ཟུར་སྦྲགས་ - ཀ་ པ།
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་

:

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་མཚམས་

:

སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་

:
:
:

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༡༠)

༠༥/༠༥/༢༠༡༦ - ༣༠/༠༨/༢༠༡༦ ཚུན།
༢༡/༡༢/༢༠༡༦ ལུ།

༢༠༡༡ - ༢༠༡༥ ཚུན།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ།

དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ (དང་ལེན་འཆར་གཞི་

གྲོས་འདེབས།
༡

ཁ་གསལ་/ཕུལ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ)།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་
འཁེལ་བཟོ་ནི་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཏོན་དགོཔ།

བལྟ་བཤལ་དཔྱད་ཡིག་དང་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལས་རང་ གནས་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་
འཆར་གཞི་འདི་
འདུག

གཤམ་གསལ་ལྟར་ཕུལ་ཏེ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་

འདུག

དཔྱད་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་

ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་བཟོ་མ་ཚུགས་པར་

ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སོན་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

དགོས་མཁོ་དང་

བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་མི་འདི་གིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་
ཚུ་གིས་འབད་བརོན་བསྐྱེད་མི་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་བཟོ་ནི་ཨིན་པས།

ཁྲིམས་མཐུན་

གཞི་བཀོད་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སོན་དེ་གིས་ ད་ལྟོའི་གནས་སངས་ནང་འབྲེལ་བ་

ཡོད་པའི་ ‘རིན་གོང་མཐོ་དྲགས་གནོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་གཞི་ར་ དང་ལེན་འབད་
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ལེན་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚད།

དང་ལེན་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ཚུན་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ལས་ 
སྡེ་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་ཐབས་ཆེ་བའི་

གནས་རིམ་/ལས་སྡེ་གིས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དང་

བཤལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་མཐའ་

དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་དེ་
གཞུང་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན་པས། (སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༧ སྤྱི་༡༡ པ་དང་ ༡༢ པའི་ནང་
འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་བྱིན་ཏེ་འདུག)

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ད་
ལྟོའི་རྩིས་ལོ་ནང་ཕུལ་ནི་གི་དོན་ལས་ བལྟ་

བཤལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཐབ་པའི་བསྒང་
ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་རང་ ལོ་ལྔའི་

དང་ལེན་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་
འབད་མ་ཚུགས་པའི་
གནད་དོན།

བསར་སོད་འབད་ནི་གི་
ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་

བརྒྱུད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨
སྤྱི་ཟླ་༢ པ་ཚུན་འདུག

འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ ལོ་ངོ་དང་པའི་ནང་

བལྟ་བཤལ་དཔྱད་ཡིག་གི་ཟིན་བྲིས་འདི་བཀོད་
འོང་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོག་གྲངས་

1

ཟུར་སྦྲགས་ - ཀ་ པ།
དགོ་པའི་

ལམ་སོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་འཁོད་དགོཔ་ཨིན་པས།

དེ་འབདཝ་ལས་

བརྟེན་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཡོད་པའི་དང་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་དོན་ 

བལྟ་བཤལ་དཔྱད་ཡིག་གི་ཟིན་བྲིས་འདི་

འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་

ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

ཚུ་བལྟ་རོག་འབད་ཐོག་ལས་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་ཚད་ལངམ་འབད་སོད་ནི་དང་
དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་

དེ་ཕུལ་ནི་ཨིན་པས། (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་༡

ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁུངས་ཐུབ་ཅན་གྱི་
བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ཚུ་འཕྲལ་མགྱོགས་རང་

བཟོ་དགོཔ།

འབྲེལ་མཐུན་དང་ལྟ་རོག་གི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་
འཆར་གཞི་འདི་

སྤྱིར་བཏང་གི་ ལྟ་རོག་དང་འགོ་འདྲེན་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ སྒྲིག་གཞི་དང་
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སོན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་

བར་ཆད་བྱུང་སྟེ་འདུག

ཐབས་ལུ་

བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་

གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་

འབྲེལ་མཐུན་དང་ལྟ་རོག་གི་ཐབས་ལམ་

ལེགས་ཤོམ་གོཔ་ཨིན། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་ནང་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དོན་

ལུ་ ངེས་གསལ་ཅན་གྱི་ ལཱ་དང་འགན་འཁུར་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གི་ཐོག་
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

འདུག།

འབྲུག་ 

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཞན་ཁར་མེད་པའི་ས་ཁོངས་གཅིག་སྦེ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་
སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་

ཨིན།

འབད་བརོན་བསྐྱེད་མི་ཚུ་ཁུངས་

མཐུན་བཟོ་འོང་།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

ཅིག་བསར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་

པའི་ཞག་དུས་བྱིན་ཏེ་འདུག)

འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་ནོརབུ་ལས་ ཡུན་

༢

བསྒང་འབདཝ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆ་ཤས་

པ་དང་ ༢ པའི་ནང་འཁོད་འབད་དགོ་

བཟོ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་

བྱུང་སྟེ་འདུག། ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལངམ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ གཞི་བཙུགས་
བརན་དཔལ་འབོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་

བལྟ་བཤལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཆ་འཇོག་འབད་

ཡིག་ཆས་གཉིས་ཆ་རང་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་པའི་

དང་ལེན་ བསར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

གཤམ་གསལ་ལྟར་ཕུལ་སྟེ་

ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལྟ་རོག་འབད་ནི་གི་དོན་
ལས་ ལམ་སོན་གསར་བཟོ་འབད་ནི།

(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་༧ པ་དང་༨ པའི་
ཞག་དུས་བྱིན་ཏེ་འདུག)

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

གསལ་ལྟར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།


འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་

གཤམ་ སྡེ་གིས་ ཐབས་ལམ་སྣ་

ལྟ་རོག་གི་ལམ་སོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧

ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མཉམ་
འབྲེལ་དང་ ལྟ་རོག་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་

སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་མཛད་ཡོདཔ་ འདུག གནད་དོན་འདི་
དང་ འདི་ལྟ་རོག་གི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་
འཐབ་པའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན།

འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི་ཨིན་
པའི་ལས་སྣ་ཅིག་ཨིནམ་

དང་ ཞག་དུས་ཡང་སྤྱི་ལོ་
ཤོག་གྲངས་
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ལས་ ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་འབྲེལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དགོཔ་འདུག དོན་སྨིན་ཅན་ 

བལྟ་བཤལ་གྱི་དུས་ཚོད་མཐོ་ཤོས་དང་

མཉམ་རུབ་དང་

དང་ དུས་སོན་ཚུ་གི་སྐབས་ བལྟ་

གྱི་ལྟ་རོག་གི་དོན་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེའི་འབྲེལ་ཡོད་དང་ ལས་སྡེ་ག་རའི་བར་ན་
ཨིན།

ལཱ་གི་འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤོམ་བཞག་དགོཔ་འདི་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་

བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཚུ་གིས་མཁོ་སོད་

དེ་ལས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཚེས་བཅུ་

༡༢ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ ༤

ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རོག་གི་ཐབས་ལམ་དེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་

ཚོང་ལས་ནང་ལུ་ འོས་མིན་གྱི་གནས་སངས་བྱུང་མི་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ 

སོད་གནས་དང་ ཟ་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་

བཤལ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཞན་ཁར་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཅིག་སྦེ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནིའི་

བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་

ཐོགས་བྱུང་ཚུགས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བལྟ་
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སོན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་
པས།

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་



ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་༧ པ་ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།



མཉམ་འབྲེལ་དང་ མི་

སོབས་ཐོན་སྐྱེད་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ སོད་

གནས་དང་ ཟ་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་༡༠ ལུ་
ལྟ་རོག་འབད་ནི་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་
འབད་ནི་གི་སོལ་འདུག

བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་པ་ཚུ་གི་ཡིག་ཚང་
དང་ རྟེན་གཞི་ཚུ་ལྟ་རོག་འབད་ནི། (སྤྱི་

༧༤ ལྟ་རོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལྟ་རོག་

བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

འབད་ནི་ཨིན།

པའི་ཞག་དུས་བྱིན་ཏེ་འདུག)

ཚོགས་སྡེའི་ མི་སོབས་ཀྱི་ལྕོག་གྲུབ་ཡང་ལངམ་འབད་བཟོ་དགོཔ་འདུག

ཨིན་རུང་ འབྲུག་བལྟ་

༣ པ་༤ པ་ དང་༥ པའི་ནང་འཕྲོ་མཐུད་ གནང་དགོཔ་ཨིན།

ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༢ པ་ དང་༤

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༥ པ་

ཨིན། སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ཚེས་

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་དང་༡༡ པ་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་

ཚུ་མཁོ་སོད་ཀྱི་དོན་ལས་ འབྲུག་བལྟ་

༢༠༡༧ སྤྱི་༨ པ་ དང་ ༡༠ པ་ དེ་

འཛིན་དང་ ལྟ་རོག་གི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་

ཚུན་འདུག

འདི་ འཆར་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་

ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ལྟ་རོག་འབད་ནི། (སྤྱི་ལོ་

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དམ་

དུས་སོན་ཚུ་གི་སྐབས་ བལྟ་བཤལ་ལམ་

བཅུའི་སྐབས་ བལྟ་བཤལ་ལམ་སོན་པ་

པ་དང་ ༥ པའི་ཞག་དུས་བྱིན་ཏེ་འདུག)

དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ལྟ་རོག་འབད་དགོ། སྒྲིགས་གཞི་དམ་དམ་འབད་

༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་

སོན་པ་ཚུ་ལྟ་རོག་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་

(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་༩ པ་ ༡༠ པ་དང་

སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་

བལྟ་བཤལ་གྱི་དུས་ཚོད་མཐོ་ཤོས་དང་ དེ་
ལས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཚེས་བཅུ་དང་

བཤལ་ལམ་སོན་པ་ཚུ་ལྟ་རོག་འབད་ནི།

འབད་མི་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ སོད་གནས་ ལམ་སོན་པའི་ཞབས་ཏོག་ དེ་ལས་ མཐུན་
རྐྱེན་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་





གནས་ཡོད་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་༡༤

ལྟ་རོག་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་
ནང་ལས་རང་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་

ཤོག་གྲངས་
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སྤྱི་ཟླ་༢ པ་ དང་༥ པའི་ཞག་དུས་བྱིན་

གསརཔ་༧༧ ལུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ཐོ་

ཏེ་འདུག)


བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ ད་
ལྟོ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ འབད་བའི་བསྒང་

ལ་བཤལ་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ ལ་བཤལ་

ཡོདཔ་ཨིན།

པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་

ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་



ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ བལྟ་བཤལ་ལམ་སོན་པ་

དང་ སོད་གནས་ དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་

ལས་ གློ་བུར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི།

(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་༩ པ་ དང་༡༠ པ་

ཚོང་ལས་ཚུ་གི་ལྟ་རོག་ནང་གྲལ་གཏོགས་

དང་༤ པའི་ཞག་དུས་བྱིན་ཏེ་འདུག)

སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་འབད་མ་ཚུགས་པར་

འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་

དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་

ཡོད། ཨིན་རུང་ འཆར་བཀོད་འབད་

ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཟླ་
༡༠ པ་ དང་༣ པ་ དེ་ལས་༤ པའི་
ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
༣

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་དང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ ལུང་ 
ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་
ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

བརྡ་དོན་བགོ་བསྒྲགས་འབད་ནིའི་ཐབས་

ཚོང་ལས་འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་བཏབ་ནི་
གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་
གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཚུ་གི་རྩིས་
བརྗོད་ཚུ་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་
ཁུངས་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ཨིན། (སྤྱི་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

བསར་སོད་འབད་ཡོདཔ།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་
དང་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་

ཚོགས་སྡེ་ སྡེ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་

འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་

དེ་ སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

ལས་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་གི་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་
ཤོག་གྲངས་

4

ཟུར་སྦྲགས་ - ཀ་ པ།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་དང་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ ལུང་
ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་བར་ན་

ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་དང་༢ པའི་ཞག་

བརྡ་དོན་བགོ་བསྒྲགས་འབད་ནི་གི་

དུས་བྱིན་ཏེ་འདུག)

ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ དོན་

སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རོག་འབད་ནི་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་

ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསར་སོད་འབད་ནི་ནང་



ལས་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་པ་ཚུ་ལུ་

དཀའ་ངལ་བྱུང་སྟེ་འདུག བརྡ་དོན་ཚུ་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཞིནམ་

འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རོག་འབད་ནི་དང་ ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུུུགས་དང་འཁྲིལ་ཡོདཔ་
ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཁྲལ་འབབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་སོད་ནི་

བརྡ་དོན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་བགོ་བསྒྲགས་འབད་ཐབས་ལུ་

ཨིན། (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༢ པ་དང་༣

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་དང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ ལུང་
ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་བར་ན་

པའི་ཞག་དུས་བྱིན་ཏེ་འདུག)

ཚུལ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་མཐུན་དང་

བརྡ་དོན་བགོ་བསྒྲགས་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དགོཔ་འདུག ཚོང་ཁྲལ་ཚུ་ མ་བཏབ་

པར་བཞག་ནི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་



བར་ན་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ཆོག་ཐམ་གསརཔ་སོད་མི་ཚུ་དང་ ཆ་མེད་གཏང་མི་ དེ་ལས་

བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཚུ་གིས་ཁྲལ་ཚུ་

དགོས་མཁོ་བཀོད་དགོ།

དུས་ཚོད་ཁར་བཏབ་དགོ་པའི་



རྒྱུན་བརྗེ་སོར་/ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་
བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་

བལྟ་བཤལ་ལག་ ཨིན་རུང་ ངེས་བདེན་སྦེ་

ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གྲོས་བསྡུར་

བསར་སོད་འབད་ཡོད་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་དེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་

དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་

དང་གསར་བཟོ་འབད་ནི་གི་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་
ཡོདཔ་ཨིན།

ཞལ་འཛོམས་ནང་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་གྲོས་
འདེབས་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བསར་སོད་


བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་དང་

གིས་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་པའི་བལྟ་

གི་དོན་ལས་ ཁ་གསལ་
ཚུ་ གཏང་དགོཔ་ཨིན།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གི་ཚ་གྱང་ཚུ་

དང་༥ པ་ དེ་ལས་༦ པའི་ཞག་དུས་

ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་

མེད་ བདེན་དཔྱད་འབད་

འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
བསལ་ནི་དང་

བྱིན་ཏེ་འདུག)

ལས་ཚུ་གི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ལྟ་རོག་འབད་ཚུགས་དགོཔ་དང་ དེ་

ལུ་ ལས་སྡེ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ བརྡ་དོན་ཚུ་དུས་ བཙུགས་འབད་དེ་འདུག

བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ནི་ཨིན། (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་

བརྡ་དོན་ཚུ་བགོ་བསྒྲགས་འབད་དགོ།

དུས་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་
གིས་འབད་

བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་པ་ཚུ་གི་ ཆོག་ཐམ་
བསྐྱར་གསོ་འདི་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་

ཚང་དང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་
ཆོག་ཐམ་སོ་སོར་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཆོག་ཐམ་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་གི་དོན་

བར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༨ ནི་གི་ལམ་ལུགས་གཞི་

བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་

འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་
ལྷན་ཁག་གི་བར་ན་

འབྲུག་

བསན་རྒྱས་

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་

མཉམ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡོདཔ།

བཤལ་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཐོ་ཚུ་ འབྲུག་བལྟ་
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཤོག་གྲངས་

5

ཟུར་སྦྲགས་ - ཀ་ པ།
བཤལ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་





བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་གསརཔ་ཚུ་ལུ་

ཨིན། (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཞག་

བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་ཕྱིར་སོད་

དུས་བྱིན་ཏེ་འདུག)

འབད་ཡོད་པའི་ཆོག་ཐམ་འདི་གུ་ འབྲུག་
བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཞག་དུས་ཟླ་

བལྟ་བཤལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་

ངོ་གཅིག་འབད་མི་ ལས་ཚན་གྱི་ཉོགས་

གསརཔ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ འགྲོས་

འཆར་བཀོད་དེ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་
ཀྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་
བལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོག་ཐམ་

མེད་སོད་དགོཔ།


འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་
བསྐྱར་གསོ་འབད་ནིའི་དུས་སྐབས་ལུ་

སྥྱིར་སོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་འདི་ འབྲུག་

བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་

(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཞག་དུས་

ཐོ་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་

བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ལེན་ནི་ཨིན།
བྱིན་ཏེ་འདུག)

བལྟ་

བཤལ་ཚོང་ལས་ཚུ་གི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་
ལུང་ཕྱོགས་

ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་ལུ་གཏང་
དགོཔ་དང་

ཡང་ན་

ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་

དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་གིས་

སོད་ངན་

འབད་མི་བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་པ་ཚུ་ལུ་
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་ཉོགས་
མེད་ལེན་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་གི་
དོན་ལས་ འདི་ཚུ་གི་ཐོ་ཚུ་གཏང་དགོཔ།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཤོག་གྲངས་
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བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་

འབྲུག་བལྟ་

བཤལ་ཚོགས་སྡེ་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་
ལས་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཆོག་ཐམ་དབང་འཛིན་

གྱི་གནད་དོན་འདི་བསལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་
རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་བར་ཞུགས་འབད་

དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག་ བསན་རྒྱས་བོན་པོ་ལུ་
ཕུལ་དགོཔ།
༤

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ ‘རིན་གོང་མཐོ་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ འབྲུག་ལུ་

བསར་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་

ཐབས་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གནང་བ་སོད་ནི་

གློག་ཐོག་གནང་སོད་རིམ་ལུགས་འདི་ ལུང་

བཤལ་པ་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་

འདུག

དོན་ལས་ གདམ་ཁ་སོད་ཐབས་ལུ་ བཟོ་

པ་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་བཅུག་ནི་

ཚར་བཞིནམ་ལས་ རིམ་ལུགས་འདི་གི་ཡོངས་

ནིའི་འབད་བརོན་བསྐྱེད་

དྲགས་གནོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་གཞི་ར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ།

འོང་ནི་གི་དོན་ལས་ གདམ་ཁ་ཡོདཔ་བཟོ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ གི་ལོ་ནང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་གནང་མི་ལམ་སོན་དང་འཁྲིལཝ་

གི་རིམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་

ད་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་པའི་ “ངེས་ཚིག་”ནང་ལུ་

གནས་ཚད་ཁག་གཉིས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆོགཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག ཨིན་
ཏེ་འབད་རུང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་ནང་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་གནང་བ་སོད་དེ་ཡོད་

ཕྱོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ འོས་ལྡན་གྱི་གཞི་བཀོད་དང་ཐབས་

ཡར་བཅད་ཀྱི་སོད་གནས་ཚུ་ནང་སོད་ཡོདཔ་

ཚུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་སྤྱི་ ཡང་ཅིན་ ལུང་
ལམ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ཚད་འཛིན་འབད་དགོ། བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཚུ་
གིས་ བལྟ་བཤལ་པའི་རིགས་ག་ར་གི་དོན་ལུ་ གཅིག་མཚུངས་དང་ སྤུས་ཚད་ལྡན་
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

པའི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ སྤུས་ལེགས་རགས་༣

དང་ འབྲུག་གི་ཆོག་ཐམ་ཡོད་པའི་བལྟ་བཤལ་

སྡེ་གིས་ ལུང་ཕྱོགས་བལྟ་

ཕྱོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ འབྲུག་ལུ་འོང་ནི་གི་ པའི་བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་
ཡོདཔ་ཨིན། མོ་བཏབ་ཀྱི་བསར་སོད་དེ་འབད་
རོགས་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་འགོ་འདྲྲྲེན་འཐབ་སྟེ་

སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་
ཚེས་༢༢ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ བལྟ་བཤལ་
ཚོགས་སྡེའི་ཞལ་འཛོམས་༨༢ པའི་ནང་

གི་སེམས་ཤུགས་བཙུགས་
དེ་འདུག

ཨིན་རུང་ ལུང་ཕྱོགས་
བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་
ཤོག་གྲངས་

7

ཟུར་སྦྲགས་ - ཀ་ པ།
པའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བལྟ་

ལམ་སོན་པ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ ངེས་

ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཚུ་ལྟ་རོག་



བཤལ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཞན་ཁར་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཅིག་འབད་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་
འབད་དགོ། དེ་གིས་སྦེ་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བལྟ་

བཤལ་གཞི་ར་ ‘རིན་གོང་མཐོ་དྲགས་གནོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྒྲིགས་
གཞི་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག

བརྟེན་བཟོ་ནི།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ དུས་ཐོག་ལུ་ ལྟ་རོག་
འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།

གཞུང་གི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་
བལྟ་བཤལ་པ་འབྲུག་ལུ་འོང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་

གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་

གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ གློག་ཐོག་གནང་སོད་

རིམས་ལུགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་
ལས་འགོ་བཙུགས་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་བསར་
སོད་འབད་ནི་གི་ གྲོས་འཆར་དེ་ ལྷན་རྒྱས་

གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་གནང་གྲོལ་གྱི་དོན་ལས་ སྤྱི་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཞག་དུས་

བཤལ་ལམ་སོན་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་

འདུག

ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་དོན་ལས་

ལས་ སྲིད་བྱུས་/ཐབས་

བྱུས་ ཡོངས་རོགས་ཅིག་
མིན་འདུག

ཨིན།

གློག་ཐོག་གནང་སོད་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ཚུན་སྦེ་ བཀོད་དེ་

ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་

ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ ཕུལ་སྟེ་ཡོདཔ་

གི་དོན་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གནང་སོད་འདི་
ངེས་པར་དུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ།

མཚམས་འཛིན་འབད་

པའི་སྣུམ་འཁོར་དང་ ངོ་སོར་ཡོད་པའི་བལྟ་
ལས་ སྤུས་རགས་༣ ཡར་བཅད་ཀྱི་སོད་

གནས་ཚུ་ནང་སོད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་མ་འབད་ ངེས་བརན་བཟོ་
ཐབས་ལུ་ ལྟ་རོག་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་རང་

ནང་འཛུལ་འཐུས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་ ཡོདཔ་ཨིན། ཆ་གནས་མ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་
འབད་དགོཔ།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ སྒྲིགས་གཞི་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ཉེས་བ་བཀལ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོག་གྲངས་
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འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲྭ་

གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ས་

ཐོག་ བཀྲིས་ཆོས་རོང་དང་ ས་རོ་སག་

སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལས་ བཀྲིས་ཆོས་རོང་

ཚང་ལྷན་ཚོགས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་
ཚང་ལུ་ ནང་འཛུལ་འཐུས་ འགོ་
བཙུགས་འབད་དེ་འདུག

ཁོངས་ཚུ་ནང་འོང་མི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་འཛིན་
དང་ ས་རོ་སག་ཚང་གུ་ལྷན་ཐབས་སྦེ་

དགོངས་རོགས་མཆོད་རྟེན་དང་ སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་
དེ་ལས་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཚུ་ནང་ཡང་ ནང་འཛུལ་
འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་སྟེ་
ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་གིས་མ་ཚད་ ལུང་ཕྱོགས་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་
ལས་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་གྱི་འཐུས་ཚུ་ཡང་
བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༥

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ནང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསར་

བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་

ནི་དང་ ཁྲལ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐྱོད་ཐམ་ཆ་འཇོག་འབད་

བལྟ་བཤལ་ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའི་ དངུལ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་

ཁྲལ་མར་ཕབ་འབད་ཐོག་ལས་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ལ་

ཡང་ན་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ཡོད་པའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ ཆ་

འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

ཁྲལ་བཏབ་ནི་གི་བ་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲལ་བཙུགས་བཞག་འབད་
མི་ དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་པ་ལུ་དངུལ་ཚབ་སོད་དེ་ ལག་ལེན་རུང་བའི་ ཉུང་མཐའི་
སོགས་པའི་ དམ་འཛིན་གྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

འདེབས་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བསར་སོད་

ལོག་སོད་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཚོང་མགྲོན་པ་དང་

མེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་སོད་དགོཔ་ཨིན།

སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་དེ་ཡང་

ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའི་ དངུལ་ལོག་སོད་ཚུ་
ཐད་ཀར་དུ་ཚོང་མགྲོན་པ་དང་ ཡང་ན་ ངོ་

དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་
གིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་

ཚོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་
ཡོད་པའི་ བལྟ་བཤལ་

ཚོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་
ལུ་ སོད་བཏུབ་པའི་
ཤོག་གྲངས་

9

ཟུར་སྦྲགས་ - ཀ་ པ།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་དམ་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོདཔ་
ཨིནཿ
i.

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཁང་ འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ཕྱི་རྒྱལ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་བཟོ་ ལྟ་བཤལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༧

སྡེ་ཚན་འབད་ཁྲལ་བཙུགས་བཞག་ དགོ་པའི་ བལྟ་བཤལ་གྱི་རིམ་ལུགས་གསརཔ་ ཅན་མ་འདི་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཟླ་

འདི་ནང་
ཆ་འཇོག་ འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་
དངུལ་སོད་ལེན་ཚུ་གེ་ར་ ཡུ་ཨེསི་དྲི་གི་ཐོག་
འབད་དགོ། ད་ལྟོའི་ལག་ལེན་ནང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་དང་
ལས་འབད་ནི་ཨིན། (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧
གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ སོད་
པའི་ ཞག་དུས་བྱིན་ཏེ་འདུག)
བཏུབ་པའི་དངུལ་འབོར་གྱི་ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་
འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

སྟེ་

བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་སྐྱོད་ཐམ་དེ་

སྐྱོད་ཐམ་ཆ་འཇོག་འབད་མི་དེ་གིས་

སྡེ་ཚན་དེ་གི་བལྟ་བཤལ་པ་ག་

རའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་རུང་བའི་ཉུང་མཐའི་ཁྲལ་ཚུ་ ངེས་བདེན་འབད་ཐོབ་
ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་མི་ཚུགས།
ii.

ཚབ་ཚུ་ལུ་སོད་ནི་གི་བ་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་
ནི་དང་

བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་རིམ་ཆ་མེད་གཏང་

དེ་བསྟུན་གྱི་དངུལ་ཚབ་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལམ་

ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག བལྟ་བཤལ་སོད་དངུལ་གྱི་བཅའ་
ཡིག་དང་བ་སྒོའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་

དངུལ་ཚབ་དེ་མ་སོད་པའི་ཧེ་མ་

བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཚུ་གིས་ དངུལ་བཏོག་ནི་དང་ ཁོང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་
བཙུགས་དགོ་པའི་འབོར་ཚད་ཚུ་

ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་

འབྲུག་བལྟ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

༢ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་
ད་ལྟོ་བསར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། བལྟ་བཤལ་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༧ མའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གིས་
གནད་དོན་ཚུ་ བསལ་ཚུགས་ནི་ཨིན།

དངུལ་འབོར་གྱི་ལྷག་ལུས་
ཡོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་མིན་པར་
སྡེ་ཚན་འབད་ཁྲལ་

བཙུགས་བཞག་འབད་མི་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བལྟ་

བཤལ་པ་ཚུ་གི་སྐྱོད་ཐམ་

དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ་
པའི་ཡང་བསྐྱར་གྱི་ཞུ་བ་
ཕུལཝ་ཨིན།

འདི་གིས་མ་ཚད་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་

ཞུགས་ཆོག་ཐམ་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་དོན་ལས་ དངུལ་

ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་

སྡེའི་ཕྱི་རྒྱལ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་བཟོ་དགོ་པའི་

འབད་ཡོད་མེད་དང་

༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ལས་རང་ གཞི་

དངུལ་བརྗེ་སོར་འབད་

ཨིན།

བཟོ་ནི་དོན་ལས་ ཚད་

གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་འཛུལ་

སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་

ཁང་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་

ལས་ དངུལ་ཕྱིར་སོད་

བལྟ་བཤལ་གྱི་རིམ་ལུགས་གསརཔ་འདི་ སྤྱི་ལོ་

རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ ཕྱི་

བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་

ཡོད་མེད་ཚུ་ངེས་བརན་

ཤོག་གྲངས་
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བཤལ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་བརྡ་སོད་འབད་དགོཔ་འདུག ངེས་བདེན་གྱི་དངུལ་ཚབ་
དེ་ དགོས་དོན་བཀོད་མི་དང་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ ངོ་མ་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ངེས་
བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

ངེས་ཏིག་གི་

ཁྲལ་ ནང་འབོར་འབད་མི་དང་ བལྟ་བཤལ་ཆ་མེད་གཏང་མི་གི་ཁ་གསལ་

འཛིན་ལམ་ལུགས་ཚུ་

ལངམ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ཡོད་ཚེ་ མ་
བཀོད་པར་འདུག

དེ་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའི་འཐུས་བཏོག་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྲལ་ཕྱི་ཁར་
འགྱོ་མི་ཚུ་བདའ་ཟུན་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། དངུལ་ཚབ་སོད་དགོ་པའི་འབོར་
ཚད་དེ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཚབ་སོད་མི་གི་འབོར་
ཚད་ཀྱི་ཐད་ དངུལ་ཁང་གི་འཐུས་ཚུ་བཏོག་ཞིནམ་ལས་ ཚོང་མགྲོན་པ་/ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས་དགོ།
ད་ལྟོའི་ལག་ལེན་ནང་ ཆ་མེད་གཏང་མི་གི་དངུལ་ཚབ་ཚུ་ ངེས་བདེན་གྱི་
ཁྲལ་ཐོབ་མི་དེ་

བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་

བསར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཚབ་སོད་དེ་འདུག
iii.

དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ མ་དངུལ་
ཚུ་

བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ལས་གཞན་ཁར་སོ་སོར་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཚུ་གིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་
ཞུ་བ་འབད་དེ་འདུག མ་གཞི་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་
གནང་བ་མེད་པའི་སོད་ལེན་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་

བདེན་དཔྱད་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཤོག་གྲངས་
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འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་

གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་དམ་འཛིན་ཅིག་ཨིན་རུང་

སོད་དངུལ་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་དང་ བདེན་དཔྱད་མ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་
བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

མ་དངུལ་ཚུ་

བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་

ཁྲའི་ནང་ལས་ སོ་སོར་འབད་ནི་གི་ངོ་སོར་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་
ལས་འགལ་བ་འབད་དེ་རང་འདུག

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

འབྲུག་བལྟ་

བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ སོད་
ལེན་གྱི་ངོ་སོར་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

སོད་དངུལ་ཚུ་ཁྲིམས་མཐུན་

བཟོ་དགོཔ་འདུག ཁོང་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་དངུལ་བཙུགས་མི་དང་ ཕྱི་ཁར་
གཏང་མི་ དེ་ལས་ སྐྱེལ་མི་ ཡང་ཅིན་ ལེན་མི་གི་ཁ་གསལ་བཅས་ སྐྱེལ་
བཙུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་
དགོཔ་ཨིན།

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་བསར་སོད་འབད་

བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་རིམ་ཆ་མེད་གཏང་མི་གི་དོན་ལུ་

དངུལ་སོ་སོར་འབད་མི་གི་ཐད་
བཤལ་གྱི་ལས་རིམ་

སྐྱེལ་བཙུགས་ཀྱི་ཁ་གསལ་དང་

ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་

མ་
བལྟ་

བདེན་དཔྱད་

འབད་དེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།
iv.

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཚུ་གིས་ དངུལ་
ཁང་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་བཀོད་མི་གི་ཐད་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་བལྟ་
སྐོར་འགྱོ་མིའི་

སྒྲུབ་བྱེད་ལངམ་འབད་བཏོན་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
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དགོ། བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཚུ་གིས་ གནང་གྲོལ་འབད་བའི་འགྲུལ་སྐྱོད་ཚུ་
ག་ར་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་
དགོཔ་ དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
དངུལ་ཚུ་སོད་ལེན་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་དོ་ག་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དམ་འཛིན་

ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག
༦

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ལས་དོན་ཚུ་ རོང་ཁག་འཆར་གཞི་ནང་ 
ལུ་བཙུགས་དགོཔ།

ད་ལྟོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ འཁོར་ལམ་ཟུར་ཁའི་མཐུན་
སོད་འབད་དེ་འདུག འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གི་ རིམ་བྱུང་ལོ་བསར་འཆར་

ཁབ་ཀྱི་ མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ གོང་འཕེལ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་

དགོཔ་འབད་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ད་ལྟོ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་དང་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་
ས་གནས་ཚུ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་འདུག ད་རུང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ རོང་ཁག་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་མ་འབདཝ་དང་ ཡང་ཅིན་ དུམ་གྲ་ཅིག་

ལས་བརྒལ་གྲལ་གཏོགས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་ཚད་འཛིན་འབད་
ནི་དང་ འཁོར་ལམ་ཟུར་ཁའི་མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་
ཐོན་སྐྱེད་གཞན་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་འདུག

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ལུང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལོ་ལྔའི་

དང་ ༨ པའི་ནང་)

སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཟིན་བྲིས་དང་པམ་

གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ ཤར་ཕྱོགས་ལུ་
འབད་ནི། (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་

རྐྱེན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ བསར་
དངུལ་དང་ ལས་འཆར་ནང་ལས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་ བལྟ་བཤལ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ རྒྱལ་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་



རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་

ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་
བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་

འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ནང་འདེབས་
འབད་ནི། (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་
ནང་)

འཆར་གཞི་༡༢ པ་ བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་
དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་ ཕུལ་སྟེ་འདུག འབྲུག་བལྟ་བཤལ་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་ལེན་ཏེ་
བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་འཆར་གཞི་ནང་

བཙུགས་ཐབས་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་/རོང་ཁག་
གི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ལས་རིམ་ཚུ་
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་འཆར་གཞི་ནང་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་
སྡེ་གིས་ ཐབས་ཤེས་

བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་དྲན་ཐོ་
བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་

ལས་སྣ་ཚུ་རོང་ཁའི་འཆར་
གཞི་དང་འབྲེལ་མཐུན་
འབད་ནི་གི་དོན་ལས་

དང་ལེན་གཞན་མཛད་

ཡོད་མི་ཚུ་ བསར་སོད་
འབད་དགོཔ་འདུག

ཤོག་གྲངས་
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གནད་དོན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ད་ལྟོའི་གནས་སངས་ནང་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་

འཆར་

འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་ནི་གི་

དངུལ་མཐོ་ཚད་དང་ ལས་སྡེ་ངོ་ཚབ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་མི་ཚུ་སེལ་ཐབས་

ཐབས་ཤེས་འདུག་

ལུ་ བལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ ཕྱིར་སྤེལ་འབད་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཤར་ཕྱོགས་

དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་རྒྱ་དང་

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སོན་དང་འཁྲིལ་

(འགོ་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་)

བལྟ་བཤལ་གོང་

དང་

དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ཚུ་གི་ རོང་ཁག་ཚུ་

འཕེལ་ལས་དོན་ཚུ་ རོང་ཁག་གི་ ལོ་བསར་ལས་དོན་གན་ཡིག་ནང་བཙུགས་ཐབས་

ནང་

ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དོན་

བལྟ་བཤལ་གོང་འཕེལ་དང་

དར་ཁྱབ་

གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་

བརྗེ་སོར་འབད་ནི་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་ཐབས་

ལུང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་

ལམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག

སྐོར་ལས་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

དང་གཅིག་ཁར་ཕྱག་ལཱ་གནང་པའི་བསྒང་ཡོད་
པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༧

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

འཛམ་གླིང་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་(EDP)

གོང་ཚད་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དེ་ དུས་ཐོག་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།

ལྟ་བཤལ་པ་ལེ་ཤ་མེད་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་ ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥

ལས་རང་ བལྟ་བཤལ་པ་རེ་རེ་ལུ་ནུབམོ་རེ་ལུ་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་༢༠༠ ཨིནམ་དང་ བལྟ་

བཤལ་པ་ལེ་ཤ་འོང་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་འོང་མི་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་ཁྲལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༢ གི་ལོ་ནང་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་༢༥༠ ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་

བརྟེན་ འཛམ་གླིང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཁྲལ་
གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ དུས་ཐོག་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག དུས་ཐོག་དང་ ནུས་
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཀྱི་གྲོས་འདེབས་དང་འཁྲིལ་ གོང་ཚད་ཁུངས་
ལྡན་གྱི་གྲོས་བསྟུན་འགོ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ།
(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་ དང༡༢ པའི་
ཞག་དུས་བྱིན་ཏེ་འདུག)

བསར་སོད་འབད་ཡོདཔ།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གཤམ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡོད་མི་ཚུ་དྲན་ཐོ་

འཁོད་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་



གཞུང་གིས་ ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རོང་ཁག་༦
ལུ་ ལོ་ངོ་༣ གི་དོན་ལས་ ཡུན་བརན་

སྡེ་གིས་ དང་ལེན་མཛད་
བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ གྲོས་འདེབས་
ཚུ་གེ་ར་ ཆ་ཚང་སྦེ་

ཤོག་གྲངས་
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ཟུར་སྦྲགས་ - ཀ་ པ།
རལ་ཅན་གྱི་ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་གིས་ གཞུང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ལས་ དཔལ་

གོང་འཕེལ་གྱི་འཐུས་དགོངས་ཡངས་ཀྱི་

འབོར་གྱི་ཁེ་ཕན་སོམ་འཐོབ་ཚུགས། དེ་འབདཝ་ད་ བསྐྱར་ཞིབ་འདི་གིས་ གནས་

གནང་བ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

སངས་ག་བཟུམ་ནང་འབད་རུང་ ‘རིན་གོང་མཐོ་དྲགས་གནོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་གཞི་
ར་དང་ མ་མཐུནམ་བཟོ་ནི་མི་འོང་།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་



ལོ་འཁོར་གཅིག་རང་

གཞན་ཁར་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཅིག་

འབད་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཐབས་ལུ་ བལྟ་བཤལ་པ་ལེ་ཤ་དང་ཉུང་དྲགས་འོང་བའི་དུས་
ཚོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེས་བར་

ཁྲལ་གྱི་ཚད་ཚུ་

སྐབས་ཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག

ཤོ་མཚུངས་འབད་བཞག་ནི་གི་

གོ་

གནད་དོན་འདི་བསར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

བསར་སོད་མ་འབད་བར་
འདུག

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལག་
ལེན་གྱི་ཞག་དུས་རྩིས་ ཡུན་བརན་གོང་
འཕེལ་གྱི་འཐུས་ལག་ལེན་གྱི་ལམ་སོན་
ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ གསར་བཏོད་འབད་མི་བལྟ་བཤལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་སྣ་ཚོགས་ཚུ་

ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ཁག་ཚུ་ནང་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་
ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དམ་ཚིག་
ཅན་གྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་བསར་གྱི་ཁྲལ་གྱི་ཐད་ ཕབ་ཆག་བྱིན་ནི་ལ་སོགས་
པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གིས་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ བལྟ་

བཤལ་གྱི་དོན་ལུ་འོང་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ འདི་

བཟུམ་མའི་ཐབས་ལམ་དེ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ འཁྲིལ་
བསྟུན་འབད་དགོ།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཤོག་གྲངས་
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