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རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ།    སྤི་ལོ་༢༠༡9 ཟླ༤ པ་ལས་ཟླ༦པ་ཚུན།                བམ་ཚན་6 པའི་ པར་ཐེངས་༢པ།
“དགའ་སྐིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གནས་དོན་ལུ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ས་གཞི་དེ་ཉེན་སྲུང་འབད་དོ།”

ས་གཞི།
དཀར་ཆག

མགར་ས་དང་ རི་རང་རོང་ཁག་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐར་འཇལ་༢ པ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།
ཤོག་གྲངས་
༢པ།

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་ནང་གི་ ས་ཆའི་གནད་དོན་ཡོངས་རོགས་ཀི་སྙན་ཞུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ།

ཤོག་གྲངས་
༣པ།

བཀིས་དགའ་ཚལ་ དམིགས་བསལ་ཟུར་གསོག་འགག་སེ་ནང་ལས་ ཀུན་ཚང་སྦོང་བརྡར་ཤོ་ཐེངས་17  མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།

ཤོག་གྲངས་
༤པ།

འཕོ་མཐུད་ ཤོག་གྲངས་༢ པའི་ནང་གཟིགས་གནང་།

ངོ་སྦོར་ལྡན་པའི་ས་འཇལ་པ་ཚུ་གིས་ ངོ་སྦོར་ཡོད་མི་ས་ཆ་སྤོད་ལེན་འཐབ་མི་
ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྤི་ལོ་
༢༠༡༤ གི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་སྐབས་ལུ་ “ག་ར་
གི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་ ཚ་
གང་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོད།  ཕམ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་
ཨ་ལུ་གིས་ ཡོན་ཏན་སྦང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁེ་ཕན་
ཅན་གི་ ལཱ་གཡོག་ཐོབ་པ་ཅིན་ཟེར་བའི་རེ་བ་དང་ ན་
གཞོན་ཚུ་གིས་ ཡོན་ཏན་ལྷབ་ཚར་ཏེ་ ཁོང་ར་བསམ་
རོགས་ཚུགསཔ་དང་ མི་ཚེ་སྐོང་ཐབས་ལུ་ གཡོག་
ཅིག་ཐོབ་པ་ཅིན་ཟེར་བའི་རེ་འདོད་བསེྐདཔ་ཨིན།  
དོན་དག་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་བཟོ་སེ་  ང་བཅས་རའི་ 
ན་གཞོན་ཚུ་གི་རེ་བ་དང་ རེ་ཆི་བསྐེད་མི་ཚུ་གྲུབ་
ཚུགསཔ་སེ་འབད་དགོ།”ཟེར་གསུངས་གནང་ཡོད།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཡོངས་
འབེལ་ཐོག་ལས་ས་ཁྲམ་སོ་ནིའི་རིམ་ལུགས་ ཨི་ས་
སྐོར་ཟེར་ ས་ཆ་དང་འབེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡར་
དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། རིམ་ལུགས་
འདི་གོག་རིག་ཐོག་ལས་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་འཐབ་ནི་
དང་ དེ་འབེལ་གི་ཡིག་ཆ་དང་ སབ་ཁྲ་ བདེན་སྦོར་
ཡིག་ཆ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐར་འཇལ་གི་གནས་
སྡུད་བལྟ་ཚུགས་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་རིམ་ལུགས་
ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་
ཤེས་པ་ཅིན་ ཕན་ནུས་ཅན་གི་རིམ་ལུགས་དེ་གིས་ 
གོག་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་མེད་པའི་ སྤི་བཏང་མི་མང་
ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་མི་ཚུགསཔ་འོང་། 
སྤི་ལོ་༢༠༡༨ མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ལུ་ མི་སེར་
ཚུ་ལུ་ རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་སེ་ ས་ཆ་སྤོད་

ལེན་འབད་ནིའི་ལྷན་ཐབས་ལུ་ གདམ་ཁ་བཟུམ་ཅིག་
སེ་ མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་མཐར་འཁྱོལ་མི་ན་གཞོན་༤༢ 
ལུ་ སྦོང་བརྡར་བིན་ཡོད་མི་དེ་གིས་ རིམ་ལུགས་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་དང་ མི་མང་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཡར་དྲག་
གཏང་ནི་ དུས་རྒྱུན་རིམ་ལུགས་ལཱ་འབད་བཏུབ་སེ་ 
བཞག་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་གི་མ་དོ་བར་ 
ང་བཅས་རའི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ལཱ་
གཡོག་དང་ ཚོང་ལཱ་གི་གོ་སྐབས་བིན་ཡོདཔ་ཨིན།    
དེ་བཟུམ་གི་སྦོང་བརྡར་འབད་ཚར་མི་ཚུ་ ངོ་སྦོར་ཡོད་
པའི་ས་ཆ་སྤོད་ལེན་འཐབ་མི་ཟེར་ ངོས་འཛིན་འབད་
ཡོད། 
ངོ་སྦོར་ཡོད་པའི་ས་ཆ་སྤོད་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ 
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཡོངས་འབེལ་ཐོག་ལས་ས་ཆ་སྤོད་ལེན་
འཐབ་ནི་ནང་ གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་
ཡོད་རུང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་འཇལ་མི་མེད་མི་ལས་བརེན་ 
སྤོད་ལེན་གི་ལཱ་མགོགས་དྲག་སེ་འཐབ་ནི་ལུ་ ཐོ་ཕོག་
ནུག དེ་མ་ཚད་ རང་སོའི་རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་དང་ས་
འཇལ་ལས་ཚན་ནང་ ས་འཇལ་གི་ལཱ་ཚུ་བསག་ལུས 
ཡོད་པའི་གདོང་ལེན་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན་མས།
གོང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལཱ་
གཡོག་ལྷན་ཁག་དང་གཞན་འབེལ་ཡོད་ལས་སེ་ཚུ་

དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༦ ལས་
༡༨ ཚུན་ བདེ་བ་ཐང་བཟོ་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭནང་
ལས་མཐར་འཁྱོལ་མི་ན་གཞོན་༣༣ ལུ་ ས་ཆའི་ཆ་
ཚད་ས་འཇལ་གི་སྦོང་བརྡར་བིན་ཡོདཔ་ད་ ཁོང་སོབ་
སྦོང་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལོགས་གྲུབ་བརག་
དཔྱད་ཀི་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན།  ཁོང་ཆ་ཁྱབ་
ད་ལས་ཕར་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་འཇལ་ཆོག་པའི་ངོ་སྦོར་
འབད་ཡོད་རུང་ ཁོང་གིས་འབད་མི་ས་འཇལ་ལཱ་ཚུ་ 
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྟ་རོག་དང་ ཞིབ་
དཔྱད་མཐིལ་ཕིན་སེ་ འབད་ནི་ཨིན། དེ་སེ་ སྦོང་
བརྡར་འབད་ཚར་མི་ ཁྱད་རིག་ལཱ་གི་ འཕྲུལ་རིག་ པ་
ཚུ་ ངོ་སྦོར་ཡོད་པའི་ས་འཇལ་པ་ཟེར་ ངོས་འཛིན་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ངོ་སྦོར་ཡོད་པའི་ས་ཆ་སྤོད་ལེན་
འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ལཱ་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་འགོ་
བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ད་ ཁོང་གི་གྲས་ལས་ ན་གཞོན་
དྲག་གིས་ འབྲུག་རེ་མནྟ་ས་ཆ་སྤོད་ལེན་ཞབས་ཏོག་
ཟེར་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ཚོང་ལཱ་འདི་ 
ལེགས་ཤོམ་སེ་རང་འགོ་དོ་ཡོདཔ་སེ་ བཤད་ནི་འདུག 



ས་གཞི། 2

ད་རེས་ནངས་པ་ འ་ནི་སེ་ཚན་དེ་གིས་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་
གྲངས་༢༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ བ་རིམ་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིནམ་ད་ ཁོང་གི་ལཱ་ལས་བརེན་ རེད་འོག་ནང་ཕག་ལཱ་
གནང་མི་ལས་བདཔ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གི་དབེ་བ་མར་ཕབ་འགོ་
བའི་གནས་སངས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་བཤད་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས།  ད་ལས་ཕར་འབད་རུང་ ངོ་སྦོང་འབད་ཡོད་

པའི་ས་འཇལ་པ་ཚུ་གིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་
འཐབ་མི་གི་ཚོང་འབེལ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་མགོགས་དྲགས་
སེ་ལེན་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་གི་ཞབས་
ཏོག་ཚུ་ ཧེང་སྐལ་རང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་
འབད་ནི་ཨིན་མས། 
ཁོང་ ངོ་སྦོར་ཡོད་མི་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་འཐབ་མི་དང་ ས་

འཇལ་པ་ཚུ་གི་ ཁ་གསལ་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་ཡོངས་འབེལ་ 
འཆར་སྒོ་ https://esakor.nlcs.gov.bt/portal/
public/app/clcprofile ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ 
ཞབས་ཏོག་ལེན་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོང་གི་འབེལ་འཐབ་
ཁ་བང་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས།

མགར་ས་དང་ རི་རང་རོང་ཁག་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐར་འཇལ་ཐེངས་༢པ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐར་འཇལ་ལས་རིམ་ཐེངས་༢ པ་
འགོ་འདྲོན་འཐབ་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་འདི་ མགར་ས་
རོང་ཁག་ནང་སྤི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༥ དང་ རི་རང་
རོང་ཁག་ནང་ སྤི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་ནང་ མཇུག་བསྡུ་
ཡོདཔ་ཨིན། བསྐར་འཇལ་སེ་ཚན་དེ་གིས་ མགར་ས་
རོང་ཁག་ནང་ ས་ཚན་༢༩༢ (ཨེ་ཀར་110.430)
དང་ རི་རང་རོང་ཁག་ནང་ ས་ཚན་1698(ཨེ་ཀར་

ངོ་སྦོར་ལྡན་པའི་ས་འཇལ་པ་ཚུ་གིས་ ངོ་སྦོར་ཡོད་མི་ས་ཆ་སྤོད་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི།

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གིས་ ན་བ་རེད་འོག་ནང་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ས་ཆའི་གོ་བརྡ་སྤོད་པའི་བསྒང་།  

ས་རོ་རོང་ཁག་ནང་ ས་ཆའི་འབེལ་གནད་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤོད་ཡོདཔ། 
སྤི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༠ ལས་༡༤ ཚུན་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གིས་ ས་རོ་
རོང་ཁག་གི་རེད་འོག་༡༠ ནང་ གོ་བ་བརྡ་སྤོད་ཀི་
གཟིགས་སྐོར་ནང་བོན་ཡི། གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་གི་
སྐབས་ལུ་ ད་ཚུན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐར་འཇལ་
ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ རོང་ཁག་༡༧ 
ནང་སའི་སྐིད་སྡུག་ཚུ་གནང་ཡོད་ཟེར་ ས་རོ་གི་མི་
སེར་ཚུ་ལུ་གསུངས་ཡོད།  
ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ས་རོ་རོང་ཁག་གི་ ས་གནས་འགོ་
འཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ མཇལ་འཕད་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ 
ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ 
འཕལ་མགོགས་རང་ ས་རོ་རོང་ཁག་ནང་ སའི་སྐིད་
སྡུག་གནང་འོང་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ 
ས་རོ་རོང་ཁག་ནང་ལུ་ ས་ཆ་དང་འབེལ་བའི་སབས་
མ་བདེ་བའི་གནད་དོན་ དཔེར་ན་ ཐོབ་དབང་ཚད་གཞི་
ལས་བརལ་བའི་ས་འཐེབ་དང་ གཞུང་ས་བཀོལ་
སྤོད་འབད་མི་ ལང་ར་དང་སོག་ཤིང་ཟ་སྤོད་འབད་
ཡོད་མི་ དེས་ལས་ཉེ་འདབ་ཀི་ས་ཇོ་ཚུ་གིས་ཉོགས་
བཤད་བཀོད་མི་གནད་དོན་ མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཡོདཔ་
ལས་བརེན་ཏེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གིས་ སྐི་སྡུག་མ་གནང་པའི་སྔ་གོང་ལས་རང་ 
རོང་ཁག་ནང་གི་ ས་ཆའི་འབེལ་གནད་ཚུ་སེལ་དགོཔ་
ཡོད་ཟེར་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དྲུང་ཆེན་གིས་ མི་སེར་
ཚུ་ལུ་བཤད་ཅི། 

ས་ཆའི་འབེལ་གནད་ཚུ་ མགོགས་སུ་སེ་སེལ་ཐབས་
ལུ་ རེད་འོག་དཀའ་སེལ་ཚོགས་ཆུང་དང་ རོང་ཁག་
དཀའ་སེལ་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ས་
ཆའི་འབེལ་གནད་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་དང་ 
རྐྱབ་སོན་དྲག་ཤོས་ཚུ་བཏོན་དགོ་པའི་གོྲས་འཆར་
བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། རེད་འོག་རེ་རེ་ནང་ རེད་འོག་
དཀའ་སེལ་ཚོགས་ཆུང་རེ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ འགོ་དཔོན་རེ་དང་ ས་འཇལ་
དགོ་པ་ཅིན་ས་འཇལ་པ་རེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
གཏང་ནི་ཨིན།  

དུང་ཆོན་གིས་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་སྐབས་ལུ་ མི་མང་
ཤོས་ཀིས་རང་ ས་ཚབ་དང་ས་ཆ་བརེ་སོར་༢ གོ་བ་
གཅིག་སེ་ལེན་དོ་ཡོད་མི་ལས་བརེན་ མི་སེ་ཚུ་ལུ་ ས་
ཚབ་དང་ས་ཆ་བརེ་སོར་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་ལུགས་ཚུ་
ཡང་ གོ་བ་ཁ་གསལ་སྤོད་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་
སེར་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀི་ས་ཆ་ནང་ ཧམ་འཛུལ་
འབད་ནི་ལས་འཛེམ་སེ་ རང་སོའི་ཁྲམ་འཁོད་ཀི་ས་
ཆ་ཚུ་དོན་སིན་ཅན་སེ་ བཀོལ་སྤོད་འབད་དགོ་པའི་
བཀའ་སོབ་ཚུ་གནང་ཡི། 

3141.369) བསྐར་འཇལ་འབད་ཚར་ཡོདཔ་
ཨིན། 
ས་ཆ་བསྐར་འཇལ་ལས་རིམ་ཐེངས་༢ པའི་སྐབས་ལུ་ 
བསར་བཞག་ཡོད་མི་ དཔེར་ན་ Z  ཟེར་བཀོད་མི་
ས་ཞིང་དང་ སྔར་ཁྲམ་སེ་ལུས་མི་ས་ཆ་TP ས་
འཛགས་ལུས་སོང་མི་ས་ཆ་  བདེན་དཔྱད་མ་འབད་
བའི་ས་ཞིང་ ཉོགས་འཛིང་འཐོན་མི་ས་ཆ་ ས་ཆ་ལྟག་

ཆད་འཐོན་ཡོད་མི་ས་ཆའི་གནད་དོན་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་
འབད་དེ་ སེལ་ཐབས་སྒིགཔ་ཨིན།  
ལས་རིམ་འདི་ ས་འཇལ་གི་སྦོང་བརྡར་འབད་ཡོད་པའི་ 
བསན་སྲུང་དམིག་མི་དང་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
གིས་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན།



བམ་ཚན་༦ པའི་ པར་ཐེངས་༢པ། 3
བུམ་ཐང་རོང་ཁག་གིས་ ས་ཆའི་གནད་དོན་གུར་ སྙན་ཞུ་ཆ་ཚང་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ། 
སྤི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༦ལུ་ བུམ་ཐང་རོང་
ཁག་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ས་ཆའི་འབེལ་
གནད་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ས་ཆའི་གནད་དོན་གུར་ སྙན་ཞུ་
ཆ་ཚང་ཅིག་ གསལ་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གིས་ དྲགོས་རོང་བདག་གིས་གཙོས་
པའི་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་གིས་ བུམ་ཐང་ལས་ཐིམ་ཕུག་
ཚུན་ར་ མི་ངོམ་སེ་ ཁོང་རའི་རོང་ཁག་ནང་གི་ ས་ཆའི་
གནད་དོན་ཚུ་གྲྲཽས་བསྡུར་འབད་བར་ འོང་མི་ལུ་དེ་ལུ་ 
ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཆའི་འབེལ་
གནད་ཚུ་ སེབ་སྒིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁུངས་
གཏུགས་འབད་ནི་དང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ལུ་ སབས་
བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཡོད་མི་ལུ་ བསོད་བསྔགས་ཡོད་
ལུགས་ཚུ་བཤད་ཅི། དེ་བཟུམ་སེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་
འདི་ རོང་ཁག་གཞན་ཚུ་གིས་ བལྟ་བཏུབ་པའི་དཔེ་
བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི། 
གྲོས་བསྡུར་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ར་ དྲུང་ཆེན་
གིས་བུམཙ་ཐང་རོང་ཁག་གིས་ཕུལ་མི་ ས་ཆའི་གནད་
དོན་ག་ར་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་མི་
ཚུགས་འོང་ཟེར་བཤད་ཅི། ག་འཆརཔ་ཟེར་བ་ཅིན་ 
གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ གྲལ་གཏོགས་ཅན་གི་ལས་སེ་
གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོཔ་འདུག་
ཟེར་གསུངས་ཡི།

རོང་ཁག་བདག་སྐོང་ལུ་ མི་མང་ལས་ དཀའ་སྡུག་གི་
ཞུ་ཡིག་ལྷོད་མི་མང་ཤོས་རང་ ས་ཆ་དང་གནད་དོན་
གུར་ཨིནམ་ལས་ ས་ཆ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་གུར་ 
གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ བཀའ་སོབ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཕུལ་བར་བཅར་ཡི་ཟེར་ 
བུམ་ཐང་རོང་བདག་གིས་བཤད་ཅི། 
མི་མང་གི་ས་ཆ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ རང་
བཞིན་མཐའ་འཁོར་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་
གི་ས་གནས་ས་ཁོངས་ནང་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་ལས་བཀག་
བཞག་མི་དང་ ཁྲོམ་གི་འཆར་གཞི་ལུ་བརེན་བཟོ་བཀོད་
དང་ས་ཞིང་ལུ་ཐོ་ཕོག་ཡོད་མི་ ས་གནས་ས་ཁོངས་
འཆར་གཞི་ལུ་བརེན་ ས་ཞིང་སོ་བཤུད་སོང་མི་ ས་ཆ་

གར་སོྤད་དང་ཁྲམ་འཁོད་ཀི་ས་ཆ་གཞུང་ཐུགས་མཁོ་
བཞེས་མི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན། 
མི་སེར་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་བསམ་འཆར་དང་ རེ་འདོད་ཚུ་
ཡང་ རོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སོན་དང་སྦྲགས་
ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཆ་འཇོག་དང་བཀའ་སོབ་ཀི་དོན་
ལས་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་ནུག 
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་དང་ བུམ་ཐང་རོང་ཁག་ཀི་
ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་འདི་ བུམ་ཐང་རོང་ཁག་ནང་
གི་ས་ཆ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ 
གྲོས་ཐག་བཅད་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ མཐལ་འཁྱོལ་ཅན་
ཅིག་སེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་  རྒྱལ་
གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སེ་གི་ དམག་སིད་འོགམ་འཆི་
མེད་རྡོ་རེ་ལུ་ སྤི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༡ ལུ་ རེ་གཟའ་
སེན་པའི་གྲོས་གནས་ ཐེངས་༡༣༦ པ་ནང་ གསལ་
བཤད་གནང་མི་མགོནམོ་སེ་འབོ་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་

མཚན་རགས་ཀི་ཚབ་ལུ ལག་ཐིའུ་རྐྱབ་དགོཔ། 
འབྲུག་གི་འགག་སེ་ནང་ ལག་ཐིའུ་དང་མཚན་རིག་ཅན་
གི་བརག་དཔྱད་མཁས་མཆོག་ དམིག་སིད་འོགམ་ཁོ་ར་
རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
ལས་བེདཔ་ཚུ་ལུ་ ལག་ཐིའུ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་སྐོར་
ལས་ གསལ་ཞུ་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་བ་འབད་ཡོདཔ་
བཞིན་དུ་ བོན་གནང་ཡི། 
ཁོ་གིས་ ལག་ཐིའུ་འདི་ག་ཅི་སབ་ཨིན་ན་དང་ ལག་ཐིའུ་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ བྱུང་རབས་དང་རྒྱབ་ཁུངས་
ཚུ་གསལ་སོན་འབད་ཡི། འཛམ་གིང་ནང་ བཙོན་པ་ཚུ་
གི་ཐོ་ཡིག་དབེ་རིམ་ཕེ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་དང་པ་ ལག་
ཐིའུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ རྒྱ་གར་ཀོལ་ཀོ་ཊ་ལུ་ཡོད་
པའི་ མི་རྒྱུད་རིག་པའི་ལས་ཁང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། ད་
རུང་ ཁོ་གིས་སབ་མི་ནང་ ལག་ཐིའུ་བརག་དཔྱད་ཚུ་ 
དྲང་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཀི་འདུན་ས་ལུ་ སྒྲུབ་བེད་དང་
བདེན་ཁུངས་བསྐལ་ནི་ལུ་ ཟབ་ཞིབ་དང་ཚུལ་དང་
མཐུན་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་ཨིན་མས། 
ང་བཅས་ མི་ངོ་རེ་རེ་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ལག་
ཐིའུ་གི་དཔེ་རིས་ སོ་སོ་སེ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིནད་ད་ 
རང་སྐེས་ཞིནམ་ལས་ མ་ཤི་ཚུན་ཚོད་ འགྱུར་བ་མེད་

པར་སོད་དོ་ཨིན་མས། སྤིར་བཏང་ལུ་ ལག་ཐིའུ་གི་
དཔེ་རིས་༣ ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ གཞུ་དབིབས་ཅནམ་དང་ 
སྒོར་སྒོམ་ དབེ་ལས་ འཁྱིལ་རིསམ་ཚུ་ཨིན་མས། 
ལག་མཐིལ་དང་ རྐང་མཐིལ་ནང་ཡོད་མི་ རི་ཟེ་དང་ 
ཝ་ཤུར་།ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ རྔུལ་ནག་འཐོན་པའི་སྐབས་
ལུ་ ལག་ཐིའུ་གི་དཔེ་རིས་ཚུ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་སེ་བཤད་
ཅི། 
གསལ་ཞུ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་རང་ ལག་ཐིའུ་
ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ ག་དེ་སེ་ལེན་དགོཔ་ཨིན་གི་སྐོར་
ལས་ ལག་ལེན་དངོས་ལྟར་གི་འགྲེམ་སོན་འབད་
ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ དམག་སིད་འོགམ་གིས་ ཚད་ལྡན་གི་
ཐིའུ་རྐྱབ་ནིའི་གནག་རི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ལག་
མཛུབ་ཤུགས་སེ་ཨེབ་ནི་མི་འོངས་ཟེར་ རྒྱབ་སོན་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
དྲན་གསོ།: སྤི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡ ལས་
འགོ་བཟུང་སེ་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་དང་འབེལ་བའི་ ཡིག་
ཆ་དང་གན་རྒྱ་ག་རའི་ནང་ མཚན་རགས་ཀི་ཚབ་ལུ་ 
ལག་ཐིའུ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཁྱབ་སྒགས་
སེལ་ཡོད།



ས་གཞི། 4
པར་གི་མཐོང་སང་: བཀིས་དགའ་ཚལ་ དམིགས་བསལ་ཟུར་གསོག་འགག་སེ་སྦོང་བརྡར་ལྟེ་བ་ནང་ལས་ ཤོ་ཐེངས་17 གིས་ ཀུན་ཚང་སྦོང་བརྡར་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་འོག་གི་ ལས་བེདཔ་3༩ གིས་ ཆུ་ཁ་
བཀིས་དགའ་ཚལ་ དམིགས་བསལ་ཟུར་གསོག་འགག་སེ་སྦོང་བརྡར་ལྟེ་བ་ནང་ལས་ 
ཤོ་ཐེངས་༡༥ པའི་ ཀུན་ཚང་སྦོང་བརྡར་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

སེ་ཚན་འགོ་འཁྲིདཔ་ ཕུར་པ་དབང་ཕྱུག
བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། 

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རིག་སེ་ཚན། >

< ཤོ་ཐེངས་༡༦ པའི་ ཀུན་ཚང་སྦོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི 
༣༦། 
སེ་ཚན་འགོ་འཁྲིདཔ་ བསམ་གྲུབ་རྡོ་རེ།
ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ།
ས་ཆའི་དབིས་འཇལ་སེ་ཚན།
ས་འཇལ་དང་སབ་ཁྲ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ཁུངས། 

ཤོ་ཐེངས་༡༧ པའི་ ཀུན་ཚང་སྦོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་༣༥།> 
སེ་ཚན་འགོ་འཁྲིདཔ་  བསམ་གཏན་དོན་གྲུབ།

ས་ཆ་ཐོ་བཀོདཔ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།
ཁྲོམ་སེ་ས་ཆ་སེ་ཚན། 

ས་ཆ་བདག་སྐོང་དང་འཛིན་སྐོང་སེ་ཚན།

བདེ་ཆེན་ཕུག་ལུ་འགོ་སའི་ལམ་བདའ་སེ་ ཕགས་སྙིགས་བསྡུ་ཡོད།
ཤོ་ཐེངས་༡༧ པའི་ གཅིག་སྒིལ་སྦོང་བརྡར་ལས་རིམ་
ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ལས་བེདཔ་ཚུ་གིས་ སྦོང་
བརྡར་མཇུག་བསྡུ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གིང་
དང་ བདེ་ཆེན་ཕུག་གི་བར་ན་ཡོད་པའི་ འཁོར་ལམ་དང་
རྐང་ལམ་བདའ་སེ་ འཕ྄ག་བརྡར་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོདཔ་ད་ སེ་ཚན་དེ་གིས་ རུལ་མ་བཏུབ་པའི་ཆུ་
ཤོག་དང་ གུ་རམ་གི་སགས་ཀོ་ཚུ་གི་ཕགས་སྙིགས་ཕད་
ཙི་༢༠ ལྷགཔ་ཅིག་ བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལམ་ལུགས་ལྟེ་བ་གིས་གསལ་ཞུ།  
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་
དམངས་གཙོ་ལམ་ལུགས་ལྟེ་བ་གི་ གཞི་བཙུགས་མགོ་
ཆེན་ ཨམ་ སོའིཀ་སེན་པེཀ་ རྡོ་རེ་འདི་ རེས་གཟའ་
སེན་པའི་གསལ་ཞུ་ལས་རིམ་ནང་ སྐུ་མགྲོན་སེ་འབོ་
ཡོདཔ་ད་ འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལམ་
ལུགས་ལྟེ་བ་འདི་ འབྲུག་ལུ་འགོ་དང་པ་ གཞུང་འབེལ་
ལུ་ སྤི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་མི་ ཞི་བའི་མི་
སེ་ལས་ཚོགས་ཅིག་ཨིན།   
ལས་ཚོགས་དེ་གིས་ གལ་ཆེ་བའི་ མནོ་བསམ་བཏང་
ཐངས་ཀི་རིག་རལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ན་
གཞོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ལཱ་འབད་མི་ ཁེབ་ས་མེད་པའི་ལས་སེ་ཅིག་ཨིན་
མས། ལས་ཚོགས་ཀིས་འབད་བ་ཅིན་ གོ་བརྡ་ལེགས་
ཤོམ་སེ་ཐོབ་མི་མི་སེ་ཐོག་ལས་ དམངས་གཙོའི་རིམ་
ལུགས་ སྒིང་སྒིང་དང་ར་བརན་བཟོ་ཚུགས་ཟེར་ཡིད་
ཆེས་བསྐེདཔ་ཨིན་ཟེར་ ཨམ་ སོའིཀ་སེན་པེཀ་ རྡོ་རེ་
གིས་བཤད་ཅི། འབྲུག་ལུ་ དམངས་གཙོའི་རིམ་ལུགས་
ཀི་གཙུག་སེ་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་
ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གཙོ་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཤེས་
ཡོན་དང་ སྦོང་བརྡར་བིན་ནི་ལུ་བརོན་ཤུགས་བསྐེད་མི་ 
ལས་ཚོགས་འགོ་དང་པ་དང་ དེ་རང་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་

མ་ཚད་ དུས་མཉམ་ལུ་ པར་སྐྲུན་འབད་མི་དང་རྒྱང་
བསྒགས་འབད་མི་་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་ཚུལུ་ དམངས་
གཙོའི་རིམ་ལུགས་ཀི་གཞུང་སྐོང་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀི་
གྲལ་གཏོགས་འབད་ཐངས་ཀི་ གཞི་ར་དང་ལག་ལེན་
གུར་ཤེས་ཡོད་དང་སྦོང་བརྡར་བིན་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་
ཨིན་མས།   དེ་མ་ཚད་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་ 
མི་མང་གྲོས་བསྟུན་ དམངས་གཙོའི་རིམ་ལུགས་ནང་
བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ་པའི་གཞི་ར་ དེ་ལས་ མི་མང་

དང་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་འགན་ཁུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལས་
རིམ་ས་ཚོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  
རེས་གཟའ་སེན་པའི་ལས་རིམ་ནང་ ཞི་བའི་མི་སེ་ལས་
ཚོགས་ཅིག་གི་མདོ་ཆེན་ ཨམ་ སོའིཀ་སེན་པེཀ་ རྡོ་རེ་
གི་གསལ་ཞུ་ལུ་བརེན་ཏེ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལཱ་
འབད་མི་ལས་བེདཔ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་དམངས་གཙོ་རིམ་
ལུགས་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ལྟེ་བ་གི་སྐརོ་ལས་ཤེས་ཚུགས་ནི་
ལུ་ གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། 

བུམ་ཐང་ཁྲོམ་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་རིས་སྤོད་འབད་ཡོདཔ། 
སྤི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༩ ལུ་ དྲགོས་རོང་
བདག་གིས་ ཐུམ་ཐང་ཁྲོམ་ཁར་སོད་མི་ས་ཇོ་ཚུ་ལུ་  
ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་ རིས་སྤོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
ས་ཇོ་ཚུ་ལུ་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ རིས་སྤོད་མ་འབད་
པའི་ཧེ་མ་ རོང་ཁག་ས་ཆ་བཀོད་དཔོན་ ལྟའུ་ཚེ་རིང་
གིས་ བུམ་ཐང་ཁྲོམ་གི་ སྤིར་བཏང་ས་ཆའི་བརྡ་དོན་
གུར་གསལ་ཞུ་འབད་ནུག། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཁྲོམ་ཁར་
སོད་མི་ས་ཇོ་ཚུ་ལུ་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་འཐབ་མ་ཆོག་པའི་
བཀག་ཆ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཆ་མེད་བཏང་སེ་ ལག་
ཁྲམ་གསརཔ་ཐོབ་མི་ས་ཇོ་ཚུ་གིས་ ཡོངས་འབེལ་རིམ་
ལུགས་ ཨི་ས་སྐོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ ས་ཆ་སྤོད་
ལེན་གི་བ་རིམ་ཚུ་འཐབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམས།  

བུམ་ཐང་རོང་བདག་གིས་ ཁྲོམ་སེ་ངོ་ཚབ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་རིས་སྤོད་འབད་བའི་བསྒང་།  
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ལ་ོབསར་གཞུང་སྐངོ་མཆགོ་འགྱུར་ག་ིསྤུས་ཚད་དབ་ེཞིབ་འབད་ནི་གཞི་བཀདོ་སྐརོ་ལས་ག་ོབརྡའ་ིལས་རིམ། 
སྤི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་
ཡིག་ཚང་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ གཞུང་སྐོང་མཆོག་འགྱུར་
སེ་ཚན་གི་ ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གོངམ་ རྣམ་རྒྱལ་
དབང་ཕྱུག་གིས་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་་ལས་
བེདཔ་ཚུ་ལུ་ ལོ་བསར་གཞུང་སྐོང་མཆོག་འགྱུར་གི་
སྤུས་ཚད་རག་ཞིབ་འབད་ནིའི་གཞི་བཀོད་གུར་ གོ་
བརྡའི་ལས་རིམ་དང་འབེལ་ གསལ་ཞུ་འབད་ཡི།   
སྤུས་ཚད་དབེ་ཞིབ་ཀི་གཞི་བཀོད་བཟོ་དགོ་པའི་ རྒྱབ་
ཁུངས་འདི་ གཞུང་གི་ལས་སེ་ཁག་གི་གྲུབ་འབས་ དབེ་
ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། ཧེ་མ་
འབད་བ་ཅིན་ ལོ་བསར་གཞུང་སྐོང་མཆོག་འགྱུར་གི་
ལས་སའི་གྲུབ་འབས་གུར་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ འཆར་
གཞི་དང་མཐུན་པའི་ལོ་བསར་གི་ལས་འཆར་མེད་པའི་
དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐོན་ནུག ལས་སེ་ཚུ་གི་འགན་དབང་ངོ་
མ་ཚུ་ ལོ་བསར་གི་གྲུབ་འབས་སེ་ དམིགས་གཏད་མ་
བསྐེད་མི་དང་ ལོ་བསར་གི་གྲུབ་འབས་གསལ་རི་རི་
མེདཔ་མ་ཚད་ འཆར་དངུལ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་
སྒིག་མེད་པའི་ གདོང་ལེན་ཚུ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ལྷག་པར་དུ་ ལོ་བསར་གཞུང་སྐོང་མཆོག་འགྱུར་གི་ 
ལྟ་རོག་དང་ འགན་འཁྲི་ཚུ་སྒིང་སྒིང་ཅིག་མེདཔ་མ་ཚད་
ལོ་བསར་གི་འཆར་དངུལ་དང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གི་
དམིགས་ཡུལ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་སྒིགས་མེད་མི་
ལས་བརེན་ ལས་བེདཔ་ཚུ་གི་ལས་ས་དང་ ལས་སེ་ཚུ་
གི་ལས་ས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་རགས་མ་མཐུན་པའི་
དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུང་ནུག
ལོ་བསར་གཞུང་སྐོང་མཆོག་འགྱུར་གི་སྤུས་ཚད་དབེ་
ཞིབ་འབད་ནིའི་གཞི་བཀོད་འདི་ སྤིར་བཏང་གི་ ལོ་
བསར་གཞུང་སྐོང་མཆོག་འགྱུར་ཡར་དྲག་གཏང་

ཐབས་ཨིནམ་ད་ ལས་སེ་ཚུ་གིས་སྐུགས་ཚད་མར་ཕབ་
འབད་ནིའི་དོན་ལས་མེན་ཟེར་ རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་
གིས་བཤད་ཅི། 
ཁོ་གིས་སབ་མི་ནང་ སྤིར་བཏང་ལུ་ ལོ་བསར་གཞུང་
སྐོང་མཆོག་འགྱུར་གི་སྤུས་ཚད་དབེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ 
དབེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རང་གི་མནོ་བསམ་དང་
འཁྲིལ་འབད་ནི་དེ་ མར་ཕབ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་
ཅིག་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།
གཞི་བཀོད་འདི་གིས་ ཁ་འཆམ་འབྱུང་ཡོད་མི་ ལོ་
བསར་གཞུང་སྐོང་མཆོག་འགྱུར་གིསྤུས་ཚད་འཇལ་མི་
ཚད་གཞི་གུར་ མཐོ་ཚད་ཀི་བརྡ་སོན་བིན་ཚུགས་ནི་

ཨིནམ་ད་ ནི་བཟུམ་གི་ གཞི་བཀོད་ཅིག་མེད་པ་ཅིན་ 
གཞུང་སྐོང་མཆོག་འགྱུར་གི་སྤུས་ཚད་འདི་ དབེ་ཞིབ་
འབད་མི་ རང་སའི་མནོ་ཐངས་འཁྲིལ་འགོ་ནིའི་ཉན་ཁ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དབེ་ཞིབ་ཀི་གཞི་བཀོད་འདི་ལུ་
བརེན་ ལས་འཆར་བརམ་པའི་སྐབས་ལུ་ རལ་བཏོན་
ཐོག་བཟོ་ནི་དང་ མཐའ་མཇུག་གི་ ལོ་བསར་གཞུང་
སྐོང་མཆོག་འགྱུར་གི་ སྐུགས་ཚད་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐེད་
ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ གཞི་བཀོད་འདི་ ལས་སེ་ཚུ་
གིས་ ལོ་བསར་གཞུང་སྐོང་མཆོག་འགྱུར་བཟོ་བའི་
སྐབས་ལུ་ རང་གིས་འབད་ དབེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་
པའི་ དྲན་ཐོ་ཅིག་སེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པས།

ས་ཆའི་ཞབས་ཏོག་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ ལམ་སོན་གསརཔ་གསུམ་བཟོ་ཡོདཔ།  
ཆུ་ཞིང་ལས་ཁྱིམ་ས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས།: ཆུ་ཞིང་ལས་
ཁྱིམ་ས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཐངས་ཀི་ལམ་སོན་
༢༠༡༩ ཅན་མ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་
ཆུ་ཞིང་ཚུ་ཉམས་སྲུང་དང་ མར་འབབ་འགོ་ནི་ལས་ཚད་
འཛིན་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།
གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཆ་འཛིན་སྐོང་།: རྒྱལ་ཡོངས་ས་
ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཁྲམ་
བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆའི་ཡིག་རིགས་དང་ ཡིག་ཆ་
རིངམ་ཚུ་ སོང་ཕག་ལས་བཅད་དེ་ཡོདཔ་ལས་བརེན་ 

ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ག་རའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་
ཚུ་ གོ་རིམ་ལྡན་པའི་བདག་སྐོང་དང་བརྒྱུན་སྐོང་འཐབ་
ནིའི་དོན་ལས་ གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཆའི་ལམ་སོན་
འདི་གསརཔ་བཟོ་ཡོད།
རྩྭ་འབོག་ས་འཇལ་གི་ལམ་སོན་: རྩྭ་འབོག་གི་ས་ཆ་
འཇལ་ནིའི་དོན་ལས་ དགོས་མཁོ་བའི་འཕྲུལ་རིག་གི་
ཁྱད་ཆོས་ དཔེར་ན་ ས་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་དང་ ཐབས་
ལམ་ བ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་ མི་སོབས་ཚུ་ག་བཟུམ་ར་
དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་ རྩྭ་འབོག་ས་འཇལ་

གི་ལམ་སོན་བཟོ་ཡོད།
ལམ་སོན་དེ་གིས་ སྤིར་བཏང་ལུ་ འཐོན་ཁུངས་ཀི་ས་
འཇལ་འབད་ནི་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་བདེ་སྒིག་
བཟོ་ནི་ རྩྭ་འབོག་འཛིན་སྐོང་འཆར་གཞི་ལྟ་རོག་འབད་
ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན། ད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཀི་གནས་ཚད་ཁར་འབད་བ་ཅིན་ ས་ཆའི་འཐོན་ཁུངས་
ཡུད་བརན་སེ་བཀོལ་སྤོད་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐེདཔ་ཨིན།
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ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ ས་འཇལ་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན་རིས་ཏེ་ ལས་བེདཔ་བརྒྱད་ཀིས་ ཀོ་རི་ཡ་ལུ་
ཡོད་པའི་ འཛམ་གིང་ཚན་རིག་དང་གཏེར་རས་འོཐན་
ཁུངས་གཙུག་སེ་ནང་སེ་ སྤི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༧ ལས་
༢༦ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་༡༠ གི་རིང་ ཚད་གཞི་ས་མང་
གུར་ཐག་ཆོད་དབེ་དཔྱད་(ཨེམ་སི་ཌི་ཨེ་)གི་ སྦོར་
བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན།  
སྦོང་བརྡར་ལས་རིམ་གི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་ར་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་བཀོལ་སྤོད་ས་ཁོངས་བཅད་མཚམས་བོཟ་

ཚད་གཞི་ས་མང་གུར་ཐག་ཆོད་དབེ་དཔྱད་(ཨེམ་སི་ཌི་ཨེ་) ཀི་སྦོང་བརྡར་འབད་ཡོདཔ།
ནིའི་དོན་ལས་ ཚད་གཞི་ས་མང་གུར་ཐག་ཆོད་དབེ་དཔྱད་
འབད་ནིའི་ ལོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་
ཨིན།
སྦོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་ ཚད་གཞི་ས་མང་གུར་ཐག་
ཆོད་དབེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
ཨིན་མི་ གོ་རིམ་ཅན་གི་དབེ་དཔྱད་(ཨེ་ཨེཆ་པི་)སྐོར་
ལས་ལྷབ་སྦང་འབད་ནུག གོ་རིམ་ཅན་གི་དབེ་དཔྱད་
ཀིས་ ཚད་གཞི་རེ་རེ་ལུ་ ཚད་གཞི་གཞན་དང་ཕདཔ་ད་
ཁྱད་པར་དང་ ཁག་ཆེ་ཧིང་གི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་གི་དོན་

ལས་ ཐག་ཆོད་མི་དབང་ཁྱབ་ཅན་ལུ་ གདམ་ཁ་བིནམ་
ཨིན་པས།   
སྦོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ འཛམ་
གིང་ཨང་གནས་ཅན་གི་གྲོས་གནས་(global digital forum) 
གནད་སྡུད་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཐངས་དང་ སང་བརན་བ་
རིམ་འཐབ་མི་ཉན་ཆས་མ་འདྲཝ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ 
སང་བརན་བ་རིམ་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ལྷབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ཉན་ཆས་གསརཔ་ དཔེར་ན་ ཨེསི་ཨེ་ཇི་ཨེ་དང་ ཨི་
ཨར་སབ་ཁྲ་བཟོ་མི་ཨེསི་ཨེན་ཨེ་པི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
ཡང་ ལྷབ་སྦང་འབད་ནུག
ས་ཆ་འདི་ ཁྲོམ་དང་གྲོང་གསེབ་ནང་སོད་མི་ཚུ་གི་མི་སེ་
དཔལ་འབོར་གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལས་མེད་ཐབས་མེད་
པའི་ གཞི་གམ་ཨིནམ་ད་ ལས་སེ་སོ་སོ་གིས་ལས་ས་
མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ས་ཆ་མཁོ་འདོད་བསྐེད་མི་
མདོ་འགྲན་ཅན་སེ་ཡོདཔ་ལས་བརེན་ འབྲུག་གི་ཉན་ཁ་
ཆེ་བའི་སྐེ་ལྡན་རིགས་ས་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་
གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརེན་ རྒྱལ་
ཁབ་ཡོངས་རོགས་ཀི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བཀོལ་སྤོད་
བཅད་མཚམས་བཟོ་ནིའི་ ལས་འགུལ་བསར་སྤོད་
འབད་ནི་ལུ་ ཚད་གཞི་ས་མང་གུར་དབེ་དཔྱད་ཀིསྦོང་
འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཕན་ཐོགས་སོམ་སེ་རང་ བྱུང་ཚུགས་
པའི་རེ་བ་བསྐེད་ཡོད།  

ཨེམ་སི་ཌི་ཨེ་སོན་མི་སོབ་སོན་པ་དང་ སྦོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ།

སིའུ་ཟ་ལེནཌི་ལུ་ཤེས་ཡོན་བརེ་སོར་གི་བལྟ་སྐོར། 
སྤི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༦ལས་༣༡ ཚུན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་
ཆ་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གིས་གཙོས་པའི་འཐུས་མི་དྲུག་
འབད་མི་སེ་ཚན་ཅིག་གིས་ འཛམ་གིང་དངུལ་ཁང་གིས་
ཨར་ཨི་ཌི་ཌི་པཱལསི་ལས་རིམ་ནང་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐོར་
ཐོག་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆའི་བཀོལ་སྤོད་བཅད་མཚམས་
བཟོ་ནིའི་ལས་འགུལ་དོན་ལས་ སིའུ་ཟ་ལེནཌི་ལུ་ཤེས་
ཡོན་བརེ་སོར་གི་བལྟ་སྐོར་ནང་སོང་ཡོདཔ་ཨིན། འཐུས་
མི་སེ་ཚན་དེ་ནང་  ཆོས་ཚན་ས་མང་གི་ཁྱད་རིག་ 
དཔེར་ན་ སིད་བྱུས་བཟོ་མི་དང་ གྲོས་ཐག་གཅོད་མི་
བཀོད་ཁྱབ་དང་ འཆར་གཞི་བརམ་མི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་
དཔོན་ ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ ས་ཆ་
བཀོད་དཔོན་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། 
བལྟ་སྐོར་གི་དམིགས་དོན་ངོ་མ་ར་ འབྲུག་ལུ་ ས་ཆའི་
བཀོལ་སོྤད་ཀི་ས་ཁོངས་བཅད་མཚམས་བཟོ་ནིའི་ལས་
འགུལ་ཡོད་མི་འདི་ སིའུ་ཟ་ལེནཌི་ལུ་ས་གནས་ཁའི་
ཉམས་མོངས་ཐོབ་ནི་དང་ ས་ཁྱོན་གཞུང་སྐོང་ལམ་

ལུགས་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གོྲས་བསྟུན་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ས་ཁྱོན་དང་འབེལ་བའི་འཆར་
གཞི་བཟོ་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ འཛིན་སྐོང་

འཐབ་ནི་ཚུ་ འཛམ་གིང་ནང་ལུ་དཔེ་བལྟ་བཏུབ་མི་དྲག་
ཤོས་ སིའུ་ཟ་ལེནཌི་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཟུམ་ གཞན་
ག་ཏེ་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས།
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ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ།
༡ “གཞན་དོན་བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་ས་ཆ” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ གཞན་དོན་བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ 
   དང་འཁྲིལ་མི་ས་ཆ་གང་རུང་ལུ་གོ། 
༢ “གཞན་དོན་བཀོལ་སྤོད་ནང་ཡོད་པའི་སའི་ཇོ་བདག་” ཟེར་མི་འདི་ གཞན་དོན་བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་ས་ཆའི་བདག་དབང་ཡོད་མི་ སའི་ཇོ་བདག་  
   ཡངན་ ཁོ་རའི་དབང་ཚད་སྤོད་པའི་མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་གོ།

༣ “སོག་ཤིང་” ཟེར་མི་འདི་ འདབ་མ་སོག་བསགས་ནི་དང་འཕྱག་ནི་གི་དོན་ལུ་གླ་ཁར་བཏང་མི་གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་འོག་གི་ས་ཆ་ལུ་གོ། 

༤ “ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ” ཟེར་མི་འདི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་གཞུང་གིས་ཐུགས་མཁོར་བཞེས་མི་སའི་ཇོ་བདག་ལུ་ ས་ཚབ་སྦེ་སྤོད་མི་རྒུད་ 
   འཐུས་ལུ་གོ།

སྤིར་བཏང་གི་བསམ་གཞི།
པདྨ་ཚེ་དབང་། དྲུང་ཆེན།

རོམ་སྒིག་དང་སྐད་སྒྱུར།
དགུང་སངས་དབང་འདུས།

ཞུན་དག་པ།
འཇིགས་མེད་རྡོེ།

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་།

སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་འཁྲི།
འཛགས་ལུས་ཞུགས་མི་ས་ཆའི་ཐོབ་དབང་།
དོན་ཚན་༡༡༡ པ། གྲོང་གསེབ་ནང་གི་ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཞིང་གཉིས་ གལ་སྲིད་དངོས་མཐོང་ལུ་ གཅིག་ཁར་སྦྱེལ་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་  
  ས་ཆའི་དབྱེ་བ་གཅིག་དང་ སའི་ཇོ་བདག་གཅིག་གི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ སའི་ཇོ་བདག་གི་བོ་ 
  འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ལུ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཏེ་་ཞིང་གཅིག་གུར་བསྡབ་ཆོག

དོན་ཚན་༡༡༢ པ། གལ་སྲིད་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ས་ཞིང་གཅིག་ཁར་བསྡབ་ནི་དང་ གཅིག་ཁར་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ས་ 
  ཆ་མཉམ་སྡེབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ཡངན་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

ས་མཚམས་ནང་བཟོ་བཀོད། 
དོན་ཚན་༡༡༣ པ། ས་ཞིང་གཉིས་ཀྱི་སམཚམས་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆུ་གཡུར་འདི་ སའི་ཇོ་བདག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་དབང་དགོ།
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