ས་གཞི།

“དེགའི་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གནས་དེོན་ལུ་རན་ཐེང་ཆ་བའི་ས་གཞི་དེ་ཉེན་སྲུང་འིབདེ་དེོ།”

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆདཀར་ཆག
་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ༧པ་ལས་ཟླ༩པ་ཚུན། བམ་ཚོན་3པའི་ པར་ཐེངས་༣པ།
GNSS-RTK འཕྲུལ་ཆས་ ལག་ ཤོག.གྲངས་
༤།
ལེན་ཐོག་ས་འཇལ་སོང་བརྡར།

རོང་ཁག་༤ ལུ་ས་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་ཨར་ཀྲི་ཀེ་ཁ་སྐོང་སོད་ཡོདཔ།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ ཤོག.གྲངས་
བྱེདཔ་ཚུ་གཅིག་སྒྲིལ་སོབ་སོང་མཇུག་ ༥།
བསྡུ་ཡོདཔ།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆའི་འོས་འབབ་དབྱེ་
དཔྱད་དང་ ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་བཟོ་
ནིའི་བསམ་གཞི།

ཤོག.གྲངས་
༦།

ས་ཆ་སོད་ཆོག་དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་ ཤོག.གྲངས་
ཀྱི་མོ་བཏབ་གཞི་བཙུགས་ཐབས་བྱུས་ ༧།
བཟོ་དོ་ཡོདཔ།
སྤྱིར་བཏང་གི་བསམ་གཞི།
པདྨ་ཚེ་དབང་ དྲུང་ཆེན།
རོང་ཁའི་རོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན།
རོམ་སྒྲིག་པ། དགུང་སངས་དབང་འདུས སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན།
ཞུན་དག་པ། སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། གཙོ་འཛིན་བགྲེསཔ།

སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཧཱ་དང་ བཀྲིས་བསྒང་ ཀྲོང་གསར་

དེ་ལས་གཞལམ་སྒང་བཅས་
རོང་ཁག་བཞི་ལུ་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོད་མི་ ས་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་ཨར་ཀྲི་ཀེ་(RTK) ཚད་བསྒྲིགས་བཟོ་སྟེ་ཁ་སྐོང་སོད་ཡོདཔ་ཨིན།

ས་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་ཁ་སྐོང་སོད་མི་དེ་གིས་
གོང་གི་རོང་ཁག་བཞིའི་ནང་ལུ་
སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལུ་
ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐོག་
མགྱོགས་དྲག་འབད་སོད་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་
ཡོདཔ་ཨིན།

ལག་ཁྲམ་གསརཔ་སོད་ཡོདཔ།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་
རྙིང་གི་ས་ཚན་ཚུ་འཇལ་ཚར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤
ཟླཝ་༡༢ པའི་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ཁྲོམ་རྙིང་གི་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་
ཚུ་སོད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་
༣ པ་དང་༤ པའིཁྲོམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཤུལ་ལུ་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་
དེ་ནང་གི་ས་ཚན་ཚུ་ ན་ཧིང་རྐྱངམ་ཅིག་ ས་འཇལ་འབད་དེ་
ས་མཚམས་བཀལ་ནིའི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡི།

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་
དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་རྩིས་སོད་འབད་པའི་བསྒང་།

སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༥ ལུ་ ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་
དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་དཔོན་
ཀྲི་ཀ་རམ་ ཀཱཕ་ལེ་ལུ་ ཆད་ལྷག་མེད་པའི་ས་ཚན་གྱི་ལག་ཁྲམ་
གསརཔ་གྲངས་༣༦༩ (ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་༣ པའི་
ལག་ཁྲམ་༡༦༦ དང་༤ པའི་ལག་ཁྲམ་༢༠༣)རྩིས་སོད་འབད་
ཡོད།
(འཕོ་མཐུད་ཤོག་གྲངས་༢ པ་ནང་ཡོད)

བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༢པ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦
ཟླཝ་༨
པའི་ཚེས་༢༩
ལུ་
མོང་སྒར་རོང་ཁག་འོག་གི་ཁྲོམ་སྡེ་ མོང་སྒར་དང་
གླིང་མའི་ཐང་ སྐྱིད་བདེ་མཁར་ཁྲོམ་ཚུ་གི་ ལག་
གསརཔ་ཚུ་རྩིས་སོད་འབད་ཡོད། མོང་སྒར་ཁྲོམ་
༣
གྱི་ནང་ཁྲམ་འཆང་མི་བསོམས་༣༨༡ཡོད་ས་
ལས་ ཁྲམ་གྲངས་༢༥༤ལུ་ས་ཆ་ལྷག་ཆད་མེད་མི་
ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་གསཔར་ཚུ་རྩིས་སོད་འབད་ཡི།
ལག་ཁྲམ་མ་སོད་མི་ལྷག་ལུས་ས་ཚན་ཚུ་ དཔེར་
ན་
ཡིག་ཆ་མ་ཚང་མི་དང་
ས་ལྷག་ཡོད་མི་
རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ནང་བཟོ་རྩིག་ཚུ་ཡོད་པའི་
གནད་དོན་སྐོར་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་
བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་ཁྲོམ་སྡེ་
བཟོ་རིག་འགོ་དོཔན
ོ ་ལུ་ ས་ཆ་ལྷག་ཆད་མེད་པའི་

ཤོག་གྲངས་2

གཡང་རྩེ་ཁྲོམ་གྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཚེ་དབང་གིས་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་རྩིས་ལེན་པའི་བསྒང་།

ས་ཚན་ཚུ་གི་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་གྲངས་༤༠༢རྩི
ས་སོད་འབད་ཡོད། ཁྲོམ་རྒྱ་སྐྱེད་ནང་ཚུད་མི་

བརྩིས་ཏེ་
གཡང་རྩེ་གི་ཁྲོམ་ནང་ལག་ཁྲམ་
འཆང་མི་བསོམས་༦༧༨ཡོདཔ་ཨིན།

རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ནང་ སྐུ་མགྲོན་གྱི་གསལ་བཤད་བཅུད་དོན།
ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ འགོ་དང་པ་
རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་གསལ་བཤད་ལས་རིམ་
འདི་
ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་མི་མང་
གདོང་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་རིག་རལ་
ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་འགོ་བཙུགས་
གནང་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་བྱེདཔ་རེ་རེ་ལུ་ མི་
མང་གི་གདོང་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་གོ་
སྐབས་བྱིན་ཏེ་
གསལ་ཞུའི་སྐོར་ཐེངས་ཚུ་
མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་
དྲུང་ཆེན་མཆོག་
གིས་
རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ནང་སྐུ་
མགྲོན་འབོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།
གསལ་བཤད་གནང་མི་ལས་སྡེ་སོ་སོ་ལས་ སྐུ་
མགྲོན་འབོ་དགོ་པའི་དམིགས་དོན་འདི་ཡང་
ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ གཞན་གྱི་ལས་
སྡེ་ཚུ་ནང་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་
ཧ་གོ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས།
སྤྱི་ཟླ་༨་པའི་ཚེས་༡༢་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཧེ་མའི་ གྲོང་གསེབ་ས་
ཆ་སྡེ་ཚན་གྱི་
ས་ཁྲམ་གཙོ་འཛིན་བགྲེསཔ་
སོབ་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་དེ་
རེས་གཟའ་
སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ཐེངས་༤༢ པ་ནང་ གསལ་
བཤད་གནང་མི་མགྱོནམ་སྦེ་འབོ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཧེ་མ་ལོ་ངོ་༤༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་ ཁོ་གིས་ས་ཆ་
ཐོ་བཀོད་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ཕྱག་ལཱ་མཛད་པའི་
ཉམས་མོང་དང་གོམས་གཤིས་ཡོདཔ་ལས་

ས་ཁྲམ་གཙོ་འཛིན་བགྲེསཔ་ སོབ་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

བརྟེན་ཏེ་ ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་གི་རྒྱལ་རབས་ཚུ་
ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་བཤད་བཅུག་ནིའི་
དོན་ལུ་འབོ་ཡོད།
ཁོ་གིས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལུ་ གནས་ཡུན་
རིང་ཤོས་ཕྱག་ཞུ་བའི་བདེན་ཁུངས་དང་ཉམས་
མོངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༦ ལུ་ འགོ་དང་
པ་ ས་འཇལ་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་
ལས་འགོ་བཙུགས་ ད་ལོའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་
ལྷན་ཚོགས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལུ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་མི་ཚུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ཅི།
ས་འཇལ་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་འགོ་དང་པ་རང་
སྤྱི་
ལོ་༡༩༥༦ ལུ་ བསམ་རྩེ་ལུ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ནུག དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ལྕགས་
ཐག་ས་འཇལ་འགོ་དང་པ་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༤
ལས་
༡༩༦༦ ཚུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག

སྤྱི་ལོ་༡༩༦༧ ལུ་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སྐྱིད་
སྡུག་བོན་པོའི་ཡིག་ཚང་དང་ ད་རེས་འབདན་
ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་འོག་ལུ་
ས་ཁྲམ་ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་འབད་
ནུག དེ་བསྒང་ལུ་ ཧེ་མ་ས་ཆའི་ཐོ་བཀོད་
ཚུ་གླང་དོ་དང་སོན་བྲེ་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་
ཁྲལ་ཚུ་ཡང་རྒྱུ་དངོས་དང་ འབྲུ་སྣ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་
འབད་སོལ་ཡོད་མི་དེ ཤུལ་མ་ ལྕག་ཐག་གིས་
ས་འཇལ་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨེ་ཀར་
གུར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་
ཁྲལ་ཡང་དངུལ་
རྐྱང་བསྡུ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག
སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ལུ་ དངུལ་རྩིས་བོན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་
བཞུགས་སྐབས་
ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་འདི་
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་གནས་སོ་འབད་
ནུག དེ་བསྒང་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་
སྤུ་ན་ཁ་ ཡེ་སྦིས་ས་ལས་ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་
(༡༩༧༠-༡༩༧༣)ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ ལུ་
སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་
ལག་ཁྲམ་འགོ་དང་པ་
སོད་ནུག
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལས་ཨིན་མི་ ལྷག་པ་གྲུབ་
པ་དེ་ ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་གི་གཙོ་འཛིན་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ ས་ཁྲམ་སོ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ སའི་
བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༧༩
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་
འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག
སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལོར་ ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་དེ་ལོག་
སྟེ་རང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ ནང་

ས་གཞི།
སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་
ས་འཇལ་སྤྱི་
ཁྱབ་འོག་ལུ་གནས་སོ་བཏང་ནུག
དེ་བསྒང་
ནང་སྲིད་བོན་པོ་གཏམ་ཞིང་རྒྱ་གར་དང་
དྲགོས་བསོད་ནམས་རབ་རྒྱས་དེ་
ས་འཇལ་
སྤྱི་ཁྱབ་སྦེ་བཞུགས་ནུག
ཧེ་མ་ ས་ཁྲམ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་
ཡང་
ས་གནས་དེ་རོང་ཁག་སོ་སོ་ག་སྟེ་ཡོད་
རུང་ ས་ཇོ་ཁོང་ར་སོད་གནས་ཀྱི་རོང་ཁག་ནང་
ལུ་རྐྱབ་སོལ་འདུག
དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་
ས་ཆ་དེ་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་ནང་ཨིན་རུང་ ས་
ཇོའི་སོད་གནས་ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་ནང་ཨིན་པ་
ཅིན་
རོང་ཁག་དེའི་འོག་ལུ་ས་ཁྲམ་རྐྱབ་ཨིན་
པས། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལས་བཟུང་ ས་ཁྲམ་དེ་
ས་ཆ་ཡོད་པའི་རོང་ཁག་ནང་རྐྱབ་དགོཔ་དང་
ས་ཁྲལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས་ཡང་
དེ་
སྐབས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ལུགས་བཤད་ཅི།
མི་སེར་གྱི་ཁྲམ་འཆང་མི་ས་ཆ་ཚུ་
སབ་ཁྲའི་
ཐོག་ སྤྱིར་བཏང་ས་འཇལ་ནི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༩
ལུ་
ས་རོ་རོང་ཁག་རྒེད་འོག་༩འི་འོག་ལུ་ས་
འཇལ་ཐབས་ལམ་ པེ་ལེན་གྲེ་བཱལ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཐོག་ འགོ་བཙུགས་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧
གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་ལས་མཇུག་བསྡུ་ནུག
དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ ལས་༡༩༩༠ ཚུན་
མི་དབང་རྒྱལ་སས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་
སྐྱིད་སྡུག་ལྷན་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་མཛད་བཞུགས
་སྐབས་ལུ་ཡང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་
དྲགོས་དྲུང་ཆེན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་དང་ ས་ཁྲམ་
ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ ལྷག་པ་གྲུབ་པ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།
སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལས་༡༩༩༨ ཚུན་ སྐྱིད་བོན་
དར་མགོ་ཚེ་རིང་དང་
ས་འཇལ་དང་ས་ཁྲམ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་འདི་ དྲགོས་དྲུང་ཆེན་
པདྨ་དབང་ཕྱུག་དང་ ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་
འཛིན་དེ་ མདོ་ཆེན་སྲིད་མཐར་རྣམ་རྒྱལཨིན་
མས།
དེ་སྐབས གློག་རིག་རིམ་ལུགས་ཨོ་ཊོ་ཀ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཐོག་
ས་ཁྲམ་གསརཔ་བསྡུ་
བསྒྲིགས་དང་
སོ་བཙུགས་འབད་ནི་འགོ་
བཙུགས་ནུག
གློག་རིག་རིམ་ལུགས་དེ་གིས་
ས་ཁྲམ་གསར་བཞེང་དང་ སོ་སོར་འབད་ནི་ལུ་
ལྷན་ཐབས་བྱུང་ནུག

ཤོག་གྲངས་3
ད་རུང་དེའི་སྐབས་ལུ་
ལྷོ་མཚམས་རོང་ཁག་
ཚུ་ནང་
གཞི་གསར་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་ཁེ་
ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་གི་ས་ཆ་ཚུ་ཡང་ཁྲམ་རྐྱབ་ནུག
གནམ་ལོ་༢༠༠༣ ལུ་ ས་འཇལ་དང་ས་ཁྲམ་
ལས་ཁུང་དེ་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ལས་ སོ་
ནམ་ལྷན་ཁག་ལུ་སོ་སོར་འབད་ནུག
དེ་
བསྒང་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་བོན་པོ་དེ་ བོན་
པོ་སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་བཞུགས་ནུག

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ ལས་འགོ་
བཙུགས་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༨༧
པར་ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཧེ་མ་སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་འོག་
གི་ ས་འཇལ་དང་ས་ཁྲམ་ལས་ཁུངས་དེ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་སྦེ་ཐ་དད་བཟོ་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་དང་པ་རང་
དྲགོས་
སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་ཨིནམ་ད་
དྲགོས་
མཆོག་དེ་གི་ཧེ་མ་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་འོག་
གི་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་སྦེ་ཕྱག་
ཞུ་ནུག
འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧
ཅན་མ་
བསྟར་སོད་འབད་མི་དང་འབྲེལ་
དྲགོས་དྲུང་
ཆེན་མཆོག་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ བཅའ་ཁྲིམས་
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་
སའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ གཞན་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་བརམས་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། སོབ་སྐལ་བཟང་གིས་བཤད་
མི་ནང་ ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ཡིག་ཚང་
གི་ སྒྲིག་བཀོད་འགྱུར་བ་དང་ མིསྟོབས་ཀྱི་
ལྕོགས་གྲུབ་ཡང་ལེ་ཤ་གིས་རང་ཡར་དྲག་སོམ་
སོང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུ་ཚུ་རྒྱས་པར་གསལ་བཤད་
འབད་ཡོད།
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག
སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་
འཛིན་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ སྒྲིག་ལམ་སྡེ་ཚན་གྱི་
འགོ་འཛིན་ འཇིགས་མེད་འོག་ཟེར་དང་ སྒྲིག་
སོབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ ཚེ་རིང་གཉིས་ རེས་
གཟའ་སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ནང་
ཡིག་ཚང་གི་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་
སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་ནིའི་དོན་ལས་མི་
མགྱོནམ་སྦེ་འབོ་ཡོདཔ་ཨིན།

སོབ་འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར།
སྒྲིག་ལམ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན།
སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།
ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

སོབ་འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་བཤད་མི་ནང་
རྒྱལ་ཁབ་སོམ་ཆུང་ག་ར་ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་འདི་
ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ར་བ་ཨིན་ཟེར་
གསུངས་ཡི། རང་གི་སོད་ལམ་འདི་ ཁྲིམས་
དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་
རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གི་བར་ན་ མ་བསྒྲིགཔ་མི་
འཐོན། དེ་མ་ཚད་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་
ལུགས་ལུ་གནས་པ་ཅིན་
ཞི་བདེ་གི་ངང་ལུ་
སོད་ཚུགས།
ཁོ་གིས་
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དགོས་པ་
དང་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་བཤད་ཅི།
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་
སྔོན་བོན་
རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་བརམས་གནང་ཡོད་མི་
འབྲུག་གི་རང་སོལ་སྒྲིག་ལུགས་ཅིག་ཨིན།
སྒྲིག་ཟེར་མི་འདི་ ལུས་ ངག་ ཡིད་གསུམ་གྱི་
བ་སོད་བཟང་པོ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ གཅིག་
མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྒྲིག་ཏོག་ཏོ་འབད་མི་ལུ་
སྒྲིག་དང་ ལམ་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་བོན་རྒྱལ་བ་
གོངམ་ཚུ་གིས་ མཛད་དེ་ཡོད་པའི་ལམ་སོལ་
བཟང་པོ་ཚུ་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་ མི་རབས་
ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་
གོཝ་ཨིན་མས།
འབྲུག་གི་སྒྲིག་ལམ་གྱི་གཞི་ར་འདི་
ལུས་
ངག་ ཡིད་གསུམ་གྱི་བཟང་པའི་ཀུན་སོད་རྣམ་
གཞག་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིནམ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་རྟགས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། ད་རེས་
ཀྱི་དུས་སྐབས་ལུ་
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལམ་སོལ་
དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་
རང་
ལུགས་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་
མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་
དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་
འདི་
ག་ནི་བ་ཁག་ཆེཝ་འབད་འཐོན་ཡོད།
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གིས་
མིའི་རྒྱུད་ལུ་

བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༢པ།

གཞན་ལུ་ཕན་སེམས་དང་སྙིང་རྗེ་ གུས་ཞབས་
བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ དེ་ལས་རང་སེམས་རང་གིས་
སྲུང་ནི་ ཞི་བདེ་འབྱུང་བཅུགཔ་ཨིན་མས།
ཁོ་གིས་བཤད་མི་ནང་
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་
འདི་ མི་སྡེ་མཐུན་ལམ་དང་ ཞི་བདེ་ངང་ལུ་
གནས་ནིའི་དོན་ལས་
མི་ངོ་གོང་འཕེལ་གྱི་
གཞི་ར་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།
སྒྲིག་ལམ་
གི་སྙིང་པོ་ངོ་མ་རང་ གུས་ཞབས་དང་ བརྩི་
བཀུར་ བསམ་པ་བཟང་པོ་ ཚུལ་དང་མཐུན་
ཏོག་ཏོ་
མཛེས་ཆ་ལུ་རག་ལསཔ་ལས་བརྟེན་
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་
འབྲུག་གི་གཞན་
དང་མ་འདྲ་བའི་སོལ་ཁྱུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ སྒྲིག་
ལམ་འདི་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་ འཕོ་མཐུད་དེ་
རང་
བདག་འཛིན་འཐབ་པ་ཅིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
བདེ་སྐྱིད་དང་ཞི་བདེ་ རང་བཙན་ཚུ་ སྔར་བ་

ཡང་ལྷགཔ་སྦེ་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ར་བརྟན་འགྱོ་
འོང་།
སྒྲིག་ལམ་གྱི་དགོས་དོན་ངོ་མ་ར་
གཅིག་གི་
གཅིག་ལུ་བརྩི་སྐུར་དང་ རང་སོའི་སོདལམ་ཚུ་
ཐ་དམ་ཚིག་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྔར་སོལ་
ལམ་སོལ་བཟང་པོ་ཚུ་
མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་
འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་གྱི་གཞི་ར་
རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ འཕལ་
དང་ཕུག་གི་དམིགས་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་
ལས་
སྒྲིག་ལམ་འདི་
འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ངོ་
རྟགས་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྒྲིག་ལམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
དམ་པའི་ཆོས་དང་
མི་སྡེ་ནང་ལུ་མཐུན་ལམ་
དམ་ཟབ་བསྟེན་ཚུགས་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
རང་དབང་རང་བཙན་ཡང་ འགྱུར་བ་མེད་པ་
ཡུན་བརྟན་འབད་གནས་ཚུགས། དེ་འབདཝ་
ལས་ འབྲུག་མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་ཨིན་
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རུང་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་
པོ་
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཤེས་དགོཔ་དང་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་ཤོས་
ཅིག་ཨིན།

གསལ་བཤད་འབད་མི་སྐུ་མགྲོན་ལུ་དུས་ཚོད་ཀྱི་
ལང་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་
གཞག་གི་དགོས་དོན་དང་
ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་
ལས་མ་གཏོགས་ གསལ་ཞུ་ཡོངས་རོགས་སྦེ་
འབད་མ་ཚར། ཨིན་རུང་ ལས་རིམ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་
འདི་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་
ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ཡི་ཟེར་ཨིནམ་ད་ དེ་
ཁར་འཛོམས་མི་ཚུ་ལུ་ ལོག་ཤུལ་ལས་
ས་
ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ སྒྲིག་ལམ་
གྱི་སོབ་སོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་
སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལུ་ཞུ་བ་འབད་ནི་འབད་
ཁྱབ་སྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

GNSS-RTK འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་ཐོག་ ས་འཇལ་སོང་བརྡར།
ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ་ བསོད་ནམས་སྟབས་རྒྱས་ཀྱི་བྲིས་མི་དེ་སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚས་༥ ལས་༩ ཚུན་ བདུན་
ཕག་གཅིག་གི་རིང་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་
རོང་ཁག་དང་
དྲུང་ཁག་སོ་སོའི་
ས་འཇལ་པ་༢༦
ལུ་
GNSS-RTK ས་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཐོག་ས་འཇལ་འབད་ནིའི་སོང་བརྡར་
བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

GNSS-RTK འཕྲུལ་ཆས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ལུ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
ད་རེས་
འཕྲུལ་ཆས་དེ་
ཁེ་ཕན་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཁར་
ས་འཇལ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ འཇོན་དྲགས་
དང་གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ཨིན།
ཨིན་རུང་
ས་འཇལ་པ་དག་པ་ཅིག་གིས་མ་
གཏོགས་ འཕྲུལ་ཆས་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་འབད་
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ ས་
འཇལ་པ་མང་ཤོས་ལུ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་
ཚད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོ་གཅིག་ལས་ལོ་
གཅིག་ ས་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་གསརཔ་ ཁེ་
ཕན་ཡང་གཅིག་བ་གཅིག་མ་འདྲཝ་སྦེ་ ལེ་ཤ་
ར་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད།

སོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ GNSS –RTK འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བསྒང་།

སོང་བརྡར་དེ་གི་
དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་རང་
ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ས་འཇལ་གྱི་སྐབས་འཐོབ་ ཇི་
ཨེན་ཨེསི་ཨེསི་ ཨར་ཀྲི་ཀེ་ ས་འཇལ་གྱི་གཞི་
ར་ཚུ་ སོབ་སོང་སོད་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན་པས།
སོང་བརྡར་གྱི་སྐབས་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་
མི་ཚུ་ལུ་ དྲོ་པའི་ཐུན་ཚན་ལུ་ ཆོས་ཚན་མ་
འདྲཝ་གི་རྣམ་གཞག་ཆ་ཚང་གུར་ལེགས་སར་
དང་ ཉིན་མའི་ཐུན་ཚན་ལུ་ ས་གནས་ཁའི་

ལག་ལེན་དངོས་བལར་གྱིི་སོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ
་ཨིན། སོང་བརྡར་གྱི་རྟག་ཞིབ་ཡང་ ཆོས་
རྒྱུགས་དང་
ལས་འགུལ་ཆུང་བ་ཚུ་སོད་ཐོག་
ལས་ སོང་བརྡར་ལས་རིམ་དེ་གིས་ གྲུབ་
འབྲས་ག་དེ་སྦེ་རང་འཐོན་ནུག་ག་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་
ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོག་གྲངས་5

ས་གཞི།

རྒྱལ་པོ་ཞིང་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་ཐོབ་ཡོདཔ།

ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་གིས་བྲིས་མི་དེ་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༩ལུ་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ཟངས་
མདོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་འབད་
མི་
དབང་རྒྱལ་ཚབ་འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་གིས་
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་
ཆེའི་ཞབས་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ས་ཆའི་སྐྱིད་
སྡུག་གནང་ཡོད་པའི་བཀའ་ཤོག་ཚུ་
མོང་
སྒར་གྱི་བཟའ་ཚང་༤༢ ལུ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་ཐོབ་ཡོད་མི་བཟའ་ཚང་ཚུ་
ཡང་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒྱལ་པོ་
ཞིང་དང་ སྨན་ཆུ་སྒང་ལས་ཨིན་པས།

མི་དབང་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་གིས་ ས་ཆའི་བདག་
དབང་དང་
ས་ཆ་དེ་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བཟའ་
སོད་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འཕྲིན་
ཡང་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་གསུངས་གནང་ཡི།
སྐྱིད་སྡུག་བཀའ་ཤོག་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་
སྐྱིད་སྡུག་ཐོབ་མི་ཚུ་དང་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་གི་འགོ་དཔོན་
ཀུ་རི་ཆུ་གློག་མེ་
ལས་འགུལ་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་

དཔོན་ཚུ་བཅས་འཛོམས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མི་དབང་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་དང་ ཨ་ཞེ་མཆོག་
གིས་ དེ་ཁར་འཛོམས་མི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་
ལོ་ཁ་ཅིག་ཡང་གནང་ཡོདཔ་ད་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་
འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་
ཀུ་རི་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
གིས་ རང་ལུགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་སན་འབུལ་
ཕུལ་ནུག

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གཅིག་སྒྲིལ་སོབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།
ཆུ་ཁ་ བཀྲིས་དགའ་ཚལ་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་
གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་སོང་བརྡར་ལྟེ་བ་
དང་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
གཉིས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་
ལྷན་ཚོགས་
ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་དང་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
ལུ་
གཅིག་སྒྲིལ་སོབ་སོང་ལས་རིམ་ཅིག་
འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།
སོང་བརྡར་ལས་རིམ་འདི་གི་དམིགས་དོན་ངོ་མ་
རང་ གཟུགས་ཀྱི་བདེ་ཁམས་དང་འཕོད་བསྟེན་
དཀའ་སྡུག་ལུ་འཚེར་སྣང་མེད་པའི་འབད་བརོན་
ཡར་དྲག་གཏང་སྟེ་ ར་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་
ཞུ་བའི་རིང་
སྒྲིག་ཁྲིམས་བཙུག་ནིའི་དོན་
ལས་ཨིན། སོབ་སོང་གི་སོབ་ཚན་ནང་ སོབ་
ཁང་ཕྱི་ཁར་ ལུས་སོང་དང་ སོབ་ཁང་ནང་
ན་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་ཚན་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ ལེགས་སར་ཚུ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་ ༤ ལས་
གཅིག་སྒྲིལ་སོང་བརྡར་ཤོ་ཐེངས་ ༡ པ་འགོ་
བཙུགས་ཡོདཔ་ད་
སོང་བརྡར་ཤོ་ཐེངས་༡༣
པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་
མཇུག་བསྡུ་ཡོད།
སོང་བརྡར་ཤོ་ཐེངས་༡༢
པ་ནང་སོང་བརྡར་པ་གྲངས་༣༤
དང་
ཤོ་ཐེངས་༡༣
པ་ནང་
སོང་བརྡར་པ་
གྲངས་༢༩
གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་
ད་
དེའི་སྔ་གོང་གི་ཤོ་ཐེངས་ཆ་མཉམ་ནང་

ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་བོན་པོ་གཙོས་པའི་སོང་བརྡར་འབད་མི་ཤོ་ཐེངས་༡༣པ།

སོང་བརྡར་པ་༣༥
རེ་ཡོདཔ་ཨིན།
སོང་
བརྡར་གྱི་དུས་ཡུན་དེ་ བདུན་ཕག་༣གྱི་རིང་དང་
གཅིག་སྒྲིལ་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་
ལས་
བྱེདཔ་བསོམས་༤༤༨ ཀྱིས་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་
ད་ དེའི་ནང་ལས་ མི་གྲངས་༣༥༩ ཕོ་སྐྱེས་དང་
༨༩
ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཨིན།
སོང་བརྡར་འབད་
ཚར་མི་༡༣༩ རོང་ཁག་སོ་སོ་ནང་དང་ ༡༦
དྲུང་ཁག་ཚུ་ནང་ ༡༧ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ དེ་ལས་
༢༧༦
ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ནང་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན།
སོང་བརྡར་ལས་རིམ་འདི་ལུ་བརྟེན་

ས་ཆ་

ལྷན་ཚོགས་འོག་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་
མི་ཚེ་
གཅིག་ནང་ཐོབ་པར་དཀའ་བའི་
དམག་སྡེའི་
སྒྲིག་ལུགས་དང་ དུས་ཚོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཉམས་
ཚོར་མོང་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཅིག་ཐོབ་ཡོདཔ་
ཨིན། ཡིག་ཚང་ནང་སོང་བརྡར་གྱི་ སྒྲིག་ཁྲིམས་
མ་བརྗེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ རེས་གཟའ་ལྷགཔ་ ཨ་
རྟག་ར་ སྒྲིག་གོ་གྱོན་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན། ཟླ་༧
པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ སོང་བརྡར་མཇུག་བསྡུ་བའི་
རྟེན་འབྲེལ་འདི་
བཀྲིས་དགའ་ཚལལུ་འབད་
བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡོད།

བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༢པ།

ཤོག་གྲངས་6

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆའི་འོས་འབབ་དབྱེ་དཔྱད་དང་ ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་བཟོ་ནིའི་བསམ་གཞི།
ས་འཇལ་དང་སབ་ཁྲ་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ་ཡེ་ཤེས་
རྡོེ་གིས་ དབྱིན་སྐད་ནང་བྲིས་མི་དེ་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།

ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་བཟོ་ནི་ཟེར་མི་འདི་
ག་ཅི་
བཟུམ་ལུ་སབ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་
ས་ཆའི་
ལུང་ཕྱོགས་ཅིག་ རོང་ཁག་ཡངན་ ས་ཁོངས་
སོ་སོ་ནང་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་
ས་ཁོངས་རེ་རེ་ནང་
ས་ཆའི་ལག་ལེན་ཆོགཔ་མ་ཆོགཔ་གི་དབྱེ་བ་ཚུ་
གསལ་བཀོད་འབད་ནིའི་ལཱ་རིམ་ལུ་གོཝ་ཨིན་
པས།
ས་ཆའི་ལག་ལེན་ཚུ་འཆར་གཞི་ནང་ གསལ་
བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ས་ཁོངས་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་
ལུ་
ས་ཁོངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཟོ་ནིའི་བཀའ་རྒྱ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།
ཨིན་ཝེསི་ཀྲོ་པི་དྲི་ཡ་( I n v e s t o p e d i a )
དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བཀའ་རྒྱ་དེ་
གསལ་
བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཆ་རིག་པའི་ས་ཁོངས་
ནང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་ཨིན་ན་
འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཡོད་པའི་
ཡིག་ཐོག་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་
ཁྲིམས་ལུུུགས་
ཨིནམ་ད་ གཙོ་བོ་རང་ གནད་དོན་ལེ་ཤ་ཡོད་
པའི་གྲལ་ལས་
རང་རྐྱང་གི་མཐའ་དོན་དང་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་བར་ན་ ད་རེས་ཀྱི་
གཙོ་རིམ་དང་
མ་འོངས་པའི་ཐབས་བྱུས་
གློ་བུར་ས་ཆའི་ལག་ལེན་དང་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ས་
ཆའི་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་བར་ན་
ཧིང་སངས་
ས་སྦེ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་བཟོ་ནིའི་
བསམ་གཞི་དང་
ཐབས་བྱུས་དེ་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལུ་ སྐབས་
དོན་སོ་སོའི་ནང་ གོ་བ་སོ་སོ་སྦེ་ལེན་དོ་ཡོདཔ་
ད་ ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་ཚུ་ མ་གཞི་ ཁྲོམ་སྡེ་
ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་རང་ཡོད་རུང་ ལུང་
ཕྱོགས་དང་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་
རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་བཟོ་སོལ་འདི་
གསརཔ་ཅིག་མེན་པས། འབྲུག་ལུ་ཡང་ གོང་
འཕེལ་ཚད་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཐོག་ལས་ བཟོ་
བཀོད་དང་
ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་
ཚུ་ནང་
ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ར་
གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་བཟོ་ནིའི་ལཱ་འདི་
དུས་ཡུན་
རིངམ་འགོར་བའི་
སྣ་འཛིངས་ཀྱི་ལཱ་ཅིག་

ཨིནམ་མ་ཚད་
མི་ལ་ལུ་གིས་ གོང་འཕེལ་
ལུུུ་བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་བཟུམ་སྦེ་
མཐོངམ་ལས་ ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནིའི་ཐབས་
ཤེས་འདི་ལུ་ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་ཡང་འཐོན་དོ་
ཡོདཔ་མས། དེ་སྦེ་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ས་ཆ་
བཀོལ་སོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་མེད་པའི་
མི་སྡེ་ནང་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་ཆའི་
བཀོལ་སོད་འབད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་
ས་ཁོངས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་བཟོ་ནི་དེ་ཨིན་པས།

ཀྱི་ས་ཆ་སྦེ་ གསལ་བསྒྲག་འབད་ཆོག

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་
ས་ཁོངས་དབྱེ་ཁག་
བཟོ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་གྱི་རིགས་ སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་
རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་
སྐྱེ་ལྡན་རིག་པའི་
བར་ལམ་ཚུའི་ངོས་འཛིན་ རོང་ཁག་དང་ཡན་
ལག་ཁྲོམ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་
མི་སྡེ་ནགས་
ཚལ་ཚུའི་གསལ་བསྒྲགས་
ཉེ་འཁོར་རྩྭ་
འབྲོག་(མི་སྡེའི་རྩྭ་འབྲོག) ས་མཚམས་བཀལ་
ནི་ དེ་ལས་
བཟོ་གྲྭའི་ས་གཞི་བཟོ་མི་ཚུ་
ས་ཁོངས་དབྱེ་བའི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་ གོང་གི་ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་ཚུ་ དོན
་སྨིན་ཅན་སྦེ་
ཚད་འཛིན་འབད་དེ་
གོང་
འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་
དོན་ཚུ་གིས་རྒྱབ་བསྐྱོར་མེདཔ་ཨིན་པས།
ཐད་ཀར་དུ་
ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་བཟོ་དགོ་པའི་
སྲིད་བྱུས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལེ་ཤ་རང་ཡོད་པའི་ནང་
ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་གཤམ་འཁོད་ལར་ཡོད་
མི་དེ་ཡང་

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆའི་སྲིད་བྱུས་ན་ན་བྲིས་༢༠༡༡

འབྲུག་གི་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ར་ཚན་ ༥ པའི་
དོན་ཚན་༤ པ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་ས་ཆའི་
ཁྱོན་བསོམས་ལས་ཉུང་ཤོས་བརྒྱ་དཔྱ་༦༠ ཐམ་
པ་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་
བརྡལ་འོག་ལུ་འཛིན་སྐྱོང་ངེས་གཏན་འཐབ་
དགོཔ་ཨིན་པས།
སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་
༣༠༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་
འདེབས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞུང་གིས་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ས་ཆ་གང་རུང་
བར་མཚམས་ས་ཆ་
བརྩིས་པའི་ཁྲོམ་ས་ བཟོ་གྲྭ་ སོ་ནམ་སྲུང་སྐྱོབ་

འབྲུག་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་
༢༠༡༠ ཅན་མ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་
ས་ཆའི་སྲིད་བྱུས་ཡོངས་རོགས་དང་སྦྲགས་ཏེ
བཟོ་གྲྭ་དང་
བལ་བཤལ་
མཐའ་འཁོར་
ཉམས་སྲུང་ དེ་ལས་ གལ་ཅན་གྱི་སོ་ནམ་
ས་ཞིང་གི་ས་ཁོངས་བཟོ་ཚར་དགོཔ་སྦེ་
འཁོད་དེ་འདུག
ཅན་མ་ནང་ དགོས་དོན་སོ་སོའི་དོན་ལུ་ ས་
ཆའི་དགོ་འདོད་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་
ས་ཆའི་
བཀོལ་སོད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་བཟོ་དགོ་པའི་དོན་
ཚན་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐུན་འགྱུར་ལས་རིམ་གྱི་
དང་ལེན་དང་འཁྲིལ་རུང་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་
གྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཚུ་
ས་ཁོངས་
དབྱེ་བ་བཟོ་དགོཔ་སྦེ་ཡོད།
ས་ཆའི་བཀོལ་སོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་བཟོ་ནི་
དེ་ ཧེ་མ་ལས་བཟོ་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཡུན་
འགངས་ལུས་མི་འདི་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་
ཚོགས་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ ལས་སྡེ་སོ་
སོའི་མ་མཐུནམ་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ཁེ་གྱོང་
ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ག་ར་ལས་བསམ་འཆར་བསྡུ་
ལེན་འབད་དེ་
ས་ཁོངས་དབྱེ་བ་བཟོ་ནིའི་ལཱ་
འགོ་བཙུག་ནི་འཆར་གཞི་ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་ས་
ཆའྱིི་འོས་འབབ་དབྱེ་དཔྱད་དང་ ས་ཁོངས་དབྱེ་
བ་བཟོ་ནིའི་ལས་རིམ་འདི་ སོབ་གཞི་སྣ་ཚོགས་
དང་ གྲངས་གཏོགས་ དེ་ལས་གཅིག་གྲོགས་
གཉིས་ཕན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུའི་གཞི་ར་ལུ་གཞི་
བཞག་ཐོག་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་དེ་
གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གཞི་བཀོད་དང་
སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་གྱི་བསམ་འཆར་ཚུ་ཁྱད་པར་
བལ་དགོཔ་འཐོན་ནི་ཨིན་པས།

བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༢པ།

ས་ཆ་སོད་ཆོག་དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མོ་བཏབ་གཞི་བཙུགས་ཐབས་བྱུས་བཟོ་དོ་ཡོདཔ།
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སྤྱི་ཟླ་༨་པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་
ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞི་ཆགས་
ལས་བྱེད་ཚོགས་ཚུང་དང་གཅིག་ཁར་
ས་ཆ་
སོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་
མོ་
བཏབ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་
ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གི་
ཤུལ་ལས་རང་ ས་ཆ་སོད་ཆོག་དབང་ཆ་ལམ་
ལུགས་ མོ་བཏབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་
ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཡོངས་རོགས་ཅིག་བཟོ་ནིའི་དོན་
ལས་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༩ ལས་༣༠ ཚུན་
ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་
ས་རོ་ལུ་སྦེ་
གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོད།
ལམ་ལུགས་དེ་གི་དམིགས་ཡུུུལ་གཙོ་བོ་རང་
ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་
རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་
ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་འཇོན་དྲག་ཅན་དང་
དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བཀོལ་སོད་འབད་ཐོག་ལས་
འཚོ་ བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཨིན།
ཁེ་ ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་ ས་ཆ་དེ་ དགོས་དོན་
ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་གི་དོན་
ལུ་འཐོན་ཁུངས་ཅན་སྦེ་བཀོལ་སོད་འབད་བའི་
རིང་ལུ་སོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལག་ཁྱེར་སོད་ནི་
ཨིན་པས།

ལས་རིམ་དེ་ དྲང་བདེན་དང་ དྭངས་གསལ་
ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་
འཇོན་དྲག་དང་
དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་
ངེས་གཏན་གཞི་བཙུག་
འབད་ནིའི་དོན་ལས་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཐབས་
བྱུས་བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན། ཐབས་བྱུས་
དེ་གིས་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་མྱིི་ཚུའི་དོན་ལུ་ སོད་ཆོག་
པའི་དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུག་འབད་
ནིའྱིི་གཞི་བཀོད་དང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་སྟོན་
འབད་ནི་ཨིན་པས།
ཐབས་བྱུས་དེ་གིས་

གཞི་ཆགས་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ སོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་གུར་ཞལ་འཛོམས་གནང་བའི་བསྒང་།

སོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞི་ར་
དང་ དམིགས་དོན་ཚུའི་སྤྱིར་བཏང་བསམ་འཆར་
དང་བསྟུན་ཏེ་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་དང་ འོས་
འབབ་ལྡན་པའི་ས་གནས་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་
ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་
ཨིན། དེ་ནང་ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ཐག་ཆོད་ནི་དང་
གནས་ཡུན་ རྒྱབ་བསྐྱོར་གྱི་རིགས་ག་ཅི་ར་བྱིན་
དགོཔ་འདུག་ག་
གཙུག་སྡེའི་བདེ་སྒྲིག་
དེ་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་གོ་རིམ་དང་
འཁྲིལ་བའི་འགན་ཁུར་
ལས་རིམ་གྱི་ལ་རྟོག་
དང་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཚུ་བཀོད་ནི་ཨིན་
པས།
སོ༌ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ
་མི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ལས་ ཐབས་ཤེས་འཐོབ་

ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་དྲག་ཤོས་
ཚུ་དང་ སོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་
གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་
འདི་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུའི་ལམ་ལུགས་དྲག་
ཤོས་ཚུ་ལུ་དཔེ་བལ་སྟེ་འབད་རུང་ མཐར་ཐུག་
ལུ་ ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ གཞན་དང་མ་
འདྲ་བའི་འབད་ཐངས་ཅིག་ ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
སོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་ཐབས་བྱུས་
དེ་ཡང་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་དགོས་མཁོ་དང་
བསྟུན་
དབུལ་ཕོངས་ར་མེད་གཏང་ནི་དང་
ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནད་དོན་བསལ་ཐབས་ལུ་
དམིགས་ཏེ་བཟོ་ནི་ཨིན་པས།

སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་གསར་བསྐོས་འབད་ཡོདཔ།
བྲིས་མི་ ཚེ་རིང་བཀྲིས་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན།

མགོན་པོ་བསྟན་འཛིན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་འོག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་
འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་གསརཔ་བསྐོ་
བཞག་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་ ཧེ་མ་རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་
འོག་གི་ ཞིབ་འཚོལ་དང་དབྱེ་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ནང་

ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་གོངམ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ནུག
ཁོ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་མ་འཛུལ་བའི་ཧེ་མ་
ལོ་ངོ་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་པོའི་གན་མ་དཔོན་
ཡིག་ཚང་ནང་ ཕྱག་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

མ་ངན་དྲན་བརྗོད།

སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་ས་མཚམས་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེན་ དྲགོས་པདྨ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་འཇིག་རྟེན་འདི་
ལས་མི་རྟག་ཕྱི་མའི་སྔ་ལམ་དུ་ཐལ་ཡོད།
འདི་བཟུམ་གྱི་སྐྱོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནང་ཐུག་ཡོད་མི་
ཁོ་རའི་བཟའ་ཚང་འཐུས་
མི་ཚུ་ལུ་
ཡིག་ཚང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ཧོང་ལས་
ཧིང་ལས་རང་ཐུགས་གསོའི་ཞུ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་
ཚེ་འདས་ཉིད་
བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕང་ལས་གྲོལ་ཏེ་ ས་ལམ་རིམ་འཕོད་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་མྱུར་འཐོབ་ཀྱི་སྨོན་འདེབས་ཕུལཝ་
ཨིན།
དྲགོས་མཆོག་ འགོ་དང་པ་གཞི་གཡོག་ནང་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༣ ལུ་འཛུལ་བཞུགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ ལོར་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་
མཆོག་གིས་
དཔོན་གཉིས་སྐལ་མའི་འབུ་རས་དམརཔོ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་གིས་ཤུལ་ལས་
དྲགོས་མཆོག་གིས་
ས་ཁྲམ་དང་ས་འཇལ་
ཡིག་ཚང་ནང་ གོ་གནས་སོ་སོའི་ཕྱག་འགན་བཞེས་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་ ཁོ་གིས་ གཞུང་ལུ་གནས་ཡུན་རིང་ཤོས་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་ དད་དམ་ལྷོད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་བའི་ངོས་འཛིན་ལུ་ མི་དབང་བངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་
འབྲུག་ཐུགས་སས་ཀྱི་གཟེང་བསྟོད་རྟགས་མ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་།
འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཅན་མ།
ས་ཆའི་མཐོ་ཚད།
དོན་ཚན་ ༦༤: བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཅིག་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༦༨ པའི་འོག་ལུ་ཐོ་མ་བཀོད་མི་ ལས་སྡེ་དང་ མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་
ཚུའི་ མིང་ཐོག་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༩ པ་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ལར་དུ་ས་ཆའི་དབྱེ་བ་གཅིག་ ཡངན་ དབྱེ་བ་
གཅིག་ལས་མངམ་སྦེ་ཡོད་མི་ ས་ཆའི་ཐོབ་ཚད་ཨེ་ཀར་༢༥ ཨིན།
དོན་ཚན་ ༦༥: མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཡངན་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་གི་ས་ཆ་མེན་པའི་ རང་དབང་གི་ས་ཆ་
གཞན་ཡང་བདག་ཏུ་བཟུང་ཆོག། མི་ངོ་དེ་བཟའ་ཚང་ནང་མིའི་གལ་ཁར་ཆུད་དགོ།
དོན་ཚན་

༦༦:

མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ རང་རྐྱང་གི་མིང་ཐོག་ལུ་
ནང་མི་གི་ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་ནང་ཚུད་དགོ།

ཡངན་

སྤྱི་རུབ་ཀྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་

ས་ཆ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་

བཟའ་ཚང་

དོན་ཚན་ ༦༧: བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧ པའི་ནང་གི་ཁྲམ་གྱི་ནང་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མཁོ་གལ་དང་བསྟུན་པའི་འོས་འབབ་ཅན་གྱི་
ཐོ་ཡིག་གཞན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༦༤ པའི་ནང་གི་ས་ཆའི་
མཐོ་ཚད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ ལ་རྟོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་བསྟར་སོད་འགོ་བཙུགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ཉིན་གྲངས་༣༦༠ འི་ནང་འཁོད་ལུ་
བཅའའ་ཁྲིམས་འདིའི་འོག་གི་ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་
ས་ཐེབས་འཐོན་མི་ཚུ་སོད་ལེན་འབད་དགོ།

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ།
༡

“དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་་” ཟེར་མི་འདི་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་བདག་དབང་འོག་ལུ་གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ གཞུང་གྲྭ་
ཚང་དང་ རབ་སྡེ་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་གཞན་ཚུ་ལུ་གོ།

༢ “གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་” ཟེར་མི་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་གྱི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ དམག་སྡེ་ ཁྲིམས་སྲུང་
འགག་སྡེ་ ར་ཁྲིམས་ཅན་གྱིི་འདུས་ཚོགས་ གཞུང་གི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ལས་འཛིན་ དེ་ལས་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གཞན་གང་རུང་
ལུ་གོ།
༣

“གཞུང་གི་ས་ཆ་་” ཟེར་མི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཅིག་གི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ལུ་མི་ངོ་ག་གི་བདག་དབང་ལུ་ཡང་མེད་པར་
གྱི་དམ་འཛིན་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དང་ ཆུའི་འཐོན་ཁུངས་གང་རུང་ལུ་གོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས།
ཐིམ་ཕུག ཀ་ཝང་གང་ས།

འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་. ༡༤༢།
སོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་:
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ག་ཚོང་ག་ཡོངས་འིབྲེལ་འིཆར་སོ་:

ཁྲོམ་སྡེ་དབང་འཛིན་

