བམ་ཚན་5པའི་པར་ཐེངས་1པ།

1

ས་གཞི།

“དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གནས་དོན་ལུ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ས་གཞི་དེ་ཉེན་སྲུང་འབད་དོ།”

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡8 ཟླ༤ པ་ལས་ཟླ༦པ་ཚུན།
དཀར་ཆག

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རེས་གཟའ་
སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ཐེངས་༡༠༠པའི་དུས་
སྟོན་བརྩི་སྲུང་འབད་ཡོདཔ།
རྒྱལ་ཡོངས་ལཱ་གཡོག་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་
༡༥ པ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ།
མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ནང་ ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་
ལག་ཁྱེ ར ་མོ ་ བཏབ་ལས་འགུལ་འགོ ་
བཙུགས་ཡོདཔ།
དར་དཀར་ན་དང་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་ནང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢ པ་
མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།

ཤོག་གྲངས་
༢པ།

ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ངོ་སྦྱོར་ལམ་ལུགས།

བམ་ཚན་༥ པའི་ པར་ཐེངས་༢པ།

ཤོག་གྲངས་
༣པ།
ཤོག་གྲངས་
༥པ།
ཤོག་གྲངས་
༦པ།

ས་ཆའི་ངོ་སྦྱོར་ལམ་ལུགས་འདི་ ས་ཆའི་བདག་དབང་
གསརཔ་ཐོག་ལས་ ས་ཆ་སྤྲོད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་
གསརཔ་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན། ས་ཆ་སྤྲོད་ཐངས་ལམ་ལུགས་གསཔར་འདི་
ཧེ་མ་རང་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞིས་ཆགས་ལས་རིམ་འོག་ལུ་
ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་དང་ གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་དང་ དགེ་
རབ་གྲྭ་ཚང་ཚུ་ལུ་ ས་ཆ་གསརཔ་སྤྲོད་ནི་དོན་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཀྲོང་གསར་
ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་༡༠༩ པའི་ གསུངས་
བཤད་ནང་ གྲོང་གསེབ་ལས་ཕར་ གུང་སྟོང་གི་གྱངས་ཁ་
ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ ཞིང་སྟོང་ལུས་མི་ ཁྲོམ་ཁར་ན་
གཞོན་གཡོག་མ་ཐོབ་མིའི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡོད་
པའི་སྐོར་ལས་ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ཚུ་གསུངས་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན།
མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལོ་
བསྟར་བཞིན་དུ་ ནང་འདྲེན་འབད་མི་གནས་ཚད་ལུ་ བལྟ་
བ་ཅིན་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྣ་དང་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ཚུ་
ནང་ གོ་སྐབས་ལེ་ཤ་རང་འདུག་ཟེར་ གསུངས་གནང་ཡི།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་བཙན་ཐབས་ མིི་
སྡེའི་སྲིད་བྱུས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་
གཏད་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ དེ་བཟུམ་གྱི་ཡ་རབས་
བཟང་པོའི་འཆར་སྣང་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་ལེ་

མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་ ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གསུང་གྲོས་གནང་བའི་བསྒང་།

ཤ་རང་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་སོ་ནམས་འཛུགས་
སྐྱོང་འབད་ནི་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ན་
གཞོན་ཚུ་ལུ་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་སྤྲོད་ནི་མོ་
བཏབ་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཡོད།
ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་དེ་གིས་ ལཱ་
གཡོག་མེད་པའི་ན་གཞོན་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་
ལས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དེ་ འཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ས་ཆའི་
བཀོལ་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ འཕྲུལ་རིག་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱ་ཆེད་སོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་ཐོག་ སོ་ནམ་
ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཡར་དྲག་གཏང་སྟེ་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་
དཔལ་འབྱོར་ ཡར་འཕར་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཐབས་
འབད་ཚུགས་པའིི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་སྤྲོད་ནིའི་ལམ་ལུགས་འདི་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ཐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་
ཐབས་བྱུས་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ མོ་བཏབ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ངོ་
ཚབ་རེ་ཡོད་པའི་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
སྤྱི་ལོ་2017 ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཟིན་བྲིས་ལུ་གཞི་བཞག་

སྟེ་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ནང་ ས་གོ་༤ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ མོ་བཏབ་ལས་རིམ་འདི
འགོ་བཙུགས་ཡོད།
ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་འོག་ལུ་ ས་
གོ་གཉིས་ནང་ མི་དབང་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་གིས་ མོ་བཏབ་
ལས་རིམ་འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡི། ད་ཚུན་ མོ་བཏབ་
ཀྱི་ས་གོ་༦ ནང་ལུ་ ན་གཞོན་ཡོངས་བསྡོམས་༦༩ གིས་
བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞན་ཤར་ཕྱོགས་
རྫོང་ཁག་དྲུག་གི་ནང་ལུ་ཡང་ དེ་བཟུམ་གྱི་མོ་བཏབ་ལས་
རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ཨིན། ས་
ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་དང་
རྫོང་ཁག་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་
འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ས་སྒོ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ནིའི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད།
ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་
ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མ་ོབཏབ་ལས་རིམ་གཞི་
བཙུགས་འབད་བའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བལྟ་སྐོར་ལུ་སོང་
ཡོདཔ་ད་ དེ་ཁར་ ལཱ་འབད་མི་ན་གཞོན་ཚུ་དང་ རྫོང་
འཕྲོ་མཐུད་ ཤོག་གྲངས་༢ པ་ནང་གཟིགས།

2

ས་གཞི།

ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་མོ་བཏབ་ལས་རིམ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ན་གཞོན་གྱི་གྱངས་ཁ།
སྡེ་ཚན། རྫོང་ཁག

རྒེད་འོག

1

གྱ་རེད

2
3
4
5
6

ཀུར་སྟོད
སྨད་མཚོ།
སྨིན་རྗེས།
སྔ་ཚང་།
སྨོང་སྒར།
སི་ལམ་སྦི།
ན་གཞོན་ཡོངས་བསྡོམས།
ལྷུན་རྩེ།

རྒྱ་ཚད སྡེགྲངས།
་ཚན་ནང་ན་གཞོན་ ལས་སྣ།
(ཨེ་ཀར)
10
6
རང་བཞིན་གྱིས་སྨིན་པའི་ཞིང་ལཱ་དང་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་།
10
10
15
10
6
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ཁག་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
འབྲེལ་བ་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ ས་གནས་ཁར་བལྟ་
སྐོར་འགྱོ་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་ མོ་བཏབ་ལས་
རིམ་ས་ཁོངས་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་
ནང་ མོ་བཏབ་ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་
གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ གཞན་མི་ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་
བཞི་ནང་ལུ་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་
ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན་མས།
རང་སོའི་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་སོ་ནམ་འཛུགས་

7
7
16
20
13
69

རང་བཞིན་གྱིས་སྨིན་པའི་ཞིང་ལཱ་དང་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་།
རང་བཞིན་གྱིས་སྨིན་པའི་ཞིང་ལཱ་དང་ སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་།
རང་བཞིན་གྱིས་སྨིན་པའི་ཞིང་ལཱ།
གཅིག་བསྡོམ་ཞིང་ལཱ།
གཅིག་བསྡོམ་ཞིང་ལཱ།

སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ན་གཞོན་ཚུ་གི་ཐོ་
གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་ ཞིང་ལཱ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་
བཟོ་ཐོག་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ས་ཁོངས་ནང་
གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་ཚད་རྩིས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་
ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་རེ་རེ་ནང་ རྫོང་ཁག་ལས་བྱེད་
ཚོགས་ཆུང་རེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཚོགས་
ཆུང་དེ་གིས་ བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ཐོག་ སྤྲོད་ནི་ལུ་
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གྲོས་
འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ སའི་མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་

བདེན་སྦྱོར་འབདཝ་ཨིན།
ན་གཞོན་ཚུ་སྡོད་སའི་གཡུས་ཀྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ ཚད་དང་
ལྡན་པའི་ས་ཆ་སྟོངམ་མཐོང་ཚུགས་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་ཅིག་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་རེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ བཀོལ་
སྤྱོད་འབད་བཏུབ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ གོང་འཕེལ་གཏང་
ནི་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་
ཚུ་ མང་ཤོས་རང་ ན་གཞོན་ཚུ་སྡོད་སའི་གཡུས་ཁ་ལས་
ཐག་རིང་སར་ཡོདཔ་ད་ ཞིང་ལཱ་འབད་བར་འགྱོ་དགོ་པའི་
རྒྱང་ཐག་རིང་མི་ལུ་བརྟེན་ ཐོན་སྐྱེད་ལུ་ཐོ་ཕོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་
འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་
ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཞིང་པའི་
སྡོད་ཁྱིམ་ཅིག་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་སྦེ་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ནུག
དེ་མ་ཚད་ ན་གཞོན་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་འབད་བ་ཅིན་ ཚོང་
འབྲེལ་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ ལཱ་གི་གནས་
སྐབས་དང་རིག་པ་ ཚོང་འབྲེལ་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཤེས་
ཐབས་ལུ་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དགོ་
པའི་སྐོར་ལས་དང་ སྤྲོ་སྟོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་དགོཔ་
སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།
ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མོ་ཏབ་
འབད་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣པའི་
ཚེས་21 ལས་ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་14ཚུན་བལྟ་སྐོར་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ཐེངས་༡༠༠པའི་དུུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་འབད་ཡོདཔ།

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ ཁྲི་འཛིན་དྲགོས་
དཔལ་འབྱོར་གྱིས་དབུ་བཞུགས་མཛད་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་
པོའི་གཟིམ་དཔོན་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ གཟིམ་དཔོན་
འོགམ་གཉིས་ཀྱིས་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ རེས་
གཟའ་སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ཐེངས་༡༠༠པའི་དུས་སྟོན་རྩིས་
སྲུང་ལས་རིམ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་མཛད་གནང་ཡི།
དུས་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གོ་
བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས་པའི་ གློག་བརྙན་གྱི་མིང་ རིན་
ཆེན་ས་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡི།
གློག་བརྙན་འདི་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གུར་ གོ་
བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་
རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ སྟོན་ནིའི་ལས་རིམ་ཡང་
ཡོད།
ལས་རིམ་དེ་དང་འབྲེལ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨམ་སྲུ་
ཚོགས་པ་དང་ ལས་བྱེདཔ་གཞན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་རབས་དང་
ལྡན་པའི་དུས་སྟོན་རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སྲོལ་
དང་འབྲེལ་བའི་གླུ་གར་གྱི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ སྤྱན་
འབུལ་ཕུལ་ཡི།

དྲགོས་དྲུང་ཆེན་ པདྨ་ཚེ་དབང་མཆོག་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་
ནང་ འཛུལ་བཞུགས་འབད་དེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་
གཙུག་སྡེའི་ལེགས་སྒྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཅིག་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༤ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ རེས་གཟའ་
སྤེན་པའི་གསལ་བཤད་ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་མཛད་
གནང་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་གི་ དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་
་ར་ ཡིག་ཚང་ནང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ མི་མང་གསལ་

སྟོན་དང་ ཚོགས་བཤད་གཏང་ནིའི་ རིག་རྩལ་ཡར་དྲག་
གཏང་ཐབས་ལུ་ཨིན་མས།
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ མི་མང་དང་གཅིག་
ཁར་ཐད་ཀར་དུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་འཐོནམ་མ་ཚད་
ཁོང་རའི་ལཱ་འགན་དང་འབྲེལ་བའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
གཞི་ཚུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གསལ་ཞུ་འབད་དགོཔ་བྱུངམ་
ཨིན།

3

བམ་ཚན་5པའི་པར་ཐེངས་1པ།

མི་སེར་གྱིས་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ གསལ་
ཞུ་འབད་ཐངས་དང་ གནས་སྐབས་བརྗེ་སོར་གྱི་ རིག་
རྩལ་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།
འདས་པའི་ རེས་གཟའ་སྤེན་པའིི་གསལ་བཤད་ལས་

རིམ་ཐེངས་99 པ་ཚུན་ཚོད་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ ངོམ་དག་པ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཁོང་རའི་
བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་གུར་ གསལ་ཞུ་ ལས་སྡེའི་ལཱ་འགན་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་གནང་མི་སྐུ་
འབད་ཡོདཔ་དང་ ལས་སྡེ་དང་ཡིག་ཚང་གཞན་ལས་ མགྲོན་ས་ྦེ ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཉམ་སྨྱོང་དང་མཁས་རིག་ལྡན་པའི་འགོ་དཔོན་དང་ མི་

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལཱ་གཡོག་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་༡༥པ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༥
པའི་ཚེས་༡༨ ལས་༢༠ ཚུན་ ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལཱ་གཡོག་འགྲེམས་
སྟོན་ཐེངས་༡༥ པ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན།
ལཱ་གཡོག་འགྲེམས་སྟོན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ་
པའི་དམིགས་དོན་ངོ་མ་ར་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ན་གཞོན་
ཚུ་ལུ་ ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་
འོངས་འབབ་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཟ་སྤྱོད་འབད་
ཐོག་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་སོ་ནམ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་བ་ཅིན་
ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྐབས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་
བརྡ་སྤྲོད་ནི་དང་ ཧ་གོ་བཅུག་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན། ས་ཆ་
སྤྲོད་ནིའི་ལམ་ལུགས་གསརཔ་འདི་ཡང་ ས་ཆའི་ཐོན་
སྐྱེད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་གཡོག་གི་གོ་
སྐབས་བཟོ་སྟེ་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་འཛུགས་སྐྱོང་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལས་འགོ་
བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་ནང་ འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ རྒྱལ་པོའ་ིགཟིམ་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ སོ་ནམ་དང་ནགས་
ཚལ་ལྷན་ཁག་ ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ ས་གནས་
གཞུང་ཚུ་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ དེང་སང་རིག་གསར་
ཐོག་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ དང་འདོད་ཡོད་མི་
ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ མཁོ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྤྲོདནི་ལུ་རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན།
རྒྱལ་ཡོངས་ལཱ་གཡོག་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ན་
གཞོན་༦༠ དེ་ཅིག་གིས་ གྲོང་གསེབ་ལས་ཕར་ ས་ཆའི་
བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ཐོག་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ སྒོ་ནོར་གསོ་
སྐྱོང་གི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནི་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།
རྒྱལ་ཡོངས་ལཱ་གཡོག་འགྲེམས་སྟོན་འགོ་འབྱེད་ལས་རིམ་
དང་འབྲེལ་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་ དྲགོས་ཚེ་རི་སྟོབས་རྒྱས་
མཆོག་གིས་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་
ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ ན་གཞོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

ལཱ་གཡོག་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྒང་།

འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་ཡི། བློན་ཆེན་གིས་ ས་ཆའི་བཀོལ་
སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་
གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རིག་པ་དང་གནས་སྐབས་གསརཔ་
འཕྲུལ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོད་ཟེར་ གསུངས་
གནང་ཡི།
ཚོང་འབྲེལ་སོ་ནམ་འཛུགས་སྐྱོང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ སྤྲོ་བ་ཡོད་མི་ན་གཞོན་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ ས་
ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ ལས་
ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གྲོགས་
རམ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས། ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཟླ་རིམ་གྱི་ལྟོ་ཕོགས་བྱིན་
ནི་དང་ ཚོང་ལམ་དང་ཚོང་འབྲེལ་སྐོར་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་
སྤྲོད་ནི་ཨིན།
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་
དང་ སོན་རིགས་དང་ལྕངམ་བཀྲམ་སྤེལ་ དེ་ལས་འཕྲུལ་
རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་སྤྲོད་ནི།
ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ནང་ མོ་བཏབ་ལས་རིམ་ས་ཁོངས་ཚུ་
ལས་ལྷོད་པའི་ སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༧ ལུ་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ཐོག་སྤྲོད་
ཡོད་པའི་ ས་ཆའི་ཐོག་ལུ་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ལཱ་འབད་དེ་
ལོ་བསྟར་གྱི་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་༡༣༠,༠༠༠ བཟོ་
ཚུགས་ནུག
ས་ཆའི་བཀལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ཐོག་ལུ་སྤྲོད་མི་ས་ཆ་དེ་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལཱ་དང་ སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་ ས་ཆའི་བདག་དབང་འདི་རྒྱལ་
ཁམས་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ རང་དབང་བདག་དབང་ལུ་འཆང་
མི་ཆོག ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ས་ཆ་དེ་བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབད་
བར་ སྤང་ཁོག་ ཡངན་ཞིང་སྟོང་སྦེ་བཞག་པ་ཅིན་ ལོག་
སྟེ་རང་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་སྦེ་ རྩིས་ལེན་ནི་ཨིན།
རྒྱལ་ཡོངས་ལཱ་གཡོག་འགྲེམས་སྟོན་མཇུག་བསྡུ་བའི་
ཤུལ་ལས་རང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་
གཙོ་འཛིན་མཆོག་གིས་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་
ལམ་ལུགས་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ན་གཞོན་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་
གཙོ་རིམ་ལས་སྡེ་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡའི་
གསལ་བཤད་གནང་ཡི།

ས་གཞི།

རེརྒྱལས་ཡ་གོངས་ཟའ་ས་ཆ་ལྷསན་ྤེནཚོག་པས་འིཡིག་ལ་ཚས་ང་གརིསིམ་ རེ་ཐསེང་གས་ཟའ་༡༠༡པ་ནང་ ཚད་མེད་བཞི་གུར་ ཆོས་བཤད་ལས་རིམ།
སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ཐེངས་༡༠༠ མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་
ལས་ དུས་སྟོན་འདི་སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་བརྩི་སྲུང་འབད་
ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༦པའི་ཚེས་༡༨ ལུ་ རེས་
གཟའ་སྤེན་པའི་གསལ་བཤད་ལས་རིམ་ཐེངས་༡༠༡པ་
ནང་ མདོ་སྡེ་ནང་ རྟ་མགོ་ནང་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལས་
ལེགས་སྦྱར་བ་ མཁྱེན་པོ་དཀར་ཅུང་མཆོག་ གསལ་
བཤད་གནང་མི་སྐུ་མགྲོན་སྦེ་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ བྱོན་གནང་
ཡི། དེ་སྐབས་ མཁྱེན་པོ་མཆོག་གིས་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཚད་མེད་བཞི་གི་སྐོར་ལས་ ཆོས་
བཤད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཚད་མེད་བཞི་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་
ཟེར་བ་ཅིན་ བྱམས་པ་ སྙིང་རྗེ་ དགའ་བ་ བཏང་སྙོམས་
ཚུ་ཨིན། མཁན་པོ་མཆོག་གིས་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལུ་གམིགས་ཏེ་ ཚད་མེད་བཞི་
བསྒོམ་པ་ཅིན་ རང་གི་བརྒྱུད་ལུ་ཚོགས་དང་བསོད་ནམས་
བསགས་ནི་དང་ རིམ་གྱིས་འབད་ རང་གི་སེམས་བཏུལ་
ཏེ་ བསམ་བློ་ངན་པ་དང་ བྱ་བ་ངན་པ་ སེར་སྣ་འདོད་
ཆགས་ཚུ་སྤང་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་
གནང་ཡི།
དེ་མ་ཚད་ ཚད་མེད་བཞི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚེ་ད་རེས་རང་ལུ་བདེ་
བ་ཐོབ་ནི་དང་ ཚེ་ཕྱི་མ་ལུ་ཐར་པ་དང་མཐོ་རིས་ཐོབ་པའི་
གོ་སྐབས་ དང་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལུ་སྐྱེས་ཚུགས་པའི་ཕན་
ཡོན་ཡོད་ལུགས་ཡང་བཤད་ཅིག
ཚད་མེད་བཞི་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ མཁན་པོ་མཆོག་
གི་གསུངས་ཡོད་མི་ལས་ བཅུག་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་
ནང་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
1. བྱམས་པ་ཟེར་མི་འདི་ ཚད་མེད་བཞིི་ནང་ལས་ དང་པ་
ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ གནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པའི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ཉེ་རིང་མ་ཕྱི་བ་ ག་ར་ལུ་བདེ་བ་
དང་ལྡན་བཅུག་ཟེར་བསྐྱེད་པའི་སེམས་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས།
དེ་གིས་ བསམ་པ་ངན་པ་བསྐྱེད་ནི་ལས་ཟློག་ཐབས་ཅིག་
ཨིན་མས། དཔེར་ན་ མ་དོག་ཅིག་ལུ་ བུ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་
ལས་མེད་མི་ལུ་ མོ་རའི་བུ་འདི་ ན་མ་བཅུག་པར་དུས་ཨ་
རྟག་ར་ བདེ་བ་དང་ལྡན་ དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོད་བཅུག་

རྟ་མགོ་ནང་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ མཁན་པོ་དཀར་ཅུང་མཆོག་གིས་ ཆོས་བཤད་གནང་བའི་བསྒང་།

ཟེར་མནོ་དོ་བཟུམ་ཅིག་གི་བསམ་པ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་
མཁན་པོ་མཆོག་གིས་དཔེ་དང་སྦྲགས་གསུངས་གནང་ཡི།
2. སྙིང་རྗེ་ ཟེར་མི་འདི་ འགྲོ་བ་རིག་དྲུག་གི་ སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བཅུག་ཅི་ཟེར་བའི་
སེམས་བསྐྱེད་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་མས། ང་བཅས་མི་ཚུ་གིས་
སྙིང་རྗེ་ནམ་བསྐྱེདཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ མང་ཤོས་ཀྱིས་རང་
རང་གི་གཉེན་ཉེཝ་དང་ སྤུན་ཆ་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་ཚུ་ན་བའི་
སྐབས་ལུ་ ཁོང་ལུ་ན་གཟུགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་
སངས་རུང་བཏུབ་པས་ཟེར་ རང་བཞིན་གྱིས་ར་ སྙིང་རྗེ་
བསྐྱེད་འོངམ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་
སྦེ་ བརྩི་དགོ་པ་ཅིན་ སྲིད་པ་ནང་འཁོར་བ་འཁྱམས་སྡོད་
པའི་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལུ་ སྙིང་རྗེ་ཁྱབ་ཚུགས་སྦེ་
བསྐྱེད་དགོ་ནི་ཨིན་མས།
3. དགའ་བ་ཟེར་མི་འདི་ ཚད་མེད་བཞི་ནང་ལས་ ཨང་
གསུམ་པ་འདི་ཨིནམ་ད་ གཞན་མི་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལུ་བྱུང་བའི་དགའ་བ་དང་ ལེགས་པའི་ཆ་
དགེ་བ་གྲུབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རངས་ཏེ་ དགའ་
བ་བསྐྱེད་ནི་འདི་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ དགའ་བ་བསྐྱེད་མི་ལུ་
བརྟེན་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ སེར་སྣ་དང་ ང་རྒྱལ་འདི་
ཞི་ཚུགས་ནི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཞན་མི་ཚུ་གི་ལཱ་
དང་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་དང་ དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོད་
སར་མཐོང་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་ངལ་རངས་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་
དགའ་བ་བསྒོམ་དགོཔ་ཨིན་པས།

4. བཏང་བསྙོམ་འདི་ ཚད་མེད་བཞིའི་ནང་ལས་ མཇུག་
ཨིན་མི་དེ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ག་ར་ རང་དང་གཅིག་ཁར་
འབྲེལ་བ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ གཉེན་ཚན་ཕོག་རུང་མ་ཕོག་
རུང་ ག་ར་བདེ་བ་དགོ་མི་དང་ སྡུག་བསྔལ་མ་དགོ་མི་
ཙང་ཙ་ རང་བཟུམ་ཅིག་རང་འཐད་ཟེར་བའི་ འདྲ་
བསྙོམས་ཀྱི་བསམ་བློ་ལུ་དགཝ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ མནོ་
བསམ་བཏང་པ་ཅིན་ རང་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་ལུ་ ཆགས་པ་དང་
གཞན་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་ལུ་ཞེ་སྡང་མི་བསྐྱེད་ནི་ཨིན་མས།
རང་གིས་ཤེས་དགོཔ་འདི་ ཚེ་ད་རེས་ རང་གི་གཉེན་ཉེཝ་
དང་ལྟ་ལྟོ་ཚང་ དེ་ལས་དགྲ་ཚུ་ག་ར་ རང་གི་ཚེ་སྔོན་མའི་
ལས་བསགས་པ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ཤེས་དགོཔ་ཨིན་
མས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་ རང་གི་མི་དང་གཉེན་
ཉེཝ་ཨིན་ཟེར་སེམས་ཆགས་ནི་དང་ གཞན་ཚུ་རང་གི་དགྲ་
ཨིན་ཟེར་ ཞེ་སྡང་བསྐྱེད་ནི་མི་འོང་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་
མས།
ཚད་མེད་བཞི་གི་མ་དོ་བར་ མཁན་པོ་མཆོག་གིས་ ནང་
པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་དང་ ཚེ་མི་རྟག་པའི་སྐོར་ བསྒོམ་རྐྱབ་
ཐངས་ཚུ་གསུངས་གནང་ཡི།
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ མཁན་པོ་མཆོག་ལས་
ཆོས་བཤད་ཉན་ནི་ཐོབ་པ་ལས་བརྟེན་ སྐལ་བ་བཟང་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ མི་སེར་དང་གཞུང་ལུ་
ཕྱག་ཞུ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ ཚད་མེད་བཞི་སེམས་ཁར་
བཞག་སྟེ་ལཱ་འབད་ནིའི་སེམས་ཤུགས་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོཁྱོདད་ར་ལུའི་་ ས་ས་ཆཆའི་་གདནད་ང་འདོནབྲེ་སལྐོར་་བལས་འི་དདོོགགས་ས་སཔེལ་་རའབད་ེ་ཡོདདགོ་ག་པ?་ཅིན་ ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ཁར་ སྤྱོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་༡༥༢༡
ནང་ ང་བཅས་རའི་ ལས་མགྲོན་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་།
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བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཐོབ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༤ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་
ཆ་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་ རྒེད་
འོག་༡༥ གི་ མི་སེར་ཚུ་གི་ལག་ཁྲམ་གྲངས་༩༦༢༨
རྩིས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ཁྲམ་
རྩིས་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལས་རིམ་དེ་ཁར་འཛོམས་ཡོད་མི་ མི་
སེར་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་དང་ ས་ཆ་དང་
འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གུར་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུ་ཡང་མཛད་
གནང་ཡི།
ད་ལས་ཕར་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཟ་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་ས་
ཞིང་ལངམ་སྦེ་མེད་པ་ཅིན་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་
ཆོག་ནི་ཨིནམ་ད་ ས་ཆ་དེ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་
ལུགས་ཐོག་ལུ་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། བཀོལ་སྤྱོད་
ལག་ཁྱེར་ཐོག་ཐོབ་མི་ས་ཆ་དེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་
དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ ཉོ་བཙོང་འཐབ་ནི་དང་ གཏའ་མར་
བཙུགས་མི་ཆོག
ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་ དྲུང་ གསལ་རི་རི་སྦེ་གསུངས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་གིས་ ས་ ཁྲམ་བཀོད་ས་ཆ་ཅིག་ གཞུང་གིས་གོང་འཕེལ་ལས་སྣའི་
ཆེན་མཆོག་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ས་ཚབ་དང་ས་ཆ་བརྗེ་ ཆ་བརྗེ་སརོ ་འབད་ནི་ལུ་ འོས་འབབ་ཚད་གཞིི་གུར་དོགས་ དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་འཐོན་ཏེ་ གཞུང་བཞེས་འབད་བའི་
སོར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ སེལ་རྐྱབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཚབ་ཐོབ་ཐངས་འདི་ སྒེར་གྱི་ ཚབ་མ་ཐོབ་མི་ས་ཆ་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ནང་ ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་མོ་བཏབ་ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ།

མི་དབང་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་གིས་ ཉིནམ་དེ་ཁར་ར་ སྔ་ཚང་
རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ཡང་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་མོ་
བཏབ་ལས་འགུལ་འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ད་ དེ་
ཁར་ གཅིག་བསྡོམས་ཚོང་འབྲེལ་སོ་ནམ་འཛུགས་སྐྱོང་
འབད་མི་སྡེ་ཚན་ནང་ ན་གཞོན་གྱངས་ཁ་༢༠ཡོདཔ་ཨིན།
འོག་ལུ་ཡོད་པའི་པར་འདི་ ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་
ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་དང་ ལཱ་འབད་ནི་ཨིན་མི་ན་གཞོན་ཚུ་
གི་མཐོང་སྣང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་
ཚབ་མཆོག་གིས་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ སི་ལམ་སྦི་རྒེད་
འོག་ ཐེམ་བྲང་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་མི་
སེར་གྱི་ལས་འགུལ་འོག་ལུ་ ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་
མོ་བཏབ་ལས་འགུལ་འདི་ འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡི།
ས་གནས་དེ་ཁར་ ན་གཞོན་གྱངས་ཁ་༡༣ ཡོདཔ་ད་ ཁོང་
ཚུ་གིས་ ས་ཆ་དེ་ གཅིག་བསྡོམས་ཚོང་འབྲེལ་སོ་ནམ་
འཛུགས་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

ས་གཞི།

དར་དཀར་ནང་དང་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢ པ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།
དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་༡༤ ནང་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢པའི་བདུན་ཕྲག་༡པ་ལས་འགོ་
བཙུགས་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་
ཐེངས་༢པ་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ལུ་ མཇུག་བསྡུ་
ཡོདཔ་ཨིན།
བསྐྱར་འཇལ་འབད་མི་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ས་ཞིང་གྲངས་
920 (ཨེ་ཀར་1560.765) དེ་ཅིག་ འགོ་ཐོག་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ལུ་ ངང་འཐེན་ལུས་
ཏེ་ མ་འཇལ་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ ས་
འཇལ་འབད་ཡོདཔ་ད་ ངང་འཐེན་ལུས་མི་ས་ཆའི་གནད་
དོན་ཚུ་ཡང་ ས་ཞིང་ Z དང་ TP ཟེར་ཐོ་བཀོད་རྐྱབ་
ཡོད་མི་ འཛགས་ལུས་ཤོར་མི་ དེ་ལས་ས་ཆ་ལྷག་ཆད་
ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་མས།
ས་ཞིང་Z སྦེ་ དྲན་ཐོ་བཞག་མི་དེ་ ས་ཁྲམ་གསརཔ་བསྡུ་
སྒྲིག་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ཐེབས་འཐོན་
མི་ཚུ་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཞུང་ལུ་ས་ཐེབས་ཀྱི་རིན་
སྤྲོད་མ་ཚུགས་པར་ གཞུང་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་འབད་མི་ས་
ཞིང་ཚུ་ཨིན་མས། ས་ཞིང་TP སྦེ་བཞག་ཡོད་མི་ཚུ་ ཧེ་
མ་ས་འཇལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་ཆ་དེ་ཤིང་སྦོམ་སྐྱེས་ཏེ་

ཧཱ་རྫོང་ཁག་གི་ མི་སེར་ཚུ་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་ ས་ཁྲམ་དུས་མཐུན་བཟོ་བར་འོང་བའི་བསྒང་གི་མཐོང་སྣང་།

ནགས་ཚལ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ས་འཇལ་མ་ཚུགས་
པར་ལུས་མི་ཚུ་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ ཧཱ་
རྫོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་༦ ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པ་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་
ཨིན། རྫོང་ཁག་དེ་ནང་ བསྐྱར་འཇལ་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་
ས་ཞིང་ Z གྲངས་1068 དང་ ངང་འཐེན་ལུས་མི་ས་

ཆའི་གནད་དོན་གྲངས་179 བཅས་ ཡོངས་བསྡོམས་
ས་རྒྱ་ཨེ་ཀར་1097.821 དེ་ཅིག་ ས་འཇལ་འབད་
ཚར་ཡོད།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་ཐེངས་༢པ་དེ་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་དང་ བསྟན་སྲུང་
དམག་སྡེ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་སྡེའི་དྲང་བདེན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ།

སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ འཆར་གཞི་
འགོ་དཔོན་པདྨ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་
ལས་རིམ་ཐེངས་༡༠༤ པ་ནང་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་
ཚང་གི་ལས་སྡེའི་དྲང་བདེན་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མ་གུར་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ནང་
ངན་ལྷད་བཀག་བསྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དྲང་བདེན་དབྱེ་
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ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ སྙན་ཞུ་དེ་ གཞུང་
འབྲེལ་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༢ པ་ནང་ གསར་སྟོན་
འབད་ནུག
ས་ཆ་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱི ་ དྲང་བདེ ན ་གྱི་སྐུགས་ཚད་འདི ་
7.68 ཐོབ་སྟེ་འདུག ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐོབ་མི་

སྐུགས་འདིི་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་སྤྱིར་བསྡོམས་ལུ་
དྲང་བདེན་གྱི་སྐུགས་ཚད་7.62 ཐོབ་མི་ལས་ དུམ་གྲ་
ཅིག་ལས་ མངམ་སྦེ་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དྲང་
བདེན་སྐུགས་ཚད་7.95 ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་གིས་ དམའ་
སུ་སྦེ་ཐོབ་ནུག དྲང་བདེན་གྱི་སྐུགས་ཚད་འདིི་ ཚད་གཞི་
0-10 ཚུན་ འཇལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
སྐུགས་མཐོ་དྲག་༡༠ སྦོ་ལོགས་ཁར་ཐོབ་པ་ཅིན་ ཞབས་
ཏོག་ཚུ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ དྭངས་གསལ་ཅན་དང་
གསང་བ་མེདཔ་ དྲང་བདེན་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ འགན་
འཁྲི་ཅན་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་ཉུང་སུ་ཡོདཔ་སྦེ་སྟོནམ་
ཨིནམ་ད་ སྐུགས་ཉུང་སུ་ཐོབ་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་ནང་དྲང་
བདེན་ཉུང་སུ་ཡོདཔ་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན་པས།
ཁོགིས་ འཆར་གཞི་༡༢ པ་ནང་ ལས་སྡེའི་དྲང་བདེན་
འཆར་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་བཟོ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གསལ་
ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ད་ འཆར་གཞིི་༡༢ པ་ནང་ ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དྲང་བདེན་གྱི་སྐུགས་༨ ཐོབ་
ཚུགས་པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

བམ་ཚན་5པའི་པར་ཐེངས་1པ།

མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ།
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སྤ་རོ་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་
འཛིན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢ ལས་༡༣ ཚུན་ བདུན་
ཕྲག་༢གི་ རིང་རྫོང་ཁའི་གློག་རིག་ཡུ་ནི་ཀོཊ་དང་
བརྡ་གཞུང་ དེ་ལས་ཡིག་ཚང་ཡིག་འགྲུལ་སྐོར་ལས་
སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་ཆ་
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལས་ ས་ཆ་ཐོ་
བཀོད་པ་༢ དང་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལས་རོགསཔ་༢
བཅས་ ལས་བྱེདཔ་བསྡོམས་༤ གིས་ སྦྱོང་བརྡར་
ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན།
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ ལས་བྱེདཔ་སྡེ་ཚན་
དང་པ་གིས་ རྒྱ་གར་ ཇའི་པུ་རི་ཡ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༠
ལས་༢༩ ཚུན་ ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་གུ་
སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་
ཡོདཔ་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ས་ཆའི་
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ རྒྱང་རིང་ཤེས་འཚོར་
དང་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ (ཇི་ཨའི་
ཨེསི) འཛམ་གླིང་གཞི་གནས་རིམ་ལུགས(ཇི་པི་
ཨེསི)ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་
སྦྱང་འབད་ནུག གཞན་ཡང་ སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཅའ་
མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཐོ་འཛིན་སྐྱོང་དང་
ལས་མགྲོན་གཅེས་སྐྱོང་སྐོར་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༦ ལུ་ རྫོང་ཁག་
གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ ཡིག་ཚང་གི་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ གྲ་སྒྲིག་མེད་པའི་གསལ་
བཤད་འགྲན་བསྡུར་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་
ངོ་མ་རང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་སྐད་ རྫོང་
ཁ་སླབ་ཐངས་དར་ཁྱབ་བཏང་ཐབསལུ་ཨིན། གྲ་སྒྲིག་
མེད་པའི་གསལ་བཤད་བཏང་མི་ དྲགས་ཤོས་༣ལུ་
དངུལ་རྐྱང་གི་གསལ་རས་སྤྲོད་ཡོདཔ་ད་ ས་ཆ་ཐོ་
བཀོད་འགོ་དཔོན་ འཇིགས་མེད་རྡོེ་གིས་ ཨང་༡པ་
དང་ སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག་འདི་ཨང་༢པ་ དེ་ལས་
ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དང་ དབྱངས་ཀ་དཔལམོ་གིས་
ཨང་༣པ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

ས་གཞི།
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ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་།
འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ།
སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་འཁྲི།

ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནིའི་ཐོབ་དབང་།
དོན་ཚན་༩༥ པ། སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ནང་མི་ཉེ་ཤོས་ཀྱིས་ ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་ཀྱི་བཀག་ཆ་ལུ་
		
བརྟེན་ཏེ་ སྐལ་བགོ་ལེན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁོ་གིས་སཆའི་ཇོ་བདག་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ཉིན་གྲངས་༣༦༠ འི་ནང་འཁོད་ལུ་
		
དེ་ལུགས་ཀྱི་ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཆོག དེ་མིན་པ་ཅིན་ ས་ཆ་དེ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་སྐལཝ་བགོ་ཤའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་
		
གཏན་འབེབས་འབད་མི་ལྟར་དུ་ དེའི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ ཁྲིམས་མཐུན་ནང་མི་ཉེ་ཤོས་གཉིས་པ་ལུ་སྐལ་བགོ་སྦེ་སྤྲོད་དགོ།
དོན་ཚན་༩༦ པ། ཁྲམ་ནང་སྤྱིི་རུབ་ཀྱི་བདག་དབང་ལུ་ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་སྤྲོད་ལེན་འབད་དགོ་པ་ཅན་ ཁྲམ་ནང་རང་གི་
		
སྐལཝ་སྦེ་ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རང་གི་དབང་ཚད་ཐོག་འབད་ཆོག་ནི་དང་ དེ་མིན་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཇོ་བདག་
		
གཞན་ག་ར་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོ།
དོན་ཚན་༩༧ པ། ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནི་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ རྩ་ཕན་གང་རུང་ཅིག་གིས་ ཁྲིམས་
		
མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ ཁོ་རའི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་དབང་ཚད་སྤྲོད་
		
ཆོག
དོན་ཚན་༩༨ པ། གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་གཅིག་ལས་གཞན་ཅིག་ལུ་ ཡངན་ གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་གཅིག་ལས་དགེ་རབ་གྲྭ་ལུ་དང་ དགེ་
		
རབ་གྲྭ་ཚང་ལས་གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་གཅིག་ལུ་ དེ་ལས་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་སྡེ་ཅིག་ལུ་ས་ཆ་འི་བདག་དབང་སྤོ་
		
སོར་འབད་ཆོག

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ།

༡ “གཏེར་རྫས” ཟེར་མི་འདི་ ས་འོག་ ཡངན་ས་སྟེང་ལས་རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་སྟེ་ ས་དཔྱད་འཕྲུལ་རིག་ལས་བཟོ་བཟོཝ་ ཡངན་དེ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ས་རྐོ་ནི་ ཡངན་ས་དོང་སྤེད་ནི་ རྟིང་དབོགས་ནིི་ བཏོན་ནི་ དེ་ལས་ས་གཏེར་འཕྲུལ་རིག་གི་ལག་ལེན་གཞན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཐོབ་
པའི་རྒྱུ་རྫས་གང་རུང་ལུ་དགོ།

༢ “ལྷན་ཁག་” ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་གི་འགན་འཁུར་འཆང་མི་ལྷན་ཁག་ལུ་གོ།
༣ “མི་ངོ་རང་རྐྱང་” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཨིན་པའི་མི་ངོ་ཅི་ལུ་གོ།
༣ “སོ་ནམ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིི་གྲོས་འདེབས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ས་ཆ་

གང་རུང་ སོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ སྲུང་ རྒྱུན་སྐྱོང་སྦེ་བཞག་ནི་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ས་ཆ་ཚུ་ལུ་
གོ།

སྤྱིར་བཏང་གི་བསམ་གཞི།
པདྨ་ཚེ་དབང་ དྲུང་ཆེན།
རྩོམ་སྒྲིག་དང་སྐད་སྒྱུར།
དགུང་སངས་དབང་འདུས།
ཞུན་དག་པ།
ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས།
འཇིགས་མེད་རྡོེ། ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།
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