བམ་ཚན་5པའི་པར་ཐེངས་༤པ།

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 ཟླ༡༠ པ་ལས་ཟླ༡༢པ་ཚུན།
དཀར་ཆག

དབུས་ཕྱོགས་དང་ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ ཤོ༢པ།ག་གྲངས་
ཁག་གི་ས་འཇལ་དང་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་གྲོས་འཛོམས་
ཚོགས་ཡོདཔ།
ཡར་དྲག་བཟོ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་སྤྲོད་ ཤོ༣པ།ག་གྲངས་
ལེན་རིམ་ལུགས་གུར་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་
ཡོདཔ།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་ ཤོ༣པ།ག་གྲངས་
༢པའི་སྐོར་ལས་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་
ནང་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།
ཉེན་ཁ་ལུ་ཐུག་མི་ ར་ཇ་བ་གན་ ཤོག་གྲངས་༦པ།
གཡུས་ཚན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ མཐོ་རིམ་
ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་
༥༠ ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༦ ལས་
ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༧ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་10 གྱི་ ཨི་ས་
སྐོར་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།
ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་
རིམ་ལུགས་ཨི་ས་སྐོར་འདི་ ནུས་ཤུགས་ཅན་དང་ ཆ་
ཚང་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཡོང་རྫོགས་བསྐྱར་བཅོས་
འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན། ལེགས་བཅོས་འབད་
ཚར་བའིི་ཤུལ་ལས་ རིམ་ལུགས་དེ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་
གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་གཉིས་ཆ་ར་ རིམ་ལུགས་གཅིག་གི་
ནང་ལས་ སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་འོང་
ནི་ཨིན། འ་ནི་ཡར་འཐོན་ཅན་གྱི་རིམ་ལུགས་འདི་ནང་
སྔོན་མའི་རིམ་ལུགས་ནང་མེད་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཁ་སྐོང་
གསརཔ་ དཔེར་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་གྱི་
ཀ་པ་དང་ བདེན་སྦྱོར་ཡིག་ཆ་ དེ་ལས་སབ་ཁྲ་ཚུ་ཡང་
བལྟ་ཚུགས།
འདི་བཟུམ་གྱི་ཡར་དྲག་བཏང་ཡོད་པའི་ གློག་འཕྲུལ་
ཐོག་གི་ས་ཆའི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ཐབས་རིམ་ལུགས་
གིས་ ད་ལྟོའི་གནས་ཚད་དང་ ཤེས་ཚད་མེད་མི་ལས་
བརྟེན་ འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ གྲོང་
གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ནེ་ཅིག་རང་འབྱུང་མི་
ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མཐོ་

བམ་ཚན་༥ པའི་ པར་ཐེངས་༤པ།

མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ཨི་ས་སྐོར་ལག་ལེན་ཐོག་
ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ།

མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིམ་ལུགས་གུར་སྦྱོང་བརྡར་འབད་བའི་བསྒང་།

རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ ན་གཞོན་གྲངས་༥༠
ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ ཨིི་ས་སྐོར་ལག་ལེན་
འཐབ་ཐོག་ གྲོང་གསེབ་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་
འཐབ་ནི་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་
བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་མི་དེ་གིས་
འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ གྲོང་གསེབ་མི་སེར་
ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ རིམ་ལུགས་
དེ་དུས་གཏན་ཀྱང་རང་ ལཱ་འབད་བཏུབ་སྦེ་བཞག་ནི་
དང་ ཚོང་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་
གོ་སྐབས་སྤྲོད་དེ་ མི་མང་ལུ་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི་ཡར་
དྲག་གཏང་ཚུགས་ནི་ཨིན།
ཉིན་གྲངས་10 ནང་འཁོད་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་
མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་
ལག་ལེན་དངོས་ལྟར་གྱི་སྦྱོང་ཚན་གུར་ རྩལ་བཏོན་གྱི་གོ་
ལས་སྦྱང་བ་འབད་བའི་ཁར་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་
བཅའ་ཁྲིིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་བཤད་
བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་
སྐོར་ལས་ཡང་སྟོན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་
• མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་ མངོན་གསལ་ཅན་
གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ དེའི་དགོས་པ།

• སྤྱིར་བཏང་གི་ ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་ལམ་ལུགས།
• ཁྲམ་དང་ས་ཆའི་ཁྲམ་བཀོད་ལམ་ལུགས།
• ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་དང་ བདག་དབང་གི་དབྱེ་བ།
• ཞབས་ཏོག་ཕུལ་མི་དང་ ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་ནང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྩ་ཕན་ཚུ་གི་ ཐོབ་དབང་དང་
བཀག་ཆ་ འགན་ཁུར།
• ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐབས་རིག་དང་
གནད་དོན་གཞན་ག་ར།
ཉིན་གྲངས་༡༠ གི་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་
བའི་ཤུལ་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ལྕོགས་
གྲུབ་རྟགས་ཞིབ་གྱི་ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་བཅུག་ཡོདཔ་ལས་
ཆོས་རྒྱུགས་ལས་མཐར་འཁྱོལ་མི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་མི་
རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཚར་བའི་ལག་འཁྱེར་
སྤྲོད་ནི་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་མཐར་འཁྱོལ་མི་ན་གཞོན་ཚུ་
ད་ལས་ཕར་ གཞུང་འབྲེལ་ལུ་ ངོ་སྦྱོར་ཅན་གྱི་ས་ཆ་
སྤྲོད་ལེན་འཐབ་མི་ཟེར་ གོ་ནི་ཨིན།
སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འབྱེད་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་
དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ ཁྲི་འཛིན་ དྲགོས་དཔལ་
འབྱོར་གྱིས་དབུ་བཞུགས་མཛད་གནང་ཡི།

2

ས་གཞི།

དབུས་ཕྱོགས་དང་ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་ས་ཆའི་གྲོས་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།
ལོ་བསྟར་ས་ཆའི་གྲོས་འཛོམས་ཐེངས་༥ པ་འདི་
དབུས་ཕྱོགས་དང་ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་གི་དོན་
ལས་ མོང་སྒར་རྒྱལ་པོའི་ཞིང་ལུ་ཡོད་པའི་ བརྡ་
དོན་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་ ༢༨ ལས་༢༩
ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། དུས་ཅི་གི་
གྲོས་འཛོམས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་འདི་ཡང་ ས་གཞི་
༢༠༣༠ ཟེར་ ཡུན་རིང་དང་ གསར་བཏོད་ཅན་
གྱིི་ ས་ཆའི་གཞུང་སྐྱོང་ཟེར་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་
གི་ཐབས་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ལུ་གཞི་བཞག་
ཐོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཉིན་གྲངས་༢
ཀྱི་གྲོས་འཛོམས་ནང་ བུམ་ཐང་དང་ ཀྲོང་གསར་
ཞལམ་སྒང་ མོང་སྒར་ ལྷུན་རྩེ་ བཀྲིས་གཡང་
རྩེ་ བཀྲིས་སྒང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ དེ་ལས་ བསམ་
གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་འོག་གི་ དྲུང་ཁག་དགུ་གི་ ས་
ཆ་ཐ་ོ བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ ས་ཁྲམ་ལས་
རོགསཔ་ ས་འཇལ་པ་ ས་ཆ་བལྟ་རྟོག་པ་བཅས་
ལས་བྱེདཔ་གྲངས་༡༤༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གིས་
བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ མ་ཚད་ བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ ས་ཆ་སྡེ་ཚན་དང་
འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ གྲལ་
གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
ལོ་བསྟར་གྲོས་འཛོམས་དེ་ ས་གཞི་༢༠༣༠ ཟེར་
བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་མི་དེ་
ཡང་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ ས་ཆའི་བདག་
སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་དྲག་ཤོས་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ལམ་ལུགས་དང་འཆར་
གཞི་ཚུ་བརྩི་འཇོགས་འབད་ཐོག་ལས་འག་ོའདྲེན་
འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་
ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་ནང་འཁོད་བཏོན་པའི་ མཐར་
འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་
མཆོག་འགྱུར་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གཞིི་བཙུགས་
འབད་དེ་ གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ས་ཆའི་
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ལུ་

ལོ་བསྟར་གྲོས་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་གི་ས་ཆའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ།

དགོས་དོན་མཐུན་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་ནི་ལུ་
དམིགས་གཏད་བསྐྱོད་དེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་
བརྟེན་ ཐབས་བྱུས་དེ་གིས་ བརྗོད་དོན་བཞི་གུར་
གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ནུས་རྩལ་ཅན་
གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་
དང་ གསར་བཏོད་ཅན་གྱི་ལས་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁྱོན་གནད་སྡུད་རྟེན་གཞི་ ས་ཆའི་
བཀོལ་སྤྱོད་དང་གོང་འཕེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཚུ་
ཨིན།
གྲོས་འཛོམས་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྫོང་
ཁག་ དྲུང་ཁག་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁྲམ་སྡེ་
ཚན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ས་ཆ་
དང་འབྲེལ་བའི་སྟབས་མ་བདེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་
བསལ་ནིའི་དོན་ལས་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་
ཚུ་བཏོན་ཚུགས་པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་
ད་ དེ་ཁར་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ས་ཆ་
དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ ས་
གནས་ཁར་གདོང་ལེན་ག་བཟུམ་རང་བྱུངམ་ཨིན་
ན་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ ཐབས་ལམ་
ག་ཅི་རང་བཏོནམ་དྲག་ག་ཚུ་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་ གྲོས་
བསྡུར་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།
གྲོས་འཛོམས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསལ་

ཞུ་དང་ དྲི་བ་དྲི་ལན་གྱི་ལས་རིམ་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་
གཤམ་གསལ་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་གུ་ གྲོས་
བསྡུར་འབད་མི་དེ་ཡང་
• ས་ཆའི་གཞུང་སྐྱོང་ས་གཞི་༢༠༣༠ གི་
གསར་བཏོད་ཀྱི་ལས་སྣའི་སྐོར།
• རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་
བའི་སྐོར།
• ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢།
• སྤྱི ར ་བཏང་ལས་བྱེ ད པ་ངོ ་ རྐྱང་གི ་ ལས་
འཆར།
• མི་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན།
• ཆུ་ཞིང་ལས་ཁྱིམ་ས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་ཟིན་བྲིས་སྐོར།
• བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ས་ཆ་གླར་
སྤྱོད་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨
ཅན་མ།
• ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་ལུ་ གདོང་ལེན་བྱུང་ཡོད་
པའི་སྐོར།

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་།

བམ་ཚན་5པའི་པར་ཐེངས་༤པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་གྱི་རིམ་ལུགས་གུར་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ།

ཨི་ས་སྐོར་རིམ་ལུགས་ཡར་དྲག་བཟོ་བའི་བསྒང་མི་
དང་འབྲེལ་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ རྫོང་ཁག་ དྲུང་ཁག་
ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བྱེདཔ་ག་ར་
ལུ་ རིམ་ལུགས་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་
སྔ་གོང་ལས་རང་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་དགོཔ་དེ་ མེད་
ཐབས་མེདཔ་ཅིག་སྦེ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་ཨི་ས་
སྐོར་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པའི་
ཚེས་༢༠ ལས་༢༣ ཚུན་ མོང་སྒར་རྒྱལ་པོའི་ཞིང་
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་སྦེ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།
བུམ་ཐང་དང་ ཀྲོང་གསར་ ཞལམ་སྒང་ མོང་སྒར་
ལྷུན་རྩེ་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ བཀྲིས་སྒང་ པདྨ་དགའ་
ཚལ་ དེ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ ཤར་ཕྱོགས་
དྲུང་ཁག་དགུ་གི་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ ས་
ཁྲམ་ལས་རོགསཔ་ ས་འཇལ་པ་ ས་ཆ་བལྟ་རྟོག་པ་
སྒྲིང་ཁྱིམ་ལྟ་རྟོག་པ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་པ་བཅས་
ལས་བྱེདཔ་གྲངས་༦༦ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་
ཨི་ས་སྐོར་ལག་ལེན་ཐོག་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་ས་ཆ་དང་
ཁང་ཚན་སྤྲོད་ལེན་སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་
ཡོདཔ་ཨིན།
ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་པའི་ཤུལ་
ལས་རང་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ ཚེས་༢༤ ལས་༢༧
ཚུན་ ཤར་ཕྱོག་དང་དབུས་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་/དྲུང་ཁག་
ཚུ་གི་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་པ་དང་ ས་འཇལ་པ་ གྲོང་གསེབ་
ཨི་ས་སྐོར་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་འབད་
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བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཟོ་ཡོད་པའི་ ཨི་ས་སྐོར་རིམ་ལུགས་གུ་ ལག་ལེན་དངོས་ལྟར་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་འབད་བའི་བསྒང་།

ཐངས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།
ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་བརྡ་དོན་འཕྲུག་རིག་སྡེ་ཚན་དང་ སྦྱོང་
བརྡར་བྱིན་མི་སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་
མི་ཚུ་ལུ་ ཡར་དྲག་བཏང་ཡོད་པའི་རིམ་ལུགས་དང་
ལཱ་རྒྱུན་གྱི་རིམ་པ་ག་བཟུམ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་
གསལ་སྟོན་དང་ རིམ་ལུགས་ཐོག་ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་
འབད་ཐངས་ འགྲེམས་སྟོན་འབད་ཡི། སྦྱོང་བརྡར་
ལས་རིམ་ནང་ ཨི་ས་སྐོར་ཐོག་ལས་ ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་
གྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ དཔེར་ན་ སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྲོད་
ལེན་ སྐལཝ་བགོ་བཤའ་དང་ ཉོ་བཙོང་ སྟོང་པར་བྱིན་
མི་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་དབང་ས་ཆ་དང་སྒེར་ས་གཞུང་གི་
ཐུགས་བཁོ་བཞེས་ནི་ ས་ཆ་བརྗེ་སོར་ བཀའ་ཤོག་གི་
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས་ཚུ་སྟོན་བྱིན་ཡོད།

སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཁང་ཚན་
སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལམ་སྟོན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ཅན་མ་ཟིན་བྲིས་
བཏབ་ཡོད་མི་སྐོར་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ད་ ཁང་ཚན་
སྤྲོད་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱིི་སྦྱོང་བརྡར་ཡང་བྱིན་ཡོདཔ་
ཨིན།
འདི་བཟུམ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཨི་ས་སྐོར་གསརཔ་འདི་ གཞི་བཙུགས་
མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རང་ རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ ཐོག་
ཆག་མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ རིམ་ལུགས་འདི་
ཕན་ནུས་ཅན་དང་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པའི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཡོདཔ།

དྲགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ཞལ་འཚོམས་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་གི་གནད་དོན་ཞུ་མི་གུ་དོགྶ་སེལ་གནང་བའི་བསྒང་།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་
ཐེངས་༢ པ་འགོ་བཙུགས་ནི་སྒྲ་སྒྲིག་ཡོད་མི་དང་
འབྲེལ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ དྲུང་ཆེན་གྱིས་
གཙོས་པའི་ འགོ་དཔོན་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༨ ཟླ་༡༡ པའིི་ཚེས་༡༡ ལས་༡༦ ཚུན་ ཆུ་ཁ་
རྫོང་ཁ་འོག་གི་རྒེད་འོག་༡༡ ནང་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་
ལས་རིམ་ཐེངས་༢ པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར་
ལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན། གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་
ལས་རིམ་ནང་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་
འཇལ་ཐེངས་༢ པའི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ དགོས་པའི་
སྐོར་ལས་ བཤད་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། དྲུང་ཆེན་གྱིས་
གསུངས་མི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་
༢་པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་མི་འདི་ དམིགྶ་དོན་ངོ་མ་
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ས་གཞི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པའི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཡོདཔ། (...

རང་ ཧེ་མའི་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་ (20082013) སྐབས་ལུ་ ས་ཞིང་ z ཚུ་ མ་འཇལ་བར་
བཤོལ་བཞག་ཡོད་མི་ཚུ་ ད་རེས་འཇལ་ནི་ཨིནམ་ད་
ས་ཞིང་z སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ས་ཁྲམ་
གསརཔ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་
གི་ ཁྲམ་འཁོད་ཀྱི་ས་ཆ་ ས་ཐེབས་ཀྱི་རིན་གཞུང་ལུ་
ཕུལ་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྲམ་ལས་བཏོག་བཞག་
མི་ས་ཆ་ཚུ་ཨིན་མས།
ད་རེས་ཀྱི་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་སྐབས་ལུ་ ད་
ཚུན་ངང་འཐེན་ལུས་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་
སེལ་ནི་དང་ གཞན་ཡང་ ཧེ་མའི་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་
སྐྦས་ལུ་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལྷོད་མ་ཚུགས་པར་ས་ཆ་
མ་འཇལ་མི་དང་ ཁྲམ་ནང་ ས་ཞིང་X སྦེ་ཐོ་བཀོད་
འབད་ཡོད་མི་ ས་ཞིང་ནགས་ཚལ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་མ་
འཇལ་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་འཇལ་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་
ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་བཤད་གནང་ཡི།
གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་སྐབས་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་
ཡང་དྲི་བ་བཀོད་ཐོག་ལས་ དོགས་བསལ་འབད་ནིའི་གོ་
སྐབས་ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ མི་སེར་མང་ཤོས་ཀྱིས་རང་ ཁོང་
རའི་ས་ཚབ་དང་ ས་ཆ་བརྗེ་སོར་དོན་ལས་ཡིག་ཆ་ཚུ་
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ནང་ཕུལ་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་
ཡང་ ས་ཚབ་ཐོབ་མ་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེའི་ལན་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ས་ཚབ་དང་བརྗེ་སོར་གྱི་
ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཧིང་སང་ས་སྦེ་དོགས་སེལ་
མཛད་ཡོདཔ་ཨིན།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་མང་ཤོས་ནང་མི་སེར་
ཚུ་གིས་རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་ནང་ གནང་བ་མེད་པར་ ཨ་
ལེན་ཅི་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་དེ་ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་
མི་དེ་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཅན་མ་དང་

འཁྲིལཝ་ད་ ཁྲིམས་འགལ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་ནང་ཧམ་འཛུལ་
འབད་ནི་ལས་ག་དེ་དྲག་དྲག་འཛེམ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་
གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ ག་དེམ་ཅི་སྦེ་ མི་སེར་ཚུ་ཁོང་རའི་
ཁྲམ་བཀོད་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ཡོངས་
རྫོགས་སྦེ་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་རུང་མ་ལང་པའི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་ཅིན་ ས་ཆ་ཐེབས་དགོ་པ་ཅིན་ འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་
ཐོག་ གཞུང་ལས་ ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་འཁྱེར་ལམ་
ལུགས་ཐོག་ ཞུ་བ་འབད་དེ་ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་
ཆོག་ཟེར་བཤད་ཅི།
རྒེད་འོག་ག་རའི་ནང་ མི་སེར་ཚུ་གི་ཞུ་བ་གཙོ་བོ་རང་
ཁོང་རའི་ཁྲམ་བཀོད་ས་ཆ་དང་ རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་བརྗེ་
སོར་ཐོབ་པ་ཅིན་ཟེར་ཞུ་བའི་ལེན་ལུ་ སའི་བཅའ་
ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་
ཁྲམ་བཀོད་ས་ཆ་ རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་
བརྗེ ་ སོ ར ་འབད་ནི འི ་ ཐོ བ ་ལམ་ཚད་གཞི ་ ཡོ ད ་ཟེ ར ་
གསུངས་གནང་ཡི། ས་ཆ་བརྗེ་སོར་འདི་ནམ་ཐོབ་ཨིན་
ན་ཟེར་བ་ཅིན་ ཁྲམ་འཁོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཅིག་ རང་བཞིན་
རྐྱེན་ངན་ དཔེར་ན་ ཆུ་རུད་དང་ས་རུད་ཆད་དེ་ ས་ཞིང་
བཟའ་སྤྱོད་འབད་མ་བཏུབ་སྦེ་མེདཔ་བཏང་ཡོད་མི་དང་
སྐམ་ཉེན་ཡོད་པའི་ཆུ་བརྐ་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་པ་ཅིན་
རྐྱངམ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་བརྗེ་སོར་
ཐོབ་ལམ་ཡོད་ཟེར་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཡོད།
དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མའི་ས་ཆ་
བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ལུ་ ལ་ལུ་ཅིག་གི་ ས་ཆ་ཆད་ཡོད་
པའི་གནད་དོན་འཐོན་མི་དེ་ ངོ་མ་རང་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་
གིས་ ཁོ་ར་འོང་མ་ཚུགས་པར་ འགན་དབང་ཡིག་གུ་
ཐོག་ངོ་ཚབ་སྦེ་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ དབང་ཚད་བྱིན་མི་དེ་གིས་

དངོས་པོ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་སྣང་བརྙན་དབྱེ་དཔྱད་སྦྱོང་བརྡར།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་བྱེད་
ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གཙོ་ཅན་༨ འབད་མི་གིས་ ནི་
དར་ལེནཌསི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨའི་ཊི་སི་ལུ་སྦེ་ ས་ཆ་བེད་
སྤྱོད་བཅད་མཚམས་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་མཁོ་
བའི་ དངོས་པོ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་སྣང་བརྙན་དབྱེ་
དཔྱད་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་
ཡོདཔ་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨
ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༨ ལས་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༠ ཚུན་
ནི་དར་ལེནཌསི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨའི་ཊི་སི་ ཊོ་ཝིན་ཏི་
གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་ཚན་
རིག་དང་ འཛམ་གླིང་ཞིབ་རྟོག་གི་ གཙུག་ལག་ལས་

ཤོག་ཁྲངས་༣ པའི་འཕྲོ་མཐུད།)

ས་འཇལ་འབད་བའི་སྐབས་ ས་མཚམས་རྡོ་མཚམས་ཚུ་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཀོད་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་འཐོན་
ནུག་ཟེར་གསུངས་ཡི། དེ་བསྒང་ ས་འཇལ་སྡེ་ཚན་
གྱིས་ ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་སྟོན་ཡོད་པའི་ ས་མཚམས་རྡོ་
མཚམས་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ས་འཇལ་འབད་དེ་ ཁྲམ་
དང་ཁ་གསལ་དུས་མཐུན་བཟོ་བའི་སྐབས་བྱུང་བྱུངམ་
འོང་ནི་མས་ཟེར་བཤད་ཅི། གནད་དོན་འདི་བཟུམ་
འཐོན་པ་ཅིན་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ངོ་མ་སྦེ་འོང་མ་ཚུགས་
རུང་ ཁོང་རའི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ ས་མཚམས་རྡོ་མཚམས་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེས་མི་ཅིག་ལུ་ འགན་དབང་སྤྲོད་པ་
ཅིན་ ཤུལ་ལས་དཀའ་ངལ་མི་འཐོན་ནི་དང་ ཤུལ་ལས་
བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མི་འཐོན་ནིའི་དོན་ལས་ ངོ་ཚབ་སྦེ་
བཀོད་མི་ མི་ངོ་གི་ཁ་གསལ་ དཔེར་ན་ མིང་དང་ མི་
ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་གུར་ ལག་ཐིའུ་རྐྱབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་
ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།
དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ནང་ མི་སེར་སྡེ་ཚན་ཅིག་ལུ་
བཟའ་སྤྱོད་ཀྱི་ས་ཆ་དང་ ཡངན་ཁྱིམ་ས་མེདཔ་སྦེ་
མཐོང་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་
ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ སྐྱིད་
སྡུག་དང་ གཞིས་གསར་ཞུ་བ་ཅིན་ འོས་འབབ་ཁྱད་
ཚད་ལྡན་པ་ཅིན་ གཞི་གསར་ཡངན་སྐྱིད་སྡུག་ཐོབ་ནིའི་
གོ་སྐབས་ཡོད་ཟེར་བཀའ་སློབ་གནང་ཡི། དུང་ན་རྒེད་
འོག་གི་ མི་སེར་གུང་པ་གཉིས་གསུམ་དེ་ཅིག་ལུ་ ཁོང་
རའི་ཁྲམ་བཀོད་ས་ཆ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་མ་ཚད་
བཟའ་སྤྱོད་འབད་མ་བཏུབ་སྦེ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡོདཔ་
ལས་ ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གྱི་ཞུ་བ་འབད་ཡི། དྲུང་ཆེན་གྱིས་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་
འབད་དེ་ རྟག་ཞིབ་བད་བའི་ཤུལ་ལས་ བརྗེ་སོར་གྱི་
འོས་འབབ་གཟིགས་ནི་སྦེ་གསུངས་གནང་ཡི།

བམ་ཚན་5པའི་པར་ཐེངས་༤པ།

ཁུངས་ཀྱི་ གདན་འདྲེན་འབདཝ་ཞིན་དུ་ བཅའ་མར་ སྦྱོང་འབད་ནི།
གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་ 3. ཨིསི་པཱོཊ་6/7 སྦེ་མི་ སྣང་བརྙན་ལག་ལེན་
གཏོགས་དགོ་པའི་དམིགས་དོན་ངོ་མ་རང་ རྒྱལ་ཡོངས་ འཐབ་སྟེ་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་ཡངན་ ས་
ས་ཆ་བེད་སྤྱོད་བཅད་མཚམས་བཀོད་ནིའི་ལས་འགུལ་ ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་ སའི་ཁྱབ་ཚད་མ་འདྲཝ་སྦེ་
ནང་དགོ་པའི་ རྒྱུ་སྒྲུབ་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་,ས་ དབྱེ་ཁག་སོ་སོ་ཕྱེ་ནིའི་འོས་འབབ་ལྷབ་སྦྱང་
ཆའི་བཀོལ་སྤྱད་དང་ སའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་སབ་ཁྲ་བཟོ་ འབད་ནི།
སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཕྲུལ་སྐར་གྱི་སྣང་བརྙན་ཚུ་བྱ་ 4. རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་ ཡུ་
རིམ་འཐབ་ནི་ནང་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ རོབ་ཀྱི་ནམ་སྟོང་ལས་སྡེའི་ སེན་ཊི་ནེལ་-༢
གི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་བཏང་ཐབས་ལུ་ཨིནམ་མ་ (ཚད་གཞི་མི་ཀྲར་༡༠) སྣང་བརྙན་ལག་ལེན་
ཚད་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དམིགྶ་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ཡང་ འཐབ་ཐོག་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་ སའི་ཁྱབ་
ཨིན་མི་དེ་ཡང:
ཚད་ཀྱི་སབ་ཁྲ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།
1. རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚོར་སྣང་བརྙན་ སྔོན་གྱི་བྱ་རིམ་ 5. ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ས་ཆའི་
འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ བཀོལ་སྤྱོད་དང་ སའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་སབ་ཁྲ་བཟོ་
སྦྱང་འབད་ནི།
སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་
2. དངོས་པོ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་སྣང་བརྙན་དབྱེ་ ལུ་ དངོས་པོ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་སྣང་བརྙན་དབྱེ་
དཔྱད་བསམ་གཞི་ལྷབ་ཞིན་ན་ འབྲུག་གི་སྐབས་ དཔྱད་ཀྱི་ གཞི་ རྟེན་རིག་རྩལ་ཐོབ་བཅུག་ནི།
དོན་དང་མཐུན་ལག་ལེན་ཐབས་ཐངས་སྐོར་སློབ་
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ཨའི་ཊི་སི་ ཊོ་ཝིན་ཏི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ ས་ཆ་
རིག་པི་བརྡ་དོན་ཚན་རིག་དང་ འཛམ་གླིང་ཞིབ་རྟོག་
སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ མཁས་དབང་ བེལ་ཇིའུ་དང་ ཊོལ་པེ་
ཀིན་གྱིས་ གསལ་ཞུ་དང་ལེགས་སྦྱར་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་ཁར་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཨིར་དསི་
སྣང་བརྙན་དང་ ཨི་ཀོག་ནི་ཤན་ སྙན་ཆས་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚོར་གྱི་འཕུལ་རིག་ཐོག་ དངོ་
ལྟར་གྱི་སློབ་སྦྱོང་འབད་ནུག མཇུག་གི་ཉིན་གྲངས་༤
ནང་ ཇའི་ཀ་ལས་འགུལ་ལས་བཏོན་མི་ (ཨིསི་
པོཊ6/7)སྣང་བརྙན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འཕྲུལ་
སྐར་སྣང་བརྙན་དབྱེ་ཁག་ཕྱེ་ནིའི་སློབ་སྦྱོང་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན་མས།
སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཐབས་ཤེས་དང་ འཕྲུལ་རིག་
འཛོལ་བ་མེདཔ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལས་རིམ་དེ་ མཁས་
མཆོག་ཚུ་གིས་ གྲོས་སྟོན་དང་ ལམ་སྟོན་ཐོག་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་ལུ་སློབ་སྦྱོང་བལྟ་སྐོར་སོང་ཡོདཔ།
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ལས་བྱེདཔ་བདུན་འབད་མི་
སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༠ པའི་
ཚེས་༡༡ ལས་༡༦ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་༥ གི་རིང་ལུ་
ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་ལུ་ ཁང་ཚན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ ལམ་ལུགས་
ཚུ་ སློབ་སྦྱོང་བལྟ་སྐོར་ལུ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་ཁྲོམ་ཚོགས་ནང་ལུ་ ས་ཆ་དཀོན་དྲག་འགྱོ་
མི་དང་བསྟུན་ མི་ཚུ་གིས་ ས་ཉོ་ནི་བ་འདི་ ཁང་ཚན་
ཉོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁང་ཚན་
སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་ཅིག་ ངེས་པར་
དུ་དགོཔ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་
གནད་དོན་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་
ལོ་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ནང་དགོངས་དོན་ཚུ་གིས་འགབ་
ཡོད་རུང་ ཁང་ཚན་སྤྲོད་ལེན་དང་ ཁང་ཚན་ཇོ་བདག་
ཚུ་ལུ་ ས་ཆའི་ཐོབ་དབང་སྐོར་ལས་འཁོད་དེ་མེདཔ་
ཨིན།
ཁང་ཚན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལམ་སྟོན་བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོད་
མི་དང་འབྲེལ་ གཞན་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཚར་བའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་ནང་ ཁང་ཚན་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་རང་
འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
ཧ་གོ་ཞིན་ན་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་དྲག་ཤོས་ཚུ་ ང་

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་ལུ་སོང་ཡོད་མི་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་གྱི་གཙོས་པའི་བལྟ་སྐོར་སྡེ་ཚན།

བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་
འདི་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།
སློབ་སྦྱོང་བལྟ་སྐོར་འདི་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཀོ་རི་
ཡ་དང་འབྲུག་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་གིས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོདཔ་ད་ སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ཁང་ཚན་སྤྲོད་ལེན་
དང་ ས་ཆའི་ཐོབ་དབང་ ཁྲལ་བཀལ་ཐངས་ ཁང་
ཚན་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཀོ་རི་ཡ་ལུ་ ས་ཆ་དང་ ཁྱིམ་བཟོ་

འགུལ་མེད་རྒྱུ་ནོར་གོང་འཕེལ་གཏང་མི་ལས་སྡེ་དང་
ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལྟ་ཞིབ་འབད་ནུག
ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་ལུ་ བལྟ་སྐོར་ལས་རིམ་ལས་ ཐོབ་ཡོད་
པའི་ཉམས་མྱོངས་དང་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ཁང་ཚན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལམ་སྟོན་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་
ཨིན་མས།
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ས་གཞི།

ཉེན་ཁ་ལུ་ཐུག་མི་ ར་ཇ་བ་གན་གཡུས་ཚན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།
འབྲུག་མི་ཚུ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་སྤྲུལ་
མངའ་བདག་རིམ་འབྱོན་ཚུ་གི་མངའ་འོག་ལུ་ ག་ཅི་
དེ་སྐལ་བཟང་ཉི་མའི་སྐྱིད་ཉམས་ཤར་ཡོདཔ་ད་ དུས་
དེ་ནས་བཟུང་ མི་སེར་དཀའ་སྡུག་ཕོག་མི་དང་
ཉམས་ཐག་ ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་སྐྱིད་སྡུག་གྱི་
ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག ར་ཇ་
བ་གན་གཡུས་ཚན་གྱི་བྱུང་རབས་འདི་ སྐྱིད་སྡུག་གི་
ས་གཞི་ཐོབ་ཡོད་པའི་དཔེ་སྟོན་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན་
མས།
ར་ཇ་བ་གན་འདི་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ ལྷ་མོའི་
རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་ ཀརྨ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་མངའ་འོག་
ལུ་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་
ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ སུན་ཀོཤ་གི་
འཛོམས་ཆུ་ཅིག་ཨིནམ་མི་ ཧོ་མ་ཆུའི་མཐའམ་
གཡས་པ་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག གཡུས་ཚན་བཞི་ཡོད་
པའི་སྤྱི་འོག་གི་མིང་འདི་ ཧོ་མ་ཆུ་ལས་བལྟ་གྲངས་
ཏེ་ རྟགས་ནུག གཡུས་ཚན་འདི་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་
ལས་ སུན་ཀོཤ་ཆུ་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ ཧོ་མ་ཆུ་
འཚོམས་ལས་ལུ་ ཡན་ལག་འཁོར་ལམ་ ཀི་ལོ་མི་
ཀྲར་༡༠ གྱིས་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ནུག ཧོ་མ་ཆུ་
བརྒལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འཁོར་ལམ་དེ་ ཆུ་གི་སྟོད་
ཕྱོགས་བདའ་ཤོང་དེ་ནང་གི་ སིམ་བོ་ལས་གཡུས་
ཚན་ནང་ལྷོད་ནི་ཡོདཔ་ད་ སྐར་མ་དག་པ་ཅིག་གི་
རྒྱབ་ལས་ ག་ནི་བ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ ར་ཇ་བ་
གན་གཡུས་ཚན་ནང་ལྷོད་ནི་འདུག གཡུས་ཚན་དེ་
ནང་ ནང་ཚན་ཉེ་ཤོས་ཕོག་མི་ ཁྱིམ་གུང་པ་བདུན་
འདུག
གཡུས་ཚན་དེ་ནང་སྡོད་མི་ ཇའི་བི་སུ་བ་གིས་འབད་
བ་ཅིན་ ད་ལྟོའི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་
གསུམ་པ་ཞིང་གཤེགས་མི་དབང་འཇིགྶ་མེད་རྡོ་རྗེ་
དབང་ཕྱུགྶ་མཆོག་གི་ ཚལ་ལུ་ཞིང་སྡོད་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་དེ་གི་མིང་ཡང་ ར་ཇ་བ་གྷན་(ལྷོ་
མཚམས་ཀྱི་ཁ་སྐད་ནང་ རྒྱལ་པའི་ཚལ་ཞིང་)ཟེར་
ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁོ་རའི་ཨ་པ་ བ་བུ་རཱཇ་སུ་
བ་དེ་ ཚལ་ཞིང་སྲུང་མི་སྦེ་ ལཱ་འབད་སྡོད་ནུག
ལོ་ལེ་ཤ་གི་ཤུལ་ལས་ ཚལ་ལུ་ཞིང་དེ་ མར་ཉམས་
སོང་སྟེ་ ཤིིང་སྐམས་ཡོདཔ་ལས་ གྲོས་ཀྱིས་འབད་
ཞིང་སྤང་ཁོག་འཐོན་པའི་དུས་ལུ་ དེ་བསྒང་དར་
དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ཕྱག་ཞུ་མི་ དྲུང་
ཡིག་གོངམ་ཚེ་བཅུ་ལ་ཟེར་མི་གིས་ མི་དབང་འབྲུག་
རྒྱལ་གསུམ་པ་བཞུགྶ་སར་ སྤང་ཁོག་འགྱུར་མི་ཚལ་
ཞིང་དེ་ སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་བར་བཅརཝ་ལས་ སྐྱིད་སྡུག་
ཐོབ་ནུག ལོག་ཅིག་ཧོང་ལས་ ཇ་བི་སུ་བ་གི་ཨ་པ་
དང་ ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུ་གཉིས་ལས་ ཨ་ལོ་དྲུག་ཡོད་མི་
ཚུ་ལུ་ འཚོ་བ་སྐྱོང་ཐབས་དང་ འོངས་འབབ་ཀྱི་གཞི་

རྒྱང་རིང་ལས་ ར་ཇ་བ་གན་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐོང་སྣང་།

དང་ ལཱ་ཟེར་རུང་ རྒྱལ་པོའི་ཚལ་ཞིང་སྲུང་ནི་རྐྱངམ་
ཅིག་འབདཝ་ལས་ ག་ཏེ་ཡང་འགྱོ་སར་མ་མཐོང་པ་
སྡོད་དགོཔ་བྱུང་ནུག ཁོ་ར་མི་ཚེ་གཅིགཔོ་ རྒྱལ་པོའི་
ཚལ་ལུ་ཞིང་ནང་ལཱ་འབད་དེ་སྦོམ་རྒས་རྒསཔ་འཐོན་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ས་གཞི་དེ་ལུ་ ཁོ་རའི་སེམས་ཀྱི་
གདིང་ལས་རང་ ཚོར་བའི་ཞན་ཆགས་ཅིག་ཡོདཔ་
ལས་ སྐྱིད་སྡུག་ཐོབ་ཡོད་མི་ལུ་སོང་ཞིནམ་ལས་ ས་
གཞི་དེ་ཁོ་ལུ་བཙོང་གནང་ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་ཞིན་
ན་ ཚེ་བཅུ་ལ་ལུ་གནང་སྐྱིད་སྡུག་གི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༨
རང་ཉོ་ཆི་ནུག
དུས་དེ་ལས་ཚུར་ ས་གཞི་དེ་ ཇའི་བི་སུ་བྷ་དང་ ཁོ་
རའི་སྤུན་ཆ་ལྔཔོ་གི་ནང་འཁོད་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་
ཚལ་ལུ་ཞིང་སྦེ་སྡོད་མི་དེ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་
དགའཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནུག ད་ཚུན་
གྱི་བར་ན་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
གི་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་མཐོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་
གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་ ལས་མི་སྦེ་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་ཚུ་གི་སེམས་ཁ་ལུ་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དུས་ད་རིས་བཟུམ་ཅི་གི་གོང་
འཕེལ་འགྱོ་འོང་མནོ་བའི་ མནོ་བསམ་རང་མ་བཏང་
ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
སུན་ཀོཤ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་
ཅིན་ ར་ཇ་བ་གན་གྱི་གཡུས་ཚན་འདི་དང་ཆ་སྟེ་ དེའི་
བྱུང་རབས་ཚུ་ ཕང་སི་སི་སྦེ་ ཆུའི་འོག་ལུ་ཚུད་ནི་
ཨིན་མས། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་དེ་ ཆ་
མཉམ་ར་ཆུ་མཛོད་ས་ཁོངས་ནང་ཚུདཔ་ལས་བརྟེན་
ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ ས་ཁོངས་དེ་
ནང་ ལསའགུལ་འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ དཔལ་འབྱོར་
གྱི་གོང་འཕེལ་འབག་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡང་བསྐྱེད་
དེ་འདུག
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་མི་ སུན་ཀོཤ་གློག་མེ་

ལས་འགུལ་སྦོམ་གྱིས་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་
འབྱོར་ལུ་ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཚན་དེ་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སམཚམས་ལུ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ས་
གནས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་ཁེ་
ཕན་བྱུང་ཚུགས་ག་ རྟན་རྟན་སྦེ་ཤེས་མི་ཚུགས་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། ས་གནས་དེ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་བའི་ གོང་ཚད་
ཉུང་བའི་བཟའ་ཆས་རིགས་ དཔེར་ན་ ཆུམ་དང་
ཚོད་བསྲེ་གི་རིགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དོ་འགྲན་འབད་
དགོ་ནི་ཨིན་མས། གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འགུལ་དེ་
བཟུམ་གྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་
གི་གོ་སྐབསས་བྱིན་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ས་གནས་ཀྱི་
མི་སེར་ཚུ་ གཞིས་གསར་ནང་སྤོ་སོར་འགྱོ་བ་ཅིན་
མི་སེར་ཚུ་གིས་ལས་འགུལ་གྱི་ལཱ་གཡོག་འབད་ནི་ལུ་
གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་མི་དེ་གིས་ ས་ོནམ་ས་ཞིང་ཚུ་
ལཱ་མ་འབད་བར་སྤང་ཁོག་སྦེ་ལུས་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག
ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་ ར་ཇ་བཱ་
གྷན་གྱི་གཡུས་ཚན་དེ་ ཆུ་འོག་ཐིམ་ནི་དང་ དེ་ཁའི་མི་
ཚུ་ས་གནས་གཞན་ཅིག་ཁར་སྤོ་བཤུད་འབད་གོཔ་
དང་ ཐག་ཉེ་བའི་ཉེ་ཚན་ཚུ་ཁ་གཏོར་འགྱོ་དགོཔ་
འཐོན་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ སོ་ནམ་ས་ཞིང་
ཡང་ད་ལས་ཕར་མིང་ཙམ་རང་མེདཔ་སྦེ་ ཡལ་ནི་
ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་འགུལ་གྱིས་གནོད་ནི་
ཨིན་མི་ མི་སྡེ་ལུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ ས་
ཁོངས་ཅིག་ནང་ ད་རིས་ནངས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་ གཞིས་གསར་ནང་གཞི་ཆགས་
བཅུག་པ་ཅིན་ ཁོང་རའི་ཧེ་མ་སྡོད་སའི་ ར་ཇ་བཱ་གྷན་
གྱི་གཡུས་ཚན་ཡལ་འགྱོ་བའི་ཚབ་སྦེ་ ཁེ་རྒུད་བཏུབ་
ནི་བཟུམ་སྦེ་མཐོང་མས།
བྲིས་མི་ དར་དཀར་ན་ རྫོང་ཁག་གི་ས་འཇལ་པ་གོངམ་ ཀུན་ལེགྶ་ཚེ་རིང་
དང་ ས་ཆ་དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ཚན་ལས་ ས་འཇལ་བཟོ་རིག་པ་གོངམ་ བསྟན་
འཛིན་ནོར་བུ།
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བམ་ཚན་5པའི་པར་ཐེངས་༤པ།

ཞི་གཡོག་གཟེང་ཐེངས་རྟགས་མ།

ལོ་བསྟར་ཞིན་དུ་ ཞི་གཡོག་ནང་དད་དམ་ལྷད་མེད་སྒོ་
ལས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ཚང་
མི་ཚུ་ལུ་ ཞི་གཡོག་ངོས་འཛིན་གྱི་རྟགས་མ་གནང་སྲོལ་
ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལཱ་འབད་དེ་
ཞི་གཡོག་ཡང་ལོ་ངོ་༡༠ ཚང་མི་ ལས་བྱེདཔ་41 ལུ་

ཉིནམ་དེ་ཁར་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་ ལས་བྱེདཔ་
༥ (ས་འཇལ་བཟོ་རིག་གོངམ་ བསོད་ནམས་སྟོབས་
རྒྱས་དང་ འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་ པདྨ་འཕྲིན་ལས་
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ ས་
ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ ཅན་ད་ར་བྷ་དུར་སུན་ཝར་ དེ་
ལས་ བསྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན་ ཨེལ་བི་དར་ཇི་)ལུ་
ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་མཆོག་གྱུར་འཐོན་པའིི་ངོས་འཛིན་ལུ་
དྲགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ལག་ཁྱེར་སྤྲོད་གནང་ཡི།
དེ་མ་ཚད་ དུས་ཅི་འགོ་དང་པ་ གནས་རིམ་འོག་མའི་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ཡང་ དེད་གཡོགཔ་ པདྨ་རྒྱ་
མཚོ་དང་ ས་འཇལ་ས་གནས་ལས་རོགསཔ་ ཚེ་རིང་
ལག་ཁྱེར་དང་ ཟངས་ཀྱི་རྟགས་མ་དང་ ལོ་ངོ་༢༠ ཚང་ དོན་གྲུབ་གཉིས་ལུ་ཡང་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་ ལྷག་
མི་ལས་བྱེདཔ་5 ལུ་ དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་ ལོ་ངོ་༣༠ བསམ་རྣམ་དག་གིས་སྒོ་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་
ཚང་མི་ལས་བྱེདཔ་3 ལུ་ གསེར་གྱི་རྟགས་མ་དང་ལག་ ཕྱག་ཞུ་བའི་ངོས་འཛིན་ལུ་ ལག་ཁྱེར་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན།
ཁྱེར་ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

པར་གྱི་མཐོང་སྣང་།

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚ་གི་ལོ་བསྟར་རིམ་འགྲོ་འདི་ གནས་ཆེན་ གདོང་དཀར་ལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས24 ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ལག་རྩེད་བོ་ལི་བཱོལ་འགྲན་བསྡུར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད་པའིི་མཐོང་སྣང་།

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་མཚམས་ནང་རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེས་མི་ལས་འཐོན་པའི་ཤིང་འབྲས་དང་ ཤིང་ཆའི་ཐོབ་དབང་།

དོན་ཚན་༡༠༤ པ། ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཞིང་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེས་མི་ཤིང་གུ་ལས་འཐོན་པའི་ཤིང་འབྲས་དང་
		

ཤིང་ཆ་ཚུ་ སའི་ཇོ་བདག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་བགོ་ཤ་རྐྱབ་དགོ།

སྐྱིད་སྡུག་དང་ གཞིས་གསར་ ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ་ཚུ་ནང་གི་ཤིང་ཐོབ་དབང་།

དོན་ཚན་༡༠༥ པ། སྐྱིད་སྡུག་དང་ གཞིས་གསར་ ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ་ནང་ཡོད་མི་ཤིང་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ ས་ཆ་སྤྲོད་པའི་བཀའ་རྒྱ་ནང་ཅེད་
		

དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ གཞུང་གི་བདག་དབང་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་ལུགས་ཀྱི་ཤིང་ཚུ་ གཞུང་དབང་

		

ཆ་ཐོབ་མི་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ཁྲམ་ནང་བཀོད་པའི་ཤུལ་ལས་ ཉིན་གྲངས་༦༠ འི་ནང་འཁོད་སྤྲོད་ལེན་འབད་དགོ།

		

ནགས་ཚལ་འོག་ལུ་ཚུད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ལྷན་ཁག་དང་ གཞུང་གི་ས་ཆ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ཁྲོམ་སྡེ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་

སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚར་བའི་ས་ཆ་ནང་ཡོད་པའི་བསྒུལ་མེད་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་བདག་དབང་།

དོན་ཚན་༡༠༦ པ། སྤྲོད་ལེན་གྱི་གན་ཡིག་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚར་བའིི་ས་ཆ་གུར་ཡོད་མི་
		

བསྒུལ་མེད་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ སའི་ཇོ་བདག་གསརཔ་གི་བདག་དབང་ལུ་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དགོ།

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ།
༡ “ཆོས་སྡེ་གཙུག་སྡེ” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་ལུ་སྔར་སྲོལ་ཡང་སྲིད་ཡངན་ སྔར་སྲོལ་བརྒྱུད་པའཛིན་མི་ཅིག་གིས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ འབྲུག་
གི་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྒེར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ལུ་གོ།

༢ “ཁྱིམ་ས་” ཟེར་མི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་གོ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ མི་སྡོད་སའི་ཀྱིམ་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ས་ཆ་ལུ་
གོ།

༣ “སྐུ་འཁོར” ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་མི་དང་ ཧེ་མའི་རྒྱལཔོ་དང་དེ་ཚུ་གི་རྒྱལ་བཙུན་ དེ་ཁར་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་མི་དང་
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