ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་
དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

དཀར་ཆག།
ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད།

༡

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།

༢

ཉེས་བཤེར།

༢

ཞི་བའི་རྩོད་བཤེར།

༢

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།

༣

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༣

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོག་པའི་ཞིབ་རོགས།

༦

བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༦

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༧

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཆ་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༧

དཔྱད་ཡིག་དང་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གཞན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་བྱ་སྒོ།

༥

༦

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ།

༧

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི།
གཞན་བྱ་སྒོའི་རིགས།

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།

༨
༨
༨

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༨

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༩

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༩

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༠

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༡

བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༢

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༢

ཁྲིམས་ཞིབ་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༢

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བྱ་སྒོ།

༡༢
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གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་འཛིན་གྱི་བྱ་སྒོ།

༡༣

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༣

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།

༡༣

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༣

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༤

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༥

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༤

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༦

བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༧

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༧

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་བྱ་སྒོ།

༡༧

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བྱ་སྒོ།

༡༧

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༨

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༧

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།

༡༨

ཉེས་བཤེར།

༡༨

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༩

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༩

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༢༡

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་བྱ་སྒོ།

༢༢

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༢༢

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ།

༢༣

བྱ་སྒོ་གཞན།

༢༣

ཞིབ་དཔྱད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡༩

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།
བསྟར་སྤྱོད་/ལག་ལེན་གྱི་བྱ་སྒོ།

༢༠
༢༡

ཚོགས་ཆུང་/བཀོད་ཚོགས་/ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གི་འཐུས་མི།
གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༢༢

༢༣
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ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།

༢༤

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༢༤

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༢༥

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༢༧

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༢༧

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༢༧

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༢༨

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༢༤

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༢༥

༢༧

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༢༨

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༢༨

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།

༢༩

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༢༩

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༣༠

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༣༢

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༣༢

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༣༣

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༣༣

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༢༩

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་བྱ་སྒོ།

༣༡

༣༢

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༣༣

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༣༣

བྱ་སྒོ་གཞན།

༣༤

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།

༣༤

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༣༤

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༣༥
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གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༣༥

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༣༦

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༣༨

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༣༨

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༣༧
༣༨

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༣༨

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༣༧

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༣༩

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།

༣༩

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༣༩

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༤༠

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༤༢

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༤༠

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།

༤༣

བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༤༤

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༤༤

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༤༤

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༤༤

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༤༥

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༤༥

བྱ་སྒོ་གཞན།

༤༥

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།

༤༥

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༤༥

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༤༦

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༤༦

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།

༤༨

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཡིག་འཛིན་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།
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༤༧

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིབ་རོགས།

༤༨

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༤༩

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༤༩

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༥༠

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༤༩

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༤༩

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།

༥༠

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༥༠

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༥༠

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༥༡

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༥༡

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༥༣

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༥༣

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༥༣

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༥༤

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༥༤

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༥༤

རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད།

༥༥

རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད།

༥༦

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༥༦

ཞི་བའི་རྩོད་བཤེར་བྱ་སྒོ།

༥༦

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༥༧

གྲོས་འབུལ་བྱ་སྒོ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༥༧

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༥༧

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༥༨

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༥༩

ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྒོ།

༥༨

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༥༨
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༥༩

རྒེད་འོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་རོགས།
ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཀྱི་འགན་ཚད།

༦༡

༦༡

ཉེས་བཤེར་དང་ཞི་བའི་རྩོད་བཤེར།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།
གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༦༢
༦༣
༦༣

བྱ་སྒོ་གཞན།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ལྷན་ཁག་འོག་གི་ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད།

ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་ཕྱག་ཞུ་མི་
ལས་

ད་ལས་ཕར་

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ག་ར་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ཨིནམ་

དབང་ཚད་སྤྲོད་ཡོད་མི་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་བསྒྲུབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་སྤྱིར་བཏང་འགན་དབང་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཚད་ཚུ་ སྤྱིར་
བཏང་འགན་དབང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་
དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལེན་དགོ།

དམིགས་བསལ་མིང་ཚིག་རེ་རེའི་གོ་བ་དེ་ཡང་

ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་ལུ་ ལཱ་གི་གནས་སྟངས་མ་འདྲ་བའི་རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་ ལཱ་འགན་ལྕི་དྲགས་ དེ་ལས་ དབང་
ཚད་ཁྱབ་ཁོངས་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཡིག་ཚང་འདི་ སྡེ་ཚན་ཅིག་ལུ་ཡར་སེང་

འབད་དགོ་པའི་འོས་འབབ་འདུག། ཨིན་རུང་ སྡེ་ཚན་ལུ་ ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི་འདི་ཡང་ ལྷན་ཁག་རང་སོའི་དགོས་
མཁོ་དབྱེ་ཞིབ་དང་འགན་དབང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབདཝ་ཨིན།
ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ལུ་

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་དང་

ལྷན་ཁག་འོག་གི་ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ཁྲིམས་དོན་

ཞབས་ཏོག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ལྷན་ཁག་རང་སོའི་འགན་ཚད་ནང་བཀོད་མི་ནང་གསལ་ ལཱ་གི་དབྱེ་བ་
དང་རྩོད་གཞིའི་གནས་སྟངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

འགན་ཁུར་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་གི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ལཱ་འབདཝ་ཨིན།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་འདི་ ཁྲིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་འགོ་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ ལྷན་ཁག་
གི་དྲུང་ཆེན་དང་མདོ་ཆེན་གྱི་ལྟ་བཀོད་འོག་ལུ་ བྱ་སྒོ་འཐབ་དགོ་པའི་ཁར་ ཁོའམ་མོ་གི་ཁག་འགན་འདི་ ལྷན་

ཁག་དང་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཡོད། ཁྲིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་ཞིབ་རོགས་ཡང་ ཁྲིམས་
དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ་

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གོངམ་དང་

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་

དགོཔ་ཨིན། ལྷན་ཁག་འོག་གི་ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་རེ་རེ་ནང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱི་ཁ་གྱངས་འདི་ཡང་ དུས་
དང་དུས་སུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།

ལྷན་ཁག་འོག་གི་ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལཱ་གི་གདོང་ལན་ཚུ་རྩིས་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་འདི་ཡང་ གཞི་འཛིན་
ཡིག་ཚང་གི་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་བརྒྱུད་དེ་ ཟླ་ངོ་གསུམ་ནང་ཚར་རེ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ གཞི་འཛིན་ཡིག་
ཚང་གིས་ གནད་དོན་དེ་གི་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ།
༼སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་བཤེར།

༡༽

༢༽
༣༽

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

སྤྲོད་ཡོད་པ།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་
གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)
ཁ)

ཞི་བའི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

མཁོ་སྒྲུབ་

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།

ལས་སྡེ་ལུ་ སྒྲིག་ལམ་དྲི་གཏུགས་འབད་ནི་ཚུ་བརྩིས་པའི་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་
མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་ནི།
ཁྲིམས་འཆལ་

རྩིས་ཞིབ་ལྟ་རྟོག་བསྣར་འགྱངས་

ཉེས་བྱའི་དངུལ་སྤྲོད་བསྣར་བཞག་ཀྱི་

ཆད་བསུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞི་བའི་རྩོད་དོན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་སྐུ་མདུན་
ལུ་ ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་བཙུགས་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

རྩོད་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་དང་

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་གཞིའི་ཐད་

༣༽

མཉམ་འབྲེལ་དང་སོ་ནམ་པའི་སྡེ་ཚན་ ཤིང་མིན་ནགས་བརྟེན་ཐོན་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་དང་ མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་

ཁར་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།
སྡེ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་གྲོས་མཐུན་བཟོ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡༽

ཉེས་ཅན་གྱི་གནོད་འགེལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་

༢༽

རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

བསྟར་སྤྱོད་

བཏང་ཡོད་པའི་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་དོན་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ལས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་

བློན་པོ་/དྲུང་ཆེན་/སོ་ནམ་

ལས་ཁུངས་/སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་/སོ་ནམ་ཚོང་ལས་ལས་ཁུངས་/ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་
ཁུངས་/ལས་སྡེ་/ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་/ལུང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་/རྫོང་ཁག་ཡིག་ཚང་/ས་ཁོངས་ཡིག་ཚང་གིས་

༢༽

ནམ་རང་འདྲི་བསྟུན་འབད་རུང་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༡ ཅན་མ་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་
སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་བྱ་བའི་གནད་
སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་

ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་

བསྟར་སྤྱོད་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ནགས་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ བསླབ་བྱ་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་
༣༽

བྱིན་དགོ།

ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་ ཟ་ཆས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ སྔོ་ཤིང་ཟུར་བརྟག་གི་
བཅའ་ཁྲིམས་

འབུབ་སྨན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་

སོན་རིགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་

སྒོ་ནོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་

དང་ དེ་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སྤྱོད་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་
འབྲུག་སོ་ནམ་དང་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་ནང་ལཱ་འབད་མི་
༤༽

ལུ་ བསླབ་བྱ་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་བྱིན་དགོ།

མཚམས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་

གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་དང་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ སྔོ་ཤིང་ཟུར་བརྟག་གི་
བཅའ་ཁྲིམས་ སོན་རིགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༠ ཅན་མ་ སྒོ་ནོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ མཉམ་ལས་
ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་བཅའ་ཁྲིམས་ སྐྱེ་ལྡན་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
འབུབ་སྨན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་

ལྷན་ཁག་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་

བཟའ་ཆས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་

དེ་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན་དགོ།
༥༽

ཆུ་རྐའི་འཛིན་སྐྱོང་ ནགས་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་ མི་སྡེ་ནགས་སྐྱོང་གི་ལཱ་ རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་
ལཱ་དང་ མི་མང་མོས་མཐུན་གྱི་གན་འཛིན་བཟོ་ཐོག་ མཐའ་འཁོར་ཞབས་ཏོག་གི་དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་དོན་ལུ་

ལྷན་ཁག་འོག་གི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་
༦༽
༧༽

༨༽
༩༽

ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ།
ནགས་སྐྱོང་གི་ཞིབ་འཚོལ་

སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་

སྒོ་ནོར་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་དང་སོ་ནམ་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་

དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ཐོག་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ཕྱག་སྙིགས་སྔོན་འགོག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་

འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་

ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་

རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་ནང་གསལ་བཞིན་

དབང་ཚད་གནང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་འགན་ཁུར་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་བསྒྲུབ་དགོ།

ལྷན་ཁག་འོག་གི་ལས་ཁུངས་ ལས་ཁུངས་མ་ཡིན་པ་དང་ ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ ཕོ་མོའི་ཕན་ཐབས་ལས་
དོན་གྱི་བསྟར་སྤྱོད་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ བསླབ་བྱ་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་བྱིན་དགོ།
འབྲུག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བཞིན་

རང་སོའི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་

དང་ སོ་ནམ་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཁྲིམས་འཆལ་ལས་བརྟེན་ བྱུང་བའི་རྩོད་རྙོག་
འདུམ་འགྲིག་གི་དོན་ལུ་

ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ལུང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་

འབད་ཡོད་པའི་འཁོན་འདུམ་འདུས་ཚོགས་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།
༡༠༽
༡༡༽

གཞི་བཙུགས་

སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཤུལ་ལས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ སྲིད་
བྱུས་དང་འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་གང་རུང་ནང་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།
ངོས་ལེན་གན་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཐོག་

བྱ་སྒོའི་མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་ལྟ་

རྟོག་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ལུ་
གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
དཔྱད་ཡིག་དང་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གཞན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་
དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་

༢༽
༣༽
༤༽

བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་

ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་

གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་
ཡིག་འཕྲི་སྣོན་བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

དཔྱད་

བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོཔ་ ཡང་ན་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་
སྲིད་

དཔྱད་ཡིག་

ཡང་ན་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
༥༽

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་
༦༽

དང་ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་ ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་བསྟུན་
འབད་དགོ།
༧༽

ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་ བརྩམ་ནི་

༨༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་

དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
འགན་ཚད་

གན་འཛིན་

༼གོ་སྐབས་དང་ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་བྱ་རིམ་དང་རི་

དྭགས་དཔེ་ཚད་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་འོས་བསྟུན་འགན་ཡིག་དང་ཅ་ཆས་སྤོ་སོར་གན་ཡིག་༽
ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།
༩༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་
ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།

5

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༡༠༽

༡༡༽
༡༢༽

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་
གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་

ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་

ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་
ཡང་ན་

ཡང་ན་

གཞན་

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

ལྷན་ཁག་འོག་གི་ལས་ཁུངས་/ལས་ཁུངས་མིན་པ་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ འབྲེལ་གནད་ལས་སྡེ་
དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོག་པའི་ཞིབ་རོགས།

༡༽

༢༽

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་དང་

ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་

དང་མཚམས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་བའི་
གནད་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་བཞིན་

མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་

ནང་ ས་ཁོངས་ ༼གླིང་ཀ་དང་ནགས་ཚལ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ འབྲུག་ཟ་

ཆས་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་༽ ནང་ཡོད་པའི་ བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་
༣༽

སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་ ཆིངས་ཡིག་དང་གན་འཛིན་ ཡང་ན་ ཟུང་ཕྱོགས་
གན་འཛིན་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ ཡང་ན་ ནང་
འགྲིག་འཆམ་ཁ་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅད་ གྲོས་ཆོད་ ཡང་ན་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་
བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་

བདག་སྐྱོང་གི་ཐག་གཅད་བྱ་རིམ་གྱི་

སྤྱིར་བཏང་འགན་

དབང་འོག་ལུ་བཀོད་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་
དང་རྗེས་སུ་བཟུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

སྐྱེ་ལྡན་ཉེན་སྲུང་གནད་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་ཉེན་སྲུང་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ དེ་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་

༣༽

ལཱ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ཕོ་མོའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་འོག་

གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཁོད་འདུམ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ལུ་ཡོད་པའི་ཕོ་མོའི་འདྲ་མཉམ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

༢༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་/ལས་ཁུངས་མིན་པ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ འབྲེལ་
ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ ལྷན་ཁག་གི་སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ སྒྲིག་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ མི་
སེར་ཡོངས་ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་དགོ།

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་

སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་

སྐོར་ལས་ ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་
ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ནམ་རང་འགན་སྤྲོད་འབད་རུང་ ཞིབ་

༢༽

འཚོལ་འབད་དགོ།

ནགས་ཚལ་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ ཆུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ སོ་ནམ་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་དང་སྒོ་ནོར་
འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ དེ་གི་དཔེ་སྐྲུན་
ཡང་འབད་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཆ་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་

ལྷན་ཁག་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་

ཡང་ན་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་

༢༽

ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཀོད་དེ་

གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་བཞག་དགོ།
འཛིན་ཐོ་བཞག་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི།

༡༽

མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་དང་ལྷན་ཁག་འོག་གི་

རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོ་སྐྱེད་-རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་

དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་

དེ་ཡང་

གྲོས་ཐག་གཅད་པའི་

སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
༢༽

ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་འཛོམས་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་

༣༽

ལྷན་ཁག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་དང་ཕྱི་ཁའི་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་

ཚབ་འབད་དགོ།

ལྷན་ཁག་གི་ངོ་

ཅིག་འབད་དགོ།

གཞན་བྱ་སྒོའི་རིགས།

༡༽
༢༽

ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ བསྟར་སྤྱོད་བསྒྲུབ་དགོ།
ཁྲིམས་དོན་ལས་སྣ་གང་རུང་

ཡང་ན་

བྱ་སྒོ་ཚུ་

ལྷན་ཁག་གིས་

ཕོ་མོའི་ཕན་ཐབས་ལས་དོན་ཚུ་
ནམ་རང་འགན་སྤྲོད་འབད་རུང་

འགན་ཁུར་འབག་དགོ།
༼བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

༢༽
༣༽

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

སྤྲོད་ཡོད་པ།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་
གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཁ)

ལས་སྡེ་ལུ་ སྒྲིག་ལམ་དྲི་གཏུགས་འབད་ནི་ཚུ་བརྩིས་པའི་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་
མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་ནི།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ལྷན་ཁག་གི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ཞི་བའི་

༢༽

ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་

༣༽

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མདུན་ས་ལུ་ རྩོད་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་གྲ་སྒྲིག་དང་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།

༤༽

རྩོད་གཞི་ཚུ་ བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།
ཚབ་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ནང་འགྲིག་འཆམ་ཁའི་དོན་ལུ་ རྩོད་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་ གྲ་སྒྲིག་དང་ཐོ་
བཀོད་འབད་དགོ།

༥༽

འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་/ལས་ཁུངས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

༦༽

ལོག་སྤྱོད་

༧༽

ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

འབད་དགོ།

ཡང་ན་

དོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་དང་ཡིག་ཆ་རྩད་གཅོད་

ཞི་རྩོད་བརྒྱུད་པའི་ཁག་འབག་གི་རྩོད་དོན་ལུ་བརྟེན་

འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་བྱིན་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

དངུལ་ཆད་བསུབ་དང་

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ལས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་

བློན་པོ་

དྲུང་ཆེན་

ལས་

ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ ནམ་རང་འདྲི་བསྟུན་འབད་རུང་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་
གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།
༢༽

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་རོགས་ ཡངན་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་དགོ

༤༽

ལྷན་ཁག་གི་སྡེ་ཚན་/ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

༣༽
༥༽

༦༽

ལྷན་ཁག་གི་སྡེ་ཚན་/ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ལེན་གན་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།
ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་/ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།
ལྷན་ཁག་གི་སྲིད་བྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་ག་རའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༧༽

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་
བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་ག་
རའི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
༨༽

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ གོངམ་གིས་ ནམ་རང་བཀའ་སློབ་གནང་རུང་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་
དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་
བའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་
ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།

༢༽

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་སྣོན་

༣༽

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་

༤༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་

བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོཔ་ ཡང་ན་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ།
སྲིད་

དཔྱད་ཡིག་

ཡང་ན་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
༥༽

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྟན་
རྒྱས་ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
༦༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་བསྟུན་
འབད་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༧༽

ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་ བརྩམ་ནི་

༨༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༩༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

༡༠༽

དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་
གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་

༡༡༽
༡༢༽

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་

ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་

ཡང་ན་

གཞན་

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ འདྲི་བསྟུན་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་
ནང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ ཐབས་རིག་གྲོས་འབུལ་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ལེན་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཉོག་བཤད་ཚུ་ལྷན་ཁག་ལུ་བཏང་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཁག་ལུ་འབྱོར་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་བའི་སྐབས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་
དཔྱད་བྱ་རིམ་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

༢༽

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་བ་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེའི་དམིགས་

༣༽

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་/ལས་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་ལས་ ངག་

༤༽
༥༽

བསལ་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་

གནས་ཚུལ་བྱིན་དགོ།

ཐོག་ཞུ་བ་ལེན་དགོ།

འཛིན་སྐྱོང་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ བདག་སྐྱོང་གི་རྩོད་དོན་སྐོར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་
རྐྱབ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ལེན་ནི་ རྩོད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ ཁ་གསལ་ཅན་
གྱི་རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་དགོ་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་
ཁྲིམས་དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཕུལ་དགོ།
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བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

༢༽

ལྷན་ཁག་འོག་གི་ལས་ཁུངས་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་

༣༽

ཞི་རྩོད་

ཞིབ་རོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།
ཡང་ན་

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་

འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
ཁྲིམས་ཞིབ་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་

དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽
༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་ མི་མང་ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་
འབད་དགོ

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གསལ་ཞུ་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཁུངས་གཏུག་
ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་

༢༽
༣༽

ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་ ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་ དེ་ལས་

རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་འཛིན་གྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
ལྷན་ཁག་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་/སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་
གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་

༢༽
༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་རང་བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྲིམས་དང་ལྷན་ཁག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་འཛོམས་དང་སྦྱོང་བརྡར་ནང་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་
ཚབ་འབད་དགོ།

༼ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

༢༽
༣༽

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

སྤྲོད་ཡོད་པ།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་
གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)
ཁ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།
ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་ནི།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽
༢༽
༣༽

༤༽
༥༽

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ལྷན་ཁག་གི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ཞི་བའི་
རྩོད་གཞི་ཚུ་ བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།

ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་མདུན་ས་ལུ་ ལྷན་
ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མདུན་ས་ལུ་ རྩོད་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་གྲ་སྒྲིག་དང་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ནང་འགྲིག་འཆམ་ཁའི་དོན་ལུ་ རྩོད་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་ གྲ་སྒྲིག་དང་ཐོ་
བཀོད་འབད་དགོ།

འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་/ལས་ཁུངས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
འབད་དགོ།

ཡང་ན་

དོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་དང་ཡིག་ཆ་རྩད་གཅོད་

༦༽

ལོག་སྤྱོད་

ཞི་རྩོད་བརྒྱུད་པའི་ཁག་འབག་གི་རྩོད་དོན་ལུ་བརྟེན་

༧༽

ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་བྱིན་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

དངུལ་ཆད་བསུབ་དང་

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽
༢༽
༣༽

༤༽
༥༽

༦༽
༧༽

ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ལས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ལྷན་ཁག་གིས་
བསྟུན་འབད་རུང་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།
ལྷན་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་

སྡེ་ཚན་དང་སྤྱིར་བཏང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་

ནམ་རང་འདྲི་

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་རོགས་འབད་

དགོ།

ལྷན་ཁག་གི་སྡེ་ཚན་/ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ལེན་གན་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།
ལྷན་ཁག་གི་སྡེ་ཚན་/ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་/ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།
འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་

ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་བརྒྱུད་དེ་

གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ཞུ་བ་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

ལྷན་ཁག་གི་སྲིད་བྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་ག་རའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
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རྒྱལ་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༨༽

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་
བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་
སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
ག་རའི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
༩༽

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ གོངམ་གིས་ ནམ་རང་བཀའ་སློབ་གནང་རུང་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་
དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

༢༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་

ཡང་ན་

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་

བའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་
ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་སྣོན་

༣༽

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་

༤༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་

བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོཔ་ ཡང་ན་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ།
སྲིད་

དཔྱད་ཡིག་

ཡང་ན་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་
སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
༥༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་
ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་

ཡང་ན་

ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་

རིག་ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
༦༽

ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ཤེས་

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་བསྟུན་
འབད་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༧༽

ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་ བརྩམ་ནི་

༨༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༩༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

༡༠༽

དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་
གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་

༡༡༽
༡༢༽

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་

ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་

ཡང་ན་

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་

གཞན་

བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ འདྲི་བསྟུན་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་
ནང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ ཐབས་རིག་གྲོས་འབུལ་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ལེན་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽
༣༽

ཉོག་བཤད་ཚུ་ལྷན་ཁག་ལུ་བཏང་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཁག་ལུ་འབྱོར་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ ཞིབ་དཔྱད་

འབད་བའི་སྐབས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་
དཔྱད་བྱ་རིམ་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་བ་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེའི་དམིགས་
བསལ་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་

གནས་ཚུལ་བྱིན་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་/ལས་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་ལས་ ངག་
ཐོག་ཞུ་བ་ལེན་དགོ།

༤༽

འཛིན་སྐྱོང་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ བདག་སྐྱོང་གི་རྩོད་དོན་སྐོར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་

༥༽

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ལེན་ནི་ རྩོད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ ཁ་གསལ་ཅན་

རྐྱབ་དགོ།

གྱི་རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་དགོ་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་
ཁྲིམས་དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཕུལ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

༢༽

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

༣༽

ཞི་རྩོད་

ཡང་ན་

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་

འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་

དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽
༢༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་
གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།
ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་
སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཁུངས་གཏུག་
ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་

འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་

༢༽

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་

༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་ ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་ དེ་ལས་

དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
ལྷན་ཁག་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

༢༽
༣༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་དང་སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་

དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་
བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་

ཕྱག་ཞུ་དགོ།

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་འཛོམས་དང་སྦྱོང་བརྡར་ནང་
ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

ལྷན་

༼དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)
ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

ཡང་ན།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་
དབང་ཚད་སྤྲོད་ཡོད་པ།

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

ན་ འབྲེལ་གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།

ཁ)

ལས་སྡེ་ལུ་

སྒྲིག་ལམ་དྲི་གཏུགས་འབད་ནི་ཚུ་བརྩིས་པའི་

མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་ནི།
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འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་དང་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

མཁོ་སྒྲུབ་

ཁྲིམས་འཆལ་

རྩིས་ཞིབ་ལྟ་རྟོག་བསྣར་འགྱངས་

ཉེས་བྱའི་དངུལ་སྤྲོད་བསྣར་བཞག་ཀྱི་

ཆད་བསུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞི་བའི་རྩོད་དོན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཞི་བའི་
༢༽

རྩོད་གཞི་ཚུ་ ཞུ་གཏུགས་འབད་དགོ།

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་ རྩོད་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ བདག་སྐྱོང་གི་
ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡༽

ཉེས་ཅན་གྱི་གནོད་འགེལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་

༢༽

རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་

ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་

བསྟར་སྤྱོད་

ཚོགས་ཀྱིས་ བཏང་ཡོད་པའི་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་དོན་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

བློན་པོ་དང་ དྲུང་ཆེན་ དེ་ལས་ལས་ཁུངས་དང་ སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་

༢༽

མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་

གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།
༢༠༠༧

ཅན་མ་དང་དེའི་འཕྲིན་སྣོན་

འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༡ ཅན་མ་ ཚོང་ཁྲལ་དང་ནང་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༠ ཅན་མ་ ཅ་དམ་གྱི་

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༡ ཅན་མ་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་ ཅ་
དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ རྒྱུ་དངོས་བདག་དབང་སྤོ་སོར་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་
ཁྲིམས་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ ལྟ་བཤལ་ཁྲལ་བཀལ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་
སེང་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༩
བཅའ་ཁྲིམས་

ཡང་ན་

ཅན་མ་དང་

འཕྲི་སྣོན་གང་རུང་འབད་ཡོད་པ་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བརྩིས་ཏེ་

ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་

ལྷན་ཁག་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་

དེའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ དོན་འགྲེལ་དང་དོགས་སེལ་འབད་དགོ།
༣༽

ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཚད་ལྡན་

༤༽

སྲིད་བྱུས་ ལམ་སྟོན་ ལག་དེབ་ སྒྲིག་ཡིག་ རྒྱ་གར་དང་བང་ལ་དེཤ་བར་ནའི་ ཁྲལ་ལོག་ལྟབ་གཟུར་

རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་འགྲེལ་དང་ དོགས་སེལ་གྲོས་འབུལ་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ཐབས་གན་ཡིག་བཟུམ་མའི་ཟུང་ཕྱོགས་གན་ཡིག་དང་
འགྲེལ་དང་དོགས་སེལ་ཚུ་འབད་བྱིན་དགོ།
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ཕྱོགས་མང་གན་ཡིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་

དོན་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༥༽

༦༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་

འབོད་བཀུག་མཛད་པའི་སྐབས་

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་

/བཅའ་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཕན་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་
འཆར་ཕུལ་དགོ།

ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་གི་
སེལ་འབད་དགོ།

དངུལ་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་/བཅའ་ཡིག་གི་དོན་འགྲེལ་དང་དོགས་

༧༽

དཔྱད་ཡིག་དང་གན་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་བཙུགས་པའི་སྐབས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་

༨༽

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ལས་སྡེ་གཞན་གྱི་དངུལ་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་གི་དོགས་སེལ་

༩༽

གློག་ཐོག་གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་རིམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ དོགས་སེལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཡང་ན་ ཕྱོགས་མང་གན་ཡིག་གི་དོགས་སེལ་འབད་དགོ།
འབད་དགོ།

ཚུ་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

༢༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་
བའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་
ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་འཐབ་དགོ།
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་སྣོན་

༣༽

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་

༤༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་

བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོཔ་ ཡང་ན་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་

ཡང་ན་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཟིན་

འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་

གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨ ཅན་
མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
༥༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་

ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
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དངུལ་རྩིས་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༦༽

༧༽
༨༽
༩༽
༡༠༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་བསྟུན་
འབད་དགོ།

ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་ བརྩམ་ནི་
དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ ཟུང་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མང་ དེ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་གནང་སྦྱིན་
བརྩིས་པའི་གན་འཛིན་ཚུ་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།
ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་

ཚད་ ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་

ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་

ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།
༡༡༽

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་

ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་

ཡང་ན་

གཞན་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽

ཉོག་བཤད་ཚུ་ལྷན་ཁག་ལུ་བཏང་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཁག་ལུ་འབྱོར་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ ཞིབ་དཔྱད་

འབད་བའི་སྐབས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་
དཔྱད་བྱ་རིམ་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་བ་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེའི་དམིགས་
བསལ་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་

གནས་ཚུལ་བྱིན་དགོ།

༣༽

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་/ལས་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་ལས་ ངག་

༤༽

ལྷན་ཁག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ཉེས་བཤེར་ ཡང་ན་ མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ བདག་སྐྱོང་

ཐོག་ཞུ་བ་འཛིན་ཐོ་བཀོད་དགོ།

གི་རྩོད་དོན་སྐོར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།

བསྟར་སྤྱོད་/ལག་ལེན་གྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཞི་རྩོད་

ཡང་ན་

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་

འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
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ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་

༣༽

ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོ།

༡༽

འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་

ཚུ་གིས་བཏང་བའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་བྱ་སྒོ།

༢༠༠༡

ཅན་མ་དང་

ཚོང་ཁྲལ་དང་ནང་ཁྲལ་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༠༠ ཅན་མ་ དེ་ལས་ ཅ་དམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༡ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡོད་པའི་ ཁྲལ་འབབ་ཞུ་གཏུགས་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་
༢༽

༣༽
༤༽

ཡིག་ཚང་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ རང་
དབང་བསྐྱར་ཞིབ་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ཅིག་སྦེ་
ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ལྷན་ཁག་གིས་ ནམ་རང་འགན་སྤྲོད་འབད་རུང་ ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་/བདག་
སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་/བཀོད་ཚོགས་/འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་
པ་དང་ རང་བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ ཚད་ལྡན་རིན་བསྡུར་
ཡིག་ཆ་ དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་

ལས་ཁུངས་/ལས་ཁུངས་མ་ཡིན་པ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་
བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།
༢༽

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་/བཀོད་ཚོགས་/ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གི་འཐུས་མི།

༡༽

ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་/གནས་རིམ་མཐོ་བའི་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་

དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་
རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

དམིགས་བསལ་ཚོང་སྡེའི་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་དང་ ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་

༣༽

ལྷན་ཁག་གིས་ ནམ་རང་འགན་སྤྲོད་འབད་རུང་ ཚོགས་ཆུང་/བཀོད་ཚོགས་/ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་

རིག་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ།

༡༽

༢༽
༣༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཁུངས་གཏུག་
ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་

གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་

འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་/བཅའ་ཡིག་གིས་ཁྱབ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ མདུན་སྐྱོད་ཐབས་ལམ་གྱི་
ཞིབ་འཚོལ་དང་རྒྱབ་སྣོན་འབད་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
ལྷན་ཁག་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

བྱ་སྒོ་གཞན།

༡༽

ལྷན་ཁག་གི་སྤྱིར་བཏང་ཁྲིམས་དོན་ལཱ་ཚུ་ ལྟ་བཀོད་འབད་དགོ།

༢༽

ཞལ་འཛོམས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཁག་

༣༽

ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ གནང་སྦྱིན་ ཟུང་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མང་གན་ཡིག་གི་འཁོན་པ་འདུམ་

༤༽
༥༽

གི་ངོ་ཚབ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ།

འགྲིག་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ།

ལྷན་ཁག་གིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་ ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་དང་ཕྱི་ཁ་ལས་འབྱོར་བའི་ཉོག་
བཤད་ཀྱི་སྐོར་ལས་མདུན་སྐྱོད་ཐབས་ལམ་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ག་རའི་ཐོག་ལུ་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༦༽

ལྷན་ཁག་གིས་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་

༧༽

ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་རྩོད་གཞིའི་

༨༽

ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ལས་ལཱ་གཡོག་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ།

རྐྱབ་དགོ།

གནས་རིམ་སྐོར་ལས་ དུས་མཐུན་འབད་དགོ།

༼ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

༢༽
༣༽

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

སྤྲོད་ཡོད་པ།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་
གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)
ཁ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།
ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་ནི།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ལྷན་ཁག་གི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ཞི་རྩོདའི་

༢༽

ཞི་རྩོད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་མདུན་ས་ལུ་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་

༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ རྩོད་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་ གྲ་སྒྲིག་དང་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།

རིགས་ཚུ་ བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།
ཚབ་འབད་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༤༽

ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་
བཀོད་འབད་དགོ།

ནང་འགྲིག་འཆམ་ཁའི་དོན་ལུ་

རྩོད་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་

གྲ་སྒྲིག་དང་ཐོ་

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ལས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་

༢༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་

༣༽

༤༽
༥༽

༦༽
༧༽
༨༽

ལྷན་ཁག་གིས་

འདྲི་བསྟུན་འབད་རུང་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།
ཚང་དང་

དོན་གཅོད་དང་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

ནམ་རང་

དེ་ལས་གཞུང་ཚབ་ཡིག་

དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་གིས་དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་སྐོར་

མཉམ་འབྲེལ་དང་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ལྷན་ཁག་གི་སྡེ་ཚན་/ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ལེན་གན་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།
ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་/ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།
ལྷན་ཁག་གི་སྲིད་བྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་ག་རའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོདཔ་སྦེ་འཆར་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་
ཡིག་ཚང་ལས་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ལེན་དགོ།

ནམ་རང་བཀའ་སློབ་གནང་རུང་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།
གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་
བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

༢༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་

ཡང་ན་

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་

བའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་
ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་
བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།
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དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་སྣོན་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༣༽

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

༤༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་

བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོཔ་ ཡང་ན་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ།
སྲིད་

དཔྱད་ཡིག་

ཡང་ན་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་
སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་

བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༨

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
༥༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་
ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
༦༽

༧༽
༨༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ཕྱི་

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་བསྟུན་
འབད་དགོ།

ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་ བརྩམ་ནི་
དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

༩༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

༡༠༽

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་

ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།
༡༡༽

ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་

ཡང་ན་

གཞན་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཉོག་བཤད་ཚུ་ལྷན་ཁག་ལུ་བཏང་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཁག་ལུ་འབྱོར་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་བའི་སྐབས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་

༢༽

དཔྱད་བྱ་རིམ་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་

དོན་

གཅོད་དང་ དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་གིས་ཞུ་བ་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེའི་དམིགས་བསལ་གནད་དོན་ཚུ་
གི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་བྱིན་དགོ།
༣༽

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཞིབ་མོར་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་ཞིག་ བདག་སྐྱོང་

༤༽

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ལེན་ནི་ རྩོད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ ཁ་གསལ་ཅན་

གི་སྒྲིགས་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོ།
གྱི་རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནི་

ཁྲིམས་དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཕུལ་དགོ།

ཡང་ན་

བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

༣༽
༤༽

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་བཞིན་ མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་
སྐབས་ བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་ ཡང་ན་ ནང་འགྲིག་འཆམ་ཁའི་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་འདི་ བསྟར་སྤྱོད་
འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་

དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་

གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།
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རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽
༣༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཁུངས་གཏུག་
ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་

གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་

འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་ ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་ དེ་ལས་

རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
ལྷན་ཁག་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་/སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་
གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་བཞིན་དྲང་
ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

༢༽

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཁག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་

༣༽

ཞལ་འཛོམས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཁག་གི་

ཞུ་དགོ།

ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༼གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)
ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

ཡང་ན།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་
སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།

ཁ)

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་ནི།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽
༢༽
༣༽

༤༽

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་
སོར་ཆུད་དང་ཆད་བསུབ་ཀྱིས་མ་དོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞི་རྩོད་ཚུ་བཙུགས་དགོ།

ཞི་རྩོད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་
དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ རྩོད་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་ གྲ་སྒྲིག་དང་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་
ཚོགས་སྡེ་ནང་
འབད་དགོ།

༥༽

༦༽
༧༽

ལས་ཁུངས་/སྡེ་ཚན་འབྲེལ་གཏོགས་ཐོག་ལུ་

ནང་འགྲིག་འཆམ་ཁའི་དོན་ལུ་

རྩོད་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་

ཁྲིམས་ཞིབ་

གྲ་སྒྲིག་དང་

ཐོ་བཀོད་

འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་/ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ཞིབ་རྟོག་དང་ཡིག་ཆ་འདྲི་དཔྱད་ཚུ་འབད་དགོ།

ལོག་སྤྱོད་ ཡང་ན་ ཞི་རྩོད་བརྒྱུད་པའི་ཁག་འབག་གི་རྩོད་དོན་ལུ་བརྟེན་ དངུལ་ཆད་ལུས་དང་འབྲེལ་
བའི་ རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་བྱིན་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་མི་ ཞི་རྩོད་དང་འབྲེལ་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽
༢༽
༣༽

༤༽
༥༽

ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བྱུང་བའི་

གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་

ལྷན་ཁག་གིས་ནམ་རང་

འདྲི་བསྟུན་འབད་རུང་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

ལྷན་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་ ལས་སྡེ་ སྡེ་ཚན་དང་ སྤྱིར་བཏང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་
རོགས་འབད་དགོ།

འབྲུག་གསོ་རིག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེ་དང་
ལས་སྨན་རིགས་རྒྱུན་བཀོད་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་

ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ཚུ་

དེ་

ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་

བརྒྱུད་དེ་ཕུལ་དགོ།

དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་འབྲུག་གསོ་བའི་བློ་གཏད་མ་དངུལ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་བྱིན་དགོ།

འབྲུག་གསོ་རིག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་ འབྲུག་གི་སྨན་རིགས་
བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༠༣

ཅན་མ་དང་

འབྲུག་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་

ཅན་མ་ཚུ་གི་དོན་འགྲེལ་འབད་ནི་ནང་ དཔུང་གྲོགས་འབད་དགོ།

༢༠༡༢

༦༽

ལྷན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་/སྡེ་ཚན་ལུ་ ཁས་ལེན་གན་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ནང་ བསླབ་བྱ་དང་

༧༽

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་/ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

༩༽

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོས་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་

༨༽

ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོ།

ལྷན་ཁག་གི་སྲིད་བྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་ག་རའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
༡༠༽

ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ བཀའ་སློབ་ནམ་རང་གནང་རུང་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་
ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་
བའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་

༢༽
༣༽
༤༽

བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་

ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་
བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་སྣོན་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་

བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོཔ་ ཡང་ན་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་
སྲིད་

དཔྱད་ཡིག་

ཡང་ན་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
༥༽

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་
ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་

༦༽
༧༽
༨༽
༩༽
༡༠༽

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་

བའི་ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་

གསོ་

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་

རིམ་སྐབས་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ།

ལག་དེབ་དང་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་ བརྩམ་
ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་

ཚད་ ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་ཕུལ་དགོ།

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་

གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྟུན་
འབད་ནི་དང་

ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་

གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་
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ཡང་ན་

གཞན་ཁྲིམས་འབྲེལ་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༡༡༽

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་

ཡང་ན་

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་

འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

བསྐྱར་ཞིབ་

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽
༣༽

ཉོག་བཤད་ཚུ་ལྷན་ཁག་ལུ་བཏང་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཁག་ལུ་འབྱོར་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ ཞིབ་དཔྱད་

འབད་བའི་སྐབས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་
དཔྱད་བྱ་རིམ་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་བ་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེའི་དམིགས་
བསལ་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་

གནས་ཚུལ་བྱིན་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་/ལས་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་ལས་ ངག་
ཐོག་ཞུ་བ་འཛིན་ཐོ་བཀོད་དགོ།

༤༽

འཛིན་སྐྱོང་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ བདག་སྐྱོང་གི་རྩོད་དོན་སྐོར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་

༥༽

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ལེན་ནི་ རྩོད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་

རྐྱབ་དགོ།

ཅིག་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནི་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་
ཁྲིམས་དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཕུལ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་བཞིན་

༢༽

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

༤༽

ཞི་རྩོད་

༣༽

མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་

ནང་ས་ཁོངས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
ཡང་ན་

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་

འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་

དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽
༢༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་
གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།
ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་
སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཁུངས་གཏུག་
ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

༢༽
༣༽

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་

འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་ ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་ དེ་ལས་

རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།
གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
ལྷན་ཁག་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་དང་སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་
དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་

༢༽

བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

འབྲུག་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་དང་གསོ་རིག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་
དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༣༽

ཞིབ་འཚོལ་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་

༤༽

ཁྲིམས་དང་ལྷན་ཁག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

༥༽

འབྲུག་གི་ཞིབ་འཚོལ་རྣམ་གཞག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་

ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་མ་ཚད་ གསོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ཞལ་འཛོམས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཁག་
གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

བྱ་སྒོ་གཞན།

༡༽

གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལུ་

སྦྱོང་བརྡར་/སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་

སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོགས་རམ་བྱིན་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ཐོབ་སྐལ་མ་
དངུལ་གྱི་ཁུངས་ལྡན་གྲོས་འཆར་
ཕུལ་དགོ།

ཟིན་འགོད་བཏབ་ཞིནམ་ལས་

དེ་ལུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་

༼ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་ ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་སྦེ་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ངོ་ཚབ་

སྤྲོད་ཡོད་པ།
༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)
ཁ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།
ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་ནི།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽
༢༽

༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་

ཡང་ན་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་

ལྷན་ཁག་གི་ཧོངས་ལས་སྦེ་

ཞི་རྩོད་ཀྱི་

རིགས་ཚུ་ བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།

ཞི་རྩོད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།
རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་

དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་

དངོས་འབྲེལ་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་

༢༽

གཞུང་གི་འོང་འབབ་དང་ཁག་འབག་གི་གནད་དོན་དང་

༣༽
༤༽

པའི་རྩོད་གཞིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
རྩིས་ཞིབ་ངོ་ཚབ་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ བཀའ་སློབ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་
ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་

ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ཚུ་

ཁྲིམས་བཀོད་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་
༥༽
༦༽

འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་བྱིན་ནི་ནང་

བརྩིས་པའི་

འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ག་ར་བསྒྲུབ་དགོཔ་དང་

རང་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ གྲོས་འདེབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་བརྩམ་དགོ།

བཀའ་
ནམ་

ཉེས་ལས་/བྱུང་རྐྱེན་/གནས་སྟངས་སྙན་ཞུ་ སྐུ་འཁོར་སྐུ་ཆེནམོ་/སྐུ་ཆེནམོ་གྱི་སྲུང་འཁྱིདཔ་ ཕྱི་མི་བཙོན་
པ་དང་ བཙོན་ཁང་ལ་སོགས་པ་ འགག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ཕུལ་བའི་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ལུ་ ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་
ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་ དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ དང་

༧༽
༨༽
༩༽

ལེན་གྱི་ལས་འཆར་སྤྲོད་དགོ།

བཙག་འཐུ་དང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ དྲང་
ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ།

རྩོད་ཉོག་གང་རུང་གི་ཁག་འགན་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉོགས་མེད་ཆོག་ཐམ་དང་ འགས་རྫས་ཆོག་ཐམ་
དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ བལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ།

སྨྱོ་རྫས་དང་ཉེས་ལས་གཅིག་མཐུན་ཡིག་ཚང་ (UNODC) ་དང་ འབྲུག་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡོད་པའི་ ལས་འགུལ་ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དཀའ་ངལ་ཅིག་ཨིན་མི་ སྐྱེ་བོ་ཉེས་ཚོང་
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
དང་

སྨྱོ་རྫས་ལག་ལེན་

འཛིན་འཐབ་དགོ།
༡༠༽

ཉེས་ལས་འཐབ་པ་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

འབྲེལ་

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་

བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
༡༡༽

ཕྱོགས་མང་དང་ཟུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གནད་དོན་/འགན་ཁུར་ཐད་ལུ་
ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་

(SAARC)

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

དང་

བེང་གཱལ་སྣ་ཚོགས་ལས་སྡེའི་

ཐབས་རིག་དང་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ (BIMSTEC) དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་
༡༢༽

ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ གོ་རིམ་བཞིན་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལུ་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་དགོ།

འགག་སྡེའི་ཉེས་ལས་ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་རྩོདཔ་ ཉེས་ལས་ཞིབ་དཔྱདཔ་དང་ གཞན་
ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ལྷན་ཁག་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་
ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་

གང་རུང་ཅིག་

ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ཏེ་
འཐབ་དགོ།

བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་

མཉམ་འབྲེལ་དང་

འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་

༢༽

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་ འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་ དཔྱད་

༣༽

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་ འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་ བདག་

༤༽

ཡིག་འཕྲི་སྣོན་བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོཔ་ ཡང་ན་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་
སྲིད་

དཔྱད་ཡིག་

ཡང་ན་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༥༽

༦༽

༧༽
༨༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་
ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དོན་ལུ་

ནང་སྲིད་དང་

སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་བསྟུན་
འབད་དགོ།

ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་ ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་ བརྩམ་ནི་
དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

༩༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

༡༠༽

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

༡༡༽

ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་

ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་

ཡང་ན་

ཡང་ན་

གཞན་

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

དེ་ལས་

གཞན་དབང་

འཛིན་གང་རུང་ཅིག་གིས་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་ རྩོད་གཞིའི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་

ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ རྩོད་གཞིའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ རྩོད་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་གྲ་
སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།
༢༽

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་

ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ་ ཡང་ན་
དུས་དང་དུས་སུ་ གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ དྲུང་ཆེན་ ཡང་ན་ བློན་པོ་གིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་
པའི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ལེན་

ནི་དང་ རྩོད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་
རྐྱབ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽
༣༽

༤༽
༥༽

ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་

བསྟར་སྤྱོད་དང་མཚམས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་བཞིན་

སྦྱོང་

མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་

ནང་ ས་ཁོངས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ལས་ཁུངས་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་དགོ།
ཞི་རྩོད་

ཡང་ན་

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་

འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་

དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽
༢༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་
གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།
ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་
སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཁུངས་གཏུག་
ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་

འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

38

གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་

༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་ ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་ དེ་ལས་

དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
ལྷན་ཁག་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་/སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་
གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་བཞིན་དྲང་
ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

༢༽

༣༽

ལྷན་ཁག་གི་བཀོད་རྒྱ་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
ཞལ་འཛོམས་དང་

ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་

ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

རང་གི་

༼བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

སྤྲོད་ཡོད་པ།

39

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།

ཁ)

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་ནི།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

གན་རྒྱའི་ཐོག་གི་ལས་གཡོག་ མཁོ་སྒྲུབ་ རྩིས་ཞིབ་ཆད་བསུབ་ གཞན་ཉེས་ཆད་དང་ཉེས་བྱའི་ཆད་

བསུབ་ ཁྲིམས་འཆལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞི་བའི་རྩོད་དོན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ ཁྲིམས་འདུན་
གྱི་མདུན་ས་ལུ་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

༢༽

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་

མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་

ལས་ཁུངས་དང་ བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁུངས་དང་ འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ རྩོད་གཞི་ཚུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་རྩོད་བཤེར་དང་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་

༣༽

ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་རྩོད་བཤེར་ནང་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

ལམ་འགྲུལ་ཁྲིམས་འཆལ་གྱི་ཉེས་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་

ལྷན་ཁག་འོག་གི་ལས་གཡོགཔ་

གི་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གྲོས་ཐག་གཅད་དགོ།
གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

ལྷན་ཁག་དང་གཞན་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་

༼ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ལས་

ཞབས་ཏོག་ལེན་དགོ་པའི་གློག་བརྙན་ལྷན་ཚོགས་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཚོགས་སྡེ༽

ཁྲིམས་འབྲེལ་

ཚུ་གིས་

ཞུ་སྐུལ་

འབད་སྐབས་ ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་ ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ ལྷན་

ཁག་/ལས་ཁུངས་ ༼ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་
བརྡ་དོན་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁུངས་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་ཁུངས་༽ ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་
༢༽

ཚུ་བྱིན་དགོ།

ངན་ལྷན་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

བའི་གནད་དོན་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
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དྲི་གཏུགས་འབད་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༣༽

༤༽

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་

བརྡ་བརྒྱུད་ཚོགས་སྡེ་དང་

གློག་བརྙན་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་
བསླབ་སྟོན་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་འབད་དགོ།

གཞུང་ལུ་ ༼བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་གློག་བརྙན་ མཁའ་

འགྲུལ་དང་ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ འགྲེམ་སྐྱེལ་༽ ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་
ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དེ་གི་འཐུས་
མིའི་གྲངས་སུ་འཛུལ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ཕུལ་དགོ།

༥༽

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་
གློག་བརྙན་ལྷན་ཚོགས་

བརྡ་བརྒྱུད་ཚོགས་སྡེ་

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་

༼འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་

འབྲུག་འགྲེམས་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་དང་

འབྲེལ་ཡོད་འདུས་ཚོགས་༽ ལུ་ སྤེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་བརྩམ་དགོ།
༦༽

གཞན་

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་
བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་

གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་

ཡང་ན་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་

གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་
༧༽

༨༽
༩༽

རིམ་ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

འཛིན་སྐྱོང་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ གནམ་གྲུ་ཐུག་རྐྱེན་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཚན་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་
མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་

བང་ལ་དེཤ་འབྲུག་རྒྱ་གར་བལ་ཡུལ་ཚོགས་པ་

རྒྱལ་སྤྱི་བརྒྱུད་འཕྲིན་སྤྱི་

ཚོགས་ རྒྱང་རིང་མི་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངོས་འབྲེལ་པ་སྦེ་ཡིག་འབྲེལ་འཐབ་དགོ།
གནམ་གྲུ་ཐུག་རྐྱེན་དང་ཚབས་ཆེན་རྐྱེན་ངན་ཞིབ་དཔྱད་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་
དཔྱད་ལས་ཚན་ལུ་ ཞིབ་རོགས་དང་ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།
རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ནང་
རོགས་འབད་དགོ།

གནམ་གྲུ་ཐུག་རྐྱེན་ཞིབ་

རྩིས་ཞིབ་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་ལུ་

སློབ་སྟོན་དང་ཞིབ་

༡༠༽

སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཤུལ་ལས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ སྲིད་

༡༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྦྱོང་བརྡར་

བྱུས་དང་འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་གང་རུང་ནང་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་

གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་
བའི་ཐབས་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༡༢༽

༡༣༽

ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ གནམ་གྲུ་ཐུག་རྐྱེན་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཚན་གྱི་དངོས་
འབྲེལ་པ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

འཛིན་སྐྱོང་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ལས་དོན་གཞན་གྱི་ངོ་ཚབ་

འབད་དགོ།

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་གྱིས་ ནམ་རང་བཀའ་སློབ་གནང་རུང་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་
བྱིན་དགོཔ་མ་ཚད་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་

ཡང་ན་

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་

ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་
༢༽

གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་

༼མཁའ་འགྲུལ་དང་ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་

བརྡ་བརྒྱུད་དང་གློག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་བྱ་རིམ་བརྩིས་པའི་༽

སྐོར་ དཔྱད་ཡིག་ ༼འབྲུག་གི་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༨ ཅན་
མ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༡༩༩༩ ཅན་མ་དང་ འགྲེམས་སྐྱེལ་ལས་
འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༩ ཅན་མ་༽ ཚུ་གི་འཕྲི་སྣོན་བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།
༣༽

ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་

༼མཁའ་འགྲུལ་དང་ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་གློག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་བྱ་རིམ་༽ ་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

༤༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་
སྲིད་

དཔྱད་ཡིག་

ཡང་ན་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
༥༽

༦༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་
དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་བསྟུན་
འབད་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༧༽

༨༽

བརྡ་བརྒྱུད་ཚོགས་སྡེ་དང་གློག་བརྙན་ལྷན་ཚོགས་བརྩིས་པའི་བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་
འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་

ལམ་སྟོན་

སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་

བརྩམ་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

༩༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

༡༠༽

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་

ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་

ཡང་ན་

གཞན་

༡༡༽

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་

༡༢༽

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་གློག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་ མཁའ་འགྲུལ་དང་ལམ་

༡༣༽

མཁའ་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག་གི་གན་ཡིག་བཀོད་ནི་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ འགྲེམས་སྐྱེལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ཡང་ན་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་

བྱ་སྒོའི་

རིགས་ཚུ་ ཆིངས་ཡིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
འཐབ་དགོ།

༡༤༽

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་མ་དངུལ་གྱི་གན་འཛིན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡༽

༢༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
རུང་གིས་

དྲི་གཏུགས་འབད་བའི་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་

གཞན་དབང་འཛིན་གང་

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

བསྐྱར་ཞིབ་ ཡང་ན་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་

ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་

ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།
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ལམ་སྟོན་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཞི་རྩོད་

ཡང་ན་

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་

འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་

མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་དང་

སྒྲིག་

ལམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐག་ཆོད་ གྲོས་ཆོད་ ཡང་ན་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ཚུ་ བསྟར་
སྤྱོད་བསྒྲུབ་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་

དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ ལྷན་ཁག་གི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་

༢༽

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

འབྲེལ་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཁུངས་གཏུག་
ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་

འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་

མཁའ་འགྲུལ་དང་ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་

གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་

འཕྲིན་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་གློག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྐྱེལ་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་
སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་ ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་ དེ་ལས་

རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
ལྷན་ཁག་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་
པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་

༢༽

དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

༣༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱི་རེ་འདོད་བཞིན་

༤༽

ཞལ་འཛོམས་དང་

ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་

ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་

ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

རང་གི་

བྱ་སྒོ་གཞན།

༡༽

༢༽
༣༽

སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ འགྲེམས་སྐྱེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ ལས་ཁུངས་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
པའི་ཞལ་འཛོམས་ག་ར་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ།
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་

བརྡ་བརྒྱུད་དང་

མཁའ་འགྲུལ་དང་ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དོན་ལུ་

ཕྱོགས་ ལུང་ཕྱོགས་དང་ ཕྱོགས་མང་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༼ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
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ཟུང་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

༢༽
༣༽

ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

སྤྲོད་ཡོད་པ།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་
གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)
ཁ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།
ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་ནི།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ལས་མི་དང་ལས་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་བཙུགས་དགོ།

༢༽

ལྷན་ཁག་གིས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་རྩོད་གཞི་འབྲེལ་བའི་རྩོད་ཉོག་སྐོར་
འདུན་ས་དང་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་སྦེ་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་གང་རུང་གིས་མ་ཁྱབ་པའི་ ལས་མི་ལས་ཁུངས་ ལས་མི་དང་མི་སྟོབས་ལས་
ཁུངས་ ལཱ་འགན་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ འཕྲུལ་རིག་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་བརྩིས་པའི་ ལས་མི་དང་
ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

༢༽

ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ལཱ་གི་གནས་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ ལཱ་གཡོག་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་གཞི་

ཉེན་སྲུང་དང་ཕན་བདེ་ ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་བཙུགས་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ ཉམས་ལེན་འབད་ནི་ནང་ ལམ་སྟོན་
བྱིན་དགོ།

༣༽

གཞུང་གི་འོང་འབབ་ལོག་སྤྱོད་དང་ ཁག་འབག་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་བྱིན་ནི་

༤༽

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་བདག་གིས་ བཀའ་སློབ་གནང་དང་འཁྲིལ་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་

ནང་ རྩིས་ཞིབ་ངོ་ཚབ་ལུ་ དཔུང་གྲོགས་འབད་དགོ།
བསྒྲུབ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཡིག་འཛིན་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་
བའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་

༢༽

ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་

ལས་མི་

ལཱ་གཡོག་

ལཱ་

འགན་གནས་ཚད་དང་ འཕྲུལ་རི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་བརྩིས་པའི་ གཞན་འཕྲི་སྣོན་
གནང་དགོཔ་ཚུ་བཏབ་དགོ།
༣༽

ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ ལས་མི་ ལཱ་གཡོག་ ལཱ་འགནན་གནས་ཚད་
དང་

འཕྲུལ་རི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལུ་

བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།
༤༽

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ་

ཡང་ན་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་
སྲིད་

དཔྱད་ཡིག་

ཡང་ན་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
༥༽

༦༽

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་
ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་

ལས་

གཡོག་ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་བསྟུན་
༧༽
༨༽
༩༽

འབད་དགོ།

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་
ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༡༠༽

༡༡༽
༡༢༽

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་
གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་

ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་

ཡང་ན་

གཞན་

ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

༼ལས་འཛིན་དང་སྒེར་གྱི་ཚོང་སྡེ་གི་༽ནང་འཁོད་ཞབས་ཏོག་བཅའ་ཡིག་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

༼ལས་མི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་༽ལས་མིའི་མཐུན་ལམ་འགོ་དཔོན་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་

གཞན་དབང་འཛིན་གང་

རུང་གིས་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ རྩོད་གཞི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ རྩོད་གཞི་
ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་གྲ་སྒྲིག་ཚུ་འབད་དགོ།

༢༽

ལྷན་ཁག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་
ཡོད་པའི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་
སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིབ་རོགས།

༡༽

འབྲུག་གི་ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༧ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ལས་མིའི་
ཞིབ་དཔྱདཔ་

ལས་མིའི་མཐུན་ལམ་འགོ་དཔོན་དང་

ལཱ་གཡོག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་དབང་ཚུ་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ལམ་སྟོན་དང་ཞིབ་རོགས་ཚུ་འབད་དགོ།
༢༽

ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་ ཆིངས་ཡིག་ གན་འཛིན་ ཡང་ན་ ཟུང་

༣༽

ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་གི་ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་བསྟར་

ཕྱོགས་གན་འཛིན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

སྤྱོད་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་བརྩིས་པའི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་རྩོད་གཞི་གང་རུང་ནང་
འགྲིག་འཆམ་ཁ་འདི་བསྟར་སྤྱོད་བསྒྲུབ་དགོ།
༤༽

ནང་

མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་དང་དཀའ་སྡུག་བསལ་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐག་ཆོད་ གྲོས་ཆོད་ ཡང་ན་ སྒྲིག་
ཁྲིམས་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་འཁོན་འདུམ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་
ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་

རང་སོའི་ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་

ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་

དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་

༢༽

གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།
གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་གྲོས་བསྟུན་

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་

སྒྱུར་བཅོས་

སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽
༣༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཁུངས་གཏུག་
ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་

གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་

འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་ ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་ དེ་ལས་

རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
ལྷན་ཁག་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་
པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་

༢༽

དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

༣༽

ཞལ་འཛོམས་དང་

ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་

༤༽

དཀའ་སྡུག་བསལ་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

རང་གི་

ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

༼ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)
ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

ཡང་ན།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་
སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)
ཁ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།
ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་ནི།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་

ཡང་ན་

བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་
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ལྷན་ཁག་གི་ཧོངས་ལས་སྦེ་

ཞི་རྩོད་ཚུ་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

ཞི་རྩོད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་

༣༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་དངོས་འབྲེལ་

དགོ།

པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

བློན་པོ་ དྲུང་ཆེན་དང་ ལྷན་ཁག་འོག་གི་ལས་ཁུངས་དང་ སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ འཁོར་ལམ་
ས་དང་ཁྱིམ་གླར་སྤྱོད་

༢༽
༣༽
༤༽

འབུལ་ཕུལ་དགོ།

མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་བཟོ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

གཞུང་གི་འོང་འབབ་དང་ཁག་འབག་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

གྲོས་

རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་བྱིན་ནི་ནང་

རྩིས་ཞིབ་ངོ་ཚབ་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་གྱིས་ ནམ་རང་བཀའ་སློབ་གནང་རུང་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་
བསྒྲུབ་དགོ།

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་
བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་
བའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་
ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།

༢༽

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ ༼མི་མང་གཞི་རྟེན་ལས་རིམ་
བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་དང་

གཞན་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་འབྲེལ་བའི་༽

སྣོན་བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།
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ཐོག་ལུ་

དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༣༽

༤༽

ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ ༼མི་མང་གཞི་རྟེན་ལས་རིམ་ བཟོ་རིག་ཞབས་
ཏོག་དང་ གཞན་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་འབྲེལ་བའི་༽ ཐོག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་འགོད་
བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་
སྲིད་

དཔྱད་ཡིག་

ཡང་ན་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
༥༽

༦༽

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞབས་
ཏོག་ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་བསྟུན་
འབད་དགོ།
༧༽

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་

༨༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༩༽
༡༠༽

༡༡༽

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་
ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་
གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་

ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་

ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

ཡང་ན་

གཞན་

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ གཞན་དབང་འཛིན་
གང་རུང་ཅིག་གིས་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞིབ་དཔྱད་

༢༽

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་རྩོད་གཞིའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་རྩོད་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་
ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ་ ཡང་ན་
དུས་དང་དུས་སུ་ གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ དྲུང་ཆེན་ ཡང་ན་ བློན་པོ་གིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་

༣༽

པའི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ལེན་
ནི་དང་རྩོད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་
དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་

༢༽

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་བཞིན་

༣༽
༤༽
༥༽

བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

བསྟར་སྤྱོད་དང་མཚམས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

སྦྱོང་

མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་

ནང་བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
ཞི་རྩོད་

ཡང་ན་

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་

འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ས་དང་ཁྱིམ་གླར་སྤྱོད་འཁོན་འདུམ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

༣༽

མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་/སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

༢༽
༤༽

འཁོར་ལམ་འཁོན་འདུམ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་

དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༣ ཅན་མ་ ས་དང་ཁྱིམ་གླར་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༥ ཅན་
མ་དང་

དེ་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་

གཏང་ཐབས་ལུ་

སྤྲོད་འབད་དགོ།
༢༽

དེ་ལས་གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽
༣༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཁུངས་གཏུག་
ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་

གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་

འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་ ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་ དེ་ལས་

རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་

༢༽

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་

ལྷན་ཁག་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
བཟོ་དགོ།
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༼རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད།༽
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ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཡང་ གལ་ཅན་གྱི་བྱ་སྒོ་སྣ་ཚོགས་འཐབ་
ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་

ལས་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་འབད་ཐོག་ལས་

ཁོང་རའི་གསལ་བཀོད་ལཱ་གཡོག་ལས་ལྷག་སྟེ་ འཁོན་འདུམ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ ཁྲིམས་དོན་གོ་
རྟོགས་ རྩོད་བཤེར་དང་ མགྲོན་སྐྱོང་པ་ ཕོ་མོའི་ངོ་ཚབ་ ཚོད་བརྟག་འགོ་དཔོན་ ཕན་བདེའི་འགོ་
དཔོན་དང་གྲོས་བཅུད་ཟིན་འགོདཔ་བརྩིས་པའི་བདག་སྐྱོང་གི་བྱ་སྒོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་

འགན་ཁུར་

འབག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ཡང་ རྫོང་ཁག་ལས་ཐག་ཉེ་སར་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་དོན་

འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཧེང་བཀལ་ཁག་ཆེཝ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད། དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་
འདི་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་ མང་སུ་

མང་སུ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་ཅིག་
ངེས་པར་དུ་དགོཔ་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་ རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་ནང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་
དཔོན་

༢༠

གཏན་གཡོག་སྦེ་

འགོ་ཐོག་གསར་བསྐོས་འབད་ཡོད་རུང་

ཤུལ་ལས་

ཁོང་གཏན་

གཡོགཔ་མི་ངོ་ ༡༣ རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ ལཱ་གཡོག་དེ་སྡོད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གཅིག་
འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ཡང་ ཁག་འབག་གི་གནས་ཡུན་ཐོག་ལུ་ཡོད་རུང་ གཡོག་བཙུགས་ཁག་འབགཔ་ ༦
པོའི་གནས་ཡུན་འདི་ ཕར་འགྱངས་མ་འབད་བར་ཡོད།
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༼རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་ དབང་ཚད་གནང་ཡོད་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་

པ་ ཡང་ན།

དབང་ཚད་སྤྲོད་ཡོད་པ།

དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་

ཚང་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ

རྩོད་དཔོན་ཡིག་

ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་

ཁ)

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་ནི།

དང་།

ཞི་བའི་རྩོད་བཤེར་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ རྫོང་ཁག་གི་ཧོངས་ལས་སྦེ་

༢༽

ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་མདུན་ས་ལུ་ ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་ནང་ རྫོང་

༣༽

གལ་སྲིད་

༤༽

ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་ བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།
ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་བཏང་ཡོད་པ་ཅིན་

ཞི་བའི་རྩོད་གཞིའི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ ཡང་ན་ ནང་འགྲིག་འཆམ་ཁ་བསྟར་སྤྱོད་
འབད་དགོ།
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གྲོས་འབུལ་བྱ་སྒོ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

རྫོང་བདག་དང་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ དེ་ལས་ རྒཔོ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་

༢༽

རྫོང་ཁག་གི་སྲིད་བྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

༣༽

ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་སྐབས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

༥༽

ཨ་ལོའི་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཉེན་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་

༤༽

༦༽

མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི།
ཚོད་བརྟག་འགོ་དཔོན་དང་ ཨ་ལོའི་ཉེན་སྐྱོབ་འགོ་དཔོན་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཕོ་མོའི་ངོ་ཚབ་

གལ་སྲིད་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་མགྲོན་བརྡ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་
གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་འཛོམས་འདུ་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་རྫོང་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་ལས་ཉོག་བཤད་འབྱོར་བའི་སྐབས་ ཡང་

ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ འབྲུག་གི་བཙག་
འཐུ་ལྷན་ཚོགས་

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་

གཏུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ཡང་ན་ འཐུས་མི་ཅིག་འབད་དགོ།
༢༽

༣༽

ཡང་ན་

གཞན་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

དྲི་

རྫོང་ཁག་གི་ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ཅིག་གི་འགོ་ཁྲིད་

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལུ་

ཧེང་བཀལ་ཁྲིམས་མཐུན་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

དཔྱད་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཕུལ་དགོ།

ཞིབ་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ གཞི་བཀོད་ བཅའ་ཡིག་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་དང་ཚད་ལྡན་ལག་ལེན་

༢༽

འགན་སྤྲོད་འབདཝ་དང་བསྟུན་

གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།
བཏབ་ནི་ནང་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ་
བསྒྲུབ་དགོ།

ལོ་བསྟར་གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གན་ཡིག་གི་ཟིན་འགོད་
ཡང་ན་
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གཞན་ཁྲིམས་དོན་གན་ཡིག་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

༣༽

༤༽

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ འདྲི་བསྟུན་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི་ནང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ ཐབས་རིག་གྲོས་འབུལ་ ཡང་ན་ རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚུ་ལེན་དགོ།

འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་

དེ་གི་རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་དགོ།
ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་ མི་མང་དང་

༢༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་དགོ།

ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གོམས་འདྲིས་སློབ་སྦྱོང་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་རྫོང་ཁག་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་
སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་
རིམ་གྱིས་པ་དང་

༢༽
༣༽

བཟོ་དགོ།

རང་བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་

བཙག་འཐུ་དང་ཁང་གླ་གླར་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་འཛིང་གི་འདུམ་དཔྱད་ནང་
དྲུང་ཆེན་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་

རྫོང་བདག་གིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་འགན་ཁུར་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

འཐུས་མི་
ཡང་ན་

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

ནམ་རང་དགོས་མཁོ་འཐོན་རུང་ རྫོང་བདག་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་
འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་

ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ།

༢༽

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་
ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་

ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་

རྒེད་འོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་རོགས།

༡༽

རྒེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གང་

༢༽

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རྩོད་གཞི་བདེ་འགྲིག་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

རུང་ཅིག་བྱིན་དགོ།

༣༽

མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ ཚོགས་པ་གང་རུང་ཅིག་ ལམ་སྟོན་དང་ཞིབ་རོགས་འབད་

༤༽

ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ལུ་

༥༽
༦༽

༧༽
༨༽
༩༽

དགོ།

དང་ཆ་རོགས་འབད་དགོ།
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

འབྲི་ལྷག་མ་ཤེས་པའི་མི་ཚུ་ལུ་

ལམ་སྟོན་

རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་གང་རུང་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་

རྒེད་འོག་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་སྐལ་བགོ་ ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་ ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོད་

དང་ ཨ་ལོའི་དབང་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་ཆའི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་
རོགས་འབད་དགོ།

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་དང་ དེ་གི་དགོངས་དོན་
ཚུ་ གོང་དུ་བཀུར་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ།
རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་གིས་གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་བཅའ་ཡིག་

ཡང་ན་

གྲོས་འབུལ་ ཞིབ་རོགས་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ།
རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་ནམ་དུས་ལུ་
ཕུལ་དགོ།
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དགོས་མཁོ་འཐོན་ཚེ་

སྒྲིག་གཞི་གང་རུང་གི་

ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

༡༠༽

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་

༡༡༽

ནམ་ར་དགོས་མཁོ་འབྱུང་རུང་

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་

གཞིའི་སྐོར་ གོམས་འདྲིས་སློབ་སྦྱོང་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

སྒྲིག་

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་གིས་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་མི་གནད་དོན་

ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༡༢༽

ཉོག་འཛིང་གང་རུང་ཅིག་འབྱུང་སྲིད་པའི་ཐད་ལུ་

༡༣༽

ལས་སྣ་གང་རུང་ཅིག་གི་འགན་ལེན་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་ཁར་

༡༤༽

ཡང་ན་

རྒེད་འོག་མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་

གནད་དོན་གང་རུང་སྐོར་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།
འཁོར་ཉེན་སྲུང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་

མཐའ་

ལམ་སྲོལ་ཉམས་སྲུང་དང་མི་སྡེའི་སྟོབས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་སྲིད་

བྱུས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོ།

རྒེད་འོག་ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་སྡེ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གོ་རྟོགས་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༡༥༽

ས་གནས་གཞུང་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་བཀལ་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་ གླ་འཐུས་ ལམ་

༡༦༽

ཕུགས་ཀྱི་ཁེ་འབབ་ལུ་དམིགས་པའི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་འདི་

༡༧༽
༡༨༽

༡༩༽

ཁྲལ་ ཡང་ན་ འགན་ཁུར་ཚུ་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ བཀལ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

འགོ་ཐོག་གཞི་བཙུགས་དང་

ལག་ལེན་བསྟར་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་དང་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་གང་
རུང་ཅིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ རྒེད་འོག་འགོ་ཁྲིདཔ་བཙག་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་དང་ བཙག་འཐུ་
དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་ཉོག་གང་རུང་ཅིག་གི་དཀང་ངལ་བསལ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ ཁྲིམས་མཐུན་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་དང་
ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་
དགོ།

ངོ་ཚབ་འགན་འཛིན་པ་འབད་

རྒེད་འོག་གི་རྩོད་ཉོག་ཅིག་ནང་ ཞིབ་རོགས་ ཡང་ན་ འཐུས་མི་ཅིག་འབད་དགོ་ ཡང་ན་
དགོས་མཁོ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་གང་རུང་ཅིག་གི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ།

༢༠༽

འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཞུ་གང་

༢༡༽

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

རུང་ཅིག་གི་གྲ་སྒྲིག་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཐག་གཅད་འབད་དགོ།
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ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

༢༢༽

རྒེད་འོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་དོན་བྱ་སྒོ་གཞན་གང་རུང་ཅིག་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཀྱི་འགན་ཚད།
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར་དང་ཞི་བའི་རྩོད་བཤེརཿ

༡༽

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཀྱིསཿ

ཀ༽

ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལུ་

ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་སྦེ་

རྩོད་གཞི་ཅིག་བསྐྱར་

ཞིབ་ གྲ་སྒྲིག་དང་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་འབད་དགོ།
ཁ༽

ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་དོན་ཁུངས་ དེ་ལས་ ལག་
ཐོག་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཉེས་འཛུགས་ཚུ་

ག༽

ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་

ང་༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་རྩོད་དང་ཞི་རྩོད་ཀྱི་གནད་དོན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་

རྩོད་གཞི་བཙུགས་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ནང་

ཁག་འབག་ཉོག་འཛིང་གི་གནད་དོན་གྱི་ཐད་ཁར་

ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་

ཅ༽

ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་གྱི་ལྟ་རྟོག་འོག་ལུ་

རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་འདྲི་དཔྱད་དང་

ཆ༽

ཉེས་རྩོད་དང་ཞི་རྩོད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ནང་འགྲིག་འཆམ་ཁའི་

ཇ༽

བསྟར་སྤྱོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ དོན་ཁུངས་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།
གྲོས་ཆོད་ཚུ་ཡང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
ཞིབ་རོགས་འབད་དགོཔ་དང་།

རྩོད་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་
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ལམ་སྟོན་བྱིན་ནི་ནང་ལུ་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

ཉ༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དྲི་གཏུགས་འབད་བའི་བདག་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༢༽

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཀྱིསཿ

ཀ༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་
ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་འདི་ མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་

ནི་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ གོང་གསལ་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་
འབད་དགོ།
ཁ༽

ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ ཁྲིམས་དང་ ཡན་ལག་ཁྲིམས་ཚུ་གོང་འཕེལ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་

ག༽

ཁས་ལེན་འགན་འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་ མཐུན་གྲོས་དང་འགན་འཛིན་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་འགན་

ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཚད་ གཡོག་བཙུགས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ཁག་འབག་ དེ་ལས་ འགན་ལེན་ བློ་འདོད་ཡི་གུ་
ལ་སོགས་པའི་གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ཚུ་
རོགས་འབད་དགོ།

ང་༽

གྲ་སྒྲིག་/བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་

ཞིབ་

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་བྱ་བའི་གནད་
སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༨

ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

དཔྱད་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་

ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ཅ༽

ཡིག་ཚང་གིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གང་རུང་ ཟིན་

ཆ༽

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་

འགོད་བཏབ་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་

ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ་པའི་ཁར་

ལག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་

གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་

དཔྱད་ཡིག་དང་ཡན་

བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་

བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་བསྟར་སྤྱོད་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ ཕན་གྲོགས་འབད་དགོཔ་དང་།
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ཞིབ་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

ཇ༽

འབྲེལ་ཡོད་བཀོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྣོན་
ཚུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཕུལ་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༣༽

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཀྱིསཿ

ཀ༽

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ལས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ནམ་རང་མཁོ་གལ་བྱུང་

ཁ༽

ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་བརྩམ་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ག༽

རུང་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་དོགས་གཅོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ཕུལ་ཡོད་པའི་གནད་

དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ལུ་ བཀོད་ཁྲིམས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་འབད་ནི་
ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ང་༽

ཅ༽
ཆ༽
ཇ༽

ཁས་ལེན་འགན་འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་ མཐུན་གྲོས་ འགན་རྒྱ་ གན་འཛིན་དང་ མཚན་རྟགས་
བཀོད་ནི་དང་ངོས་སྦྱོར་འབད་ནི་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་ནི་གི་གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ཡིག་
ཆ་གཞན་གང་རུང་ཅིག་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ལཱ་འགན་བསྒྲུབ་ནི་ནང་ལུ་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱི་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་
འབད་དགོཔ་དང་།

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་
འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་
ཐོག་ལུ་

ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ་པའི་ཁར་

ཞིབ་

ནང་འཁོད་ལས་དོན་

ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་/འཆར་སྣང་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

བརྟག་ཞིབ་རྣམ་

དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་བསྟར་སྤྱོད་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ ཕན་གྲོགས་འབད་དགོ།
བྱ་སྒོ་གཞན་ཡངཿ

ཀ༽

ཞལ་འཛོམ་ འཛོམས་འདུ་ གྲོས་འཛོམས་དང་ སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ།

ཁ༽

ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ནམ་རང་བཀོད་རྒྱ་གནང་རུང་ འཕྲལ་བྱུང་ཁྲིམས་དོན་ལས་སྣ་ཚུ་
བསྒྲུབ་དགོ།
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