
 

 

 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ།    སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ༡༠པ་ལས་ཟླ༡༢པ་ཚུན། བམ་ཚོན་3པའི་ པར་ཐེངས་༤པ། 
 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་སྟེ་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འཁོར་བའི་དུས་སོན་བཟང་པ་ོ 
དང་འབྲེལ་ མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་རབ་ལྡན་པའི་རོང་གཞི་དང་པ་ སེམས་རོགས་ཁ་རོང་ནང་ལུ་སྦེ་ 
སྤྱི་ཚེས་༩/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་ རྒེད་འོག་༨ ཀྱི་ཁྲམ་འཆང་མི་༢༧༠༣ ལུ་ 
ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༨༡༠.༢༦༤  སྐྱིད་སྡུག་སྦེ་གནང་ཡི།  
 
ད་ཚུན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་༡༥ ནང་ 
ཁྲམ་འཆང་མི་༡༡༢༧༤༩ ལུ་ ས་ཆ་ཡོངས་བསོམས་ཨེ་ཀར་༡༣༢༡༧༧ སྐྱིད་སྡུག་སྦེ་གནང་ཡདོཔ་ཨིན། 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལུ་མི་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་དང་ 
འཁྲིལ་ འགོ་བཙུགས་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ལག་ཁྲམ་གསརཔ་སོད་ཡོདཔ། 

མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ ཐིམ་ཕུག་རངོ་ཁག་གྲོང་གསེབ་མི་སེར་ 
ཚུ་ལུ་ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡདོཔ། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱལ
་སྲིད་སྐྱོང་སྟེ་ མི་ལོ་༡༠ འཁོར་བའི་དུས་སོན་ 
བརྩིས་སྲུང་ཞུཝ་དང་འབྲེལ་ ཡོངས་བསོམས་  
ལག་ཁྲམ་༤༤༨༠ ཡོད་ས་ལས་  ཕྱག་བཞག་ 
ས་ཁྲམ་དང་ལག་ཁྲམ་༤༠༤༠ དེ་ཅིག་ཐིམ་ཕུག་ 
རོང་བདག་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ཡི།  ལྷག་ལུས་ 
ལག་ཁྲམ་༤༤༠ དེ་ཅིག་ངང་འཐེན་ལུས་ཡོད་ 
མི་འདི་  ས་ཆ་བསྐྱལ་འཇལ་སྐབས་ས་ཇོ་ཚུ་ 
ཁྲམ་དུས་མཐུན་བཟོ་བར་མ་ལྷོད་མི་དང་ རོད་ 
ཉོགས་ལས་བརྟེན་ རྩིས་སོད་མ་འབད་བ་ཡོད།   
 
ལག་ཁྲམ་ཚུ་རྩིས་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་ 
དོན་ཚུ་གཙོ་བརོ་བཏོན་ཏེ་གསུངས་གནང་ཡོད།  
 
 མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ ས་ཆའི་ 
སྐྱིད་སྡུག་གནང་རུང་ ས་ཆ་ཟ་སོད་མ་འབད་ 
བར་བཞག་སྟེ་གྲོང་གསེབ་ནང་འཚོ་བའི་ 

གནས་སངས་ཡར་དྲག་གཏང་མ་ཚུགས་པར་
ཡོད་པའི་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་དེ་ ཡང་བསྐྱར་ 
གསུངས་ཡི།  

 
 རོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ འོས་ 
འབབ་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་དང་ བདེན་ཁུངས་ 
ར་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕྱག་བཞག་ཁྲམ་ཚུ་ 
ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ་པའི་ 
བསྐུལ་མ་འབད་ཡི།  

 

 གལ་སྲིད་ ལག་ཁྲམ་ནང་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ 
ཡོད་པ་ཅིན་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ནོར་ 
བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ཁྲམ་ཚུ་ 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ 
ལུ་ཕུལ་དགོ། 
 

 རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་་ཚན་གྱིས་ ཁྲམ་ནང་ 
སའི་སྐྱིད་སྡུག་གི་ཆ་ཤས་ཚུད་ཡོད་པའི་སྐོར་
ལས་ ཁྲམ་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ ཁ་གསལ་གོ་ 
བརྡ་སོད་དགོ་པའི་ བསྐུལ་མ་གནང་ཡོད།  

ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་རོང་བདག་ལུ་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་རྩིས་སོད་པའི་བསྒང་། 

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

དཀར་ཆག 
ལྷག་ལུས་རོག་ཁག་ལྔ་ལུ་སྣུམ་འཁོར་
སོད་ཡོདཔ། 

ཤོག.གྲངས་ 
༢། 

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་
(ཇི་ཨའི་ཨེསི)ཐོག་ལུང་ཕྱོགས་ལག་ 
ལེན་པ་ཚུའི་གྲོས་འཛོམས། 

ཤོག.གྲངས་ 
༢། 

འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོང
ས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ལུ་ ཁྲག་གི་ 
ཞལ་འདེབས། 

ཤོག.གྲངས་ 
༥། 

བརྡ་དོན་སོད་ལེན་དང་ གསལ་ཞུ་ 
འབད་ནིའི་རིག་རལ་སོང་བརྡར།  

ཤོག.གྲངས་
༧། 

སྤྱིར་བཏང་གི་བསམ་གཞི།  
པདྨ་ཚེ་དབང་ དྲུང་ཆེན། 
རོང་ཁའི་རམོ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན། 
རམོ་སྒྲིག་པ། དགུང་སངས་དབང་འདུས སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན། 
 འགྱུར་མེད་རོྡ་རྗེ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན།  
ཞུན་དག་པ། སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། གཙོ་འཛིན་བགྲེསཔ། 



རྒྱ་གར་ལུ་ཡོད་པའི་མཐའ་འཁོར་རིམ་ལུགས་ 
ཞིབ་འཚོལ་གཙུག་སྡེ་(ཨིསི་རི་=Esriདང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ 
སྤྱི་ཚེས་༡༣/༡༢/༢༠༡༦ལུ་ ཨ་རི་ཡ་ཟ་ཁང་ནང་ 
ལུ་སྦེ་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དནོ་རིམ་ལུགས་
(ཇི་ཨའི་ཨེསི)ཐོག་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་ལག་ལེན་པ་ 
ཚུའ་གྲོས་འཛོམས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ 
ཨིན།  
 
ས་ཆ་རིག་པའི་རིམ་ལུགས་(ཇི་ཨའི་ཨེསི)ཟེར་མི་ 
འདི་ གོ་ཡུལ་དང་ ས་ཆ་རིག་པའི་གནས་སྡུད་ 
ཚུ་ བདག་སྲུང་བཞག་ནི་དང་ བཟོ་བཅོས་ 
འབད་ནི་ དབྱེ་དཔྱད་ནི་ དེ་ལས་འཛིན་འཐབ་ 
སྟེ་ གསལ་སོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོ་བཀོད་ 
འབད་ཡདོ་ པའི་རིམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན་མས།   

སྤྱི་ཚེས་༨/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ 
ཚང་གིས་ མགར་ས་དང་ ཧཱ་ གསར་སྤང་ 
བསམ་རྩེ་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་གི་ ས་ཁྲམ་སྡེ་ 
ཚན་ཚུ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་རེ་རྩིས་སདོ་འབད་ཡི།   
 
ལོ་ཨ་རག་རང་ ས་ཆ་སོད་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ 
ས་ཆ་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་ནི་ལཱ་གི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འ
གྱོ་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ ས་ཁྲམ་ལས་བྱེདཔ་དང་ 
ས་འཇལ་པ་ཚུ་ས་གནས་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད་
བར་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་འགྱོ་དགོཔ་འཐོནམ་ཨིན། 
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ས་གནས་ཁར་འགྱོ་ 
བའི་སྐབས་ལུ་ ལྗིད་ཅན་གྱི་ས་འཇལ་ཅ་ཆས་ 
ཚུ་ རང་གིས་འབད་འབག་དགོཔ་བྱུང་ནུག    
 
ད་རེས་ནངས་པར་ རྒེདའོག་མང་ཤོས་རང་ 
རྒེད་འོག་འཁོར་ལམ་གྱིས་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ 
ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་ལས་ཕར་ ས་འཇལ་འཕྲུལ་ 
ཆས་ཚུ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ 

ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ 
རོང་ཁག་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་རེ་རེ་ 
སོད་ཡོད་མི་དེ་ དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ས་ཆ་དང་འའབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་ 
དྲགས་ཅན་དང་ དུས་ཚོད་ཁར་སོད་ཚུགས་ནི་ 
ལུ་ལྷན་ཐབས་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས།  

ཇི་ཨའི་ཨེསི་འདི་ འཛམ་གླིང་མཐའ་དབུས་ 
མེད་པའི་ནང་ལུ་ དགོས་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ 
ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན། འ་ནི་ 
རིམ་ལུགས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལེ་ཤ་ཡོད་པ
འི་ཁར་ དཔེར་ན་ ས་གནས་ཅིག་གི་ཆགས་ 
གནས་འཚོལ་ནི་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ མགུ་ 
རྙོགས་པའི་ལས་སྣ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ རྐྱེན་ 
ངན་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ཡང་ལག་ལེན་ 
འཐབ་བཏུབ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ ཆུའི་ 
འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ རང་བཞིན་ 
གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་ ཤེས་རིག་ སོ་ནམ་ 
ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཞི་བའི་བཟོ་རིག་ 
དེ་ལས་ མི་མང་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་ 
ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས།  
  

གྲོས་འཛོམས་དེ་གི་དམིགས་དོན་ངོ་མ་རང་ ས་ 
ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དནོ་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་གྱི་ 
སྐོར་ལས་དང་ ཇི་ཨའི་ཨེསི་འཕྲུལ་རིག་གསར་ 
ཤོས་འཕེལ་འགྱུར་ ཇི་ཨའི་ཨེསི་སྡེ་རིག་དར་ 
ཁྱབ་གཏང་ནི་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཐབས་རིག་ 
དྲག་ཤོས་ཚུ་ བརྗེ་སརོ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན་ 
མས། གྲོས་འཛོམས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ རང་སའོི་ལཱ་ 
འབད་སའི་ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་ ཇི་ཨའི་ཨེསི་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་དར་ཁྱབ་གཏང་ཚུགས་
ནི་ཡང་ཨིན་མས།  
 
རྒྱ་གར་ལུ་ཡོད་པའི་ཨིསི་རི་གི་སྲིད་འཛིན་ ར་ 
ཇིན་དར་གྱི་གཙོས་པའི་ ཇི་ཨའི་ཨེསི་མཁས་ 
མཆོག་ཚུ་གིས་ ཇི་ཨའི་ཨེསི་ལག་ལེན་ཐོག་ 

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དནོ་རིམ་ལུགས་(ཇི་ཨའི་ཨེསི)ཐོག་ ལུང་ཕྱོགས་ལག་ལེན་པ་ཚུའི་གྲོས་འཛམོས། 

དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ རོང་ཁག་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལྡེ་མིག་བུ་ སོད་པའི་བསྒང་། 

ལྷག་ལུས་རགོ་ཁག་ལྔ་ལུ་སྣུམ་འཁོར་སདོ་ཡདོཔ། 

 རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ལག་ 
ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཁོང་རའི་ས་ཆའི་ ས་ 
མཚམས་ཀྱི་མཚམས་རགས་བཀོད་དེ་ཡོད་
པའི་སྐོར་ལས་ཤེས་བཅུག་དགོ། 

 
 ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ས་ཆ་ 

སོད་ལེན་ལེ་ཤ་ཡདོ་མི་ཚུ་ དུས་ཐོག་ཚ་ 
ངེར་བཏོན་ཏེ་ འབད་ནིའི་དནོ་ལས་ 
གཞན་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ ས་ཁྲམ་ལཱ་ལེ་ཤ་ 
མེད་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ གཞན་ཁའི་ས་ཁྲམ་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་འབོ་ནིའི་སྐོར་ལས་གསུངས་ 
ཡི།  

 མཇུག་རང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ས་ཆ་ 
ཡོངས་སུ་རོགསཔ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ 
ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ་པའི་ 
དམིགས་དོན་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏནོ་ཏེ་ལཱ་ 
འབད་དགོ་པའི་བཀའ་སོབ་གནང་ཡི།  

བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༤པ། ཤགོ་གྲངས་2 



འཛམ་གླིང་རིག་པ་ཅན་བཟོ་ཚུགསཔ་དང་ དེང་ 
སང་ཇི་ཨའི་ཨེསི་ནང་གོང་འཕེལ་གསརཔ་ 
གནས་སྡུད་འཛིན་སྐྱོང་ ས་གནས་ཀྱི་ཇི་ཨའི་ 
ཨེསི་ སབ་ཁྲ་བཟོ་ཐངས་ བྲེལ་གནད་ཞིབ་ 
འཚོལ་ཚུ་ རྒྱང་རིང་ཤེས་འཚོར་དང་ སྣང་ 
བརྙན་བྱ་རིམ་འཐབ་ཐངས་ཚུ་གུར་གསལ་ཞུ་ 
འབད་ཡི།    
 
ཇི་ཨའི་ཨེསི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གི་ཧངོ་ལས་དང་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་གྲས་ལས་ འབྲུག་མི་ 
གཉིས་ཀྱིས་ འབྲུག་ལུ་སོ་ནམ་དང་ ཆུ་དཔྱད་ 
རིག་པའི་ནང་ ཇི་ཨའི་ཨེསི་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ 
ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་ཞུ་འབད་ཡི།  
 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ ས་ཆ་ 
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ མདོ་ 
ཆེན་ བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ དམིགས་ 
བསལ་གྱི་གསལ་བཤད་ཅིག་འབད་ཡོདཔ་ད་ 
ཨིསི་རི་གིས་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཨརཀ་ཇི་ 
ཨའི་ཨེསི་གི་ཆོག་ཐམ་གོང་ཚད་ཕབ་ཆའི་ཐོག་ 

གྲོགས་རམ་གནང་མི་ལུུུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་
ལུགས་བཤད་ཅི།  
 
གྲོས་འཛོམས་ནང་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ 
ལས་བྱདཔ་དང་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་རིམ་ 
ལུགས་འགོ་འདྲེན་ལྟེ་བའི་འཐུས་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ 
མི་གྲངས་༧༠ ལྷགཔ་ཅིག་གིས་བཅའ་མར་ 

གཏོགས་ཡོད།   
 
ད་ལོ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་ཤེས་རིག་ 
གཙུག་སྡེ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ས་ཆ་རིག་བའི་བརྡ་དོན་ 
རིམ་ལུགས་འགོ་འདྲེན་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་འཐུས་མི་ 
༣༢ ཡདོཔ་ཨིན།   

གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ནང་ ཡན་ལག་ཁྲོམ་ཚུ་གི་ 
གྲས་ལས་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།  ཡན་ 
ལག་ཁྲོམ་དེ་ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་དྲུང་ ཁག་འོག་ 
གི་ གླང་ཆེན་ཕུག་དང་ ལའུ་རི་ གསེར་ཐིག་ 
རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་ 

ཧེ་མ་ ཡོངས་གྱགས་ལུ་ དྲའི་ཕམ་ཟེར་སབ་ 
སོལ་ཡོད་མི་ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་འདི་ འབྲུག་གི་ 
ཤར་ལྷོ་ལུང་ཕྱོགས་ལུ་ རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཨ་ 
སམ་དང་ ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་པར་དེཤ་༢ དང་ 
རྒྱལ་སྤྱི་ས་མཚམས་མཐུད་དེ་ཡོད་མི་བསམ་ 

འཐབ་སའི་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིན་མས།   
 
ད་ལོ་ཡོད་མི་ཁྲོམ་དེ་ནང་ལུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ 
ལས་སྣ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་བསྟུན་ ཚུལ་དང་ 
ལྡན་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་གཞི་ཅིག་ངེས་ཏིག་ 
དགོཔ་ཐོན་ཏེ་ དེ་བཞིན་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ 
ཁག་གིས་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་བཟོ་ 
ཚར་བའི་སབ་ཁྲ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་ཆ་ལྷན་ 
ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་ 
དཔོན་དང་ ས་འཇལ་པ་ དེ་ལས་ ས་ཁྲམ་ 
འགོ་དཔོན་བརྩིས་ཏེ་ སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ སྤྱི་ 
ཚེས་༢༣/༡༡/༢༠༡༧ ལས་ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ལུུུ་ 
ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་དང་བསྟུན་ ས་ 
མཚམས་བཅད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ ས་ 
ཁོངས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་ 
༢༧/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡདོཔ་ཨིན།  
 

ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་དེ་ནང་ ཡོངས་ 
བསོམས་ས་ཚན་༡༨༣ ཡོདཔ་ད་ རྒྱལ་ཁམས་ 
ཀྱི་ས་ཆ་བརྩིས་ཏེ་ ས་ཁྱོན་རྒྱ་ཚད་ཨེ་ཀར་ 
༡༦༧.༧༩༨ ཁྱབ་ཡདོཔ་ཨིན། 

 ཇོ་མ་ོགཙང་ཁའི་ཁྲོམ་གྱི་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་བཅད་མཚམས་བཀོད་ཚར་ཡདོཔ། 

མདོ་ཆེན་བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ གྲོས་འཛོམས་སྐབས་ གསལ་བཤད་འབད་བའི་བསྒང་། 

ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་འི་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་བཅད་མཚམས་བཀལ་བའི་བསྒང་། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་3 



སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོ་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ལུ་ 
དབང་འདུས་རོང་ཁག་ རྒེད་འོག་༡༥་ གི་ 
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སའི་བཅའ་ 
ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ས་ 
ཆའི་བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་ 
བརྡའི་གྲོས་འཛོམས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ནུག  

 

དབང་འདུས་རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ 
སྤྱི་ཚེས་༢༤/༡༡/༢༠༡༦ལས་༩/༡༢/༢༠༡༦ 
ཚུན་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་༢པ་ 
ནང་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ ས་གནས་འགོ་ 
འཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ 
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་ 
དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་བརྡའི་གྲོས་འཛམོས་
ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག  

   དབང་འདུས་རངོ་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་ལས་བསྡུ་སྒྲིགས་འབད་བའི་པར་གྱི་མཐངོ་སྣང་། 
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་པར་ཚུ་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་གི་ས་ཁྲམ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ ཀུན་བཟང་གིས་བསྐྱལ་ཡོད། 

དབང་འདུས་རོང་ཁག་ རྒེད་འོག་༢ ཀྱི་ 
ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ 
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་ 
དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་བརྡའི་གྲོས་འཛོམས་ 
ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག  

 

བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༤པ། ཤགོ་གྲངས་4 



འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡངོས་གཙ་ོབསྟེན་སྨན་ཁང་ལུ་ ཁྲག་གི་ཞལ་འདེབས། 

སྤྱི་ཚེས་༨/༡༢/༢༡༦་ལུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ 
དགེ་ཚོགས་སོབ་དཔོན་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོས་
པའི་ དགེ་སོང་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་ 
མཆོད་གཤོམ་དེ་རབ་གནས་མཛད་གནང་ཡི། 
འབྲུག་ལུ་མཆོད་གཤོམ་འདི་ ཉིན་བསར་གྱི་ཁ་ 
འདོན་དགེ་སརོ་དོན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ 
འདྲ་བཞག་སའི་ཁང་མིག་ཅིག་ཨིན། མཆོད་ 
གཤོམ་ནང་ལུ་ ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་༣གྱི་སྐུ་གི་ 
མ་དོ་བར་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་ངོ་མ་ 
འབྲུག་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ས་གཞི་ཉེན་སྲུང་འབད་ 
བའི་བརྡ་མཚོན་ལུ་ སའི་ལྷ་མོ་བསྒྲུབས་ཡོད།  
 
སྔར་སོལ་ལར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ འཛམ་གླིང་ 
ནང་ ནང་པའི་ཆོས་སྒོར་བཞུགས་མི་ག་ར་གི་ 
ཁྱིམ་ནང་མཆོད་གཤོམ་རེ་བཟོ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན།  
མཆོད་གཤམ་ཡོད་པ་ཅིན་ མཆོདཔ་ཕུལ་ཏེ་ 
ཁ་འདོན་དགེ་སརོ་འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་ 
སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ 
དང་ ཐབས་ལམ་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན། སྤྱིར་ 
བཏང་ལུ་ མཆོད་གཤོམ་འདི་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ 
ལས་སྣ་ དཔེར་ན་ སྒོམ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཆོས་ 

ལྷག་ནི་ མ་ཎི་གྱངསའི་ས་གོ་ཅིག་ཨིན་མས།    
 
ད་ལས་ཕར་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ 
ལོ་བསར་གྱི་རིམ་འགྲོ་ལ་སོགས་པའི་ 

ཡིག་ཚང་གི་མཆོད་གཤམོ་རབ་གནས་མཛད་ཡདོཔ། 

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ཡིག་ཚང་སོྤ་བཤུས་ 
འབད་དེ་ ཉིན་བསར་གྱི་ལཱ་ལུ་ ཐོ་མ་ཕོག་པར་ 
མཆོད་གཤོམ་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ 
ཨིན་པས།  

གཡན་ཁ་ཐུག་ལུ་ མཆོད་གཤོམ་ནང་གི་ སའི་ལྷ་མོའི་སྐུ་འདྲ། 

མིའི་ཚེ་སོག་ལུ་སོག་སྐྱབས་འབད་ཚུགས་པའི་ 
ཐབས་ལམ་ལུ་ ཕྲག་ཞལ་འདེབས་ཁག་ཆེ་བའི་   
སྐོར་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ཁས་བླངས་ཐོག་ འཇིགས་ 

མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་
ཁང་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༡༡/༢༠༡༦ ལུ་ཕྲག་གི་ 
ཞལ་འདེབས་འཕུལ་ཡི།  
 

རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ཕྲག་ཞལ་འདེབ
ས་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་སབ་མི་ནང་ མི་ཚུ་ ཀེན་ 
སར་དང་ མཆིན་པ་ མཁལ་རྡོག་གི་ན་ཚ་ཐོབ་མི་ 
ལས་བརྟེན་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ཕྲག་གི་དགོས་མཁོ་མང་སུ་
ཐོན་ཡོདཔ་ད་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྲག་ཞལ་ 
འདེབས་འབད་མི་དེ་གིས་ ཁྲག་དགོས་མཁོ་མ་ 
ལང་པའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཚུགས་པའི་ལྷན་ཐབས་
འབྱུང་འོང་ཟེར་བཤད་ཅི། 
 
ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་༦༠ ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ 
ཁྲག་ཞལ་འདེབས་བྱིན་ནི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་
ཡོད་ས་ལས་ ཁྲག་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
ལས་བྱེདཔ་༤༠ རྐྱངམ་ཅིག་ ཞལ་འདེབས་བྱིན་ནི་ 
ལུ་ གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ་སྦེ་ངོས་འཛིན་ 
འབད་ནུག ཁྲག་གི་ཞལ་འདེབས་ནང་བཅའ་མར་ 
གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་ཞལ་ 
འདེབས་ཀྱིས་ ཁྲག་དགོས་མཁོ་ཐོན་པའི་ནདཔ་ 
ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་འོང་མནོ་བའི་རེ་བསྐྱེ
དཔ་ཨིན་མས།  

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ཁྲག་ཞལ་འདེབས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་མཐོང་སྣང་། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་5 



རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚརོ་དང་ པར་ལེན་ཆགས་རབ་ཀྱི་དནོ་ལས་ རག་དཔྱད་ཁང་གསརཔ།  
སྤྱི་ཚེས་༨/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ 
དགེ་ཚོགས་སོབ་དཔོན་མཆོག་གིས་ ཡིག་ཚང་ 
གི་མཆོད་གཤམ་དེ་རབ་གནས་མཛད་གནང་མི་
དང་འབྲེལ་ གསར་གྲུབ་འབད་བའི་ རྒྱང་རིང་ 
ཤེས་ཚོར་དང་པར་ལེན་ཆགས་རབས་ཀྱི་བརག་ 
དཔྱད་ཁང་ཡང་ རབ་གནས་མཛད་གནང་ཡི།  
 
ཨ་མི་རི་ཀའི་པར་ལེན་ཆགས་རབས་དང་ རྒྱང་ 
རིང་ཤེས་ཚོར་ཚོགས་པ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 
པར་ལེན་ཆགས་རབས་འདི(ASPRS) པར་ 
བརྙན་བཟུང་སྟེ་ ཚད་འཇལ་འབད་ ས་ཆའི་ 
སྣང་བརྙན་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་འགྲེལ་དང་ 
གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་དོྲད་འོད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཐོ་
བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དཔེ་རིས་ཚུ་བྱ་རིམ་འཐབ
་ཐོག་ལས་ དངོས་པའོི་རིགས་དང་ མཐའ་ 
འཁོར་གྱི་སྐོར་ལས་ བོླ་གཏད་ཚུགས་པའི་བརྡ་ 
དོན་འཐོབ་ནིའི་ རིག་རལ་དང་ མཚན་རིག་ 
དེ་ལས ་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས།  
 
པར་ལེན་ཆགས་རབས་འདི་ ལཱ་གཞི་མ་འདྲཝ་ 
ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ ས་ཆ་ལྷན་ 
ཚོགས་འོག་གི་ ས་འཇལ་དང་སབ་ཁྲ་བཟོ་ 
བསྐྲུན་ལས་ཁུངས་ ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ 
ཚན་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ས་ཆའི་དབྱིབས་ཀྱི་སབ་ 
ཁྲ་འཐོབ་ནི་ནང་ པར་ལེན་ཆགས་རབས་ལག་ 
ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།   

པར་ལེན་ཆགས་རབས་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་འདི་ 
མང་ཤོས་རང་ སབ་ཁྲ་བཟོ་མི་དང་ པར་རིས་ 
བཀོད་ནི་ ཚད་འཇལ་ནི་ ཡངན་  འཛམ་ 
གླིང་ནང་ དངོས་སུ་ཡོད་པའི་དངོས་པོའི་ ཁྱད་ 
རྣམ་༣ ལྡན་པའི་དཔེ་གཟུགས་བཟོ་མི་ཚུ་ཨིན།  
ང་བཅས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་སབ་ཁྲའི་ 
རིགས་ཚུ་ པར་ལེན་ཆགས་རབས་དང་ གནམ་ 
གྲུ་ཐོག་ལས་བཏབ་ཡོད་པའི་པར་ཚུ་ལས་བརྟེན་
བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།  
 
རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚོར་ཟེར་མི་འདི་ དངོས་པོ་ཅིག་ 
ཡངན་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ ས་ 

གནས་ཁར་དངོས་སུ་འབད་ དངོས་པོ་དང་ 
གཅིག་ཁར་ རེག་མ་དགོ་པར་ ཐག་རིང་ས་ 
ལས་ དངོས་པོ་དེའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཐོབ་ 
ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། འཛམ་གླིང་རྒྱས་ 
བཤད་དང་ འཛམ་གླིང་མཚན་རིག་སོབ་ཚན་ 
གི་མ་དོ་བར་ རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚོར་འདི་ སོབ་ 
ཚན་གཞན་ དཔེར་ན་ དམག་སྡེ་དང་ 
གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ ཚོང་འབྲེལ་ དཔལ་ 
འབྱོར་ འཆར་གཞི་བརམ་ནི་ མི་རིགས་དང་ 
འབྲེལ་བའི་སོབ་ཚན་ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ 
ཨིན་མས། 

ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་ཆའི་བྲེལ་གནད་ 
ཚུ་བསལ་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲག་ 
འབད་སོད་ཐབས་ལུ་ ས་ཆའི་བྲེལ་གནད་ 
ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད། 

ཚོགས་ཆུང་འདི་ནང་ དྲགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་ 
གིས་ཁྲི་འཛིན་མཛད་དེ མདོ་ཆེན་དང་ འབྲེལ་ 
བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་གཙོ་འཛིན་ཚུ་ཡོད།  
 

ས་ཆའི་བྲྲཻལ་གནད་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ 
དང་པ་དེ་ སྤྱི་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༡ 
ལས༡༤ ཚུན་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་འབད་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོ།   
 
ཚོགས་ཆུང་གིས་ ས་ཚབ་སོད་ནིའི་གན་དོན་ 
༩༡ རྒྱབ་སོྣན་འབད་ཡདོཔ་དང་ སའི་རོད་ 
ཉོགས༢༥ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆའི་གནད་དོན་༢༡ 
དེ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ས་ཆའི་གནད་དོན་༣་ 
བསལ་ཡོད། ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ ཚོགས་ 
ཆུང་གིས་གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་ལུུུ་ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་
དང་ བསམ་པ་མ་རོགས་པ་ཅིན་ མངོན་མཐོ་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་བཀའ་རྒྱ་ལར་ དྲང་ 
ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ལུ་མཐོ་གཏུག་ཞུ་ཆོགཔ་ཨིན།   

ས་ཆའི་བྲེལ་གནད་ཚགོས་ཆུང་ཞལ་འཛམོས་འགོ་༡ པ་ཚོགས་ཡདོཔ།  

པར་ལེན་ཆགས་རབ་ཀྱི་རག་དཔྱད་ཁང་ནང་  ས་འཇལ་པ་ཚུ་ཁྱད་རྣམ་༣ པའི་པར་བརྙན་ལཱ་རིམ་འཐབ་པའི་བསྒང་། 

བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༤པ། ཤགོ་གྲངས་6 



 

 

བརྡ་དནོ་སདོ་ལེན་དང་ གསལ་ཞུ་འབད་ནིའི་རིག་རལ་སངོ་བརྡར།  

འཛིན་སྐྱོང་སོབ་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ས་ཆ་ཐོ་ 
བཀོད་པ་དང་ ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ 
ས་འཇལ་པ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ 
གི་ལས་བྱེདཔ་༢༠ ལུ་ བརྡ་དོན་སོད་ལེན་དང་ 
གསལ་ཞུ་ མི་མང་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་ནི་ 
གི་རིག་རལ་སོང་བརྡར་ཅིག་ ཉིནམ་༥ གི་རིང་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོ། སོང་བརྡར་ལས་ 
རིམ་ནང་ བརྡ་དོན་སོད་ལེན་དང་ མི་མང་གི་ 
གདོང་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་ནི་ལུ་ དགོས་ 
མཁོའི་ བསམ་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མི་ཚུ་ཧ་གོ་ 
དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ཡོདཔ་ད་ སོང་བརྡར་ 
མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ 
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
ལུ་འབད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག 
 
 ལཱ་རོགས་ཚུ་དང་ མི་གཞན་གི་བར་ན་ 

བོླ་སོྤབས་དང་ལྡན་པའི་ ཁྱད་རིག་དང་ 
བཅསཔ་འབད་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ 
འཐབ་ཚུགས་ནི།    

 
 དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་དནོ་དང་ གནས་ 

སྐབས་ཚུ་ ཕན་ནུས་ཅན་འབད་གོ་བརྡ་ 
སོད་ཚུགས་ནི།  

 
 གསལ་ཞུ་ཚུ་ཁུངས་ལྡན་དང་ཕན་ནུས་ཅན་

འབད་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ཚུགས་ནི།  

 
 བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ དོན་ 

སྨིན་ཅན་འབད་ གོ་བརྡ་སོད་ཚུགས་ནི།  
 
 མི་མང་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་འབད་གསལ་ 

བཤད་འབད་ཚུགས་ནི།  
 

སོང་བརྡར་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ཡང་ གློག་རིག་ཐོག་ 
གསལ་ཞུ་འབད་ཐངས་དང་ བཅའ་མར་ 
གཏོགས་མི་ཚུ་ རང་རྐྱང་དང་ སྡེ་ཚན་གྱི་སོང་ 
ལཱ་འབད་ནི་ དོན་དང་ལྡན་པའི་ སྡེ་ཚན་གྲོས་ 
བསྡུར་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ 
བསམ་གཞི་དང་ བརྡ་འཕྲིན་. སྣ་ཚོགས་སོན་ 
མི་ གློག་བརྙན་གྱི་མཐོང་སྣང་ཚུ་ཡང་ བཅའ་ 
མརགཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་སོན་ནུག  

སོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་  མི་ཚེ་ནང་བརྡ་དོན་སོད་ལེན་འབད་ཐངས་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལྷབ་པའི་བསྒང་། 

གཞི་གཡགོ་གཟེངས་བསདོ། 

ཚེ་རིང་བཀྲིས་ མི་སོབས་འགོ་དཔོན། 

གཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༢
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལོ་ངོ་༡༠དང་ ༢༠་ ༣༠ 
ལས་ལྷག་སྟེ་གཞུང་གཡོག་ནང་ཕྱག་ཞུ་མི་ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ གཞི་གཡོག་གཟེངས་བསོད་ཀྱི་ 
ལག་ཁྱེར་དང་ ཟངས་དང་ དངུལ་ གསེར་གྱི་ 
རགས་མ་ཚུ་གནང་ཡོད།  
 
ལག་ཁྱེར་དང་རགས་མ་ཚུ་ཡང་ དྲགོས་དྲུང་ 
ཆེན་མཆོག་གིས་འབད་ཡིག་ཚང་གི་འོས་ལྡན་ 
ལས་བྱེད་ཚུ་ལུ་གནང་ཡི། དུས་ཅིག་ ས་ཆ་ 
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ལས ཟངས་ཀྱི་ 
རགས་མ་ཐོབ་མི་༢དང་ གསེར་གྱི་རགས་མ་ 
ཐོབ་མི་༩ དེ་ལས་ ལོ་གྲངས་ཚང་སྟེ་ 
དགོངས་ཞུ་འགྱོ་མི་ལས་བྱེད་བགྲེསཔ༣ ལུ་ 
མི་ཚེ་ཅིག་གཞུང་ལུ་ཕྱག་ཞུ་བའི་ངོས་འཛིན་ལུ་ 
རགས་མ་གནང་ཡོད། 

དྲགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་ གཞི་གཡོག་གཟེངས་བསོད་འཐབོ་མི་ཚུ་། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་7 



  
 

འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལ་ོ༢༠༠༧ ཅན་མ། 
 

ས་ཆའི་མཐ་ོཚད་ལས་ཡངས་ཆག 
 དནོ་ཚན། ༦༨: བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༦༤ པའི་ནང་བཀོད་པའི་ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་འདི་ གཤམ་གསལ་མིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་ས་ཆ་ 

ལུ་མ་འཇུག་མི་འདི་ཡངཿ  
ཀ) རྒྱལ་པོའི་སྐུ་འཁོར་ཚུ་དང་། 
ཁ) རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་ས་ཆ། 
ག) གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ། 
ང) དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་། 
ཅ) མི་ས་དང་ཆོས་དོན་ལུ་ས་ཆ་བདག་ཏུ་བཟུང་མི་དམངས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ལུ།  
ཆ) ཨེ་ཀར་༢༥ འི་མཐོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་བཟོ་གྲྭའི་ས་ཆ། དེ་འབདཝ་ད་ ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་ཨེ་ཀར་༢༥ ལས་བརྒལ་མི་དེ་ 

ལས་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ།      
 

ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་གཏེར་རས་ཀྱི་འཐནོ་ཁུངས། 
 

དནོ་ཚན། ༦༩: ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ན་ལས་གཏེར་རས་ཀྱི་རིགས་ག་ཅི་རང་འཐོན་རུང་ གཞུང་གི་བདག་དབང་ལུ་ཚུད་དགོཔ་དང་ དེ་ཚུ་ས་ 
གཏེར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ཡངན་ དེ་ཚུའི་བཀོལ་སོད་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་གཞན་གང་རུང་ 
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།   

དནོ་ཚན། ༧༠: གཏེར་རས་ཀྱི་འཐནོ་ཁུངས་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ གཏེར་རས་བཏོན་མི་བྱི་རིམ་འདི་གིས་ ས་ཆའི་བཀོལ་སོད་མར་ཉམས་འགྱོ་ནི་དང་ ཡངན་ 
གནོད་སྐྱོན་བྱུང་པ་ཅིན་ གཞུང་གིས་ ས་ཆ་དེ་གཞུང་གི་ཐུགས་མཁོ་ལུ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་བཀོད་མི་ 
ལར་དུ་ རྒུད་འཐུས་སོད་དགོ། 

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་། 

 
 
༡  “གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཕྱི་ཁར་ མི་ངོ་ག་གི་བདག་དབང་ལུ་ཡང་མེད་པར་ ས་ོནམ་ལྷན་ཁག་གི་ 

དམ་འཛིན་འགོ་ཡདོ་པའི་ས་ཆ་དང་ ཆུའི་འཐོན་ཁུངས་གང་རུང་ལུ་གོ། 
༢ “ས་ཁ་མཐ་ོསར་སོད་མི་” ཟེར་མི་འདི་ འཚོ་བ་ ཐད་ཀར་དུ་ སྔར་སོལ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྩྭ་འབྲོག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སོད་མི་ས་ཁ་མཐོ་ 

སའི་འཚོ་སྐྱོང༌པ༌ཚུ་ལུ་གོ། 
༣ “བསྒུལ་མེད་རྒྱུ་དངོས་” ཟེར་མི་འདི་ སོད་ལེན་འབད་ཚར་བའི་ས་ཆ་ནང་བཟོ་སྟེ་ཡདོ་མི་ སནོ་ཐོག་ ཡངན་ ཤིང་ ཁྱིམ་ 

གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་གང་རུང་ལུ་གོ། 

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ། 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས། 
ཐིམ་ཕུག ཀ་ཝང་གྱང་ས། 
འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་. ༡༤༢། 

སདོ་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་: 152 
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