
 
 

 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: ཐམི་ཕུག་ག་ིའཁརོ་ལམ་ལེགས་བསྒྱུར་ལས་འགུལ། 
 

ལས་འགུལ་གྱི་མྱིང་། ཐིམ་ཕུག་གི་འཁོར་ལམ་ལེགས་བསྒྱུར་ལས་འགུལ། 

ལས་འགུལ་ཨང་། ༤༤༢༤༠-༠༡༤ 

རྒྱལ་ཁབ། འབྲུག། 

ལས་འགུལ་གྱི་གནས་
ཚད། 

གནང་གྲུབ། 

ལས་འགུལ་གྱི་དབྱེ་བ་
/གྲོགས་རམ་གྱི་ཐབས་
ལམ། 

གནང་སྱིན། 

མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས་
/དངུལ་བསྲོམས། 

གནང་སྱིན་ ༠༤༩༩-བི་ཨཆེ་ཡུ་: ཐིམ་ཕུག་ག་ིའཁརོ་ལམ་ལགེས་བསྒྱུར་ལས་འགུལ། 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ། ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༤.༢༦ 
 

ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ལས་
འཆར། 

ཡོངས་རྲོགས་ཅན་གྱི་ དཔལ་འབྲོར་ཡར་འཕར་དང་སྦྲགས་པའྱི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་  
འབྱེལ་བའྱི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཡར་འཕར།  

འགྱུར་ཁྱད་ལུ་འཕུལ་
ཤུགས། 

གཞུང་སྲོང་དང་ལྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ། 

ལས་འགུལ་གྱི་ གནད་སྡུད་གཞྱི་ཤོག་འདི་ སྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༢༨ ཅན་མའྱི་ ཨིང་ལཤི་ཚིག་ཡིག་གུ་གཞྱི་བརྟྱེན་ཏེ་ཨིན། 



ལས་སྱེ་/ནང་གསེས་
ལས་སྱེ། 

སྱེལ་འདྱེན་ - ཁྲོམ་སྱེའྱི་འཁོར་ལམ་དང་ སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འགྲུལ་འཛིན་སྲོང་། 

ཕོ་མྲོ་འད་མཉམ་དང་ 
གཙོ་རྱིམ་བཀོད་དོན། 

ཕོ་མྲོའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་ལོ་ཅིག། 

གསལ་བཤད། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ དགོས་དོན་ཡོད་པའྱི་ ཁྲོམ་ལམ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་དང་ བཙོག་ཡུར་དང་རྐང་ལམ་
གྱི་གཞྱི་རྟྱེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ བཟྲོ་བསྐྲུན་འབད་དེ་ རྒྱལ་ས་ལྱེ་བ་ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྲོད་མྱི་ཚུ་གི་ བསྒུལ་བསྲོད་ 
ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ གལ་ཆེ་བའྱི་འཁོར་ལམ་གྱི་བདོག་གཏད་    
འཛིན་སྲོང་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྱེའྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ལྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ནི་
ཨིན།  

ལས་འགུལ་གྱི་ཁུངས་
དནོ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་
/ལུང་ཕྲོགས་ཀྱི་ཐབས་
བྱུས་དང་འབྱེལ་མཐུད།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཁ་གངས་འདི་ མགྲོགས་དགས་འབད་ར་ ཡར་སེང་འགྲོ་སྟྱེ་ཡོདཔ་ད་  
འདི་ཡང་ སྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལས་ ༢༠༡༢ ཀྱི་བར་ན་ ལོ་བསྟར་བཞྱིན་དུ་ དཔྱ་སྲོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡ 
རྱེའྱི་རྱིས་ ཡར་སེང་སོང་ནུག། ཡར་སེང་འདི་གཙོ་བོ་ར་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོན་ཡོདཔ་ད་ སྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ དང་ 
༢༠༡༤ གི་བར་ན་ ཡར་སེང་གི་ཚད་གཞྱི་དེ་ དུམ་ག་ཅིག་མར་བབས་ཏེ་འབད་རུང་ སྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ དང་
༢༠༡༦ གི་བར་ན་ བརྱ་ཆ་ ༥.༢ ཀྱི་ ཡར་སེང་ཐོན་ནུག།  འདི་གིས་སྱེ་ ཐིམ་ཕུག་གི་ འཁོར་ལམ་གྱི་
གཞྱི་རྟྱེན་མཁོ་ཆས་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའྱི་སྲོན་ཤུགས་ཐོནམ་ཨིན། ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའྱི་བསྒང་ཡོད་མྱི་ འཛམ་གྱིང་
ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་འཆར་གཞྱི་དེ་ ནམ་རྒྱུན་ལུ་དཀོན་པའྱི་ ས་ཆ་མཉམ་སྲོད་ལས་འཆར་གྱི་ 
དཔེ་སྟྲོན་ མཐར་འཁྱྲོལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་། འཆར་གཞྱི་བཀོད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མྱི་ ཁྲོམ་སྱེ་གོང་འཕེལ་
ལུ་བརྟྱེན་ཏེ་ སྔར་ལས་མ་ཐོན་པའྱི་ བཟྲོ་བསྐྲུན་ཡར་སེང་འགྲོཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྱེའྱི་ས་ཁོངས་དག་པ་ཅིག་ནང་
དང་ དམྱིགས་བསལ་ལུ་ ལྲོ་ཕྲོགས་ཀྱི་ ས་གནས་ས་ཁོས་ཚུ་ནང་ འཁོར་ལམ་གྱི་གཞྱི་རྟྱེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ 
ཚབས་ཆེན་འབད་ར་ མྱེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕུག་གི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ ནམ་རྒྱུན་གྱི་ སྣུམ་འཁོར་  
འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ བཀོད་སྱིག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ བཟྲོ་བསྐྲུན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ ལེ་ཤ་སྱེ་ཐོན་མྱི་དེ་གིས་ 
སྲོད་ཁྱྱིམ་དང་ ཚོང་འབྱེལ་གྱི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ལུ་ ནམ་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུན་སྲོང་ཐོག་ལས་ ཉམས་བཅོས་འབད་   
མ་ཚུགཔས་འབད་ར་ གནོད་པ་བྱུང་སྟྱེ་ཡོད།  འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་ལུ་ ཡར་སེང་



མགྲོགས་དགས་སྱེ་ཐོན་ནི་དེ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་མ་ཤོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཐོན་པའྱི་ཁ་ལུ་ འཁོར་ལམ་གྱི་
གནས་སྟངས་ ཉམས་འགྲོ་མྱི་དེ་གིས་ཡང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། 

བཙོག་ཡུར་ལེགས་ཤོམ་མྱེདཔ་ལས་བརྟྱེན་ཏེ་ ཁྲོམ་གྱི་འཁོར་ལམ་ ཚན་ཁག་དག་པ་ཅིག་ར་ དོང་ཐོན་ཏེ་
འདུག། གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཙོ་བོ་འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཛིན་སྲོང་ལུ་ ཐུགས་ཚ་
གང་བཞྱེས་ཏེ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ འཁོར་ལམ་ཉམས་བཅོས་དང་ ལེགས་བསྒྱུར་གཏང་ནི་དེ་ གཙོ་རྱིམ་ཅན་འབད་ 
ངོས་འཛིན་གནང་སྟྱེ་ཡོད། དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་སེལ་དགོཔ་དེ་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞྱི་གི་ ཁེ་ཕན་ཚུ་     
མཐར་འཁྱྲོལ་ཅན་འབད་ རྒྱུན་སྲོང་འཐབ་ནི་ལུ་ གནད་འགག་ཅན་ཨིནམ་ད་ འདི་གིས་སྱེ་  མ་འྲོངས་
པའྱི་ནང་ལུ་ ཐབས་ལམ་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྱེ་ དཔེ་བཤུས་ཚུགསཔ་འགྲོ་ནི་ཨིན་པས།  
འདི་འབདཝ་ལས་ གལ་ཆེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་
འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལས་ རྒྱབ་སྲོར་དགོ་པའྱི་བསྐུལ་མ་ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་
གི་སྱིག་བཀོད་འཆར་གཞྱི་དང་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞྱི་ཚུ་གུ་གཞྱི་བརྟྱེན་ཏེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་
སྱེ་གོང་འཕེལ་ ངེས་གཏན་བཟྲོ་ནི་ཨིན།  

ལས་འགུལ་འདི་ གུཞང་གི་འཆར་གཞྱི་དང་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་དང་ཚུལ་མཐུན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཨེ་ཤི་ཡ་   
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཁྲོམ་སྱེའྱི་གཞྱི་རྟྱེན་མཁོ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ནི་དང་ 
ཁྲོམ་སྱེའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡར་དག་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྱེའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་འཛིན་སྲོང་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ 
བཙན་ཐབས་འབད་ནི་གི་ དམྱིགས་དོན་བསྱེད་མྱི་ འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ཡོད་པའྱི་ རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་འབྱེལ་ཐབས་
བྱུས་དང་འཁྱིལབའྱི་ ཡོངས་རྲོགས་ཅན་གྱི་ མྱི་སྱེ་གོང་འཕེལ་གྱི་དམྱིགས་གཏད་ཚུ་དང་ ཚུལ་མཐུན་ཡོདཔ་
ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ལས་འགུལ་འདི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཁྱད་ལཱ་གཙོ་བོ་ལྔ་གི་གས་ལས་ 
འཆར་སང་ཅན་གྱི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྱེལ་བའྱི་ གོང་འཕེལ་ཡུན་བརྟན་དང་ ཁྲོམ་སྱེའྱི་  
གཞྱི་རྟྱེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་གཉིས་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་   
ཐབས་བྱུས་ ༢༠༢༠ གི་ དུས་ཡུན་བར་མཚམས་ཀྱི་ བསར་ཞྱིབ་དང་ཡང་ ཚུལ་མཐུན་ཡོདཔ་ཨིན། 
འདས་པའྱི་དུས་དང་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའྱི་ ཁྲོམ་སྱེའྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གྲོགས་རམ་
ལས་རྱིམ་དབྱེ་ཞྱིབ་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའྱི་ ཉམས་མྲོང་ཚུ་ ལས་འགུལ་བཀོད་སྱིག་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།   



ཕན་གནོད། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྱེ་ནང་ལུ་ སྲོད་མྱི་ཚུ་གི་ བསྒུལ་བསྲོད་ལེགས་བཅོས་ (ཐིམ་ཕུག་གི་སྱིག་བཀོད་འཆར་གཞྱི་ 
༢༠༠༢-༢༠༢༧)། 

ལས་འགུལ་གྱི་ཐནོ་འབས། 

ཐོན་འབས་གསལ་བཤད། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྱེའྱི་ འཁོར་ལམ་ཡོངས་འབྱེལ་གྱི་ ཉེན་སྲུང་དང་འཇོན་ཚད་
ལེགས་བཅོས། 

ཐོན་འབས་ཀྱི་ཡར་འཕེལ། 
 

ལག་ལནེ་ཡར་འཕལེ། 

ལས་འགུལ་གྱི་ཐོན་འབས་གསལ་བཤད། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྱེའྱི་འཁོར་ལམ་ ཉམས་བཅོས་དང་ རྱི་ནག་བསར་ལོག་  
དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།   
ཁྲོམ་སྱེའྱི་ བདོག་གཏད་འཛིན་སྲོང་དང་ ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྲོང་གི་ལྲོགས་
གྲུབ་བཙན་ཏོག་ཏོ་བཟྲོ་ཡོདཔ།  

ལག་ལེན་ཡར་འཕེལ་གྱི་གནས་ཚད། (ཐོན་འབས་
དང་ ལས་དོན་ གནད་དོན་ཚུ།) 

 

ས་ཆའྱི་ཆགས་གནས། 
 

ཉེན་སྲུང་གི་དབྱེ་རྱིམ། 

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས། ཁ 

རང་དབང་མྱེད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས། ག 

རང་ཡུལ་མྱི་རྱིགས། ག 

མཐའ་འཁརོ་གནས་སྟངས་དང་ མྱི་སྱེའྱི་ཁྱད་ཆསོ་ཚུ་ག་ིབཅུད་བསྡུས། 

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ། 
 



རང་དབང་མྱེད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས། 
 

རང་ཡུལ་མྱི་རྱིགས་ཚུ། 
 

ཁེ་གྲོང་འབག་མྱི་གི་ བརྒྱུད་འབྱེལ་དང་ གལ་གཏགོས། གྲོས་བསྟུན། 

ལས་འགུལ་བཀདོ་སྱིག་ག་ིདུས་སྐབས་ནང་། 
 

ལས་འགུལ་ལག་ལནེ་གྱི་དུས་སྐབས་ནང་། 
 

ཚངོ་ལཱ་གི་ག་ོསྐབས། 

གྲོས་སྟྲོན་ཞབས་ཏགོ། ངོ་རྐྱང་ཟླ་ངོ་ ༢ (འབྲུག་མྱི་) 

མཁ་ོསྒྲུབ། རྒྱལ་སྱིའྱི་རྱིན་བསྡུར་གཅིག་དང་ ནང་འཁོད་རྱིན་བསྡུར་གཅིག།  

འགན་ཁུར་འཁྱི་བའྱི་ལས་གཡོགཔ། 

འགན་ཁུར་འཁྱི་བའྱི་ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་
འཕལེ་ 
དངུལ་ཁང་ག་ིའག་ོདཔནོ། 

ཏ་མ་ཀི། ཀེ་ཨི་ཅི། 

འགན་ཁུར་འཁྱི་བའྱི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་
འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས། 

ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡའྱི་ལས་ཁུངས། 

འགན་ཁུར་འཁྱི་བའྱི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་
འཕེལ་མ་དངུལཁང་གི་ ལས་ཚན། 

ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྲོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཁྲོམ་སྱེ་གོང་འཕེལ་དང་འཐུང་ཆུའྱི་ལས་ཚན། 

ལག་ལེན་ལས་སྱེ་ཚུ། བཟྲོ་རྱིག་ཞབས་ཏགོ་ལས་ཁུངས། 
ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག། 
འགྱེམ་སྟྲོན་ལམ། འབྲུག་ཐིམ་ཕུག། 



དུས་ཚདོ་རྱེའུ་མྱིག། 

བསམ་གཞྱི་སེལ་ནི། སྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༧ པའྱི་ཚསེ་ ༢༢། 

ཞྱིབ་རྟྲོགས་འབད་ནི། སྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༥ པའྱི་ཚསེ་ ༡༩ ལས་ སྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པའྱི་ཚེས་ ༠༡ 
ཚུན། 

འཛནི་སྲོང་བསར་ཞྱིབ་ཞལ་
འཛམོས། 

སྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༨ པའྱི་ཚསེ་ ༠༡། 

གནང་བ་འགྲུབ་ནི། སྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༩། 

མཐའ་མཇུག་གི་བསར་ཞྱིབ་དོན་
གཅོད། 

-  

ལས་འགུལ་གྱི་གནད་སྡུད་གཞྱི་ཤོག་  
དུས་མཐུན་བཟྲོ་ནི་མཐའ་མཇུག། 

སྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༡༣། 

གནང་སྱིན་ ༠༤༩༩-བི་ཨཆེ་ཡུ། 

ཡར་འཕལེ་ཚད་རྟགས། 

གནང་གྲུབ། མཚན་རྟགས་ཟླ་
ཚསེ། 

འག་ོབཙུགས་ཟླ་
ཚསེ། 

མཇུག་བསྲོམས། 

འག་ོཐགོ། བསར་
བཟྲོ། 

ང་ོ
མ། 

སྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ 
༢༩ 

-  -  སྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླཝ་ ༦ པའྱི་ཚེས་ 
༣༠། 

-  -  

མ་དངུལ་འཆར་གཞྱི། གནང་སྱིན་ལག་ལེན། 



 
བསྲོམས་ (ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་
ནང་) 

ཟླ་ཚེས། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་། 

གཞན། ངེས་ཏིག་བརྒྱ་
ཆ། 

ལས་འགུལ་གནས་གོང་། ༥.༡༡ ཁག་འབག་རྱིམ་སྲོད། 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་། 

༤.༢༦ ༢༩/༩/༢༠༡༦ ༠.༠༠ ༠.༠༠  ༠% 

མཉམ་རུབ་འབད་མྱི། ༠.༨༥ རྱིམ་སྲོད། 

མཉམ་རུབ་མ་དངུལ། ༠.༠༠ ༢༩/༩/༢༠༡༦ ༠.༠༠ ༠.༠༠  ༠% 
 
 

ལས་འགུལ་གྱི་ གནད་སྡུད་གཞྱི་ཤོག་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་ ཡང་ན་ ལས་རྱིམ་གྱི་བརྡ་དོན་བཅུད་བསྡུས་ བཀོད་དེ་ཡོད། ལས་འགུལ་
གྱི་གནད་སྡུད་གཞྱི་ཤོག་འདི་ ཡར་འཕེལ་འགྲོ་བའྱི་བསྒང་ཡོད་པའྱི་ལཱ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འགོ་ཐོག་གི་གཞྱི་ཤོག་ནང་ལུ་ བརྡ་དོན་ལ་ལོ་
ཅིག་མ་ཚུད་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་པའྱི་སྐབས་ལུ་ ཁ་སྐྲོང་བཀལ་ནི་ཨིན། གྲོས་འཆར་བཀོད་པའྱི་ ལས་འགུལ་སྐྲོར་ལས་ བརྡ་དོན་དེ་ 
རགས་ཚོད་ཙམ་དང་ བརྡ་སྟྲོནཙམ་ཨིན།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ ལས་འགུལ་གྱི་ གནད་སྡུད་གཞྱི་ཤོག་འདི་ནང་ཡོད་པའྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མྱི་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ ཐབས་རྱིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ ཉག་གཅིག་སྱེ་སྲོད་པ་མ་གཏོགས་ ཁས་ལེན་གང་ཡང་མྱེད། ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་    
བརྡ་དོན་ཚུ་ སྤུས་ཚད་མཐོ་དགས་འབད་ སྲོད་ནི་ལུ་ བརྲོན་ཤུགས་བསྱེད་དེ་འབད་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཚད་འཛིན་ཚོང་བསགས་དང་ 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་འྲོས་འབབ་ཡོད་ཁུངས། ཁྱིམས་ལས་འགལ་བ་མྱེད་པའྱི་གནད་དོན་སོགས་ཀྱི་ ཁས་ལེན་ཚུ་
མྱེད་མྱི་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཁས་ལེན་གང་རུང་གི་ བརྲོད་དོན་ ཡང་ན་ བརྡ་སྟྲོན་སོགས་མྱེད་པའྱི་སྒྲོ་ལས་ "རང་གནས་"ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ 
སྲོདཔ་ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའྱི་བརྡ་དོན་གང་རུང་དེ་ འཁྲུལ་མྱེད་ ཡང་ན་ ཡོངས་རྲོགས་ཡོད་པའྱི་ 
ཁས་ལེན་ ཡང་ན་ དཔེ་མཚོན་ ཆེད་དུ་བཀོད་ནི་མྱེད། 


