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བཟོ་གྲྭའི་ནང་ངལ་རྩོལ་བ་རྣམས་སྔར་ལས་བདེ་འཇགས་ལྡན་པ། སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་མ་རྣམས་སྔར་ལས་བདེ་འཇགས་ལྡན་པ། རང་ཁྱིམ་དང་སྤྱི་ཚོགས་གང་
དུའང་མི་ཚང་མ་སྔར་ལས་བདེ་འཇགས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ནང་དོན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱ་ནག་གི་འག ྲོ་བ་
མིའི་ཐབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཐ
ོ
ག་དུས་བཀག་
ོ
བསྐྱར་ཞི བ་ཐེངས་གསུམ་པ་བྱས་ཡོད།

'གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་
གིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ་ཁག་གིས་
བཏོན་པའི་བྱེ་བྲག་གི་ནང་དོན་དང་གཞེན་སྐུལ་
དགོངས་འཆར་ཁག་ངོས་ལེན་བྱས་ཟིན་པ་རེད།
ད་ལྟ་ང་ཚོར་དགོས་པ་ནི་ཁས་ལེན་གནང་བ་
བཞིན་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་དེ་རེད།'
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
འགན་འཛིན་མེ་ཤལ་བྷ་ཆི་ལེ་ཊ།
(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ནང་།)

བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་རྒྱ་ནག་ངོས་ནས་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་
ཆ་ཚང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་ཤིང་།
ད་དུང་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་
གི་ལམ་སྟོན་དགོངས་འཆར་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། བསྐྱར་
ཞིབ་དེའི་ཁྲོད་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༥༠ ནས་ལམ་སྟོན་དགོངས་
འཆར་ ༣༤༦ ཕུལ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ནང་རྒྱ་ནག་
ངོས་ནས་དེ་དག་ལས་ལམ་སྟོན་དགོངས་འཆར་ ༢༨༤ ’དང་
ལེན་དང་ལག་བསྟར་ཟིན་པའི’ ཨང་རྟགས་ཚིག་ཐོ་དང་བཅས་དང་
ལེན་བྱས་ཡོད་པ་བསྟན་ཡོད་ལ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་
དོན་གལ་ཆེའི་རིགས་ལ་ལམ་སྟོན་དགོངས་འཆར་གནང་བ་བཞིན་
མུ་མཐུད་གནང་འོས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད།
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་མཱི་ཤེལ་བྷ་ཆེ་ལེ་ཊ་
(Michelle Bachelet) ཡིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་
ལ་མཇུག་སྐྱོང་གནང་ཆེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ནང་རྒྱ་གཞུང་
ལ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱག་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཡོད།1 ཡི་གེ་དེའི་ནང་ཁོང་
གིས་མ་འ ོངས་པའི ་ལ ོ་བཞི ་དང་ཕྱེད་ཀའི ་རི ང་ཡར་རྒྱས་བཏང་སྟེ་
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་གཞོགས་འདེགས་གནང་རྒྱུ་
དང་། སྡེ་ཁག་དང་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
དང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་བའི་རིགས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་དང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་ཐད་
ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུར་ཉེན་ཁའམ་བར་ཆད་མེད་པའི་སྤྱི་དམངས་
ཚོགས་སྡེའི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་པོ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་རེ་སྐུལ་
ཞུས་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་རྒྱ་གཞུང་ངོས་ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཆེད་དུས་
དཀྱིལ་སྙན་ཐོ་ཞིག་འབུལ་གནང་ཡོང་བའི་
རེ་སྐུལ་ནན་པོ་ཞུས་ཡོད།

སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་སྙན་ཐོ་
འདོན་པའི་གལ་གནད།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དང་།
སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང། ཤེས་ཡོན་
པ། མང་ཚོགས་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་
གི་སྙན་ཐོ་མཉམ་དུ་སྲིད་གཞུང་གི་སྙན་ཐོ་ནི་
དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དུ་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། སྙན་ཐོ་འདི་གསུམ་པོ་ནི་དངོས་གཞིའི་བསྐྱར་ཞིབ་
ཀྱི་གཞི་བཅོལ་ས་ཡིན་པས། སྲིད་གཞུང་གཞན་དག་ངོས་ནས་
གལ་གནད་རིགས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་བའི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད།
དེའི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ག་རེ་ཡིན་ནམ།

ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་རིམ་
པ་རྗེས་མ་འགོ་འཛུགས་མ་བྱས་གོང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡར་
རྒྱས་སོང་བའི་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ་གང་ཡང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་མེད་
མོད། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་
དུས་དཀྱིལ་སྙན་ཐ་ོ འབུལ་གྱི་ཡོད། དེ་ནི་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཡོད་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པུ་མིན་པར། འཛམ་གླིང་ས་ཁུལ་ཚང་མ་
ནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བའི་གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་
སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ་འབུལ་གྱི་ཡོད། སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་
སྲིད་གཞུང་ཁག་ལ་དུས་དཀྱིལ་སྙན་ཐོ་འབུལ་རྒྱུ་ནི། འགན་དབང་
ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་ཞིག་ཡིན་པར་གོ་བསྐོན་
གསེད་འགྲོལ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྲིད་གཞུང་མང་
པོ་ཞིག་གིས་ལས་དོན་འདི་རང་འགུལ་གྱིས་སྒྲུབ་འདོད་བྱེད་ཀྱི་
མེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚོས་དེ་ལས་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་དགོས་
གལ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད་ལ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་
བྱ་འཇུག་མི་རུང་བསམ་གྱི་ཡོད་པས་ཡིན།
གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་སྐབས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དུས་བཀག་
བསྐྱར་ཞི བ་ཀྱི་དུས་རི མ་དུ་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་སྲིད་
གཞུང་ས ོ་ས ོར་སྙན་ཐ་འད
ོ
ོན་པར་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་པ་དེས།

དུས་ལྟར་ལག་བསྟར་གནད་སྨིན་ཡོང་བར་ཕན་ནུས་གལ་ཆེན་
ཐོན་གྱི་ཡོད།
རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག ྲོ་བ་མིའི་ཐབ་ཐང་ཚོ
ོ
གས་པ་དང་སྤྱི་དམངས་
ཚོགས་སྡེ་ཁག དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལ ོགས་ནས་ཁ ོ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

མཁན་ཚོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ང ོས་ནས་སྙན་ཐ་དུས་ལྟར་རི
ོ
མ་འད ོན་
ཡ ོང་ཐབས་དང་། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་སྐབས་ཀྱི་ལམ་ས ྟོན་

དག ོངས་འཆར་རྣམས་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡ ོད་
ཐད་ད ོ་སྣང་ཡ ོང་སླད་ག་རེ ་བྱ་ཐུབ་ཀྱི་ཡ ོད་དམ།
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ལ་ཁབ་སོ་སོའི་ངོས་ནས་
མག་ོང་དང་ལག་བར་
ི་བད་རིམ།

ས་དིལ་
ན་ཐོ།

ལག་བར།

ས་བཀག་བར་ཞིབ་
འོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ན་ཚགས་ི་གཏན་
འབེབས་དང་ན་ཐོ།

© UNHRC

ི་བད་རིམ།
བར་ཞིབ་ཚགས་འའི་
ོན་འོའི་་ཆ་་ ིག

ར་ོན་ཡིག་ཆ།

ས་བཀག་བར་ཞིབ་ལས་དོན་
ཚན་པའི་བར་ཞིབ་དང་ན་ཐོ།

གསལ་བཤད། འདི་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པས་ཡིག་བསྒྱུར་བྱས་པ་ལས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཞུང་འབྲེལ་ངོས་ནས་ཡིག་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཞིག་མིན།

སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆའི་དགོས་པ་དང་། དེ་སྤྱོད་མཁན།

རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་ནས་སྙན་ཐོ་འདོན་པའི་
ལས་དོན་ལ་རམ་འདེགས་ཆེད། རྟོག་ཞིབ་དང་སྙན་ཐོ་གང་འདྲ་འདོན་དགོས་པ་དང་། སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་
ལས་དོན་སྙན་ཐོར་གཞི་གང་འདྲ་འཛིན་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཡོང་ཆེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས་(ISHR)ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་འདི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཡིན། དམིགས་ཡུལ་ནི་གོ་
བདེའི་ལམ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་།
མཇུག་སྐྱོང་སྙན་ཐོའི་ནང་གི་གལ་གནད་ངོས་འཛིན། ཞུ་གཏུག་ཡོང་བ་དང་གནས་ཚུལ་རག་པའི་ཐབས་ཤེས་བརྗེ་རེས་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཡིན།
གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ། སྤྱི་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཐོག་གི་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས། ལམ་སྟོན་
ལག་དེབ་འདིས་ཚོགས་སྒེར་དེ་དག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིང་
ལས་དོན་སྤེལ་བ་དང་མཉམ་ཞུགས་ལ་སྐུལ་མ་ཡོང་བ་དང་།
ལག་དེབ་འདི་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་གི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་རྗེས་མ་བར་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔའི་ནང་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་སྙན་ཐོ་
འདོན་པའི་ལས་དོན་ (རག་ཞི
ྟོ
བ་དང་། དུས་དཀྱིལ་སྙན་ཐ།ོ སྙན་ཐ་མཁ
ོ
ོ་སྤ ྲོད་བཅས་) ཀྱི་གྲངས་ཀ་དང་། སྤུས་ཚད། ནུས་པ་མཐ་རུ་འག
ོ
ྲོ་བར་
རམ་འདེམས་ཡ ོང་རེ ་བྱེད་ཀྱི་ཡ ོད།

རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པར་(རྒྱ་ནག་གི་མི་སེར་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། རྒྱ་ནག་ནང་ངམ་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་མཁན་ཚང་མར་གོ་)སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་མཁན་ཚོགས་པ་ཚོར། དམིགས་བསལ་གྱིས་
ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་འདི་སྦྱོང་བརྡར་དང་སློབ་སྟོན་སྐབས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པར་རེ་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡིག་ཆ་འདི་ནི་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་
གིས་གཞུང་ཚབ་མི་སྣ་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས། དོན་གཉེར་ཅན་ཚོར་རྒྱ་ནག་གི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་
སྐོར་ལ་ག ོ་རགས་སྤེ
ྟོ
ལ་བའི ་རྒྱུ་ཆ་རུའང་འགྱུར་ངེས།
ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་འདི་ནི་སུས་ཡིན་ཡང་སྤ ྱོད་ཆ ོག་པའི ་རྒྱུ་ཆ་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས་ཡིག་ཆ་འདི་རྒྱ་
ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཚོས་སྤྱོད་པའི་སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་ཁར། རྒྱ་
ཡིག་དང་ཨིན་ཡིག་མི་སྤྱོད་པའི་ཡུལ་ལུང་ཁག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཐོག་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་སུ། སྙན་ཐོ་འདོན་མཁན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་འདི་སེ་པན་
དང་ཧྥ་རན་སི། པོར་ཇུ་གྷལ་སོགས་ས་གནས་སྐད་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་དགོས་མིན་དགོངས་པ་བཞེས་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བརྒྱུད་རིམ་འདིའི་ཁྲོད་ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པའི་ལས་འགན་ནི། ཉེན་ཁའི་
གནས་སུ་སྨྲ་བརྗོད་འགག་པའི་མི་ཚོའི་སྐད་
གསང་མཐོ་རུ་གཏོང་བའི་བརྒྱུད་ལམ་ལྟ་བུ་བྱ་
རྒྱུ་དང་། ཡང་སྐབས་རེར་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་
གནད་དོན་རྣམས་བསླང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་གཞན་
གྱིས་སྨྲ་བརྗོད་འགོག་ཐབས་བྱེད་པའི་མི་རྣམས་
སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།’’
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
འགན་འཛིན་མེ་ཤལ་བྷ་ཆི་ལེ་ཊ། (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠
ཚེས་ ༢ ཉིན།)
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ལེའུ་དང་པོ།

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་ག་རེ་
གནང་གི་ཡོད་དམ།

སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་རྗེས། འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་ལོ་ལྔའི་རིང་ལས་དོན་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་སྲིད་མོད། དོན་དངོས་སུ་དེ་འདྲ་མ་ཡིན།

ཁྱེད་རང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་ཆེད་བསྡུ་རུབ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་ལམ་ཁག་ནི་མུ་མཐུད་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡིན། འབྲེལ་བ་བཟོས་པ་རྣམས་ཀྱང་མུ་མཐུད་བེད་སྤྱོད་ཡོད། འདིར་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ཤུགས་
རྐྱེན་དང་། ཡིག་ཆར་བཀོད་པ་ཁག་ཡུན་རིང་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པ། ལས་ད ོན་དང ོས་གཞི ་སྒྲུབ་མཁན་ཚོར་དེ་བས་བེད་སྤ ྱོད་ཆེ ་
བ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཁ་ཤས་གསལ་འདོན་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་སྙན་ཐོ་ངེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས་མེད་ཀྱང་། ཁྱེད་
རང་གིས་དུས་དཀྱིལ་གྱི་སྙན་ཐོའི་བརྒྱུད་རིམ་སྤྱད་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། དེས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་འཕྲད་
པའི་དཀའ་ངལ་དག་ལ་དོ་སྣང་མུ་མཐུད་ནས་སླེབས་པ་བཟོ་ངེས་རེད།

ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས། དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་ཡན་ལག ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་གཞན་
ལ་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཆེད་འབྲེལ་བ་བྱས་ཡོད་དམ།
• རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་ངག་

'ངའི་ངོས་ནས་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་དགོས་
ངེས་ལ་གཞིགས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ཚོགས་
པ་ཁག་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་རྒྱབ་
སྐྱོར་དང་བསྟུན་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་སྒེར་ཚང་མའི་ལམ་
སྟོན་དང་མཉམ་ལས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་སུ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞི་བཟོ་བར་གཞེན་སྐུལ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད།’'

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་
འཛིན་མེ་ཤལ་བྷ་ཆི་ལེ་ཊ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་
བློན་ཆེན་ལ་ཕུལ་པའི་འཕྲིན་ཡིག།
(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཉིན།)
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ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་སྐབས་གནད་དོན་གང་དག་བཅུག་
འདུག 2 དྲི་བ་འདི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་
གྲོས་བསྡུར་བསྐྱར་དུ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་
སྲིད།

• ཁྱེད་རང་གིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ཀྱི་ལམ་ སྟོན་

བསམ་འཆར་གལ་ཆེན་རྣམས། དབུས་དང་ཞི ང་ཆེ ན་གྱི་འབྲེལ་
ཡ ོད་ལས་ཁུངས་སུ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་སྤྲད་ན་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་
སྲིད།

• ཁྱེད་རང་གི་ལས་ཀའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གཞིགས་ནས། ལས་

འཆར་གཞན་གྱི་ཐོག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ན། དུས་བཀག་བསྐྱར་
ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་པར་སེམས་འགུལ་གཏོང་བའི་ལམ་
ཁ་མི་འདྲ་བ་རྙེད་པར་ཕན་ཐོགས་སྲིད། དཔེར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥
ལོར་བདེ་ཐང་ལྡན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ལས་འཆར་གྱི་འབད་བརྩོན་
ལ་བསྔགས་བརྗོད་ལྟ་བུའོ།

• འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩

ཟླ་ ༤ ནང་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་བཏང་བའི་ཕྱག་བྲིས་
ནང་དུ། ལྕམ་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་
ཞིབ་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཁག་གི་ཐོག་
ཏུ། མཇུག་སྐྱོང་དང་སྙན་ཐོ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་
བརྒྱུད་ལམ་3ཞིག་བཟོ་བའི་སྐུལ་མ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཆེས་
མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་ནས་ཆེད་ལས་ཀྱི་མཐུན་སྦྱོར་གནང་
རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད། ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྒྱུད་
ལམ་དེ་ཡོང་བར་ལས་དོན་ག་རེ་སྤེལ་ཡོད་མེད་དང་། འགྲོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་
གང་ཙམ་གནང་ཡོད་མེད་ཐོག་དྲི་བ་བཏང་ན་འགྲིག

ཁྱེད་རང་གིས་སྐུ་ཚབ་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱས་ཏེ་ཁོ་ཚོའི་
ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་ཐབས་བྱས་
ཡོད་དམ།
• སྐུ་ཚབ་དེ་དག་དང་བསྐྱར་དུ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་དུས་བཀག་

བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་ཁོ་ཚོར་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་
དྲི་བ་དྲིས། རྒྱ་ནག་གི་སྤྱོད་ལམ་རྣམ་འགྱུར་ལ་ཁོ་ཚོར་བསམ་
ཚུལ་གང་ཡོད་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲོས་མོལ་ནང་རྒྱུ་
མཚན་ལྡན་པའི་གླེང་མོལ་བྱས་ཡོད་མེད་ཐོག་དྲི་བ་དྲིས་ན་
ཆོག དེ་བཞིན་ཁོ་ཚོས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདོན་པར་གྲུབ་
འབྲས་ཐོན་ཡོད་མེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་དྲིས།

• གལ་སྲིད་རྒྱ་ནག་གིས་གཞུང་གཞན་གྱིས་བཏོན་པའི་ལམ་སྟོན་

བསམ་འཆར་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཚེ། རྒྱལ་ཁབ་
དེའི་གཞུང་ལ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསྟར་ཡོང་
བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་འདྲ་བྱེད་རྩིས་ཡོད་མེད་དྲི་བ་དྲིས་ན་ཆོག
ཁྱེད་རང་གིས་གཞུང་དེར་རྒྱ་ནག་དང་ག ྲོས་མ ོལ་བྱེད་སྐབས་
གནད་དོན་དེ་གླེང་སློང་བྱེད་པར་སྐུལ་མ་གཏོང་ཆོག དམིགས་
བསལ་གྱིས་གལ་ཏེ་ཕྱོགས་གཉིས་བར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ཐོག་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། ལག་བསྟར་གྱི་གནད་དོན་དེ་
གླེང་སློང་བྱེད་པའི་སྐུལ་མ་བྱེད་ཆོག

• ཁྱེད་རང་གིས་གཞུང་དེར་ལམ་ས ྟོན་བསམ་འཆར་བཏན་པ་དང་
ོ
འབྲེལ་བའི ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྤྱི་དམངས་

ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཐུན་སྦྱོར་བྱེད་པའི་སྐུལ་མ་བྱེད་

ཆོག སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་དེ་དག་གི་ལས་དོན་གྱིས་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བར་ཕན་ཐོགས་པ་དང་། གཞུང་
གིས་བཏོན་པའི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསྟར་
གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པར་ལེགས་སྐྱེལ་འབུལ་ཐུབ།

• རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཚོར་དཀའ་

ངལ་ཆེ་ཤོས་སུ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཁག་ནི། མཐུན་
ཚོགས་རང་དབང་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་། དེ་བཞིན་སྡུག་
སྦྱོང་མནར་གཅོད་སོགས་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་བྱས་ཏེ་དེ་དག་སྐོར་
གྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱས་ཟིན་ཁུལ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་སྐུ་ཚབ་
རྣམས་ལ། ཁྱེད་རང་གིས་གནས་སྟངས་དེ་དྲང་བདེན་གང་འདྲ་

་
་བྱེ་བྲག་དང་ཚད་འཇལ
ལམ་ས ྟོན་བསམ་འཆར
།
ོད་པ
་ཡ
འབྲེལ་བ
རྒྱུ་ཡ ོད་པ། སྒྲུབ་ནུས་པ།
་འདོན་པའི་སྐུལ་
ོད་པ
་ཡ
ོ ་ཚད་བཀག
དུས་ཚད

ོ་ཡང་ཡིན།
མ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བཟང་པ
ྟོན་བསམ་འཆར་
་ས
གང་ཡིན་ཟེར་ན་གོང་གི་ལམ
ལམ་སྟོན་
རྣམས་གསལ་ཆ་མེད་པའི་
ག་ཞིབ་བྱེད་
བསམ་འཆར་རྣམས་ལས་རྟོ
རྒྱུ་ལས་སླ་བ་ཡོད།

ཡིན་མིན་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་མུ་མཐུད་ནས་
སྤྲོད་ཆེད་ལས་དོན་ག་རེ་སྤེལ་དགོས་མིན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཤོད།
དེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་རྗེས་མར།

• རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་ལམ་

སྟོན་བསམ་འཆར་ཁས་ལེན་མ་བྱས་ནའང་། གཞུང་རྣམས་
ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་སྐུལ་མ་བྱེད་
དགོས་པ་དང་། ཡོང་གྲགས་མིན་པའི་ཐོག་ནས་སྒེར་བར་དང་
ཡ ོངས་གྲགས་སུ་ག ོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གྱིས་སྐུལ་མ་བྱེད་དགོས།
དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཞིག་ཆ་
ཚང་ལག་བསྟར་བྱེད་འདོད་མེད་པའམ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྲིད་མོད།
ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་
བསམ་བློ་གཏོང་སྲིད་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད།

• རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་སུས་དུས་དཀྱིལ་གྱི་སྙན་ཐོ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་

འདུག་གམ། ཁྱེད་རང་གིས་གཞུང་དེ་དག་ལ་དུས་བཀག་བསྐྱར་
ཞིབ་ཀྱི་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་
ཡོངས་གྲགས་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐུལ་
མ་གཏོང་བའི་རེ་སྐུལ་བྱེད་ཆོག

སྟོན་བསམ་འཆར་ངོ་སྤྲོད་བྱ་ཐུབ་སྲིད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞུང་གི་འགྲོ་
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཐོག་གླེང་མོལ་བྱེད་རྒྱུ་སྣེ་ཁྲིད་ཀྱི་
ཡོད་ཀྱང་། སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བར་
གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་གཞན་མང་པོ་ཞིག་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད།

• རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དོགས་འདྲོག་མི་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་
ལས་དོན་སྤེལ་ཆེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་
དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དང་འབྲེལ་
བའི་ལས་འཆར་བསྒྲིགས་ཏེ། ར ོགས་དངུལ་ཞུ་བའི ་ག ོ་སྐབས་
ཡོང་སྲིད།

ཁྱེད་རང་གིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཚད་ལྡན་
ཡིན་བསམ་གྱི་ཡོད་དམ། གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཁ་སྣོན་བྱ་
རྒྱུ་ཡོད་དམ།
•ཁ
 ྱེད་རང་གི་སྙན་ཐོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་བཏོན་

པའི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་ཐུབ་ཡོད་
མེད་ལ་མ་ལྟ་ཆེད། ལས་ཀ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་རེད།
ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་སྙན་ཐོ་བཟ་བཅ
ོ
ོས་བྱེད་སྟངས་དང།
ཡར་རྒྱས་གཏང་སྟངས་ལ་
ོ
བསམ་བློ་ཐོངས། ཁྱེད་རང་གི་
སྙན་ཐོ་བརྒྱུད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གཞན་
ལའང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཆོག (དཔེར་ན། གྲོས་མཐུན་
སྡེ་ཚན་4ནམ་དམིགས་བསལ་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་ལས་
སྡེ་ཚན་5ལྟ་བུ། ཁྱེད་རང་གིས་འདི་ནས་6དེའི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་
ཤེས་ཐུབ།) ལྷག་པར་དུ་གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་དུས་བཀག་
བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་འདོད་བློ་མ་ཁེངས་ཚེ་(བརྒྱུད་
རིམ་དེ་ཕལ་ཆེ་བ་གཞུང་ཁག་གིས་གཞུང་ཞིག་ལ་ལམ་སྟོན་

བསམ་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་ལས་དོན་རེད།) རང་དབང་ཅན་གྱི་
ཆེད་ལས་མི་སྣ་དང་སྡེ་ཚན་ཚོས། ཁྱེད་རང་གི་ཞུ་གཏུག་ལ་
ཡ་ལན་ཚད་མཐོ་བ་བྱེད་ཐུབ་སྲིད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་སྟོན་
བསམ་འཆར་ཞིབ་ཕྲ་དང་ནུས་ལྡན་འདོན་ཐུབ།

•ག
 ལ་སྲིད་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་སྔོན་ཚུད་དུ། ཁྱེད་རང་

གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་
གྲངས་ཐོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་ལ་མཁོ་སྤྲོད་ཆེད་གྲ་སྒྲིག་
བྱས་ཡོད་ཚེ། གྲངས་ཐོ་དེ་དག་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་སྐབས་
དང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལས་ཁུངས་གཞན་ལ་
འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཆོག

•ག
 ལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གིས་སྔོན་ཚུད་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གོ་བསྡུར་བྱ་མ་ཐུབ་ཡང་།
རྒྱ་ནག་ལ་བཏོན་པའི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཁྲོད་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི་ལས་ཁུངས་དེ་དག་གི་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པ་མང་པོ་རྙེད་སྲིད། དཔེར་ན། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་
ནང་ངལ་རྩོལ་གྱི་གནད་དོན་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ངལ་རྩོལ་ལྷན་
ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕོ་མོའི་གནད་དོན་དེ་
རྒྱsལ་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མེད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཆེད་སྙན་ཐོ་མཁོ་
སྤྲོད་བྱས་ཡོད་ཚེ། རང་གིས་སྙན་ཐོ་དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་
གིས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི ་ལམ་ས ྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དེ་དག་ལ་བསྐུར་ནས། ལས་ཁུངས་དེ་
དག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་གྲོས་མོལ་གང་
འདྲ་བྱེད་མིན་དང་། ལག་བསྟར་ཐད་མཐུན་སྦྱོར་གང་འདྲ་བྱེད་
མིན་ཐོག་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས། སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་
དང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པའི་སྐུལ་མ་བྱ་དགོས།

རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་
ལག་ལས་ཁུངས་ཤིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་དུས་བཀག་བསྐྱར་
ཞིབ་ཆེད་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྐབས། ཁྱེད་རང་གིས་
ལས་ཁུངས་དེ་དང་མཉམ་ལས་བྱས་སམ།
• ཁྱེད་རང་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལས་

ཁུངས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་ལས་དོན་གསར་པ་
སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཆེད་ལས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
རིགས་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག དེ་བཞིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི་སྙན་ཐོའི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་དེ། གནད་དོན་གང་
གི་ཐོག་ལག་བསྟར་དང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་རྟོག་ཞིབ་བྱས་ན་
ལེགས་པའི་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་ཆོག

• ཁོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་གལ་ཆེ ན་རྣམས་དང་
ཚོགས་འདུ་ག ོ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ།

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་
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ལེའུ་གཉིས་པ།

རང་གི་ལྟ་ཚུལ་འདོན་པ།
སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་དོན།

ཁྱེད་རང་གིས་ཤེས་གསལ་ལྟར། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཐོ་ནི་ཡིག་ཆ་གསུམ་ལ་གཞི་བཞག་ཡོད།
དེ་དག་ནི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་
སྙན་ཐོ་དང་།7

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས
་ཁག་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལས་
ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ།8

གལ་ཏེ་གཞུང་གིས་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་གཅིག་པུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་
པའམ། གྲངས་ཐོ་འདང་ངེས་ཤིག་མ་སྤྲད་པའམ། ཡང་ན་གནད་
དོན་ཁ་ཤས་སྣང་མེད་བཏང་ཚེ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་
དང་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་སྟོང་ཆ་དེ་དག་ཁ་སྐོང་བྱེད་
རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད། གལ་སྲིད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཁ་གསལ་
མེད་ཚེ། སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་དང ོས་ཡ ོད་གནས་སྟངས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་བདེན་དཔང་ཡིག་ཆ་ཁག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ།
གནས་ཚུལ་ཁ་སྣོན་བྱ་ཆོག རྒྱ་ནག་ལ་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་
ཐེངས་གསུམ་པའི་སྐབས། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་སྤྱི་
ཚོགས་ཚོགས་སྡེ་མང་པོས་སྙན་ཐོ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་དངོས་སུ་མཁོ་
སྤྲོད་བྱས་ཡོད།10
བསྐྱར་ཞིབ་ཆེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སྔ་ས་ནས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། གནས་ཚུལ་རྣམས་དུས་ཚོད་ཡོལ་སླ། དེ་
འདྲ་སོང་ཙང་ལག་ལེན་ཐོག་མཇུག་སྐྱོང་དང་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་
གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ།

ཉམས་ཞིབ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་བར་ལ་ཡར་
རྒྱས་གང་འདྲ་བཏང་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་
ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པར་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་སྲིད། (ཁྱེད་
རང་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་སྙན་
ཐོར་གཟིགས་ན་དེ་དག་མཐོང་ཐུབ།)

དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་(སྤྱི་དམངས་ཚོགས་
སྡེ་ཁག་)ཚོས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལས་
ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ།9

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱ་ནག་གི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་གཉིས་པ་སྟེ་
ཕྱི་ལ ོ་ ༢༠༡༣ དང་། གསུམ་པ་སྟེ་ཕྱི་ལ ོ་ ༢༠༡༨ བར་དུ། རྒྱ་ནག་
ཐག་བསྐྱར་ཞི
ོ
བ་ལས་ད ོན་ལྔ་ཕྱིན་ཡ ོད། དེ་དག་བྱེད་མཁན་ནི་རྒྱལ་
སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མཐུན་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆེད་ལས་ཚོགས་ཆུང་སྟེ་གྲོས་
མཐུན་ཚོགས་ཆུང་ཡིན། བསྐྱར་ཞིབ་དེ་དག་གིས་མི་མང་གི་ཐོབ་
ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་གལ་ཆེན་སྐོར་ལ་གནས་
ཚུལ་མང་པོ་བསྡུ་རུབ་དང་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད། དེ་ལ་བརྟེན་
ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་རིང་པོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་
འབྲེལ་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཁག་གི་ཐོག་
ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།
གྲོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་དག་ལ་སྤྱི་དམངས་
ཚོགས་སྡེ་མང་པོས་མཐུན་སྦྱོར་བྱས་ཡོད་པས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་
སྡེ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་
ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་མེད་དང་། གང་འདྲ་ཕྱིན་ཡོད་མེད་ཤེས་
རྟོགས་ཡོང་ཆེད། ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་གསུམ་པའི་(༢༠༡༨ ནས་༢༠༢༣)
སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་རེད། གྲོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་
གིས་སྙན་ཐོ་འདོན་པའི་དུས་ཚོད། སྙན་ཐོ་མཁོ་སྤྲོད་དུས་འགྱངས་
མང་པོ། དེ་བཞིན་གལ་ཏེ་དེ་དག་དུས་ཐོག་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཀྱང་།
དེ་དག་གྲོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ལྟར། མང་པོ་དང་ཞིབ་
ཕྲ་ཡོད་པའི་ངེས་གཏན་མེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་

བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་བཞི ་པའི ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཐ་དེ
ོ ་
ཞི བ་ཕྲ་མེད་སྲིད་པས།

གྲུབ་དོན་དུ་སྙན་ཐོའི་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་འདྲ་
མཉམ་ཐོབ་ཐང་དང་། བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་། མནར་གཅོད་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཐོབ་ཐང་། དཔལ་
འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་
ངལ་སོགས་གལ་ཆེའི་གནད་དོན་ཁག་མི་ཚུད་པ་དང་སྣང་མེད་
འགྲོ་སྲིད།
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རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཐ།ོ
བར་ཞིབ་་ལ་ལ་ཁབ་ངོས་ནས་འེལ་ཡོད་
ཚང་མར་གོ་བར་ིས་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།
ཡིག་འ་ ༡༠༧༠༠ ལས་བལ་མི་ང་ལ།
མཉམ་འེལ་ལ་ཚགས་ག ང་འེལ་ིས་
ོད་པའི་ད་ཡིག་ཐོག་འལ་དགོས།

དུས་བ

བར་ཞིབ་གོང་གི་ཡིག་ཆ་
ོགས་བིགས།
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་
ཕྱ ོགས་བསྡ ོམས།

ད

ལ་ཁབ
དེར་བ

འབྲེལ་ཡ ོད་ཁག་གི་སྙན་ཐ།ོ
ལ་ཡོངས་འོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ེ་གནས་ཁག་དང་།
ས་གནས་ཚགས་པ་ཁག།ི་དམངས་ེ་ཁག་བཅས་ནས་ལ་
བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ིང་དོན་ོགས་བོམས་ས་པ་
ཞིག་ཡིན། ཡིག་འ་ ༥༣༥༠ ལས་བལ་མི་ང་།
ལས་དོན་དེ་མཉམ་འེལ་ལ་ཚགས་འོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ི་བ་འགན་འཛན་ལས་ངས་ནས་¡བ་ི་ཡོད།

ཆིངས་དོན་ཚན་པ་ཁག་དང་། དམིགས་བསལ་བ¢ད་ལམ་ཁག
དེ་བཞིན་མཉམ་འེལ་ལ་ཚགས་ེ་ཁག་གཞན་ིས་ན་
ཐོར་འཁོད་པའི་གནས་ ལ་བཅས་ཡིན། ཡིག་འ་ ༥༣༥༠
ལས་བལ་མི་ང་། ལས་དོན་དེ་མཉམ་འེལ་ལ་ཚགས་
འོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ི་བ་འགན་འཛན་ལས་ངས་
ནས་¡བ་ི་ཡོད།

ཟུར་སྣ ོན་ཡིག་ཆ།
བར་ཞིབ་་ལ་ལ་ཁབ་ི་ལན་འདེབས་
ཁག་ ད།

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་ལས་
ད ོན་ཚན་པའི ་སྙན་ཐ།ོ

བར་ཞིབ་Яེས་ི་ཡིག་ཆ་
ོགས་བིགས།

ལ་ཁབ་ཁག་གིས་བར་ཞིབ་་ལ་ལ་ཁབ་
དེར་བཏོན་པའི་བསམ་འཆར་ོགས་བོམས།

འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐབ་ཐང་ལྷན་ཚོ
ོ
གས་ཀྱི་སྙན་ཐ།ོ

འདི་ལས་ས་བཀག་བར་ཞིབ་ི་བ་དོན་
གཏན་འབེབས་ེད་ི་ཡོད།

དུས་དཀྱིལ་སྙན་ཐ།ོ

གསལ་བཤད། འདི་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཞབས་

ཞུ་ཚོགས་པས་ཡིག་བསྒྱུར་བྱས་པ་ལས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་གཞུང་འབྲེལ་ངོས་ནས་ཡིག་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཞིག་མིན།

བར་ཞིབ་གཉིས་ི་མཚམས་་
བསམ་འཆར་ཁག་ལག་བར་ཅི་ས་ོར།
(འདི་འལ་མིན་རང་དབང་ཡིན།)

© UNHRC
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ལེའུ་གསུམ་པ།

ལས་དོན་ལ་ཞིབ་འཇུག
ཁྱེད་རང་གིས་ཅི་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་རྟོག་ཞིབ་དང་སྙན་ཐོ་
འདོན་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
1
2
3
4

11

12

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ དང་ཟུར་བsརྗོད་ ལ་ལྟོས།
ཀློག
ཀློག
བསྐྱར་དུ་བཀླགས་ནས་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གསལ་འདོན་བྱོས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱ་ནག་ལ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་ཁག་ཀློག་སྐབས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ནི། རྒྱ་ནག་
གིས་དེ་དག་མང་པོ་ཞིག་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ ༣༤༦ ནས་ ༢༨༤ ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད། འོན་
ཀྱང་དེའི་ནང་མང་པོ་ཞིག་ཁས་ལེན་དང་ལག་བསྟར་ཟིན་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་
སྐྱོབ་པ་དང་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ་ཞིང་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གལ་ཆེའི་གནད་དོན་ཏེ། སྨྲ་
བརྗོད་རང་དབང་དང་མཐུན་ཚོགས་ལྟ་བུའི་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་མང་པོར། ལན་འདེབས་འདི་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད།

’གཞེན་སྐུལ་དགོངས་འཆར་ཚང་མ་ལག་བསྟར་
བྱས་ཟིན་ཟེར་བ་ནི་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པ། གཞི་
རྩ་མེད་པ། ཁུངས་ལུང་བྲལ་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས།
དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྲིད་གཞུང་
ཁག་གིས་གཞེན་སྐུལ་དགོངས་འཆར་འདོན་དགོས་
དོན་མི་འདུག་ལ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཁུར་
བྱེད་པ་དེ་གོ་ནོར་ཐེབས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་དུས་ཡུན་
རིང་པོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྒྱབ་ནས་སྤྱི་
ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཞུ་གཏུག་
ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་དོན་ག་རེ་ཡོད་དམ།’
ཧོང་ཀོང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་
མགྲིན་ཚབ་པ། (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོ།)
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དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསྟར་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སྟོན་འདོད་མེད་པའམ། ཡར་རྒྱས་གཏོང་འདོད་
མེད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན་མ་རེད།

ཁྱེད་རང་གིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དེ་དག་སྤྱོད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་གཞུང་དང་ཁོ་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་
འབད་བརྩོན་བྱེད་སྐོར་གོ་བསྡུར་དང་། རང་ཉིད་ལ་གལ་གནད་ཆེ་
བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལས་དོན་བྱེད་སྟངས་གོ་བསྡུར། དེ་བཞིན་རྒྱ་
ནག་གི་བྱེད་ལས་ལ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཤོད་པ་སོགས་བྱ་ཆོག

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཕྱིན་ནས་རྒྱུན་རིང་མ་སོང་སྔོན་ལ། ལག་
བསྟར་ཐག་ལ་ར
ོ
ག་ཞི
ྟོ
བ་བྱེད་པ་ནི་སྐུ་ཚབ་ཁག་དང་གཞུང་འབྲེལ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་འབྲེལ་ལམ་བཟོ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཡག་པོ་
ཞིག་རེད། ཁྱེད་རང་གིས་གཞུང་ཁག་ཅིག་གིས་ལམ་སྟོན་བསམ་
འཆར་དོན་ཕན་ལྡན་པ་བཏོན་སོང་བསམ་ཚེ། གཞུང་དེ་དག་གི་
སྐུ་ཚབ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས། གལ་ཏེ་གཞུང་ཁག་ཅིག་གིས་ལམ་
སྟོན་བསམ་འཆར་ཁྱེད་རང་གིས་དོན་རྟོགས་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཡང་
ན་ཤུགས་རྐྱེན་མེད་པ་བཏོན་ཚེ། གཞུང་དེ་དག་གི་སྐུ་ཚབ་ལ་དྲི་
བ་ཐོངས། གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་
ཡོད་པས། རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་
བྱེ་བྲག་པ་དང་། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གནད་དོན་དེ་དག་སེལ་ཆེད་
ལས་དོན་ག་རེ་སྤེལ་ཡོད་ལ། སྐུ་ཚབ་དེ་དག་ལས་ཁྱེད་རང་ལ་གོ་
རྟོགས་མང་པོ་འབྱུང་སྲིད། ཁྱེད་རང་གིས་གོ་རྟོགས་དེ་སྤྱད་ནས་
སྐུ་ཚབ་དེ་དག་ལ་རམ་འདེགས་བྱོས།

ལས་དོན་གྱི་རིམ་པ་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་སྟོན་བསམ་
འཆར་རྣམས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་རྒྱུའི་ངེས་པ་ཡོད་དམ་ཟེར་ན།
དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད།

གནད་དོན་དེ་དག་ནི་ཚད་མཐོའི་གནས་རིམ་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་དང་
ལས་དོན་སྤེལ་འོས་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་བདེན་པ་
མ་ཤེས་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་
བསམ་འཆར་དེ་དག་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་འབད་བརྩོན་བྱས་ཡོད་
བསམ་སྲིད་པས། རང་ཉིད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཞིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས། རང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་གནད་དོན་ག་རེའི་ཐོག་
ལས་དོན་སྤེལ་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས། རྒྱལ་ཁབ་དེ་
དག་གི་གཞུང་གིས་གནད་ད ོན་ཆ་ཚང་རྒྱུས་ལ ོན་ཡོང་ཆེད་ཀྱི་རྒྱུ་
ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

ཁྱེད་རང་གིས་ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་སྲིད་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་
ནི། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ ོ་ཞི ག་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་འག ྲོ་བ་མིའི་ཐབ་ཐང་
ོ
སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་ད ོན་ཡག་པ ོ་བྱེད་ཀྱི་ཡ ོད་པར་ངས་འཛི
ོ
ན་བྱེད་ཀྱི་
ཡ ོད་པ་དེ་རེད།

ཁོ་ཚོ་མང་ཆེ་བས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདོན་
སྐབས། “མུ་མཐུད་ནས་”སམ་ “མང་དུ་གཏོང་”ཞེས་པའི་མགོ་
འཛུགས་བྱེད་པ་དང་། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་“ཤུགས་
ཆེ་རུ་”གཏོང་བའི་སྐུལ་མ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་
ན་དེ་དག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལས་དོན་བྱེད་འགོ་
བཙུགས་ཟིན་ཡོད་པར་གོ་ཡི་ཡོད་སྟབས། དེ་དག་ཁས་ལེན་བྱེད་
དང་བྱེད།
འོན་ཀྱང་གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་ཞུ་གཏུག་ལས་དོན་ལ་ཕན་གྱི་རེད་
བསམ་ན། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དེ་དག་སྤྱོད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ཡར་རྒྱས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་ཆོག

གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གིས་ལམ་སྟོན་བས
མ་འཆར་
ནང་མུ་མཐུད་ཞེས་པར་དོ་སྣང་བྱེད་འད
ོད་ཚེ།
ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་བཀ
ག་བསྐྱར་
ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའམ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྙན
་ཐོ།
ཡང་ན་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་ལས་ད
ོན་ག་རེ ་

བྱེད་ཀྱི་ཡ ོད་སྐོར་བཀ ོད་ཡ ོད།
རང་གི་ཉམས་
མ ྱོང་བར་གྱི་ཁྱད་པར་གསལ་འ
ད ོན་བ ྱོས།

གལ་སྲིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མ
ིའི་ཐོབ་
ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་མི་བྱེད་པར་རྡོག་རོལ་གཏ
ོང་གི་
ཡོད་ཚེ། དེ་ལ་དོ་སྣང་དང་དཔང་རྟགས
་སུ་ཡིག་
ཆར་ཐོ་འགོད་ཀྱིས་ཉར་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་
ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།

མཐར་ཁྱེད་རང་གིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཡག་པོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསམ་ཞི བ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་ངེས། ཁོ་ཚོའི་
བསམ་བློའི་ནང་དུ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དེ་དག་ངོས་ལེན་བྱེད་མི་འོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་དག་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་
ནས་ཡིན་པའམ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཡོད་པས་ཡིན། འོན་ཀྱང་ལན་མང་པོར་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དེ་དག་ནི་ཁ་གསལ་པོ་དང་།
ཚད་འཇལ་ནུས་པ། ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་པ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པ། དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན་པ་གསལ་སྟོན་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད། (རྒྱུ་ཆའི་སྡེ་ཚན་ནང་དེའི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་ཡོད།)
དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དེ་དག་ལག་བསྟར་གྱི་འགན་ཡོད་པར་གོ་ཡི་མེད།
ཁྱེད་རང་གིས་དེ་དག་སྣང་མེད་གཏོང་བའམ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་མེད་བསམ་མི་དགོས།

ཁྱེད་རང་གིས་ད་དུང་ཡང་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དེ་དག་སྤྱད་ནས། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐོག་གི་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
བར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དེ་དག་ཁས་ལེན་མ་བྱས་རུང་། དེ་དག་འདོན་མཁན་གྱི་གཞུང་དེས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་གྱི་
ཚིག་བརྗོད་ཐོག་ནང་ཁུལ་གྱི་ལས་དོན་བརྒྱུད་རིམ་དང་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་པས། གཞུང་དེས་གནད་ད ོན་དེར་
དམིགས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ག ྲོས་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུའི ་ཆོད་སེམས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཞུང་དེས་དུས་བཀག་
བསྐྱར་ཞིབ་རྗེས་སུ་ཡང་རྒྱ་ནག་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་འདོད་ཡོད།
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ལེའུ་བཞི་པ།

ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་རྣམས་ངོསའཛིན། སུ་ཞིག་གིས་དུས་བཀག་
བསྐྱར་ཞིབ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ། ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་ཐད་རོགས་རམ་
བྱས་ན་བསམ་གྱི་འདུག་གམ།

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པ་དེས་ཕན་མང་པོ་
ཐོགས་ཀྱི་ཡོད།.

• དང་པོ
 ། གཞུང་གིས་བརྒྱུད་རིམ་དེར་ལས་དོན་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པའི་ག ོ་རགས་སྤེ
ྟོ
ལ་ཐུབ་པ་ལ། མུ་མཐུད་སེམས་འཚབ་བྱ་ཡུལ་གྱི་གནད་
དོན་གཙོ་བོ་ཁག་དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་སེལ་བར་གོམས་པ་མདུན་སྤོ་བྱེད་པ་གཙོས། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་
ལས་དོན་སྤེལ་པར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐུབ།.

མཚན་མཐུན་ཆགས་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་དང་
མ་ནིང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤེལ་
བའི་ཁོར་ཡུག་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་དེའི་གོ་

སྐབས་སྤྱད་ནས་རྒྱལ་ནང་གི་ཞུ་གཏུག་
གྲོས་འཆར་ནང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་
ཀྱི་དགོངས་འཆར་ཁག་ཚུད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་
བསྐྱར་ཞིབ་ཁག་གི་ནང་དོན་བཅུག་ན་
འགྲིག་གི་རེད།’
རྒྱ་ནག་གི་མཚན་མཐུན་ཆགས་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་དང་
མ་ནིང་རིགས་ཀྱི་ཆེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ།

• གཉི
 ས་པ། དེས་ཞུ་གཏུག་གི་རྒྱུ་ཆ་མཁ ོ་སྤ ྲོད་བྱེད་ཐུབ། བྱེད་སྒོ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གཞུང་ལ་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་བཟང་ཕྱོགས་སུ་
འགྱུར་བ་གཏོང་བ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་མཐོ་རུ་གཏོང་བར་མཁོ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།.

འདིར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཁག་ཅིག་ཡོད། ཁོ་ཚོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་གྱི་གལ་
གནད་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲད་ནས། ཐོབ་ཐང་འདི་དག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་
བར་མཐུན་སྦྱོར་བྱེད་ཐུབ།

• ཁྲིམས་ལུགས་བཅོས་བསྒྱུར།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གི་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཚད་རིམ་མམ། རྒྱལ་
ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་མི་མང་
སྲིད་དོན་འཐུས་ཚོགས་ནང་། ཁྲི མས་གསར་པའམ་བསྐྱར་
བཅ ོས་བྱེད་འཆར་ཡོད་ན། ཁྱེད་རང་གིས་མི་མང་བསམ་ཚུལ་
ལས་རིམ་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་འདོན་ཆོག་གམ། ཟིན་བྲིས་
ཚོགས་ཆུང་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའམ་རྒྱུ་ཆ་གཞན་མཁོ་
སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མི་སྣ་གཞན་ཡོད་དམ།

• ཁྲིམས་སྒྲིག་བཅོས་བསྒྱུར།

ལས་ཁུངས་བྱེ་བྲག་གཅིག་གི་དབང་ཚད་འོག་ཡོད་པའི་གནད་
དོན་ཁག་ལ། དབུས་གཞུང་གི་ཁྲི མས་སྒྲིག་ལག་བསྟར་བྱེད་
པའི་རེ་སྐུལ་འདོན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་དམ།

• ག
 ཞུང་གི་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་སྒོ

ཁྱེད་རང་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལས་བྱེད་དང་འབྲེལ་
བའམ་འབྲེལ་བ་བྱེད་པའི་ལམ་ཁ་ཡོད་དམ། ལམ་སྟོན་
བསམ་འཆར་མང་པོ་ཞིག་དབུས་གཞུང་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་
རུང་། ཞིང་ཆེན་དང་དམའ་རིམ་གྱི་སྲིད་གཞུང་ཁག་ལ་ཡང་
དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ལ་བརྟེན་ནས། བྱ་སྤྱོད་འགྱུར་བ་
གཏོང་བའི་སེམས་འགུལ་ཐེབས་སྲིད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ཐོག་ལས་དོན་སྤེལ་ཕྱོགས་ཐད་དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་
སྲིད་གཞུང་། དེ་བཞིན་ཞིང་ཆེན་འདྲ་མིན་བར་རྗེས་སུ་མཐུན་
པའམ་གཅིག་མཚུངས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད།
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• ཤེས་ཡོན་པ་དང་མཉམ་ལས།

ཁྱེད་རང་སློབ་དཔོན་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཁྱེད་ལ་ཤེས་ཡོན་སྡེ་
ཚན་མ་ལག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ། ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་
ཚོས་ཚོགས་འདུ་ག ོ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། ལམ་ས ྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་
ལག་བསྟར་བྱེད་པར་དགོས་མཁོའི་ལས་རིམ་ཞིབ་ཕྲའི་ཐོག་
བསམ་ཚུལ་འདོན་ཐུབ།

• སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་གཞན་དང་མཉམ་ལས།

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མ་ཐུབ་མཁན་
ནམ་ཞུ་གཏུག་མི་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་གཞན་ཡོད་སྲིད།
ཁྱེད་རང་གིས་གོང་དུ་བརྗོད་པའི་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་བརྒྱུད་ནས་
ཚོགས་པ་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་ལས་དོན་གོ་སྒྲིག་བྱས་ནས།
དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ཀྱི་ལམ་ས ྟོན་བསམ་འཆར་གང་
དང་གང་ཁ ོ་ཚོའི་ལས་ད ོན་ནང་བེད་སྤ ྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡ ོད་པའི ་
སྐོར་ཧ་ག ོ་བ་བཟ་ཐུབ།
ོ
དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ཁས་

ལེན་བྱས་པ་ཁག་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་གྲུབ་འབྲས་འདོན་
པར། གཞུང་དང་མཉམ་ལས་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་
གྱི་རོགས་ཚོགས་དང་ཐེབས་རྩ་ཁང་ཁག་དང་མཉམ་དུ་ཡང་
དེ་ལྟར་བྱ་ཆོག

• མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་མཉམ་ལས།

ཁྱེད་རང་གི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཁག་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།
ཁོ་ཚོར་ཁྱེད་རང་གིས་གལ་ཆེར་འཛིན་པའི་ལམ་སྟོན་བསམ་
འཆར་ཁག་གི་སྐོར་ལ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་དམ། རྒྱལ་ཁབ་མང་
པོ་ཞིག་ནང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་
དང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་བར།

• ཁྱེད་རང་ལ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཡུན་

གནས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཁག་13 ཅེས་པའི་ཐོག་གོ་རྟོགས་ཡོད་
དམ། རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་རྣམས་ཀྱིས་དམིགས་ཡུལ་དེར་ཁས་
ལེན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་དམིགས་
ཡུལ་དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་
ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དང་འབྲེལ་བ་བཟོས། ཕོ་མོ་འདྲ་
མཉམ་དང་ཤེས་ཡོན། ལས་ཀའི་གོ་སྐབས། ཁོར་ཡུག་ལྟ་བུའི་
གནད་དོན་རྣམས་ཡར་རྒྱས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཉིས་
ཀའི་དམིགས་ཡུལ་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས། རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཡུན་གནས་དམིགས་ཡུལ་ཁག་ལུང་
འདྲེན་བྱས་ཚེ།14 གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཚོ་ལ་ཡ་ལན་ལེགས་
པ་ཐོབ་སྲིད།

མཉམ་ལས་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཆེད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་
བསྒྲིགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས། དེའི་ནང་

སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་པའི་ལམ་
ལུགས་བརྟན་པོ་མེད་སྲིད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱོགས་ཁག་

བར་ཡིད་ཆེས་སླེབས་པར་དུས་ཚོད་འགོར་སྲིད། འོན་ཀྱང་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་

ཁྲི མས་དང་བསྟུན་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དག ོས་པའི ་ལས་འགན་

བ་དང་གུས་
ོ
ཡ ོད་པ་དང་། དེའི་ནང་འག ྲོ་བ་མིའི་ཐབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོ
བརྩི ་བྱེད་དག ོས་པ་ཚུད་ཀྱི་ཡ ོད།

• གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཁག་དང་མཉམ་ལས།

རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་ད ོན་གཅ ོད་ཁང་ཁག་གི་གཞུང་ཚོས་ཁྱེད་རང་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལམ་ས ྟོན་བསམ་
འཆར་བཏན་
ོ སོང་ངམ། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་གང་གིས། ཁྱེད་རང་གིས་ལས་དོན་སྤེལ་བཞིན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནད་དོན་
ཐོག་དམིགས་སུ་བཟུང་མེད་ཀྱང་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་བཏོན་སོང་ངམ། གནས་སྟངས་འདི་གཉིས་པོའི་འོག་ཏུ་
ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་དང་རྒྱུན་གཏན་དུ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ། ཁོ་ཚོའི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་རྒྱ་ནག་གིས་ཁས་ལེན་
བྱས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། དེ་དག་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སྤེལ་བའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ནན་པོ་
བྱེད་དགོས།

/ གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་བརྗོད་གཞི་མང་པོའམ་མགོ་རྙོག་ཆེན་བའི་གནད་དོན་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་ལས་དོན་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན། འབྲེལ་
བ་བྱ་ཡུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པས། དུས་ཚོད་འདང་ངེས་མེད་སྲིད། དེ་ལས་གཞུང་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་ལས་དོན་
སྤེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་མེད་ཐོག་བསམ་ཞིབ་དང་། ཡང་ན་གཞུང་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་དང་འབྲེལ་ལམ་བཟོ་བ་དང་རྒྱུས་
སྟོན་བྱེད་ཆེད། ཚོགས་པ་གཞན་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་བར་ལ་ལས་དོན་བགོ་འགྲེམས་ཀྱིས་མཉམ་ལས་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་
ཐོག་བསམ་ཞིབ་བྱོས།.

/ རྒྱལ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། སུད་སི་ག ྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཡ ོད་པའི ་
སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་ལ་ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཡོད།

ཁོ་ཚོས་ལན་མང་པོས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་གང་གི་ཐོག་ཏུ་དམིགས་ནས་དོ་
སྣང་བྱེད་དགོས་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དང་། ཁྱེད་རང་གིས་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གཅིག་པུ་མིན་པར། གནད་དོན་གཞན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

• གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་མཉམ་ལས།

ཁྱེད་རང་ལ་གཞན་གྱིས་ད ོ་སྣང་མི་བྱེད་ཀ་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་ཡ ོད་དམ། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་ཐོ།
གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་ལས་དོན་གང་ཡིན་པ། ཁྱེད་རང་གིས་ག་རེ་བྱས་ནས་རྟོག་ཞིབ་ལས་དོན་གལ་ཆེར་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་
སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཤེས་འདོད་ཡོད་སྲིད།

• ཚོང་ལས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ

ཚོང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདུག་གམ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡ ོད་པའི ་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་།
རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ཚོང་ལས་ཁག ལྷག་པར་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་སེམས་ཁུར་འགན་ཁྲིའི་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའི་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་དང་། ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་གི་ལས་འགན་གྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་ཐད་
གྲོས་བསྡུར་བྱ་ཐུབ་ན་ལེགས།
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ལེའུ་ལྔ་པ།

ལས་དོན་བསྒྲུབ་པའི་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས། དུས་བཀག་བསྐྱར་
ཞིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་རྟོག་ཞིབ་
ནམ་ཞིག་ལ་བྱ་དགོས་དང་། ནམ་ཞིག་ལ་མཚམས་བཞག་ནས་སྙན་ཐོ་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་སྒེར་པ་ཞིག་དང་ཚོགས་པ་ཞིག་དང་། རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ལས་དོན་སྤེལ་བའི་གོ་
སྐབས་སྒུག་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་རན་ཤོས་ག་དུས་ཡིན་ཤེས་དཀའ་ལ། སྐབས་རེ་ལས་དོན་སྤེལ་བའི་དུས་
ཚོད་མཐའ་མ་མང་པོ་ཞིག་དུས་ཚོད་ཉེ་པོ་མཉམ་དུ་འཁེལ་དུས། གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་འདམ་ག་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།
འོན་ཀྱང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ཁེ་ཕན་ཁག་ཅིག་ཡོད།

• དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ལ ོ་ལྔ་དང་ཕྱེད་ཀ་རེ འི་མཚམས་
རང་འགུལ་གྱིས་དུས་དཀྱིལ་སྙན་ཐོ་འབུལ་རྒྱུ་ནི་
ལག་བསྟར་མཇུག་གནོན་ཡོང་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་
ཡིན་པས། ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་
བསྐྱར་ཞིབ་རིམ་པ་གསུམ་པར་མཇུག་སྐྱོང་སླད་དུས་
དཀྱིལ་སྙན་ཐོ་འབུལ་བར་གཞེན་སྐུལ་བྱས་ཡོད།’

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་
འཛིན་མེ་ཤ་ལེ་བྷ་ཆི་ལེ་ཊ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་
ལ་ཕུལ་པའི་འཕྲིན་ཡིག། (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཉིན།)

སུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པས། བསྐྱར་ཞིབ་གཅིག་ཚར་རྗེས་
ཁྱེད་རང་གིས་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་པར་དུས་ཡུན་མང་པོ་ཡོད་
པ་ཤེས་ཐུབ།

• རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ཁས་ལེན་
བྱས་པའི ་གནད་ད ོན་རྣམས།

ཁྱེད་རང་གིས་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་
དུས་ཡུན་འདམ་ག་བྱེད་ཆེད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་
ཞིག་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཆོག ལན་མང་པོར་རྒྱལ་ནང་གི་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་གི་ལས་དོན་ལས་འཆར་ལ་གཞིར་བཞག་
ནས། དུས་ཡུན་འདམ་ག་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དུས་ཡུན་གཏན་
འབེབས་ཡོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གཞན་ལ་ཡང་གཞི་བཅོལ་ཆོག
འདི་དག་གིས་ཁྱེད་རང་གིས་ལས་དོན་ཆེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་
འདམ་ག་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད།

• མཐའ་མ་དེར་ལོ་ལྔ་མགྱོགས་པོར་འགྲོ་བས། སྤྱི་དམངས་

ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་
ཞིབ་རྗེས་མ་དེར་རྒྱུ་ཆ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་མཐའ་
མ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེའི་སྐོར་རྒྱུན་དུ་ཆེས་མཐོའི་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་དང་། དུས་
བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཆེད་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གཞུང་འབྲེལ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་གསལ་བསྒྲགས་གསལ་པོ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལ་བསྟུན་ནས། ཁྱེད་རང་
གིས་དུས་ཚོད་མཐའ་མ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བསྐྱར་ཞི བ་འག ོ་
མ་བཙུགས་པའི ་ས ྔོན་གྱི་ཟླ་བ་ ༦ ནས་ ༨ བར་ཡིན་པའི་ཚོད་
དཔག་བྱས་ན་འགྲིག གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱུན་གཏན་དུ་
གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། གཞུང་
འབྲེལ་གྱི་སྙན་ཐོ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཆོག་ཆོག་ཡོད།
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དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་
བསྟར་བྱེད་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་། ཁྱེད་རང་གིས་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་
ལ་ཐད་ཀར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཐབས་བྱ་ཆོག སྐབས་རེ་
ཤེས་ཡོན་པའི་སྡེ་ཚན་དང་ཡོང་གྲགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་
ཁང་ཚོས། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ནང་འཇུག་རྒྱུའི་གནད་དོན་
ཐོག་བགྲོ་གླེང་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ།

དེ་བཞིན་ཁྱེད་རང་གིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་
གྱི་གཞུང་རྣམས་ལ། འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་གིས་ཁོ་ཚོའི་ལམ་སྟོན་
བསམ་འཆར་ལག་ལེན་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོབ་པ་བཟོས་དགོས། དེས་གཞུང་དེ་དག་གིས་
དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་རྗེས་མར་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ག་རེ་
འདོན་དགོས་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད།
རྒྱ་ནག་ཐོག་ལ་ཁྱེད་རང་གི་ཚོགས་པར་གནད་ད ོན་ག་རེ ་གལ་
ཆེ ན་པ ོ་ཡིན་པ་དེ་གལ་གནད་ཆེ ་ཤ ོས་སུ་ང ོས་འཛི ན་བྱེད་པ་ཙམ་
མིན་པར། རྒྱ་ནག་ལ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་བཏོན་མཁན་ནམ་
འདོན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གཞུང་རྣམས་ལ་ཡང་གནད་དོན་ག་རེ་གལ་
ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱ་དགོས།
དེ་ནི་ཁྱེད་རང་གིས་ཐད་ཀར་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་བའམ།
རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནས་ཡིན་པའི་ཤེས་ཡོན་པ་གཞན་དང་གཞུང་འབྲེལ་
མིན་པའི་ཚོགས་པར་སྐད་ཆ་འདྲི་བ། ཡང་ན་གཞུང་དེས་བཏོན་
པའི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཁག་ལ་ལྟ་ཀློག་བྱེད་པ། (རྒྱ་ནག་ལ་
ཡིན་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད།) བཅས་བྱས་ཚེ།

ཁྱེད་རང་གིས་གཞུང་ཁག་ཅིག་ལ་བ
རྗོད་གཞི་ཁག་ཅིག་(དཔེར་ན་བུད་
མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ། ཡང་ན་ག
ནས་སྤོ་ངལ་རྩོལ་བ། རྒྱལ་ནང་
གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟེ་གནས་ཁང་15
ཁག་སོགས།)རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི
་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་
དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོ
གས་ཐུབ་སྲིད།

མཁོ་སྤྲོད་བྱ་དགོས་པའི་སྐོར་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།
རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ཚོར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་ག་དུས་བྱེད་དགོས་མིན་ཐོག་སྒྲིག་ཁྲིམས་གསལ་པོ་མེད་པས། འདི་ནི་ཁྱེད་རང་གི་
ལས་དོན་འཆར་གཞིར་རག་ལུས་ཡོད།
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཁྱེད་རང་གིས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་
འཆར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལ། དུས་བཀག་
བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དཀྱིལ་མཚམས་ཤིག་ཡོད། དེ་
ནི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ཆ་ཤས་ཤིག་མིན་ཡང་། དུས་
དཀྱིལ་བསྐྱར་ཞི བ་བམ་དཔྱད་ཞི བ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡིན་
པས། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་ལ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ལག་བསྟར་
བྱེད་པའི་དུས་ཡུན་ཐོབ་པའི་དུས་དཀྱིལ་ཀྱི་མཚམས་ལ། ཁྱེད་
རང་གིས་སྙན་ཐོ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་ཚེ། དེ་ནི་དུས་དཀྱིལ་དཔྱད་
ཞིབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཆར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག
རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ཁག་གི་དུས་དཀྱིལ་སྙན་ཐོ་ནི་ལས་དོན་བྱེད་
ཕྱོགས་ཡག་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱལ་ཚོགས་
ངོས་ནས་སྙན་ཐོ་དེ་ངེས་བར་གོང་འབུལ་ཞུ་དགོས་རེ་བྱེད་ཀྱི་
མེད། རྒྱ་ནག་གིས་དང་བླངས་ཐག་ནས་དུས་དཀྱི
ོ
ལ་བསྐྱར་ཞི བ་
ཀྱི་ཆེ ད་དུ་སྙན་ཐ་མཁ
ོ
ོ་སྤ ྲོད་བྱས་མེད་པས། སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་
ཁག་གི་སྙན་ཐ་གལ་གནད་ཆེ
ོ
ན་པ ོ་ཡ ོད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་
སྐབས། གཞུང་དེ་དག་གི་འག ོ་ཁྲི ད་རྣམས་སམ་མཐ་རི
ོ མ་ལས་
བྱེད་ཁག་རྒྱ་ནག་ཏུ་མ་ཕེབས་ས ྔོན་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་ཐུབ་
ན་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་སྲིད། སྐབས་དེར་ཁྱེད་རང་གིས་ལམ་སྟོན་
བསམ་འཆར་གང་གི་ཐོག་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱས་ཡོད་དང་། དཔྱད་
ཞིབ་ལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པའི་གྲངས་ཐོ་ག་རེ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་
འགྲེལ་བཤད་གསལ་པོ་བརྒྱབ་པའི་ཐོག ཁོ་ཚོར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་
པའི་དུས་ཚོད་འདང་ངེས་ཡོང་ཆེད་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་སྔ་ས་
ནས་བྱེད་དགོས།

སྤྱི་ཡོངས་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཐབས་བྱུས་གཞན་ཞིག་ནི།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་རེའུ་མིག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་དེ་རེད། སྐབས་
རེ་རྒྱ་ནག་ལ་ག ྲོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་སྲིད་པས། ཁྱེད་རང་གིས་དུས་ཡུན་འདིར་གཞིགས་ནས་
ལས་དོན་གྲ་སྒྲིག་བྱ་ཆོག གནས་སྟངས་དེའི་འོག་ཁྱེད་རང་གི་
སྙན་ཐོ་དེ་བེད་སྤྱོད་ཉིས་ལྡབ་འབྱུང་སྲིད། ཁྱེད་རང་གིས་སྙན་
ཐོར་ལས་ཀ་ཐེངས་གཅིག་བྱས། འོན་ཀྱང་སྙན་ཐོའི་ནང་གི་དཔྱད་
ཞིབ་དེ་བརྗོད་གཞི་ལ་གཞིགས་ནས་བེད་སྤྱོད་ཐེངས་གཉིས་དང་
དེ་ལས་མང་བ་བྱ་ཆོག བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ལོ་ཁ་ཤས་རྗེས་ལ་ཡིན་
ཡང་། ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་གནད་
དོན་གང་དང་གང་། བརྗོད་གཞི་ཁག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་
ཤེས་རྗེས། རང་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་སྤྱད་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་
སྡེ་ཁག་ལ། རྒྱ་ནག་གིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཏུ་ཁས་ལེན་
བྱས་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་
འཇུག་ཐུབ།
གོང་ལ་སྙན་ཐོ་བེད་སྤྱོད་བསྐྱར་དུ་བྱས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
བའི་ཐབས་བྱུས་དེས་གནད་དོན་ཚང་མར་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་
ཀྱི་མེད། ལྷག་པར་དུ་མགོ་རྙོག་དང་དོགས་འདྲོག་ཆེ་བའི་གནད་
དོན་ཁག་ལ་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དཔེར་ན། དུས་བཀག་
བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར།
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་
ནང་དཔེར་མཚོན་བཞག་ན། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་གཅིག་པུས།
རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཐབ་ཐང་ག
ོ
ྲོས་མཐུན་འ ོག་ཏུ་
སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི ་ཐབ་ཐང་རྣམས་ཁ
ོ
ོངས་སུ་རྩི ་བ་ལས།

གྲོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ག ྲོས་མཐུན་གྱི་འ ོས་འགན་སྒྲུབ་ཆེད་ལས་དོན་ག་རེ་སྤེལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་མཁོ་
སྤྲོད་བྱ་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ནི།

• མ
 ནར་གཅོད་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉིན་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

• ད པལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྙན་ཐོ་འབུལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་མོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

• བུ
 ད་མེད་ལ་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པ་བཟོ་བའི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྣན་ཐོ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
• བ
 ྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

• ད བང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར།
ཉིན་དེ་རང་ལ་ཕུལ་ཡོད།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་གྲོས་མཐུན་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་
འོག་ཡོད་པའི་ཐོབ་ཐང་བྱེ་བྲག་པའི་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་བསྐྱར་
ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་
ཁས་ལེན་གྱིས་མིང་རྟགས་བཀོད་མེད་པས་ཡིན།

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ནང་གསལ་འདོན་བྱས་པའི་
གལ་ཆེའི་གནད་དོན་རྣམས་ནི་ཕལ་ཆེ་བ་མཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཆེད་ལས་ཚན་པ་ཁག་
དང་། ཆིངས་དོན་ཚན་པ་ཁག དེ་བཞིན་མཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་དང་གཅིག་
མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འདི་ཡིས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡིན་པ་
སྟོན་གྱི་ཡོད་ལ། གལ་ཏེ་ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ། སྤྱི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་དང་། ཕུགས་འཕེར་
བའི་ཡར་རྒྱས་དང་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་ཡོང་ངེས།’’
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་
འཛིན་མེ་ཤ་ལེ་བྷ་ཆི་ལེ་ཊ། (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉིན།)
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ལེའུ་དྲུག་པ།

ཡིག་ཆ་བསྡུ་རུབ།
ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཁག་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་
གནས་ཚུལ་དང་དཔང་རྟགས་རིགས་ག་རེ་སྤྱོད་དགོས།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ཁྱེད་རང་གིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆ་རྣམས། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་
སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོ་འགོད་ཆེད་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། རྒྱུ་ཆའི་ནང་གཤམ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་
ཡིག་ཆ་རྣམས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད།

• འ བྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱལ་ནང་གི་ལས་ད ོན་འཆར་
གཞི་དང་འགལ་ཟླར་སོང་བའི་སྙན་ཐོ།

• ག
 ཞུང་གིས་ཞིང་ཆེན་དང་ས་གནས་སུ་སྔོན་རྩིས་དང་ཐོན་

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་དྲང་བདེན་མིན་

པ་དང་། རྡོག་རོལ་བཏང་བ། ལོག་པར་སྤྱོད་པ་
བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་འདོན་ཡང་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད།’’

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
འགན་འཛིན་མེ་ཤ་ལེ་བྷ་ཆི་ལེ་ཊ།
(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ཉིན།)

ཁུངས་གཞན་རྣམས་བགོ་བགྲེམ་བྱས་པ་སོགས་ཐབས་ལམ་
མམ་སྒྲིག་གཞི ་ཡ ོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི ་ཡ ོངས་
གྲགས་གནས་ཚུལ།

• ཡ
 ོངས་གྲགས་སུ་ཡོད་པའི་ཁྲི མས་ཁང་གི་གྲངས་ཐ་ོ དང་
དཔྱད་ཁྲའི་གྲངས་ཐོ།

• ག
 ཞུང་ངམ་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་གསལ་བརྡ། དཔེར་ན་སྤྱི་དམངས་
ལས་དོན་ནམ་ཁྲིམས་ཞིབ། བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་སོགས་ཀྱི་
གསལ་བརྡའམ་ཡང་ན་གཞུང་འབྲེལ་འཕྲོད་བསྟེན་སྙན་ཐོ་
ལྟ་བུའོ།

• ཁ
 ྱེད་རང་གིས་ལས་དོན་སྤེལ་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་

ཤུགས་རྐྱེན་ཡོད་པའི་གལ་ཆེའི་གཏམ་བཤད་དམ། གཞུང་
འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་བྱུས་ཐོག་སྤེལ་བའི་
གནས་ཚུལ།
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• ལ
 ས་རིགས་སྡེ་ཚན་ནམ་ཆེད་ལས་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་སྲིད་
བྱུས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཀ ོད་ཁྱབ།

• ག
 ཞུང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་གཞུང་གི་ཡན་

ལག་ལས་ཁུངས་སམ་ལྟེ་གནས་ཁང་ཁག་གིས་ཁྱབ་སྤེལ་
བྱས་པའི་ཉམས་ཞི བ་སྙན་ཐའམ་བཀ
ོ
ོད་ཁྱབ།

• རྒྱ
 ་ནག་གི་ཤེས་ཡ ོན་ལྟེ་གནས་ཁང་ཁག་གི་བཟོ་བཅོས་མ་
བྱས་པའི་གྲངས་ཐོ་དང་ཉམས་ཞིབ་ཡིག་ཆ། ཉམས་ཞིབ་
གཞན་སོགས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་གྲངས་ཐོའི་
རེའུ་མིག

• ག
 ཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ཚོང་ལས་ཁང་གིས་མི་སྒེར་པ་ཞིག་ལ་
ཞབས་ཞུའམ་ཅ་ལག་བཙོང་རྒྱུ་མིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས།

• ག
 ཞུང་ནང་ཁུལ་དང་གཞུང་གཞན་པས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་
སྦ ྱོང་བརྡར་ལས་གཞི ་ཁག་གི་སྙན་ཐ།ོ

• ག
 ཞུང་གི་དམངས་སྤ ྱོད་གནས་ཚུལ་ཡིག་མཛོད་ནས་མི་མང་
ལ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གཞན་དང་།

གཞུང་གི་བརྒྱུད་རིམ་གཞན། དེའི་ནང་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་དོན་དང་། སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་གྲངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་ཀྱང་ཚུད་ཡོད།

• ད ོ་ཕོག་སོང་བའི་མི་ཚོགས་སམ་མི་སྒེར་བ། ལས་བྱེད་རུ་

ཁག་བཅས་ལས་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་ནམ་བཅར་འདྲི་བྱས་
པའི ་གྲུབ་ད ོན།

• སྤ
 ྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་དུ་སྤེལ་བའི་ཁྱེད་རང་ཡིད་ཆེས་བྱ་སའི་
གལ་ཆེ འི་དྲན་ཐ།ོ

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མི་སྒེར་གྱི་གནས་
ཚུལ་ཡག་པོའི་རིགས།

• ཡ
 ིད་ཆེས་ཡོད་པའི་མི་སྣ་ཕན་ཚུན་བར་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱས་
པའི་ཡིག་ཐག་ལ
ོ
ོ་རྒྱུས། བརྙན་ཐུང་། པར་བཅས།

ཡོངས་གྲགས་སུ་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆའི་ནང་། ངོས་འཛིན་ལག་ཁྱེར་ཨང་གྲངས། སྐྱེས་ཚེས། ཁ་བྱང་།
མིང་ཆ་ཚང་སོགས་མི་སྒེར་བ་ཞིག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་གྲངས་ཐོ་ཕྱིར་འཐེན་ནམ་སྦས་རྒྱུ་བརྗེན་མི་རུང་།
གློག་ཆས་སུ་གསོག་འཇོག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆ་
མང་པོ་ཞིག་ངོས་འཛིན་བདེན་དཔང་དང་།
ཉར་ཚགས་བྱེད་ཁག་པོ་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་
དམིགས་བསལ་གྱི་མཉེན་ཆས་དང་། སྲ་སྡེར་ལོགས་ཁ། གསང་
ཚིག་གིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དྲ་ཐོག་ཁ་བྱང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་
པའམ། ག ློག་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆའི ་བདེ་འཇགས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་
བའི་ཐབས་ལམ་གཞན་བསྟེན་རྒྱུ་གལ་ཆེ། གོང་གི་ཐབས་ལམ་
དེ་དག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ན། གནས་ཚུལ་གསོག་འཇོག་བྱ་ཡུལ་
ལམ་ལྟ་ཀློག་ཆེད་ཀྱི་གློག་ཆས་ལག་ཁྱེར་གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
གློག་བྱང་སོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་ཡང་ཕན་
ཐོགས་ཡོད།
ཁྱེད་རང་གིས་བསྡུ་རུབ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་
ཚང་མ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཁག་པོ་ཡིན་པ་དང་།
གཞུང་གིས་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་གྲངས་ཐོ་ཏག་
ཏག་ཡིན་མིན་ཁྱེད་རང་དོགས་པ་སླེབས་སྲིད། སྐབས་རེ་གཞུང་
གིས་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་གྲངས་ཐོ་ནས། ཁྱེད་རང་ལ་མཁོ་བའི་
གནས་ཚུལ་མི་རག་པ་ཡོང་སྲིད། དཔེར་ན་གྲངས་ཐོ་རྣམས་ཡོང་
འབབ་དང་མི་རིགས། ས་ཁུལ་སོགས་ལ་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཡོད་པ་
ཁག་པོ་ཡིན་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱི་
གྲངས་ཐོ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ན་ལེགས། དེ་བཞིན་གཞུང་གི་གྲངས་

གནས་སྟངས་གཞན་གྱི་འོག གནས་ཚུལ་དང་
འདམ་ག་མང་བའི་རྐྱེན་གྱིས། ལམ་སྟོན་བསམ་
འཆར་གང་མཇུག་སྐྱོང་བྱ་བར་དམིགས་བཀར་
དོ་སྣང་བྱ་དགོས། རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ཁག་ལ་དྲི་བ་ག་རེ་འདྲི་
དགོས་བཅས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་སྲིད་པས།
གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་རྒྱུ་ཆ་མང་པོ་མེད་པའི་རུ་ཁག་ཆུང་ཆུང་
གཅིག་ནང་དུ། མཇུག་སྐྱོང་འོས་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ད ོ་སྣང་
དང་། རུ་ཁག་གཞན་གྱིས་གསར་སྣོན་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཁྱེད་རང་
གིས་ཐུབ་ཀྱི་ཡ ོད་ཚེ ་ད ོན་ཕན་ཆེ ་བ་ཡ ོད།

དེར་ཁྱེད་རང་གིས་
གནད་དོན་དང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལས་དོན་སྤེལ་མི་
ཐུབ་པ་ཡོང་ཡང་། དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ནང་འདིས་ཁྱེད་རང་
དང་ཁྱེད་ཀྱིས་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་འདོད་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད།

ཐ་བེ
ོ ད་སྤ ྱོད་བྱེད་པར་གནས་ཚུལ་ག་རེ ་ཆད་ཡ ོད་དང་། སྔ་ཕྱི་མི་

མཐུན་པ། ཡང་ན་ཚུལ་མཐུན་མིན་པ་གསལ་ས ྟོན་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ །
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ལེའུ་བདུན་པ།

བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ།
ཕན་ཐོག་དང་བདེ་འཇགས་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་
ཡིག་ཆ་བསྡུ་རུབ་དང་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཚུལ་གང་
འདྲ་ཡིན་ནམ།

ཁྱེད་རང་གིས་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་གང་ལ་དམིགས་ནས་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་དང་། གནས་ཚུལ་ག་རེ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཐག་གཅོད་
ཟིན་ཚེ་ལས་ཀ་ཕྱེད་ཀ་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་རེད། དེའི་རྗེས་གདོང་ལེན་བྱ་དགོས་པ་ནི་སྙན་ཐོ་གང་འདྲ་འབྲི་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཉམ་
ཞུགས་ཡོང་བར་སྔར་ལས་རྒྱ་ཆེ་ལ་
བདེ་འཇགས་ལྡན་པའི་ཁོར་ཡུག་
བསྐྲུན་ཏེ། མང་ཚོགས་ངོས་ནས་
མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་
གཏོང་དགོས།’’

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་འཛིན་མེ་ཤ་ལེ་བྷ་ཆི་ལེ་ཊ།
(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན།)

གལ་སྲིད་རང་དང་རང་གི་ཚོགས་པ་ལ་སྔོན་ཚུད་ནས་དོ་སྣང་
དམིགས་བཀར་བྱ་ཡུལ་གྱི་བརྗོད་གཞི་ཡོད་ཚེ། དཔེར་ན་དབང་
པོ་སྐྱོན་ཅན་ནམ་སྲོག་ཐོག་ཁྲིམས་ཆད་ལྟ་བུ། རང་གིས་རྒྱལ་
ནང་གི་མི་མང་ཆེད་བྲིས་པའི་སྙན་ཐོ་ནས་དང་། མཉམ་ལས་བྱེད་
མཁན་གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བེད་
སྤྱོད་བྱ་ཆོག ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱལ་ནང་དུ་འགྱུར་བ་འག ྲོ་བར་ཤུགས་
རྐྱེན་ཡ ོད་པའི ་ལས་ད ོན་གལ་ཆེ ན་བྱེད་ཀྱི་ཡ ོད་ལ།

ཁྱེད་རང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་ནང་གི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་འདྲ་
མིན་ལ། བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་བའི་སེམས་འགུལ་དང་རེ་སྐུལ་བྱེད་
པའི་སྒང་ལ། འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྣམས་མི་གཞན་ལ་ཡང་
བརྒྱུད་སྐུར་བྱ་ཆོག
ཁྱེད་རང་གིས་བྱེད་པའི་ལས་ཀས་
དཔྱད་ཞིབ་དང་ལམ་སྟོན་ཐུབ་པའི་
ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་མང་པོ་ཞིག་
བསྡུ་རུབ་བྱོས།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱུ་མཚན་
གཞན་ཞིག་གི་ཆེད་སྙན་ཐོ་འབྲི་ཡི་
ཡོད་ན། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་
མཇུག་སྐྱོང་ལས་དོན་ཆེད་གནས་
ཚུལ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་དམ།
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སྐབས་རེ་ཁྱེད་རང་གཅིག་པུས་སྙན་ཐོ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འབྲི་རྒྱུ་
ཁག་པོ་ཡོད་སྲིད། ཁྱེད་རང་ལ་ནུས་པ་དང་། གནས་ཚུལ་ཆ་
ཚང་བ་མེད་སྲིད། ཁྱེད་རང་གིས་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ནས་གོ་བདེ་
པོ་འབྲི་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྲིད། ཡང་ན་སྙན་ཐོ་འབྲི་བར་ཁྱེད་རང་ལ་
བདེ་འཇགས་མེད་སྲིད་པས། གཤམ་ལ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་
བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཐབས་བྱུས་གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པ་ཁག་ཅིག་
བཀོད་ཡོད།

ཁྲི མས་ལུགས་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གླ་ཆ་མི་དག ོས་

པའི ་ས ྒོ་ནས་མཉམ་ལས་སམ། ཤེས་ཡ ོན་ལྟེ་གནས་
ཁང་དང་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུ་ནི །

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་
ལུགས་སྒྲོམ་གཞིར་ཉམས་ཞིབ། གཞུང་འབྲེལ་གྲངས་ཐོ་དང་
ཤེས་ཡོན་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་གཞིའི་རེའུ་མིག་ལ་ལྟ་ཀློག
བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་དང་ལམ་སྟོན་ལས་གཞི་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་
པ། ཡང་ན་དབྱིན་ཡིག་ཡིག་སྒྱུར་རམ་དག་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་
ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད།
དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ནང་མི་ཚང་མའི་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པས། ཚོགས་
པ་གཞན་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་
བསམ་འཆར་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཐུན་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཐུབ་
པ་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱ་ནག་ཚུད་པའི་གཞུང་ཁག་ཅིག་

གམ་གཞུང་གི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་གིས།
ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་བཏོན་པའི་
ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་
རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད་པ་དང་། ལག་
བསྟར་ཐོག་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་
མི་བྱེད་པ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ནང་གི་ཚོགས་སྡེ་གཞན་
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དང་དེའི་སྐོར་གླེང་མོལ་ཙམ་ཡང་མི་བྱེད་པ་
ཡོང་སྲིད།

རྒྱ་ནག་ནང་མཚན་མཐུན་ཆགས་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་
དང་མ་ནིང་རིགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་ཀྱི་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ཚོགས་
སྡེ་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚན་པ་ཁག་

ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པར་ཚད་འཛིན་ཤུགས་
ཆེན་བྱེད་པ་དང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་བརྒྱུད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་བས་གལ་གནད་ཆེ་བ་ནི་རྒྱ་
ནག་ནང་མཚན་མཐུན་ཆགས་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་
དང་མ་ནིང་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་དོན་དངོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡོང་བར་སྨན་པའི་
སྲིད་ཇུས་འཛིན་པར་ཞུ་གཏུག་བྱ་སའི་ཁོར་ཡུག་
རྒྱུན་གནས་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།’

རྒྱ་ནག་གི་མཚན་མཐུན་ཆགས་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་དང་མ་ནིང་
རིགས་ཀྱི་ཆེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ག་དུས་ཡིན་ཡང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་
དོན་སྤེལ་སྐབས་ཉེན་ཁ་ཡོད་མེད་ཉམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་
དང་། ལས་དོན་རྐྱེན་ཀྱིས་ཉེན་ཁ་དང་ཤུགས་རྐྱེན་
ཆུང་དུ་གཏོང་ཐབས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་བསམ་
ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

• ཁ
 ྱེད་རང་གིས་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་མི་སྣ་དང་ག་དུས་ཐུག་
ན་བདེ་འཇགས་ཆེ་བ་ཡོད་མེད་ཐག་བསམ་ཞི
ོ
བ་བྱ་དག ོས།
གང་ཡིན་ཟེར་ན་གུང་གསེང་དང་། དུས་དྲན། ལྷན་ཚོགས་
ཆེན་པོ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཁྱེད་རང་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་
ཡུལ་མི་སྣ་གཉིས་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་
ཉེན་ཁ་ཡོད་སྲིད།

• ག
 ནས་སྟངས་ཛ་དྲག་འོག བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཁ ོར་ཡུག་ནང་
ཡ ོད་པའི ་ཁྱེད་རང་གི་ལས་ར ོགས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་

གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པར་ཁས་ལེན་བྱ་དགོས་ཆགས་
སྲིད། དེ་ནི་ཉེན་ཁ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡིན།

19

ལེའུ་བརྒྱད་པ།

ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ།
དཔེ་མཚོན་དང་། རྒྱུ་ཆ།

ཀ༽ དཔྱད་ཞི བ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན།

གོང་དུ་གྲོས་བསྡུར་ཟིན་པ་ལྟར། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཁག་ཅིག་ཁ་གསལ་པོ་དེ་ཙམ་མེད། དེ་དག་ནང་འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་ལ་མུ་
མཐུད་འབད་བརྩོན་བྱོས་ལྟ་བུའམ། རྒྱ་ཆེ་རུ་ཐོངས་སོགས་བརྗོད་ནས་རེ་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་གཞན་
རྣམས་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད། ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ནང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་ལམ་ས ྟོན་བསམ་འཆར་
ཞི ག་ལ་དཔེ་མཚོན་དུ་བལྟ།
ཁྱིམ་གྱི་འཚེ་བ་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་དང་དེའི་ཁྱབ་ཚད་གསལ་པོ་བཟོས་ཏེ། འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་འདོད་
མོས་འདྲ་མིན་ཆ་ཚང་དང་ཕོ་མོའི་ངོས་འཛིན་འདྲ་མིན་བྱེད་མཁན་གྱི་བུད་མེད་དང་ཕྲུ་གུ་བུད་མེད། མི་སྒེར་པ་
བཅས་ཚང་མར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོས། (སུ་ཝེ་ཌན།)
ཁྱེད་རང་གིས་གཞུང་གིས་ལམ་ས ྟོན་བསམ་འཆར་ལག་བསྟར་བྱས་ཡ ོད་མེད་རག་ཞི
ྟོ
བ་གང་འདྲ་བྱ་དག ོས་སམ།
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དང་པོར། ལམ་ས ྟོན་བསམ་འཆར་དེའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེ ན་རྣམས་དབྱེ་བ་འབྱེད་དག ོས།

• ད ེའི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་ནམ།

‘འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ།’

• སུ
 ས་ཟེར་ན།

‘འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་འདོད་མོས་འདྲ་མིན་ཆ་ཚང་དང་ཕོ་མོའི་ངོས་འཛིན་འདྲ་མིན་བྱེད་མཁན་གྱི་བུད་མེད་དང་
ཕྲུ་གུ་བུད་མེད། མི་སྒེར་པ་བཅས།’

• ག
 ཞུང་གིས་དམིགས་ཡུལ་དེ་གང་འདྲ་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

ལས་རིམ་གཉིས་ཡོད།
༡ དེའི་ཁྱབ་ཚད་གསལ་པོ་བཟོ་བ།(གནོད་འཚེ་འཕོག་ཡུལ་སུ་ཡིན་ནམ།
གནོད་འཚེ་བཟོ་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ།)
༢ ཁྲིམས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའམ་ཁྲིམས་དེ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་བ།

• ཚ
 ད་གཞི་གཙོ་བོའམ་བརྡ་མཚོན་བྱེད་གཙོ་བོ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

གལ་སྲིད་དེ་དག་སྔོན་ཚུད་ནས་ཡོད་ཚེ་ཁྱེད་རང་ལ་དེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཐོབ་སྲིད་དམ། གལ་སྲིད་དེ་དག་མེད་ཚེ་
(བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་རུང་བ།) འདི་རང་གི་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་འཇུག་ཆོག
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གཉིས་པར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་གཙོ་བ ོ་རྣམས་ང ོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་སྲིད།ཕྱི་སྲིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་ཆ་ཚང་འབུལ་དགོས་པས། གོ་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་མཐུད་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འགན་
ཁུར་སྲིད་མོད། ལག་ལེན་དངོས་ལ་སུས་སྟངས་འཛིན་འགན་འཁུར་བྱེད་སྲིད་དམ།

ག
 ོང་གི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཐོག འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཁག་ནི། ཁྲིམས་ཞིབ་
ལས་ཁུངས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་སྤྱི་དམངས་ལས་དོན་ཁང་ཡིན་སྲིད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་
བུད་མེད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ཐད་འགན་ཡོད་སྲིད་ལ། ཁྱིམ་གྱི་འཚེ་བ་
ལས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་མཁན་བུད་མེད་དང་ཕྲུ་གུར་སྡོད་ཁང་མཐུན་སྦྱོར་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་
སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ། ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཁག་
དང་རོགས་ཚོགས་བཅས་ཡིན་པ་རེད།
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ཡིག་ཆ་འདྲ་མིན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདི་ལག་ལེན་བསྟར་བར་ལས་ད ོན་ག་རེ་སྤེལ་ཡོད་མེད་
ཤེས་བར་ཕན་ཐོགས་སྲིད།

• ཞ
 ིང་ཆེན་དང་གྲོང་ཁྱེར་རིམ་པར་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལག་བསྟར།

• ཁ
 ྲིམས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་དང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞུང་གི་ཐབས་ལམ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ།

• ཆ
 ེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་རྩོད་ལས་ཁང་དང་ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་བཅས་ཀྱིས་དཔྱད་ཁྲའི་ལམ་
སྟོན་ཁག་ངོས་འཛིན།

• ད མའ་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་ཁག་གི་གྱོད་གཞིའི་གྲུབ་དོན།

• ཤ
 ེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་ཁག་དང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་

བུད་མེད་མཐུན་ཚོགས། རོགས་ཚོགས་ཆེ་གྲས། སྤྱི་ཚོགས་
ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་དང་སྤུས་ཚད་
ཀྱི་གྲངས་ཐོ།

• བ
 རྒྱུད་ལམ་ཆེ་ཁག་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ།
• དྲ ་ཐོག་ཏུ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ།

འགྲོ་བ་མི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ་ཁག་ལ་ཕུལ་བའི་
སྙན་ཐོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ་ཁག་
གི་ངོས་ནས་བཏོན་པའི་སྙན་ཐོ་ཁག་ནང་གནས་
ཚུལ་གལ་ཆེན་པོ་དང་ཕན་ཐོག་ཆེ་བའི་དཔྱད་
གཞི་རིགས་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞིན་སྣང་མེད་དུ་ལུས་པའི་རིགས་དང་
སྣང་མེད་དུ་ལུས་པའི་དབང་གིས་དེ་བས་དཀའ་
ངལ་ཆེ་བ་འཕྲད་ཉེན་ཆེ་བའི་རིགས་བཅས་
ངོས་འཛིན་གསལ་འདོན་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོག་
ཡོང་གི་ཡོད།’

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐང་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གཞོན་པ་ཟུར་བ་ཀེ་ཊ་གྷེལ་མོར་མཆོག་ནས།
(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ཉིན།)
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ལས་དོན་སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀའི ་སྤུས་ཚད་ཡག་པ ོ་ཡ ོད་པ་བཟ་རྒྱུ་
ོ གལ་ཆེ། ད་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་

བསམ་འཆར་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་རྣམས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཟིན་པས། རྒྱལ་ཚོགས་སམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་
གནད་དོན་དེ་རིགས་ཐོག་སྤྱི་ཡོངས་དང་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གང་ནས་བསྡུ་རུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

• ཁྱིམ་གྱི་འཚེ་བའི་གནད་དོན་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་མཐུན་གཉིས་ཀྱི་འོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ལ་འོས་འགན་ཡོད། དེ་གཉིས་ནི་
བུད་མེད་ལ་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་བཟོ་བའི་གྲོས་མཐུན་(CEDAW16)དང་། བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་གྲོས་མཐུན་
(CRC17 )བཅས་ཡིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གྲོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་དེ་གཉིས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་གནས་བབ་ལ་རྟོག་

ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ། གལ་སྲིད་བསྐྱར་ཞིབ་ལས་རིམ་གཅིག་འཚོག་འཆར་ཡོད་པའམ་འཚོགས་ཟིན་ཡོད་ཚེ། དེས་
ཁྱེད་རང་གི་ལས་དོན་ཆེད་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། དེ་ཡང་རྡོ་
གཅིག་གིས་བྱིའུ་གཉིས་བསད་ཅེས་པ་ལྟར་ཡིན།.

• ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོ་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་18འཁྲིག་སྤྱོད་འདམ་ག་དང་ཕོ་མོ་ངོས་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་
བའི་འཚེ་བ་དང་དབྱེ་འབྱེད་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གིས་གནད་དོན་
དེར་དོ་སྣང་བྱས་ཚེ། ཆེད་ལས་ཚོགས་ཆུང་དེའི་སྙན་ཐོ་ལས་གོ་རྟོགས་གསར་པ་དང་། གཞུང་གི་ལག་བསྟར་ལ་
རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆ་རག་ངེས།

བློ་ཁ་ནང་ལ་བགུགས་སྟེ། རང་ཉིད་ཀྱི་རིན་ཐང་
ལྟ་ཚུལ་དང་། རང་གི་ལྟ་གྲུབ། རང་གི་རེ་འདོད་
བཅས་ངོས་འཛིན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱོས།
སྤྱི་ཚོགས་དྲང་བདེན་དང་ཁྲིམས་གྱི་མདུན་སར་

• ད ེ་དང་མཉམ་དུ་ཁྱེད་རང་གི་རྒྱ་ནག་ནང་འཁྲིག་སྤྱོད་འདམ་ག་དང་ཕོ་མོ་ངོས་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་འཚེ་བ་

འདྲ་མཉམ་གྱི་ཆེད་དུ་ལག་ལེན་བྱོས།’

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་མེ་ཤལ་བྷ་ཆི་ལེ་ཊ་མཆོག་ནས།
(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན།)
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དང་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྙན་ཐོ། དེ་ཡང་ཁྱིམ་གྱི་འཚེ་བའི་འབྲེལ་བ་ཚུད་ཡོད་པ་དེ། དུས་བཀག་བསྐྱར་
ཞིབ་དང་དེ་ལས་བརྒལ་ནས། ད ོ་སྣང་ཡ ོད་མཁན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ ད་ལས་པ་ལ་ཐད་ཀར་བསྐུར་ཆོག དེ་ཡང་འཁྲིག་
སྤྱོད་འདམ་ག་དང་ཕོ་མོ་ངོས་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་འཚེ་བ་དང་དབྱེ་འབྱེད་ཐོག་གི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཆེད་
ལས་པ། བུད་མེད་ལ་དབྱེ་འབྱེད་ཐོག་གི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་། བུད་མེད་ལ་འཚེ་བའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་རྟོག་
ཞིབ་པ་སོགས་ཡིན་སྲིད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཞན་པ་ཡང་ཡོད་སྲིད།

ཕལ་ཆེར་གནས་ཚུལ་འདི་སྤེལ་བདེ་བ་ཡོད་ངེས། རྒྱུ་མཚན་ནི་གཞུང་གིས་གཞེན་སྐུལ་དགོངས་འཆར་འདི་ངོས་ལེན་
བྱས་ཡོད་ལ། རྒྱལ་ནང་དུའང་གནད་དོན་འདིར་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཉམས་
ཞིབ་ལས་གཞི་དང་། རྒྱ་ནག་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན་དང་ཆེད་མཁས་པ། ཁྲིམས་ལུགས་སྡེ་
ཁག་ལྟ་བུ་གཞན་དག་མཉམ་དུ་ལས་ད ོན་སྒྲུབ་པའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་ཡོད། སྐབས་རེར་ཁོ་ཚོར་རྩོམ་སྒྲིག་གི་བྱ་བར་
རོགས་བྱེད་འཇུག་པའམ་དགོངས་འཆར་འདོན་འཇུག་ཆོག་ལ། ཡང་སྐབས་རེར་ཁོ་ཚོས་ཡིག་སྒྱུར་བྱ་ཐུབ་སྲིད་ལ།
མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་སྙན་ཐོ་འབུལ་བར་རེ་བའང་ཞུ་ཆོག

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་ལ་སྙན་ཐོ་སྤྱད་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་སྐབས། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་གཞུང་

(སུ་ཝེ་ཌན)་ལ། རང་གི་སྙན་ཐོའི་གྲུབ་ད ོན་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐབས་ཡག་ཤོས་ཤིག་ལ་བསམ་བློ་ངེས་པར་དུ་
གཏོང་དགོས། འོན་ཀྱང་དེར་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་གཅིག་པ་འདོན་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཡང་ཡོད་སྲིད། (དུས་
བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ལ་བལྟས་ན་ཤེས་ཐུབ།) ཡང་ན་རྒྱ་ནག་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མེད་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཡོད་ལ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་
བྱིས་པའི་ཤེས་ཡོན་ཐེབས་རྩའི་ལས་ཁུངས་ཀྱང་ཡོད་པས། གནད་དོན་དེ་དག་ནི་ཁོ་ཚོའི་ལས་དོན་གྱི་གལ་ཆེའི་
བརྗོད་གཞི་ཡིན་པས། ལས་ཁུངས་དེ་དག་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་ཐོའི་འདྲ་བཤུས་བསྐུར་ཐུབ་བམ།

ཁ༽ ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ད ོན་འག ོ་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐགས་པའི
ོ
་རྒྱུ་ཆ་འཕར་མ།

ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གོ་རྟོགས་མཐོ་རུ་གཏོང་བའི་རྒྱུ་ཆ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གིས་དུས་བཀག་
བསྐྱར་ཞིབ་རྗེས་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ལོར་སྙན་ཐོ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་བྱ་བར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད། རྒྱུ་ཆ་ཁ་ཤས་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པ་དང་བརྒྱུད་
རིམ་ལ་དམིགས་པ་རེད་(རྒྱ་ཡིག་ནང་མེད་སྲིད།)

• འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་ (OHCHR) གི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ལམ་སྟོན་
ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་དམིགས་པའི་ཡིག་ཆའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་དབྱིན་ཡིག་19དང་
རྒྱ་ཡིག་20ཐོག་ཡོད།

• འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་གིས་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་21ཞིག་(རྒྱ་ཡིག་ཐོག་མེད་)དང་པར་རིས་གནས་ཚུལ་
ཡག་པོ་22ཁག་ཅིག་བཏོན་ཡོད།

• འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་གིས། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དང་མཇུག་སྐྱོང་ལས་དོན་ཐོག

སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་ཆེད་དུ་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་23ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་བེད་སྤྱོད་ཆེ་བའི་ལམ་སྟོན་དང་རྒྱུ་ཆ།
དེ་བཞིན་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་སྡེ་ཚན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད།

• རྒྱ་ནག་ལ་དམིགས་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་གིས། རྒྱ་ནག་ཐོག་གི་བསྐྱར་ཞིབ་གནས་ཚུལ་24ཞིག་
བཏོན་ཡོད་པ་དང་། དེས་ཁྱེད་རང་གི་ཉམས་ཞིབ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་སྐབས་ཕན་ཐོགས་ངེས། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ལ་བཏོན་པའི་ལམ་
སྟོན་བསམ་འཆར་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་(དབྱིན་ཡིག་དྲ་རྒྱ་25གཅིག་པུའི་ཐོག་ཏུ་ཡོད།)

• དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་གནས་བསྡུས་རེའུ་མིག་26དང་། གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་
བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཡང་ཡོད།

• ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བདེ་བའི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་འདུག https://youtu.be/HVMx6XxY70k

• རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཀྱི་རེའུ་མིག་27ནི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་

བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་གཞན་ལ་མཇུག་སྐྱོང་ལས་དོན་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གང་འདྲ་
གཏོང་དགོས་པ་ཤེས་ཆེད་གལ་ཆེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། (དཔེར་ན་གྲོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་28ངམ་དམིགས་བསལ་ལས་དོན།29)
ག་དུས་ཡིན་ཡང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཤེས་ཆེད་དུ་དབྱིན་ཡིག་དྲ་རྒྱར་ལྟ་ཀློག་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་སྐབས་རེ་ཡིག་
སྒྱུར་འགོར་འགྱངས་ཡོང་སྲིད།

རྒྱུ་ཆ་གཞན་རྣམས་མི་ཚོགས་བྱེ་བྲག་ལ་དམིགས་པ་ཡིན།

• རྒྱ
 ་ནག་གི་འག ྲོ་བ་མིའི་ཐབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོ
ོ
བ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་30
གཅིག་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་སྤེལ་ཡོད།

• རྒྱ
 ་ནག་ནང་གི་འག ྲོ་བ་མིའི་ཐབ་ཐང་ཚོ
ོ
གས་པའི ་དྲ་ཐོག་ཏུ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཡོད་ལ། དེའི་ནང་དུས་བཀག་བསྐྱར་
ཞིབ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་31ཡོད།

གཤམ་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ལྷག་མ་རྣམས་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད།

• རྒྱ
 ལ་སྤྱིའི་མོ་ནང་ཁུལ་དང་ཕོ་ནང་ཁུལ་དགའ་རོགས་བྱེད་

མཁན། ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་མཚན་མ་ཡོད་མཁན་སོགས་ཀྱི་
ལྷན་ཚོགས་(ILGA)ཀྱིས། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ལ་
ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའི་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ་32ཞིག འཁྲིག་སྤྱོད་
འདོད་མོས་དང་ཕོ་མོ་ངོས་འཛིན། སྨྲ་བརྗོད་དང་ཁྱད་ཆོས་
བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལས་དོན་sབྱེད་མཁན་ཐོབ་ཐང་
སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཚོར་དམིགས་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད། དེ་
བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ARC33 གྱིས་ཡང་བཏོན་འདུག

• བྱིས་པར་ར ོགས་སྐྱོབ་ཅེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་

པའི་ཚོགས་པས། བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དམིགས་བསལ་དོ་
སྣང་བྱས་པའི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་34ཞིག་
བཏོན་འདུག དེ་ནི་ཁོ་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པར་
གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆེད་ཡིན།

• ཨེ་ཤི་ཡའི ་ཞི ་བདེ་རྒྱལ་མཚོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་ཐབ་ཐང་ལྟ་
ོ
ཞི བ་ཚོགས་པས་ལམ་སྟོན་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་དང་།

སྤྱོད་ཆེ་བའི་བརྙན་པར་རིགས་འདུག35

དེར་བེད་
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ཟུར་སྣོན།

གལ་ཆེ་བའི་བསམ་འཆར་ལམ་སྟོན་ཁག

གཤམ་ལ་ང་ཚོས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་བཏོན་པའི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཁག་ཅིག་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏེ་བཀོད་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡི་གེའི་ཚོན་མདོག་ནག་པོ་
ཡིན་པ་དང་། བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡི་གེའི་ཚོན་མདོག་དམར་པོ་ཡིན། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་གུག་རྟགས་ནང་བྲིས་ཡོད།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ།

• ༢༨.༣༣༧། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་རྣམས་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་ཞི་བའི་ཐོག་ཚོགས་པའི་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་
ཆེད། དགོས་ངེས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་རྟེན་དགོས། (སྦེལ་ཇེམ་)

• ༢༨.༣༣༨། རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་དང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཚོས་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་ཚོགས་པའི་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོང་བའི་འགན་ཁུར་ཁས་ལེན་བྱ་དགོས། (ཁཱོ་སེ་ཀྲ་རཱི་ཁ)

• ༢༨.༣༤༠། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཚོས་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་བསམ་བློའི་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་

། སྡིགས་ར་དང་སུན་གཙེ། མཇུག་འབྲས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་འཇུག་ཆེད་དུ་འཕྲལ་དུ་ལས་དོན་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས།
(ཨར་ལན་ཌེ)

• ༢༨.༣༣༥། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་སྤྱི་དམངས་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་
བྱ་དགོས། (སཱེ་པན།)

• ༢༨.༣༤༡། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ལས་དོན་སྤེལ་མཁན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་དང་
། གསར་འགོད་པ་ཚོར་བདེ་འཇགས་ལྡན་པའི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཆེད་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་ལ། ཁོ་ཚོར་
འཚེ་བའི་རིགས་འདྲ་མིན་ཚང་མ་སྤེལ་མཁན་ཚོར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་ཉེས་ཆད་གཏོང་དགོས། (ཨར་ཇིན་ཀྲི་ན།)

• ༢༨.༣༤༢། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཚོས་སྡིགས་ར་དང་སུན་གཙེ། འཁོན་ལན་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ལ་འཇུག་རྒྱུ་
ཡོད་པ་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས། (ལཱི་ཁན་སི་ཀྲན།)

ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར།

• ༢༨.༢༡༨། དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་ཞིབ་བརྒྱུད་རིམ་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་དང་། རྩོད་ལེན་པས་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་ཁྲིམས་རྩོད་
པར་འབྲེལ་བྱེད་པར་དགག་བྱ་མེད་པ་བྱ་དགོས། ནང་མིར་འཕྲལ་དུ་བརྡ་ལན་སྤྲོད་པ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་དགོས། (འཇར་མན།)

• ༢༨.༢༡༦། ཁྲིམས་རྩོད་པར་འཚེ་བ་དང་སུན་གཙེ་རིགས་ཚང་མ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ཁོ་ཚོས་རང་གིས་སྲུང་
སྐྱོབ་བྱ་ཡུལ་དོ་བདག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ལ་གེགས་དང་ཐེ་བྱུས་མི་འབྱུང་བ་བྱ་དགོས། (ཧྥེན་ལན་ཌེ)

• ༢༨.༢༢༡། ཁྲིམས་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་ལ། དཔྱད་

ཁྲ་ལག་བསྟར་ཐོག་ངོས་ལེན་བརྒྱུད་རིམ་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་བརྒྱུད་རིམ། དཔྱད་ཁྲའི་ཡིག་ཆ་དང་གནས་ཚུལ་བཅས་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་བཟོ་བའི་སྡིངས་ཆ་བཞི་པོ་དེ་མུ་མཐུད་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས། (ཁེར་ཇི་སེ་ཐན)

• ༢༨.༡༥༠། གཞུང་སྲིད་མགོ་རྟིང་སློག་པའི་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ཏེ། སྒེར་གྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་གཞི་རྩའི་རང་
དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་བྱེད་ལས་རྣམས། དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས། (ཨ་རི།)

• ༢༨.༢༡༣། དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་ཞིབ་བརྒྱུད་རིམ་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་། ཁྲིམས་ལུགས་ལམ་སྟོན་ཐོབ་རྒྱུའི་
ལམ་ཁ་བཅས་ངེས་པར་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས། ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཚུད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཚང་མ་གློད་གྲོལ་གཏོང་
དགོས། རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མཁན་དང་གཞན་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་ཚོར་སྡུག་སྦྱོང་འཚེ་བ་བྱེད་རྒྱུ་
མཚམས་འཇོག་དགོས། (ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།)

• ༢༨.༡༦༥། སྲོག་ཐོག་ཁྲིམས་ཆད་འཕོག་ངེས་པའི་ནག་ཉེས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་

ལ་མུ་མཐུད་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་དགོས། མི་མང་ངོས་ནས་ཁྲིམས་ཆད་དེ་རྩ་མེད་བཟོ་བར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་སེམས་ཤུགས་སྤོར་དགོས།
(ཆཱི་ལི།)

• ༢༨.༡༦༤། སྲོག་ཐོག་ཁྲིམས་ཆད་གནས་སྐབས་རིང་བཀག་འགོག་བྱེད་པའི་ལས་དོན་རིམ་པ་སྤེལ་དགོས་པ་དང་། དེ་དང་མཉམ་

དུ་ཁྲིམས་ཆད་དེ་འཕོག་སྲིད་མཁན་ཚོར། ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་དྲང་བདེན་གྱི་ཐོབ་དབང་ངེས་བར་དུ་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས།
(བྷེ་ར་ཛིལ།)
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བཀག་ཉར།

• ༢༨.༡༧༡། བཀག་ཉར་འོག་ཡོད་མཁན་ཚང་མའི་འབྲེལ་ཡོད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་ཞིབ་བརྒྱུད་རིམ་ཚུད་
པའི། ཝི་ན་གྲོས་མཐུན་ཐོག་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན་གྱི་ཁྲིམས་འོག་གི་ཐོབ་ཐང་རྣམས་བརྩི་སྲུང་བྱ དགོས། (སུ་ཝི་ཌན།)

• ༢༨.༡༧༠། སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་ལག་བསྟར་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། (ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ།)

• ༢༨.༡༨༡། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཐོག་གང་བྱུང་འཇུ་བཟུང་
བཀག་ཉར་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དགོས། (ཨེ་སི་ལན་ཌེ།)

• ༢༨.༡༧༦། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པར་དམིགས་བཀར་བྱས་པའི། ཟུར་འདོན་བྱས་པའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་
ཁྱིམ་ལ་བྱ་ར་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས། (སུད་སི།)

• ༢༨.༡༨༠། ཡུ་གུར་མི་རིགས་དང་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་གཞན་རྣམས་སྡེབ་ཏུ་རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་བཀག་ཉར་བྱེད་པ་
ཚུད་པའི། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བཀག་ཉར་རིགས་ཚང་མ་མཚམས་འཇོག་དགོས། དེ་བཞིན་ཟུར་འདོན་བྱས་པའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་
ཁྱིམ་ལ་བྱ་ར་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས། (འཇར་མན།)

འདུ་འཛོམས་དང་ཚོགས་པ། སྨྲ་བརྗོད་
བཅས་ཀྱི་རང་དབང་། གློག་ཆས་དང་དྲ་
ཐོག་རང་དབང་།

• ༢ ༨.༢༡༡། རྒྱ་ནག་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་འདོད་མཁན་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་དགོས་མཁོའི་ཆེད། ཆེད་ལས་
སྟངས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་འཕེལ་རྒྱལ་གཏོང་དགོས། (ཌན་མག)

• ༢ ༨.༢༠༥། ཧོང་ཀོང་ཚུད་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་སྨྲ་བརྗོད་དང་འདུ་འཛོམས། ཚོགས་པའི་རང་དབང་བཅས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་

འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། བྱེ་བྲག་ཏུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་དང་གཞན་ལ་དྲ་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོབ་པའི་རང་དབང་ལ་
གེགས་མེད་བཟོ་དགོས། (ཧྥ་རན་སི།)

• ༢ ༨.༢༠༦། གསར་འགོད་པ་དང་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་ལས་དོན་སྤེལ་བར་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཆེད། ཐབས་
ལམ་ལག་བསྟར་གང་ལེགས་ཡོང་བར་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས། (གྷེ་རི་སེ།)

• ༢ ༨.༢༠༧། སྨྲ་བརྗོད་དང་བསམ་བློའི་རང་དབང་ཡོད་པའི་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། གསར་འགོད་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་

སྐྱོབ་པ། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག རང་དབང་ངང་ལས་དོན་སྤེལ་
བའི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས། (ཨི་ཊ་ལི།)

• ༢ ༨.༢༠༨། གསར་འགོད་པ་དང་དྲ་ཐོག་ཟིན་བྲིས་པ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་དམིགས་པའི་གཞན་རྣམས་ཀྱི་སྨྲ་བརྗོད་དང་
གནས་ཚུལ་རང་དབང་ལ་གུས་བརྩི་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའི་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། (ལུ་སེམ་བྷོག)

• ༢ ༨.༡༩༩། ཁྲིམས་དང་ལག་བསྟར་གཉིས་སུ་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དགོས་ངེས་ཀྱི་བཅོས་བསྒྱུར་ཁག་མགྱོགས་
པོར་གཏོང་དགོས། (ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ།)

• ༢ ༨.༢༠༡། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བའི་ཐོག་ནས། དྲ་ཐོག་ཚུད་པའི་གསར་འགོད་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ལ་བཀག་
སྡོམ་རྣམས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས། (སུ་ཝི་ཌན།)

• ༢ ༨.༢༠༤། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་རྡོག་རོལ་མི་གཏོང་བར། མི་མང་ཚང་མས་བཀག་སྡོམ་མེད་པའི་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་།
དེ་ཡང་དྲ་ཐོག་བདེ་སྲུང་དང་གནས་ཚུལ་ཐོབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་བདེ་འཇགས་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས། (ཨི་སེ་ཏོ་ནིཡ།)

• ༢ ༨.༢༠༣། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་གནས་ཚུལ་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་བཟོ་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་དང་ལག་ལེན། ཞིབ་བཤེར་
སྟངས་འཛིན་ལྟ་བུ་རྩིས་མེད་གཏོང་བའམ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་དགོས། (ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།)

ཆོས་དད་རང་དབང་།

• ༢ ༨.༡༨༣། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ཚན་༢༢ གཞིར་བཟུང་གིས། བསམ་བློ་དང་དཔྱད་ཤེས།

ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་ལ་གུས་བརྩི་དང་སྲུང་སྐྱོབ། ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས། (ནིའུ་ཛི་ལན་ཌ།)

• ༢ ༨.༡༨༦། མི་སེར་ཚང་མས་ཆོས་དད་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ཆེད་དུ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་དགོས། དེ་བཞིན་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་རང་དབང་སྒོ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཉམས་ལེན་དང་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་དགོས། (ཨོ་
སི་ཀྲོ་རི་ཡ།)

• ༢ ༨.༡༨༢། རྒྱ་ནག་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་རང་དབང་ཐོག་ནས་སྒེར་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་
བཟོས་ཏེ། ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས། (ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ།)

• ༢ ༨.༡༨༥། ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འོས་འགན་ངེས་པར་འགྲུབ་པ་བྱ་དགོས། (པཱོ་
ལན་ཌི)

• ༢ ༨.༢༤། ཆོས་དད་རང་དབང་གི་དམིགས་བསལ་རྟོག་ཞིབ་པས། རྒྱ་ནག་འབོད་འགུག་བྱེད་སྐབས་ཡ་ལན་ཡག་པོ་སྤྲོད་དགོས།
(པཱོ་ལན་ཌི)
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རིག་གཞུང་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་།

• ༢༨.༣༢༧། ལྷག་པར་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་གཞན་ལ་དབྱེ་འབྱེད་དང་འཚེ་བའི་རིགས་ཚང་མ་སྔོན་འགོག་དང་འཐབ་རྒོལ་བྱ་
དགོས། (ཨི་ཊ་ལི།)

• ༢༨.༣༢༢། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་། རིག་གཞུང་ངོ་བོ་ཉར་ཚགས་བྱེད་བའི་རང་དབང་ཡོངས་
རྫོགས་ལ་གུས་བརྩི་བྱ་དགོས། (ཁེ་རོ་ཤི་ཡ།)

• ༢༨.༢༧༥། རྒྱ་ནག་མངའ་ཁོངས་སུ་རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བར་གུས་བརྩི་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས། (པཱི་རུ།)

• ༢༨.༡༩༡། ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་པའི་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། ཤིན་ཅང་ཁུལ་གྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚུད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་

རིགས་རྣམས་བཀག་ཉར་དང་། སུན་གཙེ་བྱེད་པ། དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་བཅོས་བསྒྱུར་ཞེས་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས། (ཅེག་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།)

• ༢༨.༣༢༥། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་རྫོགས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས། ལྷག་པར་དུ་ཤིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་མི་རིགས་
ཚུད་པའི་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས། མི་རིགས་ལ་
གཞིགས་ཏེ་རྟོག་ཞིབ་དང་ཚོད་དཔག་བྱེད་རྒྱུ་གཙོས། རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འོས་འགན་དང་འགལ་
ཟླར་འགྲོ་བའི་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས། བྱ་སྤྱོད་བཅས་ཚང་མ་མཚམས་འཇོག་དགོས། ཆོས་དད་རང་དབང་གི་དམིགས་བསལ་རྟོག་
ཞིབ་པ་ཤིན་ཅང་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་སྐོར་བསྐྱོད་དུ་ཕེབས་འཇུག་དགོས། (ཧྥེན་ལན་ཌི།)

འདྲ་མཉམ་དང་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པ།

• ༢༨.༩༠། ལོ་གཅིག་ནང་ཚུད་ལ་གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་། འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་འདོད་མོས་དང་ཕོ་མོའི་ངོས་འཛིན་ལ་

བརྟེན་ནས། དབྱེ་འབྱེད་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་བཟོ་དགོས། དེ་བཞིན་གཞུང་གི་ངོས་ནས་གཞི་རྩ་དེ་ཚོའི་ཐོག་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལྟ་
ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་བའི་ལས་འགན་དོན་ཕན་ལྡན་པ་སྒྲུབས་དགོས། (ནེ་ཐར་ལན་ཌི།)

• ༢༨.༨༣། ཁྱིམ་གྱི་འཚེ་བར་འཐབ་རྒོལ་གྱི་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་དང་དེའི་ཁྱབ་ཚད་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཁ་གསལ་བརྒྱབ་ནས། འཁྲིག་སྤྱོད་
ཀྱི་འདོད་མོས་དང་ཕོ་མོའི་ངོས་འཛིན་འདྲ་མིན་ཡིན་པའི་བུད་མེད་དང་ཕྲུ་གུ་བུད་མེད། སྒེར་པ་ཚང་མར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་
སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས། (སུ་ཝི་ཌན།)

• ༢༨.༨༨། ཕོ་དང་ཕོ། དང་མོ་དང་མོ་བཅས་ནང་ཁུལ་དགའ་རོགས་སྒྲིགམཁན། ཕོ་ལུས་མོ་སེམས་དང་། མོ་ལུས་ཕོ་སེམས་ཡོད་
མཁན་སོགས་ཀྱི་གང་ཟག་ཚང་མར་འཚེ་བ་དང་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པ་བྱ་དགོས། (ཧྥ་རན་སི།)

• ༢༨.༨༩། འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་འདོད་མོས་ལ་གཞིགས་པའི་དབྱེ་འབྱེད་གཙོས། དབྱེ་འབྱེད་ཚང་མ་འགོག་ཆེད་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བསྟེན་དགོས། (ཨར་ཇིན་ཀྲི་ན།)

• ༢༨.༢༨༦། ཕོ་མོ་གཞིར་བཞག་གི་འཚེ་བ་དང་བུད་མེད་ལ་འཚེ་བ་རིགས་ཚང་མ་སྔོན་འགོག་ཆེད། དགོས་ངེས་དང་མཐུན་པའི་ལས་
དོན་སྤེལ་དགོས། (ལཱི་ཁན་ཀྲི་སི་ཐན།)

• ༢༨.༨༢། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་བར་འདྲ་མཉམ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཆེད། དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་
གཏན་འབེབས་བྱ་དགོས། (ཕོར་ཇུ་གྷལ།)

• ༢༨.༢༩༦། ཕྲུ་གུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་བཟུང་སྟེ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པའི་སྐབས་སུ་བུད་མེད་ཕྲུ་

ངལ་རྩོལ་ཐོབ་ཐང་།

གུ་ཚང་མ་ངེས་བར་དེབ་སྐྱེལ་ཡོང་བ་བཟོ་བ་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ནས། ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་
གཏོང་དགོས། (སེ་ལོ་ཝི་ནི་ཡ།)

• ༢༨.༨༤། གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ལས་གནས་ཁག་ཏུ་དབྱེ་འབྱེད་ལ་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱ་དགོས། དེས་ལས་གནས་སུ་
མི་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་དང་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་ལྟ་སྐྱོང་ངེས་གཏན་ཡོད་པ་བཟོ་ཐུབ། (ཡུ་རུ་གྷོཝ།)

• ༢༨.༢༤༤། གླ་ཆ་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞིའི་ཐོག་འོས་འཚམས་ཀྱི་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་དགོས་ལ། གླ་ཕོགས་ཐོག་ལམ་སྟོན་སྲིད་
བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱ་དགོས། (ཨ་རབ་ཆིག་སྒྲིལ།)

• ༢༨.༣༠༤། བྱིས་པའི་ངལ་རྩོལ་མེད་པར་བཟོ་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་གཞི་སྒྲིག་དགོས། ལྷག་པར་དུ་གཏེར་ཁ་སྔོན་འདོན་དང་

། བཟོ་གྲྭ སོ་ཕག་བཟོ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་ལ། བྱིས་པ་རྣམས་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་པའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་དགོས། (ཁོ་
སི་ཀྲ་རི་ཁཱ།)

• ༢༨.༣༢༩། ངལ་རྩོལ་བ་རྣམས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་མི་ངལ་རྩོལ་བ་རྣམས་ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས། (བྷོ་ལི་
ཝེ་ཡ།)

• ༢༨.༢༩༢། བུད་མེད་ལ་ངེས་པར་དུ་ལས་ཀ་སྤྲོད་དགོས། ལས་འཆར་དང་ལག་ལེན་གྱི་ལས་རིམ་ལ་བུད་མེད་འདྲ་མཉམ་གྱིས་ཆ་
ཤས་ལེན་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་དགོས། (ཨི་ཐོ་པི་ཡ།)

• ༢༨.༡༩། རྒྱལ་སྤྱིའི་ངལ་རྩོལ་ལྷན་ཚོགས་(ILO)། བཙན་སྐུལ་གྱི་ངལ་རྩོལ་གྲོས་མཐུན། ༡༩༣༠(ཨང་གྲངས་༢༩)་དང་དེའི་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༤ ལོའི་གྲོས་མཐུན་བཅས་ཁས་ལེན་གྱིས་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས། (དབྱིན་ཡུལ།)
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ཁོར་ཡུག ཚོང་ལས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་།

• ༢༨.༡༣༢། བཟོ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱིས་མཁའ་རླུང་འབག་བཙོག་ཚུད་པའི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་འཚེ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཆེད། དཔལ་འབྱོར་
དང་སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་མཐུན་དང་། ཚོང་ལས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལམ་སྟོན་
སྲིད་བྱུས་ཁག་ལ་གཞིགས་ཏེ་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། (ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ།)

• ༢༨.༡༣༥། རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་ལས་ཁག་ལ། རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་དང་། སྒྲིག་འཛུགས།
ལམ་སྟོན་བཅས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས། (ཀེ་ནི་ཡ།)

• ༢༨.༡༣༡། བཟོ་ལས་ཁང་ཁག་གིས་སྤེལ་བའི་ལས་དོན་ཁྱབ་ཁོངས་སུ། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ལྡོག་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ཐེབས་ཆེད། ཁྲིམས་ལུགས་སྒྲོམ་གཞི་བཟོ་བར་བསམ་ཞིབ་བྱ་དགོས། (པཱི་རུ།)

• ༢༨.༡༣༤། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འཕེལ་རྒྱས་དང་གུས་བརྩི་བྱེད་ཆེད། རྒྱ་ནག་ནང་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་གིས།
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གང་འདྲ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྟངས་འཛིན་སྒྲིག་
འཛུགས་ཞིག་འཛུགས་དགོས། (ཧཱེ་ཊི།)

• ༢༨.༡༣༣། ཚོང་ལས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཁས་ལེན་བྱས་པ་དང་བསྟུན་མུ་མཐུད་ལས་དོན་སྤེལ་དགོས་
ལ། ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་དང་རྩོད་རྙོག་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་དུ་ལས་དོན་སྤེལ་མཁན་ཚོང་ལས་ཁང་ཚོས། ཚོང་ལས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ཐོག་ལམ་སྟོན་སྲིད་བྱུས་གཞིར་བཟུང་། ལས་དོན་སྤེལ་བ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོས། (པཱེ་ལི་སེ་ཐན།)

• ༢༨.༡༣༠། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༣༠ ཡུན་གནས་ཐོབ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ལས་འཆར་གྱི་ཁས་ལེན་དང་། འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཁྲིམས་གཞིར་བཟུང་གིས། རྒྱལ་ནང་དང་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག འགྲོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ། ཁོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནས་ལ་གུས་བརྩི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ངེས་གཏན་བཟོ་
དགོས། (ཨི་ཁོ་ཌོར།)

• ༢༨.༡༤༣། གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། རང་བྱུང་གནོད་འཚེར་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་
ལ་སྲིད་བྱུས་དང་ལས་འཆར་གཏན་འབེབས་བྱེད་སྐབས། ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་དང་། ཕྲུ་གུ། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་
བཅས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསམ་ཚུལ་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱ་དགོས། (ཧྥི་ཇི།)

• ༢༨.༡༤༠། གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གིས་རྩོད་མེད་ཤུགས་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ལྟ་
ཚུལ་ཐོག པཱེ་རི་སི་གྲོས་མཐུན་ཁག་ལག་བསྟར་བྱ་ཆེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་མུ་མཐུད་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས། (སཱི་ཁི་ལེ་སེ།)

• ༢༨.༢༤༢། ཆུ་འབག་བཙོག་ལ་འཐབ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ཤུགས་སྣོན་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། (ཀོང་གྷོ།)

དཔལ་འབྱོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། རིག་
གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་།

• ༢༨.༩༧། གྲོང་གསེབ་ཁག་ནས་སླེབས་པའི་ངལ་རྩོལ་བ་ཚང་མའི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་། ཤེས་ཡོན་
སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལ་དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་གིས། དབུལ་འཕོང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བྱ་
དགོས། (མཱོལ་ཌོ་ཝོ།)

• ༢༨.༢༣༣། གྲོང་གསེབ་ནས་གནས་སྤོས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཚོར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། ལྷག་པར་དུ་སྡོད་
གནས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། (སེར་བྷེ་ཡ།)

• ༢༨.༢༣༥། ཡོང་འབབ་དམའ་བའི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ཏུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཚོར་བདེ་འཇགས་ལྡན་པའི་སྡོད་གནས་ཀྱི་མཐུན་
རྐྱེན་བསྐྲུན་ཆེད་ལས་དོན་རིམ་པས་སྤེལ་དགོས། (བྷོ་ལི་ཝི་ཡ།)

• ༢༨.༢༤༣། བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། བདེ་འཇགས་མེད་པའི་སྔོན་འགོག་ཁབ་དང་ཁྲག་སྤྲོད་ལེན་ལས་སྲུང་
སྐྱོབ་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས། (ཕོར་ཇུ་གྷལ།)

• ༢༨.༢༥༥། མང་ཚོགས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་དང་། མང་ཚོགས་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་སྤྲོད་མཁན་
གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་ནས་སྤེལ་དགོས། (ཇོར་ཌན།)

• ༢༨.༢༥༦། དབུས་དང་ནུབ། དེ་བཞིན་གྲོང་གསེབ་མངའ་ཁུལ་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་མང་དུ་གཏོང་དགོས། (མཱོ་ཛམ་བྷི་
ཁོ།)

• ༢༨.༣༣༠། ཕྱི་མི་(གྲོང་གསེབ་ནས་སླེབས་མཁན་)ངལ་རྩོལ་བའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ཐང་གོང་འཕེལ་མུ་མཐུད་ནས་
གཏོང་དགོས། (ཌོ་མི་ནི་ཁན་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།)

27

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་
མཉམ་ལས།

• ༢༨.༣༣༩། སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ཚང་མར་སྡིགས་ར་དང་འཁོན་ལན་མེད་པར། རང་དབང་ངང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་དང་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་ལས་དོན་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས། (ཨི་སེ་ཏོ་ནི་ཡ།)

• ༢༨.༤༡། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་དང་དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ལྷན་
དུ། མཉམ་ལས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། (ལཱུ་སེམ་བྷོར་གྷེ།)

• ༢༨.༢༥། ད་བར་སྐོར་བསྐྱོད་དུ་ཡོང་དུ་འཇུག་པའི་འབོད་སྐུལ་རྣམས་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་་ཚུད་པའི། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཁང་དང་མཉམ་ལས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། (ཡུག་ཀེ་རན།)

• དེ་སྔོན་ནས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་ལྟར། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་

ཚོ་སྐོར་བསྐྱོད་ལ་ཡོང་དུ་འཇུག་པའི་འབོད་སྐུལ་དང་ལེན་མ་བྱས་པ་རྣམས་ལ་ཡ་ལན་ཡག་པོ་སྤྲད་ནས། སྐུ་ཚབ་རྣམས་སྐོར་བསྐྱོད་
དུ་མགྲོན་འབོད་བྱེད་པའི་བསམ་ཞིབ་བྱ་དགོས། (ལཱ་ཀྲི་ཝི་ཡ།)

• ༢༨.༢༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་རྩ་མེད་གཏོང་བའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་བཏོན་པའི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཚང་མ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤིན་ཅང་ནང་མི་མང་སྡེབ་གཅིག་ཏུ་བཀག་ཉར་ཁང་ནང་འཇུག་གི་ཡོད་པ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས། དེ་བཞིན་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་དང་དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཁང་གི་ཆེད་ལས་
པ་རྣམས་མགྲོན་འབོད་བྱ་དགོས། (ཧྥ་རན་སི།)

• ༢༨.༧། མི་ཚང་མ་བཙན་དབང་འོག་བོར་བརླག་གཏོང་བ་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ནས་
ཁས་ལེན་བྱ་དགོས། (ཡུག་ཀེ་རན།)

བོད།

• ༢༨.༣༢༠། བོད་མི་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གཞན་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ལ་གུས་བརྩི་བྱེད་པ་དང་། ཁོར་ཡུག་གི་གལ་
འགངས་ཏེ། བདེ་འཇགས་དང་གཙང་མ། བདེ་ཐང་། ཡུན་གནས་སོགས་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པར་གལ་ཆེན་
ཆགས་ཡོད། (སུད་སི།)

• ༢༨.༣༡༩། བོད་དང་ཡུ་གུར་དམིགས་སུ་བཀར་ནས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་གང་ཟག་གི་ཐོབ་ཐང་གུས་བརྩི་
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རྒྱལ་ཚོགས། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ལས་བྱེད་བཅས་བོད་དང་ཡུ་གུར་ས་གནས་སུ་བསྐྱོད་འཇུག་དགོས། (ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ།)

• ༢༨.༣༣༦། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་དང་ནང་མིར་སུན་གཙེ་བཟོ་བ་དང་བཙན་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུ་

མཚམས་འཇོག་དགོས། དེ་བཞིན་གང་ཟག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་གཞིགས་ནས་བཟང་བཙོན་དང་འགྲོ་
བསྐྱོད་བཀག་སྡོམ་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ལས་དོན་དེ་འདྲ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གང་ཟག་བཀྲ་
ཤིས་དབང་ཕྱུག ཨེལ་ཧམ་ཀྲོཧི་ཀྲི ཧུང་ཆི། ཝང་ཆོང་ཀྲང་ལྟ་བུ་གློད་གྲོལ་གཏོང་དགོས། (ཨ་རི།)
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