
སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའཱི་དབུ་འབེད་མཛད་སོའཱི་ཆེད་དུ་བསྒཱིགས། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥-༦ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལཱི་ལཱི།

སྤཱི་ཚོགས་དང་། སེམས་ཚོར། བཟང་སྤོད་བཅས་ཀཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།



ii     ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།

སྤཱི་ཚོགས་དང་། སེམས་ཚོར། བཟང་སྤོད་བཅས་ཀཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ་(སཱི་

སོབ་གསོའམ། ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའཱི་བཟང་སྤོད་ཀཱི་སོབ་གསོ་)

ཞེས་པ་འདཱི་ནཱི་”འགོ་བ་ཀུན་ལ་སཱིང་རེ་དང་བཟང་སྤོད་ལན་པའཱི་འཇཱིག་རེན་”ཞཱིག་

བསྐྲུན་པའཱི་དམཱིགས་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱལ་སྤཱིའཱི་རཱིམ་པར་བཀོལ་སྤོད་བ་ཆེད་ཨེ་

མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་བསྒཱིགས་པའཱི་ཤེས་ཡོན་གཱི་ལས་རཱིམ་གསར་པ་

ཞཱིག་ཡཱིན།

༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་༦ པའྱི་ནང་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་དང་ཁྱད་མཁས་ཤེས་རྱིག་ལམ་སོན་མྱི་སྣ་ཁག་ཅྱིག་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤོད་དང་

འབེལ་བའྱི་ལྷན་འཛོམས་གནང་བཞྱིན་པ།

བམས་བརེ་དང་བོ་གོས་སེལ་བའཱི་ཤེས་ཡོན་གཱི་ལས་འཆར་ཞཱིག



སྱི་སོབ་གསོའམ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་སོབ་གསོས་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པ་རྣམས་ལ་སོན་འགོ་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་

ཤེས་ཡོན་དང་། མཐོ་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན། ཁྱད་ལས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀོལ་སྤོད་ཆོག་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། སེམས་མོང་། བཟང་སྤོད་བཅས་

ཀྱི་འཇོན་རྩལ་གོང་སེལ་གཏོང་བའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཆ་ཚང་པོ་ཞྱིག་མཁོ་འདོན་བེད། འདྱིས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཆེད་དུ་ན་ཚོད་

དང་འཚམ་ཞྱིང་ལག་བསར་བདེ་བའྱི་སྦོང་ཚན་ཁག་ལས་གྲུབ་པའྱི་བསབ་གཞྱི་མཁོ་སྤོད་བེད་པ་མ་ཟད། སོབ་སོན་པའྱི་ག་སྒྱིག་དང་། མཐུན་སྦོར་མྱི་སྣའྱི་ཚད་

འཛིན་ངོས་སྦོར། རྒྱུན་ཚུགས་སུ་ཆེད་ལས་གོང་སེལ་གཏོང་བའྱི་མཐུན་རྐེན་ཡང་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།

སྱི་སོབ་གསོ་འདྱི་ནྱི་ SEL ཞེས་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་སེམས་མོང་སོབ་གསོའྱི་ལག་ལེན་ཕུལ་བྱུང་རྣམས་གཞྱི་རྩར་བཟུང་སེ་བསྒྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། དེའྱི་

སེང་དུ་ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཤེས་ཡོན་ལག་ལེན་ནང་གྱི་ཤེས་རྒྱ་གསར་ཤོས་རྣམས་གཞྱི་ལ་བཞག་སེ་འཕེལ་རྒྱས་གསར་པ་བྱུང་བ་རྣམས་ཁ་སྣོན་གྱི་

ཚུལ་དུ་བླངས་ནས་རྒྱ་སྐེད་བས་ཡོད། དེ་དག་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡྱིད་བེད་སེལ་བའྱི་བློ་སྦོང་དང་། རང་གཞན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྱིང་རེ། སེམས་བསྣད་ལ་རྒྱུས་མངའ་

ཡོད་པའྱི་བདག་སྐོང་ཐབས་ལམ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་སོར་ཆུད་ཀྱི་ནུས་རྩལ། མ་ལག་གྱི་བསམ་གཞྱིག བཟང་སྤོད་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ལྟ་བུའྱི་བརོད་གཞྱི་གལ་གནད་

ཆེ་ལ་གསར་པ་མང་པོ་ཚུད་ཡོད།

སྱི་སོབ་གསོ་འདྱི་བཞྱིན་འཚར་འཕེལ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ། དབང་རྩ་ཚན་རྱིག སེམས་བསྣད་རྒྱུས་ལོན་གྱི་གཅེས་སྐོང་བཅས་

ཚན་ཁག་སོ་སོའྱི་ནང་གྱི་མཁས་དབང་མང་པོའྱི་རོགས་རམ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་

དུས་ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ནས་སྱིང་རེ་དང་བློ་གོས་ཟུང་སྦེལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ་དགོས་པའྱི་གཞེན་སྐུལ་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། ཁོང་དང་ཨེ་མོ་རྱི་གཙུག་ལག་སོབ་

གཉེར་ཁང་གཉྱིས་དབར་ལོ་ངོ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་གཙུག་ལག་རྱིག་གཞུང་སེལ་རེས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་ཡང་རྩེར་སོན་པ་ནྱི་སྱི་སོབ་གསོ་འདྱི་ཡྱིན་

ལ། འདྱིས་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའྱི་ནང་བྱིས་པ་ཧྱིལ་པོའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་འཚར་སྐེད་འདེན་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཚན་རྱིག་ལ་བརེན་པ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པ་རྱིས་སུ་མ་ཕེ་བ་

དེ་འད་ཞྱིག་སོན་གྱི་ཡོད།

གནའ་ས་མོ་ནས་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་ཆ་ཚང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལག་རྩལ་གསོ་སྐོང་བེད་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆོག་

པར་སོབ་མའྱི་ཀུན་སྤོད་དང་བཟང་སྤོད་ཀྱི་རྣམ་དཔོད་ཀང་ངེས་པར་དུ་གསོ་སྐོང་བ་དགོས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ཆ་ཨེ་མོ་རྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་

བསྒྲུབས་པའྱི་སྱིང་རེའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཐེ་བའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དག་གྱིས་མྱིའྱི་གཞྱིའྱི་རྩའྱི་རྱིན་ཐང་རྣམས་ཐབས་རྩལ་གྱི་ཚུལ་དུ་སོབ་ཁྱིད་བ་རུང་ཞྱིང་། 

དེའྱི་འབས་བུར་ལུས་ཁམས་དང་། སེམས་ཁམས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་བཅས་ལ་ཚད་དཔོག་ཐུབ་པའྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་རུང་ཡྱིན་པ་གསལ་སོན་བེད་བཞྱིན་

ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་ནས་རྱིགས་རྩལ་སྱི་མོ་ཞེས་སུ་འབོད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་འདྱི་དག་གྱིས་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་ཞྱིག་དང་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སྐེལ་རྒྱུར་

མཐུན་རྐེན་སྦོར་བ་མ་ཟད། ཁྱད་ཆོས་འདྱི་རྣམས་ལ་ལས་ཀའྱི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཡྱིད་དུ་འཐད་པོ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་ཞྱིང་། ངེས་པར་མཁོ་བའྱི་རྩལ་གྱི་

གས་སུ་ངོས་འཛིན་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་གཞན་ལ་འཚེ་བའྱི་ཀུན་སྤོད་ནས་བརྩྱིས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་ཉམས་རྒུད་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་བཅས་ཀྱི་བར་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཕྱི་རྐེན་ཁོ་ནར་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་པར། ང་

ཚོས་སོ་སོའྱི་རྱིན་ཐང་གཞྱི་ལ་བཞག་སེ་ཐག་གཅོད་བས་པ་རྣམས་ལའང་ཐུག་གྱི་ཡོད་པས་སེམས་མོང་དང་། སྤྱི་ཚོགས། བཟང་སྤོད་བཅས་ཀྱི་རྱིག་རྩལ་སེལ་

བའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་དགོས་མཁོ་ནྱི་ད་ཆ་ལས་ཆེ་བ་བྱུང་མོང་མེད།

ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།     1   



   2     ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།

“ཤེས་ཡོན་གཱི་ལམ་ནས་ཕྲུ་གུའཱི་ཀླད་པ་གསོ་སྐོང་བེད་པའཱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོའཱི་

སཱིང་ཁམས་གསོ་སྐོང་བ་རྒྱུ་མ་བརེད་པ་བ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གཱི་གནད་འགག་ཆེན་

པོ་ཡཱིན་ཞཱིང་། དེའཱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཞཱིག་ནཱི་མཱིའཱི་བམས་བརེའཱི་རང་གཤཱིས་

གསོ་སྐོང་བ་རྒྱུ་དེ་ངེས་པར་ཡཱིན་དགོས།”

༸གོང་ས་༸ཏཱ་ལའཱི་བ་མ།



སྒོམ་གཞཱི།

སྱི་སོབ་གསོའྱི་སྒོམ་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་གསར་གཏོད་མྱི་སྣ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་པ། ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པ་བཅས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་མྱི་

རབས་འདྱི་དང་མྱི་རབས་རེས་མ་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གོང་སེལ་གཏོང་བ་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ངོ་བོ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་མྱིན་ཐད་རྱིག་སོབས་

ཆེན་པོས་བསམ་ཞྱིབ་ནན་པོ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ཉྱིད་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་

འཛུགས་པར་གཞོལ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་གཞྱི་དཔེར་ན་སྤྱི་ཚོགས་དང་སེམས་མོང་གྱི་སོབ་གསོ་(SEL)དང་། གཞན་ཡང་ཞྱི་བདེའྱི་

ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ། ཚུལ་སྤོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ། དན་པ་ཉེར་གཞག་གྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ། སེམས་བསྣད་རྒྱུས་ལོན་གྱི་བདག་

སྐོང་ལ་སོགས་པ་དག་གྱི་ནང་སྒྲུབ་བཞྱིན་པའྱི་གསར་གཏོད་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ལས་རྱིགས་ཐོག་ཡར་རྩྱིག་གོང་སེལ་གཏོང་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན། སྐུ་ཞབས་ཌེ་ནྱི་ཡལ་གོལ་མན་གྱིས་སེམས་མོང་རྱིག་རྩལ་ཐོག་གྱི་མཛད་བས་སམ། ཡང་ན་ཁཱེ་སེལ་(ཏེ་སོབ་གཉེར་དང་། སྤྱི་

ཚོགས། སེམས་མོང་སོབ་གསོ་དང་འབེལ་བའྱི་མཉམ་གཉེར་བ་བ་)གྱིས་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་འཇོན་རྩལ་སེ་ཚན་ལྔ་ལྟ་བུར་ཐུགས་

རྒྱུས་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་འཇུག་ཐབས་དེ་རྣམས་དང་སྱི་སོབ་གསོའྱི་སྒོམ་གཞྱི་གཉྱིས་བར་མཐུན་ཆ་མང་པོ་རེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གདོན་

མྱི་ཟ། SELགྱི་ལས་འགུལ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་གྱི་གས་དང་། སྱི་སོབ་གསོའྱིའྱི་གནད་ཡོད་སོབ་སོན་པའྱི་གས་ཡྱིན་པ་འབུམ་

རམས་པ་གོལ་མན་གྱིས་སྱི་སོབ་གསོ་འདྱི་ནྱི་SELརྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ངོས་འཛིན་ཡང་གནང་ཡོད།

 བཟང་སྤོད་སོབ་གསོ་འདྱིའྱི་སྒོམ་གཞྱི་ནྱི་ནང་དོན་ཚང་ལ་གསར་གཏོད་རང་བཞྱིན་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་ཁོངས་སུ་(སེར་དང་། སྤྱི་

ཚོགས། མ་ལག་སེ་)ཁྱབ་ཁོངས་གསུམ་དང་(བློ་གོས། སྱིང་རེ། སྦོར་བ་ལག་ལེན་ཏེ་)རྩལ་ཁོངས་གསུམ་འདུས་ཡོད། འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་

ཤེས་ཡོན་ལག་བསར་བེད་ཚུལ་གྱི་དཔེ་གཟུགས་ཤྱིག་ཀང་ཡོད་པ་དེས་སོབ་མ་རྣམས་ཐོས་བྱུང་ཤེས་རབ་ནས་བསམ་བྱུང་ཤེས་རབ་

དང་། དེ་ནས་སོམ་བྱུང་ཤེས་རབ་ལ་འཁྱིད་པ་དེ་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ཡོད། འདྱིས་སོབ་གཉེར་གྱི་རྒྱུན་ཐག་གཙོ་བོ་བཞྱི་སེ། སྦོར་

བ་ལག་ལེན་གྱི་སོ་ནས་ཤེས་སྦོང་བསེན་པའྱི་ཐབས་དང། ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་ཚུལ། རོག་དཔོད་ཀྱི་བསམ་གཞྱིག དཔད་སོམ་གྱི་ལག་ལེན་

བཅས་བསེན་པའྱི་སོ་ནས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད།

“གལ་ཏེ་འཛམ་གཱིང་ཐོག་དོན་

དམ་གཱི་ཞཱི་བདེ་ཞཱིག་འདོད་ཀཱི་

ཡོད་ན་ང་ཚོས་བཱིས་པའཱི་གནས་

སྐབས་རང་ནས་འགོ་འཛུགས་

དགོས་པ་ཡཱིན།” 

བདག་ཉཱིད་ཆེན་པོ་གྷན་དཱི། 

ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།     3   



སཱི་སོབ་གསོ་འདཱིའཱི་ནང་ཤེས་ཡོན་ལས་རཱིམ་ཕལ་མོ་ཆེའཱི་ནང་རེད་དུ་མེད་པའཱི་གསར་གཏོད་རང་བཞཱིན་ཅན་གཱི་ཁྱད་ཆོས་ཇཱི་སེད་ཅཱིག་
འདུས་ཡོད་དེ།

༡༽ སྱིང་རེ་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་རྱིན་ཐང་གཞན་དང་། བཟང་སྤོད་རྱིག་རྩལ་བཅས་གོང་སེལ་གཏོང་བར་དམྱིགས་པ།

• ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་སོབ་གསོ་འདྱིས་སྱིང་རེ་དང་། བམས་བརྩེ། བཟང་སྤོད་ཀྱི་རྱིག་རྩལ་རྣམས་གོང་སེལ་གཏོང་བར་མཐུན་རྐེན་

སྦོར་ནའང་། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་རོངས་འཛིན་གྱི་སོ་ནས་མྱིན་པར་རོག་དཔོད་ཀྱི་བསམ་བློ་དང་། དོ་བདག་གྱི་འཚོལ་ཞྱིབ། གསར་རེད་བཅས་ཀྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་

པ་ཡྱིན། དེས་བཟང་སྤོད་ལ་འཇུག་པ་ན་ཆོས་དད་མེད་མཁན་ནམ། ཡོད་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ཁས་ལེན་རུང་བའྱི་ལམ་ཞྱིག་གྱི་སོ་ནས་འཇུག་གྱི་

ཡོད། འགོ་བ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་རྱིན་ཐང་རྣམས་གོང་སེལ་གཏོང་རྒྱུ་ནྱི་དོ་བདག་སོ་སོ་དང་། གང་ཟག་ནང་ཕན་ཚུན་གྱི་བདེ་ཐབས་ཀྱི་རང་གཞྱིར་གྱུར་པ་ཙམ་

མ་ཟད། འད་མཉམ་དང་། བདེན་པ་བདེན་ཐུབ། ཞྱི་བདེ་འཛུགས་སྐྲུན་བཅས་ཀྱིའང་རང་གཞྱིར་གྱུར་ཡོད།

༢༽ ཡྱིད་བེད་སྦོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་སོན་པ།

• རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་པ་གཏོད་ཅྱིག་ཅེས་ཡང་ཡང་སྐུལ་མ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། མྱི་ཆོས་ཤེས་སྦོང་གྱི་ནང་དམྱིགས་པ་ཇྱི་ལྟར་གཏད་

དགོས་པ་དང་། དེ་ཉྱིད་རྒྱུན་སྱིང་དགོས་པའྱི་བློ་རྩལ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་སོབ་མས་ཇྱི་ལྟར་སེལ་བའྱི་ཚུལ་སོན་པའྱི་སྦོང་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཚུད་ཡོད།

༣༽ ཤེས་ཡོན་གྱི་རྱིམ་པ་ཚང་མའྱི་ནང་མ་ལག་གྱི་ལྟ་ཚུལ་འཛུད་པ།

• སྱི་སོབ་གསོའྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཆ་ཚང་པོ་འདྱིའྱི་ནང་ལས་རྱིམ་གཞན་མང་པོར་རེད་དུ་ཡོད་པའྱི་སེར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སོར་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

མ་ལག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཤྱིག་ཀང་ཚུད་ཡོད། སོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ལག་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་། རེན་འབེལ་གྱི་རྱིག་པ་སྦོང་བའྱི་སོ་ནས་རང་རང་སོ་སོའྱི་སེམས་

མོང་གྱི་འཇྱིག་རེན་དེ་ཇྱི་ལྟར་རོགས་དགོས་པ་དང་དེར་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་དགོས་པ། གཞན་དང་ལྷན་དུ་དོན་སྱིན་ལྡན་པའྱི་སྦེལ་སྦོར་ཇྱི་ལྟར་བེད་དགོས་པ། 

རང་གཞན་ཚང་མ་གནས་སའྱི་མ་ལག་ཁྱབ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཁོད་དུ་ཇྱི་ལྟར་བགོད་དགོས་པ་བཅས་སྦོང་གྱི་ཡོད།

༤༽ སོར་ཆུད་ནུས་པ་དང་སེམས་བསྣད་རྒྱུས་ལོན་གྱི་འཇུག་ཐབས་བསེན་པ།

• སོབ་མའྱི་དབང་རྩ་མ་ལག་ནྱི་དུས་རག་ཏུ་སེམས་ངལ་གྱི་རྱིགས་དང་རང་རང་སོ་སོའྱི་བདེ་ཐབས་ཉེན་ཁར་སྦོར་བའྱི་གེགས་རྐེན་དུ་མས་གཙེ་བཞྱིན་ཡོད། 

བཟང་སྤོད་ཀྱི་སོབ་གསོ་འདྱིས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་རྩའྱི་མ་ལག་གྱི་སོར་དང་། བདེ་ཐབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་སོན་པ་ལ་སོ་སོའྱི་ལུས་པོ་དང་སེམས་

ངལ་གྱི་རྱིམ་པ་ཁག་ལ་ཚོད་འཛིན་ཇྱི་ལྟར་བ་དགོས་པ་དངོས་སུ་ཁྱིད་ཀྱི་ཡོད། སོབ་མ་ཚོས་སེམས་བསྣད་དངོས་སུ་མངས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཤེས་

རོགས་དང་ཐབས་རྩལ་འདྱི་རྣམས་ཀྱིས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ངེས་ཡྱིན།

༥༽ སོབ་མར་ཆེད་དམྱིགས་གཞོགས་འདེགས་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ཁྱིད་ཐབས་རྱིག་པ་ཞྱིག

• སྱི་སོབ་གསོས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ནང་སེམས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་ཉུལ་བར་མཁོ་བའྱི་ལག་ཆ་རྣམས་སྦྱིན། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་པའྱི་བདག་པོའྱི་ཚུལ་དུ་

མ་ཡྱིན་པར་མཐུན་སྦོར་མྱི་སྣའྱི་ཚུལ་དུ་བཞེངས་ཏེ་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད། སོབ་གཉེར་གྱི་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་དུ་དོ་བདག་གྱི་རྒྱུད་ལ་བློ་སྐེད་འཕེལ་བ་དང་། དེ་

ལས་ངེས་ཤེས་གཏྱིང་ཚུགས་རེད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། བཟང་སྤོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་རྣམས་དགེ་རྒན་ནམ། ལས་རྱིམ་མམ། སོབ་གྲྭས་ཕར་གདམས་པ་མ་ཡྱིན་པར་

རོག་དཔོད་དང་དཔད་སོམ་ལས་ཚུར་ཐོན་པ་ཞྱིག་འབྱུང་བ་ཡྱིན།

   4     ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ། 



བསབ་གཞཱི།

སྱི་སོབ་གསོ་འདྱིས་སོན་འགོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ བར་གྱི་སོབ་མའྱི་ཆེད་དུ་བསབ་གཞྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞྱིག་མཁོ་འདོན་བེད་ཅྱིང་། 

དེའྱི་ནང་སར་མ་ ༢༠-༤༠ ཡྱི་ཡུན་ཚད་ཅན་གྱི་མོང་ཚན་(སྦོང་ཚན་) བདུན་དང་མཐའ་འབས་ལས་འཆར་གཅྱིག་བཅས་ཚུད་ཡོད། མོང་

ཚན་རེ་རེའྱི་ནང་ལམ་སོན་གསལ་གསལ་རེན་རེན་དང་དཔེ་མཚོན་གྱི་གེང་ཡྱིག་བཅས་ཚུད་ཡོད།

ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ནང་སྱི་སོབ་གསོ་ལག་བསར་བེད་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཉམས་འདྱི་བེད་སབས་ཁོ་ཚོས་བསབ་གཞྱི་འདྱི་ལ་

དོ་སྣང་ཆེན་པོ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དེ་ལ་རྱིན་ཐང་མཐོན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གསལ་བཤད་བས་པ་མ་ཟད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཙམ་གྱིས་སོ་

སོའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་མོང་ཚན་གང་འད་ཞྱིག་ལག་ལེན་བ་དགོས་རུང་དེ་ལ་ག་སྒྱིག་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ལས་ཉུང་བ་མ་གཏོགས་འགོར་གྱི་མེད་

པའྱི་གནས་སངས་འགེལ་བརོེད་བས་ཡོད།

འདྱིར་མོང་ཚན་མྱི་འད་བ་ཁྱོན་བསོམས་ ༤༠ བརྒལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལས་སོབ་མའྱི་ལོ་ཚད་ལ་གཞྱིག་སེ་ལོ་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་བར་གྱི་སོབ་

ཁྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་སོན་དུ་ཡོད།

བསབ་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་ཤེས་རྱིག་སོབ་གསོའྱི་མཁས་པ་དང་། དགེ་རྒན། བསབ་གཞྱི་རྩོམ་པ་པོ་བཅས་མཁས་དབང་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའྱི་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་རུ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཨ་རྱི་དང་། ཡུ་རོབ། རྒྱ་གར་བཅས་

ཀྱི་ནང་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པ་མང་པོས་སོ་སོའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་བསབ་གཞྱི་འདྱི་ཉྱིད་གསར་ཁྱིད་བས་པའྱི་མོང་བ་ལ་

གཞྱིགས་པའྱི་དགོངས་འཆར་མང་པོ་དང་ལེན་ཞུས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པ་ ༥༠༠ བརྒལ་བས་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྱི་སོབ་

གཉེར་ལོ་ཡུན་གྱི་ནང་གོང་གསལ་དགོས་དོན་དེ་ལ་དམྱིགས་ཏེ་སྱི་སོབ་གསོའྱི་ཟབ་སྦོང་ཁག་གྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། བསབ་

གཞྱི་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་སད་ཡྱིག་མྱི་འད་བ་དུ་མའྱི་ནང་དུ་སྒྱུར་བཞྱིན་པ་རེད།

ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།     5   

“ང་ཚོའཱི་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་ཧ་

ཅང་སོབས་ཆེ་བའཱི་ནུས་པ་ཞཱིག་

ཡོད་པ་དེ་ཉཱིད་མཇུག་འབྲས་

བཟང་པོའཱི་ཕོགས་སུ་འདེན་པ་

ལ་ང་ཚོར་གནའ་བོའཱི་རཱིག་པ་

དང་གནའ་བོའཱི་ལག་ལེན་རྣམས་

ཁ་སྒྱུར་གཏོང་བའཱི་སཱིང་སོབས་

ངེས་པར་ལན་དགོས།”

མེ་རཱི། མེག་ལོཌ། བེ་ཐུ་ཡུན།



༡༽ རྒྱུས་ལོན། སོབ་མ་རྣམས་ལྷྱིང་འཇགས་སུ་བཅུག་ནས་ཤེས་སྦོང་གྱི་ཆེད་ག་གྱིག་བེད་དུ་འཇུག་པ།

༢༽ སོབ་ཁྱིད་དང་གོས་མོལ། མོང་ཚན་བེ་བག་པ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་ཁག་ཡར་སོང་བ།

༣༽ རོགས་སད་བེད་སོ། དོ་བདག་གྱི་རྒྱུད་ལ་རོགས་སད་དང་གོ་རོགས་སེལ་བའྱི་མཉམ་ཞུགས་བེད་སོ།

༤༽ དཔད་སོམ་ལག་ལེན། སོ་སོས་གང་ཤེས་པ་དང་ཉམས་མོང་བསགས་པའྱི་དོན་ལ་ངེས་པ་གཏྱིང་ཚུགས་པ་རེད་པའྱི་ཕྱིར་ཁ་

ནང་གཏད་ཀྱི་སེར་གྱི་ལག་ལེན།

༥༽ ཉམས་མོང་འདྱི་རོག སོབ་མའྱི་རྒྱུད་ལ་མཐའ་མའྱི་དྱི་བ་ཁག་བསང་རྒྱུ་དང་རུ་ཁག་ནང་ཁུལ་དུ་ཉམས་མོང་བརེ་ལེན་གྱི་གོ་

སབས་སྐྲུན་རྒྱུ།

 

སཱི་སོབ་གསོའཱི་བསབ་གཞཱིའཱི་ནང་གཱི་སོབ་ཚན་ཁག

༡༽ སྱིང་རེའྱི་ཁོར་ཡུག་ལྡན་པའྱི་འཛིན་ཁང་སྐྲུན་པ།

༢༽ སོར་ཆུད་ནུས་པ་གོང་སེལ་གཏོང་བ།

༣༽ ཡྱིད་བེད་དང་རང་རྒྱུད་རང་ཤེས་རྣོ་བར་བེད་པ། 

༤༽ སེམས་མོང་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ།

༥༽ ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ལོན་དང་། བློ་སྐེད་བརེ་ལེན་བེད་པ།

༦༽ རང་དང་གཞན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྱིང་རེ།

༧༽ ང་ཚོ་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བ།

མཐའ་མཇུག་གྱི་ལས་འཆར། འཇྱིག་རེན་བཟང་པོ་ཞྱིག་སྐྲུན་པ།

   6  ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།

“ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ་ནཱི་གཞན་གཱི་

མཱི་ཚེ་བཟང་དུ་གཏོང་བའཱི་ཆེད་

དང་། སོ་སོའཱི་སྤཱི་ཚོགས་དང་

འཇཱིག་རེན་སོ་སོས་ཐོག་མར་

མཐོང་བ་དེ་ལས་ཇེ་བཟང་དུ་

གཏོང་བའཱི་ཆེད་དུ་རེད།” 

མེ་རཱི་ཡན། ར་ཡཱི་ཊཱི། ཨེ་ཌལ་

མན།

མོང་ཚན་རེར་གཏོགས་པའཱི་ཆ་ཤས་ལྔ། 



བསབ་གཞཱི་སོ་སོའཱི་ལོ་ཚད་རཱིམ་པ།

གཞཱི་རཱིམ་འོག་མ།
སོན་འགོ་ནས་འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་བར། ལོ་ ༥-༧

གཞཱི་རཱིམ་གོང་མ།
འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ་ནས་ལྔ་པའྱི་བར། ལོ་ ༨-༡༠

སོབ་འབྲཱིང་།
འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པའྱི་བར། ལོ་ ༡༡-༡༣

སོབ་གྲྭ་ཆེ་བ།
འཛིྱིན་རྱིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར། ལོ་ ༡༤ ཡན།

ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།    7   

“རྣམ་དཔོད་ཅན་གཱི་ཕ་མ་བཟང་

པོས་རང་གཱི་ཕྲུ་གུ་ལ་གང་ཞཱིག་

ཐོབ་པར་འདོད་པ་དེ་ཉཱིད་སྤཱི་

ཚོགས་ཤཱིག་གཱི་སོ་སོའཱི་ཕྲུ་གུ་

ཀུན་འདོད་ངེས་རེད།” 

ཇོན་ཌུ་ཝཱི།



སྱི་སོབ་གསོ་ནྱི་ཨེ་མོ་རྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཚན་རྱིག་དང་སྱིང་རེ་གཞྱི་རྩར་བཟུང་བའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་ལྟེ་གནས་

ཁང་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན། ལོ་ངོ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་ཚན་རྱིག་པ་དང་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པ་དུ་མ་དང་ལྷན་དུ་སོན་འགོ་ནས་འཛིན་

རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དང་། དེ་ནས་མཐོ་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཁོངས་སུ་སྱིང་རེ་དང་བཟང་སྤོད་འཇུག་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐོག་བཀའ་སྡུར་

རབ་དང་རྱིམ་པ་གནང་བའྱི་རེས་སུ་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་ཨེ་མོ་རྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་རྒྱུན་ཤེས་

དང་། ཐུན་མོང་གྱི་ཉམས་མོང་། ཚན་རྱིག་གྱི་དཔང་རགས་བཅས་གཞྱི་རྩར་བཟུང་ཞྱིང་། ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན་སུས་

ཀང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཁས་ལེན་དང་དང་ལེན་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་བཟང་སྤོད་དང་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཡོན་ཏན་གོང་མཐོར་གཏོང་བའྱི་ཤེས་ཡོན་

གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ལས་འཆར་འདྱི་གསར་འཛུགས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བ་ལ་དམྱིགས་

ནས་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་དཀེལ་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོས་དགོས་ངེས་ཀྱི་མ་དངུལ་གསོལ་བསྩལ་དང་གོ་

སྒྱིག་གནང་།

༢༠༡༥ ལོར་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སྱི་སོབ་གསོའྱི་ལས་འཆར་འདྱི་ལ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། ལྷོ་བང་ཨ་

མེ་རྱི་ཁ་དང་། ཡུ་རོབ། ཨེ་ཤྱི་ཡ་བཅས་ཀྱི་ནང་ལས་གཞྱིར་མཉམ་རུབ་བེད་མཁན་གྱི་མཆེད་གོགས་དུ་མ་དང་འཕྲད་ཡོད་ཅྱིང་། ལོ་རེ་

བཞྱིན་ལས་གོགས་གསར་པ་ཐོན་བཞྱིན་ཡོད། དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་ནེ་གྱི་ཡྱིས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་ཁྱད་ལས་མྱི་སྣ་རུ་ཁག་

ཅྱིག་གྱིས་སྒོམ་གཞྱི་འདྱི་བྱིས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་SELཞེས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་འགུལ་ཆེན་མོ་དེ་དང་ཆེད་བསྟུན་འཆར་

འགོད་བས། SELགྱི་ལམ་སོལ་གཏོད་མཁན་དང་ཞྱིབ་འཇུག་མྱི་སྣ་གཙོ་བོ་མང་པོས་འདྱི་ལ་ལམ་སོན་དང་སོབ་སོན་ཚད་ལས་བརྒལ་

བ་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། སོན་འགོ་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་བསབ་གཞྱི་བཟོ་བའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཉམས་མོང་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡོན་

སོབ་སོན་པ་དང་བསབ་གཞྱི་རྩོམ་པ་པོ་མང་པོ་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་རུབ་བས་ཡོད།

༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོའྱི་སོབ་གཉེར་གྱི་ལོ་ཡུན་ནང་རྒྱལ་ཁབ་འད་མྱིན་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་པ་ ༥༠༠ བརྒལ་བས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརེན་པའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་སོབ་གསོའྱི་ཟབ་སྦོང་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་། དེ་དག་གྱི་ཁོད་ནས་སོབ་སོན་པ་མང་པོས་ལས་རྱིམ་ལ་

ཚོད་བགམ་བེད་པའྱི་ཆེད་དང་ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་ཡོང་བར་དམྱིགས་ཏེ་བཟང་སྤོད་སོབ་གསོ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོ་སོའྱི་ཉམས་

མོང་རྣམས་མུ་མཐུད་དེ་དགོངས་འཆར་གྱི་ཚུལ་དུ་སྩོལ་བཞྱིྱིན་ཡོད།

༢༠༡༩ ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཨེ་མོ་རྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་དང་། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཐེབས་རྩ། ཝ་ན་ཐེབས་རྩ་བཅས་ཀྱིས་སྦྱིན་

བདག་མཛད་པའྱི་སྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དབུ་འབེད་མཛད་སོ་གྲུབ་པའྱི་རེས་སུ་བསབ་གཞྱི་རྣམས་འཛམ་གྱིང་ཁྱོན་ཡོངས་

སུ་སད་ཡྱིག་དུ་མའྱི་ནང་བཀོལ་སྤོད་བར་ཡོད་ཅྱིང་། ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པ་སྐེད་སྱིང་བེད་པའྱི་ཆེད་དུ་ད་སེང་གྱི་སེགས་བུ་ཞྱིག་ཀང་

སྤོད་སོར་བསེན་དུ་ཡོད་ངེས་ཡྱིན།

   8  ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།

“ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དན་དགོས་

པ་ཞཱིག་ལ། རྣམ་དཔོད་རྐྱང་པས་

ལང་གཱི་མེད། རྣམ་དཔོད་ཀཱི་སེང་དུ་

གཤཱིས་རྒྱུད་བཟང་པོ་ངེས་པར་བསྣན་

དགོས། འདཱི་ནཱི་དོན་དམ་གཱི་ཤེས་ཡོན་

སོབ་གསོའཱི་དམཱིགས་ཡུལ་ཡཱིན།”

མར་ཊཱིན། ལུ་ཐར། ཀཱིང་། གཞོན་པ།

སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའཱི་རུ་ཁག།



ཕུལ་བྱུང་སོབ་སོན་མཱི་སྣ།

སྱི་སོབ་གསོའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ལ་ SELའཇྱིག་རེན་གྱི་སྣེ་ཁྱིད་མྱི་སྣ་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སྱིང་རེའྱི་ཚན་རྱིག་དང་། སེམས་

བསྣད་རྒྱུས་ལོན་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ། སོར་ཆུད་རྒྱུས་ལོན་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ་བཅས་ལ་མཁས་པའྱི་མཁས་དབང་དུ་མའྱི་ཕུལ་

བྱུང་ལམ་སོན་དང་གདམས་ངག་ལས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་སོན་ཡོད། དེ་དག་གྱི་ཁོད་དུ་གཤམ་གསལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཡོད་པ་སེ།

འབུམ་རམས་པ་ཌེ་ནཱི་ཡལ་ གྷོལ་མན། སེམས་མོང་རྱིག་རྩལ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རྱིག་རྩལ། བཟང་ཕོགས་ལ་སན་པའྱི་སོབས་

ཤུགས་ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཁག་གྱི་རྩོམ་པ་པོ།

འབུམ་རམས་པ་མཱག་ གྷཱི་རཱིན་བག པེན་མངའ་སེ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཁྱྱིམ་མྱི་ཉམས་

ཞྱིབ་ཚན་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

འབུམ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསན་སྦཱིན་པ། སེམས་དང་སོག་གྱི་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། འཇྱིགས་བལ་སྱིང་

སོབས། སྱིང་རེ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྱི་སྱིང་སོབས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་སྒྱུར་ཐུབ་པ་ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ།

ལཱིན་ཌ་ ལེན་ཊཱི་ཡེ་རཱི། གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ། ཁཱེ་སེལ་ཏེ་སོབ་གཉེར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། སེམས་མོང་སོབ་གསོ་དང་འབེལ་

བའྱི་མཉམ་གཉེར་བ་བའྱི་སོབ་སོན་པ་བགེས་པ་དང་། ཁོ་ལུམ་བྱི་ཡ་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ཟུར་ཞུགས་སོབ་

དཔོན་ལས་རོགས་དང་། སེམས་མོང་རྱིག་རྩལ་སེལ་བ་ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ།

ཨེ་ལེན་ མཱི་ལར་ ཀ་རཱས། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་། སན་ཁང་ནང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ཚད་

འཛིན་ལག་ཁྱེར་ཅན། སེམས་བསྣད་གསོ་རྐེན་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་གཙོ་སྐོང་འགན་འཛིན་དང་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་གས་

ཡྱིན་པ་དང་། སེམས་བསྣད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སོར་ཆུད་ནུས་པ་གོང་སེལ་ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ།

འབུམ་རམས་པ་རོ་བརཊ་ རོའཱི་སར། པེན་མངའ་སེ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཁྱྱིམ་མྱི་ཉམས་

ཞྱིབ་ཚན་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

འབུམ་རམས་པ་ཁཱིམ་འབར་ལཱི་ ཤོའཱི་ནཊ་ རེ་ཁལ། བྱིར་ཊྱི་ཤྱི་ཁུ་ལོམ་བྱི་ཡའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་

གསོ་ཚན་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།    9   



གཞན་གཱིས་སཱི་སོབ་གསོའཱི་སྐོར་གང་འད་བརོད་ཀཱི་ཡོད་པ།

“སྱི་སོབ་གསོ་འདྱི་ནྱི་SELརྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དེ་ཡྱིན།” འབུམ་རམས་པ་ཌེ་ནཱི་ཡལ་གྷོལ་མན།

“སོབ་མ་རྣམས་སྦོང་ཚན་ཁག་ལ་ཟབ་ཞུགས་བེད་ཀྱི་འདུག ངོས་རང་ནང་དོན་ཁྱིད་རྒྱུར་དགའ་པོ་བྱུང་། སོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དཔད་སོམ་ལག་

ལེན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ངོ་མཚར་སྐེས་བྱུང་།” རང་དབང་ཅན་གཱི་སོབ་གྲྭ་ཞཱིག་གཱི་སོན་འགོ་ནས་བརྒྱད་པའཱི་བར་གཱི་མདུན་ལམ་སོབ་

སོན་པ།

“སྱི་སོབ་གསོ་ལག་བསར་བ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད། འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་མྱི་སྣ་ཁག་གྱིས་བསབ་གཞྱི་དང་ལེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱི་

འདུག མྱི་ཆོས་ཤེས་སྦོང་ལག་བསར་གྱི་ཉམས་མོང་ཐམས་ཅད་བཟང་པོ་ཤ་སག་བྱུང་སོང་།” འབྲཱིང་རཱིམ་དང་སོབ་གྲྭ་ཆེ་བའཱི་གཞུང་

གཉེར་སོབ་དགེ

“སོབ་མ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སོ་སོའྱི་ཀུན་སྤོད་ལ་བ་ར་བ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་གོང་སེལ་ཕྱིན་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། རངསེམས་ལྷོད་ལ་དབབ་དགོས་

དུས་ཁོ་ཚོས་ང་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད།” འཛིན་རཱིམ་ ༦-༨ པའཱི་བར་གཱི་གཞུང་གཉེར་སོབ་དགེ

“ཉམས་མོང་བཟང་པོ་ཞེ་དག་བྱུང་སོང་། སྒོམ་གཞྱི་དང་སྦོང་ཚན་རྣམས་ཀྱིས་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་སབས་མང་པོ་བྱིན་པ་མ་

ཟད། སོབ་མ་ནང་ཕན་ཚུན་ལའང་འཚར་འཕེལ་འདེན་པའྱི་མཐུན་རྐེན་མང་པོ་བྱིན་སོང་། སྦོང་ཚན་རྣམས་ཀྱིས་དོ་བདག་སོ་སོར་རང་རྒྱུས་

རང་ལོན་ཙམ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་རྒྱུས་ལོན་གྱི་བློ་གོས་རྒྱས་པའྱི་ཐབས་ལམ་གོ་རྱིམ་ལྡན་པ་ཞྱིག་སྤོད་ཀྱི་འདུག” འཛིན་རཱིམ་ ༩-༡༢ བར་

གཱི་གཞུང་གཉེར་སོབ་སོན་པ།

“སྱི་སོབ་གསོའྱི་ནང་དོན་རྣམས་ལ་ང་རང་ཧ་ཅང་མོས་པོ་བྱུང་ཞྱིང་། ཕྱིས་ལོར་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སར་ཡང་བཀོལ་སྤོད་གཏོང་རྒྱུར་སྒུག་མ་བཟོད་

པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག མོང་ཚན་རྣམས་ལ་ཞུགས་ཐེངས་སོ་སོར་སོབ་མ་ཚོའྱི་དཔད་སོམ་གྱི་ཚད་ལ་ངོས་རང་མུ་མཐུད་ནས་ངོ་མཚར་སྐེ་ཡྱི་

འདུག སྱིང་རེ་དང་། མཉམ་མོང་གྱི་བསམ་པ། དཔད་སོམ་སོགས་ཟབ་བརྱིང་ཡོང་བའྱི་གཞྱི་རེན་བརན་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བཏྱིང་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་

ཞུ་ཡྱི་ཡོད།” སོན་འགོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོའཱི་བར་གཱི་སེར་གཉེར་སོབ་དགེ

“ངོས་རང་ལ་འདྱིས་སོ་སོའྱི་སེམས་མོང་དང་། སོབ་མའྱི་སེམས་མོང་ལ་བ་ར་བ་རྒྱུའྱི་ལག་ཆ་ཞྱིག་དང་གཞྱི་མ་ཞྱིག་བྱིན་སོང་།” འཛིན་རྱིམ་ 

༧-༨ པའྱི་བར་གྱི་གཞུང་གཉེར་སོབ་དགེ

“བསབ་གཞྱི་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ངའྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་གཞྱི་ངོ་སྤོད་བེད་པ་རྣམས་ལ་གོས་སྡུར་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བེད་ཀྱི་

འདུག བེད་སོ་རྣམས་འཇུག་པོ་དང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག” འཛིན་རཱིམ་གཉཱིས་པའཱི་གཞུང་གཉེར་སོབ་དགེ

   10     ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།

“ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའཱི་གྲུབ་

འབྲས་མཐོ་ཤོས་ནཱི་བཟོད་

སེམས་ཡཱིན།”

ཧེ་ལེན། ཁེ་ལར།



ལས་སོའཱི་དུས་རཱིམ།

༢༠༡༩ དཔཱིད་ཀ

• རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་གསར་པར་སྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའྱི་ལས་རྱིམ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐོག་གྱི་དབུ་འབེད།

• ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པའྱི་ད་ཐོག་གྱི་སྦོང་བརྡར་སེགས་བུ་སོ་འབེད།

• གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་དང་། གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ། འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་བསབ་གཞྱི་རྣམས་དང་། སྱི་སོབ་གསོའྱི་རྒྱུན་
སྤོད་ལག་དེབ་བཅས་པ་དེབ་གཟུགས་དང་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་པར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ།

༢༠༡༩ སོན་ཀ

• སོབ་གྲྭ་ཆེ་བའྱི་བསབ་གཞྱི་རོགས་པར་གྲུབ་སེ་ཚོད་ལྟའྱི་སོབ་ཁྱིད་ཞུ་རྒྱུ།

• བང་ཨ་མེ་རྱི་ཁ་དང་། ཡུ་རོབ། ལྷོ་ཨེ་ཤྱི་ཡ། དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུ་བཅས་སུ་མཐུན་སྦོར་མྱི་སྣ་དང་བཅས་ཏེ་ཕག་སྦེལ་
སོབ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་མྱི་ཆོས་ཤེས་སྦོང་གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམས་ལག་བསར་བ་རྒྱུ་དང་། གནས་ཚུལ་གངས་ཐོ་མུ་མཐུད་
ནས་བསྡུ་རྒྱུ།

• སྱི་སོབ་གསོ་དེ་ཉྱིད་ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བབ་དང་བསྟུན་ཏེ་བསྟུན་འགྱུར་མུ་མཐུད་ནས་གཏོང་རྒྱུ།

༢༠༢༠ དཔཱིད་ཀ

• སོབ་གྲྭ་ཆེ་བའྱི་བསབ་གཞྱི་ལེགས་པར་གྲུབ་སེ་དེབ་གཟུགས་དང་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་པར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ།

• སྱི་སོབ་གསོའྱི་སོབ་སོན་པའྱི་སྦོང་བརྡར་ད་སེགས་ཐོག་བསྒྲུབས་པའྱི་རྒྱུད་རྱིམ་དང་པོའྱི་ཚོད་ལྟའྱི་སན་ཐོ་འདོན་རྒྱུ།

• སྱི་སོབ་གསོའྱི་གནས་མང་དུས་གཅྱིག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གསར་པའྱི་ཆེད་དུ་ས་གནས་འདེམས་སྒྲུག་དང་ཉམས་ཞྱིབ་
འཆར་འགོད་གྲུབ་པར་བ་རྒྱུ།

༢༠༢༠ སོན་ཀ་དང་དའཱེི་ཕན་ཆད།

• སྱི་སོབ་གསོའྱི་དོན་འབས་ཀྱི་ཐོག་གནས་མང་དུས་གཅྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

• ཨེ་མོ་རྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྱི་ཆོས་ཤེས་སྦོང་གྱི་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྱིག་ཞུ་རྒྱུ།

ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།     11   



མཉམ་ཞུགས་གནང་རོགས།
ང་ཚོ་མཉམ་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརེན་གྱི་ཡོད་པས་སྱི་ཤེས་སྦོང་གྱི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སུ་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོས་

དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ང་ཚོས་འཚོལ་སྒྲུབ་བེད་བཞྱིན་པ་ནྱི།

• འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཨེ་མོ་རྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་ས་ཁུལ་སོབ་གྲྭ་དང་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པའྱི་བར་ལ་

འབེལ་མཐུད་འཛུགས་མཁན་གྱི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སེ་ཁག

• མོང་ཚན་རྣམས་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་དེའྱི་དགེ་སྐོན་གྱི་བསམ་ཚུལ་འདོན་མཁན་དང་། སོབ་སོན་པའྱི་ད་སེགས་རྱིམ་པ་དང་པོར་

བེ་ཊ་ཚོད་ལྟ་བེད་མཁན་གྱི་སོན་འགོ་ནས་༡༢ བར་གྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པ།

• ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པ་རྣམས་ལ་རོགས་སྐོར་བེད་མཁན་དང་། སྦོང་བརྡར་ཟབ་སྦོང་རྱིགས་འབུལ་མཁན། སྱི་ཤེས་སྦོང་གྱི་ཆེད་

དུ་ས་ཁུལ་སོ་སོར་རང་གཞྱི་གསར་འཛུགས་བེད་མཁན་གྱི་མཐུན་སྦོར་མྱི་སྣ།

• ཞྱིབ་འཇུག་འཆར་འགོད་དང་ཚོད་བགམ། མཐོ་རྱིམ་གནས་ཚད་ཀྱི་བསབ་གཞྱི་གསར་བཟོ། དགེ་རྒན་ཤེས་ཡོན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་

མཉམ་རུབ་བེད་མཁན་གྱི་མཐོ་སོབ་འགྱིམས་ཟྱིན་པའྱི་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ།

• ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཤུགས་རྐེན་རྒྱུན་འཛིན་དང་གོང་སེལ་གཏོང་བར་རྒྱུ་སྦོར་བའྱི་སྦྱིན་བདག

• བསབ་གཞྱི་དང་ད་ཐོག་གྱི་སྦོང་བརྡར་གྱི་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་སྒྱུར་མཁན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བཅས་ཡྱིན།

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་བང་།
གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་པའྱི་ཆེད་ད་རྒྱ་འདྱིར་ཕེབས་རོགས། compassion.emory.edu
Facebook@emoryseelearning

ཡྱིག་འབེལ་ཁ་བང་།

Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics (CCSCBE)
Attention: SEE Learning
1599 Clifton Road NE Atlanta, GA 30322
Mailstop 1599-001-1CB
United States
ཁ་པར། +1.404.727.9402

གོག་འཕྲྱིན། seelearning@emory.edu

ཨེ་མོ་རཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ།
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[NOUS  DÉVELOPPONS LA 
BONTÉ ET LA COMPASSION]


