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འཛིན་སྐྱོང་བཅུད་དོན་གསལ་བཤད། 

ཀ༽     ངོ་སྤྲོད།  

༡. ལས་འགུལ་ “འཚོ་རྟེན་ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་-འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་ བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་
མཐུད་འབྲེལ་ཉེན་སྐྱོབ་”ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་གླིང་ག་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་དོན་སྲུང་སྐྱོབ་མེད་པའི་ས་
ཁོངས་ཚུ་གིས་ཁྱབ་པའི་ བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་སྲུང་ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་དང་ གལ་ཅན་གྱི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུའི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ངེས་
བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་ནང་ཚུད་པའི་ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ཚུ་ཡང་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ ༩ དང་
འབྲུག་གི་ལྷོ་ནུབ་དང་དབུས་ཕྱོགས་ཚུ་ནང་ཆགས་ཡོད་པའི་རྫོང་ཁག་༩ པོ་ཚུ་ཨིན། ལས་འགུལ་གྱིས་ ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ཐོག་ལས་ མི་གི་ཕན་བདེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་དང་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་སྡོད་མི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་
གདོང་ལན་ཡར་འཕར་གཏང་ནི་གི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 

༢. ལས་འགུལ་འདི་ ཇཱར་མ་ནི་གི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ རང་བཞིན་ཉམས་སྲུང་དང་ རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི་ཉེན་སྲུང་གི་སྤྱི་གཞུང་ལྷན་
ཁག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གཤིས་གསར་གཏོད་ཀྱིས་མ་དངུལ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན་གྱི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་
སྡེ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལག་ལེན་གནས་ཚད་ཚུ་ལུ་གནས་དགོཔ་ཨིན། 

༣. ལས་འགུལ་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན་ལག་ལེན་གནས་ཚད་ཀྱི་འོག་ལུ་ དབྱེ་ཁག་ཁ་པའི་ལས་འགུལ་ཅིག་སྦེ་དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་འགུལ་གྱིས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ཅིག་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་
གཤིས་གསར་བཏོད་བརྒྱུད་དེ་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ག་ར་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཟད་འགྲོ་གནང་མི་
འདི་(བསྟར་སྤྱོད་ལས་སྡེ་) འབྲུག་གི་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འདི་ཨིན། ལས་
འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་དག་པ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་འདི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཨིན། 

༤.  རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་
ལས་འཛིན་གྱི་ལག་ལེན་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་འགུལ་གི་ཕན་གནོད་ཚུ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ངོས་འཛིན་
འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ མི་སྡེ་དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མ་མཐུན་པའི་གནོད་པ་ཚུ་
འབྱུང་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ནི་དང་ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
དམིགས་བསལ་ས་ཁོངས་ཀྱི་མི་སྡེ་་་དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་ཕན་གནོད་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་མ་ཤེས་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ དམིགས་བསལ་
ས་ཁོངས་ཀྱི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ལས་འགུལ་གྱིས་སྒེར་ས་ རྒྱུ་
དངོས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱིས་བཀག་དམ་འབད་བ་ ཡང་ན་ངོ་རྐྱང་དང་མི་སྡེ་ཚུ་གི་ ལུགས་སྲོལ་གྱི་དལ་དབང་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་ལས་སྣ་
གང་རུང་ཨིན་པ་ཅིན་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་མེད། དེ་དང་བསྟུན་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ བཀག་དམ་ ཡང་ན་ ཡུན་བརྟན་མེད་མི་དང་ཁྲིམས་
འགལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ཉུང་སུ་འོང་ནི་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་གུ་ ཐད་ཀར་གྱི་གནོད་པ་ཚུ་མི་བྱུང་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ 
བྱ་རིམ་གྱི་གཞི་བཀོད་ཅིག་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་མེདཔ་ལས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་འདི་གི་ཁྱབ་དབང་ནང་ཚུད་དེ་
མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་གཞི་བཀོད་ཀྱིས་ གལ་སྲིད་ ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་སྡེ་ ཡང་ན་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་
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གནོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་མངོན་རྟགས་བྱུང་ན་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ དེ་བཟུམ་
གྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་བཙུགས་བཅུགཔ་ཨིན། 

༥. རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་བརྡ་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཀ༽ 
འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་སྲིད་བྱུས་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན་གྱི་ལག་ལེན་གནས་ཚད་བསྐྱར་
ཞིབ། ཁ༽ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་དང་དམིགས་བསལ་དུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་དང་ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་
བསྟུན་དང་གྲོས་བསྡུར། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ཀྱིས་གྲོས་བསྟུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་
འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན་གྱི་ལག་ལེན་གནས་ཚད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

ཁ༽ ལས་འགུལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད། 

༦. རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གཤིས་གསར་བཏོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལུ་གྲུབ་འབྲས་གསུམ་ཡོད། དེ་ཡང་ལཱ་གི་ཐུམ་ཚན་ལུ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡང་གཤམ་གསལ་ལྟར། 

གྲུབ་འབྲས་༡ པ། རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་ས་སྤྱོད་འཆར་གཞི། 

གྲུབ་འབྲས་འདིའི་འོག་གི་ལཱ་གི་ཐུམ་ཚན་གཙོ་བོ་ཚུ་ཡང། 

 འབྲུག་གི་དོན་ལུ་བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་སྲུང་གཞི་བཀོད་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། 
 ལྟ་རྟོག་གི་ལམ་ལུགས་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་སྟོན་ འགོ་བཙུགས་དུས་ ཐབས་ལམ་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་བརྩིས་ཏེ་བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་

སྲུང་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། 
 བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་དང་ལས་སྡེ་བར་ནའི་མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

གྲུབ་འབྲས་༢ པ། མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ ཡོངས་རྫོགས་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
གྲུབ་འབྲས་འདིའི་འོག་གི་ལཱ་གི་ཐུམ་ཚན་གཙོ་བོ་ཚུ་ཡང་། 

 བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་སྲུང་གཞི་བཀོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དོན་འགྲེལ་དང་རིག་ཅན་གྱི་གནམ་གཤིས་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ 
ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ལས་རིམ་ནང་བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་སྲུང་གི་ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

 ཡོངས་རྫོགས་དང་རིག་ཅན་གྱི་གནམ་གཤིས་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་བྱེདཔ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་བཟོ་ནི། 
 སྐྱེ་ལྡན་ཉམས་སྲུང་དང་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་

བཙུགས་འབད་ནི། 
 

གྲུབ་འབྲས་༣ པ། ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ནང་གི་ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་མོ་བཏབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་འཚོ་རྟེན་ཐབས་
བྱུས་ཚུ་ལས་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ནི། 
གྲུབ་འབྲས་འདིའི་འོག་གི་ལཱ་གི་ཐུམ་ཚན་གཙོ་བོ་ཚུ་ཡང་། 
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 མི་དང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་སྟབས་མ་བདེཝ་གི་བར་འཛུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ཐབས་ཤེས་བཟོ་སྟེ་ མི་དང་རི་དྭགས་སེམས་
ཅན་གྱི་གནས་ཐངས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་སྟབས་མ་བདེཝ་མར་ཕབ་འབད་ནི། 

 ཆུའི་རྐ་སྲུང་སྐྱོབ་ ཆུའི་རྐ་དང་ཆུ་ས་འདམ་ས་འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྣ་ཆུ་བསྡུ་ནི་ བསགས་ནི་དང་བཀྲམ་སྤེལ་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 
ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་ གདམ་ཁ་གྲུབ་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཆུ་སྤྱོད་སྡེ་ཚན་ཚུ་
བཟོ་ནི་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི། 

 མི་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་འཚོ་རྟེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 མི་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོང་འབྲེལ་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་འཐབ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ འོང་འབབ་ཀྱི་

ཐབས་ཤེས་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་མི་སྡེའི་ཚོང་འབྲེལ་ གཞིར་བཞག་ཅན་ཚུ་གསར་བཏོད་འབད་ནི། 
 ལས་སྣ་ཚུ་ལས་ ཉམས་མྱོང་ཐོབ་མི་དང་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ ཡར་འཕེལ་དང་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་

ལུ་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་བཞག་ནི།  
 

གྲུབ་འབྲས་༠ །ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་། བཀོལ་སྤྱོད། ཉེན་སྲུང་དང་ངེས་མེད། 

གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ ལས་འགུལ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་མཁོ་བའི་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོནམ་
ཨིན། 

ག༽ ལས་འགུལ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། 

༧. ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་ནང་ འབྲུག་གི་རྫོང་ཁག་༢༠ ཡོད་ས་ལས་རྫོང་ཁག་༩ ཚུདཔ་ཨིན།(དེ་ཡང་གླིང་ག་ རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་
ཁོངས་དང་ རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ དེ་ལས་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ས་ཁོངས་ལས་ཕྱི་ཁར་ཆགས་ཡོད་མི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།) ལས་འགུལ་འདི་ རྒེད་འོག་
༢༠༥ ལས་རྒེད་འོག་༩༦ ནང་ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་གི་རྒེད་འོག་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༤༥ དེ་ཅིག་ཚུདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་གྱི་ས་
ཁོངས་ནང་ཚུད་མི་རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་མི་རློབས་༤༤༡,༣༧༡ དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཚུན་ འབྲུག་པའི་མི་རློབས་༧༢༧,༡༤༥ ཡོད་མི་
ལས་བརྒྱ་ཆ་༦༡ དེ་ཅིག་ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ལས་འགུལ་གྱི་ནང་འཁོད་ཚུད་མི་རྫོང་ཁག་ཚུ་ འབྲུག་གི་
རྫོང་ཁག་གཞན་ཚུ་ལས་མི་རློབས་ཡར་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་ཆའི་ཐུན་རྐྱེན་མ་ལང་པའི་གདོང་ལན་གྱི་ཨེབ་ཤུགས་ཀྱི་གནས་ཚད་མཐོ་དྲགས་
འབད་བྱུངམ་ཨིན། 

༨. ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ལས་འགུལ་གྱིས་ མི་རློབས་མང་ཤོས་ཡོད་པའི་རྫོང་ཁག་ ཐྱིམ་ཕུག་ བསམ་རྩེ་ ཆུ་ཁ་དང་ས་རོ་ཚུ་ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་
དང་ བརྒྱ་ཆ་༧༣ དེ་ཅིག་ འབྲུག་གི་ཁྲོམ་ཚོགས་མི་རློབས་ཚུ་ ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ལས་འགུལ་ནང་འཁོད་ནང་སྡོདཔ་ཨིནམ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ལུ་
ལྷན་ཐབས་འབད་མི་འབྲུག་གི་མི་རློབས་༣༤༠,༠༠༠ ལས་བརྒྱ་ཆ་༨༠ དེ་ཅིག་ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་སྡོདཔ་ཨིན། 

༩. ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་ནང་སྡོད་མི་ གྲོང་གསེབ་མི་རློབས་མང་ཤོས་ཀྱིས་ འཚོ་ཙམ་སྣ་བསྲེས་ཞིང་ལཱ་
འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ནགས་ཚལ་ལས་ཤིང་མིན་ནགས་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་བསྡུ་ལེན་དང་ གཞན་ཡང་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གིས་ལྷན་ཐབས་འབདཝ་
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ཨིན། སྒོ་ནོར་ སོ་ནམ་ གྲོང་གསེབ་ནགས་ཚལ་དང་ཤིང་མིན་ནགས་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་སོ་ནམ་པ་སྡེ་ཚན་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་ འདས་པའི་
ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་ནང་འཁོད་ནང་ ནགས་ཚལ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དང་ཡུན་བརྟན་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ གྲོང་གསེབ་ཚུ་གིས་བཅའ་
མར་གཏོགས་ཚུགས་པའི་ཕན་གྲོགས་སྦོམ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༡༠. ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ལས་འགུལ་གྱིས་ འབྲུག་གི་སྒོ་ནོར་གྱི་གངས་ཁ་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ རྟ་ གཡུས་ནོར་ ལུག་ དེ་ལས་ཡར་དྲག་
བཏང་མི་ནོར་དང་ར་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་༥༢ དེ་ཅིག་སྟོན་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ལས་ འབྲུ་སྣ་བརྒྱ་ཆ་༣༨ ཀེ་
བ་བརྒྱ་ཆ་༢༤ རྫས་སྣ་བརྒྱ་ཆ་༦༦ ཚོད་བསྲེ་བརྒྱ་ཆ་༤༡ སྣུམ་སོན་བརྒྱ་ཆ་༤༥ དང་ཤིང་འབྲས་དང་སྟར་གོ་སོགས་བརྒྱ་ཆ་༧༠ དེ་ཅིག་འཐོན་ནི་
ཡོདཔ་ཨིན། 

༡༡. ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་ གཅན་གཟན་སྟག་ཚུ་གནས་མི་བརྩིས་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་གནས་ས་
གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་ ས་ཆ་མཛེས་བཀོད་ཉམས་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་བརྩི་མཐོང་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་གི་
གྲོང་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་༤༡ དེ་ཅིག་ ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ལས་འགུལ་གྱི་ནང་འཁོད་ཆགས་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ང་༽ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་ སྒྲིག་གཞི་དང་ལམ་སྟོན། 

༡༢. ལས་འགུལ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན་གྱི་ལག་ལེན་གནས་ཚད་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན། ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ མ་མཐུན་པའི་གནད་དོན་ག་རའི་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན་གྱི་གཞི་
རྩ་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་གིས་ཁྱབ་དགོཔ་ཨིན།  

༡༣. ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་༢༠༠༨ ཅན་མ། འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ། སའི་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༧ ཅན་མ། འབྲུག་གི་བསྒུལ་ཅན་ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༥ ཅན་མ། འབྲུག་གི་རྒྱལ་
ཡོངས་མཁའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ། འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་ཉམས་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༥ ཅན་མ། 
འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་ཉམས་སྲུང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མ། རྒྱལ་ཡོངས་ནགས་ཚལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡ ཅན་མ། ཚོང་
འབྲེལ་རྟེན་གཞི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༤ ཅན་མ། འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ། ཕྱགས་སྙིགས་བཀག་དམ་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༠༩ ཅན་མ། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་བརྟག་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ། ལས་འགུལ་གྱི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་སྒྲིག་གཞི་
༢༠༠༠ ཅན་མ། འབྲུག་གི་སྒོ་ནོར་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༡ ཅན་མ། འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༣ ཅན་མ། འབྲུག་གི་འབུཔ་སྨན་
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ། འབྲུག་གི་ཉེས་འགལ་ཁྲིམས་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མ། རྒྱལ་ཡོངས་ལག་ལེན་དང་ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༥ 
ཅན་མ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་ ས་གཏེར་དང་ལཱ་གཡོག་བཟོ་གྲྭ་ཚུའི་ ལས་གཡོག་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་དང་ཕན་བདེའི་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་ཚུ་ཚུདཔ་
ཨིན། 

༡༤. ལས་འགུལ་འདིའི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན་གྱི་ལག་ལེན་གནས་ཚད་ཚུ་ཡང་། ལག་ལེན་གནས་ཚད་༡ 
པ་ མི་སྡེ་དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་བརྟག་ཞིབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས། ལག་ལེན་གནས་ཚད་༢ པ་ ལས་མི་དང་ལཱ་གི་གནས་སྟངས། ལག་
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ལེན་གནས་ཚད་༣ པ་ བཙོག་ལྷད་བཀག་ཐབས་དང་མར་ཕབ། ལག་ལེན་གནས་ཚད་༤ པ་ མི་སྡེའི་འཕྲོད་བསྟེན་ ཉེན་སྲུང་དང་སྲུང་སྐྱོབ། ལག་
ལེན་གནས་ཚད་༦ པ་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་དང་། ལག་ལེན་གནས་ཚད་༨ པ་ སྲོལ་ཁྱུན་ཚུ་
ཚུདཔ་ཨིན། 

༡༥. སྤྱིར་བཏང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན་གྱི་རང་བཞིན་གནས་
སྟངས་དང་ཉེན་སྲུང་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ག་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་རང་བཞིན་
གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་འདི་ནང་འཁོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་ ཉེན་
ཕབ་ཐབས་ལམ་གཉིས་ཆ་ར་ཆ་ཚང་སྦེ་གནས་དགོཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན་གྱི་ལག་ལེན་གནས་ཚད་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་
གཞུང་གི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་ རྒྱས་དྲགས་པ་ དམ་དྲགས་པ་ ཡང་ན་ ཁ་གསལ་དྲགས་པ་ཅིན་ སྒྲིག་མཐུན་འདི་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་
ག་རའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

ཅ༽ སྔ་གོང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེའི་ཕན་གནོད་ཚུ་དང་ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུ། 

༡༦. ལས་འགུལ་གྱིས་ འབྲུག་གི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་གི་སྲོལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ དེ་གིས་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་ ལེ་ཤ་གིས་ལེགས་ཤོམ་འཐོན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་གནོད་པ་ཆུང་ཀུ་དང་དམིགས་བསལ་ས་ཁོངས་
ཀྱི་གནོད་པ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན། 

གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན་༡ 
པ། 

འབྲུག་གི་དོན་ལུ་བརྩི་མཐོང་
ཆེ་བའི་ཉམས་སྲུང་གཞི་
བཀོད་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་
དང་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་གཞི་
ནང་བསྡོམ་ནི།  

བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་
སྲུང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དོན་
འགྲེལ་བཟོ་ནི། 

བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་སྲུང་གི་
རྒྱལ་ཡོངས་དོན་འགྲེལ་གསལ་
བཤད་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་
ལས་བརྟེན་ ས་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་
འཛིང་། 

ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཡོངས་དང་མི་སྡེ་གྲོས་
སྟོན། གྲོས་སྟོན་གྱི་སྔ་གོང་ལུ་ འབྲེལ་
ཡོད་ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་བསྐྱར་ཞིབ། སྒེར་གྱི་ཐོ་
བཀོད་འབད་མི་ས་ཁོངས་ཚུ་ བརྩི་མཐོང་
ཆེ་བའི་ཉམས་སྲུང་ནང་འཁོད་བཙུགས་
ནི་ལས་སང་ནི། 

གྲུབ་འབྲས་༡ པ་།/ལཱའི་ཐུམ་
ཚན་༣ པ། 
གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་
དང་ལས་སྡེ་བར་ནའི་མཉམ་
འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་
སྲུང་གཞི་བཀོད་འབྲེལ་
མཐུན་བཟོ་ནི་དང་རྒྱལ་
ཡོངས་ས་སྤྱོད་ས་ཁོངས་ཀྱི་
བྱ་རིམ་ནང་བཙུགས་ནི་ དེ་
ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་སྤྱོད་

ལཱ་དང་འགན་ཁུར་གསལ་ཏོག་ཏོ་
ཡོད་པའི་ངོས་ལེན་མེདཔ་ལས་
བརྟེན་གཙུག་སྡེའི་སྟབས་མ་
བདེཝ། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་སྤྱོད་ས་ཁོངས་ལམ་སྟོན་
༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ནི། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་
སྲུང་དོན་འགྲེལ་གསལ་བཤད་འདི་ 
གནས་རིམ་ག་ར་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་
ཡོད་མི་ཚུའི་འགན་ཁུར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
ས་ཁོངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བྱ་
རིམ་བརྒྱུད་དེ་ བརྩི་མཐོང་ཆེ་
བའི་ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་
དང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི། 

དང་གཅིག་ཁར་རྒྱལ་ཡོངས་ས་སྤྱོད་ས་
ཁོངས་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། 

གྲུབ་འབྲས་༢ པ།/ལཱའི་ཐུམ་
ཚན་༢ པ། 
རིག་ཅན་གྱི་གནམ་གཤིས་
འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཡོངས་
རྫོགས། 
 

བརྩིང་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་
སྲུང་གཞི་བཀོད་ གནས་
རྩིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དང་
གསར་བསྡུའི་གནད་སྡུད་ཚུ་ 
དེ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞན་
ཡང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་
རྒྱལ་ཡོངས་དང་ལུང་ཕྱོགས་
ཀྱི་ཐབས་བྱུས་དང་དགོངས་
དོན་ཚུ་བརྩི་འཇོག་གི་ཐོག་
ལས་ ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་
ལས་འགུལ་ག་རའི་དོན་ལུ་ 
ཡོངས་རྫོགས་འཆར་གཞི་
བཟོ་ནི། 

ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་འཛིན་སྐྱོང་
འཆར་གཞི་གི་བདག་དབང་
མེདཔ། 

འཆར་གཞི་གི་རིམ་པ་ནང་ལུ་ ཁེ་གྱོང་
ཡོད་མི་ཆ་ཚང་དང་མི་སྡེའི་གྲོས་བསྟུན། 
གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
འཆར་གཞི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ 
འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་
དང་གཅིག་ཁར་མི་མང་བསམ་འཆར་
ཉན་ནི། 
ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ལས་འགུལ་ག་
རའི་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཡོངས་ཀྱི་དོན་
ལུ་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི། 

 བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་
སྲུང་གཞི་བཀོད་དང་གཅིག་
ཁར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཡོངས་
རྫོགས་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི། 

བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་སྲུང་ས་
ཁོངས་ངོས་འཛིན་འབད་མི་དང་མ་
འབད་མིའི་ས་མཚམས་ཀྱི་སྟབས་
མ་བདེཝ། 

བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་
ཀྱི་ས་མཚམས་བཅད་ནི་ ཡང་ན་ས་
མཚམས་ལོག་སྟེ་རིམ་ཐད་ཕྲང་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་ངོ་
ཚབ་དང་བདག་སྐྱོང་ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་
འབད་བཅུག་ནི། 
ས་མཚམས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་ 
གསརཔ་གང་རུང་ཡོད་པ་ཅིན་ སྔ་གོང་
ལས་ གནོད་པ་བྱུང་མི་མི་སྡེ་ཚུ་དང་ ས་
མཚམས་བསྒྱུར་བཅོས་གང་རུང་ཐག་མ་
བཅད་པའི་སྔ་གོང་ལས་འབྲེལ་ཡོད་
དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་གནང་
བ་ཐོབ་མི་གུ་གཞི་བཞག་ནི་ཨིན།  
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
  ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཤིང་

མིན་ནགས་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་དང་
གཞན་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་
གོ་སྐབས་སྤྱོད་ནི་ལུ་བར་ཆད། 

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་/ལས་སྡེ་དང་
མཉམའབྲེལ་འབད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་
གཞི་བཟོ་ནི།(ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་
ཉམས་སྲུང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་
༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་ནི) 
གལ་སྲིད་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་སྤྱོད་ནིའི་
བར་རྐྱེན་ལས་བཀག་ཐབས་མ་འབད་
ཅིན་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་སྤྱོད་ནི་ལུ་མར་
ཕབ་འགྱོ་མི་གི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་ས་ཆའི་ཇོ་
བདག་གི་བདག་དབང་ཡོད་མི་ ཡང་ན་
གོ་གནས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ རྒུད་འཐུས་
ཧྲིལ་འབུམ་དང་དུས་ཚོད་ཁར་སྤྲོད་ནི། 
རྒུད་འཐུས་འདི་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཁྲོམ་གྱི་
དཔལ་འབྱོར་གོང་ཚད་དང་དཔལ་འབྱོར་
ལས་སྣ་ཚུ་ཡོངས་རྫོགས་ཚབ་བཙུགས་
པའི་ཟད་འགྲོ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྩིས་
རྐྱབ་ནི་ཨིན། ཚབ་བཙུགས་ཀྱི་གོང་ཚད་
འདི་ གནོད་རྐྱེན་ཕོག་མི་ཁྱིམ་གུང་དང་
མི་སྡེ་ངོ་ཚབ་ཚུ་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་
རྩིས་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། 

 ཐོན་སྐྱེད་བརྟག་ཞིབ་དང་
བཀོད་ཐོའི་ལས་སྣ། 

ལཱ་གཡོག་ཉེན་སྲུང་གི་དཀའ་ངལ། བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ འོས་
འབབ་ལྡན་པའི་ལས་གཡོགཔ་གི་ཉེ་སྲུང་
ཅ་ཆས་དང་ལཱ་སའི་ཅ་ཆས་ ལྷམ་ ཆར་
བཀབ་ ཉལ་ཁུག་ ས་གདན་དང་གླིང་
སྐོར་ཅ་ཆས་ཚུ་བཀྲམ་སྤྲེལ་འབད་ནི། 

གྲུབ་འབྲས་༢ པ།/ལཱའི་ཐུམ་
ཚན་༤ པ། སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་
ཉམས་སྲུང་དང་སྐྱེ་ལྡན་
གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་
ཞབས་ཏོག་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་

གྲོང་སྡེ་ནགས་ཚལ་ལྕངམ་
གསོ་སྐྱོང་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་དང་ཤིང་མིན་ཐོན་
སྐྱེད་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་ལྕངམ་

ཆུའི་བཙོག་ལྷད། ཐུག་གཏོར་ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དུས་
ཡུན་ཉུང་སུ་ དེ་འབདཝ་ད་ཆུ་འདྲེན་གྱི་
གངས་ཁ་མང་སུ་ཡོད་མི། 
གནོད་འབུཔ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ལག་
ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་



Page 8 of 24 
 

གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
ལམ་དངོས་བསྟར་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི། 

གསོ་སྐྱོང་གི་གནས་ཚད་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

ཡོད་མི་ཡང་ན་ རུལ་བཏུབ་མི་འབུཔ་
སྨན་དང་རང་བཞིན་གྱི་ལུད་ཚུ་ ཡང་ན་
རྒྱལ་ཡོངས་སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟེ་བའི་ཐོ་
དང་ཁོང་གིས་ཐབས་རིག་རྒྱབ་སྣོན་
འབད་མི་གི་ལུད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
དང་ གནོད་འབུཔ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་
འབད་ནི། 
ལས་འགུལ་གྱིས་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་
ལས་ཚོགས་ཀྱིས་དབྱེ་མི་ ༡ཀ་ ༡ཁ་ 
ཡང་ན་ ༢ ཡང་ན་ གཞན་སོ་ནམ་དང་
འབྲེལ་བའི་སྨན་རྫས་ཚུ་ལས་བརྟེན་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་སྨན་
རྫས་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཡང་ན་ལག་ལེན་
འཐབ་བཅུག་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་
མེད། 
སྨན་རྫས་དང་སྣུམ་རིགས་ས་ཁོངས་སྤུབ་
ཡོད་མི་དང་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བསྡམས་
ཡོད་མི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
སྨན་རྫས་དང་སྣུམ་རིགས་འཛག་མི་ཚུ་ 
འདི་འཕྲོ་ལས་འཕྱག་ནི། 
འབུཔ་སྨན་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ས་
གོ་སྐམ་ས་ རླུང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐལ་མི་ 
ལྡེ་མིག་རྐྱབ་མི་ཁང་ཁྱིམ་ནང་ལུད་ཚུ་
ལས་སོ་སོ་འབད་བཞག་དགོ། 

   ལོག་སྟེ་བཟོ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་
བསྡུ་ལེན་འབད་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ར་ འབད་ཚུགས་
ཚུགསཔ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ ལོག་སྟེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ལོག་སྟེ་བཟོ་
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
ནི། རུལ་བཏུབ་མི་ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་ལུད་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ལུད་དོང་ནང་བཙུགས་
ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི། 
 

   ཆུའི་ལམ་ཕྱོགས་ལས་ཐག་རིང་སར་
ཆགས་ནི། 
དེ་ཡང་ གྱེན་གཟར་དྲགས་མེད་མི་
གཟར་ཚད་གུ་ཆགས་ནི་དང་གྱེན་གཟར་
དྲགས་ཚུ་ནང་ ཆུ་ཚད་ལས་བརྒལ་མར་
འབབ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཆུ་རུད་
འཐོན་ནི་དང་ གྱེན་མེད་མི་ས་ཁོངས་ཚུ་
ནང་ཆུ་རྫིང་དང་འདམ་རྫབ་འབྱུང་ནི་ཨིན། 

  ས་གནས་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་
ཁྱབ་ཚལ། 

ལྕངམ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ཡར་དྲག་བཟོ་
མི་ ཡང་ན་ རིགས་གསརཔ་བརྩི་འཇོག་
འབད་དེ་འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་
གྱི་རིགས་ཚུ་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ 
འབྲུག་སོ་ནམ་དང་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དོན་
དབང་འཛིན་དང་རྒྱལ་ཡོངས་སྔོ་ཤིང་
སྲུང་སྐྱོབ་ལྟེ་བ་གིས་བདེན་སྦྱོར་འབད་
དགོ།  
བདེན་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྔོ་
ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟེ་བ་དང་འབྲུག་སོ་ནམ་
དང་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་
གྱིས་རྒྱབ་སྣོན་བཀོད་མི་ཚུ་ རང་བཞིན་
གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་
བཀོད་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཤས་འབད་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ། 

  རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་
རྐྱེན། 

རྩེ་ལོག་ཅན་ལྕགས་སྐུད་ཀྱི་རཝ་མེན་པ་
དྲྭ་མིག་ཅན་ལྕགས་སྐུད་ཀྱི་རཝ་རྐྱབ་ནི། 
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
 ལམ་སྲོལ་/སྐྱེ་ལྡན་གནས་

སྟངས་ལྟ་བཤལ་གྱི་གླིང་
སྒར་ས་ཁོངས་བཟོ་ནི། 

ཕྱགས་སྙིགས་དང་བཙོག་ཆུ་ཡར་
འཕེལ། 
 

ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བཅའ་
ཁྲིམས་དང་དེའི་སྒྲིག་གཞི་དང་ནགས་
ཚལ་དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སྲུང་
སྐྱོབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་
༢༠༡༧ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༤༩ (༢) པ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་
གི་ཐབས་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི། 
གསང་སྤྱོད་ཆུ་འཁྱུ་ནི་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་
དོན་ལུ་སེམས་ཅན་ཚུ་རྩྭ་ཟ་སའི་ས་གོ་
འོས་འབབ་ལྡན་མི་སོ་སོ་ཡོདཔ་ངེས་
བརྟན་བཟོ་ནི། དེ་ལས་ གླིང་སྒར་རེ་རེ་
ནང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་
པའི་གསང་སྤྱོད་དང་ཆུ་འཁྱུ་སའི་མཐུན་
རྐྱེན་ཚུ་ག་སྒྲིག་བཟོ་དགོ། 

  ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན། གླིང་སྒར་གྱི་ས་ཁོངས་རེ་རེ་ནང་ལུ་ 
དགའ་སྤྲོའི་མེ་(མེ་སྤྲོ་/མེ་སྒོར་)གྱི་ས་
གོ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་འདི་དང་
འདྲཝ་སྦེ་མེའི་ཐལཝ་བཀོག་སའི་ས་གོ་
ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

  ཆུ་ལུ་བཙོག་ལྷད་ཞུགས་ནི། གླིང་སྒར་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་
རོང་ཆུ་ གཙང་ཆུ་ ཆུའི་རྐ་ལས་ཐག་རིང་
ས་ཅིག་ཁར་ཆགས་དགོཔ་དང་ འདི་ནང་
ལས་འཐོན་མི་ཚུ་དེའི་སྦོ་ལོག་གི་ཆུ་ཚུ་
ནང་གཏང་ནི་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 
ས་ཁོངས་འདི་ནང་ལས་ ཕྱགས་སྙིགས་
ཚུ་ཕྱི་ཁར་འབག་ནིའི་ག་སྒྲིག་བཟོ་དགོ། 
རི་ལོགས་གཟར་དྲགས་དང་རང་བཞིན་
གྱིས་ས་རུད་ཆད་པའི་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ས་
ཁོངས་ཚུ་ལས་འཛེམ་དགོ། 
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
  གལ་ཅན་ས་ཁོངས་ཉམས་སྲུང་གི་

བརྗོད་དོན་ཚུ་མར་ཉམས་ནི། 
སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་ཉེ་འདབས་ 
ཡང་ན་ ཉམས་སྲུང་གི་ས་ཁོངས་སྦེ་ངོས་
འཛིན་འབད་མི་ས་ཁོངས་ཚུ་འཛེམ་དགོ། 

  ས་ཁོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལུ་
གནོད་རྐྱེན་དང་ ས་ཆའི་མཛེས་
བཀོད་ཀྱི་རྒྱུན་བརྟན་མེདཔ་གཏང་
ནི། 

ས་རུད་ཆད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ས་
ཁོངས་ཚུ་ནང་ཤིང་བཙུགས་ནི། 
གཡུས་ལུགས་ཀྱི་རྩིགཔ་གང་ལྷོང་ནི། 

  སྔོ་ཤིང་འབྱང་ནིའི་ཉེན་ཁ། ཤིང་ཚུ་བཏོན་བཀོག་ནི་ལས་བཀག་ནི། 
བཏོན་བཀོག་མི་ཤིང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འདི་
འཕྲོ་ལས་ ཤིང་ཚབ་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་ཚུ་
འབད་ནི། 

 ལམ་སྲོལ་/སྐྱེ་ལྡན་གནས་
སྟངས་ལྟ་བཤལ་གྱི་ལམ་
བཟོ་ནི། 

ལམ་གསརཔ་བཟོ་མི་ལས་བརྟེན་
ཏེ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་
གནོད་རྐྱེན། 

སྔར་སྲོལ་གྱི་ལམ་དང་གཅིག་ཁར་
བསྡོམས་ཏེ་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ལམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི། དེ་འབདཝ་
ལས་ ལམ་གསརཔ་བཟོ་དགོཔ་མི་
འཐོན། 

 ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་
ཕྲན་ཚུ་ནང་ ཤིང་བཏོག་ལཱ་
གི་ཕན་གནོད་མར་ཕབ་གུ་
མོ་བཏབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ། དེ་
ཡང་ ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་
སྡེ་ཕྲན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ལྟ་
རྟོག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནི། 

འཁྱམ་ས་བསྒྱུར་བཅོས་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་
འབྱང་ནི། 
 

ད་ལྟོ་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྔོ་
ཤིང་གི་རིགས་ཚབ་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་ 
རིགས་གསརཔ་བཙུགས་ནི་གི་གནད་
དོན་གྱི་ཐད་ཁར་ འབྲུག་སོ་ནམ་དང་ཟ་
ཆས་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་ རྒྱལ་
ཡོངས་སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟེ་བ་དང་ རང་
བཞིན་ཉམས་སྲུང་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལས་གནང་
བ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་བཙུགས་དགོ། 
ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་འདི་ 
ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གནང་བ་གྲུབ་མི་འཛིན་སྐྱོང་
གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་
འབད་ནི་ཨིན། 
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
ནགས་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལཱ་ཚུ་
ཡང་ རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན་གྱི་
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ འཕྲོད་བསྟེན་
དང་ཉེན་སྲུང་གི་ལམ་སྟོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་འབད་དགོཔ་
ཨིན།(www.ifc.org/ehsg
uidelinesནང་གཟྱིགས་གནང་) 

  ཆུའི་སྤུས་ཚད་མར་ཕབ་འབད་མི་
དང་ རོང་ཆུ་ ཡན་ལག་ཆུ་ཕྲན་
དང་ས་འོག་ཆུའི་གངས་ཁ་མར་
ཕབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དུས་རིམ་གྱི་
ཆུ་ལུ་འགྱུར་བགྲོད་དང་ མར་
འབབ་རོང་ཆུ་དང་གཙང་ཆུའི་སྐྱེ་
ལྡན་རིགས་སྣ་ མི་སྡེ་དང་ཉ་གསོ་
སྐྱོང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་
འབྱུང་སྲིད་ནི། 

ཆུའི་མཐའམ་བདའ་ས་ཁོངས་བཟོ་ནི་དང་
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། 
འཆར་གཞི་རིམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆུའི་རྐ་
ཚུ་ལུ་གནོད་རྐྱེན་ལས་བཀག་ནི་དང་ཚད་
འཛིན་འབད་ནི། 
དུས་རྒྱུན་དུ་འབབ་པའི་ཆུ་དང་རོང་ཆུ་ དེ་
ལས་ ཆུ་ས་འདམ་ས་ཚུ་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་
ནང་སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་
བཅུག་ནི་ལས་མར་ཕབ་འབད་དགོ། 

  ས་རུད་ཆད་ནི། འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་མར་
ཕབ་འབད་དེ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
དོ་བཀལ་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ། 
གལ་སིད་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་ངེས་བདེན་ཐོན་པ་ཅིན་ འཁོར་
ལམ་འདི་བུར་གཟུགས་ཅན་སྦེ་བཟོ་
བཀོད་འབད་དགོཔ་དང་ལམ་འདི་ནང་
ལས་ཆུ་འཐོན་འགྱོ་སའི་ཆུ་གཡུར་ཚུ་ 
འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མཚམས་དང་
མཚམས་སུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོ། 

  ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་གིས་
ཆུའི་བཙོག་ལྷད་ཞུགས་ནི། 

ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་ཆུ་ནང་འཛུལ་ནི་
ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ རོང་ཆུ་དང་ཉེན་

http://www.ifc.org/ehsguidelines
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
ཅན་ས་གོ་ཚུ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཤིང་
བཏོག་ལག་ཆས་ཆུ་འཁྱུ་ནི་དང་ས་སྣུམ་
སོར་ནི་/ཆུར་བརྟེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྣུམ་
སོར་ཚུ་བཀག་དམ་འབད་དགོ། 

  ས་ཆའི་མཛེས་བཀོད་ཀྱི་མཛེས་
ཆའི་མཐོང་སྣ་ཉམས་འགྱོ་ནི། 

ཐོན་སྐྱེད་མ་བསྡུ་བའི་སྔ་གོང་གི་གནས་
རིམ་ནང་ལུ་ མིག་མཐོང་གི་ཕན་གནོད་
འབྱུང་སྲིད་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
བཀག་ཐབས་དང་ ཡང་ན་ མར་ཕབ་
རྐྱབ་ནི་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ནགས་ཚལ་
འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ནང་མཉམ་སྡེབ་
འབད་ནི། 

  ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ། མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་གྲོལ་ཅ་ཆས་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ལས་གཡོགཔ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་
བརྩིས་ཏེ་ཁག་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་
སྦྱོང་བརྡར་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཐོག་ལུ་ སྒྲིག་
མཐུན་གྱི་མེ་རྐྱེན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ངོས་
ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་ནི། 
ས་ཁོངས་འདི་ནང་ མེ་རྐྱེན་བཀག་ཐབས་
ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ མེ་བསད་ཅ་ཆས་ 
རྒྱབ་ཕད་ གཏོར་ཆས་ འབག་བཏུབ་པའི་
ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་ཆས་དང་ཆུ་མཛོད་ཁང་
ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་དགོཔ་ཨིན།  

 གྲོང་སྡེ་ནགས་ཚལ་ལྕངམ་
གསོ་སྐྱོང་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་དང་ཤིང་མིན་ཐོན་
སྐྱེད་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་ལྕངམ་
གསོ་སྐྱོང་གི་གནས་ཚད་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

ལྕངམ་གསོ་སྐྱོང་གི་ཞིང་ཆུ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཆུའི་དཀའ་ངལ། 

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་གྲོང་སྡེ་ནགས་
ཚལ་ ཡང་ན་ཤིང་མིན་ནགས་ཚལ་ཐོན་
སྐྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྲི་འཛིན་ལས་ ཆུ་སྤྱོད་
བདག་དབང་གི་ཡིག་ཐོག་ཉོགས་མེད་
ཡི་གུ་ལེན་དགོ། 
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
  ས་ཆ་བཟའ་སྤྱོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ། ལས་འགུལ་གྱིས་ལྕངམ་གསོ་སྐྱོང་ཡར་

དྲག་བཟོ་མི་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ལྕངམ་
རིགས་མེན་མི་ འགོ་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་
ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་ལུ་གནང་བ་བྱིན་མི་
ཆོག།   

  ལཱ་གཡོག་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་
ཉེན་སྲུང་གི་ཉེན་ཁ། 
 

ས་ཁོངས་འདི་ནང་གི་མི་ག་ར་ ལྷམ་ 
ལག་ ཤུབས་ཐལཝ་ཡང་ན་དུ་པའི་ཁ་
རས་ཚུ་ཚང་ཡོདཔ་དགོ། 
ས་ཁོངས་འདི་ནང་འཕྲལ་མཁོའི་སྨན་
བཅོས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཚུ་སྤྲོད་དགོ། 
ལོ་ན་མ་ཚང་མི་ལས་གཡོགཔ་ ཡང་ན་
ཨ་ལུ་ཚུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་མེདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 
ལྕངམ་གསོ་སྐྱོང་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ལས་
གཡོགཔ་ཚུའི་དོན་ལུ་གནས་སྐབས་ཀྱི་
གསང་སྤྱོད་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོ། 
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་
པའི་འཐུང་ཆུ་སྤྲོད་དགོ། 
འབྲུག་གི་ལས་གཡོག་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་
ཉེན་སྲུང་དང་ཕན་བདེ་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༢ 
ཅན་མ་དང་རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་ལས་
འཛིན་གྱི་ལས་གཡོག་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་
དང་ཉེན་སྲུང་ལམ་སྟོན་སྒྲིག་གཞི་ནང་
གསལ་བཀོད་འབད་བའི་སྔོན་འགོག་
དང་ཉེན་སྐྱོབ་ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
དགོ། 

 ལམ་སྲོལ་/སྐྱེ་ལྡན་གནས་
སྟངས་ལྟ་བཤལ་གྱི་གླིང་
སྒར་ས་ཁོངས་བཟོ་ནི། 

སྒེར་/གཙུག་སྡེ་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གླིང་སྒར་ས་
ཁོངས་ཀྱི་ས་སྤྱོད་འབད་བའི་
སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ། 

ས་ཆ་སྤྱོད་ཆོག་དབང་ཆ་ལེན་ནི་གི་དོན་
ལུ་འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་ཚུ་
ལས་ཉོག་མེད་ཡིག་གུ་ལེན་དགོ། 
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
  ས་གནས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་སྲོལ་

ཁྱུན་ས་ཁོངས་ཚུ་ལུ་གནོད་རྐྱེན། 
གླིང་སྒར་གྱི་དོན་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་མི་
ས་ཁོངས་ཚུ་ ལྷ་ཁང་ རྫོང་གཞི་ ཡང་ན་
ལམ་སྲོལ་དྲན་རྟེན་གང་རུང་ལས་ མི་
ཀྲར་༥༠༠ འི་ས་ཁར་ཨིནམ་དགོ། 
ས་གནས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུའི་ངོ་
རྟགས་ལུ་མི་གནོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་
དྲན་ཐོ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
གལ་སྲིད་ ལམ་སྲོལ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ མི་
ཀྲར་༡༠༠ གི་ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ས་ཁོངས་གཞན་
གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་ ས་གནས་ཀྱི་
མི་སྡེ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒེད་འོག་ རྫོང་ཁག་
དང་སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལས་ འཆར་
གཞི་དང་ས་ཁོངས་མ་བཟོ་བའི་སྔ་གོང་
ལས་ཉོག་མེད་གནང་བ་ལེན་དགོ། 

 ལམ་སྲོལ་/སྐྱེ་ལྡན་གནས་
སྟངས་ལྟ་བཤལ་གྱི་ལམ་
བཟོ་ནི། 

ལམ་ཚུ་གི་ཐད་ཕྲང་ལས་བརྟེན་ཏེ་
མི་སྡེའི་དཀའ་ངལ། སྔར་སྲོལ་
ལམ་གྱི་དཀའ་ངལ་ ཡང་ན་ ས་
གནས་དང་སྔར་སྲོལ་བཀག་དམ་
གྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ། 

ལམ་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དང་
འབད་བའི་སྐབས་ དེ་ལས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་
ཤུལ་ལས་ ཉམས་བཅོས་དང་འཛིན་སྐྱོང་
གི་གྲོས་ཐག་གཅོད་ནི་ནང་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་
ཡོད་མི་སྡེ་དང་ས་གནས་གཞུང་དང་
གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ། 
སྔར་གྱི་ལམ་ཡོད་མི་འདི་དང་ སྐྱེ་ལྡན་
གནས་སྟངས་ལྟ་བཤལ་གྱི་ལམ་ཚུ་
འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་དགོ། 

  ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ལས་བརྟེན་ ལམ་
བདའ་གི་ཐུག་རྐྱེན། 

རྟ་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་འདི་
ཉུང་མཐའ་ཕིཏ་༣ དགོ། 

 ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་
ཕྲན་ཚུ་ནང་ ཤིང་བཏོག་ལཱ་

ལཱ་གི་ཉེན་ཁ་དང་ལཱ་གཡོགཔ་
ཚུའི་བར་རྐྱེན། 

ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ ཅ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་
ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ལཱ་སྡེ་
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
གི་ཕན་གནོད་མར་ཕབ་གུ་
མོ་བཏབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ། དེ་
ཡང་ ནགས་ཚལ་འཛིན་
འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་འཛིན་སྐྱོང་
དང་ལྟ་རྟོག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་
བཟོ་ནི། 

 མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ཉེན་སྲུང་ཐབས་
ལམ་ཚུ་ནང་སྦྱོང་བརྡར་འབད་དགོ། 
ཅ་ཆས་ཚུ་ཁག་ཆེ་བའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཅ་
ཆས་དང་སྦྲགས་ཏེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ། 
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཅ་ཆས་
(དཔེར་ན་ ལག་ཤུབས་ རྐང་ཆས་ ཉེན་
སྲུང་གོ་ལ་ ལྕགས་ཞྭམོ་ རྣ་སུབ་)ཚུ་
སྤྲོད་དགོ། 
ས་ཁོངས་འདི་ནང་ འཕྲོལ་མཁོའི་སྨན་
བཅོས་ཀྱི་ཅ་ཆས་བྱིན་དགོཔ་དང་སྦྱོང་
བརྡར་ཐོབ་མི་ལས་གཡོགཔ་ཡོད་དགོཔ་
མ་ཚད་ གློ་བུར་ཉེན་གྲོལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་
ཡང་ཡོདཔ་དགོ། 

གྲུབ་འབྲས་༣ པ།/ལཱའི་ཐུམ་
ཚན་༡ པ། མི་དང་རི་དྭགས་
སེམས་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་
གོང་འཕེལ། 

སོ་ནམ་ཞིང་ཁ་ལུ་ གློག་མེ་
ར་བ་ སྐད་དང་གཞན་ཡང་
རི་དྭགས་སེམས་ཅན་བདའ་
གཏང་ནིའི་ཅ་ཆས་ཚུ་
བཙུགས་ནི། 

མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་། གནས་སྡོད་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གློག་ཟྱིར་དང་
གློག་ཐག་རཝ་ལས་བརྟེན་པའི་གནོད་
རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུའི་སྐོར་ལས་བརྡ་སྤྲོད་
འབད་དགོ། 

གྲུབ་འབྲས་༣ པ།/ལཱའི་ཐུམ་
ཚན་༢ པ། མི་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་
ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་། 

མི་སྡེ་༢༠ གི་ཆུ་མཛོད་ནང་ 
ཆུ་བསགས་ནི་དང་བཀྲམ་
སྤེལ་གྱི་ལམ་ལུགས། 

ས་རུད་ལས་བརྟེན་ སྐྱེ་ལྡན་
རིགས་སྣ་དང་སྟེང་ས་འབྱང་ནི། 

ས་གནས་ཀྱི་རྩིག་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ 
དེ་ཡང་ རྩིགཔ་བྱག(ལྕགས་སྐུད་གྲུ་བཞི་
ཙེའུ་བཟུམ་ནང་རྡོ་ཚུ་རྩིག་སྟེ་གང་བཟོ་མི་
) རྩིག་གཞོང་(ས་དང་རྡོ་བཀང་བའི་ཤིང་
དྲྭ་མིག་ཅན་ ཡང་ན་རྩི་འདམ་) ཡང་ན་ 
གཞན་ཤིང་གི་བཀག་ར་དང་གྱེན་ལོགས་
ལུ་འགག་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ། 
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་མི་དམིགས་
བསལ་ས་ཁོངས་ནང་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ 
སྔོ་ཤིང་ཚུ་བསལ་ཏེ་ ས་ཆ་བསལ་ནིའི་
ལས་སྣ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
སྟེང་ས་བཀོ་མི་འདི་ དེ་འཕྲོ་ལས་ཤིང་
བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ། 

 མི་སྡེ་༢༠ གི་ཆུ་མཛོད་ནང་ 
ཆུ་བསགས་ནི་དང་བཀྲམ་
སྤེལ་གྱི་ལམ་ལུགས། ཆུ་
སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ། 

ས་རུད་ལས་བརྟེན་ སྐྱེ་ལྡན་
རིགས་སྣ་དང་སྟེང་ས་འབྱང་ནི། 

རི་ལོགས་གཟར་དྲགས་དང་སྐྱེ་ལྡན་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ས་
ཁོངས་ཚུ་ནང་ཤེས་ཚོར་གྱི་ཐད་ཕྲང་བཟོ་
ནི་ཚུ་སང་དགོ། 
གྱེན་སྲུང་བཙུགས་ནི། ས་རུད་ཆད་ནི་གི་
ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཤིང་
བཙུགས་ནི། 

 ཆུ་རྐ་དང་ཆུ་ས་འདམ་ས་གི་
ས་ཁོངས་༡༠ ནང་སྲུང་སྐྱོབ་
དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི། 

འཐུང་ཆུ་སྙོམ་སྤེལ་གྱི་བར་ཆད། ཆུ་རྐའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ 
ཆུའི་ནུས་ཤུགས་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་ 
ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་
ཤེས་ཚོར་ འཚོ་ཐབས་ལ་སོགས་པའི་
རིགས་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་འོས་འབབ་
བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ། 
 

 ཆུའི་རྐ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་རཝ། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ ཆུ་གི་ས་
གོ་ཉུང་སུ། 

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་འཐུང་ཆུ་སྤྱོད་
ནི་གི་དོན་ལུ་ རཝ་གི་ཕྱི་ཁར་རང་བཞིན་
གྱི་ཅ་ཆས་ལས་བརྟེན་པའི་ཆུ་དོང་བཟོ་ནི། 

  རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་
རྐྱེན། 

རྩེ་ལོག་ཅན་ལྕགས་སྐུད་ཀྱི་རཝ་མེན་པ་
དྲྭ་མིག་ཅན་ལྕགས་སྐུད་ཀྱི་རཝ་རྐྱབ་
དགོ། 

  འཐུང་ཆུ་སྙོམ་སྤེལ་གྱི་བར་རྐྱེན། ཆུ་རྐའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ 
ཆུའི་ནུས་ཤུགས་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་ 
ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་
ཤེས་ཚོར་ འཚོ་ཐབས་ལ་སོགས་པའི་
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
རིགས་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་འོས་འབབ་
བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ། 
 

 མི་སྡེ་༢༠ གི་ཆུ་མཛོད་ནང་ 
ཆུ་བསགས་ནི་དང་བཀྲམ་
སྤེལ་གྱི་ལམ་ལུགས། 

ས་སྤྱོད་འབྲེལ་འཛིང་། བཟོ་སྐྲུན་ཆུང་ཀུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་
ཚུ་ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་ནང་ཆགས་ནི་མེདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 
ཆུའི་བསགས་མཛོད་བཙུགས་ནི་གི་དོན་
ལུ་ མི་སྡེ་ལས་ཉོག་མེད་གནང་བ་ལེན་
དགོ། 

  ལམ་སྲོལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་རྒྱལ་
རབས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཚུ་ལུ་
གནོད་པ། 

རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ལམ་སྲོལ་
གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་མཛེམ་དགོ། 
ས་གནས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུའི་ངོ་
རྟགས་ལུ་མི་གནོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་
དྲན་ཐོ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
གལ་སྲིད་ ལམ་སྲོལ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ མི་
ཀྲར་༡༠༠ གི་ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ས་ཁོངས་གཞན་
གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་ ས་གནས་ཀྱི་
མི་སྡེ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒེད་འོག་ རྫོང་ཁག་
དང་སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལས་ འཆར་
གཞི་དང་ས་ཁོངས་མ་བཟོ་བའི་སྔ་གོང་
ལས་ཉོག་མེད་གནང་བ་ལེན་དགོ། 
 

 ཆུ་རྐ་དང་ཆུ་འདམ་ས་གི་ས་
ཁོངས་༡༠ ནང་སྲུང་སྐྱོབ་
དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི། 

འཐུང་ཆུ་སྙོམ་སྤེལ་གྱི་བར་ཆད། ཆུ་རྐའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ 
ཆུའི་ནུས་ཤུགས་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་ 
ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་
ཤེས་ཚོར་ འཚོ་ཐབས་ལ་སོགས་པའི་
རིགས་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་འོས་འབབ་ཚུ་
བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། 
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གྲུབ་འབྲས།/ལཱའི་ཐུམ་ཚན། ལས་སྣ་ཚུ། ཕན་གནོད་ཚུ། ཉེན་ཕབ་ཐབས་ལམ་ཚུའི་རྒྱབ་སྣོན། 
ཆུའི་འགྱུར་བགྲོད་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་
ནི། 

 སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཞབས་
ཏོག་གི་དོན་ལུ་གླ་འཐུས་
སྤྲོད་ལེན་གསར་བཏོད། 

འོང་འབབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་འགན་
ཁུར་བདག་དབང་གི་འབྲེལ་
འཛིང་། 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་
མི་དང་ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་
སྟངས་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་འཐུས་སྤྲོད་
ལམ་འཆར་གཞི་ནང་བཅའ་མར་
གཏོགས་བཅུག་ནི་དང་ སྲིད་བྱུས་
བརྩམས་མི་ཚུ་གི་ཁ་སྐོང་སྦེ་ས་གནས་ཀྱི་
འཆར་གཞི་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། 

 

ཆ༽ གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད། 

༡༧. འབྲུག་གི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་འདིའི་དབང་ཁྱབ་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ་ ལས་རིམ་ལྟ་རྟོག་
དང་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ཕོ་མོའི་མཁས་མཆོག་ཅིག་ཡོད་པའི་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་ཅིག་གསར་བཟོ་འབད་ནི་ཨིན། 
ལས་འགུལ་འདི་གིས་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ནི་ཨིན། 
གནད་དོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ཡོངས་རྫོགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་
བའི་འགན་འཁྲི་ཆ་མཉམ་ འབྲུག་གི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་ལས་རིམ་ལུ་ཕོག་ནི་དང་ ས་ཁོངས་གཞི་བཙུགས་དང་ཆ་གནས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ 
ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་བརྒྱུད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ས་ཁོངས་གཞི་བཙུགས་མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན། 

༡༨. དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ཡང་ གྲུབ་འབྲས་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་འོག་གི་ལཱའི་ཐུམ་ཚན་གྱི་
དོན་ལུ་ རང་སོའི་མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་བཞི་པའི་འོག་གི་ལཱའི་ཐུམ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཏཱ་ར་
ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཡིག་ཚང་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་འབད་ནི་ཨིན། མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་ཏཱ་ར་ཡ་ན་ཞི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས་ གཞི་
བཙུགས་དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་ཕྱི་སེལ་(འོས་ཚད་)དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་གནས་ཡོད་མེད་  དམིགས་བསལ་
ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ནམ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་དང་ འབྲུག་
རྒྱལ་གཞུང་གི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ནང་ལུ་འཁོད་ཡོད་པའི་གན་ཚིག་ཚུ་ལུ་གནས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་ ཡང་ན་ ལས་འགུལ་གྱི་རང་
བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ ཡང་ན་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་ཕོགཔ་
ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ཉོག་མེད་ཡི་གུ་ ཆོག་ཐམ་ངོས་ལེན་ ཡང་ན་ གནང་བའི་
ཡིག་ཆ་ཚུ་ལེན་ནི་གི་འགན་ཁུར་ཡང་ཕོགཔ་ཨིན། མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ ས་
གནས་གོང་འཕེལ་དང༌འབྲེལ༌བའི༌གནད༌དོན༌ཚུ་གུ་ ས་གནས་གཞུང་དང་བདག་སྐྱོང་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་
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ལས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་གཞི་བཙུགས་མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་གིས་ ཁེ་
གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཆམ་ཤོས་སྦེ་ལཱ་འབད་ནི་དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

༡༩. འབྲུག་གི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་ ལས་སྣ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་ནི་གིས་མ་ཚད་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་
འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་མེད་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།  རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་གུ་གཞི་བཙུགས་སྙན་
ཞུ་འབད་ནི་འདི་ ས་ཁོངས་གཞི་བཙུགས་མཉམ་འབྲེལ་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་  ལས་
འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ཕོ་མོའི་མཁས་མཆོག་ལུ་   ཟླ་གསུམ་རེ་གི་དུས་དེབ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

༢༠.   ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ཕོ་མོའིམཁས་མཆོག་གིས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་གཞི་
བཙུགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལོ་ཕྱེད་སྙན་ཞུ་འདི་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ་བརྒྱུད་དེ་ལས་འགུལ་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་ནི་དང་ ལས་
འགུལ་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཇཱར་མ་ནི་གི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་གཞི་
བཙུགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ། རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་གཤིས་གསར་བཏོད་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་
སྐྱོང་གཞི་བཀོད་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་འདི་ ཇར་མ་ནི་གི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་དང་རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་
གཤིས་གསར་བཏོད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རིམ་སྒྲིག་བཟོ་ཡོད་མི་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིན། 

༢༡. རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ ལས་འགུལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལོ་ཕྱེད་
བསྐྱར་ཞིབ་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་འགུལ་རིམ་སྒྲིག་བརྒྱུད་དེ་ ལོ་ཕྱེད་ཚུན་རང་དབང་ཅན་གྱི་ ལོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ལས་
འགུལ་གྱི་ལོ་མཇུག་གི་སྐབས་ལུ་ མཐའ་མཇུག་གི་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན།  

༢༢. ཉེན་སྲུང་དང་ཕོ་མོའི་མཁས་མཆོག་གིས་ཡང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ཆ་གནས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་སྙན་ཞུ་ཚུ་ 
ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུའི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དབང་
ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་དང་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནི། 

ཉེན་སྲུང་དང་ཕོ་མོའི་མཁས་མཆོག་གིས་གྲོགས་རམ་འབད་མི་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་ཡང་། 

 ཉོག་མེད་གནང་བ་ཚུ་ལེན་ནི་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟང་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཚུ་ག་སྒྲིག་འབད་ནི། 
 གནས་རིམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟང་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་

འཆར་གཞི་ཚུ་གི་གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 
 ཁེ་གྱོང་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི། 
 སྙན་ཞུ་དང་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི། 

 
ཇ༽ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་ལུ་ཕན་གནོད་ངོས་འཛིན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས། 
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༢༣. གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ཧོངས་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་མེད། དེ་ཡང་ (༡) འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་
ལས་ཚོགས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་ ༡ཀ་དང་ ༡ཁ་ ཡང་ན་ ༢ པ་སྦེ་དབྱེ་མིའི་འབུཔ་སྨན་གང་རུང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་ནང་གལ་
གཏོགས་འབད་དགོ་པའི་ལས་སྣ། ཕྱི་རྒྱལ་ལས་འཐོན་པའི་རིགས་སྣ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟེ་བ་དང་ འབྲུག་སོ་ནམ་དང་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་
དོན་དབང་འཛིན་ལས་ གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་འགོ་བཙུགས་མི་ཆོག། མི་ངོམ་ཚུ་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་དོན་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ དངོས་
གཟུགས་སྤོ་བཤུད་འབད་དགོ་པའི་ལས་སྣ། ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣའི་དོན་ལུ་ གཏན་འཇགས་སྦེ་སྒེར་ས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་ལས་སྣ་དང་ 
ངེས་ཏིག་ཤིང་ཚུ་བརྡབ་ནི་དང་ ས་གཏེར་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་མེདཔ་ཨིན། 

ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་གང་རུང་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ འབྲེལ་ཡོད་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ལས་འགུལ་ལས་སྣ་ཕྱི་སེལ་འོས་འབབ་་
འབྲི་ཤོག (ཟུར་སྦྲགས་༣) པའི་ནང་ ལས་སྣའི་རང་བཞིན་དང་དེའི་ཆགས་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀང་དགོ། འབྲི་ཤོག་དེའི་ཆ་
ཤས་༡ པའི་ནང་ ལས་འགུལ་གྱི་སྐོར་ལས་གཞི་རྟེན་ཁ་གསལ་ཡོད། འབྲི་ཤོག་དེའི་ཆ་ཤས་༢ པའི་ནང་ ཆགས་གནས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཡོདཔ་དང་ སྔ་
གོང་ཕྱི་སེལ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ཆ་ཤས་དེའི་ ཁྱད་ཆོས་གང་རུང་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པ་ ཡང་ན་ ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་
ལས༌སྣ་ཚུ་འོས་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ནི་ཨིནམ་དང་ ལས་འགུལ་ ཡང་ན་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ལས་སྣ་གི་ས་གནས་འགྱུར་བཅོས་
འབད་དགོ། ལས་འགུལ་མ་དངུལ་གྱི་དོན་ལུ་འོས་ཚད་ཚང་བའི་ འོས་ལྡན་གྱི་ལས་སྣ་གང་རུང་ཅིག་གི་ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ སྒྲིག་བཀོད་ནང་མ་ཚུད་ཚུན་ 
འོས་འབབ་ཕྱི་སེལ་གྱི་བྱ་རིམ་འདི་ ལོག་ལོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༢༤. གལ་སྲིད་ ཡན་ལག་༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ལས་སྣ་ཅིག་འོས་འབབ་ཡོད་པ་ཅིན་  རང་བཞིན་དང་མི་སྡེ་ཕྱི་སེལ་གྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་འདི་ ཡན་
ལག་༣ པའི་ ཉེན་སྲུང་འོས་འབབ་དང་ ཕན་གནོད་ཕྱི་སེལ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་འབད་ནི། འབྲེལ་ཡོད་གཞི་བཙུགས་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ འབྲི་ཤོག་
གི་ཡན་ལག་༣ པའི་ དམིགས་བསལ་དྲི་བ་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ལས་སྣ་གིས་ རང་བཞིན་དང་མི་སྡེ་ལུ་
ཕན་གནོད་སྐོར་ སྤྱིར་བཏང་བཅུད་དོན་ཚུ་བྱིན་ནི་  དགོས་མཁོའི་ཉོག་མེད་གནང་བ་ཚུ་བཀོད་རིས་འབད་ནི་དང་ ཁ་སྐོང་བརྟག་ཞིབ་ ཡང་ན་ ཉེན་སྲུང་
ཡིག་ཆ་ག་ཅི་འབད་རུང་ (དཔེར་ན་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་རིམ) ག་སྒྲིག་གི་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཉ༽ རང་བཞིན་གནས་སྟང་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནིའི་ལམ་སྟོན། 

༢༥.  གལ་སྲིད་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་ཕྱི་སེལ་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་གིས་ དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རང་
བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མ་མཐུན་པ་ ཡང་ན་མི་སྡེ་ལུ་གནོད་གང་རུང་ཡོད་པའི་ངེས་འཛིན་བྱུང་ན་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ས་གནས་དང་
ལས་སྣ་ དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་གནས་སྟང་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་དགོ། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་
གཞི་འདི་ཡང་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ག་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་
བཀོད་འདི་ནང་གི་ ལམ་སྟོན་ཉེས་ཤེས་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོ། 

༢༦. རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་གིས་ དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ལས་བརྟེན་ རང་བཞིན་གནས་
སྟངས་དང་མི་སྡེ་ལུ་ འབྱུང་སྲིད་པའི་གནོད་རྐྱེན་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  གནོད་རྐྱེན་དེ་ཚུ་ མར་ཕབ་དང་བཀག་ནིའི་འགན་དབང་གི་ ཐབས་
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ལམ་དངོས་སུ་ཚུ་བཀོད་རིས་འབད་དགོཔ་དང་ཐབས་ལམ་དེ་ཚུ་ (གཙུག་སྡེའི་སྒྲིག་བཀོད་ ལཱ་འགན་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ གྲོས་བསྟུན་དང་སྙན་ཞུའི་བྱ་
རིམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་རིམ་སྒྲིག་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ཏ༽  ལྟ་རྟོག། 

༢༧. རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་དང་གཅིག་ཁར་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་འདི་ ག་སྒྲིག་དང་
གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གནས་རིམ་སོ་སོའི་ནང་ གཙུག་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཐྱིལ་ཕྱིན་སྦེ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ཨིན།  

(༡) ལས་འགུལ་གྱི་གནས་ཚད་ཁར་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི།  རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ཀྱི་གཞི་བཙུགས་དང་ ལས་
འགུལ་གྱི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉེན་སྲུང་གི་ལས་སྣ་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་རྟོག་གི་དོན་ལུ་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་ འབྲུག་ལས་རིམ་གྱི་ལས་
འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་འགན་ཁུར་ཕོགཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་གྱི་ ཉེན་སྲུང་དང་ཕོ་མོའི་མཁས་མཆོག་གིས་ 
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་སྣའི་ས་ཁོངས་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལཱ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ མངའ་སྡེ་
ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་ ཏཱ་ར་ཡ་ན་གི་ས་ཁོངས་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་འབད་དགོ། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་
སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཆ་གནས་ལྟ་རྟོག་ནང་ ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་ཚུད་ནི་དང་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་
ཤུལ་བརྟག་འབད་དེ་བསལ་དགོ། རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་གཤིས་གསར་བཏོད་ཀྱིས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ལྟ་རྟོག་གི་དམིགས་ལཱ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་
ཨིན། 

(༢) ས་ཁོངས་ལས་སྣའི་གནས་ཚད་ཁར་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི། འབྲེལ་ཡོད་མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་ ཏཱ་ར་ཡ་ན་གི་ས་ཁོངས་ཡིག་
ཚང་གིས་ རང་ལུ་ཚད་འཛིན་དང་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་དང་ལེན་འབད་དགོ། ཟླ་གསུམ་རེའི་ནང་ རང་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་བའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ལས་འགུལ་
འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཕྲལ་འབྱུང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཆོག། མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་ ཏཱ་ར་ཡ་ནའི་ས་ཁོངས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཞབས་
ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་གིས་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་གནས་མ་གནས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་འགན་ཁག་ཚུ་འབག་དགོཔ་དང་ ལས་
འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣའི་མ་དངུལ་སྤྲོད་ནི་འདི་ བསམ་པ་རྫོགས་པའི་ཆ་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་བཞིན་གནས་
སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ ཡང་ན་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་གི་དམིགས་བསལ་ལས་སྣ་ཚུ་དང་འབྲེལ་
མཐུད་འབད་དགོ། 

(༣) དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི། སྔར་
ལས་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་བརྡ་སྤྲོད་ཚར་བའི་ ལོ་བསྟར་གྱི་ཆ་གནས་ལྟ་རྟོག་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་
དང་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་འབདཝ་མེདཔ་ ཡང་ན་ འཕྲལ་འབྱུང་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་གནས་ལྟ་རྟོག་ཚུ་འབད་ནི་ཨིན། ཆ་གནས་ལྟ་རྟོག་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་ དབང་
ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལོ་བསྟར་ཆ་གནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ ཡང་ན་ རང་བཞིན་
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གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་གནང་བའི་གནས་ཚིག་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ དུས་ཚོད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཕུལ་དགོ། དེ་མ་ཚད་ ལས་འགུལ་ཞལ་བཀོད་
ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ལས་འགུལ་འབྲེལ་མཐུན་ལས་ཚན་གྱིས་ གོང་གསལ་སྙན་ཞུ་འདི་ཕུལ་དགོཔ་དང་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་གྱི་ ངོས་ལེན་
ཐོག་ལུ་ སྙན་ཞུ་འདི་ ཇཱར་མ་ནི་གི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་དང་རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་གཤིས་གསར་བཏོད་ལུ་ འབྲུག་གི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་
དངུལ་གྱིས་ཕུལ་དགོ། 

ཐ༽ ཉོག་སེལ། 

༢༨. ལས་འགུལ་གྱི་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་གྱིས་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་མི་ངོམ་གྱི་ འདྲི་དཔྱད་ བསམ་འཆར་ ཚ་གང་དང་ ཉོག་བཤད་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་
དང་ངོས་ལེན་འབད་ནི། ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་འདི་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་གྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་སྦེ་ཚུད་ནི་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་
ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་དང་དཀའ་ངལ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

༢༩. གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ མཚམས་འཛིན་མེད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཚུད་དགོ། དེ་ཡང་ ༡༽ ལས་འགུལ་ ཡང་ན་ ལས་འགུལ་
གཞི་བཙུགས་ཆ་ཤས་ཀྱི་ལས་སྣ་གི་ ལས་གཡོགཔ་ ཡང་ན་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་གཞན་ཚུ་གིས་  གཡོ་སྒྱུ་ ལོག་སྤྱོད་ ཡང་ན་ ངན་ལྷད་འབད་
ཡོད་བའི་ཉེས་བརྫོད་བཀལ་ནི། ༢༽ ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ ཡང་ན་ ལས་འགུལ་གྱི་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ལས་བརྟེན་ 
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནི་དང་ ༣༽ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ནང་ ལཱ་འབད་བའི་སྒང་ཡོད་མི་ གཏན་འཇགས་
དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་བཀོད་པའི་ ཉོག་བཤད་དང་དཀའ་ངལ། 

༣༠. ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་ ལས་འགུལ་གྱི་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་འབད་ནི། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེའི་
ཉེན་སྲུང་མཁས་མཆོག་གིས་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཕྲན་འོག་གི་ ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་སྡེ་ཚན་གྱི་ འགོ་འཛིན་འབད་ནི།  

ད༽ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི། 

༣༡. ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ལས་ གནང་བ་ཐོབ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལས་འགུལ་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མེད་
ཐབས་མེད་པའི་དམིགས་གཏད་དང་ལས་སྣ་ཚུ་ འཆར་བཀོད་འབད་ནི། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་སྡེའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་ལངམ་སྦེ་ བྱིན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན། ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་གཤམ་གསལ་
གྱི་ས་གོ་ཚུའི་ ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནི། 

 བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཕྱི་ཁའི་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ཚུ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་
ཉམས་སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས། 

 རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
 འབྲེལ་གཏོགས་ཐོག་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་གི་བྱ་རིམ་དང་ལྷན་ཐབས་འབད་ནི།  
 དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི། 
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ན༽   གསལ་བསྒྲགས། 

༣༢. ཕན་གནོད་འབྱུང་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ཀྱི་
དགོས་མཁོ་དང་ཁས་ལེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་ལན་འབད་ནི། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ བཅུད་དོན་གསལ་
བཤད་ཚུ་རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོའི་ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་ ཇཱར་མ་ནི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ནང་ལས་ཡང་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི། དེ་མ་ཚད་ འདྲ་ཤོག་ཚུ་ འབྲུག་གི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་
སྡེ་ཕྲན་ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ རང་སོའི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ 
འགན་ཁུར་ཧྲིལ་འབུམ་འབག་མི་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་དང་ ཏཱ་ར་ཡ་ན་གི་ས་ཁོངས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ཡང་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི། ལས་
འགུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕོ་མོའི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དམིགས་བསལ་ལས་སྣའི་ཡངས་ཆག་འཆར་གཞི་ཚུ་ ཕན་
གནོད་འབྱུང་མི་མི་སྡེ་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཁེ་གྱོང་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ག་ར་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། གསལ་བསྒྲགས་
འདི་ ཕན་གནོད་འབྱུང་མི་ཚུ་གིས་ ཁས་ལེན་དོན་ལུ་ དོན་ཁུངས་ཅན་དང་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་སྦེ་འོང་དགོ།  དགོས་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཡངས་ཆག་
འཆར་གཞི་གི་བཅུད་དོན་གསལ་བཤད་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ ཡང་ན་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོགས་མེད་ཀྱི་
ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་ཚུ་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ ཏཱ་ར་ཡ་ན་དང་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་ཚུ་ནང་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

པ༽ འཆར་དངུལ། 

༣༣. རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཡོངས་བསྡོམས་དགོས་མཁོའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཚད་
རྩིས་འདི་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ ༢༦༩,༧༢༡ ཐམ་པ་ཨིན། ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་ཚད་རྩིས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་
གཞི་བཀོད་ཀྱི་ དོན་ཚན་༡༡ པའི་ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས། 

 

 

 

 
 

 


