
 

 

 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ།    སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ༤པ་ལས་ཟླ༦པ་ཚུན། བམ་ཚོན་༤པའི་ པར་ཐེངས་༢པ། 
 

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

དེཀར་ཆག 
ས་ཆ་བད་སྤྱིོདེ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ བཅདེ་མཚོམས་བཟོ་ 
དེགོཔ་གལ་ཆ་བའི་སོར། 

ཤོག.གྲངས་ ༢། 

འིབྲུག་ལུ་བང་ལ་དེེཤ་སྐུ་ཚོབ་ཡག་ཚོང་དེོན་ལས་ 
ས་ཆ་སོདེ་ཡོདེཔ། 

ཤོག.གྲངས་ ༣། 

རྒྱལ་ཡོངས་སདེ་ཡག་དེར་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་རམ། ཤོག.གྲངས་ ༣། 

ས་ཆ་སོདེ་ལན་གྱི་ལམ་ལུགས་ ཡོངས་འིབྲེལ་ཐོེག་ 
བསྒྱུར་བཅོས་སོར་ ཞིབ་འིཇུག་འིབདེ་ཡོདེ་པའི་སོར། 

ཤོག.གྲངས་༤། 

གོ་གནས་མ་ལན་པའི་ཧེ་མ་ ཁོམ་སྡེ་ཡག་ཚོང་ནང་ 
ལོ་ངོ་༡༠ ལྷགཔ་ཅག་ ཕྱག་ཞུ་ཡོདེཔ་དེང་ དེ་ག་ 
སྔ་གོང་ལུ་ ཞིབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ནང་ཡང་ གོ་གནས་ 
སོ་སོའི་ཐེོག་ལས་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ནུག  
 

འིདེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ཚོས་༡༥/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ 

རངོ་ཁག་༥འི་ནང་ལུ་ལག་ཁམ་གསརཔ་རྩིས་སོདེ་འིབདེ་ཡོདེཔ། 

ལྷན་ཚོགས་ག་ལས་ཁུངས་༢ལུ་མདེ་ོཆན་གསརཔ་བསསོ་བཞིག་འིབདེ་ཡོདེཔ།  

སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚོས་༡༢་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ 
ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་ བསམ་རྩི་རོང་ཁག་ 
ལུ་ གྲོང་གསབ་ཀྱི་ས་ཆ་ཆདེ་ལྷག་ཆདེ་མད་ 

པའི་་ཁམ་ཚུ་དེང་སྦྲགས་ཏ་ ཕྱག་བཞིག་ཁམ་ཚུ་ 
རོང་བདེག་ལུ་རྩིས་སོདེ་འིབདེ་ཡ། བསམ་རྩི་རོང་ 
ཁག་ནང་ཁམ་འིཆང་མ་གྲངས་༡༩༠༩༩ འིདུག    

རྩི་རང་རོང་ཁག་ག་ ས་ཆ་ལྷག་ཆདེ་མད་པའི་ཁམ་ 
གྲངས་༣༦༥༦ རོང༌ཁག༌ས༌ཁམ༌ལས༌རོགསཔ༌ 
སངས༌རྒྱས༌ཚོེ༌དེབང༌ལུ༌ རྩིས༌སོདེ༌འིབདེ༌ཡ། 
རོང་ཁག་ནང་ གྲོང་གསབ་ཀྱི་ཁམ་འིཆང་མ་གྲངས་ 
༩༢༩༤འིདུག 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ མགར་ས་རོང་ཁག་ནང་ གྲོང་གསབ་ 
ཀྱི་ས་ཆ་ ལྷག་ཆདེ་མད་པའི་ ཁམ་གྲངས་༡༤༧  
རོང་ཁག་ས་ཆ་ཐེོ་བཀོདེ་འིགོ་དེཔོན་ལུ་རྩིས་སོདེ་ 
འིབདེ་ཡ། 
ཉེནམ་འིདེ་ཁར་ལུ་ སྤ་རོ་ག་ས་ཆ་ལྷག་ཆདེ་མད་ 
པའི་ཁམ་གྲངས་༣༢༠༧ དེང་ གསར་སྤང་ག་ 
ཁམ་གྲངས་༩༠༤༦ དེ་ཅག་ རང་སའོི་རོང་ཁག་ 

བསམས་རྩེ་རྪོང་བདག་གིས་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་ མདྪོ་ཆེན་ལས་རྩིས་ལེན་པའི་བསྒང་།  

ས་ཆ་ཐེོ་བཀོདེ་འིགོ་དེཔོན་གཙོ་འིཛིན་ བསྟན་ 
འིཛིན་རྣམ་རྒྱལ་འིདེ་ ས་ཆ་བདེག་སྐྱིོང་དེང་འིཛིན་ 
སྐྱིོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདེོ་ཆན་སྦེ་འིཛུལ་ཞུགས་འིབདེ
་ཡ། ཁོ་གས་དེ་ལོའི་གོ་གནས་མ་བཞིས་པའི་ཧེ་མ་  
ལས་ཁུངས་དེ་ག་ མདེོ་ཆན་ངོ་ཚོབ་འིབདེ་སྡེོདེ་ནུག 

བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ མདྪོ་ཆེན། 

སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚོས་༡༣ ལུ་ ཐེམ་ཕུག་ཁོམ་སྡེ་ལས་  
ཁོམ་སྡེ་འིཆར་གཞི་བཟོ་བཀོདེ་གཙོ་འིཛིན་འིགོ་དེཔོན་ 
དེག་ལགས་ནོར་བུ་འིདེ་ ལྷན་ཚོགས་འིོག་ག་ ས་ 
འིཇལ་དེང་སབ་ཁ་བཟོ་ སྐྲུན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདེོ་ཆན་ 
གསརཔ་སྦེ་འིཛུལ་ཞུགས་འིབདེ་ཡ། ཁོ་གས་ དེ་ལོའི་ 

དགེ་ལེགས་ནྪོར་བུ་ མདྪོ་ཆེན། 



བམ་ཚོན་༤པའི་ པར་ཐེངས་༢པ། ཤགོ་གྲངས་2 

 

ས་ཆ་ཐེོ་བཀོདེ་འིགོ་དེཔོན་ལུ་རྩིས་སོདེ་འིབདེ་ཡ། 
རོང་ཁག་བདེག་སྐྱིོང་གས་ རོང་ཁག་ཕྱག་བཞིག་ 
ཁམ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅག་ མ་འིངོས་པ་ལུ་ ཁུངས་ 
གཏུགས་ཀྱི་དེོན་ལས་བཞིག་ན་ཨིནམ་དེ་ ལག་ 
ཁམ་ཚུ་ རང་སོའི་རྒེད་འིོག་ཚུ་ལུ་སོདེ་ན་ཨིན། 
དེ་ལས་ རྒེད་འིོག་བདེག་སྐྱིོང་གས་ ལག་ཁམ་ 
གསརཔ་ཚུ་ མ་སར་ཚུ་ལུ་རྩིས་སོདེ་ན་ཨིན། 
ཁམ་འིཆང་མ་ཚུ་གས་ ལག་ཁམ་ལན་པའི་ 
སབས་ འིཐུས་དེངུལ་ཀྲམ་༥༠ ར་སདོེ༌དེགོ། སྤ་རྪོ་རྪོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་རྩིས་སྪོད་པའི་བསྒང་།  

རྒྱལ་ཡྪོངས་ས་ཆ་བཅད་མཚམས་བཟྪོ་ནི་གུར་ཞལ་འཛྪོམས་གནང་པའི་བསྒང་། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བད་སྤྱིོདེ་བཅདེ་མཚོམས་བཟོ་ནའི་
དེོན་ལུ་ ཆ་རམ་གནས་ཚོདེ་ཀྱི་ཞིལ་འིཛིམས་ཅག་ 
སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚོས་༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དེགའི་ 
སྐྱིད་དེཔལ་འིཛིམས་ཀྱི་དྲགོས་དྲུང་ཆན་གྱིས་ཁ་ 
འིཛིན་མཛིདེ་དེ་ཚོགས་ཡོདེཔ་ཨིན། 
འིབྲུག་ག་སའི་བཅའི་ཁམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་དེང་ 
དེཔལ་འིབོར་གོང་འིཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༦ ཅན་མ་ 
དེང་འིཁལཝ་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ 
ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བད་སྤྱིོདེ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ 
བཅདེ་མཚོམས་བཟོ་དེགོཔ་འིབདེ་འིཁོདེ་དེ་འིདུག 
དེཔར་ན་ གཞི་ཆགས་དེང་ སོ་ནམ་ བཟོ་གྲྭ་ 
ལམ་སྲིོལ་དེང་སྲིོལ་ཁྱུན་གྱི་ས་ཆ་ དེ་ལས་ ལག་ 
ལན་སོ་སོའི་དེོན་ལས་ ས་ཁོངས་བཅདེ་མཚོམས་ 

བཟོ་ནའི་དེོན་ལུ་ཐེབས་བྱུས་འིདེ་ ངས་པར་དུ་དེགོཔ་ 
ཨིན། ཐེབས་བྱུས་གྲུབ་འིབྲེས་ཅན་འིབདེ་ལག་ལན་ 
འིཐེབ་ནའི་དེོན་ལས  ཁ་ཕེན་ཡོདེ་མ་ལས་སྡེ་དེང་ 
ལྷན་ཁག་ག་ར་གས་ མཉེམ་རུབ་ཐེོག་ གྲོགས་ 
རམ་དེང་ རྒྱབ་སྐྱིོར་དེགོཔ་ ཁག་ཆ་བའི་སོར་ལས་ 
ཞིལ་འིཛིམས་ནང་གྲོས་བསྡུར་འིབདེ་ཡ། 
ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ལས་ སྲིད་བྱུས་དེང་འིཆར་ 
གཞི་སྡེ་ཚོན་གྱི་འིགོ་འིཛིན་ དེགོན་པོ་བསྟན་འིཛིན་ 
གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁོངས་བཅདེ་མཚོམས་བཟོ་ 
ནའི་ ཐེབས་བྱུས་ཟན་བྲེས་སོར་གསལ་ཞུ་འིབདེ་ 
ཡ། གསལ་ཞུ་སབས་ལུ་ ས་ཁོངས་བཅདེ་ 
མཚོམས་མད་པའི་གནས་སྟངས་ནང་ གོང་འིཕེལ་ 
གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ས་གནས་ག་དེགའི་ས་ལས་ཕེར་ལག་ 

ས་ཆ་བད་སྤྱིོདེ་ཀྱི་ས་ཁོངས་བཅདེ་མཚོམས་བཟོ་དེགཔོ་གལ་ཆ་བའི་སོར། ལན་འིཐེབ་སྟ་ ཡོདེ་པའི་མཐོེང་སྣང་ཚུ་གསལ་སྟོན་ 
འིབདེ་ཡ། ཁོ་གས་བཤདེ་མ་ནང་ ས་ཁོངས་བཅདེ་ 
མཚོམས་བཟོ་དེགོ་པའི་ དེམགས་དེོན་ངོ་མ་རང་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ག་ན་བ་དེཀོན་པའི་ས་གཞི་འིདེ་ 
ག་དེ་དྲག་དྲག་ འིཐོེན་ཁུངས་ཅན་འིབདེ་ ལག་ལན་ 
འིཐེབ་ནའི་དེོན་ལས་ཨིན། 
ཧེ་མ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ་དེང་ སྲུང་སྐྱིོབ་ 
ས་ཁོངས་ སྐྱིས་ལྡན་རག་སྣའི་བར་ལམ་ཚུ་རྩིས་ཏ་ 
བཟོ་གྲྭ་ས་ཁོངས་སྦེ་ ངོས་འིཛིན་འིབདེ་ཡོདེ་མ་དེ་ཚུ་ 
ས་གནས་ཁར་ བཅདེ་མཚོམས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་དེང་ 
གཏན་འིཁལ་བཟོ་དེགོཔ་འིདུག  
ཞིལ་འིཛིམས་ཀྱི་བཅུདེ་དེོན་ནང་ ཁ་འིཛིན་གྱིས་ 
ཐེབས་བྱུས་ལག་ལན་འིཐེབ་ནའི་དེོན་ལས་ སྔོན་མ་ 
ག་ཅ་རང་འིབདེ་དེ་འིདུག་ག་དེང་ དེ་ལས་ཕེར་ ག་ 
ཅ་འིབདེ་དེགོཔ་འིདུག་ག་ཚུ་ ངོས་འིཛིན་འིབདེ་དེགོ་ 
པའི་བཀའི་སོབ་ཚུ་གནང་ཡ། དེ་ག་དེོན་ལུ་ ལས་ 
བད་ཚོགས་ཆུང་ཅག་བཟོ་སྟ་ ཐེབས་བྱུས་བསྐྱིར་ 
ཞིབ་འིབདེ་དེ་ བསམ་གཞི་གྲོས་འིབུལ་ཅག་ རྒྱལ་ 
ཡོངས་དེགའི་སྐྱིད་དེཔལ་འིཛིམས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ 
ཕུལ་དེགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཐེག་ཆོདེ་ཡོདེ། 
ཞིལ་འིཛིམས་ནང་ སོ་ནམ་དེང་ནགས་ཚོལ་ལྷན་ 
ཁག་དེང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ ཞིབས་ཏོག་ལྷན་ 
ཁག་ དེགའི་དེཔལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འིགོ་དེཔོན་ཚུ་ 
གས་བཅའི་མར་གཏོགས་ཡོདེ།  
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འིབྲུག་ལུ་བང་ལ་དེཤེ་སྐུ་ཚོབ་ཡག་ཚོང་དེནོ་ལས་ ས་ཆ་སདོེ་ཡོདེཔ། 
སྤྱི་ཟླ་༤པ་ཚོས་༡༩ ལུ་ བང་ལ་དེེཤ་ག་བོན་ཆན་ 
ཤེཀ་ཧེ་ས་ན་གས་ མ་དེབང་མངའི་བདེག་རན་པོ་ 
ཆའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ བང་ལ་དེེཤ་སྐུ་ཚོབ་ཀྱི་ཡག་ཚོང་ 
གྲོང་ཡུལ་ས་ཁོངས་ ཧེ་ཇོ་ལུ་བརྐྱབ་ནའི་རོ་བང་འིགོ་ 
བད་མཛིདེ་གནང་ཡ། མ་ར་བོན་ཆན་མཆོག་དེང་ 
གཞུང་ག་དེཔོན་ཁག་ཚུ་གས་ འིགོ་བོདེ་རྟེན་འིབྲེལ་ 
སབས་ གྲལ་གཏོགས་མཛིདེ་གནང་ཡོདེ། 

འིབྲུག་དེང་བང་ལ་དེེཤ་རྒྱལ་ཁབ་གཉེས་ཀྱི་ཕྱ་འིབྲེལ་
བོན་པོ་གས་ ཐེམ་ཕུག་ཁོམ་སྡེ་འིོག་ག་ ཧེ་ཇོ་ 
བསམ་གཏན་གླིང་ས་གནས་ས་ཁོངས་འིཆར་གཞི་ 
ནང་ བཀོལ་སྤྱིོདེ་དེབང་ཆ་ཐོེག་ས་ཆ་སོདེ་ཡོདེ་ 
པའི་གན་རྒྱ་གུར་ མཚོན་རྟེགས་བཀོདེ་གནང་ཡ། 
བང་ལ་དེེཤ་སྐུ་ཚོབ་ཡག་ཚོང་བཟོ་སྐྲུན་འིབདེ་ན་དེོན་
ལུ་ ས་རྒྱ་ཨི་ཀར་ཕྱད་དེང་གཉེས་སོདེ་ཡོདེ། 

ལས་རམ་དེ་ཁར་ ས་ཆ་སྤྱིོདེ་ཆོག་པའི་དེབང་ཆའི་ 
གན་རྒྱ་གུར་ བང་ལ་དེེཤ་ག་སྐུ་ཚོབ་དེང་ རྒྱལ་ 
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆན་གཉེས་ཀྱིས་ 
མཚོན་རྟེགས་བཀོདེ་ཅ། 
དེ་ཚོ་ཉེན་མ་རང་ ས་ཆ་དེ་ག་སྤྱིོདེ་ཆགོ་པའི་དེབང་ 
ཆ་ལག་ཁྱར་འིདེ་ བང་ལ་དེེཤ་ག་སྐུ་ཚོབ་ལུ་རྩིས་ 
སོདེ་དེ་ཡོདེཔ་ཨིན། 

ཆ་ཚུ་དེབན་སདེ་ཐེོག་བཞིག་དེགོཔ་འིདུག་’ ཟར་ 
བའི་བརོདེ་དེོན་ཐོེག་ལུ་ རོང་ཁ་སབ་ན་དེར་ཁྱབ་ 
གཏང་ཐེབས་ལུ་དེམགས་ཏ་ རྩིོདེ་བསྡུར་ལས་རམ་ 
གཅག་འིགོ་འིདྲན་འིཐེབ་ཡོདེ། བརོདེ་དེོན་འིདེ་ 
རྩིོདེ་བསྡུར་ལས་རམ་གྱི་དེོན་ལུ་མ་གཏོགས་ ངོ་མ་ 
འིབདེ་ ཡག་ཆ་ཚུ་དེབན་སདེ་ཐེོག་བཟོ་ནའི་འིཆར་ 
གཞི་རྩི་ལས་མདཔ་ཨིན།   
རྩིོདེ་བསྡུར་ནང་བཅའི་མར་གཏོགས་མའི་གྲས་ལས་ 
དེགག་མ་སྡེ་ཚོན་གྱིས་རྒྱལ་ཁ་ཐོེབ་སྟ་ དེངུལ་ 
རྐྱང་ག་གསོལ་རས་ཚུ་བན་ཡོདེ། 

སྐྱིོང་ག་སྟོན་ཚོན་སོབ་སོང་འིབདེ་ན་དེང་ སདེ་ 
བསྒྱུར་སོར་ལས་ལྷབ་ནའི་གོ་སབས་བན་ཡོདེ། 
དེ་རས་ནངས་པ་ར་ འིབྲུག་མ་ཚུ་གས་ རོང་ཁ་ཉེག་ 
རྐྱང་སབ་མ་དེཀོན་སུ་ཅག་ལས་མན་འིདུག རོང་ཁ་ 
སབ་པའི་སབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་གྱི་ཚོག་དེང་ 
མང་ཤོས་ཨིན་ལིཤ་ ས་སྲིས་ཏ་སབ་ན་འིདུག 
དེ་འིབདེཝ་ལས་ འིབྲུག་ག་ཁ་སདེ་གཞིན་ཚུ་ཡང་ 
ལག་ལན་འིཐེབ་མ་ མར་ཉེམས་འིགྱིོ་ནའི་ཉེན་ཁ་ 
འིདུག 
སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚོས་༢༣ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ 
ནང་ ‘དེང་སང་དུས་དེང་བསྟུན་ ས་ཁམ་ཡག་ 

རོང་ཁ་འིདེ་ ང་བཅས་རའི་ འིབྲུག་ག་རྒྱལ་ 
ཡོངས་སདེ་ཡག་དེང་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དེབང་རང་ 
བཙོན་གྱི་ངོ་རྟེགས་བཟང་པོ་ཅག་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
རྒྱལ་ཁབ་གོང་འིཕེལ་གྱི་འིགྱུར་བ་དེང་བསྟུན་ རྒྱལ་ 
ཡོངས་སདེ་ཡག་ལག་ལན་འིཐེབ་ན་མར་ཉེམས་འིགོྱི་
མ་རྒྱུ་མཚོན་གཙོ་བོ་རང་ དེ་རས་ནངས་པ་ གཞུང་ 
འིབྲེལ་འིཛིམས་འིདུ་ཚུ་དེང་ བར་དེོན་སོདེ་ལན་དེོན་ 
ལུ་ རོང་ཁ་གདེམ་ཁ་རྐྱབ་མ་ ཉུང་སུ་ཅག་ལས་ 
མན་འིདུག དེ་འིབདེཝ་ལས་བརྟེན་ ལྷན་ཁག་དེང་ 
གཞུང་ག་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ རོང་ཁ་སདེ་ཡག་ 
དེར་ཁྱབ་གཏང་ནའི་ལས་རམ་ཚུ་བརྩིམ་ཏ་ འིགོ་ 
འིདྲན་འིཐེབ་ནའི་དེོན་ལུ་ རོང་ཁ་ངོ་ཚོབ་འིགོ་དེཔོན་ 
ར་བསོ་བཞིག་འིབདེ་དེ་ཡོདེ། 
ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་ ལས་བདཔ་༧ ཡག་ 
ཚོང་འིཛིན་སྐྱིོང་དེང་ སདེ་བསྒྱུང་གོ་བསྡུར་ལས་ 
རམ་ནང་གདེམ་འིཐུ་འིབདེ་དེ་བཏང་ཡོདེ་མ་དེ་ རོང་ 
ཁ་དེར་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་རམ་ཅག་ཨིན། གོ་བསྡུར་ 
ལས་རམ་དེ་ཡང་ ཐེམ་ཕུག་ལུ་ཡོདེ་པའི་ རོང་ཁ་ 
སོ་བརར་སྤལ་ཁང་གས་འིགོ་འིདྲན་འིཐེབ་ཡོདེཔ་ 
ཨིན། གོ་བསྡུར་ལས་རམ་དེ་གས་ བཅའི་མར་ 
གཏོགས་མ་ཚུ་ལུ་ དུས་མཐུན་ཡག་ཚོང་འིཛིན་ 

རོང་ཁ་སདེ་ཡག་དེར་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་རམ། 

རྪོང་ཁ་རྪོད་བསྡུར་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏྪོགས་ཡྪོད་པའི་མཐྪོང་སྣང་། 



བམ་ཚོན་༤པའི་ པར་ཐེངས་༢པ། ཤགོ་གྲངས་4 
 

དུས་རབས་༢༡འི་ནང་ བདེག་སྐྱིོང་དེང་འིབྲེལ་བའི་ 
ཞིབས་ཏོག་སོདེ་ནའི་ལམ་ལུགས་ མང་ཤོས་རང་ 
གླིོག་རག་ཐེོག་ལས་ཐོེབ་ཚུགས་ བཟོ་ཡོདེཔ་ཞིན་དུ་ 
འིབྲུག་ལུ་ ས་ཆ་ཐེོ་བཀོདེ་དེང་སོདེ་ལན་གྱི༌ཞིབས༌ 
ཏོག༌ཚུ༌ཡང༌ ཡོངས༌འིབྲེལ༌ཐེོག༌སོདེ༌ཚུགསཔ༌བཟོ༌ 
ཡོདེ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ ས་ཆ་དེང་འིབྲེལ་ 
བའི་ཞིབས་ཏོག་ཚུ་མགྱིོགས་དྲག་སྦེ་སོདེ་ཐེབས་ལུ་ 
ཡོངས་འིབྲེལ་ཐེོག་ས་ཆ་སོདེ་ལན་དེང་ཐེོ་བཀོདེ་ 
འིབདེ་ནའི་རམ་ལུགས་e-Sakor གཞི་བཙུགས་ 
ཡོདེ། རིམ་ལུགས་འིདེ་གས་ ས་ཆའི་བདེག་སྐྱིོང་ 
ལགས་ལྡན་གྲུབ་ན་ལུ་ དྭངས་གསལ་ཅན་དེང་ 
འིགན་ཁ་ལྡན་པའིས་ཆའི་ཞིབས་ཏོག་སོདེ་ཚུགས་
པའི་དེམགས་གཏདེ་སྐྱིད་ཡོདེཔ་མ་ཚོདེ་ གཞུང་སྐྱིོང་ 
ལགས་ལྡན་འིདེ་ འིབྲུག་ག་གོང་འིཕེལ་གྱི་གཞི་རྩི་ 
རྒྱལ་ཡོངས་དེགའི་སྐྱིད་དེབལ་འིཛིམས་ཀྱི་ཀ་ཆན་ 
བཞི་ཡོདེ་ས་ལས་གཅག་ཨིན།  
དེ་སྦེ་ཡོངས་འིབྲེལ་རམ་ལུགས་བཟོ་མ་འིདེ་ མ་སར་ 
ཚུ་རྐང་བཙུགས་འིབདེ་ ཡག་ཚོང་ལ་བ་ནང་འིོང་ 
མ་དེགོ་པར་ ས་ཆ་སོདེ་ལན་ཚུ་མགོྱིགས་དྲག་ 
སྦེ་འིབདེ་ཚུགས་ནའི་དེོན་ལས་ཨིན་རུང་ དེ་ལོའི་བར་ 
ན་ཡང་ རོང་ཁག་སོ་སོ་ལས་ མ་སར་ལ་ལུ་ 
ས་ཆ་སོདེ་ལན་གྱི་བ་རམ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུས་ཏ་ 
ཡོདེཔ་ངས་གཏན་བཟོ་ནའི་དེོན་ལས་ ཡག་ཚོང་ལ་ 
བ་ནང་འོིང་ན་འིདུག མ་གཞི་ རམ་ལུགས་དེང་ 
འིཁལ་བ་ཅན་ མ་སར་ཚུ་གས་ རང་སོའི་སོདེ་ལན་ 
གྱི་ཡག་ཆ་ཚུ་ གྲོང་གསབ་ཀྱི་ཐེདེ་ལུ་ རང་སོའི་རྒེད་ 
འིོག་ཡག་ཚོང་དེང་ ཁོམ་ཁར་ཨིན་པ་ཅན་ ཁོམ་སྡེ་ 
ཡག་ཚོང་ལུ་ ཕུལ་དེགོཔ་མ་གཏོགས་ ཡག་ཚོང་ 
ལ་བ་ཚུན་འོིང་དེགོཔ་མད། 
རམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འིབདེ་ཡོདེ་རུང་ མ་སར་ 
ཚུ་ལུ་ཕེན་ཐེོགས་འིབྱུང་མཚུགས་པར་ ཡག་ཚོང་ལ་ 

བ་ནང་འོིང་དེགོ་པའི་གནདེ་དེོན་ག་ཅ་ཨིན་ན་ཤས་ 
ཚུགས་ནའི་དེོན་ལས་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་ནང་ 
ཞིབ་འིཇུག་འིབདེ་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ནང་e-

Sakorཐེོག་ལཱ་འིབདེ་མ་ཚུ་ག་མཐེོང་སྣང་དེང་ 
ཞིབས་ཏོག་ལན་མ་ཚུ་ག་བསམ་འིཆར་ཚུ་ག་བསྡུར་
འིབདེ་ཡ། ཞིབ་འིཇུག་འིབདེ་མ་ནང་ ས་ཆ་ཐེོ་ 
བཀོདེ་འིབདེ་ས་དེང་ ཡག་ཚོང་ལ་བ་ནང་འོིང་མ་ 
སའི་ཇོ་བདེག་ཚུ་ངོ་མ་འིབདེ་རང་ཞིབ་རྟེོགས་འིབདེ་
ཡོདེ། 
མ་སར་ཚུ་ག་ཚོ་གྱིང་ངོ་མ་རང་ ༡)ས་གནས་གཞུང་ 
ནང་ མ་སྟོབས་མ་ལང་མ་དེང་ ༢)ཡོངས་འིབྲེལ་ 
དེང་ གླིོག་མ་མཐུདེ་སྦྲལ་དེཀའི་ངལ་ ༣)ས་ཆ་ 
སོདེ་ལན་གྱི་བ་རམ་ལུ་ ཇོ་བདེག་ཚུ་ག་བོ་གཏདེ་ 
དེང་ཡད་ཆས་མདཔ་ དེེ་ལས་ ས་གནས་དེང་གོང་ 
འིཕེལ་གྱི་གནས་ཚོདེ་ཚུ་ཨིན་མས།  
འིདྲ་བའི་ལན་རྐྱབ་མ་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ རོང་ཁག་ 
ས་འིཇལ་སྡེ་ཚོན་ནང་མ་སྟོབས་ཡར་དྲག་གཏང་ 
དེགོཔ་འིདུག་ཟར་བཀོདེ་ནུག རམ་ལུགས་འིདེ་ 
ཡོངས་འིབྲེལ་དེང་གླིོག་མ་མཐུདེ་སྦྲལ་ལགས་ཤོམ་
ཡོདེ་མད་ལུ་རག་ལསཔ་ལས་བརྟེན་ གླིོག་མ་དེང་ 
ཡོངས་འིབྲེལ་མད་པ་ཅན་ཞིབས་ཏོག་ལུ་ཐེོ་ཕེོག་མས
་ཟར་བཀོདེ་ནུག  
གྲོང་གསབ་ནང་སྡེོདེ་མ་མང་ཤོས་རང་ རམ་ལུགས་ 
གསརཔ་ག་སོར་ལས་ གོ་བར་མ་ཐོེབ་མ་དེང་ 
ལགས་ཤོམ་སྦེ་ཧེ་མ་གོ་མ་ལུ་བརྟེན་ རམ་ལུགས་ 
འིདེ་ལུ་ བོ་གཏདེ་དེང་ཡད་ཆས་བསྐྱིད་མ་ཚུགས་ 
པར་ཡོདེཔ་མ་ཚོདེ་ ཁོང་ཚུ་ངོ་རྐྱང་སྦེ་ ཡག་ཚོང་ 
ནང་སོང་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ག་གདེོང་ཁར་རང་ ལཱ་ 
འིབདེ་ཚོར་བའི་ ར་འིདེོདེ་འིདུག    
ས་གནས་དེང་གོང་འིཕེལ་གྱི་ཐེདེ་ལུ་ 
ཁོམ་ཁར་སྡེོདེ་མ་ཚུ་གས་རམ་ལུགས་གསརཔ་སོར་

ལས་ཤས་ཏ་ཡོདེཔ་དེ་ གྲོང་གསབ་ཀྱི་མ་སར་ཚུ་ལུ་ 
ཡག་ཆ་ཉེན་སྲུང་ཡོདེ་པའི་སོར་ལས་གོ་བར་སོདེ་ 
དེགོཔ་འིབྱུང་ནུག  
ཞིབ་འིཇུག་དེང་འིཁལཝ་དེ་ གྲོང་གསབ་ཀྱི་མ་ཚུ་ 
རམ་ལུགས་གསརཔ་ག་སོར་གོ་བ་ལགས་ཤོམ་ 
མདཔ་སྦེ་ཤས་རྟེོགས་བྱུང་ཡོདེཔ་དེ་ ཞིབས་ཏོག་ 
སོདེ་མ་ཚུ་གས་འིབདེ་བ་ཅན་ ཟདེ་འིགོྲ་མར་ཕེབ་ 
ཐེོག་ འིཕྲུལ་རག་ལགལན་འིཐེབ་སྟ་ ཞིབས་ཏོག་ 
ཚུ་འིཇོན་ཐེང་ཅན་སྦེ་སོདེ་ན་ལུ་ དེམགས་གཏདེ་ 
བསྐྱིདཔ་ཨིན་མས།  
དེ་རས་ཁམས་ཅག་ཁར་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་ 
ས་འིཇལ་པ་དེང་ ས་ཆ་ཐེོ་བཀོདེ་འིགོ་དེཔོན་ ས་ཆ་ཐེོ་ 
བཀོདེ་ལས་རོགས་ དེ་ལས་ རོང་ཁག་ར་ར་ནང་ 
ས་ཆ་ཞིིཔ་དེཔྱདེ་པ་ར་ གསར་བཙུགས་འིབདེ་མ་དེ་ 
གས་གནས་གཞུང་ནང་ མ་སྟོབས་ཡར་དྲག་བཏང་ 
ཡོདེ། དེ་མ་ཚོདེ་ ས་གནས་གཞུང་ནང་ ས་ཆའི་ 
གོ་བརའི་ལས་རམ་དེང་ འིགྲུལ་བསྐྱིོདེ་ཀྱི་ས་ཆའི་ 
ཞིབས་ཏོག་ལས་རམ་ གཞི་བཙུགས་འིབདེ་ཡོདེ་ན་ 
དེ་གས་ མ་སར་ཚུ་ལུ་ གླིོག་རག་ཡོངས་འིབྲེལ་ཐེོག་ 
ས་ཆ་སོདེ་ལན་གྱི་རམ་ལུགས་སོར་ལས་ གོ་བར་ 
སྤལ་ན་ལུ་ལྷན་ཐེབས་བྱུང་ཡོདེ་པའི་ར་བ་ཡོདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
ས་ཆ་ཐེ་ོབཀོདེ་འིགོ་དེཔོན་ ཀརྨ་མཚོ་མོ་གས་བྲེས་མ་དེ་ སདེ་བསྒྱུར་འིབདེ་ 
ཡོདེ། 

ས་ཆ་སདོེ་ལན་གྱི་ལམ་ལུགས་ ཡོངས་འིབྲེལ་ཐེགོ་བསྒྱུར་བཅསོ་སརོ་ ཞིབ་འིཇུག་འིབདེ་ཡོདེ་པའི་སོར། 



ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་5 

 
   བསམ་རྩི་རོང་ཁག་ག་མ་སར་ཚུ་ལག་ཁམ་གསརཔ་ཐེབོ་ཡོདེ་པའི་པར་གྱི་མཐེོང་སྣང་། 

རོང་ཁག་ས་འིཇལ་དེང་ས་ཁམ་སྡེ་ཚོན་གྱི་འིགོ་འིཛིན་ ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བསྐྱིལ་བཏང་ཡོདེ། 

བསམ་རྩི་རོང་བདེག་ བསོདེ་ནམས་དེབང་རྒྱལ་གྱིས་ ཕུན་ཚོགས་ 
དེཔལ་ར་རྒེཔོ་ལུ་ ཕྱག་བཞིག་ཁམ་ཚུ་རྩིས་སོདེ་པའི་བསྒང་། 

བསམ་རྩི་རོང་རབ་ ཕུན་ཚོགས་དེབང་འིདུས་ཀྱིས་ རྒེད་འིོག་ཕྱག་ 
བཞིག་ཁམ་ཚུ་ ཨོན་རྩི་རྒེཔོ་ལུ་རྩིས་སོདེ་པའི་བསྒང་། 

རོང་རབ་ཀྱིས་ བཀྲས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་ བཀྲས་ཆོས་གླིང་རྒེད་ 
འིོག་ག་མ་སར་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁམ་གསརཔ་རྩིས་སོདེ་པའི་བསྒང་། 

ནོང་བུ་སྒང་རྒེད་འིོག་ག་མ་སར་ཚུ་ ལག་ཁམ་གསརཔ་ལན་པར་ 
འིཛིམས་ཡོདེ་པའི་མཐེོང་སྣང་། 



བམ་ཚོན་༤པའི་ པར་ཐེངས་༢པ། ཤགོ་གྲངས་6 

ང་བཅས་ མ་མང་ཤོས་ཀྱིས་ རང་ག་མནོ་དེོན་ 
འིགྲུབ་ཐེབས་ལུ་ བརོྩིན་ཤུགས་བསྐྱིད་སྡེོདེ་པའི་ 
བར་ན་ བར་ཆདེ་ཚོར་ཅག་བྱུངམ་དེ་རང་ དེཔའི་ 
ཞུམ་སྟ་ ལཱ་ཡབདེ་འིཕྲིོ་བཀོག་བཞིག་ནའི་སྲིོལ་ 
ཡོདེ། མ་ཚོ་ནང་ མནོ་དེོན་ག་ཅ་རང་ཨིན་རུང་ 
འིབདེ་མ་ཚུགསཔ་དེང་ འིགྲུབ་མ་ཚུགསཔ་མད་ཟར་ 
རང་གས་རང་ལུ་ཡད་ཆས་བསྐྱིད་དེགོཔ་འིདེ་ གལ་ 
ཆ་ཤོས་ཅག་ཨིན།  དེ་སྦེ་ རང་གས་རངལུ་ཡད་ 
ཆས་བསྐྱིད་མ་དེག་པ་ཅག་ལས་མདཔ་ལས་བརྟེན་ 
དེ་བཟུམ་མནོ་མ་ སམས་ཤུགས་ཅན་ཚུ་མ་ཚོ་ནང་ 
མཐེར་འིཁོྱལ་ཅན་ལུ་འིགྱུར་ན་ཡོདེཔ་ཨིན།   
རང་གས་རང་ལུ་ ཡད་ཆས་བསྐྱིད་ན་འིདེ་ ལཱ་ཁག་ 
ཅག་རྩི་ལས་རང་མད། ཨིན་རུང་ སབས་སབས་ལུ་ 
རང་ག་ལོགས་གྲུབ་ལུ་དེོགས་པ་ཟ་ན་ཡོདེ། དེ་སྦེ་ 
རང་གིས་རང་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཟཝ་དེ་རང་ སམས་ལུ་ 
ཞི་བདེ་དེང་ བོ་སྟོབས་ རག་པ་ རྒྱུ་མཚོན་བསྐྱིད་ 
ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཉེམས་འིགྱིོཝ་ཨིན། ཐེ་ཚོམ་ 
ལུ་བརྟེན་པའི་ འིདྲོག་འིཇགས་བསྐྱིད་ན་ཡང་འིོང་ 
ཡོདེ།  འིདྲོག་ན་འིོངམ་དེ་རང་ རང་སོའི་ལོགས་ 
གྲུབ་དེང་ གོ་སབས་ མཐུན་ལམ་ལུ་ཐེོ་ཕོེགཔ་ 
ཨིན། དེ་འིབདེ་ན་འིདེ་གས་ བསམ་པ་བཟང་པོ་ 
བསྐྱིད་ན་འིདེ་ གཉེན་པོ་དྲག་ཤོས་ཨིན། ག་ 
དེ་སོ་ཟར་བ་ཅན་ མནོ་བསམ་ལགས་ཤོམ་ 
བཏང་སྟ་ གནས་སྟངས་སྐྱིོ་དྲག་ཚུ་ནང་ གོང་ 
འིཕེལ་དེང་ གོ་སབས་ཚུ་ལན་ཚུགསཔ་ཨིན།  
ཚོར་ཅག་ ལཱ་འིཛིལ་ཏ་ འིཐུས་ཤོར་ར་འིབྱུང་པ་ཅན་ 
ཡོན་ཏན་ཐེོབ་སྟ་ རང་གོང་འིཕེལ་དེང་ ལགས་ 
པའི་ཕྱོགས་ལུ་ འིགྱུར་བ་འིབག་འིོང་ན་ཡོདེ།     
རང་ག་མ་ཚོ་ མཐེར་འིཁོྱལ་ཅན་བཟོ་ན་དེང་ འིཐུས་ 
ཤོར་བཅུག་ན་ཨིན་ན་འིདེ་ གདེམ་ཁ་རང་ག་ལག་ 
པར་ཡོདེཔ་ཨིན། དེའི་དེོན་ལུ་ རང་ག་ལོགས་ 

གྲུབ་ག་ཅ་ནང་ཡོདེཔ་ཨིན་ན་ ངོས་འིཛིན་འིབདེ་ 
དེགོཔ་འིདེ་གལ་ཆ།  རང་ག་ལོགས་གྲུབ་དེང་ 
བསྟུན་པའི་ མནོ་དེོན་ཚུ་གྲུབ་ཚུགས་ནའི་དེོན་ལུ་ 
བརོྩིན་ཤུགས་བསྐྱིད་དེགོཔ་མ་ཚོདེ་ འིབདེ་བརྩིོན་ 
ཡུན་རང་དེང་ མནོ་དེོན་གྲུབ་ན་ལུ་ ཁག་ཆ་ཟར་ 
མནོ་བསམ་གཏང་དེགོ།    
མ་ག་ར་འིབདེ་རུང་ མ་ཚོ་མཐེར་འིཁོྱལ་ཅན་བཟོ་ 
ནའི་དེོན་ལུ་ གཞིན་དེང་མ་འིདྲཝ་ག་ན་ཡང་ 
མ་དེགོ། ར་ཚོ་སབས་ རང་གས་རང་ལུ་གཅས་ 
སམས་དེང་ ག་ཅ་རང་ཨིན་རུང་འིབདེ་ཚུགས་ཟར་ 
བའི་བོ་སྤོབས་བསྐྱིད་མ་དེ་གས་ ལཱ་ཤུལ་སྦེོམ་སྦེ་ 
འིཐེོན་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་སབས་ལུ་ རང་གས་རང་ 
ལུ་ངལ་རངས་དེང་ དེགའི་ཚོར་བསྐྱིད་དེ་ ག་ཅ་ 
རང་འིབདེ་རུང་འིབདེ་ཚུགས་པའི་ འིོས་འིབབ་ 
དེང་ལོགས་གྲུབ་རང་ལུ་ཡོདེ་ཟར་ རང་རྒྱུདེ་ལུ་ 
ཧེ་གོ་བ་ཅན་ སྟབས་བདེ་སྡུག་ག་བཟུམ་འིཐོེན་རུང་ 
དེང་དུ་ལན་ཚུགས།   
རང་ག་ཏ་རང་སྡེོདེ་རུང་ མཉེམ་ཆུང་དེང་ དྲང་ 
བདེན་འིབདེ་སྡེོདེ་པ་ཅན་ མ་ཚོ་དེོན་དེང་ལྡནམ་ཅ་ 
ལུ་བཟོ་ཚུགས། ཁྱོདེ་རང་དེོན་དེག་ཆུང་ཀུ་ཅག་ 
གྲུབ་སྟ་ཡོདེ་མ་ལུ་ བཏུབ་ཟར་མནོ་སྟ་ཡད་ཚོམས་ 
སྡེོདེ་ན་མ་འོིང་། མ་གཏམ་དེང་དེབང་ཚོདེ་བཟུང་ 
ན་ལུ་མནོ་བསམ་མ་གཏང་བ་ ལཱ་འིབདེ་ན་འིདེ་ 
གདེམ་ཁ་རྐྱབ་དེགོ། དེ་ལས་རང་དེབང་ཚོདེ་འིཐོེབ་ 
དེ་ དེབང་ཚོདེ་ལོག་སྤྱིོདེ་འིབདེ་ན་མ་འོིང་། སྤྱིོདེ་ 
ལམ་ཚུ་ཟབ་ཟབ་སྦེ་མད་པ་ཅན་ ཁ་ལས་བོ་ག་ཅ་ 
ར་སབ་རུང་བཅུདེ་མདཔ་ལུ་འིགྱུར་ཏ་ གཞིན་གིྱིས་ 
ཡད་ཆས་བསྐྱིད་མ་བཏུབ།  
མ་དྲག་གཞིན་ཆ་ཆུང་ག་ར་ཨིན་རུང་ མ་ཚོ་དེོན་དེང་ 
ལྡནམ་ཅག་བཟོ་དེགོཔ་གལ་ཆ་ཤོས་ཨིན། 
དེ་འིབདེ་ དེ་ མ་ཚོ་ནང་ རང་ལུ་ཕེན་ཐེོགས་མ་དེང་ 

རྩི་གདུང་ ཡོདེ་མ་ཆ་རོགས་དེགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན། 
ཆ་རོགས་ ལགས་ཤོམ་ཡོདེ་པ་ཅན་ རང་ངན་ 
པའི་དེབང་ལུ་ཐེལ་མ་བཅུག་པར་ བཟང་པའི་ 
ཕྱོགས་ལུ་འིཁྱད་ན་དེང་ གྲོས་བསྟུན་འིབདེ་དེ་ མ་ཚོ་ 
ནང་མཐེོང་སྣང་ དེང་རག་པ་གསརཔ་འིཐོེབ་ནའི་ 
གོ་སབས་ཤང་འོིང་།  
ང་བཅས་མ་ཚུ་གས་ ཉེནམ་ར་ནང་ཚོར་ར་ རང་ལུ་ 
ལོགས་གྲུབ་ཡོདེ་ཟར་སམས་ལུ་དྲན་པ་བཙུགས་པ་ 
ཅན་ མ་འིོངས་པ་ལུ་དུས་སབས་ལཱ་ཁག་དེང་ དེཀའི་ 
ངལ་ག་བཟུམ་འིབྱུང་རུང་ བཟོདེ་ཚུགས་པའི་ 
ནུས་པ་རང་ལུ་བསྐྱིད་འོིང་།  རང་ག་མདེོ་དེོན་ 
ཆུང་ཀུ་ཅག་གྲུབ་ཚུགས་རུང་ དེ་རུང་བཙོན་ཤུགས་ 
བསྐྱིད་ཚུགས་པའི་བོ་སོྤབས་འིཐོེབ་ཨིན། མ་ཚོ་ 
མཐེར་འིཁོྱལ་ཅན་བཟོ་ནའི་དེོན་ལུ་ མ་འིོངས་པའི་ 
གྲུབ་འིབྲེས་ལུ་མན་པ་ དེ་རས་རང་ག་རྒྱུདེ་ལུ་ 
ལོགས་གྲུབ་ཡོདེཔ་ངས་གཏན་བཟོ་མ་ལུ་རག་ལསཔ་
ཨིན། དེ་འིབདེ་ན་འིདེ་གས་ དེ་རས་ འིཕྲིལ་དེང་ 
གནས་སབས་ཀྱི་གྲུབ་འིབྲེས་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏ་ རང་ 
ག་རྒྱུདེ་ལུ་སམསཤུགས་དེང་ བོ་སྟོབས་གོང་འིཕེལ་ 
གཏང་དེགོཔ་གལ་ཆ་ཤོས་ཅག་ཨིན་ཟར་ཞུ་ན་ཨིན།  
 
 
 
 
 
 
 
གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་ལས་ ས་ཆ་ཐྪོ་བཀོད་འགོ་དཔྪོན་ 
པདྨ་གིས་ དབྱིན་སྐད་ནང་བྲིས་མི་དེ་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ 
ཡྪོདཔ།  

མ་ཚོ་ནང་ དེཔའི་མ་ཞུམ་པར་ རང་རྒྱུདེ་ལུ་ བོ་སྟབོས་དེང་བརྩིོན་ཤུགས་བསྐྱིད་དེགཔོ།  



ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་7 
མ་སྟབོས་གངོ་འིཕེལ་ལས་རམ། ནའི་ལས་སྣ་ཅག་ཨིན། 

རོང་ཁག་དེང་དྲུང་ཁག་ག་ས་ཆ་ཐེོ་བཀོདེ་འིགོ་དེཔོན་
དེང་ ཐེོ་བཀོདེ་ལས་རོགསཔ་ ཡག་ཚོང་ལ་བའི་ 
ལས་བདཔ་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་༢ལུ་བགོ་སྟ་ རྒྱ་གར་ ར་ 
ཇཱས་ཐཱན་མངའི་སྡེ་ ཇའི་པུ་ར་ཡ་ འིཛིན་སྐྱིོང་སྤལ་ 
ཁང་ནང་ ས་ཆའི་བདེག་སྐྱིོང་དེང་ འིཛིན་སྐྱིོང་སོང་ 
བརར་འིབདེ་བ་བཏང་ཡ། 
དེ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༥པའི་ཚོས་༡༧ ལས་༣༡ ཚུན་ 
སྐུ་སྒར་ལས་རོགསཔ་དེང་ བདེག་སྐྱིོང་ལས་ 
རོགསཔ་ བརྒྱུདེ་འིཕྲིན་ལག་ལན་པ་ ཡ་གུ་ 
གཏངོ་ལན་པ་ཚུ་ ལས་མགྲོན་གཅས་སྐྱིོང་དེང་ 
སྤྱིར་བཏང་ཡག་ཚོང་འིཛིན་སྐྱིོང་ག་སོང་བརར་ 
འིབདེ་བ་ རྒྱ་གར་ པུ་ན་ག་སཱན་རའིས་སོང་བརར་ 
སྤལ་ཁང་ནང་བཏང་ཡ།  

མ་སྟོབས་གོང་འིཕེལ་ལས་རམ་འིདེ་ ལས་སྡེའིོག་ 
ག་ལས་བདཔ་ཚུ་ ཁོང་རའི་རག་རྩིལ་དེང་ ཡོན་ 
ཏན་ ལོགས་གྲུབ་གོང་འིཕེལ་བཏང་སྟ་ ལས་སྡེ་ 

ཡར་དྲག་གཏང་ཐེབས་ལུ་འིགོ་འིདྲན་འིཐེབ་ཨིན། 
ཐེབས་ཤས་སྣ་ཚོགས་ཡོདེ་པའི་ནང་ལས་ སོང་ 
བརར་ལས་རམ་འིདེ་ མ་སྟོབས་གོང་འིཕེལ་གཏང་ 

ལས་མགྲོན་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཡིག་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་་སྪོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏྪོགས་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ།  
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འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལྪོ་༢༠༠༧ ཅན་མ། 
 
མི་སྡེ་ལས་ཚྪོགས་ཀྱི་ས་ཆ། 
དྪོན་ཚན༧༧: མི་སྡེ་ལས་ཚྪོགས་ཀྱི་བདག་དབང་ལུ་ཡྪོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ མི་ངོ་ག་གི་མིང་ཐྪོག་ལུ་ཡང་མེན་པར་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ལས་ཚྪོགས་ཀྱི་བཅའ་ 

ཁྲིམས་ཀྱི་འྪོག་ལུ་ཐྪོ་བཀོད་འབད་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚྪོགས་ཀྱི་མིང་ཐྪོག་ལུ་བཀོད་དགོ། 

དྪོན་ཚན་༧༨: བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་པའི་ཧེ་མ་ གཞུང་གིས་ མི་སྡེ་ལས་ཚྪོགས་ལུ་སྪོད་མི་ས་ཆ་དེ་ གླར་སྪོད་ནང་འཕྪོ་ 
མཐུད་དེ་འཆང་ཆོག། 

གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་ས་ཆ། 
དྪོན་ཚན་༧༩: གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་ས་ཆ་དེ་ མི་ངོ་ག་གི་མིང་ཐྪོག་ལུ་ཡང་མེན་པར་ གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་ ཡངན་ 

དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་འྪོག་གི་ བཀོལ་སྪོད་ལས་སྡེ་རང་སྪོའི་མིང་ཐྪོག་ལུ་བཀོད་དགོ། 

གཏའ་མར་བཙུགས་ཏེ་ལུ་ལྪོན་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་ས་ཆ། 
དྪོན་ཚན་༨༠:  ས་ཆ་ཅིག་གཏའ་མར་བཙུགས་ཏེ་ བུ་ལྪོན་བཏབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚྪོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ 

སའི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་ཆའི་བདག་དབང་དེ་ ས་ཆ་ཐྪོབ་ལམ་ཡྪོད་པའི་ མི་ངོ་དེའི་མིང་ཐྪོག་ལུ་ སྤྪོ་སྪོར་འབད་དགོ།  

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་། 

 
 
 
༡ ‘སྤྱི་རུབ་བདག་དབང་’ ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་གཅིག་ལས་མངམ་སྦེ་སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཐྪོག་ལས་བདག་ཏུ་བཟུང་མི་ས་ཆ་ལུ་གོ་ནི་དང་ དེ་ནང་བཟའ་ 

ཚང་ནང་མིའི་ས་ཆ་མི་ཚུད།  

༢ ‘དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་’ ཟེར་མི་འདི་ སྐྱེས་ལྪོ་༡༨ ཡན་ཆད་ཀྱི་མི་ངོམ་དང་ བཟའ་ཚང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་ གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་ 
དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་ མི་སྡེ་ལས་ཚྪོགས་ འབྲུག་གི་ལས་འཛིན་དང་ ཆོས་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་གོ།  

༣ ‘སྐམ་ཞིང་’ ཟེར་མི་འདི་ ཆུ་ཞིང་དང་ དངུལ་ཐྪོག་ལྡུམ་ར་མེན་པའི་སྪོ་ནམ་ས་ཆ་ལང་གོ། སྪོ་ནམ་ས་ཆ་ ཟེར་མི་འདི་ སྐམ་ཞིང་དང་ 
ཆུ་ཞིང་ དངུལ་ཐྪོག་ལྡུམ་ར་ཚུ་ལུ་གོ། 

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ། 

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

སྪོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་: 152   ཡོངས་འིབྲེལ་འིཆར་སྒོ་:www.nlcs.gov.bt 

སྤྱིར་བཏང་གི་བསམ་གཞི།  
པདྨ་ཚེ་དབང་ དྲུང་ཆེན། 
རྪོང་ཁའི་རྪོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན། 
རྪོམ་སྒྲིག་པ། དགུང་སངས་དབང་འདུས།  
ཞུན་དག་པ། ཕུན་ཚྪོགས་དབང་འདུས། 


