེ། ཆུ་ཁིྱ་ལོ་སྡེ་སི་ལོ ༡༩༢༢ལོ་དང་། ཆུ་ཕག་ལོ་སྡེ་སི་ལོ ༡༩༢༣ལོ། 
ཤིང་བྱི་ལོ་སྡེ་སི་ལོ ༡༩༢༤ལོ་གསུམ་རིང་ཧོར་ཚོ་ཁུལ་དུ་ཁ་མཆུ་གོད་དོན་གཏུགས་གཤྡེར་ལས་བྱྱུང་ 
བའི་དཔྱད་ཁ་ཁོྱན་བསོམས་༧༩ཕོགས་བསིགས་བྱས་པ་ཡིན། དྡེ་ནི་ཧོར་ཚོ་བ་སོ་དགུའི་ཁུལ་དུ་ཁིམས་ 
དོན་བྱྱུང་བ་གང་དག་ཧོར་སི་མཁན་ཆུང་གཡུ་ཐོག་པ་དབང་འདུད་ནོར་བུས་སི་འདོམས་འོག་ཁྱྱུང་པོ་ 
སྡེང་ཆྡེན་དུ་གནས་པའི་ཧོར་སི་ལས་རབ་ཁང་གིས་ཁིམས་དོན་མཐའ་འདོམས་བྱས་ནས་གྲྲུབ་པའི་ས་
གནས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་གལ་ཆྡེན་ཞིག་ཡིན། ཧོར་སི་མཁན་ཆུང་གཡུ་ཐོག་པ་དབང་འདུད་ནོར་བུ་ནི་ 
ཧོར་སི་ལས་ཐོག་གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང་། བོད་ཆུ་ཁིྱ་ལའི་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅོ་བརད་ཉིན་སི་གསར་ 
མཁན་ཆུང་གཡུ་ཐོག་པ་ནས་སི་རིང་རིམ་བཞི་སྨན་སྡེལ་བས་                                 
                                                                              
                                                                            
                                                                              
               ཕོ་     ་སྡེ       ༡༩༢༢ལའི་བོད་                                 
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                                                                   དབང       
            ཐུབ་བསན་ར་མཚོར་                                                    
                                                                          
                                                                            
                                                                             
                                                                                     
     ་སྡེ་      ༡༩༢༥ལའི་བོད་ཟ་༡                                              
                                                                           
                    གསུམ་ནས་                                               
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                                                                            ) 
            
    

རྩྡེ་ཤོད་དྲུང་ 
རིགས།                                འཕོ་ལྡེན་གི་རྒྱུ་མཚན། 

          
    

རྩྡེ་དྲུང་     
    ། 

          
    

མྡེ་འབྲྲུག་ལོ་སྡེ་སི་ལོ  
༡༩༡༦ལོ་ནས་ གས་བྱ་
ལོ་སྡེ་སི་ལོ་༡༩༢༡ལོ། 

མདོ་སྨད་སི་ཁྱབ་ཀི་ 
ལས་བྱ།                     

                

        
        

ཤོད་དྲུང་     
   ། 

        ་བསོད་
ནམས་རལ་པོ  

                   
               
                     
                   
                 

ཤིང་བིྱ་ལོ་སྡེ་སི་ལོ  
༡༩༢༤ལོར་རང་ 
ལོ ༥༣ཤིང་ལུག་ལོ་སྡེ
་སི་ལོ ༡༨༩༥ལོར་ 
ཞབས་སོད་ཞུས། 
ད་ལྟ་རིམ་བཞི།5 

                    
                      
                 
                  
                  

          
      

རྩྡེ་དྲུང་      
  ། 

              
             

                      
                   
                   
                  
                    

※             

           
   

ཤོད་དྲུང་     
   ། 

       ་ཆོས་ 
རལ་ཉི་མ  

                   
            
※ 

ཤིང་བིྱ་ལོ་སྡེ་སི་ལོ  
༡༩༢༤ལོར་རང་ 
ལོ ༢༢ས་ལུག་ལོ་སྡེ་སི
་ལོ ༡༩༡༩ལོར་ཞབས

ཕིར་འཐྡེན། 

                                                 
5 Petech 1973: 241. 
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་སོད་ཞུས། 
ད་ལྟ་གསང་རོང་རོང་
སོད།6 

        
      

རྩྡེ་དྲུང་     
    །              ※ ※ ལས་འཁུར་ལོ་དུས་ 

རོགས། 

        
       

ཤོད་དྲུང་ 
       ། 

              
 ་འཇམ་དཔལ་ཚེ་
བརྟན  

※ 

ཤིང་བིྱ་ལོ་སྡེ་སི་ལོ  
༡༩༢༤ལོར་རང་ 
ལོ ༢༣ ས་རྟ་ལོ་སྡེ་སི་ 
ལོ ༡༩༡༨ལོར་ཞབས་
སོད་ཞུས། ད་ལྟ་ 
རྩ་ཧྡེང་རོང་ སོད།7 
ཧོར་སིའི་སྔོན་དུ་ 
སྦྲགས་ས་ིབྱས་མོང་། 

      

        
         

རྩྡེ་དྲུང་     
    ། 

            
                    
               
             ※ 

※ ནགས་ཤོད་རག་ཤིའ་ིས་
གནས་སུ་གྲོངས། 

        
        

ཤོད་དྲུང་ 
རིམ་བཞི། 

                
               

※ 

མྡེ་འབྲྲུག་ལོ་སྡེ་སི་ལོ 
༡༩༡༦ལོར་རང་ 
ལོ ༣༣ཀྭང་ཞུའི་ཁ་ི 
བཞུགས་༣༥ ས་ཕག་ 
ལོ་ཞབས་སོད་ཞུས། 

      ༡༩༤༠        
                  
                 
                   
                    

                                                 
6              ༢༤༧         
7              ༢༤༦         
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ད་ལྟ་གཙང་མདའ་ 
དཔོན།8 
ཤིང་བིྱ་ལོ་སྡེ་སི་ལོ ༡༩
༢༤ལོར་རང་ལོ ༤༡ 
ས་ཕག་ལོ་སྡེ་ས་ིལོ  
༡༨༩༩ལོར་ཞབས་ 
སོད་ཞུས། ད་ལྟ་ 
གཙང་མདའ་དཔོན།9 

                 
                 
                 
                  
                     
                   
               
                 
                   
                  
                
                   
                
                    
                  
                        
                  
                    
                    
                    

                                                 
8 མྡེ་འབྲྲུག ཤོད་དྲུང་རྣམས་ཀི་མཚན་ཐོ་དགྡེ  གཞུང་ཡིག  བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཡིག་ཚགས་ཁང་དུ་ཉར་ཚགས་བྱྡེད་ 

ཡོད། 
9 Petech 1973: 241. 
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རྩྡེ་དྲུང་     
    ། 

            
        ཡང་ན་
སག་བྲག་བླ་བྲང་  

※ ※ 

སི་ཁྱབ་ལས་འཁུར་ལོ་ 
གཉིས་ལས་མ་སོང་རུང་
དགོངས་པ་ཕུལ་འཁོལ་ 
དང་། ཧོར་སི་ངོ་ལས་ 
སྲུང་དམག་དང་བཅས་ 
བསྐོ་བརོང་མ་དགོས་པར་
བྱང་སིར་བསྒྱུར། 

གསལ་བཤད།   རྡེའུ་མིག་ཏུ་རྟགས་※བཀོད་པ་ནི་གནས་སྐབས་སུ་གཏན་མ་འཁྡེལ་བར་ཞིབ་འཇུག་བྱྡེད་རྒྱུར་ལུས། 
 
 

 



རོ་སིས་ཚེ་རིང་རལ། 
 

230 

བྱང་སི་ལས་ཐོག་རིམ་བྱོན་གི་ལོ་རྒྱུས། 
 བྱང་སི་ནི་བྱང་བརྒྱུད་སི་འདོམས་ཞྡེས་པའི་བསྡུས་མིང་སྡེ། གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་དུས་ 
མཇུག་ཏུ་བྱྱུང་པའི་བོད་བྱང་བརྒྱུད་ཀི་སི་ཁྱབ་རིམ་པའི་ས་གནས་སིད་འཛིན་ཞིག་ཡིན། དྡེ་ནི་ཧོར་ཚོ་བ་ 
སུམ་ཅུ་སོ་དགའིུ་སི་འདོམས་ཧོར་སི་ལས་རིམ་གིས་འཕྡེལ་ཏྡེ་བྱྱུང་བ་ཡིན། ཧོར་ཚོ་ཁུལ་དུ་རོང་ཁག་ 
གསར་བསྐའི་འཆར་གཞའིི་10ཡིག་ཆ་ལྟར་ན། བྱང་སི་ནི་བོད་རབ་བྱྱུང་བཅོ་ལྔ་ འི་ཆུ་ཕོ་རྟའི་ལོ་སྡེ་ 
སི་ལོ༡༩༤༢ལོར་དངོས་སུ་བཙུགས་པ་ཡིན།                                        
                                                                               
                                                                           
                                                                        
                                                                         
                                                                           
                                                                       
                                                                       
                                                                        
                                                                                 

                                                 
10ཧོར་ཚོ་ཁུལ་རོང་ཁག་གསར་བསྐའི་འཆར་གཞི་ཨང་༨པ། ཁ་བྱང་རས་པར་བཀའ་ཤག་གིས་ཧོར་སི་མྡེད་པ་བཟོས་ 

ཏྡེ་སིད་འཛིན་རོང་ཁ་ཤས་དང་། བྱང་སི་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་སྐརོ་སོགས་སིད་སྐྱོང་ལ་ཕུལ་འཆར་ཞྡེས་ཟྡེར། 
འཆར་གཞི་འདི་ནི་ལགས་སྦྲྦྲུལ་ལོར་བཀའ་ཤག་གིས་ཧོར་སི་མྡེད་པ་བཟོས་ཏྡེ་སིད་འཛིན་རོང་ཁ་ཤས་དང་། བྱང་སི་ 
གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་སོགས་སིད་སྐྱོང་སག་བྲག་ངག་དབང་གསུང་རབ་མཐུ་སོབས་བསན་པའི་རལ་མཚན་ 
ལ་ཕུལ་བའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡིན་ལ།     སྦྲྦྲུལ་བོད་ཟ་༡༢པའི་ཚེས་༡༣ཉིན་སིད་སྐྱོང་གིས་ཞིབ་འཇུག་སོང་། 
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       དྡེ་ནས་སྔ་ཕིར་བྱང་སི་ལས་ཐགོ་རིམ་པ་ལྔ་བྱྱུང་། གངོ་དུ་བརོད་ཟིན་པ་ལྟར། བྱང་སི་དྡེ་དག་ 
ནི་ཧོར་སི་དང་མི་འད་བར། ཧོར་སི་མཁན་རིམ་རྡེས་མོས་གཏོང་སོལ་ལས་བྱང་སི་མཁན་རིམ་སྦྲྡེལ་པོ་ 
ཞྡེས་རྩྡེ་དྲུང་མཁན་ཆུང་དང་ཤོད་དྲུང་རིམ་བཞིའི་གོ་གནས་ཡོད་པ་སྦྲྡེལ་པོ་གསར་བསྐོ་བགིས་ཏྡེ་གཏོང་
བ་དང་། རིམ་བཞིན་དུ་དྡེ་འོག་ལས་བྱ་རྩྡེ་དྲུང་དང་། ས་སྲུང་མགོ་འདོམས་སོགས་ཀི་སིག་གཞིར་ 
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འགྱུར་བ་བཏང་བའི་ཐོག དྡེ་སྔའི་བྱང་རིགས་སྡེ་བཞི་11དང་། རུ་དྲུག་12གི་ཡུལ་ཁམས་ས་གནས་ 
རོང་འགོ་ཁག་དྲུག་ཏུ་བགོས་ཏྡེ་ཁལ་འབབ་བསྡུ་ལྡེན་དང་།  སིག་ཁིམས་གནོན་སྡེམས་ཀིས་        
                                                 
11སྔར་ག་ིབརོད་སོལ་ཞིག་སྡེ་ད་ལྟའི་ནག་ཆུ་རོང་དང་ཨ་མདོ་རོང་གཉིས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སའི་ཆར་དྡེ་སྔ་ཆུ་

བྱང་རིགས་སམ་ཡང་ན་བྱང་རིགས་སྡེ་བཞིར་འབོད། བཤད་སོལ་གཞན་ཞིག་ནི་གཞུང་སགོ་ལོ་བྱང་དང་།  བར་ཐ།  
ཨ་མདོ། གསང་གཞུང་བཅས་བཞིར་འདོད། ཡང་ལ་ལས་གཞུང་སོག་ལོ་བྱང་དང་སྡེར་པ་ཕུད་པའི་གསང་གཞུང་ 
དང་། བར་ཐ། ཨ་མདོ། ཧོར་སྨད་བཅས་བཞིར་བརྩི་མཁན་ཡང་ཡོད་པར་སྣང་།  ཆུ་བྱང་རགིས་ཞྡེས་འབོད་པའི་ 
རྒྱུ་མཚན་ཡང་རལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་ཆུ་ཕུག་སྡེ་ནག་ཆུ་གཙང་པའི་རྩྡེ་སོད་ཀི་ལོ་བྱང་རྒྱུད་ལ་གནས་ཡོད་པས་མིང་དྡེ་ལྟར་ 
ཐོགས་པའོ། 

12དྡེ་སྔའི་བྱང་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་ཤོག་ཁའམ་ཚོ་ཤགོ་ལྔ་བཅ་ུང་གསུམ་ཡོད་པ་དྡེ་རྣམས་རུ་དྲུག་དུ་ཕྡེས་ཡོད་པ་སྡེ། རུ་ 
དང་པོ་ནི། བར་ཐ་སྡེར་གཞུང་དགུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་སྡེ་གསར་ཤོག་དང་། འབུ་ཐར་ཤོག རུ་ཆྡེན་ཤོག དབིྱས་ཆྡེན་ 
ཤོག དབིྱས་ཆུང་ཤོག་བཅས་གཞུང་སྡེ་ཁག་ལྔ་དང་། གུང་སྐོར་ཤོག སག་སྡེ་ཤགོ གཡུ་ཐོག་ཤོག རིག་སི་ཤགོ་ 
བཅས་སྡེར་སྡེ་བཞི་བཅས་དགུའོ། དྡེར་སྡེར་གཞུང་འབོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྡེར་པ་ཟྡེར་བ་སྐྡུ་དག་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་ 
གི་མི་སྡེར་ལ་ཟྡེར་བ་དང་། གཞུང་ཞྡེས་པ་བོད་ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་མི་སྡེར་ལ་ཟྡེར། རུ་གཉིས་པ་ནི། གསང་ 
གཞུང་སྡེར་གཞུང་དགུ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་འ་བ་ཤོག  སོ་དྲུག་ཆྡེ་བ་ཤགོ  རྨར་ཡོང་ཤགོ  ཐོག་རུ་ཤགོ  སྡེམས་ 
དཔའ་ཤོག བཀྲས་ལོངས་ཤོག་བཅས་གཞུང་ཤོག་དྲུག་དང་། རྩྡེ་གསྡེར་གདུང་དཀར་རུ་ཤོག སྡེམས་དཔའ་ 
རྟ་རི་མ་ཤགོ དགའ་ལྡན་རུ་བ་ཤོག་བཅས་སྡེར་ཤོག་གསུམ་ཡིན། རུ་གསུམ་པ་ནི། གཞུང་སོག་ལོ་བྱང་ཤགོ་ཁ་ 
བཅུ་གཉིས་སྡེ་ལོ་མ་ཤགོ་དྲུག་དང་བྱང་མ་ཤོག་དྲུག་ཡིན། དྡེ་དག་ནི་ཨི་ནི་རུ་བ་ཤོག ལོ་མ་རང་ཤོག ནང་ས་ོརུ་བ་ 
ཤོག མྡེ་མདྡེལ་རུ་བ་ཤོག ཤོག་རིང་མ་ཤགོ ཡོངས་འཛིན་རུ་བ་ཤགོ་བཅས་ལོ་མ་ཤོག་དྲུག་དང་། སག་རིང་ཤགོ 
སག་གསར་ཤགོ ཨ་གོང་ར་ུབ་ཤོག བ་རིང་རུ་བ་ཤགོ བར་དཔོན་རུ་བ་ཤོག བྱ་རིགས་ར་ུབ་ཤོག་བཅས་ 
བྱང་མ་ཤོག་དྲུག་ཡིན། རུ་བཞི་པ། སྡེར་པ་ཤགོ་བརད་ཡོད་པ་ནི། ཨུ་ཏོག་ཤགོ ཁ་ིཔ་རུ་བ་ཤགོ བསན་རས་ 
གིང་རུ་བ་ཤོག ཀུན་བདྡེ་གིང་རུ་བ་ཤོག གྲྭ་ཚང་རུ་བ་ཤགོ གསྡེར་ཁང་ར་ུབ་ཤོག ར་མ་ར་ུབ་ཤོག 
རོ་རིང་རུ་བ་ཤགོ་བཅས་ཡིན། རུ་ལྔ་པ། ཧོར་སྨད་ཤོག་བཞི་ ཡོད་པ་ནི། རུ་རིང་ཤོག རུ་གསར་ཤོག ཆྡེ་འབུམ་ཤོག 
འཁོར་མང་ཤོག་བཅས་ཡིན། རུ་དྲུག་པ། ཨ་མདོ་ཤོག་བརད་ཡོད་པ་ནི། ཨ་མདོ་སོད་མ་ཤོག ཨ་མདོ་སྨད་མ་ཤོག 
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                              རོང་གཞིས་བཅོ་བརད དུ་གྲགས་པའི་ས་ཁུལ་ལ་          
                                                                            
                                                                             
                                                                              
                                                                             
                                                                              
                                                                             
                                                                             
                                                                                
                                                                                 
                                                                                
        
 
                                                                ༡༩༤༢   ༡༩༥༩) 

         
       

རྩྡེ་ཤོད་དྲུང་ 
རིགས།                  

(སི་ལོ)                                  

        
       

རྩྡེ་དྲུང་    
    ། 

         
         
    

༡༩༤༢     
༡༩༤༦ 

རྩྡེ་མགྲོན་ཐོག་མགྲོན་གཉྡེར
་ཆྡེན་མོ་ཐུབ་བསན་ངག་ 
དབང་མཆོག་གི་ལས་ཚབ་

མྡེ་ཕག་ལོར་མགྲོན་གཉྡེར
་ཆྡེན་མོར་གནས་སར་ 
བསྐོ་བཞག་བྱས། 

                                                                                                                

སྡེར་དོར་རུ་བ་ཤོག བཀྲ་རུ་ཤགོ ཤགོ་ཆྡེན་མ་ཤོག ར་མཚོ་རུ་བ་ཤགོ ཤོག་ཆུ་རུ་བ་ཤོག ག་ར་རུ་བ་ཤགོ་ 
བཅས་ཡིན། 
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ཏུ་ནག་ཆུ་ཁར་རལ་བའི་ 
ཡང་སིད་ཀི་ཕྡེབས་བསུར་ 
བསྐྱོད། 

ཤོད་དྲུང་    
   ། 

         བ་
        
        

ཤིང་རྟ་ལོ་སྡེ་སི་ལོ༡༩༥༤ 
ལོར་རང་ ལོ༤༩དང་། མྡེ་ 
གང་ལོ་ལས་ཚན་ཆུང་ཁའི་
གདན་ཐོབ་སྩལ་ཐོག་ལགས
་སྦྲྦྲུལ་ལོ་ཞབས་སོད་ཞུས། 
ལས་མྡེད་རིམ་བཞི།13 
སྔ་ཕིར་རིན་སྤུངས་རོང་སོད་
དང་། ཕག་རི་བལ་ཤོ་ 
སོགས་བྱས་མོང་། 

※ 

        
        

རྩྡེ་དྲུང་    
    ། 

         
         
        ༡༩༤༦     

༡༩༥༠ 

ས་སག་ལོ་སྡེ་སི་ལོ  ༡༩༣༨ 
ནས་ཤིང་བྱ་ལོ་སྡེ་སི་ལོ  
༡༩༤༥ལའི་བར་རྩྡེ་མགྲོན་
ལོ་བརད་བྱས། 

ལགས་སག་ལོ་སྡེ་ས་ིལོ  
༡༩༥༠ལོར་དྲུང་ཡགི་ཆྡེ་ 
མོ་དང་། བོད་ལོངས་ 
དམག་སི་ཁང་གི་སི་ 
འདོམས། གཞུང་རྩིས་ 
ཞིབ་ཁངདོ་དམ་པ་ཞོར་ 
ལོགས། 

ཤོད་དྲུང་    
   ། 

     རྒན་  
བོླ་གསལ་དོན་

ཤིང་རྟ་ལོ་སྡེ་སི་ལོ ༡༩༥༤ 
ལོར་རང་ལོ ༤༩དང་། ※ 

                                                 
13 ཤིང་རྟ། ཤོད་དྲུང་རྣམས་ཀི་མཚན་ཐོ་དགྡེ  གཞུང་ཡིག  བོད་རང་སྐྱོང་ལངོས་ཡིག་ཚགས་ཁང་དུ་ཉར་ཚགས་བྱྡེད་ 

ཡོད། 
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གྲྲུབ།   ཆུ་ཕག་ལོ་ཞབས་སོད་ཞུས། 
ད་ལྟ་རྩྭ་གཉྡེར་རིམ་བཞི།14 

        
        

རྩྡེ་དྲུང་    
    ། 

         
        

༡༩༥༠     
༡༩༥༢ 

※                   
                  

ཤོད་དྲུང་རིམ་
བཞི། 

           
          
        

ཤིང་རྟ་ལོ་རང་ལོ་༤༩ 
ཤིང་བིྱ་ལོ་སྡེ་སི་ལོ ༡༩༢༤
ལོར་ཞབས་སོད་ཞུས།15 

ཤིང་རྟ་ལོ་སྡེ་སི་ལོ 
༡༩༥༤ལོར་ལས་མྡེད་ 
རིམ་བཞི།16 

        
       

རྩྡེ་དྲུང་མཁན་
ཆུང་། 

            
     

༡༩༥༢     
༡༩༥༦ 

                  
       ※ 

ཤོད་དྲུང་རིམ་
བཞི། 

           
          
        

                   
                
     

※ 

        
      

རྩྡེ་དྲུང་མ   
    ། 

             
          

༡༩༥༦     
༡༩༥༩ 

※ ※ 

ཤོད་དྲུང་རིམ་
བཞི། 

            
         
   ད  

ཤིང་རྟ་ལོ་སྡེ་སི་ལོ ༡༩༥༤  
ལོར་རང་ལོ ༣༦ དང་། 
ཤིང་ཁྱི་ལོ་ཞབས་སོད་ཞུས། 
ད་ལྟ་བླ་བྲང་ཕག་མཛོད།17 

※ 

གསལ་བཤད།   རྡེའུ་མིག་ཏུ་རྟགས་※བཀོད་པ་ནི་གནས་སྐབས་སུ་གཏན་མ་འཁྡེལ་བར་ཞིབ་འཇུག་བྱྡེད་རྒྱུར་ལུས། 

                                                 
14            
15            
16            
17            



རོ་སིས་ཚེ་རིང་རལ། 
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ཧོར་སི་དང་བྱང་སིའི་འཕོ་ལྡེན་བསྐོ་བརོང་ལམ་ལུགས། 
 ཧོར་སི་སྡེ་ཧོར་ཚོ་བ་སོ་དགུའི་སི་ཁྱབ་ཀི་བསྐོ་བཞག་ནི་གནས་བཞི་པའི་རྩྡེ་དྲུང་མཁན་ཆུང་དང་ 
ཤོད་དྲུང་རིམ་བཞི་རྡེས་འཁོར་དང་། བྱང་སི་སྡེ་བྱང་བརྒྱུད་སི་འདོམས་ཀི་བསྐོ་བཞག་ནི་གནས་བཞི་ 
པའི་རྩྡེ་དྲུང་མཁན་ཆུང་དང་ཤོད་དྲུང་རིམ་བཞི་སྦྲྡེལ་པོར་བསྐོ་བརོང་བྱྡེད་དགོས། ཧོར་སི་དང་བྱང་སི་ 
གཉིས་ཀ་རས་དཔྱད་འཆར་གཞི་ཕག་རྟགས་བཞིན་ལོ་བཞི་རྡེའི་མཚམས་སི་ཁྱབ་པ་གསར་རངི་བརྡེ་ 
ལྡེན་བྱྡེད་པ་དང་། ལས་ཐམ་དང་སི་ཁྱབ་པ་ངོ་ལས་ཀི་ཐབ་རྟྡེན་ས་ཞིང་རིྩས་ལྡེན་གིས། ཧོར་སི་རྩྡེ་ཤོད་ 
རིམ་བཞི་ངོ་ལས་ས་སྲུང་རུ་དམག་དང་བཅས་གཞུང་ས་ནས་གསར་དུ་བསྐོ་བརོང་། བྱང་སི་ལས་བྱ་ 
བར་དཔོན་དང་བཅས་གཞུང་ས་ནས་གསར་དུ་བསྐོ་བརོང་བྱྡེད་དགོས། ཞར་དུ་ཧོར་སི་ལས་ཐོག་དང་པོ་ 
མཁན་ཆུང་གྲགས་པ་རྣམ་རལ་དང་གཉསི་པ་རིམ་བཞི་སྨན་སྡེལ་བའི་ལས་ཐམ་བཀོད་པ་གཤམ་ 
གསལ་དུ། 

 
ཧོར་སི་ལས་ཐོག་དང་པོ་མཁན་ཆུང་གྲགས་པ་རྣམ་རལ་

གི་ལས་ཐམ། 

 
ཧོར་སི་ལས་ཐོག་གཉིས་པ་རིམ་བཞི་སྨན་སྡེལ་བ་ 

བསོད་ནམས་རལ་པའི་ལས་ཐམ། 
  
དྡེ་བཞིན་དུ། ཧོར་སི་དང་བྱང་སིའི་འཕོ་ལྡེན་གི་ལམ་ལུགས་ནི། རས་དཔྱད་འཆར་གཞི་ཕག་ 
རྟགས་བཞིན་ལོ་གསུམ་སངོ་བཞི་འགྲའི་མཚམས་སོ་སོར་འཕོ་ལྡེན་བསྐོ་བརོང་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་ 
ནས་དོན་གནད་དག་སྐྱྡེལ་མི་སྣ་ཆྡེད་རོང་གིས་དངོས་དོན་གསལ་ཁ་ཐོན་རྡེས། སི་ཁྱབ་པ་གསར་རིང་ 
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དབར་རིྩས་ལྡེན་སོད་ཁ་འད་གཉིས་བཀོད་དྡེ། སི་གསར་གིས་ག་སྡེལ་མཛད་རྒྱུ་དང་སི་རིང་གིས་ 
སི་གསར་ལ་ཁ་འཕངས་མྡེད་པའི་ཁངུས་སྐྱྡེལ་ཞུ་འཛིན་བཀོད་དྡེ་འཕོ་ལྡེན་བསྐོ་བརོང་གྲྲུབ་ཟིན། འདིར་ 
འབྲྡེལ་ཡོད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཉིས་དཔྡེར་མཚོན་ཙམ་དུ་བཀོད་ན། 

དཔྡེར་བརོད་དང་པོ། 
སོད་ཁ་འད་གཉིས་སི་གསར་རིམ་བཞི་སྨན་སྡེལ་བ་ནས་ཉར་རྒྱུ། 

ཆུ་ཁིྱ། ཧོར་ཚོ་བ་སོ་དགུའི་སི་ཁྱབ་རྩྡེ་ཤོད་རིམ་བཞི་ངོ་ལས་རྡེ་འཁོར་ཐོག་ས་སྲུང་རུ་དམག་ཡང་དབུས་ 
གཙང་འགོྲ་རྡེས་ཀིས་བསད་རྒྱུན་ལོ་བཞི་རྡེའི་མཚམས་གསར་རིང་བརྡེ་ལྡེན་མཛད་རྒྱུའི་རས་བཅད་ 
བཞིན་ཐོག་མའི་ཧོར་སི་མཁན་ཆུང་གྲགས་རྣམ་འདས་ཚབ་གསར་པ་རིམ་བཞི་སྨན་སྡེལ་བར་གོང་ 
གསལ་རྡེས་མཇུག་ནས་སྐྡུ་གསུང་ཐགུས་རྟྡེན། ཡིག་རིགས། ཁང་དངོས། རྟ་ནོར་རྭ་ལུག་སགོས་སོད་ 
རིགས་སི་དང་། གསར་རིང་སོད་མཚམས། གཞུང་རིྩས་ཞུ་ལུགས་བཅས་ཀི་གཞངུ་ཁ་འད་གཉིས་ 
བཀོད་པར། སི་གསར་རིམ་བཞི་སྨན་སྡེལ་བ་ནས་ལགས་བྱ་ཟ་༦ཚེས་༡༢ཉིན་ལས་ཐམ་དང་། ངོ་ལས་ 
ཀི་ཐབ་རྟྡེན་ས་ཞིང་བཅས་རིྩས་ལྡེན་ཟིན་འབྲྡེལ་གཞུང་དོན་ཆྡེ་ཕ་དང་། ཁིམས་འདོམས་མཛད་དྡེ་ 
ཁིམས་ཤུགས་རིྩས་ཞུ་བཅས་གསར་པས་མཛད་རྒྱུ་དང་། ཆུ་ཁིྱ་༡ཚེས༡ནས་བཟུངས་ཁལ་ཁིམས་གང་ 
ཅི་གསར་པས་མཛད་གཤསི་རིང་པར་ཁ་འཕངས་མྡེད་པ་མཛད་རྒྱུ། ལགས་བྱ་ལའི་གཞངུ་འབབ་ལོ་ 
ཁལ་ཆྡེ་ཕ་གང་ཅི་རིང་པའི་རྡེས་མཇུག་ནས་བསྡུ་ལྡེན་གིས་སི་གསར་ངོ་ལས་ཀི་ཕོགས། གསར་པའི་ 
ས་སྲུང་གྲ་བཞི་རུ་དམག་གི་ཕོགས་ཐོབ་བཅས་ཆུ་ཁིྱ་ཟ་༡༠ཚསེ་༢༥བར་རིང་པས་སོད་རག་དང་འབྲྡེལ་
གཞུང་འབབ་རིྩས་ཞུ་དང་། ཕོགས་མཚུངས་དྡེ་ལའི་སྦྲ་ཆྡེན་གི་གཏོང་འབབ་ཇི་ཡོད་རིང་པས་བསྡུས་ 
འབྲྡེལ་དགོས་ཀི་མཆོད་ཐྡེབ་གཏོང་སོ་སོགས་གངོ་མཚམས་བར་གསར་པར་ཁ་འཕངས་མྡེད་པ་རངི་ 
པས་བྱྡེད་རྒྱུ། དྡེ་འབྲྡེལ་མྡེ་འབྲྲུག་སོད་ཐོ་ནང་གསལ་གི་ཇ་དང་། འབྲྲུ་རིགས་ད་ལམ་གསར་པར་རིྩས་ 
སོད་མ་བྱྱུང་གཤིས་བསད་སོང་གཞུང་རིྩས་རངི་པས་བྱྡེད་རྒྱུ་སྨསོ་མྡེད་ཐོག་སྐྡུ་རྟྡེན་མཆོད་ཆས། ཕ་ 
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བརན། དངོས་རིགས་བཅས་སོད་བཤྡེར་སྐབས་ཆད་རིགས་ལ་བཀའ་དགོངས་བཞིན་རིན་འབབ་གཞུང་ 
འབུལ་ཞུ་དགོས་ཕྡེབས་པ་ལྟར་ཆད་ཁ་ཟུར་གསལ་རིན་འབབ་ཇི་ཐོབ་གསར་པར་ཁ་འཕངས་མྡེད་པ་ 
རིང་པས་མགོ་དཀྲྲུས་གདོང་དག་བྱྡེད་རྒྱུ་ཟིན་པ་བཅས་ཕུད། དྡེ་བྱིངས་ཡིག་རིགས་དཀར་ཆག་གསར་ 
རིང་ཐྡེའུ་འབྱར་ནང་གསལ། རོང་ཁང་ལྡེ་ལག འཛིན་དངོས་འཆར་འཕར། རྟ་ནོར་རྭ་ལུག་སོད་ཐོ་ཟུར་ 
གསལ་ལྟར་བཅས་རིང་པས་གསར་པར་  ས་སོད་ཟིན་དོན་སླར་གསར་པས་ཁུངས་སྐྱྡེལ་བྱྡེད་རྒྱུ་བཅས་
སི་གསར་རིམ་བཞི་སྨན་སྡེལ་བའི་རྟགས། སི་རིང་རྡེས་མཇུག་ངོ་མ་ཚེ་དབང་གི་རྟགས། 

དཔྡེར་བརོད་གཉིས་པ། 
ཧོར་སི་རིང་པ་ཀ་ཤོད་པས་དངོས་གཞུང་ལྟར་སི་གསར་ལ་ཁ་འཕངས་མྡེད་པ་ཁུངས་སྐྱྡེལ་ཞུ་འཛིན། 

ག་རའི་འབྲི་རུར་དངོས་པོ་ལག་ཡོད་གཞུང་ཁ་ཨང་༤༡ནང་གསལ་སྐྡེད་གིྲ་རྩྡེ་སག་ཤུན་རིང་སོང་ 
འཕྱུར་ཕ་ཆུང་ངུ་ཡོད་པ་གཅིག་ཆད་པ་རིང་མིན་དངོས་མདོག་རིྩས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། བོན་ཐ་དཔོན་ 
རལ་ཚེའི་དངོས་པོ་ལག་ཡོད་གཞུང་ཁ་ཨང་༤༣འཁོད་གསལ་གའུ་ནང་གི་བོན་ལུགས་མཁའ་འགྲའི་
སྐྡུ་ལི་མ་གཅིག་ཞྡེས་པ་ད་ལམ་ཆད་སངོ་བ་སྐྡུ་དྡེ་ག་གསང་གྲགས་ཀི་འབྲི་རུར་དངོས་པོ་ལག་ཡོད་ 
གཞུང་ཁ་ཨང་༦༢འཁོད་གསལ་རས་འཛར་ཨང་༡འཁོད་པའི་ཀོ་དམར་ལག་སམ་ནང་དངུལ་གི་ 
སབྲལ་པང་རྟག་བརད་ཚ་གསྡེར་ཅན་བྱིན་རྟྡེན་རང་འགིྲགས་ཞྡེས་པ་དྡེའི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་གིས་འཇུན་ 
ཐལ་གྱུར་བདུན་པ་སླར་དངོས་པོ་ཞིབ་བཤྡེར་སྐབས་གོང་གསལ་གའུ་ནང་ནས་སྐྡུ་འདི་ལོན་ན་སྨོས་ 
མྡེད། དྡེ་མིན་སི་གསར་མཆོག་ལ་ཁ་འཕངས་མྡེད་པ་ཁུངས་བསྐྱྡེལ་གྡེང་མྡེད་ཞུ་འཛིན་དུ། ཧོར་སི་རིང་ 
པ་རིམ་བཞི་ཀ་ཤོད་པས། ས་སྦྲྦྲུལ་ཟ་ ༡༡ཚསེ་༡ལ། 
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དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག 
ནག་ཆུའི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསགིས། འདོན་ཐྡེངས་༡༨པ། སིད་གོྲས་ 

ནག་ཆུ་ས་གནས་ཨུ་ཡོན་ལན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རོྩམ་སིག་ཁང་གསི་ 
བསིགས། གཙོ་སིག་པ། བསོད་ ནམས་རལ་མཚན། ཀརྨ་ཀུན་ཁྱབ། བསན་འཛིན་སོལ་མ། 
རོྩམ་སིག་འགན་འཁུར་བ། རོ་སིས་ཚེ་རིང་རོ་རྡེ། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔྡེ་སྦྲུན་ཁང་། 
སི་ལོ་༢༠༡༠ལའི་ཟ༧པ          

མྡེ་འབྲྲུག ཤོད་དྲུང་རྣམས་ཀི་མཚན་ཐོ་དགྡེ  གཞུང་ཡིག  བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཡིག་ཚགས་ཁང་དུ་ 
ཉར་ཚགས་བྱྡེད་ཡོད། 

བཀྲ་བ་སོགས། ཧོར་ཚོ་སོ་དགུའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ནག་ཆུ་ས་གནས་སིད་གོྲས་དབུ་བརྡེས་ནས་ 
ལོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་བར་རྟྡེན་འབྲྡེལ་ཞུ་བའི་ཆྡེད་བསིགས། ནག་ཆུ་ས་གནས་སིད་གོྲས་ལོ་རྒྱུས་རིག་ 
གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རོྩམ་སིག་ཁང་ནས་       བསྦྲུན། 
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