རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་རྩོད་ལྷན་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་
དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུག་ལ་ཉན་འཇོག་དང་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་དང་གདམ་ཁ་ཇི་ཡོད་འགྲེལ་བརྗོད་་གསལ་བཤད་
གནང་གི་རེད། ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཁོང་ནི་ཁྱེད་རང་གི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཞིག་
ཡིན་ཞིང་། ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་རྒྱུར་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི་འདོད་མོད་བཞིན་བྱ་བ་གང་ཞིག་
ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱང་ཁོང་གིས་ཁྱེད་རང་ལ་རོགས་རམ་གནང་ངེས་ཡིན།

ཁྲིམས་རྩོད་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་འདི་རིགས་ནི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལྟ་རྟོག་
ཁང་ངམ། སྲིད་གཞུང་གི་ཡན་ལག་ ལས་ཁུངས་སམ། ཡང་ན། ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དཔལ་
འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་མཁན་དང་སྨན་ཁང་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་ཁག་ལ་གསང་རྒྱ་བྱེད་ཅིང་། རིན་མེད་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་ཁྲིམས་རྩོད་
ཀྱི་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་མཁན་རང་᩶᪠ᩏ་ལྡན་པའི་ཞབས་ཞུའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཡིན།འཕྲོད་
བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་ཁྲིམས་རྩོད་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
གཉིས་པོ་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་གཅིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་ནའང་། ཁྲིམས་རྩོད་ལྷན་ཁང་
ནས་ཞུ་གཏུག་གི་གནད་དོན་དེ་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ ཁྲིམས་རྩོད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་
གནང་མཁན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཅིག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་བགྱི་རེད།
26 ᩶ᨙའ་ངལ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་སྐབས་ཁྲིམས་རྩོད་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
བྱེད་་པ་ནི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ལམ་ལྷོངས་ཆེ་ཤོས་དང་གྲུབ་འབྲས་མྱུར་
ཤོས་ཤིག་ཡིན།
འཕྲོད་བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལྟ་ཞིབ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལ་

28 ས་དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུག་རེ་རེ་ལའང་ལྟ་ཞིབ་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་དེ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཁྱོངས་
ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་སམ་མི་དགོས། བྱེད་འོས་སམ་མི་འོས་བཅས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་
བྱེད་པ་དང་།གཅིག་བྱས་ན་འགན་འཛིན་ཁོང་གིས་གཤམ་གྱི་དོན་གནད་ཁག་ནས་གང་
ལེགས་གང་འོས་ཤིག་ལག་བསྟར་གནང་ངེས།
• ཞུ་གཏུག་གི་དཀའ་རྙོག་དེ་བཞིན་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་ལ་ཕུལ་ནས་ཁྱེད་
ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དུ་འཇུག་ངེས།

• ཞུ་གཏུག་དེ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ལ་ཕུལ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་དུ་འཇུག་དགོས།
• སྲིད་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཏེ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་
བཙུགས་པའི་དེབ་སྐྱེ་ᨑ᪄་འི་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་སམ། སྐྱེས་བུ་སྒེར་སོགས་
ཀྱི་གསང་རྒྱའི་གནད་དོན་དོ་དམ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ལྷན་ཁང་ ᨵᨑ་འགན་འཛིན་ནམ།
ཡང་ན། རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་
སོགས་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་བྱས་པའི་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་ཡོང་
ཆེད་ཕུལ་གྱི་རེད།
• གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་སྟེ། དཀའ་རྙོག་ཞུ་གཏུག་བྱས་པའི་གྲངས་འབོར་གང་

ཙམ་ཞིག་བྱུང་རྗེས་གཞི་ནས་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མགོ་
འཛུགས་སྲིད།འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བའི་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་
ཕྱིན་པ་ཡོང་རྒྱུར་ཞུ་གཏུག་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དོ་བདག་ཚང་མར་ཞིབ་
འཇུག་གི་ལས་རིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དུ་འཇུག་ཅིང་སྐད་ཆའང་བཤད་དུ་འཇུག་
གི་རེད། འོན་ཀྱང་། ᫍᨑ᪠་འཇུག་གི་བརྒྱུདརིམ་ཁྲོད་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་ཐུབ་པ་
ཞིག་སྟེ། ᩶ᨙ་ᩏལ་ཞུ་གཏུག་བྱས་ཚ᩶་᫄ᩏ་᪱་᪠᩶ᨓ᪄་་ᫍᨑᨵ་᩶ᩏ་ᩏ་ᨵᨑ་ཁྲིམས་
ལུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགལ་ཡོད་པའི་ངེས་པ་གང་ཡང་མེད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་གང་བྱས་པ་དེར་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བར་འབྲེལ་ཡོད་
འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ནས་འཆར་ཅན་ཁྱེད་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་འབྲེལ་
ལམ་བྱེད་ངེས་དང་། འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་ཐག་གཅོད་ལག་
བསྟར་གང་འདྲ་བྱེད་དང་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་གང་ཡིན་བཅས་ལ་གསལ་བཤད་ཡོང་
རྒྱུར་ཁྱེད་ནས་རེ་སྒུག་བྱེད་ཆོག

གལ་སྲིད་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་མཁན་ལས་བྱེད་པའི་ངོས་ནས་ཁྱེད་ལ་
མངའ་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཐོབ་ཐང་ཁག་རྩིས་མེད་ཁྱད་གསོད་བཏང་ཚེ།
ཁྲིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་ཁྱད་གསོད་བྱེད་མཁན་དེར་གང་བྱེད་
དགོས་སམ། ཞེ་ན། གཤམ་གསལ་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་ཆོག

འཕྲོད་བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཞབས་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་ཞུ་
གཏུག་གི་གནད་དོན་རྩད་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡུལ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་
ཁྲིམས་ལུགས་ཐོབ་ཐང་གང་ཞིག་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་བར་མཐོང་ཚེ། གནད་དོན་དེ་བཞིན་
མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཆེད་ཁྲིམས་རྩོད་འགན་འཛིན་ཞིག་ལ་རྩིས་འབུལ་བྱེད་ཀྱི་
རེད། འོན་ཀྱང་། དེ་ལྟར་ཐབས་ལམ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ནི་ཞུ་གཏུག་གི་གནད་དོན་མང་
པོ་ནས་ཆེས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་མི་ཡོང་། འགན་འཛིན་ཁོང་ནི་རང་དབང་ལྡན་པའི་
ཁྲིམས་གཏུག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཁོང་གིས་གྱོད་གཞི་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་བའི་
སྒྲིག་ཁྲིམས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ཁང་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིག་ཀྱི་
ཁྲིམས་ཁང་གཉིས་པོ་གང་རུང་ཞིག་གམ། ཡང་ན། དེ་གཉི་ཀར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཀྱི་རེད།
ཞུ་སྦྱོར་བའི་ཁྲིམས་རྩོད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཉན་ཞིབ་བྱེད་པའི་
གྱོད་གཞི་སོགས་ཀྱི་སྐོར་འཕྲོད་བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལྟ་ཞིབ་ལྷན་ཁང་གི་
གློག་འཕྲིན་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་གསལ་པོར་བཀོད་ཡོད་ན། དེར་གཟིགས་པར་འཚལ་ལོ།

གལ་སྲིད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་གཞན་གྱིས་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་
བཏང་ཚེ། རང་ཉིད་ལ་གུན་གསབ་ཐོབ་བམ ཞེ་ན།
འཕྲོད་བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལྟ་ཞིབ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་གུན་
གསབ་སྤྲད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་། ཁྱེད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་བྱས་པའི་གནད་

དོན་དེར་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཚེ་ནོར་འཛོལ་བྱུང་བའི་ཞབས་ཞུ་ཁང་ངམ། ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་
མཁན་དོ་བདག་སྒེར་ངོས་ནས་ཁྱེད་ལ་གུན་གསབ་སྤྲད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱེད་སྲིད།སྨན་
བཅོས་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན་ཁྲོད་ནད་པའམ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་གང་ཟག་སྒེར་ལ་གནོད་
འཚེའམ་རྨས་སྐྱོན་སོགས་བྱུང་ཡོད་ན། ཨེ་སི་སི་ ACC ཞེས་པའི་རླང་འཁོར་རྡབ་
སྐྱོན་གྱིས་སམ་གདོང་གཏུག་སོགས་བྱུང་ནས་རྨས་སྐྱོན་འཕོག་མཁན་ཚོར་གུན་གསབ་
རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གུན་གསབ་བླང་ན་ཆོག ᨵནས་སྟངས་ངེས་
ཅན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གྱོང་གུན་གང་བྱུང་བ་དེར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བསྐྱར་ཞིབ་ཁྲིམས་
ཁང་ནས་ཀྱང་གུན་གསབ་རོགས་དངུལ་གནང་སྲོལ་ཡང་ཡོད།

གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ཤེས་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་།

དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའམ་རང་ཉིད་སྒེར་ངོས་ཀྱིས་ཁྲིམས་རྩོད་བྱེད་སྟངས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་དགོས་པའམ། ཡང་ན། ཁྲིམས་ལུགས་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་སློབ་
གསོ་དང་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཚོགས་འདུ་སོགས་གོ་སྒྲིག་བྱེད་པ་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་
གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་དང་། རོགས་རམ་སོགས་གང་དགོས་ཀྱང་གཤམ་འོག་གི་ཁ་
བྱང་ཁག་ལ་འབྲེལ་གཏུག་གནང་རོགས།
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་རྩོད་ཞབས་ཞུ་ལྷན་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།

ཁ་དཔར་ཨང་། 0800 555 050
ᨑ᪄་᪱ᨓ᩶་མྱུར་འཕྲིན་ཨང་། 0800 2787 7678
གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། advocacy@hdc.org.nz

Nationwide
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Nga Kaitautoko

༄ ནེའུ་ཛེ་ལནཌའི་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་དང་
དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་མ་ཡོད་ཅིང་
། དེ་དག་ལ་འབྲེལ་བ་དང་སྟེན་གཏུག་བྱེད་སྐབས་
རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་ཐང་ཇི་ཡོད་དང་། ཅི་སྟེ་སོ་སོའི་འདོད་
བློ་མ་ཚིམས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རིགས་བྱུང་ཚེ་

ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཚུལ་སྐོར་གཤམ་གསལ།

འཕྲོད་བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལྷན་ཁང་འགན་འཛིན་ལ་འབྲེལ་གཏུག་ཞུ་ཡུལ།
ཁ་བྱང་། PO Box 1791, Auckland

གྲོང་ཁྱེར་ཨོག་ལནཌའི་ཁ་དཔར། (09) 373 1060

རྒྱལ་ས་ཝེ་ལེང་ཊོན་གྱི་འབྲེལ་གཏུག་ཁ་དཔར་ཨང་། (04) 494 7900

ས་གནས་གཞན་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུ་ཡུལ་ཁ་པར་ཨང་། (04) 494 7900
མྱུར་འཕྲིན་ཨང་། (09) 373 1061

གློག་འཕྲིན་ཨང་། hdc@hdc.org.nz

གློག་འཕྲིན་དྲྭ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་། www.hdc.org.nz
༄༅ ། ། གལ་སྲིད་ཁྲིམས་རྩོད་པའམ་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་སྐྱབས་
བཅོལ་བ་ཞིག་གམ། ཡང་ན། གཙོ་བོ་ཡུལ་ལུང་གནས་སྤོས་གནང་མཁན་ཞིག་དང་བཀའ་
མོལ་གནང་འདོད་ཡོད་ན། བཀའ་འདྲི་གནང་རོགས།།
Tibetan

A service provided under the Health
& Disability Commissioner Act 1994.
www.hdc.org.nz

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་།

དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུག་དང་དེའི་མཇུག་འབྲས་ཐག་གཅོད།

ཁྱེད་ལ་མངའ་བའི་ཐོབ་ཐང་།

ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་མཁན་ངོས་ནས་མ་འགྲིག་པ་གང་བྱུང་ནའང་ཁྱེད་ཀྱིས་
འཕྲལ་དུ་སྟབས་བདེའི་ངང་ནས་དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཆོག་པའི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད། ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱང་ཐད་ཀར་མི་དང་མི་གཏུག་ནས་སྐད་ཆ་
བྱེད་པའམ། ཡང་ན་ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་ནའང་འགྲིག དེ་མིན་ཁ་དཔར་དང་
གློག་འཕྲིན། མྱུར་འཕྲིན་སོགས་བརྒྱུད་དེ་ཞུ་གཏུག་བྱས་ནའང་ཆོག

འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་བསྟེན་གཏུག་བྱེད་མཁན་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་
རིགས་ཚང་མར་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་སྲུང་
སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དབང་པོ་སྐྱོན་
ཅན་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ དཀའ་ངལ་ཞེས་པའི་ཁྲིམས་གཞིའི་འོག་ཆེད་དུ་
བཙུགས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་རང་དབང་ལྡན་པའི་ལྷན་ཁང་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ལ་
མངའ་བའི་ཐོབ་ཐང་གི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཅིང་གོང་སྤེལ་གཏོང་གི་ཡོད།

འཕྲོད་བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ལ་
ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་སྐབས་ཁྲིམས་ལུགས་གི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་

༨ 	དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བའི་རིང་སོསོར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མི་ཞིག་ཡོད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད།

༢ 	 གནོན་ཤུགས་དང་མཐོང་ཆུང་གང་ཡང་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ཁྱེད་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒུྲབ་དགོས།

༡༠ 	ཁྱེད་ལ་དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ལ་ཞུ་གཏུག་གི་གནད་དོན་གང་
ཡིན་པ་དེར་གལ་ཆེ་ནན་ཆེར་བརྩི་ དགོས།

གཤམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་བཅུ་པོ་དེ་རིགས་གནང་ཡོད།
༡ སྨན་བཅོས་དང་ཞབས་ཞུ་ཁག་གུས་བཀུར་ལྡན་པའི་ངང་ནས་བསྒྲུབ་དགོས།

༣ ཁྱེད་རང་གི་ཆེ་མཐོང་དང་རང་དབང་ལ་ཞབས་ཞུ་བ་ཚོས་བརྩི་བཀུར་བྱེད་དགོས།

༤ 	རང་ཉིད་ལ་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤིང་ཚད་ལྡན་གྱི་ཞབས་ཞུ་འཐོབ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
ལ། ཁྱེད་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་སྐབས་ ལག་རྩལ་ལྡན་ཞིང་གང་གཟབ་ཀྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་
དགོས།

༥ 	ཁྱེད་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེ་དང་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་ལེགས་པར་འཕྲོད་
ཅིང་འབྲེལ་ལམ་བཟང་པོ་ཡོང་ཆེད་ འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དགོས་ངེས་ཁག་ཆ་ཚང་
ཁྱེད་ལ་འབུལ་དགོས།
༦ 	ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་འདོད་ཆེ་བའི་སོ་སོའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྐོར་རམ་དབང་པོ་ཞན་པའི་
སྐྱོན་གྱི་རིགས། ཡང་ན། ཞབས་ཞུ་ སྒྲུབ་མཁན་དོ་བདག་གི་མིང་དང་ལས་འགན།
འཕྲོད་བསྟེན་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ། དེའི་འགྲུབ་འབྲས་སོགས་གང་ ཤེས་པར་
འདོད་ཀྱང་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཁྱེད་ལ་འབུལ་དགོས།ནེའུ་ཛེ་ལན་ཌའི་མི་དམངས་
སྤྱི་ཡོངས་ལ་སྐབས་བབ་ཀྱི་ གནད་དོན་གང་སྤྱིའི་ཐོག་ལའང་གསལ་རྟོགས་ཡོང་
ཆེད་གནས་ཚུལ་ཅི་རིགས་པའི་ཐོག་ལ་མ་ཤེས་པ་ཡོད་ཚེ། ངེས་པར་དུ་ བཀའ་འདྲི་
གནང་དགོས་རྒྱུར་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ནས་སྐུལ་འདེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
༧ 	སོ་སོའི་སྨན་བཅོས་སམ་བདག་གཅེས་བྱེད་སྟངས་སྐོར་དང་བསམ་བློར་འགྱུར་བ་
འགྲོ་མིན་ཐད་རང་ཉིད་ལ་ཐག་གཅོད་ བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པ།

༩ 	གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་ལས་བྱེད་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སློབ་ཚན་ནམ། ཉམས་ཞིབ་སློབ་སྦྱོང་ནང་
མཉམ་འཇུག་བྱེད་རོགས་ཞེས་ཤོད་ མཁན་བྱུང་ཚེ། དེ་ལྟར་བྱེད་མིན་ཐད།སོ་སོའི་
ཐོབ་ཐང་གང་ཡོད་པ་རྣམས་སོ་སོས་ལག་བསྟར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན།

གལ་སྲིད་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ཁྱེད་ལ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ཞབས་འདེབས་ཀྱི་
ལས་དོན་ཐད། ཁྱེད་རང་ལ་སེམས་
ཁྲལ་དང་མ་སྐྱིད་པ་བྱུང་བའམ། ཡང་ན། དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་པའི་
དབང་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ནང་།ངའི་ ཐོབ་ཐང་ཁག་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་
བཏང་སོང་སྙམ་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་ལྟར་གནང་ཆོག་པ་ཡིན།
• ཁྱེད་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་གྱི་མི་དེ་འམ།ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་ཚོར་
ཐད་ཀར་སྐད་ཆ་ཤོད་དང་གཅིག་བྱས་ན་ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ།

• ཁྱེད་ཀྱི་ནང་མི་དང་གྲོགས་པོ་སོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཡོད་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ལ་ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཞུ་དགོས།

• ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་སེམས་ཁྲལ་ཁག་སེལ་རྒྱུར་གླ་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་
གནང་མཁན་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བླང་དགོས། འཕྲོད་
བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རིགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་ཕྱག་ལས་ གནང་མཁན་ཚོར་
འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་ཚུལ་འོག་ཏུ་གསལ་ཡོད།

དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་སྤུས་ཀ་ཚད་ལྡན་གོང་ སྤེལ་གཏོང་
རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེ་ཞིག་སྟེ། དོ་བདག་སུ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་
ཀྱང་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཞུ་གཏུག་བྱེད་མཁན་ཕལ་མོ་ཆེའི་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན།སོ་
སོར་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཕྱིས་སུ་གང་ཟག་གཞན་ཚོར་མ་ཡོང་སྔོན་
འགོག་ཆེད་དུ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པ་ཡིན། ཞེས་གསུང་གི་འདུག དེ་བཞིན་དཀའ་ངལ་ཞུ་
གཏུག་བྱས་པ་བརྒྱུད ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ནས་ནོར་འཛོལ་གང་བྱུང་བ་དེར་ངོས་ལེན་
དང་གསལ་བཤད་ཀྱིས་དགོངས་སེལ་ཞུས་ཚེ་དོ་བདག་ཞུ་གཏུག་བྱེད་མཁན་ལ་ཕན་
འབྲས་ཆེན་པོ་ཡོད།

ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་མཁན་མང་ཆེ་བའི་ངོས་ནས་ᫍབས་ཞུ་བསྒྲུབ་ཡུལ་གང་ཟག་ནད་གཅོང་
བ་དེའི་དཀའ་ངལ་དང་སེམས་ཁྲལ་གང་ཡིན་པ་དེ། ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཚེ་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཞིང་།དཀའ་ངལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་སྐབས་རེ་
ལས་དོན་དང་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་སྟངས་སོགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡུལ་
རྣམས་ལ་ཁེ་ཕན་མང་བ་སྦྱིན་ཐུབ། ལྷག་དོན་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་ངོས་ནས་ཞབས་ཞུའི་
ལས་རིགས་ཁག་ཡར་རྒྱས་གོང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་གང་དང་གང་གནང་གི་ཡོད་
སྐོར་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་ཡུལ་གྱི་གང་ཟག་སོ་སོར་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་ཚེ་ཕན་ཐོགས་
ཆེའོ། ཞེས་ནད་གཅོང་བ་ཚོས་གསུངས་སོ།

གཤམ་དུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་ཁག་གསལ་ཡོད།

•ཁ
 ྱེད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཡུལ་མི་དེའམ། ཡང་ན་མི་དེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་ཡིན་
པ་ཞུ་དགོས།

•ར
 ང་ཉིད་ལ་སྨན་བཅོས་སོགས་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་དབང་

པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་སོགས་གང་ཡིན་པ། དཔེར་ན། ཚོགས་སྡེའམ་སྨན་
ཁང་དེའི་ནང་གི་ཞབས་ཞུའི་སྤུས་ཚད་དང་དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་ སྡེ་ཚན་
གྱི་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་དེར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའམ་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས།

• ད ཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གཅིག་ནི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རིགས་
ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་རྣམས་རེད།

•ཡ
 ང་ན། འཕྲོད་བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལྟ་རྟོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་
འཛིན་ལ་ཞུ་གཏུག་དེ་ཕུལ་ནའང་འགྲིག

ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ནང་། གལ་སྲིད་ངས་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་མཁན་ཞུ་གཏུག་
བྱས་ཚེ་ང་ལ་རེ་བ་གང་ཡོད་དམ། སྙམ་ན། གཤམ་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་ལ་
གཟིགས་དང་དེ་ནས་རེ་བ་ཇི་ཡོད་མཁྱེན་ཐུབ།
ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་མཁན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ཉན་འཇོག་བྱེད་དགོས་ཤིང་། དཀའ་
ངལ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་བཞིན་པའི་བརྒྱུད་ རིམ་ཁྲོད་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ཁྱེད་ལ་
སྐབས་འཕྲལ་མཁོ་སྤྲོད་དང་བརྡ་ལན་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། ཁྱེད་ཀྱིས་
འཕྲོད་བསྟེན་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་ར་་ཞུ་གཏུག་བྱས་ཚེ། དེའི་འགྲུབ་
འབྲས་སུ་ཐག་གཅོད་ཅི་བྱེད་དང་ལག་ལེན་གང་བསྟར་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་ཁ་
གསལ་དང་ཐག་གཅོད་མྱུར་དུ་ཡོང་བའི་རེ་བ་བརྒྱག་ཆོག་པ་ཡིན།

