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 ༢. མང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཞན་ཚུ་ནང་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ ༤༠
 ༣. ༢༠༠༥ གི་མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ག་བསྡུར་དང་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ 
 འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨ་མི་རི་ཀ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཕན་ཚུན་གྱི་བརྡ་དོན་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ ༤༥
 ༤. མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཞི་བཀོད་ ༥༤
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ཨེ་དྲི་བི་ – ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།
ཨེ་དྲི་ཨེཕ་ – ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ།
ཨེ་ཨེཕ་དྲི་བི་ – ཨཕ་རི་ཀཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།
སི་པི་ཨེས་ – རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས།
དྲི་ཨི་སི་ – གོང་འཕེལ་ནུས་ཕན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་།
དྲི་ཨི་ཨར་ – ཕྱི་འབྲེལ་མཐུན་འབྲེལ་ལས་ཁུངས།
དྲི་ཨེམ་སི་ – གོང་འཕེལ་གྱི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ།
ཨི་བི་ཨར་དྲི་ – ཡུ་རོ་པིཡཱན་ བསྐྱར་བཟོ་དང་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།
ཨི་ཨའི་ཨེ – མཐའ་འཁོར་གནོད་པ་བརྟག་ཞིབ།
ཨི་ཨའི་བི་ – ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་མ་རྩ་དངུལ་ཁང་།
ཨའི་ཨེ་པི་ – རང་དབང་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་པ།
ཨའི་དྲི་བི་ – ཨ་མི་རི་ཀ་ ཕན་ཚུན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།
ཨའི་ཨི་དྲི་ – རང་དབང་བརྟག་ཞིབ་ལས་ཁུངས།
ཨའི་ཨི་ཨི་ – འགོ་ཐོག་མཐའ་འཁོར་དབྱེ་ཞིབ།
ཨའི་ཨེཕ་སི་ – རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན།
ཨའི་པི་པི་ – ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུའི་འཆརགཞི།
ཨའི་པི་ཨེས་ཨེ་ – འགོ་ཐོག་དབུལ་ཕོངས་དང་མི་སྡེའི་དབྱེ་དཔྱད།
ཨེམ་ཨའི་ཇི་ཨེ་ – མང་ཕྱོགས་མ་རྩ་གན་ལེན་ལས་སྡེ།
ཨེན་ཇི་ཨོ་ – གཞུང་མིན་ལས་སྡེ།
ཨོ་ཨེ་ཨའི་ – ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་གཅིག་བསྒྲིལ་ཡིག་ཚང་།
པི་དྲི་ཨེས་ – ལས་འགུལ་གནས་སྡུད་འབྲི་ཤོག།
པི་དྲི་ཨེ་སི – མི་དམང་ཕྱིར་བཤད་བསླབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་།
ཨར་སི་ཨེས་ – ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས།
ཨར་ཨར་པི་ – སྲིད་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འདེབས།
ཀྲི་ཨེ་ – ཁྱད་རིག་ལས་རོགས།

བསྡུ་ཡིག།
མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡
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ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་སེར་ – ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ལས་རོགས་འབད་མི་ ལས་འགུལ་ ཡངན་   
  ལས་རིམ་གྱིས་ ཕན་པ་གི་ཐགོ་ལས་ ཡངན་ འཚབས་ཆེན་གྱི་གནདོ་པ་བྱུང་མི་     
  མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ།
བཀོད་ཚོགས་ – ལོགས་སུ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཨེ་དྲི་བི་གི་མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་ 
  ལུ་གོ།
བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ –  རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ལུ་ སྦྱོར་འཇུག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ ལས་

རོགས་ ཐོབ་མི་ལུ་གོ།
ཚོང་མགྲོན་པ་ –  རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་མེན་མི་ལུ་ སྦྱོར་འཇུག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་

ལེན་མི་ ཡངན་ གན་ལེན་ཁེ་ཕན་པ་ མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ མ་རྩ་བཙུགས་མི་ 
ཡངན་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་བསྐྱིན་འགྲུལ་སྤྲོད་མི་ ཡངན་ འདི་གིས་མ་རྩ་བཙུགས་མི་ དེ་
དང་ཆ་འདྲ་མི་སྡེ་ཚན་ལུ་གོ།

མཇུག་བསྡུ་ – ཡིག་ཆ་ལུ་འཇུག་པའི་སྐབས་ལུ་ འདི་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་འགན་འཁུར་ཕོག་མི་ ཨེ་དྲི་ 
  བི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་མི་ གནས་རིམ་ཚུན་དང་ དེ་བརྩིས་ཏེ་   
  གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་ལུ་གོ།
མཐའ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ – སྙན་ཞུ་ཅིག་ (༡) ཨེ་དྲི་བི་ལུ་མཐའ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་སྦེ་ཕུལ་ཚར་མི་དང་ (༢) ཨེ་དྲི་  
  བི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ལས་རོགས་འབད་བའི་ལས་འགུལ་ ཡངན་ ལས་རིམ་བཟོ་ནི་ 
  ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དྲོངས་པའི་སྤུས་ཚད་ཅན་སྦེ་གཏན་འཁེལ་ 
  བཟོ་ཡོད་མི། (༣) ཡང་བསྐྱར་འགྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་མེད་མི།
རང་དབང་མེན་པའི་ལས་འགུལ་ – གཤམ་གསལ་ཨིན་མི་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ ཡངན་ གན་ལེན་ མཉམ་བསྡོམ་མ་རྩ་ ཟད་ 
  སོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཟད་འགྲོ་བཏང་མི་ལས་འགུལ་ཅིག་ (༡)འཐུས་ 
  མི་རྒྱལ་ཁབ་ ཡངན་ གཞུང་གིས་གན་ལེན་མ་འབད་མི་ ཡངན། (༢) འཐུས་མི་  
  རྒྱལ་ཁབ་ ཡངན་ གཞུང་གིས་ཨེ་དྲི་བི་ལུ་ གན་ལེན་པ་གིས་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་བའི་ 
  སྐབས་ལུ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ ཡངན་ ཨེ་དྲི་བི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
  བར་ན་གི་གན་ལེན་ གང་མགྱོགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ཡངན་ མཚམས་འཇོག་འབད་ 
  ནི་ ཆ་མེད་གཏང་མ་ཆོག་པའི་ ཆ་རྐྱེན་ཚུའི་འོག་ལུ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ ཡངན་  
  གཏུང་གིས་གན་ལེན་འབད་མི།
རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ – གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་མི་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ ཡངན་ གནང་སྦྱིན་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་  
  གྱི་བདེ་སྒྲིག་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་ཟད་སོང་བཏང་མི་ ལས་འགུལ་གང་རུང་ (༡)འཐུས་ 
  མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་བྱིན་མི་ ཡངན་(༢)འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་གན་ལེན་འབད་མི།
འབད་ཞིནམ་ལས་  – “འབད་ཞིནམ་ལས་” ཆ་འཇོག་ བཀྲམ་སྤེལ་ མཇུག་བསྡུ་ གནང་བ་གྲོལ་ གྲོས་  
  བསྡུར་ སྤྲོད་ནི་ ལྷོད་ནི་ ཕུལ་ནི་ ཟེར་མི་འདི་ འདི་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ལག་ལེན་  
  འཐབ་རུང་མི་དང་ ཆ་འཇོག་ ཡངན་ བཀྲམ་སྤེལ་ མཇུག་བསྡུ་ གནང་བ་གྲོལ་ནི་  
  གྲོས་བསྡུར་ སྤྲོད་ནི་ ལེན་ནི་ ཕུལ་ཏེ་ བདུན་ཕྲག་གཉིས་ལས་མ་ཕྱི་བར་ (ཉིན་  
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རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡
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བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ ཨར་ཨེམ་ནག། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་དང་ ཁྲི་འཛིན།
 ཨར་ཨེལ་ཀྲི་ དྲའོ་སཱོན། དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ དྲུང་ཆེན།
  ཇེ་ཨེཆ་ཧོཝ་ལེནདྲ། དོན་གཅོད་ཡོངས་ཁྱབ། དོན་གཅོད་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་།
 ཀེ་ས་ཀའི། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ ཐབས་བྱུས་དང་སྲིད་བྱུས་ལས་ཁུངས།
  པི་སི་ཨར་ཀུའི་ག་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ སྒེར་སྡེ་ལག་ལེན་ལས་ཁུངས།
  ཇེ་མི་རེན་དྲ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ དབུས་ཕྱོགས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ཨེ་ཤི་ཡ་ལས་

ཁུངས། 
  ཨེགསི་ཡའོ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ ལུང་ཕྱོགས་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ལས་

ཁུངས། 
  ཨེ་ཀུཡོན་ མདོ་ཆེན་གཙོ་བོ་ ཕྱི་འབྲེལ་མཐུན་འབྲེལ་ལས་ཁུངས།

བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ ཨེ་ཀུཡོན་ མདོ་ཆེན་གཙོ་བོ་ ཕྱི་འབྲེལ་མཐུན་འབྲེལ་ལས་ཁུངས།

བསླབ་སྟོན་པ་ ཨེས་ཧོ་ ཕྱི་འབྲེལ་མཐུན་འབྲེལ་མཁས་མཆོག་གཙོ་བོ། དྲི་ཨི་ཨར།

སྡེ་ཚན་འགོ་འཁྲིདཔ་ དྲི་རོཆ། རྒྱུན་འབྲེལ་མཁས་མཆོག། (བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་) དྲི་ཨི་ཨར།

སྡེ་ཚན་འཐུས་མི་ ཨེལ་ཀྲི་ན་ཟར་བེ་ཀོ་བ། དོན་གཅོད་གོང་མ། ཨོ་ཇི་སི།
 ཀེ་མཱུལ་ཀུའི་ནི། དོན་གཅོད་གོང་མ། ཨོ་ཇི་སི།
 ཨེསི་ཧུ་པར། རྒྱུན་འབྲེལ་མཁས་མཆོག་གོང་མ། དྲི་ཨི་ཨར།
  ཨེན་ཨི་སི་ཝི་ལ་ལུཟ། རྒྱུན་འབྲེལ་འགོ་དཔོན(བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་) དྲི་ཨི་ཨར།
  ཨར་པི་ཨེས་མ་མོ་ནོང་། མཉམ་རོགས་རྒྱུན་འབྲེལ་མཉམ་འབྲེལ་པ། (བརྡ་དོན་ཕྱིར་

བཤད་) དྲི་ཨི་ཨར། 

མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡



༡

འཛིན་སྐྱོང་བཅུད་དོན།

འདི་ཡང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་འདི་ གཙུག་སྡེ་གིས་རང་གིས་ ཕྱག་ཞུ་སའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ 
དྭངས་གསལ་དང་ འཁྲི་འགན་གྱི་དོན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་ལུ་
ལམ་སྟོན་འབད་མི་ རྒྱུན་གནས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཨིན། སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་ 
དྭངས་གསལ་དང་ འཁྲི་འགན་འདི་ གོང་འཕེལ་གྱི་ནུས་ཕན་གྱི་དོན་
ལུ་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། ཨེ་དྲི་བི་གི་ ཨེ་
ཤི་ཡ་དང་ པེ་སི་ཕིག་ནང་ དབུལ་ཕོངས་མེདཔ་བཟོ་ནི་གི་འཆར་སྣང་
འདི་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུའི་དགོས་མཁོ་ཧ་གོ་ནི་
དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་གིས་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ཨེ་དྲི་བི་གི་ཁག་འགན་
དང་ ལག་ལེན་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད་བ་ཅིན་ གྲུབ་མི་ཚུགས་
ནི་ཨིན་པས། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་དེ་ནང་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་
མཐུན་འབྲེལ་གཉིས་ཆ་རའི་སྐོར་ལས་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་
འཐུས་མི་ཚུ་དང་ བསམ་འཆར་གྱི་འགོ་འཁྲིདཔ་དང་གྲོས་ཆོད་བཟོ་མི་
ཚུ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ ཤེས་ཡོན་མཁས་མཆོག་ བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་ལས་ཨེ་
དྲི་བི་གི་ལས་དོན་ཚུ་གིས་ཕན་གནོད་ཡོད་མི་མི་ཚུ་ལུ་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ནི་
དང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཀུན་ཚང་གི་ལམ་སྟོན་ཡིག་
ཆ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད། ཨེ་དྲི་བི་གི་གཙུག་སྡེའི་གཞུང་སྐྱོང་གི་ཡན་
ལག་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ སྲིད་བྱུས་དེ་གིས་ མི་ཚུ་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་
གི་ལག་ལེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བལྟ་སྤྱོད་འབད་ནི་ 
གསལ་བཤད་འབད་ནི་ཚུའི་ཐོབ་དབང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། དེ་མ་
ཚད་ དེ་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ འཁྲི་འགན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ 
མཐར་ཐུག་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་གོང་འཕེལ་གྱི་ནུས་ཕན་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་
ནི་ནང་ རྒྱུན་འབྲེལ་འདི་གལ་ཆེ་བའི་འགན་འཁུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
བཀོད་དེ་ཡོད། 

སྲིད་བྱུས་༢༠༠༥ གི་བསྐྱར་ཞིབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་འདི་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་༥ གི་རྒྱབ་ལས་ ཀུན་
ཚང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོད། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ འདི་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་འགྱུར་བཅོས་
ཚུ་གྲོས་འདེབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༢ པའི་ནང་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ནང་ དང་འདོད་

ཅན་གྱི་ངོ་རྐྱང་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡི། གྲོས་བསྟུན་
གྱི་ཟིན་བྲིས་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༦ པ་དང་༡༡ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་
འབད་ཡི། སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གྲོས་བསྟུན་ག་དེ་མང་མང་ ཨེ་ཤི་ཡ་
དང་ པེ་སི་ཕིག་གི་ནང་འཁོད་དང་ཕྱི་ཁ་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་འཐུས་མི་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་ནང་གི་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་འབད་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་
གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལཱ་ཤུལ་དང་རྒྱུན་འབྲེལ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཁོང་གི་ཧ་
གོ་ཐངས་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱེ་ཞིབ་ཐེངས་
གཉིས་འབད་ཡི། ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་ར་ལས་ལྷོད་མི་ 
བསམ་འཆར་ཚུ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གོ་རྟོགས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
སྙན་ཞུ་ཚུ་ལུ་ཡང་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད།.

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་དང་གཅིག་ཁར་ཉམས་མྱོང་། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ 
ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་
མང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚུ་གི་གྲལ་ཁར་ ཡར་འཕེལ་ཅན་
དང་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཀྱི་མདུན་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་པའི་བརྩི་འཇོག་
འབད་དེ་ཡོད། དེ་ལས་ཚུར་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་མི་དམང་རྒྱུན་
འབྲེལ་ནང་གལ་ཆེ་བའི་ལེགས་འགྱུར་ཚུ་འབད་ཡི། སྲིད་བྱུས་འདི་
གིས་ ཨེ་དྲི་བི་ནང་འཁོད་ལུ་རང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་འགྱུར་བཅོས་གཙོ་
ཅན་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་
འདི་ ད་ལས་ཕར་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལས་འགུལ་ག་ར་གི་དོན་ལུ་ གནས་
ཚད་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་གྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཅིག་སྦེ་བརྩི་འཇོག་
འབད་དེ་ཡོད། འཛམ་གླིང་གཅིག་གཏད་ཀྱིས་ པར་བསྐྲུན་འབད་
མི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འཁྲི་འགན་སྙན་ཞུ་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ དྭངས་གསལ་གྱི་ལེགས་ལྡན་ལག་ལེན་གུར་ སྐུགས་ཚད་
བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ ཐོབ་སྟེ་ཡོད། ཨེ་དྲི་བི་གི་ ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་
བྱུས་ སྲིད་བྱུས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་འདི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་རྒྱབ་
ཁུངས་ཡར་སེང་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་དང་ དམིགས་
གཏད་ཅན་གྱི་བརྩོན་ཤུགས་ཧེང་བཀལ་བྱུངམ་མ་ཚད་ རང་གི་ལཱ་གི་
སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཏེ་ཡོད། ཨེ་
དྲི་བི་གིས་ ཕྱིར་སྤེལ་ལས་དོན་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་འཛོམས་དང་ 
ཞལ་འཛོམས་གལ་ཅན་ཚུ་ནང་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ 
གསལ་བཤད་ཀྱི་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་ འདི་གི་རྒྱབ་ཁུངས་
ཚུ་ ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡར་སེང་འབད་དེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་

མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡



༢

༢༠༠༥ ལས་ཚུར་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ཡིག་
ཆ་ཚུ་བཙུགས་ནི་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་༡༤༥ གིས་ཡར་སེང་
སོང་སྟེ་ཡོད། ཕྱི་ལས་བརྡ་དོན་དགོས་མཁོ་བཀོད་མི་༦༠༠༠ ལྷག་
ཙམ་ཅིག་འཐོན་ས་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གནད་དོན་བརྒྱ་ཆ་༩༥ དེ་
ཅིག་ལུ་བརྡ་དོན་བྱིན་ཡི།.

གནས་སྟངས་འགྱུར་བཅོས། ཡར་འཕེལ་ལེ་ཤ་འཐོནམ་ད་གཅིག་
ཁར་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་དོ་རུང་ མ་འོངས་པ་ལུ་ དེ་བ་ཡང་ལྷག་པའི་
དྭངས་གསལ་བཟོ་ནི་ལུ་ཁས་བླངས་ཡོད། མི་དམང་འདུས་ཚོགས་
འདུའི་དྭངས་གསལ་མང་སུ་བཟོ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་མི་འདི་གིས་ 
མི་དམང་གི་རེ་འདོད་ཚུ་ཡར་འཕར་འབད་དེ་ཡོད། འཕྲལ་ཁམས་ལུ་ 
མང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་ དྭངས་གསལ་ཡར་སེང་
འབད་མི་ བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་ སྲིད་བྱུས་གསརཔ་ངོས་ལེན་འབད་
ཡོདཔ་ ཡངན་ དེ་གུར་ལཱ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། གནད་དོན་
ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ དཔྱེ་སྟོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ཏེ་ཡོད་
རུང་ གནད་དོན་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ཤུལ་མ་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
ཏེ་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་གནས་རིམ་འདི་ཡང་ དོ་འགྲན་
གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁར་བཀལ་ནི་དགོཔ་
ཡོད། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གིས་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་བརྡ་
དོན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ལྷོད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ 
བརྩོན་ཤུགས་ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་ཡང་ཡོད། ཐབས་རིག་གསརཔ་ 
མི་སྡེ་ཡོངས་འབྲེལ་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཞུ་བསྐུལ་ལ་སོགས་པ་གིས་ 
ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ལུ་ལྷོད་
ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ གོ་སྐབས་གསརཔ་སྒོ་ཕྱེ་བའི་བསྒང་ཡོད། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་སྡེ་ཚན་ལེ་ཤ་ཅིག་
གིས་ ཐབས་རིག་ལུ་སྤྱོད་མ་ཚུགས་མི་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྔར་
སྲོལ་གྱི་རྒྱུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ཚུ་གལ་ཆེཝ་སྦེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་
ཡང་འབད་ཡི། ཐབས་བྱུས་༢༠༢༠ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡུན་རིང་ཐབས་བྱུས་
ཀྱི་གཞི་བཀོད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་མི་འདི་ནང་ ཨེ་དྲི་
བི་གི་ལག་ལེན་དང་ལས་དོན་ཚུ་ནང་ འཁྲི་འགན་དང་ གྲལ་གཏོགས་ 
དྭངས་གསལ་གལ་ཆེ་བའི་ངོས་ལེན་ཡང་འབདཝ་ཨིན།.

སྤྱིར་བཏང་ཐབས་ལམ་དང་ ལག་ལེན་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ། བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་མི་འདི་གིས་ སྲིད་བྱུས་འདི་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐོག་ལས་ལེགས་
ཤོམ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལག་ལེན་ཡང་ལེགས་ཤོམ་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་
ཐག་བཅད་ཅི། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དོན་
གཙོ་བོ་འདི་འགྱུར་བཅོས་མི་འབད། 

སྲིད་བྱུས་གུར་དུས་མཐུན། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་ ཨེ་དྲི་བི་འདི་ ལག་
ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་གིས་ དཔྱེ་སྟོན་པ་སྦེ་བཞག་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་
དོན་ལུ་དགོས་པའི་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་གནད་དོན་ལྔ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
ཡོད། འགྱུར་བཅོས་གཙོ་བོ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན་

(༡) རང་དབང་གི་ཞུ་གཏུགས་ཚོགས་པ་ཐེབས་བཙུགས་
ཡོདཔ། ཞུ་བསྐུལ་ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ནང་
འཁོད་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན་མི་ མི་དམང་
ཕྱིར་བཤད་བསླབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུའི་ཆ་གནས་དང་ བྱ་སྒོ་ཚུ་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ རང་དབང་གི་ཞུ་གཏུགས་
ཚོགས་པ་ཅིག་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་ཨིན།

(༢)  ཡངས་ཆག་ཁ་གསལ་བཟོ་ཡོདཔ། ཕྱིར་བཤད་ལས་
ཡངས་ཆག་ཡོད་མི་གི་ཐོ་ ཁ་གསལ་བཟོ་ཡི། ཕྱིར་བཤད་
ལས་ཡངས་ཆག་ཡོད་མི་ བརྡ་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་བདུན་
གསལ་སྟོན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འགོ་བརྗོད་ཚུ་ཁ་སྐོང་
འབད་ཡི། འབྲེལ་ཡོད་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་དེ་
གིས་ ཡངས་ཆག་གིས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་མཐའ་
དོན་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ཚུ་ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་ ཡངས་ཆག་ལ་ལོ་ཅིག་གི་ཁྱབ་ཚད་དམ་
དམ་བཟོ་སྟེ་ཡོད།

(༣)  བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཟོ་མི་ནང་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་
སྐབས་ཡར་སེང་འབད་ཡོདཔ། བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་
མང་ཤོས་རང་ མི་དམང་དང་བཀོད་ཚོགས་ལུ་གཅིག་ཁར་
སྦེ་རང་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ཨིན། འདི་ཚུ་གི་གྲངས་སུ་ 
འབྲེལ་ཡོད་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་དེབཟུམ་མའི་སྔ་གོང་གི་
ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་ངོས་ལེན་གྱི་དབང་ལས་མ་འགལ་
བར་ རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ཚུའི་དོན་ལུ་བསྐྱིན་འགྲུལ་
དང་ ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་དང་རྒྱལ་ཁབ་
མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཚུ་ 
མི་དམང་གྲོས་བསྟུན་གྱི་བྱ་རིམ་འབད་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས་
དང་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
འདི་གིས་འབད་ ཨེ་དྲི་བི་གི་གྲོས་ཆོད་བྱ་རིམ་ནང་ ཁེ་
གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གི་གྲལ་གཏོགས་ཡར་སེང་འབད་འོང། 
བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཛོམས་འདུ་ཚུའི་ངག་བརྗོད་ལྷད་མེད་
ཀྱི་བཀོད་ཤོག་ཚུ་ཡང་ ལོ་༡༠ གྱི་རྒྱབ་ལས་ཕྱིར་བཤད་
འབད་ནི་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་ནང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་
ཚུའི་ནང་འཁོད་ལུ་ཚུད་མི་ བརྡ་དོན་ཚུད་དེ་མེད་མི་ 
ཡངན་ དེ་ལུ་འབྲེལ་གཏུགས་མེད་མི་ཅིག་དགོ། 

(༤)  མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ། 
སྲིད་བྱུས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ 
གི་ཡིག་ཆ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་
ཐབས་བྱུས་འདི་ཡང་ མི་དམང་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་གཙོ་རིམ་
བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ མཉམ་བསྡེབ་འབད་དེ་ཡོད། ཨེ་དྲི་
བི་གི་མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་འདི་ནང་ ཨེ་ཤི་
ཡ་དང་པེ་སི་ཕིག་ནང་གསར་འཐོན་གྱི་གོང་འཕེལ་གདོང་
ལེན་ཚུའི་ གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་འདི་གི་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་དང་

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡



དུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལག་ལེན་ཚུའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡར་དྲག་གཏང་
ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཚུ་གཤམ་
གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན་: 

(༡)  ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཕྱིར་བཤད། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་
གི་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་དང་ རང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ ཕན་
ཐོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་དང་ མི་དམང་
ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་འདི་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་
ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་འོང་། འོས་
འཚམས་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ བརྡ་དོན་འདི་ ཐབས་
ལམ་གཞན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡང་ཕྱིར་བཤད་འབད་
ཆོག། ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཕྱིར་བཤད་འདི་གིས་ ཆེད་དུ་
བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་དང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་
གྲོས་ཆོད་བཟོ་ནི་ནང་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་
གཏོགས་ནི་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་འོང་། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ 
དེ་མ་ཚད་ ངོ་རྐྱང་གི་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ལུ་ཡང་ བརྡ་
དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་འོང་། སྲིད་བྱུས་ནང་དགོངས་དོན་
གཞན་ཚུ་གིས་བཀག་ཆ་འབད་དེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་
མིན་པ་ཅིན་ བརྡ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་བཀོད་ཚོགས་ལུ་སྤྲོད་
མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཞིནམ་
ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་
དགོ། བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་
ལུ་སྤྲོད་མི་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་མང་ཤོས་རང་ བཀོད་
ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་ ཡངན་ གནང་བ་མ་གྲོལ་བའི་ཧེ་
མ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 
བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་
འཇོག་ ཡངན་ གནང་བ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།

(༢)  ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་སྔོན་དཔྱད། སྲིད་
བྱུས་འདི་ ཕྱིརབཤད་འབད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་སྔོན་དཔྱད་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་བཏོན་མི་ ཡངན་ བཏོན་དགོཔ་
འཐོན་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་གི་
ནང་འཁོད་ལུ་ཚུད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་
མིན་པ་ཅིན་ ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ།

(༣)  བརྡ་དོན་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་
དང་ གསལ་བཤད་འབད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་། ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ལས་དོན་ཚུའི་
སྐོར་ལས་ མི་ཚུ་གིས་བརྡ་དོན་དང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འདྲི་
ནི་དང་ ལེན་ནི་ གསལ་བཤད་འབད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ལུ་
ངོས་འཛིན་ཡོད། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དུས་ཐོག་
ལུ་དང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སྤྱོད་ལམ་

གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་འབྲེལ་ཚུ་རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཡོད་
པའི་ དགོས་མཁོ་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། དུས་མཐུན་
བཟོ་བའི་ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་རྒྱུན་འབྲེལ་ཚུ་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་ནུས་ཕན་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ ཐབས་བྱུས་
༢༠༢༠ དང་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་གཅིག་མཚུངས་ཡོདཔ་ངེས་
གཏན་བཟོ་འོང་། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གི་
འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་ རེ་འདོད་ཚུ་ལུ་ཡང་
དང་ལེན་འབད་འོང་། མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་
འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུའི་དགོས་མཁོ་དང་
བསྟུན་ཏེ་ སྔར་ལས་དྲགཔ་སྦེ་ལེགས་བཅོས་འབད་འོང། 
ལས་འགུལ་གྱི་གོ་རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་ ཕན་གནོད་བྱུང་མི་
མི་སེར་དང་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་གཞན་
ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་འདི་གིས་ གལ་ཅན་གྱི་རྒྱུན་
འབྲེལ་དང་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་གྱི་ལས་འཆར་ཚུ་ ཨེ་དྲི་
བི་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་
ནང་མཉམ་བསྡེབ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་སྟེ་ རྩ་
བརྟན་བཟོ་འོང་། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་ ཤེས་
ཡོན་ལུ་བརྟེན་པའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ རང་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ 
གློག་ཐོག་དང་ ཤོག་ཐོག་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་འདི་
ཡང་ཡར་སེང་འབད་འོང་། དེ་ཁ་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་
གི་ཤེས་ཡོན་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་དང་ གཞུང་
གི་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་རྟོག་པ་གཙོ་ཅན་གཞན་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་དང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲོས་འཛོམས་ལ་སོགས་པའི་ ལས་རིམ་
གཞན་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་འོང་།

(༥) འགྱུར་བཅོས་གཞན། འགྱུར་བཅོས་གཞན་ཚུའི་གྲངས་
སུ་ སྐད་ཡིག་གི་གསལ་བཤད་དང་ དུས་མཐུན་ ཨེ་དྲི་
བི་གི་མཉམ་བསྡེབ་ཚོང་ལས་བྱ་རིམ་དང་གཅིག་མཚུངས་
བཟོ་ནི་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡངས་ཆག་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་
བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་བཀག་ཆ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཁེ་དབང་ 
དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གིས་
ཨེ་དྲི་བི་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་
ལུ་ ལས་འགུལ་གནས་སྡུད་འབྲི་ཤོག་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་
རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ནི་དང་ རྩིས་
ཞིབ་འབད་བའི་ལས་འགུལ་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་
ནི་ འཛིན་སྐྱོང་དང་བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུའི་གཞི་རྟེན་
དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ཕྱིར་
བཤད་ཡར་སེང་འབད་འོང་།.

 སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་
ནི་ནང་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གི་བློ་གཏད་ཡར་དྲག་གཏངམ་བཞིན་

འཛིན་སྐྱོང་བཅུད་དོན།

༣



དྲི་བི་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་
ཐོབ་དབང་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ ཨེ་དྲི་བི་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་
ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་བརྡ་དོན་ཅིག་ གལ་སྲིད་ཕྱིར་བཤད་
འབད་མི་འདི་གིས་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ལས་ལྷག་སྟེ་ གནོད་
པ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ ཡངན་ འབྱུང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་དེ་
ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་གཏན་འཁེལ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཡངས་ཆག་
གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལུ་ ཕྱིར་བཤད་མི་འབད་ནི་གི་ཐོབ་
དབང་ཡང་ཡོད།

(༦)  མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་། སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་བརྡ་
དོན་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གི་འབད་མི་ཞུ་བསྐུལ་
དེ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་སྲིད་བྱུས་ལས་འགལ་ཏེ་ངོས་ལེན་འབད་
མ་བཏུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་དྲོངས་པའི་སྐབས་ལུ་ གོ་རིམ་
གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་འབད་ནི་གི་ཐོབ་
དབང་ལུ་ངོས་འཛིན་ཡོད། མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལུ་ཆ་
གནས་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ གོ་རིམ་གཉིས་པ་འདི་ 
ཨེ་དྲི་བི་ལས་ རང་དབང་གི་ཐོག་ལུ་འབད་ནི་ཨིན། མཐོ་
གཏུགས་འདི་ བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་དེ་ དེ་བཟུམ་
མའི་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་གིས་གནོད་པ་འབྱུང་
མི་ལས་ལྷག་སྟེ་ མི་དམང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ཕན་ཐོགས་
ཤུགས་ཆེ་ནི་ཨིན་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལྟ་སྤྱོད་
འབད་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་མི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་
ཆག་ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ མི་དམང་ཕྱིར་བཤད་
བསླབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་སྤྲོད་རུང་བཏུབ་ཨིན། 

ནང་འཁོད་ལག་ལེན་གྱི་བདེ་སྒྲིག་ཚུ་ལུ་འགྱུར་བཅོས་མི་འབད། ཨིན་
རུང་ འཐོན་ཁུངས་ཁ་སྐོང་ཚུ་ ཡར་དྲག་ཅན་གྱི་མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་
བརྩོན་ཤུགས་དང་ རང་དབང་གི་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་པ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁས་བླངས་འབད་དགོ།

ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ། བརྡ་དོན་ཚུ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་དང་ སྤྱང་ཀ་ 
དཀའ་སྡུག་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཕན་གནོད་བྱུང་
མི་ཚུ་དང་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གིས་ལས་
འགུལ་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ ལག་ལེན་ནང་ཕན་ཐོགས་
ཅན་གྱི་རིག་པ་ཚུ་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་དུས་ཚོད་
ལངམ་སྦེ་བྱིན་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཕྱི་བསེལ་
འབད་དེ་བྱིན་ནི་མེད། མི་ཚུ་གིས་ སྲིད་བྱུས་འདི་གི་འོག་
ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་མི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ལྟ་
སྤྱོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་ཡོད།

(༤)  རྒྱལ་ཁབ་བདག་དབང་། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གོང་འཕེལ་
འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་མི་ ལས་དོན་ཚུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་ གལ་
ཆེཝ་ཨིན་མི་ལུ་ངོས་འཛིན་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
ཏེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཕྱིར་བཤད་མ་འབད་
བའི་ཧེ་མ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་འཐུས་མི་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུའི་ བསམ་འཆར་ཚུ་ ནང་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་དང་ 
དེ་ཚུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་ཚུའི་སྐོར་ལས་བརྩི་
འཇོག་འབད་དགོ།

(༥)  ཚད་འཛིན་ཅན་གྱི་ཡངས་ཆག། ཕྱིར་བཤད་འདི་ ཚད་
འཛིན་ཅན་གྱི་ཡངས་ཆག་གི་དབང་ལུ་འདུ་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་
གིས་གལ་སྲིད་བརྡ་དོན་དེ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་གི་
ནང་འཁོད་ལུ་ཚུདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ རང་
གིས་བཏོན་མི་ ཡངན་ བཏོན་དགོ་མི་བརྡ་དོན་ཚུ་ག་ར་
ཕྱིར་བཤད་འབད་འོང་། གལ་སྲིད་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་
འབད་མི་འདི་གིས་ གནོད་པ་འབྱུང་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ 
བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་དེ་མི་དམང་ལུ་ཁེ་ཕན་བྱུང་མི་
དེ་ཤུགས་ཆེཝ་ཨིནམ་ གཏན་འཁེལ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཨེ་

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༤



ངོ་སྤྲོད།

༡. ཡིག་ཆ་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་མི་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༡  
དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན། བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ 
པའི་ཚེས་༢༥ ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་མི་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༤ པའི་
ཚེས་༢ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་བསྟར་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་མི་ ཡིག་ཆ་འདི་
ནང་འགྲེལ་བཤད་བཀོད་མི་སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་སྲིད་
བྱུས་འདི་ཆ་མེད་འགྱོཝ་ཨིན།

༢. ད་ལྟོའི་སྲིད་བྱུས་འདི་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ ཕན་ཐོགས་
ཅན་གྱི་མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་གནད་དོན་གཙོ་
ཅན་སྦེ་ཡོད། བརྡ་དོན་དང་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་སོ་སོ་གཉིས་ཀྱི་
ཚབ་ལུ་ ༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་བརྩོན་
ཤུགས་ཚུ་ ནུས་ཤུགས་དང་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མང་སུ་
སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་སྐོར་
ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་བསམ་སྤྱོད་དང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་གོང་འཕེལ་ནུས་ཕན་
ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་འགན་འཁུར་ཚུ་ 
ལེགས་བཅོས་སྦོམ་སྦེ་རང་འབད་དེ་ཡོད། ༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་ནང་
དགོས་མཁོ་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ ཀུན་ཚང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་༢༠༡༠ ལུ་
འགོ་བཙུགས་ཅི།

༣. སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ཡང་ ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་
ཆེན་གྱིས་ཁྲི་འཛིན་འབད་མི་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལམ་སྟོན་
འབད་དེ་ཡོད། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་ལས་ སྲིད་བྱུས་
འདི་གུར་ཁོང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་ འདི་ཡར་དྲག་ག་དེ་འབད་གཏང་པ་
ཅིན་དྲག་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་བསམ་འཆར་ཚུ་ལེན་ཡི། དེ་མ་ཚད་
ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཕྱིའི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྲིད་བྱུས་དང་ འདི་
གི་ལག་ལེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་རྒྱབ་སྣོན་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་
ལུ་གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ཅི། ཡིག་ཐོག་གི་བསམ་འཆར་
བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་ཁར་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་
སེར་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་
ཏོ་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་
ཁབ་༡༢ ནང་ ནང་འཁོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་གོ་བསྡུར་ཞལ་
འཛོམས་ཐེངས་༢༠ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་
ནང་ མི་གྲངས་༥༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། (ཟུར་
སྦྲགས་༡ པ་གིས་ ཕྱིའི་གྲོས་བསྟུན་བྱ་རིམ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་འབདཝ་
ཨིན) ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ བསམ་འཆར་ལྷོད་མི་ཚུ་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་
དེ་ཡོད། 

༡     ཨེ་དྲི་བི་༢༠༠༥ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས: བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་དང་བརྗེ་སོར། མ་ནི་ལ།

མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༡

༥



ཨེ་དྲི་བི་གི་ 
མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ནང་ཉམས་མྱོང་།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ།

༤. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཀུན་ཚང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་འཕར་དང་ 
མཐའ་འཁོར་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཡར་འཕར་ ལུང་ཕྱོགས་མཉམ་
བསྡེབ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐོག་ལས་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་འབད་ནི་
ལུ་ཁས་བླངས་ཡོད། དམིགས་ཡུལ་འདི་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ གོང་འཕེལ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ ལས་
དོན་གཞན་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ཟད་སོང་གཏངམ་ཨིན། འདི་གི་ལས་འགུལ་
ཚུ་གིས་ དགོས་མཁོ་དང་ནུས་ཕན་འོང་ཐབས་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ 
རང་གི་བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ མཉམ་རོགས་ཚུ་ 
གཞན་ཡང་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལས་བསམ་འཆར་ལེན་དགོ་པའི་ཁར་ 
ཁོང་ལུ་ རང་གི་ལས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ཤེས་བཞིན་དུ་བཞག་དགོ། 
ཨེ་དྲི་བི་དང་ འདི་གི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ལམ་ཕྱོགས་
གཉིས་ལྡན་གྱི་བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འདི་ ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕན་གྱི་ཡིད་
ཆེས་དང་ བློ་གཏད་བཟོ་ནི་ལུ་གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་
གིས་འབད་ མཉམ་རོགས་རྩ་བརྟན་གྱི་གཞི་འགྱམ་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། 
རང་གི་ལས་འགུལ་དང་ལས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་དྭངས་གསལ་འདི་
ཡང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལས་ མཉམ་སྤྱོད་
ཀྱི་བདག་བཟུང་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་
ཡང་ ལས་འགུལ་མཐར་འཁྱོལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཅིག་ཨིན། 
ལྷག་པར་དུ་ གཙུག་སྡེ་ག་རང་ཨིན་རུང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་
གཞི་རྩ་གཙོ་བོ་ཅིག་ རང་གི་བྱ་སྤྱོད་ཚུའི་དོན་ལུ་ རང་གི་འགན་འཁྲི་
འཆང་ཚུགས་མི་འདི་ཨིན། དྭངས་གསལ་འདི་ འཁྲི་འགན་གྱི་དོན་ལུ་ 
སྔོན་མཁོ་ཅིག་ཨིན། 

༥. སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ཁེ་གྱོང་འཆང་
མི་ཚུའི་བློ་གཏད་ཡར་དྲག་གཏང་སྟེ་ ཨེ་དྲི་བི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་ནི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་འབད་ནི་འདི་ཨིན། སྲིད་བྱུས་
འདི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལག་ལེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ མི་ཚུ་གིས་བརྡ་
དོན་འདྲི་ནི་དང་ ལེན་ནི་ བཤད་ནི་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་ལུ་ངོས་འཛིན་
འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་ ཕན་གནོད་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 

༢  ཨེ་དྲི་བི་ ༢༠༠༨། ཐབས་བྱུས་༢༠༢༠: ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ཡུན་རིང་ཐབས་བྱུས་གཞི་བཀོད། ༢༠༠༨–༢༠༢༠ མ་ནི་ལ།
༣ ཨེ་དྲི་བི་དང་ འདི་གི་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་༡༩ བརྩིས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་༡༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་༢༠༠༥ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ།

ཤེས་ཡོན་བརྗེ་སོར་དང་ གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ ཡངན་ ལམ་
ཕྱོགས་གཉིས་ལྡན་གྱི་རྒྱུན་འབྲེལ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབདཝ་ཨིན། སྲིད་བྱུས་འདི་ གལ་སྲིད་ཕྱིར་བཤད་འབད་མ་རུང་བའི་
ཐབས་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་རེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ ཕྱིར་
བཤད་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་སྔོན་དཔྱད་ལུ་གཞི་བཞག་བཞགཔ་ཨིན། འདི་
གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཧོང་ལས་ གཙུག་སྡེ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ ལས་
འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་སྦེ་ རང་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ནི་དང་ དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་
ལུ་གནས་ནི་གི་ཁས་བླངས་འབདཝ་མ་ཚད་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལུ་དང་
ལེན་འཐབ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་བཏོནམ་ཨིན། ཨེ་དྲི་བི་གི་ལག་
ལེན་ཚུའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕན་པ་ཡར་སེང་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྲིད་
བྱུས་འདི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་དང་འདི་གི་ལག་ལེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གོ་དོན་
དང་ ཤེས་ཡོན་ཚུ་ གཙོ་བོ་རང་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་
ཡར་དྲག་གཏང་མི་དང་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་མི་དང་ རང་གི་འཐུས་མི་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་ནང་བསམ་འཆར་གྱི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་
འབྲེལ་བཟོ་ཐོག་ལས་ཡར་དྲག་གཏངམ་ཨིན།

༦. ཨེ་དྲི་བི་གིས་བཏོན་མི་ ཐབས་ཤེས་གཙོ་ཅན་ལ་ལོ་ཅིག་
གིས་ སྲིད་བྱུས་དང་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ལུ་ རང་གི་ཁས་བླངས་
ཚུ་སྔར་ལས་རྩ་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ཡོད། ཐབས་བྱུས་༢༠༢༠ གིས་ ཨེ་
དྲི་བི་གི་ལག་ལེན་དང་ལས་དོན་ཚུ་༢ ནང་འཁྲི་འགན་དང་ གྲལ་
གཏོགས་ དྭངས་གསལ་གལ་ཅན་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་འབདཝ་
ཨིན། དྭངས་གསལ་རྒྱ་ཆེ་སུ་དགོ་མི་འདི་ རྒྱབ་སྐྱོར་མ་དངུལ་གྱི་
ནུས་ཕན་སྐོར་ལས་ པེ་རིསི་གི་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་༣ དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བོ་ཅིག་ཡང་ཨིན། མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་གང་
མགྱོགས་འབད་ཐབས་ལུ་ མང་ཕྱོགས་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་གི་ཐབས་
ལམ་ཅིག་ཨིན་མི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དྭངས་གསལ་ཐབས་
ལམ་གུར་ ལག་བྲིས་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ དབུལ་ཕོངས་
མར་ཕབ་འབད་ནི་ནང་ རང་གི་ནུས་ཕན་ཚུ་ཡར་སེང་འབད་ནི་གི་དོན་
ལུ་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྐོར་ལས་ དུས་རྒྱུན་དང་ ཁ་གསལ་ 
དུས་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་མི་དམང་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་ཁས་བླངས་
ལུ་ ཡང་བསྐྱར་ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༢

༦



ཨེ་དྲི་བི་གི་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ནང་ཉམས་མྱོང་།

སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ།
༧. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ༢༠༠༥ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ལག་
ལེན་གྱི་ལྟ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལོ་བསྟར་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་བཞིན་
བཏོན་ཏེ་ཡོད།༤  ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ཚུ་ནང་ 
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལུ་གནས་ནི་དང་ དྭངས་གསལ་ཡར་
དྲག་གཏང་ནི་ རྒྱུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་
བརྡ་དོན་མང་སུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་གྲུབ་འབྲས་
ལེགས་ཤོམ་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། སྲིད་བྱུསའ་དི་ གྲོས་
བསྟུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིའི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་
ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ཡོད།
 
༨. སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་གཙུག་སྡེ་དང་ལས་འགུལ་དང་
འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་དང་མི་དམང་ལུ་ག་དེ་ཁྱབ་
ཚུགས་ཚུགས་དང་ ཕན་ཐོགས་ཅན་སྦེ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་
ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་
གྱི་ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་དང་ ཡར་དྲག་ཅན་གྱི་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ཚུ་
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད། སྲིད་བྱུས་
འདི་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་རང་དབང་
དང་ རང་དབང་མེན་པའི་ལས་འགུལ་གཉིས་ཆ་ར་ཚུད་མི་ མི་དམང་
ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུའི་ཁྱབ་ཚད་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏངམ་
ད་འབྲེལ་ཏེ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་སྐོར་ལས་ གོ་དོན་དང་ ཤེས་ཡོན་ བློ་གཏད་
ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་གལ་ཅན་བཏོན་ཏེ་ཡོད། 
མངོན་གསལ་ཅན་དང་ གང་མང་ཡོད་པའི་ ཕྱིའི་ཐོབ་སྤྱོད་དང་ བརྡ་
དོན་ཕྱིར་བཤད་འདི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་གོང་འཕེལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ 
བརྡ་དོན་ཚུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་སའི་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་
སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འདི་གིས་འབད་ གོང་འཕེལ་གྱི་ནུས་ཕན་
ཡར་དྲག་གཏངམ་མ་ཚད་ མི་དམང་གིས་ཨེ་དྲི་བི་ལུ་བློ་གཏད་ཡང་ 
ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད།

༩. སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཕྱིར་བཤད་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་
སྔོན་དཔྱད་ལུ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད། 
ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དུས་རིམ་དང་ ཕྱིའི་ཞུ་བསྐུལ་ལུ་དང་ལེན་འབད་ནི་
བརྩིས་ཏེ་ ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་གནས་ནི་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་
དེ་རང་ཡར་དྲག་སོང་སྟེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལུ་ འཛམ་གླིང་གཅིག་
གཏད་ཀྱིས་པར་བསྐྲུན་འབད་མི་ རྒྱལ་སྤྱི་འཁྲི་འགན་སྙན་ཞུ་ནང་ ཨེ་
དྲི་བི་གིས་ དྭངས་གསལ་ལེགས་ལྡན་ལག་ལེན་གུར་ སྐུགས་ཚད་
བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ ཐོབ་སྟེ་ཡོད།༥

༡༠. ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་ཡོད་
མི་ བརྡ་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ ད་ཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། སྤྱི་
ལོ་༢༠༠༥ ཟླ་༩ པ་ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༡༢ ཚུན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ཡིག་ཆ་གི་གྱངས་ཁ་བརྒྱ་ཆ་༡༤༥ གིས་
ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད། དེ་ཁ་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བརྡ་དོན་ ཡངན་
ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལུ་ཕྱི་ལས་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་༦༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་
ངོས་ལེན་འབད་དེ་ བྱ་རིམ་འཐབ་ཅི། བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ཚུ་
ལས་ གནད་དོན་བརྒྱ་ཆ་༩༥ ལུ་ལན་འདེབས་འབད་ཡི། ཞུ་བསྐུལ་
ཚུ་ལས་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་ཅིག་ ལས་འགུལ་གྱི་བརྡ་དོན་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོད་མི་ཨིན་པས། ཞུ་བསྐུལ་གཞན་ཚུ་ལས་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ཚོང་
ལས་གོ་སྐབས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཨིན་པས། དྲི་དཔྱད་ཚུ་ལས་བརྒྱ་
ཆ་༧ དེ་ཅིག་ མ་དངུལ་གྱི་ཞུ་བསྐུལ་དང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས། ཞུ་བསྐུལ་ངོས་ལེན་
མ་འབད་བར་ལུས་མི་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥ ལས་དབྱེ་བ་མང་ཤོས་རང་ ཨེ་
དྲི་བི་གི་གན་འཛིན་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་སྐོར་ལས་ཨིན་
པས། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་ཧེ་མ་ལས་བཟོ་སྟེ་
ཡོད་མི་ཡིག་ཆ་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཕྱི་བསེལ་འབད་དེ་ ཕྱིར་བཤད་འབད་
ཡི། ཨིན་རུང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཕྱིར་བཤད་དགོས་མཁོ་ལུ་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་
གནས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་བསྐྱེད་
དགོཔ་ཡོད། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ལས་འགུལ་
གྱི་བཅུད་དོན་ག་ར་ ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་མ་བཙུགས་
པར་ཡོདཔ་དང་ བཅུད་དོན་འདི་ཚུའི་གནས་སྡུད་འབྲི་ཤོག་ཚུ་ ཆ་ཚང་
མང་སུ་དགོཔ་ཡོད། 

༡༡. ནང་འཁོད་དང་ ཕྱིའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཨེ་
དྲི་བི་གིས་ སྲིད་བྱུས་འདི་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ཕྱིའི་
མཐུན་འབྲེལ་གྱི་བརྩོན་ཤུགས་ཐོག་ལས་ ངོས་འཛིན་དང་ དྭངས་
གསལ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡི། འདི་ཡང་ 
བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མཐོང་ཚུགས་མི་དང་ ཕྱི་བསྐྱོད་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་དྲན་
ཚོར་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་རྩིས་དཔྱད་ཚུ་ ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡར་སེང་
འགྱོ་མི་གིས་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཚུགས། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཕྱིར་སྤེལ་
ལས་དོན་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་འཛོམས་དང་ ཞལ་འཛོམས་གལ་ཅན་
ཚུ་ནང་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ གསལ་བཤད་ཀྱི་གྲལ་
གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་ འདི་གི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
ཡར་སེང་འབད་དེ་ཡོད། ལོ་ངོ་གསུམ་རེ་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཕྱིའི་བསམ་
སྤྱོད་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་གི་བསམ་
སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ དང་༢༠༠༩ གི་
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱིས་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་དང་ བསམ་འཆར་འགོ་འཁྲིདཔ་

༤  ཨེ་དྲི་བི་དང་འདི་གི་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་༡༩ བརྩིས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་༡༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་༢༠༠༥ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ཆ་
འཇོག་འབད་ཡོདཔ།

༥ འཛམ་གླིང་གཅིག་གཏད། ༢༠༠༧། ༢༠༠༧ གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འཁྲི་འགན་སྙན་ཞུ། ལཱོན་དྲཱོན། 

༧



མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་སྐོར་ལས་ འཆར་སྣང་ལེགས་ཤོམ་
ཡོད་པའི་ཁར་ འདི་གིས་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ པེ་སི་ཕིག་ནང་གོང་འཕེལ་ལུ་
ཕན་པ་ཤུགས་སྦེ་རང་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བཀོད་དེ་འདུག། ཨེ་དྲི་བི་དེ་ 
ཆ་གནས་སྦོམ་ཡོད་མི་དང་ བློ་གཏད་རུང་མི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་ཨིན་
པའི་བསམ་སྤྱོད་ཡང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། ལན་འདེབས་འབད་མི་མང་
ཆེ་ཤོས་ཀྱིས་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་རྒྱུན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་འཐབ་པའི་ཁར་ 
བརྡ་དོན་གྱི་ཞུ་བསྐུལ་ལུ་ལན་འདེབས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་
ཚོརཝ་ད་གཅིག་ཁར་ ལན་འདེབས་འབད་ཚུགས་གིས་སླབ་མི་ནང་ 
དོ་རུང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དམིགས་
བསལ་དུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ རང་གི་ ཁེ་
གྱོང་འཆང་མི་དང་ ལྷག་པར་དུ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་འཐུས་
མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྩོན་
ཤུགས་མང་སུ་བསྐྱེད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་
སྐོར་ལས་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་གི་གྲོས་བསྟུན་འབད་ས་ལས་ བསམ་
འཆར་བཀོད་མི་ནང་ ལས་འགུལ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ རྒྱུན་འབྲེལ་ལེགས་
ཤོམ་དགོཔ་ཡོཔ་སྦེ་སྟོན་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ ཕན་གནོད་
བྱུང་མི་ མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲལ་གཏོགས་དང་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་
འབད་དགོཔ་ཨིན་པས།

༡༢. སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལས་ཚུར་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལས་བྱེད་
པ་དང་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་གཞན་ཚུ་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འོག་ལུ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཧ་གོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་ལུ་ གསལ་
བཤད་དང་ གོ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལས་རིམ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི། བརྩོན་ཤུགས་འདི་ཚུ་གིས་ སྲིད་བྱུས་ནང་དགོས་མཁོ་
བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་
ཡོད། 

༡༣. སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ ཕྱིར་བཤད་བཅའ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཐབས་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལས་བྱེད་པ་གསརཔ་གི་
གོགནས་དང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་གཞི་བཀོད་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཐོན་ཁུངས་ཁ་སྐོང་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་
ཡོད། སྲིད་བྱུས་འདི་ ཁ་སྐད་༡༢ ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡི། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ཟླ་༧ པའི་ནང་ 
སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་
ཁུངས་ནང་ མི་དམང་བརྡ་དོན་དང་ཕྱིར་བཤད་སྡེ་ཕྲན་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ཡོད། སྡེ་ཕྲན་འདི་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཕྱིར་བཤད་དགོས་མཁོ་
ཚུ་གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏོག་དང་ 
འཐོན་སྐྱེད་ མཁོ་ཆས་ཚུ་སྤྲོདཔ་ཨིན། ད་རེས་སྡེ་ཕྲན་འདི་ ཕྱིར་
བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལྟེ་

བ་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད།

༡༤. འཛིན་སྐྱོང་གི་ཧོང་ལས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་མི་དམང་རྒྱུན་
འབྲེལ་ལུ་ ཕན་པ་མང་སུ་ཡོད་མི་ ལས་འཛིན་གནས་སྟངས་ཡར་
དྲག་གཏང་ནི་ནང་ གལ་ཅན་གྱི་འགན་འཁུར་འཆང་སྟེ་ཡོད། རྒྱུན་
འབྲེལ་ནུས་ཕན་ཅན་སྦེ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་
ཡར་སེང་གཏང་ཐབས་ལུ་ ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ཡིག་ཚང་འདི་ ཕྱི་འབྲེལ་
ལས་ཁུངས་ལུ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཐད་ཀར་དུ་
གཙོ་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབདཝ་ཨིན། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་འཐོན་ཁུངས་ཁ་སྐོང་བགོ་བཀྲམ་
འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་ནང་ལས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཁྱབ་
སྤེལ་ནང་ འགན་འཁུར་གཙོ་ཅན་འཆང་མི་ས་གནས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་
རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལས་ཚུར་ ས་གནས་
ནང་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལས་ 
ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་རྒྱལ་ཡོངས་འགོ་དཔོན་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་གནས་གསརཔ་
བཟོ་ཡི། 

༡༥. འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འཁྲིད་དང་གཅིག་ཁར་ སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ 
ཨེ་དྲི་བི་གི་བྱ་རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་ ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་བསམ་
སྤྱོད་འགྱུར་བཅོས་སོང་སྟེ་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ 
དྭངས་གསལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ལེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཕྱིར་བཤད་
འབད་ནི་ལུ་དྲན་ཚོར་ཐོབ་སྟེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དགོས་
མཁོ་ལུ་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རང་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་གཅིག་ཁར་ དུས་རིམ་
གུར་གནས་ནི་བརྩིས་ཏེ་ འཁྲི་བསྟུན་གྱི་འགན་འཁུར་ཧྲིལ་བུམ་གྲུབ་
ཐབས་ལུ་དོརུང་ཐེབས་འབད་དགོཔ་ཡོད།

༡༦. ཨེ་དྲི་བི་གི་ མི་དམང་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་དང་ བཅོལ་འཇོག་དཔེ་
མཛོད་ལས་རིམ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ པེ་སི་ཕིག་
ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ བྱ་
བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་སྟེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ དང་
༢༠༡༠ ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དག་པ་ཅིག་ནང་ མང་ཕྱོགས་
མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་པའི་མི་དམང་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ མཉམ་
རོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གསརཔ་གི་མོ་བཏབ་འབད་མི་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ 
གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་བཅོལ་འཇོག་དཔེ་མཛོད་ཚུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
འཐོན་ཁུངས་ལྟེ་བ་སྦེ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དེ་ཡོད། ཐབས་ཤེས་གསརཔ་
འདི་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཤེས་ཡོན་འཐོན་སྐྱེད་ཚུའི་མཐོང་སྣང་དང་ ལྟ་སྤྱོད་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ཕན་ནུས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། 

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༨



མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ནང་འཕྲལ་གྱི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་སྟངས།

༡༧. འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་དང་ གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ 
འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལུ་ བརྡ་དོན་གྱི་དལ་དབང་སྐོར་ལས་ བསམ་སྤྱོད་
འདི་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འགྱུར་བཅོས་སོང་སྟེ་ཡོད། བརྡ་དོན་གྱི་
དལ་དབང་འདི་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་དང་སྲིད་དོན་ཐོབ་དབང་གི་གན་འཛིན་
ནང་ གཞི་རྟེན་མིའི་ཐོབ་དབང་ཅིག་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད། མི་ཁུངས་ཚུ་
གིས་ དྭངས་གསལ་སྦོམ་སུ་སྦེ་དགོས་མཁོ་བཀོདཔ་མ་ཚད་ གཞུང་
དང་ སྒེར་སྡེ་ལས་འཛིན་ཚུ་ལུ་ འཁྲི་འགན་གྱི་གནས་ཚད་མཐོ་སུ་
སྦེ་བཀལཝ་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ བརྡ་དོན་གྱི་ཐོབ་
དངབ་འདི་ ཁོང་རའི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། འཕྲལ་ཁམས་
ཀྱི་ལོ་ཚུ་ནང་ གནས་སྟངས་འདི་ནུས་པ་འཐོན་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ལས་ 
བརྡ་དོན་གྱི་དལ་དབང་འདི་ དཀའ་སྡུག་ཅན་གྱི་དམིགས་དོན་ཅིག་སྦེ་
འཆར་སྣང་བསྐྱེད་མི་ལས་འགྱུར་ཏེ་ ད་རེས་ཐོབ་དབང་ཅིག་སྦེ་བསྟར་
སྤྱོད་འབད་དགོཔ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སྟེ་ཡོད། གཞུང་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ ཁོང་
རའི་མི་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གི་བརྡ་དོན་ལུ་ཐོབ་དབང་ གན་ལེན་
འབད་མི་དྲན་རྟེན་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད། ད་རེས་
རྒྱལ་ཁབ་༨༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་ཆ་འཇོག་
འབད་དེ་ཡོད། 

༡༨. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་ཆ་འཇོག་
འབད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་རིག་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་
རང་གསརཔ་འཐོན་ཏེ་ཡོད། མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་བརྩིས་ཏེ་ བརྡ་བརྒྱུད་
གསརཔ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཡར་སེང་འགྱོཝ་ད་གཅིག་ཁར་ ད་
རེས་བརྡ་དོན་མང་སུ་ཅིག་ མི་མང་སུ་སུ་ ཐབས་ཤེས་མང་སུ་གི་
ཐོག་ལས་སྤྲོད་ཚུགསཔ་ཨིན། མི་དམང་དང་ སྒེར་སྡེ་ ཁེ་སང་མེད་
མི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་བྱིན་མི་བརྡ་དོན་གྱི་ཁྱབ་ཚད་དང་ དབྱེ་བ་ སྤྲོད་
ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་དམང་གི་རེ་འདོད་འདི་ཡང་ དྭངས་གསལ་གྱི་

སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ནི་དང་ འདི་གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོཝ་བཞིན་དུ་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད། གོང་འཕེལ་
གྱི་ལས་རིམ་ཚུའི་གོང་ཚད་དང་ ནུས་ཕན་ཚུ་ཡང་མང་སུ་ཅིག་སྦེ་དམ་
ཟབ་སྦེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད།

༡༩. ཨཕ་རི་ཀཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་བསྐྱར་
བཟོ་དང་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ ཨ་མི་རི་ཀ་ཕན་ཚུན་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་ རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན་ འཛམ་གླིང་དངུལ་
ཁང་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་
གིས་ འཕྲལ་ཁམས་ལུ་ ཁོང་རའི་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་
འགྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ ཡངན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་
ཡོད། (ཟུར་སྦྲགས་༢ པ་ནང་ མང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གཞན་ཚུ་ནང་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། ཟུར་
སྦྲགས་༣ པ་ནང་ ༢༠༠༥ གི་ཨེ་དྲི་བི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་
བཀོད་མི་ལྟར་དུ་འགྱུར་བཅོས་འབད་བའི་ཨེ་དྲི་བི་སྲིད་བྱུས་ འཛམ་
གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨ་མི་རི་ཀ་ཕན་ཚུན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་
བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད་) ཆ་འཇོག་
འབད་དེ་ཡོད་མི་དང་ གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་གཉིས་ཆ་ར་ཨིན་མི་ 
སྲིད་བྱུས་གསརཔ་ཚུ་གི་ ཁྱད་ཆོས་དང་ ཁྱད་རྣམ་ལེ་ཤ་སྤྱི་མཚུངས་
སྦེ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ སྲིད་བྱུས་འདི་ཚུ་ ཕྱིར་བཤད་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་
གྱི་སྔོན་དཔྱད་དང་ བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་མང་དྲགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ལུ་གཞི་
བཞག་བཞགཔ་ཨིནམ་དང་ མི་དམང་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་མི་བརྡ་
དོན་ཚུ་ལུ་ ཁ་གསལ་དང་ རྒྱ་ཆུང་དྲགས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་ཚུ་གི་དབང་
ལུ་འདུ་དགོཔ་ཨིན། སྲིད་བྱུས་འདི་ཚུ་ནང་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་དང་ 
མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་ཐབས་རིག་ཚུ་ཡང་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཚུད་དེ་ཡོད། 

མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༣

༩



༢༠. སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དེ་གིས་ སྤྱིར་
བཏང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་ འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ཁར་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ཐད་ལུ་ལྷོདཔ་
ད་ མང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ག་བསྡུར་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་
ནུག། ཨིན་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ ༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་འདི་རྩ་བརྟན་བཟོ་
ནི་གི་གནད་དོན་ལྔ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། འདི་ཚུ་དོན་མཚམས་
༢༡-༢༥ ནང་རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད། 

༢༡. རང་དབང་གི་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་སྲིད་
བྱུས་འདི་གིས་ནང་འཁོད་འདུས་ཚོགས་ མི་དམང་ཕྱིར་བཤད་བསླབ་
སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ལུ་ངོས་ལེན་མ་
འབད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་དེ་
ལུ་ གནད་དོན་ལྔ་ལས་བརྒལ་མ་ལྷོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྲིད་
བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ རང་
དབང་དང་ ཕྱིའི་མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་འདུས་ཚོགས་ཅིག་མེད་མི་འདི་སྐྱོན་
ཆ་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལག་ལེན་ལེགས་
ཤོམ་གྱི་དཔྱེ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་གནས་ནི་གི་དོན་ལུ་ འདི་གིས་ པི་དྲི་
ཨེ་སི་གིས་བཟོ་མི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ རང་
དབང་གི་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་པ་ཅིག་ (ཨའི་ཨེ་པི་) གཞི་བཙུགས་
འབད་འོང་།

༢༢. ཡངས་ཆག་གི་འགྲེལ་བཤད། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་ནང་ 
ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་སྔོན་དཔྱད་ལུ་ཡངས་ཆག་གི་ཐོ་ཚུད་དེ་ཡོད། བསམ་
འཆར་ལྷོད་མི་ནང་ ཐོ་འདི་ཁ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བསྒྲིག་བཀོད་འབད་དེ་
མེདཔ་ལས་ ཧ་གོ་ནི་འདི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་མེནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། 
འདི་ཡང་ འགོ་བརྗོད་གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐྱར་བསྒྲིག་
འབད་དེ་ཡོད། གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་ནང་ ཡངས་ཆག་གི་ཁྱབ་ཚད་
འདི་ འབྲེལ་ཡོད་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་དེ་གིས་ ཡངས་ཆག་
གིས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་མཐའ་དོན་ཚུ་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡོད་མི་
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ དམ་དམ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད།

༢༣. གྲོས་ཐག་མ་བཅད་པའི་ཧེ་མ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལུ་
ལྟ་སྤྱོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་ ཡིག་ཆ་ཟིན་
བྲིས་མི་དམང་ལུ་ལྟ་བཅུག་ནི་གི་དུས་ཚོད་འདི་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་

གནད་དོན་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་
ཐད་ཀར་དུ་ཕན་གནོད་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཉེན་
སྲུང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་ (༢༠༠༩) དང་ སྡེ་ཚན་དང་དོན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་བྱུས་བཟུམ་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གྲོས་སྟོན་གྱི་ཟིན་
བྲིས་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ཧེ་མ་ལས་བཙུགས་ཏེ་ ཁེ་གྱོང་
འཆང་མི་ཚུ་ལས་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཁོད་འཛོམས་འདུ་ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ གྲོས་བསྟུན་འདི་ཚུ་གི་ཤུལ་ལས་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ གྲོས་
ཆོད་བཟོ་ནི་གི་བྱ་རིམ་སྐབས་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཟིན་བྲིས་
ཚུ་ལྟ་སྤྱོད་འབད་མ་བཅུག་པར་བཞགཔ་ཨིན། མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་
ཆོད་ཡིག་ཆ་འདི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩི་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་
རྐྱངམ་ཅིག་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགསཔ་ཨིན། 
སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་བྱུས་འདི་ཚུ་བཟོ་ནི་ནང་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་
གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་འདི་གལ་ཆེཝ་ཨིན་མི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་
བསྐྱེད་ནི་གི་དོན་ལུ་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་ ཨེ་དྲི་བི་
གི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ མི་དམང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་མི་
སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་བྱུས་ཡིག་ཆའི་ ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ མཐའ་
དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་བརྩི་འཇོག་གི་དོན་ལུ་བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་བའི་དུས་ཚོད་དང་གཅིག་མཚུངས་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་
བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་དོན་ལུ་བསྐྱིན་
འགྲུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་དང་ ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་
ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་
བྱུས་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ དེ་ཚུ་བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་པའི་བསྒང་ལས་རང་ 
འབྲེལ་ཡོད་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་འོང་།

༢༤. མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ། སྲིད་བྱུས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ༢༠༠༥ ལུ་བཟོ་མི་ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་
ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདི་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ནིའི་
དོན་ལུ་ སྤྱི་མཚུངས་བཟོ་འོང་། བརྡ་དོན་དེ་དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་
ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ལུ་ལྷོད་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྡ་
དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མི་ལང་། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་
སྲིད་བྱུས་ནང་ ལྟ་རྟོག་པའི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་བརྡ་དོན་
ལྟ་སྤྱོད་ལུ་ཕན་འདེབས་ཀྱི་དོན་ལས་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་

མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༤ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་ཡར་དྲག་གི་
གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ།

༡༠



སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་ཡར་དྲག་གི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ།

དང་ གནས་སྟངས་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་བརྩོན་ཤུགས་འདི་ལེགས་ཤོམ་
འགྱོ་མ་བཏུབ་པར་ཡོད། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ གནད་དོན་ལ་ལོ་ཅིག་
ནང་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གདོང་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་
འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ འཕྲུལ་རིག་ཉུང་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་མང་
སུ་དགོཔ་ཡོད། སྲིད་བྱུས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི་ལས་བརྒལ་ཏེ་འགྱོ་
མི་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་
ནི་གི་ཚབ་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་འདི་ སྤྱིར་བཏང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་
དོན་ཚུ་སྔར་ལས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་གྱི་
ལག་ལེན་ཅན་གྱི་འཆར་སྣང་གུར་སྤོ་སོར་འབད་ཡི། ལས་འགུལ་གྱི་གོ་
རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་ ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་སེར་ཚུ་དང་ དང་འདོད་
ཅན་གྱི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་འདི་ གལ་ཅན་གྱི་
རྒྱུན་འབྲེལ་དང་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འཆར་སྣང་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་བའི་ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་མཉམ་བསྡེབ་འབད་
ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཨེ་དྲི་
བི་གིས་ རང་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ གློག་ཐོག་དང་ ཤོག་
ཐོག་ལུ་སྦེ་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་ལུ་བརྟེན་པའི་དཔལ་འབྱོར་
གོང་འཕེལ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལས་ འགྲེམ་སྤེལ་འབད་ནི་འདི་ཡང་
ཡར་སེང་གཏང་ནི་ཨིན། དེ་ཁ་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་ཤེས་ཡོན་
གྱི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་དང་ གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ 

གཞན་ལྟ་རྟོག་པ་གཙོ་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་
གྱི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་ ཡངན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲོས་འཛོམས་ལ་
སོགས་པའི་ ལས་རིམ་གཞན་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་འོང་།.

༢༥. ཡར་སེང་བཏང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་བཤད། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ གི་སྲིད་
བྱུས་ནང་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཛོམས་འདུ་ཚུའི་ ངག་བརྗོདཕབ་ལེན་
འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ལྟ་སྤྱོད་འབད་ནི་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་མེད། སྲིད་
བྱུས་འདི་གིས་ སྒྲིག་མཐུན་གྱི་བཀོད་ཚོགས་འཛོམས་འདུའི་ངག་
བརྗོད་ཕབ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
ལོ་༡༠ གྱི་རྒྱབ་ལས་ཕྱིར་བཤད་འབད་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་
ནང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་ནང་འཁོད་ལུ་ཚུད་པའི་ བརྡ་དོན་གང་
རུང་ཚུད་མི་ ཡངན་ དེ་གི་སྐོར་ལས་མེནམ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། (དོན་
མཚམས་༨༤) སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ལས་འགུལ་
གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་དང་ (དོན་མཚམས་༦༢) འཛིན་
སྐྱོང་དང་བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུའི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ (དོན་
མཚམས་༩༠) དེ་ལས་ ལས་འགུལ་གནས་སྡུད་འབྲི་ཤོག་ཚུ་འབྲེལ་
ཡོད་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་བའི་འདྲ་ཚུ་ (དོན་
མཚམས་༤༢) ཚུ་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༡༡



སྲིད་བྱུས།

༢༦. མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་
གིས་ ཨེ་དྲི་བི་ལུ་བློ་གཏད་ཡར་འཕར་འགྱོ་ནི་དང་ འདི་དང་གཅིག་
ཁར་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་གཏང་སྟེ་ ཨེ་
དྲི་བི་གི་ལག་ལེན་ཚུའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕན་པ་ཡར་སེང་འབད་ཐབས་ལུ་ 
དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ དྭངས་གསལ་
དང་ འཁྲི་འགན་ གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ཚུ་དར་ཁྱབ་གཏངམ་
ཨིན། འདི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་བཏོན་མི་ ཡངན་ བཏོན་དགོཔ་
འཐོན་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཡང་
བཀོད་དེ་ཡོད། སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ དོན་མཚམས་༢༧-༣༣ ནང་
འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད། 

༢༧. ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཕྱིར་བཤད། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཕན་ཐོགས་
ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ རང་གི་ཡོན་དང་ རང་གི་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་དང་ དེ་
བཟུམ་སྦེ་ རང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་དང་མི་དམང་
ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ ཕན་
ཐོགས་ཅན་གྱི་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན། 
དེ་མ་ཚད་སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་གཏང་ས་ 
ཡངན་ ལྟ་རྟོག་པ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་
ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དགོས་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཕྱིར་བཤད་ ཡངན་ 
ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་ཡང་འཚོལཝ་ཨིན། ཕན་ཐོགས་
ཅན་གྱི་ཕྱིར་བཤད་འདི་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་དང་ འདི་
གི་ལག་ལེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གལ་ཆེའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ངེས་པར་ཐོབ་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ཁག་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འདི་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ 
དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མི་དམང་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་
ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་གྲོས་ཆོད་བཟོ་ནི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་
ནི་ལུ་ཕན་འདེབས་བཟོ་ནི་ཨིན། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བརྡ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་
རང་རྐྱང་གི་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་དེ་ལུ་ཡང་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་
དགོ།

༢༨. སྲིད་བྱུས་ནང་གི་དགོངས་དོན་གཞན་ཚུ་གིས་ བཀག་ཆ་
འབད་དེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ བརྡ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་
བཀོད་ཚོགས་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་
ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་

དགོ། བརྩི་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཡིག་
ཆ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ གནང་བ་ ཡངན་ ངོས་ལེན་
མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་
དགོ། (དོན་མཚམས་༣༨ དང་ ༥༨ ༧༢) བརྩི་འཇོག་གི་དོན་ལུ་
བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཚུ་ བཀོད་
ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་ ཡངན་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 

༢༩. ཕྱིར་བཤད་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་སྔོན་དཔྱད། སྲིད་བྱུས་འདི་ ཕྱིར་
བཤད་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་སྔོན་དཔྱད་ལུ་གཞག་སྟེ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ 
ཨེ་དྲི་བི་གིས་བཏོན་མི་ ཡངན་ བཏོན་དགོ་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་དོན་མཚམས་༩༧ དང་༡༠༡ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་
མི་ ཡངས་ཆག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཚུད་མི་ བརྡ་དོན་བཀོད་དེ་ཡོདན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ།

༣༠. བརྡ་དོན་དང་གནས་སྐབས་ཚུ་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་དང་ ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་
ཐོབ་དབང་། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ མི་ཚུ་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ལས་རོགས་
འབད་མི་ལས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་དང་ གནས་སྐབས་ཚུ་
འཚོལ་ནི་དང་ ལེན་ནི་ ཕྱིར་སྤེལ་འབད་ནི་ལུ་ངོས་འཛིན་ཡོད། ཨེ་དྲི་
བི་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་དུས་ཐོག་དང་ ཁ་གསལ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་
སྤྱོད་ལམ་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ། འདི་གིས་འབད་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཕན་
གནོད་བྱུང་མི་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འདི་གི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་ ཁོང་ལས་བསམ་འཆར་ལེན་ནི་དང་ 
བརྩི་འཇོག་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་འོང་། བརྡ་དོན་འདི་ ཕན་གནོད་བྱུང་
མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གིས་ ལས་འགུལ་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ ལག་ལེན་ནང་
རྒྱུན་མཚན་ལྡན་པའི་བསམ་འཆར་ཚུ་བྱིན་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་
ལས་དུས་ཚོད་ལངམ་སྦེ་བྱིན་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་གདམ་
ཁ་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་མེད། མི་ཚུ་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་དང་ འདི་གི་ལག་ལེན་གྱི་བདེ་སྒྲིག་ཚུ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འོག་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་
བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་ཡོད།

༣༡. རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་གོང་འཕེལ་

མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༥

༡༢



སྲིད་བྱུས།

གྱི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ལས་དོན་ཚུའི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་གལ་ཆེཝ་ཨིན་མི་ལུ་ངོས་འཛིན་ཡོད། དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཡིག་ཆ་ལ་ལོ་ཕྱིར་བཤད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ 
གོང་འཕེལ་གྱི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ དེ་ཚུའི་ནང་
དོན་དང་ ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དུས་ཚོད་སྐོར་ལས་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། 

༣༢. ཚད་འཛིན་ཅན་གྱི་ཡངས་ཆག། ཕྱིར་བཤད་ཡོངས་རྫོགས་
ཀྱི་ཐད་ལུ་ ཨ་རྟག་ར་འབད་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འོང་། དཔྱེ་འབད་བ་
ཅིན་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཧོང་ལས་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་འཚོལ་དགོཔ་དང་ བརྡ་
དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ ནང་འཁོད་དང་འདི་གི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་སྦ་གསང་མེད་པའི་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོཔ་ དེ་ལས་ འདི་གི་
རང་དབང་མེན་པའི་ལག་ལེན་ཚུའི་དམིགསབསལ་དགོས་མཁོ་ཚུ་བརྩི་
འཇོག་འབད་དགོཔ་ཡོད།༦  ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ 
རང་གསང་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ལུ་ཉེན་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ རང་དང་ 
རང་གི་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཚོང་ལས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ཚུ་
སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་བཏོན་མི་ ཡངན་ བཏོན་དགོ་མི་
ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་མཚམས་༩༧ དང་༡༠༡ པའི་ནང་
གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཡངས་ཆག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཚུད་མི་ བརྡ་
དོན་བཀོད་དེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ ཕྱིར་བཤད་འབད་
དགོ།

གལ་སྲིད་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་འདི་གིས་ གནོད་པ་འབྱུང་མི་
དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་དེ་མི་དམང་ལུ་ཁེ་ཕན་བྱུང་
མི་དེ་ཤུགས་ཆེཝ་ཨིནམ་ གཏན་འཁེལ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ 
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། དེ་མ་
ཚད་ ཨེ་དྲི་བི་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་བརྡ་དོན་ཅིག་ 
གལ་སྲིད་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་འདི་གིས་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ལས་ལྷག་
སྟེ་ གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ ཡངན་ འབྱུང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་
དེ་ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་གཏན་འཁེལ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཡངས་ཆག་གི་གནས་
སྟངས་ཐོག་ལུ་ ཕྱིར་བཤད་མི་འབད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཡང་ཡོད།

༣༣. མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་། སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་ཞུ་

བསྐུལ་འབད་མི་ཚུ་གི་བསམ་པ་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ སྲིད་བྱུས་འདི་
ལས་འགལ་ཏེ་ ཁོང་གི་ཞུ་བསྐུལ་ངོས་ལེན་མ་འབདཝ་ཨིན་པའི་ཡིད་
ཆེས་དྲོང་པ་ཅིན་ གོ་རིམ་གཉིས་ལྡན་མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་
ལུ་ངོས་འཛིན་ཡོད། མཐོ་གཏུགས་བྱ་རིམ་གྱི་ལུ་ཆ་གནས་ཡར་དྲག་
གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ གོ་རིམ་གཉིས་པ་འདི་ ཨེ་དྲི་བི་ལས་ རང་དབང་
གི་ཐོག་ལུ་འབད་ནི་ཨིན། མཐོ་གཏུགས་འདི་ ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་
དེ་གིས་གནོད་པ་བྱུང་མི་བ་ཡང་ལྷགཔ་སྦེ་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་
བ་ཅིན་མི་དམང་གི་མཐའ་དོན་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞུ་
བསྐུལ་འབད་ཡོད་མི་བརྡ་དོན་ལྟ་སྤྱོད་ལུ་བཀག་ཆ་འབད་མི་ སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ པི་དྲི་ཨེ་སི་ལུ་བཀོད་
ཆོག།

༣༤. སྲིད་བྱུས་གཞན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ། སྲིད་བྱུས་འདི་ནང་ ཨེ་དྲི་
བི་གིས་བཏོན་མི་ ཡངན་ བཏོན་དགོ་མི་ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་
བཤད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བཀོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་ཡིག་
ཆ་ཚུ་བཏོན་ནི་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་བཀོད་དེ་མེད། ཨེ་དྲི་བི་གི་སྲིད་བྱུས་
གཞན་ཚུ་ལུ་འབྲེལ་གཏུགས་འབད་ནིའི་ཐད་ལུ་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་ཡོངས་རྫོགས་ནང་འབད་དེ་ཡོད། ཨེ་དྲི་བི་སྲིད་བྱུས་གཞན་
ལུ་ འབྲེལ་གཏུགས་གང་རུང་ཐད་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ དུས་དང་དུས་
ཚོད་ལུ་འཕྲི་སྣོན་འབད་མི་ལྟར་དུ་ སྲིད་བྱུས་དེ་ཚུདཔ་ཨིན། མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་དང་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་མི་སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་ ཕྱིར་བཤད་དགོངས་དོན་ (ཨིན་རུང་དགོངས་དོན་གཞན་ཚུ་
མེནམ་) ཚུའི་བར་ན་མ་མཐུནམ་འཐོན་པ་ཅིན་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཕྱིར་བཤད་དགོངས་དོན་ལུ་ཆ་གནས་བཟུང་དགོ། མི་
དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ 
ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བཟོ་མི་ ཡངན་ འགྱུར་བཅོས་འབད་མི་སྲིད་བྱུས་ 
ཡངན་ ཐབས་བྱུས་གང་རུང་ནང་ སྲིད་བྱུས་ ཡངན་ ཐབས་བྱུས་
དེའི་འོག་ལུ་བཟོ་དགོ་མི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་ བརྡ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་
བཤད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོ། དེ་བཟུམ་མའི་ཕྱིར་
བཤད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་
ཚུ་དང་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་དགོ། 

༦.  ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཁས་ལེན་འགན་དབང་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ཚོང་ལས་བརྡ་དོན་གྱི་གསང་བ་ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་ནི་མེད་མི་འདི་ སྒེར་སྡེའི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་གནས་ཚད་ཅན་

གྱི་དགོས་མཁོ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ ག་བསྡུར་པ་ཚུ་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཚོང་ལས་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཡང་ཨིན།ཚོང་ལས་བརྡ་དོན་

གྱི་གསང་བ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོ་མི་འདི་ བརྡ་དོན་གྱི་ཁྲིམས་ཚུའི་དལ་དབང་ནང་ཡང་ དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ གསང་བའི་ཐོག་ལུ་ལེན་

མི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་དོན་ ཕྱི་ཁར་སྤྲོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡངས་ཆག་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།.

༡༣



ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༣༥. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་ གོང་འཕེལ་ལས་དོན་བཟོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་
དོན་ལུ་ ལཱ་དམ་ཟབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་གཅིག་ཁར་འབད་དགོ། དེ་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཁོང་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ལས་རོགས་
འབད་བའི་ལག་ལེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་
གྱི་སྔོན་དཔྱད་སྐོར་ལས་ བརྡ་ལན་འབད་འོང་། གཤམ་གསལ་ཡིག་
ཆ་ཚུ་ ལོགས་སུ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དུས་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ འོས་
འཚམས་དང་བསྟུན་ཏེ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ ཡངན་ འདི་གི་ཚོང་
མགྲོན་པ་རང་སོ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ 
དོན་མཚམས་༩༧ དང་༡༠༡ པའི་ནང་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ཡངས་ཆག་ལས་
མ་འགལ་བར་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 

རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་དང་ ལུང་
ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས།

༣༦. རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གོང་
འཕེལ་གྱི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲལ་
གཏོགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞི་བཀོད་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྲུབ་འབྲས་སྤྲོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ 
ལག་ལེན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་བཟོ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་
གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་འདི་ ཨེ་
དྲི་བི་གིས་ངེས་ཚིག་བཀོད་མི་ ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་རེ་འདོད་
བསྐྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ པེ་སི་
ཕིག་ནང་གི་ ལུང་ཕྱོགས་ ཡངན་ ནང་གསེས་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་
ཐབས་བྱུས་ཅིག་ཨིན།

༣༧. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཤུལ་མའི་ལོ་ནང་གི་བྱ་རིམ་སྐབས་ལུ་གྲ་
སྒྲིག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་དུས་རིམ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་
རོགས་ཐབས་བྱུས་གསརཔ་དང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ ལུང་

ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཐོ་ རྒྱུན་འཁོར་གྱི་ཐོག་ལུ་ རྒྱུན་
སྐྱོང་ཐབ་སྟེ་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། ཁེ་
གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་༧  གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ལུ་ཕན་
འདེབས་ཀྱི་དོན་ལུ་དང་ ཁོང་རའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་/ལུང་ཕྱོགས་ནང་གི་
རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་དང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་
མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་ ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་
བཟོ་ནི་ནང་ ཁོང་གིས་ཕན་ཐབས་འབད་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་
ཆ་དེ་ཚུའི་ཟིན་བྲིས་དང་ མཁོ་ཆེ་བའི་རྒྱབ་ཁུངས་བརྡ་དོན་ཚུ་ དེ་ཚུ་
གྲ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གིས་བསམ་འཆར་
བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་འོང་། 

༣༨. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་དང་ 
གནས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་ ལུང་ཕྱོགས་
མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་
བཀྲམ་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་ འབྲེལ་ཡོད་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནང་
བ་ལས་མ་འགལ་བར་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།

གལ་སྲིད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ སྔ་གོང་ལས་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་ངོས་
ལེན་མེད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་འདི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་
ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།

དུས་མཚུངས་སྦེ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་དགོས་མཁོ་འདི་ སྲིད་བྱུས་
འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་གུར་ ཡངན་ དེ་གི་ཤུལ་མ་ ཁོང་རའི་
འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གི་འཛོམས་འདུ་ ཡངན་ འདི་དང་འདྲ་མཉམ་
མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་དང་ གནས་
སྐབས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་ ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་
འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་འཇུག་དགོ། 

༣༩. གློག་ཐོག་ཡོངས་འབྲེལ་༨  གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་
རོགས་ཐབས་བྱུས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་གཙོ་བོ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་

༧  ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུའི་གྲངས་སུ་ འོས་འཚམས་དང་བསྟུན་ཏེ་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚུ་དང་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ 
སྒེར་སྡེ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

༨  དཔྱེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ རྒྱབ་ཁུངས་བརྡ་སྟོན་ཚུ།

མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༦

༡༤



༩    དཔྱེ་ དཔལ་འབྱོར་དང་ དབུལ་ཕོངས་ ཕོ་མོ་དབྱེ་དཔྱད་ སྒེར་སྡེ་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ཉེན་ཁ་དབྱེ་ཞིབ།།
༡༠  པི་དྲི་ཨེས་འདི་ ༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འོག་ལུ་དགོས་མཁོ་བཀོད་མི་ ལས་འགུལ་བརྡ་དོན་ཡིག་ཆ་གི་ཚབ་ཨིན། (པི་ཨའི་དྲི་)
༡༡ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོག་གི་གཞི་བཀོད་འདི་ཡང་ གཙོ་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་འོང་། 

ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ཁ་གསལ།

རོགས་ཐབས་བྱུས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་བཟུམ་
སྦེ་དུས་མཚུངས་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་
དགོ། རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་
འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟོ་ནི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ དོན་འབྲེལ་དང་ 
སྡེ་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་དང་དབྱེ་ཞིབ་གཞན་ཚུ་༩  འདི་གི་དུས་མཐུན་ཚུ་
བརྩིས་ཏེ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་
བཙུགས་དགོ། 

༤༠. རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་དང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་ ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་
བྱུས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ 
ཁྲི་འཛིན་གྱི་བཅུད་དོན་འདི་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་མཐའ་དཔྱད་བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་
བཙུགས་དགོ། གལ་སྲིད་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམིགས་
གཏད་ཀྱི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ དབྱིན་སྐད་འདི་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་
ཐབས་བྱུས་དང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་
བྱུས་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཉིན་གྲངས་༩༠ གི་ནང་
འཁོད་ལུ་ འབྲེལ་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ སྐད་
སྒྱུར་འབད་མི་འདྲ་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 

༤༡ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ལག་ལེན་གྱི་ཚོང་ལས་འཆར་
གཞི་དང་ ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ལག་ལེན་ཚོང་ལས་འཆར་
གཞི་ (དམིགས་བསལ་གྱི་གོང་འཕེལ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ ཡངན་ 
དམིགས་བསལ་ལུང་ཕྱོགས་ ཡངན་ ནང་གསེས་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་
བསྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་དང་ བསྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་མེན་པའི་ལས་འགུལ་
གྱི་ཐོ་) དེ་བཟུམ་སྦེ་ གློག་ཐོག་ལས་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོད་མི་ ཁོང་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་ཞིནམ་ལས་ 
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 

ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ།

ལས་འགུལ་གནས་སྡུད་འབྲི་ཤོག།

༤༢. བྱ་རིམ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་དང་ ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ 
ལས་འགུལ་ ཡངན་ ལས་རིམ་གྱི་ཕྱིའི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་བརྡ་
ལན་འབད་ཐབས་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལས་འགུལ་གནད་སྡུད་འབྲི་
ཤོག་ (པི་དྲི་ཨེས་)༡༠  ལས་འགུལ་ ཡངན་ ལས་རིམ་གྱི་སྐོར་

ལས་ བཅུད་དོན་གྱི་བརྡ་དོན་དང་བཅསཔ་སྦེ་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། པི་དྲི་ཨེས་འདི་ ལཱ་ཡར་འཕེལ་ནང་
ཡོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འདི་གི་འགོ་ཐོག་གི་འཐོན་རིམ་
ནང་ བརྡ་དོན་ལ་ལོ་ཅིག་མི་ཚུད་ནི་ཨིན་རུང་ འདི་ཚུ་ འདི་ཚུ་ཐོབ་
པའི་ནམ་དུས་ལུ་ཁ་སྐོང་བཀལ་འོང་། ལས་འགུལ་ ཡངན་ ལས་
རིམ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཟོ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཟིན་
བྲིས་འདི་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ ལས་འགུལ་གྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་ཞིབ་
ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཚུ་བཀོདཔ་ཨིན། གཞི་བཀོད་ཟིན་བརིས་ནང་ལས་ བརྡ་
དོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་ པི་དྲི་ཨེས་ནང་བཀོད་འོང་།༡༡  པི་དྲི་ཨེས་ ཡོངས་
འབྲེལ་ལས་ཤོག་གིས་ ལས་འགུལ་གྱི་དུས་རིམ་སྐབས་ལུ་བཟོ་མི་
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུའི་ མཐུད་འབྲེལ་ཡང་སྟོནམ་ཨིན། བུ་ལོན་
དང་ གནང་སྦྱིན་གྱི་ལས་འགུལ་ག་ར་གི་དོན་ལུ་དང་ ལས་འགུལ་གྲ་
སྒྲིག་ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ 
པི་དྲི་ཨེས་ཚུ་ དྲན་རྟེན་གཙོ་ཅན་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་
ཡིག་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ཡོད་མི་འདྲ་ཚུ་
ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ནི་དང་ འདི་ཚུ་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཁོད་འོས་འཚམས་ཀྱི་ སྤྱོད་སྒོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་
ལས་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་འོང་། སྐད་སྒྱུར་གྱི་དགོས་མཁོ་འདི་ བུ་ལོན་
དང་གནང་སྦྱིན་ལས་འགུལ་དང་ ལས་འགུལ་གྲ་སྒྲིག་ཁྱད་རིག་ལས་
རོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་ སྲིད་བྱུས་འདི་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་
སྐབས་ལུ་ ཡངན་ ཤུལ་མ་ གོ་རྟོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་
ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ འཇུག་དགོ།

རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་གནས་སྡུད་འབྲི་
ཤོག།

༤༣. རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ ཡངན་ ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ 
འགོ་ཐོག་གི་ པི་དྲི་ཨེས་འདི་ ལས་འགུལ་ ཡངན་ ལས་རིམ་གྱི་
དོན་ལུ་ གོ་རྟོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གནང་བ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། ཆ་ཤས་མང་བསྡོམས་ཀྱི་
མ་དངུལ་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ འགོ་ཐོག་ ཆ་ཤས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགོ་ཐོག་གི་
པི་དྲི་ཨེས་འདི་ བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དངོས་དོན་འཚོལ་ཞིབ་མཇུག་བསྡུ་
ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་ཤུལ་མ་གི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་དོན་ལུ་ ཆ་
ཤས་ཀྱི་དངོས་དོན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཚར་བའི་སྐབས་ལུ་ བཙུགས་
དགོ། དངོས་དོན་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་
པ་ཅིན་ པི་དྲི་ཨེས་འདི་ ཆ་ཤས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལག་བྲིས་བཀོད་པའི་
དུས་རིམ་དངུལ་སྤྲོད་ཞུ་བསྐུལ་ ཨེ་དྲི་བི་ལུ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་བཙུགས་
དགོ།

༡༥



༤༤. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལས་འགུལ་གྱི་གནས་རིམ་གསལ་བཀོད་
འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ པི་དྲི་ཨེས་དུས་མཐུན་བཟོ་འོང་། དུས་མཐུན་ཚུ་
ཡང་ ལས་དོན་དང་གནད་དོན་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡར་འཕེལ་ 
ལག་ལེན་གྱི་ཡར་འཕེལ་ཚུ་སྟོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལོ་རེ་ལུ་ཉུང་ཤོས་ཚར་
གཉིས་རེ་འབད་ནི་དང་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་འཐོན་རུང་འབད་འོང། 
གལ་སྲིད་ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ ཡངན་ལས་རིམ་
ནང་ རང་གི་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་འདི་ཆ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ དེ་གི་
ཤུལ་མའི་པི་དྲི་ཨེས་ནང་ ཆ་མེད་བཏང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ངག་
བརྗོད་བཙུགས་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཆ་མེད་བཏང་མི་ལས་འགུལ་
པི་དྲི་ཨེས་འདི་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ཆ་མེད་གཏང་
ཞིནམ་ལས་ ཟླཝ་༡༢ བཞག་དགོ།

རང་དབང་མེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་གནས་སྡུག་འབྲི་ཤོག།
༤༥. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ རང་
དབང་མེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་འགོ་ཐོག་ པི་དྲི་ཨེས་འདི་ ལས་
འགུལ་ཅིག་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནི་གི་དུང་ཁ་ལྷོད་ནི་
ཨིནམ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་ཤུལ་ལས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་
མ་འབད་བའི་ ཉུང་ཤོས་ཉིན་གྲངས་༣༠ ལས་མ་ཕྱི་བར་བཙུགས་
དགོ། མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ དབྱེ་རིམ་ ཀ་པ་སྦེ་ཕྱེས་ཏེ་
ཡོད་མི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་
འཇོག་གི་ཧེ་མ་ ཉུང་ཤོས་ཉིན་གྲངས་༡༢༠ གི་གོང་ལས་ པི་དྲི་ཨེས་
འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 

༤༦. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལས་འགུལ་གྱི་གནས་རིམ་གསལ་བཀོད་
འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ པི་དྲི་ཨེས་དུས་མཐུན་བཟོ་འོང་། དུས་མཐུན་ཚུ་
ཡང་ ལས་དོན་དང་གནད་དོན་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡར་འཕེལ་ 
ལག་ལེན་གྱི་ཡར་འཕེལ་ཚུ་སྟོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལོ་རེ་ལུ་ཉུང་ཤོས་ཚར་
གཉིས་རེ་འབད་ནི་དང་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་འཐོན་རུང་འབད་འོང། 
གལ་སྲིད་ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་དབང་མེན་པའི་ལས་འགུལ་ ཡངན་
ལས་རིམ་ནང་ རང་གི་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་འདི་ཆ་མེད་གཏང་པ་
ཅིན་ དེ་གི་ཤུལ་མའི་པི་དྲི་ཨེས་ནང་ ཆ་མེད་བཏང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གྱི་ངག་བརྗོད་བཙུགས་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཆ་མེད་བཏང་མི་ལས་
འགུལ་པི་དྲི་ཨེས་འདི་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ཆ་མེད་
གཏང་ཞིནམ་ལས་ ཟླཝ་༡༢ བཞག་དགོ།

ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་ཚུ་དང་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ཁེ་གྱོང་
འཆང་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་བརྡ་དོན།

༤༧. ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་ཚུ་དང་ ཨམ་སྲུ་དང་ སྤྱང་ཀ་ དཀའ་
སྡུག་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གཞན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ཁེ་གྱོང་
འཆང་མི་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལོ་རྒྱུས་སླབ་ནི་ལུ་ཕན་འདེབས་
ཀྱི་དོན་ལུ་ རང་དབང་དང་ རང་དབང་མེན་པའི་ལས་འགུལ་དང་ 

ལས་རིམ་ཚུའི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཚུ་ (མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་
གནད་དོན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) ཁོང་གིས་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ སྤྱོད་ལམ་དང་ 
བཟོ་རྣམ་ སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ལུ་དང་ ཁོང་གིས་ལྟ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་
པའི་ས་གནས་ནང་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ དེ་བཟུམ་
མའི་བརྡ་དོན་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ལས་འགུལ་
བཟོ་བཀོད་གུར་བསམ་འཆར་ལེན་ཡོདཔ་ ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་
ཚུ་དང་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
དུས་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་ངོས་འཛིན་
འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ 
ཚོང་མགྲོན་པ་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་དམ་ཟབ་འབད་དགོ། བྱ་རིམ་འདི་ 
ལས་འགུལ་གྲ་སྒྲིག་གི་གོ་རིམ་སྐབས་སྔ་གོང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ 
ཁོང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ ལས་འགུལ་བཟོ་བཀོད་ནང་ བརྩི་འཇོག་
ལངམ་སྦེ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ ལས་འགུལ་ ཡངན་ ལས་
རིམ་གྲ་སྒྲིག་དང་ བྱ་རིམ་འཐབ་ནི་ ལག་ལེན་གྱི་གོ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་
དུ་ནང་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འབད་འོང་། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལས་འགུལ་གྱི་ཁྱབ་
ཚད་ལུ་འགྱུར་བཅོས་སྦོམ་སྦེ་འབད་མི་གི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་བརྡ་
དོན་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ཕན་གནོད་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་ཚུ་དང་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ཁེ་གྱོང་འཆང་
མི་གཞན་ཚུ་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

༤༨. དོན་མཚམས་༤༧ པའི་ནང་གི་དགོས་མཁོ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གོང་འཕེལ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་
ཚུ་དང་ སྒེར་སྡེ་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ ལས་འགུལ་ ཡངན་ ལས་
རིམ་གྱི་རྒྱུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་བཟོ་ནི་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་ནི་ཨིནམ་
དང་ འདི་ཡང་ ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་ཚུ་དང་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་
ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་གཞན་ཚུ་གིས་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་དང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྙིང་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་གནས་འོང་། དེ་
བཟུམ་མའི་ཐབས་བྱུས་འདི་གིས་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ཚུ་དང་ ཚོང་
མགྲོན་པ་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལས་རོགས་འབད་མི་ལས་དོན་ཚུའི་བཟོ་
བཀོད་དང་ ལག་ལེན་ནང་ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་
འབད་ནི་དང་ ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་
རྐྱབ་ནི་དང་ མི་དམང་ལུ་བརྡ་དོན་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ནང་
གྲལ་གཏོགས་འབད་ཐངས་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཐོག་ལས་ གོང་འཕེལ་
གྱི་བྱ་རིམ་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་
ཚུའི་འབྲེལ་གཏོགས་ཡར་སེང་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་འོང་། འདི་ཡང་ 
གྲོས་བསྟུན་དང་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ ཡངན་ ལས་འགུལ་
བདག་སྐྱོང་ལག་དེབ་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་ཆ་སྣ་ཚོགས་བཀོད་ཐོག་
ལས་འབད་ནི་འདི་ཡང་ (༡) ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་བརྡ་དོན་
གྱི་དབྱེ་བ་དང་། (༢) སྐད་ཡིག་དང་དུས་ཚོད་བརྩིས་ཏེ་ མི་དམང་
བརྡ་བསྐུལ་གྱི་དོན་ལུ་ཐབས་ལམ་ཚུ། (༣) བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་
དང་ བཀྲམ་སྤེལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་འགན་
འཁུར།.

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༡༦



༡༢  བརྡ་དོན་འདི་ དེབ་ཆུང་དང་ དཔེ་ཤོག་ ཡངན་ ལག་དེབ་ཚུ་ནང་ ཕན་གནོད་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ སྐད་ཡིག་ནང་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཚུགས། འབྲི་ལྷག་མ་ཤེས་

མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་འོང་།
༡༣  གལ་སྲིད་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་གཞན་དགོཔ་མེད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་བསྐྱར་ཞིབ་འཛོམས་འདུ་ ཡངན་ རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་

ལུ་ འགོ་ཐོག་གི་ལཱ་གཡོག་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་འཛོམས་འདུ་གི་ ཧེ་མ་ ཡངན་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རང་དབང་མེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་མ་རྩ་གཞི་

བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཛོམས་འདུའི་ཧེ་མ་ བཙུགས་དགོ།.

ལས་འགུལ་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཆ།

༤༩. ཨེ་དྲི་བི་གི་ ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་ཚུ་ལུ་བརྡ་དོན་གྱི་སྐོར་
ལས་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ རང་དབང་
དང་ རང་དབང་མེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན།

༥༠. བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་/ཡངན་ ཚོང་མགྲོན་པ་གིས་ ཕན་
གནོད་བྱུང་མི་ མི་ཚུ་ལུ་དུས་ཐོག་ལུ་དང་ ཐོབ་ཚུགས་པའི་ས་གནས་
ནང་ ཁོང་གིས་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་བཟོ་རྣམ་དང་ སྐད་ཡིག་ཐོག་ལུ་ 
དོན་མཚམས་༥༡-༥༣ པ་ནང་བཀོད་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་གི་ བརྡ་དོན་
བརྩིས་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་མཐའ་འཁོར་དང་ གཞིས་ཆགས་ སྔར་གནས་
ཀྱི་མི་ཚུའི་བརྡ་དོན་བྱིན་དགོ།༡༢ 

མཐའ་འཁོར།
༥༡. ཉེན་སྲུང་སྲིད་བྱུས་ངག་བརྗོད་ཀྱི་འོག་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ བསྐྱིན་
འགྲུལ་ལེན་མི་དང་/ཡངན་ ཚོང་མགྲོན་པ་གིས་སྤྲོད་མི་ གཤམ་
གསལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་:

(༡) མཐའ་འཁོར་དབྱེ་རིམ་ ཀ་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ 
ཉུང་ཤོས་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་གི་ཧེ་མ་ ཉིན་གྲངས་
༡༢༠ གི་གོང་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནོད་པ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ 
(ཨི་ཨའི་ཨེ་) སྙན་ཞུ་ཟིན་བྲིས། 

(༢) མཐའ་འཁོར་བརྟག་ཞིབ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་གཞི་བཀོད་ཟིན་
བྲིས་ འོས་འབབ་ཡོད་ས་ལུ་ གྲོས་དོན་མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་
མ།༡༣

(༣) མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ ཨི་ཨའི་ཨེ་ ཡངན་ འགོ་ཐོག་གི་མཐའ་
འཁོར་དབྱེ་ཞིབ་ (ཨའི་ཨི་ཨི་) ཨེ་དྲི་བི་གིས་ཐོབ་ཞིནམ་
ལས།

(༤) གསརཔ་ ཡངན་ དུས་མཐུན་བཟོ་བའི་ཨི་ཨའི་ཨེ་ 
ཡངན་ ཨའི་ཨི་ཨི་དང་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་གདོང་ལེན་
འཆར་གཞི་ གལ་སྲིད་ཡོད་པ་ཅིན་ ལས་འགུལ་ལག་
ལེན་སྐབས་ལུ་བཟོ་མི་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ཐོབ་ཞིནམ་ལས།

(༥) མཐའ་འཁོར་ལྟ་རྟོག་གི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ཐོབ་
ཞིནམ་ལས།

གཞིས་ཆགས།

༥༢. ཉེན་སྲུང་སྲིད་བྱུས་ངག་བརྗོད་ཀྱི་འོག་ལུ་དགོས་མཁོ་བཀོད་
མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་
ནང་ གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་/ཡངན་ ཚོང་
མགྲོན་པ་གིས་སྤྲོད་མི་ཚུ་བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 

(༡) གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་དང་/ཡངན་ 
གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ གྲོས་དོན་མ་འབད་བའི་
ཧེ་མ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་/ཡངན་ ཚོང་མགྲོན་པ་
གིས་ཆ་འཇོག་འབད་མི། (མཇུག་མཆན་༡༣)

(༢) ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་ངོ་ཚུ་གི་མི་རྩིས་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་
ལས་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་/ཡངན་ ཚོང་མགྲོན་པ་
གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་
འཆར་གཞི།

(༣) གསརཔ་ ཡངན་ དུས་མཐུན་བཟོ་བའི་གཞིས་ཆགས་
ཀྱི་འཆར་གཞི་ གལ་སྲིད་ཡོད་པ་ཅིན་ ལས་འགུལ་ལག་
ལེན་སྐབས་ལུ་བཟོ་མི་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ཐོབ་ཞིནམ་ལས།

(༤) གཞིས་ཆགས་ལྟ་རྟོག་གི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ཐོབ་
ཞིནམ་ལས།

སྔར་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ།

༥༣. ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་ངག་བརྗོད་ཀྱི་འོག་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་/ཡངན་ ཚོང་
མགྲོན་པ་གིས་ སྤྲོད་མི་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ་:

(༡) སྔར་གནས་མི་ཚུའི་འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་དང་/ཡངན་ 
སྔར་གནས་ཀྱི་མི་ཚུའི་འཆར་གཞི་གཞི་བཀོད་ གྲོས་དོན་
མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་/ཡངན་ 
ཚོང་མགྲོན་པ་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་མི། (མཇུག་མཆན་
༡༣)

(༢) ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ ཨའི་
པི་པི་།

(༣) ཨའི་པི་པི་གསརཔ་ ཡངན་དུས་མཐུ་བཟོ་ཡོད་མི་དང་ 
ལེགས་བཅོས་ གདོང་ལེན་འཆར་གཞི་ གལ་སྲིད་ཡོད་པ་
ཅིན་ ལས་འགུལ་ལག་ལེན་སྐབས་ལུ་བཟོ་མི་ ཨེ་དྲི་བི་

ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༡༧



གིས་ཐོབ་ཞིནམ་ལས། 
(༤) སྔར་གནས་ཀྱི་མི་ཚུའི་ལྟ་རྟོག་གི་སྙན་ཞུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་

ཐོབ་ཞིནམ་ལས།.

རྒྱལ་ཁབ་ཉེན་སྲུང་ལམ་ལུགས།
༥༤. ཨེ་དྲི་བི་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ངག་བརྗོད་འོག་ལུ་དགོས་མཁོ་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ་མི་
འདི་ཡང་:

(༡) མི་དམང་གི་བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟིན་བྲིས་
འདྲ་མཉམ་དང་ ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་དང་ ནང་གསེས་ལུང་ཕྱོགས་ སྡེ་ཚན་ ཡངན་ 
ལས་སྡེའི་གནས་རིམ་ཐོག་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས། 

(༢) མཐའ་དཔྱད་འདྲ་མཉམ་དང་ ངོས་ལེན་རུང་བའི་དབྱེ་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས། 

(༣) རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ལམ་ལུགས་ནང་ གལ་སྲིད་ཡོད་པ་
ཅིན་ འགྱུར་བཅོས་ཚུ་བཀོད་ནི་གི་དནོ་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་
ཞིནམ་ལས་ དུས་མཐུན་བཟོ་བའི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ།

༥༥. ལས་འགུལ་གྱི་གནས་རིམ་ནང་ ངོས་ལེན་རུང་བའི་དབྱེ་
ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་བཤད་འདི་ ལས་འགུལ་གྲ་སྒྲིག་དང་ དོན་
མཚམས་༥༡-༥༣ པ་ནང་བཀོད་མི་གི་དོན་ལུ་འབད་བའི་ སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་
ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཆ་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་འོང།

 
འགོ་ཐོག་གི་དབུལ་ཕོངས་དང་ མི་སྡེའི་དབྱེ་དཔྱད།

༥༦. འགོ་ཐོག་གི་དབུལ་ཕོངས་དང་མི་སྡེའི་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ དབུལ་
ཕོངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་བཟོ་བཀོད་སྐབས་ལུ་སེལ་
དགོ་མི་ གྲོས་བསྟུན་དང་ གྲལ་གཏོགས་ ཕོ་མོ་དང་གོང་འཕེལ་ མི་
སྡེའི་ཉེན་སྲུང་དང་ མི་སྡེའི་ཉེན་ཁ་གཞན་ལ་སོགས་པའི་ འཕྲལ་གྱིས་
མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ ཡངན་ ལས་
རིམ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་ ཡངན་ ལས་རིམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ཡིག་
ཆ་ གནང་བ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་
བཙུགས་དགོ། རང་དབང་མེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འགོ་ཐོག་
གི་དབུལ་ཕོངས་དང་མི་སྡེའི་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནང་

བའི་བྱ་རིམ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།

ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་སྙན་ཞུ་དང་ ཁྱད་རིག་ལས་རིགས་
ཀྱི་འོག་ལུ་བཏོན་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ།

༥༧. ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་སྙན་ཞུ་འདི་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཁྱད་
རིག་ལས་རོགས་དང་ འདི་གི་ཐོག་ལས་མ་དངུལ་བཏང་མི་སྐོར་ལས་ 
དགོངས་དོན་འགྲེལ་བཤད་འབད་མི་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ཨིན། ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་
གྱིས་གནང་བ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་
བཙུགས་དགོ།༡༤  ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ལས་འཐོན་
མི་ གྲོས་སྟོན་པའི་མཐའ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ 
འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། སྲིད་བྱུས་དང་
བསླབ་སྟོན་གྱི་ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་
ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ནང་ དྲན་ཚོར་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ཚུད་ནི་
ཨིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་ལུ་ ཁྱད་རིག་ལས་
རོགས་འོག་ལུ་བཏོན་མི་མཐའ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་
ལུ་ བཀག་ཆ་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ ཕྱིར་བཤད་ལུ་
རྒྱབ་སྣོན་གྱི་སྔོན་དཔྱད་དང་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཡིག་ཆ་
མར་ཕབ་ ཡངན་ ཕྱིར་འཐེན་འབད་ནི་འདི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབད་དགོ།

གཙོ་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འདེབས་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་
ཡིག་ཆ་ཚུ།

༥༨. གཙོ་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འདེབས་འདི་ བཀོད་ཚོགས་
གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ཕུལ་མི་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལས་འགུལ་དང་ ལས་
རིམ་ཚུའི་དོན་ལུ་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཨིན། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གཙོ་
འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འདེབས་འདི་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་
པའི་དུས་མཚུངས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནང་བ་
ལས་མ་འགལ་བར་ རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འདི་
གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། གལ་སྲིད་ རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་གིས་ གཙོ་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འདེབས་འདི་ སྔ་གོང་
ལས་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་གནང་བ་མ་བྱིན་པ་ཅིན་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ 
གཙོ་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འདེབས་འདི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་
འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 
ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་དགོས་མཁོ་འདི་ སྲིད་བྱུས་འདི་

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༡༤  དྲོ་ལར་ས་ཡ་༡.༥ ཚུན་གྱི་ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ལས་འགུལ་གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་སྙན་ཞུ་ ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ཟུར་སྦྲགས་ཡོད་མི་གོ་རྟོགས་ཡིག་ཆ་འདི་ 
གོ་རྟོགས་ཡིག་ཆ་གནང་བ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།

༡༨



༡༥ དཔྱེ་ ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་ཚུ།.
༡༦  ཨེ་དྲི་བི་གིས་བཟོ་མི་ ཡངན་ དེ་ཚུའི་འཕྲི་སྣོན་ཚུ་ རང་དབང་མེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་ཚུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་མེད། འདི་གི་གྲངས་སུ་ ཚོང་འབྲེལ་མཉམ་

བསྡོམ་ཟད་སོང་གི་གན་རྒྱ་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།
༡༧ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་གིས་དེ་བཟུམ་མའི་ཡིག་ཆ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་དེ་ཉིན་གྲངས་༣༠ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཉོགས་  

   བཤདབཀོདན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་པ་ཅིན་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གན་རྒྱ་དེ་ཚུ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་དེ་ཉིན་གྲངས་༦༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།.
༡༨   ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ལས་འགུལ་རྩིས་ཁྲ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་

ཞིནམ་ལས་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་ ལས་འགུལ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་དོན་ལུ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གན་རྒྱའི་ཆ་ཤས་སྦེ་བཟོ་དགོ།

བསྟར་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡངན་ཤུལ་མ་འབད་མི་
བསྐྱིན་འགྲུལ་བདེ་སྒྲིག་ཚུའི་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ་
ཚུ་ལུ་ཡང་འཇུག་དགོ། ལག་ལེན་གྱི་ཁ་གསལ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་
མི་ལས་འགུལ་བདག་སྐྱོང་གི་ལག་དེབ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རང་དབང་གི་
ལས་འགུལ་ཚུའི་དོན་ལུ་ གཙོ་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འདེབས་
ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་ ཡིག་ཆ་གི་དབྱེ་བ་ལ་ལོ་ཅིག་གི་དོན་
ལུ་ སྲིད་བྱུས་ནང་ལོགས་སུ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་
པ་ཅིན་ གཙོ་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འདེབས་ ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་པའི་དུས་མཉམ་ལུ་ གློག་ཐོག་ལུ་མཐུད་
སྦྲེལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་  རྐྱང་གནས་སྦེ་ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ།༡༥  
རང་དབང་མེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གཙོ་
འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་བཅུད་བསྡོམས་འཐོན་རིམ་འདི་ 
བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་འདི་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ འདི་
གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། འཐོན་རིམ་འདི་ནང་  
ཡངན་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་ གསང་བའི་ཚོང་ལས་བརྡ་དོན་དང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ 
ལས་འགུལ་ ཡངན་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་ཉེན་ཁའི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་མི་ཚུད།

ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱ།

༥༩. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ སྲིད་བྱུས་འདི་བསྟར་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་པའི་
ཚེས་གྲངས་ལུ་ ཡངན་ དེ་གི་ཤུལ་མ་ དེ་ཚུ་གུར་ལག་བྲིས་བཀོད་
ཞིནམ་ལས་ དོན་མཚམས་༩༧ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ སྲིད་བྱུས་
ཀྱི་ཡངས་ཆག་ཚུའི་ནང་འཁོད་ལུ་ཚུད་མི་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་
བརྡ་དོན་གང་རུང་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་ཚུ་ག་ར་ 
བདེ་སྒྲིག་གི་སྐབས་ལུ་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་
དགོ།༡༦  ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གལ་སྲིད་བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་གིས་གནང་
བ་བྱིན་པ་ཅིན་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་
ཟིན་བྲིས་ཕྱིར་བཤད་འབད་ཆོག། གལ་སྲིད་ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་ཚུ་ 
འཕྲི་སྣོན་འབད་བ་ཅིན་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་དེ་བཟུམ་མའི་འཕྲི་སྣོན་ཚུ་ རང་
གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ དོན་མཚམས་༩༧ པའི་ནང་བཀོད་
དེ་ཡོད་མི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་ཚུའི་ནང་འཁོད་ལུ་ཚུད་མི་སྦེ་ངོས་
འཛིན་འབད་བའི་བརྡ་དོན་གང་རུང་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ འདི་ལག་ལེན་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་བཙུགས་དགོ། 

༦༠. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་

ལོ་༡༩༩༥ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡ 
གི་བར་ན་བཟོ་མི་ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་ག་ར་དང་ གན་རྒྱ་དེ་ཚུ་གུར་
འཕྲི་སྣོན་འབད་མི་ཚུ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་
གཞུང་གིས་གསང་བ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཞིནམ་
ལས་ གན་རྒྱ་དང་ འཕྲི་སྣོན་དེ་ཚུའི་བདེ་སྒྲིག་གི་དུས་ཚོད་ལུ་ཐོབ་
ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།

༦༡. རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ཚུའི་ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་དང་ དེ་
ཚུའི་འཕྲི་སྣོན་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ༡༩༩༥ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ གི་ཧེ་
མ་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཞུ་བསྐུལ་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་མ་བཟོ་བའི་ཧེ་མ་ འབྲེལ་ཡོད་
གཞུང་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོ།༡༧

རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ལས་འགུལ་རྩིས་ཁྲ།

༦༢ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ སྲིད་བྱུས་
ཀྱི་ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་པའི་ཚེས་གྲངས་གུར་ ཡངན་དེ་གི་ཤུལ་མ་
བདེ་སྒྲིག་གི་མགྲོན་འབོད་འབད་ཡོད་མི་ རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་གྱི་
དོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ འདི་གི་ཡོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།༡༨

འགྱུར་བཅོས་སྦོམ།

༦༣. ལས་འགུལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ལུ་ འགྱུར་བཅོས་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་མི་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་
མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ དེ་བཟུམ་མའི་འགྱུར་བཅོས་གནང་བ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ 
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། རང་དབང་མེན་པའི་ལས་
འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བཅུད་དོན་གྱི་འཐོན་རིམ་ ཚོང་གི་གསང་བའི་
བརྡ་དོན་ཚུ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ བཙུགས་འོང་། 

སྲིད་བྱུས་ལུ་གཞི་བཞག་མི་བསྐྱིན་འགྲུལ་དང་ གནང་
སྦྱིན་ཚུའི་ ཆ་ཤས་དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡར་འཕལ་སྙན་ཞུ།

༦༤. ཆ་ཤས་དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡར་འཕེལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གིས་ ལག་
ལེན་དང་ གོང་འཕེལ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་སྲིད་བྱུས་ལུ་བརྟེན་
པའི་བསྐྱིན་འགྲུལ་དང་ གནང་སྦྱིན་ཚུའི་ཆ་རྐྱེན་དང་འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་

ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༡༩



བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ཨེ་དྲི་བི་གིས་དེ་བཟུམ་མའི་
ཡར་འཕེལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ ཡངན་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་སྙན་
ཞུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་
བཙུགས་དགོ།

མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ།

༦༥. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལས་འགུལ་དང་ ལས་རིམ་ ཁྱད་རིག་ལས་
རོགས་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་ཞིནམ་ལས་ 
རང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། རང་དབང་མེན་
པའི་ལས་འགུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཟེར་སླབ་མི་
དེ་ ཚོང་འབྲེལ་ལུ་དྲན་ཚོར་ཅན་གྱི་གསང་བའི་ཚོང་ལས་བརྡ་དོན་ཚུ་
བཏོན་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་སྡོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཐོག་ལུ་ བཙུགས་དགོ། 

ལས་འགུལ་དང་ ལས་རིམ་ཚུའི་སྐོར་ལས་བརྡ་
དོན་གཞན།

རང་དབང་གི་བརྟག་ཞིབ།

༦༦. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་ རང་དབང་གི་བརྟག་ཞིབ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འཆར་གཞི་བཟོ་མི་ རང་དབང་གི་བརྟག་ཞིབ་ཐོ་ཚུ་ འདི་
གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། ཐོ་འདི་ ལོ་-༣ རྒྱུན་
འཁོར་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་
འཇོག་འབད་མི་ཨིན། 

༦༧. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་དབང་གི་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ག་ར་ 
བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ནུས་ཕན་ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་བསྟུན་
འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་
ནི་ཨིན་པའི་ རང་དབང་གི་བརྟག་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་
བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་མ་གཏོགས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་
བཀྲམ་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 
རང་དབང་མེན་པའི་ལག་ལེན་ཚུའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལེགས་ཕབ་
ཀྱི་འཐོན་རིམ་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དྲན་ཚོར་ཅན་དང་ གསང་བའི་ཚོང་
ལས་བརྡ་དོན་ཚུ་བཏོན་ཞིན་མལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 

༦༨. དྲི་ཨི་སི་གིས་གྲོས་བསྟུན་འབད་མི་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུའི་
དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ དྲི་ཨི་སི་འཛོམས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་བཅུད་
དོན་འདི་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ རང་གི་ཡོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ དེ་མ་ཚད་ རང་

དབང་གི་བརྟག་ཞིབ་གུར་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལན་འདེབས་དང་ རང་
དབང་བརྟག་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལན་འདེབས་
འདེབས་ལུ་ གལ་སྲིད་ཡོད་པ་ཅིན་ བསམ་འཆར་དེ་ཚུ་ འདི་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།

མཉམ་བསྡོམ་མ་དངུལ་གྱི་བརྡ་དོན།

༦༩. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ མཉམ་བསྡོམ་མ་དངུལ་དགོ་མི་ལས་འགུལ་
གྱི་བཅུད་དོན་ རང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 
གལ་སྲིད་ ལས་འགུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཉམ་བསྡོམ་མ་དངུལ་
གྱི་བརྡ་དོན་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་ཚིག་དང་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་ཅན་
རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ཡང་ རང་སོའི་ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་སྙན་ཞུ་ 
ཡངན་ གཙོ་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་མི་ནང་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་མཉམ་བསྡོམ་མ་དངུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་
དམིགས་བསལ་མཉམ་བསྡོམ་མ་དངུལ་གན་རྒྱ་དང་ གཞི་བཀོད་གན་
རྒྱ་ ཨེ་དྲི་བི་དང་ ཟུང་ཕྱོགས་ ཡངན་མང་ཕྱོགས་མཉམ་བསྡོམ་མ་
དངུལ་སྤྲོད་མིའི་བར་ན་གི་བློ་གཏད་དང་གན་རྒྱ་ཚུ་ མཉམ་བསྡོམ་མ་
དངུལ་སྤྲོད་མི་གིས་ཉོགས་བཤད་བཀོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ 
ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་བརྡ་དོན།

༧༠. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་
གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་གཅིག་བསྒྲིལ་ཡིག་ཚང་གི་ལོ་བསྟར་སྙན་
ཞུ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ བཙུགས་དགོ།༡༩ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་དང་གཅིག་བསྒྲིལ་ཡིག་ཚང་གི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ ཞིབ་
དཔྱད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་འཐོན་མི་ གལ་ཅན་གྱི་གྲོས་འདེབས་
དང་གནད་དོན་ཚུ་དང་ ལས་འགུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་ཡོད་བསྐྱར་
ཞིབ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ རྩིས་དཔྱད་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་གཅིག་བསྒྲིལ་ཡིག་ཚང་གིས་འབད་
མི་ལས་འགུལ་གྱི་མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་
ཞིནམ་ལས་ ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་འདི་བཙུགས་དགོ། ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་དང་གཅིག་བསྒྲིལ་ཡིག་ཚང་གི་སྙན་ཞུ་ཚུ་  སྲིད་བྱུས་ནང་ཕྱིར་
བཤད་ལུ་སྔོན་དཔྱད་ལས་ཡངས་ཆག་གི་འོག་ལུ་ཚུད་མི་བརྡ་དོན་ཚུ་
བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཞུན་དག་བཟོ་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་འཐུས་མི་གཞུང་ཚུ་ལུ་གཏང་དགོ། 

༧༡. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འཐུས་མི་གཞུང་དང་ མང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་ ཟུང་ཕྱོགས་མཉམ་བསྡོམ་མ་དངུལ་སྤྲོད་མི་ དེ་ལས་

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༡༩  ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་གཅིག་བསྒྲིལ་ཡིག་ཚང་འདི་ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ཡངན་ ཨེ་དྲི་བི་གི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོན་ ཡངན་ ལཱ་གཡོགཔ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་སྲིད་བྱུས་ལས་འགལ་མི་ཚུའི་ ཉེས་འཛུགས་བཀོད་མི་ཚུ་ལེན་ནི་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་ཨིན།

༢༠



༢༠  ཨཕ་རི་ཀ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ ནང་འཁོད་ཨ་མི་རི་ཀ་དངུལ་ཁང་ བསྐྱར་བཟོ་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་དངུལ་ཁང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ཚུ་དང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་
བར་ན་གི་ ༢༠༡༠ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༩ ལུ་བཟོ་མི་ ཕྱིར་བཏོན་གྲོས་ཆོད་ལག་ལེན་གྱི་ཕན་ཚུན་གན་རྒྱ། http://www.adb.org/documents/agreement-mutual-
enforcement-debarment-decisions

༢༡ ལས་འགུལ་བདག་སྐྱོང་ལག་དེབ་བརྩིས་ཏེ་ གཙོ་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡིག་ཆ་ཚུའི་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དུས་ཚོད་དོན་ལུ་ དོན་མཚམས་༥༨ པ་ནང་གཟིགས།

གཞན་ཤེས་དགོ་མི་འགྲེམས་སྟོན་འབད་མི་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཨེ་དྲི་
བི་གིས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་རྩ་ཕན་ཚུའི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཚུ་བརྗེ་
སོར་འབད་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གཤམ་གསལ་ཐོ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཕྱིར་
བཏོན་འབད་མི་གི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཚུ་ རང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ (༡) ཁོང་རའི་བཀག་ཆ་ཚུ་ལས་
འགལ་མི་ཕྱིར་བཏོན་འབད་བའི་སྡེ་ཚན་ཚུ། (༢) ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་སྲིད་བྱུས་ (༡༩༩༨ ད་ཚུན་འཕྲི་སྣོན་འབད་མི་) ལས་ཐེངས་
གཉིས་པ་ ཡངན་ ཡང་བསྐྱར་འགལ་མི་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་རྩ་
ཕན་ཚུ། (༣) རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་རུང་འབྲེལ་
བ་འཐབ་མ་ཚུགས་མི་ཕྱིར་བཏོན་འབད་བའི་རྩ་ཕན་ཚུ། (༤) ཕན་
ཚུན་ཕྱིར་བཏོན་སྐོར་ལས་ མང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་དངུལ་གཞན་དང་
གཅིག་ཁར་ ཨེ་དྲི་བི་གི་གན་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་བའི་
རྩ་ཕན་ཚུ།༢༠

སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་བྱུས་ཚུ།

མི་དམང་གི་གྲོས་བསྟུན་ལས་མ་འགལ་བའི་ སྲིད་བྱུས་
དང་ཐབས་བྱུས་ཚུ།

༧༢. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་ཉེན་སྲུང་དང་ སྡེ་ཚན་ དོན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་བྱུས་ཚུའི་གོང་འཕེལ་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་
ལུ་ འདི་གི་གོ་ཤ་འཆང་མི་དང་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་
གཞན་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཤུལ་
མའི་ཟླཝ་༡༢ ནང་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་བྱུས་བཟོ་ནི་ཨིན་མི་ 
ཡངན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ རྒྱུན་འཁོར་གྱི་ཐོག་ལུ་ཐོ་
ཚུ་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ རང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ འཆར་གཞི་དེ་མཇུག་བསྡུ་
ཞིནམ་ལས་ རེ་འདོད་བསྐྱེད་པའི་ ཕྱིའི་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
ངོ་ཕྲད་ཀྱི་འཛོམས་འདུ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་
བཙུགས་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཉུང་ཤོས་རང་ དེ་བཟུམ་མའི་སྲིད་
བྱུས་་ཡངན་ཐབས་བྱུས་ཡིག་ཆ་གཅིག་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ མི་དམང་གྲོས་བསྟུན་གྱི་བྱ་
རིམ་འཐབ་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་ཡིག་
ཆ་དང་ མཐའ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་པའི་
དུས་མཚུངས་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། དགོས་
མཁོ་འདི་ སྲིད་བྱུས་འདི་ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལུ་ 

ཡངན་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་ཡོད་མི་ སྲིད་བྱུས་
དང་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་ཡིག་ཆ་དང་ གྲོས་འཆར་ཚུ་ལུ་འཇུག་
དགོ། 

སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་བྱུས་གཞན།
༧༣.  ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཨེ་དྲི་བིག་སྲིད་བྱུས་ ཡངན་ ཐབས་བྱུས་
ཡིག་ཆ་གཞན་ཚུ་ ཁོང་གི་གནང་བ་ ཡངན་ཆ་འཇོག་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ 
འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 

ཁྲི་འཛིན་གྱི་བཅུད་དོན།

༧༤. གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བཀོད་ཚོགས་འཛོམས་འདུ་ནང་ བཀོད་
ཚོགས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་ ཡངན་ ངོས་ལེན་འབད་བའི་སྲིད་བྱུས་ ཡངན་ 
ཐབས་བྱུས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་བཅུད་དོན་འདི་ 
བཀོད་ཚོགས་ལུ་མཐའ་དཔྱད་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་
བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།

ལག་ལེན་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད།

༧༥. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལག་ལེན་ལག་དེབ་དོན་ཚན་ཚུ་དང་ (དངུལ་
ཁང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ལག་ལེན་ལག་དེབ་ཚུ་) ལས་འགུལ་བདག་སྐྱོང་
བཀོད་རྒྱ་ ཨེ་དྲི་བི་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུའི་ལག་དེབ་
ཚུ་ ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་
བཙུགས་དགོ། 

བརྡ་དོན་གཞན།

མཁོ་སྒྲུབ།

༧༦. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གཤམ་གསལ་བརྡ་དོན་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ འདི་
གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་འདི་ཡང་: 

(༡) བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བའི་ཐོག་ལས་ངོས་འཛིན་འབད་
མི་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་མ་དངུལ་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་བཟོ་
བའི་རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚོང་ལས་ཀྱི་
གོ་སྐབས་ཚུའི་ཐོ་བཀོད་ནི་དང་། 

(༢) ཤམ་གསལ་ཁ་གསལ་བཀོད་མི་ ལས་འགུལ་བདག་སྐྱོང་
གི་ལག་དེབ་༢༡ ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ ལས་འགུལ་གྱི་དོན་

ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༢༡



ལུ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་གི་མཁོ་སྒྲུབ་འཆར་གཞི་ (ཀ) 
ཅ་དངོས་ ཞབས་ཏོག་ ལཱ་དང་ གྲོས་སྟོན་ གཞན་ཡང་ 
འགོ་ཐོག་གི་ཟླཝ་༡༨ ནང་ལས་འགུལ་ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་གི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་ཞབས་ཏོག་གཞན་ཚུ། (ཁ) གན་
འཛིན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་དོན་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ། (ག) ཨེ་དྲི་བི་གི་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་
བའི་གནད་སྤྱོད་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཚུ། 

(༣) མཁོ་སྒྲུབ་འཆར་གཞི་ལུ་བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་གི་དུས་
མཐུན་ཚུ། (ཉུང་ཤོས་རང་ ལས་འགུལ་གྱི་དུས་ཡུན་
སྐབས་ལུ་ ལོ་བསྟར་)

(༤) གྲོས་སྟོན་གྱི་ལས་སྡེ་དང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་
འགྲན་གྱི་རིན་བསྡུར་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ གྲོས་སྟོན་ལཱ་སྤྲོད་
ནི་གི་དོན་ལུ་ སྤྲོ་བ་བཀོད་ནི་ ཡངན་ སྔོན་མཁོ་ཚང་
ནི་ རིན་བསྡུར་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་
སྦེ་སྤྲོད་མི་ མགྲོན་བརྡ་ག་ར།

(༥) ཁག་འབག་པའི་མིང་དང་ ཁག་འབག་པའི་གསལ་བཤད་ 
ཁག་འབག་སྤྲོད་པའི་ཨེ་དྲི་བི་གིས་མ་དངུལ་བཏང་མི་
དངུལ་བསྡོམས་ དོ་འགྲན་འབད་མི་རིན་བསྡུར་པ་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་གི་མིང་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་
གི་རྩིས་དེབ་ནང་བཀོད་མི་ ཁག་འབག་གི་སྤྲོད་ཐོ་ག་ར།

(༦) ཨེ་དྲི་བི་གི་གཙུག་སྡེའི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རིན་བསྡུར་ 
ཡངན་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ནི་གི་དོན་ལུ་མགྲོན་བརྡ་དང་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ལག་ལེན་གཙོ་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ཁག་འབག་སྤྲོད་
ཐོ་ཚུ། 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ཐོབ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུའི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་ཞིབ།

༧༧. ཨེ་དྲི་བི་གི་ཁྱད་ཚང་སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
མ་དངུལ་ (ཨེ་དྲི་ཨེཕ་) འཐོན་ཁུངས་ཚུའི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་གཏན་འཁེལ་
བཟོཝ་ཨིན།༢༢  ཐོབ་ལམ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་
ལུ་གཞི་བཞག་པའི་བགོ་བཀྲམ་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་ བགོ་བཀྲམ་ལུ་ལམ་
སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་རྩ་དང་ ཁྱད་ཚད་ཚུ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་
ཨིན།༢༣  ཨེ་དྲི་ཨེཕ་འཐོན་ཁུངས་ཐོབ་སོྤྱད་འབད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་རེ་
རེ་བཞིན་དུ་གི་དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཨང་རྟགས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་
ཚད་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་ཞིབ་སྐོར་ལས་ ལོ་བསྟར་
སྙན་ཞུ་ འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ གཙུག་

སྡེའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ལམ་སྟོན་ཚུ་ཡང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ དཔལ་འབྱོར་གནས་སྡུད་དང་ ཞིབ་
འཚོལ།

༧༨. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ལོ་བསྟར་
སྙན་ཞུ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མཐོང་སྣང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
མཐོང་སྣང་གི་དུས་མཐུན་ དཔལ་འབྱོར་དང་མི་སྡེའི་གནས་སྡུད་ དབྱེ་
དཔྱད་ སྔོན་དཔྱད་ཚུ་ཚུད་མི་ བརྡ་སྟོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་བཙུགས་དགོ།
༧༩. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གློག་ཐོག་གི་དེབ་དང་ གྲོས་འཛོམས་ཡིག་ཆ་ 
དུས་དེབ་ སྙན་ཞུ་ ཞིབ་འཇུག་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ སྙན་ཞུ་ དབྱེ་
དཔྱད་ཚུ་ཚུད་མི་ཁྱད་རིག་བཅུད་དོན་ཚུའི་ རྒྱ་ཁབ་ཐོ་དེབ་ཚུ་ འདི་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་འོང་།

བདག་སྐྱོང་དང་བརྡ་དོན་གཞན།

༨༠. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ འདི་
གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་འདི་ཡང་: 

(༡)ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གན་རྒྱ། 
(བཀའ་ཁྲིམས་)

(༢) ཨེ་དྲི་བི་གི་ གནས་ཁྲིམས 
(༣) ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ དངུལ་ཁང་ལྟེ་བའི་སྤྱི་

འཛིན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག།
(༤) ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མདོ་ཆེན་བཀོད་

ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག། 
(༥) ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་སྐོར་

ལས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ ཕི་ལི་པིནསི་
མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་གི་བར་ནའི་གན་རྒྱ། 

(༦) འབྲེལ་ཡོད་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནང་བ་ལས་མ་
འགལ་བར་ ཨེ་དྲི་བི་དང་ འདི་གི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་
ཚུའི་བར་ན་གི་ གནསཔོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གན་རྒྱ 

(༧) ཨེ་དྲི་བི་འཐུས་མི་ཚུའི་ཐོ་དང་ ཁོང་གི་གསལ་བཀོད་མ་
རྩ་ རྒྱན་སྐྱུར་དབང་ཚད།

(༨) ཨེ་དྲི་བི་གི་ལས་ཚོགས་བཀོད་སྒྲིག། 
(༩) དངུལ་ཁང་ལྟེ་བའི་སྤྱི་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

ཚུའི་ཐོ། 
(༡༠) མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ ཁོང་གི་རྒྱན་

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༢༢  ཨེ་དྲི་བི་ ༢༠༠༨། ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་༡༩༩༨ ཁྱད་ཚང་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ། མ་ནི་ལ། ཨེ་དྲི་བི། ༢༠༠༨། ཨེ་དྲི་བི་གོང་འཕེལ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུའི་ཁྱད་ཚང་

སྲིད་བྱུས། ལྷན་ཐབས་༡། མ་ནི་ལ།
༢༣ ཨེ་དྲི་བི་ ༢༠༠༨། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ལཱ་ཤུལ་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་བགོ་བཀྲམ་ བསྐྱར་བཤད། མ་ནི་ལ།

༢༢



༢༤  ཨེ་དྲི་བི་ ༡༩༩༦ གི་ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག། མ་ནི་ལ། ནང་གཟིགས། ཡིག་ཆ་འདིའི་དོན་མཚམས་༩༧ 

(༣) ནང་ཡང་གཟིགས།
༢༥ སྤྱི་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁོང་རའི་ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།
༢༦   དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཨེ་དྲི་ཨེཕ་དང་ ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་མ་དངུལ།

སྐྱུར་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོ།

(༡༡) མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ ཁོང་གི་འཐུས་
མི་ཚུའི་ཐོ།

(༡༢) ཨེ་དྲི་བི་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ ཆེ་མཐོའི་ལཱ་
གཡོགཔ་ཚུའི་ཐོ།

(༡༣)གོང་གི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་བརྡ་དོན།

༨༡. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ དངུལ་ཁང་ལྟེ་བའི་སྤྱི་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་
ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་ དངུལ་ཁང་ལྟེ་བའི་སྤྱི་འཛིན་པ་ཚུའི་ལེགས་སྦྱར་
ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འདི་གི་ལོ་བསྟར་འཛོམས་འདུའི་བཅུད་དོན་ཚུ་ ལོ་
བསྟར་འཛོམས་འདུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ཉིན་གྲངས་༦༠ འི་ནང་འཁོད་
ལུ་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ སྲིད་བྱུས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ཆ་
འཇོག་འབད་མི་ དངུལ་ཁང་ལྟེ་བའི་སྤྱི་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་
ཆོད་གཞན་ཚུ་ཡང་ གལ་སརིད་མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱིར་
བཤད་འབད་ནི་དེ་དབང་ཚད་བྱིན་པ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་
བཙུགས་དགོ།

༨༢. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རྩིས་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་གི་ལས་
རིམ་དང་འཆར་དངུལ་གཞི་བཀོད་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་བསྟུན་
འབད་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།

༨༣. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དབྱེ་རིམ་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་
གནང་བ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་
བཙུགས་དགོ།

༨༤. མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་གསང་བ་ཨིན།༢༤  
ཨིན་རུང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་མཐུན་འཛོམས་འདུ་
ཚུའི་ངག་བརྗོད་ཕབ་ལེན་ཚུ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡོངས་
རྫོགས་སྦེ་ དེ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ལོ་ངོ་༡༠ གྱི་རྒྱབ་ལས་ཕྱིར་བཤད་འབད་
ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་སྒྲིག་མཐུན་བཀོད་ཚོགས་འཛོམས་
འདུ་འདི་ སྲིད་བྱུས་འདི་ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་པའི་ཚེས་གྲངས་
ལུ་ ཡངན་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ཚོགས་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ་པའི་ཁར་ ངག་
བརྗོད་ཕབ་ལེན་དེ་ནང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་ནང་ཚུད་པའི་བརྡ་
དོན་ག་ནི་ཡང་མ་ཚུདཔ་ དེ་ལུ་འབྲེལ་གཏུགས་འབད་མི་མེན་མི་ཅིག་
དགོ།

༨༥. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་གཤམ་
གསལ་བཙུགས་དགོ་ (༡) ད་འོང་བདུན་ཕྲག་༣ གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་
འཁོར་ཐོག་ལས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་བརྩི་འཇོག་དོན་ལུ་ ཚོད་བརྟག་
གི་དུས་རིམ་དངོས་པོ་ཚུ་ (༢) དུས་རྒྱུན་བཀོད་ཚོགས་འཛོམས་འདིུ་
གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོད་དེ་ཚུ་གནང་བ་གྲོལ་ཞིནམ་
ལས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཛོམས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་ཉིན་གྲངས་༦༠ ལས་
མ་ཕྱི་བར།

༨༦.. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ 
བཀོད་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ལུ་ གལ་སྲིད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་
འདེབས་འབད་དེ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་བ་ཅིན་ འདི་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།.

དངུལ་འབྲེལ་བརྡ་དོན།

༨༧. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་དངུལ་ཁང་ལྟེ་བའི་སྤྱི་འཛིན་པ་
ཚུའི་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་འཛོམས་འདུའི་ཧེ་མ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་སྤྱི་
མཚུངས་མ་རྩའི་འཐོན་ཁུངས་དང་ དམིགས་བསལ་མ་དངུལ་༢༥  ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ འདི་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།༢༦

༨༨. གཤམ་གསལ་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་
ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ་:

(༡) ཨེ་དྲི་བི་གི་ སྤྱི་མཚུངས་མ་རྩའི་འཐོན་ཁུངས་དང་ 
དམིགས་བསལ་མ་དངུལ་ མ་དངུལ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་
དངུལ་འབྲེལ་གནས་སྡུད་དང་བཅསཔ་སྦེ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་
གྲོས་བསྟུན་དང་ དབྱེ་དཔྱད།

(༢) རྩིས་ཞིབ་མ་འབད་བའི་ གཅིག་བསྡོམས་བཞི་དཔྱའི་
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད།

(༣) ལོ་བསྟར་ གོང་འཕེལ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུའི་བསྐྱིན་
འགྲུལ་བཏབ་མི་གི་སྙན་ཞུ།

(༤) རྩིས་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་འཆར་
དངུལ།

༨༩. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་དངུལ་འབྲེལ་ཚོང་ལམ་ལུ་ཁྱབ་
དབང་ཡོད་མི་ ཁྲིམས་ ཡངན་ སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ གཞུང་གི་ལས་
སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་དམང་ལུ་ 
ཕན་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་གང་རུང་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།

ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༢༣



ལཱ་གཡོག་གི་བརྡ་དོན།

༩༠. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་
དགོ་མི་འདི་ཡང་ (༡) ཨེ་དྲི་བི་གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་བཀོད་
སྒྲིག་དང་ (༢) འཛིན་སྐྱོང་དང་ལཱ་གཡོག་པའི་དངུལ་ཕོགས་གས་
རིམ་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་
མི་ ཐབས་རིག་ (༣) འཛིན་སྐྱོང་དང་བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུའི་ལོ་
བསྟར་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ (༤) ཨེ་དྲི་བི་གི་ ལཱ་གཡོག་གསར་
བསྐོས་དང་ གནས་སོར་ ལོག་བཙུགས་དང་ འཕྲོ་མཐུད་བཞག་ནི་གི་
རྒྱ་ཁྱབ་དམིགས་ཡུལ་དང་ ཐབས་བྱུས་ཚུ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གཡོག་གི་
ས་སྟོང་ཅིག་མ་བསུབ་པའི་བདུན་ཕྲག་༢ ཀྱི་ཧེ་མ་ ལཱ་གཡོག་གསར་
བསྐོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གསལ་བཤད་ཚུ་འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་
ནང་བཙུགས་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གི་བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་
གྲོས་ཆོད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་དྲུང་
ཆེན་ལུ་ གྲོས་ཆོད་དེ་བཙུགས་དགོ་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 

ཨེ་དྲི་བི་འཁྲི་འགན་ཐབས་ལམ་གྱི་འོག་ལུ་བཏོན་མི་བརྡ་
དོན།

༩༡. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་འཁྲི་འགན་ཐབས་ལམ་སྲིད་བྱུས་ 
དུས་དང་དུས་ཚོད་ལུ་འཕྲི་སྣོན་འབད་མི་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ འཁྲི་
འགན་གྱི་ཐབས་ལམ་འོག་ལུ་བཏོན་མི་བརྡ་དོན་ཚུ་ འདི་གི་ཡོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་མ་དངུལ་བདེ་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན།

༩༢. སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་
ནང་ ཨེ་དྲི་ཨེཕ་ ལས་ཚབ་དང་བར་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
བདེ་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཨེ་དྲི་
བི་གིས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ རོགས་རམ་མ་དངུལ་
བྱིན་མི་ཚུའི་གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཀྲམ་ཞིནམ་ལས་ རོགས་
རམ་བྱིན་མི་ཚུའི་འཛོམས་འདུ་གི་དངུལ་འབྲེལ་མེན་པའི་གྲོས་བསྟུན་
ཡིག་ཆ་ཚུ་བཙུགས་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་བཅུད་དོན་འདི་ 
འཛོམས་འདུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་རྟིང་ལས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། རོགས་རམ་བྱིན་མི་ཚུའི་སྙན་ཞུ་འདི་ བཀོད་

ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།.

བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཡིག་ཆ་གཞན།

༩༣. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ སྲིད་བྱུས་ནང་མ་བཀོད་མི་ བརྡ་དོན་ ཡངན་ 
གནང་བ་གི་དོན་ལུ་བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་
གིས་བཀོད་ཚོགས་ལུ་བརྡ་ལན་འབད་དེ་ བཀོད་ཚོགས་ཁ་བཟེདན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ།

སྔོན་དཔྱད་ཀྱི་ཕྱིར་བཤད་ལུ་ཡངས་ཆག།
༩༤. བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་ཨེ་དྲི་བི་གི་ སྔོན་དཔྱད་
ལུ་ཡངས་ཆག་ཚུ་ དོན་མཚམས་༩༧ པ་དང་ ༡༠༡ པའི་ནང་བཀོད་
དེ་ཡོད། ཡངས་ཆག་གི་ཐོ་འདི་ཡང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཕྱིར་བཤད་
འབད་བའི་གནོད་པ་འདི་ ཕྱིར་བཤད་འབད་བའི་ཁེ་ཕན་ལས་ལྷག་སྟེ་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་རྩ་ཕན་ཚུ་ལུ་ ཡངན་མཐའ་དོན་ལུ་འབྱུང་ནི་གི་
ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་སྦེ་ཐག་བཅད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིན། 

༩༥. གལ་སྲིད་ཡིག་ཆ་ཅིག་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་
ནང་བཙུགས་དགོ་མི་ཅིག་ ཡངས་ཆག་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་བརྡ་
དོན་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གལ་
སྲིད་ཡིག་ཆ་དེ་བརྗོད་མི་ ཡངན་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་དེ་གིས་
རང་ ཡངས་ཆག་ལས་འགལ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པ་
ཅིན་ ཡི་ཆ་དེ་ ཡངན་ དེ་ཁ་ལས་བཏོན་བཏང་མི་བརྡ་དོན་ལུ་ འབྲེལ་
གཏུགས་འབད་དགོ།༢༧  ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་སྤྲོད་དགོ་མི་ 
ཡིག་ཆ་ནང་ཚུད་པའི་བརྡ་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་ ཡངས་ཆག་གི་གྲངས་
སུ་ཚུད་པ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་འདི་ ཡིག་ཆ་ནང་ལས་བཏོན་
བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་དེ་ལུ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་བཏོན་
བཏང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བརྡ་ལན་འབད་དགོ།༢༨

༩༦. ཡང་བསྐྱར་དུ་ ཡངན་ དོན་དག་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ མི་ངོ་ 
ཡངན་ ལས་སྡེ་ ཡངན་ སྡེ་ཚན་ཅོག་འཐདཔ་གིས་ གནད་དོན་
ཅོག་འཐདཔ་སྐོར་ལས་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་དེ་གུར་ ཧེ་མ་ལས་ཨེ་དྲི་
བི་གིས་ ཧེ་མ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་
བྱིན་ཡོདཔ་ ཡངན་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་བྱིན་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཚུ་བྱིན་ཚར་ཚརཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ དོ་རུང་ལོག་སྟེ་ལན་འདེབས་

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༢༧  བཏོན་བཏང་མི་ཡིག་ཆ་ ཡངན་བརྡ་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ བཏོན་བཏང་མི་ ཡངན་ ཞུན་མཐར་བཟོ་མི་ཡིག་ཆ་གི་འགོ་བརྗོད་

ཚུ་དོ་རུང་བཙུགས་ཏེ་བཀོད་འོང་།
༢༨ བཀོད་ཚོགས་འཛོམས་འདུའི་ ཕབ་ལེན་ཚུ་ དོན་ཚན་༨༤ པ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ ཞུན་མཐར་མ་བཟོ་མི་ཨིན། གལ་སྲིད་དེ་ཚུ་ནང་ ཡངས་ཆག་གི་འོག་ལུ་ཚུད་མི་བརྡ་དོན་   

   ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ཕྱིར་བཤད་མི་འབད།

༢༤



འབད་དགོ་པའི་འགན་འཁུར་མི་ཕོག།

འཕྲལ་གྱི་བརྡ་དོན།

༩༧. དོན་མཚམས་༩༩ པའི་ནང་གི་དགོངས་དོན་ལས་མ་འགལ་
བར་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གཤམ་གསལ་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་མེད་
མི་འདི་ཡང་:

  གྲོས་བསྡུར་དང་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་ནིའི་བྱ་རིམ།
(༡) ནང་འཁོད་བརྡ་དོན་ གལ་སྲིད་ཕྱིར་བཤད་འབད་བ་ཅིན་ 

དངུལ་ཁང་ལྟེ་བའི་སྤྱི་འཛིན་ཚུ་དང་ ཁོང་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ 
བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ མདོ་ཆེན་ཚུའི་བསླབ་སྟོན་
པ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐུས་མི་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལཱ་གཡགོཔ་
དང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཡངན་ ཁོང་ལས་ 
ནང་འཁོད་ཡིག་ཆ་དང་ གན་འཛིན་ གཞན་ཡང་དེ་བཟུམ་
མའི་རྒྱུན་འབྲེལ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གནས་སྐབས་དང་ རྒྱུན་
འབྲེལ་ཚུ་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ནང་ 
མར་ཉམས་འགྱོ་སྟེ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ གྲོས་བསྡུར་དང་ གྲོས་
ཆོད་བཟོ་ནི་གི་བྱ་རིམ་གྱི་ གཅིག་བསྒྲིལ་ལུ་གནོད་པ་
འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་ ཡངན་ འབྱུང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ཚུ།

(༢) ཨེ་དྲི་བི་དང་ འདི་གི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ ཨེ་དྲི་དང་མཐུན་
འབྲེལ་ཡོད་མི་སྡེ་ཚན་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་
བསྡུར་དང་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་ནི་གི་བྱ་རིམ་ལས་བརྗེ་སོར་
འབད་མི་ གྲ་སྒྲིག་བཟོ་ཡོད་མི་ ཡངན་ དེ་ལས་བཏོན་མི་
བརྡ་དོན་ཚུ་ གལ་སྲིད་ཕྱིར་བཤད་འབད་བ་ཅིན་ གནས་
སྐབས་དང་ རྒྱུན་འབྲེལ་ཚུ་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ 
གོང་འཕེལ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སྲིད་
བྱུས་གྲོས་བསྡུར་གྱི་སྐོར་ལས་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་
བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ནང་ མར་ཉམས་འགྱོ་སྟེ་ ཨེ་དྲི་བི་
དང་ འདི་གིས་མཐུན་འབྲེལ་འཐབ་མི་འཐུས་མི་ཚུ་བར་
ན་དང་ ནང་འཁོད་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་དང་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་
ནི་གི་བྱ་རིམ་གྱི་ གཅིག་བསྒྲིལ་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ཨིན་
མི་ ཡངན་ འབྱུང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ཚུ། 

(༣) མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་༢༩  ངག་བརྗོད་
ཕབ་ལེན་གྱི་ཡངས་ཆག་ཐོག་ལུ་ (དོན་མཚམས་༨༤ 
པའི་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་) བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཛོམས་
འདུའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ (དོན་མཚམས་༨༥ པ་) དམིགས་
བསལ་གྱི་བཀོད་ཚོགས་འཛོམས་འདུ་ཚུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་

བཅུད་དོན། (དོན་མཚམས་༤༠ དང་༧༤).

  གསང་བའི་ཐོག་ལུ་སྤྲོད་མི་བརྡ་དོན།
(༤) འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་ ཡངན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་

སྡེ་ཅིག་གིས་གསང་བའི་ཐོག་ལུ་སྤྲོད་མི་ཅིག་ གལ་སྲིད་
ཕྱིར་བཤད་འབད་བ་ཅིན་ རྩ་ཕན་དེ་ ཡངན་ འཐུས་མི་
གཞན་གང་རུང་དང་གཅིག་ཁར་ ཨེ་དྲི་བི་གི་མཐུན་ལམ་
ལུ་ འཚབས་ཆེན་གྱི་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ ཡངན་ འབྱུང་
ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི།

(༥) རྩ་ཕན་ཅིག་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་ལུ་སྤྲོད་མི་བརྡ་དོན་ (བདག་
དབང་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་བརྩིས་ཏེ་) གལ་སྲིད་ཕྱིར་བཤད་
འབད་བ་ཅིན་ བརྡ་དོན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཨིན་མི་ དེ་
བཟུམ་མའི་རྩ་ཕན་ ཡངན་ རྩ་ཕན་གཞན་ ཡངན་ 
གསང་བའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཅིག་གི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་
མཐའ་དོན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་མཐའ་དོན་དང་/ཡངན་ 
དོ་འགྲན་གྱི་གནས་རིམ་ལུ་ འཚབས་ཆེན་གྱི་གནོད་པ་
འབྱུང་ནི་ ཡངན་ འབྱུང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི། (ཨེ་དྲི་
བི་གིས་ཚོང་མགྲོན་པ་དང་/ཡངན་ འབྲེལ་ཡོད་རྩ་ཕན་
གཞན་དང་གཅིག་ཁར་བཟོ་ཡོད་མི་ གསང་བའི་གན་རྒྱ་ 
ཡངན་ ཕྱིར་བཤད་མི་འབད་ནི་གི་གན་རྒྱ་ནང་ཚུད་མི་བརྡ་
དོན་)

(༦) ཨེ་དྲི་བི་ལུ་གསང་བའི་ཐོག་ལུ་སྤྲོད་མི་བརྡ་དོན་དང་ གཡོ་
ཟོལ་ ཡངན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་བཀོད་མི་ ཡངན་ 
ཨེ་དྲི་བི་ལཱ་གཡོག་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ནང་འབད་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་
མིན་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལས་
འགལ་མི་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་ཉེས་འཛུགས་བཀོད་མི་
གིས་ ཁོ་ ཡངན་ མོ་རའི་ངོ་རྟགས་སྟོན་ནི་གི་གནང་བ་
ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ དེ་བཟུམ་མའི་རྩ་ཕན་གྱི་ངོ་
རྟགས་སྟོན་ནི་ཚུ།.

  སྒེར་གྱི་བརྡ་དོན།
(༧) བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ མདོ་ཆེན་གྱི་བསླབ་སྟོན་

པ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐུས་མི་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལཱ་གཡོགཔ་དང་ 
གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྒེར་གྱི་བརྡ་དོན་
ཚུ་ གལ་སྲིད་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་
བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་དེའི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སྒེར་གྱི་
མཐའ་དོན་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ ཡངན་ འབྱུང་ནི་གི་

ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༢༩  སྲིད་བྱུས་འདི་གི་དོན་ལུ་ མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་རིམ་ཟེར་མི་འདི་ མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་དང་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་དང་ བཀོད་ཚོགས་དང་ 

ཚོགས་ཆུང་གི་འཛོམས་འདུ་ཚུ་ནང་གི་ངག་བརྗོད་ཚུ་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་འཛོམས་འདུ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ ངག་བརྗོད་དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ ཨེ་དྲི་བི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ལས་ཁུངས་ 

དྲུང་ཆེན་དང་ བཀོད་ཚོགས་ཚུ་ གློག་ཐོག་བརྩིས་ཏེ་ དེ་ཚུའི་བར་ན་བཟོ་བའི་གན་ལེན་ ཡངན་ རྒྱུན་འབྲེལ་གཞན་ག་ར་ཚུདཔ་ཨིན།

༢༥



ཉེན་ཁ་ཡོད་མི། འདི་ནང་ འབྲེལ་ཡོདཔ་ལཱ་གཡོགཔ་དང་ 
ལཱ་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་ བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་
ཚུའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ནང་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོདན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་གི་ཆ་རྐྱེན་དང་ ལཱ་
ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ མདོ་
ཆེན་གྱི་བསླབ་སྟོན་པ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐུས་མི་ ཨེ་དྲི་བི་གི་
ལཱ་གཡོགཔ་དང་ གྲོས་སྟོན་པ་ཚུའི་གསོ་བའི་སྒེར་གྱི་བརྡ་
དོན་དང་ ལཱ་གཡོག་བསྐོ་བཞག་དང་ གདམ་འཐུའི་བྱ་
རིམ་ སྒེར་གྱི་རྒྱུན་འབྲེལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་བརྡ་
དོན་ཚུ་དང་ ནང་འཁོད་རྩོད་ཉོགས་འདུམ་འགྲིག་གི་བྱ་
རིམ་དང་ མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་ཐབས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་
བརྡ་དོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

  དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་དོན།
(༨) དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་དོན་ཅིག་ གལ་སྲིད་ཕྱིར་བཤད་

འབད་བ་ཅིན་ ཨེ་དྲི་བི་དང་ འདི་གི་ལས་དོན་ཚུའི་
ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ ཡངན  ཚོང་འབྲེལ་
གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ ཡངན་ འབྱུང་ནི་གི་
ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ ཡངན་ མ་རྩ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཚོང་
ལམ་ཚུ་དྲན་ཚོར་ཅན་ཨིན་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་
དོན། འདི་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་མ་འོངས་པའི་བསྐྱིན་འགྲུལ་
གྱི་སྔོན་རྩིས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྔོན་དཔྱད་ ཨེ་དྲི་གི་
དངུལ་གསོག་གི་ལག་ལེན་གི་དོན་ལུ་ངོ་རྐྱང་གི་མ་རྩ་གཞི་
བཙུགས་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་གནས་སྡུད་ བུ་ལོན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ 
བུ་ལོན་ཕན་དངོས་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ བུ་ལོན་གྱི་སྐུགས་ཚད་ 
འདི་གི་བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུའི་ཉེན་
ཁ་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།.

(༩) དངུལ་འབྲེལ་བརྡ་དོན་ཅིག་ གལ་སྲིད་ཕྱིར་བཤད་འབད་
བ་ཅིན་ འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་ འདི་གི་དཔལ་འབྱོར་འཛིན་
སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ ཡངན་ 

འབྱུང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ཅིག། 

 བདེ་སྲུང་དང་ཉེན་སྲུང་།
(༡༠)  བརྡ་དོན་ཅིག་ གལ་སྲིད་ཕྱིར་བཤད་འབད་བ་ཅིན་ ངོ་

རྐྱང་གི་ཚེ་སྲོག་ ཡངན་ འཕྲོད་བསྟེན་ བདེ་སྲུང་ ཡངན་ 
ཨེ་དྲི་བི་གི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ ཡངན་ བདེ་སྲུང་ལུ་
ཉེན་ཁ་བཀལ་མི་ ཡངན་ བཀལ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ 
ཡངན་ འཐུས་མི་ཅིག་གི་ དམག་སྡེ་ ཡངན་ རྒྱལ་
ཡོངས་བདེ་སྲུང་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་མི།

  ཁྲིམས་དོན་ ཡངན་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གནད་དོན།
(༡༡)  རྩོད་ཚབ་ཚོང་མགྲོན་པའི་ཁེ་དབང་གི་དབང་ལུ་འདུ་

མི་བརྡ་དོན་གང་རུང་དང་ (ཨེ་དྲི་བི་གི་ ཁྲིམས་ཚབ་
ལུ་ ཡངན་ དེ་ལས་ ཡངན་ འདི་གི་ཕྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་
བསླབ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་རྒྱུན་འབྲེལ་བརྩིས་ཏེ་) ཨེ་དྲི་བི་གི་
ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་གིས་འབད་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་མི་
དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ གཡོ་ཟོལ་ 
ཡངན་ ངན་ལྷད་ ཚུལ་མིན་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་
བཀོད་མི་ཞིབ་དཔྱད་གང་རུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བརྡ་
དོན་ ཡངན་ བརྡ་དོན་གང་རུང་ཅིག་ ཕྱིར་བཤད་འབད་
བ་ཅིན་ ཞིབ་དཔྱད་ ཡངན་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་
ལུ་གནོད་པ་འཚབས་ཆེན་འབྱུང་ནི་ ཡངན་ འབྱུང་ནི་གི་
ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ ཡངན་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཅིག་
ལས་འགལ་ནི།༣༠

  ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་ བློ་གཏད་མ་དངུལ་གྱི་ 
  རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།༣༡  

(༡༢)  (ཀ) ཨེ་དྲི་བི་གི་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་
ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ འདི་ཡང་ སྙན་ཞུ་དེ་ཚུ་ནང་ 
ནང་འཁོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་དྲན་ཚོར་ཅན་གྱི་བརྡ་
དོན་ཚུད་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་གིས་འབད་ གཞན་

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༣༠ འདི་ནང་བདོག་གཏད་དང་ དངུལ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཚུ་དང་ པར་དབང་གི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་བཀལ་མི་བཀག་ཆ་ཚུ་ཚུད་འོང་།
༣༡ ཡངས་ཆག་འདི་ནང་མ་ཚུད་མི་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ཆ་ཤས་སྦེ་ མི་དམང་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་བའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བསམ་འཆར་དང་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་་  

  འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ། (དོན་མཚམས་༨༧)
༣༢  ཨེ་དྲི་བི་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་དང་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་སྐུགས་ཚད་མཐོ་དྲགས་དང་ བར་མཚམས་ཡོད་མི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་མི་ཚུའི་  

  བཅུད་དོན།

༢༦



འབྲེལ་རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་ལུ་གནོད་པ་རྐྱབ་སྲིད་
པའི་བཀོལ་ཉེས་འབད་ནི་དང་༣༢  (ཁ) ཨེ་དྲི་བི་གིས་
བདག་སྐྱོང་འཐབ་མི་བློ་གཏད་མ་དངུལ་ཚུའི་ ཨེ་དྲི་བི་གི་
ཕྱིའི་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་ཚུ་ འདི་ཚུ་མི་དམང་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་བ་ཅིན་ འོས་
འབབ་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ལས་འགལ་མི་
ཚུ།༣༣

འབྱུང་རབས་ཀྱི་བརྡ་དོན།

༩༨. ཨེ་དྲི་བི་གིས་བཏོན་ཡོད་མི་ ཡངན་ དེ་ལུ་སྤྲོད་ཡོད་པའི་བརྡ་
དོན་དེ་གི་ཚེས་གྲངས་ལས་ལོ་ངོ་༢༠ དེ་ཅིག་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་འཆང་
སྟེ་ཡོད་མི་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ལས་རོགས་འབད་བའི་ལས་འགུལ་དང་ 
ལས་རིམ་ སྲིད་བྱུས་ ཐབས་བྱུས་ སྤྱིར་བཏང་ལག་ལེན་ཚུའི་སྐོར་
ལས་བརྡ་དོན་གང་རུང་ཅིག་ འབྱུང་རབས་ཀྱི་བརྡ་དོན་སྦེ་བརྩི་འོང་
། བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་མེན་པའི་ འབྱུང་རབས་ཀྱི་བརྡ་
དོན་ཚུ་ གོང་གི་དོན་མཚམས་༩༧ པའི་ (༤)–(༧) དང་ (༩)–
(༡༡) (༡༢)(ཁ) ཚུ་ནང་གི་ཡངས་ཆག་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཚུད་མི་མ་
གཏོགས་པའི་བརྡ་དོན་གཞན་ཚུ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཕྱིར་
བཤད་འབད་དགོ།༣༤

མི་དམང་གི་མཐའ་དོན་ཟུར་འཇོག།          
(ལེགས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟུར་འཇོག)

༩༩. ཕྱིར་བཤད་འབད་མ་རུང་བའི་བརྡ་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུའི་སྐོར་
ལས་ དོན་མཚམས་༩༧ པའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ ཕྱིའི་

ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༣༣ དམིགས་བསལ་གྱི་བློ་གཏད་མ་དངུལ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ མ་དངུལ་རོགས་རམ་པ་ཚུའི་རྩིས་ལས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིནམ་དང་ (ཡུ་ཨེས་

ལུ་སྤྱིར་བཏང་ངོས་ལེན་འབད་མི་རྩིས་ལས་གནས་ཚད་དང་མ་འདྲཝ་འོང་སྲིད་) ཡུ་ཨེས་ལུ་ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྩིས་ཞིབ་འབད་འབདཝ་ཨིན། (ཨེ་

དྲི་བི་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཚུ་) དེབཟུམ་མའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་གིས་ ཡུ་ཨེས་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་མི་མེན་མི་དང་ ཆེད་བཀོད་མ་དངུལ་གྱི་མཐའ་དོན་དང་ ཞལ་འདེབས་

པ་ མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་/ཡངན་ བདག་སྐྱོང་གི་འགན་འཁུར་པ་ཚུའི་རྩིས་ཞིབ་བསམ་འཆར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་མེན་པའི་ རྩིས་ལས་གནས་ཚད་གཞན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་

བའི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ལུ་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།
༣༤ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་ དོན་མཚམས་༤༠ དང་ ༧༤ ༨༤ ༨༥ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱིར་བཤད་འབད་འོང་།

ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་ལུ་ མི་དམང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ དེ་
བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཅིག་ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བསྐུལ་འབད་
ཆོག། པི་དྲི་ཨེ་སི་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ཞུ་བསྐུལ་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་
འོང་། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གལ་སྲིད་ གནས་དེ་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་གིས་ 
མི་དམང་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་མི་བ་ལྷག་སྟེ་ མི་དམང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་
ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་གཏན་འཁེལ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཕྱིར་བཤད་འབད་ཆོག། 
པི་དྲི་ཨེ་སི་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཅིག་ ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ 
ཡངན་ ངོས་ལེན་མི་འབད་ནི་གི་གྲོས་འདེབས་གང་རུང་ཅིག་ བཀོད་
ཚོགས་ཀྱི་ཟིན་ཐོའི་དོན་ལུ་བཀོད་ཚོགས་དང་ ཡིག་ཆ་གཞན་གྱི་དོན་
ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་གཙོ་འཛིན་གྱི་གནང་བ་དགོ། 

༡༠༠. ཨིན་རུང་ མི་དམང་མཐའ་དོན་ཟུར་འཇོག་དགོངས་དོན་འདི་
གིས་ གལ་སྲིད་ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རྩ་ཕན་ཅིག་ལུ་དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་
ཅིག་གསང་བ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་  རྩ་ཕན་དེ་གི་གནང་བ་མེད་པ་ཅིན་
ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་མེད་པའི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་
མི་བརྡ་དོན་ལུ་མི་འཇུག།

ལྟ་སྤྱོད་ལུ་བཀག་ཆ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཁེ་
དབང་། (ཉེས་ཕྱོགས་ཟུར་འཇོག་)

༡༠༡. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་
བརྡ་དོན་ཅིག་ གལ་སྲིད་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་དེ་གིས་ ཁེ་ཕན་ལས་
ལྷག་པའི་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ ཡངན་ འབྱུང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་དེ་རྒྱ་
ཆེཝ་ཨིནམ་གཏན་འཁེལ་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ ཡངས་ཆག་གི་གནས་
སྟངས་འོག་ལུ་ ཕྱིར་བཤད་མི་འབད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཡང་ཡོད། ཁེ་
དབང་འདི་ བཀོད་ཚོགས་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག། 

༢༧



༡༠༢. ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ཚུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཕན་འདེབས་ཀྱི་ལག་ཆས་གལ་
ཅན་ཨིན། གཤམ་གསལ་ཐབས་ལམ་ཚུ་གིས་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ལུ་ལམ་སྟོན་འབད་འོང་། 

༡༠༣. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ འདི་གི་མི་དམང་རྒྱུན་
འབྲེལ་ཐབས་ལམ་འདི་ འདི་གི་གཙོ་རིམ་སྤོ་སོར་དང་ ཁེ་གྱོང་འཆང་
མི་ཚུའི་རེ་འདོད་འགྱུར་བཅོས་ལྟར་དུ་ ལེགས་བཅོས་དང་ རྩ་བརྟན་
བཟོ་འོང་། ལྷག་པར་དུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་གཤམ་གསལ་འབད་ནི་འདི་
ཡང་། 

(༡) མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་འདི་ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུའི་
མཁོ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་ལེན་
འབད་བའི་ ཡུན་བརྟན་དང་ མཉམ་བསྡེབ་ འཇོན་ཚད་
ཅན་གྱི་རྒྱུན་འབྲེལ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་མི།

(༢) དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་དང་ ཀུན་ཚང་ཡར་འཕེལ་དར་
ཁྱབ་གཏང་ནི་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་
གྱི་བང་མཛོད་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་འགོ་འཁྲིད་བསམ་ལེན་
པ་སྦེ་གནས་ནི་གི་ དམིགས་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་
དོན་ལུ།

(༣) གསར་འབྱུང་ཐབས་རིག་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་འགོ་
བཟུང་སྟེ་ གདོང་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ཚུན་
དང་ འདི་གི་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ལུ་འཇོན་ཚད་ཆེ་དྲགས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་ལྷོད་ཚུགསཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་རིག་ཆུང་
བའི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཐབས་རིག་དང་ 
ལག་ཆས་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

(༤) རྒྱལ་སྤྱི་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་
ནང་ མངོན་གསལ་ཅན་སྦེ་མཐོང་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།

(༥) ལས་འགུལ་ཚུའི་སྐོར་ལས་རྒྱུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་
དང་ རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ (དཀའ་
སྡུག་རྒྱུན་འབྲེལ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) དེ་ལས་ མཉམ་རུབ་ལས་
འགུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མཉམ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་གོ་སྐབས་ཚུ་ངོས་
འཛིན་འབད་ནི། 

(༦) ནང་འཁོད་རྒྱུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕྱིའི་མཐུན་

འབྲེལ་ནང་ ལཱ་གཡོག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནི།

དམིགས་གཏད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་པ།

༡༠༤.. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་གོང་འཕེལ་གྱི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་
ནང་གི་ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་དང་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་མེན་པའི་འཐུས་མི་
ཚུ་ག་དེ་མང་མང་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་
བཏོནམ་ཨིན། ལྟ་རྟོག་པ་གཙོ་ཅན་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་མི་འདི་ཡང་ (༡) 
གོང་འཕེལ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་འཐུས་
མི་མེན་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་གཞུང་དང་ བསམ་
འཆར་འགོ་འཁྲིདཔ་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་མི་ཚུ་དང་། (༢) བརྡ་བརྒྱུད། 
(༣) ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ཞི་བའི་མི་སྡེ། (༤) ཤེས་
ཡོན་མཁས་མཆོག་ཚུ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུའི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་
རེ་འདོད་ཚུ་ནང་འགྱུར་བཅོས་འཐོན་མི་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ འདི་
དང་བསྟུན་ཏེ་ འདི་གི་རྒྱུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་
འོང་། 

དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ལུ་ལྷོད་
ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཐབས་ལམ།

༡༠༥. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ ལོ་ངོ་གསུམ་པའི་གོ་རྟོགས་
དབྱེ་ཞིབ་བཟུམ་མའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་བསམ་འཆར་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ 
ཨེ་དྲི་བི་གིས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ འདི་གི་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་འདེབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་མཐུན་དང་ སྒྲིག་
ཡངས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
འོང་།

༡༠༦. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གཤམ་གསལ་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་ལག་ཆས་དང་ 
ཐབས་རིག་ག་དེ་མང་མང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དམིགས་གཏད་ཅན་
གྱི་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་ ལྷོད་ཚུགསཔ་བཟོ་
ནི་འདི་ཡང་: མཉམ་བསྡེབ་དང་གློག་ཐོག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་ ཡོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་བརྩིས་ཏེ་བརྡ་བརྒྱུད་གསརཔ་ 
མི་དམང་བརྡ་བརྒྱུད་ འགྲུལ་འཕྲིན་ གློག་ཐོག་གློག་བརྙན་ཚུ་བརྩིས་

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ།
མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༧

༢༨



མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ།

ཏེ་མང་བསྡོམས་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེ་མཐོང་ པར་རིགས་ པར་བསྐྲུན་ 
དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་ཚུ། 

༡༠༧. སྔར་སྲོལ་ གདོང་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ནི་གི་ལས་
རིམ་ དཔེར་ན་ པར་ཆས་དང་ ཡིག་ཆུང་ དེབ་ཆུང་ལ་སོགས་པ་
དང་བཅསཔ་སྦེ་མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་དང་གཅིག་ཁར་ འཛོམས་འདུ་
དང་ གསལ་བཤད་ འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཐབས་རིག་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ཚད་
ཅིག་ལས་མེད་མི་ ཡངན་ མཉམ་བསྡེབ་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ ལྟ་རྟོག་པ་
ཚུ་ལུ་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཙོ་ཅན་སྦེ་རང་གནས་འོང་། ཨེ་དྲི་
བི་གིས་ འདི་གི་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུའི་ གནས་ལུགས་དང་བསྟུན་ཚུགས་
པའི་རྒྱུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ཡང་བཟོ་འོང་། 

༡༠༨. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་དམིགས་དོན་དང་ སྲིད་བྱུས་ ལས་
རིམ་ ལས་འགུལ་ ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱབ་
ཚད་ཡར་སེང་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་
མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་
ཤེས་མཐོང་གི་གནས་རིམ་མཐོ་དྲགས་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་བརྩོན་
ཤུགས་བསྐྱེད་འོང་། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལུང་ཕྱོགས་
དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ འདི་གི་ལཱ་ཚུ་མཐོང་ཚུགསཔ་
བཟོ་ནི་འདི་ཡང་ཡར་སེང་འབད་འོང་། 

༡༠༩. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལས་འགུལ་ཚུའི་སྐོར་ལས་རྒྱུན་འབྲེལ་ཡར་
དྲག་གཏང་ནི་དང་ མཉམ་རུབ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མཉམ་
རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་འོང་། 

༡༡༠. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་ཕྱིའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ཨེ་
དྲི་བི་དང་འདི་གི་ལག་ལེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ག་དེ་འབད་ཚུགས་ཚུགས་
ཅིག་ གང་མང་བཙུགས་འོང་། ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ འཕྲོ་
མཐུད་དེ་རང་ ལག་ལེན་པ་ཚུའི་རེ་འདོད་དང་ དགོས་མཁོ་ཚུ་གྲུབ་ནི་
གི་དོན་ལུ་ཡར་དྲག་གཏང་འོང་། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ དེ་མ་ཚད་ འདི་གི་
པར་བསྐྲུན་དང་ གོང་འཕེལ་ཤེས་ཡོན་ འདི་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལྟ་རྟོག་
པ་གང་མང་ལུ་སྤེལ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་
ལུ་བརྟེན་པའི་གོང་འཕེལ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ གོང་འཕེལ་འཐུས་

མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུའི་ཁ་སྐད་ནང་སྐད་སྒྱུར་གྱི་ཐོག་ལས་བརྩིས་ཏེ་ པར་
བསྐྲུན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ རྩ་བརྟན་བཟོ་འོང་། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་
གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་གཙོ་ཅན་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་བཅོལ་འཇོག་དཔེ་
མཛོད་ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་སྤེལ་ནི་དང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་པར་བསྐྲུན་ཚུའི་
ལྟ་སྤྱོད་པ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ནུས་ཕན་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་
ཚུ་ཡང་འཚོལ་འོང་། འདི་གི་ཤེས་ཡོན་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ གློག་ཐོག་དང་ 
ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀྲམ་ནི་གིས་མ་ཚད་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་ཤེས་ཡོན་
འཐོན་སྐྱེད་སྤེལ་ནི་དང་ གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་རྟོག་པ་གཙོ་
ཅན་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ ལུང་
ཕྱོགས་ ཡངན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲོས་འཛོམས་དང་ ལས་རིམ་གཞན་
ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་འོང་།.

སྐད་སྒྱུར།

༡༡༡. དབྱིན་སྐད་འདི་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཁ་སྐད་ཨིན།༣༥  
ཨིན་རུང་ ཡིག་ཆ་དང་ བརྡ་དོན་མང་ཤོས་རང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ལས་
རོགས་འབད་བའི་ལས་དོན་ཚུ་ འདི་གི་བགོ་ཤ་འཆང་མི་དང་ ཁེ་གྱོང་
འཆང་མི་གཞན་ཚུ་གིས་༣༦  གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་དང་ ཧ་གོ་ནི་གི་
དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་གཞན་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དགོ། 

༡༡༢. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་མི་ འདི་གི་
སྐད་སྒྱུར་གྱི་གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་འབད་འོང་། དེ་
བཟུམ་མའི་སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ནང་ གཤམ་གསལ་བརྡ་དོན་ཚུ་ཚུད་ཆོག་
ནི་འདི་ཡང་ (༡) ཨེ་དྲི་བི་གི་སྤྱིར་བཏང་ཚོང་ལས་དང་ སྲིད་བྱུས་ 
ཐབས་བྱུས་ཀྱི་མནོ་ལུགས་སྟོན་ཚུགས་མི་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྟ་རྟོག་པ་
གང་མང་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི། (༢) དམིགས་བསལ་དུ་ཕན་
གནོད་བྱུང་མི་ མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མི་དམང་གྲོས་བསྟུན་གྱི་དོན་
ལུ་ཨིན་མི། (དོན་མཚམས་༤༧) (༣) དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ ལས་འགུལ་ ལས་རིམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི། (༤) ཨེ་
དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ལུ་དམིགས་པ་བསྐྱེད་མི། སྐད་སྒྱུར་
གྱི་དོན་ལུ་ཁྱད་ཚད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལྟ་རྟོག་པའི་ཤེས་ཡོན་
གྱི་གནས་རིམ་དང་ ལྟ་རྟོག་པ་དེ་གིས་ཤེས་མི་སྐད་ཡིག་ སྐད་སྒྱུར་
གྱི་གདམ་ཁ་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་ གོང་ཚད་ཚུ་
ཚུདཔ་ཨིན། 

༣༥ ཨེ་དྲི་བི། ༡༩༦༦། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཞི་འབད་མི་གན་རྒྱ། མ་ནི་ལ། (རྩ་ཚན་༣༩.༡)
༣༦ གལ་སྲིད་ ཡིག་ཆ་གི་དབྱིན་སྐད་ཀྱི་ཚིག་དོན་དང་ སྐད་ཡིག་གཞན་གང་རུང་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་མི་གི་བར་ན་ཁྱད་པར་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ དབྱིན་སྐད་ཀྱི་ཚིག་དོན་ལུ་ཆ་གནས་    

  བཟུང་དགོ།

༢༩



ལཱ་འགན་དང་ འགན་འཁུར།

འཛིན་སྐྱོང་།

༡༡༣. འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་བརྩོན་
ཤུགས་ཚུ་ ཁོང་གི་ཕན་པ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་གི་དནོ་ལུ་ འགོ་འཁྲིད་
དང་ ལྟ་རྟོག་གི་ལཱ་འགན་གཙོ་ཅན་འབག་འོང་། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ 
མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚུ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ ལཱ་
གཡོགཔ་ཚུ་གིས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བསམ་འཆར་དང་གནས་སྟངས་ཚུ་ཧ་
གོ་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་ཡངས་དང་ ཕན་
ནུས་ཅན་གྱི་ནང་འཁོད་རྒྱུན་འབྲེལ་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་འོང་། པི་དྲི་ཨེ་
སི་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཕྱིར་བཤད་དགོས་མཁོའི་གོ་དོན་འགྲེལ་ནི་དང་ 
ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལྟ་
རྟོག་འདུས་ཚོགས་སྦེ་ལཱ་འབད་འོང་།

ལས་ཁུངས་དང་ཡིག་ཚང་ག་ར།

༡༡༤. ཨེ་དྲི་བི་གི་ལས་ཁུངས་དང་ཡིག་ཚང་ག་ར་ལུ་ སྲིད་བྱུས་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་འགན་འཁུར་ཕོག། ཨེ་དྲི་བི་གི་རྒྱུན་
འབྲེལ་འཐབ་མི་གཙོ་ཅན་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མདོ་ཆེན་
དང་ ངོ་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལས་ཁུངས་དང་
ཡིག་ཚང་ག་ར་གི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ 
ཕྱིའི་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་ ཨེ་དྲི་བི་
གི་དང་འདོད་དང་ དམིགས་ཡུལ་ཚུའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་སེང་འབད་ནི་
གི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་དང་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུའི་བློ་གཏད་བཟོ་ནི་
གི་འགོ་འཁྲིད་འབད་འོང་། ལག་ལེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་
གིས་ ལས་འགུལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་ ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་གྲུབ་
ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ནང་ ལཱ་འགན་གཙོ་ཅན་འབག་འོང་། ཁོང་
གིས་ མི་དམང་དང་ སྒེར་སྡེ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ཚུ་ལས་མི་ཚུ་ལུ་ སྲིད་
བྱུས་དང་ སྲིད་བྱུས་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨེ་དྲི་བི་ལས་ མི་དམང་གི་བརྡ་
དོན་ཐོབ་དབང་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོན་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་འོང་། ཨེ་དྲི་བི་
དང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་
དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་ལམ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་འོང་། ཤེས་ཡོན་ལས་
ཁུངས་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཤེས་ཡོན་འཐོན་སྐྱེད་ཁྱབ་

སྤེལ་དར་ཁྱབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཅིག་ཁར་འབད་འོང་།.

ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ལས་ཁུངས།

༡༡༥ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་ 
གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སྦྱོར་འཇུག་གི་འགན་འཁུར་འབག་དགོ། ཕྱི་འབྲེལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ ལས་ཁུངས་དང་ཡིག་ཚང་ ས་
གནས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ཕན་
ཐོགས་ཅན་སྦེ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་ ཕྱིའི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ནུས་
ཕན་ཅན་སྦེ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཅིག་ཁར་དམ་ཟབ་
སྦེ་ལཱ་འབད་འོང་། འཐོན་ཁུངས་ཡོད་མི་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ འདི་གི་ཕན་
པ་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྲིད་
བྱུས་ལུ་ལྷག་པར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ འདི་གི་ལཱ་འགན་ཚུ་ལེགས་
བཅོས་འབད་ནི་དང་ འདི་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་གཙོ་རིམ་བསྒྲིག་འོང་།

ཕྱིར་བཤད།

༡༡༦. དྲི་ཨི་ཨར་གྱིས་ ཨེ་དྲི་བི་ ལཱ་གཡོགཔ་ཚུའི་བར་ན་སྒྲིག་
ཡངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དང་ འཕྲོ་
མཐུད་དེ་རང་ བརྡ་དོན་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཁྱབ་སྤེལ་དོན་ལུ་ སྤྲོ་
འཐུས་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་འོང་།

༡༡༧. ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ནང་གི་ མི་དམང་བརྡ་དོན་དང་ཕྱིར་
བཤད་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལས་ཁུངས་དང་ ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་
བསླབ་སྟོན་བྱིན་ནི་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཕྱིར་བཤད་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལྟ་
རྟོག་འབད་འོང་། སྡེ་ཕྲན་འདི་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཕྱིར་བཤད་དགོས་
མཁོ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ལག་ལེན་གྱི་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུའི་བཟོ་བཀོད་དང་ 
དགོས་ངེས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་
སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལས་ ལཱ་གཡོགཔ་འཕྲོ་
མཐུད་བཞག་ཐབས་ལུ་སྤྲོ་འཐུས་ཚུ་བྱིན་འོང་། འདི་གིས་ པི་དྲི་ཨེ་
སི་གི་ལཱ་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ པི་དྲི་ཨེ་སི་ལུ་ སྲིད་
བྱུས་ལག་ལེན་གྱི་ཡར་འཕེལ་སྐོར་ལས་ ལྟ་རྟོག་གི་སྙན་ཞུ་ཚུ་སྤྲོད་
འོང་། (དོན་མཚམས་༡༤༢) སྡེ་ཕྲན་འདི་གིས་ མི་དམང་ལུ་ ཨེ་དྲི་
བི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུའི་
སྐོར་ལས་ བརྡ་ལན་འབད་དེ་བཞག་འོང་། འདི་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་

ལག་ལེན་གྱི་བདེ་སྒྲིག།
མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༨

༣༠



ལག་ལེན་གྱི་བདེ་སྒྲིག།

དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཞུ་བསྐུལ་ཚུ་ ལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ 
ལམ་ལུགས་རྒྱུན་སྐྱོང་ཡང་འཐབ་འོང་།

༡༡༨. ཡོངས་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྡེ་ཕྲན་འདི་དང་ ཨེ་དྲི་བི་ལས་
ཁུངས་དང་ ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ནང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཙུགས་ནི་དང་ བརྡ་དོན་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་
སྒོ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ལཱ་འབད་འོང་། 

སྐད་སྒྱུར།

༡༡༩. སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་མི་ སྐད་སྒྱུར་གཞི་བཀོད་
འདི་གིས་ དབྱིན་སྐད་མེན་པའི་ སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་ཐོག་ལུ་བརྡ་
དོན་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་འདི་ཡར་སེང་འབད་འོང་། གཞི་བཀོད་འདི་ 
༢༠༡༡ ལུ་ འདི་གི་འཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཕན་གནོད་དང་བཅསཔ་སྦེ་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད།

༡༢༠. ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེ་དྲི་བི་ནང་འཁོད་ལུ་སྐད་སྒྱུར་
གྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་མི་དམང་
ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ལས་རོགས་འབད་ནི་ ལས་ཁུངས་འདི་
གི་ཐོག་ལས་སྐད་སྒྱུར་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་གི་མིང་གནས་ཚུའི་ཟིན་ཐོ་
བཞག་འོང་། གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ ཕྱི་འབྲེལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལག་
ལེན་འཐབ་མི་སྐད་ཡིག་གི་ ཤེས་ཚད་ཅན་གྱི་སྐད་སྒྱུར་པ་དང་ སྐད་
གཉིས་མཁས་མཆོག་གི་ཞུན་དག་པ་ཚུའི་ ཐོ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་འོང། 
ལས་ཁུངས་དེ་གིས་ ཁོང་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐད་སྒྱུར་
ཞབས་ཏོག་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལས་ཁུངས་དང་ ཡིག་ཚང་ཚུ་
ལུ་གོ་དོན་སྤེལ་འོང་།

ཕྱིར་བཤད་ལག་དེབ་དང་ གོ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་ཡིག་ཆ། 

༡༢༡. ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་
ལཱ་གཡོག་པའི་ལག་དེབ་འདི་༣༧ ཨེ་དྲི་བི་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ལག་
ལེན་གྱི་བརྡ་དོན་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་མི་དམང་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་
ཐབས་ལུ་ ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་གོ་རིམ་བཞིན་གྱི་བྱ་སྒོ་ལམ་ལུགས་
ཐོག་ལས་ འགྱུར་བཅོས་འབད་འོང་། གོ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་ཡིག་ཆ་སོ་
སོ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་བསྐྱིན་འགྲུལ་
ལེན་མི་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ལམ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ དང་འདོད་
ཅན་གྱི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུའི་
སྐོར་ལས་བརྡ་ལན་འབད་ཐབས་ལུ་དགོ་མི་ལྟར་དུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་
འོང། ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་
ཏེ་ འོས་འཚམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་
འོང།

རྒྱལ་ཁབ་གནས་རིམ་ནང་གི་བརྡ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ།

༡༢༢. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ རང་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་གཙོ་བོ་
ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་བཅོལ་འཇོག་དཔེ་མཛོད་ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ འཕྲོ་
མཐུད་དེ་རང་སྤེལ་འོང་། ཨེ་དྲི་བི་གི་མི་དམང་བརྡ་དོན་ལས་རིམ་ཚུའི་ 
དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་རང་ ཨེ་དྲི་བི་ལག་ལེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཨེ་དྲི་བི་
གི་པར་བསྐྲུན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུའི་ མཐོང་སོྤྱད་དང་ ལྟ་སྤྱོད་ཡར་དྲག་
གཏང་ནི་དོན་ལུ་ཨིན། བློ་རིག་ཅན་དང་ ཤེས་ཡོན་གཙུག་སྡེ་ གོང་
འཕེལ་མཉམ་རོགས་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་རོགས་བཟོ་ནིའི་
ཐད་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གོང་འཕེལ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ གཙོ་རིམ་
བཏོན་འོང་།

སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་ གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་།

༡༢༣. སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་ གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ ཕན་
ནུས་ཅན་གྱི་མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ནང་ ལཱ་འགན་གཙོ་ཅན་འཆང་
མི་འདི་ཡང་ ཁོང་གི་དམིགས་གཏད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་པའི་ཚོད་དཔག་དང་ 
ཁོང་གི་ལག་ལེན་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཁས་མཆོག་ ཁོང་གི་ཁོང་ར་
གནས་ཏེ་ཡོད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ ཡངན་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་མཐུན་མིན་གྱི་
ལམ་སྲོལ་དང་ རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་དངོས་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 

༡༢༤. སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་ གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་
ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་མི་གཙོ་ཅན་ཨིནམ་དང་ ཁོང་གིས་ 
ཁོང་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ ཡངན་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་བརྡ་བརྒྱུད་དང་ བསམ་
འཆར་འགོ་འཁྲིདཔ་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཨེ་དྲི་བི་
གི་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ཚུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་
ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་གི་འགོ་འཁྲིད་འབད་འོང་། 

༡༢༥. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ ཕྱིའི་མཐུན་
འབྲེལ་གྱི་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ 
བརྩོན་ཤུགས་གང་དྲག་བསྐྱེད་འོང་། ཁོང་གིས་ གཏན་སྡོད་ཡིག་
ཚང་ ཡངན་ ཡིག་ཚང་ཚུའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་
དང་ བསླབ་སྟོན་བྱིན་ནི་དང་ གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་
ཚན་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་ནང་
གི་ལས་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ག་ར་ཧ་གོ་འོང་། གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་
གི་ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཆ་མཚུངས་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་གི་
འགྲེལ་བཤད་དང་ ཤེས་ཚད་འོང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ བཀོད་སྒྲིག་ཅན་
གྱི་དུས་རྒྱུན་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ཐོབ།

༡༢༦. གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་གི་ ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུའི་
འགན་འཁུར་གཙོ་ཅན་ཚུའི་གྲངས་སུ་གཤམ་གསལ་ཚུད་ནི་འདི་ཡང་ 
(༡) ཨེ་དྲི་བི་གི་ལཱ་གཡོགཔ་གོང་མ་ཚུ་དང་གཅི་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་

༣༧ ལཱ་གཡོག་པའི་ཕྱིར་བཤད་ལག་དེབ། http://www.adb.org/Documents/Handbooks/Disclosure/

༣༡



ནི་གི་ཕན་འདེབས་ལུ་ མི་དམང་དང་སྒེར་སྡེ་གང་མང་དང་གཅིག་ཁར་ 
མཐུན་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ སོྤྱད་ནི། (༢) ཨེ་དྲི་བི་གི་ངོ་
ཚབ་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྡ་བརྒྱུད་ལུ་
ལྟ་སྤྱོད་དུས་རྒྱུན་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི། (༣) ཨེ་དྲི་བི་གི་མཐའ་དོན་
ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུའི་དོན་ལུ་ དབྱིན་སྐད་དང་ ས་གནས་ཀྱི་སྐད་
ཡིག་ཚུ་ནང་ ས་གནས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
ལྟ་རྟོག་འབད་ནི། (༤) སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཕྱིར་བཤད་དགོས་མཁོའི་དོན་ལུ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་གཡོགཔ་དང་ མི་
དམང་ལུ་ལས་རོགས་འབད་ནི། བརྡ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་གཅིག་
མཚུངས་དང་ རྒྱ་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཡིག་
ཚང་ནང་གི་ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་
ཁུངས་ནང་ཁོང་གི་མཉམ་རོགས་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ མི་ངོམ་སྦེ་ 
ཡངན་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གློག་བརྙན་གྲོས་
འཛོམས་དང་ གློང་ཐོག་ལས་དུས་རྒྱུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་འོང་། གཏན་
སྡོད་ཡིག་ཚང་གི་ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་རྒྱལ་
ཁབ་ ཡངན་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་
ཟུང་ལྡན་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་རྒྱུན་ལམ་ཡོདཔ་བཟོ་འོང་།

མི་དམང་ཕྱིར་བཤད་བསླབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་། 

༡༢༧. པི་དྲི་ཨེ་སི་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཕྱིར་བཤད་དགོས་མཁོ་ཚུའི་གོ་
དོན་འགྲེལ་ནི་དང་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་འབད་འོང་། པི་
དྲི་ཨེ་སི་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་དང་ (ཁྲི་འཛིན་སྦེ་ལཱ་
འབད་མི་) ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གཙོ་བོ་ དྲུང་ཆེན་དང་ 
ཡོངས་ཁྱབ་གདོན་གཅོདཔ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ཐད་ཀར་དུ་ 
གཙོ་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་འོང་། འདི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་ལས་ཁུངས་ 
ཡངན་ ཡིག་ཚང་གཞན་ཚུ་གིས་ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་ བརྡ་དོན་གྱི་
ཞུ་བསྐུལ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་འཐོན་མི་
ལྟར་དུ་ཚོགས་ནི་ཨིན། པི་དྲི་ཨེ་སི་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ལྟ་སྤྱོད་ལུ་
བཀག་ཆ་འབད་མི་དེ་གུར་ ཡངས་ཆག་གི་ཐོག་ལུ་ བརྡ་དོན་ལྟ་སྤྱོད་
ལུ་ངོས་ལེན་གྱི་གྲོས་ཆོད་སྔར་བཞིན་བཞག་ནི་ ཡངན་ འགྱུར་བཅོས་
འབད་ནི་གི་དབང་འཛིན་ཡོད། (དོན་མཚམས་༡༠༡) པི་དྲི་ཨེ་སི་གིས་ 
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་ནང་ཚུད་མི་བརྡ་དོན་འདི་ མི་དམང་གི་མཐའ་
དོན་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བསྐུལ་ལུ་བརྩི་འཇོག་ཡང་འབད་
འོང་། (དོན་མཚམས་༩༩) ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ནང་གི་མི་དམང་
བརྡ་དོན་དང་ཕྱིར་བཤད་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་ པི་དྲི་ཨེ་སི་ལུ་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་
ཚང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་འོང་། པི་དྲི་ཨེ་སི་གིས་ སྲིད་བྱུས་འོག་གི་ཕྱིར་
བཤད་དགོས་མཁོ་ཚུའི་ལག་ལེན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ མི་དམང་

རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་སྐོར་ལས་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དེ་ཆ་འཇོག་འབད་འོང་། ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ མི་དམང་ལུ་བརྡ་དོན་
བྱིན་ནི་ལས་ངོས་ལེན་མ་འབད་བའི་བཅུད་དོན་དང་ སྲིད་བྱུས་དང་འདི་
གི་ འབྲེལ་ཡོད་ལག་ལེན་གྱི་ལག་དེབ་དོན་ཚན་ཚུ་ ཡངན་ ཨེ་དྲི་
བི་གི་མི་དམང་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ལས་ཚོགས་
བཀོད་སྒྲིག་ལུ་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་གང་རུང་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

རང་དབང་གི་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་པ།

༡༢༨. ཨའི་ཨེ་པི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ སྲིད་བྱུས་འདི་གི་འོག་ལུ་
སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་
བཀག་ཆ་འབད་དེ་སྲིད་བྱུས་ལས་འགལ་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་བཀོད་
མི་མཐོ་གཏུགས་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་འོང་། འདི་ལུ་ པི་དྲི་ཨེ་སི་
གི་ བརྡ་དོན་ལྟ་སྤྱོད་ལུ་ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་གྲོས་ཆོད་ སྔར་བཞིན་
བཞག་ནི་ ཡངན་ འགྱུར་བཅོས་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད། ཨའི་
ཨེ་པི་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ དོན་མཚམས་༩༩ དང་༡༠༡ པའི་འོག་
ལུ་བཟོ་མི་གྲོས་ཆོད་གང་རུང་གུར་ མཐོ་གཏུགས་བརྩི་འཇོག་འབད་
ནི་གི་དབང་ཚད་མེད། ཨའི་ཨེ་པི་ནང་ བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་གནད་
དོན་སྐོར་ལས་་ཕྱིའི་མཁས་མཆོག་གསུམ་ཚུདཔ་ཨིན།༢༨  ཨའི་ཨེ་
པི་འཐུས་མི་ཚུ་བར་མཚམས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཐོག་ལུ་དང་ པི་དྲི་ཨེ་སི་
གིས་བཟོ་མི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་མཐོ་གཏུགས་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ 
འབོད་འགུག་འབདཝ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ལཱ་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་
འོང་། ག་དེ་འབད་ཚུགས་ཚུགས་ཅིག་ ཨའི་ཨེ་པི་གིས་ འདི་གི་གྲོས་
བསྡུར་ཚུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་/ཡངན་ ཡོངས་འབྲེལ་ བརྙན་མཐོང་གི་
ཐོག་ལས་འབད་འོང་། དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཨའི་ཨེ་པི་ལུ་ཡིག་
ཚང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་འོང་།

བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་/ཡངན་ ཚོང་མགྲོན་པ།

༡༢༩. ཨེ་དྲི་བི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་
འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འགན་འཁུར་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ བསྐྱིན་འགྲུལ་
ལེན་མི་དང་/ཡངན་ཚོང་མགྲོན་པ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན། བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་
མི་ ཡངན་ ཚོང་མགྲོན་པ་གིས་ ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ ལས་འགུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་བྱིན་ནི་དང་ གྲོས་
བསྟུན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་
བ་འཐབ་ས་སྤྲོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལཱ་གཡོགཔ་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་འོང་། (དོན་མཚམས་༤༧) ལས་འགུལ་
འབྲེལ་འཐབ་ས་གིས་ ལས་འགུལ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི་
བརྡ་དོན་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ས་གནས་དང་ ལམ་སྲོལ་

༣༨ ཨའི་ཨེ་པི་འཐུས་མི་ཚུ་ གཙོ་འཛིན་གྱིས་གདམ་ངོ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་འབད་འོང་། ཨའི་ཨེ་པི་གི་འཐུས་མི་གསུམ་གཤམ་གསལ་འོང་སྲིད་མི་འདི་ཡང་     
(༡) བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་ཉམས་མྱོང་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ གོང་འཕེལ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ (༢)  གཞུང་གང་རུང་ལས་ རང་དབང་ཐོག་ལུ་བརྡ་དོན་
ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ (༣) ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཅིག།

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༣༢



ཐོག་འོས་མཚམས་དང་ལྡན་པའི་གཏོང་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་རྩ་ཕན་ཚུ་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་
དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།

བརྡ་དོན་ལྟ་སྤྱོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་བྱ་བའི་གནད་
སྤྱོད།

ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཕྱིར་བཤད།

༡༣༠. ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ སྲིད་བྱུས་ནང་
དགོས་མཁོ་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ བརྡ་
དོན་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་གཙོ་
ཅན་ཅིག་ཨིན། བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཕྱིར་བཤད་
འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་ཡང་ (དཔྱེ་ གྲོས་སྟོན་བྱ་རིམ་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་བརྡ་དོན་) ཨེ་དྲི་བི་དང་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་
དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ལེན་མི་ ཡངན་ 
ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་དང་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དམིགས་གཏད་དགོས་དོན་
དང་བསྟུན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་འོང་། 

བརྡ་དོན་ལུ་ཞུ་བསྐུལ།

༡༣༡. བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་བསྐུལ་ག་ར་ ཡིག་ཐོག་
ལུ་འབད་དགོ། (ཡོངས་འབྲེལ་ གློག་འགྲེམས་ ཡོངས་འབྲེལ་བསམ་
འཆར་ཐབས་ལམ་ ཡངན་ པར་འཕྲིན་) ཞུ་བསྐུལ་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ 
མི་དམང་བརྡ་དོན་དང་ཕྱིར་བཤད་སྡེ་ཕྲན་ལུ་གཤམ་གསལ་ཐོག་ལས་
འབད་རུང་ནི་འདི་ཡང་: འགྲེམས་ཐོག་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་། ༦ ཨེ་དྲི་བི་སྡོད་གནས་ས་ཁོངས། མཱན་ད་ལུ་ཡོང་
ཁྲོམ། ༡༥༥༠ མེ་ཀྲོ་མ་ནི་ལ། ཕི་ལི་པིནསི། ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་
ལུ་ disclosure@adb.org ཡངན་ པར་འཕྲིན་ཐོག་ལུ་ +༦༣ 
༢ ༦༣༦ ༢༦༤༩། དེ་མ་ཚད་ཞུ་བསྐུལ་ཚུ་ གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་ 
ཡངན་ སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ ཨེ་དྲི་བི་ལས་ཁུངས་ ཡངན་ འབྲེལ་ཡོད་
ཡིག་ཚང་ལུ་གཏང་རུང་བཏུབ། ཞུ་བསྐུལ་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་
ལྡན་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ བརྡ་དོན་འཚོལ་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་
བསྐུལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ བརྡ་དོན་འདི་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡནམ་སྦེ་གསལ་
བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཀོད་དགོ།

༡༣༢. ཨེ་དྲི་བི་ལས་ཁུངས་ ཡངན་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་གིས་ 
ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་དོན་མཚམས་༩༧ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དགོངས་
དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་མེད་མི་ བརྡ་དོན་ཚུད་དེ་
ཡོད་ག་མེད་ག་གཏན་འཁེལ་བཟོ་འོང་། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བསྐྱིན་འགྲུལ་

༣༩  དུས་ཚད་འདི་ གལ་སྲིད་ཨེ་དྲི་བི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་བརྡ་དོན་ཅིག་ ཕྱིར་བཤད་མི་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ དོན་མཚམས་༡༠༡ པ་ལྟར་དུ་ རང་གི་ཁེ་
དབང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་མི་འཇུག། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་གནད་དོན་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དོན་ལུ་བཀོད་ཚོགས་ལུ་གཏང་དགོ།

ལེན་མི་ ཡངན་ ཚོང་མགྲོན་པ་ མཉམ་རུབ་མ་དངུལ་བཏང་མི་དང་
གཅིག་ཁར་ འོས་འཚམས་དང་བསྟུན་ཏེ་གྲོས་བསྟུན་འབད་འོང་། མི་
དམང་བརྡ་དོན་དང་ཕྱིར་བཤད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་
ཏེ་ ཨེ་དྲི་བི་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ལམ་སྟོན་བྱིན་འོང་། 

༡༣༣. འབྱུང་རབས་ཀྱི་བརྡ་དོན་འདི་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་
ལུ་ དོན་མཚམས་༩༨ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཐོབ་ཚུགས། 
འབྱུང་རབས་ཀྱི་བརྡ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་བསྐུལ་ཚུ་ནང་ ཞུ་བསྐུལ་
འབད་ཡོད་མི་དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་དོན་ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་
དང་ འབྱུང་རབས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་
མཚན་མ་བཀོད་མི་ཞུ་བསྐུལ་ལུ་ངོས་ལེན་མི་འབད། 

འཕྲལ་གྱི་བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་ལུ་ལན་འདེབས་ཀྱི་དུས་ཚད།

༡༣༤. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཞུ་བསྐུལ་ལྷོད་དེ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ལྔ་
གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཞུ་བསྐུལ་ལྷོད་པའི་འབྱོར་ལན་གཏང་དགོ། ཨེ་དྲི་
བི་གིས་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ལུ་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་ཚརཝ་ཅིག་རང་ ཞུ་
བསྐུལ་འབད་དེ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་༢༠ ལས་མ་ཕྱི་བར་དུས་ཚོད་
ནམ་འབད་རུང་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ལུ་ བརྡ་ལན་འབད་དགོ། འདི་
གི་ལན་འདེབས་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་བརྡ་
དོན་ ཡངན་ ཞུ་བསྐུལ་དེ་ག་ཅི་འབད་ངོས་ལེན་མ་འབདཝ་ཨིན་ན་གི་
རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་སྐོར་ལས་ཁུངས་བཀལ་མི་ སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་དགོངས་དོན་ཚུ་བཀོད་དེ་བྱིན་དགོ། གལ་
སྲིད་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ཡོད་མི་བརྡ་དོན་ཅིག་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ངོས་
ལེན་མ་འབད་བ་ཅིན་ འདི་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་མཚམས་༡༣༦-
༡༤༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་སྐོར་
ལས་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ལུ་བརྡ་ལན་འབད་དགོ།༣༩  ཨེ་དྲི་བི་གིས་
དི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ཞུ་བསྐུལ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་མི་
དང་ འདི་གི་ལན་གསལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་གྲུབ་ཡོད་མི་ 
ཡངན་ ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་ཚུའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཐོ་ཚུ་
བཙུགས་དགོ།

ཞུ་བསྐུལ་གྱི་སྐད་ཡིག། 

༡༣༥. ཞུ་བསྐུལ་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་ལུ་ དབྱིན་སྐད་ཐོག་ལུ་ ཡངན་ ཨེ་
དྲི་བི་གི་འཐུས་མི་ཚུའི་ གཞུང་འབྲེལ་ ཡངན་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་
གང་རུང་ཅིག་ནང་གཏང་ཆོག། དབྱིན་སྐད་ནང་མེན་པའི་སྐད་ཡིག་
གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་ ཡངན་ ཡིག་ཆ་གི་དོན་ལུ་ཞུ་བསྐུལ་
ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་བྱང་ཐོག་ལུ་གཏང་དགོ།

ལག་ལེན་གྱི་བདེ་སྒྲིག།

༣༣



མཐོ་གཏུགས།

༡༣༦. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་བསམ་
པ་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ སྲིད་བྱུས་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཁོང་གི་བརྡ་དོན་
ལུ་ཞུ་བ་འབད་མི་དེ་ལུ་ངོས་ལེན་མ་འབདཝ་སྦེ་འཆར་བ་ཅིན་ མཐོ་
གཏུགས་འབད་ཚུགས་པའི་ རིམ་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐོ་གཏུགས་བྱ་
རིམ་ཆ་འཇོག་འབད་འོང་། མཐོ་གཏུགས་ཅིག་ བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་
འབད་ཡོད་མི་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་བཀག་ཆ་འབད་མི་ ཡངས་ཆག་གི་སྲིད་བྱུས་
འདི་ ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་གི་གནོད་པ་ལས་ ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་
གིས་ མི་དམང་ལུ་མཐའ་དོན་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ཡང་འབད་ཆོག། མཐོ་གཏུགས་
ལུ་ཆ་གནས་བཟུང་མི་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ལུ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ལེགས་
བཅོས་འདི་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་
རྐྱངམ་ཅིག་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། གོ་རིམ་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐོ་
གཏུགས་བྱ་རིམ་འདི་ དོན་མཚམས་༡༣༧-༡༤༡ པ་ནང་འགྲེལ་བཤད་
འབད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། 

མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་པ་:    
མི་དམང་ཕྱིར་བཤད་བསླབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་།

༡༣༧. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་འབད་མ་བཅུག་མི་ ཞུ་
བསྐུལ་པ་ཅིག་གིས་ གལ་སྲིད་ཁོ་གིས་གཤམ་གསལ་འབད་ཚུགས་
པ་ཅིན་ པི་དྲི་ཨེ་སི་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག་མི་འདི་ཡང་ (༡) 
ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་འབད་མ་བཅུག་པར་ ཨེ་དྲི་བི་
གིས་སྲིད་བྱུས་ལས་འགལ་ཡོད་པའི་ཁུངས་བཀལ་ནི། ཡངན་ (༢) 
ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་བཀག་ཆ་འབད་མི་ སྲིད་བྱུས་
ཀྱི་ཡངས་ཆག་ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ མི་དམང་མཐའ་དོན་གྱི་
རྩོད་གཞི་བཙུགས་ནི། 

༡༣༨. པི་དྲི་ཨེ་སི་གིས་ མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་འབྱོར་ལན་ ལས་བྱེད་
ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ལྔ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་གཏང་དགོ། འདི་གི་མཐོ་གཏུགས་
འདི་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་
ཚོགས་དགོ། མཐོ་གཏུགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ པི་དྲི་
ཨེ་སི་གིས་ དོན་མཚམས་༩༧ པ་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ སྲིད་བྱུས་
ཀྱི་ཡངས་ཆག་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་འོང་། གལ་སྲིད་ མཐོ་གཏུགས་
འདི་ དོན་མཚམས་༩༩ པའི་ནང་བཀོད་མི་ མི་དམང་མཐའ་དོན་ལུ་
ཆ་མེད་ཀྱི་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིན་པ་ཅིན་ པི་དྲི་ཨེ་སི་གིས་ དེ་
བཟུམ་མའི་ཞུ་བསྐུལ་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་
མའི་བརྡ་དོན་ཅིག་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ ཡངན་ ངོས་ལེན་མི་འབད་
ནི་གི་ཐད་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཟིན་ཐོའི་དོན་ལུ་བཀོད་ཚོགས་དང་ 
ཡིག་ཆ་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་གཙོ་འཛིན་གྱི་གནང་བ་དགོ་ནི་དང་ ཁོང་གི་

གྲོས་ཆོད་འདི་མཐའ་དཔྱད་ཨིན། པི་དྲི་ཨེ་སི་གིས་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་
མི་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་གྲོས་ཆོད་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་
བཟོ་ཚརཝ་ཅིག་རང་ དུས་ཚོད་ནམ་རང་འབད་རུང་ བཀོད་ཚོགས་
ཀྱིས་དོན་མཚམས་༩༩ པའི་འོག་ལུ་ཐད་བཅད་མི་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་ 
དེ་མིན་པ་ཅིན་ མཐོ་གཏོགས་དེ་ལྷོད་དེ་ ལས་བྱེད་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་༢༠ 
གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བརྡ་ལན་འབད་དགོ། དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་
ནང་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་དེ་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཐད་བཅད་ཚར་
ཞིནམ་ལས་བརྡ་ལན་འབད་དགོ།

མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་གོ་རིམ་གཉིས་པ་:    
རང་དབང་གི་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་པ།

༡༣༩. གལ་སྲིད་ པི་དྲི་ཨེ་སི་གིས་ བརྡ་དོན་གྱི་ཞུ་བསྐུལ་ལུ་ངོས་
ལེན་མི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་གི་གྲོས་ཆོད་ལུ་གནས་པ་ཅིན་ ཞུ་
བསྐུལ་འབད་མི་དེ་གིས་ ཨའི་ཨེ་པི་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག། 
ཨའི་ཨེ་པི་གིས་ བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་བཀག་ཆ་འབད་ཐོག་ལས་ཨེ་དྲི་
བི་གིས་སྲིད་བྱུས་ལས་འགལ་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་བཀོད་མི་ མཐོ་
གཏུགས་དེ་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་འོང་། མཐོ་གཏུགས་ཅིག་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨའི་ཨེ་པི་གིས་ མཐོ་གཏུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་
ཀྱི་ཡངས་ཆག་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲེལ་ཡོད་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ལུ་རྒྱབ་
འགལ་འབད་མི་ ཨེ་དྲི་བི་དང་/ཡངན་གཞན་འབྲེལ་རྩ་ཕན་གང་རུང་
ཅིག་གིས་ བཀོད་མི་མཐོ་གཏུགས་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། ཨའི་
ཨེ་པི་གིས་ པི་དྲི་ཨེ་སི་གི་འབྲེལ་ཡོད་གྲོས་ཆོད་ཚུ་སྔར་བཞིན་བཞག་
ནི་ ཡངན་ བསྐྱར་ལོག་བཟོ་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་
གྲོས་ཆོད་འདི་མཐའ་དཔྱད་ཨིན། ཨའི་ཨེ་པི་གིས་ མཐོ་གཏུགས་ལྷོད་
དེ་ཉིན་གྲངས་༤༥ ལས་མ་ཕྱི་བར་མཐོ་གཏུགས་ག་ར་ལུ་བརྩི་འཇོག་
འབད་དགོ། ཨའི་ཨེ་པི་གིས་ གལ་སྲིད་རྩོད་ཉོགས་དེ་ དོན་མཚམས་
༩༩ པའི་ནང་བཀོད་མི་མི་དམང་མཐའ་དོན་ཆ་མེད་ལུ་གཞི་བཞག་མི་ 
ཡངན་ དོན་མཚམས་༡༠༡ པའི་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ སྤྱིར་བཏང་
ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་འབད་མི་བཅུག་ནི་གི་དོན་
ལུ་ཁོང་རའི་ཁེ་དབང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་
ཐག་བཅད་མི་གི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ མཐོ་གཏུགས་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་མེད། 

མཐོ་གཏུགས་སྤྲོད་ནི་དང་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།

༡༤༠. པི་དྲི་ཨེ་སི་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་ག་ར་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་བརྡ་
དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་འབད་མ་བཅུག་མི་ ཨེ་དྲི་བི་གི་འགོ་ཐོག་གི་གྲོས་ཐག་
བཅད་དེ་ཉིན་གྲངས་༩༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་བཀོད་དགོ། ཨའི་ཨེ་པི་ལུ་
མཐོ་གཏུགས་ག་ར་ པི་དྲི་སི་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་གི་འགོ་ཐོག་གི་ལྟ་སྤྱོད་
འབད་མ་བཅུག་པའི་གྲོས་ཆོད་ལུ་ཆ་གནས་བཞག་པའི་ཤུལ་ལས་ཉིན་

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༣༤



གྲངས་༩༠ གི་ནང་འཁོད་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོ། མཐོ་གཏུགས་
ཚུ་གཤམ་གསལ་གཏང་ནི་འདི་ཡང་: འགྲེམས་ཐོག་ལས་ པི་དྲི་ཨེ་སི་ 
ཡངན་ ཨའི་ཨེ་པི་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 
༦ ཨེ་དྲི་བི་སྡོད་གནས་ས་ཁོངས། མཱན་ད་ལུ་ཡོང་ཁྲོམ། ༡༥༥༠ མེ་ཀྲོ་
མ་ནི་ལ། ཕི་ལི་པིནསི། ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ disclosure@
adb.org ཡངན་ པར་འཕྲིན་ཐོག་ལུ་ +༦༣ ༢ ༦༣༦ ༢༦༤༩། 
དེ་མ་ཚད་ཞུ་བསྐུལ་ཚུ་ གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་ ཡངན་ སྐུ་ཚབ་ཡིག་
ཚང་ ཨེ་དྲི་བི་ལས་ཁུངས་ ཡངན་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ལུ་གཏང་
རུང་བཏུབ།

མཐོ་གཏུགས་བཀོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་༩༠ ལས་
ལྷག་སྟེ་ལྷོད་མི་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ དུས་ཡུན་ལས་འགལ་མི་སྦེ་བརྩི་
དགོཔ་དང་ འདི་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་མེད། མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ག་
ར་ བཅུད་དོན་གྱི་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོཔ་དང་ གཤམ་གསལ་ཚུད་
དགོཔ་འདི་ཡང་: 

(༡) ངོ་མ་སྦེ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ བརྡ་དོན་གྱི་གསལ་བཤད་
ཅིག་དང་། 

(༢) ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་གི་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་སྲིད་བྱུས་ལས་
འགལ་ཡོད་མི་གི་ཐོབ་བརྗོད་ ཡངན་ མི་དམང་གི་མཐའ་
དོན་ཆ་མེད་ལུ་འཇུག་མི་ (དོན་མཚམས་༩༩) ལུ་རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་མི་ དངོས་དོན་དང་ གཞི་གནད་ཚུ་བཀོད་མི་ 
གསལ་བཤད་ཀྱི་ངག་བརྗོད་ཅིག།

༡༤༡. མཐོ་གཏུགས་ཅིག་གཤམ་གསལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆ་མེད་གཏང་
པ་ཅིན་ ཞུ་བསྐུལ་པ་ལུ་བརྡ་ལན་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་ (༡) དགོས་
མཁོ་བཀོད་མི་དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ལུ་བཀོད་མ་ཚུགས་མི། (༢) མཐོ་
གཏུགས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་པའི་ བརྡ་དོན་ལངམ་སྦེ་བྱིན་
མ་ཚུགས་མི། (༣) མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད་མི་གནད་དོན་ལུ་བརྩི་
འཇོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ པི་དྲི་ཨེ་སི་ ཡངན་ ཨའི་ཨེ་པི་ལུ་དབང་
ཚད་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ། གལ་སྲིད་ཨེ་དྲི་བི་ ཡངན་ ཨའི་ཨེ་པི་གིས་ 
བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་འབད་མ་བཅུག་མི་གི་ གྲོས་
ཆོད་སྔར་བཞིན་བཞག་པ་ཅིན་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་དེ་ལུ་ གྲོས་ཆོད་
དེ་གི་སྐོར་ལས་བརྡ་ལན་འབད་དེ་ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་

ལག་ལེན་གྱི་བདེ་སྒྲིག།

དགོ། གལ་སྲིད་ཨེ་དྲི་བི་ ཡངན་ ཨའི་ཨེ་པི་གིས་ལྟ་སྤྱོད་འབད་
མ་བཅུག་མི་གི་ཧེ་མ་གི་གྲོས་ཆོད་འགྱུར་ལཅོས་འབད་བ་ཅིན་ ཨེ་
དྲི་བི་གིས་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་དེ་ལུ་ བརྡ་ལན་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་དེ་བྱིན་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ མཐོ་
གཏུགས་ལྷོད་མི་གི་ཐོ་ག་ར་དང་ མཐོ་གཏུགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་
རང་བཞིན་ རྩོད་གཞི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ནང་བཟོ་མི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ འདི་
གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། ཐོ་འདི་གྲོས་ཆོད་སྤྲོད་
ཞིནམ་ལས་ དུས་མཐུན་བཟོ་འོང་།

ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི།

༡༤༢. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ 
འདི་གི་ཕན་གནོད་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་འོང་། (ཟུར་སྦྲགས་༤ པ་
གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཞི་བཀོད་གསལ་བཤད་འབདཝ་
ཨིན་) ཨེ་དྲི་བི་གིས་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ལྟ་རྟོག་
གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བཀོད་དེ་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་བཙུགས་འོང་། 

༡༤༣. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་
བརྗོད་ནི་དང་ བརྡ་དོན་ལྟ་སྤྱོད་འབད་ནི་ སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་ནང་
ཨེ་དྲི་བི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་གཏོགས་ཚུ་བཅུགཔ་ཨིན། ཨེ་དྲི་བི་
གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་སྐོར་ལས་ ཚ་གྱང་ཚུ་བཀོད་མི་ངོ་རྐྱང་ 
ཡངན་ སྡེ་ཚན་གྱི་མིང་ཚུ་ཕྱིར་བཤད་མི་འབད།

སྲིད་བྱུས་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ 
སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ། 

༡༤༤. སྲིད་བྱུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢ ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ སྲིད་བྱུས་
འདི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ལོ་༥ མ་འགལ་བའི་དུས་
ཡུན་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཀུན་ཚང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོ། བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ནང་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ངོ་རྐྱང་དང་ ལས་སྡེ་
ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་འོང་། 

༣༥



༡༤༥. སྲིད་བྱུས་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་
དོན་ལུ་ ཟད་སོང་ཐེབས་གནས་འོང་། སྐད་སྒྱུར་གྱི་གཞི་བཀོད་ལོ་
བསྟར་འཆར་དངུལ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ པི་དྲི་ཨེས་སྐད་སྒྱུར་གྱི་
དོན་ལུ་འཐོན་ཁུངས་ཁ་སྐོང་དགོཔ་འཐོན་འོང་། སྐད་སྒྱུར་གྱི་ཞབས་
ཏོག་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཁ་སྐོང་ཡང་ 
༢༠༡༡ ལུ་སྐད་སྒྱུར་གཞི་བཀོད་དུས་མཐུན་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་དབྱེ་
ཞིབ་འབད་འོང་།

༡༤༦. ཨེ་དྲི་བི་གི་ལཱ་གཡོགཔ་དང་ གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ དང་
འདོད་ཅན་གྱི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་
གསརཔ་ཚུའི་སྐོར་ལས་དང་ དེ་ཚུ་གིས་ཨེ་དྲི་བི་གི་ལཱ་ལུ་འགྱུར་
བཅོས་ག་དེ་འབད་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་
དགོ། ཨེ་དྲི་བི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ ས་གནས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ དེ་
ལས་འབད་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ བརྙན་མཐོང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་
གི་ཐོག་ལས་ གདོང་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ནི་གི་ལས་རིམ་
ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཤེས་ཡོན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ལག་
ལེན་འཐབ་འོང་། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་གསལ་བཤད་ཚུ་ཡང་ འོས་
འཚམས་དང་བསྟུན་ཏེ་ གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་དང་ སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་
སྦོམ་དང་ བར་མ་ཚུ་ནང་གཙོ་བོ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་འོང་། ཕྱི་འབྲེལ་
ལས་ཁུངས་ལུ་ སྲིད་བྱུས་འདི་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ སྦྱོང་
བརྡར་གྱི་འཆར་དངུལ་དགོ། 

༡༤༧. ཨའི་ཨེ་པི་གི་འཆར་དངུལ་འདི་ འདི་ནང་མཐོ་གཏུགས་ལྷོད་
མི་གི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་དང་ འོས་འཚམས་དང་
བསྟུན་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཐོག་ལས་
སྤྲོད་འོང་། ཨའི་ཨེ་པི་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སྐབས་ཐོག་གི་ཐོག་ལུ་
དང་ མཐོ་གཏུགས་ཅིག་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་འབོཝ་ད་

རྐྱངམ་ཅིག་ལཱ་འབད་འོང་། ཁོང་ལུ་ ཉིན་བསྟར་ལཱ་འབད་མི་གི་གླ་
འཐུས་སྤྲོད་འོང་།

༡༤༨. ཤུལ་མའི་ལོ་༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་དང་ ཤེས་
ཡོན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དྲོ་ལར་༡༢༠,༠༠༠ དེ་ཅིག་བརྩིས་ཏེ་ དོན་
མཚམས་༡༤༥-༡༤༧ ནང་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ སྲིད་
བྱུས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ཁ་སྐོང་དྲོ་ལར་
༧༠༠,༠༠༠ དེ་ཅིག་དགོཔ་འཐོན་ནི་ཨིན་པས། འདི་ཡང་ལོ་བསྟར་
འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་བྱ་རིམ་སྐབས་ལུ་ འཐོན་ཁུངས་དགོས་
མཁོ་ཁ་གསལ་ཡང་བསྐྱར་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་གི་དབང་ལུ་འདུ་དགོ། 
མ་དངུལ་ཚུ་ ལོ་གསུམ་རེ་ལུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གོ་རྟོགས་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་བགོ་བཀྲམ་འབད་འོང་།

༡༤༩. དེ་ཁ་ལུ་ འཕྲལ་གྱི་ལོ་ཚུ་ནང་ཨེ་དྲི་བི་གི་ལས་འགུལ་གྱངས་
ཁ་ འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་
ཀྱི་ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་བརྡ་དོན་ལྟ་སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་
དོན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་ཚུ་ཡར་འབད་ནི་དང་ འདི་གི་དོན་ལུ་ ལག་
ལེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལས་འགུལ་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་འབྲེལ་
འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ནི་ནང་ཕན་ཐབས་ལུ་ ལཱ་གཡོག་པའི་འཐོན་ཁུངས་
ཐེབས་དགོཔ་འཐོན་འོང་། ས་གནས་ནང་ཡར་དྲག་ཅན་གྱི་ ཕྱིར་སྤྱོད་
ལས་དོན་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ལཱ་
གཡོགཔ་གཏན་འཇགས་མེད་མི་ གཏན་སྡོད་ཡིག་ཚང་ཆུང་བ་དང་ 
བར་མ་ཚུ་ནང་ ཤུལ་མའི་ལོ་༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ 
བདག་སྐྱོང་གི་ལཱ་གཡོགཔ་གསརཔ་བཙུགས་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་
བཏོན་འོང་། ལཱ་གཡོག་པའི་དགོས་མཁོ་ཁ་གསལ་ ལོ་བསྟར་འཆར་
དངུལ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་འོང་། 

འཐོན་ཁུངས་ཀྱི་འཁྲི་བ།
མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༩

༣༦



༡༥༠. སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཕྱིར་བཤད་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་འཁྲི་
འགན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཁྲི་བསྟུན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་
དབང་ལུ་འདུ་དགོ། དོན་མཚམས་༢༦-༣༤ ནང་སྲིད་བྱུས་དང་ དོན་
མཚམས་༣༥-༡༠༡ ནང་བཀོད་མི་ཕྱིར་བཤད་ཁ་གསལ་ དེ་ལས་དོན་
མཚམས་༡༡༣-༡༤༤ ནང་བཀོད་མི་ལག་ལེན་གྱི་བདེ་སྒྲིག་ཚུ་ ཨེ་
དྲི་བི་འཁྲི་འགན་ཐབས་ལམ་གྱི་འོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འཁྲི་བསྟུན་གྱི་
དབང་ལུ་འདུ་དགོ།

འཁྲི་བསྟུན་བསྐྱར་ཞིབ།
མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༡༠

༣༧



ཟུར་སྦྲགས་༡པ།

ཕྱིའི་གྲོས་བསྟུན་གྱི་བྱ་རིམ།

༡. མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་གྱིས་ཁྲི་འཛིན་འབད་མི་ ནང་
འཁོད་ཆེ་མཐོའི་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༢ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཅི། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཡོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཅིག་ཡང་འགོ་འབྱེད་འབད་ཡི། དེ་མ་ཚད་ བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ ཨེ་དྲི་བི་གི་མཉམ་རོགས་གསར་ཤོག་དང་ ཞི་
བའི་མི་སྡེ་དང་ ཤེས་ཡོན་པ་ གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ནང་གློག་ཐོག་གསར་ཤོག་ ལྟ་སྤྱོད་པ་༡༠༠༠ ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་ནང་ 
ལོ་རྒྱུས་གཙོ་ཅན་སྦེ་བཙུགས་ཅི། 

༢. ཨེ་དྲི་བི་གིས་ སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་གི་ཐོག་ལས་ ༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་གུར་མི་དམང་གི་
བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་གི་མགྲོན་བརྡ་ཡང་འབད་ཡི། མི་དམང་གི་བསམ་འཆར་ངོས་ལེན་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༢ དེ་སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ཚང་ཡི། དུས་ཡུན་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ནང་འཁོད་དང་ ཕྱི་ཁ་ལས་འོང་མི་བསམ་
འཆར་ཚུ་ག་ར་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་ཟིན་བྲིས་དང་པ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ལེན་ཡི། བསམ་འཆར་ལྷོད་མི་ཚུ་ སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་
ཞིབ་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལན་འདེབས་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཙུགས་ཅི། 

༣. གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཟིན་བྲིས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ཅི། 
འདི་ནང་གཙོ་བོ་རང་ རྩོམ་སྒྲིག་གི་འགྱུར་བཅོས་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཚོང་ལས་བྱ་རིམ་ལུ་དུས་མཐུན་བཟོ་མི་
ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་དང་ བསམ་འཆར་འདི་ དེ་གི་ཤུལ་མ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་གྲོས་བསྟུན་གྱི་སྐབས་ལུ་ 
གྲོས་བསྡུར་གྱི་གཞི་རྟེན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད། འདི་བྷ་ས་ཨིན་དོ་ནེ་ཤི་ཡ་དང་ ཅའི་ནིསི་ ཧིན་དི་ ཁེ་མེར་ རཱ་ཤི་ཡཱན་ཚུ་ནང་
སྐད་སྒྱུར་འབད་ཡི། 

༤. སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༥ ལས་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢ ཚུན་ཚོད་ གྲོས་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ཡི། མི་དམང་
གྲོས་བསྟུན་འཆར་གཞི་དང་ དུས་རིམ་ཚུ་ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ཅི། གྲོས་བསྟུན་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་
རྒྱབ་ཁུངས་དང་ཚིག་དོན་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་དོན་ཚན་སྒྲིག་བཀོད་ དེ་ལས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་དང་པ་ཚུ་སྟོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ པ་
ཝར་པོའིནཀྲ་ གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལམ་སྟོན་འབད་ཡི། 

༥. ཡོངས་བསྡོམས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་༡༢ ནང་གྲོས་བསྟུན་གྱི་འཛོམས་འདུ་ཐེངས་༢༠ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང: 
ཨཱསི་ཀྲ་ལི་ཡ་དང་ བང་ལ་དེཤ་ ཀེམ་བོ་དྲི་ཡ་ ཀེ་ན་དྲ་ རྒྱ་ནག་ ཇར་མ་ནི་ རྒྱ་གར་ ཨིན་དོ་ནེ་ཤི་ཡ་ ཇ་པཱན་ ཕི་ལི་
པིནསི་ ཏ་ཇི་ཀིསི་ཏཱན་ ཡུ་ནའི་ཀྲེདྲ་ཨིསི་ཀྲེདྲསི་ཚུ་ཨིན། གྲོས་བསྟུན་འདི་ཚུ་ནང་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་༥༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་
བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཡང་ གཞུང་དང་ ཕན་གནོད་བྱུང་མི་དང་ དོ་འགྲན་ལས་སྡེ་ ཤེས་ཡོན་པ་ སྒེར་སྡེ་
ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ཞི་བའི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་ཧོང་ལས་ཨིན་པས། གྲོས་བསྟུན་ཚུ་ཡང་ དབྱིན་སྐད་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སྐད་ཡིག་ཐོག་ལུ་ ས་
གནས་ཀྱི་ཕན་འདེབས་པ་དང་ སྐད་སྒྱུར་པ་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་འབད་ཡི། 

༦. བཅའ་མར་གཏོགས་མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དོན་དང་ ལམ་ཕྱོགས་འདི་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ངོས་
འཛིན་བྱུངམ་གཅིག་ཁར་ ཁོང་གིས་གཤམ་གསལ་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་:

(༡) སྲིད་བྱུས་འདི་ མང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཕྱིར་བཤད་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་དང་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་
ནི།

མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༣༨



(༢) ཞུ་བསྐུལ་ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ རང་དབང་གི་མཐོ་གཏུགས་ཐབས་ལམ་བཙུགས་ནི།
(༣) ཕྱིར་བཤད་ལུ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།
(༤) ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་ཚུའི་འབྲེལ་གཏོགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 
(༥) བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་དྭངས་གསལ་ཡར་སེང་འབད་ནི། 
(༦) སྒེར་སྡེའི་ལག་ལེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ཡར་སེང་འབད་ནི།
(༧) སྐད་སྒྱུར་ཡར་སེང་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི།
(༨) རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་ ཕྱིར་དབྱུང་འབད་མི་ཚོང་སྡེ་དང་ ངོ་རྐྱང་ཚུའི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ག་ར་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི།

༧. བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་ཐོ་བརྩིས་ཏེ་ གྲོས་བསྟུན་ག་ར་གི་བཅུད་དོན་ཚུ་ པི་སི་པི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་ནང་བཙུགས་ཅི། 

༨. སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཟིན་བྲིས་དང་ ཕྱིའི་བསམ་འཆར་
གྱི་བཅུད་དོན་དང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལན་འདེབས་ཚུ་ དམིགས་བསལ་དུ་བཟོ་བའི་འཆར་སྒོ་ནང་ ཡང་བསྐྱར་བསམ་འཆར་བཀོད་
ནི་གི་དོན་ལུ་ཟླཝ་༡ གི་རིང་ལུ་བཙུགས་ཅི། འདི་ད་རུང་ བྷ་ས་དང་ ཨིན་དོ་ནེ་ཤི་ཡ་ ཅའི་ནིསི་ ཧིན་དི་ ཁེ་མེར་ རཱ་ཤི་
ཡཱན་ཚུ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཡི། ག་དེ་འབད་ཚུགས་ཚུགས་ཅིག་ ཟིན་བྲིས་གཉིས་པ་ནང་ གྲོས་བསྟུན་བྱ་རིམ་སྐབས་ལུ་ལྷོད་
མི་བསམ་འཆར་ཚུ་མཉམ་བསྡེབ་འབད་ཡི།

༩. ཟིན་བྲིས་གཉིས་པ་གུར་བཀོད་མི་བསམ་འཆར་ཚུ་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༢ པའི་
ཚེས་༡༦ ལུ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་བཟོ་ཡི། ལས་བྱེད་ཡིག་ཆ་དང་ གྲོས་
བསྟུན་ཟིན་བྲིས་ཐེངས་གཉིས་པ་གུར་བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ལུ་ཨེ་དྲི་བི་གི་ལན་གསལ་ཚུ་ པི་སི་པི་བསྐྱར་ཞིབ་འཆར་སྒོ་ནང་
བཙུགས་ཅི། 

༡༠. གྲོས་བསྟུན་བྱ་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ པི་སི་པི་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ མ་ནི་ལ་ལུ་སྦེ་ ༢༠༡༠ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་
གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་ལེན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་ཐབས་ལམ་སྐོར་ལས་ 
གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་གི་གྲོས་འཛོམས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་སྐབས་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ཚོགས་ཅི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡ 
པའི་ནང་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་ཐབས་ལམ་གྱིས་ མ་ནི་ལ་ལུ་སྦེ་ པི་སི་པི་བསྐྱར་ཞིབ་སྐོར་ལས་ མ་དངུལ་ལས་རོགས་པའི་
གྲོས་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ པའི་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ཝའིཀྲ་ནམ་གྱི་ས་གནས་ ཧ་ནོའི་ལུ་ཚོགས་
མི་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༤༤ པའི་སྐབས་ལུ་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་གི་གྲོས་འཛོམས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་མི་ པི་སི་པི་ གོ་བསྡུར་གྲོས་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། དུས་སྐབས་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གིས་ པི་སི་
པི་དང་ འདི་གི་བསྐྱར་ཞིབ་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་འབད་དེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུའི་དྲི་བ་ལུ་ ལན་གསལ་ཡང་བཀོད་ཅི།

༣༩



༡. མང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚུའི་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུའི་ སྤྱིར་བཏང་ལམ་སྟོན་གྱི་གཞི་རྩ་འདི་ 
ལག་ལེན་ནང་ གོ་ཡངས་དང་ དྭངས་གསལ་དགོ་མི་དེ་ཨིན་པས། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་དོ་འགྲན་ལས་སྡེ་ཚུ་
གིས་ ལ་ལོ་གིས་ ཁོང་རའི་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འགྱུར་བཅོས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལོ་གིས་ དྭངས་
གསལ་དང་འཁྲི་འགན་ཡར་སེང་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁོང་རའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་འདུག། གཙུག་སྡེ་འདི་ཚུ་རེ་
རེ་བཞིན་དུ་ནང་ སྲིད་བྱུས་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ ཡིག་ཆ་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་གི་འབོར་ཚད་དང་ བརྡ་དོན་དེའི་ལྟ་སྤྱོད་
གཅིག་མཚུངས་ཡར་སེང་འབད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

ཨཕ་རི་ཀཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།
༢. སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ ཟླ་༣ པའི་ནང་ ཨཕ་རི་ཀཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ ༢༠༠༥ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་འཕྲི་སྣོན་འབད་དེ་
ཡོད་མི་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་སྲིད་བྱུས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། འདི་ནང་ ཨེ་ཨེཕ་དྲི་བི་གི་ལག་ལེན་དང་ ལས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ 
ཐབས་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ བརྡ་དོན་ག་ར་ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༣. ལག་ལེན་གྱི་བརྡ་དོན་ཐད་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ནང་ ཡིག་ཆ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་དང་ དེ་ཐོབ་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་གྲ་སྒྲིག་བྱ་རིམ་གྱི་གོ་རིམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མི་དམང་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུའི་འབོར་ཚད་
ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་སྲིད་བྱུས་ནང་ མི་དམང་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ་མི་ ཨེ་ཨེཕ་དྲི་བི་སྡེ་
ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ བདག་སྐྱོང་ ཁྲིམས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་འབྲེལ་གཏུགས་འབད་མི་
ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།

༤. དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ ལག་ལེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡིག་ཆ་ཟིན་བྲིས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཐབས་བྱུས་ཡིག་ཆ་
ཟིན་བྲིས་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་དང་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུའི་གྲལ་གཏོགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་དེ་ཚུའི་བཀོད་ཚོགས་
ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཧེ་མ་ ཉུང་ཤོས་ཉིན་གྲངས་༥༠ གི་སྔ་གོང་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༥. གསང་བ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་བརྡ་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་ནང་ མ་རྩ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཚོང་ལམ་ནང་ ཨེ་ཨེཕ་དྲི་བི་གི་སྡེ་ཚན་
ལས་དོན་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་བརྡ་དོན་དང་ ཚོང་ལས་ ཡངན་ སྒེར་སྡེ་དེ་ཚུ་གིས་དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་
ནི་གི་གནང་བ་བྱིན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་ ཡངན་ བདེ་སྒྲིག་སྐོར་ལས་ ཨེ་ཨེཕ་དྲི་བི་
གིས་ཐོབ་མི་ སྡེར་སྡེ་ཚུའི་བདག་དབང་བརྡ་དོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

༦. ཨེ་ཨེཕ་དྲི་བི་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ འདི་གི་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་དང་ འདི་
གི་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་༢༠༡༡ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་གི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།

ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་བསྐྱར་བཟོ་དང་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།
༧. ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་བསྐྱར་བཟོ་དང་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ (ཨི་བི་ཨར་དྲི་) ༢༠༡༡ ཟླ་༧ པའི་ནང་འདི་གི་འགྱུར་
བཅོས་འབད་བའི་མི་དམང་བརྡ་དོན་སྲིད་བྱུས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། 

ཟུར་སྦྲགས་༢པ།

མང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཞན་ནང་བརྡ་དོན་ཕྱིར་
བཤད།།

མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༤༠



༨. ལས་འགུལ་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ (ལས་འགུལ་བཅུད་དོན་ཡིག་ཆ་) ཚུ་ ཨི་བི་ཨར་དྲི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ལས་
འགུལ་དེ་ གསང་བ་གི་བཀག་ཆ་འོག་ལུ་ཚུད་མི་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལས་འགུལ་བཅུད་དོན་ཡིག་ཆ་དེ་ ཕྱིར་སྤེལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་
མ་གང་མགྱོགས་འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་སྤེལ་ནི་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གི་ཉིན་གྲངས་༣༠ གི་
ཧེ་མ་ལས་བཙུགས་ཏེ་ མི་དམང་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། མི་དམང་སྡེ་ཚན་ལས་འགུལ་ཚུའི་ལས་འགུལ་བཅུད་དོན་ཡིག་
ཆ་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་བརྩི་འཇོག་གི་ ཉིན་གྲངས་༦༠ པའི་ཧེ་མ་ལས་ མི་དམང་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། རྒྱབ་ཁུངས་
དེ་ཚུ་ དབྱིན་སྐད་དང་ ལས་འགུལ་དེ་ཡོད་སའི་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནང་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། དེ་ཚུ་ལས་
འགུལ་ལུ་འགྱུར་བཅོས་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན་པས། 

༩. ༢༠༡༡ ལུ་འགྱུར་བཅོས་འབད་མི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འོག་ལུ་ མི་དམང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཐབས་བྱུས་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ 
བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཉིན་གྲངས་༤༥ བྱིན་ཏེ་ཡོད། འགྱུར་བཅོས་འབད་མི་ སྲིད་བྱུས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་
བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཟིན་བྲིས་འདི་ མི་དམང་གྲོས་བསྟུན་བྱ་རིམ་གྱི་ཕན་འདེབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་
གཞུང་འབྲེལ་སྐད་ཡིག་ཐོག་ལུ་པར་བསྐྲུན་འབད་འོང་། མི་དམང་བསམ་འཆར་བཅུད་དོན་དང་ ཨི་བི་ཨར་དྲི་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུའི་
ལན་གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐབས་བྱུས་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཆ་འཇོག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་ལུ་སྤྲོད་འོང་
། མི་དམང་བསམ་འཆར་གྱི་བཅུད་དོན་འདི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཐབས་བྱུས་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ཨི་
བི་ཨར་དྲི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ནི་དང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཐབས་བྱུས་དི་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་
རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ནང་པར་བསྐྲུན་འབད་འོང་། སྲིད་བྱུས་ནང་འདི་མ་ཚད་ སྡེ་ཚན་ཐབས་བྱུས་ཟིན་བྲིས་འདི་ མི་དམང་གི་
བསམ་འཆར་དོན་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༤༥ གི་རིང་ལུ་ ཨི་བི་ཨར་དྲི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
མི་དམང་བསམ་འཆར་གྱི་བཅུད་དོན་དང་ ཨི་བི་ཨར་དྲི་ ལཱ་གཡོག་པའི་ལན་གསལ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཐབས་བྱུས་མཐའ་དཔྱད་ཆ་
འཇོག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་ལུ་བྱིན་འོང་།

༡༠. སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ གི་མི་དམང་བརྡ་དོན་སྲིད་བྱུས་འདི་ནང་ སྡེར་སྡེའི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ཉུང་ཤོས་ཉིན་གྲངས་༦༠ དང་ 
མི་དམང་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ཉིན་གྲངས་༡༢༠ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་བརྩི་འཇོག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཨི་བི་ཨར་དྲི་གི་ཡིག་ཚང་
ལྟེ་བ་ ལཱོན་དྲཱོན་དང་ ལས་འགུལ་དེ་ཡོད་སའི་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་ཕན་གནོད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་
དོན་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་ཁས་ལེན་ཚུད་དེ་ཡོད། 

༡༡. ཨི་བི་ཨར་དྲི་གིས་ མི་དམང་བརྡ་དོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཁས་ལེན་བཅུད་དོན་བཀོད་དེ་ ཧེ་མའི་ལོ་ནང་ཁོང་གིས་ག་དེ་སྦེ་
ཚོགས་ཅི་ག་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ རང་གི་མི་དམང་བརྡ་དོན་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར་
ལས་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་བཙུགས་དགོ། 

ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དངུལ་ཁང་།
༡༢. ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་མ་རྩ་གཞི་དངུལ་ཁང་ (ཨི་ཨའི་བི་) གིས་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ འདི་གི་གཞུང་སྐྱོང་དང་ ཐབས་
བྱུས་ སྲིད་བྱུས་ ལས་དོན་ ལག་ལེན་ ལཱ་ཤུལ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་འབད་
བཅུག་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡོད། ཨི་ཨའི་བི་ དྭངས་གསལ་སྲིད་བྱུས་གསརཔ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༢ པ་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡི། ཨི་ཨའི་བི་གིས་ འཆང་སྟེ་ཡོད་མི་བརྡ་དོན་ག་ར་ ཕྱིར་བཤད་མ་འབད་བའི་ཐབས་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་
མཚན་རེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཨི་ཨའི་བི་འདི་
དངུལ་ཁང་བཟུམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དེ་ཁ་ལུ་ འདི་གིས་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་བརྡ་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་
གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡང་ཡོད།

༡༣. བརྡ་དོན་ལྟ་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨི་ཨའི་བི་གིས་ མི་དམང་གི་དགོས་མཁོ་གྲུབ་ཚུགས་པའི་ སྐད་ཡིག་
གི་ཐབས་ལམ་ལུ་ཁས་ལེན་ཡོད།

༡༤. འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་དང་ སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་གིས་བཀལ་མི་ཚད་འཛིན་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ མི་དམང་ལུ་བརྡ་དོན་

༤༡



ཟུར་སྦྲགས་༢པ།

ག་ཅི་འདི་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ཨིན་ན་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ ཐག་བཅད་ནི་གི་དབང་ཚད་འདི་ ཨི་ཨའི་བི་ལུ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ 
འདི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཐོག་ལས་དང་/ཡངན་ ཤོག་ཐོག་ལུ་ ཡིག་ཆ་ག་འདི་དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ན་ཡང་ཐག་བཅད་
འོང་། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་དང་/ཡངན་ མི་དམང་གི་འཐུས་མི་ གྱངས་ཁ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ཕན་
ཐོགས་ཅན་སྦེ་བརྩི་མི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་པར་བསྐྲུན་འབད་འོང་།

༡༥. ཨི་ཨའི་བི་གིས་ ཕྱིར་བཤད་དང་དྭངས་གསལ་གྱི་ སྔོན་དཔྱད་སྲིད་བྱུས་ལུ་ཁས་ལེན་འབདཝ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ འདི་ལུ་ 
ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་ཁྲིམས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱད་རིག་གི་གསང་བ་ལུ་བརྩི་བཀུར་འབད་ནི་གི་འགན་འཁུར་ཡང་ཕོགཔ་ཨིན། ཚོང་གི་
གན་འཛིན་དང་ ཚོང་ལམ་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་ཁྱབ་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྒྲིགས་གཞི་དང་ དངུལ་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ཡང་ 
ཨི་ཨའི་བི་ འཇུག་བཏུབ། ཡངས་ཆག་ཚུ་ནང་ ཨི་ཨའི་བི་གི་ ཚོང་ལས་མཉམ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གསང་བའི་མཐུན་
ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་བཟོ་མི་དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

༡༦. ཨི་ཨའི་བི་གིས་ གདམ་འཐུ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་ མི་དམང་སྒྲིག་མཐུན་གྲོས་བསྟུན་ཚུ་ནང་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་འབྲེལ་གཏོགས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འབད་ནི་ལུ་ ཁས་ལེན་ཡོད། 

༡༧. མི་དམང་གི་འཐུས་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཨི་ཨའི་བི་ལས་ བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་འབད་དེ་ལེན་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། ཞུ་
བསྐུལ་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ག་ར་ལུ་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་དགོ། 

༡༨. འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ལས་སྡེ་ཡོངས་ལུ་ དྭངས་གསལ་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྤྲོདཔ་ཨིན། ཨི་ཨའི་
བི་གི་ལས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་ལུ་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨི་ཨའི་བི་ལུང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ག་ར་ནང་ 
བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་པ་ཡང་བཙུགས་འོང་།

༡༩. ཨི་ཨའི་བི་གི་ ཉོགས་བཤད་ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གི་བསམ་པ་ལུ་ ཨི་ཨའི་བི་གིས་ 
རང་གི་དྭངས་གསལ་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི་ལས་འཐུས་ཤོརཝ་སྦེ་མཐོང་བའི་སྐབས་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོགཔ་
སྦེ་ཡོད།

ནང་འཁོད་ཨ་མི་རི་ཀ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 
༢༠. སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ ནང་འཁོད་ཨ་མི་རི་ཀ་དངུལ་ཁང་ (ཨའི་དྲི་བི་) གི་བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ འདི་གི་དྭངས་གསལ་སྲིད་བྱུས་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་སྤྲོད་ཅི། བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ 
ཨའི་དྲི་བི་གི་བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་སྲིད་བྱུས་འདི་༢༠༡༡ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ༢༠༡༡ ཟླ་༡ པ་
ལས་བསྟར་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་ཅི། 

༢༡. ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོན་ལུ་སྔོན་དཔྱད་གུར་གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨའི་དྲི་བི་གིས་ ད་ལས་ཕར་ འདི་གིས་
སྐབས་སྐབས་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་ བརྡ་དོན་གྱི་ “ལེགས་ཕྱོགས་ཐོ་” འདི་པར་བསྐྲུན་མི་འབད། སྲིད་བྱུས་འདི་ ཨའི་དྲི་བི་
གིས་བཏོན་མི་བརྡ་དོན་དང་ འདི་གི་བདག་བཟུང་ལུ་ཡོད་མི་དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ཡངས་ཆག་གི་
ཐོ་ལས་མ་འགལ་བར་ འཇུག་དགོ། དེ་ཁ་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ནང་ ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་མེད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་དོན་གྱི་ཐོ་
ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། 

༢༢. སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཧེ་མ་ལས་མངམ་སྦེ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དམིགས་
བསལ་དུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་དང་ ལག་ལེན་ནང་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོད། སྲིད་བྱུས་
འདི་གིས་ བཀོད་ཚོགས་ ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་གཞི་དང་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས་མི་གུར་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དེ་ཡོད། བཀོད་
ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ངོ་རྐྱང་གི་ངག་བརྗོད་ཚུ་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ཨིན། ལས་འགུལ་ལྟ་རྟོག་དང་ བརྟག་
ཞིབ་ཡིག་ཆ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་ཐོག་ལུ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་ དེ་མ་ཚད་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་
དམིགས་བསལ་གྱི་བཀོད་ཚོགས་ཡིག་ཆ་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཐབས་བྱུས་དང་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལས་འཆར་ ཁྱད་

༤༢



རིག་མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཉོགས་བཤད་མེད་མི་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཀོད་ཚོགས་བཀྲམ་
པའི་སྐབས་ལས་རང་ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༢༣. མི་དམང་ལུ་བཀྲམ་ནི་མེན་པའི་བརྡ་དོན་འདི་ སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་བའི་དུས་ཚོད་ཁ་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་འོང་། གལ་སྲིད་
བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞུ་བསྐུལ་ཅིག་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་དེ་གིས་ རང་དབང་གི་ཚོགས་པ་
ལུ་ གོ་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་སྡེ་ཚན།

རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན།

༢༤. སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༩ པའི་ནང་ རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན་གྱིས་ (ཨའི་ཨེཕ་སི་) གིས་ འདི་གི་ཡུན་བརྟན་གྱི་
གཞི་བཀོད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ༢༠༠༦ གི་ཕྱིར་བཤད་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། ཨའི་
ཨེཕ་སི་གི་ མདོ་ཆེན་བོད་ཚོགས་ཀྱིས་ ༢༠༡༡ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གསརཔ་ཚུད་དེ་ཡོད་
མི་ ཡུན་བརྟན་གཞི་བཀོད་དུས་མཐུན་བཟོ་མི་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། སྲིད་བྱུས་གསརཔ་འདི་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཅིག་
ཕྱིར་བཤད་མི་འབད་ནི་གི་ཐབས་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ནང་འགྲེལ་བཤད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་
གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་བཤད་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་སྔོན་དཔྱད་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། འདི་གིས་ ཨའི་ཨེཕ་སི་གི་ ལས་
འགུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཡོངས་རྫོགས་ནང་ འདི་གི་ལས་འགུལ་དང་མ་རྩ་གི་སྐོར་ལས་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་
གྲུབ་འབྲས་སྐོར་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་གཏངམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་འདི་གིས་ ཨའི་ཨེཕ་སི་གི་ དངུལ་
འབྲེལ་བར་གཏོགས་པ་ཚུ་དང་ བསླབ་སྟོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འདི་གི་མ་རྩའི་དྭངས་གསལ་ཡར་སེང་གཏངམ་མ་
ཚད་ ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ཞུ་བསྐུལ་ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་ རང་དབང་གི་མཐོ་གཏུགས་ཐབས་ལམ་གོ་རིམ་
གཉིས་ལྡན་འདི་ཡང་ངོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན། 

མང་ཕྱོགས་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་གན་ལེན་ལས་སྡེ།

༢༥. མང་ཕྱོགས་མ་རྩ་གན་ལེན་ལས་སྡེ་གི་བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་སྲིད་བྱུས་འདི་ (ཨེམ་ཨའི་ཇི་ཨེ་) ༢༠༠༧ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་
༡ ལུ་བསྟར་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ ༡༩༩༩ ཟླ་༧ པའི་ཕྱིར་བཤད་སྲིད་བྱུས་འདི་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད། 

༢༦. ཨེམ་ཨའི་ཇི་ཨེ་གིས་ འདི་གི་ཚོང་མགྲོན་པ་དང་ མཉམ་རོགས་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་(ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་
བརྩིས་ཏེ་) དེ་ལས་དང་འདོད་ཅན་གྱི་མི་དམང་གི་འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་གིས་ ཨེམ་ཨའི་ཇི་ཨེ་གི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་ 
འདི་གི་ལས་དོན་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གོང་འཕེལ་དང་ཕན་གནོད་གཞན་ འདི་གི་གོང་འཕེལ་ལུ་ཞལ་འདེབས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་
ནི་དང་ གོ་རྟོགས་ཅན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འདི་གི་ལས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ 
བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། གཞི་རྩ་འདི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨེམ་ཨའི་ཇི་ཨེ་གིས་ ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་མི་ བརྡ་དོན་
ཚུ་ ཨེམ་ཨའི་ཇི་ཨེ་གི་སྐོར་ལས་གཙུག་སྡེའི་བརྡ་དོན་དང་ ཨེམ་ཨའི་ཇི་ཨེ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ལས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་
བརྡ་དོན་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་འོང་། ཨེམ་ཨའི་ཇི་ཨེ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ལས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་
གི་འགན་འཁུར་མང་ཤོས་འདི་ ཨེམ་ཨའི་ཇི་ཨེ་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོང་མགྲོན་པ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིནམ་དང་ ཨེམ་ཨའི་ཇི་ཨེ་གིས་ ཕྱིར་
བཤད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ནང་འགྲེལ་བཤད་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་དོན་ལ་ལོ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་འོང་།

༢༧. སྲིད་བྱུས་ནང་འགྲེལ་བཤད་བཀོད་མི་བརྡ་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཅིག་ཕྱིར་བཤད་མི་འབད་ནི་གི་ 
ཐབས་མེད་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱིར་བཤད་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་སྔོན་དཔྱད་ཡོད། 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་།

༢༨. འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་བརྡ་དོན་ལྟ་སྤྱོད་སྲིད་བྱུས་འདི་ ༢༠༠༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ་བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ཚུ་

༤༢



གིས་ གནང་བ་གྲོལ་ཡོདཔ་དང་ ༢༠༡༠ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡ ལས་བསྟར་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་ཅི། སྲིད་བྱུས་གསརཔ་འདི་ བརྡ་
དོན་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དོན་ལུ་འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ཐབས་ལམ་འདི་ གཅིག་ལུ་བརྡ་དོན་ག་འདི་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ཨིན་ན་
གཏན་འབེབས་འབད་མི་ལས་བརྗེ་འགྱུར་འབད་དེ་ གཞི་རྟེན་གྱི་སྤོ་སོར་འབད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ འདི་གི་བདག་བཟུང་ལུ་ཡོད་
མི་ ཡངས་ཆག་གི་ཐོ་ནང་མེན་པའི་བརྡ་དོན་གང་རུང་ཕྱིར་བཤད་འབད་འོང་། 

༢༩. སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་དུ་ ལས་འགུལ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་
བརྡ་དོན་དང་ དབྱེ་དཔྱད་ བསླབ་སྟོན་གྱི་ལས་དོན་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་མང་སུ་ཕྱིར་བཤད་
འབད་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན་པས། འདི་གིས་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་བྱུས་ དེ་ལས་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་
ལ་ལོ་ཅིག་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་བརྩི་འཇོག་གི་དོན་ལུ་བཀྲམ་པའི་དུས་མཚུངས་ལུ་ ལྟ་སྤྱོད་འབད་ནི་གི་སྐོར་ལས་ཡང་བཀོད་དེ་
ཡོད། ཨིན་རུང་ སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བློ་གཏད་ཀྱི་མཐུན་ལམ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་དང་ 
ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ནང་འཁོད་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་བསམ་འཆར་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ སྒྲིག་ཡངས་དང་ དལ་དབང་གི་
ཐོག་ལས་བརྗོད་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འདི་གི་གྲོས་ཆོད་དང་ དང་ལེན་ལུ་འགྱུར་མི་གི་གྲོས་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་
ཚུའི་གསང་བ་ཚུ་ལུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབདཝ་ཨིན། 

༣༠. སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་གང་མང་འབད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་བཏོནམ་མ་ཚད་ ཕྱིར་བཤད་འབད་བ་ཅིན་ 
རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅན་གྱི་མཐའ་དོན་ཚུ་ལུ་གནོད་ཉེན་འབྱུང་སྲིད་པའི་གསང་བའི་བརྡ་དོན་ལུ་བརྩི་བཀུར་ཡང་འབདཝ་ཨིན། 
སྲིད་བྱུས་ནང་ ཡངས་ཆག་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཕྱིར་བཤད་འབད་ཐབས་མེད་པའི་བརྡ་དོན་གྱི་ཐོ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། ཨིན་
རུང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཡངས་ཆག་གི་འོག་ལུ་ཚུད་མི་བརྡ་དོན་ལ་ལོ་ཅིག་ གལ་སྲིད་དེ་གིས་ ཕྱིར་བཤད་འབད་བའི་
སྤྱིར་བཏང་གི་ཁེ་ཕན་འདི་ ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བའི་གནོད་ཉེན་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཐག་
བཅད་པ་ཅིན་ ཡངས་ཆག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལུ་ ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡངས་ཆག་གི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ་པའི་བརྡ་དོན་ཅིག་ གལ་སྲིད་འདི་ཕྱིར་བཤད་འབད་བ་ཅིན་ ཁེ་
ཕན་ལས་ལྷག་པའི་གནོད་པ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་དྲོངས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱིར་བཤད་མི་འབད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཡང་
ཡོད།

༣༡. འགྱུར་བཅོས་འབད་མི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འོག་ལུ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ སྐོར་བཙུགས་འབད་ མི་དམང་ལུ་ བརྡ་
དོན་ཚུ་ག་དེ་མང་མང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ འདི་གི་ཕྱིའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཐོག་ལུ་ཐོབ་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ འདི་གིས་ བརྡ་དོན་ལུ་ཞུ་བསྐུལ་ལྷོད་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་ནུས་ཕན་ཅན་གྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ཡང་ཁ་གསལ་
སྦེ་བཟོ་འོང་། དེ་མ་ཚད་འདི་གིས་ གོ་རིམ་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐོ་གཏུགས་བྱ་རིམ་བཀོད་ནི་ཨིནམ་དང་ གོ་རིམ་གཉིས་པ་ནང་ 
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་འབད་མ་བཅུག་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འདི་
གི་འཛིན་སྐྱོང་གི་རང་དབང་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་ཡོད། མཇུག་རང་ སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ བརྡ་དོན་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་དྲན་ཚོར་འདི་ 
དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་མར་ཉམས་འགྱོཝ་བཞིན་དུ་ བཀག་ཆ་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་ལ་ལོ་ མཐར་ཐུག་གི་དབྱེ་བ་ཕྱི་བསེལ་
འབད་དེ་ ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་གི་དུས་རིམ་ཚུ་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཟུར་སྦྲགས་༢པ།

༤༤



གནད་དོན། ད་ལྟོའི་ཨེ་དྲི་བི་གི་ལག་ལེན།
(པི་སི་པི་ ༢༠༠༥)

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་
ཞིབ་ཡིག་ཆ་ནང་གྲོས་འཆར་བཀོད་
མི།

ཨེམ་དྲི་བི་གཞན།

༡. སྲིད་བྱུས་ཀྱི་མིང་གནས་? ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་:

བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་དང་བརྗེ་སོར།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་མིང་གནས་ སྔར་བཞིན་
བཞག་ཡོད།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: བརྡ་དོན་ལུ་
ལྟ་སྤྱོད་སྐོར་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་
གི་སྲིད་བྱུས།

ཨའི་དྲི་བི་: བརྡ་དོན་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་
སྲིད་བྱུས།

༢. སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་རིམ་? ༢༠༠༥ ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་མི་སྲིད་
བྱུས། ད་ལྟོ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ།

མེད་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: སྲིད་བྱུས་
འདི་༢༠༠༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༧ 
ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ ༢༠༡༠ ཟླ་༧ 
པའི་ཚེས་༡ ལས་བསྟར་སྤྱོད་འགོ་
བཙུགས་ནུག།

ཨའི་དྲི་བི་: སྲིད་བྱུས་འདི་༢༠༡༠ ཟླ་
༥ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་
ཡོདཔ་དང་ ༢༠༡༡ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་
༡ ལས་བསྟར་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་
ནུག

༣. སྲིད་བྱུས་ནང་ ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་
གྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུད་ཅི་ག་?

ཡོད། པི་སི་པི་འདི་ ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་
སྲིད་བྱུས་དང་ ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་
གྱི་ཐབས་བྱུས་མཉམ་སྡོམ་འབད་
འབདཝ་ཅིག་ཨིན

ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཚབ་
ལུ་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་པ་སོ་
སོ་དང་རྒྱུན་འབྲེལ་དོན་སྨིན་ཅན་ངེས་
གཏན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་ལུ་དམིགས་གཏད་གཙོ་
བོར་བསྐྱེད་དེ་བཟོ་ཡི།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་:
མེད། ཁྱབ་ཚད་: བརྡ་དོན་རྐྱངམ་
ཅིག་ལུ་ལྟ་སྤྱོད་ཡོད། ཕྱིའི་མཐུན་
འབྲེལ་དང་ མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་ 
སོ་སོ་སྦེ་སེལ་ཏེ་ཡོད།

༤. གཞི་རྩ་ལུ་-བརྟེན་པའི་ཐབས་
ལམ་?

པི་སི་པི་ནང་ སྤྱིར་བཏང་གི་གཞི་རྩ་
དག་པ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད་ (དོན་
མཚམས་ ༢༨–༣༨) ཨིན་རུང་ འདི་
ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་མེད

 

པི་སི་པི་གི་ གཞི་རྟེན་ཚུ་ སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་ནང་གསལ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡོད། (དོན་མཚམས་
༢༧–༣༣).

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་

སྲིད་བྱུས་ཚུ་ གཞི་རྩ་ལུ་-བརྟེན་པའི་
ཐབས་ལམ་ལུ་མང་སུ་ བརྗེ་འགྱུར་
འབད་དེ་ཡོད།

འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཤོག་གྲངས་ཤུལ་མམ་ནང་ཡོད།

ཟུར་སྦྲགས་༣པ།
མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

སྲིད་བྱུས་ ༢༠༠༥ གི་མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ག་བསྡུར་དང་
མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་
ཁང་དང་ ཨ་མི་རི་ཀ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཕན་ཚུན་གྱི་བརྡ་དོན་སྲིད་

བྱུས་ཚུ་ལུ་ལྟ་སྤྱོད།

(ཟླ་༩ པ་༢༠༡༡)

༤༥



གནད་དོན། ད་ལྟོའི་ཨེ་དྲི་བི་གི་ལག་ལེན།
(པི་སི་པི་ ༢༠༠༥)

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་
ཞིབ་ཡིག་ཆ་ནང་གྲོས་འཆར་བཀོད་
མི།

ཨེམ་དྲི་བི་གཞན།

༥. ཕྱིར་བཤད་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་སྔོན་
དཔྱད་བཀོད་ཡོདཔ་? 

ཡོད། ཕྱིར་བཤད་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་སྔོན་དཔྱད་
སྔར་བཞིན་བཞག་ཡོད།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་: ཡོད།

༦.  དུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཕྱིར་བཤད་? ཡོད། ཡིག་ཆ་གི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ནང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་བཙུགས་
ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་
གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། (དཔྱེ་ 
ཡིག་ཆ་ལ་ལོ་ཅིག་ གྲོས་འཆར་
བཀོད་པའི་ཧེ་མ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ 
ལ་ལོ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་
འབད་དེ་ བདུན་ཕྲག་༢ ལས་མ་ཕྱི་
བར་བཙུགས་དགོཔ།)

ཡོད། བརྡ་དོན་གྱི་ཞུ་བསྐུལ་ལུ་ 
ངོས་ལེན་ ལས་བྱེད་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་
༥ གི་ནང་འཁོད་དང་ ལན་འདེབས་
འབད་ནི་ལུ་ ཞག་གྲངས་༣༠ ཐམ་
པ།

ཡོད། ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དུས་ཚོད་སྔར་
བཞིན་བཞག་ཡོདཔ་དང་ འོས་
འཚམས་དང་བསྟུན་ཏེ་དུས་མཐུན་
བཟོ་ཡི། བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་
མང་ཤོས་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་འདི་ 
བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་
ནི་དང་ དུས་མཚུངས་སྦེ་ཨིན།

ཡོད། བརྡ་དོན་གྱི་ཞུ་བསྐུལ་ལུ་ 
ངོས་ལེན་ ལས་བྱེད་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་
༥ གི་ནང་འཁོད་དང་ ལན་འདེབས་
འབད་ནི་ལུ་ ཞག་གྲངས་༢༠ ཐམ་པ

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་:

བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བཀོད་
ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ་
མི་དེ་མ་གཏོགས་ ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དོན་
ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་ཚོད་ 
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་ སྲིད་བྱུས་ཡིག་ཆ་གི་ཆ་ཤས་སྦེ་
བྱིན་ཏེ་མེད།

ཡོད། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་:

ཡོད། བརྡ་དོན་གྱི་ཞུ་བསྐུལ་ལུ་ 
ངོས་ལེན་ ལས་བྱེད་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་
༥ གི་ནང་འཁོད་དང་ ལན་འདེབས་
འབད་ནི་ལུ་ ཞག་གྲངས་༢༠ ཐམ་
པ་ ཡར་སེང་གི་གོ་སྐབས་དང་
བཅསཔ།

ཨའི་དྲི་བི་: སྲིད་བྱུས་ནང་ ཕྱིའི་ཞུ་
བསྐུལ་ལུ་ལན་འདེབས་ཀྱི་དུས་ཚད་
མེད།

༧.  སྲིད་བྱུས་ནང་ ཡིག་ཆ་ ཡངན་ 
བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ་པའི་ 
“ལེགས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོ་” ཡོད་ག་?

ཡོད། པི་སི་པི་ནང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ཕྱིར་
བཤད་འབད་དགོ་པའི་བརྡ་དོན་གྱི་
ཐོ་དང་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ 
ཚོང་མགྲོན་པ་གིས་ ཕན་གནོད་བྱུང་
མི་ མི་ཚུ་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ་
པའི་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོད། (“ལེགས་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོ་”). 

ཡོད། ཡོད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོ་སྔར་བཞིན་
བཞག་སྟེ་དུས་མཐུན་བཟོ ་ཡོདཔ་
ལས་ ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ བརྡ་
དོན་ ཡངན་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕན་ཐོགས་
ཅན་སྦེ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ཚུགས་ནི་
ཨིན་ན་ སྔོན་དཔྱད་འབད་ཚུགས། 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་: བརྡ་དོན་གྱི་ལེགས་ཕྱོགས་ཐོ་
འདི་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་
ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་མེདཔ། “ཉེས་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོ་” ནང་མ་ཚུད་པའི་བརྡ་
དོན་གཞན་ཚུ་ ཕྱིར་བཤད་འབད་
དགོཔ།. 

ཐིག་ཁྲམ་འཕྲོ་མཐུད།

ཟུར་སྦྲགས་༣པ།

འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཤོག་གྲངས་ཤུལ་མམ་ནང་ཡོད།

༤༦



ཐིག་ཁྲམ་འཕྲོ་མཐུད།

གནད་དོན། ད་ལྟོའི་ཨེ་དྲི་བི་གི་ལག་ལེན།
(པི་སི་པི་ ༢༠༠༥)

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་
ཞིབ་ཡིག་ཆ་ནང་གྲོས་འཆར་བཀོད་
མི།

ཨེམ་དྲི་བི་གཞན།

༨. ཕྱིར་བཤད་ལུ་ཡངས་ཆག། 
(“ཉེས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོ་”)? 

ཡོད། (དོན་མཚམས་ ༡༢༦–༡༢༧) ཡངས་ཆག་གི་ཐོ་ གསལ་བཤད་
འབད་ཡོདཔ། (དོན་མཚམས་
༩༧) ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་མེད་པའི་
བརྡ་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་བདུན་སྟོན་ནི་
གི་དོན་ལུ་ འགོ་བརྗོད་ཚུ་ཁ་སྐོང་
འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་ལ་ལོ་ནང་ 
ཡངས་ཆག་གི་ཁྱབ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་
བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་གིས་ 
ཡངས་ཆག་གིས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་
མི་མཐའ་དོན་ཚུ་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡོད་
པའི་ གནོད་པ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་
དེ་ དམ་དམ་བཟོ་ཡོདཔ

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་: ཡོད། ཨིན་རུང་ ཡངས་ཆག་
དེ་ཚུ་ནང་ ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་ལས་
བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་མི་གནོད་པ་དེ་ ཕྱིར་
བཤད་འབད་བའི་ཁེ་ཕན་དང་གཅིག་
ཁར་ ག་བསྡུར་འབད་ནི་མེད། 

༩. གྲོས་བསྡུར་བྱ་རིམ་གྱི་བརྡ་དོན་
དོན་ལུ་གསང་བ་?

ཡོད། གྲོས་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་བརྡ་
དོན་ཚུ་ ཡངས་ཆག་གིས་འགབ་
སྟེ་ཡོད། (དོན་མཚམས་ ༡༢༦.༡–
༡༢༦.༣) དོན་མཚམས་༡༢༦.༡-
༡༢༦.༢ ནང་ཚུད་མི་བརྡ་དོན་ཚུ་ 
གལ་སྲིད་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་མཐའ་
དོན་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ 
རྐྱངམ་ཅིག་ ཕྱིར་བཤད་མི་འབད། 

ཡངས་ཆག་ནང་ཚུད་མི་ བཀོད་
ཚོགས་འཛོགས་འདུའི་ངག་བརྗོད་
ཕབ་ལེན།(དོན་མཚམས་༡༢༦.༣)

ཡོད། གྲོས་བསྡུར་བྱ་རིམ་བརྡ་
དོན་སྐོར་ ༢༠༠༥ གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་ སྔར་བཞིན་བཞག་
ཡོདཔ་ དོན་མཚམས་༩༧ (༡)–(༣)

བཀོད་ཚོགས་འཛོམས་འདུ་སྒྲིག་
མཐུན་གྱི་ངག་བརྗོད་ལྷད་མེད་ ཕབ་
ལེན་ཚུ་ ལོ་ངོ་༡༠ གྱི་རྒྱབ་ལས་ 
(རྒྱབ་བཤུད་ཚེས་གྲངས་བརྩི་ནི་མེད་
)  ཞུ་བསྐུལ་འབད་བ་ཅིན་ གལ་
སྲིད་ དེ་ཚུ་ནང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡངས་
ཆག་ནང་ཚུད་པའི་བརྡ་དོན་མེད་པ་
ཅིན་ ཡངན་ དེ་ལུ་འབྲེལ་གཏུགས་
མ་འབད་བ་ཅིན་ བྱིན་ཆོག། (དོན་
མཚམས་༨༤)

ཡོད། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ 
ཨའི་དྲི་བི་: གྲོས་བསྡུར་བྱ་རིམ་གྱི་
བརྡ་དོན་ ཡངས་ཆག་གི་འོག་ལུ་
ཚུདཔ་ཨིན

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: བཀོད་
ཚོགས་འཛོམས་འདུ་དང་ བཀོད་
ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་འཛོམས་འདུའི་
ངག་བརྗོད་ཕབ་ལེན་ཚུ་ ལོ་ངོ་༡༠ 
རྒྱབ་ལས་ཞུ་བསྐུལ་འབད་བ་ཅིན་ 
གལ་སྲིད་དེ་ཚུ་ནང་ དབྱེ་ཁག་ཕྱེ་མི་
གྲངས་སུ་ཚུད་ཐབས་མེད་པའི་ བརྡ་
དོན་མ་ཚུདཔ་ ཡངན་་དེ་ལུ་འབྲེལ་
གཏུགས་མེད་པ་ཅིན་བྱིན་ཆོགཔ་སྦེ་
ཡོད།

ཨའི་དྲི་བི་: བཀོད་ཚོགས་དང་ 
བཀོད་ཚོགས་འཛོམས་འདུའི་ངག་
བརྗོད་ཕབ་ལེན་ཚུ་སྤྲོད་ནི་འདི་ ཨའི་
དྲི་བི་སྲིད་བྱུས་ནང་མ་ཚུད།
 .

༡༠. དངུལ་ཁང་གིས་འཆང་མི་ 
བརྡ་དོན་ག་ར་གི་དོན་ལུ་ཉེན་སྲུང་གི་
དབྱེ་བ་ཡོད་ག? 

མེད། (དབྱེ་ཁག་ཕྱེ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ 
བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཛོམས་འདུའི་དོན་
ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཡོད་

མེད། ནང་འཁོད་ཉེན་སྲུང་དབྱེ་ཁག་
གི་ལམ་ལུགས་འདི་ སོ་སོར་སྦེ་སེལ་
ནི།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་: ཡོད།

འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཤོག་གྲངས་ཤུལ་མམ་ནང་ཡོད།

༤༧



གནད་དོན། ད་ལྟོའི་ཨེ་དྲི་བི་གི་ལག་ལེན།
(པི་སི་པི་ ༢༠༠༥)

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་
ཞིབ་ཡིག་ཆ་ནང་གྲོས་འཆར་བཀོད་
མི།

ཨེམ་དྲི་བི་གཞན།

༡༡. དངུལ་ཁང་གིས་འཆང་མི་ཡིག་
ཆ་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་དབྱེ་བ་མི་ཕྱེ་ནི་
ཡོད་ག་?

ཡོད། དེ་འབདཝ་ད་ ཕན་ཐོགས་
ཅན་གྱི་དབྱེ་བ་མི་ཕྱེ་ནིའི་ལམ་ལུགས་
མེད། བརྡ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་
རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ པི་སི་གི་ཐོག་ལུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ཡིག་ཆ་
དེ་ ཡངས་ཆག་གི་འོག་ལུ་ཚུདན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་ དེ་ཕྱིར་བཤད་
འབད་དགོ། འབྱུང་རབས་ཀྱི་བརྡ་
དོན་ལུ་ཡངས་ཆག་ཉུང་སུ་འཇུགཔ་
ཨིན། 

ཡོད། ད་ལྟོའི་ཐབས་ལམ་སྔར་བཞིན་
བཞག་ཡོད 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་:

ཡིག་ཆའི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་
བ་མི་ཕྱེ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་་ལོ་ངོ་༥ 
དང་༡༠ ༢༠ གི་རྒྱབ་ལས།

༡༢. མི་དམང་མཐའ་དོན་གྱི་བརྡ་
དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་དེ་ དངུལ་
ཁང་གི་ཁེ་དབང་ཨིནམ་སྦེ་ ཡངས་
ཆག་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད། (ལེགས་
ཕྱོགས་ཟུར་འཇོག་

ཡོད་ པི་སི་པི་ཡངས་ཆག་ནང་ཚུད་
མི་བརྡ་དོན་ག་ར་གི་དོན་ལུ་ གསང་
བ་གི་དོན་ལུ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཡོད་
པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག།(དོན་མཚམས་
༡༢༩–༡༣༠) 

པི་དྲི་ཨེ་སི་གིས་བཟོ་བའི་ ལེགས་
ཕྱོགས་ཟུར་འཇོག་གི་གྲོས་ཆོད།

ཡོད། ད་ལྟོའི་ཐབས་ལམ་སྔར་བཞིན་
བཞག་ཡོདཔ། (དོན་མཚམས་
༩༩–༡༠༠)

བཀོད་ཚོགས་ཟིན་ཐོ ་གི ་དོན་ལུ་ 
བཀོད་ཚོགས་དང་ ཡིག་ཆ་གཞན་
གྱི་དོན་ལུ་གཙོ་འཛིན་གྱིས་བཟོ་བའི་ 
ལེགས་ཕྱོགས་ཟུར་འཇོག་གྲོས་ཆོད།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: ཡོད། ལས་
འཛིན་བདག་སྐྱོང་བརྡ་དོན་དང་ 
གྲོས་བསྡུར་བརྡ་དོན་ དངུལ་འབྲེལ་
བརྡ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག།

ཨའི་དྲི་བི་: ཡོད 

༡༣. ཡངས་ཆག་ནང་མ་ཚུད་མི་ 
བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་མི་འབད་ནི་གི་ 
དངུལ་ཁང་གི་ཁེ་དབང་(ཉེས་ཕྱོགས་
ཟུར་འཇོག་)?

མེད། ཡོད། ཡངས་ཆག་གི་གནས་སྟངས་
ནང་དང་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་དབང་
ཚད་སྤྲོད་པ་ཅིན། (དོན་མཚམས་
༡༠༡)
 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: ཡོད།

ཡངས་ཆག་གི་གནས་སྟངས་ནང་ 
བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཟིན་ཐོའི་དོན་ལུ་ 
བཀོད་ཚོགས་དང་ བཀོད་ཚོགས་
ཡིག་ཆ་དང་ ཡིག་ཆ་གཞན་གྱི་དོན་
ལུ་ གཙོ་འཛིན་འོག་མ་དང་ མདོ་
ཆེན་གྱིས་གནང་བ་སྤྲོད་པ་ཅིན།

ཨའི་དྲི་བི་: ཡོད། སྤྱི་འགྲོས་མེན་
པའི་གནས་སྟངས་ནང་ བཀོད་
ཚོགས་ཀྱི་ཟིན་ཐོའི་དོན་ལུ་ བཀོད་
ཚོགས་དང་ ཡིག་ཆ་གཞན་གྱི་དོན་
ལུ་ བརྡ་དོན་ལྟ་སྤྱོད་ཚོགས་ཆུང་
གིས་ ཡིག་ཐོག་གནང་བ་སྤྲོད་པ་
ཅིན།

ཐིག་ཁྲམ་འཕྲོ་མཐུད།

ཟུར་སྦྲགས་༣པ།

འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཤོག་གྲངས་ཤུལ་མམ་ནང་ཡོད།

༤༨



གནད་དོན། ད་ལྟོའི་ཨེ་དྲི་བི་གི་ལག་ལེན།
(པི་སི་པི་ ༢༠༠༥)

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་
ཞིབ་ཡིག་ཆ་ནང་གྲོས་འཆར་བཀོད་
མི།

ཨེམ་དྲི་བི་གཞན།

༡༤. བརྡ་དོན་བྱིན་མ་བཏུབ་པའི་
སྐབས་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་
? 

ཡོད། (ནང་འཁོད་) པི་དྲི་ཨེ་སི་
ཉོགས་བཤད་ཐབས་ལམ་ གོ་
རིམ་གཅིག་ལྡན་འདི་ནང་ ཡོངས་
ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ དོན་གཅོད་ཡོངས་
ཁྱབ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་
ཆེན་གཙོ་བོ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། (དོན་
མཚམས་༡༥༨–༡༥༩)

ཡོད། གོ་རིམ་གཉིས་ལྡན་མཐོ་
གཏུགས་བྱ་རིམ། (དོན་མཚམས་
༡༣༦-༡༤༡): (༡) གོ་རིམ་དང་པ་
པི་དྲི་ཨེ་སི་པི་རང་ཨིན་(ནང་འཁོད་)

(༢) གོ་རིམ་གཉིས་པ་ བརྡ་དོན་
ལྟ་སོྤྱད་གནད་དོན་སྐོར་མཁས་མཆོག་
གསུམ་ཡོད་མི་ རང་དབང་འདུས་
ཚོགས་ཨིན།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: ཡོད། གོ་
རིམ ་གཉིས ་ལྡན་མཐོ ་གཏུགས་
ཐབས་ལམ་ གོ་རིམ་གཉཔས་པ་འདི་ 
བརྡ་དོན་གྱི་དལ་དབང་སྐོར་མཁས་
མཆོག་གསུམ་ཡོད་པའི་རང་དབང་
འདུས་ཚོགས་ཨིན།

ཨའི་དྲི་བི་: ཡོད། གོ་རིམ་གཉིས་
ལྡན་མཐོ་གཏུགས་ཐབས་ལམ་དང་ 
གོ་རིམ་གཉིས་པ་འདི་ ཕྱིའི་སྡེ་ཚན་
ཨིན། (བཀོད་སྒྲིག་གི་ཁ་གསལ་
མེད་)

༡༥. མཐོ་གཏུགས་: བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་
ཁྱབ་ཚད་? 

ཞུ་བསྐུལ་ལུ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ངོས་
ལེན་མ་འབད་མི་དང་ སྲིད་བྱུས་ལུ་ 
ཚུལ་མཐུན་མེན་པར་གོ་དོན་འགྲེལ་
ཡོད་མི་མི་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ པི་དྲི་
ཨེ་སི་བསྐྱར་ཞིབ།

གོ་རིམ་དང་པ་: པི་དྲི་ཨེ་སི་གིས་
གཤམ་གསལ་བསྐྱར་ཞིབ་ (༡) 
བརྡ་དོན་ལུ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ ངོས་
ལེན་མ་འབད་བར་སྲིད་བྱུས་ལས་
འགལ་བའི་མཐོ་གཏུགས་ (༢) 
སྲིད་བྱུས་ཡངས་ཆག་ཆ་མེད་གཏང་
ནི་གི་མཐོ་གཏུགས་ (དོན་མཚམས་
༩༩ པའི་འོག་ལུ་ མི་དམང་མཐའ་
དོན་རྩོད་གཞི་)

གོ་རིམ་གཉིས་པ་: པི་དྲི་ཨེ་སི་གི་(༡) 
པའི་འོག་གི་གནད་དོན་གུར་ པི་དྲི་
ཨེ་སི་གི་གྲོས་ཆོད་ ཨའི་ཨེ་པི་གིས་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་:

གོ་རིམ་དང་པ་: གཤམ་གསལ་ནང་
འཁོད་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་

(༡) བརྡ་དོན་ལུ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་
ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་ སྲིད་བྱུས་
ལས་འགལ་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད། 
ཡངན་ (༢) མི་དམང་མཐའ་དོན་ལུ་ 
ཆ་མེད་གཏང་དགོ་པའི་མཐོ་གཏུགས།

གོ་རིམ་གཉིས་པ་: (༡) པའི་འོག་
གི་གནད་དོན་གུར་ ནང་འཁོད་
ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་ཆོད་བཟོ་མི་
ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་རང་དབང་མཐོ་
གཏུགས།

༡༦. བདག་སྐྱོང་གི་འཆར་དངུལ་ཁ་
གསལ་ཕྱིར་བཤད་? 

ཡོད། ཨེ་དྲི་བི་འཆར་དངུལ་ རྩིས་
ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་
ཡོདཔ།

ཡོད། ད་ལྟོའི་ལག་ལེན་སྔར་བཞིན་
བཞག་ཡོདཔ།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་: ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་འཕྲོ་མཐུད།

འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཤོག་གྲངས་ཤུལ་མམ་ནང་ཡོད།

༤༩



གནད་དོན། ད་ལྟོའི་ཨེ་དྲི་བི་གི་ལག་ལེན།
(པི་སི་པི་ ༢༠༠༥)

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་
ཞིབ་ཡིག་ཆ་ནང་གྲོས་འཆར་བཀོད་
མི།

ཨེམ་དྲི་བི་གཞན།

༡༧. མཉམ་སྤྱོད་ཕྱིར་བཤད་: 

(༡) མི་དམང་གྲོས་བསྟུན་གྱི་བྱ་
རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་
པའི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་
བྱུས་ཟིན་བྲིས་ཚུ་ བཀོད་
ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་པའི་དུས་
ཚོད་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི།?

མེད། ཡོད། མི་དམང་གྲོས་བསྟུན་བྱ་རིམ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ སྲིད་བྱུས་
དང་ ཐབས་བྱུས་ཡིག་ཆ་ཚུའི་གྲོས་
འཆར་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ནང་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་
བཀྲམ་པའི་དུས་མཉམ་ལུ་བཙུགས་
འོང་། (དོན་མཚམས་༧༢)

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: ཡོད། གལ་
སྲིད་ཡིག་ཆ་གི་ཟིན་བྲིས་དེ་ བཀོད་
ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ཚུ་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ཚར་ཚརཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ མི་
དམང་གྲོས་བསྟུན་བྱ་རིམ་གྱི་ཤུལ་
ལས་བཟོ་བའི་ སྲིད་བྱུས་དང་ 
ཐབས་བྱུས་ཡིག་ཆ་གི་དོན་ལུ།

ཨའི་དྲི་བི་: ཡོད། གལ་སྲིད་ཡིག་ཆ་
དེ་ ཧེ་མ་ལས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་
བརྩི་འཇོག་འབད་བ་ཅིན་ ལག་ལེན་
གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ སྡེ་ཚན་ཐབས་བྱུས་
ཚུའི་དོན་ལུ།

 (༢) རྒྱལ་ཁབ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ 
བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་པའི་
སྐབས་ལུ་ ཕྱིར་བཤད་འབད་
ནི་?

མེད། ཨིན་རུང་ སི་པི་ཨེས་ཟིན་བྲིས་
འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཁེ་གྱོང་
འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་དོན་
ལུ་ ཉུང་ཤོས་ སི་པི་ཨེས་ཆ་འཇོག་
མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཐེངས་གཉིས་དེ་
ཅིག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ།

ཡོད། སི་པི་ཨེས་གི་མཐའ་དཔྱད་
གྲོས་འཆར་ཚུ་ ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ གལ་སྲིད་
འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སྔ་གོང་གི་
ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་ངོས་ལེན་འབད་བ་ཅིན་ 
བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་པའི་སྐབས་
ལུ་ བཙུགས་འོང་། (དོན་མཚམས་
༣༨)

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: ཡོད། གལ་
སྲིད་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ངོས་
ལེན་འབད་བ་ཅིན། 

ཨའི་དྲི་བི་: ཡོད། འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱིས་ཉོགས་བཤད་མེད་མི་གི་
དབང་ལུ་འདུ་དགོ།

(༣) བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བའི་
དོན་ལུ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་
གྲོས་འཆར་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་
ལུ་བཀྲམ་པའི་དུས་ལུ་ ཕྱིར་
བཤད་འབད་ནི།

མེད། བསྐྱིན་འགྲུལ་གྲོས་འཆར་ 
(ཨར་ཨར་པི་ཚུ་) ད་ལྟོ་བཀོད་
ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་གྲོལ་ཏེ་ བདུན་
ཕྲག་༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ཕྱིར་བཤད་
འབདཝ་ཨིན།

ཡོད། རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་དོན་
ལུ་ཨར་ཨར་པི་ཚུ་དང་ འདི་གི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གལ་སྲིད་འཐུས་མི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གནང་བ་བྱིན་པ་ཅིན་ 
བཀོད་ཚོགས་ལུ་བཀྲམ་པའི་དུས་ལུ་ 
བཙུགས་འོང་། (དོན་མཚམས་༥༨)

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: ཡོད། གལ་
སྲིད་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གནང་
བ་བྱིན་པ་ཅིན།

ཨའི་དྲི་བི་: ཡོད་ རང་དབང་གི་གན་
ལེན་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུའི་དོན་ལུ་ 
འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ཉོགས་
མེད་ཀྱི་དབང་ལུ་འདུ་དགོ།

ཐིག་ཁྲམ་འཕྲོ་མཐུད།

ཟུར་སྦྲགས་༣པ།

འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཤོག་གྲངས་ཤུལ་མམ་ནང་ཡོད།

༥༠



གནད་དོན། ད་ལྟོའི་ཨེ་དྲི་བི་གི་ལག་ལེན།
(པི་སི་པི་ ༢༠༠༥)

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་
ཞིབ་ཡིག་ཆ་ནང་གྲོས་འཆར་བཀོད་
མི།

ཨེམ་དྲི་བི་གཞན།

༡༨. ལས་འགུལ་ཁ་གསལ་ཕྱིར་
བཤད་?

ཡོད། སྤྱིར་བཏང་གི་བརྡ་དོན་འདི་ 
འགོ་ཐོག་པི་ཨའི་དྲི་དང་ དུས་མཐུན་
བཟོ ་བའི་པི་ཨའི་དྲི་གི་ཆ་ཤས་སྦེ་
བྱིནམ་ཨིན། 

ཡོད། དུས་རིམ་དང་ གནས་སྟངས་ 
ལག་ལེན་གྱི་ཡར་འཕེལ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ 
སྤྱིར་བཏང་གི་ལས་འགུལ་བརྡ་དོན་
ཚུ་ པི་དྲི་ཨེས་ནང་བཀོད་འོང་། (ཧེ་
མ་པི་ཨའི་དྲི་)

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: ཡོད་འགོ་
ཐོག་ ཡངན་ དུས་མཐུན་བཟོ་བའི་
ལས་འགུལ་བརྡ་དོན་ཡིག་ཆ་དང་ 
ལག་ལེན་གནས་སྟངས་དང་ གྲུབ་
འབྲས་སྙན་ཞུའི་གྲངས་སུ།

ཨའི་དྲི་བི་: ཡོད།

༡༩. དངུལ་ཁང་གིས་མ་དངུལ་
ཏང་མི་ ལས་འགུལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་
བ་ཡོད་མི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ 
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་?

མེད། ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་
ལས་འགུལ་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ བདེ་སྒྲིག་གི་
དོན་ལུ་མགྲོན་བརྡ་ སྲིད་བྱུས་འགོ་
བཙུགས་ཚེས་གྲངས་གུར་ ཡངན་ 
འདི་གི་ཤུལ་མམ་བཏང་མི་ རང་
དབང་གི་ལས་འགུལ་ཚུའི་དོན་ལུ་ 
ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་
བཙུགས་འོང་། (དོན་མཚམས་༦༢)

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: ཡོད།

རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་དངུལ་འབྲེལ་
རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ བདེ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་
མགྲོན་བརྡ་༢༠༡༠ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡ 
གུར་ ཡངན་ དེ་གི་ཤུལ་མ་བཏང་མི་
ལས་འགུལ་ཚུའི་དོན་ལུ་ མི་དམང་
ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་འོང་།

ཨའི་དྲི་བི་: ཡོད། རང་དབང་གན་
ལེན་ཅན་གྱི་ ལག་ལེན་ཚུའི་ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ལས་
འགུལ་གྱི ་རྩིས ་ཞིབ ་སྙན་ཞུ ་ཚུ ་ 
བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ ཡངན་ ཁེ་
ཕན་པའི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ཕྱིར་བཤད་འབད་འོང་།
 

༢༠. ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་ཕྱིར་བཤད་?

མེད། དེབཟུམ་མའི་སྙན་ཞུ་ནང་ 
གཞན་འབྲེལ་ཚུ་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་ལུ་
གནོད་ཉེན་བྱུང་སྲིད་པའི་བཀོདལ་
ཉེན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ ནང་འཁོད་
ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དྲན་ཚོར་
ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་འོང་།

མེད། ད་ལྟོའི་ཐབས་ལམ་སྔར་བཞིན་
ཡོད།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: མེད། ནང་
འཁོད་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ གྲོས་
བསྡུར་གྱི་བརྡ་དོན་འབད་བརྩི་འཇོག་
འབདཝ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཚུ་ མི་
དམང་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་ལས་
བཀག་ཆ་ཡོད།

ཨའི་དྲི་བི་: མེད

ཐིག་ཁྲམ་འཕྲོ་མཐུད།

འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཤོག་གྲངས་ཤུལ་མམ་ནང་ཡོད།

༥༡



གནད་དོན། ད་ལྟོའི་ཨེ་དྲི་བི་གི་ལག་ལེན།
(པི་སི་པི་ ༢༠༠༥)

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་
ཞིབ་ཡིག་ཆ་ནང་གྲོས་འཆར་བཀོད་
མི།

ཨེམ་དྲི་བི་གཞན།

༢༡. ལས་འགུལ་ལྟ་རྟོག་སྙན་ཞུ་དང་ 
ལས་འགུལ་ལཱ་ཤུལ་ ལས་འགུལ་
བརྟག་ཞིབ་ ཡངན་དེ་བཟུམ་མའི་
ཕྱིར་བཤད་?

ཡོད། ལས་འགུལ་ལྟ་རྟོག་དང་
འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་འདི་ པི་ཨའི་དྲི་
ནང་ཕྱིར་བཤད་འབདཝ་ཨིན། ལས་
འགུལ་མཇུག་བསྡུ་དང་ བརྟག་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་ ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ཕྱིར་བཤད་
འབདཝ་ཨིན།

ཡོད།  ད་ལྟོའི་ཐབས་ལམ་སྔར་
བཞིན་ཡོད།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་: ཡོད།

༢༢. ཕྱིར་བཤད་ (༡) བཀོད་
ཚོགས་ཀྱི་འཛོམས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ 
(༢) བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་
གི་འཛོམས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ (༣) 
བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུའི་ལོ་
བསྟར་སྙན་ཞུ་? 

(༡) ཡོད། བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཛོམས་
འདུའི་གྲོས ་ཆོད་ཚུ ་ཕྱིར་བཤད་
འབདཝ་ཨིན། (༢) མེད། བཀོད་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་འཛོམས་
འདུའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ཕྱིར་བཤད་
འབད་ནི་མེད། (༣) ཡོད། བཀོད་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་ ལོ་བསྟར་
སྙན་ཞུ་ཚུ་ གལ་སྲིད་ ཚོགས་ཆུང་
གིས་གྲོས་འདེབས་འབད་དེ་ བཀོད་
ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་བ་ཅིན།

ད་ལྟོའི་ལག་ལེན་སྔར་བཞིན་བཞག་
ཡོད།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨའི་དྲི་
བི་: ཡོད། བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཛོམས་
འདུ་དང་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
ཆུང་གི་འཛོམས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ 
བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལོ་
བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་སྐོར་
ལས་ ཨའི་དྲི་བི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད།

༢༣. སྐད་སྒྱུར། སྐད་སྒྱུར་གྱི་གཞི་བཀོད་༢༠༠༧ ལུ་ཆ་
འཇོག་འབད་ཡི། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ སི་
པི་ཨེས་ཚུ་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་སྐད་སྒྱུར་འབདཝ་
ཨིནམ་དང་ལས་འགུལ་བདག་པོ་ཚུ་
གིས་ དགོས་མཁོ་ཅན་སྦེ་མཐོང་མི་
ལྟར་དུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཉེན་སྲུང་འབད་
ནི་དང་ དེ་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་
ཡིག་༢༥ དེ་ཅིག་ཚུན་ཚོད་ནང་ གོ་
དོན་ཁྱབ་སྤེལ་ཡིག་ཆ་གང་མང་ཡོད། 
མང་ཚད་འདི་ཡང་ ལོ་བསྟར་ ཚིག་
འབྲུ་ས་ཡ་༢ དེ་ཅིག་ཨིན།

ད་ལྟོའི་ཐབས་ལམ་སྔར་བཞིན་ཡོད། 
དེ་ཁ་ལུ་ པི་དྲི་ཨེས་ཚུ་ བསྐྱིན་
འགྲུལ་དང་ གནང་སྦྱིན་གྱི་ལས་
འགུལ་ཚུད་ང་ ལས་འགུལ་གྲ་སྒྲིག་ 
ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ལས་འགུལ་ཚུ་
ག་ར་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་
ཡོངས་སྐད་ཡིག་ནང་ སྐད་སྒྱུར་
འབད་འོང་།

དྲན་ཐོ་: ཨེ་དྲི་བི་སྐད་སྒྱུར་གཞི་
བཀོད་༢༠༡༡ ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
བཞིན་དུ་ཡོད།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་: སྐད་སྒྱུར་
གཞི་བཀོད་༢༠༠༣ ལུ་ཆ་འཇོག་
འབད་དེ་ ༢༠༠༦ ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ཡི། 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ 
ལག་ལེན་དང་ གོ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་
ཡིག་ཆ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ (ལོ་རེ་ལུ་
ཡིག་འབྲུ་ས་ཡ་༣༠ དེ་ཅིག་) རྒྱལ་
སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ནང་ (ཨ་ར་བིག་
དང་ རྒྱ་མི་ ཕེརེནཆ་ པོ་ཅུ་གིསི་ 
རཱ་ཤི་ཡཱན་ ཨིསི་པེ་ནིཤ་) ཚུ་དང་ 
གཞན་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་སྐད་ཡིག་
ཚུ་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་འཕྲོ་མཐུད།

ཟུར་སྦྲགས་༣པ།

འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཤོག་གྲངས་ཤུལ་མམ་ནང་ཡོད།

༥༢



གནད་དོན། ད་ལྟོའི་ཨེ་དྲི་བི་གི་ལག་ལེན།
(པི་སི་པི་ ༢༠༠༥)

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་
ཞིབ་ཡིག་ཆ་ནང་གྲོས་འཆར་བཀོད་
མི།

ཨེམ་དྲི་བི་གཞན།

༢༣. སྐད་སྒྱུར།

(འཕྲོ་མཐུད་)

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ སྐད་
སྒྱུར་དང་ ཚིག་སྒྱུར་གྱི་ལྟེ་བ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་
ནང་ ཝ་ཤིང་ཀྲཱོན་གྱི་ཡིག་ཚང་དང་ 
ལུང་ཕྱོགས་སྐད་ཡིག་ལྟེ་བ་དྲུག་ནང་
འབདཝ་ཨིན། 

ཨའི་དྲི་བི་གི་ ལོ་བསྟར་སྐད་སྒྱུར་
འབོར་ཚད་ཚིག་འབྲུ་ས་ཡ་༡༣ དེ་
ཅིག་ལོ་བསྟར་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ 
འདི་ལུ་ ལས་འཛིན་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ འདི་གི་གཞུང་འབྲེལ་སྐད་
ཡིག་ཆ་མཉམ་ནང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་
གི་སྤྱི་འཛིན་གྱི་བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་
མི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ གཞུང་འབྲེལ་
སྐད་ཡིག་བཞི་ག་ར་ནང་བཏོནམ་
ཨིན།
 

ཐིག་ཁྲམ་འཕྲོ་མཐུད།

ཨེ་དྲི་བི་ = ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། སི་པི་ཨེས་ = རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས། དྲི་ཨི་ཨར་ = ཕྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ལས་ཁུངས། ཨའི་ཨེ་པི་ = རང་དབང་མཐོ་

གཏུགས་ཚོགས་པ། ཨའི་དྲི་བི་ = ཨ་མི་རི་ཀཱན་ཕན་ཚུན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། ཨེམ་དྲི་བི་ = མང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། པི་སི་པི་ = མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས། 

པི་དྲི་ཨེ་སི་ = མི་དམང་ཕྱིར་བཤད་བསླབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་། པི་ཨའི་དྲི་ = ལས་འགུལ་བརྡ་དོན་ཡིག་ཆ། པི་དྲི་ཨེས་ = ལས་འགུལ་གནས་སྡུད་འབྲི་ཤོག། ཨར་ཨར་པི་ = གཙོ་

འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འདེབས། ཀྲི་ཨེ་ = ཁྱད་རིག་ལས་རོགས།

འབྱུང་ཁུངས་: ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།

༥༣



བཟོ་བཀོད་བཅུད་དོན། བརྡ་སྟོན་དང་དམིགས་གཏད། ལྟ་རྟོག་དང་སྙན་ཞུའི་ཐབས་ལམ།

ནུས་པ།

གོང་འཕེལ་གྱི་ཕན་ནུས་ཡར་དྲག་གཏང་ཡོདཔ།

ལེགས་འགྱུར་གྱི་གྲོས་གཞི་ཡར་འཕེལ་སྙན་ཞུ་
གིས་ལྟ་རྟོག་འབད་ཡོདཔ།

གོང་འཕེལ་ནུས་ཕན་བསྐྱར་ཞིབ་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ།ཀ

གྲུབ་འབྲས།

ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ལུ་ བློ་གཏད་དང་ འདི་དང་གཅིག་ཁར་
གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་དེ་ ཡར་དྲག་ལེ་ཤ་གིས་
སོང་ཡོདཔ།

ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གི་ ཨེ་དྲི་བི་གི་གོ་རྟོགས་དང་ 
ཁོང་གི་ཨེ་དྲི་བི་གི་སྦ་གསང་མེད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ 
འཁྲི་འགན་དང་ མཉམ་རོགས་འབད་ནི་ནང་ ཡར་
དྲག།

བསམ་འཆར་འགོ་འཁྲིདཔ་་ཚུའི་གོ་རྟོགས་ཀྱི་དབྱེ་
ཞིབ་ (ལོ་ངོ་གསུམ་རེ་ལུ་) དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་
དང་མཉམ་རོགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ལས་ ཁེ་གྱོང་
འཆང་མི་གཞན་ཚུ་དང་ 

ལོ་༥ རེའི་རྒྱབ་ལས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཀུན་ཚང་བསྐྱར་
ཞིབ།

གྲུབ་འབྲས།

༡. ཨེ་དྲི་བི་གི་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་མི་དམང་རྒྱུན་
འབྲེལ།

ཨེ་དྲི་བི་གི་ཐབསལམ་དང་ ལས་འགུལ་གཙོ་ཅན་
ཚུ་དང་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས།

རྒྱལ་སྤྱི་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བརྡ་
བརྒྱུད་གཙོ་ཅན་ཚུ་ནང་ ཡུན་གནས་ཀྱི་གསལ་
མཐོང་།

བརྡ་དོན་ཅན་དང་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྤྱོད་
ཚུགས་ ཨེ་དྲི་བི་ཕྱིའི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ། 

སྤུས་ཚད་ཆེ་བའི་ བརྡ་སྟོན་པར་བསྐྲུན་བཏོན་ཡོད་
མི་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ།

ཁེ་གྱོང་འཆང་མི་ཚུ་གི་གོ་རྟོགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ།

(ལོ་གསུམ་རེ་ལུ་)

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ།

བརྡ་བརྒྱུད་དང་ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ལྟ་
རྟོག་ མཁོ་ཆས། (དཔྱེ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་)

བརྡ་སྟོན་པར་བསྐྲུན་ཉོ་སྒྲུབ་དང་ ཕབ་ལེན་ལྷག་
མི་ཚུ།

ཟུར་སྦྲགས་༤པ།

མི་དམང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་ལུ་གྲུབ་འབྲས་གཞི་བཀོད།
མི་དམང་
རྒྱུན་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡

༥༤

འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཤོག་གྲངས་ཤུལ་མམ་ནང་ཡོད།



བཟོ་བཀོད་བཅུད་དོན། བརྡ་སྟོན་དང་དམིགས་གཏད། ལྟ་རྟོག་དང་སྙན་ཞུའི་ཐབས་ལམ།

༢. ཨེ་དྲི་བི་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ལུ་
ལྟ་སྤྱོད་ཡར་དྲག་འབད་ཡོདཔ

རྒྱུན་འབྲེལ་དང་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་ཨེ་དྲི་བི་གིས་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་
ནང་མཉམ་བསྡེབ་འབད་ཡོདཔ།

བརྡ་དོན་ལུ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ཚུ་ཉིན་གྲངས་༢༠ 
གི་ནང་འཁོད་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ ལན་འདེབས་འབད་
ཡོདཔ།

ཕྱིར་བཤད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ འཁྲིལ་
ཡོདཔ།

ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་མི་
ཡིག་ཆ་ ལོ་བསྟར་ཡར་སེང་།

གོ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་ཡིག་ཆ་དང་ ཡིག་ཆ་གཞན་ཚུ་ 
སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་སྐད་སྒྱུར་ཡར་སེང་འབད་ཡོདཔ

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ།

བྱ་རིམ་འཐབ་པའི་ཞུ་བསྐུལ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལོ་
བསྟར་སྙན་ཞུ་གུར་ བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་ ལྟ་རྟོག་
ལམ་ལུགས་གནས་སྡུད།

མི་དམང་བརྡ་དོན་དང་ཕྱིར་བཤད་སྡེ་ཕྲན་དང་ སྲི་
བྱུས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ ཕྱིར་བཤད་འཁྲི་བསྟུན་
གྱི་སྙན་ཞུ།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ།

༥༥

ཐིག་ཁྲམ་འཕྲོ་མཐུད།

འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཤོག་གྲངས་ཤུལ་མམ་ནང་ཡོད།



བཟོ་བཀོད་བཅུད་དོན། བརྡ་སྟོན་དང་དམིགས་གཏད། ལྟ་རྟོག་དང་སྙན་ཞུའི་ཐབས་ལམ།

དྲན་རྟེན་དང་གཅིག་ཁར་ལས་དོན།

༡.༡ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་འཆར་       
གཞི་བཟོ་ནི 

༡.༢ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུའི་
རེ་འདོད་བསྐང་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་གྲུབ་
ཐབས་ལུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ཡོདཔ། (དཔྱེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་རུང་ནི་དང་ ལྟ་སྤྱོད་འབད་
ཚུགསཔ་)

༢.༡ རང་དབང་གི་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་པ་གཞི་
བཙུགས། 

༢.༢ སྲིད་བྱུས་སྐོར་ལས་ ལཱ་གཡོག་པའི་ལག་
ལེན་ལག་དེབ་དང་ ངོ་དེབ་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་ 
དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི།

༢.༣ སྲིད་བྱུས་སྐོར་ལས་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་
དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུའི་གོ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་
གྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་ནི།

༢.༤ འགྱུར་བཅོས་འབད་མི་ སྲིད་བྱུས་སྐོར་ལས་ 
ལཱ་གཡོགཔ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་འཆང་
མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྦྱོང་བརྡར་དང་ གོ་
དོན་ཁྱབ་སྤེལ་ལས་དོན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི།

༢.༥ སྐད་སྒྱུར་གཞི་བཀོད་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི།

༢.༦ ཕྱིར་བཤད་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་
ལྟ་རྟོག་འབད་ནི།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ཐོག་ལུ།

ལཱ་འབད་བཞིན་པའི་ཐོག་ལུ།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ཐོག་ལུ།
 

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ཐོག་ལུ།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ལས་ཟླཝ་༣ 
གྱི་ནང་འཁོད་ལུ།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ལས་ལོ་༡ 
གི་ནང་འཁོད་ལུ།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ཐོག་ 
མཇུག་བསྡུ་ནི།

འབད་བཞིན་པའི་ཐོག་ལུ། (ཉུང་ཤོས་ལོ་བསྟར་)

རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་འཆར་གཞི།

ཕྱིར་ལག་ལེན་རུང་མ་རུང་བརྟག་དཔྱད་ ཡངན་ 
ལག་ལེན་པའི་དབྱེ་ཞིབ།

རང་དབང་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་པ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡོདཔ་དང་ གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་ཚུ་ནང་
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ ཨེ་དྲི་བི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་
དང་སྲིད་བྱུས་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ།

ལཱ་གཡོག་པའི་ལག་ལེན་ལག་དེབ་དང་ ལྷག་དེབ་
སྤྲོད་ནི།

གོ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལག་དེབ་སྤྲོད་ནི།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་དེབ་སྙན་ཞུ།

དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་པའི་སྐད་སྒྱུར་གཞི་བཀོད།

མི་དམང་བརྡ་དོན་དང་ ཕྱིར་བཤད་སྡེ་ཕྲན་གྱི་ལྟ་
རྟོག་སྙན་ཞུ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ།

ཀ་ ཨེ་དྲི་བི། གོང་འཕེལ་ནུས་ཕན་བསྐྱར་ཞིབ། http://www.adb.org/defr

འབྱུང་ཁུངས་: ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།

ཟུར་སྦྲགས་༤པ།

༥༦

ཐིག་ཁྲམ་འཕྲོ་མཐུད།
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ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།
༦ ཨེ་དྲི་བི་གནས་ཁོངས། མཱན་ད་ལུ་ཡོང་ཁྲོམ།
༡༥༥༠ མེ་ཀྲོ་མ་ནི་ལ་ ཕི་ལི་པིནསི།
www.adb.org
ISBN 978-92-9254-922-0
Publication Stock No. TIM157215

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་སྐོར།

ཨེ་དྲི་བི་གི་ འཆར་སྣང་འདི་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ པེ་སི་ཕིག་ལུང་ཕྱོགས་ནང་དབུལ་ཕོངས་མེདཔ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། འདི་གི་དམིགས་གཏད་
འདི་ འདི་གི་གོང་འཕེལ་གྱི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ ཁོང་གི་མི་ཚུ་གི་འཚོ་བའི་སྤུས་ཚད་ཡར་
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