བམ་ཚན་5པའི་པར་ཐེངས་༣པ།

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 ཟླ༧ པ་ལས་ཟླ༩པ་ཚུན།
དཀར་ཆག

ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་ནང་ཟླ་༣ གྱི་ ལཱ་བྱ་
མདོར་བསྡུ།
ལྷན་ཚོགས་ཡིགས་ཚང་གིས་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལུ་གསལ་ཞུ་འབད་
ཡོདཔ།
མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་
ལུ་ ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ངོ་སྦྱོར་ལམ་
ལུགས་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཡོདཔ།

ཤོག་གྲངས་
༢པ།
ཤོག་གྲངས་
༣པ།

བམ་ཚན་༥ པའི་ པར་ཐེངས་༣པ།

ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་དྲུག་གི་ནང་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ངོ་སྦྱོར་གྱི་ མོ་བཏབ་ལས་འགུལ་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡོདཔ།

ཤོག་གྲངས་
༣པ།

ཡིག་ཚང་གི་ལས་རྟགས་སྐོར་ལས་ ཤོག་གྲངས་༦པ།
རྒྱབ་ཁུངས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོར་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ སྨད་མཚོ་
དང་ སྨན་སྦྱིས་ རྒྱ་རས་ ཀུར་སྟོད་ བཅས་རྒེད་འོག་༤
གི་ནང་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་འདི་
འགོ་ཐོག་མོ་བཏབ་ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་
ས་ཁོངས་དེ་ཚུ་ནང་ལུ་ ན་གཞོན་༣༣ གྱིས་ གཅིག་
སྒྲིལ་གྱི་སོ་ནམ་འཛུགས་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༨ ལོར་མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ སི་ལམ་
སྦིས་རྒེད་འོག་གི་ཐེམ་བྲང་དང་ ལྔ་ཚང་རྒེད་འོག་གི་ས་
གནས་ཉ་མེད་ཟེར་ས་ལུ་ཡང་ མོ་བཏབ་ལས་རིམ་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡོདཔཔ་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ བཀྲིས་སྒང་ དེ་ལས་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཚུ་གི་
ནང་ལུ་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་ མོ་
བཏབ་ལས་གུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དང་འབྲེལ་
ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་དྲུག་ག་རའི་ནང་ ས་ཆའི་བཀོལ་

ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ས་ཁོངས་འགོ་བྱེད་སྐབས་ལུ་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ལྕངམ་བཙུགས་ནི་ གྲོགས་རམ་འབད་བའི་བསྒང་།

སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཡོད། ས་ཆའི་
བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ུལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་དང་ རྫོང་
ཁག ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ཚོགས་ཆུང་མཉམ་
རུབ་ཐོག་ལས་ རང་སོའི་རྫོང་ཁག་ནང་ ས་ཆའི་བཀོལ་
སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
གོང་འཕེལ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་དྲུག་གི་ནང་ལུ་ ས་ཆའི་བཀོལ་
སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་མ་ོ བཏབ་ལས་འགུལ་ས་ཁོངས་༡༣
ཡོདཔ་ད་ སའི་རྒྱ་ཚད་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཨེ་ཀར་༥
ལས་༡༥ ཚུན་གྱི་ནང་ལུ་ ན་གཞོན་གྱི་གྱངས་ཁ་ལས་
འབདན་ སྡེ་ཚན་རེ་ནང་ ན་གཞོན་གྲངས་༤ ལས་

འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ ཨི་ས་སྐོར་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི།

ཨི་ས་སྐོར་ཟེར་མི་འདི་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
ལས་ ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་གྱི་བྱ་རིམ་འཐབ་ཚུགས་པའི་
རིམ་ལུགས་ཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འབད་
ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་བཟོ་ཡོདཔ་
ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་འདི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ངེས་ཏིག་དང་བློ་གཏད་ཅན་གྱི་ དུས་
མཐུན་གྱི་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་དང་ ས་ཆའི་བརྡ་དོན་གྱི་གཞི་
རྟེན་གནས་སྡུད་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཆ་འཇལ་ནིའི་ཚད་གཞི་འདི་ དྲིསི་
མཱལ་ནང་སྦེ་ཨིནམ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ས་
ཆ་འདི་ ཕིཊི་གྲུ་བཞི་ནང་སྦེ་འཇལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་
ས་ཁོངས་གཉིས་(གྲོང་གསེབ་དང་ཁྲོམ་སྡེ་)ནང་ ས་ཆ་
འཇལ་ནིའི་ཚད་གཞི་སོ་སོ་སྦེ་ཡད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ས་ཁྲམ་སྤོ་བཙུགས་འབད་
བཏུབ་པའི་ རིམ་ལུགས་གཉིས་ གྲོང་གསེབ་དང་ཁྲོམ་
སྡེའི་ཨི་ས་སྐོར་བཟོ་དགོཔ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཨི་ས་སྐོར་འདི་ ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་

༢༤ ཚུན་གྱིས་ དེང་སང་གི་སོ་ནམ་འཛུགས་སྐྱོང་ནང་
གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད།
ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ས་ཆའི་
བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ ཡུན་
བརྟན་ཐོག་ལས་ ས་ཆའི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ འཐོན་
ཁུངས་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་
ནི་ འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་དེང་སང་གི་སོ་
ནམ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་དེ་ ཚོང་འབྲེལ་སོ་ནམ་
འཛུགས་སྐྱོང་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་ སོ་ནམ་འཐོན་
འབྲས་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་བཏོན་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་
བཅུག་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
ས་གནས་དང་ན་གཞོན་གྱི་ ཁ་གསལ་ཤོག་གྲངས་༤ནང་གཟིགས་གནང་་།

ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་གི་མ་དོ་བར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ཁང་ཚན་ཚུ་
ཡང་སྤྲོད་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་རིམ་ལུགས་ ཨི་སི་ཊི་
ཛཱན་པོར་ཊཱལ་ཟེར་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་བསྒང་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཨི་ས་སྐོར་རིམ་ལུགས་འདི་
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབད་རུང་ རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་
སྡེ་ཚན་ཚུན་ཚོད་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་
ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ཐད་ཀར་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ས་
ཁྲམ་སྤོ་སོར་འབད་བཏུབ་སྦེ་མེདཔ་ཨིན།
འཕྲོ་མཐུད་ ཤོག་གྲངས་༢ པའི་ནང་གཟིགས་གནང་།

ས་གཞི།

སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་གྱི་འབྲི་ཤོག་ུཚུ་
བཀང་སྟེ་ རང་སོའི་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་ ཕུལ་དགོ་
པའི་ལམ་ལུགས་སྡོད་ཡོད། དེ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་
སྐྱོང་གིས་ བལྟ་རྟོག་གི་ཞག་གྲངས་༣༠ འི་དུས་ཡུན་
ཚང་ཞིནམ་ལས་ རང་སའི་རྫོང་ཁག་ལུ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན།

ད་རེས་ཀྱི་ ཨི་ས་སྐོར་ཡར་དྲག་གཏང་ཞིནམ་ལས་
གྲོང་གསེབ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཨི་ས་སྐོར་གཉིས་ཆ་རའི་ ས་
ཁྲབ་སྤོ་སོར་འདི་ རིམ་ལུགས་གཅིག་ནང་ལས་འབད་
བཏུབ་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
རིམ་ལུགས་གསརཔ་དེ་གིས་ ཧེ་མའི་རིམ་ལུགས་
གཉིས་མཉམ་སྡེབས་འབད་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་གི་མ་དོ་བར་

2
རིམ་ལུགས་དེ་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་གསརཔ་ལེ་ཤ་རང་
འོང་ནི་ཨིན་མི་ནང་ལས་ ད་ལས་ཕར་ ས་ཇོ་ག་ར་གིས་
ཡོངས་འབྲེལ་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ཐད་
ཀར་ དུས་ནམ་རང་ཨིན་རུང་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལས་རང་
འབད་རུང་ ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་གྱི་བྱ་རིམ་འཐབ་ཚུགས་ནི་
ཨིན་མས།

ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་ནང་ ཟླ་༣གྱི་ལས་བྱ་མདོར་བསྡུ།
འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ གསར་
བཟོ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་
བའི་གནད་དོན་ དཔེར་ན་ ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་དང་ ས་ཆའི་
རྩོད་ཉོགས་ཚུ་ག་ར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གི་འགན་
དབང་ཨིན། ཨིན་རུང་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་གསརཔ་ཆ་
འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་འགན་དབང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
ཕོག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། སའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་
༤༥ ལས་༥༠ཚུན་ རྒྱ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ས་
ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིང་ཉོགས་ལ་ལུ་ བསལ་ཐབས་
འགྲིག་དགོ་པའི་ དབང་ཚད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
སའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་སའི་ མི་རྗེ་ ཁྲིིམས་སྤྱི་བློན་པོ་མཆོག་གིས་
གནང་བའི་ བཀའ་རྒྱ་འཁྲིལ་ ས་ཆའི་ཉོགས་སེལ་ལམ་
སྟོན་༢༠༡༨ ཅན་མ་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་
ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིང་ཉོགས་ དཔེར་ན་ ས་ཁྲམ་དང་
ས་ཆའིི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་ ས་གནས་ཁར་ས་ཆའི་
འཆང་སྤྱོད་དང་ ཁྲམ་ནང་གི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
བཞུགས་མི་ཚུ་ བསལ་ནིའི་འགན་དབང་འདི་ ལྷན་
ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་གནངསྟེ་ ཡོདཔ་ཞིན་དུ་ གོང་
གསལ་ས་ཆའི་འཛིང་ཉོགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྩ་ཕན་ཚུ་
དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ་ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་རིམ་
མ་འཐབ་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་
ཁྲིམས་མཐུན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཉོགས་སེལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ གྲོས་ཆོད་འདི་
བདག་སྐྱོང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་ནིའི་འོས་
འབབ་ཡོད།
ཉོགས་སེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བྱ་རིམ་འཐབ་པའི་ས་ཆ་
དང་འབྲེལ་བའི་འཛིང་ཉོགས་ཚུ་ཡང་ ཁྲམ་ ཡངན་ ས་
ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་ལུ་ནོར་བ་ཚུ་དང་ ས་མཚམས་
ཀྱི་གནད་དོན་ ས་ཞིང་བསྒྱུང་བཅོས་ ས་ཆ་གཅིིག་ལུ་

ཨང་།
1
2
3
4
5
6

གནད་དོན།

གནད་
གྲངས།དོན་
ས་མཚམས་ཀྱི་འཛིང་ཉོགས།
4
རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ཧམ་འཛུལ།
2
བདག་དབང་ཐོབ་བརྗོད།
3
ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་གྱི་འཛིང་ཉོགས།
2
ས་ཆ་ཉོ་བཙོང་།
2
ཁྲིསྤོམ་སས་ོརད།ང་མ་འཁྲིལ་བའི་ས་ཁྲམ་ 1

ཡོངས་བསྡོམས།

རྫོང་ཁག
སྤ་རོ (3) དང་ བསམ་རྩེ་(1)
སྤ་རོ་དང་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལས་རེ་རེ།
སྤ་རོ་དང་ ཐིམ་ཕུག་ གསར་སྤང་ལས་ རེ་རེ།
ཆུ་ཁ་དང་སྤ་རོ་ལས་ རེ་རེ།
སྤ་རོ་དང་་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ལས་ རེ་རེ།
རྩི་རང་།
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ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་ནང་ ཟླ་༣ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ས་ཆའི་འཛིང་ཉོགས་ལྷོད་པའི་ཐོ་བཀོད།

ཇོ་བདག་གཉིས་ལས་མངམ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཡིག་ཚང་
ནང་ལུ་ཡོད་མི་ ཡིག་ཆ་དང་ས་གནས་ཁའི་ སྒྲུབ་བྱེད་
ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ བདེན་བརྫུན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་
གྲོས་ཆོད་བཏོནམ་ཨིན།
ས་ཆའི་སྐལ་བགོ་དང་ ཉོ་བཙོང་ གཞན་དོན་བཀོལ་
སྤྱོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ དེ་ལས་ ས་ཆའི་ཉོགས་སེལ་ཚོགས་
ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ལུ་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པའི་མཐོ་
གཏུགས་ཀྱི་རྩོད་གཞི་གི་རིགས་ཨིན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་
དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ངོས་ལེན་
མཛད་དེ་ རྩོད་བཤེར་མཛད་གནང་ནི་ཨིན།
ལྷན་ཚོགས་ཡིགག་ཚང་འོག་གི་ ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་
གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༧ པ་ལས་༩ པ་ཚུན་ ཟླ་ངོ་
གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིང་
ཉོགས་གྲངས་༡༤ ཐོབ་ཡོད་པའི་ནང་གསེས་ གནད་
དོན་༣འདི་ ཉོགས་སེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་
ཐེངས་༥༣ པ་དང་༥༤ པ་ནང་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཡོདཔ་

ཨིན། འཛིང་ཉོགས་གྱི་འབྲེལ་གནད་6 འདི་ ས་ཆའི་
ཉོགས་སེལ་ལམ་སྟོན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ དོན་
ཚན་༣༤ པ་དང་འཁྲིལ་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་ད་
གནད་དོན་ཁག་༥་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་
བསྒང་རང་འདུག ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ལྷོད་མི་
འཛིང་ཉོགས་ཚུ་མཐོ་ཤོས་རངང་ས་མཚམས་ལུ་བརྟེན་མ་
བཏུབ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཐོབ་ཡོདཔ་ད་
དེའི་ཤུལ་ལས་རང་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ནང་ཧམ་
འཛུལ་འབད་བའི་ཉོགས་བཤད་དང་ ས་ཆ་གཅིག་ལུ་ཇོ་
བདག་མངམ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་ལྷོད་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ འདས་པའི་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་
ནང་འཁད་ལུ་ རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་མཐོ་ཤོས་ སྤ་
རོ་རྫོང་ཁག་ལས་ གནད་དོན་ཁག་༧ ཐོབ་ཡོདཔ་དང་
ད་ཚུན་ཚོགས་ཆུང་གིས་བཏོན་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད་ལུ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མཐོ་གཏུགས་གཅིག་གིས་ཡང་མ་
འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

3

བམ་ཚན་5པའི་པར་ཐེངས་༣པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལུ་ གསལ་ཞུ་འབད་ཡོདཔ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༨ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུ་གི་ རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་དང་ མཐའ་
འཁོར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞུ་བ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ དྲུང་ཆེན་
གྱིས་གཙོས་པའི་ ལས་བྱེདཔ་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ སོག་
ཤིང་དང་རྩྭ་འབྲོག་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་གླར་སྤྱོད་ཀྱི་
གནས་ཚད་ ས་ཆ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ས་ཚབ་ཀྱི་གནད་
དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གསོལ་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་
ཁ་སྐོང་ལུ་ ས་ཆའི་རྩིས་དཔྱད་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་
ཚང་གི་སྐོར་ལས་དུས་མཐུན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་གསལ་ཞུ་
ཕུལ་ཡི།
གཞན་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་
ལས་རིམ་ཚུ་དང་ གདོང་ལེན་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏོག་
ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ག་དེ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ཡར་དྲག་
གཏང་ཐབས་ཀྱི་བར་འཛུལ་དང་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་
ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ གསོལ་ཞུ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
གོང་གི་གསལ་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ས་ཆ་དང་
འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གུར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་བར་ན་ དྲི་བཀོད་འབད་བའི་བསྒང་།

ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གནམ་རང་འབད་རུང་ ག་དེ་དྲག་དྲག་མཉམ་རུབ་ཐོག་
འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་དྲི་བཀོད་དང་དོགས་ ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་ནི་སྦེ་ཞལ་འཆམ་བྱུང་བའི་ཤུལ་
སེལ་ཀྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད། ལུ་ ཚོགས་འཛོམས་འདི་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན།
ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་

མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོ་ལག་ཁྱེར་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཡོདཔ།

ན་གཞོན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་
ལས་རིམ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
སྤྱི་ོལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་
མི་སློབ་ཕྲུག་༢༥༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་འཛོམས་སར་ རྒྱལ་
ཡོངས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་ནང་

ལས་སྡེ་ཚུ་གས་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ས་ཆའི་བཀོལ་
སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནིའི་ལས་རིམ་དེ་
ལས་སྡེ་རེ་རེ་གིས་ རང་སོའི་འགན་ཁུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
ལོག་སུ་སྦེ་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་
དགོ་པའི་ཁར་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་དྲི་བ་དང་དོགས་པ་ཡོད་
མི་ཚུ་ སྟབས་ཅིག་ལུ་བསལ་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ལུ་
དམིགས་ཏེ་ཨིན།
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་
དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་ ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་ སོ་ནམ་དང་
ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་ོཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་
ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་
འཛིན་ཚུ་ཨིནམ་ད་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་གོ་
བརྡའི་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན།
བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན།
གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་
གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་དེ་ཁར་ སླབ་སྟོན་གྲོས་ཚོགས་ མཐོ་རིམ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་
ལས་རིམ་དང་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་སྐོར་ལས་ ཁྱེར་ལམ་ལུགས་དེ་ལུ་ ངོས་ལེན་དང་བརྩི་མཐོང་ཡོད་
གོ་བ་བརྡ་སྤེལ་གྱི་གསལ་ཞུ་འབད་ཡོད། དེ་སྦེ་ ན་ པའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་བཀོད་ཡོད།
གཞོན་མངམ་སྦེ་འཛོམས་ས་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་

4

ས་གཞི།

ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་མོ་བཏབ་
ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ཐོག་མོ་བཏབ་ལས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོད་མི་ན་གཞོན་གྱི་གྱངས་ཁ།

སྡེ་ཚན། རྫོང་ཁག
1
2
3
4
༥
༦
༧
༨
༩
༡༠
༡༡
༡༢
༡༣

རྒེད་འོག/ས་གནས།

རྒྱ་ཚད། (ཨེ་ཀར་) སྡེ་ཚན་དང་ན་གཞོན་གྱི་
གྱངས་ཁ།
རྒྱ་རས།/མཐོང་ལི་སྦིས།
10
6
ཀུར་སྟོད།/ ཀྲོང་སུ
10
7
ལྷུན་རྩེ།
སྨད་མཚོ།/རྒྱ་གོར་སྦིས།
10
7
སྨིན་རྗེ་/གུ་ལི་སྦི།
15
16
སྔ་ཚང་།/ ཉ་སྨད།
10
20
མོང་སྒར།
སི་ལམ་སྦིས།/ཐེམ་བྲང་།
6
13
བཀང་ལུང་།/མེར་སྦང་།
10
5
བཀྲིས་བསྒང་།
ཀླུ་མང་།
5
10
གཡང་ཉེར།/ མཚོ་འུང་པོག་ཏོ།
9
24
བཀྲིས་གཡང་རྩེ། གཡང་རྩེ།/གཙན་དུང་།
9
18
པདྨ་དགའ་ཚལ།
ཆོས་འཁོར་གླིང་།
5
10
གླང་ཆེན་ཕུག
10.5
22
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།
པདྨ་ཐང་།/ པིའུ་ལི་དང་དེག་ལའི།
10
20
ན་གཞོན་ཡོངས་བསྡོམས།
61
69

ལས་སྣ།
རང་བཞིན་གྱིས་སྨིན་པའི་སོ་ནམ་འཛུགས་སྐྱོང་དང་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་།
རང་བཞིན་གྱིས་སྨིན་པའི་སོ་ནམ་འཛུགས་སྐྱོང་དང་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་།
རང་བཞིན་གྱིས་སྨིན་པའི་སོ་ནམ་འཛུགས་སྐྱོང་དང་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་།
རང་བཞིན་གྱིས་སྨིན་པའི་སོ་ནམ་འཛུགས་སྐྱོང་།
གཅིག་བསྒྲིལ་ས་ོནམ་འཛུགས་སྐྱོང་།
གཅིག་བསྒྲིལ་ས་ོནམ་འཛུགས་སྐྱོང་།
གཅིག་བསྒྲིལ་ས་ོནམ་འཛུགས་སྐྱོང་།
གཅིག་བསྒྲིལ་ས་ོནམ་འཛུགས་སྐྱོང་།
གཅིག་བསྒྲིལ་ས་ོནམ་འཛུགས་སྐྱོང་།
གཅིག་བསྒྲིལ་ས་ོནམ་འཛུགས་སྐྱོང་།
གཅིག་བསྒྲིལ་ས་ོནམ་འཛུགས་སྐྱོང་།
གཅིག་བསྒྲིལ་ས་ོནམ་འཛུགས་སྐྱོང་།
གཅིག་བསྒྲིལ་ས་ོནམ་འཛུགས་སྐྱོང་།

ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་མོ་བཏབ་ལས་
འགུལ་ཐོག་ལས་ ན་གཞོན་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ སོན་རིགས་
དང་ ལྕངམ་ཚུ་གི་མ་ཚད་པར་ ངེ་པར་དགོས་མཁོ་བའི་
སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་དང་ ལག་ཆས་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན།
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་
ལུགས་མོ་བཏབ་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་ སའི་འོས་འབབ་དང་
བཅུད་ལྡན་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ས་
ཁོངས་ནང་གསལ་ཏེ་ གོང་འཕེལ་བཏང་དོ་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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བམ་ཚན་5པའི་པར་ཐེངས་༣པ།

ལས་འགུལ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་པར་གྱི་མཐོང་སྣང་།
འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དེང་སང་གི་སོ་
ནམ་འཛུགས་སྐྱོང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་
ཏེ་ ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ འཕྲུལ་གླང་ཚུ་ཡང་བྱིན་དོ་
ཡོགཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རྒྱ་ཆེ་བའི་
སོ་ནམ་འཛུགས་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ སོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་
ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་བཅུག་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
བཅུགཔ་ཨིན།

ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་མོ་བཏབ་ལས་
འགུལ་ས་ཁོངས་འགོ་བྱེད་སྐབས་ལུ་ བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ལྕངམ་
བཙུགས་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་བའི་བསྒང་།

ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་མོ་བཏབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ཡང་ ཆུའི་བརྐ་ཡོད་མི་དང་ བཟའ་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་ས་ ས་ཆའི་གྱེན་ འཁོར་ལམ་གྱི་མཐུན་སྦྲེལ་དང་ སྤྲོ་བ་ལྡན་
པའི་ན་གཞོན་སྡེ་ཚུ་སྡོད་སའི་གཡུས་ཚན་སྦོ་ལོག་ཁར་ཡོད་མེད་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

བཀྲིས་བསྒང་ མཁས་རི་གི་ས་ཁོངས།

པདྨ་དགའ་ཚལ་ ཀེ་རོང་གི་ས་ཁོངས།

ས་གཞི།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་རྟགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས།
འཛིམ་གླིང་ནང་སྤྱི་ར་བཏང་ ལས་སྡེ་དང་ཡིག་ཚང་
ཡངན་ ལས་ཚོགས་དང་ཚོགས་པ་ག་ཨིན་རུང་ དེ་གི་
འཐོན་སྐྱེད་ དཔེར་ན་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ཅ་ལ་ག་ཅི་རང་
ཨིན་རུང་ མི་གཞན་གྱིས་ ངོས་འཛིན་ཚུགས་པའི་
ཐབས་ལུ་ ངོ་བརྟགས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ལས་རྟགས་རེ་
བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལས་རྟགས་དེ་ མི་ཚུ་གིས་
མཐོངམ་ཅིག་རང་ ཐད་ཀར་དུ་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ ཅ་ལ་
ག་ཅི་ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་དང་ཚོང་ལས་ ག་གི་ ཨིན་ན་
ངོ་ཤེས་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་
འདི་གིས་ ལས་རྟགས་ཚུ་ཡང་ དོན་དང་མཐུན་པའི་ངོ་
རྟགས་ཚུ་འོངམ་ཨིན།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྟགས་བཟུམ་ཅིག་
འབད་བ་ཅིན་ འཛིམ་གླིང་གི་སབ་ཁྲ་ཐད་སྒོརམ་ ཐིག་
གི་དྲྭ་མིག་ཅནམ་དང་སྦྲགས་ ནོར་བུ་གསུམ་གྱི་ཐོག་
ཁར་ མེ་འབར་བའི་ཚུལ་སྦེ་ མེ་རིས་ཡོདཔ་ཨིན།
འཛམ་གླིང་གི་སབ་ཁྲ་ཐད་སྒོརམ་འདི་གི་ ས་དང་
འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཆར་སྣང་
དམིགས་ཡུལ་ དམིགས་གཏད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་སྤྱི་
དང་དུས་མཐུན་སྦེ་ ངེས་རྟེན་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚན་སྟོན་
མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ མཁས་རིག་
ཅན་དང་ ཉམས་མྱོང་ཡོད་པའི་ ལས་བྱེདཔ་དང་
མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ས་འཇལ་
དང་ སབ་ཁྲ་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དེང་སང་གི་འཕྲུལ་
ཆས་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།
འཛམ་གླིང་མཚམས་རྟགས་ལམ་ལུགས་དང་ ས་ཆའི་
ཆ་ཚད་ ས་གཞིའི་རྒྱ་ཁྱོན་རྩིས་རིག་ ས་ཆའི་བརྡ་དོན་
རིམ་ལུགས་ཚུ་ ས་འཇལ་དང་སབ་ཁྲ་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་
དོན་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།
ནོར་བུ་ཚོས་གཞི་སེརཔོ་ ཧོནམོ་དང་ ལི་ཝང་ གསུམ་
སྤུང་ཡོད་མི་འདི་ རྩ་བ་གསུམ་གི་བརྡ་མཚོན་ཨིནམ་ད་
རྒྱལ་པོ་དང་ གཞུང་ མི་སེར་གསུམ་གྱི་བར་ན་ བློ་
གཏད་དང་གུས་ཞབས་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན། དེ་མ་
ཚད་ ནོར་བུ་དང་ མེ་རིས་དེ་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་
མེད་ཐབས་མེད་པའི་ བྱུང་བ་བཞི་ ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཚུ་
ཡང་བརྡ་སྟོན་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ ནོར་བུ་ཚོས་
གཞི་གསེརཔོ་གིས་ ས་གཞི་གི་བརྡ་མཚན་སྟོན་དོ་

ཡོདཔ་ད་ ནོང་བུ་ཧོནམོ་གིས་ ཆུ་གི་ཁམས་དང་ རླུང་
ཁམས་ མེ་རིས་དམངཔོ་དེ་གིས་ མེའི་ཁམས་ཚུ་གི་བརྡ་
སྟོནམ་ཨིན།
ནོར་བུའི་གུ་ལུ་ མེ་རིས་ཡོད་མི་མེ་དེ་གི་ ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ རྩ་བ་གསུམ་(འབྲུག་རྒྱལ་པོ་དང་ གཞུང་
མི་སེར་༣)ལུ་ སྙིང་སྟོབས་དང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
ཐོག་ལས་ འགན་ཁག་འབག་དོ་ཡོད་པའི་བརྡ་ཨིན།
བྱུང་བ་བཞི་གི་ནང་ལས་ ས་འདི་ ཀོན་དྲག་ཅན་ཅིག་
ཨིན་མི་དེ་ཡང་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༧༡%
ཆུ་གིས་ཁྱབ་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༢༩% རྐྱངམ་ཅིག་
ས་ཆ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག སྤྱིར་གཏང་ལས་རྟགས་
འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ ས་གཞི་འདི་ནོར་བུ་ཨིན་
པའི་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན་མས།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་
སྐྱེས་ལྡན་གནས་སྟངས་ཕྱུག་པའི་ནགས་ཚལ་དང་ ས་
ཁོངས་ཉེན་སྲུང་འབད་བའི་ ལྷག་ལུས་ བཟའ་སྤྱོད་
འབད་བཏུབ་པའི་ ས་གཞི་ཚད་ཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་
ས་གཞི་འདི་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་
འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༠༧ ཅན་མ་འདི་ ཆ་འཇོག་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༧ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་
ལྷན་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་བའི་ས་ཆའི་ ཡུན་
བརྟན་ཐོག་ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་

6

འགན་ཁུར་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན།
བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་རྟགས་འདི་གིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལུ་ ས་ཆའི་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་གནས་གོང་སྐོར་ལས་
བརྡ་སྟོནམ་ཨིན་མས།
ལས་རྟགས་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
དྲུང་ཆེན་དང་པ་ དྲགོས་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་གིས་
བཟོ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་སྟེ་ དེ་སྐབས་ལུ་ ས་ཁྲམ་
གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ཚེ་དབང་རྒྱལ་མཚན་དང་ ཚེ་
འདས་ ཉི་མ་ཚེ་རིང་ སློབ་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ ཀེ་
བི་ཏ་མང་ ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་བཅས་ སྡེ་ཚན་ཅིག་བཟོ་
ཞིནམ་ལས་ བསམ་གཞི་དང་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་ གསར་
བཟོ་འབད་འབདཝ་ཨིན་མས།

བྲིས་མི་ ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། ཞིབ་རོགས་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན།
ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།

7

བམ་ཚན་5པའི་པར་ཐེངས་༣པ།

མི་སྟོབས་གོངའཕེལ་ལས་རིམ།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་འོག་གི་ གྲོང་
གསེབ་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་ལས་ ལས་བྱེདཔ་14
གིས་ རྒྱ་གར་ ཇའི་པུར་ལུ་ཡོད་པའི་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ ཉིན་གྲངས་༩ གི་རིང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༨ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༦ ལས་༡༤ ཚུན་ ས་ཆའི་
བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་སྦྱོང་བརྡར་ནང་ བཅའ་
མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན།
སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་སྐབས་ལུ་ ས་ཆའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་
དོན་ལུ་དགོས་མཁོ་བའི་ རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚོར་དང་ ས་ཆ་
རིག་པའི་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ འཛམ་གླིང་གནས་ས་
རིམ་ལུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་
སྦྱང་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐྱེ་ལྡན་རིག་སྣ་དང་ ཆུ་ཞིང་
ཆུ་འབབ་ས་ཁོངས་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་དང་ ས་
ཞིང་དང་ཆུ་ཉམས་སྲུང་འབད་ཐངས་ཚུ་གི་སློབ་སྦྱོང་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྦྱོང་བརྡར་འབད་བའི་ནམ་
དུས་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་གི་མ་དོ་བར་
གཞན་ཡང་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་དོན་ཚན་ དཔེར་ན་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་མཁས་རིག་
འཛིན་སྐྱོང་དང་ དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་དང་ གྲོས་
ཆོད་བཏོན་ཐངས་ འགོ་ཁྲིད་པའི་རིག་རྩལ་ ལས་མགྲོན་

ཇའི་པུ་རི་ཡ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ཁང་ནང་གི་སློབ་སྟོན་པ་དང་ སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ།

གཅེས་སྐྱོང་ ཐོ་ཡིག་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་སྐོར་ལས་
སློབ་སྦྱོང་འབད་ནུག
དེ་ཁར་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གིས་ འཛམ་གླིང་གནས་ས་རིམ་ལུགས་(ཇི་པི་
ཨེསི་)ལག་ལེན་ངོ་མ་འཐབ་ཐངས་སྟོན་ཡོདཔ་དང་ ར་
ཇཱསི་ཐཱན་གཞུང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ སོ་ནམ་
ཡིག་ཚང་ནང་བལྟ་སྐོར་ལུ་ ཁྱིད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་སྦེ་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་ ཡོན་
ཏན་དང་ རིག་རྩལ་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ མཁས་རིག་
ལྡན་པའི་མི་སྟོབས་ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ མཐའན་མཇུག་
ལུ་ མི་མང་ལུ་ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་
སྔར་བ་ལྷག་པའི་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་འོང་མནོ་
བའི་རེ་བ་བསྐྱོདཔ་ཨིན།

བའི་ཐོག་ལས་ རང་གི་གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཞག་ཐབས་དང་ ཡིག་ཚང་དུས་ཚོད་ཁར་ ཡིག་ཚང་
གི་ལཱ་ལུ་ཤུགས་བཏོན་ཏེ་རང་སྡོད་དགོཔ་ལས་ ལས་
བྱེདཔ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་
པའི་དུས་སྐབས་མེད་མི་དེ་ ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་
དམིགས་ཏེ་ཨིན། ལག་རྩེད་ཀྱི་ཐག་གཅད་འགྲན་

བསྡུར་དེ་ ས་འཇལ་དང་ སབ་ཁྲ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ཁུངས་
འོག་གི་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་བརྡ་དོན་གྱི་སྡེ་ཚན་དང་ ཡིག་
ཚང་དེད་གཡོགཔ་གི་སྡེ་ཚན་བར་ན་ རྩེད་ཡོདཔ་ད་
ཐག་གཅད་འགྲན་བསྡུར་དེ་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ཆ་རང་ སྒྲིང་
སྒྲིང་སྦེ་རྩེད་མི་ཨིནམ་ལས་ གནམ་མེད་ས་མེད་མདོ་
འགྲ་ཅན་དང་ སྤྲོ་བའི་ཐོག་ལས་རྩེད་འགྲན་འཐབ་
ཡོད། དེད་གཡོགཔ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྩ་འགེངས་ཏེ་རྩེད་
ཡོད་རུང་ ཁོང་བ་ཡང་དྲགཔ་སྦེ་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་བརྡ་
དོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལེག་ཤོམ་སྦེ་རྩེད་དེ་ དུས་ཅིག་ལོ་གི་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ནང་འཁོད་
ལག་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལས་ ཨང་དང་པ་ཐོབ་
ཡོདཔ་ཨིན།
ལག་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་ནང་ ཨམ་སྲུ་གི་སྡེ་ཚན་གཉིས་
བརྩི་སྟེ་ བསྡོམས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་༡༡ གིས་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། འགྲན་བསྡུར་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཟླ་༨
པའི་ཚེས་༢༧ ལས་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།
ང་བཅས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་
ལས་བྱེདཔ་ག་ར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་སྡེ་
ཚན་དང་ ལག་རྩེད་འགྲན་བསྡུན་ནང་བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡོད།

སྡེ་ཚན་ནང་འཁོད་ཀྱི་བར་ན་ རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ལུ་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་འོག་གི་ སྡེ་ཚན་
ཁག་གི་བར་ན་ ལོ་བསྟར་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ ནང་འཁོད་
ལག་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་དེ་
མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་ རྩེད་འགྲན་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ སྤྲོ་

ས་གཞི།
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ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་།

སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་འཁྲི།
ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་ཡོད་པའི་ཤིང་གི་ཐོབ་དབང་།
དོན་ཚན་༩༩ པ། ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་ རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེས་མི་དང་ བཙུགས་མི་ཤིང་གི་བདག་དབང་འདི་ སའི་ཇོ་བདག་
		
ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
དོན་ཚན་༡༠༠ པ། ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་ཤིང་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ཡངན་དེ་ཚུའི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ཁབ་དབང་ཡོད་པའི་
		
ཁྲིམས་གཞན་གང་རུང་གི་དབང་ལུ་འདུ་དགོ།
དོན་ཚན་༡༠༡ པ། ཤིང་དེ་ཚུ་ལས་ ཤིང་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ཐད་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་
		
སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་ ཡངན་ མ་འོངས་པ་ལུ་དེ་ལུགས་ཀྱི་ཤིང་ཆ་ཚུའི་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ཚོང་འབྲེལ་བཀོལ་སྤྱོད་ལུ་
		
ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་གཞན་གང་རུང་དང་འཁྲིལ་དགོ།
ས་ཆའི་ས་མཚམས་ལུ་ཡོད་པའི་ཤིང་ཚུའི་ཐོབ་དབང་།
དོན་ཚན་༡༠༢ པ། ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆའི་ས་མཚམས་ནང་ ཤིང་དེ་བཙུགས་མི་སའི་ཇོ་བདག་གིས་དེའི་བདག་དབང་ལུ་སྤྱོད་དགོཔ་
		
དང་ སའི་ཇོ་བདག་གཞན་མི་ལུ་གནོད་པ་མེདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། ཤིང་དེ་གིས་སའི་ཇོ་བདག་གཞན་མིལུ་གནོད་
		
པ་བྱུང་པ་ཅིན་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡིིག་ཐོག་གི་ཉོགས་བཤད་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ ཤིང་གི་ཇོ་བདག་གིས་
		
བརྡ་བསྐུལ་ཐོབ་སྟེ་ ཉིན་གྲངས་༣༠ འི་ནང་འཁོད་ཤིང་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སའི་ཇོ་བདག་གཞན་ལུ་གནོད་པ་བྱུང་མི་དེ་
		
མེདཔ་བཟོ་དགོ།
དོན་ཚན་༡༠༣ པ། དེ་ལུགས་ཀྱི་ཤིང་གུ་ལས་འཐོན་མི་ ཤིང་འབྲས་ ས་ཆའི་མཐུད་མཚམས་ལུ་རང་བཞིན་གྱིས་འབུད་མི་ཚུ་ དེ་ལུགས་
		
ཀྱི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ལུ་ཐོབ།

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ།

༡ “མི་དམངས་ཀྱི་མཐའ་དོན” ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་མི་ ལས་སྲོལ་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ སྔོན་རྒྱུད་ ས་
ཆའི་ཉམས་སྲུང་ སྤྲོ་བཏོན་ མི་སྡེ་ ཐབས་ལམ་གྱི་མཐའ་དོན་ཚུ་བརྩིས་པའི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་གོ།
༢ “སྤྲོ་འཆམ་གྱི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གོ་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་མེན་པའི་ རྩེད་སྟོན་ཁང་དང་ སྔོ་ཤིང་རིགས་སྣའི་ལྡུམ་ར་
སྒེར་གྱི་གླིང་ག་ མི་དམངས་ ཡངན་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གླིང་ག་ལ་སོགས་པའི་ ཆོག་ཐམ་ཅན་གྱི་སྤྲོ་བཏོན་གྱི་དོ་ལུ་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་མི་
ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ལུ་གོ།
༣ “གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ” ཟེར་མི་འདི་ ཞིང་པ་ཉམ་ཆུང་ཚུ་དང་ རང་ཞིན་རྐྱེན་ངན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ས་ཆ་མེདཔ་བཏང་མི་ཞིང་པ་ཚུ་ སྐྱེ་ལྡན་		
གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ས་གོ་ནང་སྡོད་མི་ཞིང་པ་ཚུ་ ས་ཆ་མེད་མི་ཁྱིམ་གུང་ཚུ་ལུ་གནང་མི་ས་ཆ་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།

རྒྱལ༌ཡོངས༌ས༌ཆ༌ལྷན༌ཚོགས༌ཡིག༌ཚང༌།
ཐིམ་ཕུག ཀ་ཝང་གྱང་ས།
འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་༡༤༢།

སྤྱོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་༡༥༢༡
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོwww.nlcs.gov.bt

