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བཅུད་དོན་གསལ་བཤད། 

འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ཟེར་མི་ལས་འགུལ་འདི་འབྲུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུའི་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལཱི་ ནང་འཁོད་ཟད་
སོང་གི་འཇོན་ཚད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལཱི་ཕན་ཐོགས་ཅན་དང་ བཀག་ཐབས་དང་ དང་ལུན་ སྐྱེ་ལྡན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུའི་
ཐབས་ལམ་སོད་ཚུགས་པའི་ ལོ་ངོ་༡༤ འི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་རིམ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལཱི་བཟོ་བཀོད་འབད་འབདཝ་ཨིན། ལས་
འགུལ་འདི་གིས་ མིའི་ཕན་བདེ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་སྣ་ཚོགས་མས་སྲུང་ གནམ་གཤིས་གནོད་པ་བཀག་ཐབས་ཚུ་གྲུབ་ཚུགས་པའི་སྲུང་
སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུའི་ནུས་ཕན་ཅན་གྱི་གཅིག་སྦྲེལ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ལཱི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་
ཨིན། 

ལས་འགུལ་འདི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་
ཁོངས་ཚུ་དང་ ༼གླིང་ག་༽ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ ༼མངའ་ཁོངས་ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་༽ གི་ད་ལོ་ཡོད་པའི་གཅིག་སྦྲེལ་གྱི་
ཐོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ལཱི་ཚུད་
མི་ མི་སྡེ་ཚུ་དང་མམ་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ཟེར་མི་འདི་གི་དོན་ལཱི་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་
དང་ སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་གི་གཅིག་བསྒྲིལ་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོ་
ལམ་ལཱིགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་འགུལ་འདི་ལས་བརྟེན་པའི་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཕན་གནོད་ཚུ་སེལ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ གཞི་རྩ་
དང་བྱ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ནང་གི་མི་སྡེ་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་མི་སྡེ་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་དང་ ཚ་གྱང་བཀོད་མི་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད། 
(ས་གནས་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་སྐོར་ལས་དྲན་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་༧ པ་ནང་གཟིགས་) དེ་གི་ཤུལ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ 
འབྲུག་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་སྡེ་ཚན་དང་ འབྲུག་གཙང་སྦྲ་ བོ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ རྒྱལ་གཞུང་རང་
བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡི། ཁོང་གི་བསམ་འཆར་དང་ ཚ་གྱང་བཤད་མི་ཚུ་ཡང་ གཞི་
བཀོད་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་མམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ཡོད། 

འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ཟེར་མི་ ལས་འགུལ་འདི་ སྔོ་ལྗང་གནམ་གཤིས་མ་དངུལ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ སྒེར་སྡེ་དང་ཟུང་ཕོགས་སྡེ་
ཚན་ཚུ་ལས་རོགས་རམ་མ་དངུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་བཟོ་བའི་སོར་འགྱུར་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཟད་སོང་གཏང་ནི་ཨིན། འཛམ་གླིང་རི་
དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་ཧོངས་ལས་ ལས་འགུལ་འདིའི་བྱ་རིམ་གྱི་དོན་ལཱི་རྒྱལ་གཞུང་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཕན་འདེབས་འབད་མི་ མམ་
རོགས་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ལས་འགུལ་འདི་གི་དོན་ལཱི་སྔོ་ལྗང་གནམ་གཤིས་མ་དངུལ་གྱི་ལས་སྡེ་སྦེ་ཆ་སོར་འབད་དེ་ ཟད་
སོང་ཚུ་འདི་ཁ་ལས་བརྒྱུད་དེ་གཏང་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཞི་བཀོད་འདི་གི་གི་དོན་ལཱི་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་
དངུལ་གྱི་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་མམ་བསྡེབས་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལུན་
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འཐབ་ནི་ཨིན། གཞི་བཀོད་འདི་ ལས་འགུལ་གྱི་སྔོ་ལྗང་ཅན་གྱི་གནམ་གཤིས་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཟད་སོང་བཏང་མི་ཆ་ལག་ཚུ་
རྐྱངམ་ཅིག་གི་དོན་ལཱི་མེན་པར་ ལས་འགུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཆ་མམ་ལཱི་འཇུག་ནི་ཨིན། 

ལས་འགུལ་འདི་ལཱི་གཤམ་གསལ་ཆ་ཤས་ལྔ་ཡོད་: 
ཆ་ཤས་ཀ་པ་: ནགས་ཚལ་དང་ས་ཆ་བེད་སོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་གནོད་པ་བཀག་ཐབས་ཡར་སེང་ – ཆ་ཤས་འདི་གིས་ ནགས་
ཚལ་དང་ས་ཆ་བེད་སོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་གི་གནོད་པ་བཀག་ཐབས་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དུག་
རླུང་ཚད་ལྡན་སྦེ་གནས་ནི་གི་ཕན་ཐབས་ལཱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང ་འཁོད་ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལཱི་དམིགས་
གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཁས་ལུན་འབད་བའི་གཙོ་རིམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་འབད་ དུག་རླུང་
འཐེན་ཤུགས་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྦེ་འཕོ་མཐུད་དེ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལཱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁས་ལུན་གྲུབ་ནི་ལཱི་ཡང་ཕན་ཐོགས་འབྱུ ང་ཚུགས། 
འདི་གི་གྲངས་སུ་གཤམ་གསལ་ཚུད་ནི་འདི་ཡང་ 
(ཀ) སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་གཅིག་སྦྲེལ་ནང་འཁོད་ ནགས་ཚལ་གྱི་སྤུས་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ ས་ཆ་ཧེག་ཀྲར་ས་ཡ་༡ .༡ 
ནང་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་གིས་འབད་ ད་ལོ་དུག་རླུང་ཀར་བོན་དྲའི་ཨོག་སའིདྲ་མམ་ཚད་ས་ཡ་༢༠༦ མཛོད་གསོག་
འབད་ཚུགས་པའི་ཚད་ཤུགས་ཐོག་ལཱི་བཞག་ནི་ལཱི་ཕན་ཐོགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ནགས་ཚལ་གྱི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལཱིགས་
མས་སྲུང་གི་ཐོག་ལས་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནོད་པ་བཀག་ཐབས་ཡར་སེང་འབད་ཚུགས། 
(ཁ) འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱིས་ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་འགྱུར་བཅོས་ཤེས་རྟོགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ལ་རྟོག་གི་རིམ་ལཱིགས་རྩ་
བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ཡར་སེང་གི་ཉེན་ཁ་ལས་བརྟེན་པའི་ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་རྩ་མེད་བཟོ་ནི་ ལཱིད་ཀྱི་ཐབ་རླུང་
དང་རང་སོའི་ཁྱིམ་གྱི་ཉི་དྲོད་གློག་མེ་ལ་སོགས་པའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཅན་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཐབས་རིག་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ས་ཆ་མར་མས་འགྱོ་མི་ཚུ་ གནམ་གཤིས་མཁས་རིག་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ལུགས་བཅོས་
ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཨིན། ཐབས་ཤེས་འདི་ཚུ་ག་ར་གིས་ ནགས་ཚལ་མར་མས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་
སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་སྔར་བཞིན་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ ཡངན་ སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡར་སེང་ གཏང་ཚུགས་
ནི་ཨིན་པས། ལས་དོན་འདི་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་གནས་ཡུན་ལོ་ངོ་༡༤ གི་རིང་ལཱི་འབད་མི་དེ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་
ནང་འཁོད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་དེ་ཚུ་ནང་གི་དུག་རླུང་ལུན་འཛིན་ཤུགས་  CO2eq. ཀོན་ས་ཡ་༣༥.༡ དེ་ཅིག་གིས་ཡར་སེང་གཏང་
འོང་། 

ཆ་ཤས་ཁ་པ་ : འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་ གནམ་གཤིས་གནོད་པ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཡར་
དྲག་གཏང་ཐབས་ལཱི་ མི་སྡེ་དང་སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལཱིགས་ནང་མམ་བསྡེབས་ཀྱི་དང་ལུན་  - ཆ་ཤས་འདི་ གནོད་འཚུབས་ཅན་གྱི་
གནམ་གཤིས་ཀྱི་བཀག་ཐབས་བཟོ་ནི་དང་ གནོད་ཉེན་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ མི་སྡེ་དང་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལཱིགས་
ལཱི་བརྟེན་པའི་དང་ལུན་ལཱི་གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན། འདི་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ མི་སྡེ་ལཱི་བརྟེན་པའི་གནམ་གཤིས་ གནོད་ཉེན་
དང་འཇོན་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ མི་སྡེའི་དང་ལུན་གྱི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ་ལཱི་གཞི་བཞག་
སྟེ་དང་ལུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱིས་ མས་སྲུང་དང་ གནམ་
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གཤིས་གནོད་པ་བཀག་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་སྔར་སོལ་/རང་ལཱིགས་ཀྱི་ལམ་ལཱིགས་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་འཕོ་མཐུད་དེ་འཐབ་ནི་གི་
ཐབས་ཤེས་ཡང་བཏོན་ནི་དང་ གནམ་གཤིས་གནོད་པ་བཀག་ཐབས་ཅན་དང་ ཡུན་བརྟན་འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོ ང་གི་ལག་ལུན་ཚུ་
ལག་ལུན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་སེང་གཏང་སྟེ་ འཇོན་ཚད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཨིན། 

ཆ་ཤས་ག་པ་ : སོྣད་བཅུད་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལཱི་ གནམ་གཤིས་མཁས་རིག་ཅན་གྱི་
མས་སྲུང་ - འདི་ཡང་ སོྣད་བཅུད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལཱི་བརྟེན་པའི་དང་ལུན་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་
བའི་དང་ལུན་ལཱི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་གི་གནོད་པ་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ ཁྲིམས་
འགལ་གྱི་ཤིང་ཆ་བསྡུ་ལུན་མི་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ཁྲིམས་ལག་ལུན་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་འཐབ་ནི་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ས་གནས་ཀྱི་
མི་སྡེ་ཚུའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་ སོ་ནམ་ལཱི་གལ་ཆེ་བའི་ ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཚུའི་འབབ་རྒྱུན་ལཱི་མཐོ་དམའ་ཞུགས་ནི་ལས་
བཀག་ཐབས་ལཱི་ཕན་པའི་ ཆུའི་རྐ་གལ་གནད་ཅན་བཅུ་ཐམ་གྱི་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ག ནམ་གཤིས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ རི་དྭགས་ཀྱི་རིགས་རྒྱུན་གཙོ་བོ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ 
བསྐྱར་གསོ་འབད་ཚུགས་པའི་ གནམ་གཤིས་མཁས་རིག་ཅན་གྱི་རིགས་སྣ་མས་སྲུང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ཚུདཔ་ཨིན། ལས་
འགུལ་འདིའི་དུས་ཡུན་གྱི་ནང་འཁོད་ལཱི་ མང་ཤོས་རང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་སོད་མི་ གནོད་ཉེན་ཅན་གྱི་གྲོང་གསེབ་གནས་
སོདཔ་༣༥,༠༠༠ ལཱི་ཐད་ཀར་དུ་ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལས་སོད་མི་༡༡༠,༠༠༠.༠༠ ལཱི་བརྒྱུད་དེ་སྦེ་ 
ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་ནང་འཁོད་དང་ དེ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ཆུའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་སོད་མི་མི་རོབས་ཚུ་ལཱི་
ཡང་ ཁེ་ཕན་དུམ་དྲ་རེ་འབྱུང་འོང་། 

ཆ་ཤས་ང་པ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུའི་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་ - འདི་གིས་ འབྲུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུའི་ལས་ཚོགས་དང་ 
གཙུག་སྡེ་ འཐོན་ཁུངས་ཀྱི་འཇོན་ཚད་ཚུ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ བཀག་ཐབས་གཞན་དང་ དང་ལུན་ སོྣད་བཅུད་ཀྱི་འབྲེལ་
བའི་ཞབས་ཏོག་གི་དམིགས་དོན་ཚུ་ག་ར་གྲུབ་ནི་ནང་ ཁྱད་ཆོས་ཚངམ་སྦེ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ལཱི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། དེ་མ་
ཚད་ ཆ་ཤས་ཀ་པ་དང་ ཁ་པ་ ག་པ་གི་འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལཱི་ ཆ་ཤས་ང་པ་འདི་གིས་ གནམ་གཤིས་
མཁས་རིག་ཅན་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ནི་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིནམ་མ་
ཚད་ འབྲུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ལས་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ཡང་ག་དེ་དྲག་དྲག་
ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས། ཆ་ཤས་ང་པ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་ལཱི་ འབྲུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུའི་དོན་ལཱི་ཟད་སོང་གི་འཐོན་ཁུངས་
གསརཔ་བཟོ་སྟེ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་དང་ ད་ལོ་ཡོད་པའི་ལག་ལུན་ ཚད་གཞི་ཆུང་ཀུ་དང་ ཆ་ཤས་སོ་སོ་ རང་རྐྱང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་
ཁོངས་ཀྱི་ཟད་སོང་ཡུན་བརྟན་ཅན་མེན་མི་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལཱི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བའི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་
བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་རིམ་སྒྲིག ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ རང་དྲོངས་ཅན་གྱི་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཟད་སོང་གཏང་ནིའི་
ལམ་ལཱིགས་ལཱི་འགྱུར་བཅས་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནི་ལཱི་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས། 

ཆ་ཤས་ཅ་པ་ : འཛིན་སྐྱོང་ ལ་རྟོག་ སྙན་ཞུ་དང་བརྟག་ཞིབ་ སྲིད་བྱུས་རྒྱབ་སྐྱོར་ གློ་འབུར་ – འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་ལས་རིམ་
དནོ་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
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ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་དང་ ལས་འགུལ་ས་ཁོངས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་བརྡ་དོན། 
འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་འདི་གིས་ གླིང་ག་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་༡༠ ག་ར་ལཱི་ཁྱབ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ རང་བཞིན་
སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལཱིགས་དང་ ས་དཔྱད་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ག་ར་ཚུད་པའི་འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་མངའ་ཁོངས་༨ ག་ར་ལཱི་ཁྱབ་
ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལཱི་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་རྒེད་འོག་༢༠༥ ལས་ ༨༥ ལཱི་ཁྱབ་ཨིན། ས་ཁོངས་རྒྱ་ཚད་
འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་འདི་གིས་ འབྲུག་ས་དཔྱད་ཀྱི་ས་ཁོངས་བརྒྱ་ཆ་༥༡ དེ་ཅིག་ལཱི་ཁྱབ་ཨིན། 

སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་བཅུ་ཐམ། 

༡. བུམ་སྡེ་གླིང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས། 

༢. འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་  
༣. འཇིགས་མེད་གེ་སར་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ། 
༤. འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ 
༥. ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས། 
༦. ཕིབ་སུ་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས། 
༧. ཁྲུམ་ཤིང་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ 
༨. རྒྱལ་ཡོངས་མ་ནཱསི་གླིང་ག་ 
༩. སག་སྟེང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས། 
༡༠. དབང་ཕྱུག་བརྒྱ་འཁོར་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ 

སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་བརྒྱད། 
༡. མངའ་ཁོངས་༡འཇིགས་མེད་གེ་སར་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་མཐུད་སྦྲེལ་འབདཝ་

ཨིན། 
༢. མངའ་ཁོངས་༢འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་ འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་མཐུད་སྦྲེལ་

འབདཝ་ཨིན། 
༣. མངའ་ཁོངས་༣ ཕིབ་སུ་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མ་ནཱསི་གླིང་ག་དང་ འཇིགས་མེད་གེ་སར་རང་

བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་མཐུད་སྦྲེལ་འབདཝ་ཨིན། 
༤. མངའ་ཁོངས་༤ ཕིབ་སུ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ལས་ འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་རྒྱལ་ཡོངས་མ་

ནཱསི་གླིང་ག་མཐུད་སྦྲེལ་འབདཝ་ཨིན། 
༥. མངའ་ཁོངས་༥ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་མ་ནཱསི་གླིང་ག་མཐུད་སྦྲེལ་འབདཝ་ཨིན། 
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༦. མངའ་ཁོངས་༦ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སག་སྟེང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་མཐུད་སྦྲེལ་
འབདཝ་ཨིན། 

༧. མངའ་ཁོངས་༧ཕིབ་སུ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་ བུམ་སྡེ་གླིང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་མཐུད་སྦྲེལ་འབདཝ་ཨིན། 
༨. མངའ་ཁོངས་༨ འཇིགས་མེད་གེ་སར་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་དབང་ཕྱུག་

བརྒྱ་འཁོར་གླིང་ག་མཐུད་སྦྲེལ་འབདཝ་ཨིན། 
འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་དབྱེ་རིམ་ཆིངས་ཡིག། 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ མཇུག་ཁམས་དང་ ༢༠༡༧ གྱི་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ལཱི་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་
བཟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་གྱི་མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གཤམ་གསལ་
ཐག་བཅད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་། 
 གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ལས་འགུལ་འདི་ དབྱེ་རིམ་ཁ་པ་སྦེ་ དབྱེ་བ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཡང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་

འཁོད་ཀྱི་མི་རོབས་ཚུ་དང་ ཁོང་རའི་འཚོ་སྐྱོང་གི་དོན་ལཱི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ལཱི་བརྟེན་དགོ་མི་ཉེ་འདབས་ལཱི་སོད་མི་ཚུའི་
མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ལཱི་གནོད་ཉེན་འབྱུང་སྲིད་ནི་དང་ ཡངན་ མཐའ་འཁོར་གྱི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་ས་
ཁོངས་ཚུ་ ས་གནས་དམིགས་བསལ་ཅན་དང་ བརྗེ་འགྱུར་འབད་བཏུབ་ དང་ཐོག་ལཱི་ལུགས་བཅོས་འབད་ཚུགསཔ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ས་གནས་ངེས་ཏིག་དང་/ཡངན་ འོས་འབབ་ཀྱི་མ་རྩའི་འཐོན་ཁུངས་སོར་འགྱུར་མ་དངུལ་ལས་
ཟད་སོང་གཏང་ནི་དེ་ཐད་ཀར་དུ་ཐག་མ་བཅདཔ་ལས་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་
མམ་བསྡེབས་སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་དང་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་ཐབས་ལཱི་ མཐའ་འཁོར་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་
བཀོད་ (དང་བྱ་རིམ་གཞི་བཀོད་) བཟོ་དགོ་ནི་ཨིན་པས། 

 མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་འདི་ ལས་འགུལ་ནང་མའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཚ་གྱང་ཚུ་མམ་སོམ་འབད་
ནི་གི་དོན་ལཱི་བཟོ་ནི་ཨིནམ་དང་ བྱ་རིམ་གཞི་བཀོད་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ནང་བཙུགས་འོང་། (ཡངན་ ཡིག་ཆ་
སོ་སོ་སྦེ་བཟོ་འོང་) བྱ་རིམ་གཞི་བཀོད་འདི་ འཛུལ་སོད་ལཱི་བཀག་ཆ་གང་ཉུང་ལས་མེད་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐོན་
མི་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་ཉེན་ཚུ་སེལ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ མི་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་
ལས་བཟོ་ནི་ཨིན། 

 དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་གདོང་ལུན་: བྱ་རིམ་གཞི་བཀོད་བརྩིས་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ འདི་ ལས་
འགུལ་གྱི་གོ་རྟོགས་མཐའ་དཔྱད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་བཟོ་ནི་ཨིན། 

འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་དབྱེ་རིམ་ཆིངས་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ ཟུར་སྦྲགས་ཀ་པ་ནང་ལས་
ཐོབ་ཚུགས། 

འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཐབས་རིག་སོད་ཡོདཔ། 
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འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་བཟུམ་སྦེ་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་དབྱེ་རིམ་ཆིངས་
ཡིག་འདི་ནང་ད་ལོ་གི་གནས་རིམ་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁ་གསལ་དང་གདོང་ལུན་གྱི་ས་གནས་ཚུ་ཤེས་མ་
ཚུགསཔ་དང་ ལག་ལུན་གྱི་གོ་རིམ་སྐབས་ལཱི་རྐྱངམ་ཅིག་མཐའ་དཔྱད་བཟོ་ནི་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་གནས་དམིགས་
བསལ་གྱི་མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་གནོད་ཉེན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལས་དོན་དམིགས་བསལ་ཉེན་སྲུང་
གི་འཛིན་སྐྱོང་ཡང་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་འདི་ འབྲུག་གི་འཚོ་
རྟེན་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་དོན་དང་
འབྲེལ་བའི་འཆར་གཞི་དང་ བཟོ་བཀོད་ ལག་ལུན་དང་ལ་རྟོག་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་བཟོཝ་ད་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་ཚུ་ལཱི་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་བརྩི་འཇོག་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་མཁོ་ཆས་བཟུམ་སྦེ་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་བཟོ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། འདི་ནང་ 
ལས་འགུལ་འདི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྲིད་པའི་ མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་གནོད་སྐྱོན་འཚབས་ཆེན་འབྱུང་མི་བཅུག་ནི་དང་/ཡངན་ 
མར་ཕབ་ བཀག་ཐབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ས་གནས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་དང་ གདོང་ལུན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ལག་ལུན་
འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ གཞི་རྩ་དང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། 

འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་འདི་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཐབས་རིག་འདི་ཡང་ ཀ༽ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་
དངུལ་ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་དབྱེ་ཞིབ་སྲིད་བྱུས་ཚུའི་ཡིག་ཐོག་བསྐྱར་ཞིབ་
དང་ ཁ༽ འབྲེལ་ཡོད་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ 
འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་དང་ བསྟུན་གྲོས་ཚུ་ མམ་བསོམས་སྦེ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་དང་ སྒྲིགས་གཞི་ ལམ་སོྟན། 
འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་འདི་བཟོ་བའི་སྐབས་ལཱི་ ལས་འགུལ་འདི་དང་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་ལས་དོན་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཆེའི་སྲིད་
བྱུས་དང་ལུགས་འགྱུར་ཚུ་དང་འབྲེལ་གཏུགས་ཡོད་པའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ཡོད་མི་ རྒྱལ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་དང་ སྲིད་བྱུས་ སྒྲིགས་
གཞི་ཚུ་ཡང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ཡོད། འབྲེལ་གཏུགས་ཡིག་ཆ་གི་གྲངས་སུ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་༢༠༠༨ ཅན་མ་དང་ 
འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༥ ཅན་མ་ འབྲུག་གི་སྐྱེ་
ལྡན་རིགསསྣའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༣ ཅན་མ་ འབྲུག་གི་སྒོ་ནོར་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༡ ཅན་མ་ ཕགས་སྙིགས་སྔོན་འགོག་དང་
འཛིན་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་ མཐའ་འཁོར་བརྟག་
ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ་ རྒྱལ་ཡོངས་ནགས་ཚལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡ ཅན་མ་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་
ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མ་ སའི་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༧ ཅན་མ་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བའི་
སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༡ ཅན་མ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་དོན་ ཚད་འཛིན་མཐའ་འཁོར་དེ་གིས་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་
སྣ་མས་སྲུང་སྒྲ་སྐད་དང་ མཐོང་སྣང་ དངོས་གཟུགས་ཀྱི་བཙོག་རླུང་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་གྱི་མས་རྐྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ག་ར་
སྔོན་འགོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ འོས་འཚམས་ཅན་གྱི་གཞི་བཀོད་བྱིནམ་ཨིན། 
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་འགུལ་འདི་ལཱི་སོར་འཇུག་འབད་བཏུབ་པའི་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོ་ལམ་
ལཱིགས་ཚུ་ཡང་: 
 རང་བཞིན་གྱི་རིགས་རྒྱུན་སྲིད་བྱུས། 
 སྔར་འཁྱུན་མི་ཚུའི་སྲིད་བྱུས། 
 རང་བྱུང་གི་གཞིས་ཆགས་སྲིད་བྱུས། 
 འབུ་སྨན་འཛིན་སྐྱོང་། 
 དངོས་གཟུགས་དང་ལམ་སོལ་གྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཨིན། 

འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་ མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ལཱི་འཚབས་ཆེན་གྱི་གནོད་
ཉེན་ག་ཅི་རང་ཡོད་རུང་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ ཡངན་ སྤང་ནི་ མར་ཕབ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་ཡོད། ཉེན་སྲུང་གི་
སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་ མས་སྲུང་གི་གྲོས་ཐག་བཅད་པའི་སྐབས་ལཱི་ མཐའ་འཁརོ་དང་ མི་སྡེའི་བརྩི་འཇོག་མམ་བསྡེབས་འབད་ནི་
གི་དོན་ལཱི་ ཐབས་རིག་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། སྔོ་ལྗང་གནམ་གཤིས་མ་དངུལ་གྱི་ངོས་སོར་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ 
འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ནང་ ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ འཐོན་ཁུངས་འཇོན་ཚད་ བཙགོ་རླུང་སྔོན་
འགོག་ མི་སྡེའི་འཕོད་བསྟེན་ ཉེན་སྲུང་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་སོགས་པའི་ ལས་མིའི་གནད་དོན་ཚུ་ལཱི་ལ་ནི་ཡང་ཚུདཔ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ནང་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ ཕྱི་བསེལ་དབྱེ་དཔྱད་བྱ་
རིམ་ནང་རྣམ་གྲངས་འདི་ཚུ་ཡང་ཚུད་དགོཔ་སྦེ་ཡོད། 

རང་བཞིན་གྱི་རིགས་རྒྱུན་ལཱི་འགྱུར་བཅོས་ ཡངན་ མས་སྐྱོན་མ་པ་ལས་མེད་པར་བཞག་དགོཔ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ རང་བཞིན་
རིགས་རྒྱུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འདི་ཡང་ ཚོར་སྣང་ཅན་གྱི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ནང་ལས་དོན་ཚུ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ མཐ་འཁོར་བརྟག་
ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལཱི་ དྲན་ཚོ ར་ཐེབས་བསྐྱེད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ དྲན་བསྐུལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ལཱིང་གཤོང་/ལཱིང་ཕོགས་ཧ་ལམ་ཆ་མམ་ནང་ ཁ་སྐད་དང་ ལམ་སོལ་ རང་ལཱིགས་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་གོང་
འཕེལ་བྱ་རིམ་དང་ དམངས་གཙོའི་བྱ་རིམ་ནང་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ཅིག་ཡང་ཟུར་བཏོན་འབ ད་དེ་མེད། དེ་བཟུམ་མའི་མི་སྡེ་ཆ་མམ་
གྱིས་ ཁོང་རའི་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་ཚུ་ནང་ མི་སྡེ་གཞན་ཚུ་དང་ཅོག་རང་འཐདཔ་སྦེ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་སྡེ་
ཆ་མམ་ནང་ མི་སྡེའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་རིམ་
དང་ གཞུང་ སྐྱོང་གི་དམིགས་དོན་གྱི་གྲལ་ལས་ ཕྱིར་འབུད་སྦེ་ལཱིས་ནི་(རྒྱབ་སྐྱུར་འབད་ལཱིས་ནི་) གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོ་
པའི་ མི་སྡེ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་མེདཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྔར་འཁྱུན་གྱི་མི་ཚུའི་འཆར་གཞི་གི་གཞི་བཀོད་ ཡངན་ སྔར་
འཁྱུན་མི་ཚུའི་འཆར་ལོགས་སུ་སྦེ་མ་བཟོཝ་ཨིན། སྒེར་མི་ངོ་རྐྱང་ལས་ ས་ཆ་གཞུང་གི་ཐུགས་མཁོར་ལུན་ནི་ཚུ་མི་འབད། 

སྤྱིར་བཏང་ལཱི་ མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བ་དང་ གནོད་སྐྱོན་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལཱི་ རྒྱལ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ ལམ་སོྟན་
ཚུ་ནང་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ག་ར་ཚུད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ དངོས་
གཟུགས་དང་ལམ་སོལ་འཐོན་ཁུངས་སྐོར་ལས་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་སྲིད་བྱུས་ནང་ལས་འགུལ་ལག་
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ལུན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྲིད་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ སྔ་གོང་གནང་བ་གྲུབ་པའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ མས་སྲུང་གི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་ཚུད་པའི་“ཐོབ་སྐལ་” གྱི་བྱ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་བསྒུལ་ཅན་ལམ་སོལ་རྒྱུ་དངོས་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༠༥ ཅན་མ་ནང་  འགངས་ཅན་གྱི་ལམ་སོལ་རྒྱུ་དངོས་སྦེ་བརྩི་མི་རྒྱུ་དངོས་ འཁོར་ལམ་ ཡངན་ ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་
འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ ཡངན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལཱ་གཞན་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ མཐོ ང་མི་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ དེ་འཕོ་ལས་ 
འབྲེལ་ཡོད་རོང་ཁག་བརྒྱུད་དེ་ ལམ་སོལ་ལས་ཁུངས་ལཱི་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་གི་སྲིད་
བྱུས་དང་ ཚད་འཛིན་གྱི་གཞི་བཀོད་ནང་འཁོད་ལཱི་ ཐོབ་སྐལ་གྱི་དོན་ལཱི་ངོས་ལུན་ཅན་གྱི་བྱ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་ཅིག་མེདཔ་ཨིན། དེ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ “ཐོབ་སྐལ་” གྱི་བྱ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

འབྱུང་སྲིད་པའི་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་གནོད་སྐྱོན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ། 
ས་གནས་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་མཐའ་འཁོར་གྱི་གནོད་པ་ཆུང་ཀུ་རེ་འབྱུང་སྲིད་པའི་དོགས་སྣང་གི་གྲངས་སུ་ ས་བརྐོ་བའི་སྐབས་
དང་ སྲུ ང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་ ལུགས་བཅོས་ཅན་གྱི་བྱང་ཚང་ རྒྱུན་སྐྱེལ་སོད་
གནས་ འཐུང་ཆུའི་བསགས་སོྣད་ ཆུ་གཡུར་ཆུང་ཀུ་ཚུའི་བཟོ་བསྐྲུན་སྐབས་དང་ སྔར་འཁྱུན་གྱི་ལམ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་སྐབས་
ལཱི་འའཐོན་པའི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། རྩྭ་སོད་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་རཝ་འགོར་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་རི་དྭགས་ཚུ་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་
ནི་ལཱི་བར་ཆད་རྐྱབ་ནི་དང་ རང་བཞིན་བལ་བཤལ་དར་ཁྱབ་འགྱོཝ་ད་བལ་བཤལ་གྱི་ལས་དོན་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ 
གནས་ཚུ་བྱིན་རབས་མས་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 

ལས་འགུལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་ཉེན་ཁ་དང་ གནོད་སྐྱོན་ལ་ལོ་ཅིག་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྲིམས་ལས་འགལ་ནི་དང་ 
མས་སྲུང་ལས་བརྟེན་ཏེ་རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ལཱི་འཛུལ་སོད་བཀག་དམ་འབད་ནི་ ལམ་སོལ་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ལཱི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་
ཆུང་ཀུ་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། གནོད་སྐྱོན་འདི་ཚུ་གང་ཉུང་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ས་གནས་ནང་ དེ་ལས་གནས་ཚད་ཅན་གྱི་བྱ་རིམ་
དང་སྒྲིགས་གཞི་གྲ་སྒྲིག་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐོག་ལས་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་
སྦེ་བཟོ་ཚུགས་མི་ཚུ་ཨིན། ཚ་གྱང་འདི་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལཱི་ ལས་འགུལ་གྱི་ཧོངས་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་
པའི་གཞི་བཀོད་ལཱི་གནས་འོང་། 

འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་དོན་ལཱི་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་གནོད་སྐྱོན་འཛིན་སྐྱོང་། 
འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་འཛིན་སྐྱོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གྲངས་སུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ལཱི་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་
འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་མམ་འབྲེལ་སྡེ་ཕན་དང་(ལག་ལུན་ལས་སྡེ་)འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་བྱེད་ཚོགས་
ཆུང་ (ལོ་བསྟར་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ཆ་འཇོག་འབད་མི་ལ་རྟོག་ལས་ཚོགས་) དེ་ལས་འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ཐབས་བྱུས་དང་ཁྱད་རིག་
ཚོགས་ཆུང་(འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་མམ་འབྲེལ་ལཱི་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་) ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

མམ་འབྲེལ་སྡེ་ཕན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་དོན་དང་ ལ་རྟོག་ག་ར་ཉེན་
སྲུང་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་དང་ ཡིག་ཆ་བཞག་ནི་གི་ཉེན་སྲུང་བྱ་རིམ་གྱི་ཡིག་སོྣད་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 
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གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ མངའ་ཁོངས་ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་འོང་། 
ཁོང་གིས་བྱ་རིམ་ཕྱི་བསེལ་བརྩིས་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་དབྱེ་ཞིབ་ (འོས་འབབ་ཁྱད་ཚད་)དང་ འགོ་ཐོག་མཐའ་འཁོར་བརྟག་ཞིབ་ 
དགོས་མཁོ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལཱི་ས་གནས་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུའི་དོན་ལཱི་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བཟ་ོནི་ཚུ་བདེ་སྒྲིག་
འབད་ནི་དང་ མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བ་དང་/ཡངན་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་འོང་། ལཱ་འགན་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་ 
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལས་ཆོག་ཐམ་/གནང་བ་དགོ་མི་ཚུ་ལུན་ནི་གི་འགན་འཁུར་ཡང་ཕོག། འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་
མམ་འབྲེལ་སྡེ་ཕན་ནང་ཡོད་པའི་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་མཁས་མཆོག་གིས་གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུད་ང་ མངའ་ཁོངས་
ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལཱི་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་དང་ ལ་རྟོག་དང་འཁྲི་བསྟུན་འབད་ནི་དང་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་
ལས་འགུལ་གྱི་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་དང་ དབང་འཛིན་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་ལཱི་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཉེན་སྲུང་སྐོར་
ལས་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་འོང་། སོ་ནམ་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་དང་སྲུང་སྐྱོབ་མཁས་
མཆོག་གི་མམ་འབྲེལ་པ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་འགོ་དཔོན་ཅིག་ཡང་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། 

མཐའ་འཁོར་གྱི་གནོད་སྐྱོན་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་བྱ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས། 
ལས་འགུལ་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ ཕྱི་བསེལ་དང་ འོས་ཚད་ལ་ནི་ གཞི་རྟེན་ཐོ ན་
སྐྱེད་ གནོད་སྐྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དང་བཀག་ཐབས་ཞིབ་འཚོལ་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ནི་གི་བྱ་རིམ་ཐོག་
ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་འོང་། 

མཐའ་འཁོར་གནོད་སྐྱོན་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ ཕྱི་བསེལ་དང་ འོས་ཚད་ལ་ནི་ འགོ་ཐོག་མཐའ་འཁོར་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་བའི་མཐའ་འཁོར་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་ལམ་སོྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་འགུལ་གྱི་ས་
གནས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ མཐའ་འཁོར་གནོད་སྐྱོན་བརྟག་ཞིབ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་ཕྱི་བསེལ་དང་ འོས་ཚད་ལ་ནི་ཚུ་ལཱི་ཕན་ཐབས་ལཱི་ 
ལས་འགུལ་གྱི་གོ་རྟོགས་གནས་རིམ་སྐབས་ལས་རང་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ།བྱ་རིམ་འདི་ཚུ་གིས་: 

 ས་ཁོངས་(ས་གནས་ཀྱི་ནང་འཁོད་དང་མཐའ་སྐོར་ལཱི་) དེ་གི་དོན་ལཱི་འབྱུང་སྲིད་པའི་ (དངོས་གཟུགས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་ མི་སྡེ་ 
ལམ་སོལ་) དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་དང་ ནང་གསེས་ཆ་ཤས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

 ས་ཆ་ཐེབས་དགོས་མཁོ་དང་ མི་དམང་ ཡངན་ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་ 1 ལས་ ས་ཆ་གཞུང་གི ་ཐུགས་མཁོར་བཞེས་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ 
འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ལཱི་འབྱུང་སྲིད་པའི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

 ས་ཁོངས་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོར་སྣང་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ དཀའ་སྡུག་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ཡོད་མེད་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

                            
1
 འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་འདི་གི་དོན་ལཱི་ གཞུང་སྒེར་གྱི་ས་ཆ་ལུན་དགོཔ་ཅིག་མ་མཐོང་། གོ་རིམ་འདི་ མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་གྱི་བྱ་རིམ་

ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འདི་ནང་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན། 
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 དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་དོན་ཚུའི་དོན་ལཱི་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ ཡངན ་ ས་གནས་གཞུང་ གཙུག་སྡེ་གཞན་ཚུ་ལས་ ཚད་
འཛིན་གྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་གང་རུང་ ལུན་དགོཔ་ཡོད་མེད་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

 འགོ་ཐོག་མཐའ་འཁོར་བརྟག་ཞིབ་ ཡངན་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ 
ཞིབ་དཔྱད་/དཔྱད་ཞིབ་/དབྱེ་ཞིབ་ཐེབས་འབད་དགོཔ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། 

མི་སྡེའི་གནོད་སྐྱོན་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་བྱ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས། 
མི་སྡེའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ཡང་ ལས་འགུལ་གྱིས་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་ལཱི་གནོད་སྐྱོན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་འོང་། བྱ་རིམ་འདི་ནང་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ངོ་རྐྱང་དང་སྡེ་ཚན་ཚུའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་གདམ་ཁ་གཞན་གྲུབ་ཚུགས་ནི་
གི་དོན་ལཱི་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་ལག་ལུན་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ས་ཆ་བེད་སོད་ལཱི་འགྱུར་བཅོས་དང་བཀག་དམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ མི་སྡེ་ ཡངན་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ཚུདཔ་
ཨིན། འདི་ནང་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་སྡེ་ཚན་འདི་ཚུ་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་འགན་འཁུར་ཅན་
གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ རང་དབང་དང་ འགོ་ཐོག་ལས་བརྡ་ལན་འབད་བའི་གནང་བ་ལུན་ནི་ཡང་ཚུད་དགོ། འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་
ནང་ བཀག་དམ་དང་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་མི་སྡེ་ གྲོས་འདེབས་ཅན་གྱི་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ འགན་འཁྲི་ཚུའི་སྤྱིར་བཏང་
གི་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་ལས་འགུལ་ལག་ལུན་ངོ་མ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་འཐོན་མི་ དམིགས་
བསལ་གྱི་ཁ་གསལ་ལར་དུ་ ཁྱད་ཚད་དང་ གྲངས་ཚད་ཡང་བསྐྱར་དུ་བཀོད་དགོཔ་འཐོན་འོང་། 

མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི། 
མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ནང་ (འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་) ཕྱི་བསེལ་གྱི་བྱ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དགོས་
མཁོ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལཱི་ ལས་དོན་གྱི་གནས་རིམ་ནང་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་/ལག་ལུན་ལུགས་ཤོམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
བཀོདཔ་ཨིན། མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བའི་དོན་ལཱི་འགོ་ཐོག་མཐའ་འཁོར་བརྟག་ཞིབ་མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་མ་དང་ དགོས་མཁོ་
ཅན་གྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་ཚུ་ལུན་པའི་ཤུལ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་འདི་ཡང་ འགོ་ཐོག་མཐའ་འཁོར་བརྟག་ཞིབ་བཟོ་མི་
དང་གཅིག་མཚུངས་ཐོག་ལཱི་བཟོ་དགོ། 

འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ནང་ ལས་དོན་གྱི་ཧེ་མ་དང་ ལས་དོན་ལག་ལུན་སྐབས་ལཱི་ མཇུག་བསྡུའི་གོ་རིམ་སྐབས་མཐའ་འཁོར་
འཛིན་སྐྱོང་དང་ བཀག་ཐབས་འཆར་གཞི་ཚུ་ཚུད་དགོ། (འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞིའི་བཅུད་དོན་གྱི་ཟུར་སྦྲགས་༡༥ པ་ནང་ལ་) དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འདི་ནང་ དེ་ཚུ་ག་དེ་འབད་ ག་གིས་ ནམ་དེ་ཅིག་ལས་ འཐོན་ཁུངས་ག་ཅི་དང་གཅིག་ཁར་ ལ་རྟོག་
/བདེན་དཔྱད་ག་དང་གཅིག་ཁར་ དམིགས་དོན་ ཡངན་ ལས་དོན་གྱི་གོ་རིམ་ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་གྲུབ་ནི་ཨིན་ན་བརྩིས་ཏེ་ 
དམིགས་ཡུལ་འདི་ཚུ་གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་དགོ་པའི་ གདོང་ལུན་ཁ་གསལ་གྱི་གསལ་བཤད་བཀོད་དགོ། ལས་འགུལ་ལག་ལུན་
སྐབས་དང་ གློ་འབུར་གྱི་གནས་སྟངས་སྐབས་ ཡངན་ དཔྱད་རིག་མེད་པའི་དུས་སྐབས་ཚུ་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནང་བ་གི་བྱ་
རིམ་ཚུ་ནང་ འགྱུར་བཅོས་འཐོན་མི་ཚུ་སེལ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་སོད་དགོ། འདི་ནང་ ལག་ལུན་གྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་དགོ་
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པའི་ གཙུག་སྡེའི་བཀོད་སྒྲིག་དང་ ལཱ་འགན་ རྒྱུན་འབྲེལ་དང་ སྙན་ཞུའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དགོ། འདི་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་
གཞི་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་དོན་དགོས་མཁོ་ཚུ་གི་བར་ན་འབྲེལ་བ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ཐོ་བཞག་ཐངས་དང་ 
སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་ བསྐྱར་ཞིབ་ རྩིས་ཞིབ་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ཚུད་དགོ། འབྲེལ་བ་
ཡོད་མི་ག་ར་གི་གནད་དོན་ཚུ་ཀུན་ཚང་གི་སོད་ལམ་ཐོག་ལཱི་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ སྤྱིར་བཏང་ལཱི་
འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་དོན་གྱི་འཆར་གཞིའི་བྱ་རིམ་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚུད་
དགོ། འཆར་གཞི་འདི་ནང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་ཐབས་རིག་ དུས་ཚོད་
དང་གནས་གཞིའི་བདེ་སྒྲིག་ འགན་འཁུར་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་འཕྲིན་དང་ ཉེན་ཁ་ཚུ་
ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བའི་ཞུ་ཡིག་དང་ཆ་འཇོག། 
ཕྱི་བསེལ་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་གྲོས་འདེབས་འབད་མི་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་དང་ ཉོགས་མེད་གནང་བ་དང་རང་མོས་དང་སྔ་གོང་
ལས་བརྡ་ལན་འབད་བའི་གནང་བ་ག་ར་ལུན་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལུན་ལས་སྡེ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལཱི་འགོ་ཐོག་མཐའ་
འཁོར་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་བཀང་ཞིནམ་ལས་ མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བའི་དོན་ལཱི་བྱ་རིམ་འཐབ་དགོ། བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ ཡངན་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགན་ཚིག་དང་ ཆ་རྐྱེན་ཚུ་
བཀོད་དེ་མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སོད་ནི་དང་ ཡངན་ མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བ་མ་སོད་པའི་ཧེ་མ་ལཱ་ཐེབས་
འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་བཀོད་འོང་། མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བ་ནང་བཀོད་པའི་ འགན་ཚིག་དང་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ མཐའ་
འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། 

འགན་འཁུར། 
རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་འདི་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ མས་སྲུང་ ཡར་དྲག་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་གནད་དོན་ག་ར་གི་དོན་ལཱི་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་མི་དང་མམ་འབྲེལ་གྱི་འདུས་ཚོགས་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། གཞུང་གི་འབྲེལ་
ཡོད་ལྷན་ཁག་ཚུ་ རང་སོའི་འགན་དབང་དང་བསྟུན་པའི་མི་སྡེའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དབང་འཛིན་ཨིན། རྒྱལ་
ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ལས་དོན་ཚུའི་དོན་ལཱི་མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སོད་ནི་གི་དབང་
ཚད་ རོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་ཚོགས་ཆུང་ལཱི་སོད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ ཡངན་ མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཉོགས་མེད་གནང་བ་མ་སོད་པའི་ཧེ་མ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གཞན་ ཡངན་ མི་སྡེ་ཚུ་ལས་ཉོགས་མེད་གནང་བ་ལུན་ཞིནམ་ལས་ 
མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བའི་ཞུ་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་ཕུལ་དགོ། འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
མམ་འབྲེལ་འཐབ་སྟེ་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་ལུན་ནི་གི་འགན་འཁུར་ ལག་ལུན་ལས་སྡེ་ལཱི་ཕོག། ཉོགས་མེད་
གནང་བ་གི་བྱ་རིམ་ལས་ལྷག་པའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་བཏོན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཕོ་ཚོད་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་
འགན་འཁུར་གྱི་ཐོ་བཟོ་སྟེ་ འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

འཁྲི་བསྟུན་གྱི་ལ་རྟོག། 
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འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ལག་ལུན་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་ལས་དོན་གྱི་དོན་ལཱི་ སྤྱིར་བཏང་གི་འགན་འཁུར་འདི་ 
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་མམ་འབྲེལ་སྡེ་ཕན་ལཱི་ཕོག་ནི་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ འདི་གིས་ མཐའ་
དཔྱད་ཀྱི་འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གཙུག་སྡེའི་བདེ་སྒྲིག་ལར་དུ་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ལཱི་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དང་ འབྲུག་
གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་གཙོ་ཅན་ཚུ་ལཱི་བརྡ་ལན་འབད་འོང་། 

འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་མམ་འབྲེལ་སྡེ་ཕན་ནང་ཡོད་པའི་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་མཁས་མཆོག་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་
དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ལཱི་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཕྱི་བསེལ་(འོས་ཚད་)དང་ འགོ་ཐོག་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་
ལས་མཐའ་འཁོར་བརྟག་ཞིབ་བཟོ་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལཱི་དམིགས་བསལ་གྱི་ས་གནས་ལས་དོན་ཚུའི་དོན་ལཱི་ 
འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མམ་འབྲེལ་འཐབ་
དགོ། 

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལཱི་ རྒྱལ་ཡོངས་མམ་འབྲེལ་པ་གིས་The སྲུང་
སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ལཱི་ ས་གནས་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུའི་མཐའ་འཁོར་དབྱེ་ཞིབ་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ འཁྲི་བསྟུན་གྱི་ལ་རྟོག་འབད་ནི་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་བཀོད་ཚོགས་དང་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ མཐའ་
འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ལཱི་སྤྱིར་བཏང་ཉེན་སྲུང་སྐོར་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཚུ་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་མཐའ་
འཁོར་དང་མི་སྡེ་མཁས་མཆོག་དང་གཅིག་ཁར་མམ་འབྲེལ་འཐབ་དགོ། 

དཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དཀའ་སྡུག་ཚུ་ རྗེས་དཔྱད་འབད་དེ་ དེ་ཚུ་སེལ་ནི་གི་དོན་ལཱི་འབད་
བའི་ཡར་འཕེལ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ལ་རྟོག་འབད་དགོ། དཀའ་སྡུག་གི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ཡང་ མ་འོངས་པ་ལཱི་དཀའ་སྡུག་
གཅིག་མཚུངས་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་ནི་དང་/ཡངན་ བྱ་རིམ་འགྱུར་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་དེ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ། དཀའ་སྡུག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་དང་ དེ་གི་སེལ་ཐབས་བསྒྲིགས་མི་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་
དགོཔ་དང་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་དུས་རིམ་སྙན་ཞུ་ནང་ དཀའ་སྡུག་བཀོད་མི་དང་ དཀའ་སྡུག་སེལ་མི་ཚུའི་སྐོར་ལས་དོན་ཚན་
ཅིག་བཙུགས་དགོ། 

ས་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་གནས་རིམ་ནང་ལ་རྟོག་: མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་འགན་ཚིག་དང་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་
ལཱི་གནས་ཏེ་ཡོད་མེད་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་/འགོ་ཐོག་བརྟན་ཞིབ་བཟོ་དགོཔ་འཐོན་མི་ ས་གནས་
ཀྱི་ལས་དོན་ཚུའི་ལག་ལུན་གྱི་དོན་ལཱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རང་འགུལ་ཚད་འཛིན་ལ་
རྟོག་དང་ལུན་འབད་དགོ། རང་འགུལ་ཚད་འཛིན་ལ་རྟོག་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ འཛིན་སྐྱོང་
གིས་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ རོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་ཚོགས་ཆུང་ ཡངན་ རྒྱལ་
ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་མིན་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལཱི་གྲ་སྒྲིག་འབད་བཞག་དགོ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་སྒྲིགས་གཞི་
ཚུ་དང་འཁྲི་བསྟུན་གྱི་ལ་རྟོག་འདི་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ ཡངན་ མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་འབད་དགོ། 
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འཁྲི་བསྟུན་གྱི་ལ་རྟོག་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཀྱིས་ ལོ་བསྟར་འཁྲི་
བསྟུན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ འགན་ཚིག་ནང་བཀོད་མི་ལར་དུ་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་སྡེ་ཕན་ལཱི་སོད་དགོཔ་དང་ དེ་གིས་ ཚད་ལྡན་དབང་
འཛིན་ ཡངན་ མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཡིག་ཚང་གཉིས་ལས་ མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སོད་མི་ག་ཨིན་མི་དེ་ལཱི་སོད་དགོ། (དེ་
ལས་སྙན་ཞུ་འདི་རང་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་གཞན་ཚུ་ལཱི་བརྡ་ལན་འབད་ནི་དོན་ལཱི་ཡང་སོད་བཏུབ་)འཁྲི་བསྟུན་གྱི་
སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སོད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་དོན་གྱངས་ཁ་དང་མིང་ མཐའ་འཁོར་
ཉོགས་མེད་གནང་བ་ནང་བཀོད་པའི་འགན་ཚིག་དང་ཆ་རྐྱེན་ འགན་ཚིག་དང་ཆ་རྐྱེན་འདི་ཚུའི་ལག་ལུན་གྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ཚུད་དགོ། 

ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ ཡངན་ མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བ་ནང་བཀོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་ལ་ནི་དང་ ལག་ལུན་འདི་ ཆ་གནས་ཐོག་ཡོད་པའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་སྒྲིགས་གཞི་དང་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་
སྡེའི་ཉེན་སྲུང་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་མེད་ལ་རྟོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ལས་འགུལ་ས་གནས་ཚུ་
ནང་ དུས་མིན་གྱི་འཁྲི་བསྟུན་ལ་རྟོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག། དེ་བཟུམ་མའི་ལ་རྟོག་གི་སྐབས་ལཱི་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོས་
འཚམས་དང་བསྟུན་ཏེ་ གྲོས་འདེབས་སོད་ནི་དང་ ཡངན་ ཉེས་ཆད་ཚུ་བཀལ་འོང་། 

དཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་དང་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་བྱ་རིམ། 
འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་འདི་ དབྱེ་རིམ་ “ཁ་པ་”འི་ལས་འགུལ་སྦེ་དབྱེ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་ལཱི་གནོད་པ་
གང་ཉུང་དང་ མང་ཤོས་ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་གི་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ལས་དོན་ཨིནམ་ལས་ དུས་ཡུན་རིངམོ་གི་བར་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
མངའ་ཁོངས་ཕྱེད་ཀ་དེ་ཅིག་ལཱི་ཁྱབ་ནི་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་མི་ 
དཀའ་སྡུག་ཚུ་སེལ་ནི་གི་དོན་ལཱི་འོས་འཚམས་ཅན་དང་ ཐོབ་སོད་འབད་ཚུགས་པའི་གཙུག་སྡེའི་བདེ་སྒྲིག་དགོཔ་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་
གཞི་བཀོད་འདི་ནང་ སྔ་གོང་ལས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ཐབས་འདི་ཡང་ དྲང་བདེན་དང་ དམིགས་ཡུལ་ཅན་ རང་
དབང་ཅན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ ཐོབ་སོད་འབད་ཚུགསཔ་ དང་ལུན་ཅན་ འཇོན་ཚད་ཅན་ཚུའི་གཞི་རྩ་ཚུ་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་གྲོས་འཆར་
བཀོད་བཀོདཔ་ཨིནམ་དང་ འདི་ནང་འོག་གི་ལུའུ་༦ པ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ སྒྲིག་ཡངས་དང་ སྒྲིག་མཐུན་གྱི་བྱ་
རིམ་གྱི་ཐོག་ལཱི་ཡོདཔ་ཨིན། 

སྒྲིག་ཡངས་ཀྱི་བྱ་རིམ་འདི་གིས་ རོྩད་ཉོགས་འཐོན་མི་རྩ་ཕན་དང་/ཡངན་ མི་སྡེའི་སྔར་འཁྱུན་གྱི་ལམ་ལཱིགས་ལར་དུ་གཞི་བཙུགས་
འབད་མི་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ མི་ངོ་གཞན་གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཁ་འཆམས་མི་ལཱི་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན། 

སྒྲིག་མཐུན་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་གཤམ་གསལ་ཚུད་མི་འདི་ཡང་ 
(༡) འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ གླིང་ག་/ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ དཀའ་སྡུག་གི་

ཉོགས་ཐོབ་སྟེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི། 
(༢) དཀའ་སྡུག་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་བྱ་རིམ་འཐབ་ནི། 
(༣) འབྱོར་འཛིན་དང་ རྗེས་དཔྱད་འབད་ནི། 
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(༤) བདེན་དཔྱད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ གདོང་ལུན། 

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ། 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་གི་ལས་རོགས་དང་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་མམ་འབྲེལ་སྡེ་ཕན་
ནང་ ལས་འགུལ་གྱི་ཧོངས་ལས་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར ་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་མཁས་མཆོག་ཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ་
པའི་གྲོས་འདེབས་འབདཝ་ཨིན། སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་མཁས་མཆོག་
གི་མམ་འབྲེལ་པ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་འགོ་དཔོན་ཅིག་བསྐོ་བཞག་ /ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། གོ་བརྡ་
སོད་དེ་ཡོད་པའི་གནང་བ་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ མི་སྡེའི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སོད་ནི་དེ་ ལས་དོན་ཚུ་ལག་ལུན་མ་འཐབ་པའི་ཧེ་མ་ལས་
(སྔ་གོང་གི་གནང་བ་)ས་གནས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེ་ལཱི་ཕན་གནོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་མི་ལཱི་གཞི་བཞག་དགོ། 
སྔ་གོང་ལས་གོ་བརྡ་སོད་པའི་གནང་བ་འདི་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཐོབ་དབང་འཆང་མི་ཚུའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ སྔ་གོང་གི་གོ་བརྡ་སོད་པའི་གནང་
བ་སོད་ནི་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོན་དང་སོང་བརྡར་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་བྱིན་དགོ། ཐོབ་དབང་འཆང་མི་ཚུའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ མང་ཤོས་རང་ ས་
གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་ ཡངན་ ཤིང་ཆ་མེན་པའི་ནགས་ཚལ་ཐོ ན་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྲི་འཛིན་དང་ ཚོགས་པ་ 
རྒཔོ་ཚུ་ཨིན། 

མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་གསལ་སོྟན། 
མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་བཟོ་བའི་སྐབས་ལཱི། 
འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་འདི་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུའི་མི་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་
བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་སྐབས་ལཱི་ འབྲེལ་ཡོད་མི་སྡེ་ཚུའི་འཆར་སྣང་དང་ རེ་འདོད་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡི། (ཟུར་སྦྲགས་༧ 
པ་ ས་གནས་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་སྐོར་ལས་དྲན་ཐོ་བཅུད་དོན་ནང་ལ་)འདི་གི་ཤུལ་ལས་འབྲུག་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཚོགས་པ་དང་ 
འབྲུག་གཙང་སོད་ བོ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ རྒྱལ་གཞུང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པ་ཚུ་ཡོད་པའི་ 
འབྲེལ་ཡོད་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡི། ཁོང་གི་འཆར་སྣང་དང་རེ་འདོད་ཚུ་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་གཞི་
བཀོད་ནང་མམ་འདེབས་འབད་དེ་ཡོད། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འདི་རོྩམ་བྲིས་འབད་མི་གི་ཧོངས་ལས་ཡང་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་མམ་འབྲེལ་དང་ སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་
གཞི་སྡེ་ཚན་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་སྡེ་ཚན་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་༨ དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་༤ དང་བཅས་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ འབྲེལ་ཡོ ད་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡི། སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་འདི་ཚུ་ནང་ རྒེད་འོག་གི་གནས་རིམ་ཐོག་ལཱི་ 
གྲོས་བསྟུན་གྱི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 

འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལག་ལུན་ནང་འཛུལ་ཞུགས། 
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ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་ལཱི་ འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་བཟོ་
ནི་དང་ ལག་ལུན་ནང་མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ནང་འདེབས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སོད་དགོ།རབ་ཏུ་
འབྱུང་པ་ཅིན་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་སྙན་ཞུ་ཡོངས་རོགས་དང་ དེ་མེན་རུང་བཅུད་དོན་གསལ ་བཤད་འདི་ རོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་
འབད་ཞིནམ་ལས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུ་ཨེས་གི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་ཡིག་ཚང་དང་ འབྲུག་གི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་ཡིག་ཚང་
གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་དང་ཤེས་ཡོན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལཱི་དང་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུའི་རྒེད་འོག་༨༥ ནང་གི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྡེ་ཚུ་ལཱི་གོ་དོན་སྤེལ་ཐབས་ལཱི་ སྲུང་སྐྱོབ་
ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཡིག་ཚུ་ལཱི་ འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོ ད་ཡོངས་རོགས་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བའི་འདྲ་ཚུ་ཡང་བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་ནི་ཨིན། སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རང་སོའི་ཁྱབ་དབང་ནང་འཁོད་ ཡངན་ 
ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ གོ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་འགན་འཁུར་འབག་འོང་། 

འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལག་ལུན་གྱི་སྐབས་ལཱི། 
ལས་དོན་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་བཀག་ཐབས་འཆར་གཞི་ཚུ་ ལས་འགུལ་གོ་རྟོགས་མཐའ་དཔྱད་མ་བཟོ་བའི་སྔ་གོང་ལས་ ཕན་
གནོད་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ག་ར་ལཱི་གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། འཆར་གཞི་ཚུ་གསལ་
སོྟན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་གི་འཚོ་
རྟེན་མམ་འབྲེལ་སྡེ་ཕན་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་མམ་འབྲེལ་སྡེ་ཕན་གྱིས་ མཐའ་
དཔྱད་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་དང་ལག་ལུན་མ་འཐབ་པའི་ཧེ་མ་དང་ ཕོ་མོ་མམ་བསྡེབས་བརྩིས་ཏེ་ལས་འགུལ་ལག་ལུན་སྐབས་ལཱི་བཟོ་
བའི་གདོང་ལུན་འཆར་གཞི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྩ་ཕན་ཚུ་ལཱི་གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། གསལ་སོྟན་འདི་ཡང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་
གིས་ ཁོང་གིས་གནང་བ་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལཱི་ རྒྱུ་མཚན་ཅན་དང་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་སོད་ལམ་ཐོག་ལཱི་འབད་དགོ། འདི་གི་དོན་ལཱི་ 
བཀག་ཐབས་འཆར་གཞི་གི་བཅུད་དོན་གསལ་བཤད་ - མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་གནང་བ་གཅིག་ཁར་འོང་མི་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་
གཞི་ཨིན་རུང་ འགན་ཚིག་དང་ཆ་རྐྱེན་ཨིན་རུང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་ཡོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། 

མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ལག་ལུན་གྱི་ཟད་རྩིས། 
འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ལག་ལུན་གྱི་ཟད་རྩིས་ཁ་གསལ་ འོག་གི་དོན་ཚན་༦.༩ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། ཟད་
རྩིས་དངུལ་བསོམས་ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་༨༥༧,༥༤༠.༠༠ གནས་ནི་དང་ ཟད་རྩིས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་བཞི་ཡང་; 
 མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་ལས་བྱེད་པ་ཚུའི་ཟད་རྩིས་དངུལ་བསོམས་ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་༣༠༨,༠༠༠.༠༠ དང་། 
 སོང་བརྡར་དང་ གོམས་འདྲིས་ གོ་དོན་སྤེལ་ནིའི་ལས་རིམ་དང་ བརྡ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ཟད་རྩིས་ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་

༤༦༧,༠༤༠.༠༠། 
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 སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་མཁས་མཆོག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་
མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་འགོ་དཔོན་ རང་དབང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཉེན་སྲུང་གྲོས་སོྟན་པ་ཚུའི་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལཱི་ཟད་རྩིས་
ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་༧༠,༥༠༠.༠༠ 

 མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གཞི་རྟེན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཟད་རྩིས་ (ལས་འགུལ་ལག་ལུན་གྱི་འགོ་ཐོག་ཟླ་ངོ་༤ འི་ནང་འཁོད་ལཱི་ ) ཡུ་
ཨེས་དྲོ་ལར་༡༢,༠༠༠.༠༠ 
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ངོ་སོད། 

 
༉ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦གི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་དེ་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥༡%ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ གླིང་དགའ་ ? དང་ ༼རིག་དྭགས་ཀྱི་བར་ལམ་གླིང་དགའ་འདི་ཚུ་འབྲེལ་
མཐུད་འབད་བའི་༼ར་༽ཡོདཔ་ཨིན། གླིང་དགའ་དང་ བར་ལམ་འདི་ཚུ་གིས་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ལཱི་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་
འབད་ གླིང་དགའ་དེ་ཚུའི་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་སྟེ་ སྐྱིད་མས་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ སོད་ས་བྱིནམ་མ་ཚད་ ཤིང་སྣ་ཚུ་ཡང་
གནོད་ཉེན་མེད་པར་ ལོ་འདབ་རྒྱས་སའི་ས་ཁོངས་ཅིག་ཨིན། 
 
གླིང་དགའ་དང་ བར་ལམ་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་ཚུ་ནང་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ལཱི་ 
ག་ཅི་དེ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་རིམ་ལཱིགས་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་དང་ ༼རིགས་མཚན་༽རྒྱ་ཆེ་དྲག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
འབྲུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་འདི་ཚུ་གིས་ སོག་ཆགས་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འདི་ཚུ་ལཱི་ གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་ལཱི་བརྟེན་པའི་དྲོད་
ཚད་ཡར་འཕར་དང་  གཞན་གནོད་པ་ཚུ་ གདོང་ལུན་འབད་ཐབས་བཏོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་ཐུབ་ནི་ལཱི་ 
མེད་ཐབས་མེདཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ ས་ཁོངས་འདི་ཚུ་ནང་ལཱི་ གྲོང་
གསེབ་ཀྱི་མི་རབོས་ལུ་ཤ་གཞི་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན། 
 
འབྲུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ལུ་ཤ་ཅིག་ ད་ལོ་ལུགས་ཤོམ་འབད་གནས་ཡོད་རུང་ ༼ལུ་ཤ་ཅིག་ནང་ ?༽ རང་བཞིན་འཐོན་
བསྐྱེད་དང་ མི་སྡེའི་འཚོ་བ་འདི་ལཱི་ ས་ཁོངས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཤིང་བཏོགས་མི་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་དང་ ལོྷ་ཁ་ཐུག་
ལཱི་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཤ་བདའ་ནི་ལ་སོགས་པའི་དཔལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་ གནམ་གཤིས་དང་ ཆར་ཆུའི་
བསྒྱུར་བ་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལཱི་ ཁེགས་ཞུ་ནི་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ས་རུད་དང་ ཆུ་རུད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མང་སུ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
དཀའ་ངལ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
འདི་བཟུམ་མའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་དོ་ཡོད་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་ལུགས་ཤོམ་འཐབ་སྟེ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་འདི་ཚུ་ནང་ གནམ་གཤིས་
བསྒྱུར་བ་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་ཐོག་
ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དང་ གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་
བཏོན་ནི་གི་མ་དངུལ་ལངམ་མེདཔ་ཨིན། དཀའ་ངལ་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦གི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་
ཞུའི་ནང་ལཱི་ གསལ་ཞུ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
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༢- ལས་འགུལ་གྱི་བཤད་པ། 
༢-༡ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་དམིགས་ཡུལ།  
འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ཟེར་མི་ལས་འགུལ་འདི་འབྲུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུའི་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལཱི་ ནང་འཁོད་ཟད་
སོང་གི་འཇོན་ཚད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལཱི་ཕན་ཐོགས་ཅན་དང་ བཀག་ཐབས་དང་ དང་ལུན་ སྐྱེ་ལྡན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུའི་
ཐབས་ལམ་སོད་ཚུགས་པའི་ ལོ་ངོ་༡༤ འི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་རིམ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལཱི་བཟོ་བཀོད་འབད་འབདཝ་ཨིན། ལས་
འགུལ་འདི་གིས་ མིའི་ཕན་བདེ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་སྣ་ཚོགས་མས་སྲུང་ གནམ་གཤིས་གནོད་པ་བཀག་ཐབས་ཚུ་གྲུབ་ཚུགས་པའི་སྲུང་
སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུའི་ནུས་ཕན་ཅན་གྱི་གཅིག་སྦྲེལ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ལཱི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་
ཨིན། 

ལས་འགུལ་འདི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་
ཁོངས་ཚུ་དང་ ༼གླིང་ག་༽ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ ༼མངའ་ཁོངས་ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་༽ གི་ད་ལོ་ཡོད་པའི་གཅིག་སྦྲེལ་གྱི་
ཐོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ལཱི་ཚུད་
མི་ མི་སྡེ་ཚུ་དང་མམ་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ཟེར་མི་འདི་གི་དོན་ལཱི་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་
དང་ སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་གི་གཅིག་བསྒྲིལ་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོ་
ལམ་ལཱིགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་འགུལ་འདི་ལས་བརྟེན་པའི་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཕན་གནོད་ཚུ་སེལ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ གཞི་རྩ་
དང་བྱ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ནང་གི་མི་སྡེ་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་མི་སྡེ་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་དང་ ཚ་གྱང་བཀོད་མི་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད། 
(ས་གནས་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་སྐོར་ལས་དྲན་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་༧ པ་ནང་གཟིགས་) དེ་གི་ཤུལ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ 
འབྲུག་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་སྡེ་ཚན་དང་ འབྲུག་གཙང་སྦྲ་ བོ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ རྒྱལ་གཞུང་རང་
བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡི། ཁོང་གི་བསམ་འཆར་དང་ ཚ་གྱང་བཤད་མི་ཚུ་ཡང་ གཞི་
བཀོད་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་མམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ཡོད། 

འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ཟེར་མི་ ལས་འགུལ་འདི་ སྔོ་ལྗང་གནམ་གཤིས་མ་དངུལ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ སྒེར་སྡེ་དང་ཟུང་ཕོགས་སྡེ་
ཚན་ཚུ་ལས་རོགས་རམ་མ་དངུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་བཟོ་བའི་སོར་འགྱུར་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཟད་སོང་གཏང་ནི་ཨིན། འཛམ་གླིང་རི་
དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་ཧོངས་ལས་ ལས་འགུལ་འདིའི་བྱ་རིམ་གྱི་དོན་ལཱི་རྒྱལ་གཞུང་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཕན་འདེབས་འབད་མི་ མམ་
རོགས་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ལས་འགུལ་འདི་གི་དོན་ལཱི་སྔོ་ལྗང་གནམ་གཤིས་མ་དངུལ་གྱི་ལས་སྡེ་སྦེ་ཆ་སོར་འབད་དེ་ ཟད་
སོང་ཚུ་འདི་ཁ་ལས་བརྒྱུད་དེ་གཏང་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཞི་བཀོད་འདི་གི་གི་དོན་ལཱི་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་
དངུལ་གྱི་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་མམ་བསྡེབས་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལུན་
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འཐབ་ནི་ཨིན། གཞི་བཀོད་འདི་ ལས་འགུལ་གྱི་སྔོ་ལྗང་ཅན་གྱི་གནམ་གཤིས་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཟད་སོང་བཏང་མི་ཆ་ལག་ཚུ་
རྐྱངམ་ཅིག་གི་དོན་ལཱི་མེན་པར་ ལས་འགུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཆ་མམ་ལཱི་འཇུག་ནི་ཨིན། 

 
 
འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་འདི་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ ལས་འགུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཟེར་བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ སོར་
བསྒྱུར་གྱི་མ་དངུལ་ཅིག་གཞི་བཙུག་འབད་དེ་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཨིན། 
སོར་བསྒྱུར་གྱི་མ་དངུལ་དཔྱའ་༼སོམ་ཆེ་༽ཤོས་ཅིག་ གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་གདོང་ལུན་གྱི་མ་དངུལ་ལཱི་ཞུ་བ་འབད་དེ་ཡོད་པ་དང་ 
འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཡིག་ཚང་འདི་ འདི་བཟུམ་མའི་མ་དངུལ་གྱི་ཞུ་བ་འབད་ཆོག་པའི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་
ཅིག་ཨིན། 
 
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་འགུལ་དེ་གིས་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་བའི་སྐབས་ལཱི་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་
སྲུང་སྐྱོབ་མ་དངུལ་ཡིག་ཚང་གི་མཐའ་འཁོར་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལཱི་གཞི་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
སྲིད་བྱུས་འདི་ཚུ་ལཱི་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦གི་ལོ་མཇུག་དང་ ༢༠༡༧ གི་ལོ་འགོ་བཙུགཔ་ད་ WWF གིས་ 
མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་དང་ མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ གཤམ་གསལ་གྱི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། 
ལས་འགུལ་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་ན་དང་ མཐའ་སྐོར་ལཱི་སོ་ད་མི་༼དང་༽ གལ་གནད་ཆེ་བའི་མཐའ་འཁོར་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ལཱི་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་གི་གནོད་པ་འདི་ཚུ་ འཕལ་གྱི་གནོད་པ་དང་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་
པའི་གནོད་པ་ཙང་ཙ་ཨིནམ་ལས་ ལས་འགུལ་དེ་ དབྱེ་ཁག་ཁ་པ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལས་འགུལ་གྱི་ས་སྒོ་ག་
ཏེ་ལཱི་ ལས་སྣ་ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཨིན་ན་གཏན་འཁེལ་མེདཔ་ལས་ མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་གི་སྒྲིག་གཞི་འདི་ WWF 
གི་ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་འབྱུས་དང་ ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་བཟོ་ནི་ཨིན། 
 
མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་གནད་དོན་དེ་ཚུ་ གདོང་ལུན་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་གནད་དོན་འཛིན་སྐྱོང་གི་
སྒྲིག་གཞི་ཅིག་བཟོ་ནི་དང་ སྒྲིག་གཞི་འདི་ནང་ལཱི་ བྱ་རིམ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཅིག་ཡང་བཟོ་ནི་ཨིན། བྱ་རིམ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་འདི་ གླིང་
དགའ་གི་ནང་ན་དང་ མཐའ་འཁོར་ལཱི་ཡོད་པའི་གྲོང་གསེབ་དང་ གཡུས་སྒོ་ཚུ་དང་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་བཟོ་ནི་ཨིན། 
 

- མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལཱི་བརྟེན་པའི་བལ་བཤལ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ། 
- སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་བལ་བཤལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། 
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- དངུལ་གྱི་འོང་འབབ་བཟོ་ཚུགས་པའི་ཤིང་མེན་པའི་ནགས་ཚལ་འཐོན་བསྐྱེད་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་བེད་སོད་དང་ ས་
གནས་ནང་ལཱི་རང་བཟོ་སོར་འབད་ནི། 

 
ཆ་ཤས་ཁ་- Copy from exc sum. 
 

- སེམས་ཅན་སྟག་གི་གྱངས་ཁའི་ཚོད་རྩིས་བཏོན་ནི། 
- གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བའི་རིག་པ་ཐོག་ལས་ སེམས་ཅན་སྟག་མས་སྲུང་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི། 
- ཤ་བདའ་ནི་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་དང་ གཞན་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ སྔོན་འགོག་དང་ གདོང་

ལུན་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཤ་བདའ་ནི་རྩ་མེད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་ནི་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ཉེན་སྲུང་ལ་རྟོག་གཞི་བཙུག་
འབད་ནི། 

 
- སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ འདི་བཟུམ་འབད་ ས་ཆ་མར་མས་

འགྱོ་མི་དང་ གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་གི་གནོད་ཉེན་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ ངོས་
འཛིན་འབད་ནི། 

 
- སེམས་ཅན་རྩྭ་བཟའ་ས་ ཤིང་གི་སོང་རྒྱན་དང་ ཆུའི་རྫིང་བུ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི། ཆུ་ཞིང་དང་ ༼རམ་སར་

༽ཆིངས་ཡིག་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཆུ་ཞིང་ཚུ་ལཱི་ གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་གི་གནོད་ཉེན་མར་ཕབ་འབད་
ནི། 

 
འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་མ་དངུལ་ཡིག་ཚང་གི་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་གི་དབྱེ་རིམ་ཁ་གསལ་དེ་ ཟུར་སྦྲགས་༡པ་
ནང་ཡོད། 
 
མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་སྒྲིག་གཞི་འདི་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་ཡིག་ཚང་གི་མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་
དབྱེ་རིམ་གྱི་གྲོས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན། འཛམ་གླིང་གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བའི་མ་དངུལ་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་
འགུལ་ལཱི་ མ་དངུལ་ཆ་ཤས་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་སྒྲིག་གཞི་འདི་ ལས་འགུལ་ཡོངས་རོགས་
ཀྱི་དོན་ལཱི་ ཕན་རབས་ཆེཝ་འབད་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
༢.༢ ལས་འགུལ་གྱི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་དང་ ལས་སྣ་གི་ཁ་གསལ། 
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༢.༢.༡ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་ཁྱབ་ཚད། 
འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་འདི་གིས་ མི་སྡེའི་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་འབྱོར་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་མས་སྲུང་དང་ གནམ་
གཤིས་འགྱུར་བ་གི་གདོང་ལུན་ཚུ་ལཱི་ཕན་ཐོགས་སོམ་འོང་ནིའི་དོན་ལཱི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱི་གླིང་དགའ་དང་ རི་དྭགས་
སེམས་ཅན་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་བར་ལམ་ཚུའི་ཡོངས་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐོག་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་རྩ་གཏན་བཟོ་ནིའི་
དམིགས་ཡུལ་ཨིན། 
 
ལས་འགུལ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཡོངས་འབྲེལ་འདི་གིས་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་
ཕན་ཐབས་འབྱུང་ནི་ཨིན། 

 སོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ དར་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་ཚུགས་ནི། 
 ནུས་ལྡན་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལཱིགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་འབྱུང་སའི་གནས། 
 བཙོག་རླུང་དང་ གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་གི་གདོང་ལུན། 
 དཔལ་འབྱོར་གྱི་གོ་སྐབས་དང་ མི་སྡེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ལྟེ་བ། 
 འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཞབས་ཏོག་ཐོབ་སའི་ལྟེ་བ། 

 
གོང་འཁོད་གནད་དོན་ལྔ་ཡོད་མི་ཚུ་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ལྔ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་
མི་ཚུ་ཨིན། 
དམིགས་ཡུལ་འདི་ཚུ་ དུས་ཐུང་གི་གྲུབ་འབྲས་དྲུག་དང་ ལས་སྣ་གི་གྲུབ་འབྲས་བཅོ་ལྔ་གི་ཐོག་ལས་གྲུབ་ནི་ཨིན། 

 
ལས་སྣ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཁག་བཅོ་ལྔ་དེ་ ཆ་ཤས་ཁག་ལྔ་གི་འོག་ལཱི་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

ཆ་ཤས་ཀ་པ་- ནགས་ཚལ་དང་ ས་ཆ་བདེ་སོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་གནོད་པ་བཀག་ཐབས་ཡར་སེང་། 
 Copy from executive seamina. 
 Copy from ex, sum. 

 
- སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་གཅིག་སྦྲེལ་ནང་འཁོད་ ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ཧེག་ཀྲར་ས་ཡ་༡.༡ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ དུག་རླུང་

ཀར་བོན་དྲའི་ཨོག་སའིདྲ་༼མམ་ཚད་༽ཀྲོན་ས་ཡ་༢༠༦ མཛོད་གསོག་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི། 
- སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། རྒྱལ་ཡོངས་ནགས་ཚལ་གྱི་གནས་སྟངས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ 

ས་ཆའི་གནས་སྟངས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། 
- བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བརྡ་དོན་རིམ་ལཱིགས་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི། 
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- གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཐོག་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་ན་སོད་མི་ མི་རོབས་༡༠%ལཱི་ སྐྱེ་ལྡན་མེ་རླུང་དང་ ཉི་དྲོད་ལཱི་
བརྟེན་པའི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི། 

- སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ ས་ཆ་མར་མས་འགྱོ་མི་ཚུ་ གནམ་གཤིས་མཁས་རིག་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་
ལས་ སྐྱེ་ཤིང་བཙུག་ནི། 

- མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་ ཤིང་མེན་ནགས་ཚལ་འཐོན་བསྐྱེད་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་
ས་ཁོངས་ནང་ན་གི་རྩྭ་འབྲོག་འདི་ཚུའི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ ཡུན་བརྟན་དང་ གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་གི་མཁས་
རིག་ཚུ་ ལག་ལུན་འཐབ་ཐོག་ལས་འབད་ནི། མི་སྡེ་ལཱི་ དེ་ཚུའི་སོང་བརྡར་བྱིན་ནི། 

 
- སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་ན་སོད་མི་མི་སྡེ་ཚུ་ མས་སྲུང་གི་ལཱ་དང་ ཕགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ གནམ་

གཤིས་བསྒྱུར་བ་གི་གདོང་ལུན་འབད་ནིའི་ནང་ལཱི་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི། 
 

- ས་གནས་ནང་གི་མི་སྡེ་ཚུ་ལཱི་ གླིང་དགའ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་གཡོག་ ༼སྙན་ཞུ་བྱིན་མི་ ས་གནས་ཀྱི་ལམ་སོྟན་པ་ 
ཐབ་ཚང་པ་དང་ མགར་འཛིན་སྐྱོང་པ༽ གོ་སྐབས་བཟོ་ནི། 

 
- སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་གི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་དང་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ གདོང་ལུན་གྱི་ལྕོགས་

གྲུབ་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ སྔར་ཁྱུན་གྱི་རིག་པ་དང་ ཚན་རིག་དང་ འཕྲུལ་རིག་གི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་ཚུ་ 
ལག་ལུན་མངམ་འཐབ་ནི། 

 
- མི་སྡེ་ཚུ་ལཱི་གཞི་བཞག་པའི་གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བའི་གནོད་ཉེན་དང་ དེ་ཚུ་ གདོང་ལུན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་བརྟག་ཞིབ་

འབད་ནི། 
 
- སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལཱིགས་ལཱི་གཞི་བཞག་པའི་གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་གི་མཁས་རིག་ རང་བཞིན་གྱི་སོ་ནམ་དང་ དེ་དང་

བསྟུན་པའི་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལུན་འཐབ་ནི། 
 
- ཆར་རླུང་ལཱི་བརྟེན་པའི་ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་མར་ཕབ་གྲ་སྒྲིག་དང་ གདོང་ལུན་གྱི་ཐབས་ལམ་

ཚུ་བརྩམ་སྟེ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི། 
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- ལོ་ཐོག་གདམ་ཁ་མ་འདྲཝ་ ཆར་ཆུ་བསག་སྟེ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི། སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་བར་ན་ སྐྱེ་ལྡན་གྱི་
མཚམས་དང་ ས་ཁོངས་འདི་ཚུ་ ལུགས་བཅོས་འབད་ནི། 

 
- ཆུའི་འགྲམ་ ཆུའི་ཉེ་འདབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་དང་ བྱེ་ཐང་འདི་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་ལུགས་ཤོམ་འཐབ་ནི་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་

ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བཟའ་སོད་དང་ གོང་འཕེལ་བཀག་འཛིན་འབད་ནི། 
 

- རང་བཞིན་ལཱི་ཕན་པའི་གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བའི་རིག་པ་ཅན་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་གཞི་རྩ་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི། ༼དཔེ་འབདན་ ཆུ་རུད་ཀྱིས་གནོད་པ་བཀལ་མ་ཚུགསཔ༽ 

 
- གཙང་ཆུ་ཉེན་སྲུང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། 
- སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་ལཱི་ཡོད་པའི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་འཐུང་ཆུའི་རྐ་དང་ ཞིང་ཆུའི་རྐ་འདི་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ བདག་

འཛིན་འཐབ་ནི། 
 
ཆ་ཤས་- ག  Copy from exc sum 
 

- གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་གི་རིག་པ་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི། 
- གླིང་དགའ་དང་ རི་དྭགས་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་བར་ལམ་ཚུའི་ས་མཚམས་བཀོད་ནི། 
- གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གླིང་དགའ་དང་ རི་དྭགས་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་བར་ལམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ས་ཁོངས་བགོའ་ནི། 

 
ཆ་ཤས་- ང་  Copy from ex sum. 
ཆ་ཤས་- ཅ  Copy from exc, sum 
 
༢.༢.༢ Copy from exc sum 
རྒེད་འོག་ ༡༧ འདི་ རི་དྭགས་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་བར་ལམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་ རྒེད་འོག་ ༧༥ འདི་ གླིང་དགའ་དང་འབྲེལ་
བ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ རོང་ཁག་༡༨ནང་ ཁྱབ་ནི་ཨིན་པ་དང་ མ་ཚུད་པའི་རོང་ཁག་དེ་༼ཚུ་༽ ཆུ་ཁ་དང་ པདྨ་
དགའ་ཚལ་གཉིས་ཨིན། 
 
སའི་ཁྱབ་ཚད། 
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འབྲུག་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ས་བརྒྱ་ཆ་༥༡དེ་ཅིག་ཁྱབ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ སོ་ནམ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་
རིགས་སྣའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ག་ར་ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁ་མཐོ་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ ༨༨% དང་ བསིལ་དྲོད་སྙོམ་ཏོག་ཏོ་
ནང་ལས་ བསིལ་སུ་ཅིག་འབད་བའི་ས་ཁོངས་ལས་ ༧༤% དང་ ༢༩% ཆར་ཆུ་ཉུང་༼བའི་༽དྲོད་ཨ་ཙི་ཚ་བའི་ས་ཁོངས་དང་ 
༥༣% འདི་ ཆར་ཆུ་འབོལ་༼བའི་༽དྲོད་ཨ་ཙི་ཚ་བའི་ས་ཁོངས་དང་ ༦༢% འདི་ བསིལ་དྲོད་སྙོམ་ཏོག་ཏོ་ནང་ལས་ དྲོད་དུམ་
གྲ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་འདི་ཚུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་འབད་ཚུད་ཡོད། 
 
སོ་ནམ་གྱི་རིམ་ལཱིགས། 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ནང་ན་སོད་མི་འདི་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་དང་ སྒོ་ནོར་གྱི་ལཱ་ རང་གི་དོན་ལཱི་ལང་ཚུགསཔ་ཅིག་འབད་བའི་ཁར་ 
དེ་འགུར་ཧེང་བཀལ་ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ འཐོན་སྐྱེད་ཐོབ་མི་ཚུ་ལཱི་བསྟེན་སོདཔ་ཨིན། འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་གཅིག་ནང་ལཱི་ 
སོ་ནམ་དང་ སྒོ་ནོར་གྱི་ཚོགས་པ་དང་ སྙོམས་ལས་ཚོགས་ཆུང་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་ 
མཐའ་འཁོར་མས་སྲུང་དང་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལཱི་ མི་སྡེའི་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ལཱི་ ཕན་སོམ་
ཐོགས་ཏེ་ཡོད། 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་གྲོང་སྡེ་ནགས་ཚལ་༦༧༧ལས་ བརྒྱ་ཆ་༤༦%འདི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ནང་ན་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་
འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་ནང་ལཱི་ཚུད་ཡོད་པའི་གྲོང་སྡེ་ནགས་ཚལ་འདི་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་༢.༧%དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་
ཁོངས་ཀྱི་མངའ་འོག་ལཱི་ཡོད་པའི་ནགས་ཚལ་༤.༢༦%དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། ༼ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལཱི་ ཟུར་སྦྲགས་༣པ་ནང་
གཟིགས༽ 
 
འབྲུག་ལཱི་ སོ་ནམ་དང་ སྒོ་ནོར་གྱི་ཚོགས་པ་༢༠༧ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ཚོགས་པ་༣༢%དེམ་ཅིག་ ལས་འགུལ་འདི་གི་ས་ཁོངས་
ནང་ལཱི་ཨིན། 
 
མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེ་གནོད་ཉེན་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྲིད་བྱུས་: འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་འདི་ནང་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་དང་ མི་སྡེ་ལཱི་ ཕན་གནོད་ཡོད་པའི་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་འབད་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་ལས་ སྲིད་བྱུས་འདི་དང་འཁྲིལ་
དགོསཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལས་འགུལ་དེ་གིས་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་ལཱི་ གནོད་པ་སོམ་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་མེདཔ་ལས་ ལས་
འགུལ་དེ་ མཁས་རིག་བརྟག་ཞིབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་ཁག་ ‘ཁ་པ་’ནང་ལཱི་ཚུད་ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་ མཐའ་འཁོར་མས་སྲུང་
གི་ལས་འགུལ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་ཐད་ལས་ ཕན་པ་ཡོདཔ་
ཨིན། གལ་སྲིད་ གནོད་པ་ཆུང་ཀུ་རེ་འབྱུང་རུང་ དེ་ཚུ་ ས་ཁོངས་ཀྱིས་བཅད་བཅདཔ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ ཁྱབ་ཆེ་དྲག་མི་
འོང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ འདི་ཚུའི་གདོང་ལུན་ཡང་འཇམ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན། 
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སྒྲིག་གཞི་དེ་རྩམ་པའི་སྐབས་ལཱི་ ཕན་གནོད་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་དང་ ཕན་གནོད་ཚུ་ ག་ཏེ་ལཱི་འབྱུང་ནི་
ཨིན་ན་ གཏན་འཁེལ་ཤེས་མ་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ ལས་འགུལ་འདི་འགོ་བཙུག་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཤེས་ཚུགས་ནི་ཨིན་
པས། འདི་འབདཝ་ལས་ མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞི་འདི་རྩམ་སྟེ་ ལས་འགུས་དེ་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་འགོ་
བཙུག་པའི་སྐབས་ལཱི་ ས་ཁོངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཕན་གནོད་ཀྱི་གདོང་ལུན་ཚུ་ འབད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཨིན། 
 
རང་བཞིན་གཞི་ཆགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་: སྤྱིར་བཏང་ལཱི་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ མཐའ་འཁོར་མས་སྲུང་གི་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་འོང་ནི་
༼ཨིན་པ་༽དང་ གལ་སྲིད་ མི་སྡེ་དང་ནགས་ཚལ་ སྤང་ཐང་དང་གཞན་ སོག་ཆགས་གཞི་ཆགས་སོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ལཱི་ 
གནོད་པ་རེ་འབྱུང་རུང་ གནོད་པ་འདི་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན། 
 
གནོད་པ་སོམ་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་རུང་ སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་དགོསཔ་འབད་བཀོད་མི་གནད་དོན་འདི་ ཤུལ་ལས་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་གིས་ 
ལཱ་སྣ་ཚུ་འབད་ནི་འགོ་བཙུག་པའི་སྐབས་ལཱི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ དཔེ་འབདན་ གླིང་དགའ་གི་ཡིག་ཚང་རྐྱབ་
ནི། ལམ་སེལ་ནི། ལས་བྱེདཔ་གི་སོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི། འགེགས་སྲུང་རྐྱབ་ནི་དང་ བལ་བཤལ་པའི་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་
འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ མཐའ་འཁོར་ལཱི་ གནོད་ཉེན་ཚུ་ ལུགས་ཤོམ་འབད་དབྱེ་ཞིབ་རྐྱབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལཱི་ཨིན། 
 
འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་དམིགས་ངོ་མ་རང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ ? ? ? ཐབས་/འཐབ་ནི་འདི་ཨིནམ་ལས་ རང་
བཞིན་གྱི་གཞི་ཆགས་ས་ཁོངས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ཁྲིམས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས། སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལཱི་ 
གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཚར་མི་དང་ མས་སྲུང་འབད་དགོསཔ་འབད་ ངོས་འཛིན་མཛད་ཚར་མི་ཚུ་ལཱི་ འགྱུར་
བ་དང་ གནོད་པ་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་མེདཔ་ཨིན། 
 
ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ འབྲུག་གི་གླིང་དགའ་ག་ར་དང་ རི་དྭགས་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་བར་ལམ་ག་ར་ཚུདཔ་ཨིན། སྲུང་སྐྱོབ་ས་
ཁོངས་འདི་ཚུ་གིས་ རྒེད་འོག་༢༠༥ལས་ རྒེད་འོག་༨༥ལཱི་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་རིམ་ལཱིགས་ཞབས་ཏོག་དང་ འཚོ་བའི་ཞབས་ཏོག་
ཚུ་བྱིནམ་ཨིན། ས་ཁོངས་འདི་ཚུ་ནང་སོད་མི་མི་རོབས་ཚུ་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ སོ་ནམ་དང་ སྒོ་ནོར་ལཱི་བསྟེན་
སོདཔ་ཨིནམ་ལས་ རང་བཞིན་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་འདི་ ཁོང་ལཱི་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན། 
 
འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱིས་ གནོད་ཉེན་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་འདི་ ལས་འགུལ་དང་ རིམ་ལཱིགས་ག་ར་ལཱི་ ལག་
ལུན་འཐབ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ གནོད་ཉེན་སོམ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ ཚན་རིག་གི་རྒྱབ་ཁུངས་མེད་མི་ལཱི་ ཧེང་
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/ཧེད་/ཧེ་མ་འཕུལ་/ཕུལ་ཏེ་ གདོང་ལུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཕར་འགྱངས་འབད་མ་བཞག་པར་ སྔོན་འགོག་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུའི་དགོངས་དོན་
ལར་ ཐ་ན་ གཞི་བརྟེན་གྱི་ལས་འགུལ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ གནོད་ཉེན་གྱི་བརྟག་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དགོསཔ་ཨིན། 
 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཐོག་མར་བྱུང་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་: 
རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་མ་དངུལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱི་ ཐོག་མར་བྱུང་བའི་མི་རིགས་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་རིགས་
འདི་ཚུ་ ལས་འགུལ་ལས་བརྟེན་ གནོད་པ་མེད་པར་ ཁོང་ལཱི་ སོང་ཁྱུན་དང་མ་འགལ་བའི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་རའི་དབང་ཆ་
དང་ སྔོན་གོང་ལས་གནས་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཕན་པ་ཚུ་ མེདཔ་མི་བཟོ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོསཔ་ཨིན། 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱི་ གོང་འཕེལ་དང་ མས་སྲུང་གི་ལས་འགུལ་ག་ཅི་གི་དོན་ལཱི་ཡང་ མི་/མ་རིགས་ཀྱི་སྟབས་མ་བདེཝ་མེད། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ ཤར་ཕོགསཔ། སྔ་ལོངཔ་དང་ ལོྷ་མཚམས་པ་ཟེར་བརྩིཝ་ཨིནམ་ད་ འདི་བཟུམ་གྱི་བར་
ན་ ས་ཁོངས་དང་ གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ནང་ ལམ་ལཱིགས་སོལ་མ་འདྲཝ་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་དང་ དམངས་གཙོའི་རིམ་ལཱིགས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ནང་ལཱི་ མ་ཚུདཔ་དང་ མ་དབང་མི་ གཅིག་ཡང་
མེདཔ་ཨིན། མི་སྡེ་དང་ གཡུས་སྒོ་ག་ར་ རང་སོའི་ས་གནས་གཞུང་གི་འོག་ལཱི་ཚུདཔ་ཨིན། མི་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་དང་ ས་གནས་
ཀྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ མི་སྡེ་ག་ར་ནང་ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ གོང་འཕེལ་དང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་བྱ་སྒོ་ནང་ལཱི་མ་ཚུད་པའི་
མི་སྡེ་གཅིག་ཡང་མེདཔ་ཨིན། 
 
གནོདཔ་བཀལ་མི་འབུབ་དང་ སེམས་ཅན་འཛིན་སྐྱོང་།: 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ནང་ལཱི་སོད་མི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ འབུབ་སྨན་ཚུ་ ག་དེ་ཉུང་ཉུང་ལག་ལུན་འཐབ་དགོསཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་
ལས་ སྲིད་བྱུས་འདི་དང་བསྟུན་དགོསཔ་ཨིན། རང་བཞིན་སོ་ནམ་གྱི་ལག་ལུན་འཐབ་པའི་རས་སོར་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྔོ་ཤིང་སྲུང་
སྐྱོང་ལྟེ་བའི་འབུབ་སྨན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་བའི་འབུབ་སྨན་དང་ རས་སོར་གཞན་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཆོག་ནི་ཨིན་
པ་དང་ ལས་འགུལ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་འབུབ་སྨན་དབྱེ་ཁག་ 1A, 1B དང་ II ཚུ་མཁོ་
སྒྲུབ་མི་འབད། 
 
དངོས་ཅན་དང་ སྔར་སོལ་མཐུན་རྐྱེན།:  
རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འདི་དང་བསྟུནམ་ད་ སྔར་སོལ་གྱི་རྒྱུད་དངོས་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གནའ་ཤུལ། རྒྱལ་རབས་དང་
འབྲེལ་བའི་ཤུལ། བཟོ་བཀོད་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤུལ། ས་ཁོངས་རྩ་ཅན་དཔེ་འབདན་ དུར་ཁྲོད་དང་ གཞན་རང་བཞིན་
གནས་སྟངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གྱི་རྩ་ཆེ་དྲག་ཡོད་མི་ཚུ་ གནོད་སྐྱོན་མ་རྐྱབ་པར་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོསཔ་ཨིན། འཚོ་རྟེན་
ལས་འགུལ་འདི་ནང་ ས་བརྐོ་ རྡོ་ལཱ་སོམ་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མི་སྡེ་ལུ་ཤཱ་ཅིག་གི་ནང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་དང་ སྔར་སོལ་དང་
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འབྲེལ་བའི་ས་ཁོངས་ཚུ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ཆུ་དང་ རི་ཚུ་ལཱི་ གུས་ཞབས་དང་ དད་པ་བསྐྱེད་ནི་འདི་ འབྲུག་པའི་ལམ་ལཱིགས་
ཅིག་ཨིན། ལས་འགུལ་དེའི་ཐོག་ལས་ གོང་ལཱི་བཀོད་མིའི་དངོས་ཅན་སྔར་སོལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ ས་ཁོངས་ཚུ་ གཙང་ཏོག་ཏོ་
དང་ མས་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནི་ལཱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན། 
 
ལས་འགུལ་འདིའི་ཐོག་ལས་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཆུང་ཀུ་རེ་ གཞི་བཙུག་འབད་རུང་ དེ་ཚུ་ སྔོན་མ་ལས་ཡོད་པའི་སྔར་སོལ་དང་
འབྲེལ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ སོྤ་བཤུད་འབད་མ་དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ཨིན། འགོ་ཐོག་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་བའི་སྐབས་ལས་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ གནོད་པ་མེད་པའི་ས་ཁོངས་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་
དགོསཔ་ཨིན། 
 
རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་འཛིན་གྱི་ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་གཟུགས་ཁམས་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་: སྲིད་བྱུས་འདི་དང་
འཁྲིལཔ་ད་ རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བའི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མི་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ ལཱ་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་ག་ར་གི་
གཟུགས་ཁམས་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྒྲིག་དགོསཔ་ཨིན། 
 
རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་འཛིན་གྱི་མི་སྡེ་འཚོ་ཁམས་དང་ ཉེན་སྲུང་: 
སྲིད་བྱུས་འདི་དང་བསྟུནམ་ད་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་འདི་ཚུ་གིས་ ཆུ། ཚེ་སོག་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལཱི་ ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ཐོག་ལས་
འབད་དགོསཔ་ཨིན། 
 
     ༼ཐེབས་བཙུག་དགོསཔ༽ 
 
༤.༣ འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་ཉོགས་མེད་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད། 

སྤྱིར་བཏང་ འབྲུག་གཞུང་གི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོགས་མེད་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་གིས་ 
རི་དྭགས་མ་དངུལ་༼གྱི་༽མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ གབ་ཚུགས་རུང་ ལག་ལུན་འཐབ་ནིའི་ནང་ལཱི་ 
ཁྱད་པར་དག་པ་རེ་འདུག། དེ་ཚུ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་ལམ་ལཱིགས་ནང་ལཱི་ 
འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་སྲིད་བྱུས་དང་ ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུའི་དགོངས་དོན་མཐུན་རུང་ 
འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལཱི་ མ་དངུལ་བགོ་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ལས་སྣ་དེ་ཚུ་ག་ར་ མཐའ་
འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་གི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཏིང་དང་ ཁྱབ་ཚད་འདི་ ལས་སྣ་དང་བསྟུན་
ཏེ་འབད་ནི་ཨིནམ་ད་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་འདི་ཚུ་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཚང་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ 
ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན། 
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འབྲུག་གཞུང་གི་མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་ལམ་ལཱིགས་ནང་ལཱི་མ་ཚུད་མི་ཚུ་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་མ་དངུལ་གྱི་
འབྲེལ་ཡོད་མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་ནི་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ རྒྱུ་དངོས་དང་ 
འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ལཱི་ གནོད་པ་བྱུང་མི་ཚུ་ལཱི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ རྒུད་འཐུས་ཚུ་ སོད་དགོསཔ་ཨིན། 
 
ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ལཱ་འགོ་བཙུག་སྟེ་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ རྒྱུ་དངོས་དང་ སྔར་སོལ་གྱི་ས་
ཁོངས་དང་ མཐུན་རྐྱེན་རེ་འཐོབ་པ་ཅིན་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་
ནང་ལཱི་ དེ་ཚུ་ ག་དེ་འབད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོསཔ་ཨིན་ན་གི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ ཡོདཔ་ཨིན། 
འབྲུག་གི་སོལ་ཁྱུན་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༥ཅན་མ་ནང་ལཱི་ འདི་བཟུམ་གྱི་སྔར་སོལ་གྱི་ས་ཁོངས་དང་ རྒྱུ་དངོས་
རེ་འཐོབ་པ་ཅིན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལཱི་ཕུལ་དགོས་ཟེར་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ལག་
ལུན་ཁ་གསལ་ཡོད་པའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་མིན་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་འགུལ་འདིའི་དོན་ལཱི་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཅིག་
ཟུར་སྦྲགས་༡༠པ་ནང་ཡོད། 

༥. འབྱུང་སྲིད་པའི་མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་གནོད་ཉེན་དང་ དེ་ཚུའི་གདོང་ལུན། 
༥.༡ འབྱུང་སྲིད་པའི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་གནོད་ཉེན་སོམ་ཤོས། 

ལས་འགུལ་འདི་གིས་ མཐའ་འཁོར་ལཱི་ཕན་པ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ཤཱ་བཏོན་ནི་ཨིན་རུང་ ས་ཁོངས་ལ་ལཱི་ཅིག་ནང་ 
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་ལཱི་ གནོད་པ་ཚུ་འབྱུང་སྲིད། 
 

 གླིང་དགའི་ཡིག་ཚང་གསརཔ་དང་ མས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ ཕགས་སྙིགས་དང་ ཅ་ཆས་
འཛིན་སྐྱོང་ལས་བརྟེན་པའི་སྟབས་མ་བདེཝ། ནོར་གྱི་སྒར་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི། འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་སྒར་ཁྱིམ། འཐུང་ཆུ་
དང་ ཞིང་ཆུ་ཆུང་བ་གི་ཆུ་མཛོད་དང་ མི་ལམ་མས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ས་བརྐོ་ རྡོ་ལཱ་དང་ ཅ་ཆས་
འཛིན་སྐྱོང་གི་སྟབས་མ་བདེཝ། 

 
 རྩྭ་འབྲོག་ཚུ་ ར་བ་རྐྱབ་མི་ལཱི་བརྟེན་ རི་དྭགས་ཀྱི་འགྲོ་འགྲུལ་ལཱི་ སྟབས་མ་བདེཝ། 

 
 བལ་བཤལ་ལཱི་བརྟེན་ གནས་ཚུའི་བྱིན་རབས་མས་ནི། 

 
༥.༢ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ལཱི་གནོད་ཉེན། 
 ལས་འགུལ་འདི་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས། 



 

Page 31 of 58 

མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་ལཱི་ གདོང་ལུན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་དང་ རང་བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་
གི་དབང་ཆ་ཚུ་གི་ཐད་ལས་ ཕན་པ་སོམ་འབྱུང་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ལཱི་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཨ་ཙི་རེ་
འབྱུང་སྲིད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡང་། 
 

 ས་ཆ་སོད་ལཱིགས་ དཔེ་འབདན་ རྩྭ་འབྲོག་ ཤིང་མེན་འཐོན་སྐྱེད་བསྡུ་ལུན་གྱི་ས་ཁོངས། ཆུའི་རྐ་གི་ས་ཁོངས། 
ཆུ་དང་ རྐང་ལམ་གྱི་སའི་ཐོབ་དབང་ལ་སོགས་པའི་སའི་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་འཛིང་། 

 
 ཤ་བདའ་ནི་དང་ རང་བཞིན་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཚད་ལས་འགལ་ཏེ་བརྒལ་ཏེ་ བསྡུ་ལུན་འབད་ནི། 

 
 སྔར་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལཱི་ གནོད་ཉེན། 

 
གོང་གི་གནོད་ཉེན་ཚུ་ སྔོན་འགོག་དང་ གདོང་ལུན་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ འབྲུག་གི་འཚོ་རྟེན་ལས་འགུལ་འདི་གིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་
འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་དང་ སྲིད་བྱུས་དང་ དེ་བཟུམ་འབད་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་ཁྲིམས་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ལས་སྣ་ཚུ་འབད་དགོསཔ་ཨིན། 
དེ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་གྱི་མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ཡང་ བརྩམ་དགོསཔ་ཨིན། 
 
༥.༣ འབྱུང་སྲིད་པའི་གནོད་ཉེན་དང་ དེ་ཚུ་ གདོང་ལུན་གྱི་ཐབས་ལམ། 

བམ་ཚན་འདི་ནང་ལཱི་ མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་མིའི་རང་བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་འདི་ཚུ་གི་འགྲེལ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། 
འདི་ཚུ་ཡང་ མི་སྡེ་ཁོང་རང་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ཨིན། 
 

ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མཐའ་འཁོར་
གྱི་ཕན་གནོད་ 

གདོང་ལུན་གྱི་ཐབས་ལམ་
གྲོས་འཆར་ 

འགན་ཁག་ཕོག་
མི་ལས་སྡེ་ 

ཉིན་དྲོད་དང་ བ་
ཡོ་གེསི་ལཱི་བརྟེན་
པའི་ནུས་ཤུགས་
ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ 
བཟོ་བཀོད་དང་ 
ལག་ལུན་ 

བ་ཡོ་གེསི་ནུས་ཤུགས་
ཀྱི་ལས་སྣ་ 

བ་ཡོ་གེསི་ཀྱི་དོན་ལཱི་ སྒོ་
ནོར་ཚུ་ ནོར་ཁྱིམ་ནང་ན་
བཞག་དགོསཔ་དང་ དེའི་
དོན་ལཱི་ ནོར་རིགས་
གསརཔ་མང་སུ་ལག་ལུན་
འཐབ་དགོསཔ་ལས་ ནོར་

དྲོད་ཚད་དམའ་ས་ལཱི་བཏུབ་
མི་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་འཐབ་
བཏུབ་པའི་ བ་ཡོ་གེསི་ཞིབ་
འཚོལ་འབད་ནི་དང་ ནོར་
རིགས་གསརཔ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་ 
༼མམ་འབྲེལ༽ 
 
སྒོ་ནོར་ལས་
ཁུངས། 
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མཐའ་འཁོར་
གྱི་ཕན་གནོད་ 

གདོང་ལུན་གྱི་ཐབས་ལམ་
གྲོས་འཆར་ 

འགན་ཁག་ཕོག་
མི་ལས་སྡེ་ 

གྱི་གྱངས་ཁ་མར་ཕབ་འགྱོ་
ནི་དང་ ནོར་རིགས་
གསརཔ་ཚུ་ རིན་གོང་མཐོ་
དྲག་དང་ བདག་འཛིན་
འབད་ནི་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ།  

༼མཁས་རིག་
རྒྱབ་སྐྱོར༽ 

  མི་༼ཐཱེན་༽གེསི་མངམ་
འཐོན་ཏེ་ དྲི་མ་ཞིམ་གྱིས་
གང་ནི་དང་ མེ་རྐྱེན་འབྱུང་
ནིའི་ཉེན་ཁ། 

བ་ཡོ་གེསི་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་
ལུགས་ཤོམ་འབད་སྤུར་
བཞག་ནི་དང་ གེསི་ཀྱི་དུང་
ཅུང་མཐུད་མཚམས་ཚུ་ 
ཉེན་སྲུང་ལྡནམ་བཟོ་ནི། 

 

 ས་ཆའི་གནས་སྟངས་
དང་མ་མཐུན་པའི་ཤིང་
རིགས་བཙུག་ནི་ 

ཆུའི་ལག་ལུན་གྱི་ནུས་
ཤུགས་དམའ་སུ་འོང་ནི། 
ཆའི་གནས་སྟངས་དང་
སྙོམས་ཚད་དཀྲོགས་ཏེ་ས་
ཆའི་གནས་སྟངས་དང་བཅུད་ 
མར་མས་ནི། 

ཤིང་སྣའི་རིགས་ཚུ་ ཆུའི་
དགོས་མཁོ། མེ་རྐྱེན། སྐྱེ་
ལྡན་རིགས་སྣ། མི་སྡེའི་
དགོས་མཁོ། 
སྐྱེ་སྟེ་སོམ་འགྱོ་ཚུགས་པའི་
ནུས་པ་དང་ ལམ་སོལ་དང་
མཐུན་མི་མཐུན་ཚུ་གི་ཐོག་
ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
ས་གནས་ཀྱི་ཤིང་སྣའི་རིགས་
ལག་ལུན་འཐབ་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 

  ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་གནས་
སྐབས་ཀྱི་སྒར་ལས་འཐོན་
པའི་ཕགས་སྙིགས་ཚུ། 

ཕགས་སྙིགས་བསྡུ་ལུན་གྱི་
ཧོད་ཚུ་ སྒར་གྱི་མཐའ་
འཁོར་བཞག་ནི། 
སྒར་ནང་ལས་འཐོན་མི་
ཕགས་སྙིགས་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་
དང་ ས་གནས་ཀྱི་ཕགས་

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
༼བལ་རྟོག༽ 
ཁག་འབག 
༼ལག་ལུན་
འཐབ་ནི༽ 
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མཐའ་འཁོར་
གྱི་ཕན་གནོད་ 

གདོང་ལུན་གྱི་ཐབས་ལམ་
གྲོས་འཆར་ 

འགན་ཁག་ཕོག་
མི་ལས་སྡེ་ 

སྙིགས་བསྡུ་ལུན་གྱི་ལས་
རིམ་ནང་བཙུག་ནི། 

  ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་གནས་
སྐབས་ཀྱི་སྒར་ལས་འཐོན་མི་
བཙོག་ཆུ། 

ཆུ་འཁྱུ་ས་དང་ ཆབ་གསང་
གི་ས་སྒོ་སོ་སོ་བཞག་ནི། 
རང་བཞིན་དང་མཐུན་པའི་ཆུ་
འཁྱུ་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ 
ཆབ་གསང་བཟོ་བཀོད་འབད་
ནི། 

 

 ཤིང་མེན་ནགས་ཚལ་
གྱི་འཐོན་སྐྱེད་བཟོ་སོར་
འབདཝ་ད་་ཐབ་ཤིང་
ལག་ལུན་འཐབ་ནི། 

ནགས་ཚལ་མས་ནིའི་
གནོད་པ། 

སྐམ་ནི་དང་ ཕྱེག་འཐག་
ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ལག་
ལུན་འཐབ་སྟེ་ ཐབ་ཤིང་
ལག་ལུན་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་
དང་ ཕག་སྙིགས་ཉུང་སུ་
བཟོ་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
༼བལ་རྟོག༽ 
 

 རྩྭ་འབྲོག་རེ་རེ་བཞིན་ 
ར་བ་རྐྱབ་ནི། 

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་འགྲོ་
འགྲུལ་ལཱི་ བར་ཆད། 

ལྕགས་སྐུད་ར་བ་རྩང་ཡོད་མི་
མེན་པར་དྲྲྭ་མིག་གི་ར་བ་
རྐྱབ་ནི། རི་དྭགས་འགྲོ་
འགྲུལ་གྱི་ས་སོྟང་བཞག་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་དང་ སྒོ་ནོར་
ལས་ཁུངས། 

 རི་དྭགས་སེམས་ཅན་
མས་སྲུང་། 

སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལཱི་ 
གནོད་སྐྱོན། 

སྒོ་ནོར་དང་ ལོ་ཐོག་གི་
གནོད་སྐྱོན་ལཱི་ རྒུད་འཐུས་
བཟོ་ནི། 

 

 
མི་སྡེ་ལཱི་ཕན་གནོད། 

ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་
ཕན་གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་
ལས་སྡེ་ 

ངོས་འཛིན་འབད་ དང་ཕུའི་རྐང་ལམ། ས་ཆ་སོད་ནིའི་ཉོགས། ལས་སྣ་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་དང་ གླིང་དགའ་
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་
ཕན་གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་
ལས་སྡེ་ 

ཡོད་པའི་ས་
ཁོངས་ཚུ་ནང་ 
གནམ་གཤིས་
བསྒྱུར་བ་གི་རིག་
པ་ལག་ལུན་
འཐབ་སྟེ་ ས་ཆ་
མས་གསོ་འབད་
ནི། 

གནས་བྱིན་ཅན་དང་ 
མི་སྡེའི་/སྡེ་གིས་སོད་
པའི་ས་ཁོངས་མས་
ཏེ་འགྱོ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ 
ཤིང་བཙུག་ནི། 

ཕན་གནོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་
དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་འབད་ནི། 
ནོར་གྱི་རྩྭ་ཆག་ རྐང་ལམ་མས་གསོ་
བཅོས་དང་ ས་ཆ་མས་གསོ་གི་ལཱ་
མམ་སྡེབས་འབད་ནི། གནས་བྱིན་
ཅནཔ་ཚུ་ནང་ སྔར་སོལ་དང་མཐུན་
པའི་ཤིང་རིགས་བཙུག་ནི་ལ་སོགས་པ་
ཚུ་འབད་དེ་ མི་སྡེ་ལཱི་ཕན་པ་ཡོད་པ་
དང་ སྔར་སོལ་གྱི་རིག་པ་ལག་ལུན་ག་
དེ་མང་མང་འཐབ་ནི། 
ལཱ་གཡོག་ག་ར་ ལྕགས་རོག་ ཉེན་
སྲུང་ཅན་གྱི་ལྷྭམ། ལག་ཤུབས་དང་ 
གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་
སོད་ནི། 

ཡིག་ཚང་། 

   ན་ཚོད་མ་སྨིན་པའི་ཨ་ལོ་ཚུ་ ལཱ་
གཡོག་གི་ནང་མ་བཙུག་ནི། 
ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ གནས་
སྐབས་ཀྱི་ཆབ་གསང་རྐྱབ་ནི། 
ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་ལཱི་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་
འཐུང་ཆུ་བྱིན་ནི། 
 

གླིང་དགའ་
ཡིག་ཚང་ 
༼བལ་
རྟོག༽ 
ཁག་འབག་ 
༼ལག་
ལུན༽ 

ཡུན་བརྟན་དང་ 
གནམ་གཤིས་
བསྒྱུར་བའི་མཁས་
རིག་དང་ལྡན་པའི་
མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་

མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་
ཚོགས་པ་ནང་ འཛུལ་
ཞུགས། 

སྦུང་ལཱ་འབད་མ་
ཚུགས་མི་ཚུ་ ཚོགས་
པ་ནང་འཚུལ་མ་
ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ 
མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་ནང་
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་
ཕན་གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་
ལས་སྡེ་ 

འཛིན་སྐྱོང་། ལས་ འཐོན་སྐྱེད་མི་
ཐོབ་ནི། 

  མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ནང་
ལཱི་ བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་
ལས་འགན་འབག་མི་
ཨམ་སྲུ་ཉུང་སུ་ཡོདཔ། 

ཚོགས་པ་ནང་ལཱི་ འཐུས་མི་གྲལ་ཁར་
དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་དང་ 
ཨམ་སྲུའི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ གཞན་
དང་འདྲ་མམ་བཟོ་ནི། 
དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནིའི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་
གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་བཀོད་ནི། 

གླིང་དགའ་
ཡིག་ཚང་ 

 མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་གྱི་
ཐབས་ལམ་འདི་ 
མཐའ་འཁོར་མས་
སྲུང་དོན་ལཱི་ཨིནམ་
ལས་ དཔལ་འབྱོར་
གྱི་ཁེ་ཕན་སོམ་མེདཔ། 

མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་
ཐབས་ལམ་དེ་ ཡུན་
བརྟན་འབད་བཞག་
ནིའི་དཀའ་ངལ། 

མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་
གཞི་ནང་ལཱི་ ཡུན་བརྟན་ཡོད་པའི་ཚོང་
ལས་ཆུང་བ་ མི་སྡེ་ལཱི་འོང་འབབ་བཟོ་
ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཙུག་ནི། 

གླིང་དགའ་
ཡིག་ཚང་ 

ཡུན་བརྟན་དང་ 
གཤམ་གཤིས་
བསྒྱུར་བའི་རིག་
པ་དང་ལྡན་པའི་
ཤིང་མེན་ནགས་
ཚལ་གྱི་འཐོན་
སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་། 

ཚད་འཛིན་མེད་མི་དང་ 
ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྒོ་
ལས་ ཤིང་མེན་འཐོན་
སྐྱེད་ཚུ་ བསྡུ་ལུན་
འབད་༼མི།༽ 

མི་སྡེའི་བར་ན་ཉོགས་
བཤད། 
འཐོ་སྐྱེད་ཚུ་ མས་
འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ། 

ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ བསྡུ་ལུན་
གྱི་ཐབས་ལམ་དགོས་པའི་འཐོན་སྐྱེད་
ཀྱི་ཐོ་བཟོ་ནི། 
ཐོ་བཀོད་ཡོད་པའི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུའི་དོན་
ལཱི་ ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ བསྡུ་
ལུན་གྱི་ལམ་སོྟན་བཟོ་ནི། 
ཤིང་མེན་ནགས་ཚལ་འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་
ཚོགས་པ་བཟོ་ནི་དང་ ལམ་སོྟན་འདི་
ཚུ་ ཚོགས་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་
བཙུག་ནི། བལ་རྟོག་གི་ལས་འགན་
བཀལ་ནི། 

གླིང་དགའ་
ཡིག་ཚང་ 
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་
ཕན་གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་
ལས་སྡེ་ 

འཐོན་སྐྱེད་འདི་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་
ནིའི་སོང་བརྡར་བྱིན་ནི། 
ཤིང་མེན་འཐོན་སྐྱེད་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་
འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི། 

ཡུན་བརྟན་དང་ 
གཤམ་གཤིས་
བསྒྱུར་བའི་མཁས་
རིག་དང་ལྡན་པའི་
རྩྭ་འབྲོག་འཛིན་
སྐྱོང་། 

རྩྭ་འབྲོག་གི་ལམ་
ལཱིགས་དང་ དབང་ཆ་
གི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་
བརྡ་སོད་མེད་མི། 

སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་
ཁྱུ་ རྩྭ་འབྲོག་གཅིག་
ལས་ གཅིག་ནང་
འཛུལ་ནི་དང་ ནོར་
རྫིཔ་གི་བར་ན་ རང་
སོའི་རྩྭ་འབྲོག་བདག་
འཛིན་གྱི་ཉོགས་འཐོན་
མི། 

རྩྭ་འབྲོག་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ གོ་
བ་བརྡ་སོད་དང་ གསལ་བཤད་འབད་
ནི། 

གླིང་དགའ་
ཡིག་ཚང་ 

     རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་
པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་
ཞིནམ་ལས་ བལ་བཤལཔ་ཚུ་ལཱི་ 
ནོར་རྫིཔ་གི་མས་མོང་༼བཙོང་
༽ཐབས་སྒྲིག་ནི། 

 

 སེམས་ཅན་ཚུ་ ག་
དགའཝ་འབད་རྩྭ་
འབྲོག་ནང་གཏང་མི། 

ཡུན་བརྟན་མ་ཡིན་པའི་
རྩྭ་འབྲོག་སོད་ཐངས། 

སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༼དང་༽ཀྱི་བྱ་བའི་
གནད་སོད་ཀྱི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩྭ་འབྲོག་
གི་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི། 

སྒོ་ནོར་ལས་
ཁུངས་ 

 
རེའུ་མིག་ ༡༢ : ཕན་གནོད་དང་ དེ་ཚུའི་གདོང་ལུན་ - ཆ་ཤས་ -ཁ་པ། 
ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་ཕན་

གནོད། 
གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་ལས་

སྡེ་ 
ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་
ཕགས་སྙིགས་

མགྱོནམ་དང་ བལ་
བཤལཔ་གི་གྱངས་ཁ་

ཕགས་སྙིགས་མང་སུ་འཐོན་
ནི།  

ནགས་ཚལ་དང་ རང་
བཞིན་གནས་སྟངས་མས་

རོང་ཁག་རང་
བཞིན་གནས་
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་ཕན་
གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་ལས་
སྡེ་ 

འཛིན་སྐྱོང་ལས་
རིམ། 

ཡར་སེང་འགྱོ་མི། སྲུང་གི་བྱ་བའི་གནད་སོད་
དོན་ཚན་༤༩པའི་༢པ་དང་ 
ཕགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་
བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ 
ཕགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་
ཐབས་ལམ་བཟོ་ནི། 

སྟངས་འགོ་དཔོན་  
༼མཁས་རིག་
རྒྱབ་སྐྱོར༽ 

གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་
ཆུའི་རྐ་གི་ས་
ཁོངས་ཚུ་ནང་ སྐྱེ་
ལྡན་རིམ་ལཱིགས་
དང་ གནམ་
གཤིས་བསྒྱུར་བའི་
མཁས་རིག་དང་
ལྡན་པའི་རང་
བཞིན་སོ་ནམ་གྱི་
ཐབས་ལམ་དང་ 
རིག་པ་ཚུ་ 
འགྲེམས་སོྟན་
འབད་ནི། 

སོ་ནམ་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་
མངམ་བཏོན་ནིའི་དོན་
ལཱི་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ 
སྨན་རས་ལག་ལུན་
འཐབ་མི། 

ས་རུད། སའི་བཅུད་མས་
ནི་དང་ མ་འོངས་པ་ནང་ 
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་
མར་མས་འགྱོ་ནི། 

འཕྲུལ་གླང་སོམ་ལག་ལུན་
༼མ་༽མི་འཐབ་ནི། སའི་
བཅུད་མ་མས་ནིའི་དོན་ལཱི་ 
རང་བཞིན་མེན་པའི་རས་
སོར་ཚུ་ ལག་ལུན་མི་འཐབ་
ནི། 
རང་བཞིན་སོ་ནམ། རང་
བཞིན་དང་ལྡན་པའི་ས་རོ་
ཐངས་ རང་བཞིན་གྱི་ལཱིད་
བླུགས་ནི། ས་བཅུད་བདག་
འཛིན་འཐབ་ནིའི་ཐོག་ཚུ་ 
འཛུགས་སྐྱོང་འབད་ནི་ལ་
སོགས་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་དང་ སོ་
ནམ་ལས་ཁུངས། 
སོ་ནམ་ཚོང་
འབྲེལ་དང་ 
མམ་ལས་
ཚོགས་སྡེའི་ལས་
ཁུངས། 

རི་དྭགས་སེམས་
ཅན་གྱི་གནོད་པ་
བཀག་ནིའི་དོན་
ལཱི་ ཕན་ནུས་ཆེ་
བའི་རིག་པ་

ལོ་ཐོག་ས་སོར་བཏབ་
ནི་འགོ་བཙུག་ནི། 

ལོ་ཐོག་གི་ནད་གཞི་གསརཔ་
གིས་ གནོདཔ་བཀལ་ནི། 

ལོ་ཐོག་གསརཔ་ཚུ་མ་བཏབ་
ལས་ འབྲུག་སོ་ནམ་དང་ 
བཟའ་སོད་ཁྲིམས་དོན་དབང་
འཛིན་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྔོ་
ཤིང་མས་སྲུང་ལྟེ་བ་གཉིས་

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
ལས་འགུལ་ཡིག་
ཚང་། 
༼མམ་འབྲེལ༽ 
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་ཕན་
གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་ལས་
སྡེ་ 

གསརཔ་ དཔེ་
འབདན་ ལོ་ཐོག་
སོར་བཏབ་ནི། 
ཆརཔ་གི་ཆུ་བསྡུ་
ལུན་འབད་ནི། 
ས་ཁོངས་ཀྱི་
མཐུན་རྐྱེན་དང་ 
རྒྱུ་དངོས་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་
དང་ སྐྱེ་ལྡན་གྱི་
བཀག་སོམ་ཚུ་
ལག་ལུན་འཐབ་
ནི། 

ལས་ ལག་ཁྱེར་ལུན་ནི། 

རི་དྭགས་སེམས་
ཅན་གྱིས་ རྒྱུ་
དངོས་ལཱི་གནོད་
པ་མང་སུ་བཀལ་
སའི་ས་ཁོངས་
སྲུང་སྐྱོབ་ས་
ཁོངས་ནང་ན་ཚུད་
མི་ཚུ་ནང་ 
བཀག་ནིའི་མཐུན་
རྐྱེན་བཙུག་ནི། 

མི་སྡེའི་གཞི་ཆགས་ས་
ཁོངས་དང་ རི་དྭགས་
ཀྱི་བར་ན་རང་བཞིན་
གྱི་ར་བ་མེདཔ་ཨིན། 

མི་དང་ རི་དྭགས་སེམས་
ཅན་གྱི་བར་ན་ སྟབས་མ་
བདེཝ། 

མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཚུ་ མི་
དང་ རིག་དྭགས་སེམས་
ཅན་གྱི་བར་ན་ ར་བ་འབད་
ལག་ལུན་འཐབ་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་དང་ མི་སྡེ་
ནགས་ཚལ་སྡེ་
ཚན། 

 གནམ་གཤིས་ཀྱི་
གནོད་རྐྱེན་ 

རླུང་འཚུབ་དང་ རླུང་ 
ཆརཔ། ཆུ་རུད། 

མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་འདི་ཚུ་ 
མི་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ 
གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནོད་པ་

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་དང་ མི་སྡེ་
ནགས་ཚལ་སྡེ་
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་ཕན་
གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་ལས་
སྡེ་ 

ལས་བཀག་ནིའི་ཐབས་ལམ་
འབད་ལག་ལུན་འཐབ་ནི། 

ཚན། 

  རྒྱ་ཚད་ཆུང་བའི་རྐང་ལམ་
བདའ་སྟེ་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་
ཁ། 

རྐང་ལམ་རྒྱ་ཚད་ཉུང་ཤོས་
ཕིཉ་ ‘༣’ བཞག་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
༼བལ་རྟོག༽ 
ཁག་འབག་ 
༼ལག་ལུན༽ 

  ལམ་གསརཔ་སེལ་མི་ལཱི་
བརྟེན་ མཐའ་འཁོར་ལཱི་
གནོད་པ། 

ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་རྐང་
ལམ་དང་ གཅིག་འབད་
བཟོ་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་དང་ རྒེད་
འོག་བདག་སྐྱོང་། 

  ས་རུད་འཕག་བདའ་ནི། ས་སྒོ་ཉུང་སུ་སེལ་ནི། རི་
གཟར་དྲག་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་
སྣའི་ས་ཁོངས་གལ་ཅན་ཚུ་
ནང་ལས་ རྐང་ལམ་མི་
སེལ་ནི། རྐང་ལམ་དང་ 
ཤིང་སྣའི་མཐོ་དམའ་འདྲན་
འདྲ་བཞག་ནི། རིའི་འགུར་
ཉེན་སྲུང་བཙུག་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
༼བལ་རྟོག༽ 
 
ཁག་འབག་ 
༼ལག་ལུན༽ 

 མེ་སྒོར་ལྡིང་ནི། 
 
 
 
ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་
དང་ ལུགས་བཅོས། 

 
ས་ཁོངས་དང་ དེའི་མཐའ་
འཁོར་ལཱི་ ས་བརྐོ་ རྡོ་ལཱ་
ལས་བརྟེན་ ས་སྒྲིང་སྒྲིང་
མེདཔ་བཟོ་ནི་དང་ རུད་ཆད་
ནི། 

    
མེ་སྒོར་ལྡིང་སའི་ས་སྒོ་སོ་སོ་
བཟོ་ནི་དང་ ཐལཝ་བཀོ་
སའི་ས་སྒོ་ཚུ་བཟོ་ནི། 
རུད་ཆད་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་
ནང་ ཤིང་བཙུག་ནི། 
གཏན་བཞག་གི་རྩིགཔ་རྐྱབ་
ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
 
 
ཁག་འབག། 
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་ཕན་
གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་ལས་
སྡེ་ 

 མགྱོནམ་གི་ཕགས་
སྙིགས་བཀོ་ནི། 

བཙོག་ཆུ་༼འཐོན་/འཐེན་
༽ནི། 

སྒར་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ སྒར་
རྐྱབ་ས། ཆབ་གསང་། ཆུ་
འཁྱུ་ས་ཚུ་ སོ་སོ་འབད་
བཞག་ནི་དང་ ཁུར་ཆ་
འབག་མི་གཡག་དང་ རྟ་
ཚུའི་འཆམ་ས་སོ་སོ་བཏོན་
ནི། ཆུ་འཁྱུ་ས་དང་ ཆབ་
གསང་ཚུ་ རང་བཞིན་དང་
མཐུནམ་རྐྱབ་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
༼བལ་རྟོག༽ 
 
ཁག་འབག་ 
༼ལག་ལུན༽ 

  ཕགས་སྙིགས་ཚུ་ ཉེ་
འདབས་ཀྱི་ཆུ་ནང་?བཀོ་?ནི། 

ཕགས་སྙིགས་ཚུ་ ཆུ་ཤོག་
ནང་བཀོ་མ་བཅུག་ནི་དང་ 
སྒར་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ཆུ། 
གཙང་ཆུ་དང་ ཆུའི་རྐ་ལས་ 
ཐག་རིང་ས་བཞག་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
༼བལ་རྟོག༽ 
ཁག་འབག་ 
༼ལག་ལུན༽ 

   ཕགས་སྙིགས་ཚུ་ གཞན་
ཁར་བཀོ་བར་འབག་ནིའི་
ཐབས་ལམ། 

 

 ནགས་ཚལ་ནང་
(ལཱི་)གི་གཞུང་ས་ 
རང་བཞིན་བལ་བཤལ་
གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དོན་ལཱི་
སོད་ནི། 

གཙོ་ཆེ་བའི་མས་སྲུང་གི་ལཱ་
ལཱི་ གནོད་ནིའི་ཉེན་ཁ་དང་ 
སྔར་ཁྱུན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལཱི་ 
ཕོག་ནིའི་ཉེན་ཁ། 

རོང་དང་ གནས་ཀྱི་ཉེ་
འདབས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ 
ཕྱིར་བཏོན་བཞག་ནི། 
གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་དབང་
འཛིན་ཚུ་ལས་ ས་ཆ་སོད་
ནིའི་དབང་ཆ་ལག་ཁྱེར་ལུན་
ནིའི་དོན་ལཱི་དགོས་པའི་
ནགས་ཚལ་དང་ གཞན་
ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ལུན་

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་ཕན་
གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་ལས་
སྡེ་ 

ནི། ༼ཟུར་སྦྲགས་༡༡པའི་
ནང་ ས་ཆ་ལུན་ནིའི་བྱ་སྒོའི་
ལམ་ལཱིགས་གཟིགས༽ 

 
མི་སྡེའི་ཕན་གནོད། 

ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་
མཚན་ 

འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་ཕན་
གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་ལས་
སྡེ་ 

 གནམ་གཤིས་
བསྒྱུར་བ། 

ཆུ་རུད་དང་ རླུང་འཚུབས་ཀྱི་
ཤུགས་དང་ གྱངས་ཁ་ཡར་
སེང་འགྱོ་ནི། 

ཉེན་བརྡའི་ལས་རིམ་གཞི་
བཙུག་འབད་ནི། 
ཆུའི་གཡས་གཡོན་བདའ་སྟེ་
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
སོ་ནམ་ལྷན་ཁག། 
བདག་སྐྱོང་། 

མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་
དང་མཐུན་པའི་གནམ་
གཤིས་བསྒྱུར་བ་དང་ 
མཐུན་འགྱུར་ཅན་གྱི་
འཆར་གཞི་དང་ རང་
བཞིན་དང་མཐུན་པའི་
མས་གསོའི་ལཱ་
འབད་ནི། 

རང་བཞིན་དང་
མཐུན་པའི་ཐབས་
ལམ་དང་ འཕྲུལ་
རིག། 
 
 
ཡོད་མི་དང་ མེད་
མིའི་བར་ནང་ཁྱད་
པར་བཟོ་ནི། 

རང་བཞིན་དང་མཐུན་པའི་
ཐབས་ལམ་དང་ འཕྲུལ་
རིག་ཚུ་ རིན་གོང་སོམ་དང་ 
གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ནི་ལཱི་ 
དུས་ཡུན་འགོརཝ་ལས་ མི་
སྡེ་གི་སོ་བ་ཆུང་ནི། 
 

རང་བཞིན་གྱི་ཐབས་ལམ་
དང་ འཕྲུལ་རིག་ལག་ལུན་
འཐབ་ནིའི་དོན་ལཱི་ མཐུན་
རྐྱེན་དང་ མཁས་རིག་གི་
རྒྱབ་སྐྱོར་ ལས་འགུལ་ནང་
ལས་བྱིན་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
 
ལས་འགུལ། 
༼མམ་འབྲེལ༽ 
 
སོར་བསྒྱུར་མ་
དངུལ། 

རང་བཞིན་དང་མཐུན་
པའི་མཐུན་པའི་བལ་
བཤལ་གྱི་གཞི་རྟེན་
མཁོ་ཆས་ ལ་བཤལ་
དང་ རྐང་ལམ་ཚུ་ 

རང་བཞིན་དང་
མཐུན་པའི་མཐུན་
པའི་བལ་བཤལ་གྱི་
དོན་ལཱི་ རྐང་ལམ་
ཚུ་བཟོ་ནི། 

མི་སྡེའི་བར་ནང་ རྐང་ལམ་
གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉོགས། 
དང་ཕུའི་རྐང་ལམ་གྱི་ས་
ཁོངས་དང་ རྐང་ལམ་
གསརཔ་གི་ས་ཁོངས་ཁྱད་

རྐང་ལམ་ཚུ་སེལ་ནི། 
མས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ 
འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལཱ་ཚུའི་
གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ཚུ་ 
འབྲེལ་ཡོད་མི་སྡེ་དང་ ས་

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་དང་ རྒེད་
འོག། 
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་
མཚན་ 

འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་ཕན་
གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་ལས་
སྡེ་ 

གླིང་དགའ་དྲུག་ནང་
གསརཔ་རྐྱབ་ནི་དང་ 
གླིང་དགའ་བཞི་ནང་
རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི། 

པར། སྔར་སོལ་ལམ་ལཱིགས་
དང་ མཐུན་མི་མཐུན། 

གནས་གཞུང་དང་གྲོས་
བསྟུན་ཐོག་ལས་འབད་ནི། 
བལ་བཤལ་གྱི་རྐང་ལམ་ཚུ་ 
དང་ཕུའི་ལམ་བདའ་སྟེ་སེལ་
ནི། 

 སྒར་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི། ས་གནས་ཀྱི་ལམ་སོལ་ལཱི་ 
གནོད་པ་དང་ མས་ཆག། 

སྒར་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ རོང་། 
ལྷ་ཁང་དང་ དགོན་སྡེ་
༼འདི་ཚུ༽ལས་ མི་ཀྲར་
༥༠༠གི་ས་ཁར་རྐྱབ་ནི། 
 
ས་ཁོངས་ཚུ་གིས་ ས་
གནས་ཀྱི་ལམ་སོལ་ལཱི་ 
གནོད་པ་མེད་པའི་དྲན་ཐོ་
ལག་ལུན་འཐབ་ནི། 

 

   ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་
མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་
ཀྲར་༡༠༠གི་ནང་ལཱི་ ས་
ཁོངས་སོ་སོ་འཚོལ་ནི་དང་  

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་དང་ རྒེད་
འོག། 

 ངལ་འཚོ་སའི་ཁང་
ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི། 

   

 གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་
ཀྱི་བཟོ་བཀོད། 

བཟོ་བཀོད་དང་ གཞི་བཀོད་
ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་ལམ་
ལཱིགས་སོལ་དང་ མ་
མཐུནམ། 

བཟོ་བཀོད་དང་ གཞི་
བཀོད་ཚུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ལམ་
ལཱིགས་༢༠༠༢དང་ གཞན་
འབྲེལ་ཡོད་ལམ་ལཱིགས་དང་
འཁྲིལ་ནི། 

 

  ས་ཆ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་ས་ བཟོ་བཀོད་དང་ གཞི་ གླིང་དགའ་ཡིག་
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་
མཚན་ 

འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་ཕན་
གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་འཆར་ འགན་ཁག་ལས་
སྡེ་ 

ཁོངས་ནང་ལཱི་ མཐུན་རྐྱེན་
ཚུ་བཙུག་པ་ཅིན་ རྐྱེན་ངན་
འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ། 

བཀོད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་མ་འབདཝ་
ལས་ ས་ཆའི་གནས་སྟངས་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི། 

ཚང་། 

 བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་
ཚུ་ནང་ ལཱ་
གཡོགཔ་བཙུག་ནི། 

   

སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་
ནང་ རང་བཞིན་
གནས་སྟངས་ལཱི་
བརྟེན་པའི་ཚོང་ལཱ་
༣༠བཙུག་ནི། 
 
 
 
 

རང་བཞིན་གནས་
སྟངས་ལཱི་བརྟེན་
པའི་ཚོང་ལཱ། 
 
 

 
ཚོང་ལཱ་འབད་མི་དང་ ཚོང་
འབྲེལ་མེན་པར་ རང་བཞིན་
གྱི་འཐོན་སྐྱེད་སོད་མི་ས་
གནས་ཀྱི་མི་ཚུའི་བར་ན་
ཉོགས་རོྩད། 

ཚོང་ལཱ་འགོ་མ་བཙུག་པའི་ཧེ་
མ་ མི་སྡེ་དང་ མཐའ་
འཁོར་གྱི་ཕན་གནོད་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི། 
 
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ས་གནས་
ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ལས་ལས་ཉོགས་
མེད་ལུན་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
རྒེད་འོག། 

སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་
ནང་ན་ཡོད་པའི་ཤིང་
མེན་འཐོན་སྐྱེད་ཚུའི་
ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས། 
གཤམ་གཤིས་བསྒྱུར་
བ་ལཱི་བརྟེན་པའི་
གནོད་ཉེན་དང་ ཡུན་
བརྟན་ཚུ་ བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི། 

ཤིང་མེན་ནགས་
ཚལ་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་
ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་
འཐབ་ནི། 

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལཱི་
བརྟེན་པའི་ཚོང་ལཱ། 
ཚོང་ལཱ་འབད་མི་དང་ ཚོང་
འབྲེལ་མེན་པར་ རང་བཞིན་
གྱི་འཐོན་སྐྱེད་སོད་མི་ས་
གནས་ཀྱི་མི་ཚུའི་བར་ན་
ཉོགས་རོྩད། 

ཚོང་ལཱ་འགོ་མ་བཙུག་པའི་ཧེ་
མ་ མི་སྡེ་དང་ མཐའ་
འཁོར་གྱི་ཕན་གནོད་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི། 
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ས་གནས་
ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ལས་ལས་ཉོགས་
མེད་ལུན་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་
ཚང་། 
རྒེད་འོག། 

 
རེའུ་མིག་ ༡༣ :  ཕན་གནོད་དང་ དེ་ཚུའི་གདོང་ལུན་- ཆ་ཤས་ - ག་པ། 
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་
ཕན་གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་
འཆར་ 

འགན་ཁག་ལས་སྡེ་ 

ཕྱི་ཁའི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་
རིགས་ གནོད་ཉེན་
ཅན་ཚུའི་ཐོ་བཀོད་རྐྱབ་
སྟེ་ ཁྱབ་སྤེལ་བཀག་
སོམ་འབད་ནི། 

ཕྱི་ཁར་གྱི་སྐྱེ་ལྡན་
རིགས་ཁྱབ་སྤེལ། 

ས་གནས་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་
རིགས་ལཱི་ གནོད་ཉེན། 

ཕྱིའི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་ཚུ་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
ཁྱབ་སྤེལ་བཀག་སོམ་
འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་
བཏོན་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་ཚང་
དང་ གླིང་དགའ་
ཞབས་ཏགོ་ལས་
ཁུངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་སྔོ་ཤིང་
མས་སྲུང་། 

 ས་ཁོངས་མས་གསོའི་
དོན་ལཱི་ སྐྱེ་ལྡན་
རིགས་སྣ་འཛུགས་
སྐྱོང་། 

འཛུགས་སྐྱོང་གི་ས་
ཁོངས་ཚུ་ དང་ཕུ་ལས་ 
ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ལཱི་
དབང་ཆ་ཡོད་པའི་ས་
ཁོངས་དང་ སྒོ་ནོར་
སེམས་ཅན་འཚོ་སའི་
ས་ཁོངས་ནང་ལཱི་ ཕོག་
སྲིད་ནི། 
མས་གསོའི་ས་ཁོངས་
ཚུ་ནང་ ཤ་བདའ་སའི་
གནས་ལཱི་འགྱུར་ནིའི་
ཉེན་ཁ། 

འདི་བཟུམ་མའི་མས་
གསོ་འབད་དགོས་པའི་
ས་ཁོངས་ཚུ་ མི་སྡེ་
དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
མམ་རུབ་ཐོག་ 
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་ཚང་། 
རྒེད་འོག། 

གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་
བའི་གནོད་ཉེན་བཀག་
ཐབས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ 
དལ་གྱིས་བབ་པའི་
གཙང་ཆུ་ཚུ་ བདག་
འཛིན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་ནི། 

གཙང་ཆུའི་ལག་ལུན་
འཐབ་ནི་ལས་ བཀག་
འཛིན། 

ཞིང་ཆུ་མི་ལང་ནི། ཆུ་ཉུང་སུ་ལས་མི་
དགོས་པའི་ཤིང་རིགས་
ཚུ་ ས་ཆ་མས་
གསོའི་ཤིང་འཛུགས་
སྐྱོང་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་
འཐབ་ནི།  

གླིང་དགའ་ཡིག་ཚང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་སྔོ་ཤིང་སྲུང་
སྐྱོབ་ལྟེ་བ། 
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མི་སྡེའི་ཕན་གནོད། 
ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་

ཕན་གནོད། 
གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་
འཆར་ 

འགན་ཁག་ལས་སྡེ་ 

སེམས་ཅན་སྟག་དང་ 
གངས་གཟིག་གི་དོན་
ལཱི་ གནམ་གཤིས་
བསྒྱུར་བ་གི་མཁས་
རིག་དང་ལྡན་པའི་
མས་སྲུང་གི་འཆར་
གཞི་བརྩམ་ནི། ༼དེ་
གི་གྲངས་སུ་མི་ལཱི་ཕན་
པའི་གནམ་གཤིས་
བསྒྱུར་བའི་གདོང་ལུན་
ཚུ་ཡང་ཚུད་དགོས༽ 

སྟག་དང་ གངས་
གཟིག་གི་གྱངས་ཁ་
ཡར་སེང་། 

མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་
ཚེ་སོག་ལཱི་ ཉེན་ཁ། 

དུས་ཚོད་ཁར་སོད་
ཚུགས་པའི་ཡུན་བརྟན་
གྱི་འཐུས་སོད་ནིའི་ལམ་
ལཱིགས་གཞི་བཙུག་
འབད་ནི། 
རི་དྭགས་སེམས་ཅན་
གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་
མས་སྲུང་གི་འཆར་
གཞི་ནང་བཙུག་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་ཚང་། 

སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་
ནང་ བལ་རྟོག་ལུགས་
ཤོམ་འབད་ནི། 

བལ་རྟོག་ བལ་རྟོག་འབད་མ་
ཚུགས་པའི་ས་ཁོངས་
ཚུ་ནང་ ཤ་བདའ་ནིའི་
ཉེན་ཁ། 

ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་ལཱི་ 
ཐོབ་ལམ་རེ་སོད་དེ་ 
བལ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་
འབད་བཅུག་ནི། 

རྒེད་འོག། 

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་
ཚད་ལཱི་བརྟག་ཞིབ་
མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ 
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་རྒྱ་ཆེ་
དྲག་ ས་ཆ་མས་
ཆག་ཕོག་མི་དང་ 
གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་
གིས་གནོད་མ་ཚུགས་
པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་འབད་ནི། 

མས་ཆག་ཕོག་མི་ས་
ཁོངས་ངོས་འཛིན། 

མི་༼སྡེའི་༽སྡེ་གིས་
ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་
ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ 
དཔེ་འབདན་ དང་ཕུའི་
རྐང་ལམ། གནས་དང་ 
དམང་གི་ས་ཚུ་གི་ནང་
ལཱི་ མས་གསོའི་ལཱ་
འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ 
ཉོགས་འཐོན་སྲིད་ནི། 

མས་གསོའི་ལཱ་ཚུ་ 
ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་དང་ 
གཞུང་དང་ གོ་ཤེས་
ན་ཤེས་ཚུ་དང་ 
༼གནས་?༽ 
༼ཚལ་?༽དང་ 
མཐའ་འཁོར་མས་
སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༡༧ཅན་མའི་དོན་
ཚན་༤༤དང་འཁྲིལ་ 

གླིང་དགའ་ཡིག་ཚང་། 
རོང་ཁག། 
རྒེད་འོག། 
ནགས་ཚལ་དང་ གླིང་
དགའ་ཞབས་ཏོག་ལས་
ཁུངས། 
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་
ཕན་གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་
འཆར་ 

འགན་ཁག་ལས་སྡེ་ 

གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་
འབད་ནི། 

སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་
ནང་ལཱི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་
ཆས་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལཱི་ 
གནམ་གཤིས་བསྒྱུར་བ་
གི་མཁས་རིག་དང་
ལྡན་པའི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་
གཞི་རྩ་བརྩམ་ནི།  

རང་བཞིན་གནས་
སྟངས་དང་མཐུན་པའི་
ཐབས་ལམ་དང་ 
མཁས་རིག། 

   

སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལཱིགས་
ཞབས་ཏོག་འཐུས་ཀྱི་
ལམ་ལཱིགས་འགོ་
བརྩམ་ནི། ཞབས་ཏོག་ 
དཔེ་འབདན་ གླིང་
དགའ་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་ཀྱི་འཐུས། ཆུའི་
རིན་གོང་ལ་སོགས་པ། 

སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལཱིགས་
ཞབས་ཏོག་གི་ཞབས་
ཏོག་ 

རིམ་ལཱིགས་དང་ 
ཞབས་ཏོག་གི་དབང་ཆ། 
འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་
གི་ཉོགས་འོང་སྲིད་ནི། 

ལམ་ལཱིགས་བཟོ་བའི་
སྐབས་ལཱི་ ཞབས་
ཏོག་བྱིན་མི་དང་ སོད་
མི་ག་ར་འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་ནི། 

གླིང་དགའ་ཡིག་ཚང་། 
ལས་འགུལ། 
འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ག་ར། 

སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལཱིགས་ཀྱི་
ཞབས་ཏོག་ཚུའི་རིན་
གོང་གི་དབྱེ་ཞིབ་ཞབས་
ཏོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་
ལོ་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས་
ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ 
ལུགས་བཅོས་འབད་ནི། 

ད་ལོ་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས་
ཚུ་ ལུགས་བཅོས་
འབད་ནི། 

སྲིད་བྱུས་གཞན་དང་
གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་
འབྲེལ་མཐུན་ཚུ་ 
མེདཔ་བཟོ་ནིའི་ཉེན་ཁ། 

འབྲུག་གཞུང་གི་དབུལ་
ཕོངས་དང་ རང་
བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་
གནད་དོན་འབྲེལ་ཡོད་
འཆར་གཞི་དང་ ལས་
རིམ་ཚུ་ནང་བཙུག་ནིའི་
ལམ་སོྟན་དང་འཁྲིལ་ནི། 

སོ་ནམ་ལྷན་ཁག། 
ལས་འགུལ། 
༼མམའབྲེལ་ཡིག་
ཚང་༽ 
གླིང་དགའ་ཡིག་ཚང་། 
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རེའུ་མིག་ ༡༤ : ཕན་གནོད་དང་ དེ་ཚུའི་གདོང་ལུན། ཆ་ཤས་- ག་པ། 
ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་

ཕན་གནོད། 
གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་
འཆར་ 

འགན་ཁག་ལས་སྡེ་ 

གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་
གསར་སྒྲུབ་དང་ 
མས་བཅོས་འབད་ནི། 

གླིང་དགའ་དང་ རི་
དྭགས་ཀྱི་བར་ལམ་ནང་
འཁོད་ལཱི་ མཁོ་ཆས་
རྐྱབ་དགོས་པའི་ས་
ཁོངས་ཚུ་ནང་། 

ས་གནས་ཀྱི་ལམ་སོལ་
དང་ གཙང་བ་ལཱི་ 
གནོད་ཉེན། 

 གླིང་དགའ་ཡིག་ཚང་། 
རྒེད་འོག། 
 

 གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་
བཟོ་བཀོད། 

བཟོ་བཀོད་དང་ གཞི་
བཀོད་ཚུ་ ས་གནས་
ཀྱི་ལམ་སོལ་དང་ རང་
བཞིན་དང་མི་མཐུན་
༼ནི་༽སྲིད་ནི་དང་ 
རྐྱེན་ངན་གྱི་གནོད་ཉེན། 

 གླིང་དགའ་ཡིག་ཚང་
དང་ རྒེད་འོག། 

 གླིང་དགའ་དང་ རི་
དྭགས་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་
བར་ལམ་གཅིག་ལས་
མངམ་ རྒེད་འོག་
གཅིག་ནང་ཕོག་ཡོད་པ་
དང་། 
གླིང་དགའ་དང་ རི་
དྭགས་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་
བར་ལམ་གཅིག་གི་ནང་ 
རྒེད་འོག་ལུ་ཤ་ཚུད་
ཡོདཔ། 

ས་གནས་གཞུང་ལཱི་ 
བདག་སྐྱོང་མགོ་སྙོག་
དྲག་གི་དཀའ་ངལ། 
 
 
 
ས་མཚམས་ངོ་མ་ཧིང་
སངས་སངས་འབད་མ་
ཤེས་པའི་དཀའ་ངལ། 

གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ 
གླིང་དགའ་དང་ རི་
དྭགས་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་
བར་ལམ་ཚུའི་ས་
ཁོངས་དང་ ས་
མཚམས་ཧིང་སངས་
སངས་དང་ སྟབས་
བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི། 
རྒེད་འོག་གི་ས་
མཚམས་དང་ སྲུང་
སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་
མཚམས་གཉིས་ 
མཐུན་སྒྲིག་བཟོ་ནི། 
གླིང་དགའ་དང་ རི་

གླིང་དགའ་ཡིག་ཚང་། 
རོང་ཁག། 
རྒེད་འོག། 
ནགས་ཚལ་དང་ གླིང་
དགའ་ཞབས་ཏོག་ལས་
ཁུངས། 
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ལས་སྣ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་
ཕན་གནོད། 

གདོང་ལུན་གྱི་གྲོས་
འཆར་ 

འགན་ཁག་ལས་སྡེ་ 

དྭགས་འགྲོ་འགྲུལ་བར་
ལམ་གྱི་ལས་འགན་ཚུ་ 
རྒེད་འོག་གི་ས་
མཚམས་དང་བསྟུན་ 
སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་
ནི། དཔེ་འབདན་ 
མཐའ་འཁོར་མས་
སྲུང་གི་ལས་འགན་ཚུ་ 
གླིང་དགའི་ཡིག་ཚང་
གིས་འབག་ནི་དང་ 
ནགས་ཚལ་གྱི་ཞབས་
ཏོག་ ? སྐྱེད་ཚུ་ རི་
དྭགས་བར་ལམ་ཡིག་
ཚང་གིས་འབག་ནི། 
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མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེའི་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད། 
ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་(༢༠༡༡)་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༧༠.༤༦འདི་ 
ནགས་ཚལ་ཀྱིས་ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་འདི་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་ སྲུང་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། ལས་འགུལ་རོང་ཁག་གི་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་འདི་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ལས་མཐོ་སུ་ ཡངན་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་
འགུལ་གྱི་ ས་སྒོ་དེ་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱའི་ས་ཆ་ ཉུང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་དེ་ཚུ་
ནང་ལུ་ སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འབད་ཐངས་ཚུ་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ མི་ཚུ་གིས་སྔར་སོལ་བཞིན་ རང་ལངམ་
ཅིག་གི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་ལུ་གཙོ་བོ་སྟོནམ་ཨིན། ས་གནས་ཀྱི་ལམ་སོལ་དང་ རང་བཞིན་ས་ཁོངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ 
སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གཡུས་སྒོ་ཚུ་ ནང་ དང་ ས་གནས་དེ་ཚུ་ནང་ལུ་ འགྱོ་སའི་ལམ་གྱི་གཡས་གཡན་ལས་ཕར་
མཐོང་ཚུགསཔ་མ་གཏོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོ་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་མེདཔ་ཨིན། ད་ལོ་ཚུན་ཚོད་ རང་
བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཚུ་ མ་ཉམས་པར་ཡོད པ་སྦེ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མི་རོབས་ ཡར་སེང་
འགྱོ་མི་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་བའི་གནོད་པ་ ཚུ་ལས་
འཛེམ་ཚུགས་ནི་འདི་གདོང་ལན་ཅན་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་པས། སོ་ནམ་ཞིང་པ་དང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གཉིས་ལུ་ 
རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་གནོད་པ་འདི་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་འགུལ་འདི་གི་
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚ་གྱང་ཚུ་ཡང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་ ཆུ་གཡུར་བཏོན་
ནིའི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་ཐབས་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ མཐའ་ཟུར་གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་གོང་
འཕེལ་ལས་འགུལ་ལས་བརྟེན་པའི་ གནོད་པ་ཚུ་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་ དང་ ཡང་ན་ གནོད་པ་ཚུ་མར་ཕབ་
འབད་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལམ་སྟོན་གཞི་བཀོད་དམ་དམ་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་འདུག 
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ཀྱི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ ལས་འགུལ་
འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ གཞན་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ལས་འགུལ་འདི་གི་གལ་ཆེ་ཧེང་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་གི་
དོན་ལུ་དང་ གཞན་ཡང་ ལས་འགུལ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་གོ་རིམ་སྣ་ཚོགས་ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ 
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་ཉེན་
སྲུང་སྲིད་བྱུས་ལུ་གནས་ཚུགས་པའི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་གྱི་གཞི་བཀོད་
དང་། ལམ་སྟོན། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་བཟོ་བཀོད་འབད་ནི་འདི་ཨིན། 



 

Page 50 of 58 

ལས་འགུལ་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་སྲིད་པའི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་སྐྱོནཚུ། 
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ ར་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་
ལཱ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ སྲིད་ནི་ཨིནམ་དང་གནོད་སྐྱོནགྱི་ ་ ཁྱབ་ཆེ་ཧིང་ཡང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ 
སོམ་ཆུང་། དེ་ལས་དེ་ཚུ་རྐྱབ་སའི་ས་ཁོངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱུང་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ བཅོས་ཐབས་མེད་པའི་
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་རྐྱེན་ཚུ་མི་བྱུང་བའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་འབད་རེ་བ་བསྐྱེད་མི་འདི་ཡང་ 
༡༽ མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་དགོ་པའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཆུང་བ་ཚུ་ རོང་ཁག་དྲུག་གི་ནང་ལུ་ སྤེལ་
ནི་ཨིན། ༢༽ གལ་སྲིད་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབས་ས་ཁོངས་དང་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་འབད་ ནི་
ཨིན་པའི་ཁར་ ཡན་ལག་ལས་འགུལ་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་
བཞིན་མཐའ་འཁོར་དང་མཐུན་པའི་ ཐབས་རིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་
ཆས་ཀྱི་བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་  
༡༽ ས་ཆད་ནི་དང་ས་རུད།  
༢༽ ནགས་ཚལ་དང་ཤིང་རིགས་ཚུ་བརག་སྟོར་ཤོར་ནི་དང་མར་ཉམས་འགྱོ་ནི།  
༣༽ གཙང་སྦྲ་འཕོད་བསྟེན་དང་ཉེན་སྲུང་།  
༤༽ བཟོ་སྐྲུན་དུས་ཡུན་ལུ་བར་རྐྱེན་བྱུང་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་དེ་བཟུམ་མིའི་གནོད་རྐྱེན་ཚུ་གི་ བཀག་ཐབས་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་མི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་དེ་བཟུམ་མིའི་གནོད་རྐྱེན་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་ནིའི་ལུ་གྲ་སྒྲིག་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་
དང་འབྲེལ་བའི་ མི་སྡེ་དང་། ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལམ། དེ་ལས་ ཐོན་ཁུངས་ཅན་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ག་ར་ 
རང་བཞིན་མཁའ་འཁོར་དང་མཐུནམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ཡོད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལས་འགུལ་འདི་གི་རྒྱབ་
སྐྱོར་གྱི་དམིགས་པ་དེ་ར་ སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་ཅན་གྱི་ལམ་དང་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སོ་ནམ་ཞིང་
པ་ཚུ་གི་ཐོན་ཤུགས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་པ་བསྐྱེདཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལས་
འགུལ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱའི་སྲིད་བྱུས་ དཔེར་ན། 
རང་བཞིན་གྱི་ལུད་ལུ་བརྟེན་པའི་ཞིང་ལཱ་དང་། ས་གནས་ནང་ལུ་ཐོན་ཤུགས་ཆེ་བའི་ལོ་ཐོག་གི་རིགས། བརྟག་
ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ སྒོ་ནོར་གྱི་རིགས་དང་ ཤིང་རིགས་མེན་པའི་ནགས་ཚལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་
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གཞན་ཚུ་ ཚུལ་ མཐུན་ འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་། ཡུན་ བརྟན་ས་གཞི་སོད་ཐངས་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབདཝ་ཨིན། དེ་གིས་མ་དོ་བར་ སོན་སྲུང་སྐྱོབས་འབད་ནི་དང་ ཚལ་ལུའི་རིགས་ཀྱི་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ནད་གཞི་
བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ དབྱེ་ཁག་༢པའི་ ཉེན་ཁ་ཉུང་ཆུང་བའི་འབུཔ་སྨན་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ བོ་སྟོབས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། རས་རིགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཟོ་ཡོད་པའི་འབུཔ་སྨན་ཚུ་ 
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི། དེ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ ལྟེ་བ་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་ འབྲུག་གི་འབུཔ་སྨན་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་དང་ མཐུནམ་
སྦེ་བཀག་ཆ་འབདཝ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འོས་འབབ་ ལྡན་པའི་རང་བཞིན་མཐའ་འའཁོར་གནས་
སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་བྱུས་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ 
ཉམས་སྲུང་གི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ གནང་བ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་གཞན་ལཱ་རིགས་ཚུ་ག་ར་ དམ་དམ་སྦེ་བཀག་བསྡམས་
འབད་དེ་ཡོད། ལམ་སོལ་ས་ཁོངས་དང་ རྩ་ཅན་ས་ཁོངས་ལས་ མི་ཊར་༥༠འི་ ནང་འཁོད་ཚུད་པའི་ལཱ་རིགས་
ཚུ་ལུ་ ནང་སྲིད་དང་ལམ་སོལ་ལྷན་ཁག་ལས་ གཞུང་དོན་གི་ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་རང་
བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོངས་ཡང་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་ན་
མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཡངན་ ལཱ་རིགས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་
གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས། ཡངན་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་གང་རུང་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་
དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་ལེན་དགོ། ལཱ་རིགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་འདི་གིས་ མཐའ་འཁོར་དང་
འབྲེལ་བའི་ཉོགས་མེད་འདི་ གནས་ཚད་ཅན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཐོག་ལས་ ཞུ་བ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ དེ་དང་གཅིག་
ཁར་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་ཀྱི་ཞུ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ ཉོགས་མེད་
ལག་ཁྱེར་གྱི་བརྡ་དོན་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་ རྒྱ་སྐྱོར་འབད་བཙུགས་དགོ།  རང་
བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྡ་དོན་གྱི་གྲངས་སུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་བྱུང་སྲིད་པའི་ལོག་
པའི་བྱེམ་དང་ དེ་ཚུ་ལས་ འཛེམ་ཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི། དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་
གནས་སྟངས་དང་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ཡང་བཙུགས་དགོ། དེ་ལས་ དབང་ཚད་ཅན་
གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་མེད་ཚུ་ མཐའ་
འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་པ་ ཕྱེ་སེལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མཐའ་
འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་སོད་ནི་དང་། ཡངན་ ཧེང་བཀལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་
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ནི། ཡངན་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞུ་བ་ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་གང་རུང་སྒྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན། མི་སྡེའི་ཉོགས་
མེད་ཀྱི་དོན་ལས་ གནོད་པ་ཕོག་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ ཉོགས་
མེད་ཡིག་གུ་མ་བྱིན་པའི་ཧེ་མ་དང་། མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་འབད་དགོཔ་
ཨིན། དེ་ལུ་ གནས་མ་གནས་ལ་རྟོག་འབད་ནི་དེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་མེད་སོད་
མིལས་སྡེའི་འགན་ཁུར་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་དང་ དབང་ཚད་
ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གནས་མ་གནས་ལ་རྟོག་གི་འགན་དབང་གནང་སྟེ་ཡོད། 
ལས་འགུལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་སྲིད་པའི་མི་སྡེའི་གནད་དོན་ཚུ། 
གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་དོན་ལུ་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་དང་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འཆར་གཉིས་ ཆ་རའི་གྲངས་སུ་ 
བཟོ་སྐྲུན་གསརཔོ་དང་ ད་ལོ་ཡོད་པའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཉམས་བཅོས ། སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་དྲག་ཚུ་
ཚུདཔ་ཨིན། མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དང་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྣ་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་གནོད་གཉིས་
ཆ་ར་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལས་སྣ་དེ་ཚུའི་ སོམ་ཆུང་དང་ རང་བཞིན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོག་པའི་བྱེམ་འདི་ཉུང་སུ་ཅིག་
ལས་བརྒལ་མི་ཕོག ཕན་གནོད་ཀྱི་གྲངས་སུ་གཤམ་འཁོད་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
 ས་འཕྱག་འབག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ལུ་ཕན་ གནོད ། 
 ས་གནས་སོ་དགོ་པའི་གཞི་བཀོད་ལུ་ཕན་ གནོད་ ། 
 ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་སོགས་ཀྱི་མི་མང་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལུ་ཕན་ གནོད ། 
 ལོ་ཐོག་དང་ཤིང་རིགས་ཀྱི་བརག་སྟོར། 
 གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཚུ་གི་བརག་སྟོར། 
 བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་མི་མང་གི་འཕོད་བསྟེན་དང་ཐལཝ་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་ལུ་གནོད་པ་དང་ཕན་པ། 
 ཉེན་ཁ་ཅན་དང་སྟབས་ཉེས་ས་ཚུད་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕན་གནོད།  

ལས་འགུལ་འདི་གིས་ དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་རང་ ལམ་གི་ཞབས་ཏོག་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ཐོག་
ལས་ དབུལ་ཕོངས་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་འདི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ 
དམིགས་ཡུལ་དེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལས་རིམ་བཟོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ལས་འགུལ་དེ་ལས་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཆེ་མི་དང་ ཉེན་ཁ་ཅན་
གྱི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ ལས་འགུལ་འདི་གི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ ཚུད་ཚུགསཔ་འབད་ནི་འདི་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལུ་ འཆར་
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གཞི་བརྩམ་པའི་སྐབས་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལས་ར་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དྲན་པ་
ཐེབས་ཅིག་བཏོན་དགོཔ་ཡོད། 
 ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ། 
 མི་སྡེ་གྲངས་བཙུགས། 
 ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ཟ་ཚང་། 
 མི་སྡེ་དང་བསྟུན་གྲོས་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི། 

ལས་འགུལ་སྡེ་སྣ་མང་ལས་སྡེ་ དཔེར་ན། སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། རྒེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་། སྤྱི་འོག ཁག་འབག་པ། དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ 
རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ སྲིད་ འཆར་ སྡེ་
ཚན་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་དང་ རོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ མཐའ་འཁོར་
གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་དབང་ཕོགཔ་ཨིན། རོང་ཁག་དང་མི་སྡེ་ལུ་ ས་གནས་ནང་གི་
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཤེས་རྒྱ་ མཐོང་རྒྱ་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
ཁྲིམས་བཟོ་དང་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་ཆ་བཟོ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་དེ་ཉུང་སུ་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མེད པ་
ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་ བཟོ་སྐྲུན་ས་ཁོང་ནང་གི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེ་
འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ གོང་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་
པའི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ནིའི་ཐབས་ལུ་ ལས་འགུལ་འདི་ནང་ ལྕོགས་གྲུབ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་
ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་ཚུ་ཡང་། ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་དང་ མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད་མི་དང་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་བཟོ་ཡོད་མི། དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་ཡོད་པའི་ གོ་བརྡའི་ཐབས་ཤེས་དང་ གོམས་
འདྲིས་སོབ་སོང་། དེ་ལས་ སོང་བརྡ་དང་ ལ་རྟོག་གི་དོན་ལུ ་གྲོས་སྟོན་པ་གླ་ཁར་ལེན་ནི། ཡན་ལག་ལས་
འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེ་ཡངས་ཆག་གི་གནས་གོང་ཚུ་ 
ཡན་ལག་ལས་འགུལ་གྱི་ ཁ་གསལ་སྙན་ཞུའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནི། 
མཐའ་ཟུར་གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་
བརྟག་ཞིབ་གཞི་བཀོད། ལམ་སྟོན་དང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ ལས་འགུལ་ལག་ལེན་
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འཐབ་མིའི་ མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་ལུ་བཀྲམ་ཏེ་ཡོད། མཐའ་ཟུར་གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་འོག་
ལུ་ཚུད་པའི་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་དང་ ཡན་ལག་ཆ་ཤས་ཚུ་ག་ར་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲིག་གཞི་
དང་ བྱ་སྒོའི་རིམ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱེ་སེལ་རྐྱབ་དགོ། ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཕྱེ་སེལ་རྐྱབ་ཐོག་ལས་བཟོ་
ཡོད་པའི་ མཐའ་ཟུར་གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་གནས་ཚད་
དང་འཁྲིལ་དགོཔ་མ་ཚད། ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ལས་སྣ་དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱེ་
སེལ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ། 
 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང: རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་ མས་མོང་ལུགས་ཤོས (ལཱ་འབད་འཕོ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས), 
གནམ་ལོ་ ༢༠༡༢ དབྱིན་ཟླ ༡༢པ། 
 
ཨར་མེ་ནི་ཡ: རིག་གསར་གྱི་ཞིང་ཆུ་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལཱི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་བཀོད། གནམ་ལོ 
༢༠༡༦ 
 
ཀ་ཐཱལ་དྲོ་ཡལ མི་དྲལ་སེཀས་གཙུག་ལག་ མོས་ཀོ: བཀག་ཆ་མེདཔ་དང་ སྔ་གོང་དེ་ལས་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁས་ལུན་– རང་གི་མི་
སྡེ་ནང་ལཱི་ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་གི་དོན་ལཱི་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ལམ་ལཱིགས་དང་སྒྲིག་བཀོད། 
 
ཀར་ལོས་པེ་རཕཱན་ དང་ ཧེ་ལི་ནེ་སིམ ཨེ་མེ་རི་ཀ་ནང་འཁོད་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ ཝ་ཤིང་ཀྲོན་དྲི་སི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ: 
ས་གནས་དྲཱ་རིན་དང་པ་ན་མ་ལཱི་གནས་དོན་དབྱེ་ཞིབ(མི་སྡེ་དང་ཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན) 
 
ཀརིས་ཀྲི་ན་ཧིལ ཨོས་ཕམ་ཨཱས་ཀྲ་ལི་ཡ་  ཀརལ་ཀྲོན་བིཀ་ཀྲོ་རི་ཡ་ ཨཱས་ཀྲ་ལི་ཡ་:  བཀག་ཆ་མེདཔ་དང་ སྔ་གོང་དེ་ལས་
ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁས་ལུན་དེ་མི་སྡེ་གི་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ནི་སོབ་སོང་པའི་ལག་དེབ་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༤ དབྱིན་ཟླ་ ༤ པ། 
(www.oxfam.org.au);  
 
སོ་ནམ་ལས་ཁུངས སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་: འབྲུ་སྣ་འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་གནས་ཐོ་དང་ས་གཞི་
དབྱེ་ཁག་གི་ས་ཁྲ་ལས་འགུལ་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༠། 

http://www.oxfam.org.au/
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རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་: རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་
སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་བཀོད(གནམ་གཤིས་དང་རྐྱེན་ངན་ལུགས་བསྒྱུར་ལས་འགུལ) གནམ་ལོ་ ༢༠༡༦ དབྱིན་ཟླ ༦ པ་ལཱི་ཕུལ་
བའི་སྙན་ཞུ། 
 
ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྲུང་་སྐྱོབ་ས་ཁོངས- རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ རི་དགས་སྲུང་
སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༥ 
 
སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང: སྒོ་ནོར་གནས་ཐོ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༥ 
 
སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང: སོ་ནམ་པའི་
སྡེ་ཚན་དང་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཐོ་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༦ 
 
དོ་ལི་དར: རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་བཀོད (རྒྱལ་ཡོངས་གྲོང་གསེབ་ཚུ་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་ལས་རིམ་རྒྱ་
སྐྱེད) གནམ་ལོ་ ༢༠༡༣ དབྱིན་ཟླ་ ༡༠པ། 
 
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཟ་འཐུང་དང་སོ་ནམ་ཚོགས་པ་, རོམ: བཀག་ཆ་མེདཔ་དང་ སྔ་གོང་དེ་ལས་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁས་ལུན་ལཱི་
གན་ལུན་ (གཞུང་ ཚོང་སྡེ་ གཞུང་མིན་ཚོགས་པ་ མི་སྡེ་གི་དོན་ལཱི་ ས་ཆ་མཁོ་གྲུབ་གྱི་དོན་ལཱི་ལག་སོང་ལམ་སོྟན) གནམ་ལོ་ 
༢༠༡༤ 
 
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཟ་འཐུང་དང་སོ་ནམ་ཚོགས་པ་, རོམ: རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་སོྟན, རོམ, 
གནམ་ལོ་ ༢༠༡༥; 
 
མགར་ས་རོང་ཁག་ འབྲུག་: འཆར་གཞི་ ༡༠་པའི་དུས་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ(གནམ་ལོ་ ༢༠༠༨ དབྱིན་ཟླ ༧ – གནམ་ལོ་ ༢༠༡༠ 
དབྱིན་ཟླ ༦ པ), གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ དབྱིན་ཟླ ༢ པ། 
 
རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ ཆུ་དང་ས་གཤིས་ལྷན་ཁག ཛིམ་བ་བས་གཞུང: རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་
སྐྱོང་སྒྲིག་གཞི། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༣ དབྱིན་ཟླ་ ༡༢པ། 
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ཨིན་དོན་ཨེ་ཤི་ཡ: གཞི་གསར་སྲིད་བྱུས་སྒྲིག་བཀོད་དང་ ཤར་ཨིན་དོན་ཨེ་ཤི་ཡ་་ལཱི་ ་རིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལཱི་ བྱ་སྒོའི་
རིམ་པའི་སྐྲིག་བཀོད། 
 
ཇཱས་མཱན་ཀེམ་བེལ: བཀག་ཆ་མེདཔ་དང་ སྔ་གོང་དེ་ལས་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁས་ལུན་ལཱི་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༢ 
དབྱིན་ཟླ་ ༩ པ། (www.bsr.org) 
 
ཇེ་ནི་ཨིས་པིང་གར་ དང་  ཝ་ནེ་ས་རེ་ཏ་ན་: བཀག་ཆ་མེདཔ་དང་ སྔ་གོང་དེ་ལས་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁས་ལུན་ དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ལས་བརྟེན་པའི་བཙོག་རླུང་མ་ཕབ་ལམ་སོྟན་དང་ཡིག་ཆས། (འཛམ་གླིང་རི་དགས་སྲུང་སྐྱོང་མ་དངུལ་གྱི་དོན་
ལཱི་ལཱ་འབད་འཕོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ) གནམ་ལོ་ ༢༠༡༤ དབྱིན་ཟླ་ ༡ པ། 
 
ཇིམ་སིང་ལུ་ཀྲོན རི་ནི་སུ་ལའི་མཱན་ རང་བཞིན་མས་སྲུང་– ཤར་ལོྷ་ཨེ་ཤི་ཡ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ས་ཁོངས་ ཨིན་
དོན་ཨེ་ཤི་ཡ་: རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་བརྟག་ཞིབ་ – ཀོ་མོ་དོ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ ཨིན་དོན་ཨེ་ཤི་ཡ་: གནམ་ལོ་ ༢༠༠༢ 
དབྱིན་ཟླ་ ༡༠ པ། 
 
ཇ་འུན་ཀིའུན་ཀྲེ་རོ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ནུས་ཤུགས་ལས་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གྲོགས་རམ།  སར་བསྐྲུན་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ 
རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་ཁང་། ཡ་ཤིང་ཀྲོན་དྲི་སི 
 
ས་སྣུམ་དུང་ལམ་ལས་འགུལ་ནང་རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་འབྲེལ་མཐུན་ནང་ལག་ལུན་ལུགས་ཤོས་: བོལ་བི་ཡ་སྣུམ་དུང་
ལམ་ལས་འགུལ་ལས་སོབ་སང་། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༦ དབྱིན་ཟླ་ ༧ པ། (http://www.worldbank.org/esmap);  
 
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག: འབྲུག་གི་གླིང་ཀའི་གནས་སྟངས་སྙན་ཞུ།  
 
རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་: ཁྱིམ་དང་མི་རོབས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས། 
 
ནེ་པཱལ: ཅུ་རི་ཡ་ས་ཁོངས་ནང་ཡུན་བརྟན་ས་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་འགུལ་གྱི་མི་སྡེ་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ། 
 
ཕི་ལི་པིནས: བཀག་ཆ་མེདཔ་དང་ སྔ་གོང་དེ་ལས་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁས་ལུན་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།  

http://www.bsr.org/
http://www.worldbank.org/esmap
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་: འབྲུག་གི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་ བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༣ ཅན་མ། 
 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་: འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་ཉེན་སྲུང་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༥ ཅན་མ། 
 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་: འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ།  
 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་: ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མ། 
 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་: འབྲུག་གི་ཆོས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༧ ཅན་མ། 
 
ས་མུལ་ ཀེ་ནེ་ཏི་ཡ, སེཏ་ཨེ་ལར་མི་, ན་ན་ ཝའི་ཨོ་ཏུ་ ཨ་ནཤ་ ལི་བི་རི་ཡ་མི་སེར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ, ལི་བི་རི་ཡ་གནས་ཚལ་ལས་
ཚན་གྱི་ལས་འགུལ་: རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞི། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༣ དབྱིན་ཟླ་ ༡༢ 
པ (སྙན་ཞུ་ངོ་མ), གནམ་ལོ་༢༠༡༦ དབྱིན་ཟླ་ ༡ པ 
 
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: ཀེ་རི་བི་ཡཱན་ས་གཤིས་རིག་གསར་ལྟེ་བ་གི་ ལམ་སོལདང་་འབྲེལ་བའི་འོས་ལྡན་གྱི་གྲལ་གཏོགས་  
གནམ་ལོ་ ༢༠༡༥ དབྱིན་ཟླ་ ༢ པ།  
 
ཐེ་རེ་ས་ བུ་པཀྲ་དང་ ཨེ་དྲིན་མེཀ་ ཀེ་ཧེན་: བཀག་ཆ་མེདཔ་དང་ སྔ་གོང་དེ་ལས་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁས་ལུན་ ལག་ལུན་འཐབ་
ནིའི་ལམ་སོྟན་ (རྒྱལ་སྤྱིའི་མས་སྲུང་ལག་དེབ་) གནམ་ལོ་ ༢༠༡༣ དབྱིན་ཟླ་ ༡༢ (www.conservation.org) 
 
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་: འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ལས་བརྟེན་པའི་བཙོག་རླུང་མ་ཕབ་འབད་ནིའི་
ལས་འགུལ་གྱི་ལམ་སོྟན། 
རི་དགས་མས་སྲུ་སྡེ་ཚན་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག གླིང་ཀ་དང་སྐྱེ་
ལྡན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་པའི་རྒེད་འོག་གི་ཐ ོ
 
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: ཤར་ཕོགས་ཀེ་རི་བི་ཡཱན་རྒྱལ་ཁབ་ནངལཱི་ འགྲན་ཟླ་ཡོད་པའི་ལཱིང་ཕོགས་ལ་བཤལ་གྱི་ལས་འགུལ་ 
གནམ་ལོ་ ༢༠༡༦ དབྱིན་ཟླ་ ༨ པ། 

http://www.conservation.org/
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རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་བཀོད་  
 
ཛམ་གླིང་རི་དགས་སྲུང་སྐྱོབ་མ་དངུལ་ ཝ་ཤིང་ཀྲོན་ དྲི་སི་: རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང འབྲེལ་མཐུན་ཡོད་པའི་
སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
(www.worldwildlife.org)   
 

http://www.worldwildlife.org/

