
       



        

        ན་ཧིང་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཁར་ལུ་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཚ་གྱང་དང་ སྟབས་མ་བདེཝ་གི་སྐོར་
ལས་ དུམ་གྲ་ཅིག་སླབ་ཅི། དུས་ཅི་ཡང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་སྦེ་ར་ སླབ་པ་ཅིན་ ན་ཧིང་དང་ གཞེས་ཧིང་གི་བར་ན་ལུ་ ང་བཅས་
རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བུ་ལོན་དེ་ ཡར་འཛེགས་འགྱོ་ དེ་བསྒང་ཡང་ ཚ་གྱང་ལང་ཡི།

རུ་པི་མ་ལང་པའི་ དཀའ་ངལ་ཐོན་པའི་བསྒང་ལསན་ དངུལ་ཁང་ཚུ་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་ ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ ཡར་འཛེགས་ཏེ་སྦེ་ དེ་
མ་ཚད་ མི་བུ་ལོན་མེདཔ་འདིན་ ག་ཡང་མིན་འདུག། བུ་ལོན་གྱི་སྐྱེད་དེ་ ཡར་འཛེགས་པའི་བསྒང་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ག་ར་ ཚ་
གྱང་སྦོམ་སྦེ་འབག་སྟེ་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་ས་ དེ་སྦེ་ཚོར་ཡི། དེ་གི་བྱེམ་དེ་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ མ་སངས་པས། ཨིན་རུང་དུས་ཡུན་ཐུང་
ཀུ་ཅིག་ནང་ང་བཅས་རང་གཞུང་གི་སྦེ་ལོ་ལྔའི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནི་སྦེ་འཆར་དངུལ་ཚུ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྒྲུབ་ ནང་ནང་ལས་འཐོནམ་
ཚུགསཔ་ཅིག་ནང་ནང་ལས་བཏོན་ མ་ལང་མི་འདི་མཐུན་འབྲེལ་དང་ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཕྱི་ལས་འབག་འོང་
འདི་སྦེ་ང་བཅས་རང་འཆར་གཞི་བཅུ་གཅིག་པའི་འཆར་དངུལ་འདི་ཐེར་འབུམ་ ༢༡༣.༩ འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྒྲུབ་གནང་ནུག།

དེ་བ་ལྷག་སྟེ་ ཧེ་མ་ལས་ གཞི་བཙུགས་གནང་མི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ འཕྲུལ་ཁང་ ༤ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ཨང་ ༡ པ་ ༢ 
པ་ མང་སྡེ་ཆུ་དང་ དར་དཀར་ཆུ་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ཡང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་སྦེ་ ཐོགས་ཆགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སྔར་བ་
ལྷག་ ཕྱག་ལཱ་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མཛད་གནང་སྟེ་ ད་རུང་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་ རྩིབས་བརྒྱད་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་ཐོགས་
པའི་ ཁོ་ལོང་ཆུ་གི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ཕྱག་ལཱ་གནང་ནི་དེ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།

ད་ལས་ཕར་ ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་ ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ ད་རུང་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ ཐེབས་བཙུགས་དགོ་པ་ཅིན་ གློག་མེ་ལས་
འགུལ་ ༤ གི་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་མཛད་དེས། གཞུང་གི་ལཱ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རངས་ དགའ་ཚོར་དང་ རྒྱབ་
སྐྱོར་སྦོམ་སྦེ་ར་ཡོད།

ལོ་གཅིག་བ་ལོ་གཅིག་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕྱག་ལཱ་དེ་ མང་སུ་མང་སུ་ཅིག་ཐོན་དོ། དཔྱེ་འབད་སླབ་པ་ཅིན་ འཆར་
གཞི་ ༩ པའི་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ་ དེ་བསྒང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་དེ་ ཐེར་འབུམ་ ༧༠ ཐམ་པ་ གློག་
མེ་ལས་འགུལ་ ༡ དར་ལ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དེ་ གཞི་བཙུགས་གནང་ཡི།

འཆར་གཞི་ ༡༠ གྱི་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་དེ་ ལོག་ལྟབ་ཀྱིས་ ཡར་སེང་འབད་དེ་ ཐེར་འབུམ་ ༡༤༦ དང་ གློག་མེ་ལས་
འགུལ་ ༤ གི་ ཕྱག་ལཱ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། འཆར་གཞི་ ༡༡ གི་ ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ་ ད་རུང་ར་ འཆར་དངུལ་
དེ་ ཡར་སེང་སྟེ་ ཐེར་འབུམ་ ༢༡༣ ལྷགཔ་ཅིག་དང་ ཧེ་མ་ལས་ར་ཡོད་མི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་༤ གི་ ཕྱག་ལཱ་འཕྲོ་མཐུད་
མཛད་ནི། ད་རུང་ ཁོ་ལོང་ཆུ་གི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་དེ་བཀལཝ་ད་ ༥ ད་རུང་ ༤ དེ་ཅིག་ ཕྱག་ལཱ་འགོ་བཙུགས་གནང་པ་
ཅིན་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གློག་མེའི་ལས་འགུལ་ར་ ༩ དེ་ཅིག་གི་ འགན་ཁག་བསྣམས་ཏེ་ ཕྱག་ལཱ་
མཛད་དགོ་པས།

གཅིག་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ མེདཔ་བ་འདི་ ཡོདཔ་ར་དྲག་ཟེར་ར་མནོཝ་མས། ཉུངམ་བ་འདི་ མངམ་ར་དྲག་འོང་། ཨིན་ཏེ་ར་འབད་
རུང་ གཅིག་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ ཕྱག་ལཱ་དེ་ མངམ་མངམ་ཐོན་པའི་བསྒང་ལས་ དེ་དང་བསྟུན་བསྟུན་པའི་ ཉེན་ཁ་དེ་ ཡོད་ར་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་
༡༠༧ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་གནང་མི་གསུང་བཤད། ༼ཟུར་འདོན༽



ཡོད། ཉེན་ཁ་དང་བསྟུན་བསྟུན་པའི་ འགན་ཁག་དེ་ འབག་ཚུགསཔ་སྦེ་ སྡོད་ནི་དེ་ཁག་ཆེ། 

ང་བཅས་ག་ར་གི་ རེ་བ་རེ་ཆེ་དེ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ གི་ཕྱག་ལཱ་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགྱོ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་ནི་ཡང་མ་ཐོན་ 
ཉེན་ཁ་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ མཇུག་མཐའན་མཇུག་ལུ་ ལོ་ ༥ གི་ འདྲ་མཉམ་མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ གོང་འཕེལ་ཕྱག་ལཱ་ལས་
བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་ལུ་ ཕན་ཐོགསཔ་སྦེ་ བཞག་ནི་དེ་ཨིན།

དམིགས་ཡུལ་གྱི་ དོན་གྲུབ་དགོ་པ་ཅིན་ ང་ར་གིས་ བལྟཝ་ད་འདི་ ཧེ་མ་བ་ལྷགཔ་ཁག་ཆེཝ་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་དེ་ 
གཙོ་བོ་བཏོན་དགོ་ནི་ཨིན་པས། གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ལུ་བརྟེན་ འཐུས་ཤོར་སོང་པ་ཅིན་ ང་བཅས་འབྲུག་ལུང་པ་ལུ་ ག་དེམ་
ཅིག་ཡོད་རུང་ར་ ལང་ཡི་ཟེར་ མི་འོང་ནི་མས། འདི་འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་ལས་ཕར་འགོ་བཟུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་
ད་ སྔར་བ་ལྷགཔ་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་དེ་ བརྩོན་ཤུགས་བཏོན་དགོཔ་འདུག།

ད་རུང་ ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ་ དགག་བཤེར་དང་ ཚད་མཉམ་དང་ དྭངས་གསལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཕྱག་ལཱ་
མཛད་པའི་གུ་ ད་རུང་ དེའི་འགན་ཁག་དེ་ཡང་ གཞུང་ ༡ ལུ་ ཕོགཔ་ཨིན་ཟེར་ མནོ་བསམ་དེ་སྦེ་ གཏང་ནི་མི་འོང་། འགན་
ཁག་དེ་ ང་བཅས་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཕོགཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་རའི་ མི་སེར་གྱིས་ བརྩོན་ཤུགས་
བཏོན་ནི་དེ་ཁག་ཆེ།

ད་ལས་ཕར་ ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ་ ང་ར་གིས་ བལྟཝ་ད་འདི་ 
ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཤོས་དེ་ ངན་ལྷད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་འཐོན་ག་ཟེར་ དེ་
སྦེ་མནོཝ་མས། ལྟ་མ་ ངན་ལྷད་ལས་བརྟེན་ཏེ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕྱག་ལཱ་ལུ་ ཐོ་མི་ཕོག་ག་ཟེར་ ཚ་གྱང་དེ་སྦེ་ ལངམ་
མས། དཔྱེ་འབད་སླབ་པ་ཅིན་ གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་

སེར་གྱི་ མཐའ་དོན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ འཆར་གཞི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བརྩམ་གནང་འོང་། འཆར་གཞི་དང་བསྟུན་བསྟུནམ་གི་ 
འཆར་དངུལ་དེ་ འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཏོན་འོང་། འདི་འབདཝ་ད་ ཕྱག་ལཱ་དེ་ མང་ར་མང་སྟེ་ཕར་དང་ཚུར་སྦེ་ གཟིགས་དགོཔ་
ད་ལུ་ ལྟ་མ་ མི་རེ་གཉིས་ཀྱིས་ འཐུས་ཤོར་སོངན་ ཟད་འགྲོ་མང་རབས་ཅིག་ འཕྲོ་བརླག་གཏང་ ཕྱག་ལཱ་འདིན་ དུས་ཚོད་
ཁར་ མཛད་མ་ཚུགས། མཛད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ད་རུང་ དམིགས་ཡུལ་དང་བསྟུན་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཅིག་ མ་བཏོན་པ་ཅིན་ 
མཇུག་མཐའན་མཇུག་ལུ་ ང་བཅས་རའི་ མི་སེར་ཚུ་ བློ་ཕམ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ གཞུང་ལུ་སྐུ་གྱོང་བཀལ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་
ཡོད།

ངན་ལྷད་ཟེརཝ་ད་ལུ་ ངན་ལྷད་ཆུང་ཀུ་དང་ ངན་ལྷད་སྦོམ་ཟེར་ མི་མཐོངམ་མས། ངན་ལྷད་དེ་ ངན་ལྷད་སྦེ་ར་བཞག་དགོ། ད་
རུང་ འཐུས་ཤོར་བའི་བསྒང་ལས་ མི་སྦོམ་དང་མི་ཆུང་ཀུ་ རྒྱབ་ཐག་ཡོད་མི་དང་ རྒྱབ་ཐག་མེད་མི་ དེ་སྦེ་ཡང་ མི་མཐོངམ་
མས། འཐུས་ཤོར་སོང་པ་ཅིན་ ག་ཨིན་ཏེ་ར་འབད་རུང་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ཁྲིམས་གཅིག་ལུ་ གནས་ནི་དེ་ཁག་ཆེ།

ངན་ལྷད་ལུ་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཅིག་མཐོངམ་མས། དེའི་ཉེན་ཁ་དེ་ སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་འོང་། ག་ར་གིས་ ཤེས་ས་དང་མཐོང་ས་ 
ཡངན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ ཡངན་ འཐུས་ཤོར་གྱི་ལཱ་ མ་འཇའ་སི་སི་དེ་ མཐོངམ་ད་ལུ་ འ་ནི་བསྒང་ ཁྱད་མེདཔ་ བཟུམ་སྦེ 
གདོང་ལེན་མ་འབད་ བརྩི་བདག་མ་གཏང་ ཡངན་ ཁག་མ་ཆེཝ་བཟུམ་སྦེ་ དེ་སྦེ་བཞག་ད་པ་ཅིན་ མི་ལེགས་ཤོམ་ ཤ་ཚ་མི་ 

“ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ་ ང་ར་གིས་ བལྟཝ་
ད་འདི་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཤོས་དེ་ ངན་ལྷད་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ མི་འཐོན་ག་ཟེར་ དེ་སྦེ་མནོཝ་མས”



འགན་ཁག་འབག་མི་ ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ སེམས་ཤི་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་ཡོད། མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཀྲམ་ཀྲེམ་བཙོང་སྟེ་ ལཱ་མ་
འབད་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ འགན་ཁག་འབག་ ཕངས་སེམས་བསྐྱེད་ ཕྱག་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་
ཞུ་ ད་རུང་ མཇུག་མཐའན་མཇུག་ལུ་ གོ་སྐབས་འཐོབ་རན་པའི་བསྒང་ལསན་ དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བར་ ག་ར་ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་ 
དེ་སྦེ་ཡར་སོང་པ་ཅིན་ འ་ནི་བསྒང་ལས་ཡང་ རོགས་ཕྱག་ཞུ་མི་གི་མི་ འགན་ཁག་འབག་མི་གི་མི་ མནོ་ཤེས་མི་གི་མི་ཚུ་ བློ་
ཕམ་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ཡོད། འདི་འབད་དེ་གིས་ར་ ད་ལས་ཕར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ ཁག་ཆེཝ་དེ་ ངན་ལྷད་སྦོམ་
སྦོམ་ཆུང་ཆུང་ལུ་ མ་བལྟ་བར་ ངན་ལྷད་དེ་ ངན་ལྷད་སྦེ་བཞག་ནི་ ངན་ལྷད་དེ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་ མི་འཐུས་ཤོར་སོང་པ་
ཅིན་ དམ་བཏགས་ནི་དེ་ཁག་ཆེ། 

དེ་དང་གཅིག་ཁར་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕྱག་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ཞུ་མི་ གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་ཡོད། ང་
བཅས་རའི་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་ མནོ་ཤེསཔ་ 
འགན་ཁག་འབག་ཤེས་ ཕྱག་ཞུ་ཤེས་ ང་བཅས་
རའི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་ལུ་ ཕྱག་ཞབས་ཏོག་
ཞུ་མི་ཚུ་ལུ་ བཀྲིན་བསམ་ནི་ གདོང་ཁར་བཏོན་ནི་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དེ་ གནམ་
མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ། 

ད་ལས་ཕར་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ མི་སེར་གྱི་ 
གདོང་ཁར་གྱི་ལམ་དེ་ ན་ཧིང་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ཨིན་ གྱེན་གཟར་དྲགས་དང་ ལྗིད་ཆེ་དྲགས་ག་ར་ འོང་ནི་མས། ཨིན་ཏེ་ར་
འབད་རུང་ འབད་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་མི་དེ་ ང་དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ མནོ་ར་མི་མནོ་བས། ང་བཅས་ཀྱིས་འབད་ཚུགས་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ་ གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་ གཟིགས་ཞིནམ་ད་ གོ་སྐབས་དེ་ འཕྲོ་བརླག་མ་
གཏང་པར་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕན་ཐོགསཔ་སྦེ་བཞག་ཚུགས།

             

“ངན་ལྷད་ལུ་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཅིག་མཐོངམ་མས། དེའི་ཉེན་
ཁ་དེ་ སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་འོང་། ག་ར་གིས་ ཤེས་ས་
དང་མཐོང་ས་ ཡངན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ ཡངན་ འཐུས་
ཤོར་གྱི་ལཱ་ མ་འཇའ་སི་སི་དེ་ མཐོངམ་ད་ལུ་ འ་ནི་བསྒང་ 
ཁྱད་མེདཔ་ བཟུམ་སྦེ གདོང་ལེན་མ་འབད་ བརྩི་བདག་
མ་གཏང་ ཡངན་ ཁག་མ་ཆེཝ་བཟུམ་སྦེ་ དེ་སྦེ་བཞག་ད་
པ་ཅིན་ མི་ལེགས་ཤོམ་ ཤ་ཚ་མི་ འགན་ཁག་འབག་མི་ 
ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ སེམས་ཤི་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་ཡོད”



དྲངས་དཔོན་ཚུ་ལུ།  

༡༽  “རྩོད་གཞི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་དང་ཁག་མང་པོ་ཇི་ལྟར་ཡིན་
རུང་ ཞག་གྲངས་ ༡༩༨ རྩ་གཏན་ནས་འགོར་དགོས་པ་མེད་ ཟླ་
ངོ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་དྲག་ཆེར་ཡིན་འདུག། རྩོད་གཞི་དབྱེ་བཤེར་མ་
ཐུབ་པ་རང་ཡིན་རུང་ དེ་ལྟར་འགྱངས་བཞག་རྒྱུ་མི་འོང་ ཁྲིམས་
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནས་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཁྲུན་ཐག་གཅོད་གཏོང་
དགོས།” ༼ཚོ་གོང་མའི་ཚེ་རིང་གིས་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ཁོ་
གིརྩོད་རྙོགས་དེ་ལུ་ ངོས་ལན་འབད་མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ ཞུ་བ་
ཕུལ་བའི་རྗེས་སུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༣ ལུ་ 
གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ།༽

“དེང་སང་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ལོ་རེ་ལས་ལོ་རེ་ཁྲིམས་ཁང་རྣམས་སུ་རྩོད་གཞི་དབྱེ་བཤེར་  བྱ་དགོས་རྗེ་མང་འཐོན་མུས་འདུག་པ་
དེ་ཐད་  རེ་གཉིས་རེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡང་འོང་ངེས་མ་གཏོགས་སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ཉམ་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་གི་རེ་བ་ནི་ཁྲིམས་ཁང་
རྣམས་ལ་ལྟོས་ཏེ་འོང་བ་ཞིག་རང་ཡིན་བརྟེན་ ཁྲིམས་ཁང་ནས་རྩོད་གཞི་ཡུན་རིང་མ་བཞག་པར་ཅི་ཐུབ་གང་མགྱོགས་དབྱེ་བཤེར་
བགྱིས་ཏེ་ མི་སེར་ཚོའི་རྒྱུ་སྦུགས་ལ་འགྲམ་ཆག་གང་ཉུང་ལས་མི་ཕོག་པའི་ཐབས་ཤེས་ངེས་པར་བྱ་དགོས།” ༼ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ 
ལུ་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ། ༽

ང་བཅས་ར་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཞི་བདེ་བཙན་ཐབས་དང་མི་མང་གི་བདེ་སྐྱིད་ སྙོམ་ཐབས་ཀྱི་གཞི་མ་ནི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་
རྣམས་དྲག་ཞན་དབྱེ་བ་མེདཔ་འབད་ཚུལ་མཐུན་སྒྲིང་སྒྲིང་བྱེད་དེ་ བདག་འཛིན་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ལུ་རག་ལས་ཏེ་
ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཁང་གོང་མ་དང་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་ཚུ་ནང་ ལཱ་འགན་འབག་མི་ ཁྲིམས་དཔོན་ཚུ་གེ་ར་ མི་ལྕོགས་གྲུབ་
ཅན་ དྲང་བདེན་འབད་མི་ ངར་ཡེང་ཡེ་ ལེགས་ཤོམ་ཙང་ཙང་སེལ་ཏེ་བཙུགས་དགོ་ནི་འདི་ ག་ཅི་དེ་ཅིག་གལ་ཆེཝ་ཨིན། ༼ 
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༢༨ ལུ་  གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ། ༽

“ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མངའ་བདག་སྐུ་འཁོར་ལས་བཟུང་སྟེ་ གཞུང་གི་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀྱི་དཔོན་ཁག་དང་ མི་སེར་
དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་ག་ར་ ང་བཅས་རའི་ཁྲིམས་སར་དྲག་ཞན་དབྱེར་མེད་འདྲ་མཉམ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པའི་གནད་
དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་སར་ག་གིས་ཞུ་རུང་ཞུ་ཆོགཔ་ཨིན།” ༼ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༩ ལུ་  གནང་
བའི་བཀའ་རྒྱ། ༽

འཆར་གཞི་ལྷན་ཚོགས་ལུ།

༢༽ “རྒྱལ༌ཁབ༌ནང༌གོང༌འཕེལ༌གྱི༌ལཱ༌བཤུལ༌དང༌ སྔར༌སྲོལ༌བཟང༌པོའི༌ལམ༌ལུགས༌དང༌ཆོས༌ཀྱི༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌ཐངས༌རྒྱལ༌སྲི
ད༌སྐྱོང༌བཞག༌འཐབ༌ནི༌ཚུ༌གེ༌ར༌གཅིག༌མཐུན༌གྱི༌ཐོག༌ལས༌སྦེ༌ ང༌བཅས༌རའི༌རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགོ་དོན་འགྲུབ་དགོ༌པའི༌ཕྱག༌ལཱ༌རྒྱལ༌

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གི་བཀའ་རྒྱ།



ཁབ༌རང༌དབང༌རང༌བརྩན༌སྒྲིང༌སྒྲིང༌སྦེ༌བཞག༌ནི༌དང༌ ཐུན༌མོང༌མ༌ཡིན༌པའི༌རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི༌ངོ༌རྟགས༌ཚུ༌སྲུང༌སྐྱོབས་འབད་ནི་ལུ་ཕན་
ཐོགས་ཚུགསཔ་འབད་བཟོ་དགོ།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ རང་གིས་འབད་རང་ལངམ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་ལས་འཐོན་པའི་
འཐོན་ཁུངས་ལས་བརྟེན་ མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་འོང་འབབ་ཡར་སེང་བཟོ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བརྩམ་དགོ།

ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་རང་བཞིན་ཆགས་ཐོ་གི་འབྱུང་ཁམས་སྙོམས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལས་ 
ང་བཅས་ར་གནས་ཏེ་སྡོད་ས་གི་རང་བཞིན་འབྱུང་བཞིའི་བཀོད་པ་དང་ཆགས་ཐོ་ཚུ་མེདཔ་མ་བཏང་བ་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་
འབད་དགོ།

གཞུང་དང་མི་སེར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡར་བསྐྱེད་བཏང་ནི་དང་དོན་འགྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་འགྲུབ་
དགོ་པའི་ལཱ་ཚུ་ནང་མི་མང་དང་ ལྷག་པར་མི་སེར་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ཁོངས་ལས་ཡ་ ལཱ་དེ་གི་དགོས་པ་དང་གལ་ཆེ་ཧིང་ཚུ་ཧ་གོ་
ཚུགསཔ་འབད་བཞིན་ན་ འགན་ཁག་འདྲན་འདྲ་འབག་སྟེ་འབད་དགོ།

ང་བཅས་རའི་གཞུང་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་དོན་འགྲུབ་དགོ་པའི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་གེ་ར་བཏགས་སར་བཀལ་ཚུགས་པའི་
འགན་ཁག་ཧྲིལ་མོ་འབག་ཚུགསཔ་ཅིག་དང་ མི་མང་གི་ཁོངས་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བློ་གཏད་ཧྲིལ་མོ་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་གཞུང་
སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།” ༼སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༧ ལུ་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ།༽

ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ལུ།

༣༽ “གཞུང་གཡོག་པའི་རིགས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ནང་སྤྱིར་བཏང་སྒྲིགས་ཀྱི་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཉིད་བཟོ་རིག་ལས་འགན་རྣམས་
ཀྱི་ཐད་གཞུང་གི་དམིགས་བསལ་དགོས་གལ་དང་བསྟུན་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱེད་པས་མ་འཐུས་པ་མེད་ཅིང་དེ་མིན་པའི་
གཞུང་གཡོག་པ་གཞན་གྱི་ཐད་ཁོང་རའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཤེས་ཚད་དང་ལས་འགན་ལྕོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ལོ་གསུམ་དང་བཞི་
རེའི་བར་དུ་ཐེངས་རེ་གནས་སྤོས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཅིས་ཀྱང་བྱ་དགོས། དེ་རེས་ ༡༩༨༥  ལོར་འདིར་རྒྱལ་ས་
ལྟེ་བའི་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་དགོས་གལ་མི་ཆེ་བའི་གཞུང་གཡོགཔ་ལ་ལུ་དགོངས་ཞུས་བཅུག་ཐབས་དང་ལ་ལུ་གཡོག་
ལས་བཏོན་པ་ལ་ལུ་གནས་སོར་གང་འོས་བགྱིས་ཡོད་པ་དེ་དང་འདྲ་བར་རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་ཡང་དེ་མཚུངས་བྱ་
དགོས་གང་ཡོད་ཞིབ་དཔྱད་ལེགས་པོར་བྱས་ཏེ་དེ་ལས་འགོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཙུག་དགོས་རྒྱུ་དང་།

དེ་ཁར་དེང་སང་གཞུང་གཡོག་པ་རྣམས་ཞི་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་བསྟུན་པར་ལོ་རེ་ལས་ལོ་རེ་སྒེར་གྱི་ཁེ་སྒྱུར་ལས་གཡོག་ལཱ་དང་
འདོད་ལེན་མི་མང་སུ་འཐོན་མུས་འདུག་ན་ད་ཡོད་ཞི་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དེ་ལྟར་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་དོན་གང་ཡོད་ལེགས་
པོར་བལྟས་པ་ནས་མ་འཐུས་པ་རེ་ཡོད་ཚེ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱ་དོགས་གང་ཡོད་བྱས་པ་ནས་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱ་དགོས་པ་བཅས་ཡིད་
མངའ་བགྱི།” ༼སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ།༽

༤༽ “གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་གི་གོ་གནས་རང་སེང་རྐྱབ་ད་ལུ་སོ་སོའི་ལྕོགས་སྒྲུབ་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ནང་ལུ་གོ་གནས་འདི་
བཟུམ་མའི་མི་གལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མེད་ཚུ་སྤུ་ལས་མ་ལྟ་བ་ལོ་གྲངས་ཚང་མི་ཚང་རྐྱངཔ་གཅིག་བལྟ་སྟེ་གོ་གནས་ཡར་སེང་རྐྱབ་



ལས་བརྟེན་ཏེ་ད་རེས་ལས་ཁུངས་གཅིག་ནང་ཡང་གོ་ས་འདྲན་འདྲ་འབད་མི་འགོ་དཔོན་ལེ་ཤ་གཅིག་ཁ་བཞག་དགོཔ་ཐོན་སོང་མི་
དེ་གིས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ནང་ཡང་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ནི་ཨིན་མས། 

དེ་མ་ཚད་གོ་གནས་ཡར་སེང་རྐྱབ་ད་གཞུང་གི་དགོ་དོན་འགྲུབ་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་ལུ་བལྟ་དགོཔ་དང་པ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་
སྦོམ་ཆུང་དང་ལཱ་འགན་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏེ་འགོ་དཔོན་གྱི་མཐོ་སྟེགས་མཐོ་དམན་གོ་རིམ་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལཱ་འབད་ནི་གི་
སྟབས་བཏེ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཟོ་དགོཔ་པའི་ཁ་ལུ་གཉིས་པ་ལུ་ཡར་སེང་རྐྱབ་དགོ་མི་འདི་གི་ཧེ་མ་གི་ལཱ་བཤུལ་དང་ཁོ་རའི་ལྕོགས་
གྲུབ་གཞུང་ལུ་ཤ་ཚ་སྟེ་རྩ་འགེངས་ཏེ་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མི་ཨིན་ན་མེན་ན་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐོབ་དགོ་བདེན་བདེན་ཨིན་ན་
མེན་ན་བལྟ་སྟེ་མ་འབད་བ་འཕྲུལ་གྱིས་བཟོ་བཟོ་བའི་ལཱ་བཟུམ་སྦེ་གེ་ར་ལོ་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གོ་གནས་རང་བཞིན་མེད་པར་
ཐོབ་མི་གུ་བཟོ་བ་ཅིན་ད་ལས་ཕར་གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་གཞུང་གཡོག་ནང་རྩ་འགེངས་ཏེ་ཕྱག་ཞུ་ནི་གི་མནོ་བསམ་བཏང་ནི་ལུ་
ཡང་གནོད་ནི་ཨིན་མས།

འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ད་རེས་ནངས་པ་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཚར་གཅིག་འཛོམས་བཞིན་ན་ད་རེས་ཡོད་མི་གི་གོ་གནས་
ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ན་འཐན་ཅིག་འབད་བལྟ་སྟེ་གིས་གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ལྷག་པར་དུ་འགོ་དཔོན་ཆ་ཁྱབ་ཚུ་གི་
གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ང་བཅས་ཀྱི་དགོ་དོན་འགྲུབ་ནི་གི་དམིིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱོ་བཏུབ་པའི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་ནི་གི་
ཁྲིམས་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་བཟོ་བཞིན་ན་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ནཱ་ཞབས་ལུ་ཕུལ་དོགས་པ་བཅས་བློ་མངའ་བགྱི།” ༼སྤྱི་
ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༨ ལུ་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ།༽

༥༽ “རྒྱལ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཕྱི་ལས་ཐོབ་མི་གྲོགས་རམ་གྱི་རིགས་ཆ་མཉམ་སྔར་བཞིན་དུ་མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་
ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་དང་གཞན་ཡང་གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་སོ་ནམ་སྒོ་ནོར་ལས་སོགས་པ་མི་སེར་སྤྱིང་བཏང་ལུ་འཕྲས་ཕུགས་
གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ཐད་ཀར་ཁེ་ཕན་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཁོ་ནའི་དོན་ལུ་ཟད་གྲོན་བཏང་དགོ་པའི་ཁར་རྒྱུན་
སྐྱོང་ཟད་གྲོན་ཚུ་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་འོང་འབབ་ཀྱིས་བདའ་ཟུན་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ཁྱེད་ཆ་མཉམ་
གྱིས༌མ༌ཤེསཔ་མེད་པའི༌ཁར༌ན་ཧིང་འཆར་གཞི་བདུན་པ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་སྲིད་བྱུས་འདི་གི་སྐོར་ལས་དྲན་བསྐུལ་
གྱི་བཀའ་རྒྱ་ལོགས་སུ་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་གོང་དོན་ལས་འགལ་ཏེ་དེ་རེས་འཆར་གཞི་བདུན་པའི་ལོ་ངོ་དང་པའི་ཟླ་ངོ་ 
༦ གི་ནང་འཁོད་རང་མ་དངུལ་ཟད་ཆད་དངུལ་ཁྲམ་ས་ཡ་ ༢༤༠ ཐོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་རྒྱ་གར་གི་ཏི་རུབ་ས་ཡ་ ༡༤༢༠ དང་
ཕྱི་དངུལ་ཨ་རིའི་དྲོ་ལར་གི་ཐོག་ལུ་ས་ཡ་ ༩༣༢༣༤ བུ་ལོན་བཏབ་དགོཔ་གྱུར་འདུག་པ་ལས་བརྟེན་འདི་ལུ་མི་དབང་ཞབས་ཡང་
ཐུགས་ཚ་གྱང་གདིང་ལས་རང་བཞེས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༢༦ ལུ་འཆར་གཞི་ལྷན་ཁག་ནང་འབད་བློན་པོ་ཚུ་
དང་གཞུང་གི་ཆེ་མཐོའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་འཛོམས་སར་གོང་གསལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་
ཟད་དངུལ་ཆུད་ཟད་བཏང་ནི་ལུ་དམ་དམ་བཟོ་དགོ་པའི་ཁར་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ལུ་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་
ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་སྐྱེད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ལུ་ལེགས་བཅོས་བཟོ་ནི་
དང་སྔར་བ་ལྷག་པའི་བདེ་སྤྱོད་ཀྱི་སྐྱོང་བཞག་འཐབ་སྟེ་ད་རེས་ཡོད་པའི་གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཡར་འཕེལ་གཏང་
དགོ་པའི་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།

དེ་ཁར་ད་རེས་ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཚུ་གིས་ཟད་གྲོན་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་འཆར་གཞིའི་
ལས་རིམ་གལ་ཅན་ཚུ་ཕར་ཕུད་རྐྱབ་ནི་དང་ག་ཐོབ་བཏོག་ནི་ལ་སོགས་པ་དང་ར་ཁུངས་མ་དཔྱད་པའི་མི་སྟོབས་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་
མེན་པར་གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་པའི་འགན་ཁུར་སྤྲོད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ལུགས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བལྟ་



རྟོགས་སྒྲིང་སྒྲིང་འཐབ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ད་རེས་འབདཝ་ད་ལས་ཁུངས་ཚུ་ལས་གཞུང་གཡོགཔ་མི་གྲངས་ 
༣༠༠ དེ་ཅིག་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་གྲངས་སུ་བཏོན་ཏེ་དགོངས་ཞུ་གཏང་ནའི་ཐོ་བཀོད་ནུག།

འདི་གི་ཐད་ལུ་གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་རང་སོའི་ལཱ་འགན་ལུ་དང་འདོད་སྐྱེད་དེ་ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་ཕྱག་ཕྱིད་ལེགས་ཤོམ་
འབད་ཞུ་མ་བཏུབ་མི་དང་ཡང་ན་རྩ་ལས་རང་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་པའི་གཞན་ཧེ་མ་རང་སོའི་ལྕོགས་
གྲུབ་ཀྱི་འོས་བབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་གཡོག་གི་འགན་ཁུར་མ་སྤྲོད་པར་བཞག་ཞིནམ་ལས་ཤུལ་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་གྲངས་
སུ་བརྩིས་ཏེ་གཞུང་གཡོག་ནང་ལས་བཏོན་བཏང་ནི་འདི་མ་ཆོགཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་རང་སོའི་ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལུ་ལཱ་
གཡོག་གི་དགོ་མཁོ་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་མི་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་དགོས་མཁོ་ཡོད་སའི་ལས་ཁུངས་ཚུ་ནང་གནས་སོར་གཏང་སྟེ་རང་སོའི་
ལྕོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་པའི་ལཱ་འགན་བསྐོས་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམས་ལུ། ༼སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་ གནང་
བའི་བཀའ་རྒྱ།༽

སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལུ།

༦༽ “རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བརྩན་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་སྡོད་དགོ་པ་ཅིན་ རྩ་བ་རང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ནི་དང་ གཞུང་
དང་མི་སེར་སེམས་དང་མནོ་བསམ་གཅིག་ཁར་གཏང་ནི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་
རང་བརྩན་གྱི་ངོ་རྟགས་ལམ་སྲོལ་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ག་ཡང་མངོན་གསལ་ཆེ་ཏོག་ཏོག་སྦེ་
ཡོད་མི་དེ་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ བསྟན་པ་ཇི་སྲིད་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་ན་ ཉམས་མ་བཅུགཔ་སྦེ་བཞག་ནི་དེ་ག་ནི་བ་
གལ་ཆེཝ་ཅིག་ཨིན།” ༼སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༣ ལུ་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ།༽

ས་ཆ་གི་སྐྱིད་སྡུག

༧༽ “ད་ལན༑ དེ་ནི་ང་བཅས་ར་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ད་
རེས་ནངས་པ་ ནཱ་ཞབས་ས་ལུ་ས་ཆ་གི་སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་མི་དེ་ ཉིམ་གཅིག་ཝ་ཉིམ་གཅིག་མངམ་སྦེ་འཐོནམ་ཨིན་མས། སྐྱིད་སྡུག་
ཞུ་མི་ལ་ལོ་གཅིག་འདི་ཁོང་ར་ལུ་ས་ཆ་ལངམ་སྦེ་ཡོད་དེ་ སྐྱིད་སྡུག་མེད་དེ་ར་འབད་རུང་ སྐྱིད་སྡུག་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་ག་ཡང་སླ་
བསྲེས་ཏེ་ཞུ་ཞུ་ཚིག་བཙུགས་ཏེ་འཐོན་འཐོན་འོངམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་དགོཔ་འབདཝ་ད་ ཡུན་རིངམ་སྦེ་
འགོར་ཏེ་ སྐྱིད་སྡུག་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཧེན་སྐལ་རང་ སྐྱིད་སྡུག་ཕོགཔ་ཨིན་མས། དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་རྐྱབ་པར་བྱིནམ་ད་
ནི་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ཁྲི་དང་འབུམ་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ གཞུང་ས་ཆ་མཉམ་རྫོགསཔ་ད་ བཤུས་ལས་ས་མེད་པའི་སྐྱིད་
སྡུག་ངོ་མ་ཕོག་མི་ཚུ་ལུ་ས་ཆ་ག་ནི་ཡང་མ་ལུསཔ་སྦེ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས་ འདི་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁུངས་བཟོ་སའི་ནགས་
ཚལ་ལུ་ཡང་གནོད་པ་སྦོམ་སྦེ་ཕོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག་ འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ད་ནཱ་ལས་ཕར་ རང་ས་ག་ར་འབད་རུང་ ཁེ་
རྒུད་གཅིག་ཁར་སྡོད་མི་རྩ་བ་འདི་གི་མིང་ཐོག་ཁ་ སྤང་ཞིང་དང་རྩེ་རི་མིན་པའི་ ཆུ་ཞིང་དང་སྐམ་ཞིང་ཚོད་ས་བསྡོམས་ཏེ་ཨེ་ཀར་
གསུམ་དང་ དེ་ལས་ལྷག་པ སྟེ་ཡོད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ གཞུང་ལས་ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་གི་གསོལ་རས་མ་ཐོབ་སྦེ་ཨིན། འདི་རྫོང་ཁག་
སོ་སོའི་རྫོང་བདག་དང་རྒཔོ་སྤྱི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འདི་བཟུམ་མའི་དོན་ལུ་ མི་སེར་བརྡབ་གསིག་རྐྱབ་མ་དགོ་པའི་དོན་ལས་ རྫོང་
ཁག་རང་རང་སོ་སོའི་མི་སེར་ལུ་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་འཕྲོདཔ་སྦེ་སླབ་བྱིན་དགོ་པའི་སེམས་ངེས་བགྱི།” ༼སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༨ པའི་
ཚེས་ ༢༢ ལུ་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ།༽



ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ལུ།

༨༽ “ང་བཅས་ར་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་བཤུལ་ལས་ཀྱང་མི་ཚུ་ལུ་ས་ཆ་གི་མ་ལང་བའི་ཉེན་ཁ་མི་འཐོན་ནི་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་སྦེ་
ད་ནཱ་ལས་ཕར་ས་ཁྲམ་ནང་རང་གི་མིང་ཐོག་ཁ་ཚུད་པའི་ས་ཆ་རང་འབད་རུང་ མིང་གསལ་ཕར་དང་ཚུར་སྤོ་ནི་དང་ ས་ཆ་གི་དབྱེ་
བ་སོར་ཏེ་བཀོད་ནི་ཚུ་ལུ་ད་ལྟོ་ལས་རང་དམ་བཅའ་འབད་ནི་འདི་ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ་བའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་རྩ་འབྲོག་དང་རྩའི་
ལྡུམ་ར་ སོག་ཤིང་ཏི་རུ་ཐོག་གི་ལྡུམ་ར་ས་ཆ་ཚུ་ལས་ཉོ་བཙོང་འཐབ་པ་དང་སྟོང་པར་བྱིན་ཏེ་མིང་གསལ་སྤོ་དགོཔ་འཐོན་སོང་མི་
དང་ས་ཆ་དེ་ཚུ་སྐམ་ཞིང་དང་ཆུ་ཞིང་ལུ་སོར་ནི་དང་ཆུ་ཞིང་དང་སྐམ་ཞིང་ཚུ་ཏི་རུ་ཐོག་གི་ལྡུམ་ར་འདྲཝ་ལུ་བཟོ་སྟེ་གིས་སྦེ་ ས༌ཆ༌
གི༌དབྱེ༌བ༌སོར༌དགོཔ༌འཐོན༌སོང༌མི༌དང༌དེ༌ཁ༌ལུ༌གཞུང༌ལས༌ས༌གསར༌བཏོག༌པ༌དང༌གཞུང༌བཞེས༌ཀྱི༌གྲངས༌སུ༌ཚུད༌པའི༌ས༌ཆ༌གི༌
རིགས༌དང༌གཞན༌ཡང༌སྔར༌རང༌གི༌ཁྲམ༌ནང༌ཡོད༌རུང༌ཚར༌གཅིག༌མ༌དགོཔ༌པར༌བཏོན༌བཞག༌པའི༌ས༌ཆ༌ཚུ༌ད༌རེས༌ག༌གིས༌ཟ༌འཕྲོ
༌འབད༌རང༌ཡོད༌རུང༌དེ༌ཚུ༌གི༌མིང༌ནང༌ཁྲམ༌རྐྱབ༌དགོཔ༌སྦེ༌ས༌ཁྲམ༌ནང༌ལྷོད༌མི༌དྲག༌ཞན༌ཆེ༌ཆུང༌ག༌ར༌ཨིན༌རུང༌ས༌ཁྲམ༌ཡིག༌ཚང༌ན
ང༌ལས༌དྲན༌པ༌ཐེབས༌གཅིག༌ར༌བཏོན༌ཏེ༌སའི༌ཁྲིམས༌ཡིག༌དང༌སྤུ༌ཙམ༌ཡང༌མ༌འགལ༌བ༌སྦེ༌ག༌དེ༌དམ༌དམ༌འབད༌ཚུགས༌ཚུགས༌འ
བད༌དགོཔ༌མ༌ཚད༌ གལ་སྲིད་འདི་ཁ་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་དང་མི་ཟིལ་གཅིག་ར་འགལ་ཏེ་ཡ་སོང་རུང་འདི་གི་ཉེན་ཁག་འདི་ས་ཁྲམ་
འགོ་འཛིན་ཁྱོད་ར་གིས་འབག་དགོཔ་པ་གླང་ཟླ་ ༧ ཚོས་ ༡༡ ལུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས།”

སྐྱིད་སྡུག་བློན་པོ་ལུ།

༩༽ “དེང་སང་ང་བཅས་རའི་རྫོང་ཁག་ཡོངས་ཀྱི་དྲག་ཞན་མེད་པར་ཆ་མཉམ་ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་ཡིན་འདུག་ཅིང་ དེ་དག་ཐམས་ཅད་
གཞུང་ལས་སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་བར་འོང་མི་ཤ་སྟག་ཡིན་འདུག་པ་ཇི་བཞིན་ དེ་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་མང་བར་འགྲོ་སྐབས་
ཁྱིམ་གྱི་བཀོད་པ་དང་གཙང་སྦྲ་སོགས་དང་ལྡན་པར་བཟོ་རྒྱུ་ཡང་གལ་ཆེ་བར་འདུག་བསྟུན་ ད་ནི་སང་ཕོད་འཆར་གཞི་དྲུག་པ་
ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྱིམ་གུང་ཨང་དང་པ་ནས་བཞི་པ་བར་གྱི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ཁྱིམ་
ནང་དུ་ཆབ་གསང་དང་དུ་བ་མེད་པའི་ཐབ་བཙུག་རྒྱུ་དང་ འོག་ཏུ་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་བཞག་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་
དང་ རྗེས་སོར་གློག་མེ་འབྱོར་སྐབས་གློག་མེ་བཙུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གཞུང་ནས་གསར་དུ་
བརྩམས་ཏེ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད་དེ་དང་འདྲ་བར་ཁྱིམ་རྒྱབ་མི་རྣམས་ལ་རྡོ་ཤིང་སོགས་ཁྱིམ་ཆས་ཀྱི་དོན་ལ་ཟད་སོང་གང་ཉུང་
གནས་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱང་བཟོས་ཏེ་ མི་སེར་ལ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཇི་བཞིན་ གཞུང་ནས་དེ་ལྟར་ཁྱིམ་རྒྱབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲིད་
བྱུས་མ་སྤེལ་ཚུན་ཚོད་ལ་ད་ནས་ཕར་ཁྱིམ་གསར་རྒྱབ་རྒྱུའི་སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་མི་ཆོག་པ་དང་།” ༼སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ 
༢༤ ལུ་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ།༽

དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་འོག་མ་ལུ།

༡༠༽࿐དངུལ་རྩིས་བློན་འོག་བློ་ཡངས་ལ། དོན་འབྲས་ དེ་ནི་ དལ་གཞིར་ས་ཆའི་རིགས་འདིར་ཞབས་རང་ཉིད་ཁོ་ན་ལས་
མ་གཏོགས་གཞན་སུས་ཀྱང་སྤྲོད་མི་ཆོག་པར་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ནས་ སྐྱིད་སྡུག་བློན་པོ་བཀའ་གནང་བ་
ཡིན་ཀྱང་ དེ་ལ་ཆ་གནས་མ་བཞག་པར་སྐྱིད་བློན་དང་སྐུ་འཁོར་ཁ་ཤས་ནས་ས་ཆ་མང་རབས་ཞིག་སྤྲོད་ཚར་འདུག་ན་ཁྱོད་ནས་
གཞུང་གི་ས་ཁྲམ་ནང་ཞིབ་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་ཞིག་བྱེད་པ་ནས་ གོང་ཚེས་ལས་བཟུང་སྟེ་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་མེད་པའི་ས་ཆ་མི་
སུ་དང་སུ་ཞིག་གིས་རང་སྤྲོད་དེ་ཁྲ་མོར་བཀོད་པ་ཡོད་རུང་ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་འདི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༡༢ པའི་



ནང་འཁོད་གཞུང་སའི་གྲལ་དུ་བཏོན་ཚར་བ་བྱ་དགོས་པའི་བློ་ངེས་བགྱི། ཤིང་གླང་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ལ།
འབྲུག་རྒྱལ་པོ།

གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་བློན་པོ་འོག་མ་ལུ།

༡༡༽ “མ་འོངས་པ་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བཙན་ཐབས་དང་ ཞི་བདེ་ཡུན་རིང་བརྟན་
ཐབས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དེ་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ལག་པར་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་གཞུང་གི་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བུཚ་
དང་བུམོ་ཚུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་རྩིས་འཆོག་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་གིས་ཤེས་ཡོན་དང་ ཡ་རབས་ཀྱི་བསམ་སྤྱོད་
ཚུ་ ཅི་དྲག་གང་དྲག་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ ལྷོད་མེད་བརྩོན་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་ལས་ཡང་ གལ་ཅན་འབད་བརྩིས་ཏེ་ཡོད།

འདི་ལས་བརྟེན་ ཁྱེད་རང་ཚུ་གིས་ཤེས་གསལ་ཆེཝ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སློབ་ཕྲུག་བསྡོམས་ ༢༨༨ 
ཀྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་བཙུགས་ཏེ་ འཆར་གཞི་ ༧ པའི་ནང་ གཞུང་གིས་ཤེས་རིག་གིདོན་ལུ་ མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༡,༧༣༩ 
བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་ལུ་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༣༥ འི་ནང་འཁོད་གཞན་ཁར་མི་ལོ་བརྒྱ་ལྷགཔ་འབད་འགོར་བའི་ཤེས་
རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་སྟེ་ཡོད།

ཨིན་རུང་  ང་བཅས་བུཚ༌དང༌བུམོ༌འདི༌ཚུ༌ལུ༌ཤེས༌རིག༌རབ༌ལས༌རབ༌བྱིན༌ནིའི༌ཁར༌སློབ༌ཕྲུག༌རེ༌རེ༌བཞིན༌དུ༌ཁེ༌ཕན༌ཅན༌གྱི༌ལཱ
༌གཡོག༌ནང༌ལུ༌བཙུག༌ནིའི༌དམིགས༌ཡུལ༌གྲུབ༌ཚུགས༌པའི༌དོན༌ལུ༌ད༌ཤེས༌རིག༌གི༌སྲིད༌བྱུས༌ནང༌ཡོད༌པའི༌དཀའ༌ངལ༌དང༌གནད
༌དོན༌ཚུ༌ན༌འཐན༌འབད༌བསྐྱར༌ཞིབ༌འབད༌ཞིནམ༌ད༌འགྱུར༌བཅོས༌དང༌ལེགས༌བཅོས༌འབད༌དགོཔ༌ལེ༌ཤ༌ཅིག༌ར༌འདུག།” ༼སྤྱི་
ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༨ ལུ་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ།༽

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་དཔོན་ལུ།

༡༢༽ “ཐག༌གཅོད༌ཀྱི༌ལམ༌ལུགས༌འདི༌ནང༌ མི༌སེར༌ཚུ༌གིས༌ བཅའ༌མར༌གཏོགས༌བཅུག༌ནི༌འདི་ད༌རེས༌བ༌ཡང༌ལྷག༌སྟེ༌ 
རྒྱ༌ཆེཝ༌འབད༌ར༌ཡར༌འཕེལ༌གཏང༌ནི༌འདི༌གལ༌ཆེ༌བས།ང༌བཅས༌རའི༌རྒྱལ༌ཁབ༌འདི༌ནང༌མི༌སེར༌གྱི༌རེ༌འདོན༌དང༌བསྟུན༌པའི༌གཞུ
ང༌གི༌ལམ༌ལུགས༌བརྟན༌ཏོག༌ཏོ༌ཅིག༌དུས༌རྒྱུན༌དུ༌ཡོད༌དགོ༌པའི༌ཁར༌ལམ༌ལུགས༌འདི༌གིས༌ཡང༌དག༌དང༌དོན༌སྨིན༌ཅན༌གྱི༌འཛིན༌
སྐྱོང༌བྱིན༌ཚུགས༌པ༌གིས༌མ༌ཚད༌ལམ༌ལུགས༌ཡདི༌ནང༌ང༌བཅས༌རའི༌རྒྱལ༌ཡོངས༌ཀྱི༌མཐའ༌དོན༌དང༌སྲུང༌སྐྱོབ༌ཀྱི༌ཉེན༌སྲུང༌འབད༌ནི
འི༌དོན༌ལུ༌དུས༌དང༌བསྟུནམ༌ད༌དགག༌བཤེར༌དང༌ཚད༌མཉམ༌གྱི༌ཐབས༌ལམ༌ཅིག༌ཡང༌ངེས༌པར༌དུ༌ཡོདཔ༌ཁག༌ཆེ།

དམིགས༌ཡུལ༌འདི༌སྒྲུབ༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌མཛད༌རིམ༌གྱི༌གོམ༌པ༌ཁག༌ཆེ༌ཤོས༌ཅིག༌འབད༌ཧེ༌མ༌གི༌ལྷན༌རྒྱས༌གཞུང༌ཚོགས༌ཀྱི༌ལམ༌ལུག
ས༌འདི༌ད༌རེས༌སྒྱུར༌བཅོས༌འབད༌དེ༌ང༌བཅས༌རའི༌རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི༌ལྕོགས༌གྲུབ༌དང༌དོན༌སྨིན༌ཅན༌གྱི༌འཛིན༌སྐྱོང༌འཐབ༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌འ
ཛིན༌སྐྱོང༌གི༌དབང༌ཚད༌ཧྲིལ༌བུ༌ཡོད༌པའི༌བློན༌པོའི༌ལྷན༌ཚོགས༌ཅིག༌རྒྱན༌བསྐྱུར༌གྱི༌ཐོག༌ལས༌བཙགས༌འཐུ༌འབད༌དེ༌ལྷན༌རྒྱས༌གཞུ
ང༌ཚོགས༌འབད༌བཟོ༌ནི༌གི༌ཐུགས༌བཞེད༌ཨིན།”་ ༼སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ།༽



མི་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་།

༡༣༽ “མི་དབང་མཆོག་གིས་ གལ་སྲིད་ དུས་སྟོན་འདི་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་རང་ཞུ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁོ་རའི་ཐུགས་ཀྱི་རེ་བ་དེ་ཡང་ 
༼༡༽ གཞུང་གིས་ མི་སེར་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་ དྲན་ཚོར་དང་ ངོས་ལེན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་རུབ་རེ་འདོད་དེ་ བསྐྱར་གསོ་དང་ ལྷག་པར་ནུས་ཤུགས་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབྱུང་དགོཔ་དང་། ༼༢༽ 
ངན་ལྷད་འདི་ ང་བཅས་རའི་མི་སྡེ་ནང་ ར་བཏགས་མ་བཅུག་པར་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ལུ་ མི་མང་གི་གོ་བརྡ་དང་ སེམས་
ཤུགས་ཡར་སེང་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལམ་སྟོན་དགོཔ། ༼༣༽ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ སེམས་ཤུགས་ཡར་དྲག་བཏང་ཚུགསཔ་ 
བཟོ་དགོཔ་ཚུ་ཨིན་མས། ༼སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གསེར་ཁྲི་གུ་ཕེབས་ཏེ་ ཆབས་སྲིད་སྐྱོང་སྟེ་ མི་ལོ་ ༢༥ 
འཁོརབའི་དུས་སྟོན་ བརྩི་སྲང་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་ ཡང་བསྐྱར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ གནང་འི་
བཀའ་རྒྱ།༽ 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༡༤༽ “ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་དང་མི་སེར་ལུ་དད་དམ་གཙང་མའི་སྒོ་ལས་ རྒྱུ་
འབྲས་གཙོ་བོརབཏོན་ཏེ་ དྲག་པོའི་ངོ་གསོ་དང་ ཕྱོགས་ལྷུང་དང་མཐུན་འགྱུར་ལ་སོགས་པའི་དབང་ལས་འདས་ཏེ་ འཇིགས་
སྣང་དང་སྦ་གསང་མེད་པར་ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇེམས་ཐབས་ལུ་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཆ་མཉམ་ འཐུས་ཤོར་མེད་པར་
དུས་ཐོག་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་སྟེ་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ སྒེར་སྤྱོད་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱུ་ནོར་གྱི་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཚུ་མར་
གནོན་འབད་དེ་ སྤྱི་དོན་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དྲན་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ མི་ངོ་ག་ལུ་ཨིན་
རུང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཆོག་པའི་བཀའ་ཐམས།” ༼སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ།༽

བཀའ་ཤོག་མཐའ་མ་- གསེར་ཁྲི་ལས་དགོངས་ཞུ།

༡༥༽ “ང་གིས་ ངེའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ང་རའི་བུ་ལུ་ རྩིས་སྤྲོད་གནངམ་དང་གཅིག་ཁར་ ང་རང་གི་བློ་གཏད་དང་ ཡིད་ཆེས་
ཧྲིལ་བུམ་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཡོད། དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ངོ་མ་དང་ 
ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་དབང་རང་བཙན་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ མཐར་ཐུག་གཉེར་འཛིན་པ་ འབྲུག་པའི་མི་
སེར་ཚུ་ཨིན།” ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ཟླ ༡༢ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ།༽

འབྱུང་ཁུངས་ “དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐུ་པར་: མི་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་ཤོག་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཐོག་ལས” ཟེར་བའི་དཔེ་དེབ་ལས། 
མི་ཀོ་ ནི་ཤི་མི་ཛུ། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ དགུང་ལོ་ ༦༠ བཞེས་པའི་ དུས་སྟོན་བཟང་པོ་འདི་ཁར་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་འབུལ་བ་ ག་ནི་ཡང་ ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ 
བཀའ་རྒྱ་ཚུ་གོང་ལུ་བཀུར་ཏེ་ དེ་ལས་བྱུང་བའི་བློ་སྟོབས་ཀྱིས་བརྒྱུད་བསྐུལ་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་
དང་ འཇོམས་ཐབས་འབད་ནིའི་ རྩ་ཆའི་འགན་དབང་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ལམ་ཐ་རིང་ཞིང་ དཀའ་ཐུབ་ཅན་གྱི་

ལམ་འགྲུལ་དེ་ལུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བརྩོན་ནི་ཨིན་པའི་ ཁས་བླངས་ཀྱི་འབུལ་བ་ཕུལཝ་ཨིན།། 



རྫོང་གསར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ།

            སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༤

༉  ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྡེའི་འཐུས་མི་ཡོངས་ལུ།

ཞུ་དོན་ དེ་ནི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༩ པའི་ དུས་སྟོན་བཟང་པོ་འདི་
ཁར་ ང་རང་ འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ཅིག་ཨིན་མི་ཆ་ལས་  ཁྱེད་ཀྱིས་མཛད་ཡོད་པའི་མཛད་བྱ་ཚུ་ལུ་ རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་དང་ 
བཀྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་ཡོད་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

འགྲོ་བ་མིའི་འདོད་པ་དང་ རང་དོན་ཚུ་  ནམ་ཡང་རྫོགས་པའི་མཐའ་མེདཔ་ལས་ ཁྱེད་ཀྱི་ལཱ་དང་འགན་ཁག་དེ་ཡང་ 
རྫོགས་པའི་མཐའ་ ཡང་ན་ གྲུབ་འབྲས་ཧྲིལ་བུམ་འབྱུང་བའི་དུས་ཅིག་ ནམ་ཡང་མི་འོང་ནི་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ཁྱེད་ཀྱིས་
མཛད་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་རྩ་བ་བཙུགས་ནི་དང་ མི་སྡེའི་ནང་མཐུན་ལམ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ དམངས་གཙོའི་
རིང་ལུགས་ཀྱི་ གཞི་འགྱམ་གཏིང་ནི་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་མི་ བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་ བྱ་བ་ཅིག་ཨིན།

ང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་བཟུམ་མའི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕན་
རླབས་སྦོམ་ཅིག་སྦེ་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན། ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ འདས་པའི་ལོ་ ༩ འི་ནང་འཁོད་ གནས་པ་ཙམ་ལས་ལྷག་པའི་ 
གྲུབ་འབྲས་སྦོམ་སྟོན་ནུག། འདི་འབད་ནི་དེ་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཉིནམ་འདི་ཁར་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྙིང་ཐག་པའི་
སྨོན་ལམ་དང་ རེ་བ་བཟང་པོ་དང་གཅིག་ཁར་་ ཁྱེད་ཆ་མཉམ་གྱིས་ བྱ་བ་བཟང་པོ་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ མཛད་གནང་
ཟེར་བའི་ བློ་བསྐུལ་ཕུལ་ནི་ཨིན།།

      རྟགས་བཀོད་གྲུབ།
༼རྫོང་གསར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ།༽





ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་བྱས་གྲུབ་འབྲས་བཅུད་དོན།

སྙིང་བཅུད་: མི་དང་ ལམ་སྲོལ་ གཙུག་སྡེ། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
རང་དབང་: བརྡ་སྐུལ་མཐའ་མ།

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག:  སྤྱི་རུབ་ཐོག་ལས་ལམ་
ལུགས་གནས་རིམ་ནང་  ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས།

མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ༼མི་མང་གི༽ རིན་
དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་ཐོབ་ནི་ལུ་ མནོ་
བསམ་གཏང་ཐངས་ ཡར་དྲགས་གཏང་དགོཔ།

ངན་ལྷད་བཀག་ནི།

དཀར་ཆག།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་
རྒོལ་འབད་ནི་ལུ་དོ་འགྲན།

༨ - ༣༦

མཇུག་དོན།

དོན་ཚན་ ༧ པ།

ངོ་སྤྲོད།

དོན་ཚན་ ༡ པ།

དོན་ཚན་ ༢ པ།

དོན་ཚན་ ༣ པ།

དོན་ཚན་ ༤ པ།

དོན་ཚན་ ༥ པ།

དོན་ཚན་ ༦ པ།

༣༨ - ༦༤

༦༤ - ༧༡

༧༥ - ༡༢༧

༡༢༩ - ༡༣༦

༡༥༩ - ༡༦༧

༡༣༨ - ༡༥༧

༡༦༩ - ༡༧༣

ཟུར་སྦྲགས། ༡༧༤ - ༡༨༩

༡ - ༦
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དོན་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དྲན་
ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ མི་ངོ་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་
ཆོག་པའི་བཀའ་ཐམས།”

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱས་གྲུབ་འབྲས་
དེ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་དཔེ་སྐྲུན་ མགུ་རྒྱན་ 
“༢༠༢༠ ལས་ཨང་ ༢༠ པ་: འབྲུག་གི་ལེགས་བཅོས་གཞུང་
སྐྱོང་གི་འབད་བརྩོན་” ཟེར་མི་གིས་ ཁས་ལེན་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ 
དེ་ནང་ལུ་ “འབྲུག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཞི་བདེ་དང་ དགའ་
སྐྱིད་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་ནིའི་ཕུགས་
འཆར་བཀོད་མི་དེ་ མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་
བ་ རྒྱལ་ཡོངས་དཀའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ 
ཀ་ཆེན་གཅིག་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཨིན་མི་དེ་གིས་ མི་མང་
གི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
སྦོམ་འདུག། ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འཆར་སྣང་ ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་གི་འཆར་སྣང་འདི་ 
ལེགས་ཤོམ་འདུག། དེ་ཡང་ མ་གཞི་གཙུག་སྡེ་གཞན་ཡང་ཡོད་
རུང་ གཙོ་བོ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དངོས་མཐོང་ཅན་དང་ བློ་གཏད་
ཅན་གྱི་ ལཱ་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཅིག་ཨིན་མས། རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
གཉིས་ཀྱིས་ རང་སོའི་འགན་དབང་ཚུ་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་ཏེ་ སྒྲིང་
སྒྲིང་འབད་ལཱ་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལེགས་ལྡན་
གཞུང་སྐྱོང་གི་ འགོ་ཁྲིདཔ་གཙོ་བོ་ཨིན་མས། ལས་ཚོགས་ཀྱི་
ཐད་ལུ་ཡང་ དེ་གཉིས་གནམ་མེད་ས་མེད་ སྒྲིང་སྒྲིང་འདུག། རྩ་
བ་ལས་ ཁས་བླངས་ཅན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཡོད་པའི་གུ་ སྲིད་ཐོག་གི་
དབུ་ཁྲིད་ལས་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ་ལས་ ལས་ཚོགས་
དེ་གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ལུ་ ཕན་
འདེབས་སྦོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག”

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་གསརཔ་ 
གཞན་ནང་བཟུམ་མའི་ ངན་ལྷད་ཡར་འཕར་གྱི་ ཉམས་མྱོང་མ་
བྱུངམ་འོང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་དང་ 
ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༧༥ གི་གྲས་
ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཨང་ ༣༠ པ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་ པེ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནི་ལུ་ 
ལམ་ཐག་རིངམོ་ འོངས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ངོ་ཚ་ཞིང་ ཁས་མི་ལེན་
པའི་ གནས་སྟངས་ཅིག་ལས་ སྦ་གསང་མེད་པར་ མི་མང་གྲོས་
བསྡུར་འབད་ནི་དང་ ཁས་ལེན་འབད་བའི་ གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་ 
ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན། ཐྲང་སྟེ་སླབ་པ་ཅིན་ དེ་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལཱ་འགན་སྦོམ་འབག་ཅི། ལྷན་ཚོགས་འདི་
གི་ མདུན་ལམ་དང་ ནུས་སྟོབས་ཚུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་
པའི་ གོ་དོན་གསལ་བའི་བཀའ་ཤོག་ལས་ བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ 
མི་དབང་མཆོག་གིས་“ད་རེས་དཔལ་འབྱོལ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་
གྱི་གྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་ མིའི་བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ 
རང་འདོད་དབང་གིས་ ང་བཅས་རའི་གཞུང་སྒེར་གཉིས་ཆ་རའི་
ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་དང་བྱ་བ་སྒྲིག་མི་མང་སུ་འཐོན་མུས་ཡོད་
པ་ལས་ ད་རེས་སྔ་གོང་ལས་ དེའི་ཟློག་ཐབས་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་
སྒྲིན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་རློབས་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད་པའི་ ང་
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མ་འོངས་པར་གཞུང་དང་མི་སེར་
གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་གཞི་ལུ་འགྱུར་ནིའི་ཉེན་ཁ་
སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་བྱ་ཚུ་བཀག་དམ་འབད་ནི་གི་
འགན་ཁུར་འདི་ སྤྱིར་གྱིས་འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་ལུགས་
གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་འབད་བའི་དུས་ཚོད་འདི་ཁར་  ངན་
ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་སྔོན་འགོག་དང་འཇོམས་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྩ་
ཁྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་པའི་ཧེ་མ་ལས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་བཙུགས་ཏེ་ ལྷན་ཚོགས་
འདི་ལུ་བརྟེན་པའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ འགོ་དང་འགོ་ལས་རྨང་གཞི་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཏིང་ནི་འདི་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེ་བས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་འདི་གིས་ རྒྱལ་
གཞུང་དང་མི་སེར་ལུ་དད་དམ་གཙང་མའི་སྒོ་ལས་ རྒྱུ་འབྲས་
གཙོ་བོརབཏོན་ཏེ་ དྲག་པོའི་ངོ་གསོ་དང་ ཕྱོགས་ལྷུང་དང་མཐུན་
འགྱུར་ལ་སོགས་པའི་དབང་ལས་འདས་ཏེ་ འཇིགས་སྣང་དང་སྦ་
གསང་མེད་པར་ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇེམས་ཐབས་ལུ་མཁོ་
བའི་ཐབས་ལམ་ཆ་མཉམ་ འཐུས་ཤོར་མེད་པར་དུས་ཐོག་ལུ་ཕྱག་
ཕྱིད་ཞུ་སྟེ་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ སྒེར་སྤྱོད་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་ཐོག་
ལས་ རྒྱུ་ནོར་གྱི་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཚུ་མར་གནོན་འབད་དེ་ སྤྱི་

ངོ་སྤྲོད།
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

རིམ་ཚུན་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ སྐྱེས་ལོ་ ༣༠ མན་ཆད་
འབད་མི་ ན་གཞོན་ཚུ་ཨིན་མས། ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་ནང་ 
མཐོ་ཤོས་ཅིག་ “དྲང་བདེན་དང་ ངོས་ལན་ཅན་གྱི་གཞུང་ཅིག་
དགོ།” ཟེརབཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལན་བཀོད་མི་ འབྲུག་མི་ 
༢༥༦༥ ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༣ སྐྱེས་ལོ་ ༡༦--༣༠ 
གི་བར་ན་འབད་མི་ཨིན་མས། ལན་བཀོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༢ ཀྱིས་ 
“ཤེས་ཡོན་ལེགས་ཤོམ་” དགོཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༡ གིས་ “གསོ་
བའི་གཅེས་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་” དགོཔ། བརྒྱ་ཆ་ ༦༨ ཀྱིས་ “ལཱ་
གཡོག་གི་གོ་སྐབས་ལེགས་ཤོམ་” དགོཔ། བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ གིས་ 
“དྲང་བདེན་དང་ ངོས་ལན་ཅན་གྱི་གཞུང་ཅིག་དགོ” ཟེར་བཀོད་
མི་དེ་ འཛམ་གླིང་གི་འགྲོས་ཡང་ དེ་སྦེ་ཨིན་མས།

ལྟ་ཞིབ་དེ་གིས་ དྭངས་གསལ་དང་ ངན་ལྷད་དེ་ སྐྱེས་ལོ་ ༣༤ 
མན་ཆད་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཙོ་རིམ་དང་པ་ཨིནམ་སྦེ་ ངོས་
འཛིན་བྱུང་ནུག། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་
ལས་ སྐྱེས་ལོ་ ༡༨-༣༤ འི་བར་ན་འབད་མི་ མི་རབས་འདི་
གི་ བསམ་འཆར་ཧེང་བཀལ་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ “ངན་ལྷད་ཀྱི་
གནོད་ཤུགས་: མི་རབས་ཀྱི་བསམ་བཤད་ལས་འཆར་སྣང་” ཟེར་
མི་ལྟ་ཞིབ་ཅིག་ འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་གྲོས་གནས་ཀྱི་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་མཉམ་རུབ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ ཡུ་ཨེན་ཨོ་ཌི་སི་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ 
ཊཱོན་ཧེམ་ལུ་ ༼ཨའི་ཨེསི་ཨེཕ་ཨའི་ཊི་ ༢༠༡༥༽ འགན་ཁྲིའི་
བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་སློབ་ཕྲུག་གི་དུས་སྟོན་དེ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནུག། དེ་གི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་ཁག་གཉིས་ གཙོ་
ཆེ་ཤོས་སྦེ་ བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ༼༡༽ ངན་ལྷད་ཀྱིས་ ཡར་
རྒྱས་ལུ་གནོད་པ་ཆེ་ཆུང་དང་ ༼༢༽ ཚོགས་རྒྱན་དང་ མི་མང་
ལཱ་སྡེ་དེ་ ཚེ་གཡོག་གི་གདམ་ཁ་ཅིག་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ མ་འོངས་པ་ན་ 
ངན་ལྷད་ཀྱིས་ གནོད་སྐྱོན་གཞན་ ག་ཅི་འོང་ག་ཟེར་བཀོད་མིའི་
ནང་ “མི་རབས་དེ་ལུ་ ཡུན་རིང་གི་བར་ན་ ད་རེས་ནངས་པ་གི་ 
ངན་ལྷད་ལུ་བརྟེན་པའི་ བྱེམ་ཕོག་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་གི་བསམ་
འཆར་ཚུ་ཉན་ཏེ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། ང་བཅས་ཀྱི་
བསམ་པ་ལས་ མི་རབས་འདི་ནང་ཡོད་མི་མངམ་གིས་ ངན་ལྷད་
ཀྱི་ཆོས་ཚན་འདི་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ དཀའ་ངལ་དེ་ 
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་དར་ཁྱབ་ འགྱོ་མ་
ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ བཟོ་ནིའི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལུ་ 
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཨིན།” ཟེར་འགོ་འདྲེན་པ་
ཚུ་གིས་བཀོད་ནུག།

ལྟ་ཞིབ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་ཚུ་ ༼༡༽ ལན་བཀོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ 
༧༢ ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱིས་ ཁོང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ རྒྱབ་ཁར་འཐེན་ཏེ་ 
ཁོང་གི་མི་རབས་དེ་ལུ་ གོ་སྐབས་མེདཔ་བཟོ་དོ་ཟེར་ མནོཝ་ཨིན་

སི་ཕིག་ནང་འཁོད་ ཨང་ ༦ ཐོན་ཏེ་ཡོད། ཇི་སི་ཨར་ ༢༠༡༤-
༢༠༡༥ འི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༤༤ གི་གྲས་ལས་ ཨང་ ༡༠༣ པ་
ཨིན། ཇི་སི་བི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ འི་སྙན་ཞུ་ གཙུག་སྡེའི་ཀ་ཆེན་
གྱི་ ཕྱོགས་མང་རབ་ཅིག་ནང་ ངལ་རངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ ཐོན་
ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། ༼ཐིག་ཁྲམ་ ༡.༢  ལུ་གཟིགས༽ 
འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་
ཤེས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ལས་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་འཁོད་ 
མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཅིག་གྱུར་ནུག། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བར་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནི་ལུ་ གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་ལས་ རྒྱབ་
སྐྱོར་ཐོབ་བཞིན་འདུག་པའི་ཁར་ དེ་ནི་གཞུང་གི་ གཙོ་རིམ་མཐོ་
ཤོསཅིག་ཡང་ཨིན་མས། 

ངན་ལྷད་འདི་ མགུ་རྙོགས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན། འདི་
དཀའ་ངལ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ མི་
སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་དང་ ལམ་སྲོལ་ སྲིད་དོན་དཀའ་ངལ་གྱི་ 
ནད་རྟགས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། ཐབས་ཤེས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ ཚར་
གཅིག་བར་གཏོགས་འབད་བ་ཙམ་གྱིས་ དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་མི་
ཚུགསཔ་ལས་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ཡོངས་རྫོགས་དང་ སྤྱི་རུབ་
ཀྱི་ཐབས་ཤེས་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འདི་ འགྲོ་བ་
མིའི་ཐོབ་དབང་དང་ དཔའ་ཉམས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ དྲང་ཁྲིམས་དང་ 
འདྲ་མཉམ་ བཙན་ཐབས་ ཕན་བདེ་ཡོདཔ་ བཟོ་ནིའི་སྐོར་ལས་
ཨིན། སི་ཊེཊི་སི་ལུ་དི་དང་ བར་མིང་ཧམ་ གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ 
མཁས་དབང་གཉིས་ཀྱིས་བརྩམས་མི་ དཔེ་དེབ་གསརཔ་ཅིག་
ནང་ འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ མི་སེར་ཐེར་འབུམ་ ༡.༦ གིས་ གསོ་
བ་དང་ཤེས་རིག་བཟུམ་གྱི་ ཉིན་བསྟར་མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་ཐོབ་
ནི་དང་ ཆོག་ཐམ་ལེན་ནི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་འཛིན་བཟུང་
ལས་འཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་ཐབས་མེད་པར་ ནང་གསུག་བྱིན་
དགོཔ་ ཐོན་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དེ་
བཟུམ་མའི་ གཏིང་ཟབ་ཅན་གྱི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལུ་ མ་
ལྷོད་མི་དེ་ ཁ་རྗེ་བཟང་བའི་གྲངས་སུ་ཨིན་མས།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ 
༡༧ ལུ་ ཐེངས་དང་པར་ ངེའི་འཛམ་གླིང་ ༢༠༡༤ ཟེར་མི་ 
ལྟ་ཞིབ་ཅིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་ལས་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་ལུ་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་
ཡུལ་ གལ་ཆེ་ཤོས་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བའི་ དྲི་བ་བཀོད་ནུག། འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༤ ནང་ལས་ མི་སེར་ས་ཡ་ 
༧ ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ ལྟ་ཞིབ་དེ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མིའི་
གྲངས་སུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ ཨེཆ་ཌི་ཨའི་ ཆུང་རིམ་ལས་ འབྲིང་
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སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ འགོ་བཙུགས་མི་ ལོ་བསྟར་གྲུབ་
འབྲས་ གན་ཡིག་ནང་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དེ་ཡོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་
ཞིནམ་ལས་ མི་མང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ ངན་
ལྷད་ཚུ་ སྣང་མེད་ཐོག་ལུ་མི་བཞག་ནི་དང་ མི་སྡེའི་མནོ་ལུགས་
ལེགས་བཅོས་གཏང་ནི་ ངན་ལྷད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དམངས་གཙོའི་
རིང་ལུགས་ལུ་ བར་ཆད་མེདཔ་ཅིག་ བཟོ་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་
བསྐྱེད་མི་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སེམས་ཁར་
ཡོད།  ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ལྷག་པར་
དུ་ མགུ་རྙོགས་དྲགས་འགྱུར་མི་ དོ་འགྲན་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལན་
འབད་དོ། འདས་པའི་ལོ་ ༩ འི་ནང་འཁོད་ མཉམ་རོགས་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་འབད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་
མཉམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཁར་ མི་སེར་གང་མང་ལུ་ ལྷོད་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་ཧ་ལམ་བྱུང་ཡི། རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་
ཀུ་དང་ གཞུང་དང་སྒེར་སྡེ་ཆུང་ཀུ་ཨིན་པའི་གུ་ མི་སེར་ལུ་གཅེས་
སྐྱོང་དང་ མཁྱེན་རྒྱ་ཆེའི་དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོ་ཡོདཔ་ལས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཨ་རྟག་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ 
འཛམ་གླིང་ནང་ ངན་ལྷད་ཉུང་ཤོས་འབད་ གནས་ཚུགསཔའི་ གོ་
སྐབས་ཡོད་ཟེར་ མནོ་བསམ་གཏངམ་ཨིན། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ཐངས་དེ་ ཞབས་ཏོག་གཙོ་བོ་ སྔོན་
འགོག་དང་ ཤེས་ཡོན་ ཞིབ་དཔྱད་ནང་ ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་
སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༥ ཚུན་ཚོད་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཉོགས་བཤད ༤༠༥༠ ཐོབ་
མི་ལས་ ༡༤༢ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡི། ས་གཏེར་དང་ ས་ཆའི་
བདག་སྐྱོང་ གསོ་བའི་མཁོ་སྒྲུབ་ རྒྱ་གར་གྱི་རུཔི་ཕྱིར་བཏང་ ཕྱི་
མི་ནང་སྐྱོད་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ ངན་ལྷད་བྱ་སྲོལ་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་བའི་སྐབས་ ལཱ་སྡེ་ཚུ་གི་ ནང་འཁོད་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་
ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་ཚད་པར་ འགོ་ཁྲིད་དང་ 
གཞུང་སྐྱོང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ རྒྱ་ཆེཝ་ཚུ་ཡང་ ངོས་
འཛིན་འབད་ཡི། 

ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་ནང་ སྔོན་འགོག་དང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐབས་
ཤེས་ཚུ་ཡང་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ཅོག་གཅིགཔོ་སྦེ་ གལ་ཆེཝ་ཨིན། 
དེ་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལས་ཡང་ དོ་འགྲན་སྦོམ་ཡོད། ཨེན་
ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཁག་༤ 
ཡོད་མི་ཚུ་ ༼༡༽ སྲིད་ཐོག་གི་དང་འདོད་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་
བཟོ་ནི་དང་ འགོ་ཁྲིད་དང་དྲང་སྤྱོད་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི། ༼༢༽ 
ཤེས་ཡོན་དང་ དྲན་ཚོར་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་ ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་
བཙུགས་ནི། ༼༣༽ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་རྒོལ་ལུ་ སྤྱི་རུབ་འབད་

མས། ༼༢༽ དྲང་ཁྲིམས་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་
མི་གཉིསཔོ་དེ་ ལན་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཚ་གྱང་སྦོམ་ཤོས་ཀྱི་ལཱ་སྡེ་
ཨིན་མ་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་དང་ མི་མང་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བློ་
གཏད་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་ སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ༼༣༽ ངན་
ལྷད་འདི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་དང་འབྲེལ་བ་
ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་དང་ ཚེ་གཡོག་ཡར་སྐྱེད་
ཚུན་གྱི་ མི་སྡེའི་བྱ་སྒོ་ཡོད་ཚད་གཅིག་ནང་ འཛུལ་དོ་ཟེར་ཨིན། 
༼༤༽ ལན་བཀོད་མི་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ གིས་ མི་མང་ལས་གཡོག་
ནང་ ངན་ལྷད་མེད་པ་ཅིན་ ལཱ་དེ་ནང་འཛུལ་ནིའི་ དང་འདོད་ཡོད་
ལུགས་བཀོད་ནུག། ༼༥༽ ལན་བཀོད་མི་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༢ ཀྱིས་ 
ཁོང་ལུ་ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་ ལག་ཆས་ལངམ་མིན་འདུག་ཟེར་ 
རེ་བ་རྫོགས་པའི་མནོ་བསམ་འདུག། 

ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ནང་ “དྲང་བདེན་དང་ ངོས་ལན་ཅན་གྱི་
གཞུང་” གི་དོན་ལུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་གཙོ་རིམ་དང་ གལ་ཅན་གྱི་
དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་བཀོད་ནུག། དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གོ་
སྐབས་ མར་ཕབ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་སར་ ཉེས་
བྱ་དམ་དམ་བཀལ་དགོཔ་ དྭངས་གསལ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་
ཚུ་ འཛམ་གླིང་དང་ འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་ གཉིས་ཆ་རའི་ ཚ་
གྱང་སྦོམ་ཤོས་ཨིན་མས། 
   
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལས་སྡེ་ གཙོ་བོ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་གྱི་ འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ། ལས་ཚོགས་འདི་ ལཱ་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མི་ལོ་ ༡༠ ལང་པའི་རིང་ལུ་ མི་དབང་འབྲུག་
རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནིའི་ ཐུགས་
བརྩོན་དྲག་པོ་འདི་ མིང་ཙམ་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་མ་བཅུག་པར་ མ་
འོངས་ཡུན་རིང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་འི་ བསྒྱུར་བཅོས་གལ་ཅན་
ལུ་ བསྒྱུར་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁས་བླངས་འབད་དེ་
ཡོད། དེ་གིས་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ བརྩོན་ཤུགས་མེན་པར་ མི་སྡེའི་ཆ་
ཤས་ ཡོད་ཚད་གཅིག་ནང་ དྲང་སོྤྱད་ཡར་དྲག་དང་ ངན་ལྷད་ལུ་ 
བཟོད་བསྲན་རྩ་ལས་མེད་པའི་ ལམ་སྲོལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༨ ཟེར་མི་ ཡོངས་
རྫོགས་ཐབས་བྱུས་དེའི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། ཐབས་བྱུས་འདི་
གིས་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་མཐོང་སྣང་ཐོག་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་དང་ 
གོང་འཕེལ་ སྤྱི་མཐུན་ཕན་བདེའི་ནང་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཕན་ཐོགས་
འབྱུང་བའི་ གཞི་བསྒྱུར་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ འབག་འོང་ཐབས་
འབདཝ་ཨིན།  ཐབས་བྱུས་དེའི་བསྟར་སྤྱོད་དེ་ ཨེན་ཀེ་ཨར་ཨེ་
བརྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ འཆར་གཞི་ 
༡༡ པའི་ སྙན་ཞུའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་འཛིན་
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

དྲག་ཞུ་ནི་དང་ དྲན་གསལ་ཆེ་བ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྡན་པ་ གནས་
རིམ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་དང་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་ ཞི་གཡོག་
ལམ་ལུགས་གསརཔ་ཅིག་ འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། ཞི་
གཡོག་ནང་གི་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱིས་ སྒེར་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་ནང་ཡང་ 
དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུལ་དབང་སྦོམ་ འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ འི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྙན་
ཞུ་ཐེངས་ ༨ པ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ ༢ པ་ལུ་ ཐེངས་ ༣ པ་
ཨིན། འདི་ཡང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ 
༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༡༦༩༼ན༽ པ་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨིན་མི་དེ་ 
“ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་བཀོད་དོན་བཞིན་
དུ་ དེའི་སྲིད་བྱུས་དང་ གྲུབ་འབྲས་སྐོར་ལས་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་
ཅིག་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་དང་ བློན་ཆེན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཕུལ་དགོ་
ཟེར་” ཟེར་འཁོད་ནུག།

སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ ༤ པ་ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ 
པ་ཚུན་གྱི་ ཨིན། ངོ་སྤྲོད་དང་ མཇུག་དོན་མ་བརྩི་བར་ དོན་
ཚན་ ༧ ཡོད། ད་ལྟོའི་ལྷན་ཚོགས་འདི་གི་ སྙན་ཞུ་མཇུག་ཨིནམ་
ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ སྙན་ཞུའི་
དུས་ཡུན་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་
ཡོད། དེ་གིས་སྦེ་ བརྡ་དོན་ཚུ་ གཅིག་སྡུད་འབད་ནི་དང་ གཞི་
གཏུགས་འབད་ནིའི་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཐབས་ལུ་ སྙན་ཞུའི་སྒྲིག་
བཀོད་དེ་ཡང་ འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ལས་ དུམ་གྲ་ཅིག་སོ་སོ་སྦེ་
ཡོད། དེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ ༤ པ་
ཚུན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བྱུང་རིམ་གལ་ཅན་ཚུ་ 
བཀོད་ཡོད་པའི་ཁར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ ལམ་སྟོན་སབ་ཁྲ་
ཨིན་མི་ ཡི་གུ་དང་པ་ དེ་བསྒང་གི་བློན་ཆེན་དང་ དྲུང་ཆེན་ཚུ་ལུ་ 
ཕུལ་མི་དེ་དང་ ཚོགས་དཔོན་མཆོག་ལུ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་ཡང་ཟུར་
སྦྲགས་སྦེ་ ཕུལ་ཏེ་ཡོད། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ བརྡ་དོན་སྙན་ཞུའི་
ནང་མ་བཀོད་རུང་ རྩོད་རྙོགས་མཇུག་བསྡུ་མི་ ཆ་མཉམ་གྱི་ ཐོ་
ཡིག་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་དང་ མི་
མང་ལུ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན།

དོན་ཚན་ ༡ པ་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱས་
གྲུབ་འབྲས་བཅུད་དོན། དོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱས་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་ཡང་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྟ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ཊི་ཨའི་ སི་པི་ཨའི་དང་ ཇི་སི་ཨར་ 
༢༠༡༤-༢༠༡༥ ཚུ་ནང་ འབྲུག་གི་གྲལ་རིམ་དང་ འཆརགཞི་ ༡༡ 
པའི་ ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་གྱི་ ཕྱེད་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ལམ་སྟོན་བསྐྱར་ཞིབ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་རྩིས་ཞིབ་ 
དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལག་ལེན་གནས་ཚད་

ནི་ལུ་ མཐུན་འབྲེལ་དང་མཉམ་རུབ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི། ༼༤༽  
ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ ལམ་ལུགས་
རྩ་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་བརྩོན་གྱི་ ལམ་
སྟོན་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ འབད་བརྩོན་
ལུ་ འབྱུང་ཁུངས་ལངམ་སྦེ་སྤྲོད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་ཚུ་ 
ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ཕན་པའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ ཁྲིམས་
ལུགས་ཚུ་ཆ་འཇོག་འགྲུབ་ནི་ དེའི་ལས་སྤྱོད་ནང་ སྲིད་དོན་ཀྱིས་ 
བརགཏོགས་མི་འབད་ནི་ གཞུང་གིས་ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་རྩ་
ལས་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ སྲིད་ཐོག་གི་དང་འདོད་
དང་ ཁས་བླངས་སྒྲིང་སྒྲིང་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་རུབ་འགན་ཁུར་གྱི་ 
མནོ་བསམ་ཐོག་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་ ལཱ་སྡེ་གཞན་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་ནི་དང་ མཉམ་རུབ་འབད་ནི་ལུ་ 
རྩ་འགེངས་དོ། དེའི་མཉམ་རོགས་གལ་ཅན ལ་ལོ་ཅིག་ སྤྱི་
ཚོགས་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ རྩ་ཁྲིམས་
ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ བརྡ་བརྒྱུད་ ན་
གཞོན་སྡེ་ཚན་ ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ ཚོང་པའི་མི་སྡེ་ ལུང་ཕྱོགས་
དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལུ་ རྒྱབ་
རྟེན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ཤེས་ཡོན་འདི་ཨིན། དྲང་སྤྱོད་དང་ དྲང་
ཁྲིམས་ བློ་སྟོབས་ལྡན་པའི་ མི་རབས་ཅིག་བཟོ་ནི་འདི་ མ་
འོངས་ཡུན་རིང་གི་ ཐབས་བྱུས་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་འབད་ནི་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཤོས་ཀྱི་ ཐ་བས་བྱུས་ཅིག་
འདི་ཨིན། ན་གཞོན་ཚུ་ ད་རེས་ཀྱི་མི་སེར་དང་ ནངས་པར་གྱི་
དབུ་ཁྲིད་ཨིནམ་ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་ངོ་མ་ འབག་འོང་ནིའི་ལྕོགས་
གྲུབ་ ཁོང་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་མི་ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ དྲང་
སྤྱོད་ཀྱི་ས་བོན་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སེར་ཚུ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ དྲན་པ་བཙུགས་ཏེ་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་རྒོལ་
འབད་ནིའི་ ནུས་དབང་བྱིནམ་ཨིན། དྲང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནི་ལུ་ མི་མང་ལཱ་སྡེ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི་དང་ ལམ་ལུགས་
ལེགས་བཅོས་གཏ་ང་ནི་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ཚུ་ ཚུད་དགོཔ་ཨིན།
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་ འགན་ཁུར་སྦོམ་རང་ མི་
མང་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཁོང་རའི་ལཱ་ནང་ 
ལྕོགས་གྲུབ་དང་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ངེས་གཏན་བཟོ་སྟེ་ 
རང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་བཟང་པོ་སྟོན་དགོཔ་ཨིན། རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་གཡོག་གཞི་བསྒྱུར་འབད་
མི་དང་ བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ སློབ་སྦྱོང་འགོ་བཙུགས་མི་
དེ་གིས་ ཞི་གཡོག་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་གང་
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ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་མི། རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་བཟོ་ཡོད་
མི། མི་སེར་དང་ན་གཞོན་གྱི་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡར་འཕར་ ཞིབ་
འཚོལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་ཚུ་ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་
ཨེསི་གི་ ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ དམིགས་ཡུལ་ ༤ འི་འོག་
ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད། ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ 
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་དང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ རང་སོའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་
ནང་ བཙུགས་དགོ་པའི་སྐོར་ བཀོད་དེ་ཡོད། 

དོན་ཚན་ ༥ པ་: མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ༼མི་མང་
གི༽ རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་ཐོབ་ནི་ལུ་ མནོ་
བསམ་གཏང་ཐངས་ ཡར་དྲགས་གཏང་དགོཔ། མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསྡོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༥ ལས་ ༣༠ འི་བར་ན་གནསཔ་ལས་ ངན་ལྷད་དང་ གཡོ་སྒྱུ་
ཞུགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་མང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ 
སྤྱིརབཏང་བྱ་སྲོལ་དེ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ 
མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་
ནི་དང་ གཞུང་གིས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ཐབས་ཤེས་སྟོན་ཐབས་
ལུ་ དོན་ཚན་སོ་སོ་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་
སྒོའི་ལམ་ལུགས་ དཔེར་ན་ རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་
གོང་ཐོབ་ནི་ལུ་ རིན་གོང་གི་གཞི་ཚད་བརྟག་དཔྱད་དང་ དྲན་
ཤེས་བཏོན་ནི་ དྭངས་གསལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་
དེ་ཡོད། མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་གི་བྱ་སྲོལ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་ལུ་ 
གཞུང་དང་ཨོ་ཨར་ཨའི་ཨོ་ མ་དངུལ་གྱི་ འཁོར་ལམ་ཡོངས་
འབྲེལ་ནང་ ཚུལ་མིན་མཁོ་སྒྲུབ་བྱུང་བའི་སྐོར་ གནད་དོན་ལྟ་
ཞིབ་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༦ པ་: ངན་ལྷད་བཀ་ནི་:  དོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་
ལྷད་བཀོག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༤ 
ཚུན་ ཉོགས་བཤད་ཐོབ་མི་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་གེ་ར་ 
བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་ནང་ལུ་ ས་ཆ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ མི་སྟོབས་ལཱ་
སྡེ་ཚུ་ནང་ ཉོགས་བཤད་བསགས་ཏེ་ལུས་མི་ཚུ་ ནང་སྡོད་བསྐྱར་
ཞིབ་དང་ བརྡ་དོན་བདེན་དཔྱད་ཐོག་ལས་ འབད་ཡོད་མི་དང་ 
ཉོགས་བཤད་དང་ རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ ས་ཆ་དང་ གློག་
འཁོར་ནང་འདྲེན་གྱི་ རྩོད་རྙོགས་ ༢ ཀྱི་སྐོར་ལས་ གཙོ་བོར་
བཏོན་ཏེ་བཀོད་དེ་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༧་ པ་: ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་ལུ་དོ་འགྲན། 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ 
འཇོམས་ཐབས་ལུ་ དོ་འགྲན་བྱུང་བའི་སྐོར་ལས་ འདས་པའི་

ཚུ་བཀོད་ཡོད། ཐེངས་དང་པར་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་
འཁྲིལ་མཐུན་དང་ འཁྱོསམ་གསལ་སྟོན་ཚུ་ འགན་འཁྲི་གལ་
ཅན་ཨིནམ་ལས་ སྙན་ཞུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༢ པ་: སྙིང་བཅུད་: མི་དང་ ལམ་སྲོལ་ གཙུག་
སྡེ། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གཙོ་རིམ་ 
གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དབང་དུ་ ཐལ་མི་རུང་བ་དང་ 
བློ་གཏད་ཅན་ ཕན་ནུས་ཅན་ ཡིད་བརྟེན་རུང་བ་ཅིག་སྦེ་ གནས་
ཡོད་པའི་ཁར་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ དེ་སྦེ་རང་གནས་དགོ། དོན་
ཚན་འདི་ནང་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་ སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་
སྒོའི་རིམ་པ་ ལམ་ལུགས་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཁམས་བརྟག་
དཔྱད་དང་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ རྟགས་མ་ མི་སྟོབས་འཛིན་
སྐྱོང་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ དྲང་སྤྱོད་
བཙུགས་ནི་དང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ གོང་འཕེལ་གྱི་
མཉམ་རོགས་ཚུ་གི་ ལེགས་སྨོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ དེ་ལས་ ཊི་ཨའི་
གི་ ཨེ་སི་ཨེ་ དབྱེ་ཞིབ་མཁོ་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཕྱིའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གྲུབ་འབྲས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གཞི་རྟེན་མཐུན་
རྐྱེན་གྱི་སྐོར་ལས་ཚུད་དེ་ཡོད། 

དོན་ཚན་ ༣ པ་: ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་: 
བརྡ་སྐུལ་མཐའ་མ། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེའི་
རང་དབང་གི་སྐོར་ལས་ ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དེ་རང་ཡོད། དེ་ཡང་ 
ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དང་ གཞན་གྱི་སྐུལ་དབང་ལས་ སྲུང་ཐབས་
ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། རང་དབང་གལ་ཆེ་ལུགས་དང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ འདུས་ཚོགས་
ཚུ་གི་ ལྷན་འཛིན་ཚུ་ དགོངས་ཞུ་འབད་མ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཆོད་
དེ་གིས་ གནོད་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ཟིན་
འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ 
༢༧ པའི་དོན་ཚན་ ༡ པའི་སྐོར༌ཡང༌བཀོད་དེ་ཡོད། གནས་
སྐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཙམ་གྱི་ཚབ་ལུ་ མ་འོངས་མཐར་ཐུག་གི་ 
གྲོས་ཆོད་བཏོན་དགོཔ་དང་ དོན་མེད་ཀྱི་རྩོད་འགྲན་ཚུ་ འབྲེལ་བ་
མེད་པའི་སྐོར་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོད། 

དོན་ཚན་ ༤ པ་: ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་:  ལམ་ལུགས་གནས་
རིམ་དང་ སྤྱི་རུབ་ཐོག་ལུ་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་རྒོལ།  དོན་ཚན་
འདི་ནང་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་ཚུ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ བཀོད་
དོ་བཟུམ་ སྤྱི་འབྲེལ་གྱི་སྐྱོན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་དང་
མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་
ཐོག་ལུ་ ཆ་ཤས་མང་བའི་ཐབས་ལམ་དང་ ལམ་ལུགས་བསྐྱར་
ཞིབ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་གཞུང་སྐྱོང་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་དང་ ངན་
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་བཀོད་མི་ཚུ་ གཅིག་སྡུད་འབད་དེ་ཡོད། དེ་ནང་ལུ་ 
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངན་ལྷད་ལུབཟོད་བསྲན་རྩ་ལས་མེད་པའི་
སྲིད་བྱུས་དང་ མི་དབང་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ཐུགས་ལུ་ ཚ་གྱང་སྦོམ་
ཡོད་རུང་ སྤྱིརབཏང་ལུ་ སྤྱི་རུབ་འགན་ཁུར་གྱི་མནོ་བསམ་མེད་མི་
དང་ ཉེས་པ་ཡངས་ཆག་གི་ལམ་སྲོལ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་མི་ བྱམས་
དང་སྙིང་རྗེ་ནོར་བ་ཡོད་པའི་གུ་ འགན་འཁྲི་དང་ མི་སྡེ་དང་སྲིད་
ཐོག་གི་ སྣ་འཛིངས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཇིགས་སྣང་འབྱུང་མི་དང་ 
ལྟ་རྟོག་ཞན་པ་ ཁྲིམས་འཛིན་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ སྤྱི་བཏང་
མཐུན་འབྲེལ་ཉུང་མི་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ བཀོད་དེ་ཡོད།

མཇུག་དོན་: འདི་ནང་ལུ་ འདས་པའི་ལོ་ ༩ འི་ནང་འཁོད་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ དེའི་མཉམ་རོགས་ཚུ་གིས་ 
གལ་གནད་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མི་དང་ དེའི་འཐུས་ཤོར་ཚུ་ 
དེ་ལས་ སྲིད་དོན་པ་དང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ སྤྱི་གཡོགཔ་ མི་
མང་ཞབས་ཏོག་ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ མི་མང་འཆར་སྣང་ཚུ་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་ གལ་ཆེ་ལུགས་དང་ ད་ལས་ཕར་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ སྔོན་འགོག་
དང་ འཇོམས་ཐབས་ཀྱི་མདུན་ལམ་ཚུ་བཀོད་ཡོད། དེ་གིས་མ་
ཚད་པར་ སྲིད་དོན་དང་སྒེར་སྡེའི་བར་ནའི་མཁས་འབྲེལ་སྐོར་
ལས་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་བཀོད་བཀོདཔ་མེད་རུང་ ལོ་རྒྱུས་མདོར་
བསྡུས་ཅིག་ བཀོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་འདས་པའི་སྙན་
ཞུ་ཚུ་དང་ ད་ལྟོའི་སྙན་ཞུ་ནང་ མ་བཀོད་པའི་གནད་དོན་ ལུང་
ཕྱོགས་གཞན་ནང་བཟུམ་སྦེ་ ལུང་ཕྱོགས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
མཐུན་ཕྱོགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་
ལས་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་བཀོད་ཡོད། 

མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐུགས་
ཀྱི་ཚ་གྱང་སྦོམ་བཞེས་མི་དེ་ ཁོ་རའི་གསུང་བཤད་ མང་རབས་
ཅིག་ནང་ བཀོད་གནང་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ གསུང་བཤད་གཅིག་
ནང་ “རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་འགྱོཝ་ད་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ 
ངན་ལྷད་འདི་མཐོངམ་མས། ངན་ལྷད་འདི་ ཚད་འཛིན་མ་འབད་
བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ འབད་བརྩོན་
འདི་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་འོང་། ངན་ལྷད་ཟེརམི་འདི་ གསལ་ཏོག་ཏོ་
ཨིན་མི་དེ་ཡང་ དེ་ལུ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་མེད། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་
གོང་ན་ ག་ཡང་མེད། དེ་འབདཝ་ད་ ངན་ལྷད་སྣང་མེད་ཐོག་ལུ་
བཞག་ནི་དེ་ དེ་ལས་ཀྱང་ཉེན་ཁ་ཆེ། འབྲུག་ལུ་ངན་ལྷད་འབྱུང་མི་
དེ་ ང་བཅས་ལུ་ དོ་འགྲན་སྦོམ་ཅིག་ཨིན། དོ་འགྲན་གྱི་ཆེ་ཆུང་དེ་
ཡང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ག་དེ་ཅིག་མགྱོགས་དྲགས་དང་ ག་དེ་ཅིག་
སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ དེ་ལུ་རྒྱབ་འགལ་འབད་ཐངས་ལུ་ རག་ལས་འོང་། 

ངན་ལྷད་འདི་ལུ་ ད་ལྟོ་དང་ མ་འོངས་པ་ གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ས་
སྒོ་རྩ་ལས་མེད།”

འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་འདི་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ 
ཁྲིམས་ལུགས་དམ་དམ་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་མེདཔ་དང་ ཉེས་
པ་ཡངས་ཆག་གི་ལམ་སྲོལ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་མི་ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་
ནོར་བ་ ལྟ་རྟོག་དང་ འགན་འཁྲི་ཞན་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ནང་ 
ངན་ལྷད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ རྒྱ་ཆེཝ་འབད་འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ མི་ངོ་
ཅིག་གིས་ ངན་ལྷད་འབད་ནིའི་ བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་མི་དེ་ཡང་ ངན་
ལྷད་ལུ་བརྟེན་པའི་ འཛིན་བཟུང་གི་ཉེན་ཁ་ཆུང་བའི་ཁར་ གལ་
སྲིད་ བདའ་ཟུན་ཏེ་འབད་རུང་ ཁོའམ་མོ་དང་ བཟའ་ཚང་ལུ་གྱོང་
རྒུད་སྦོམ་ཅིག་ མི་ཕོག་ནི་མས་མནོ་སྟེ་ ངན་ལྷད་འཐབ་སྟེ་ མི་
ཚེ་སྤྲོ་སྟོན་ནིའི་ མནོ་བསམ་གཏངམ་ཨིན་མས།

མི་དབང་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་གིས་ རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་མི་
དང་ རང་གི་འགན་དབང་སྦོམ་དེ་ འགྲུབ་ནིའི་སེམས་ཤུགས་
དྲག་པོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལེ་
ཤ་ཅིག་ལུ་ སྟབས་མ་བདེ་བྱུང་མི་དང་ ཚད་ལས་བརྒལཝ་མས་
མནོ་བའི་ འཆར་སྣང་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ལུ་ ཨ་རྟག་ར་ དྲན་
པ་བཏོནམ་ཨིན།  འདས་པའི་རིང་ལུ་བཟུམ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འདི་ཡང་ 
དྲང་བདེན་དང་ དྲན་ཚོར་ སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་གཞི་བཞགཔ་ཨིན། རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ནང་ ལེགས་པའི་གོང་འཕེལ་ལེ་ཤ་ འབྱུང་བཞིན་དུ་ཡོད་
རུང་ དེ་ཚུ་གཞུང་གི་སྙན་ཞུ་ གཞན་ཚུ་ནང་འཐོན་ནི་ཨིནམ་ལས་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནས་སྟངས་དངོས་དང་ 
དོ་འགྲན་ཅན་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན། ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་
རྒོལ་གྱི་ཐད་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ གུས་བཏུད་དང་ དགོངས་ཡང་ བྱམས་
སྙིང་ ཐེ་ཚོམ་ འཇིགས་སྣང་ སེམས་སྐྱོ་ནིའི་ ས་སྒོ་རྩ་ལས་
མེད། ངན་ལྷད་འདི་ རིག་རྩལ་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་དང་ ཤེས་
རབ་ དེ་ལས་ འཇིགས་སྣང་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ དྲང་ཁྲིམས་དང་ 
མི་ངོ་སོ་སོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ ཐོབ་དབང་ལུ་མ་གནོད་པར་ གལ་
ཅན་དང་ ལྷོད་མེད་ཀྱི་མནོ་བསམ་ཐོག་ལུ་ གདོང་རྒོལ་འབད་དེ་ 
དེའི་གྲུབ་འབྲས་འབྱུང་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་ མཐར་ཐུག་གི་
དབྱེ་ཞིབ་དེ་ ལམ་ལུགས་བརྩམ་མི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ དེ་
ལས་འགལ་མི་ མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་ ཤེས་དགོཔ་འདི་ཡང་ 
གལ་ཆེ་བས། 

གཞུང་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལམ་བཟང་གཞི་བཙུགས་གནང་
སྟེ་ དབུ་ཁྲིད་མཛད་གནང་དགོ།  
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7

དོན་ཚན་ ༡ པ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱས་གྲུབ་འབྲས་བཅུད་དོན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་འཆར་སྣང་།

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གནས་ཐོ་ནང་ འབྲུག་གི་འགྲུལ་སྐྱོད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་འགྲན་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༤ - ༢༠༡༥།

འཆར་གཞི་ ༡༡ པ། ༢༠༡༣-༢༠༡༨  

ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་གྱི་དུས་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༸ པ་ - ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ པ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ལམ་སྟོན་དབྱེ་ཞིབ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་ལམ་སྟོན། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་རྩིས་ཞིབ།

འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སྟོན།

གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་འཁྲིལ་མཐུན།

སྤྱི༌ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་ དེ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་གནས་ཚད།

ཕྱིའི་བསྐྱར་ཞིབ་: ཨེ་སི་ཨེ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ཐབས་འབད་བརྩོན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ།

རྒྱབ་རྟེན་བདེན་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོས།

༨ 

༡༠ 

༡༤

༡༤ 

༡༦

༡༦ 

༡༨

༡༩ 

༢༠ 

༢༡

༢༡ 

༢༢ 

༣༥ 
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གནད་དོན་གཞན་གྱི་གྱལ་ཁར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ པ་ལས་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ པ་ཚུན་གྱི་ ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་གྱི་ 
དུས་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ལམ་སྟོན་གྱི་
དབྱེ་ཞིབ་ རྩིས་ཞིབ་པའི་བསམ་བཀོད་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་ སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ ལག་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ དཔེར་
ན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་དང་ 
འཛམ་གླིང་གཞུང་སྐྱོང་བརྡ་སྟོན་ ༡༩༩༦ - ༢༠༡༣། འཛམ་གླིང་
དོ་འགྲན་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤ - ༢༠༡༥ ཚུ་ལུ་ཡང་ གཞི་བཞག་
ཡོད། གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་འཁྲིལ་ཚད་དང་ འཁྱོསམ་གི་
གསལ་སྟོན་ཚུ་ཡང་ འགན་འཁྲི་རྩ་ཅན་གྱི་ ཐབས་ལམ་ཨིནམ་
ལས་ ཐེངས་དང་པར་ གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོད། 
 
དོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བྱ་ལས་
ཀྱི་བཅུད་དོན་བཀོད་ཐོག་ལས་ ལས་བྱས་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་མཐོང་
སྣང་ཅིག་སྟོནམ་ཨིན། ལས་དོན་ཚུ་ མགུ་རྒྱན་སོ་སོའི་ནང་ ཡང་
བསྐྱར་དུ་ སྙན་ཞུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ཡོད་རུང་ མ་འོངས་སྙན་ཞུ་ཚུ་
ནང་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ནི་ཨིན།

 རྒྱལ་སྤྱིའི་འཆར་སྣང་།

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་གྲལ་རིམ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་ གསར་བཏོན་
འབད་མི་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་
ཐོའི་ནང་ འབྲུག་འདི་སྐུགས་ ༦༥ འི་ཐོག་ལུ་ ངན་ལྷད་ཉུང་ཤོས་
གྲལ་རིམ་ ༣༠ པའི་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་ད་ དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 
དང་འཕྱདཔ་ད་ སྐུགས་ ༢ ཀྱིས་ མཐོ་བའི་ཐོག་ལུ་ གྲལ་རིམ་
གཅིག་ ཡར་འཛེགས་མི་དེ་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ དྲག་ཤོས་ཨིན། 
འབྲུག་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་
ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་གྲངས་སུ་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ལོ་རིམ་
བཞིན་དུ་ སྐུགས་ཚད་ཡར་དྲག་སོང་ཡི། འཛམ་གླིང་དང་ ཨེ་ཤི་

“ལྟ་རྟོག་འབད་མི་དེ་ལུ་ ག་གིས་བལྟ་ནི་སྨོ?” “སྲུང་རྒྱབ་དེ་ལུ་ 
ག་གིས་བསྲུང་ནི་སྨོ?” “ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ག་
གིས་ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་ནི་སྨོ?” འ་ནཱི་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་བཀོད་
མི་ དྲི་བ་གལ་ཅན་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མི་ངོ་ག་གིས་འབད་རུང་ 
དུས་ཚོད་ནམ་དང་ ས་གནས་ག་ཏེ་ཨིན་རུང་ དྲི་བ་བཀོད་ནིའི་
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། དྲི་བ་དེ་ཚུ་ ངན་ལན་འབྱུང་
འོང་མནོ་བའི་ འཇིགས་སྣང་མེད་པར་འདྲི་ཆོགཔ་དང་ ངེས་པར་
དུ་འདྲི་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ སྤྱིར་
བཏང་མི་སྡེའི་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ་
པའི་ འགན་དབང་རྩ་ཅན་ཕོག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ འགན་དབང་དེ་
ཚུལ་མཐུན་འབད་ འགྲུབ་དགོ་པའི་དབང་ཚད་སྤྲོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
དྲི་བ་ཚུ་ལུ་ལན་གསལ་ཐོབ་དགོཔ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཡོད་མི་ ཁོའམ་མོ་ ག་
རང་ཨིན་རུང་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ 
སླབ་སྡོད་ནི་མེན་པར་ ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡར་དྲག་གཏང་
དགོ་པའི་ འགན་ཁག་ཡོད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ གཞན་ལུ་བསླབ་བྱ་བྱིན་མི་ཚུ་ གཞན་གྱིས་མཐོང་སར་ 
རང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། རང་གི་ལས་ཚོགས་ནང་འཁོད་ 
ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་དང་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གི་མཁོ་ཆས་དང་ 
ཐབས་བྱུས་ཚུ་བརྩམས་ཏེ་ གཞི་བཙུགས་དང་ ལག་ལེན་གྱི་སྒོ་
ལས་ ངན་ལྷད་ཞུགས་ནི་མེདཔ་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བློ་གཏད་དང་
ཡིད་ཆེས་རུང་བའི་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་ལུ་བཟོ་མི་
དང་པ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཨིན་དགོ། ནང་འཁོད་
དང་ ཕྱི་ཁའི་ལས་བྱས་གྲུབ་འབྲས་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ འགན་འཁྲིའི་
ལམ་ལུགས་ཚུ་ ངེས་གཏན་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་དགོ། གཙུག་སྡེའི་འདི་ 
ཡར་འཕེལ་འགྱོ་ནི་ལུ་ མི་མང་གིས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། སྤྱི་
ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་འདི་ ལས་བྱས་གྲུབ་འབྲས་
དབྱེ་ཞིབ་དང་ འགན་འཁྲི་གཟིགས་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན།
 
འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་འདིའི་ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱས་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་འདི་ཡང་ 

དོན་ཚན་ ༡ པ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱས་གྲུབ་འབྲས་བཅུད་དོན།
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གནས་ཚད་ མཐོ་དྲགས་ཨིན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན།  
གྲལ་རིམ་གྱི་ཐད་ཁར་ འབྲུག་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ ༤༩ 
ཨིན་མི་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལུ་ ༣༠ ལུ་ འཛེགས་ཡོདཔ་
ལས་ བཱོཊསི་ཝ་ན་དང་ སའི་པཱརསི་ པོར་ཊུ་གཱལ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཚུ་གི་ལྟག་ལས་དང་ སེནཊི་བིན་སེནཊི་དང་ གིརི་ན་ཌིནསི་ ཀཱ་

ཡ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ སྤྱི་སྙོམས་སྐུགས་ཚད་ ༤༣ ཨིན་མི་དང་ ག་
བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་གི་སྐུགས་ཚད་ ༦༥ ཨིན་མི་དེ་ ལེ་
ཤ་གིས་མཐོཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ཚད་འཛིན་ལེགས་
ཤོམ་འབད་བའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། འདི་གིས་འདས་པའི་
མི་ལོ་ ༩ འི་ནང་འཁོད་ འབྲུག་འདི་ ངན་ལྷད་ཚད་འཛིན་གྱི་

ཐིག་ཁྲམ་ ༡.༡: རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་གྲལ་རིམ་དང་༢༠༠༦ལས་༢༠༡༤ཚུན་འབྲུག་གི་སྐུགས།

ལོ། རྒྱལ་སྤྱིའི་
གྲལ་རིམ།

སྐུགས།་ ་༼༠-
༡༠༠༽

ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕི་གི་
གྲལ་རིམ།

ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕི་གི་
གྲལ་རིམ།

ཞིབ་འཚོལ་
ལག་ལེན་འཐབ་

གྲངས།
ཡིད་ཆེས་གྲལ་རིམ།

༢༠༠༦ ༣༢ ༡༦༣ ༦.༠ ༧ ༣ ༤.༡-༧.༣

༢༠༠༧ ༤༦ ༡༨༠ ༥.༠ ༡༠ ༥ ༤.༡-༥.༧

༢༠༠༨ ༤༥ ༡༨༠ ༥.༢ ༩ ༥ ༤.༥-༥.༩

༢༠༠༩ ༤༩ ༡༨༠ ༥.༠ ༡༠ ༤ ༤.༣-༥.༦

༢༠༡༠ ༣༦ ༡༧༨ ༥.༧ ༧ ༤ ༥.༡ -༦.༦

༢༠༡༡ ༣༨ ༡༨༣ ༥.༧ ༧ ༤ ༥.༣-༦.༡

སྐུགས་
༼༠-༡༠༠༽

༢༠༡༢ ༣༣ ༡༧༦ ༦༣ ༦ ༣ ༥༧ - ༦༩

༢༠༡༣ ༣༡ ༡༧༧ ༦༣ ༦ ༤ ༥༩ - ༦༧

༢༠༡༤ ༣༠ ༡༧༥ ༦༥ ༦ ༤ ༦༢ – ༦༨

སྤྱི་ལོ།

༧༠

༦༠

༥༠

༤༠

༣༠

༢༠

༡༠

༠

སྐུག
ས་
༼
 ༠
-༡
༠༠
༽ 

པར་རིས་ ༡.༡: སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༤ ཚུན་ འབྲུག་གི་སྐུགས་ཚད།

༢༠༠༤ ༢༠༠༦ ༢༠༠༨ ༢༠༡༠ ༢༠༡༢ ༢༠༡༤ ༢༠༡༦
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འཁྲིའི་དོན་ལུ་ མི་མང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ སྦ་
གསང་མེད་པའི་གཞུང་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེཝ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་/
མངའ་ཁོངས་ ༡༧༥ ལས་ གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ 
སྐུགས་བསྡོམས་ ༡༠༠ ལས་ ༥༠ འོག་རྒྱུ་ཐོབ་ནུག། འབྲུག་གི་
སྐུགས་ཚད་དང་ གྲལ་རིམ་གྱི་འགྲོས་ པར་རིས་ ༡.༡ པ་དང་ 
ཐིག་ཁྲམ་ ༡.༡ པ་ལུ་གཟིགས། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལུ་ ངན་ལྷད་
འཆང་སྣང་གནས་ཐོ་ ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་ཐབས་རིག་ བསྒྱུར་བཅོས་
འབད་ནུག། ཐབས་རིག་གསརཔ་དེ་ནང་ ལོ་ཧེ་མམ་གྱི་གནས་
སྡུད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལས་
ཡར་ སྐུགས་ཚད་ག་བསྡུར་རྐྱབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡི། རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་
ལུ་ སྐུགས་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐུགས་ཚད་ ༠ ལས་ ༡༠༠ ཚུན་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནུག། ༼སྐུགས་ ༠ དེ་ ངན་ལྷད་ཚབས་ཆེན་
ཡོད་མི་དང་ ༡༠༠ དེ་ ངན་ལྷད་རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན་མས༽ 

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱིས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
ལུ་ སྐུགས་དང་གྲལ་རིམ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ 
རང་དབང་ཅན་དང་ མིང་གཏམ་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ 
གནད་སྡུད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས། འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ 
གནས་སྡུད་འབྱུང་ཁུངསཁག་ ༤ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ 
བར་ཊེལསི་མཱན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ ཡུན་བརྟན་གཞུང་སྐྱོང་གི་བརྡ་
སྟོན་དང་། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་བྱས་གྲུབ་
འབྲས་དང་ གཙུག་སྡེའི་དབྱེ་ཞིབ།  འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་
གྲོས་གནས་ཀྱི་ བཀོད་ཁྱབ་ཐུགས་འཆར་བརྟག་ཞིབ། འཛམ་
གླིང་ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ཉེན་ཁའི་གྲལ་རིམ་ཚུ་ཨིན་མས། 
དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ ཡང་ན་ དབྱེ་
དཔྱོདཔ་ཚུ་གིས་བྱིན་མི་ ཚོང་པའི་བསམ་འཆར་བརྟག་ཞིབ་དང་ 
དབྱེ་ཞིབ་༼སྐུགས༽ ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག། འབྱུང་
ཁུངས་དེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་ གནས་སྡུད་ཚུ་ རྩིས་དཔྱད་མཁོ་ཆས་
དང་ གནད་སྡུད་སྒྱུར་བྱེད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྦྱོར་སྒྲིག་ཐོག་
ལས་ སྐུགས་ཚད་དང་ གྲལ་རིམ་བཀོདཔ་ཨིན་མས། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གནས་ཐོ་ནང་ འབྲུག་གི་འགྲུལ་སྐྱོད།

འབྲུག་གིས་འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་
གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་ནང་འཛུལ་ཡོདཔ་ད་ དེ་
བསྒང་ སྐུགས་གཞི་ ༠-༡༠ ལས་ ༦ ཐོབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་

ཊར་ ཕཱ་རཱནསི་ཚུ་གི་ འོག་ལུ་ཨིན་མས། འབྲུག་གི་ལྟག་ལུ་ཚུད་
མི་ཚུ་ མང་ཤོས་རང་ གོང་འཕེལ་ཐལ་ཚར་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ཨིན་
མས། འདི་འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་ལས་ཕར་ འབྲུག་གིས་གྲལ་རིམ་
ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་གཏང་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་
ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ འགན་
འཁྲིའི་ལམ་སྲོལ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་མི་ རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་དང་ དོ་འགྲན་འབད་དགོ་ནི་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ འབད་
མ་ཚུགསཔ་མེད། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༧༧ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་
གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༧༥ བཀོད་ནུག། ཌན་མཱག་གིས་ 
སྐུགས་ ༩༢ ཐོབ་སྟེ་ ཨང་ ༡ པ་དང་ ནིའུ་ཛི་ལེནཌི་གིས་ 
སྐུགས་ ༩༡ ཐོབ་སྟེ་ གྲལ་རིམ་ ༢ པ་ཐོན་ནུག། ཕིན་ལེནཌི་
གིས་ སྐུགས་ ༨༩ དང་ ཨང་ ༣ པ་དང་ སུའི་ཌན་གྱིས་ 
སྐུགས་ ༨༧ གྱི་ཐོག་ལུ་ ཨང་༤ པ་ཐོན་ནུག། གནས་ཐོའི་ནང་ 
གྲལ་རིམ་དམའ་ཤོས་གསུམ་པོ་ སྐུགས་ ༡༢ ཐོབ་མི་ སུ་དཱན་
དང་ སྐུགས་༨ རེ་ཐོབ་མི་ བྱང་ཀོ་རི་ཡ་དང་ སོ་མ་ལི་ཡ་ཨིན་
མས།

ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིག་མངའ་ཁོངས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་གིས་སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ལས་ཚུར་ ཨང་ ༦ པའི་ནང་ འགྱུར་བ་མེད་པར་གནས་
ཡོདཔ་ཨིན། མངའ་ཁོངས་འདི་ནང་ གོང་འཕེལ་ཐལ་ཚར་མི་
རྒྱལ་ཁབ་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ནང་ དྲག་ཤོས་ཨང་ ༡༠ པའི་
ནང་ཚུད་མི་ ནིའུ་ཛི་ལེནཌི་དང་ སིང་ག་པོར་ ཨཱསི་ཊ་ལི་ཡ་ ཇ་
པཱན་ ཧོང་ཀོང་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།
 
རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མི་མང་ལས་སྡེའི་
ངན་ལྷད་ལ་ལུ་ཅིག་ མཁོ་ཆས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་སློབ་གྲྭ་དང་ 
སྨན་རྫུས་མ་ ཏི་རུ་གིས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་བཙག་འཐུ་ཚུ་ཨིན་མས། 
ནང་གསུག་དང་ གསང་བའི་བྱ་ལས་ཚུ་གིས་ རྒུད་ཉེན་ཅན་ཚུ་
ལས་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ འཕྲོག་བཅོམ་འབདཝ་མ་ཚད་ དྲང་
ཁྲིམས་དང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ཐོ་རྐྱབ་སྟེ་ གཞུང་དང་
དབུ་ཁྲིད་ཚུ་ལུ་ མི་སེར་གྱིས་ བློ་གཏད་མ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། 
རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ གནས་ཚུལ་གསར་སྟོན་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ སྦ་གསང་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ སྐུགས་ཚད་ཡརསེང་ 
ཐོབ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས། འབྲུག་གིས་མ་འོངས་པ་ན་ གྲལ་
རིམ་ཡར་འཕར་གྱི་དོན་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང་ དགག་བཤེར་
དང་ཚད་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་བརྡ་བརྒྱུད་ འགན་

དོན་ཚན་ ༡ པ།
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གྲལ་རིམ་ ༡༣ ཡར་འཛེགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༧༨ ཀྱི་ནང་ལས་ 
གྲལ་རིམ་ ༣༦ ལུ་ལྷོད་ཅི། དེའི་སྐུགས་ཚད་ཡང་ ༥.༧ ལུ་
འཛེགས་ཡོདཔ་ལས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་སྐུགས་ ༥ དེ་ལས་ ཡར་
ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལུ་ གྲལ་རིམ་དེ་ ས་གོ་ ༢ 

མངའ་ཁོངས་ ༡༦༣ གྱི་གྱལ་ཁ་ལས་ གྲལ་རིམ་ ༣༢ པ་ཐོན་
ཡི། དེ་སྦེ་ཐོན་མི་དེ་ཡང་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་
ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚེོགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དང་ ཁ་ཐུག་

འབབས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༨༣ གྱི་གྲས་ལས་ ༣༨ ལུ་འབུད་ཡོད་
རུང་ སྐུགས་ཚད་ལུ་ འགྱུར་བ་མེད་པར་སྡོད་ཅི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ལུ་ ད་རུང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་གྲལ་རིམ་
དེ་ལུ་ གནད་འགག་ཆེའི་ཡར་ཐོན་ བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ སྐུགས་ 
༦.༣ ཐོབ་སྟེ་ ས་གོ་ ༥ ཡར་འཛེགས་ཏེ་ གྲལ་རིམ་ ༣༣ 
ལུ་ལྷོདཔ་ལས་ ཐེངས་དང་པར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ཐོབ་མི་ 
སྐུགས་ཚད་དེ་ལས་ ལྷག་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གིས་རྒྱུན་ཆད་མེད་
པར་ ཡར་དྲག་འགྱོ་བའི་ཐོག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ 
༡༧༧ གྱི་ནང་གསེས་ལས་ གྲལ་རིམ་ ༣༡ ལུ་ འཛེགས་ཡོདཔ་
ད་ སྐུགས་ཚད་ཀྱི་ཐད་ལུ་ འགྱུར་བ་མེད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལུ་ 
ད་རུང་ གོམ་ཐེངས་གཅིག་ཡར་འཛེགས་ཏེ་ སྐུགས་ ༦.༥ འི་
ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༧༥ འི་གྲས་ལས་ ཨང་ ༣༠ པ་ཐོན་
ཡི། འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ཡར་འཕར་གྱི་གནས་ཚད་དེ་ ཆུང་སུ་
ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་པའི་དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ ལམ་
ལུགས་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ གོང་འཕེལ་
ཅན་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དོ་འགྲན་འབད་དགོ་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

རྐྱབ་ཅི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལུ་ སྐུགས་ ༥ ཐོབ་སྟེ་ གྲལ་རིམ་ 
༤ མར་འབབས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༨༠ འི་གྲས་ལས་ གྲལ་རིམ་ 
༤༦ ལུ་འབུད་སོ་ཡི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལུ་ གྲལ་རིམ་དེ་ ༤༥ 
ལུ་འཛེགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་ ད་རུང་ ༤༩ ལུ་
འབབས་སོ་ཡི། དེ་སྐབས་ཀྱི་ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་རིང་ འབྲུག་གི་སྐུགས་
ཚད་དེ་ ཉེན་ཁའི་ཐོག་ལུ་ སྐུགས་ ༥ ལུ་རང་ལུས་ནི་དེ་གིས་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་དེ་ 
གནས་སྟངས་སྐྱོ་ཤོས་ཅིག་ལུ་ཐུག་ཅི། ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ 
མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་སླབ་མིའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་དེ་ 
༥ ལས་མར་འབུད་སོ་པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་
ལུ་ ནུས་ཤུགས་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ སླར་གསོ་འབད་ཚུགས་པར་ ལཱ་
ཁག་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ངན་ལྷད་འདི་ རང་
བཞིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཚར་ཏེ་ དར་ཁྱབ་སྦོམ་འགྱོཝ་
ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེའི་འབད་བརྩོན་གྱིས་ ལེགས་
བཅོས་གཏང་མི་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལུ་ ཐེངས་དང་པར་ ཡར་དྲག་སོང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ 

གྲུབ
་འ
བྲས

་ཀྱི
་ནུ
ས་
ཚད

། 
༼
-༡
.༥ 
{བྱ
ང་ཉེ

ས}
 ༡
.༥ 
{སྒྲི
ང་སྒྲི

ང་}
 ༽

སྤྱི་ལོ།

པར་རིས་ ༡.༢: གཞུང་སྐྱོང་བརྡ་སྟོན་ནང་གི་འགྲོས། {༢༠༠༢-༢༠༡༢} ༼འཛམ་གླིང་གཞུང་སྐྱོང་བརྡ་སྟོན་ལས༽

ཁྲིམས་འཛིན་སྤུས་ཚད།
བསམ་བཀོད་དང་འགན་འཁྲི།

ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས། 
གཞུང་གི་ཕན་ནུས།
ངན་ལྷད་ཚད་འཛིན།  
སྲིད་ཀྱི་བཙན་ཐབས་དང་
རྩུབས་སྤྱོད་མེདཔ།

༡.༥

-༠.༥

-༡

༢༠༠༣༢༠༠༢ ༢༠༠༤ ༢༠༠༥ ༢༠༠༦ ༢༠༠༧ ༢༠༠༨ ༢༠༠༩ ༢༠༡༠ ༢༠༡༡ ༢༠༡༢
༠

༠.༥

༡
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་ནང་ 
འབྲུག་གི་འགྲུལ་སྐྱོད་དེ་ཡང་ གནས་སྟངས་ངོ་མའི་ནང་ ཧ་གོ་
དགོཔ་ཡོད། དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ འགོ་དང་པ་ རྒྱལ་
སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྲལ་རིམ་ནང་འཛུལ་བའི་སྐབས་ མི་མང་ས་
སྒོ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་གངམ་མིན་འདུག། ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཚརཝ་
ཅིག་ མི་མང་ལུ་ ངན་ལྷད་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཉེན་ཁ་དང་ གྱོང་རྒུད་

ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོན་སྤེལ་བའི་ཁར་ མི་མང་གི་ས་སྒོ་ནང་
ཡོད་པའི་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལྷན་
ཚོགས་འིད་ལུ་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་བྱུངམ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་
འདི་ལུ་ ངན་ལྷད་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཅི། 
དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙོའི་
རིང་ལུགས་ འགོ་བཙུགསཔ་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་
ནང་ དྭངས་གསལ་ཧེང་བཀལ་བྱུང་ཡི། བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་ཚུ་

གོང་འཕེལ་གྱི་གོ་རིམ།

རྒྱུ་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་པ། གསར་གཏོད་ལུ་བརྟེན་པ།

སོར་སྒྱུར། 
༡-༢

འཇོན་ཐངས་ལུ་བརྟེན་པ།

གཙུག་སྡེ། ༧

༤

༦

༥

གསར་གཏོད།

ཚོང་གི་གོ་བ།

འཕྲུལ་རིག་གི་གྲབ་སྒྲིག། 

དངུལ་ལས་ཚོང་ལམ་གོང་འཕེལ།

གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས།

ཆེ་རིམ་དཔལ་འབྱོར་གནས་
སྟངས།

གསོ་བ་དང་གཞི་རྟེན་ཤེས་
ཡོན།

ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་དང་སྦྱོང་
བརྡར།

ཅ་དངོས་ཚོང་འབྲེལ་འཇོན་
ཐངས།

ལས་མིའི་ཚོང་ལས་འཇོན་ཐངས།

ཚོང་ལམ་གྱི་ཚད།

༡ ༢ ༣
སོར་སྒྱུར། 
༢-༣

༢

༡

༣

འབྲུག། མངོན་འགྱུར་དང་གོང་འཕེལ་ཅན་གྱི་ཨེ་ཤི་ཡ།

པར་རིས་ ༡.༣: འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ ལོའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་འགྲན་གནས་ཐོ།

དོན་ཚན་ ༡ པ།



ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤
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ཀ་ཆེན་ ༡: ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ།
    ༢༠༡༤ - ༢༡༠༥     ༢༠༡༤ - ༢༡༠༥

སྐུགས ༡༤༤ གྲལ་རིམ/             ༡༤༨ སྐུགས གྲལ་རིམ /      

ཀུན་སྤྱོད་དང་ངན་ལྷད་ ༼༡-༧༽་དྲག་ཤོས།

མི་མང་གི་མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར། ༢༩ ༤.༦ ༨༡ ༣.༡

སྲིད་དོན་པ་ཚུ་ལུ་ མི་མང་གི་བློ་གཏད། ༢༤ ༤.༡ ༦༡ ༣.༡

འོས་མི་དངུལ་སྤྲོད་དང་ནང་གསུག། ༣༩ ༤.༨ ༡༢༤ ༢.༩

ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་འདྲེན་ནང་ འོས་མིན་དངུལ་སྤྲོད། ༤༦ ༤.༤ - -

འོས་མིན་དངུལ་སྤྲོད་དང་ནང་གསུག: མི་མང་མཁོ་ཆས། ༤༡ ༥.༤ - -

འོས་མིན་དངུལ་སྤྲོད་དང་ནང་གསུག་: ལོ་བསྟར་ཁྲལ་དངུལ། ༥༡ ༤.༨ - -

འོས་མིན་དངུལ་སྤྲོད་དང་ནང་གསུག་: མི་མང་ཁག་འབག་དང་ཆོག་
ཐམས། ༣༣ ༤.༤ - -

འོས་མིན་དངུལ་སྤྲོད་དང་ནང་གསུག་: ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གྲོས་
ཆོད། ༣༡ ༤.༩ - -

འོས་མིན་སྐུལ་དབང་། ༡-༧ ༼དྲག་ཤོས༽ 

ཁྲིམས་ཀྱི་རང་དབང་།   ༣༨ ༤.༨ ༡༡༥ ༢.༨

གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ནང་དགའ་མཐུན། ༣༧ ༣.༧ ༧༠ ༣.༡

གཞུང་གི་འཇོན་ཐངས། ༡-༧ ༼དྲག་ཤོས༽

གཞུང་གི་ཟད་གྲོན་ཆུད་ཟོས། ༡༥ ༤.༥ ༧༣ ༣.༢

གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་བརྟེན་པའི་དཀའ་སྡུག། ༤༧ ༣.༧ ༧༠ ༣.༥

རྩོད་རྙོགས་སེལ་ནི་ལུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་འཇོན་ཐངས། ༤༤ ༤.༡ ༨༣ ༣.༥

དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་འཇོན་ཐངས། ༨༧ ༣.༢ ༧༢ ༣.༥

འབྲུག་གི་སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་ནང་དྭངས་གསལ། ༧༦ ༣.༩ ༡༡༩ ༣.༦

ལས་འཛིན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད།

ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཀུན་སྤྱོད། ༣༨ ༤.༥ ༨༠ ༣.༨

འགན་འཁྲི། 

རྩིས་ཞིབ་ནུས་ཚད་དང་སྙན་ཞུའི་གནསཚད། ༦༩ ༤.༧ ༡༡༦ ༣.༩

འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་ནུས། ༥༡ ༤.༨ ༧༣ ༤.༥

གྲངས་ཉུང་བགོ་བཤའ་འཆང་མིའི་མཐའ་དོན་ཉེན་སྲུང་། ༦༦ ༤.༢ ༨༦ ༣.༩

མ་རྩ་བཙུགས་མིའི་ཉེན་སྲུང་ནུས་ཤུགས།༠-༡༠༼དྲག་ཤོས༽ ༡༡༧ ༣.༧ ༦༩ ༥.༣

ཐིག་ཁྲམ་ ༡.༢: འབྲུག་གི་སྐུགས་ཚད་དང་གྲལ་རིམ་ལུ་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་སྤྱི་སྙོམས་མེད་པའི་ཆ་ཤས།
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

གིས་ ངན་ལྷད་སྐོར་ལས གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཡི། མི་
མང་གི་ས་སྒོ་ནང་གི་ངན་ལྷད་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ སྦུང་ཚད་
དང་ སྤུས་ཚད་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལས་ མངམ་ཐོབ་ཚུགསཔ་
སོང་ཡི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༠༩ ཚུན་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་
འཆར་སྣང་གནས་རིམ་ མར་འབབས་འགྱོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཡང་ བརྡ་དོན་གྱི་ཐོབ་སྤྱོད་ ལེགས་བཅོས་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
འོང་ནི་ཨིན་མས། རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་
གནས་ཐོའི་ནང་ འགོ་དང་པ་འཛུལ་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ འགོ་
ཐོག་བསྒང་ ལོ་ངོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རིང་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་འགྲོས་བྱུང་མི་
དེ་ རང་བཞིན་སྦེ བརྩིསཝ་ཨིན་མས།

རྒྱབ་རྟེན་བདེན་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོས།

འཛམ་གླིང་གི་ གཞུང་སྐྱོང་བརྡ་སྟོན་ནང་གི་འགྲོས། {༢༠༠༢ - 

༢༠༡༢} ༼འཛམ་གླིང་གཞུང་སྐྱོང་བརྡ་སྟོན་ ༡༩༩༦ - ༢༠༡༣༽

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་དེ་ ངན་
ལྷད་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ བརྡ་སྟོན་དངོས་མིན་པར་ བརྡ་ཚབ་
བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དགོ། འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་
བདེན་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོས་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྡ་སྟོན་གྱི་ཚབ་
འདི་ཚུ་ལུ་ བློ་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། རྒྱབ་རྟེན་བདེན་ཁུངས་ཀྱི་
བརྡ་སྟོན་གཅིག་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ འབྲུག་གི་དོན་
ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་བརྡ་སྟོན་གྱི་འགྲོས་བཀོད་མི་ ༼༢༠༠༢-༢༠༡༢༽ 
འདི་ཨིན། ༼པར་རིས་ ༡.༢ ལུ་གཟིགས༽ འགྲོས་འདི་ནང་ 
འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱུན་
མཐུད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མི་འདི་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་
ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་ གྲལ་རིམ་དེ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འབདཝ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཆ་
ཤས་ཅིག་ཨིན་མི་ བསམ་བཤད་དང་འགན་འཁྲི་འདི་ཡང་ འཛམ་
གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ གནད་སྡུད་དང་བསྟུནམ་ད་ ལྷག་པར་དུ་ རྩ་
བརྟན་འགྱོ་བཞིན་དུ་འདུག། ཨིན་རུང་ བརྡ་སྟོན་ལ་ལུ དཔེར་
ན་ ཁྲིམས་འཛིན་སྤུས་ཚད་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས། གཞུང་
གི་ཕན་ཤུགས། སྲིད་ཀྱི་བཙན་ཐབས་དང་ རྩུབ་སྤྱོད་མེད་པའི་བརྡ་
སྟོན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མིན་འདུག། གཞུང་སྐྱོང་བརྡ་སྟོན་འདི་
ཚུ་ མར་ཉམས་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ སྔོན་གྱི་
དང་ལེན་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ལྡན་པའི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ 
བརྩོན་ཤུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་ སྐྱོན་སྟོནམ་ཨིན་མས། 

བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་ནིའི་འགྲོས་ གཞན་མི་ཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་
སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ ཞིབ་འབྲས་ཀྱིས་སྟོན་ནུག། ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གྱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་
གསུམ་ནང་ཚར་རེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དོ། རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ སྐུགས་ཚད་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ལུ་ སྐུགས་གཞི་ ༠-༡༠ ནང་ལས་ ༧.༤༤ ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ལས་ ༨.༣༧ ལུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་
དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་ གྲལ་རིམ་གྱིས་
སྟོན་མི་འགྲོས་དེ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་འབདཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཞིབ་
འབྲས་ཀྱི་ རང་བཞིན་དཀའ་ངལ་ཚུ་ལུ་ ཧ་གོ་དགོཔ་ཡོད། 
འབྲུག་གི་  རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་
ཐོའི་གྲལ་རིམ་ནང་ ངེས་བདེན་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་འགྲོས་དེ་གིས་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ནང་ དྲན་ཐོ་ལེགས་
ཤོམ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ གསུམ་དཔྱ་གཅིག་ལས་ཉུང་མི་ཚུ་གིས་མ་
གཏོགས་ སྐུགས་ ༥༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ 
འབྲུག་གི་གོ་རིམ་ ༦༥ ནང་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་དང མངའ་
ཁོངས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ལྟག་ལུ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་གྲུབ་འབྲས་ 
བྱུང་ཚུགས་མི་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་
ཁྲིད་འབད་མི་ལུ་ མི་དབང་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་
དང་ མི་སེར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གུ་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་བརྩིས་ཏེ་ བརྡ་
བརྒྱུད་ཚུ་གིས་འགན་ཁག་འབག་སྟེ་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ 
བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་བསྐྱེད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཨིན།  ངན་ལྷད་འདི་ 
ལས་སྡེ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་གིས་ མནན་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ 
མི་མང་དང་ སྒེར་སྡེ་ཀུན་གྱི་བར་ན་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ མཉམ་
རུབ་ལས་རིམ་ཚུ་ ལྷག་པར་དུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཡོད།
འབྲུག་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལུ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་རྫོགས་
མཚམས་ལས་ གྲལ་རིམ་འདི་ ༢༠ ལུ་ འཛེགས་ཚུགས་པའི་ 
དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
 
རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་འགྲན་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༤ - ༢༠༡༥།

རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་འགྲན་སྙན་ཞུ་ནང་ འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣-
༢༠༡༤ ལོའི་སྙན་ཞུ་ནང་ བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འདས་པའི་སྙན་ཞུའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་
ཡོད། འབྲུག་གིས་སྐུགས་ ༣.༧༣ ཐོབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༤༨ ཀྱི་

དོན་ཚན་ ༡ པ།
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གཞི་རྟེན་ཐོན་སྐྱེད་ ཡང་ན་ ཅ་དངོས་ཚུ་ གླ་ཆ་དམའ་བའི་ནང་
བཀོད་མི་ ཐོན་ཤུགས་དམའ་བའི་ཐོག་ལུ་ བཙོངམ་ཨིན་མས། 
འབྲུག་འདི་ གོང་འཕེལ་གོ་རིམ་ནང་ སོར་སྒྱུར་ ༡-༢ པའི་ནང་
ཚུདཔ་ཨིན། ༼གོ་རིམ་ ༡ པ་དང་ གོ་རིམ་ ༢ པའི་བར་
ན༽ ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡར་ཐོན་དང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་ད་ འབྲུག་འདི་ གཙུག་སྡེ་དང་
ལས་མིའི་ཚོང་ལས་འཇོན་ཐངས་ཀྱི་དོ་འགྲན་ནང་ དྲག་ཤོས་ཨིན་
མས། དེ་གིས་ མི་ངོ་དང་ ལས་ཁང་ གཞུང་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་ནོར་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་འབད་སའི་ ཁྲིམས་
ལུགས་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་དང་ དྲང་
བདེན་ཡོད་པའི་ དོན་སྟོནམ་ཨིན་མས། ༼ཁ་གསལ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤-༢༠༡༥ ལོའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་འགྲན་གནས་ཐོ་ལུ་ གཟིགས་
གནང་༽གོང་གསལ་གྲུབ་འབྲས་དང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ 
བྱ་སྟབས་བདེའི་ཚོང་ལས་ གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་པ་
ཅིན་ དེ་གིས་ཡང་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་
ཨིན་མས།

རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་འགྲན་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ དེ་གིས་ ཨེ་ཤི་ཡའི་
ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ དཀའ་ངལ་གཙོ་
བོའི་གྲངས་སུ་ མགུ་རྙོགས་ལམ་ལུགས་དང་ ངན་ལྷད་ཁྱབ་ཆེར་
དང་ གཏིང་ཟབ་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ 
ལན་རྐྱབ་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༤ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ ངན་ལྷད་འདི དོ་
འགྲན་ཅན་སྦེ་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན། མ་དངུལ་ཐོབ་སྤྱོད་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་དང་ ༼ལན་རྐྱབ་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢.༢༽  ཕྱི་དངུལ་ཁྲིམས་
ལུགས་ ༼ལན་རྐྱབ་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢.༤༽ ལས་མིའི་ཁྲིམས་
ལུགས་དམ་དམ། ༼ལན་རྐྱབ་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠.༠༽ གཞི་རྟེན་
མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་མ་ལངམ། ༼ལན་རྐྱབ་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༩.༤༽ 
གཞུང་གི་ལས་སྡེ་འཇོན་ཐངས་མེདཔ། ༼ལན་རྐྱབ་མི་བརྒྱ་ཆ་ 
༧.༥༽ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མིའི་ནང་ལཱ་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཞན་པ། ༼ལན་
རྐྱབ་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༧.༢༽ སྲིད་བྱུས་བཙན་ཏོག་ཏོ་མེདཔ། ༼ལན་
རྐྱབ་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༦.༨༽ ཚུ་ དཀའ་ངལ་ཆེཝ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་
བྱུང་ནུག།  
 
ལན་རྐྱབ་མི་ཚུ་ཡང་ ཚོང་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ནུག། 
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་འབདཝ་མེད་
རུང་ སྔོན་འགྲོ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་ཁོངས་ཀྱི་
ཁྱབ་ཚད་ཉུང་བའི་ སྐྱོན་ཆ་འོང་སྲིད་ནི་མས། 

གྲས་ལས་ གྲལ་རིམ་༡༠༩ པ་ཐོན་མི་དེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་འགྲན་སྙན་
ཞུ་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ ནང་ ས་སྒོ་ ༦ ཡར་འཛེགས་ཏེ་ སྐུགས་ 
༣.༨༠ ཐོབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༤༤ གི་གྱལ་ཁ་ལས་ ཨང་ ༡༠༣ 
པ་ཐོན་ཡི། སྐུགས་གཞི་དེ་ཡང་ ༡ ལས་ ༧ ཨིན། དེ་ཡང་ ༡ 
ཐོབ་པ་ཅིན་ ཧ་ཅང་གིས་སྐྱོ་དྲགས་དང་ ༧ ཐོབ་པ་ཅིན་ ཧ་ཅང་
གིས་དྲག་ཤོས་ཨིན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་འགྲན་སྙན་ཞུ་གིས་བཀོད་མིའི་ནང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་
དོ་འགྲན་གནས་སྟངས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁོང་རའི་ཐོན་ཤུགས་
དང་ ཡར་རྒྱས་ཚུ་ལུ་ བལྟཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ཡང་འཛམ་
གླིང་ཡོངས་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དོ་འགྲན་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ་དྲག་ཤོས་
འབད་དེ་ གཞུང་དང་ ཚོང་པ་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་བར་
ན་ དཔལ་འབྱོར་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་ལེན་འབད་
དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་སའི་ གྲོས་གནས་བྱིནམ་
ཨིན་ ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། དོ་འགྲན་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
གི་ ཐོན་ཤུགས་གནས་རིམ་སྟོན་མི་ གཙུག་སྡེ་དང་ སྲིད་བྱུས་ 
རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུའི་ཐུམ་ཚན་སྦེ་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིནམས། རྒྱལ་
སྤྱིའི་དོ་འགྲན་སྙན་ཞུ་དེ་ སུ་ཡིད་ཛར་ལེནཌི་གྱི་རྒྱལ་ས་ ཇེ་ནི་
ཝ་ལུ་ཡོད་པའི་ འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་གྲོས་གནས་དང་ དེའི་
མཉམ་རོགས་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ དཔེ་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་མས། 
འབྲུག་ལུ་ འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་དང་ འབྲུག་ཚོང་དང་
བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་གཉིས་ དེའི་མཉམ་རོགས་གཙུག་སྡེ་ཨིན་མས། 

པར་རིས་ ༡.༣ གིས་ ཀ་ཆེན་ ༡༢ ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲུག་
གི་དོན་ལུ་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ ལོའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་འགྲན་གནས་
ཐོ་སྟོནམ་ཨིན། གོང་འཕེལ་གྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ ཁྲོམ་ཁའི་བརྗེ་སོར་
རིན་གོང་ཐོག་ལུ་ མི་རེའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསྡོམས་
ཀྱི་གནས་རིམ་གྱིས་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། འོང་འབབ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་རིམ་ ༡ པ་བརྒལ་ཡོད་རུང་ ཡར་རྒྱས་དེ་ ཕྱིར་
འདོན་འབྱུང་ཁུངས་ལུ་བརྟེན་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བདེ་
སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ ཁྱད་ཚད་གཉིས་པ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག། 
གོང་འཕེལ་གོ་རིམ་གྱི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ དཔལ་འབྱོར་ལྟ་
བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་འགྲན་གྲོས་གནས་ཀྱིས་ གོ་རིམ་
དང་པའི་ནང་ དཔལ་འབྱོར་དེ་ རྒྱུ་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་དེ་ཡོདཔ་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་- སྤྱིར་བཏང་
ལག་རྩལ་མེད་པའི་ལས་མི་དང་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལུ་ གཞི་
བཞག་སྟེ་ དོ་འགྲན་འབདཝ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། ཚོང་སྡེ་ཚུ་
གིས་གོང་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དོ་འགྲན་འབདཝ་ལས་ ཁོ་རའི་
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

 འཆར་གཞི་ ༡༡ པ། ༢༠༡༣-༢༠༡༨  

འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་སྤྱིརབཏང་དམིགས་ཡུལ་ རང་མགོ་རང་
འདྲོངས་དང་ སྔོ་ལྗང་ལྡན་པའི་མི་སྡེའི་དཔལའབྱོར་གོང་འཕེལ། 
དཔེ་སྟོན་གྱི་སྒོ་ལས་ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་སྡེ་ཅིག་ བཟོ་ནིའི་འཆར་
སྣང་དང་དམིགས་དོན། མཉམ་རུབ་ནང་ ཁྱད་འཕགས་འབྱུང་ནི། 
མི་མང་དང་སྒེར་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་
སྲིད་བྱུས་ཚུ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་ བཙུགས་དགོ་མི་ཚུ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ལས་
རིམ་ནང་ ཐོན་འབྲས་གཙོ་བོ་ཁག་ ༥ ཡོད། དེ་ཚུ་ཡང་ ༼༡༽ 
འབྲུག་ལུ་ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་རྩ་མེད་བཟོ་ནི་ལུ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ཕན་ནུས་ཅན་དང་ བློ་གཏད་ཅན་
གྱི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནིདང་ ༼༢༽ ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་
ལུ་ མི་སྡེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ནི་ལུ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་མི་སེར་བཟོ་ནི། 
༼༣༽ མི་མང་དང་སྒེར་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཟློག་
ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་ བཙུགས་ནི། ༼༤༽ 
འཇིགས་སྣང་ ཡང་ན་ དགའ་མཐུན་མེད་པའི་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི། ༼༥༽ དྲང་བདེན་དང་ཀུན་སྤྱོད་
ལྡན་པའི་མི་སྡེ་ཅིག་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི།

དེ་ཡང་ འཆར་གཞི་ལག་ལེན་གྱི་ལོ་ངོ་ ༢ པ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༡༢ ཚུན་ཚོད་ སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ སྤྱི་སྙོམས་གྲུབ་
འབྲས་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཨིན། དམིགས་གཏད་ལ་ལུ་ཅིག་གི་
གནས་སྟངས་ཡང་ ༼༡༽ བརྒྱ་ཆ་ ༥༩.༨ ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་
ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ཨིན། བརྒྱ་ཆ་ ༤༡.༦ དེ་ཅིག་ ཡིག་
ཚང་ནང་འོངས་ཏེ་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ཨིན། དེ་ཡང་དམིགས་
གཏད་བརྒྱ་ ༢༥ ལས་ ལེ་ཤ་གིས་ལྷག་སོ་ཡི། ༼༢༽ རྩོད་
བཤེར་དང་ཁྲིམས་དཔྱད་ཀྱི་ཚད་ འཆར་གཞི་ ༡༠ པའི བརྒྱ་ཆ་ 
༩༥ ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༢ ལུ་འབབ་ཡོད། ༼༣༽ རྒྱལ་ཡོངས་
དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ ༨.༣༧ ཐོན་མི་དེ་ དམིགས་གཏད་བརྒྱ་
ཆ་ ༨ ལས་ལྷག་ཡོད། ༼༤༽ རྒེད་འོག་ ༢༠༥ ནང་ སྤྱིར་
བཏང་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནིའི་ དམིགས་གཏད་ཡོད་མི་ལས་ རྒེད་འོག་ 
༡༣༥ ནང་ སྤྱིར་བཏང་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་ ༧༤ 
ནང་ མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་ཐབས་ལམ་ཀྱི་ དྲན་ཚོར་/སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཚར་ཡི། ༼༥༽ ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཐད་ཁར་ འབྲུག་གི་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་
མ་དང་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་
ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་ཁར་ བཀག་ཆའི་ཚོགས་

ཆུང་དེ་ ད་ལྟོ་ངོ་སྦེ་ལཱ་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས བཀག་ཆའི་བཅའ་
ཡིག་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མ་ཚུགས། ༼ཁ་གསལ་ཁྲིམས་དོན་ 
དོན་ཚན་ ༤ པའི་ ནང་ཡོད་༽ འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་
བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༣ ཅན་མ་དེ་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ པར་
སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན། སྒེར་སྡེའི་ནང་གི་ ངན་ལྷད་ཞིབ་དཔྱད་དང་ 
རྩོད་བཤེར་གྱི་ལམ་སྟོན་ཅིག་ བརྩམས་ཏེ་ཡོད། ༼༦༽ འཕྲུལ་
རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཕྲན་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། ༼༧༽ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་
གནས་ཐོའི་ནང་ འབྲུག་གི་གྲལ་རིམ་དམའ་ཤོས ༤༩ ཨིན་མི་
ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལུ་གྲལ་རིམ་ ༡༩ ཡར་འཛེགས་ཏེ་ 
༣༠ ལུ་ ལྷོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལས་ གྲལ་རིམ་ 
༢༠ ལུ་ ལྷོད་ནི་ལུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དོ། 
༼༨༽ ལོ་བསྟར་རྩོད་རྙོགས་ ༣༠ རེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་
དམིགས་གཏད་ཡོད་ལས་ ༢༥ འབད་ཚར་ཡི། ༼ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞིའི་རིང་ལུ་༡༥༠༽ ༼༩༽ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཅིག་ ཉིན་
གྲངས་ ༦༠ འི་ནང་འཁོད་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཡོད་མི་དེ་ རྒྱུ་
རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འགྲུབ་མ་ཚུགས། རྩོད་རྙོགས་ལ་ཤེ་
ཅིག་ མཇུག་བསྡུ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་ལྡན་འོང་ཐབས་ལུ་ དེའི་
དམིགས་གཏད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡོད། 

 ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་གྱི་དུས་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ། ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༸ པ་ - ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ པ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༸ པ་ - ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ པའི་ ལོ་བསྟར་
ལས་འཆར་གྱི་བར་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླཝ་ 
༡༢ པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་ནང་ འཛིན་གྲོལ་མ་དངུལ་
ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༨ ཟད་འགྲོ་བཏང་སྟེ་ དམིགས་
གཏད་བརྒྱ་ཆ་ ༧༨ དེ་ཅིག་ གྲུབ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་མི་དེ་ རྩིས་
ལོ་དེའི་འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༨ དེ་ཅིག་
ཨིན་མས། ལས་འགུལ་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ པའི་
ནང་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་ཅི།
 
སྤྱི་ཐོག་ལས་གཡོག་ཚུ་ ༼འཆར་འགོད་དང མི་སྟོབས་འཛིན་
སྐྱོང་ བདག་སྐྱོང་ དངུལ་ལས༽ འཆར་གཞི་བརྩམས་ཡོད་མི་
ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ གྲུབ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ལས་སྡེ་ ༣༤ 
ནང་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ མི་སྡེའི་
འགན་འཁྲི་ལས་རིམ་ ༼མཉམ་རུབ་འབད་བརྩོན༽ ལྕོགས་གྲུབ་
གོང་འཕེལ་ མཉམ་རུབ་ལས་རིམ་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ལུ་

དོན་ཚན་ ༡ པ།
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ནུས་ཅན་གྱི་ ཡིག་བཀོད་ལམ་ལུགས་བཟོ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་
བསྐྱེད་ཅི། བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་དེ་ འདས་པའི་བསྐྱར་
ཞིབ་ནང་ གཙོ་རིམ་བཟོ་ཡོད་རུང་ ཆ་ཚང་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
མ་ཚུགས། དེ་ཡང་ཨེམ་ཨེ་སི་སི་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་ འབད་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། 

ལས་ཚན་ཀ་པའི་ཐོག་ལུ་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་ 
མཁོ་སྒྲུབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཁོང་རའི་འཆར་འགོད་དམིགས་གཏད་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གྲུབ་ནུག། ཞིབ་དཔྱད་དང་ སྔོན་འགོག་གི་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཆར་གཞི་ནང་ དམིགས་གཏད་བཀོད་མི་ལྟར་
དུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ རྩ་འགེངས་ནུག། ཨིན་རུང་ བསྐྱར་
ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྡེ་ཚན་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་ནང་ གཙོ་བོར་བཏོན་
ཏེ་ ཞབས་ཏོག་གཞན་མི་གཉིས་ ལུས་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་

བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  མི་སྟོབས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་འདི་ ན་ཧིང་ ༧༢ འབད་
ས་ལས་ ༧༨ ལུ་ ཡར་སེང་འབད་ཡི། ཝའི་ཨེམ་སི་དང་ ས་
གནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ ན་
གཞོན་ཚུ་གིས་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ཨའི་ཨེ་སི་ཌི་དང་ ཨེན་
ཨེ་སི་ཌབ་ལུ་ ༢༠༡༤ འི་དུས་དྲན་བརྩི་སྲུང་འབད་མི་དེ་གིས་ 
ངན་ལྷད་ལུ་ཞན་དོག་བལྟ་མི་ མི་སྡེ་ཅིག་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
བྱུང་ཡི། མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་
དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གློག་བརྙན་བཟོ་ནི་དེ་ 
བསྣར་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཏེ་ཡོད། 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ནང་ འཆར་འགོད་ལས་རིམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༤༠ མཇུག་བསྡུ་ཡི། ཡུ་ཨེན་སི་ཨེ་སི་གི་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་འཇོག་
འབད་ནི་དང་ ལས་སྣ་གཞན་ དཔེར་ན་ བཀག་ཆ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ 

ཉེས་བཙོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཟིན་འགོད་ འབད་ནི་དང་ འཁྱོསམ་གི་
བཅའ་ཡིག་དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཚུ་ འགོ་
མ་བཙུགས། 

རྩོད་རྙོགས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ རྗེས་རྟོག་འབད་ནི་ཚུ་ དུས་
རྒྱུན་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ རྩོད་རྙོགས་དང་ དེ་ཚུ་གི་
གནད་དོན་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ཆ་འདྲཝ་ཨིན། གཞན་ཡང་ ཟླ་ངོ་ 
༣ རེའི་སྙན་ཞུ་བཏོན་ནི་དང་ གནད་སྡུད་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ ཕན་

ཡི། ག་དེ་སྦེ་རང་ཨིན་རུང་ སྡེ་ཚན་ཀུན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས 
ན་ཧིང་གི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་སྔོན་འགོག་དང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་
ལས་རིམ་ནང་ ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནུག། 

ལས་ཚན་ཁ་པའི་འོག་ལུ་ ས་ཆ་དང་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ དངུལ་
ལས་དང་ ཚོང་འབྲེལ་སྡེཚན་ཚུ་གིས་ འཆར་འགོད་དམིགས་
གཏད་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ གྲུབ་ནུག། ལས་ཚན་ཁ་པ་གིས་ཡང་ ཞིབ་
དཔྱད་ནང་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནུག། 

པར་རིས་ ༡.༤: སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧-༢༠༡༤ ཚུན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་འཁྲིལ་མཐུན་གྱི་ཚད།
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སྤྱིར་བཏང་འཆར་འགོད་ལས་སྣའི་ལྷག་ལུས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༢ པོ་
འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླཝ་ ༦ པའི་ནང་ རྩིས་ལོ་འདི་མཇུག་
བསྡུ་བའི་བསྒང་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚར་ནི་ཨིན། 

 སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལོའི་ལམ་སྟོན་དབྱེ་ཞིབ།

ལོ་རེ་རྫོགས་མཚམས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
གཅིག་བསྡོམས་ཐོག་ལུ་ ལོ་དེའི་རིང་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་ ལོག་
བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ཉམས་མྱོང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཤུལ་མའི་ལོའི་
ལམ་སྟོན་བཟོཝ་ཨིན། སྤྱིལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧- ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ 
པ་ཚུན་གྱི་ ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ དང་ འཆར་
གཞི་ ༡༡ པའི་གཙོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ལམ་སྟོན་དེ་ཡང་ གཤམ་གསལ་ལུ་ གཙོ་བོར་
བཏོན་ཡི།

མཉམ་འབྲེལ་དང་མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གི་གྲངས་སུ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་ལས་ཁུངས་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་
ལས་ཁུངས་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་གཞུང་
དངུལ་ལསདབང་འཛིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་
ཚང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་
ལས་ཁུངས་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་
གི་འགག་སྡེ་ དེ་ལས་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་བཀོད་ནི་ཚུ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་
ལས་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ 
རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་
ཡིག་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི། དྲང་དཔོན་དང་ སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གློག་ཐོག་ལྷབ་སྦྱང་བཟུམ་གྱི་ལས་
རིམ་ཚུ་ མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལུ་ དྲང་ཁྲིམསལྷན་
སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ རྒྱལ་
གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཚུ་དང་
མཉམ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་སོ་སོ་བཟོ་ཡི། སྒེར་སྡེའི་ནང་གི་ངན་
ལྷད་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ རྩོད་བཤེར་ ཚུལ་མཐུན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་
ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་བར་ ད་རེས་ཁམས་
ཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གཞན་མི་ཅིག་བཟོ་ཡི། དེ་ནང་
ལུ་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་

འགག་སྡེའི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། ༼ཆིངས་
ཡིག་སོ་སོ་མི་བཟོ༽ ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་ལས་ཁུངས་ 
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ 
དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་
ནིའི་ཆིངས་ཡིག་ ཟིན་འབྲི་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ མ་འོངས་པ་ན་ 
མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་
དང་གཅིག་ཁར་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༤ པའི་ནང་
དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་ཨིན། 

ལུང་ཕྱོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་ དཔེར་ན་ རྒྱ་གར་གྱི་ཞིབ་
དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ལྟེ་བ་༼སི་བི་ཨའི་༽ དང་ མ་ལ་ཤི་ཡའི 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་སྤེལ་ཁང་ ༼ཨེམ་ཨེ་སི་ཨེ༽ སུ་ཡིད་ཛར་
ལེནཌི་གི་ བཱ་སེལ་གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་༼བི་ཨའི་ཇི༽ ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ སློབ་སྦྱོང་ཚུ་
གི་ཐོག་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ཡི། ཨེམ་ཨེ་སི་ཨེ་དང་ 
ཨེམ་ཨེ་སི་སི་ ༼མི་མང་དང་སྒེར་སྡེའི་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་སྦྱོང་བརྡར་ཁག་༢ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི༽ བི་ཨའི་ཇི་ ༼རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་སྦྱོང་བརྡར་ཁག་ 
༣ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི༽ ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དམ་
ཟབ་འབདཝ་ལས་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་
ཤོམ་བྱུང་ཡི། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཨེན་ཨའི་
ཨེ་སི་ཨེསི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་ལ་ཤི་ཡ་གཞུང་གི་ གཞི་
སྒྱུར་ཐབས་ལམ་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་འཛིན་སྐྱོང་དང་བཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་
ཕྲན་ ༼པི་མཱན་ཌུ༽ ལས་ འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ མགྲོན་བརྡ་
འབད་ཡི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་ ཨེམ་ཨེ་སི་
སི་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ བཟོ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ 
འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་ ལས་དོན་ཁག་ ༥ ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། 
སི་བི་ཨའི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལྕོགས་
གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འབད་བརྩོན་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ད་ 
མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ནི་ཨིན། 

གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་སྒྲིག་བཀོད་ གཡོག་
བཙུགས་དང་སྦྱོང་བརྡར་ བརྡ་དོན་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་སྲིད་བྱུས་
བརྩམ་ནི་ ནང་འཁོད་འབྲེལ་བ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ བདག་སྐྱོང་
དང་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚན་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ འགྲེམ་སྟོན་ཁང་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཐོག་ལས་ གཙུག་སྡེ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཨིན། ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་

དོན་ཚན་ ༡ པ།
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ཁག་ ༤༥ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ནང་འཁོད་འབྲེལ་བ་ཚུ་ མི་
མང་ཞལ་འཛོམས་ཁང་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ཡི། ༼སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ལུ་མི་མང་ཞལ་འཛོམས་གསུམ་ཚོགས་ཅི༽ དེ་
ལས་བདུན་རིམ་ལས་འཆར་ཞལ་འཛོམས་དང་ ནང་འཁོད་འབྲེལ་
བ་ཚུ་ གློག་ལམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་འབད་ཡི། བདག་སྐྱོང་དང་ 
དངུལ་ལས་ཀྱི་གནས་ཚད་བཟོ་སྟེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡི། དུས་
མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ནང་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་
ནང་ གྲུབ་འབྲས་ཆུང་ཙམ་ ཐོན་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། 
གནས་སྐབས་གསརཔ་ལངམ་མ་ཐོབ་ལས་ འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དེ་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགས།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཁེ་རྒུད་ཅན་ཚུ་ལུ་ མི་
སྡེའི་འགན་ཁྲི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཆེད་དུ་ ༢༠༡༤ ཟླ ༨ པ་
ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཀུན་སྤྱོདདང་དྲང་སྤྱོད་ལས་རིམ་
འདི་ དྲང་དཔོན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་
འབད་ནི། དེ་ལས་རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ཐབས་བྱུས་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ ཅན་མའི་གོ་དོན་དང་ ལག་ལེན་ལུ་
རྩ་འགེངས་ནི་ཚུ་ཨིན། 

མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་མཁོ་ཆས་བཞི་ སི་ཨེསི་སི་དང་ སི་ཨར་ཨེ་ 
བི་ཨེ་ཨེ་ ཨེསི་ཨེ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་དང་གཅིག་ཁར་ དང་ལེན་
འཆར་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་ཅིག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
དང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་
ཁུངས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལུ་བཟོ་ཡི། ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་དེ་ ས་
གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མངའ་འོག་ལུ་ཨིནམ་ལས་ 
མཐའ་ཟུར་ས་གནས་ཚུ་ནང་ དབང་ཁྱབ་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ ལས་
ཁུངས་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ མཉམ་
འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་
ནིའི་འགན་ཁག་གཙོ་བོ་ འབག་ནིའི་ཁ་བཟེད་ཅི། ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ དྲང་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ལས་རིམ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ 
པའི་ནང་ འགོ་བཙུགས་ཅི། རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཚོགས་ཐུན་ཚུ་ ལྷན་ཁག་ ༡༠ དང་ 
རྫོང་ཁག་ ༢༠ ཁྲོམ་སྡེ་ ༤ འབདཝ་ད་ ལས་སྡེ་ ༣༤ ནང་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ མང་སྡེ་
ཆུ་ དར་དཀར་ཆུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་/དབང་
འཛིན་ དེ་ལས་འབྲུག་ཏའི་ཀཱོན་ཌོ་ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་སྐོར་ལས་ གོ་

བརྡ་སྤྲོད་ཅི།
 
བརྡ་དོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ ཡོངས་རྫོགས་ལག་ལེན་
གྱི་ཐོག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་གཡོག་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ 
ལག་ལེན་ལག་དེབ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་
བཤེར་ལམ་སྟོན་བཟོ་ནི། ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་ཡིག་བཀོད་ལས་
གཡོག་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་འགོ་བཙུགས་ནི། ཞིབ་དཔྱད་
ལུ་ཕན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ དཔྱད་གཞི་བརྩམ་
ནི། བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༣ ཅན་མ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི། ལག་ལེན་ལག་དེབ་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་དང་བཅསཔ་འབད་ གཏན་
འཁེལ་བཟོ་ཡི། ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་དཔྱད་གཞི་བཟོ་ཡོདཔ་ད་ 
འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོག་ སོ་སོ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡི། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་བཤེར་ལམ་སྟོན་དེ་ ཟིན་འགོད་འབད་
ཚར་ཏེ་ མཐའ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཡོད། བཀའ་ཆའི་བཅའ་ཡིག་ 
༢༠༡༣ ཅན་མ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་ བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་
རིམ་ལུགས་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་སྐོར་ དོན་
ཚན་འདི་ནང་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་བསྐྱར་ཞིབ་འོག་ལུ་ སྙན་
ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། 

 སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་ལམ་སྟོན། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ 
གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ ༼ཨའི་ཌི་པི་༽ ༢༠༡༡-༢༠༢༠ 
ཅན་མ་དང་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་ ཨེསི་ཌི་སི་ལས་འགུལ་ 
༢༠༡༣ - ༢༠༡༦ ཅན་མ་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་
༼སི་ཨེམ་པི༽ ༢༠༡༣-༢༠༡༤ ཅན་མ་ ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་ 
༢༠༡༣-༢༠༡༤ དེ་ལས་ ཨེསི་ཀེ་ཨར་ཨེ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ལོའི་གཙོ་རིམ་དང་ གཙུག་སྡེའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ 
ཀེ་པི་ཨིའི་ བཟོ་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ འི་ 
ལམ་སྟོན་འདི་བཟོ་ཡི། 
 
དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་དེ་ ལས་དོན་ཁག་ ༥ ལུ་ གཙོ་
བོརབཏོན་ཏེ བཟོ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ༼༡༽ གཙུག་སྡེའི་གོང་འཕེལ། 
༼༢༽ སྔོན་འགོག་དང་མི་མང་ཤེས་ཡོན། ༼༣༽ མི་སྟོབས་
འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ། ༼༤༽ ཞིབ་དཔྱད། ༼༥༽ བདག་
སྐྱོང་གི་ལས་གཡོག་ཚུ་ཨིན། ལས་ཚན་དང་སྡེ་ཚན་གྱི་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥-༢༠༡༦ གི་ ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་ཚུ་ཡང་ དེ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་བཟོ་ཡི།
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ འི་ གཙོ་རིམ་ལས་དོན་ཚུ་ཡང་:

གཙུག་སྡེའི་གོང་འཕེལ་བརྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་:

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་ཚོགས་གཞི་བཀོད་
དང་ རང་དབང་ལུ་ བསྐྱར་ལོག་བལྟ་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ མི་སྟོབས་ཀྱི་རང་དབང་དང་ དང་
ལེན་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་དང་ ཊི་ཨའི་གི་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་མི་ ཨེ་སི་ཨེ་ རྩ་བརྟན་གྱི་ཐབས་ལམ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི། 

སྔོན་འགོག་དང་མི་མང་ཤེས་ཡོན་ལས་གཡོག་: མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་
སྐོར་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནི་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་པའི་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་
ནི་དང་ ཧཱ་དང་ བསམ་རྩེ་ མགར་ས་ སྤུ་ན་ཁ་ གསར་སྤང་ 
རྫོང་ཁག ༥ དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ སི་ཨར་
ཨེམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ འི་ ལོ་བསྟར་
ཞལ་འཛོམས་ནང་ཞུ ་བ་བཀོད་པ་ལྟར་དུ་ ་རྫོང་ཁག་གི་འགོ་
དཔོན་ཚུ་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཞིབ་དཔྱད་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ནི། མི་སྡེའི་
འགན་འཁྲི་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ལག་དེབ་བཟོ་སྟེ་ རྒེད་འོག་ ༤༨ ནང་ 
དར་ཁྱབ་གཏང་ནི། ཡུན་འགྱངས་ལུས་མི་ སྤྱི་ཐོག་གློག་བརྙན་དེ་
བཟོ་བཀོད་འབད་ནི། དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ནང་ དྲང་སྤྱོད་བརྟག་
ཞིབ་འགོ་བཙུགས་ནི། ས་ཆ་དང་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ མི་སྟོབས་ 
མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཟོ་སྐྲུན་ ས་གཏེར་ གཙག་འཐུའི་ནང་གི་ངན་
ལྷད་སྐོར་ ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་་བཟོ་ནི། འབྲུག་གི་སྒེར་སྡེའི་དྲང་
སྤྱོད་ལས་རིམ་བརྩམ་ནི་དང་ དྲང་སྤྱོད་རྒུད་ཉེན་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ 
དཔེར་ན་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་
ལས་ཁུངས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ པི་པི་པི་ཌི་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ གན་ཡིག་བཟོ་སྟེ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་ཨིན།
 
མི་སྟོབས་ལས་གཡོག་: འཇོན་ཐངས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ གདམ་
འཐུའི་ཐབས་བྱུས་དྲག་ཤོས་ ལས་བྱས་གྲུབ་འབྲས་འཛིན་སྐྱོང་
ལམ་ལུགས་ བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་ནིའི་དཔེ་སྟོན་དང་ རྗེས་ཤུལ་
འཆར་གཞི་ཚུ་ ༼ཡུན་འགྱངས་ལུས་མི༽ ཚུད་པའི་ མི་སྟོབས་
འཆར་གཞི་ཨམ་ཅིག་བརྩམ་ནི་དང་ ཆེ་རིམ་བསྐོ་བཞག་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་གང་དྲག་འབད་ནི་ དེ་ལས་དངུལ་
འབྲེལ་ཞིབ་དཔྱད་དང་ གཞིས་གནས་སླར་རྙེད་ཀྱི་ དམིགས་
བསལ་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། ༼༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ པའི་
ནང་འབད་ཚར་ཡི༽

ཞིབ་དཔྱད་ལས་གཡོག་: ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་བྱུས་དང་ 
བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྡ་དོན་འཛིན་
སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ ལས་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཅན་གྱི་བརྡ་
བརྒྱུད་དང་ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི།

བདག་སྐྱོང་གི་ལས་གཡོག་: མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་དང་ བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་ ནང་འཁོད་འབྲེལ་བ་ཚུ་གི་ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་དང་ 
གསོ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་གཙོས་པའི་ སྡེབ་ཚན་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་
བརྩམ་ནི་ སེམས་སྡུག་མར་ཕབ་ཀྱི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།

 ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་རྩིས་ཞིབ།

རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༦ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞུ་བ་འབད་བ་
ལྟར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་  ལས་འགུལ་
ཁག་གསུམ་གྱི་ལས་སྤྱོད་དང་ གཞུང་གི་ཨེལ་སི་རྩིས་ཐོ་ལུ་ རྩིས་
ཞིབ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ༼༡༽ ཌེ་ནི་ཌའི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ 
ཞི་གཡོག་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་ལས་འགུལ་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ པའི་
ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ ལས་འགུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཧྲིལ་བུའི་རྩིས་ཞིབ། 
༼༢༽ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ལས་འགུལ་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ཟླ ༧ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ 
༣༠ ཚུན་ ལས་འགུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཧྲིལ་བུའི་རྩིས་ཞིབ། ༼༣༽  
ཨེསི་ཌི་སི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལས་འགུལ་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ ༢༠༡༣ 
ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་གྱི་རྩིས་ཞིབ། དེ་ལས་ གཞུང་གི་
ཨེལ་སི་རྩིས་ཐོ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ 
༢༠༡༣ ཟླ ༦ པའི་ཚེས་ ༣༠ ཚུན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ཨིན།
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་ ཨེ་ཨའི་ཨེན་: ༡༢༤༡༥། 
༡༢༡༥༥། ༡༢༡༥༦ ༡༢༢༢༣ ཚུ་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ དངུལ་
གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལས་འགུལ་ཁག་དང་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྤྱོད་དེ་
ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༠༡ ཅན་མ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་
དབང་འཛིན་ལས་ ལོ་ ༣ འབྱེལ་ཏེ་ གཙང་དག་གི་ཡིག་གུ་ཐོབ་

དོན་ཚན་ ༡ པ།
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མི་དེ་གིས་ གཙུག་སྡེ་འདི་ལུ་ དངུལ་གྱི་ཉེས་འབྲེལ་མེདཔ་དང་ 
བག་ཡོད་ལྡན་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོན་ཡི། ༼དཔེ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་
བཀོད་པ་ཅིན་ ལམ་འགྲུལ་སྣུམ་འཁོར་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་ མར་
ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ ལས་བྱེད་པའི་སྒེར་འཁོར་ཚུ་ མཉམ་བསྡོམས་
ཐོེག་ལུ་སྤྱོད་ཡོད། ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩ 
ལྷགཔ་ཅིག་ ནང་འཁོད་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་མས༽ འབྱུང་
ཁུངས་ཚུ་ཡང་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་གཞི་རྩ་དང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་
དང་ བག་ཡོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དྭངས་གསལ་ཐོག་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་པའི་ཁར་ ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་ཀྱི་ཐབས་ཚུ་ཡང་བཏོན་ཡི། 
༼ད་རུང་ དཔེ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན་ ། མདང་ཞག་ཁམས་
ཅིག་ཁར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་མི་སྦྱོང་བརྡར་ཅིག་ནང་ ལམ་འགྲུལ་སྣུམ་འཁོར་འཐུས་ཀྱི་
ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་བདེན་སྦྱོརའབད་བའི་སྐབས་ བཅའ་མར་གཏོགས་
མི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ གྱིས་ ཡིག་ཆ་འདྲི་བསུབ་འབད་དེ་ ཐོབ་བརྗོད་
རྫུན་མ་བཀོད་ནུག། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཕྲོ་
མཐུད་དེ་རང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཉོགས་འཛིང་རྩ་མེད་བཟོ་ནི་ལུ་ དྲན་
ཤེས་གང་ཟབ་དང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
 
ད་ལྟོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དུས་ཡུན་རིང་གི་ རྩིས་ཞིབ་མཇུག་དེ་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ པའི་ བདུན་ཕྲག་དང་པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི་ཨིན།

 འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སྟོན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ འཁྱོསམ་
དང་ཕྱག་མཇལ ལེ་ཤ་ཅིག་ ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ལྟ་
སྐོར་པ་དང་ མཉམ་རོགས་གཙུག་སྡེ་ ཚོང་གི་ལས་སྡེ་༼འབྲུག༽ 
ཚུ་གིས་བྱིན་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ དེ་ཅིག་ གཙུག་
སྡེ་རང་སོའི་ངོ་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲན་རྟགས་དང་ པིན་ 
མཱག་ སྨྱུག་འབྲི་ ལག་ཕད་ ཁན་འཇར་ ཉིན་དེབ་ ཟླ་ཐོ་ མིང་
ཤོག་འཛིན་སྣོད་ ཨེགསི་ཊར་ནཱལ་ཌ་ཡིབ་དང་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ཨིན་
མས། འཁྱོསམ་ དང་ཕྱག་མཇལ་དེ་ཚུ་ སྤྱིལོ་ ༢༠༠༧ ལས་
ཚུར་ འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་པ་གིས་ 
ཐོ་དེབ་ནང་ བཀོད་དེ་བཞགཔ་ཨིན། འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ 
དེ་ཚུ་ཡང་ ཐོབ་མི་དེའི་ཡིག་ཚང་ནང་ ཡང་ན་ དཔེ་མཛོད་ཁང་
ནང་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་བཞགཔ་ཨིན། ཟ་ཆས་ཀྱི་
འཁྱསོམ་ཚུ་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ཨིན། ད་
ཚུན་གྱི་བར་ན་ བདག་སྐྱོང་པ་དེ་གིས་ འཁྱསོམ་དང་ཕྱག་མཇལ 

༢༧༩ ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག།

ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འབྱུང་ཉེན་གྱི་ འཁྱོསམ་ཐེངས་གཉིས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་ལུ་བྱིན་ཡོད་མི་ དངོས་
པོ་ཚུ་སླར་ལོག་སྤྲོད་པའི་ཁར་ ཟ་འཐུང་དངོས་པོའི་རིན་གོང་མཐོ་
བའི་ཐོག་ལུ་སྤྲོད་པའི་ཐོག་ལས་ འཁྱོསམ་བྱིན་མི་དེ་ལུ་ ཉེན་
བརྡའི་ཡི་གུ་ཅིག་ཡང་སྤྲོད་ཅི།

འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བདག་སྐྱོང་འབད་ཐངས་དེ་ ཡར་དྲག་
གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཀག་ཐབས་ཡོད་པའི་ཉེན་ཁ་གེ་ར 
སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་དགོ་པའི་དོན་
ལུ་ དེའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ དུས་དང་དུས་སུ་ ལས་བྱེདཔ་
ཚུ་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོཔ་འདུག།

 གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་འཁྲིལ་མཐུན།

གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ འགོ་བཙུགས་
ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་
ཚུ་གིས་ རང་སོའི་གཞིས་གནས་དང་འཁྲི་བ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་
འབད་ཡི། གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་བཅའ་
ཡིག་ ༢༠༠༨ ཅན་མ་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་
བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཞིས་
གནས་གསལ་སྟོན་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༣ 
ལུ་མ་གཏོགས་ བརྒྱ་ཆ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ འཁྲིལ་མཐུན་ཡོད། གེ་ར་
ལུ་ གློག་ལམ་ཐོག་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་ སེམས་སྐུལ་
འབད་དེ་ཡོད། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལུ་ འཐུས་མི་གཅིག་གིས་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་
མི་དེ་ཡང་ ཁོ་རའི་སྔོན་གྱི་ལས་སྡེའི་ནང་ ལྐོག་བཟའི་འབྲེལ་
གནད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དགོངས་ཕོག་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ 
རྩོད་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་རྩ་གྲོལ་བཏང་
ཡི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལུ་ འཐུས་མི་གཉིས་ལུ་ དུས་ཚོད་ཕྱིས་
པའི་ཉེས་བྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༦,༠༠༠ བཀལ་ཏེ་ འོང་འབབ་མིན་
པའི་ རྩིས་ཐོའི་ནང་བཙུགས་ཅི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལུ་ མི་ངོ་༦ 
གིས་ ཡངས་ཆག་དུས་ཡུན་གྱི་ནངའ་ཁོད་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། 
དུས་ཅི་ མི་ངོ་གཅིག་གི་ ༼སློབ་སྦྱོང་ངལ་གསོ་ལུ༽ གློག་ལམ་
ཡོངས་འབྲེལ་ བརྟན་པ་མེད་པར་ལུས་པ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཆ་
མཉམ་གྱིས་ ༢༠༡༣ དང་ ༢༠༡༢ ལུ་བཟུམ་སྦེ་རང་ གློག་ལམ་
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ཐོག་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། 

གཞིས་གནས་ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་༼དྲི་ཨེ༽ཐད་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ལུ་ འཐུས་མི་ ༡༣ ལུ་ གཞིས་གནས་ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་དོགས་
པ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ཁྲོམ་ཁའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ གནས་གོང་ཡར་འཕར་
འགྱོ་མི་དང་ ཡི་གུའི་ནོར་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག། ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་གི་ སྤྱིར་བཏང་གཞིས་གནས་གསལ་
སྟོན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ བདེན་སྦྱོར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གནད་དོན་
གེ་ར་ ཕྱིར་འབུད་གཏང་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་ ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གནང་ཡི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལུ་ བདོག་
གཏད་ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་འབྲེལ་གནད་ ༡༡ ཐོན་ས་ལས་ འཐུས་
མི་གསུམ་ལས་ བདེན་ཁུངས་ཁ་སྐོང་ལེན་ཡོདཔ་ད་ གཞན་ཚུ་
གོང་མཚུངས་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡི། འཐུས་
མི་གསུམ་པོའི་གནད་དོན་དེ་ཡང་ ཁོ་རང་གིས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་
པའི་ བདེནཁུངས་ཟངས་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡི། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ མི་ངོ་༦ གིས་ ཡངས་ཆག་དུས་ཡུན་གྱི་ནངའ་
ཁོད་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། དུས་ཅི་ མི་ངོ་གཅིག་གི་ ༼སློབ་
སྦྱོང་ངལ་གསོ་ལུ༽ གློག་ལམ་ཡོངས་འབྲེལ་ བརྟན་པ་མེད་པར་
ལུས་པ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ༢༠༡༣ དང་༢༠༡༢ 
ལུ་བཟུམ་སྦེ་རང་ གློག་ལམ་ཐོག་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། 

གཞིས་གནས་ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་༼དྲི་ཨེ༽ ཐད་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ལུ་ འཐུས་མི་ ༡༣ ལུ་ གཞིས་གནས་ཆ་སྙོམས་མེད་
པའི་དོགས་པ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ཁྲོམ་ཁའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ གནས་གོང་
ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་དང་ ཡི་གུའི་ནོར་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག། ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་གི་ སྤྱིར་བཏང་གཞིས་གནས་
གསལ་སྟོན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ བདེན་སྦྱོར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གནད་

དོན་གེ་ར་ ཕྱིར་འབུད་གཏང་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་ 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གནང་ཡི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལུ་ བདོག་
གཏད་ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་འབྲེལ་གནད་ ༡༡ ཐོན་ས་ལས་ འཐུས་
མི་གསུམ་ལས་ བདེན་ཁུངས་ཁ་སྐོང་ལེན་ཡོདཔ་ད་ གཞན་ཚུ་
གོང་མཚུངས་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡི། འཐུས་
མི་གསུམ་པོའི་གནད་དོན་དེ་ཡང་ ཁོ་རང་གིས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་
པའི་ བདེནཁུངས་ཟངས་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡི། 

ལས་སྡེ་གཞན་གེ་ར་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ནང་གི་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་འཁྲིལ་མཐུན་དེ་ཡང་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དབྱེ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

 སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་ དེ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཙུག་སྡེ་འདི་དང་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་
ལུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ལོ་
བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ཡི། ཐིག་ཁྲམ་ ༡.༣ དེ་ནང་་ 
ལོ་ངོ་ ༩ འི་རིང་ ༼༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༤༽ ཚོགས་ཁང་གཉིས་
ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ གྲོས་ཆོད་དང་ ༼འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུའི་བཅུད་དོན༽ 
དེང་སང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ གཙུག་སྡེ་གཞན་
ཚུ་ནང་ འགྱུར་བ་བྱུང་མི་དང་བསྟུན་པའི་ དུས་མཐུན་ཚུ་ གསལ་
སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ཚེས་གྲངས་ཚུ་ འདས་པ་
དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་མི་ ཡང་ན་ སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གིས་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་པའི་ཚེས་
གྲངས་མེན་པར་ གྲོས་ཆོད་ཐོན་པའི་ཚེས་གྲངས་ཚུ་ཨིན། 

དོན་ཚན་ ༡ པ།
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གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ཚེས་
གྲངས།

གྲོས་ཆོད། བསྟར་སྤྱོད་གནས་ཚད།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ།

སྤྱི་ཚོགས་ ༡ པའི་
ཚོགས་ཐེངས་ ༢ 
པ
༠༦/༠༡/༢༠༠༩

༡. གཞུང་གིས་ངན་ལྷད་བཀག་དམ་གྱི་ཁྲིམས་ལུཊ་ཚུ་
མགྱོགས་པར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ ཁྲིམས་
ལུཊ་གཞན་ཚུ་ནང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་བསྒྱུར་བཅོས་
འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་དགོཔ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བཅའ་ཁྲིམས་ 
༢༠༠༦ ཅན་མ་དེ་ ༢༠༡༡ ལུ་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཡི།

༢. བཅའ་ཡིག་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལེ་ཤ་དང་ ཆ་མཚུངས་
མེདཔ་མི་འབྱུང་ནི་ལུ་ ཚད་ལྡན་སྲིད་བྱུས་དང་ བཅའ་
ཡིག་བརྩམ་ནིའི་ དཔྱད་གཞི་བཟོ་དགོཔ།

འབྲུག་ལུ་ཨར་ཨའི་ཨེ་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་ 
བཟོ་ནིའི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་དེ་ལུ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 
༡༢ པའི་ནང་ དྲུང་ཆེན་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་ཅི།

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ ཨར་ཨའི་ཨེ་སྡེ་
ཕྲན་ལྟེ་བ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། ༼དེའི་ཕན་ནུས་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག༽
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནིའི་ དཔྱད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ཡོད།

གནས་ཚད་ཅན་གྱི་ རིན་གོང་དཔེ་བཀོད་ ཐབས་ལམ་ 
ཨར་ཨའི་ཨེ་ནང་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དེ་ཡོད།

༣. ལྷན་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ འབྲུག་གི་
ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་བཟུམ་ཚུ་དང་ 
འཁྲིལ་དགོཔ་དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ 
ལས་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ གསལ་
བསྒྲགས་འབད་ནི་བཟུམ། དེའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ ༢ 
མཉམ་རུབ་འབད་དགོ།

ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ཅན་མའི་འགན་དབང་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀགསྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གོ་
བརྡ་སྤྲོད་ནིའི་འགོ་ཁྲིད་འབད་ཡི། སྦྱོང་བརྡར་དང་ འཁྲིལ་
མཐུན་ལམ་ལུགས་མེདཔ་ལས་ ལག་ལེན་ཡང་དག་ཅིག་ 
འགྱོ་མ་བཏུབ། ༢༠༡༤ ལུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི གོ་
བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འབད་ཡི། ད་ལྟོ་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ནང་གི་ གཞི་བསྒྱུར་འཆར་གཞི་དེ་གིས་ དཀའ་
ངལ་དེ་ སེལ་ཚུགས་འོང་། སྤྱི་མཐུན་ལས་དོན་ཚུ་ནང་ ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ 
༢ གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་དོ།

ཐིག་ཁྲམ་ ༡.༣: སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་ དེའི་ལག་ལེན་གནས་ཚད་༼ ༢༠༠༦-༢༠༡༤ ༽
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༤. སྒེར་སྡེ་གིས་ ཚོང་ལས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ 
བཟོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།

ཨེ་སི་ཨེ་བི་ ༢༠༠༡ ཅན་མའི་འགན་དབང་༼དོན་ཚན་
༣༧༽ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོང་ལས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་
ཡོད་རུང་ འཁྲིལ་མཐུན་གྱི་ལམ་ལུགས་མིན་འདུག། སྒེར་
སྡེའི་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ཤེས་ ༢༠༡༥ ཟླ 
༦ པ་ལས་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་ཚུད་འོང་། 
༼གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད༽

༥. དམིགས་བསལ་དུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་སྐོར་གྱི་ 
བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བྱ་ཚུ་རྩ་བརྟན་དང་ ཚད་ལྡན་བཟོ་སྟེ་ 
རིམ་མཐུན་དང་དྲང་བདེན་ དྭངས་གསལ་ཡོདཔ་ངེས་
གཏན་བཟོ་དགོཔ།

བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ནང་ རིམ་མཐུན་མེད་པའི་དཀའ་
ངལ་སྦོམ་སྡོད་ནུག། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ དེའི་སྐོར་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཀོད་ཅི། རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དེའི་སྐོར་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ལུ་རྗེས་རྟོག་འབད་ནུག། ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དེ་རང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མིན་འདུག། དོགས་སེལ་དང་ 
གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོཔ་མ་
ཚད་ དོན་ལྡན་གྱི་ཆེད་དུ་ བསྟར་སོྤྱད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ 
ངེས་མཁོ་འདུག། ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཁར་
བསྣམས་ཏེ་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་ འཕྲི་
སྣོན་ཀྱི་སྐབས་ལུ་དཀའ་ངལ་དེ་ གྲོས་བསྡུར་གནང་འོང་།

༦. དབུ་ཁྲིད་སྡེ་རིམ་ཚུ་ནང་ ངེས་གདེན་གྱི་མི་ངོ་ 
བཙུགས་ནི་ལུ་ གདམ་འཐུའི་ལམ་ལུགས་ དམ་དམ་
དང་ དྭངས་གསལ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ།

ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༨ ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ལྡན་
པའི་དམིགས་ཡུལ་ ༤ འི་གྲས་ལས་གཅིག་ སྲིད་ཐོག་གི་
དང་འདོད་དང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ འགོ་
ཁྲིད་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

༧. སྲིད་གཞུང་ནང་དབུ་ཁྲིད་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་སྤུས་ཚད་ཅན་
གྱི་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ ལྟ་སྐྱོང་གི་འགན་
འཁྲི་བཀལ་དགོཔ།

ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ནང་ བཀོད་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་
ཚན་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དང་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ པའི་
ནང་ བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་མི་དེ་ 
དེའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ཨིན། གཡོག་ནང་གདམ་འཐུའི་ལམ་
ལུགས་དེ་ རྩ་བ་ལས་ ལེགས་བཅོས་གཏང་དགོཔ་འདུག།

༨. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་
ངན་འགོག་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ སྒྲིག་བཀོད་བརྩམ་དགོཔ།

ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༨ ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་
དེ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ནང་ དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམསལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་སྒྲིག་བཀོད་ནང་ ངན་ལྷད་
མར་ཕབ་ཀྱི་ ཨེན་ཀེ་ཨར་ཨེ་དང་ ཇི་པི་ཨེམ་ཨེསི་ཚུ་ནང་ 
གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དེ་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༡ པ།
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༩. ལྷན་ཁག་དང་ལསསྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ངན་འགོག་
ཐབས་ལམ་བརྩམས་ཏེ་ གཙོ་གཞུང་ནང་བཙུགས་
དགོ། དཔེར་ན་ ལས་སྡེ་གཅིག་ལས་ཞབས་ཆ་ཚང་
ཐོབ་ཚུགསཔ་དང་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་ གོང་ཚད་དཔེ་
བཀོད་མཁོ་ཆས་ཐོག་ལས་ བདག་སྐྱོང་གི་དཀའ་ངལ་ལ་
སོགས་པའི་ཟད་གྲོན་མར་ཕབ་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་གི་
གནས་ཚད་ ཞབས་ཏོག་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ། 

གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་དང་ བློན་ཆེན་གྱིས་གློག་ཐོག་ལྟ་
རྟོག་མཛད་མི་གིས་ དེ་ལུ་ཕན་པའི་རེ་བ་ཡོད། 

ལས་སྡེ་དང་ལྷན་ཁག་ ལས་འཛིན་ཚུ་ལུ་ ནང་འཁོད་སི་
ཨར་ཨེམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་
ཡོད། དེ་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ལུ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་
གཏུགས་ངོ་ཚབ་རེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ཨེསི་སི་ཨེམ་ནང་ 
ཨང་ ༢ པ་ལུ་གཟིགས། 

༡༠. ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་ དབང་ཆ་ཕྱིར་
སྤེལ་གྱི་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ལམ་ལུགས་དེའི་ 
བདག་དབང་བཟུང་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་སྔོན་
འགོག་དང་ སྤྱི་གཡོག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ འགན་འཁྲི་
ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་མཁོ་ཆས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ལུ་འཁྲིལ་
དགོ་པའི་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད་ཡོད། འཁྲིལ་
མཐུན་དེ་ ཡར་དྲག་འགྱོ་དོ་ཡོད་རུང་ ལེགས་བཅོས་
འབད་དགོཔ་ཡོད།

མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ བྱ་སྒོའི་གནས་ཚིག་དེ་ བསྐྱར་
ཞིབ་ཐོག་ལས་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
བཙུགས་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་དེ་གིས་ གཞིས་གནས་གསལ་
སྟོན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ གཞི་ཚུད་ནི་དང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་དྲན་
ཤེས་ འཁྲིལ་མཐུན་ཚུ་ ཡར་དྲག་འགྱོ་འོང་།

༡༡. ཡུན་རིང་གི་ཐབས་ཤེས་སྦེ་ ཤེས་རིག་དང་ སྦྱོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་ ཆ་མཉམ་གྱི་རྩ་གཞུང་ནང་ དྲང་སྤྱོད་
གོང་འཕེལ་དང་ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་བཙུགས་དགོཔ།

སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ 
ལྟ་ཞིབ་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་ འགོ་འདྲེན་ཐབ་ཅི།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ཁྱད་བཅུད་ འགོ་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ 
ཕན་ཐབས་འབྱུང་འོང་།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ན་གཞོན་སྡེ་ཚན་
ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ གང་དྲག་འབད་དོ། ༼སློབ་ཕྲུག་
དང་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས༽་ 
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ཚོགས་ཐེངས་ ༤ 
པ།
༠༧/༡༢/༢༠༠༩

༡༢. འོས་ལྡན་ལས་གཡོག་གནས་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་
དཔྱོདཔ་ཚུ་ལུ་ འཐུས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ དང་ ལས་བྱེདཔ་
གཞན་ཚུ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ གི་གནང་བ་གནང་ཡི། 
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་འཐུས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ༢༠༡༣ གྱི་ 
སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡོད།

༡༣. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་
ལས་དེ་ཚུ་གིས་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ཤེས་ཡོན་བྱིན་ཐོག་
ལས་ ལྷག་པར་དུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་
སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བར་ན་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་
ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད། ངན་ལྷད་སྐོར་ལས་ 
གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་དེ་ རྒེད་འོག་ ༢༠༥ ནང་ ཁྱབ་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ཤོ་ཐེངས་ ༢ པ་དེ་ མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་ལུ་ གཙོ་
བོར་བཏོན་ཏེ་ འགོ་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ ད་ཚུན་རྒེད་འོག་ 
༧༤ ནང་ཁྱབ་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ འབད་བརྩོན་
འཕྲོ་མཐུད་དོ།

༡༤. གཞུང་གིས་ ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ བདག་
དབང་བཞེས་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ཀྱིས་ དུས་ཐོག་ལུ་ 
ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་
དང་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་སྐོར་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་འབད་དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ། 

ཨང་ ༨ པ་དང་ ༩ པ་ལུ་གཟིགས།

༡༥. ཞི་གཡོག་གི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དེ་ ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་དང་ བསྟར་སྤྱོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཚུལ་
མཐུན་ལས་སྤྱོད་ མ་འབད་བས། དེའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཧྲིལ་
བུམ་ལཱ་འབད་མི་ཨིནམ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ལྷན་ཚོགས་དེ་
གིས་ ཞི་གཡོག་གི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དེ་ ལས་སྤྱོད་
འབད་ཐབས་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་སྦེ་ གྲོས་ཐག་
བཅད་ཡོད། 

ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ནང་བཙུགས་ཡོད། ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་
ནང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་ 
འགོ་ཁྲིད་འབད་དོ། 
ད་ལྟོ་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཞི་བསྒྱུར་དེ་གིས་ 
དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་འོང་། 

སྤྱི་གཡོག་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་དཔེ་བཀོད་དེ་ ངནལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་
མའི་དོན་ཚན་ ༣༥ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་ཡི། དེའི་བསྟར་
སྤྱོད་དེ་ཡང་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༨ ནང་ 
གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དེ་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༡ པ།
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ཚོགས་ཐེངས་ ༧ 
པ།
༢༨/༠༦/༢༠༡༡

༡༦. འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འཁྱོསམ་གི་བཅའ་
ཡིག་དང་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་ 
བསྟར་སྤྱོད་འབད་འབད་དགོཔ་འདུག། ཚོགས་ཁང་གིས་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཁྱོསམ་གི་བཅའ་
ཡིག་དང་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ ངོས་ལེན་མཛད་ཡི།

འཁྱོསམ་གི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་དེ་ ༢༠༡༣ 
ཚུན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ མཐའ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་
ཡོད། ད་ལྟོ་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་
མེདཔ་ལས་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་
ནི་ལུ་ དར་ཁྱབ་འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་
འབད་དགོཔ་ཡོད། 

གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་དེ་ 
བསྟར་སྤྱོད་འབད་དོ། འཁྲིལ་མཐུན་གྱི་ཚད་དེ་ཡང་ ཡར་
དྲག་འགྱོ་དོ། གསལ་སྟོན་འབད་མི་དང་ བདག་སྐྱོང་པ་
ཚུའི་ཁ་ཐུག་ལས་ དྲན་ཤེས་ཐེབས་བཏོན་དགོཔ་འདུག། 

༡༧. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་
སྔོན་འགོག་དང་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ གོ་བརྡའི་བསྐུལ་
བསྒྲགས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་དགོ།

གོ་རིམ་ཨང་ ༡༣ པ་ལུ་གཟིགས།

༡༨. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྔོན་གྱི་ཐབས་
ལམ་བསྒྲིག་པའི་སྐབས་ འགན་ཁག་སྣང་མེད་བཞག་
ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཁོའམ་མོ་ལུ་ ཉེས་བྱ་བཀལ་
ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་
འདུག། དེ་ཡང་མ་འོངས་པ་ནང་ ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི་
ལས་ བཀག་ཐབས་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ 
གི་དོན་ཚན་ ༡༣༧ ཅན་མ་ལྟར་དུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
བདག་སྐྱོང་གི་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་དང་
ལེན་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་
གཏུགས་འབདཝ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དང་ལེན་འབད་
ཞིནམ་ལས་ དེའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་གཏང་དགོཔ་ཨིན། འགན་འཁྲི་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་དེ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མིན་འདུག།

༡༩. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་
ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཚབས་ཆེའི་ངན་ལྷད་ཡོད་པའི་ ངོས་
འཛིན་བྱུང་པ་ཅིན་ གནད་དོན་དེ་ལུ་ དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་དགོ།

ལམ་སྲོལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཕྲལ་དུ་དང་ལེན་འབད་མ་ཚུགས།
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ཚོགས་ཐེངས་ ༩ 
པ།
༡༨/༦/༢༠༡༢

༢༠. ངན་ལྷད་རྩོད་རྙོགས་ཐོབ་གྲངས་དང་ དཀའ་
རྙོགས་སེལ་གྲངས་ དཀའ་རྙོགས་སེལ་མ་ཚུགསཔ་དང་ 
སེལ་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ལས་ 
གྲོས་འདེབས་ཕུལ་བའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ།

༢༠༡༣ གྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་བཀོད་ཡོད།

དྲུང་ཆེན་ཚོགས་ཆུང་ལས་ ད་ཚུན་སྙན་ཞུ་མ་ཐོབ། ཨང་ 
༨ པ་དང་ ༩ པ་ལུ་གཟིགས།

སྤྱི་ཚོགས་ ༢ པའི་
ཚོགས་ཐེངས་ ༡ 
པ།
༡༣/༠༩/༢༠༡༣

༢༡. ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བཞིན་ཡོད་མི་ 
༢༡་ ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་དགོཔ། དྲུང་ཆེན་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་མི་སྙན་ཞུ་དེ་ 
དེའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྙན་
ཞུ་ཕུལ་དགོ།

ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གིས་བཀོད་རྒྱ་གནངམ་
བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལེགས་
ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་དང་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་
ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༨ ལུ་ དེའི་རང་
དབང་སྐོར་ གསལ་ཞུ་ཁ་གསལ་ཅིག་འབད་ཡི། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རང་དབང་དང་ 
གནད་དོན་གཞན་གྱི་སྐོར་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དང་ 
དྲུང་ཆེན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཡང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ 
༢༥ དང་ ༢༧ ལུ་ གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། 

༢༢. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མི་སྟོབས་
བདག་སྐྱོང་གི་རང་དབང་ཧྲིལ་བུམ་མེདཔ་ལས་ དེའི་
འགན་དབང་དང་ ལས་འགན་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ 
འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ མི་སྟོབས་བདག་སྐྱོང་གི་རང་དབང་
ཧྲིལ་བུམ་ སྤྲོད་ནིའི་སྐོར་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ 
རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་
ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།

ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གིས་བཀོད་རྒྱ་གནངམ་
བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལེགས་
ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་དང་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་
ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༨ ལུ་ དེའི་རང་
དབང་སྐོར་ གསལ་ཞུ་ཁ་གསལ་ཅིག་འབད་ཡི། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རང་དབང་དང་ 
གནད་དོན་གཞན་གྱི་སྐོར་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དང་ 
དྲུང་ཆེན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཡང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ 
༢༥ དང་ ༢༧ ལུ་ གསལ་ཞུ་འབད་ཡི།

ཚོགས་ཐེངས་ ༢ 
པ།
༠༧/༠༢/༢༠༡༤

༢༣.ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་འདེབས་
གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་
གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ ༢ ཕན་ཚུན་ཐོག་ལུ་ མི་སྟོབས་ཀྱི་དཀའ་
རྙོགས་སེལ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་
མུལ་འབད་བཞིན་ཡོད། གནས་སྐབས་ཅིག་གི་ཐབས་
ཤེས་སྦེ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གུ་ མཚན་རྟགས་
བཀོད་ནི་ཨིན། དེའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་དཔོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་
ཕུལ་ཡོད། ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་གིས་ཡང་ མངོན་
མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་ གོ་དོན་ལེན་ཞིནམ་ལས་ གྲོས་
འདེབས་ཕུལ་ནུག། རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་གིས་ འགན་ལེན་
གནང་མི་དེ་ ལས་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་འདུག།

དོན་ཚན་ ༡ པ།
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༢༤. ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་འདེབས་  
༦ ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

• ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༨ དང་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ 
༨ པའི་དགོངས་དོན་ལུ་ སྒོ་ཡངས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་གོ་བ་
ལེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དེའི་
ལས་བྱེད་པའི་དཔེ་གཞི་ངེས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི།

• ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤.༤.༣ འཕྲི་སྣོན་
འབད་དེ་ འཕྲུལ་རིག་གི་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚུ་
ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་ལག་ཁྱེར་མ་དགོཔ་བཟོ།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
གི་ཐོབ་ཁུངས་ཡར་དྲག་གཏང་སྟེ་ མཐོ་རིམ་ཤེས་
ཡོན་ཅན་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་དེ་ནང་འཛུལ་ནིའི་སེམས་
ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

• དེ་ལུ་དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཆ་འཇོག་འབད་
དགོ་པའི་འགན་དབང་སྤྲོད་དགོ། 

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ གནས་སོར་
འོང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཉོགས་
མེད་སྤྲོད་དགོ། 

• ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་
བཟོ་ནི་ལུ་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཚུ་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྤྲོད་དེ་ དུས་
དང་དུས་སུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།

• ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དོན་ཚན་ ༩ པ་འཕྲི་སྣོན་
འབད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
ཁག་འབག་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཡུན་ཐུང་སྦྱོང་བརྡར་
བྱིན་བཅུག་ནི།

ཟིན་འབྲི་བཀོད་མི་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་གིས་ དཀའ་
ངལ་མང་ཤོས་ཅིག་སེལ་ཚུགས།

དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྒྲིག་འགན་བཀལ་ནི་དེ་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དབང་ཚད་ལས་
འདས་པ་ཨིན། གྲོས་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་འགན་
ཁུར་ ག་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་ན།
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ཚོགས་ཐེངས་ ༣ 
པ།
༢༧/༠༥/༢༠༡༤

༢༥. ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ལོག་བཏང་མི་རྩོད་རྙོགས་
ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་ལེན་ འབད་དགོ། བདག་སྐྱོང་
གི་འཐུས་ཤོར་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་
འབད་དེ་ མི་མང་གིས་གཙུག་སྡེ་དེ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་
བཟོ་དགོ། 

འཁྲིལ་མཐུན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མིན་འདུག། ལས་སྡེ་ཚུ་གི་
ཚབ་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དང་ལེན་
འབད་ནི་མེན་པར་ འོས་ལྡན་གྱི་དང་ལེན་མ་འབད་བ་ཅིན་ 
འགན་འཁྲི་བཀལ་དགོཔ་འདུག།

༢༦. དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་གཅིག་ནང་ མངོན་གསལ་
བྱུང་དོ་བཟུམ་མའི་ ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་
དང་ ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་དང་མཐུན་
འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ། གཞུང་
སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ མཉམ་
འབྲེལ་དང་མཐུན་ལམ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་གྲོས་གནས་
བཟོ་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཆེའི་བཀོད་རྒྱ་ གནང་
དགོཔ་འདུག།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁེ་གྱོང་ཅན་
ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་དོ།  
དང་འདོད་ཅན་གྱི་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་
བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་དོ།

༢༧. དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཁྲིམས་འཛིན་འབད་མི་
དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ བརྡ་དོན་བརྗེ་
སོར་འབད་ནི་དང་ མཉམ་འབྲེལ་དང་མཐུན་འབྲེལ་འབད་
ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག། 
དེ་གིས་ངན་ལྷད་ཟློག་ནི་ལུ་ ཕན་ནུས་ཅན་དང་ མཉམ་
འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ཅན་གྱི་ དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ 
ཕན་ཐོགས་འབྱུང་འོང་།

      གོང་བཞིན།

དོན་ཚན་ ༡ པ།
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༢༨. ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་འགོ་
བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ སི་ཨར་ཨེམ་དང་ ཨའི་ཌི་ཊི་
གིས་ ལས་སྡེ་ཚུའི་ཁ་ཐུག་ལས་ དུས་ཚོད་དང་ བརྩོན་
ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་ལས་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་མི་ 
ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་གི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ 
ཐབས་བྱུས་གཅིག་ ཡང་ན་ གཉིས་ལུ་གཙོ་བོརབཏོན་ཏེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ངོ་བདེ་བའི་ ཐབས་བྱུས་དང་ མཁོ་ཆས་
ཚུ་བརྩམ་དགོ་པའི་ གྲོས་འབུལ་གནང་ནུག། 

སིཨར་ཨེམ་ལག་དེབ་བཟོ་ཚར་ཏེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ སི་
ཨར་ཨེམ་/ཨའི་ཌི་ཊི་གི་ སྦྱོང་བརྡར་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་
འབད་དོ།

༢༩. ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་དང་ སི་ཨར་ཨེམ་གཉིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་ 
བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ། 

གོང་བཞིན།

གཙུག་སྡེ་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་
དགོཔ་འདུག།

༣༠. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་གཡོག་
ནང་ཡོད་མི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་དང་ ཁས་བླངས་ཅན་གྱི་ 
གོང་རིམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཤོམ་སྤྲོད་
དེ་ གདམ་འཐུ་འབད་བཅུག་ནི།

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་དོ་འགྲན་ཡོད། མཐུན་རྐྱེན་གྱི་སྐོར་
ལས་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་
ཡིག་ཟིན་འབྲི་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་དང་ 
དེ་ལྟར་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ བརྗེ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ 
གྲ་སྒྲིག་ཡོད།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ།

ཚོགས་ཐེངས་ ༤ 
པ།
༢༤/༡༡/༢༠༠༩

༡. ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སོྤྱད་བཀག་ཐབས་ལུ་ གཞུང་དང་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས་ བདག་སྐྱོང་གི་
དང་ལེན་གཅིག་མཚུངས་དང་ གོང་རིམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ 
ལྟ་རྟོག་དམ་དམ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།

དེ་ལུ་དཀའ་ངལ་འདུག། ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དེ་
བསྒང་དང་ ད་ལྟོ་ཡང་ སླབ་བཞིན་དུ་ཡོད། 
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ཚོགས་ཐེངས་ ༧ 
པ།
༣༠/༠༦/༢༠༡༡

༢. མ་འོངས་ཡུན་རིང་ནང་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་
ལུ་ གཞུང་གིས་ང་བཅས་རའི་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ 
ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་ སློབ་གྲྭ་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་རིག་
གི་རྩ་གཞུང་ནང་ ངན་ལྷད་དང་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་
བཙུགས་ནི་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༡ པ་ལུ་གཟིགས།

༣. གཞུང་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་
གནས་གཞུང་གི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་སྤྱོད་ཐངས་དང་ 
དེ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་སྐོར་ སྦྱོང་བརྡར་
དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁེ་གྱོང་ཅན་
ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་དོ།  
དང་འདོད་ཅན་གྱི་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་
བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་དོ།

ཚོགས་ཐེངས་ ༩ 
པ།
༠༤/༠༧/༢༠༡༢

༤. ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་དེ་གིས་ སྔོན་འགོག་དང་ ཞིབ་
དཔྱད་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་
ནིའི་ ཐབས་ལམ་གལ་ཅན་དེའི་བདག་དབང་ལེན་ཏེ་
ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་
འབད་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།

ཨང་ ༨ པ་དང་ ༩ པ་ལུ་གཟིགས།

༥. ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ 
ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་
མ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ བརྟག་ཞིབ་འབད་
དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་༡༠ པའི་ནང་ 
སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ། 

ཐུགས་འདོད་ལྟར་དུ་ ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་ བསྟར་སྤྱོད་དང་
འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་
ཆུང་ལུ་ཕུལ་ཡོད།

༦. མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་ནང་ ངན་
ལྷད་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་བརྩམས་
ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ཚ་གཉེར་བཏོན་དགོ།

བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་དེ་ ༢༠༡༣ ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། བཀའ་ཆའི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ ངོ་མ་
སྦེ་ ལཱ་འབད་མ་ཚུགས། པི་པི་པི་ཌི་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་
འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ བཀག་
ཆའི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༣ ཅན་མ་དེ་ ཁག་འབགཔ་ 
༢༥༧༨ དང་ རྫོང་ཁག་ནང་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ལས་སྡེ་ ༡༧༩ 
ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ ཆ་
ཤས་འབད་ཡང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡི།

དོན་ཚན་ ༡ པ།
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༧. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཁྱོསམ་གི་
བཅའ་ཡིག་ ༢༠༠༩༼ ཅན་མ་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ 
བསྟར་སྤྱོད་རུང་བ་བཟོ་དགོ།

འཁྱོསམ་གི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། 
སྤྱིལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༦ པའི་ཧེ་མ་ པར་སྐྲུན་འབད་ཞིནམ་
ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་དང་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན།

༨. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སི་ཨར་ཨེམ་
གྱི་སྦྱང་བ་ཚུ་ རྒུད་ཉེན་སྦོམ་ཡོད་ས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ 
ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་ནང་ ཚ་གཉེར་བཏོན་དགོཔ་འདུག།

སི་ཨར་ཨེམ་གྱི་སྦྱང་བ་དེ་ ལས་སྡེ ༢༦ ནང་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི། ༼ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན ༤ ཤོག་
གྲངས་ ༢༠ གཟིགས༽

༩. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མིང་ཅན་
ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་སླབ་
ནིའི་ རྒྱུན་ལམ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།

ཨའི་ཨེམ་ཨེསི་ནང་ དང་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཉོགས་བཤད་
བཀོད་མི་ལུ་ བརྡ་ལན་འབད་ནིའི་དགོངས་དོན་ཅིག་
ཡོདཔ་ལས་ མ་འོངས་པ་ནང་ ལས་སྤྱོད་འབད་འོང་།

༡༠. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྔ་གོང་ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་ཐེབས་བསྐྱེད་དགོཔ་
འདུག།

དེ་སྦེ་འབད་ནིའི་བློ་འདོད་ཡོད་རུང་ ཉོགས་བཤད་མང་
མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འབད་མི་ཚུགས་པས། 
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལཱ་འབད་ཐངས་་ བསྒྱུར་བཅོས་
མ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་སྦེ་རང་ལུས་ནི་ཨིན་མས།

༡༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེའི་ལོ་
བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ རྩོད་རྙོགས་ཐོ་དེབ་དང་ གཞིས་
གནས་གསལ་སྟོན་ཚུ་ བཀོད་དགོཔ་འདུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཚུན་ རྩོད་རྙོགས་ཐོ་དེབ་ཚུ་ ལོ་བསྟར་
སྙན་ཞུའི་ནང་བཀོདཔ་མ་ཚད་ ཚར་གཅིག་ཀུན་གསལ་
ལྷན་ཐབས་ནང་ཡང་བཙུགས་ཅི། ད་རེས་ནངས་པར་ 
ཡིག་ཆ་མང་དྲགས་ནི་དེ་གིས་ བཙུགས་ཐབས་མིན་འདུག། 
ཨིན་རུང་ བློ་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ བྱིན་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་
བཙུགས་བཞག་འོང་། 

༡༢. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་
གཞུང་གི་ཚོགས་པ་/ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ མི་མང་ཤེས་
ཡོན་དང་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་
དགོཔ་འདུག།

ལྷན་འཛིན་ཚུ་གིས་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ ༢༠༡༠ 
ལོའི་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་ཅི། ད་རེས་ནངས་པར་ ༢༠༡༢ ཀྱི་
གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ནང་བལྟ་དགོ།

དེ་ཚུ་གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་
རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ གཙོ་བོ་ཨིན།

ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡ 
པ།
༢༦ དང་ 
༢༧/༩/༢༠༡༣

༡༣. ངན་ལྷད་བཀགསྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒེད་འོག་
ཚུ་ནང་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་ཞབས་ཏོག་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།

མི་སེར་ཚུ་གིས་འགན་ཁག་རྩ་ཅན་འབག་མི་ མི་སྡེའི་
འགན་འཁྲི་ལས་རིམ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་དེ་དེའི་ཕན་
ཐབས་ལུ་ཨིནམ། དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ཡང་ 
ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ དཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་ཐབས་རིག་གི་ 
གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་བཟོ་དགོ།
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ཚོགས་ཐེངས་ ༡༢ 
པ།
༠༧/༠༢/༢༠༡༤

༡༤. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་སྡེ་ལུ་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ འི་ནང་ གཞུང་གི་ས་ཆ་
དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ནགས་ཚལ་ཚུ་ ལོག་སྤྱོད་དང་ བཙན་
ལེན་འབད་བའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ཕུལ་དགོ།

འདི་གལ་ཅན་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལས་བྱེདཔ་ཉུང་བའི་ཁར་ 
ལས་སྣ་མང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ འབད་ཐབས་མིན་འདུག། 
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་བྱ་རིམ་ཅིག་ 
འབད་བའི་ཚོད་བཟུམ་འདུག།

ཚོགས་ཐེངས་ ༡༣ 
པ།
༦ དང་ 
༡༧/༦/༢༠༡༤

༡༥. རྗེས་མའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་
ཕུལ་དགོཔ།

སྙན་ཞུ་འདིའི་ཐོག་ལུ་བསྟར་སྤྱོད་གྲུབ། མ་འོངས་པ་ལུ་
ཡང་ རྩ་འགེངས་འོང་།

༡༦. རྗེས་མའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ འོག་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་འཁོད་
དགོཔ། ༼ཐོབ་པ་ཅིན༽
• ཁྲིམས་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་

ཡོད་མི་ ལས་སྡེ་དང་རྩོད་རྙོགས་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་
དང་།

• གཞིས་གནས་ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་  དང་
ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར།

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་བཙུགས་ཡོད།

ཚོགས་ཐེངས་ ༡༤ 
པ།
༢༨,༡/༡༢/༢༠༡༤

༡༧. གཞུང་གི་ས་ཆ་ ཇི་ཨར་ཨེཕ་དང་ ས་གཏེར་ཚུ་ གླ་
ཁར་སྤྱོད་ནིའི་སྐོར་ ཨེཕ་ཨེམ་ཨེཕ་ཨེསི་ སྙན་ཞུ་དེ་ ག་
གིས་ ག་དེ་སྦེ་ གསང་སྒྲོག་འབད་དེ་ བརྗེ་སོར་འབད་
ཡི་ག་ ཞིབ་དཔྱད་ཁ་གསལ་འབད་དེ་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ དང་
ལེན་འབད་དགོཔ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ཡི། ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་རྩོད་རྙོགས་ཅིག་དང་འབྲེལ་བའི་
སྙན་ཞུ་དྲུག། འདས་པའི་ཞིབ་དཔྱད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་
དོན་ ༢། དེ་ཡང་ ད་ར་ལེ་པ་ཁ་ རྡོ་བཏོན་ས་ཁོངས།

དོན་ཚན་ ༡ པ།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཐད་ཀར་གྱི་འགན་ཁུར་ཕོག་
པའི་གྲོས་ཆོད་གེ་ར དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ ཁྱད་ཡོན་གྱི་
སྒོ་ལས་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་ཡི། དྲི་བ་གལ་ཅན་ཅིག་འདྲི་དགོཔ་
ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་གནང་མི་ ཚོགས་ཁང་ཚུ་བརྩིས་
ཏེ་ གཙུག་སྡེ་གཞན་ཚུ་གིས་ གྲོས་ཆོད་དེ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ བསྟར་
སྤྱོད་འབད་དོ་ག་ཟེར་ འདྲི་དགོཔ་ཡོད། མི་ངོ་དང་གཙུག་སྡེ་ཡོད་
ཚད་ཅིག་ལུ་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོདཔ་དང་ ངན་ལྷད་སྦོམ་
ཆུང་དེ་ཡང་ རྒྱུ་དངོས་བདག་བཟུང་མང་ཉུང་དང་ དབང་ཚད་ཆེ་
ཆུང་དང་བསྟུན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན། འདས་པའི་རིང་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཆ་མཉམ་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས་ ཕན་
ནུས་ཅན་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འཐུའི་འཐུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གཙོ་བོར་
བཏོན་མི་གནད་དོན་གཞན་མི་གཅིག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་དབང་
འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ནི་མིན་འདུག་
ཟེར་ཨིན་མས། གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་ འགན་དབང་གི་ཁྱབ་ཚད་
དང་ལཱ་གི་སྣ་ཁག་ཚུ་ རྩ་བ་ལས་སོ་སོ་ཨིནམ་ལས་ གཙུག་སྡེ་
དེ་གཉིས་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་ས་མེད། ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཡོད་ཚད་
ཅིག་ནང་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ དོ་འགྲན་གཙོ་བོ་ཚུ་བཀོད་
དེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུའི་ནང་གྲོས་འདེབས་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ 
གཞུང་གི་ ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད་པའི་ དཔའ་སྟོབས་ཅན་
གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་སྦོམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ གཙུག་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་མཐོ་ཤོས་དང་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
སྔར་བྱས་རྗེས་སུ་དྲན་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་རྒོལ་དེ་ཡང་ 
དང་པ་ མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་རང་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ།

 ཕྱིའི་བསྐྱར་ཞིབ་: ཨེ་སི་ཨེ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ཐབས་འབད་

བརྩོན།

སྦར་ལིན་ལུ་ཡོད་པའི་ ཊི་ཨའི་ཡིག་ཚང་གིས་ ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིག་
ལུང་ཕྱོགས་ནང་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་དམ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལས་བྱས་
གྲུབ་འབྲས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེ་སི་ཨེ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་
ནིའི་འབད་བརྩོན་ཟེར་མི་ ལས་འགུལ་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་ནུག། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཡང་ ཨེ་ཌི་བི་/ཨོ་སི་ཨི་ཌི་གི་ ལུང་ཕྱོགས་
ནང་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་དམ་འབད་བརྩོན་གྱི་ ཆ་ཤས་བཟུམ་ཅིག་
སྦེ་ ལས་འགུལ་དེ་ནང་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཅིག་
ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་ འབྲུག་ནང་འཁོད་དང་ 

ཕྱིའི་འཐུས་མི་ཡོད་པའི་ མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་
དང་པ་ཨིན། སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རང་དབང་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ བྱ་སྒོའི་ཐོན་འབྲས་ 
འགན་འཁྲི་ མི་སེར་གྱི་མནོ་ཐངས་ མཉམ་རུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
བརྡ་སྟོན་ ༦༨ ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། 

གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ དཔེ་སྐྲུན་
འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་རེག་གཏོགས་མེད་
པའི་དབྱེ་ཞིབ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཞུང་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས་ ལྷན་ཚོགས་འདིའི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ ཉེན་
ཁ་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི་དང་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་
ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ གཞན་ཚུ་གི་ལཱ་
གི་གྲུབ་འབྲས་ ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྩ་ངོ་
ཚུ་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་
འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། མོ་བཏབ་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་གིས་ འབད་
བརྩོན་དེའི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ཚུ་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 

དུས་ཚོད་ཀྲིག་ཀྲི་གུ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ སྙན་ཞུ་དེ་གིས་ ལྷན་ཚོགས་
གསརཔ་དེ་ལུ་ གཙུག་སྡེ་འདིའི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་
གོ་སྟེ་ གཙོ་རིམ་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་འོང་། 
ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་དང་ མི་དབང་རིམ་བཞིན་ཚུ་གི་ ཐུགས་རྗེའི་
བྱིན་རླབས་དང་ མི་སེར་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ གོང་འཕེལ་
གྱི་མཉམ་རོགས་ཚུ་གི་ ལེགས་སྨོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཐེ་ཚོམ་དང་
བྲལ་བའི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ མི་མང་ལས་བློ་གཏད་
དང་ཡིད་ཆེས་རན་ཙམ་ཐོབ་ཡོད་མི་ལུ་ དཔའ་ཉམས་ཡོད། ངན་
ལྷད་ལུ་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་ལུ་ ངལ་འཚོ་མེད། མི་སྡེ་དང་དོན་
ཐོག་ལས་ འགྱུར་བ་སྦོམ་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་
ཀུ་འདི་ལུ་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད། ངན་ལྷད་འདི་ལུ་ 
མི་དབང་རིམ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་སྦོམ་བཞེསཔ་ཨིན།  

ངན་ལྷད་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་ལུ་ ཁེ་གྱོང་ཅན་གེ་ར་ལས་ རྒྱུན་
ཆད་མེད་པའི་ བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་བསྐྱེད་དགོ། མི་རྣམས་ཀུན་ལས་ 
དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་གྱི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་
བཀག་ཐབས་ལུ་ ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་བཞིན་དུ་ བག་ཡེངས་
ཀྱི་ངང་ལུ་སྡོད་ཐབས་མེད། གལ་སྲིད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་དང་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་གིས་ བག་ཡེངས་ཤོར་བ་ཅིན་ ངན་
ལྷད་འདི་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ ལོག་འབྱུང་ཆོག་ཆོག་ཨིན། 
ངན་ལྷད་སླར་འབྱུང་གི་གོ་རིམ་ལུ་ལྷོད་པ་ཅིན་ འདས་པའི་གྲུབ་
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འབྲས་གེ་ར་རྩ་མེད་བཏང་སྟེ་ ལོག་སྟེ་ཚད་འཛིན་གོ་རིམ་ནང་ 
ལྷོད་ཚུགས་པར་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལཱ་ཁག་ཨིན། པར་རིས་ ༡.༥ 
དེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་ནང་ གོ་རིམ་གོ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ངན་ལྷད་འདི་ འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལུ་ 
ཉེན་འཚུབ་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་ འབྲུག་ལུ་ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་མི་གཙུག་
སྡེ་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་
རྒོལ་འབད་ནི་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་ཁག་རྩ་ཅན་འདི་ འབག་
དགོཔ་ཨིན་རུང་ རང་རྐྱང་གིས་འབད་ནི་མེན། དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ དེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ དེ་ལས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མི་

ཐེགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། མི་སེར་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་
དམིགས་ཡུལ་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ གཅིག་མཐུན་འབད་ནིའི་ སྙིང་
སྟོབས་དང་ ཁས་བླངས་འབད་དགོ། སྤྱི་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ངན་
ལྷད་ལུ་ གདོང་རྒོལ་འབདཝ་ད་ ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་ལམ་ལུགས་
སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ རྩ་
བརྟན་བཟོ་དགོ། འབྲུག་གིས་མ་འོངས་གོང་འཕེལ་ རྒྱུན་མཐུད་ཀྱི་
དོན་ལུ་ དྭངས་གསལ་གྱི་སྒོ་ལས་ སྦ་གསང་མེད་པའི་གཞུང་དང་ 
དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་བརྡ་
བརྒྱུད་ འགན་འཁྲིའི་དོན་ལུ་ མི་མང་གིས་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་
ནི་ཚུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ འབད་དགོཔ་ཨིན། ། 

ཆ

འགོ་ཐོག་གདོང་རྒོལ་གོ་རིམ།

སླར་འབྱུང་གོ་རིམ།{དུས་ཚོད་ངེས་མེད}

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་གི་དོན་ལུ་གལ་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་
ཅིག་གཞི་བཙུགས།  

དུས་ཚོད་རིང་ཐུང་། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་
སྡེའི་ཕན་གནོད།

པར་རིས་ ༡.༥: ངན་ལྷད་སླར་འབྱུང་གོ་རིམ་གྱི་ཉེན་ཁ། 

ཚད་འཛིན་གནས་ཚད།

མར་ཉམས་གོ་རིམ།

འགྱུར་བའི་དུས་ཚིག།

ཀ

ཁ

ག

ང

ཅ

གཞུ
ང་གི

་ད
ང་ལེ
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དོན་ཚན་ ༡ པ།
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དོན་ཚན་ ༢ པ།
སྙིང་བཅུད་: མི་དང་ ལམ་སྲོལ་ གཙུག་སྡེ།

སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ ལག་དེབ་ཚུ། 

དྲང་སྤྱོད་གཞི་བཙུགས། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག།

ལས་གཡོག་གནས་ཚད། 

དཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོའི་ལས་བྱེད་པའི་རྟགས་མ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ཞི་གཡོག་པའི་རྟགས་མ།

མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ།

མཉམ་རུབ་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་བ་: གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ།

སུ་ཡིཛ་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཚབ་༼ཨེསི་ཌི་སི༽ 

ཌེ་ནི་ཌ།

འཆར་དངུལ་དང་ཟད་གྲོན།

ལཱ་གི་ས་ཁོངས་གནས་སྟངས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བ་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་མཐུན་རྐྱེན།

ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད། ༣༨ 
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སྤྱོད་བཟང་པོ་དང་ རྟགས་མའི་ཐབས་ཤེས་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་
དང་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཀྱི་ལེགས་
སྨོན་དང་ གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་
གི་ཐོག་ལས་ དྲང་སྤྱོད་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
བཅུག་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་མི་ཚུ་ཡང་ བཀོད་དེ་ཡོད།

 ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད། 

ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་གསརཔ་འདི་ ༼པར་རིས་ ༢.༡ ༽ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ འགོ་བཙུགས་ཅི། གཞི་བཀོད་
འདི་ལུ་ བརྗོད་དོན་ཅན་གྱི་ལས་ཚན་ ༢ ༼ཀ་དང་ཁ༽ ཡོད། 
དེ་གཉིས་ ལས་གཡོག་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ དབྱེ་ཁག་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་
དེ་ཡང་ ས་ཆ་དང་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད། དངུལ་ལས་དང་ཚོང་
ལས། མི་སྡེ་དང་སྲིད་དོན། མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཟོ་སྐྲུན། མི་སྟོབས་
འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ། དེ་ལས་ ལས་གཡོག་སྣ་ཚོགས་ཚུ་
ཨིན། ༼རྒུད་ཉེན་འབྱུང་མི་ ལས་དོན་གཞན་ཚུ་ནང་ ཞབས་
ཏོག་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ༽ སྲིད་བྱུས་དང་ འཆར་གཞི་ ཞིབ་
འཚོལ། གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་འཛིན་སྐྱོང་། བརྡ་དོན་འཕྲུག་
རིག་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཚུ་ ༼ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་ མི་མང་
མཐུན་འབྲེལ་༽ བདག་སྐྱོང་དང་ དངུལ་ལས་དང་གཅིག་ཁར་
བསྡབས་ཏེ་ སྤྱི་ཐོག་ལས་གཡོག་སྦེ་བཟོ་ཡི། འཕྲུལ་རིག་རྒྱབ་
སྐྱོར་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་གཡོག་གཉིས་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་
སྐྱོང་དང་ རྗེས་རྟོག་དང་ཡིག་བཀོད་ ལས་གཡོག་དང་གཅིག་ཁར་ 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་རྒྱའི་འོག་ལུ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ འགོ་
བཙུགས་པའི་སྐབས་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་
དང་ སྔོན་འགོག་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ༼པར་རིས་ ༢.༢༽ 
ལས་འགན་གཙོ་བོ་ གསུམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་ཡི། དེ་ཡང་ ལས་
སྤྱོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་བཞི་ དཔེར་ན་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ ཁྲིམས་དོན་ 
སྔོན་འགོག་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་ལུ་ དབྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་ གེ་ར་ལུ་ མདོ་
ཆེན་ཅིག་གིས་ འགོ་འཛིན་འབད་ཐོག་ བདག་སྐྱོང་དང་ བརྡ་
དོན་འཕྲུལ་རིག་ སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་
ཡོད། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གཙོ་རིམ་ གལ་
ཆེ་ཤོས་གཅིག་ དགའ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་ མཐུན་ལམ་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་ 
ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་སྡེ་ཅིག་བཟོ་ནིའི་ འཆར་སྣང་འགྲུབ་ཐབས་
ལུ་ གཙུག་སྡེ་འདི་ བློ་གཏད་ཅན་དང་ ཡིད་ཆེས་ཅན་ ཕན་ནུས་
ཅན་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་
ལྷད་ལུ་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་ལུ་དགོས་མཁོ་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
ཨིན།  དེའི་སྙིང་བཅུད་ནང་ རང་དོན་སྤངས་ཏེ་ གུས་ཞབས་
ལྡན་པའི་ ཁྱད་རིག་ལས་བྱེདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྱད་རིག་ཅན་
ཚུ་ལུ་ མི་མང་གིས་ བློ་གཏད་དང་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་
བཟོ་ཐབས་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་་ཨིན། དམིགས་ཡུལ་
དེ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཡོད། དེའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ཡོད་མི་ཡོངས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ 
དེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གི་ ཁས་ལེན་དགོ། གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་འདི་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ 
གཙུག་སྡེ་འདི་གིས་ འཇིགས་སྣང་དང་ དགའ་མཐུན་ ཡང་ན་ 
གཡོ་ཚུལ་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ དེའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་
དང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་གྲུབ་སྟེ་ དེ་ལུ་ཕོག་མི་འགན་ཁག་
ཚུ་འགྲུབ་ནི་དང་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ འཇོན་ཐངས་དང་ ལྕོགས་
གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ མངོན་འབྱུང་གནས་སྟངས་དང་ དོ་
འགྲན་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན། དེའི་དོན་
ལུ་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་ གནས་ཚད་བཟོ་ནི་དང་ མི་སྟོབས་དང་ 
ཅ་དངོས་ མ་དངུལ་ཚུ་གེ་ར་ ལྡང་ངེསཅན་དང་ འོས་འབབ་ཅན་
བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་ བྱ་སྒོ་གཙོས་ཏེ་ 
གཙུག་སྡེ་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ ལས་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ 
ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བཏོན་དང་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ ཐབས་ལམ་
ཚུ་བརྩམ་ནི་ལུ་ དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ བརྩོན་
ཤུགས་བསྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད། 

དོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ད་ཚུན་
གཙུག་སྡེ་འདི་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་དེ་ 
གསལ་སྟོན་འབདཝ་མ་ཚད་ གནད་དོན་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ 
ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་ སྲིད་བྱུས་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ 
ལམ་ལུགས་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཁམས་བརྟག་དཔྱད་ ཀུན་

དོན་ཚན་ ༢ པ།

སྙིང་བཅུད་: མི་དང་ ལམ་སྲོལ་ གཙུག་སྡེ།
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སྡེབ་ཚན། སྡེབ་ཚན།སྡེབ་ཚན།

མི ་སྟོབས ་འཛིན་
སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ།   

སྲིད་བྱུས་དང་
འཆར་གཞི།  

ཞིབ་འཚོལ་དང་
ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ། 

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་
ད ང ་གཞིས ་གནས ་

གསལ་སྟོན། 

ཁྲིམས ་ དོ ན ་
ལས་གཡོག།

ལྷན་ཚོགས།  

ལས་ཚན་ཀ་པ། ལས་ཚན་ཁ་པ། སྤྱི་ཐོག་ལས་གཡོག། 

ལས་སྤྱོད་ཞབས་ཏོག།  

མཁོ་སྒྲུབ་ལས་
གཡོག།

སྡེབ་ཚན། སྡེབ་ཚན།

སྡེབ་ཚན། སྡེབ་ཚན། སྡེབ་ཚན།

སྡེབ་ཚན།

མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་
གོང་འཕེལ། 

སྣ་ཚོགས། མི་སྡེ་དང་
སྲིད་དོན་
ལས་གཡོག། 

ས་ཆ་དང་རང་
བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་
ལས་གཡོག།

དངུལ་དང་ཚོང་
གི་ལས་གཡོག།

བདག་སྐྱོང་དང་
དངུལ་ལས།  

དངུལ་ལས།

བདག་སྐྱོང་། 

ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་། 
རྗེས་རྟོག ་ཡིག་བཀོད། 

གསང་ལྟ།

པར་རིས་ ༢.༡: ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་གསརཔ།

ལྷན་ཚོགས།

མདོ་ཆེ། ༼ཡིག་ཚང་༽ 
སྐུ་སྒེར་

ལས་རོགས། 

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག། སྲིད་འཆར་སྡེ་ཕྲན།  བདག ་སྐྱོང ་དངུལ ་
ལས་/མི་སྟོབས། 

ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན། ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན། སྔོན་འགོག་སྡེ་ཚན། མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་གོ་བརྡ།  

ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཕྲན། བློ་རིག་སྡེ་ཕྲན། 
རིམ་ལུགས་བསྐྱར་
ཞིབ་སྡེ་ཕྲན། 

ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་
ཕྲན། 

གཞིས་གནས་གསལ་
སྟོན་སྡེ་ཕྲན། 

མི་མང་མཐུན་
འབྲེལ་སྡེ་ཕྲན།  

ལས་རིམ་བཟོ ་བཀོད་
དང་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཕྲན།

སི་ཨི་སི།  

མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་
དང་གོང་འཕེལ།   

སྲི ད ་ བྱུ ས ་ ད ང ་
འཆར་གཞི།

ཞིབ་འཚོལ་དང་ཐོན་
སྐྱེད་གོང་འཕེལ། 

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་
གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན། 

ཁྲིམས་དོན་ལས་
གཡོག།

པར་རིས་ ༢.༢: ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་རྙིངམ།
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དཔྱད་ཀྱི་ ལས་གཡོག་གཙོ་བོ་གསུམ་པོ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་ཚུགས་ནི་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ དཔྱད་
གཞི་ གནས་ཚད་ ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ཚུ་ མང་རབས་ཅིག་
བཟོ་སྟེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡི། ཡིག་ཆ་དེ་ཚུ་ གཅིག་བསྡོམས་
དང་ གནས་ཚད་ཅན་བཟོ་སྟེ་ ཡིག་ཆ་གཙོ་བོ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་སྤྱོད་ལག་དེབ་ ཟེར་མི་ཅིག་ལུ་བཟོ་ཡི། 
དེ་ཡང་ འདས་པའི་ཉམས་མྱོང་དང་ ལག་ལེན་པ་/དབྱེ་ཞིབ་འབད་
མིའི་ ལམ་སྟོན་དང་གྲོས་འདེབས་ འདས་པའི་རིང་ལུ་ཐོབ་པའི་
སྦྱང་བ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་
ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ ཕན་འདེབས་འབད་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྤྱོད་ལག་དེབ་དེ་ནང་ གཙུག་
སྡེའི་བྱ་སྒོ་/ལས་གཡོག་ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་ ཆ་ཤས་ ༥ ཡོད་
མི་ཚུ་ཡང་ ༼༡༽ ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་དང་། ༼༢༽ ཞིབ་
དཔྱད། ༼༣༽ འཕྲུལ་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོག། ༼༤༽ སྔོན་
འགོག་དང་ཤེས་ཡོན། ༼༥༽ སྤྱི་ཐོག་ལས་གཡོག་ཚུ་ཨིན། ཆ་
ཤས་རེ་རེ་ལུ་ཡང་ ཐུམ་ཚན་མ་འདྲཝ་ཡོད། 

གནས་ཚད་ཅན་གྱི་ ལས་སྤྱོད་དཔྱད་གཞི་དེ་གིས་ བྱ་སྒོ་གང་རུང་ 
ཡང་ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་དབང་ཚུ་ 
འགྲུབ་ནིའི་ནང་ དབང་ཆ་ཚུ་ གང་འབྱུང་སྤྱོད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ མར་
ཕབ་འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེའི་བྱ་བ་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་
དང་ རིམ་མཐུན་ཐོག་ལུ་འབད་ནི་དང་ དེ་གིས་གྲོས་ཐག་བཅད་
མི་ཚུ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ནིའི་མཁོ་ཆས་སྦེ་ གཡོག་བཀོལ་ནི་དང་ 
དྭངས་གསལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ བརྗེ་
སོར་འབད་དེ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ནང་ ཁྱད་རིག་བཙུགས་
ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡི། 

 དྲང་སྤྱོད་གཞི་བཙུགས། 

ལས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཁམས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་འདི་ 
མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ ཨིན་པའི་ནང་ལས་ གཙོ་བོ་ར་ གཞུང་
སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་གལ་ཆེ། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ གཙུག་སྡེ་འདི་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་ ངན་ལྷད་
ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་གནས་ཁམས་ ཡང་
ན་ དྲང་སྤྱོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཡར་དྲག་གི་མཁོ་ཆས་ དཔེར་
ན་ སི་ཨར་ཨེམ་དང་ ཨའི་ཌི་ཊི་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ པ་དང་ ༢༠༡༢ ཟླ ༡༠ པའི་ནང་ རིམ་
བཞིན་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཧེ་མའི་ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནུས་ཤུགས་ཧེང་བཀལ་བཏོན་
ནིའི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེ་འདིའི་གཞི་བཀོད་ བསྐྱར་བཟོའི་ཐོག་ལུ་ 
ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཁག་གསུམ་པོ་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་དང་ མཉམ་
བསྡོམས་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་རྙོགས་ 
སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཀུན་ཚང་ཐབས་ལམ་ཅིག་བཟོ་ཡི། འདི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་
ལས་སྡེ་ ལྷག་པར་དུ་ མི་མང་གི་རྒྱུ་དངོས་ མངམ་དབང་མི་ཚུ་
ལུ་ སྔ་གོང་ཐབས་ཤེས་བསྒྲིག་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་བྱུང་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ མངོན་འབྱུང་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡང་ སྔ་གོང་ལས་ སེལ་
ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པས།

གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་རིམ་གྱི་ ཆ་ཤས་ཅིག་
སྦེ་ གཞི་བཀོད་བསྐྱར་བཟོའི་བྱ་རིམ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལས་
རང་ ནང་འཁོད་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་གྱི་སྒོ་ལས་ འགོ་
བཙུགས་ཅི། 

ཕྱིའི་བསྐྱར་ཞིབ་ དཔེར་ན་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ 
ཀཱ་རའུན་ ཨེ་ཇེནཊི་གི་ “ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ ཐབས་བྱུས་སྙན་ཞུ་ བརྩམ་
ནིའི་གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ་” ཟེར་མི་སྙན་ཞུ་དང་། ཡུ་ཨེན་ཨོ་ཌི་
སི་དང་ ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་གི་སྙན་ཞུ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ པའི་
ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཇོན་ཚད་དབྱེ་ཞིབ། 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཙུག་
སྡེ་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ ༼ཨའི་ཌི་པི༽ ༢༠༡༡-༢༠༢༠ ཅན་
མ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ ༼ཨེ་
ཌི་བི༽ གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བསྒྱུར་
བཅོས་ཚུ་གིས་ ནང་འཁོད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་དེ་ ལྷག་པར་དུ་ རྩ་
བརྟན་བཟོ་ཡི།  

དེ་གིས་ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ ཕན་ནུས་ཧེང་བཀལ་བྱུང་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ཚེ་གཡོག་གི་གོ་
སྐབས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ ལས་བྱེདཔ་གསར་གཙུགས་དང་ 
འཛིན་བཞག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་ལུ་ཡང་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཕན་
ཐབས་བྱུང་ཡི། 

 སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ ལག་དེབ་ཚུ། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ལམ་རིམ་གྱིས་བསྐུལ་བའི་ 
གཙུག་སྡེ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ སྔོན་འགོག་དང་ ཤེས་ཡོན་ ཞིབ་

དོན་ཚན་ ༢ པ།
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ཚོགས་ནང་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ སི་ཨར་ཨེམ་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་ ཐེངས་ 
༢ ༼༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ དང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ པའི་
ཚེས་ ༣༡ ལུ༽ དང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་ ༼ཨའི་ཌི༽ ཐེངས་ 
༤ ༼ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡ ལུ་གཟིགས༽ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།  སི་
ཨར་ཨེམ་ལས་རིམ་དང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་ཚུ་གི་ དབྱེ་ཞིབ་
དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཧེ་མའི་
སྙན་ཞུ་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ཡི།

སྙན་ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས ༦ ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་
ཐེངས་ ༤ པ་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཐེངས་དང་པར་ གུ་གཱལ་

འབྲི་ཤོག་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གློག་ལམ་ཐོག་ལུ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་མི་དེ་གིས་ དུས་ཚོད་དང་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ཚུ་ སྲུང་
བཞག་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ཀུན་གྱིས་
ཧ་གོ་ནི་དང་ ཚུལ་མཐུན་དང་ངེས་ཏིག་གི་ གཞི་ཚད་ཐོབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཧེ་མའི་ངོས་འཛིན་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་བསམ་ལན་ དཔེར་
ན་ དྲི་བ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ འཛིན་སྐྱོང་ ཁེ་
གྱོང་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ མིང་ཚིག་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་ལུ གཞི་
བཞག་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི། དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ ཚད་
གཞིའི་ཐད་ལུ་ འདས་པའི་ངོས་འཛིན་ནང་བྱུང་བའི་ “ལས་ཚོགས་
ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ དང་ལེན་དང་ བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་འབད་མི་ ཁྱད་བཅུད་གཙོ་བོ་ལུ་གནས་པ་” ཟེར་མི་དེ་ 
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ཀྱི་
ཁྱད
་རི
ག་
དང
་གུ
ས་
ཞབ
ས།
  

འཛི
ན་ལུ

་ངོས
་ལེ
ན་ཡ

ོད་པ
འི་ཁ

ས་
ལེན
། 

ལས
་ག
ཡོག

པ་
གིས

་ཁྲི
མས

་ལུ
གས

་ད
ང་བ
ཅའ
་ཡི
ག་
ལུ་
གན
ས་
པ།
  

གུས
་ཞ
བས
་ཅ
ན་ད

ང་ངོ
ས་
ལེན
་ཅ
ན་གྱི

་ལ
ས་
གཡ

ོགཔ
།  

ངན
་ལྷ
ད་ཤེ

ས་
རྟོག
་ད
ང་སྔོ

ན་འ
གོག

་གི
་སྲི
ད་བྱུ

ས་
ཕན
་ནུ
ས་
ཅན
།  

འགོ
་ཁྲི
དཔ
་མ
ཐོ་ཤ

སོ་
དང
་ལ
ས་
གཡ

གོ་
པའི
་ཀུ
ན་སྤྱ

ད་རྣ
མ་
གཞ

ག།
  

འཛི
ན་སྐྱོ

ང་གི
ས་
དག
ག་
བཤེ
ར་ད

ང་ཚ
ད་མ

ཉམ
་ག
ཞི་
བཙུ
གས

་ད
ང་བ
སྟར
་སྤྱ
ོད།
  

གཞུ
ང་ད
ང་སྒེ

ར་གྱི
་མ
ཐའ
་ད
ོན་ད

བྱེ་
བ།
  

དཀ
འ་སྡུ

ག་
སེལ

་ནི
འི་བ

རྒྱུད
་ལ
མ་
ལུ་
གོ་
སྐབ
ས།
 

ལས
་ཚ
ོགས

་ཀྱི
་དྭ
ངས
་ག
སལ

་ད
ང་སྦ

་ག
སང
་མེ
དཔ
།

པར་རིས་ ༢.༣: ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱིར་བསྡོམས་དྲང་སྤྱོད་སྐུགས་ཚད། ༼དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་ ༤ པ༽ 

དྲང
་སྤྱ
ོད་སྐུ

གས
༌ཚ
ད།

ལས་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་བཤད༌པ།
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ལུ་གནས་པ་” ཟེར་བཟོ་ཡི། དེ་གིས་སྦེ་ འདས་པའི་ངོས་འཛིན་
དང་ ད་ལྟོའི་ངོས་འཛིན་གྱི་ མིང་ཚིག་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཡོད་
མི་གིས་ ལྷག་པརདུ་ ཁ་གསལ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དོན་གྱི་
སྙིང་པོ་གཅིག་རང་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
བྱེདཔ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གིས་ དྲི་བ་དེ་ལུ་ ལན་བཀོད་ནུག། པར་
རིས ༢.༣ གིས་ ངོས་འཛིན་ ༤ པ་ནང་གི་ ལས་ཚོགས་འདིའི་ 
སྤྱིར་བསྡོམས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ སྐུགས་ཚད་སྟོནམ་ཨིན། 

ལས་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་སྐུགས་ཚད་འདི་ ངོས་འཛིན་ ༣ པའི་
སྐབས་ ༨༢.༠༨ ཨིན་མི་ལས་ ངོས་འཛིན་ ༤ པའི་སྐབས་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༨༨.༨༩ ལུ་ ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་དེ་ སྐུགས་ ༦.༨༡ 
གིས་མཐོཝ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ མོ་བཏབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ འདས་པའི་
ལོ་ ༣ གྱི་རིང་ལུ་ སྐུགས་ཚད་དེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཡར་འཕར་
སོང་ཡི། ༼ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡ ལུ་གཟིགས།༽

“འགོ་ཁྲིདཔ་མཐོ་ཤོས་ཀྱིས་ ཁྱད་རིག་དང་གུས་ཞབས་ནང་” 
སྤྱིར་བསྡོམས་མེན་པའི་ སྐུགས་ཚད་དམའ་ཤོས་དེ་ ༨༡ ཨིནམ་
དང་ “ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་གསལ་བཟོ་བའི་ ཕུགས་འཆར་དང་
དམིགས་དོན་” ནང་ མཐོ་ཤོས་ ༩༦ ཨིན་མས། དེའི་འགྲོས་
དེ་ ངོས་འཛིན་ཆ་མཉམ་ནང་ བྱུང་ཡོད་རུང་ རྣམ་རྟོག་ལངས་
དགོཔ་ཅིག་མེད་མི་དེ་ སྐུགས་ཚད་དམའ་བའི་ཚད་གཞི་དེ་ མི་
ངོ་ཞི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ ཁོང་གི་བསམ་ཚུལ་ རང་བཞིན་ཚུ་དང་ 
འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན། ༼པར་རིས ༢.༤ ལུ་གཟིགས༽ 
དྲན་ཤེས་ཀྱི་འོག་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་གནད་དོན་ དཀའ་སྡུག་སེལ་
ནིའི་ཐབས་ལམ་ལུ་གོ་སྐབས་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཁས་ལེན་ལུ་

འཕྲི་སྣོན་འབད་དེ་ “ལས་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ མཐོ་ཤོས་ཀྱིས་ དང་
ལེན་དང་ བྱ་སྤྱོད་ལམ་སྟོན་འབད་མི་ ཁྱད་བཅུད་ལུ་གནས་པ་” 
ཟེར་བཟོ་ཡི། དེ་གིས་སྦེ་ འདས་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ ད་ལྟོའི་
ངོས་འཛིན་གྱི་ མིང་ཚིག་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཡོད་མི་གིས་ ལྷག་
པརདུ་ ཁ་གསལ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དོན་གྱི་སྙིང་པོ་གཅིག་
རང་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠ གིས་ དྲི་བ་དེ་ལུ་ ལན་བཀོད་ནུག། པར་རིས ༢.༣ 
གིས་ ངོས་འཛིན་ ༤ པ་ནང་གི་ ལས་ཚོགས་འདིའི་ སྤྱིར་
བསྡོམས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ སྐུགས་ཚད་སྟོནམ་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས ༦ ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་
ཐེངས་ ༤ པ་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཐེངས་དང་པར་ གུ་
གཱལ་འབྲི་ཤོག་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གློག་ལམ་ཐོག་ལུ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ དུས་ཚོད་དང་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ཚུ་ 
སྲུང་བཞག་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ཀུན་
གྱིས་ཧ་གོ་ནི་དང་ ཚུལ་མཐུན་དང་ངེས་ཏིག་གི་ གཞི་ཚད་ཐོབ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཧེ་མའི་ངོས་འཛིན་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་བསམ་ལན་ 
དཔེར་ན་ དྲི་བ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ འཛིན་
སྐྱོང་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ མིང་ཚིག་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་
ལུ གཞི་བཞག་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི། དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ 
ཚད་གཞིའི་ཐད་ལུ་ འདས་པའི་ངོས་འཛིན་ནང་བྱུང་བའི་ “ལས་
ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ དང་ལེན་དང་ བྱ་
སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འབད་མི་ ཁྱད་བཅུད་གཙོ་བོ་ལུ་གནས་པ་
” ཟེར་མི་དེ་ འཕྲི་སྣོན་འབད་དེ་ “ལས་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ མཐོ་
ཤོས་ཀྱིས་ དང་ལེན་དང་ བྱ་སྤྱོད་ལམ་སྟོན་འབད་མི་ ཁྱད་བཅུད་

ཨང་། འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ལོ། ངན་བཀག་ལྷན་ཚོགས་
ནང་དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན།

ལས་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་
སྐུགས་ཚད། སྐུགས་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར།

༡ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ པ། མོ་བཏབ། ༧༣.༩༧ འབྲེལ་བ་མེད།

༢ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ པ། བསྐྱར་དཔྱད། ༨༡.༦༢ ༧.༦༥ ཡར་འཕར།

༣ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ པ། ཐེངས་ ༣ པ། ༨༢.༠༨ ༠.༤༦ ཡར་འཕར།

༤ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པ། ཐེངས་ ༤ པ། ༨༨.༨༩ ༦.༨༡ ཡར་འཕར།

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡: སྤྱིར་བསྡོམས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ སྐུགས་ཚད་ག་བསྡུར།

དོན་ཚན་ ༢ པ།
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བརྩི་འཇོག། འགོ་ཁྲིདཔ་མཐོ་ཤོས་ཚུ་གིས་ཁྱད་རིག་དང་གུས་
ཞབས། ལས་ཚོགས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་ཐོབ་དབང་ལུ་གུས་ཞབས་་ཚུ་ 
གཞན་དང་ག་བསྡུར་རྐྱབ་ད་ སྐུགས་ཚད་དམའ་སུ་ཅིག་སྦེ་འདུག། 
གཙུག་སྡེ་འདི་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་དང་ བསམ་འཆར་འདྲ་མིན་ལེན་

ནི་ ནང་འཁོད་འབྲེལ་བ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ སྒོ་ཡངས་ལམ་སྲོལ་
དང ས་སྒོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཇི་ཨར་ཨེམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་
ཡོད་རུང་ ལས་གཡོགཔ་གཅིག་གིས་ཡང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་
པས། དེ་ཡང་ ལན་བཀོད་མི་ཚུ་གི་ ལཱ་གི་ཉམས་མྱོང་དང་ གོ་

པར་རིས་ ༢.༤: དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ག་བསྡུར།
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དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་༣ པ། མོ་བཏབ་བརྟག་དཔྱད། དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་༤ པ།བསྐྱར་དཔྱད།  

ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱིར་བསྡོམས་དྲང་སྤྱོད་སྐུགས་ཚད་ཀྱི་ག་བསྡུར། ༼མོ་བཏབ་བརྟག་དཔྱད་དང་ བསྐྱར་དཔྱད་ 
དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་༣ པ་དང་༤ པ༽
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ལས་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་བཤད༌པ།
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བརྡ་ ན་ཁུག་ ཁྱད་རིག་ དེ་ལས་ ཁོང་གི་རེ་འདོད་ མ་འདྲཝ་
ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འོང་ནི་ཨིན་མས། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཚད་གཞི་ 
༤ མ་གཏོགས་པའི་ ཀ་ཆེན་ ༤ དེ་ཡང་ ཁྱབ་ཚད་དང་ ཚད་
འཛིན་ དྲན་ཤེས་ སྤྱོད་ལམ་ཚུ་གི་ སྤྱིར་བསྡོམས་སྐུགས་ཚད་
བརྩིས་ཏེ་ ཚད་གཞི་གཞན་ཚུ་གེ་ར་ ཐག་ཉེ་བ་འདུག། ༼པར་
རིས ༢.༦ དང་ ཕ་ལམ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས༽ 

དེ་མ་ཚད་ པར་རིས ༢.༥ པ་དེ་གིས་ ལན་བཀོད་མི་ཚུ་གིས་ རང་
སོའི་ལས་གཡོག་གི་ལོ་གྲངས་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བྱིན་མི་ སྐུགས་
ཚད་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། དེ་གིས་ལས་གཡོགཔ་གཞོན་ཤོས་དང་ རྒས་
ཤོས་ཚུ་གི་ བསམ་འཆར་ལུ་ ཁྱད་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ སྟོནམ་ཨིན། 
འདས་པའི་ངོས་འཛིན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ འགྲོས་འདི་ དེ་སྦེ་
རང་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ མི་རབས་གཞོན་ཤོས་དང་ རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་ 

པར་རིས ༢.༥: ལན་བཀོད་མི་ཚུ་གི་ ལས་གཡོག་གི་ལོ་གྲངས་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་གྱི་སྐུགས།
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ར་ད

ང་ཚ
ད་མ

ཉམ
་ག
ཞི་
བཙུ
གས

་ད
ང་བ
སྟར
་སྤྱ
ོད།
   

གཞུ
ང་ད
ང་སྒེ

ར་གྱི
་མ
ཐའ
་ད
ོན་ད

བྱེ་
བ།
  

དཀ
འ་སྡུ

ག་
སེལ

་ནི
འི་བ

རྒྱུད
་ལ
མ་
ལུ་
གོ་
སྐབ
ས།
 

དོན་ཚན་ ༢ པ།

ལས་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་བཤད༌པ།

དྲང
་སྤྱ
ོད་སྐུ

གས
༌ཚ
ད།
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དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་/ཀ་ཆེན། ཁྱབ་ཚད། སྤྱོད་ལམ། དྲན་ཤེས། ཚད་འཛིན།

མོ་བཏབ་བརྟག་དཔྱད། ༡༩.༣༡ ༡༨.༤༥ ༡༧.༡༩ ༡༩.༠༢

བསྐྱར་དཔྱད། ༢༠.༩ ༡༩.༩༧ ༡༩.༩༥ ༢༠.༨

ཐེངས་ ༣ པ།    ༢༠.༧༢ ༢༠.༤༦ ༡༩.༣ ༢༡.༦

ཐེངས་ ༤ པ། ༢༢.༣༤ ༢༢.༡༧ ༢༡.༨༣ ༢༢.༥༤

ཐིག་ཁྲམ ༢.༢: དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་མོ་བཏབ་ཀྱི་ ཀ་ཆེན་བཞི་ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་ དྲང་སྤྱོད་སྐུགས་ཚད།

རེ་འདོད་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འོང་ནི་ཨིན་
མས། འདི་སྤྱིར་བཏང་གི་ བཅད་མཚམས་ཅིག་ཨིན་ན། དེ་གིས་
དཀའ་ངལ་དེ་ ངེ་གི་མིན་པར་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་གཞན་གྱི་
ཨིན་མས་ཟེར་བའི་ ཡོངས་ཁྱབ་ལམ་སྲོལ་དེ་ སྟོནམ་ཨིན་མས། 
ཁྱད་པར་འདི ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་རིག་དང་ 
མནོ་བསམ་གྱི་ཐོག་ལས་ མར་ཕབ་རྐྱབ་དགོཔ་འདུག། དེ་གིས་
སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་གི་ འཐུས་མི་ཡོད་ཚད་
གཅིག་གིས་ དྲང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འདས་པའི་
སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་དགོཔ་
འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ། དེ་ཡང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་གྱི་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཨིནམ་དང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ ཐབས་
ཤེས་བསྒྲིག་ནི་ལུ་ གལ་ཆེཝ་ཨིན།

པར་རིས་ ༢.༦ པ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་ ༤ གི་ དྲང་
སྤྱོད་ཕ་ལམ་ཚུ་ སྟོནམ་ཨིན། ཕ་ལམ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་ ག་དེམ་
ཅིག་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
ཁམས་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་འོངམ་ཨིན། ཕ་ལམ་ཚུ་གི་བཟོ་དབྱིབས་
ནང་ ཁྱད་པར་སོ་སོ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ངོས་འཛིན་ ༤ པའི་བཟོ་
དབྱིབས་དེ་ ཧ་ལམ་ཅིག་ ཕ་ལམ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་དངོས་དང་ 
ཆ་འདྲ་མི་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གནས་
ཁམས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། རྗེས་མའི་
ངོས་འཛིན་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ཁྱབ་ཚད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ 
ལྷན་སྐྱེས་དྲང་སྤྱོད་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ་དང་ དྲན་
ཤེས་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ དྲང་སྤྱོད་གནད་དོན་ཚུ་ སྐྱོ་སུ་ཅིག་ཡོད་
མི་དེ་ཡང་ ལྷན་སྐྱེས་དང་ ཁྱད་བཅུད་ཀྱིས་སྟོནམ་ཨིན། དེ་གིས་
མ་ཚད་པར་ གྲུབ་འབྲས་དེ་གིས་ ལས་ཚོགས་འདིའི་ལས་སྤྱོད་
ཀྱི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ཡང་ 

ལངམ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ སྦ་
གསང་མེད་པའི་ གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་མ་ཚད་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
བཏོན་པའི་ཐོག་ལས་ དྲན་ཤེས་ལྡན་པའི་ རྒྱུན་བརྟན་གྱི་བརྩོན་
ཤུགས་ བསྐྱེད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱོད་ལམ་གྱི་གནས་ཚད་བཟོ་བའི་
ཁར་ གོང་རིམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཚུ་སྟོན་ཡི། ངོས་
འཛིན་ནང་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ སི་ཨར་
ཨེམ་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་མ་ཚད་ དེ་དང་བསྟུན་
པའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་ བསྒྲིགས་ཡོདཔ་
ཨིན། 

དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་ཐེངས་ ༤ པ་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་བྱེདཔ་
ཚུ་གིས་ སི་ཨར་ཨེམ་ ༢ པའི་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་དེ་ཡང་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། ཐབས་ཤེས་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ ངོས་ལེན་

དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡི། ཐབས་ཤེས་ ༣༠ ངོས་འཛིན་འབད་
བའི་གྲས་ལས་ ༢༥ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༨༣.༣༣༽ འབད་ངང་ལུ་ཡོདཔ་
དང་ ༤ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༣༣༽ ལས་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ༡ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༣༣༽ བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ཡོད། དེ་
ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མིང་གནས་དང་དབང་ཆ་ 
ལོག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ ཉེན་ཁའི་སྐོར་ལས་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཡོངས་
ལུ་ ཡིག་ཚང་བཀའ་/ཁྱབ་བསྒྲགས་ཅིག་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་
དགོཔ་ ཡོད་མི་དེ་ཨིན། ༼གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ འཕྲལ་འཕྲལ་
རང་ དྲི་བ་བྱུང་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་
པའི་སྐབས་ ཨ་རྟག་རང་ དཀའ་ངལ་སེལ་དོ༽ བསྐྱར་ཞིབ་དེ་
ནང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ གསལ་བཤད་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ ལས་
རིམ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག།

དེ་ཡང་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ འབད་བརྩོན་
ཐོག་ལུ་ ད་ལས་ཕར་ བདག་སྐྱོང་གི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ ལཱ་འགན་ཅིག་
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

སྦེ་ བཙུགས་ནི་ཨིན། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སྲིད་དང་འཆར་གཞིའི་
ལས་གཡོག་གིས་ བདག་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད། བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ཡང་ 
ལོ་བསྟར་ཐེངས་ ༢ རེ་འབད་ནི་དང་ སི་ཨར་ཨེམ་དང་ དྲང་སྤྱོད་
ངོས་འཛིན་མོ་བཏབ་ཀྱི་ ལག་དེབ་ཚུ་ ལམ་སྟོན་ཅིག་སྦེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

 ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་འདི་ 
སྤྱིལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༧ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། དེ་ཡང་ 
འབད་ཆོགཔ་དང་ མ་ཆོགཔ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་འཛུལ་མི་ ཆ་མཉམ་གྱིས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ 
ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱིའི་ཡི་གུ་དང་ ནང་གི་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ མིང་རྟགས་བཀོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཀྱི་ ཀུན་སྤྱོད་
རྣམ་གཞག་དེ་ ལྷག་པར་ཡོངས་རྫོགས་དང་ ཁ་གསལ་འོང་ནི་
དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་འཁྲིལ་མཐུན་དང་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ ཆ་
འཇོག་འགྲུབ་ནི་ཨིན། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་ 
ལས་སྤྱོད་ལ་ལུ་ཅིག་་:

 ལས་གཡོག་གནས་ཚད། 

ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་དང་ གུས་ཞབས་ བཀུར་སྟི་ 

དོན་ཚན་ ༢ པ།

༢༣
༢༢

༢༤

༢༥

ཚད་འཛིན།

༢༡
༢༠
༡༩
༡༨
༡༧
༡༦

ཕྱོགས༌འཁོར།

མོ་བཏབ།

བསྐྱར་དཔྱད།

དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་ ༣ པ།

ངོས་འཛིན་ ༤ པ།

དྲན་ཤེས། 

 པར་རིས་༢.༦: དྲང་སྤྱོད་ཕ་ལམ་ག་བསྡུར།

སྤྱོད་ལམ།   
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ཉེ་རིང་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ སྤུས་ཚད་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་
ལུ་ ཞབས་གཡོག་གི་ གནས་ཚད་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་
ལ་ལོ་ཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ འདི་ལུ་མི་སེར་གྱི་བཀའ་ཁྲིམས་
ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ འཇོན་
ཐངས་དང་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ 
བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་ དར་ཁྱབ་གཏངམ་ཨིན། འདི་ལས་སྡེ་ཅིག་
གི་ ནང་འཁོད་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ 
དཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ དར་ཁྱབ་དང་ ལྟ་
རྟོག་འབད་དགོ། ༼ནང་འཁོད་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་དང་ 
ཕྱི་ཁ་ལུ་མི་སེར་ཚུ་གི་་བར་ན༽ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་ ཕན་ནུས་
ཅན་གྱི་ བདག་སྐྱོང་དང་ དངུལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ ཞུ་བ་དང་ 
ལྟ་སྐོར་པ་ ཉོགས་བཤད་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ལུ་ མགྱོགས་པར་ངོས་
ལན་འབད་ནི་དང་ མི་མང་དང་ ལས་ཚོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
གནས་རིམ་མཐོ་བའི་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་འབད་ནི་
ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་གཡོག་གནས་ཚད་ 
༢༠༠༦ ཅན་མ་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ༢༠༡༤ ཅན་མ་ལུ་ 
བཟོ་མི་དེ་ནང་ གནས་ཚད་གལ་ཅན་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོད།

 དཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ རྣམ་དག་དང་ འདྲ་མཉམ་ ཐོན་འབྲས་ཅན་གྱི་ ལཱ་གི་
གནས་སྟངས་ཅིག་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ དཀའ་སྡུག་སེལ་
ནིའི་ཐབས་ལམ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་
འབད་ཡི། དེ་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་ བསྟར་
སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༡༠ པའི་ནང་ ནང་འཁོད་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ གྲོས་འདེབས་
ཅིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན། དེ་གིས་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ གནད་དོན་ག་
ཅིའི་སྐོར་ལས་དང་ མི་ངོ་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ ངན་ལན་གྱི་འཇིགས་
སྣང་མེད་པར་ རང་སོའི་དཀའ་སྡུག་ཚུ་བཤད་དེ་ དུས་ཐོག་ལུ་ 
དྭངས་གསལ་དང་ རིམ་མཐུན་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ངོས་ལན་
འབད་ནིའི་ གྲོས་གནས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ད་ཚུན་གྱི་
བར་ན་ ཚོགས་ཆུང་དེ་ལུ་ དཀའ་སྡུག་བཀོད་མི་ ཕུད་རྡོག་གཅིག་
རང་མ་འོངས་པས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་ཐེངས་ 
༣ པ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་
དེ་ནང་ དཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་བརྒྱུད་ལམ་ ཐོབ་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་

དང་ ལས་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ སྦ་
གསང་མེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ སྐུགས་ཚད་ཡར་འཕར་སོང་
ཡོད་མི་དེ་ ལེགས་སྒྱུར་ཅན་གྱི་ ལས་ཚོགས་འདིའི་དོན་ལུ་ ཁྱད་
རྣམ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན།

ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཀུན་སྤྱོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྒྲིགས་ཁྲིམས་དང་
འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཁག་ ༧ འབྲེལ་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་
ད་ དེ་ཡང་ ༢ ཕྱི་ཁ་ལས་ ཉོགས་བཤད་ལྷོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ཨིན། འཚུབ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཁག་ ༢ ཀྱི་དོན་ལུ་ གོ་གནས་
དང་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་ བཀག་བཞག་དང་ གནོད་སྐྱོན་
བྱུང་བའི་རྒུད་འཐུས་ སླར་ལོག་སྤྲོད་ནི་ བཀའ་བཀྱོན་བྱིན་ནིའི་ 
དང་ལེན་ཚུ་འབད་ཡི། སྒྲིགས་ཁྲིམས་ཀྱི་ དང་ལེན་འབད་བའི་
རྗེས་སུ་ བསླབ་བྱ་བྱིན་ནི་དེ་ཡང་ རང་བཞིན་གྱི་བྱ་རིམ་ཅིག་ཨིན། 
སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་དང་ལེན་ ཁག་བདུན་པོ་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ ཞི་
གཡོག་གི་ སྤྱིར་བཏང་ལམ་སྲོལ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཕུད་རྡོག་
གཅིག་ཡང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དྲན་པ་བཏོན་དགོ་པའི་ གྲངས་སུ་
མ་ཚུད་པར་ སྤྱིར་བཏང་སྦེ་ བཞག་བཞགཔ་འོང།་ དེ་མེན་རུང་ 
མཐོ་ཤོས་རང་ ཚོགས་བརྡ་ཙམ་ཅིག་བཏང་སྟེ་ བཞག་བཞགཔ་
འོང་། གཞན་ཁའི་ཆེ་རིམ་ལམ་ལུགས་ནང་ རང་བཞིན་སྦེ་བརྩི་མི་
དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ རང་བཞིན་མེན། སླབ་
སྲོལ་གཅིག་ནང་ “ནོར་བ་འདི་ ག་ར་གིས་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད་
རུང་ ནོར་བ་རང་ཨིནམ་ད་ བདེན་པ་འདི་ ག་གིས་ཡང་མ་འབད་
རུང་ བདེན་པ་རང་ཨིན་” ཟེར་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།

 ངན་ལྷད་བཀག་སྡམོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ ལའོི་ལས་བྱེད་པའི་རྟགས་མ།

ལོའི་ལས་བྱེད་པའི་རྟགས་མ་འདི་ གཙུག་སྡེ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་
ཉིནམ་ ཐེངས་ ༩ པ་ བརྩི་སྲུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཅི། དེ་ཡང་ ལས་
བྱེདཔ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག བདག་གཉེར་ལུ་ 
ཤུགས་བཏོན་ནི་དང་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ 
འཛིན་བཞག་འབད་དེ་ ངོས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་ སེམས་ཤུགས་
བསྐྱེད་ནི་དང་ འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཚུད་བཅུག་ནི་ མི་མང་ལས་
གཡོག་ནང་ ན་གཞོན་གྱི་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ སྟོན་ཐབས་ལུ་ཨིན།

དེ་ཡང་ གདམ་ངོ་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མི་ འདེམས་ངོ་ ༣ གྱི་བར་
ན་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ 
མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅདཔ་ཨིན། ཚོགས་རྒྱན་
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ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ ཉུང་མཐའ་ཚོགས་རྒྱན་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ ཐོབ་
མི་ འདེམས་ངོ་དེ་གིས་ རྟགས་མ་དེ་ཐོབ་ཨིན། དྲང་སྤྱོད་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན་ རྒྱལ་མཚན་དང་ འཆར་འགོད་ལས་རོགས་
འགོ་དཔོན་ ཀུན་ལེགས་དབང་མོ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་རོགས་
འགོ་དཔོན་ རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གསུམ་གྱིས་ ཚོགས་རྒྱན་མཐོ་
ཤོས་ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ དང་ ༣༧ དེ་ལས་ 
༡༨ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཨིན། འདི་ལོ་བསྟར་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་སྦེ་ 
བརྩི་ནི་ཨིནམ་ད་ ལྷག་པར་དུ་ འོས་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ནི་ཨིན། 

 སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ཞི་གཡོག་པའི་རྟགས་མ།

མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་རྒྱ་དང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་
ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་པའི་དོན་ཚན་ ༨༨ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལུ་ ཞི་གཡོག་
པའི་རྟགས་མ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། དེ་ཡང་ ཞི་གཡོགཔ་
ཚུ་གིས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་མི་དེ་ལུ་ ངོས་འཛིན་
གནང་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་ ད་ལས་ཕར་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་ 
རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་
ནིའི་སེམས་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 
ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ ༡༧ གྱིས་ 
རྟགས་མ་ཐོབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྙན་ཞུ་འདིའི་ལོ་ནང་ཡང་ མི་ངོ་ 
༧ གྱིས་ རྟགས་མ་ཐོབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ བསྡོམས་མི་ངོ་ ༢༤ 
གིས་ རྟགས་མ་ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ ༢ དང་ 
དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་ ༦ ལིའི་རྟགས་མ་ ༡༦ ཨིན།

 མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༩ འི་རིང་ལུ་ གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་
ནང་ གྲུབ་འབྲས་སོྦམ་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ནི་ལུ་ 
གཙུག་སྡེ་གསརཔ་འདི་ལུ་ དོ་འགྲན་སྦོམ་འབྱུང་དོ།

གསར་བཙུགས་དང་འཛིན་བཞག།

སྙན་ཞུ་འདིའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ནང་ ལས་བྱེད་འཐུས་མི་གསརཔ་ ༡༤ འཛུལ་ཡོད་མི་
དེ་ཡང་ ༥ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བསྐོ་བཞག་
འབད་ཡོདཔ་དང་ ཌིབ་པོལོ་མའི་ཤེས་ཚད་ཅན་ ༢ འཇིགས་མེད་

རྣམ་རྒྱལ་བཟོ་རིག་སྤེལ་ཁང་ལས་ ལཱ་གཡོག་གི་གསལ་བཤད་
དང་ ས་ཁོངས་ནང་ལས་གདམ་འཐུ་ ཐེངས་དང་པའི་སྐབས་ 
གདམ་འཐུ་འབད་ཡི། འཐུས་མི་ ༥ ཀུན་གཏོགས་དོ་འགྲན་
ཐོག་ལུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ༢ གནས་སོར་འོངས་ཡི། 
ཕྱོགས་གཅིག་ལས་ འཐུས་མི་ ༧ གྱིས་ རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་
ལུ་བརྟན་ཏེ་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡི། ༼དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་འགོ་
དཔོན་ ༢ དང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ ༡ དེ་ལས་ སྤྱི་ཐོག་
ལས་གཡོག་- དངུལ་རྩིས་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་
ལས་ འཐུས་མི་ ༤༽ ཧེ་མའི་སྙན་ཞུའི་ དུས་ཡུན་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ མར་འབབས་ཀྱི་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦.༢ ལས་ ༡༠.༢ ལུ་ 
འབབས་ནུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལུ་ ལས་བྱེད་པའི་བསྡོམས་ ༧༢ ལས་ ༧༨ ལུ་ 
ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་ད་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་དམིགས་གཏད་
བསྡོམས་ ༡༢༨ ཨིན། ༼ལྷན་འཛིན་ ༣ དང་ ལྷན་ཐབས་ལས་
གཡོགཔ་ ༥ མ་བརྩི་བར༽ ལས་བྱེདཔ་ ༣༧ དྲང་སྤྱོད་དར་
ཁྱབ་འགོ་དཔོན་དང ༥ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་
བྱེདཔ་བརྩིས་ཏེ་ ༢༨ སྤྱི་ཐོག་ལས་གཡོག་ནང་ཨིན།

ལོ་ངོ་དགུའི་རིང་ རྩ་བརྟན་བཟོ་བ༌༼གཅིག༌བསྡོམ༽ ༢༠༠༦  

༢༠༡༥ གི༌སྤྱི༌ཟླ༌ ༣ པ༌ཚུན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ ཁྲི་
འཛིན་དང་ དངུལ་ལས་འགོ་དཔོན་ ཡིག་ཚང་ལས་རོགས་ དེད་
གཡོགཔ་ཅིག་གི་སྒོ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་དེ་མཇུག་བསྡུ་
བའི་བསྒང་ལས་ འཐུས་མི་ ༢༠ ལུ་ཡར་འཕར་སོང་ཡི། ༼༡༠ 
རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་མི༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ གྱི་དུས་སྐབས་ཅིག་ནང་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ནང་ ལས་བྱེདཔ་ཐོབ་མ་ཚུགས་
པའི་ དོ་འགྲན་སྦོམ་བྱུང་པའི་སྐབས་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ལས་ ལས་བྱེདཔ་ཁ་སྐོང་ ༡༣ གདམ་འཐུ་
འབད་ བཏང་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ༤ ད་ལྟོ་གི་བར་ན་ཡང་ཡོད། 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༦ པ་དང་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་བར་ན་ 
དེད་གཡོགཔ་དང་ ཆུང་རིམ་ལས་བྱེདཔ་བརྩིས་ཏེ་ མི་ངོ་ ༡༡༦ 
གསར་བཙུགས་འབད་ཡི། ལོ་ངོ་ ༩ འི་ནང་འཁོད་ མི་ངོ་ ༥༠ 
གིས་ རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཐོན་འགྱོ་མི་ཚུ་གི་གྲས་
ལས་ ༣༡ འགོ་དཔོན་ཨིན། མི་ངོ་ ༢༨ ཀྱིས་ ལཱ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ 
ལོ་ངོ་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སོང་ཡི། གཅིག་སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ལུ་ ལོ་གྲངས་ཚང་སྟེ་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡི། ཐོན་འགྱོ་
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མིའི་ཚད་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༣ ལུ་ མཐོ་ཤོས་ཨིན་
མི་དེ་ ལོ་རེ་ནང་ ༡༡ རེ་ ཐོན་སོང་ཡོདཔ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦.༢ 
ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཧ་ལས་སི་སི་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལུ་ གཞུང་
གིས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་གི་ ཞིབ་དཔྱོདཔ་ཚུ་
ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ དང་ ཁྱད་ལསཔ་གཞན་ཚུ་ལུ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ རེ་ གནང་མི་དང་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ཅི།  

འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་འདི་ལུ་ རང་གི་བྱ་སྒོ་དང་ འགན་དབང་ཚུ་ ཡོངས་
རྫོགས་སྦེ་ འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་ལངམ་མེད། དེ་གུ་
སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་འཐབ་མི་དང་ 
ངན་ལྷད་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་དང་འདོད་ མེད་མི་དེ་གིས་
ཡང་ ཧེང་བཀལ་གནོད་པ་བྱུང་ཡི། ལས་བྱེད་པའི་གཞི་བཀོད་དང་
འཁྲིལཝད་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་
བསྡོམས་ལས་ གོ་གནས་ ༥༨ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༤༥.༣༽ ་སྟོངམ་སྦེ་
ཡོད། དེ་གི་ནང་ལས་གཙོ་བོ་ དྲང་སོྤྱད་དར་ཁྱབ་ལས་གཡོག་ནང་ 
ས་སྟོང་མངམ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ས་སྟོང་ ༥༡ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་
འགོ་དཔོན་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གོ་གནས་ནང་ཨིན་

མི་ལས་ གོ་གནས་ ༣༠ འབྲིང་རིམ་དང་ གོང་རིམ་གོ་གནས་
རྐྱངམ་གཅིག་ནང་ཨིན།

གསར་བཙུགས་ཉུང་མི་དང་ ཐོན་འགྱོ་མི་ མང་དགོ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ མང་རབས་ཅིག་འདུག། གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་འཆར་
གཞི་ ༢༠༡༡-༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ནང་འཁོད་ལུ་ ལཱ་
མང་མི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གཡེབ་ཤུགས་ཡོད་མི། སྤྱོད་ལམ་གྱི་
གནས་ཚད་སྦོམ་དགོ་མི། འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་མནོ་བསམ་ཡོད་མི། 
སྤྱི་ཐོག་གི་ལམ་སྲོལ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི། ཚེ་གཡོག་ནང་གོ་སྐབས་
ཉུང་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ནུག། མི་ལོ་ ༩ ལང་
པའི་ ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲིལ་སྐབས་ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་དངོས་
དང་རྒྱབ་འགལ་ཨིན་མི་དང་། གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ སྐུལ་
དབང་འབད་མི་ ཉེ་འབྲེལ་ཅན་གྱི་ མི་སྡེ་འདི་ནང་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་
ཡོད་མི། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་མནོ་བསམ་གཏང་
མི། གཞན་ཁར་བག་ཡེངས་ཐོག་ལུ་ འགན་འཁྲི་མེད་པའི་གནས་
སྟངས་འདི་ནང་ ནང་འཁོད་ལས་ སྤྱོད་ལམ་དང་ གྲུབ་འབྲས་
ཀྱི་གནས་ཚད་ མཐོ་དྲགས་དགོ་མི། གཞུང་སྲིད་སྐྱོང་མི་ཚུ་གིས་ 
ངན་ལྷད་དང་ སྣང་མེད་ལུ་ བཟོད་བསྲན་སྦོམ་བསྐྱེད་མི་དེ་ལུ་ 
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པར་རིས་ ༢.༧: ལས་བྱེདཔ་བསྐོ་བཞག་དང་དགོངས་ཞུ་: སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་༡ པ་ཚུན།
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པར་རིས་ ༢.༨: དགོངས་ཞུ། 
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༡༢

དབུགས་འགམ་ནི་དེ་གིས་ རང་གི་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ བར་ཆད་
སྦོམ་རྐྱབ་ཨིན་མས།

མི་སྟོབས་ཉུང་ནི་དེ་གིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ལས་གཡོགཔ་སྤྱི་དང་ ལྷག་
པར་དུ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་ཁ་འབག་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཧེང་བཀལ་
ཕོག་མི་དེ་གིས་ གཙུག་སྡེའི་སྤྱིར་བཏང་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ གནོད་པ་
རྐྱབ་ཨིན་མས། དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་
ལསཔ་ ༤༢ ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༢ ལས་ཉུངམ་ཅིག་ལུ་ 
ལོ་ ༥ ལས་ཉུང་བའི་ ཉམས་མྱོང་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༡ ལུ་ 
ལོ་ ༧ ལས་ཉུང་བའི་ ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི་ཨིནམ་ད་ ༼ཁོང་རའི་
ལས་གཡོག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ འགོ་
བཙུགས་ནུག༽ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦.༧ རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ ལོ་ ༡༠ 
ལས་ལྷག་པའི་ ཉམས་མྱོང་འདུག། ད་རེས་ནངས་པར་ འཛིན་
སྐྱོང་པ་རེ་གིས་ དུས་གཅིག་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་གཞོནམ་ ༡༠ རེ་ལུ་ 
ལྟ་སྐྱོང་དང་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཡོད། འདི་ཡང་ མི་སྟོབས་
ཡོངས་བསྡོམས་ལས འབྲིང་རིམ་གནས་ཚད་དང་ ས་སྟོང་ལེ་ཤ་ 
ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིནམ་ད་ འགོ་དཔོན་ ༡༣ ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ལོ་
ངོ ༡༠ ལས་ལྷག་པའི་ ཉམས་མྱོང་འདུག། འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ 
ཁ་གཏོར་ཏེ་བཀྲམ་པའི་བསྒང་ལས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ལམསྟོན་
དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ བྱིན་མི་ཚུགས་པས།
ཨིན་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ མི་སྟོབས་མ་ཐོབ་མི་དང་ ཐོན་འགྱོ་
མི་ལུ་བརྟེན་པའི་ དོ་འགྲན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལས་བྱེདཔ་གསར་

བཙུགས་སྐབས་ལུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ བཙུགས་ནི་མེད། ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ བསྟར་སྤྱོད་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ དུས་ཨ་རྟག་རང་ གཟེངས་ཐོན་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ ལཱ་
ཤུལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ལས་བྱེདཔ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ ངོ་མ་སྦེ་ 
ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་སྲིད་བྱུས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན།  འདི་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉམས་
ཚོད་བལྟ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ལཱ་ཤུལ་དང་ སྤྱོད་
ལམ་ཚུ་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ དབྱེ་
ཞིབ་ལུ་གཙོ་བོརབཏོན་ཏེ་ གྲུབ་འབྲས་འཛིན་སྐྱོང་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་
ལུགས་ལུ་ དམ་དམ་སྦེ་གནསཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་བའི་སྐབས་
ལུ་ གཙུག་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ཁྱད་རིག་གནས་
ཚད་སྦོམ་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསར་
འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ལས་རང་ ཕྱིར་བཏོན་གཏང་དགོ་པའི་ 
གྲོས་ཐག་གཅད་དགོཔ་འདུག། མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ དེ་
བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་འདི་ ལས་སྡེ་གཞན་ལས་ ཁྱད་པར་ཡོདཔ་བཟོཝ་
ཨིན། གཙུག་སྡེ་འདི་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ དེད་གཡོགཔ་
༢ བརྩིས་ཏེ་ ལས་བྱེདཔ་ ༧ བཏོན་བཏང་ཡི།

ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་ ལཱ་འདི་འགྲུབ་ཐབས་
ལུ་ གཞི་རྟེན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཙུགས་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་དང་ དྲང་
སྤྱོད་ ཁྱད་རིག་གི་གནས་རིམ་མཐོ་བའི་ ངན་ལྷད་གདོང་རྒོལ་སྡེ་

༢༠༠༦ ༢༠༠༧ ༢༠༠༨ ༢༠༠༩ ༢༠༡༠ ༢༠༡༡ ༢༠༡༢ ༢༠༡༣ ༢༠༡༤ ༢༠༡༥
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ཚན་ཅིག་ བཟོ་ནི་ལུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་
བསྐྱེད་དོ། འདིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་གྱི་ ལཱ་གི་གནས་སྟངས་
དང་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཉེན་སྲུང་ རིག་རྩལ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་གོ་
སྐབས་ ཡིད་འཕྲོག་ཚུགས་པའི་ དངུལ་ཕོགས་དང་ཟུར་འཐུས་
ཚུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལུ་ གཞུང་
གིས་ ཞིབ་དཔྱོདཔ་ཚུ་ལུ་ ཟུར་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ དང་ གཞན་
ཚུ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ གི་གནང་བ་གནང་ཡི། འདས་པའི་སྙན་ཞུའི་
ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ལས་བྱས་གྲུབ་འབྲས་དང་ གསར་གཏོད་
ཀྱི་གསོལ་རས་དོན་ལུ་ ཡུན་རིང་གི་ཉེན་སྲུང་དགོས་མཁོ་ སྡོད་
ཁྱིམ་ལྟ་བུ་དང་ འཕྲལ་གྱི་དགོས་མཁོ་སྣུམ་འཁོར་དང་ སློབ་
གཉེར་གྲོགས་རམ་ཚུ་གི་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་མ་
དངུལ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོད་
མི་དེ་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་ག་ནི་ཡང་ འབྱུང་མ་ཚུགས། རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུ་ནང་གི་ གསུང་གྲོས་གནང་ཐངས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ 
སྤྱིར་བཏང་གིས་ འདས་པའི་དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོན་ཡོད་རུང་ འབྲེལ་
བ་ག་ནི་ཡང་མ་འཐབ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ག་ནི་ཡང་ འཐོན་ས་མ་
མཐོང། ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ སེམས་ཤུགས་
བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ བདག་དབང་བཟུང་ནིའི་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་
སྐྱོང་གནད་དོན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ མ་གཏོགས་པའི་ གཞན་ཚུ་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཚད་འཛིན་དང་ སྐུལ་དབང་
ལས་ འདས་པ་ཨིན་མས།

མི་སྟོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ།

འཕྲུལ་རིག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ གོ་
སྐབས་གསརཔ་འཐོན་ནི་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་འབད་མི་ཚུ་ ལྷག་
པར་དུ་ མགུ་བདེ་དྲགས་འགྱོ་ནི་དང་ མཐུན་ཕྱོགས་གསརཔ་
འཚོལ་ནི་ ཕྱི་ཁ་ལས་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཡར་འཕར་འགྱོ་
མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་  ངན་ལྷད་ཀྱི་རྣམ་པ་ གསརཔ་དང་ མགུ་
རྙོགས་དྲགས་ཚུ་ འཐོན་ནི་ཨིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་རྒོལ་
འབད་ནི་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ དོ་འགྲན་ཅན་ཅིག་སྦེ་ ལུས་ནི་
ཨིན་མས།  དུས་ཐོག་གི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ རྩོད་བཤེར་ འཁྲུན་
ཆོད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་དང་ 
ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ ལམ་ལུགས་
ལེགས་བཅོས་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ སྔ་གོང་བརྩོན་
ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག། འདི་གི་དོན་ལུ་ ནུས་ཤུགས་ཅན་
དང་ གསར་གཏོད་ཅན་གྱི་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུ་ 
ངེས་གཏན་བཟོ་ཚུགས་པའི་ གནས་རིམ་མཐོ་བའི་ལྕོགས་གྲུབ་

དང་ བློ་རིག་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་དང་ གྲ་སྒྲིག་ཚུ་ 
ལྷག་པར་དུ་དགོཔ་ཡོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ 
ཡུན་ཐུང་དང་ ཡུན་རིང་སྦྱོང་བརྡར་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ 
དམིགས་བསལ་སྦེ་བཟོ་མི་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ ནང་འཁོད་དང་ ཕྱིའི་
མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་བྱིན་མི་དང་ གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་ ནང་
འཁོད་ཆ་རོགས་ཚུ་ལས་ ལྷབ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ཐོག་ལས་ དེའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་དྲག་
གཏང་ནི་ལུ་ ཟད་འགྲོ་སྦོམ་བཏང་ཡི། 
 
སྙན་ཞུ་འདིའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ འཐུས་མི་ ༤༦ གིས་ འགྲོ་
བ་མིའི་ཁྱད་བཅུད་དང་ ཁྱད་རིག་གི་ཀུན་སྤྱོད་ དབྱེ་ཞིབ་ གཞིས་
གནས་གསལ་སྟོན་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་ ཐབས་
བྱུས་ལྡན་པའི་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་འཛིན་སྐྱོང་ འགོ་ཁྲིད་ ངན་
ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་སྦྱོང་ གསང་ལྟ་དང་བློ་རིག་ དངུལ་གྱི་
གཡོ་ཚོང་འཐབ་ནི་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པ་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་
པའི་གནད་དོན་བཟུམ་གྱི་ ལས་དོན་མ་འདྲཝ་སོ་སོ་ནང་ ལུང་
ཕྱོགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་/གྲོས་བསྡུར་ཞལ་
འཛོམས/སྦྱོང་བརྡར་ཁག་ ༢༣ ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། 
གཙུག་སྡེ་ནང་འཁོད་དང་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་གིས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་འཁོད་ལུ་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་དང་ སྦྱོང་བརྡར་མ་འདྲཝ་ 
༢༢ གི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་ ༡༣༢ ལེན་ཡོདཔ་ཨིན།

ལོ་ངོ་དགུའི་ རྩ་བརྟན་བཟོ་བ༼གཅིག༌བསྡོམ༽། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་འགན་
དབང་ཡོད་པའི་ གཙུག་སྡེ་གསརཔ་ཅིག་དང་ ངན་ལྷད་ཟློག་
ཐབས་བསྒྲིག་ནི་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་
གསརཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེའི་ལས་བྱེདཔ་དང་ མཐུན་ཕྱོགས་
ཚུ་གི་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དེ་ དེའི་འཆརགཞི་ ༡༠ པ་
དང་ ༡༡ པའི་ནང་ ལས་རིམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། འདས་པའི་ལོ་
ངོ་ ༩ ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་
ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ སྦྱོང་བརྡར་/གོ་བསྡུར་ཞལ་
འཛོམས་/གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་/མཉམ་སྦྲགས་ མ་འདྲཝ་ 
༢༤༩ ནང་ གོ་སྐབས་ཁག་ ༨༨༧ ལག་ལེན་འཐབ་ཅི། འཐུས་
མི་ ༦ གིས་ གཞུང་སྐྱོང་དང་ ཌི་ཇི་ཏཱལ་ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ 
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ མི་མང་སྲིད་བྱུས་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་

དོན་ཚན་ ༢ པ།
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རྩིས་བཀོད་ འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ནང་ མཐོ་རིམ་གོང་མ་དང་ 
ཌིབ་པོལོ་མའི་ ༼གཅིག༽ ཤེས་ཡོན་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ནང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའི་
ནང་ མཇུག་བསྡུ་ནི་དང་ ད་རུང་གཞན་མི་ ༧ གྱིས་ ཚན་རིག་
བརྟག་དཔྱད་རྩིས་བཀོད་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཉེས་ལས་དང་གཞུང་
སྐྱོང་ ཉེས་རྩོད་དྲང་ཁྲིམས་ བཟོ་རིག་ བློ་རིག་ ཁྲིམས་དོན་ 
བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སློབ་སྦྱོང་ འབད་བའི་
བསྒང་ཡོད། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ལས་སྡེ་གཞན་གྱི་འཐུས་མི་ 
༧༠ གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁར་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ 
ཞིབ་དཔྱད་ གཙུག་སྡེའི་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་ དྲང་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ་ 
མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་བཀྲམ་སྤེལ་ ཡོངས་ཁྱབ་འགྲོ་བ་མིའི་ཁྱད་
བཅུད་ དངུལ་འབྲེལ་ཉེས་ལས་ གཞིས་གནས་སླར་རྙེད་ ཀུན་
སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་སྐོར་ གློག་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཁག་ ༢༡ 
ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་
ལས་ དེའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་དཔྱོདཔ་གཙོ་འཛིན་ཚུ་
གི་བཀོད་ཁྱབ་སློབ་སྦྱོང་དང་ ཞིབ་དཔྱད་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཁྱད་
བཅུད་དང་ ཡོངས་ཁྱབ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ ངེས་མཁོ་སློབ་སྦྱོང་ ངན་
ལྷད་བཀག་དམ་ནང་ལག་ཁྱེར་སློབ་སྦྱོང་ དྲི་དཔྱད་ཐབས་ལམ་ 
གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ གཞིས་གནས་སླར་རྙེད་ ངན་ལྷད་
ཟློག་ཐབས་ལས་རིམགྱི ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ ཀུན་
སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་ བློ་རིག་ལུ་བརྟེན་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ 
དངུལ་གྱི་གཡོ་ཚོང་ཟློག་ཐབས་ཚུ་ནང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ བཅའ་མར་
གཏོགས་དོ། རྒྱ་གར་ ཧའི་ད་ར་བཱད་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་སྤེལ་
ཁང་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ སྤྱི་མཐུན་འགྲོ་བ་མིའི་ཁྱད་བཅུད་
སློབ་སྦྱོང་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཡོད་མི་ ཡོད་
ཚད་གཅིགཔོ་གིས་ ངེས་པར་དུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
སློབ་སྦྱོང་དེ་ ཧའི་ད་ར་བཱད་ ཀཱན་པུར་ བརྒྱད་འདུག་ཚོང་རིག་
མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ད་ཚུན་གྱི་བར་
ན་ མི་གྲངས་ ༤༣ གྱིས་ གནས་རིམ་དང་པའི་ སློབ་སྦྱོང་
འབད་ཡོདཔ་དང་ ༼མི་བཞི་གིས་ད་ལྟ་བརྒྱད་འདུག་ལུ་སློབ་སྦྱོང་
འབད་བའི་བསྒང་ཡོད༽ མི་གསུམ་གྱིས་ གནས་རིམ་གཉིས་པའི་ 
སློབ་སྦྱོང་འབད་དོ། སློབ་སྦྱོང་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཡང་ རྒྱ་
གར་གྱི་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ ༼སི་བི་ཨའི༽ དང་ མ་ལ་
ཤི་ཡ་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་སྤེལ་ཁང་ ༼ཨེམ་ཨེ་སི་ཨེ༽ སིང་ག་
པུར་ ངན་ལྷད་ལམ་ལུགས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྡེ་ ༼སི་པི་ཨའི་བི༽ 
སུ་ཡིད་ཛར་ལེནཌི་གི་ བཱ་སེལ་གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་ ཨེ་ཌི་བི་
-ཨོ་ཨི་སི་ཌི་ ཨཱསི་ཊ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་སྲུང་ ཧོང་ཀོང་

གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ ཧོང་ཀོང་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་རང་
དབང་ལྷན་ཚོགས་ ཀོ་རི་ཡ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཨེཕ་བི་ཨའི་
དང་ ཨེ་སི་ཨར་སི་ཚུ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ ༢.༣ པའི་ནང་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༩ འི་ནང་འཁོད་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ དེའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཚུ་གི་ 
མི་སྟོབས་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཡོངས་
བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༩༠,༣༣༢,༧༠༠.༨༩ ༼སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༣ པ་ཚུན༽ བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། མ་དངུལ་མང་ཤོས་ཅིག་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ནང་འཁོད་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནི་
ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༣.༢ དེ་ཅིག་ 
མཉམ་རོགས་གཞན་ཚུ་གི་ལས་བྱེདཔ་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁའི་ སྦྱོང་
བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་བཏང་ཡི། དེ་སྦེ་འབད་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ གོང་
འཕེལ་མཉམ་རོགས་གཙོ་བོ་ ཨེསི་ཌི་སི་དང་ རྒྱ་གར་གཞུང་ ཌེ་
ནི་ཌ་ ཡུན་ཨེན་ཌི་པི་ ཨེ་ཌི་བི་ ཨེཕ་བི་ཨའི་ འཛམ་གླིང་དངུལ་
ཁང་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་ ཞི་བའི་ཐོབ་དབང་
ལྷན་ཚོགས་ ༼ཨེ་སི་ཨར་སི༽ ཚུ་གིས་ གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

སྤྱི་སྙོམས་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་/གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་/གོ་བསྡུར་
ཞལ་འཛོམས་ ༼ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ༽ ཀྱི་ཟད་འགྲོ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ 
༥༨༢,༢༡༦ རེ་ཨིན་མས། སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དེ་
ལས་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ རིག་རྩལ་དེ་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་
དེ་ རང་སོའི་ལཱ་ནང་མ་ཚད་ ལག་དེབ་/ལམ་སྟོན/སྒྲིག་གཞི་/
མཁོ་ཆས་ཚུ་ བརྩམ་ནི་ནང་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ བརྩོན་
ཤུགས་བསྐྱེད་དོ། སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་གིས་ མི་ངོ་རང་སོ་དང་ སྤྱི་
བསྡོམས་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་ཐོན་འབྲས་ རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ གཙུག་སྡེའི་སྤྱིར་བཏང་གོང་འཕེལ་ལུ་ཡང་ བརྙན་ཆས་དང་
སྲ་ཆས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ཡི།

ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གོམས་སྦྱང་ལས་རིམ་དེ་ མི་
སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་
འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ 
འཛུལ་མི་ཡོད་ཚད་ཅིག་གིས་ ལས་རིམ་དེ་ནང་ ངེས་པར་དུ་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་ཨིན། དེ་གིས་ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ཚུ་
གིས་ གཙུག་སྡེའི་དམིགས་དོན་དང་ ཕུགས་འཆར་ ཁྱད་བཅུད་
གཙོ་བོ་ ལམ་སྲོལ་ རང་སོའི་འགན་དབང་ དཔེར་ན་ སྲིད་བྱུས་
དང་ ལས་རིམ་ ཁྲིམས་ལུགས་ ལམ་སྟོན་ ལམ་ལུགས་ལྡན་
པའི་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རིམ་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ 
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ཨང་ རྩིས་ལོ། འཆར་དངུལ། ཟད་གྲོན།

༡ ༢༠༠༦ - ༢༠༠༨ ཟླ་ ༦ པ ༡༡.༢༠,༠༠༠.༠༠   ༧,༨༧༤,༠༠༠.༠༠ 

༢ ༢༠༠༨-༢༠༠༩  ༡༩,༣༠༠,༠༠༠.༠༠               ༡༥,༨༤༦,༠༠༠.༠༠

༣ ༢༠༠༩-༢༠༡༠  ༡༠,༥༠༠,༠༠༠.༠༠                     ༨,༥༧༠,༠༠༠.༠༠      

༤ ༢༠༡༠-༢༠༡༡  ༡༠,༦༡༤,༠༠༠.༠༠                    ༡༠,༥༤༢,༠༠༠.༠༠    

༥ ༢༠༡༡-༢༠༡༢  ༡༡,༡༠༠,༠༠༠.༠༠                    ༡༡,༡༠༠,༠༠༠.༠༠           

༦ ༢༠༡༢-༢༠༡༣  ༡༢,༤༡༨,༠༠༠.༠༠                    ༡༢,༢༣༥,༠༠༠.༠༠           

༧ ༢༠༡༣-༢༠༡༤   ༡༤,༥༠༦,༠༠༠.༠༠                    ༡༢,༢༧༢,༠༠༠.༠༠           

༨ ༢༠༡༤-༢༠༡༥   ༡༧,༣༠༠,༠༠༠.༠༠                    ༡༡,༨༠༣,༠༠༠.༡༧           

བསྡོམས། ༡༠༦,༨༥༨,༠༠༠.༠༠        ༩༠,༣༣༢,༧༠༠.༨༩        

ཐིག་ཁྲམ ༢.༣: མི་སྟོབས་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ། ༼༢༠༠༦ - སྤྱ༌ཟླ༌ ༣ པ༌ཚིན༽

ཞིབ་དཔྱད་ཐབས་རིག་ སྙན་ཞུ་འབྲི་ཐངས་ སྡེབ་ཚན་ཐོག་ལུ་
ལཱ་འབད་ནི་དང་ འགོ་ཁྲིད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ ལས་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་ ལཱ་གི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡི།
དེ་མ་ཚད་ ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་དང་གཞོནམ་ ཆ་མཉམ་གྱིས་ 
ལྟ་བཀོད་པ་དང་ ལྷན་འཛིན་ཚུ་ལས་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་
༼དུམ་གྲ་རེ༽ ལེན་པའི་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་མི་དེ་ཡང་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་
ཅིག་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ སྤྲོ་བཏོན་གྱི་
དུས་ཚོད་དེ་ ཐུང་ཀུ་ཅིག་མ་གཏོགས་མེདཔ་ ག་ར་གིས་ ཤེས་མི་
དེ་ཡང་ མི་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་
པར་ རང་སོའི་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ཉམས་མྱོང་ཐོབ་མི་དེ་ 
ལས་སྡེ་གཞན་ནང་ ལོ་ ༥ གི་ཉམས་མྱོང་དང་ འདྲ་མཉམ་འོང། 

མི་སྟོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་
བརྩོན་ཤུགས་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ མི་སྟོབས་
གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ཅིག་མེདཔ་ལས་ སློབ་སྦྱོང་ཚུ་མང་ཤོས་
རང་ གང་བྱུང་སྦེ་ གོ་སྐབས་ལེན་དགོ། ལས་བྱེདཔ་མི་ངོ་སོ་སོའི་ 

ལྕོགས་གྲུབ་དང་ བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་རྩལ་ ནང་ན་བཙུགས་
ནི་དང་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དགོས་མཁོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ དུས་ཚོད་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དེ་ ཤུལ་མའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་
ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རིག་རྩལ་དང་ གནས་རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་ 
ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་བརྩམ་ཐོག་ལས་ མི་སྟོབས་ཀྱི་
ལྕོགས་གྲུབ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཞིན་དུ་
ཡོད། དེ་གིས་ལས་རིམ་ཚུ་གི་ཕན་ནུས་ དབྱེ་ཞིབ་ ཡང་ན་ ཚད་
འཇལ་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ནུས་ཅན་དང་ ལག་ལེན་རུང་བའི་ སྦྱོང་
བརྡར་དབྱེ་ཞིབ་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ གོ་སྐབས་ཡང་
བལྟ་ནི་ཨིན། མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ཐབས་
བྱུས་དང་ སྲིད་བྱུས་བརྩམས་པའི་སྒོ་ལས་ དཀའ་ངལ་འདི་ སེལ་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༣ 
གྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ བཀོད་པ་ལྟར་དུ་ གནད་དོན་འདི་
གཙོ་རིམ་མཐོ་ཤོས་ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་དམ་དང་འབྲེལ་
བའི་ ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་ མི་སྟོབས་མཁས་མཆོག་ ལེགས་ཤོམ་
དང་ ལེན་ཚུགསཔ་ ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ མནོ་དོན་ཇི་བཞིན་དུ་ འགྲུབ་མ་ཚུགས།  ད་ལྟོ་ཡང་ གནད་
དོན་འདི་ གཙོ་རིམ་ཅིག་སྦེ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༢ པ།
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འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ནང་ཡང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་འདི་ གཙོ་
རིམ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ཡོད། འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༢༢.༥༨ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༦.༠༠ 
ཨེསི་ཌི་སི་གིས་ མི་སྟོབས་ལྕོགས་གྲུབ་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད།

 ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་ སྤྱི་

ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༢ 
པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ དམངས་གཙོ་ཅན་གྱི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དོན་
ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་ཐམ་ཅིག་གནང་ཡི། 
ཐབས་ཤེས་གང་དྲག་བཏོན་ཏེ་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་ལུ་ བརྩོན་
ཤུགས་ཅན་གྱི་ གཡོག་སྡེ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ནང་ 
མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་མི་དེ་ལུ་ དགའ་སོྤྲ་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐེངས་དང་པར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་ བརྩི་སྲུང་
ཞུ་མི་དེ་ འབྱུང་རབས་ནང་ དྲན་རྟེན་ཅིག་ཨིན། མི་དབང་མཆོག་
གིས་ དུས་སྟོན་གྱི་ དབུ་བཞུགས་མཛད་གནང་མི་དེ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསེར་ལས་
དཀོན་པའི་ གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཅིག་བྱུང་ཡི། མི་དབང་མཆོག་
གིས་ བཀའ་སློབ་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ་གནང་མི་དེ་ འཐུས་མི་ཚུ་
ལུ་ བློ་སོྟབས་དང་ དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་ནིའི་འབྱུང་གཞི་དང་ ད་
ལས་ཕར་ བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་ཁས་
བླངས་ཕུལ་ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན་མས། དྲང་སྤྱོད་
དརཁྱབ་སྡེ་ཚན་འདི་ལུ་ མི་དབང་ཞབས་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ངོ་རྟགས་དང་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ བརྡ་མཚོན་
ཡོད་པའི་ ལས་རྟགས་ཚུ་ཡང་གནང་ཡི།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལུ་  གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་དེ་ ཕྱི་ཁར་བརྩི་
སྲུང་ཞུ་ཡི། དེ་ཡང་ འཐུས་མི་ཚུ་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་ 
ལཱ་ཁག་ཅིག་ནང་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྡེབ་ཚན་གྱི་སེམས་ཤུགས་
དང་ གཅིག་བསྒྲིལ་ཐོབ་ནི་ དེ་ལས་ ཕྱིའི་རང་བཞིན་གནས་
སྟངས་ལས་ ནུས་ཤུགས་གཙང་མ་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ཨིན། ན་ཧིང་
འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ རླུང་དར་འཕྱར་ཏེ་ 
མར་མེའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ 
བདེན་པ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བློ་གྲོས་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ཨིན། གོང་ལུ་
བཀོད་དོ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོའི་ལས་

བྱེདཔ་དྲག་ཤོས་ཀྱི་ རྟགས་མ་དེ་ཡང་ ཉིནམ་དེ་ལུ་ འགོ་འབྱེད་
འབད་ཡི།
 
སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ འདི་ ཨ་རྟག་ར་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་སྦེ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་
ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུར་ནི་དང་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་ 
སླར་ལོག་དྲན་ནི་ ལམ་སྟོན་ཁ་བསྒྱུར་ནི་ གཅིག་བསྒྲིལ་འབད་
ནིའི་ དུས་སྐབས་ཅིག་ཨིན།

 མཉམ་རུབ་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་བ་: གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ།

ད་རེས་ནངས་པར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་
སྣང་གནས་ཐོའི་ནང་ གྲལ་རིམ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ལྟ་ཞིབ་ཚུ་གི་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
འདི་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ ཐོན་སྟེ་
ཡོད། གཙུག་སྡེ་འདི་ དེ་སྦེ་མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་མི་དེ་ཡང་ གཞན་
གྱི་གྱལ་ཁབ་ གོང་འཕེལ་གྱི་མཉམ་རོགས་ཚུ་གིས་ གཏོང་ཕོད་
ཅན་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ཁོང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ 
དེ་བཟུམ་ཅིག་མེད་པ་ཅིན་ གཙུག་སྡེ་འདིའི་དམིགས་དོན་དང་ 
ཕུགས་འཆར་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་ ལས་རིམ་ཚུ་འབད་མ་ཚུགསཔ་འོང་།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ལུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་མཉམ་
རོགས་ཚུ་ལས་ ལེགས་སྨོན་དང་ གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ 
དང་ ཡིད་རངས་ཡོད་མི་དེ་གིས་ གཙུག་སྡེ་གསརཔ་འདི་ དུས་
ཡུན་ཐུང་ཀུ་ ལོ་ངོ་ ༩ ནང་འཁོད་ལུ་ དམངས་གཙོའི་རིང་
ལུགས་གསརཔ་འདི་ནང་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ གཞི་ཚུད་ནི་ལུ་ ཕན་
ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ཡི། ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ “མི་གྲངས་ཉུངམ་དང་ 
འཇོན་ཐངས་སྦོམ་” གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་ ལམ་སྟོན་འབད་དེ་ གོང་
འཕེལ་མཉམ་རོགས་གཙོ་བོ་ ཡུན་ཨེན་ཌི་པི་ རྒྱ་གར་གཞུང་ ཌེ་
ནི་ཌ་ ཨེ་སི་ཨར་སི་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་ ཨེ་ཌི་བི་ ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
ལཱ་འབད་ཡི།

 སུ་ཡིཛ་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཚབ་༼ཨེསི་ཌི་སི༽ 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཨེསི་ཌི་སི་ལས་ ལོ་ངོ་
གསུམ་གྱི་རིང་ ༼ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ པ་ལས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ 
པ༽ དམངས་གཙོའི་གཞུང་སྐྱོང་ལས་རིམ་ ༼ཌི་ཇི་+༽ ཐོག་
ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་དོ། འཆར་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༢ དེ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ བློ་གཏད་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

སྦེ་ གནས་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལུ་བཞག་ཡོདཔ་ད་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༢༨ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ - ༢༠༡༨ ཚུན་གྱི་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་
སི་ཨེསི་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་ བཙུགས་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད། 
བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་མི་དེ་གིས་ དྲང་
སྤྱོད་ལམ་ལུགས་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ནང་ ལཱ་འགན་འབག་ནི་ལུ་ 
ཕན་ཐོགས་འབྱུང་དོ།

སྙན་ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ ༦.༠༠ བྱིན་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ༼༡༽ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་
ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་ཁ་ཚིག་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་
ཐབས་ལམ་ བཙུགས་ཐོག་ལས་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ལཱ་
འགན་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི། ༼༢༽ བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ སོ་སོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ལས་
འགུལ་དེའི་ཡན་ལག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲང་སྤྱོད་དབྱེ་
ཞིབ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་དོ། དེའི་ཁ་
གསལ་དོན་ཚན ༤ པ་ ཡོངས་འབྲེལ་ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།
 

 ཌེ་ནི་ཌ།

“སྤྱི་ཚོགས་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་
འཛིན་སྐྱོང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥.༦༥༧ འབད་མི་དེ་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ ༦ པའི་ཚེས་ ༢༡ ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་
སྤྱོད་ གློག་རིག་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་ འགོ་
བཙུགསཔ་ད་འབྲེལ་ཏེ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ པའི་ནང་ མཐར་
འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་ཡི། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ༧༢ ཆ་
མཉམ་དང་ དྲང་དཔོན་ ༦༦ གྱིས་ སློབ་སྦྱོང་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་ཡི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་
ཚོད་ དྲང་དཔོན་ ༦༧ ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠.༦ དང་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ ༤༧ ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥.༥༣ དང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ ཆ་མཉམ་གྱིས་ སློབ་སྦྱོང་དེ་ 
མཇུག་བསྡུ་ཡི།

ལོ་དགུའི་ རྩ་བརྟན་བཟོ་བ༌༼གཅིག༌བསྡོམ༽།

ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གོང་འཕེལ་
མཉམ་རོགས་དང་པ་ཨིན། ཌེ་ནི་ཌ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ལྷན་ཚོགས་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ དེའི་དམིགས་
བསལ་འབད་བརྩོན་ཚུ་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡི། ཨེསི་ཌི་སི་དེ་
ཡང་ ལས་རིམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ དུས་
རྒྱུན་གྱི་མཉམ་རོགས་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ ༢.༤ གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ གོང་འཕེལ་གྱི་
གྲོགས་རམ་ཐོབ་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། 

གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ འཆར་
གཞི་ ༡༠ པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ ངོ་མ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 
༨ པའི་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འབད་དེ་ གཙང་དག་ཨིན་པའི་་ངོ་སྦྱོར་ཐོབ་
ཅི། མ་དངུལ་སྤྱོད་ཚད་དེ་ དངུལ་བསྡོམས་ ༣༤༥,༢༢༥,༦༠༦.༠༠ 
ཐོབ་མི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༢.༤ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག།

 འཆར་དངུལ་དང་ཟད་གྲོན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་
ཞིནམ་ལས་ཚུར་ འབྲུག་གཞུང་དང་ གོང་འཕེལ་མཉམ་ཚུ་ལས་ 
གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་ འཆརདངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོ་ཅི། ༼ཐིག་ཁྲམ་ 
༢.༥ ༽ 

མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ནང་ ཟད་འགྲོ་གངམ་བཏང་མ་ཚུགས་མི་
དེ་ ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ གངམ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ ལེ་ཤ་
ཅིག་ ཐོན་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་ འཆར་
དངུལ་ལྷག་ལུས་ ལུས་དགོ་མི་དེ་ ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་དང་ ཚད་
འཛིན་འབད་མི་དང་ ཆུད་ཟོས་མར་ཕབ་ དེ་ལས་ རིན་དངུལ་
དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་དེ་གིས་ཨིན།

འབྲུག་གཞུང་དང་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་གིས་ འཆར་
དངུལ་ཆད་མེད་གནངམ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ལུ་ མ་དངུལ་གྱིས་ མ་ལང་བའི་དཀའ་ངལ་ རྩ་ལས་མ་བྱུང་། 
འཆར་གཞི་ ༡༠ པའི་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ 
༥༨ གོང་འཕེལ་གྱི་མཉམ་རོགས་ཚུ་ལས་ ཐོབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ད་ལྟོའི་འཆར་གཞི་འདི་ནང་ཡང་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་ཡོདཔ་འོང་། 
དེའི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་ལུ་ རྒྱ་
ཆེཝ་འབད་རང་བརྟེན་ཏེ་ཡོད། དེ་གིས་སྦེ་ གོང་འཕེལ་གྱི་མཉམ་

དོན་ཚན་ ༢ པ།
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ཨང་ གོང་འཕེལ་
མཉམ་རོགས

ལས་འགུལ་གྱི་མིང་། ད ངུ ལ ་
བསྡོམས

དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡའི་ནང་།

ལས་འགུལགྱི་
དུས་ཡུན།

ཐོན་འབྲས།

༡ ཡུ ་ ཨེ ན ་ ཌི ་ པི ། ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་
སྡོམལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གཙུག་སྡེ་དང་ལྕོགས་
གྲུབ་གོང་འཕེལ།༼མི་
མང ་ཤེས་ཡོན་དང་
སྔོན་འགོག།

༤.༤༠༠
༢༠༠༦ ཟླ་ ༣ 
པ་ལས་ ༢༠༠༧ 
ཟླ་ ༢ པ་ཚུན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་དང་ 
མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནིའི་ནང་ ལྕོགས་
གྲུབ་གོང་འཕེལ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙུག་
སྡེ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་
གོང་འཕེལ།

༢.༨༠༠
༢༠༠༨ ཟླ་ ༡ 
པ་ལས་ ༡༢ 
པ་ཚུན།

ཊི་པཱལ་ཇེམ་ མི་ཌི་ཡ་དང་ ཨིན་ཕོ་ཊེན་མེནཊི་དང་
མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ སྲིད་དོན་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ གོ་
བརྡ་སྤྲོད་ནིའི་ལས་རིམ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད།

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་
ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་
བྱུས་བརྩམ་ནི་ལུ་རྒྱབ་
སྐྱོར།

༥.༦༠༠
༢༠༠༩ ཟླ་ ༡ 
པ་ལས་ ༢༠༡༠ 
ཟླ་ ༦ པ་ཚུན།

ངན་ལྷད་བཀག་དམ་དཔྱད་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
ཡི།
 
རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་དང་ 
སྤྱིར་བཏང་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ བརྩམ་ནི་ལུ་ 
གྲོས་བསྟུན་དང་གྲོས་སྟོན་ འགོ་བཙུགས་ཡོད།
ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ བཅའ་
ཡིག་དང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ སྤྱི་དོན་བཀོད་
ནི་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཅི།

༢ ཨེ་སི་ཨར་སི། 
༼དེ་བསྒང་ ཀོ་
རི་ཡའི་ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་
རང་དབང་ལྷན་
ཚོགས།༽

གཙུག་སྡེ་དང་ལམ་
ལུགས་ ལེགས་
བཅོས ་ཀྱི ་ དོ ན ་ ལུ ་ 
བརྗེ་སོར་ལས་རིམ། 
༼སྔོན་འགོག་དང་ 
མི་མང ་ཤེས་ཡོན༽

༡༡.༣༠༠
༢༠༠༨ ཟླ་ 
༣ པ་ལས་ 
༢༠༡༠ ཟླ ༣ 
པ་ཚུན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གྱི་ དྲང་སྤྱོད་
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ གོང་འཕེལ་བཏང་
སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ་ དང་
པ་དེ་ ༢༠༠༩ ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
༢༠༠༧ ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣང་
དབྱེ་ཞིབ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
རྒྱལ ་ཡོངས ་ངན་ལྷད་ཟློག ་ཐབས ་ཀྱི ་ཐབས ་
བྱུས་སྐོར་ ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡུ་ཨེན་ཌི་
པི་གི་ གྲོགས་རམ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ཡི།

ཐིག་ཁྲམ ༢.༤: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་མཉམ་རོགས་གཙོ་བོ་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་མི་ཚུ་གི་ཁ་གསལ།
 ༢༠༠༦ - ༢༠༡༥། 
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༣ ཨེ་ཌི་བི། དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་
ལས་རིམ་བརྩམ་ནི་
དང་ བསྟར་སྤྱོད་
འབད་ནི།

༡༥.༠༠༠
༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ 
པ་ལས་ ༢༠༡༢ 
ཟླ་ ༡༢ པ་
ཚུན།

༼༡༽ དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་མོ་བཏབ་ བཟོ་བཀོད་
འབད་དེ་ འགོ་བཙུགས་ཡོད། མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་
ནང་ ལམ་ལུགས་དང་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་ རྩ་
བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོད། 
༼༢༽ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ལས་སྤྱོད་དང་ འཆར་གཞི་འགྱུར་བ་
ནང་ སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་ཡོད།
༼༣༽ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྤྱི་
དོན་བཟོ་ཡི།
༼༤༽ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ ཐབས་བྱུས་བརྩམས་
ཡོད།
ཨང་ ༣ པ་དང་ ༤ པའི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཐེབས་འབད་
དགོཔ་ཡོད། དེའི་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་
དང་ འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོཔ་ཡོད། དེའི་སྐོར་
ལས་ ཨེ་ཌི་བི་དང་གཅིག་ཁར་ ལོ་རྒྱུས་སླབ་དོ།

༤ ཌེ་ནི་ཌ།
ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལྕོགས་
གྲུབ་གོང་འཕེལ།

༥.༠༠༠
༢༠༠༦ ཟླ་ ༩ 
པ།

ལས་སྤྱོད་ལག་དེབ་ ཟིན་འབྲི་འཐབ་ཡོད། མཉམ་
རོགས་ལས་སྡེའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་
ཡོད།

ཞི་གཡོག་ནང་ ཀུན་
སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་ 
འཛིན་སྐྱོང་ལས་རིམ།

༨.༥༠༠
༢༠༡༡ ཟླ་ 
༧ པ་ལས་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ 
པ་ཚུན།

འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་
སྡེ་གསུམ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཅིག་ཨིན། 
༢༠༡༡ ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་
སྐོར་ གློག་ལམ་ཐོག་གི་སློབ་སྦྱོང་ འགོ་བཙུགས་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆ་ཤས་ཅིག་ ཞི་གཡོག་ལམ་ལུགས་
ཀྱི་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ གཅིག་བསྒྲིལ་འབད་
ཡོད།
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་མི་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ལྕོགས་
གྲུབ་ ཡར་དྲག་བཏང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མ་འོངས་ཡུན་
བརྟན་གྱི་ལས་རིམ་གཞན་ཡང་ཡོད།
ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ ཕྱིར་འཐོན་འབད་དེ་ ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་གིས་ 
འགན་ཁག་འབག་ཡོདཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་ ༢ པ།
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སྤྱི་ཚོགས་དང་ དྲང་
ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ནང་ 
ཀུན་སོྤྱད་དང་དྲང་སོྤྱད་ 
འཛིན་སྐྱོང་ལས་རིམ།

༥.༦༧༥
༢༠༡༣ ཟླ་ 
༡༡ པ་ལས་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ 
པ་ཚུན།

སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ དྲང་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་སྐོར་ གློག་ལམ་ཐོག་གི་
སློབ་སྦྱོང་ འགོ་བཙུགས་ཡོད། 

འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་
དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་ཅི།

༥༥ ནེ ་ དར་ལེནསི ་
གཞུང་།

ཁྲིམས ་ལུགས ་ལུ ་
བརྟེན་ཏེ་བདག་སྐྱོང་
གི་དཀའ་ལས་མར་
ཕབ།

༢.༠༧༩
༢༠༠༧ ཟླ ༣ 
པ་ལས་ ༢༠༠༨ 
ཟླ་ ༨ པ་ཚུན།

ཨེསི་སི་ཨེམ་ ལག་ལེན་འཐབསྟེ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ལས་དོན་སྤྱི་བསྡོམས་ཀྱི་
སྡེ་ཚན་ཅིག་ལུ་ སྣ་མང་ལམ་ལུགས་དང་ ཁྲིམས་
ལུགས་མང་མི་ལུ་༼གསར་རྙིང་༽ བརྟེན་པའི་ འགྲོ་
སོང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ཨར་ཨའི་ཨེ་ནང་ གཅིག་བསྒྲིལ་འབད་ཡི།

དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་ཐམ་དང་ ཚོང་གི་ཆོག་ཐམ་ 
སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་ཉོགས་མེད་སྤྲོད་ནི་ལུ་ ཨེསི་སི་ཨེམ་ 
མོ་བཏབ་འབད་ཡི།

ཚོང་མགྲོན་པའི་ཞབས་ཏོག་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོན་
ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་
འཛིན་ལུ་ དངུལ་ས་ཡ་ ༠.༠༨༢ བྱིན་ཡི།

༦ རྒྱ་གར་གཞུང་། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་
ཚང་བཟོ་སྐྲུན།

༧༡.༠༥༠
༢༠༠༨ ཟླ་ ༧ 
པ་ལས་ ༢༠༡༣ 
ཟླ་ ༦ པ་ཚུན།

ཡིག་ཚང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ པ་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། ཡིག་ཚང་འདི་ 
ཟད་འགྲོ་གང་འཇམ་ཐོག་ལས་རྐྱབ་མི་ དག་པ་ཅིག་
གི་གྲངས་སུ་ཨིནམ་ད་ ལཱ་འབད་སའི་གནས་སྟངས་ 
བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད།
 
འགོ་ཐོག་གི་སྔོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༨.༠༥༠ 
ཨིན་མི་དེ་ ས་ཡ་ ༧༡.༠༥༠ ལུ་ ཡར་འཕར་སོང་ཡི།
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༧ ཨེསི་ཌི་སི། མི་མང་ཞབས་ཏོག་
བཀྲམ་སྤེལ་ཡར་དྲག།

༣.༨༥༠ ༢༠༠༧ ཟླ་ 
༣ པ་ལས་ 
༢༠༠༨ ཟླ་ ༦ 
པ་ཚུན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁེ་གྱོང་ཅན་
ཚུ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ རྒྱ་གར་ཧའི་ད་ར་
བཱད་ ལེགསལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ལྟེ་བ་ལས་ འཕྲུལ་
རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད་
དང་ མི་མང་དཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ 
བརྩམ་ནིའི་ལཱ་འབད་ཡི། གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་དང་ 
གཞུང་ལས་གཞུང་ལུ་ཟེར་མི་འདི་ འབད་བརྩོན་འདི་
དང་ ཨེསི་སི་ཨེམ་གྱི་ ཐོན་འབྲས་ཨིན།

ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་
ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ 
རྩ་བརྟན་བཟོ ་ནིའི་
རྒྱབ་སྐྱོར།
ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་
འདི་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་
བཟོ་ནི།
མི ་ སེར་ གྱི ་ འབད་
བརྩོན་བཟོ་ནི། 
བློ ་གཏད་ཅན་དང་ 
ཕན ་ ནུས ་ ཅན ་ གྱི ་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཅིག་བཟོ་
ནི།

༡༡༦.༠༠༠
༢༠༠༨ ཟླ་ ༧ 
པ་ལས་ ༢༠༡༣ 
ཟླ་ ༩ པ་ཚུན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་
འདི་ རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ རྩ་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ འོག་གི་ཚུ་ 
འགྲུབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡི་:
༼༡༽ མི་སྡེ་གིས་ མི་མང་འཚོ་བའི་གཞི་རྩ་ཚུ་ རྒྱ་
ཆེཝ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ངན་ལྷད་ལུ་ རྒྱབ་
འགལ་འབདཝ་ཨིན། ༼འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཡོད༽
༼༢༽ ངན་ལྷད་ཟོླག་ཐབས་སྐོར་ ལས་སྡེའི་འཆར་
གཞི་དང་ མི་མང་དང་ སྒེར་སྡེའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ 
གཙོ་གཞུང་སྦེ་ བཙུགས་ཡོད། ༼ཤུལ་མའི་དོན་ལུ་ 
འཆར་གཞི་ཅིག་བརྩམ་པའི་བསྒང་ཡོད༽
༼༣༽ འཇིགས་སྣང་དང་ དགའ་མཐུན་མེད་པའི་ 
ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ རྩོད་བཤེར་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་ཚུ་ བཀག་ཐབས་འབད་
ཚུགས་ཅི། ༼འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཡོད༽ 
༼༤༽ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ བློ་
གཏད་ཅན་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་
སྦེ་ གནས་ཏེ་ཡོད།
ལས་འགུལ་དེ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་:
- ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ གློག་ཐོག་ཞུ་ཡིག་
ངོས་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ ༡.༦ བྱིན་ཡི།
- ནང་འཁོད་རྩིས་ལས་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་
དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ ༥.༩༠༠ དང་ གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧.༠༥༠ བྱིན་ཡི།

དོན་ཚན་ ༢ པ།
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  ད མ ང ས ་ ག ཙོ ་
ག ཞུ ང ་ གི ་ ལ ས ་
རིམ། ༼ཌི་ཇི་+༽

༡༠༠.༦༦༢ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ 
པ་ལས་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༧ པ་ཚུན།

རེ་བ་བསྐྱེད་མི་ཐོན་འབྲས་ཚུ་ཡང་:
༡༽ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ བློ་
གཏད་ཅན་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་སྦེ་
གནས་ནི།
༢༽ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༨ འདི་ 
གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།
༣༽ དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ མི་
སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ འགན་ཁག་སྒྲིང་སྒྲིང་འབག་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།

ལས་འགུལ་འདི་མཐར་འཁྱོལ་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ལུ་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ བློ་གཏད་
ཅན་དང་ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་སྦེ་གནས་
དགོཔདང་ བི་ཊི་ཨའི་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་མི་ མི་
སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཅིག་གནས་དགོ།་ བི་ཨའི་ཇི་འདི་ 
འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ གཞིས་གནས་སླར་གསོ་
དང་ ཁྲིམས་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ ཁྲིམས་མཐུན་བཀག་
ཆའི་བསྐྱར་ཞིབ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ལུ་ ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་མི་སྦེ་གནས་
དགོཔ་ཚུ་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་འཆར་དངུལ་གྱི་དཔྱ་བགོ་འདི་:
༡༽ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་: དངུལ་
ཀྲམ་ ༧༣,༣༠༢,༠༠༠.༠༠ དང་
༢༽ ཨེསི་ཌི་སི་བརྒྱུད་དེ་ ༼བི་ཊི་ཨའི་དང་ ཇེ་ཨེ་
བི་ བི་ཨའི་ཇི༽ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢༧,༣༦༠,༠༠༠།
ལས་རིམ་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ དྲང་
སྤྱོད་འདི་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་ བཙུགས་ནི་དང་ གཙུག་
སྡེ་གཙོ་བོ་ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཐོག་ 
ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལུ་ བཟོ་
བཀོད་འབད་ཡི། 

ལས་རིམ་འདི་ ལོ་རིམ་ ༢ པའི་བསྟར་ནང་ཡོད། 



62

ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

རོགས་ཚུ་གིས་ འབྲུག་ལས་རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་ད་ མ་དངུལ་གྱིས་
ལང་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནིའི་ལཱ་དེ་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་ ག་
དེ་སྦེ་ འབད་ཚུགས་ག་མནོ་བའི་ ཚ་གྱང་སྦོམ་ཡོད། དམིགས་
བསལ་དུ་ ཨེསི་ཌི་སི་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ པའི་ནང་
ལས་ རྒྱབ་ཤུད་རྐྱབ་ནིའི་ཚོད་འདུག།

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དང་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་
གཏང་ནི་ལུ་ གཞུང་གིས་ བརྩོན་ཤུགས་འདི་ འཕྲོ་མཐུན་དེ་རང་
བཞག་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོ། གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ 
ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་ཐབས་ལམ་དང་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་རྩ་བརྟན་
བཟོ་ནི་དེ་ གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་ བཙུགས་
ནི་ལུ་ དྲག་པོའི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་གུ་ རྒྱུ་དངུལ་གྱི་
ཐད་ལུ་ མ་དངུལ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ དུས་ཚོད་དང་ གཅེས་
སྐྱོང་ཚུ་ཡང་གནང་དགོ།  ད་རེས་ནངས་པར རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ 
ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་ མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ མ་དངུལ་ཚུ་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་དེ་ གཏང་བཞིན་ཡོད། འཛམ་
གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་སྐྱོང་བརྡ་སྟོན་
སྙན་ཞུ་ ༼༡༩༩༦-༢༠༡༣༽ ནང་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་མིའི་ནང་ 
འབྲུག་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཚད་འཛིན་
འབད་ནི་ལུ་ ནུས་ཤུགས་ཆུང་ཙམ་ ཡང་ན་ རྩ་ལས་མིན་འདུག་
ཟེར་ཨིན་མས། ༼པར་རིས་ ༡.༢ དོན་ཚན་ ༢ པ་གཟིགས་
༽ ངན་ལྷད་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་ ཆེ་རིམ་འགོ་
ཁྲིདཔ་ཚུ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ངན་ལྷད་དང་ ཚུལ་མིན་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་
ལུ་ བཟོད་བསྲན་མེད་པའི་ བྱ་སྤྱོད་ཙམ་ཅིག་ སྟོན་ནི་མེད་པར་ 
དུས་ཐོག་ལུ་ དཀའ་ཐུབ་ཅན་དང་ གཡོ་ཚུལ་མེད་པའི་ དང་ལེན་
དྲག་པོའི་སྒོ་ལས་ དཔེ་ཡང་དག་སྟོན་ཐོག་ལས་ བཀག་དགོཔ་
ཨིན། དེ་མིན་པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་བྱུང་སྟེ་ 
བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་འཐོན་འོང་། ཕྱི་ཁ་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་
སྦོམ་བསྐྱེད་རུང་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་ ཕན་ཐོགས་མ་གཏོགས་
མི་འོང་།

གཞུང་དང་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
འདི་ མཁོ་གལ་མེདཔ་ཅིག་ལུ བསྒྱུར་གཏང་ནིའི་ ཕྱག་ལཱ་གནང་
དགོ་ ཡང་ན་ ལྟ་རྟོག་པ་ཙམ་ཅིག་ལུ་ བསྒྱུར་གཏང་དགོ། དེ་
ཡང་ འབད་མ་ཚུགས་པའི་དཔེ་མི་སྲིད། མཁྱེན་རྒྱ་ཆེའི་དབུ་ཁྲིད་
ལྡན་པའི་ཁར་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ ཆོས་བཤད་གནང་སྟེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་མི་༼དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་འབད་དགོཔ་འདུག༽ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་
ཀུ་འདི་གིས་ འབད་རང་འབད་ཚུགས། དྲང་ཁྲིམས་དང་ དྲང་

སྙོམས་ བདེ་སྲུང་ ཕན་ཚུན་བརྟེན་འབྲེལ་ མཐུན་ལམ་ ཤེས་
རབ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་བཅུད་ཚུ་གི་ དགའ་སྐྱིད་རྩ་བརྟན་བཟོ་
ཚུགས་པའི་ཁར་ ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་དང་ སྤྱི་
གཡོག་པའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་ གཞི་རྟེན་ངོ་མ་ཡང་ སྙིང་
བཅུད་དེ་ཚུ་རང་ཨིན།   

 ལཱ་གི་ས་ཁོངས་གནས་སྟངས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བ་: ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་མཐུན་རྐྱེན།

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ འགོ་ཐོག་བསྒང་གི་སྔོན་རྩིས་འཆར་དངུལ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༨.༠༥༠ གི་ཐོག་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡིག་ཚང་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་ མ་དངུལ་བྱིན་
ཡི། སྒྲིང་ཁྱིམ་བསྒྲུབས་པའི་བསྒང་ལས་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ ༧༡.༠༥༠ ལུ་ འཛེགས་སོ་ནུག། སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་དེ་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ལས་ ཡིག་ཚང་དེ་ནང་ ལཱ་འབད་ནི་འགོ་
བཙུགས་ཅི། སྒྲིང་ཁྱིམ་དེ་ ཟད་འགྲོ་གང་འཇམ་གྱི་ཐོག་ལས་རྐྱབ་
མི་ དག་པ་ཅིག་གི་གྲངས་སུ་ ཚུད་ནི་ཨིན་རུང་ ལཱ་འབད་ནིའི་
གནས་སྟངས་ བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད། འགྱམ་ཐོག་ནང་མཆོད་བཤམ་
དང་ འོག་ཐོག་ལུ་སེམས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ཞི་ནིའི་ མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་མི་
དེ་གིས་ དཀའ་ཐུབ་ཆེ་ཞིང་ སེམས་འཚུབ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་
ནང་ལས་ ནང་སེམས་དང་ ཕྱིའི་ལུས་གཉིས་ལུ་ ངལ་བསང་བྱིན་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཨིན། གཙུག་སྡེ་འདི་གིས་ དེའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་ལུགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོཔ་ཡོད། 

གཞུང་གིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡང་ ས་ཆ་ཅིག་གནང་སྟེ་ཡོད། 
དེ་ཁར་ཁྱིམ་ཅིག་རྐྱབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྡོད་ཁྱིམ་དང་ བཟའ་
འཐུང་ ལཱ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་བརྙ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་
སྦོམ་གནས་མི་དེ་ སྲུང་བཞག་འབད་ཚུགས་ནི་མས།
 
ཁྱིམ་དེ་རྐྱབ་ནིའི་མ་དངུལ་དང་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ ༦ པའི་ནང་ལས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དྲན་ཤེས་
ཅན་འབད་དེ་ དཔེའི་ཐོག་ལུ་སྟོན་དགོ་མི་དེ་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་རེ་རེ་
བཞིན་དུའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ དྲང་སྤྱོད་དང་ 
ཁྱད་རིག་ སྙིང་སྟོབས་ རང་དོན་སྤང་ནི་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། དགག་

དོན་ཚན་ ༢ པ།
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ཐིག་ཁྲམ ༢.༥: སྤྱི་ལོ ་༢༠༠༦ ཟླ་ ༡ པ་ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པ་ཚུན་གྱི་ འཆར་དངུལ་དང་ཟད་གྲོན། 

ལོ།
མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས།

འཆར་དངུལ། ༼དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡའི་ནང༽

བསྡོམས།

ཟད་གྲོན། ༼དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡའི་ནང་༽

བསྡོམས།

ལྷག་ལུས། 
༼དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡའི་
ནང་༽རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། རྒྱུན་སྐྱོང་། སྒྲུབ།

༢༠༠༦༼ཟླ་ 
༡ པ་ལས་
ཟླ་ ༦ པ་
ཚུན།

འབྲུག་གཞུང་། ༣.༠༡༨ ༧.༦༣༧ ༡༠.༦༥༥ ༡.༧༡༥ ༥.༨༥༢ ༧.༥༦༧

ཡུ་ཨེན་ཌི་པི། ༠.༥༩༢ ༠.༣༠༠ ༠.༨༩༢ ༠.༢༧༡ ༠.༣༠༠ ༠.༥༧༡

བསྡོམས། ༣.༦༡༠ ༧.༩༣༧ ༡༡.༥༤༧ ༡.༩༨༦ ༦.༡༥༢ ༨.༡༣༨ ༣.༤༠༩

༢༠༠༦-
༢༠༠༧

འབྲུག་གཞུང་། ༦.༨༨༧ ༠.༩༠༠ ༧.༧༨༧ ༥.༢༧༡ ༠.༠༩༨ ༥.༣༦༩

ཡུ་ཨེན་ཌི་པི། ༡.༡༡༨ ༠.༧༠༧ ༡.༨༢༥ ༠.༩༡༢ ༠.༦༠༢ ༡.༥༡༤

ཌེ་ནི་ཌ།  ༥.༠༠༠ ༥.༠༠༠ ༢.༨༡༤ ༢.༨༡༤

ཨེསི་ཌི་སི།  ༡.༥༠༠ ༡.༥༠༠  ༠.༠༡༧ ༠.༠༡༧

བསྡོམས། ༨.༠༠༥ ༨.༡༠༧ ༡༦.༡༡༢ ༦.༡༨༣ ༣.༥༣༡ ༩.༧༡༤ ༦.༣༩༨

༢༠༠༧-
༢༠༠༨

འབྲུག་གཞུང་། ༩.༠༩༠ ༢.༩༣༡ ༡༢.༠༢༡ ༨.༤༩༧ ༡.༩༣༠ ༡༠.༤༢༧

ཡུ་ཨེན་ཌི་པི།  ༤.༠༠༠ ༤.༠༠༠  ༢.༤༧༣ ༢.༤༧༣

ཌེ་ནི་ཌ།  ༢.༥༠༥ ༢.༥༠༥  ༢.༠༣༡ ༢.༠༣༡

ཨེསི་ཌི་སི།  ༣.༨༥༠ ༣.༨༥༠  ༣.༢༦༣ ༣.༢༦༣

བསྡོམས། ༩.༠༩༠ ༡༣.༢༨༦ ༢༢.༣༧༦ ༨.༤༩༧ ༩.༦༩༧ ༡༨.༡༩༤ ༤.༡༨༢

༢༠༠༨-
༢༠༠༩

འབྲུག་གཞུང་། ༡༤.༡༣༦ ༣.༥༧༡ ༡༧.༧༠༧ ༡༢.༦༧༠ ༡.༦༧༦ ༡༤.༣༤༦

ཡུ་ཨེན་ཌི་པི།  ༩.༩༢༥ ༩.༩༢༥  ༦.༧༡༦ ༦.༧༡༦

ཨེསི་སི་ཨེམ། 
༼ནེ་དར་
ལེནསི༽

༠.༨༠༠ ༠.༨༠༠ ༠.༦༡༨ ༠.༦༡༨

ཨེསི་ཌི་སི།  ༩.༥༠༠ ༩.༥༠༠  ༨.༩༣༡ ༨.༩༣༡

རྒྱ་གར་གཞུང་  ༢༥.༠༠༠ ༢༥.༠༠༠  ༠.༨༠༦ ༠.༨༠༦

བསྡོམས། ༡༤.༡༣༦ ༤༨.༧༩༦ ༤༨.༧༩༦ ༡༢.༦༧༠ ༡༨.༧༤༧ ༣༡.༤༡༧ ༡༧.༣༧༩

༢༠༠༩-
༢༠༡༠

འབྲུག་གཞུང་། ༢༣.༠༨༦ ༠.༦༨༦ ༢༣.༧༧༢ ༢༡.༩༦༢ ༠.༦༧༧ ༢༢.༦༣༩

ཨེ་སི་སིཀེ་ཨའི་
སི་ཨེ་ སི ༤.༦༠༧ ༤.༦༠༧ ༡.༤༥༢ ༡.༤༥༢

ཨེསི་ཌི་སི། ༡.༢༠༠ ༡༤.༡༥༠ ༡༥.༣༥༠ ༠.༩༥༥ ༩.༢༥༠ ༡༠.༢༠༥

རྒྱ་གར་གཞུང་  ༡༥.༨༣༡ ༡༥.༨༣༡  ༨.༢༧༠ ༨.༢༧༠

བསྡོམས། ༢༤.༢༨༦ ༣༥.༢༧༤ ༥༩.༥༦༠ ༢༢.༩༡༧ ༢༥.༤༨༢ ༤༨.༣༩༩ ༡༡.༡༦༡
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༢༠༡༠-
༢༠༡༡

འབྲུག་གཞུང་། ༢༦.༡༤༨ ༠.༦༠༠ ༢༦.༧༤༨ ༢༢.༩༥༩ ༠.༡༧༧ ༢༣.༡༣༦

རྒྱ་གར་གཞུང་ ༣༢.༠༠༠ ༣༢.༠༠༠ ༡༥.༥༨༢ ༡༥.༥༨༢

ཨེསི་ཌི་སི། ༣.༠༧༥ ༡.༤༥༢ ༡༧.༧༥༩ ༡.༦༢༧ ༡༣.༢༤༤ ༡༤.༨༧༡

བསྡོམས། ༢༩.༢༢༣ ༤༧.༢༨༤ ༧༦.༥༠༧ ༢༤.༥༨༦ ༢༩.༠༠༣ ༥༣.༥༨༩ ༢༢.༩༡༨

༢༠༡༡ - 
༢༠༡༢

འབྲུག་གཞུང་། ༢༦.༣༧༢ ༧.༣༥༠ ༣༣.༧༢༢ ༢༦.༠༣༨ ༢.༤༧༣ ༢༨.༥༡༡

རྒྱ་གར་གཞུང་  ༢༥.༥༠༠ ༢༥.༥༠༠  ༢༤.༦༡༤ ༢༤.༦༡༤

ཨེསི་ཌི་སི། ༤.༩༧༩ ༡༥.༣༩༠ ༢༠.༣༦༩ ༢.༧༠༨ ༡༣.༡༧༣ ༡༥.༨༨༡

ཌེ་ནི་ཌ། ༡.༠༥༧ ༡.༠༠༠ ༢.༠༥༧ ༠.༨༤༣ ༠.༡༤༨ ༠.༩༩༡

བསྡོམས། ༣༢.༤༠༨ ༤༩.༢༤༠ ༨༡.༦༤༨ ༢༩.༥༨༩ ༤༠.༤༠༨ ༦༩.༩༩༧ ༡༡.༦༥༡

༢༠༡༢ - 
༢༠༡༣

འབྲུག་གཞུང་། ༣༤.༣༧༧ ༠.༥༤༤ ༣༤.༩༢༡ ༣.༣༢༥ ༠.༥༤༣ ༣.༨༦༨

རྒྱ་གར་གཞུང་  ༢༡.༧༧༩ ༢༡.༧༧༩  ༢༡.༧༧༩ ༢༡.༧༧༩

ཨེསི་ཌི་སི། ༢.༥༡༡ ༤༩.༦༨༢ ༥༢.༡༩༣ ༢.༢༦༩ ༡༩.༦༤༠ ༢༡.༩༠༩

ཌེ་ནི་ཌ།  ༠.༡༠༠ ༠.༡༠༠  ༠.༠༡༡ ༠.༠༡༡

བསྡོམས། ༣༦.༨༨༨ ༧༢.༡༠༥ ༡༠༨.༩༩༣ ༣༥.༥༩༤ ༤༡.༩༧༣ ༧༧.༥༦༧ ༣༡.༤༢༦

༢༠༡༣ - 
༢༠༡༤

འབྲུག་གཞུང་། ༣༣.༧༥༡ ༥.༣༦༦ ༣༩.༡༡༧ ༣༢.༧༥༨ ༥.༢༠༨ ༣༧.༩༦༦

ཌེ་ནི་ཌ།  ༡.༠༥༠ ༡.༠༥༠  ༠.༨༦༤ ༠.༨༦༤

ཨེསི་ཌི་སི། ༣.༣༦༩ ༧༧.༤༢༤ ༨༠.༧༩༣ ༡.༧༦༤ ༦༣.༡༨༡ ༦༤.༩༤༥

བསྡོམས། ༣༧.༡༢༠ ༨༣.༨༤༠ ༡༢༠.༩༦༠ ༣༤.༥༢༢ ༦༩.༢༥༣ ༡༠༣.༧༧༥ ༡༧.༡༨༥

༢༠༡༤-
༢༠༡༥
ཟླ་༢ པ་
ཚུན། 

འབྲུག་གཞུང་། ༣༨.༡༤༩ ༤.༧༨༦ ༤༢.༩༣༥ ༢༧.༨༤༩ ༣.༦༡༤ ༣༡.༤༦༣

ཌེ་ནི་ཌ།  ༢.༦༠༢ ༢.༦༠༢  ༢.༦༠༢ ༢.༦༠༢

ཨེསི་ཌི་སི། ༨.༡༤༦ ༣༩.༠༡༠ ༤༧.༡༥༦ ༣.༧༣༩ ༢༢.༠༣༨ ༢༥.༧༧༧

བསྡོམས། ༤༦.༢༩༥ ༤༦.༣༩༨ ༩༢.༦༩༣ ༣༡་༥༨༨ ༢༨.༢༥༤ ༥༩.༨༤༢

བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ གཙུག་སྡེ་འདི་ལུ་ མི་མང་གི་བློ་གཏད་
དང་ ཡིད་ཆེས་དེ་ཡང་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། འདི་ཚུནི་
རང་བཞིན་གྱིས་ འབྱུང་ནི་མེད། ཕུགས་འཆར་དང་ དམིགས་
དོན་ ཁྱད་བཅུད་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་ གསལ་བཤད་ཚུ་
ཡང་ རང་བཞིན་གྱིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་མེད། གསལ་བཤད་
འདི་ཚུ་ འབྲི་ནི་དང་སླབ་ནི་དེ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཨིན་རུང་ འགྲོ་བ་
མི་དང་ མིའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ རང་གིས་ངོ་མ་
སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་ ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་ ལམ་སྲོལ་ནང་
བཙུགས་ནི་དེ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་མེད། དེ་གི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་

ཁ་ཐུག་ལས་ དྲན་ཤེས་ཅན་དང་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ སྤྱི་རུབ་
ཀྱི་ བརྩོན་ཤུགས་དགོ་ནི་དང་ བྱ་རིམ་དེ་ཡང་ གནས་རིམ་མཐོ་
ཤོས་ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གསོ་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འདི་འབདཝ་དྲག་ག་ 
བཤོལཝ་དྲག་ག་ཟེརབའི་ གདམ་ཁ་རྩ་ལས་མེད། མཐའ་ཡས་
པའི་དོ་འགྲན་གྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཆེན་པོའི་སྦུག་ན་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་མཚོ་
གླིང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་ གནས་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་ཡོད་རུང་ འབད་མ་
ཚུགསཔ་མེད།།

དོན་ཚན་ ༢ པ།
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དོན་ཚན་ ༣ པ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་: བརྡ་སྐུལ་མཐའ་མ།

འབྱུང་ཚོད་ཡོད་པའི་ བཀག་འཛིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ། ༦༩ 

“ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གཙོ་རིམ་ གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ 
དགའ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་ མཐུན་ལམ་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་སྡེ་ཅིག་བཟོ་ནིའི་ 
འཆར་སྣང་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ གཙུག་སྡེ་འདི་ བློ་གཏད་ཅན་དང་ ཡིད་ཆེས་ཅན་ ཕན་
ནུས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་རྒོལ་
འབད་ནི་ལུ་དགོས་མཁོ་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  དེའི་སྙིང་བཅུད་ནང་ རང་དོན་སྤངས་
ཏེ་ གུས་ཞབས་ལྡན་པའི་ ཁྱད་རིག་ལས་བྱེདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྱད་རིག་ཅན་ཚུ་ལུ་ 
མི་མང་གིས་ བློ་གཏད་དང་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་ལམ་
སྲོལ་ཅིག་་ཨིན། དམིགས་ཡུལ་དེ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཡོད”
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ནང་ གནོད་ཉེན་ཅན་གྱི་ཧམ་འཛུལ་བྱུང་་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༡༠ གྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་ “ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རང་དབང་ལས་སྤྱོད་ཀྱི་དོ་འགྲན་” ཟེར་བའི་དོན་
ཚན་སོ་སོ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་
ལེགས་ཤོམ་དང་ དེ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་ འགག་བཤེར་དང་ཚད་
མཉམ་ཚུ་བརྩིས་པའི་ གཞུང་གི་འདོད་ཚུལ་ལུ་ རྩོད་འགྲན་འབད་
དེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༣ གྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་
ནང་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ཁ་སྐོང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཤུལ་
མམ་དེ་ནང་ བཱ་སལ་གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་ལས་ མཁས་མཆོག་སྡེ་
ཚན་ཅིག་གིས་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ “འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ལས་འགན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་བརྟག་ཞིབ” ཟེར་མི་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོད་པའི་ཞིབ་འབྲས་ཚུ་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ 
༡༢ ཀྱི་ ཆོད་ཡིག་ ༦.༤ ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་
ལུ་ ངན་ལྷད་བཀད་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགན་དབང་དང་ལས་
འགན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་དེ་
ལུ་མི་སྟོབས་བདག་སྐྱོང་གི་རང་དབང་ཧྲིལ་བུམ་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ རྩ་
ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་ཚུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀོད་
བྱ་གནང་ཡི།  བཀོད་བྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་དང་གཅིག་
ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཅི། ༼ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་དང་གཅིག་
ཁར་མེན་མི་དེ་ཡང་ མི་སྟོབས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ཚོགས་ཆུང་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ནང་དོགས་ཀྱི་གོ་བརྡ་ཡོདཔ་ཨིན་མས༽ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ པའི་ནང་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ གྲོས་འབུལ་དོན་ཚན་ཁག་ ༧ དང་བཅས་པའི་སྙན་
ཞུ་ཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལུ་ཕུལ་ཡི། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
འདུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༢ ཀྱི་ཆོད་ཡིག་ 
༡༡.༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ ཕན་ཚུན་གྲོས་བསྟུན་
ཐོག་ལུ་ མི་སྟོབས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ དཀའ་ངལ་
སེལ་དགོ་པའི་བཀོད་བྱ་གནང་ཡི།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༧ པའི་དོན་ཚན་ ༡ 
པའི་ནང་ “ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཅིག་ཡོད་དགོཔ་དང་
་་་་ དེ་ཡང་རང་དབང་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིན་དགོ།” ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་
འཛིན་གྱིས་ དེ་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ག་ཅི་ནང་ཡང་
མེད་པའི་ མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་ དཔེ་བཟང་པོ་རུང་བའི་ 
དགོངས་དོན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་
ཟིན་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཁོ་རའི་དཔེ་དེབ་ མགོ་
མིང་ “འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་: གཞི་རྩ་དང་ལྟ་བ་” ཟེར་མིའི་
ནང་ དེ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ “དོན་ཚན་འདི་གིས་ ༼དོན་
ཚན་ ༡ པ༽ རང་དབང་ཅན་གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཅིག་ ཁྲི་འཛིན་ཅིག་གིས་ འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ འཐུས་མི་ 
༣ དང་བཅསཔ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་གནངམ་ཨིན། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་
གྱི་འདུས་ཚོགས་ གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་དེ་ཡང་ སྲིད་དོན་དང་ ཡང་ན་ སྐུལ་དབང་གཞན་ལས་ 
ཉེན་སྐྱོབ་ཡོད་པའི་ རང་དབང་འདུས་ཚོགས་ཅིག་ཨིན། རང་
དབང་འདི་ རང་གི་སྒྲིག་འགན་ཚུ་ འཇིགས་སྣང་དང་ དགའ་
མཐུན་མེད་པར་འགྲུབ་ནི་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། ངན་
ལྷད་ཀྱི་རྣམ་པ་ ཡོད་ཚད་གཅིག་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་ དབང་
ཆ་ཧྲིལ་བུམ་ ལྷན་ཚོགས་དེ་ལུ་ཡོད། དགོངས་དོན་འདི་གིས་ 
ལྷན་ཚོགས་དེ་ལུ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་
འབད་ནི་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་སྟོན་ནིའི་ དབང་ཚད་
གནངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་པའི་ “འབོརན་གསེར་བ་ཕངས་ འབགན་རི་བ་ལྕི་
བའི་” འགན་ཁུར་གྱི་ དབང་ཚད་ཅིག་ཨིན།”

དགོངས་དོན་དེ་ གལ་ཅན་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ག་ནི་བ་ རྩ་ཆེའི་འགན་དབང་ཅིག་གནང་ནུག། 
དེ་འབདཝ་ད་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་གིས་ རང་དབང་ངེས་བདེན་
གནང་བའི་འགན་ལེན་དང་ དེའི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་གནང་སྟེ་ཡོད་
རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་
སྡེ་དང་ དབང་འཛིན་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་ཁག་འབད་ 
དབུ་ཚུགས་རྐྱབ་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༠༧ ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་
ལུ་ཕུལ་མི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ ཨུ་
ཚུགས་བསྐྱེད་དེ་རང་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་

དོན་ཚན་ ༣ པ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་: བརྡ་སྐུལ་མཐའ་མ།
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

དེ་བསྒང་གི་དུས་སྐབས་ཅིག་ནང་ ལྷན་འཛིན་ཚུ་མ་གཏོགས་པའི་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་དེ་ལུ་ རང་དབང་
དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་ སླབ་མི་ཡང་ཐོན་ཡི། ༼ཡང་ཅིན་ ད་
ལྟོ་ཡང་དེ་སྦེ་མནོ་དོ་འོང་༽ ༼ཁུངས་གཏུགས་: ལོ་བསྟར་སྙན་
ཞུ་ ༢༠༡༠༽ དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ད་རེས་ཁམས་རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཚུ་གི་
རང་དབང་གི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་མི་ཚུ་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་
མིན་ཅིག་ན་འདུག། སྤྱི་ཚོགས་ནང་དཔྱད་ཡིག་ཅིག་ཡོད་མི་དེའི་
ཐོག་ལས་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ལྷན་
འཛིན་ཚུ་ གོ་གནས་དེ་ནང་བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་སྐབས་ ཞི་
གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་དགོངས་དོན་ཡོད་མི་
དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་དཔའ་བཅམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འཕྲི་སྣོན་
དེ་གིས་ རང་དབང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཚུ་གིས་ 
གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་དང་ གྲོས་གཅད་ཀྱི་བྱ་རིམ་དེ་ལུ་ གནོད་ནི་
ཨིནམ་ལས་ རང་དབང་གི་གཞི་རྩ་ལས་འགལ་བ་སྦེ་མཐོངམ་
ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ གཙུག་སྡེའི་རང་དབང་
ངོ་མ་དེ་ དོན་མཐར་ཐུག་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་མི་ངོ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ལུ་
ཐུག་ནི་ཨིནམས། འཕྲལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཅིག་ ཁྲིམས་ལུགས་
བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སེལ་བ་ཅིན་ ཕུགས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་
གནོད་པ་འབྱུང་ཉེན་ཡོད། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ མོས་མཐུན་ ཡང་ན་ མང་མོས་ལུ་
གཞི་བཞག་དགོཔ་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ ཡུན་རིང་འགོར་
འོང་། ཁོང་ཞི་གཡོགཔ་ཚད་འཛིན་འབད་མི་ མི་ངོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་གཏང་འོང་
། འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འབྱུང་ནི་
ཨིནམ་ལས་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་དྲང་བདེན་མི་འོང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་
༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ཁྲིམས་
དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་
ཚོགས་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་
ཆུང་གི་བར་ན་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་པའི་སྐབས་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་
ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ དེ་བཟུམ་གྱི་
ཚ་གྱང་ཡོད་ལུགས་སྐོར་བཤད་ཅི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༣ པའི་
ཚེས་ ༡༡ ལུ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲིམ་དོན་ཚོགས་ཆུང་
དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་
ཚོགས་ཅི།  

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་གཙོ་བོ་དེ་རང་ 
ལྷན་ཚོགས་ནང་ཡོད་པའི་ འཐུས་མི་གསུམ་གྱི་བར་ན་ ལུས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འགོ་བཙུགས་ཅི། 
གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་
བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ ཟིན་འབྲི་འཐབ་ཚར་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། དེ་ནང་ལུ་མི་སྟོབས་ཀྱི་གནད་དོན་རྐྱངམ་
གཅིགགིས་མ་ཚད་པར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་་གནད་དོན་
གཞན་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ 
ཐབས་ཤེས་འདི་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ཨིན་པའི་ ངོས་
འཛིན་བྱུང་ཡི། གཞི་རྟེན་གནད་དོན་གཙོ་བོ་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་
མོའི་དགོངས་དོན་ “རང་དབང་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན” ཟེར་བའི་ 
གོ་དོན་ལེན་ཐངས་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིནམ་ལས་ ལེགས་ལྡན་
གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཡང་ དེའི་སྙན་ཞུའི་ནང་ དེ་ལུགས་
ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནུག། དེའི་སྐོར་ལས་ མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་ལུ་
ཡང་ ཡི་གུ་ཅིག་ཕུལ་ཡོད། ༼ ཟུར་སྡེབ་སྦེ་ཡོད ༽

གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་དང་རྩོད་འགྲན་ དཔེར་ན་ “ང་
བཅས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལུ་རང་དབང་བྱིན་པ་ཅིན་ གཞན་གྱིས་ཡང་དེ་
བཟུམ་ དགོ་ཟེར་སླབ་འོང་། རིམ་ལུགས་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ སྣ་
ཁག་མང་བའི་རང་དབང་རིམ་ལུགས་ སྤྲོད་ཐབས་མེད་ཟེར་བ་ལ་
སོགས་པ” དང་ དེ་ལས་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ལས་འགལཝ་མས་
ཟེར་བའི་ འཇིགས་སྣང་ལངས་མི་ཚུ་ འབྲེལ་བ་མེད་པའིལོ་རྒྱུས་
ཨིན་མ། དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རང་
དབང་ལོགས་སུ་སྤྲོདཔ་མེན་པར་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ལས་རང་ 
རང་དབང་ཨིན་པའི་འགན་ལེན་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ སྟབས་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚུ་
བཀོདཔ་ཨིན་མས། གལ་ཆེ་ཤོས་འདི་ དེའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནི་
དང་ ལས་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་ཨིན་མི་དེནི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཏོན་
ཚུགས་པའི་ ཐབས་ལམ་ལས་འདས་པ་ཨིན་མས།

ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རང་དབང་དེ་ བྱ་སྒོའི་རང་དབང་སྦེ་ གོ་བ་
ལེནམ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
ཉིན་བསྟར་བྱ་སྒོའི་ནང་ འོས་མིན་བར་གཏོགས་འབད་ནི་མེདཔ་
ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་ལྟར་ན་ བྱ་སྒོའི་རང་དབང་ཟེར་
མི་དེ་ནང་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བདག་སྐྱོང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
རང་དབང་ཚུ་གེ་ར་ཚུདཔ་ཨིན་མས། འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་རང་དབང་ 
དཔེར་ན་ མི་སྟོབས་དང་ མ་དངུལ་ཚུ་གི་ ཐག་གཅད་ནིའི་དབང་
ཚད་མེད་པ་ཅིན་ བྱ་སྒོའི་རང་དབང་དེ་ལུ་ དོན་དག་ག་ནི་ཡང་
མེདཔ་ལས་ མིག་ཏོ་ཞརཝ་ཅིག་ལུ་ མིག་ཤེལ་བྱིན་དོ་བཟུམ་
ཅིག་ཨིན།  

དོན་ཚན་ ༣ པ།
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ངག་ཡིད་གསུམ་ མཐུན་འགྱུར་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ འགྱུར་བ་མེད་
པའི་བློ་གཏད་དང་ ཆ་མཚུངས་འཆར་སྣང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ དགོས་དོན་དང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་
དོན་ལུ་ལྷོད་མེད་ཀྱི་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་མི་དང་ དེ་གི་ནང་ལས་ཡང་ 
རང་དོན་ཡེ་ནས་སྤངས་ཏེ་ལཱ་འབད་མི་དེ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་
མཐུན་འགྱུར་ལུ་གནོད་པའི་སྐབས་ འགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་
གྱི་གཙུག་སྡེ་དེ་ལུ་ ཐབས་ཆགས་འབྱུང་འོང་། 

འདས་པའི་རིང་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྔོན་འགོག་གི་འགན་དབང་དེ་ བདག་སྐྱོང་གི་
རང་བཞིན་ཨིན། འགན་དབང་དེ་ནང་ཉེས་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་
ཡོདམི་དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་དང་དབྱེ་
ཞིབ་ ཁྲིམས་བཤེར་འབད་དགོཔ་ཡོད། སྔོན་འགོག་གི་འགན་
དབང་འགྲུབ་ནི་ལུ་ རང་དབང་དེ་ ངེས་པར་དུ་མཁོཝ་མེད་རུང་ 
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་འགན་དབང་འགྲུབ་ནི་ལུ་ རང་དབང་དེ་ ངེས་པར་
དགོཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ རང་དབང་མེད་པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགན་དབང་དེ་གཉིསཔོ་ དོན་སྨིན་ཅན་
སྦེ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་གཏང་འོང་། མཉམ་བསྡོམས་ཀྱི་ཕན་ནུས་
འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ཏིག་རྐྱང་གཅིག་ལུ་ཕྱོགས་གཉིས་ཡོད་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ འགན་དབང་གཉིསཔོ་དེ་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ལུ་འགྲུབ་
དགོཔ་ཨིན།  .

 འབྱུང་ཚོད་ཡོད་པའི་ བཀག་འཛིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ།

རང་དབང་གི་གནད་དོན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷནཚོགས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ནང་འཁོད་ ཉེས་སྐྱོན་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་
མས། དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རང་གི་
བྱ་སྒོ་འགྲུབ་པའི་སྐབས་ གདོང་རྒོལ་ཆུང་བའི་ལམ་ལུ་ཞུགས་སྲིད་
ནི་ཨིན་མས། ཉེས་རྩོད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དཀའ་ཐུབ་དང་ 
དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལན་འབྱུང་སྲིད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བདག་སྐྱོང་
དང་འབྲེལ་བའི་འགན་དབང་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ ཉེས་རྩོད་དང་
འབྲེལ་བའི་འགན་དབང་དེ་ རྒྱབ་ཁར་བཞག་ནི་ཨིན་མས། རང་
དབང་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཙོ་བོ་དྲག་རིམ་
ཚུ་གི་རྩོད་རྙོགས་ནང་ མངམ་གནོད་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཉམ་ཆུང་
ཚུ་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུངམ་ད་ ག་གིས་ཡང་ ཚ་གྱང་ལང་མི་མིན་
འདུག། མི་སྦོམ་དང་དབང་ཚད་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཉེས་རྩོད་ཀྱིས་ཞིབ་
དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ མི་དེ་ཚུ་དཀའ་ངལ་ལས་མ་ཐར་ཚུན་
ཚོད་ སྐུལ་དབང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ཉེན་ཡོད།  འདྲ་མཉམ་
མེད་ནི་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལཱ་འབད་
མི་ཚུ་ འགན་དབང་འགྲུབ་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ ཁོང་གི་དྲན་
ཤེས་ལུ་གནོད་འོང་།  སྒྱིད་ལུག་དང་བག་གཡེང་བྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་

ཏེ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནིའི་ཆེད་དུ་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་འདི་གི་ 
ནུས་ཤུགས་ལུ་ཐོ་ཕོག་འོང་། 

ཕྱིའི་སྐུལ་དབང་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
འདི་ ནུས་ཤུགས་མེདཔ་བཟོ་འོང་། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ མི་སྟོབས་དང་མ་
དངུལ་ཚུ་གི གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དབང་ཆ་དེ་ཡང་ ཕྱི་ཁར་ལུས་
འོང་། དེ་བཟུམ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ ཕྱི་ཁ་ལས་ཚད་འཛིན་འབད་
མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལཱ་ཚུ་
དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འབད་མི་ཚུགས། དེ་བཟུམ་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མཐར་འཁྱོལ་གྲུབ་འབྲས་
དེ་ རང་གི་དགྲ་ལུ་འགྱུར་འོང་། དེ་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ ཐབས་ཤེས་སྣ་
ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དམ་འཛིན་འབད་འོང་། ཕྱི་ཁའི་སྐུལ་ཐག་ཚུ་
གིས་ མངོན་གསལ་མེན་པའི་ཐབས་ཤེས་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ མཆེཝ་མེད་པའི་སྟག་བཟུམ་ཅིག་
ལུ་ ཉམས་འགྱུར་གཏང་འོང་། འདི་ཚུ་གེ་ར་ ཕོག་ཚོད་མེན་པར་ 
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ 
འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ཡང་ དེ་དང་མ་འདྲཝ་མེད། དེ་ཡང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁྱད་
པར་ཙམ་གཅིག་ཨིན།

ཚད་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་གཉིས་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ཁ་གསལ་
མེད་པའི་སྐབས་ ལས་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤུགས་བཏོན་ཏེ་ ཁྱད་
འཕགས་འབྱུང་ནི་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ལས་
ཚོགས་ཚུ་གིས་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ལཱ་ཙམ་ཅིག་ ཡང་ན་ དུས་
རྒྱུན་གྱི་ ཚོང་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་སྡོད་
འོང་། ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་དང་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་མེདཔ་ལས་ 
དམིགས་གཏད་ དང་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཡང་མི་འོང་། དེ་བཟུམ་
གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ གནད་འགག་ཆེ་བའི་གྲོས་ཐག་
ཚུ་ གཅད་མི་ཚུགསཔ་ལས་ གྲོས་ཆོད་ག་ནི་ཡང་བཏོན་མི་
ཚུགས།  ཡར་སྐྱེད་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ཤར་བའི་བསྒང་
ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ མཛུབ་མོ་དཔག་ནི་འགོ་བཙུགས་
འོང་། དེ་ཡང་དམིགས་བསལ་དུ་ དྲག་རིམ་ཚུ་གི་རྩོད་རྙོགས་
སྐབས་ལུ་འབྱུང་འོང་། དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་
ཁབ་གཅིག་ནང་ ཁྲིམས་ལུགས་གཉིས་ཡོད་པའི་མནོ་ཐངས་དེ་ 
ལྷག་པར་དུ་ཤར་འོང་། མི་མང་གིས་ གཞུང་ལུ་བློ་གཏད་ཉམས་
ནི་དང་ འགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཡིད་
ཆེས་མེདཔ་འགྱོ་འོང་། ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་ ཡང་
ན་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་གི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཉམས་
འགྱོ་འོང་། སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ཚུ་ ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་ལུ་ཐུག་
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ནི་དང་ བག་གཡེང་དང་ ལྟ་བ་ལོག་པ་ཚུ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་འོང་།  

 མཇུག་དོན།

འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ འཆར་སྣང་ངན་པ་དེ་བཟུམ་ དུས་ནམ་ཡང་ 
འབྱུང་བཅུག་ནི་མི་འོང་། འབྲུག་གཞུང་དང་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ངན་
ལྷད་འདི་ འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ཉེན་ཁ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་རང་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནིའི་མནོ་
བསམ་ངོ་མ་ཡོད་པ་ཅིན་ ད་ལྟོ་དགོཔ་དེ་ཡང་ ལོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་ གྲོས་ཐག་ལཱ་ཁག་གཅད་ནི་དང་ དང་ལེན་སྒྲིང་སྒྲིང་ཚུ་
འབད་དགོཔ་ཨིན། མི་དབང་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ནང་ 
“ང་རང་ངན་ལྷད་ཀྱི་དབང་ལུ་མི་ཐལ། གཞན་གྱིས་ངན་ལྷད་འབད་
མི་ལུ་ཡང་བཟོད་བསྲན་མེད། ངན་ལྷད་ལུ་ཆེ་ཆུང་མེད། ཁྲིམས་ཀྱི་
གོང་ན་ ག་ཡང་མེད།” ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ གཞུང་
གི་སྲིད་བྱུས་ “ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་རྩ་ལས་མེད་ཟེར་མི་” 
དང་ བློན་ཆེན་གྱིས་ མི་བདག་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ “ངན་
ལྷད་རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་” འབུལ་བ་དེ་ཚུ་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་སྤྱོད་
ལམ་དང་ ཁོང་གི་གཙུག་སྡེའི་ལམ་སྲོལ་ རྒྱ་ཆེའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་
ལུགས་ བཟའ་ཚང་དང་ མི་སྡེ་ཚུ་ནང་ མངོན་གསལ་འབད་སྟོན་
དགོ། 

སྔོན་གྱི་སྙན་ཞུ་ནང་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་མྱོང་
ཡོད་པའི་ དཀའ་སྡུག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ མ་འོངས་
པ་ན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཐོག་ སྙན་ཞུ་

འབད་དགོཔ་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི འགན་
ཁུར་ཨིན། གལ་སྲིད་ རང་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉམས་མྱོང་
དང་བསམ་འཆར་ཚུ་ འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སོར་མ་འབད་བ་ཅིན་ 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཐུས་ཤོར་དོ་བཟུམ་ཚོརཝ་མས། 
ཉམས་མྱོང་དང་བསམ་འཆར་ཚུ་ དེ་སྦེ་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ་མི་དེ་
ཡང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ཁོ་ན་ལུ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ 
དྲན་བརྡ་མཐའ་མ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ རང་དབང་གི་སྐོར་ལས་ ད་
རུང་ཡང་ཚར་གཅིག་ སྙན་ཞུ་འབད་དོ། མཐའ་མཇུག་ལུ་ ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ལུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཉེས་རྩོད་
ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འགན་དབང་འབག་སྟེ་ ཤེས་རྟོགས་དང་ ཞིབ་
དཔྱད་ རྩོད་བཤེར་གྱི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་འབད་ནི་
ལུ་ རང་དབང་དགོཔ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ བརྩི་
འཇོག་འབདཝ་ཨིན། 

གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ གནས་རིམ་ཡོད་ཚད་ཅིག་ནང་གི་ དབུ་
ཁྲིད་དང་ གཙུག་སྡེ་ མི་སེར་གཙོས་པའི་ མི་མང་དང་ སྒེར་སྡེ་
ཆ་མཉམ་གྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་འདི་ དང་འདོད་དང་
ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ མཐར་ཐུག་ལུ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ཡང་ དགོཔ་མི་འོང་ནི་དང་ མཐར་
ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་འདི་ཨིན། དུས་ཚོད་དེ་བཟུམ་ཅིག་ 
མ་འཐོན་ཚུན་ཚོད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ངན་
ལྷད་བཀག་མི་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ཕན་ནུས་ཅན་ཨིན་
དགོཔ་བཞིན་དུ་ དེའི་དོན་ལུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་རང་དབང་འདི་ 
རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོང་དོན་ དང་འཁྲིལ་ གཞུང་གིས་གཞི་

དོན་ཚན་ ༣ པ།
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བང་ལ་དེཤ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ པ༽
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བཙུགས་གནང་དགོཔ་འདུག།

གཞུང་སྐྱོང་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་མཁྱེན་དགོ་པའི་
གནད་དོན་རྩ་ཅན་ཅིག་ ད་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་ལུ་ཐུག་རུང་ གཞན་གྱི་
སྐུལ་དབང་ལུ་མ་ཐལ། གཞན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྐུལ་དབང་འབད་ནིའི་ དཔའ་བཅམ་མི་
ཡང་ ག་ཡང་མ་ཐོན། དེ་ཡང་དབུ་ཁྲིད་ཚུ་གི་ རྣམ་རིག་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ཨིན། འཛམ་གླིང་ནང་ཡོད་པའི་ དེའི་མཉམ་རོགས་མང་ཤོས་
ཅིག་ ལས་སྡེ་རང་སོའི་སྲིད་ཐོག་གི་དང་འདོད་ཞན་མི་བརྩིས་
ཏེ་ རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནུས་མེད་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་
དང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ སྲིད་དོན་གྱི་དབང་ཤུགས་ལུ་ཐལ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། གཙུག་སྡེ་དེ་ཚུ་ སྲིད་དོན་གྱི་འབྲེལ་ཟིང་ནང་ ལོག་སྤྱོད་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་དང་ 
མི་སེར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཨིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་འདི་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་ད་ རང་ཉིད་ཉེན་ཁ་ལས་བསྐྱབ་
ཚུགས་མནོ་སྟེ་ བློ་བདེ་ཉམས་ཀྱི་ངང་ལུ་ སྡོད་ཐབས་མེད། དེ་
ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོད་བཞིན་པའི་ཁར་ ཨ་རྟག་རང་འབྱུང་འོང་། དེ་ཡང་ 

དོན་ཚན ༧ པའི་ནང་བཀོད་མི་ དོ་འགྲན་ཚུ་གིས་གསལ་སྟོན་
འབདཝ་ཨིན། ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་ཉེན་ཡོདཔ་
ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ དཀའ་ངལ་མ་སེལ་བ་
ཅིན་ རྩ་མེད་གཏང་མི་ཚུགས། སྐུལ་དབང་ཚུ་ གཞུང་གི་བཀོད་
རྒྱ་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆོད་ཡིག་ཚུ་གི་ཐོག་
ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་འོང་། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ དེ་བཟུམ་མ་བྱུང། 
དེ་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ནང་འཁོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་ གནས་
ཚིག་མེད་པར་ཚུལ་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ཁར་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་གྱི་གོ་བརྡ་
དང་ བདེ་ཐབས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་
གི་ རང་དབང་ལུ་མ་གནོད་པའི་ཐོག་ལས་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་
དང་ ཁྱད་རིག་གི་དྲང་བདེན་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་ ས་
སྒོ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།།

འདས་པའི་རིང་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་འདི་ མི་དང་ ངོ་བོ་ སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ གློ་འབུར་
འགྱུར་བ་ཚུ་གི་ དབང་ལུ་ཐལ་མི་ཚུགས། རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་གིས་ 
འགན་ལེན་གནང་མི་འདི་ ལས་སྤྱོད་འབད་དགོ། 

“ངན་ལྷད་བཀག་སྡམོ་ལྷན་ཚགོས་དེ་ཡང་ སྲིད་དནོ་དང་ ཡང་ན་ སྐུལ་དབང་གཞན་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་ཡདོ་པའི་ རང་དབང་འདུས་ཚགོས་ཅིག་

ཨིན། རང་དབང་འདི་ རང་གི་སྒྲིག་འགན་ཚུ་ འཇིགས་སྣང་དང་ དགའ་མཐུན་མེད་པར་འགྲུབ་ནི་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། ངན་ལྷད་

ཀྱི་རྣམ་པ་ ཡདོ་ཚད་གཅིག་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་ དབང་ཆ་ཧྲིལ་བུམ་ ལྷན་ཚགོས་དེ་ལུ་ཡདོ། དགོངས་དནོ་འདི་གིས་ ལྷན་ཚགོས་དེ་ལུ་ 

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་སྟནོ་ནིའི་ དབང་ཚད་གནངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྩ་ཁྲིམས་

ཆེན་མོ་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་པའི་ “འབོརན་གསེར་བ་ཕངས་ འབགན་རི་བ་ལྕི་བའི་” འགན་ཁུར་གྱི་ དབང་ཚད་ཅིག་ཨིན།”

གཞུང་སྐྱོང་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་མཁྱེན་དགོ་པའི་གནད་དོན་རྩ་ཅན་ཅིག་ ད་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་ལུ་ཐུག་རུང་ གཞན་གྱི་སྐུལ་དབང་ལུ་མ་ཐལ། གཞན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་ལུ་ སྐུལ་དབང་འབད་ནིའི་ དཔའ་བཅམ་མི་ཡང་ ག་ཡང་མ་ཐོན། དེ་ཡང་དབུ་ཁྲིད་ཚུ་གི་ རྣམ་རིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། འཛམ་

གླིང་ནང་ཡོད་པའི་ དེའི་མཉམ་རོགས་མང་ཤོས་ཅིག་ ལས་སྡེ་རང་སོའི་སྲིད་ཐོག་གི་དང་འདོད་ཞན་མི་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་ ནུས་མེད་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་དང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ སྲིད་དོན་གྱི་དབང་ཤུགས་ལུ་ཐལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཙུག་སྡེ་དེ་ཚུ་ སྲིད་དོན་གྱི་

འབྲེལ་ཟིང་ནང་ ལོག་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་དང་ མི་སེར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཨིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་ད་ རང་ཉིད་ཉེན་

ཁ་ལས་བསྐྱབ་ཚུགས་མནོ་སྟེ་ བློ་བདེ་ཉམས་ཀྱི་ངང་ལུ་ སྡོད་ཐབས་མེད། དེ་ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོད་བཞིན་པའི་ཁར་ ཨ་རྟག་རང་འབྱུང་འོང་།
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ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་:  སྤྱི་རུབ་ཐོག་ལས་ལམ་ལུགས་གནས་རིམ་
ནང་  ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས།

དོན་ཚན་ ༤ པ།

ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་དམིགས་ཡུལ་ ༡ པ་: སྲིད་དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་ངེས་གཏན་བཟོ་
སྟེ་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་དང་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།

ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༨
ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༠༩

ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ དམིགས་ཡུལ་ ༢ པ་: ཤེས་ཡོན་དང་ དྲན་ཚོར་ལས་རིམ་
ཐོག་ལས་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ སྤྱོད་ལམ་བཙུགས་ནི།

ཕན་ཚུན་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས།

ན་གཞོན་འབྲེལ་གཏོགས།
རྒེད་འགོ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲདོ་ལས་རིམ།
བྱ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལམ་རིམ།

ཨའི་ཨེ་སི་ཌི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བདུན་ཕྲག་བརྩི་སྲུང་། ༼ཨེན་ཨེ་
སི་ཌབ་ལུ༽

རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ།
ནང་འཁོད་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས།  

ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་ མི་མང་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་: མི་མང་ལུ་བརྡ་སྤྲོད།
ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་དམིགས་ཡུལ་ ༤ པ་: ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་
ཐབས་ལུ་ ལམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།
མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི།

གནས་ཚད་ལྡན་པའི་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད། 
གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན།
བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དོ་འགྲན།

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་རྩ་བརྟན་བཟོ་བ།

ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་དམིགས་ཡུལ་ ༣ པ་: ངན་ལྷད་འཇོམས་ནི་ལུ་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་
མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཉམ་རུབ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

པ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ བུ་ལོན་སྦོམ་ཆགས་པའི་ དུས་སྐབས་
འདི་ནང་ མི་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་རྒྱ་དེ་ཚུ་ དུས་ནམ་བ་ལྷག་
པའི་ འབྲེལ་གནད་སྦོམ་འདུག། ༼ཨིན་རུང་ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་མི་
ཚུ་གིས་ གནས་སྐབས་ཅིག་ བློ་བདེཝ་ཨིན་མས༽

ད་རེས་ནངས་པར་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ན་གཞོན་ཅིག་
གིས་ དང་པ་རང་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ ཡང་ན་ རང་གི་ལཱ་
ནང་ཁྱད་འཕགས་འཐོན་ནི་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་ལུ་ 
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ནི་མེན་པར་ 
བིལ་རྫུན་མ་བཟོ་ནི་དང་ ཡིག་ཆ་འབྲི་བསུབ་འབད་ནི་ ཞབས་
ཏོག་བསྣར་བཞག་འབད་ནི་ཚུ་ ལྷབ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ལྟ་རྟོག་
སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ དྲན་ཤེས་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་མེད་པའི་གུ་ ལྕོགས་
གྲུབ་མེད་མི་དང་ ཀུན་སྤྱོད་ངན་པ་ལུ་ བཟོད་བསྲན་བསྐྱེད་ནི་ དེ་
ལས་ ལམ་ལུགས་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ འགན་འཁྲི་མ་བཀལ་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ འབྱུངམ་ཨིན་མས། ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ རང་སོའི་
ལས་སྡེ་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ་མི་ མི་སྟོབས་འགོ་
དཔོན་གཞོནམ་ཚུ་གིས་ ༼ཞི་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཏེ་ ཟླཝ་གཉིས་
མ་གཏོགས་མ་ལང་མི་ ཉམས་ཚོད་བརྟག་དཔྱད་ཐོག་ལུ་ ཡོད་མི་
ཅིག་ཨིན་མས༽ ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ་ བཀོད་མི་དེ་གིས་ གསལ་
སྟོན་འབདཝ་ཨིན་མས། ལས་གཡོགཔ་ན་གཞོན་ཚུ་གི་སེམས་
ཁར་ ག་ར་གིས་ དེ་སྦེ་འབདཝ་མས་ ང་ག་ཅི་སྦེ་ ཟེར་བའི་ 
མནོ་བསམ་གཏངམ་ཨིན་མས། མགྱོགས་པར་མ་དངུལ་བཟོ་ནིའི་ 
བརྩོན་ཤུགས་དེ་གིས་ བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་པའི་ མནོ་བསམ་
དེ་ མེདཔ་གཏངམ་ཨིན་པའི་ཁར་ ལྟ་བཀོད་པ་དང་ ལས་སྡེའི་
འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་ བསླབ་བྱ་ཚུ་ 
བྱིན་ནི་མེད་མི་དེ་གིས་ ལྷག་པར་དུ་གནོདཔ་ཨིན་མས། ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷནཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་རེ་འབད་ཚེ་ མཁོ་
སྒྲུབ་དང་ ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་ནི་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁྲམ་སྤོ་སོར་ དངུལ་
ཁང་ཞབས་ཏོག་ ཅ་དམ་དང་ཁྲལ་འབབ་ འཛིན་སྐྱོང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་
གྱི་ཉོགས་མེད་ ལས་མི་དང་ཐོན་འཁུངས་གཞན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་
ལ་སོགས་པ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ སྐྱོན་གཅིགཔོ་དེ་ ལོག་སྟེ་རང་
འཐོནམ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་མི་ གཙུག་སྡེ་དེ་
ནང་རང་ སྐྱོན་ལོག་སྟེ་འཐོནམ་ཨིན་མས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ གྱ་གྲངས་ནང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་
མཆོག་གིས་ འཆར་གཞི་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ “ང་བཅས་ཀྱིས་ 
རང་མགོ་རང་འདྲོང་གི་ དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་
འཁོད་འོང་འབབ་ལས་ མི་རེའི་འོང་འབབ་དཔྱ་བགོ་ ཡར་སེང་
རྐྱབ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོཔ་འདུག། ད་རེས་ནངས་པར་ 
ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཞི་གཡོག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་ཏེ་ 
རང་དོན་ལུ་བརྩོན་མིའི་གྱངས་ཁ་འདི་ ཡར་འཕར་འགྱོ་དོ། དེ་
གིས་སྦེ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་བྱ་
སྤྱོད་བཀག་དགོ་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དགོས་
མཁོ་བྱུང་ན་ འཕྲི་སྣོན་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནངམ་ཨིན། 
ངབཅས་རའི་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱིས་ སྤྱིར་བཏང་བདག་
སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་ ལང་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ ཁྱེད་
ཀྱིས་ཤེས། དེའི་སྐོར་ལས་ ན་ཧིང་གི་ལོ་ནང་ འཆར་གཞི་ ༧ 
པ་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ ཧེ་མ་ཡང་ དྲན་གསོའི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་
གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ འཆར་གཞི་ ༧ པའི་ ལོ་ངོ་དང་པའི་ ཟླ་ངོ་ 
༦ གི་ནང་འཁོད་ལུ་རང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༤༠ ཆད་ཐོན་ཡོད་
པའི་ཁར་ རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་ས་ཡ་ ༡༤༢༠ དང་ ཡུཨེསི་ཌོ་ལར་ 
༩༣,༢༣༤ བུ་ལོན་བཏབ་དགོཔ་འདུག། འདི་ལུ་ཚ་གྱང་ལངས་
ཏེ་ འཆར་གཞི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བློན་པོ་དང་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་
ཞལ་འཛོམས་ནང་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཆུད་ཟོས་གཏང་ནི་དེ་ ཚད་
འཛིན་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ང་བཅས་
རའི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཐོན་འབྲས་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་
དང་ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ལུ་མཁོ་བའི་ ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་
བཏོན་དགོཔ་འབད་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི། རང་སོའི་འགན་འཁུར་
འབག་ནིའི་ནང་ ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་དང་ སྤྲོ་བ་གི་ཐོག་ལས་ 
ཕྱག་ཕྱིད་མ་ཞུ་མི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་གཏང་དགོ”
 
ད་རེས་ནངས་པར་ རང་འདོད་ཆེ་ཞིང་ སྒྱིད་ལུགས་ཅན་གྱི་ ཞི་
གཡོག་གི་སྡེ་ཚན་ སྦོམ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་མང་གི་མནོ་
བསམ་ལུ་ཡང་ སྲིད་དོན་པ་/སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ གོ་གནས་
འཆང་བའི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱ་ཆེའི་མཐའ་དོན་ལས་ལྷག་སྟེ་ 
མནོ་རྒྱ་ཆུང་ཞིང་ གནས་སྐབས་སྲིད་དོན་གྱི་ ཁེ་ཕན་ལུ་བརྩོན་
པའི་ རང་དོན་འགྲུབ་དོ་ཡོད་པའི་ ཡོངས་གྲགས་འཆར་སྣང་ཡོད་

དོན་ཚན་ ༤ པ།
ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་:  སྤྱི་རུབ་ཐོག་ལས་ལམ་ལུགས་གནས་རིམ་ནང་  ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས།



ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

75

ཚ་གཉེར་བཏོན་ཏེ་ མ་དངུལ་བཟོ་སོྡད་ནུག། བྱུང་རྐྱེན་གཉིས་ནང་ 
རུ་པི་ས་ཡ་ ༡༧༠ ཕྱི་ཁར་བཏང་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ རྒྱ་ཆེའི་གནད་
དོན་གྱི་ ཟུར་ཙམ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིནམས། དེད་གཡོགཔ་གཅིག་གི་ 
བཟའ་ཚང་གཅིག་གིས་རང་ ཆོག་ཐམ་བཞིའི་ཐོག་ལས་ རུ་པི་ས་
ཡ་ ༥༠ བཏང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ འི་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་གི་སྙན་ཞུའི་ནང་ ༼པར་རིས  
༤.༡ ལུ་གཟིགས༽ འབྲེལ་མཐུན་ཧེང་བཀལ་དགོ་ནི་དང་ ངན་
ལྷད་ཟློག་ཐབས་འབད་བརྩོན་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནིའི་འཇམ་
ཐབས་དང་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་ ༢༠༡༢ ཀྱི་ ༼པར་རིས་ ༤.༢༽  
སྐྱོན་བཤད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཕན་ནུས་ ལེགས་དྲིན་/སྤྲོ་འཕེལ་/
དངོས་པོའི་འབུལ་བ་ཚུ་གི་ གནོད་པ་ཚུ་ནང་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་དང་
འཕྱདཔ་ད་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ དམའཝ་སྦེ་ཐོན་མི་དེ་གིས་ 
ལམ་ལུགས་ནང་ སྐྱོན་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ བརྡ་
སྟོནམ་ཨིན་མས། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ ཚོང་ལས་འཐབ་

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཀྱི་རྩོད་རྙོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་ཁང་ཞབས་ཏོག་
དང་ ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་ནི་ གླ་འཁོར་ཞབས་ཏོག་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་
པ་ ཁྲལ་འབབ་མེད་པའི་ ཕྱི་ཚོང་དང་ནང་འདྲེན་ ཚོད་བསྲེ་ཚོང་
པ་ ཅ་དམ་དང་ཁྲལ་འབབ་ལ་སོགས་པའི་ གཏིང་ཟབ་ཆེ་བའི་
མཐུད་འབྲེལ་ཐོན་མི་དེ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ འཛིན་
སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་དང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་དྲན་
ཤེས་མེདཔ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ལེགསཤོམ་
མེདཔ་ ཕྱི་ཁའི་འདུས་ཚོགས་ དཔེར་ན་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་
དབང་འཛིན་བཟུམ་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟོག་ལུ་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བའི་ དཔེ་
སྟོནམ་ཨིནམས།  རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་ 
ཨེ་ཨའི་ཨེན་ ༡༢༤༣༡  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པ་ཅན་མའི་ནང་ཡང་ 
དེ་ཚུ་བཀོད་ནུག། རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ རུ་པི་གི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ 
ཐོན་པའི་དུས་སྐབས་དེ་ནང་ དེའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཐེ་ཚོམ་ག་ནི་
ཡང་མེད་པར་ ཕྱི་མི་ཚུ་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་དེ་ དངུལ་ཁང་ལ་
ལུཅིག་ནང་ལས་ རུ་པི་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ ཕྱིར་ཁར་གཏང་ཐོག་ལས་ 
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ནིའི་འཇམ་ཐབས་དང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་དང་ འབྲེལ་བ་འཇམ་
ཐབས་ ༼ཚོང་ལཱའབད་ནི་༢༠༡༥༽ ནང་སྐུགས་ཚད་ ༥༧.༤ 
དང་ ༦༤.༥ ཐོན་མི་དང་ འཛམ་གླིང་ནང་འདྲི་ཡུལ་རྒྱ་ཆ་ ༦༥ 
གིས་ ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ མི་ངོའི་འབྲེལ་བ་ གལ་ཆེཝ་སྦེ་ ཆ་
བཞག་ནུག། ༼འབྱུང་ཁུངས་: ཇི་སི་བི་ ༢༠༡༣ གིས་ཡང་ ཨེན་
ཨའི་ཨེ་གི་ ཞིབ་འབྲས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན་མས༽

དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ལྟ་ཞིབ་ཚུ་གིས་ཡང་ མི་མང་
ཞབས་ཏོག་ནང་ ནང་གསུག་དང་ དེའི་གནོད་སྐྱོན་གྱི་ ཉེན་ཁ་
ཚུ་བཀོད་ནུག། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའི་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་ ལྟ་ཞིབ་
སྐབས་ལུ་  འདྲི་ཡུལ་ ༦༩༦༩ གི་གྲས་ལས་ ༢༩ གིས་རྐྱངམ་
གཅིག་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་ལུ་ ནང་གསུག་ ཡང་ན་ མགུ་
རྫས་གྱི་རྣམ་པ་གཞན་ བྱིན་ཡོདཔ་སྦེ་ ཁ་བཟེད་ནུག། ༼ངན་
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ས་
དྲིན
་ད
ང་/
སྤྲོ་
སྟོན

/རྒྱུ
་ད
ངོས
་བྱི
ན་
པའི
་ག
ནོད
་པ
།

ལེག
ས་
དྲིན
་བྱི
ན་
པའི
་འ
བྱུང
་རི
མ།

ལེག
ས་
དྲིན
་གྱི
་སྦུ
ང་ཚ

ད/
བསྡ

ོམས
།

སྤྲོ་
སྟོན

/རྒྱུ
་ད
ངོས
་བྱི
ན་
པའི
་འ
བྱུང
་རི
མ།

སྤྲོ་
སྟོན

/རྒྱུ
་ད
ངོས
་བྱི
ན་
པའི
་སྦུ
ང་ཚ

ད/
བསྡ

ོམས
།

ཁྲིམ
ས་
མཐུ

ན་
འཆ
ར་
དངུ
ལ་
བེད
་སྤྱ
ོད་ཀྱི

་འ
ཆར
་སྣ
ང་།

རང
་དོན

་ཁེ
་ཕ
ན་
ལུ་
 ཁྲི

མས
་འ
གལ

་ 
ཡང
་ན་
 འ
ོས་
ཁུང
ས་
མེད
་པ
འི་
 འ
ཆར
་ད
ངུལ

་བེ
ད་སྤྱ

ོད་ཀྱི
་འ
བྱུང
་རི
མ།

རང
་དོན

་ཁེ
་ཕ
ན་
དོན
་ལུ
་ 
འཆ
ར་
དངུ
ལ་
བསྡ

ོམས
།

བཟ
འ་
ཚང
་དང

་ཆ་
རོག

ས་
ཚུ་
གི་
སེམ

ས་
གས

ོ་ནི
འི་
ཆེད
་དུ
་ 
ཁྲིམ

ས་
འག

ལ་
 ཡ

ང་ན
་ 
འོས

་ཁུ
ངས
་མེ
ད་པ

འི་
 འ
ཆར
་ད
ངུལ

་བེ
ད་སྤྱ

ོད་ཀྱི
་འ
བྱུང
་རི
མ།

བཟ
འ་
ཚང
་དང

་ 
ཆ་ར

ོགས
་ཚུ
་གི
་སེ
མས

་ག
སོ་
ནིའི
་ 
འཆ
ར་
དངུ
ལ་
བསྡ

ོམས
།

འག
ན་
ཁག

་ཅ
ན་
དང
་ 
ལཱ་
ཤུག

ས་
བཏ
ོན་
པའི
་འ
ཆར
་སྣ
ང་།

ལཱ་
རིག

ས་
དྲང
་བདེ

ན་
ཐོག

་ལུ
་ 
བགོ

་བ
ཀྲམ

་གྱི
་འ
ཆར
་སྣ
ང་།

. 
བཀ

འ་
རྒྱ་
ལུ་
མ་
གན

ས་
པའི
་སྐྱོ
ན་
གྱི་
འཆ
ར་
སྣང
་།

ལཱ་
གི་
བཀོ

ད་རྒྱ
་ལུ
་བ
རྟེན
་ཏེ་
 སྒྲི

ག་
གཡ

ོག་
དྲང
་བདེ

ན་
རྒྱུག

་ནི
་ལུ
་ 
བར
་ཆ
ད་བྱུ

ང་རི
མ།
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༧.༥༧
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༩.༨༣
༩.༧༡

༩.༧༦ ༩.༧༨ ༩.༥༨
༨.༡༢

༩.༢༨

༧.༥༤༧.༢༨

༩.༦༡

༦.༥༤

༦.༨༨ དོན་ཚན་ ༤ པ།
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གི་ ཕན་གནོད་དེའི་ཚོར་བ་ འབྱུང་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
ཡུན་བརྟན་ཡང་མི་འོང་། དེ་གིས་སྦེ་ དྲན་ཤེས་ཐོག་ལུ་འཆར་
གཞི་བརྩམས་ཏེ་ གསོ་སྐྱོང་དང་ བདག་དབང་ཐོག་ལུ་ རང་གི་
དུས་རྒྱུན་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་དགོ། ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ 
༢༠༡༤-༢༠༡༨ ཅན་མ་དེ་ དེའི་ལམ་ཕྱོགས་ཀྱི་ ཡོངས་རྫོགས་
འབད་བརྩོན་ཅིག་ ཨིན་མི་དེ་ཡང་ དེ་གིས་དྲང་སྤྱོད་ཡར་དར་ཁྱབ་
དང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཟོ་
ནི་ལུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་སའི་ ས་སྒོ་ཅིག་བྱིནམ་
ཨིན། 

མི་རྗེ་བློན་ཆེན་གྱིས་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ 
༦ པའི་ཚེས་ ༢༣ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ འགོ་འབྱེད་གནངམ་
ད་ གཞུང་གི་ལྷན་སྡེ་གསུམ་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ 
རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ བརྡ་བརྒྱུད་ མི་སྡེའི་
ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ལས་ འཐུས་མི་ ༡༥༦ གིས་ བཅའ་མར་
གཏོགས་ཅི། གཞུང་གིས་དེ་ལུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོད་མི་དེ་གིས་ 
ངན་ལྷད་འཇོམས་ཐབས་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ སྔོན་འགོག་ཐབས་
ཤེས་བསྒྲིག་ནིའི་ སྤྱི་མཐུན་ས་སྒོ་ཅིག་བྱིནམ་ཨིན། དེ་ལུ་ཐབས་
བྱུས་ཅན་གྱི་ དམིགས་ཡུལ་བཞི་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ༼༡༽ སྲིད་
དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་ ངེས་གཏན་བཟོ་སྟེ་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ འགོ་
ཁྲིད་དང་དྲང་སྤྱོད་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི། ༼༢༽ ཤེས་ཡོན་དང་ 
དྲན་ཚོར་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ སྤྱོད་ལམ་
བཙུགས་ནི། ༼༣༽ ངན་ལྷད་འཇོམས་ནི་ལུ་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་མཉམ་
འབྲེལ་དང་ མཉམ་རུབ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། ༼༤༽ ངན་ལྷད་
སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ ལམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་
ནི་ཚུ་ཨིན། ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ དམིགས་ཡུལ་ཁག་བཞིཔོ་ཚུ་ 
ལས་རིམ་དང་ ལས་སྣ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཆ་འཇོག་
དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།

ཐེངས་དང་པར་ ངན་ལྷད་་ཀྱི་བཟློག་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་དེ་ འཆར་
འགོད་བྱ་རིམ་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད། “ངན་ལྷད་མར་ཕབ་རྐྱབ་
ཡོད་” ཟེར་མི་དེ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ ཨེན་ཀེ་ཨར་ཨེ་
ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ཨེསི་ཀེ་ཨར་ཀེ་དང་ རྫོང་ཁག་གི་ ཀེ་ཨར་
ཨེ་གིས་ ཚད་འཇལ་འབད་འོང་། དེའི་ཆ་མཚུངས་ལུ་ ལེགས་
བཅོས་གྲུབ་པའི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་ ༼ཊི་ཨའི་-སི་པི་
ཨའི་གྲལ་རིམ༽ དང་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ བསྟར་སྤྱོད་སྐོར་
ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལས་སྡེའི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ཡོད། དེའི་བསྟར་
སྤྱོད་དེ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་

ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟ་ཞིབ་ནང་ དོ་འགྲན་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ བློ་
སླབ་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནི་དེ་ཨིན་མས༽  ཁོང་གིས་ཞབས་ཏོག་
བྱིན་མི་ཚུ་ལུ་ ནང་གསུག་ ཡང་ན་ མགུ་རྫས་གཞན་ཚུ་ ག་ཅི་
སྦེ་ བྱིན་ཡི་ཟེར་དྲི་བའི་སྐབས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༨ ཀྱིས་ ལཱ་ཚ་གཉེར་
བཏོན་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༡ གིས་ དགའ་ཚོར་
གྱི་དོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༨ ཀྱིས་ བཀྲིན་བསམ་ནིའི་ སྔར་སྲོལ་
ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱིན་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག། ཁོང་བརྒྱ་
ཆ་ ༣༥ གིས་ ལཱ་གི་ཧེ་མ་དང་ ལཱ་གི་རིང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༡ 
གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མ་
གཞི་གྱངས་ཁ་འདི་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་གི་
ལམ་སྲོལ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་སོྦམ་ཡོདཔ་ལས་ ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་དགོཔ་འདུག།
    
གོང་ལུ་རིས་མོ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་
དང་ ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་
དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ མི་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ བསྟར་
སྤྱོད་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ནང་ ཡོངས་རོྫགས་དང་ སྔ་གོང་དང་ལེན་
ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་དགོཔ་འདུག། དེ་ཡང་ ཀུན་སྤྱོད་
ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་དང་ ལས་བྱེད་པའི་དྲང་སྤྱོད་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་
དྲང་སྤྱོད་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོརབཏོན་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀགསྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་གལ་ཅན་ཅིག་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་
ཨིན་མི་དེ་ཡང་ དེ་གིས་རྩོད་རྙོགས་དང་ ཞིབ་དཔྱད་མར་ཕབ་
ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ ཕན་ཐབས་ཡོད། ཨིན་རུང་ སྔོན་འགོག་འདི་ 
ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཡང་ དོ་འགྲན་སྦོམ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་
སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ ནང་འཁོད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་
ནང་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་དགོ་པའི་ གཙུག་སྡེ་དང་ལས་སྡེའི་ 
འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ ཡིད་ཆེས་དྲག་པོ་དང་བློ་འདོད་ལུ་ རག་ལས་
དགོ་པའི་ཁར་ ལཱ་འབད་བཅུག་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་
ཞུ་བཅུག་ནི་ལུ་ དེའི་རྗེས་ཤུལ་ལུ་ ལྟ་རྟོག་འདུས་ཚོགས་ཚུ་གི་ 
འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་ལུ་ རག་
ལས་དགོཔ་ཨིན། དེ་མིན་པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་འབད་
བརྩོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབད་བཅུག་
མི་ ཐབས་མེད་བྱ་བ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ལུས་འོང་།

དོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་དོན་ལུ་ སྣ་མང་གི་ཁེ་
གྱོང་ཅན་དང་ མི་མང་ སྒེར་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་
དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ སེམས་ཤུགས་ངོ་མའི་ཐོག་ལུ་ སྣ་མང་ཐབས་
ལམ་སྟོནམ་ཨིན། ཕྱི་ལས་འབད་མི་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་མཁོ་ཆས་
གསརཔ་ ཀུན་སོྤྱད་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་དཔེ་བཀོད་དང་ གཞིས་
གནས་གསལ་སྟོན་ ཨེ་སི་ཨེམ་བཟུམ་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཡི། དེ་
གིས་མ་ཚད་པར་ ལམ་ལུགས་དང་ གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་ཚད་ཚུ་
ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་ དཔེར་ན་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་བཟུམ་མའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁའི་སྐོར་
ལས དྲན་ཚོར་འབད་མི་དེ་གིས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ མཉམ་རུབ་
ལས་རིམ་གསརཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་བྱུང་ཡི། གྲུབ་འབྲས་
ཆུང་ཀུ་ དེ་ཙམ་ཅིག་བྱུང་ཡོད་རུང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་གི་ བདག་དབང་བཟུང་ནི་དང་ ཁས་ལེན་ཚུ་
ལངམ་མེད་པའི་གུ་ ལྟ་རྟོག་འདུས་ཚོགས་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ 
ལྟ་རྟོག་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་ འབད་ནི་མིན་འདུག། དེའི་དོན་ལུ་ ལྟ་
རྟོག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་རིག་ ཁ་གསལ་ཅིག་མིན་འདུག། 
ལྷན་ཚོགས་ཧོངས་ལས་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་ནི་
ཡང་ འཐུས་ཤོས་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ ལེ་ཤ་ཅིག་
གིས་ ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་གསལ་དང་ རྒྱུ་ཆ་མིན་
འདུག།

དེ་གིས་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སུ་ཡིད་ཛར་
ལེནཌི་ བི་ཨའི་ཇི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ལས་ 
འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལུ་ ཨེན་ཨེ་སི་
ཨེསི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། བསྐྱར་ཞིབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འོས་
མཚམས་ལྡན་པའི་བདག་དབང་མེད་མི་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ ལྟ་
རྟོག་གི་ཐབས་རིག་ལངམ་མེདཔ་ ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་དེ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་དབང་ཅིག་ཨིན་པའི་ འཆར་
སྣང་ཡོད་མི་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ཐོན་ཡི། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨེན་ཨའི་
ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༨ དེ་ རྗེས་རྟོག་ཅིག་སྦེ་ གྲ་བསྒྲིགས་
འབད་ཡི།

 ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༨

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་
སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ དེའི་བསྟར་སྤྱོད་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ 
ལས་སྣ་མང་རབས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་ཚུ་ཡང་:

• ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་གི་ བསྟར་སྤྱོད་སྐོར་ལས་ ལྷན་ཁག་ 
༡༠ དང་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ ཁྲོམ་སྡེ་ ༤ འབདཝ་ད་ ལས་སྡེ་ 

དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ སྙན་ཞུའི་སྒྲིག་བཀོད་ནང གཅིག་སྒྲིལ་འབད་
དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ དེའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ བཟོ་དགོཔ་ཡོད། ཨེན་
ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་ ཟེར་མིའི་ ཀེ་པི་ཨའི་དེ་
གིས་ ལས་སྡེ་སོ་སོའི་ ཐོན་འབྲས་ཚུ་བདའ་ཟུན། རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ 
འཆར་དངུལ་ཐོབ་མི་ ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་
ཨེསི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དེ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ པི་ཨེལ་ཨེ་ཨེམ་ཨེསི་
གི་ཐོག་ལས གནས་སྟངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ། གཞན་མི་ཚུ་
གིས་ རང་སོའི་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་གི་ བསྟར་སྤྱོདགྲུབ་འབྲས་
སྐོར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ། 
བཅུད་དོན་ལུ་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་དེ་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ཆེ་རིམ་
ལམ་ལུགས་ནང་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་ བཙུགས་ནིའི་འབད་བརྩོན་ཅིག་
ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་དེ་ གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་
འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་གན་ཡིག་
ནང་ཡང་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ བློན་ཆེན་ཡིག་ཚང་ནང་ 
ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད།

 ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་དམིགས་ཡུལ་ ༡ པ་: སྲིད་དོན་གྱི་སྙིང་

སྟོབས་ངེས་གཏན་བཟོ་སྟེ་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་དང་ དྲང་

སྤྱོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡང་ 
་སྲིད་དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་དང་ དཔེ་སྟོན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཚུ་ཨིན་མི་
དེ་ གཞུང་གིས་ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད་པའི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་
ལམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༠༩ དང་ ཨེན་
ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༨ གཉིས་ གཞུང་གིས་ ངན་
ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ ལས་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་ 
བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་དེའི་སྲིད་དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་མངོན་གསལ་
འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན།

 ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༠༩

ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དེ་གིས་ གྲུབ་འབྲས་དུམ་
གྲ་ཅིག་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ དམིགས་བསལ་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ དེའི་མཉམ་རོགས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ 
ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་ལས་སྡེ་བཟུམ་ འགན་འཁྲི་འབག་མི་
གཙུག་སྡེ་ གཙོ་བོ་ཚུ་ནང་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ ཚད་འཛིན་གྱི་
སྒྲིག་བཀོད་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་བའི་ཁར་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

དང་ རྫོང་བདག་གི་ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ ༢༡ པའི་གྲོས་
ཆོད་ཀྱི་ རྗེས་རྟོག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༦-༢༤ ཚུན་ རྫོང་
ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ ༦༧ འི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཞིབ་དཔྱད་
རིག་རྩལ་གྱི་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡི། 

གཙུག་སྡེ་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ དོན་སྨིན་
ཅན་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐབས་ལམ་ ཁ་
གསལ་ཅིག་དགོཔ་འདུག། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ ལྷན་
རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་བར་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་རིམ་
གྱི་ ཀེ་པི་ཨའི་དང་ ཊི་ཨའི་-སི་པི་ཨའི་གྲལ་རིམ་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་
སི་ཨེསི་གི་ བསྟར་སྤྱོད་སྐོར་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལས་སྡེའི་གྱངས་
ཁ་ཚུ་ ཁ་གསལ་མེད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་གིས་མ་ཚད་
པར་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཀེ་པི་ཨེསི་དེ་
ཡང་ ལས་སྡེ་ཅིག་གི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ནང་ ཉོགས་བཤདབཀོད་པའི་གྱངས་ཁ་དང་ མི་རྗེ་བློན་
ཆེན་གྱིས་ བློན་པོ་དང་ རྫོང་བདག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་མི་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་གན་ཡིག་དང་པའི་
ནང་བཀོད་མི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་མཐོང་འཆར་ཚུ་
ཡང་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་ཐོ་ཡིག་
གཞི་བཙུགས་དང་ བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དུས་ཐོག་ལུ་ 
གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་འབད་དགོཔ་དང་ བཀོད་ཁྱབ་འགོ་
དཔོན་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཚུ་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་གན་ཡིག་
གཉིས་པའི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལས་སྡེ་ ༣༦ དང་
གཅིག་ཁར་ མཚན་རྟགས་ཡང་བཀོད་ཚར་ཡི། ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་
ཨེསི་དེ་ མཐར་འཁྱོར་ཅན་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཐབས་ལུ་ ཀེ་
པི་ཨའི་ ཁ་གསལ་དང་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ ལས་དོན་སྤྱི་བསྡོམས་ཀྱི་ ཞལ་འཛོམས་ཅིག་
འཚོག་ནི་དང་ དེ་ནང་བློན་ཆེན་ཡིག་ཚང་ནང་གི་ ཇི་པི་ཨེམ་ཨེསི་
གིས་ཡང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ཞལ་
འཛོམས་ཚུ་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ རྩ་
ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ ལས་འཛིན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༡༥ འི་ནང་འཁོད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ འཆར་གཞི་
བརྩམས་ཏེ་ཡོད།

གཙུག་སྡེ་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ བསྟར་

༣༤ དང་གཅིག་ཁར་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༨ ལས་ 
ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༠ ཚུན་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་
ཅིག་ འཚོགས་པའི་སྐབས་ འགོ་དཔོན་ ༡༢༧༧ གྱིས་གྲལ་
གཏོགས་འབད་ཡི། ༼མང་ཤོས་རང་ རང་སོའི་བློན་པོ་དང་ 
དྲུང་ཆེན་ཚུ་གིས་ དབུ་ཁྲིད་གནང་ཡི་༽

• རྫོང་བདག་ཚུ་གི་ ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ ༢༡ པའི་སྐབས་ 
ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་གི་སྐོར་ལས་ གསལ ཞུ་འབད་ཡི།

• གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་རྗེས་རྟོག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡ པའི་ཚེས་ ༡༣-༡༦ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ དྲང་དཔོན་ ཞི་གཡོགཔ་ ལས་འཛིན་དང་
སྒེར་སྡེའི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཁག་ ༤ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི། དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁས་མཆོག་ཅིག་གིས་ ལྷན་
ཐབས་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལས་སྡེ་ ༥༢ ནང་ལས་ བསྡོམས་
མི་གྲངས་ ༡༢༠ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། མི་མང་
ཞབས་ཏོག་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ 
སྤྱིར་བཏང་ལམ་སྟོན་ཅིག་ བརྩམ་ནི་ཨིན།

• མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་མཁོ་ཆས་སྐོར་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པ་ཚུན་ 
གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་ ལྷུན་རྩེ་དང་མོང་སྒར་ བཀྲིས་སྒང་ 
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ ཐིམ་ཕུག་ སྤ་རོ་བཅས་ རྫོང་ཁག་  ༦ 
གྱི་ རྒེད་འོག་  ༦༩ ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། གཞན་
དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ ལས་རིམ་དེ་ ས་གནས་གཅིག་ལུ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོད༽ དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་དང་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ རྒྱལ་གཞུང་
འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ བི་ཊི་ཨའི་ཚུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ལས་རིམ་
ཅིག་ཨིན།  

• འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལས་བྱེདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ནང་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུའི་ནང་ དོ་འགྲན་འབད་
ནིའི་བློ་འདོད་ཡོད་མི་ སླབ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ༣༠ དང་ ཏའི་ཀཱོན་ཌོ་སློབ་སྟོན་
པ ༣༥ གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་གི་ གོ་བརྡའི་
ལམ་རིམ་ གོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད། 

• ཆེ་རིམ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གསུམ་- དར་དཀར་ཆུ་གློག་མེ་
ལས་འཛིན་དང་ མང་སྡེ་ཆུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ པ་དང་ ༢ 
པའི་དབང་འཛིན་ཚུ་དང་མཉམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ 
པའི་ནང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཅི།

• རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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ལུགས་ ལས་བྱེད་པའི་དྲང་སྤྱོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཅི། 
གོང་གི་དོན་མཚམས་ཚུ་ནང་ བཀོད་པ་ལྟར་དུ་ ངན་ལྷད་འདི་ 
འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་དང་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་ ལས་སྤྱོད་
དཔྱད་གཞི་ ལངམ་མེད་ ལྟ་སྐྱོང་དང་ ལྟ་རྟོག་གི་ལས་འགན་ནང་ 
སྣང་མེད་ལུས་ནི་བརྩིས་ཏེ་  ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
འབྱུངམ་ཨིན། རྫོང་བདག་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་
འབདཝ་ལས་ མི་སེར་དང་ ཁོང་གི་མི་ཚེའི་སྐོར་ལས་ ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ ཤེས་ནི་དེ་གིས་ མི་སེར་གྱི་རེ་འདོད་ལུ་ ངོས་ལན་འབད་
ཚུགས་པའི་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཚུགས་པའི་གོ་
སྐབས་སྦོམ་ ཁོང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

མཁོ་སྒྲུབ་དང་ ཁག་འབག་བདག་སྐྱོང་གི་ཞལ་འཛོམས།

མཁོ་སྒྲུབ་འདི་ དམིགས་བསལ་དོན་ཚན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ 
དེའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་བྱ་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེས་
དགོ། མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ 
ངན་ལྷད་དང་ གཡོ་སྒྱུ་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད། དེ་གིས་སྦེ་ 
དེ་ལུ་བཀག་ཐབས་ཡོད་པའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ སེལ་མ་ཚུགས་པར་
ཡོད། མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ ཁག་འབག་བདག་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ 
དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་གི་ ཞི་གཡོགཔ་ ༥༠ དང་ འབྲུག་གོང་
འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ལས་གཡོགཔ་ ༢༣ གྱི་དོན་ལུ་ ཉིནམ་
གཅིག་གི་ཞལ་འཛོམས་ སོ་སོ་འབད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ གཞི་རྩ་དང་
བྱ་རིམ་སྐོར་ལས་ ལཱ་དང་ ཅ་དངོས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་བའི་སྐབས་ རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་ཐོབ་ནི་
ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ ཤེས་ཡོན་ཚུ་བྱིན་ཡི། 

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༩ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་
དང་ ལས་འཛིན་གྱི་ལས་གཡོགཔ་ རྫོང་ཁག་ལས་བྱེདཔ་ ཁག་
འབགཔ་བཅས་ མི་གྲངས་ ༡༣༥༠ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ མཁོ་སྒུབ་
འབད་ཐངས་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་/གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཡོད།

འབྲུག་ཏའི་ཀཱོན་ཌོ་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ།

རྩེད་རིགས་འདི་གིས་ མི་ངོ་ཅིག་གི་ ཕྱིའི་གཟུགས་ཁམས་དང་ 
ནང་གི་སེམས་ཁམས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་བ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཁོའམ་

སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་དེ་  ཤུལ་མའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ ཕུལ་
ནི་ཨིན།

 ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ དམིགས་ཡུལ་ ༢ པ་: ཤེས་ཡོན་

དང་ དྲན་ཚོར་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ སྤྱོད་

ལམ་བཙུགས་ནི།

ངན་ལྷད་བྱུང་མི་འདི་ ཁྱད་བཅུད་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཉམས་པའི་
རྟགས་མཚན་ཨིན། ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ མཐར་ཐུག་གི་
ཐབས་ལམ་དེ་ མི་སེར་དང་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས སྤྱོད་ལམ་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ གནས་ཚད་མཐོ་བའི་དྲང་སྤྱོད་ལུ་ བརྩི་
བཀུར་བསྐྱེད་དེ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ལུ་ བཟོད་བསྲན་མེད་
པར་ གནས་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་ ཐབས་
ཤེས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ མི་གི་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་ ལམ་
སྲོལ་གྱི་གཞི་རྟེན་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སྡེའི་སྐྱོན་ཆ་དེ་དང་ དེ་གིས་རྒྱལ་
ཁབ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་སྐོར་ལས་  མི་མང་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་
བུའི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོརལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནིའི་ལས་རིམ་ མང་
རབས་ཅིག་ བརྩམས་མི་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྲེལ་དང་ 
རྒེད་འོག་ལས་རིམ་ ན་གཞོན་གྲལ་ གཏོགས་ སྤྱོད་ལམ་བསྒྱུར་
བཅོས་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དུས་དྲན་གལ་ཅན་ དཔེར་
ན་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷན་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་བཟུམ་ བརྩི་སྲུང་དང་ 
ཁུངས་ལྡན་དང་ཤེས་ཚོར་ཡོད་པའི་ མི་སེར་བཟོ་ནི་ཚུ་ ཨརྟག་ར་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་ཨིན།

 ཕན་ཚུན་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས།

མགུ་རྒྱན་རེ་རེའི་འོག་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་མིའི་ནང་ སྙན་ཞུའི་
དུས་ཡུན་དང་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༩ འི་ནང་འཁོད་ ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ལས་སྣ་ཚུ་ ༼གཅིག་སྡུད༽ ཚུད་དེ་ཡོད།

རྫོང་བདག་གི་ལོ་བསྟར་གྲོས་འཛོམས་ཐེངས་  ༢༡ པ།

ལོ་ངོ་བདུན་དེཅིག་ བར་མཚམས་ལུས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྫོང་བདག་ཚུ་གི་ལོ་བསྟར་གྲོས་
འཛོམས་ཐེངས་ ༢༡ པའི་སྐབས་ ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ ཕན་
ཚུན་ནང་འབྲེལ་འབད་དེ་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་དང་ ལམ་
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

བཤད་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ནང་ མི་
མང་བདག་སྐྱོང་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་ དངུལ་ལས་འཛིན་
སྐྱོང་ནང་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་ ཌིབ་པོ་ལོ་མའི་ ཤེས་ཡོན་
སྦྱང་མི་ ༡༡༧ གྱིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡི། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ 
མ་འོངས་པ་ན་ ངན་ལྷད་ལུ་འགྱུར་མ་ཚུགས་པའི་ དམངས་གཙོ་
འགོ་ཁྲིདཔ་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་
དང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ལུ་ རྩ་ཆེ་བའི་
འགན་ཁག་ འབག་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲན་གསོ་འབད་ཡི། 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ རྒྱལ་
གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ སློབ་ཐོན་པ་ ༢༠༥ དེ་ཅིག་ ལས་
རིམ་དེ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ཡི།

ལོ་བསྟར་ཤེས་རིག་གྲོས་འཛོམས་ཐེངས་ ༡༧ པའི་ནང་ བཅའ་

མར་གཏོགས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར།

ཤེས་རིག་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་
ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ སྙན་ཞུ་འདིའི་དུས་ཡུན་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཤེས་རིག་
མཁན་ ༡༦༧ དང་མཉམ་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྲེལ་འབད་ཡི། མི་
སྡེ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཤེས་རིག་འདི་ གལ་གནད་ཅན་དང་ 
ཕན་ཐོགས་ཅན་ཨིན་མི་དེ་ སླབ་རང་མ་དགོཔ་ཅིག་ཨིན། 

དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་ལུ་ གཞི་བསྒྱུར་གྱི་མ་དངུལ་ 
རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡོད་
པའི་སྐོར་ལས་ཡང་བཤད་ཅི།

མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲག།

མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་དེ་ ཞི་གཡོག་པའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ 
བདག་གཉེར་འབད་མི་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ ཁོའམ་མོའི་ལས་ཚོགས་
ནང་གི་ ཀུན་སྤྱོད་ལྟ་མི་འབདཝ་ལས་ ཁོང་གིས་ ལས་ཚོགས་
ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ཆ་རོགས་
འབད་ཚུགས། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་
དང་ རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས་སྦེ་ 
བསྐོ་བཞག་གྲུབ་མི་ མི་མང་བདག་སྐྱོང་ནང་ མཐོ་རིམ་སློབ་ཐོན་
པའི་ ཌིབ་པོ་ལོ་མའི་ ཤེས་ཡོན་འཆང་མི་ ༡༦ དང་གཅིག་ཁར་ 
འབྲེལ་བ་འཐབ་ཅི། དེ་སྐབས་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་
སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་ ངན་ལྷད་ གཡོ་སྒྱུ་ཟློག་ཐབས་ དེ་ལས་ ཀུན་

མོའི་ ཀུན་སྤྱོད་དང་བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ཡང་ ལེགས་བཅོས་གཏངམ་
ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐབས་ལམ་འདི་ 
བེད་སྤྱོད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད། སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ 
ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ ཀའི་ཀཱོན་ཌོའི་སློབ་
སྟོན་པ་ ༣༥ ལུ་ རང་སོའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩེད་མོའི་ཐོག་ལས་ 
དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་བཅུད་ཚུ་སྟོན་བྱིན་ནིའི་ནང་ ཁོང་གིས་འགན་
ཁག་རྩ་ཅན་ འབག་ཚུགས་པའི་སྐོར་ལས་ སྟོན་བྱིན་ཡི། དེ་
ཡང་ ཨོ་ལིམ་པིག་གི་གཅིག་སྒྲིལ་ལས་རིམ་གྱི་ ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ 
རྩེདམོ་ལུ་དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུར་བའི་ཞོར་ཁར་ ཁྱད་བཅུད་དེ་ཚུ་ སྦྱང་
ཚུགསཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་་གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་ ༢༠༡༤།

མི་སྟོབས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ མཐོ་རིམ་སློབ་ཐོན་པ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྲེལ་འབད་ནི་དེ་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གལ་གནད་ཅན་སྦེ་བརྩི་བའི་ ལོ་བསྟར་
གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན། མི་ཚེ་གསརཔ་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་པའི་
དུས་ཚོད་འདི་ནང་ མཐོ་རིམ་སློབ་ཐོན་པ་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ རེ་བ་
དང་ རེ་མཆིས་ ཐེ་ཚོམ་ཚུ་ ལེ་ཤ་འབྱུངམ་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་
ལུ་ རིག་རྩལ་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ མི་
སྡེའི་ནང་ ལེགས་པའི་བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་ནི་ལུ་ གལ་ཆེ་ཤོས་
ཅིག་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ དཔེར་ན་ 
བློ་གཏད་དང་ དྲང་སྤྱོད་ ངན་ལྷད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ། ཁོང་གིས་གཞན་ལས་ 
མཁོ་འདོད་མ་བསྐྱེད་པའི་གོང་ལས་ རང་ལུ་བློ་གཏད་དང་ དྲང་
སྤྱོད་ཡོད་དགོ་མི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ན་ཧིང་གི་ མཐོ་རིམ་སློབ་
ཐོན་པ་ ༢༢༠༥ དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་སློབ་ཐོན་པའི་ལས་རིམ་
ཐེངས་ ༦ ནང་ མཐོ་རིམ་སློབ་ཐོན་པ་ ༡༡༠༨༦ དང་གཅིག་
ཁར་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྲེལ་འབད་ཡི། 

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་ ཌིབ་

པོ་ལོ་མའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་མཉམ། 

ཁོང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་དང་ གོང་འཕེལ་
ལས་རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་བྱ་མངམ་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་
ལུ་ངན་ལྷད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ ཟེར་མི་གསལ་

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་ལུ་ མངོན་པར་མཐོའི་སྒྲིག་འགན་འབགཔ་ཨིན། 
དེ་གིས་སྦེ་ བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་གི་སྤྱོད་ལམ་ལུ་ ཀུན་གྱིས་བསྟོད་པར་
འོས་ཤིང་ གཡོ་སྒྱུའི་དྲི་མ་མེད་པ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དབང་ལུ་ཐལ་མི་
སྲིད་པ་ ངན་ལྷད་ལུ་ བཟོད་བསྲན་རྩ་ལས་མེད་པར་ མི་དབང་
མཆོག་གི་ གསུང་བཤད་ “ང་རང་ངན་ལྷད་ཀྱི་དབང་ལུ་མི་ཐལ། 
གཞན་གྱིས་ངན་ལྷད་འབད་མི་ལུ་ཡང་བཟོད་བསྲན་མེད་” ཟེར་མི་
ལུ་ གནས་དགོཔ་ཨིན།
 
བདེ་སྲུངཔ་ཨིན་རེ་ཨིན་ཚེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
རང་བཞིན་གྱི་མཉམ་རོགས་ཨིན།  བདེ་སྲུངཔ་ ༡༦༤༤ དེ་ཅིག་
ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྡེ་
ཚན་ ༤ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ༩༠༠ ལྷགཔ་གཅིག་དང་ 
འབྲེལ་བ་འཐབ་ཅི། སྙན་ཞུ་འདིའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ སྡེ་ཚན་ 
༢ ཀྱི་ བདེ་སྲུངཔ་ ༢༣༩ དང་གཅིག་ཁར་ ནང་འབྲེལ་འབད་ཡི།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༩ འི་ནང་འཁོད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ལུ་ བཟློག་ཐབས་འབད་དགོཔ་ གལ་ཆེའི་
སྐོར་ལས་དང་ ངན་ལྷད་འཇོམས་ཐབས་ལུ་ ནང་གི་ཁྱད་བཅུད་
དང་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ རྩ་བརྟན་་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་སྐོར་ 
སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལས་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ 
དཔེར་ན་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ དྲང་ཁྲིམས་
ལྡན་སྡེ་ དྲུང་ཆེན་ཚོགས་ཆུང་༼སྔར་གྱི༽ རིམ་མང་སྲིད་གཞུང་ 
དྲག་པོའི་དམག་སྡེ་ ས་གནས་གཞུང་ ལས་འཛིན་དང་དངུལ་
ཁང་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ ཆེ་རིམ་སྤེལ་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ་ མི་སྡེའི་
ལས་ཚོགས་ ཨར་ཨོ་ བརྡ་བརྒྱུད་ ན་གཞོན་སྡེ་ཚན་ སྤྱིར་བཏང་
མི་སེར་ཚུ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡི། ད་ མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་ཡོདཔ་སྦེ་ ཁ་བཟེད་བའི་ཁར་ དེ་གི་རྒྱལ་
ཁབ་ཆུང་ཀུ་འདི་ལུ་ གནོད་པ་ཡོདཔའི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་ ཧ་གོ་ཡི། ངན་ལྷད་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་ འབྲེལ་བ་སྦོམ་
ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་ལས་སྡེ་དང་ སྡེ་ཚན་སོ་
སོའི་ནང་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཧ་ལམ་ ༡༩༩,༨༥༧ ལུ་ 
ཁྱབ་ཡོད་མི་དེ་  མི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ དེ་ཅིག་ཨིན།

 ན་གཞོན་འབྲེལ་གཏོགས།

འཛམ་གླིང་གོང་འཕེལ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༥ འི་ནང་ མི་སྡེའི་མནོ་
ཐངས་ལུ་ ངན་ལྷད་འདི་ མི་མང་ཡིག་ཚང་དེ་ རང་དང་ རང་གི་
བཟའ་ཚང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གི་ ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་སྤྱོད་ནི་དེ་འབད་ ཆ་

སྤྱོད་དང་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲན་ཤེས་ 
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ མི་སྟོབས་འགོ་
དཔོན་གྱིས་ འགན་ཁག་རྩ་ཅན་ འབག་ཚུགས་པའི་སྐོར་ལས་ 
གསལ་བཤད་འབད་ཡི། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་
འཐབ་ཅི། 

སློབ་ཕྲུག་དང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་མཉམ།

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ངོ་སྤྲོད་
ལས་རིམ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཟོ་རིག་སྤེལ་ཁང་ལས་ཐོན་ཏེ་ རྫོང་ཁག་དང་ 
རྒེད་འོག་སོ་སོའི་ནང་ འཁོར་ལམ་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གཏང་
ནི་ཨིན་མི་ ཞི་བའི་བཟོ་རིག་པ་ ༣༠ དང་གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་
ནང་འབྲེལ་འབད་ཡི། བཟོ་རིག་དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་
ཁ་སྦོམ་ཡོད་པའི་ལཱ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་གིས་དཔལ་འབྱོར་དང་ 
མི་མང་གི་མི་ཚེ་ལུ་ ཐད་ཀར་གྱི་གནོད་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལྟོ་
ཚུན་ཚོད་ བཟོ་རིག་པ་ ༣༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ ཉེན་དར་བརྩིས་
ཏེ་ ཁོང་རའི་ལཱ་གི་ གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་བ་
འཐབ་ཡོད།

སྙན་ཞུ་འདིའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་གི་སློབ་གྲྭ་ ༦ གི་ 
སློབ་ཕྲུག་དང་སློབ་དཔོན་ བསམ་རྩེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་སྤེལ་
ཁང་གི་ ལེགས་སྦྱར་ཝ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྲེལ་
འབད་ཡི། སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ དབང་
བསྐུལ་དང་ འགྲུལ་འཁོར་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ མཉམ་རོགས་གལ་ཅན་ཨིན། ད་ཚུན་
གྱི་བར་ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་གི་ སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ ༤༥ ལྷགཔ་ཅིག་ནང་གི་ 
སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་ ༢༡,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་གཅིག་ཁར་ 
མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཡི།

བདེ་སྲུངཔ་དང་མཉམ། 

བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་ འབྲུག་དང་འབྲུག་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མི་དབང་
མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ རྩ་བའི་དམག་དཔུང་དང་ ཆ་རོགས་མི་
སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་གི་དཔེ་སྟོན་པ་ཨིན། ཁོང་གིས་ རང་དོན་
རྩ་བ་ལས་སྤངས་ཏེ་ རྒྱལཔོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ དེ་ལས་ མི་སེར་ལུ་ 
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

འཇིགས་མེད་བློ་གསལ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སློབ་གྲྭའི་མི་ཁུངས་
ལས་རིམ་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཨིན་
པའི་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་ ཁྱད་བཅུད་དང་ དྲང་སྤྱོད་
ཚུ་ གོང་ལུ་བཀུར་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དོ། ཨིན་རུང་ སློབ་གྲྭ་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་དེ་ དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་ 
མཁོ་འདོད་དང་གཅིག་ཁར་ དབུ་འཛིན་གྱི་དཀར་ནག་དང་ དུས་
ཚོད་ལུ་རག་ལས་དགོ་པས། གསར་གཏོད་དང་ བྱ་སྟབས་བདེ་
བའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་འཚོལ་དགོཔ་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཁྱད་བཅུད་
ཚུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་གི་ ཡན་ལག་ལས་སྣ་རྐྱངམ་
གཅིག་ལུ་ ཚད་མ་བཟུང་བར་ སློབ་ཁང་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་ ཕྱི་
ཁར་གཉིས་ཆ་རའི་ ལས་སྣ་གང་རུང་གི་ ཆ་ཤས་སྦེ་བཏུབ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ན་གཞོན་གྱི་མི་སྡེའི་ལས་
ཚོགས་ ན་གཞོན་བརྡ་བརྒྱུད་ལྟེ་བ་༼ཝའི་ཨེམ་སི༽ གཉིས་ཀྱི་
བར་ན་ཡང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དོ། དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་
བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་བཟོ་ཡོད་མིའི་ནང་ ན་གཞོན་གྱིས་ ངན་
ལྷད་ལུ་བཟློག་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོན་དང་པ་དེ་ ཝའི་
ཨེམ་སི་གིས་ ཨའི་ཨེ་སི་ཌི་གི་ ༢༠༡༤ ལོའི་ དུས་དྲན་བརྩི་སྲུང་
ཞུ་ནིའི་ནང་ འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་ཁག་འབག་ཅི། མ་འོངས་ཡུན་
རིང་གི་དོན་ལུ་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ བརྩམ་བཞིན་དུ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ “ན་
གཞོན་གྱི་དོན་ལུ་ལམ་ཁར་” ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཕྱི་
ཁ་སྤང་ནང་གི་ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ 
གཙོ་བོ་ ན་གཞོན་གྱི་རྒྱུད་ལུ་ ལེགས་པའི་གོང་འཕེལ་འབྱུང་ནི་
དང་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་ སྤྱི་རུབ་འགན་ཁག་འབག་དགོ་པའི་ 
བརྡ་འཕྲིན་སྤེལ་ཐབས་ལུ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལཱ་
གི་ས་ཁོངས་ ཡང་ན་ མི་སྡེའི་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་
འཁྲི་དར་ཁྱབ་ གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ “དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་མཚོ་གླིང་” 
ཟེར་བའི་བསམ་གཞི་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་ཅི།  ཉི་མ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་
དང་ ལྕང་སྒང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་གཉིས་ཀྱིས་ སློབ་གྲྭའི་
ནང་འཛུལ་ཞུགས་དང་ མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ ལེགས་
བཅོས་གཏང་ནི་ལུ་ གདོང་ཁར་ཐོན་ཡི། ཨིན་རུང་ བསམ་གཞི་
འདི་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་ གནས་མ་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ མི་ཚེའི་གནས་
སྟངས་དངོས་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་ མེད་ནི་དེ་
གིས་ཨིན་མས། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་པ་

བཞགཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་འདི་ མི་སྡེའི་ལམ་ལུགས་
ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། དེ་གི་ནང་ལས་ གཙོ་བོ་ ན་གཞོན་ཚུ་
གིས་ ངན་ལྷད་འདི་ མི་ཚེའི་ལམ་ལུགས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ འཆར་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ༢༠༡༤ འི་སྙན་
ཞུ་ “ཨེ་ཤི་ཡ་ པེ་སི་ཕིག་ན་གཞོན་གྱི་དྲང་སྤྱོད་དཀའ་ངལ་ནང་
ཡོདཔ་” ཟེར་མིའི་ནང་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་དྲང་སྤྱོད་
ཀྱི་གནས་ཚད་ལུ་ བརྩི་བཀུར་བསྐྱེད་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་བྱུང་པའི་
མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག། ཁོང་ལུ་ཁེབ་སང་ཡོད་པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་
འབད་ཆོག་ཆོག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  ཁོང་གིས་ ཤོབ་དང་མགུ་
སྐོར་རྐྱབ་ ཁྲིམས་འགལ་དང་ ངན་ལྷད་འབད་བ་ཅིན་ མི་ཚེའི་
ནང་ མཐར་འཁྱོལའབྱུང་ནིའི་ གོ་སྐབས་མངམ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཆ་
བཞགཔ་ཨིན་མས། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ལོའི་སྙན་ཞུ་ “སློབ་གྲྭའི་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་བརྩི་མཐོང་
ཤེས་ཡོན་” ཟེར་མི་དེ་གིས་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ སློབ་
ཕྲུག་ ༢ ལས་ ༡ གིས་ མི་ཚེའི་ནང་མཐར་འཁྱོལ་ནི་ལུ་ ཤོབ་
རྐྱབ་ ཡང་ན་ མགུ་སྐོར་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་ མནོཝ་ཨིན་མས། ཨིན་
རུང་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ ན་གཞོན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ 
ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ ངན་ལྷད་ལུ་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ གདོང་ལེན་
འབད་ནིའི་མནོ་བསམ་ཡོད་ཟེརབཀོད་མི་དེ་ འབྱུང་ཁུངས་གལ་
ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། དྲན་ཚོར་ཅན་གྱི་མི་སེར་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་
དབང་ལུ་མི་ཐལ་ནིའི་ མི་སྡེ་བཟོ་ནི་ལུ་ ན་གཞོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་ གལ་ཆེཝ་ཨིན། འབྲུག་གི་མི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་༥༢ ལྷགཔ་ཅིག་ 
སྐྱེས་ལོ་ ༢༤ མན་ཆད་ཨིནམ་ལས་ འགྲོ་བ་མིའི་བདོག་གཏད་
སྦོམ་ཤོས་འདི་ གསོ་སྐྱོང་དང་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་ཡོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ལཱ་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བརྒྱུད་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་དང་ བློ་
གཏད་ གུས་ཞབས་ དྲང་ཁྲིམས་ དྲང་སྙོམས་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་
ནི་ལ་སོགས་པའི་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྟེན་ཁྱད་བཅུད་ཚུ་ བཙུགས་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ ལྕང་སྒང་ཁ་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་
བར་མའི་ མཉམ་རོགས་སྦྱོང་བརྡར་ཚོགས་ཕྲན་གྱིས་ ཁོང་རའི་
ལས་སྣའི་གྲངས་སུ་ དྲང་སྤྱོད་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་ཁྱད་བཅུད་ཚུ 
བཙུགས་ནིའི་མོ་བཏབ་འབད་ཡི། འདི་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་
འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཅི། འབྲུག་
རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་གིས་ གསལ་བཤད་དང་ འཁྲབ་
སྟོན་ཐུང་ཀུ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་
ལས་ དྲན་ཚོར་སྤེལ་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱི་ན་གཞོན་གྱི་ཉིནམ་ བརྩི་
སྲུང་ཞུ་ཡི། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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ཟུར་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ དྲན་ཚོར་བཙུགས་ཏེ་ ངན་
ལྷད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ གནོད་པ་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ དེ་
ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དང་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་ བཀྲམ་
སྤེལ་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲིའི་ མཁོ་འདོད་བཀོད་
ནི་ལུ་ ཁོང་རའི་ཐོབ་དབང་དང་ འགན་ཁུར་ཚུ་ ཧ་གོཝ་བཟོ་ནི་
ཨིན། མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ལེ་ཤ་ཐོབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་
ལས་ཕར་ དམངས་གཙོའི་གནས་སྟངས་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་
སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ བཅའ་མར་
གཏོགས་དགོཔ་ཨིན། 

དེ་གིས་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་
གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ དེ་
ལས་ ན་གཞོན་ཁས་བླངས་པ་ཚུ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ མི་
སྡེའི་འགན་འཁྲི་མཁོ་ཆས་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ འགོ་
བཙུགས་ཅི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ བཀྲིས་སྒང་དང་ 
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ མོང་སྒར་ ལྷུན་རྩེའི་ རྒེད་འོག་ ༤༨ ནང་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་རིམ་དེ་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་
དང་ ཚོང་ལསཔ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ ༦༡༡༦ ལུ་
ཁྱབ་ཡོད། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་མཁོ་
ཆས་ཚུ་ ཁོང་གི་ས་གནས་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དང་ ཞབས་
ཏོག་ལེགས་བཅོས་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འོང་ནི་མས་ཟེར་
བཤད་ཅི། སྤ་རོ་དང་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁརལུ་ལྷོད་མི་བརྩིཝ་ད་ 
རྒེད་འོག་ ༦༩ དང་ མི་སེར་ ༧༠༣༠ ལུ་ཁྱབ་ཅི།

 བྱ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལམ་རིམ།

སྤྱོད་ལམ་བཟང་པོ་གོང་འཕེལ་དང་ བྱ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་དོན་
ལུ་ ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ དགེ་སློང་ ཨ་
ནེམོ་ མི་གནགཔ་ ཚོང་པ་ སྲིད་དོན་པ་ བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་
གཙོ་འཛིན་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་ དྲང་དཔོན་ བློན་པོ་ལ་སོགས་
པའི་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཡོད་ཚད་ཅིག་ལས་ ཡུན་བརྟན་དང་ དྲན་
ཤེས་ལྡན་པའི་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག། བྱ་སྤྱོད་བསྒྱུར་
བཅོས་ཀྱི་ ལས་རིམ་དེ་གིས་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་ 
སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ དྲང་བདེན་གྱི་མི་རབས་བཟོ་
སྟེ་ དྲང་སྤྱོད་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ དྭངས་གསལ་ འདྲ་མཉམ་ 
འགན་འཁྲི་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་འགན་ཁག་ཡོད་པའི་མནོ་བསམ་ ཡར་
དྲག་གཏང་མི་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་ གོང་འཕེལ་གཏང་
ཐབས་འབདཝ་ཨིན།

ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ཁྱད་བཅུད་ བཙུགས་མི་དེ་གིས་ 
སློབ་ཕྲུག་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་ སྤྱོད་ལམ་ལུ་འགྱུར་འོང་ནི་དང་ 
ཁོང་ཆ་ཁྱབ་བརྒྱུད་དེ་ རྒྱ་ཆེའི་མི་སྡེའི་ནང་ ཕན་ནུས་དང་ འཇོན་
ཐངས་ཅན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་
ཡོད།

སློ་གྲྭ་གསུམ་དང་ ན་གཞོན་ལུ་བརྟེན་པའི་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ 
ཝའི་ཨེམ་སི་ཚུ་གིས་ སྦ་གསང་མེད་པའི་ མི་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་
བཟོ་ཐབས་ལུ་ མ་འོངས་པའི་འགོ་ཁྲིདཔ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་འབད་དོ།

 རྒེད་འོག་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་གོང་ལུ་བཀུར་ནི་
དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཟློག་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་ཡོད་ 
ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད། འཛམ་གླིང་ནང་གི་ མི་གསུམ་ལས་གཉིས་
ཀྱིས་ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་ ཁྱད་
པར་བཟོ་ཚུགས་ཟེར་བའི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། ༼ཇི་
སི་བི་ ༢༠༡༣༽ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ཁོང་རའི་གཞི་རྟེན་འགན་ཁུར་
འགྲུབ་ནིའི་ དབང་ཚད་སྤྲོད་དགོ། དབང་ཚད་དེ་ཡང་ བརྡ་དོན་
དང་ ཤེས་ཡོན་ རིག་རྩལ་གྱི་ཐོབ་སྤྱོད་ལས་འབྱུངམ་ཨིནམ་ད་ 
སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ འཆརགཞི་ ལས་རིམ་ འཆར་
དངུལ་ གྲོས་ཆོད་བྱ་རིམ་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་
འདི་ མི་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནི་ལུ་ ག་ནི་བ་ གལ་ཆེཝ་ཨིན། 
དེ་གིས་སྦེ་ མི་སེར་ཚུ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་སྟེ་ ངན་
ལྷད་ཟློག་ཐབས་སྐོར་ དྲན་ཤེས་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དེ་ ཨ་རྟག་ར་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་ཨིན། 

སྙན་ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
མགར་ས་རྫོང་ཁག་གི་ ལུང་ནག་ན་དང་ ལ་ཡ་ ཁ་བསྟོད་དང་ཁ་
སྨད་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་གི་ གསང་སྦས་ཁ་དང་ དགའ་སྐྱིད་གླིང་ ཐིམ་
ཕུག་རྫོང་ཁག་ གླིང་གཞི་དང་ ན་རོ་ སྲོས་ རྒེད་འོག་ཚུ་འབདཝ་
ད་ བསྡོམས་རྒེད་འོག་ ༩ ནང་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་
ཚུ་ གོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་གི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒེད་འོག་ ༢༠༥ ནང་ མི་སེར་ ༣༢,༠༠༠ 
ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ སྐོར་ཐེངས་དང་པ་ མཇུག་
བསྡུ་ཡི། སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ མཐའ་

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། “འབྲུག་ལུ་ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ གཞི་
རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ” ཟེར་མི་ སྙན་ཞུ་དེ་ དཔེ་བསྐྲུན་
འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༣ པའི་ནང་ “ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་
སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་” གི་ སྦྱོང་བརྡར་སྐོར་ཐེངས་ ༢ པ་དང་བསྟུན་
ཏེ་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གསར་བཏོན་གནང་
ཡི།   མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ དྲང་
ཁྲིམས་ ལྷན་ཁག་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ ལས་འཛིན་ 
སྒེར་སྡེའི་ བརྡ་བརྒྱུད་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ འགོ་དཔོན་དང་ 
འཐུས་མི་ཚུ་དང་འཕྱད་ཅི། 

བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ནང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ དྲང་སྤྱོད་མཁོ་ཆས་ དཔེར་ན་ 
དྲང་སྤྱོད་སྐོར་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལྷབ་སྦྱང་དང་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་
གཞག་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ འཁྱོསམ་
དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་ སི་ཨར་ཨེམ་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་
འཛིན་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཆུང་གི་ གཙོ་བོརབཏོན་པའི་ 
གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་ ༼སྲིད་བྱུས་དང་ བཅའ་ཡིག་ བྱ་རིམ་ 
ཐབས་ལམ༽ ཚུ་ ལངམ་ཡོད་མེད་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་གཞི་
རྟེནམ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ གནས་གོང་ལུ་གཞི་རྟེནམ་ཨིན་ན༽ དེའི་
ལྟ་རྟོག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཕན་ནུས་ཚུ་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་
གྲོས་འདེབས་ལ་ལུ་ཅིག་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཅི།

ད་རེས་ནངས་པར་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སྟོབས་འགོ་
དཔོན་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་ ཚད་ལྡན་བཟོཝ་དང་གཅིག་ཁར་ དང་པ་ར་ 
ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཞི་གཡོག་གི་ཁྱད་བཅུད་སྙིང་པོ་དང་ ཀུན་སྤྱོད་
རྣམ་གཞག་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ འཁྲིལ་མཐུན་འབད་ནི་ལུ་མཁོ་
བའི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་དགོཔ་འདུག། 
ལས་གཡོགཔ་ཆ་རོགས་ཚུ་གི་ བྱ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ 
མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ཀུན་སོྤྱད་ཀྱི་འཇོན་ཚད་དེ་ ལེགས་
ཤོམ་དགོ། ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ དོན་སྨིན་
ཅན་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཨེམ་ཨེ་སི་ཨེ་དང་ ཨེམ་ཨེ་སི་སི་དང་ མཉམ་
འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་དང་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ 
པའི་ནང་ “ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད” སྐོར་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་རིམ་
ཐེངས་ ༢ པ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། མི་མང་དང་ སྒེར་སྡེ་ནང་
ལས་ མང་ཤོས་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཨིན་མི་ མི་གྲངས་ ༩༢ 
ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ གཞི་རྩ་དང་ དྲང་སྤྱོད་མཁོ་ཆོས་
ཚུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གཞི་བཙུགས་དང་ བསྟར་སྤྱོད་སྐོར་ལས་ 
སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡི། 

ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་

ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་གི་ལས་རིམ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ 
རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་ཚུ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༡༠༤ ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ དྲང་དཔོན་དང་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་ལས་རིམ་དེ་ འགོ་
འབྱེད་འབད་ཡི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ ༤༧ གྱིས་ སློབ་སྦྱོང་དེ་ 
མཐར་འཁྱོརཅན་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་ཡི། དྲང་དཔོན་ ༦༦ ཆ་མཉམ་
གྱིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་རུང་ ༧ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ མཐར་
འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་ཡི། གྱངས་ཁ་གངམ་མེད་དེ་འབད་
རུང་ འཁྲིལ་མཐུན་གྱི་ཐད་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་བཟུམ་ཅིག་ ལེགས་
ཤོམ་མ་ཐོན། ཞི་གཡོགཔ་ཡོངས་བསྡོམས་ ༼ཨེསི་ ༥ ཡན་
ཆད༽ ༢༣༩༦༨ ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ༡༩༧༣༧ གྱིས་ མིང་ཐོ་
བཀོད་མི་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ མི་
གྲངས་ ༡༤,༨༨༡ གིས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་ཡི།

གློག་ཐོག་ལྷབ་སྦྱང་ཐོག་ལས་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དང་ ཁེ་
ཕན་ལྟག་སྤྲོད་བཟུམ་གྱི་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལམ་ལུགས་
ཀྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་
ཚུ་གིས་ དེའི་བདག་དབང་བཟུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་
ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་
སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་ལས་ འགོ་
དཔོན་ ༨ ལུ་ ཉིནམ་ ༨ ཀྱི་རིང་ མ་ལེ་ཤི་ཡ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་
བྱིན་ཡི། འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཕྲལ་མགྱོགས་ར་ ལས་རིམ་འདི་ སློབ་
གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རང་
སོའི་ས་ཁོངས་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགསཔ་ བཟོ་ནིའི་རེ་འདོད་
ཨིན། 

དེ་མ་ཚད་ མི་མང་དང་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་
སྤྱོད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ལས་  ལྷག་
པར་དུ་ དོན་སྨིན་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་ བེང་ཀོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡུ་ཨེན་
ཌི་པི་གི་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ པེ་སི་ཕིག་ ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་གིས་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧/༨ པའི་ནང་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ 

དོན་ཚན་ ༤ པ།



ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

89

གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ལམ་ལུགས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འཛིན་
སྐྱོང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྡེ་ཚན་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།

དུས་དྲན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་མི་དེ་གིས་ མི་མགྲངས་ ༨༡,༣༠༣ ལྷགཔ་
ཅིག་ལུ་ ཐད་ཀར་དང་ བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ལས་ ཁྱབ་ཡོདཔ་འོང་
ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ 
འབྲུག་བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལྟ་ཞིབ་ ༢༠༡༣ འབད་མིའི་
ནང་ ༼ཐད་ཀར་མཐོང་ལུ་ ༦༤༥༧ དང་ རྒྱང་མཐོང་ཐོག་ལས་
མཐོང་མི་ ༧༤,༨༤༦ ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཝའི་ཨེམ་སི་གིས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་ ཚོང་ལས་ 
༡ པ་ཟེར་མི་ ཚོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཁེ་ཕན་
གཞན་གྱི་གྲངས་སུ་ དྲང་བདེན་གྱི་ཚོང་ལས་ ཡར་དྲག་གཏང་
ཚུགས་པའི་ རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ༼གཞི་བཙུག་འབད་དགོཔ་༽

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་དབང་འཛིན་གྱི་ འགོ་
འདྲེན་ཐོག་ལུ་ སྤྱིལོ་ ༢༠༠༤ ལས་ཚུར་ ཨའི་ཨེ་སི་ཌི་ དུས་
དྲན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། སྤྱིལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ གཞི་བཙུགསས་འབད་ཞིནམ་ལས་ དུས་དྲན་བརྩི་སྲུང་
ཞུ་ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་སྟེ་ འབྲུག་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ 
༡༠-༡༦ ཚུན་ རྒྱལ་ཡོངས་ངནལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ བདུན་ཕྲག་
སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡི། དེ་ལས་ཚུར་ ཉིནམ་དང་བདུན་
ཕྲག་དེ་ ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ དཔེར་ན་ དངོས་མཐོང་སྡེ་ཚན་གྲོས་
བསྡུར་དང་ འབྲི་རྩོམ་ རི་མོ་ རྩོད་བསྡུར་ སྙན་ཆའི་ལས་རིམ་ 
ལམ་འགྲུལ་དང་བང་རྒྱུག་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་ ལས་
རིམ་འགོ་འབྱེད་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། ཨེན་ཨེ་
སི་ཌབ་ལུ་གི་སྐབས་ལུ་ བརྗོད་དོན་ལུ་གཞིབཞག་པའི་ དྲན་ཚོར་
བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ གསར་ཤོག་དང་ རྒྱང་མཐོང་ རེ་ཌིའོ་ འགྲུལ་
འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་ དར་ཁྱབ་སྦོམ་གཏངམ་ཨིན། དེ་སྐབས་ཀྱི་
བརྗོད་དོན་ཡང་ ༼ལ་ལུ་ཅིག་རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྗོད་དོན་ཨིན༽ “ང་
བཅས་ཀྱིས་སྤྱི་རུབ་ཐོག་ལས་  ངན་ལྷད་བཀག་ཚུགས་” “ནུས་
སྟོབས་ལྡན་པའི་དམངསགཙོ་ ང་བཅས་རའི་འགན་ཁུར་” “ངན་
ལྷད་ལུ་ཟློག་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་བང་རྒྱུག” “ང་ངན་ལྷད་ཅན་ཨིན་
ན” “མི་མང་ཞབས་ཏོག་ནང་དྲང་སྤྱོད” “མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
མི་མང་ཞབས་ཏོག་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་ལམ་སྲོལ་ཡར་དྲད་གཏང་” “ད་
རིས་རང་ ངན་ལྷད་ལུ་དང་ལེན་འབད” “ངན་ལྷད་ལུབཟོད་བསྲན་
རྩ་ལས་མ་སྐྱེས་པར་  གོང་འཕེལ་བརྒྱ་ཆ་ཧྲིལ་བུམ” “ངན་ལྷད་
ཀྱི་རྒྱུན་ཐག་བཏོག་གཏང་” ཟེར་མི་ཚུ་ཨིན།

 ཨའི་ཨེ་སི་ཌི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བདུན་

ཕྲག་བརྩི་སྲུང་། ༼ཨེན་ཨེ་སི་ཌབ་ལུ༽

ཨའི་ཨེ་སི་ཌི་ དུས་སྟོན་དེ་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་
སྐོར་ མི་མང་ལུ་དྲན་ཚོར་བཀོད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་
ལས་རིམ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ དུས་སྐབས་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན། 
ཨའི་ཨེ་སི་ཌི་དང་ ཨེན་ཨེ་སི་ཌབ་ལུ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་མི་དེ་གིས་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་དམའ་ཕབ་རྐྱབ་
མི་ ཤེས་ཚོར་ཅན་གྱི་མི་སེརབཟོ་ནི་དང་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་
སྐྱོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་འགན་ཁག་འབག་ནི་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་
ནིའི་ཆེད་དུ་ རྩ་འགེངས་མི་ལུ་ ནུས་ཤུགས་ཧེང་བཀལ་འབྱུངམ་
ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ ཨའི་ཨེ་སི་ཌི་དང་ ཨེན་ཨེ་སི་ཌབ་
ལུ་གི་ བརྗོད་དོན་དེ་ “ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱུན་ཐག་བཏོག་གཏང་” ཟེར་
ཨིན། 

སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ལས་སྣ་གཙོ་བོ་ གཤམ་གསལ་
ལྟར་དུ་ཨིན་:

༡༽ མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་ལུ་ གཙོ་བོརབཏོན་པའི་ རྒེད་འོག་
སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ སྐོར་ཐེངས་ ༢ པ།

༢༽ “འགོ་ཁྲིད་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ནང་ ཨམ་སྲུ་ལུ་ ནུས་
དབང་སྤྲོད་པའི” ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་ ཏོགས་མི་ཚུ་འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་ཡི། ༼མི་སྡེའི་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཤེས་ཡོན༽

༣༽ ཧེ་མ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གསུམ་དང་
གཅིག་ཁར་ ནང་འཁོད་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས།

༤༽ ཝའི་ཨེམ་སི་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ དྭངས་གསལ་དང་ 
འགན་འཁྲི་ དྲང་སྤྱོད་སྐོར་ “ང་བཅསརའི་གནད་དོན་ ང་བཅས་
རའི་ཐབས་ཤེས” ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ པར་གྱི་འགྲན་
བསྡུར།

༥༽ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་ རྒྱང་མཐོང་དང་ རྒྱང་བསྒྲགས་
ཐོག་ལས་ ན་གཞོན་ཚུ་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་སྦེ། ཨེན་ཨའི་ཨེ་
སི་ཨེསི། སྲིད་དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས། ངན་ལྷད་ལུ་བཟློག་ཐབསགཙོ་
བོ། འགོ་ཁྲིད། མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི། བསམ་བཤད་ལུ་ཚོགས་རྒྱན། 
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ནག་གི་གནས་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་ རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ མཚན་རྟགས་ལས་ལྷག་སྟེ་ འབད་དགོཔ་ཚུ་ལུ་ དོ་འགྲན་
འདུག། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེའི་རང་བཞིན་
གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་གསལ་
ལྟར་དུ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དོ་:
 

སྤྱི་ཚོགས། 

དམངས་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེ་
ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོད་དང་འགན་འཁྲི་ དྭངས་གསལ་ཚུ་ མེད་ཐབས་
མེདཔ་ཅིག་ཨིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་
ཕྱག་འགན་བཞེས་པའི་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྒྲིག་གཞི་
ཚུ་ ཕན་ནུས་ཅན་དང་ འདྲ་མཉམ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་
དང་ གཞུང་གི་མཛད་བྱ་ལུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་མི་ མི་སེར་གྱི་སྐུ་ཚབ་
ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་ནང་ན་ 
ངན་ལྷད་འཇོམས་ནིའི་ འགན་ཁུར་སྦོམ་ཤོས་དེ་ ཁོང་ལུ་ཕོགཔ་
ཨིན། 

འཛམ་གླིང་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་རུང་ གངོ་འཕེལ་
འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ དམངས་གཙོའི་
རིང་ལུགས་གསརཔ་ཚུ་ནང་ ཁོང་གི་ལས་འགན་འདི་ དོན་སྨིན་
ཅན་སྦེ་འགྲུབ་ནིའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ལངམ་མེདཔ་ཨིན་མས། དེ་གིས་
སྦེ་ ཁོང་གིས་གཞུང་གི་བཙུག་སྡེ་དང་ གཞན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་མ་
སླབ་པའི་གོང་ལུ་ དང་པ་ར་ རང་སོའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལྟ་རྟོག་
དང་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ཚུ་ ངེས་གཏན་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་
ལུ་ བྱ་རིམ་དང་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ནང་ ཁོང་
ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོཔ་ཡོད། དེ་ལུ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཀུན་སྤྱོད་དང་
དྲང་སྤྱོད་ འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ གློག་ཐོག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་
ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
འདུ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགསསྡེའི་ ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་
བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི། དེ་གིས་མ་ཚད་
པར་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ དཔེར་ན་ སི་ཨར་ཨེམ་
དང་ ཌི་ཨའི་ཊི་བཟུམ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
བསྟར་སྤྱོད་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད།

 ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་དམིགས་ཡུལ་ ༣ པ་: ངན་ལྷད་འཇོམས་

ནི་ལུ་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཉམ་རུབ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།

མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་ : ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ མཉམ་རུབ་

ཡར་དྲག་བཏང་ནི།

“ངན་ལྷད་ལུ་ ཟློག་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་འདི་  སྤྱི་རུབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་
ཅིག་ཨིན” ཟེར་མི་དང་ “མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ 
ཁྱད་པར་བཟོ་ཚུགས” ཟེར་བའི་ཚིག་དོན་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ གཙོ་བོརབཏོན་
ཏེ་ དར་ཁྱབ་གཏང་དབཞིན་དུ་ཡོད། ངན་ལྷད་འདི་གིས་ མི་ཀུན་
ལུ་གནོད་པ་ཡོད་པ་གིས་མ་ཚད་ མི་སྡེ་དང་ ལམ་སྲོལ་ སྲིད་དོན་
དང་འབྲེལ་བའི་ ནུས་དབང་ཅན་གྱི་ རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ལྷག་པརདུ་ གནད་དོན་འདི་ མགུ་རྙོགས་དྲགས་ཅིག་ལུའགྱུར་
དོ། ད་རེས་ནངས་པར་ དངོས་པོ་ལུ་འདོད་ཤུགས་ཆེ་མི་དང་ ཉོ་
སྤྱོད་ཀྱི་རྦ་རླབས་འཁྲུགཔ་ད་གཅིག་ཁར་ ལུང་ཕྱོགས་དང་ འཛམ་
གླིང་གཅིག་འགྱུར་འགྱོ་བའི་དུས་ཚོད་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱིས་ ས་
མཚམས་མི་ཤེསཔ་ལས་ ས་མཚམས་ལས་བརྒལ་བའི་ སྤྱི་རུབ་
འགན་ཁུར་ འབག་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་བས།  གཙུག་སྡེ་གསརཔ་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་འཁོད་
མ་ཚད་ དེ་ལསབརྒལ་ཏེ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལས་སྡེ་ཅིག་འབད་ནི་ལུ་ བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེདཔ་དང་གཅིག་
ཁར་ ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀྱི་ གོང་འཕེལ་དང་ ཡར་དྲག་གི་དོན་
ལུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ རྒྱལ་སྤྱི་/ལུང་ཕྱོགས་/རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་
གྱི་ ཡོངསའབྲེལ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུད་
འབད་ནི་ལུ་ རྩ་འགེངས་ཏེ་ཡོད།

ནང་འཁོད་མཐུན་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་བརྩོན་
ཤུགས་ལུ་ བདག་དབང་དང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བློ་གཏད་
དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ མནོ་བསམ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ མཉམ་
འབྲེལ་དང་ ཡུན་བརྟན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་
ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེའི་མཉམ་
རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ བཟོ་དང་བཟོ་
བཞིན་དུ་ཡོད། མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ ༨ དང་ མི་མང་ལས་སྡེ་
༩ དང་གཅིག་ཁར་ ཆིངས་ཡིག་ ༡༧ གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་
ཚར་ཡི། ཨིན་རུང་ མཉམ་རོགས་ཚུ་གི་ གཙོ་རིམ་དང་ དཀར་
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འཐབ་མི་ ལོ་བསྟར་གྲུབ་འབྲས་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་ དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་
ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་ཡོད།

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།

ཤེས་རབ་དེ་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་དང་ བདེ་སྲུང་མེད་པ་ཅིན་ རང་དང་ 
བཟའ་ཚང་ གཙུག་སྡེ་/ལས་སྡེ་ མི་སྡེ་ སྤྱི་སྡེའི་ནང་ དགའ་སྐྱིད་
དང་མཐུན་ལམ་ འབྱུང་ཐབསམེད་པའི་ བསླབ་བྱ་བྱིནམ་ཨིན། 
དྲང་ཁྲིམས་དང་ བདེ་སྲུང་གི་རྩ་བ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ཨིན། 
གཞུང་སྐྱོང་གི་གཙུག་སྡེ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ བཟང་པོའི་རྒྱུ་
མཚན་ཐོག་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་འདི་ ངོ་བོ་ག་ལུ་ཡང་ འགན་
འཁྲི་ཕུལ་དགོཔ་མེདཔ་ལས་ རང་ཉིད་དང་ རྩོད་དྲུང་བརྩིས་ཏེ་ 
དྲང་དཔོན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྱད་རིག་པ་ཚུ་གི་ ཀུན་སྤྱོད་ལུ་རག་
ལས་དགོཔ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ 
གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ འགན་འཁྲིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དྭངས་
གསལ་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་གནང་
མི་ཚུ་གི་ ཀུན་སྤྱོད་དང་ཁྱད་རིག་གི་གནས་ཚད་ མཐོ་ཤོས་ཡོདཔ་ 
ངེས་གཏན་བཟོ་སྟེ་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ ཚོར་
སྣང་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་
བྱ་བཞག་ ལེགས་བཅོས་གཏང་དགོཔ་དེ་ གཙོ་རིམ་གལ་ཅན་སྦེ་
བརྩིས་ཏེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷད་སྡེ་གིས་ གྲོས་བསྟུན་དམ་ཟབ་འབད་
དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེའི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ དྲངས་
ཁྲིམས་ཀུན་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོས་འཆར་
གནང་དོ་ཡོད་མི་དེ་ ཨེན་ཨིའི་ཨེ་སི་ཨེསི་དེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་
ནང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ འབད་བརྩོན་ཅིག་ཡང་ཨིན། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམལྷནཚོགས་ཀྱིས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ནང་ 
ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་ལས་ 
ལེགས་བཅོས་གཏང་ནི་དེ་ གལ་ཅན་གཙོ་རིམ་ཅིག་སྦེ་བརྩིས་
ཏེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ་ བར་འབྲེལ་བ་སྦེ་བཞག་སྟེ་  དྲང་
ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་འབད་
ནིའི་ འཆརགཞི་བརྩམས་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་དེ་ལུབརྟེན་ཏེ་ དྲང་
དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་སྐོར་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་དེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་
བཏོན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། ཁྲིམས་དོན་དང་ གཙུག་སྡེ་ ལག་
ལེན་གྱི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཁྲིམས་ཁངགི་ལམ་
ལུགས་ ལེགས་བཅོས་གཏང་ནིའི་ མཁོ་ཆས་༡༨ ཀྱི་གྲལ་ལས་

གཞུང་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ།

བློན་ཆེན་མཆོག་ གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལས་ མཁྱེན་དགོཔ་དང་ ཁོ་ལུ་བརྡ་དོན་
ཞུ་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་མ་ཚད་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ 
སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བློན་ཆེན་མཆོག་ལུ་  
སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ འགན་ཁུརརྩ་ཅན་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་
དེ་  ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་
ཡུན་མ་རིངམ་ཅིག་ལས་ ཟླ་ངོ་གསུམ་རེ་ནང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་ 
ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དགོས་མཁོ་དང་
བསྟུན་ཏེ་ གསལ་བཤད་ཚུ་ཡང་ཕུལ་ནི་ཡོད། ཟླ་ངོ་གསུམ་རེའི་
སྙན་ཞུ་དེ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ལུ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་
རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དཔྱད་
ཡིག་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ འབྲེལ་འཐབ་ཡོད་རུང་ ཤུལ་
ལས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དང་ དྲུང་ཆེན་ཚོགས་ཆུང་ ༼ཧེ་
མའི༽ དང་གཅིག་ཁར་ གཅིག་གིས་གཅིག་གི་ རང་དབང་ལུ་མ་
གནོད་པའི་སྒོ་ལས་ འབྲེལ་མངམ་འཐབ་དགོཔ་ གལ་ཆེཝ་འབད་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ༢༠༡༤ ལས་ ཟླ་ངོ་གསུམ་རེ་ནང་ ཞལ་
འཛོམས་ཚར་རེ་གནང་ནི་ འགོ་བཙུགས་མི་དེ་ལུ་ ཁོང་ ༢ ཆ་
རའི་ག་ཐུག་ལས་ དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི། 
ན་ཧིང་གི་ལོ་ནང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་
འཛོམས་ཐེངས་ ༢ དང་ དྲུང་ཆེན་ཚོགས་ཆུང་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཐེངས་ ༢ འཚོགས་ཅི། 

དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་འདི་ གཞུང་གི་
ཕྱག་ལཱའི་གཞི་འབྱུང་ས་དང་ གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ འདུས་ཚོགས་
མཐོ་ཤོས་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་སྤྱི་རུབ་ཕན་
བདེ་ ངོས་འཛིན་གནང་ནི་ལུ་ གཙོ་ཆེའི་འགན་ཁུར་བསྣམ་མི་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ རང་གི་གཙུག་སྡེའི་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དེ་  སྤྱི་རུབ་དང་ 
རང་རྐྱང་གི་སྒོ་ལས་ གནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་ལུ་བརྩོན་
ཐོག་ ཡང་དག་པའི་དཔེ་སྟོན་དགོཔ་ཨིན། ས་གནས་གཞན་ཁར་ 
མི་མང་གི་མ་དངུལ་ ཨར་རྐུན་འབད་དོ་བཟུམ་མེན་པར་ ས་སྒོ་དེ་
ནང་ མིག་གིས་མ་མཐོང་བའི་ ངན་ལྷད་སྦོམ་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཡོད། 
དེའི་ཡིག་ཚང་གིས་ཡང་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་དང་ འཆར་གཞི་ 
༡༡ པའི་ ཨེ་པི་ཨའི་ དེ་ལས་ དེ་གིས་ལྷན་ཐབས་འཛིན་སྐྱོང་
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ཚད་གུ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མ་དངུལ་དང་ མི་མང་གི་
བདག་སྐྱོང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ ཚོགས་པ་ལུ་མ་དངུལ་བྱིན་མི་དང་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ དེ་ལས་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་དང་ ཚོགས་
རྒྱན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་  ནང་གསུག་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོག་སྤྱོད་
འབད་ནིའི་ ངན་ལྷད་ཚུ་བཀག་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་བསྐྱེད་
དགོཔ་ཡོད། སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ གསང་བའི་ཐོག་ལུ་ ཁོང་
ལུ་མ་དངུལ་བྱིན་མི་ཚུ་གི་བར་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྗེ་སོར་འབྱུང་ནི་དེ་
གིས་ གནོད་པ་སྦོམ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ དམངས་གཙོའི་གྲོས་ཆོད་བྱ་
རིམ་དེ་ མ་དངུལ་བྱིན་མི་ཚུ་གིས་ ཉོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ཚོགས་
རྒྱན་བཙུགས་མི་ཚུ་གིས་ ང་གིས་ཁྱོད་ལུ་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཅི། 
ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་ ལོག་རྐྱབ་དགོ་ཟེར་བའི མནོ་བསམ་གཏང་
ཐངས་མི་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག།

བཟང་སྤྱོད་མ་ལྡན་པའི་མི་ངོ་ཚུ་ གཞུང་སྐྱོང་ནང་འཛུལ་ནི་ལས་
བཀག་ཐབས་ལུ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ བརྡ་བརྒྱུད་ ཚོགས་
རྒྱན་བཙུགས་མི་ཚུ་གིས་  མི་མང་ལུ་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་ནི་དང་ ཕན་
ནུས་ཅན་གྱི་ དྲན་པ་བཏོན་ནི་དང་ གསང་བའི་གནས་ཚུལ་གྱི་
མཁོ་ཆས་ འཕྲལ་མྱུར་ངོས་ལན་སྡེ་ཚན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་ཏེ་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཡོད། ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
མཉམ་རོགས་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་
ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་དེ་ སྲིད་དངའབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་འདི་ སྔ་གོང་
ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན། མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྲིད་དོན་པ་
དང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གི་ བྱ་བཞག་ཚུ་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་
དགོ། སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་དང་ དེའི་ལས་སྤྱོད་དང་ འདེམས་
ངོ་ ཡིག་ཚང་འཆང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡང་དག་པའི་བཟང་སྤྱོརྣམ་
གཞག་དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ འཁྲིལ་མཐུན་ལམ་
ལུགས་དང་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ཚུ་ ཁོང་རའི་གཞུང་སྐྱོང་
གི་ངོ་རྟགས་ མཚོན་འབྱེད་སྦེ་དགོཔ་གལ་ཆེ།

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ ༤ གི་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ཞལ་
འཛོམས་རྐྱབ་སྟེ་ འབྲུག་ལུ་དམངས་གཙོ་འི་རིང་ལུགས་ རྩ་
བརྟན་ཟབོ་ནི་དང་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་སྐོར་ལས་ 
གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྲིད་བྱུས་དང་ འཆར་གཞི་ 
ལས་རིམ་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ གནད་དོན་གལ་ཅན་དང་ ཚ་
གྱང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་སའི་ གྲོས་གནས་ཅིག་
ཨིན། ༼ཞལ་འཛོམས་དང་པའི་གྲོས་ཆོད་ནང་ལས་བཏོན་ཡོད༽ 

གཅིག་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་དེ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་
དེ་ཡང་ དྲང་ཁྲིམས་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ བེང་ག་ལོར་གཞི་རྩ་ནང་བཀོད་
དོ་བཟུམ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱད་བཅུད་ རྣམ་པ་ ༦ ལུ་ གཞི་བཞག་
ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ རང་དབང་དང་ ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་རིས་མེདཔ་ 
རང་གི་དྲང་སྤྱོད་ སྤྱོད་ལམ་ འདྲ་མཉམ་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་དྲན་
ཤེས་ཚུ་ཨིན། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ ལེགས་
བསྒྱུར་གྱི་ འཆར་གཞི་མ་བརྩམསཔའི་སྔ་གོང་ལུ་ དགོས་མཁོ་
དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ ཡུ་
ཨེན་སི་ཨེ་སི་གི་ རང་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་མཐུན་པར་ དྲང་སྤྱོད་ལུ་
གཞི་བརྟེན་པའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ལྡན་པའི་ གཞི་བསྒྱུར་
ཐབས་ལམ་ཚུ་ བཏོན་ཐབས་ལུ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ དམིགས་བསལ་དུ་ དེང་སང་མངོན་འབྱུང་གི་གནད་
དོན་ དཔེར་ན་ དངུལ་འབྲེལ་ཞིབ་དཔྱད་དང་ གཞིས་གནས་
སླར་ལེན་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ དྲང་
ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཐོག་ལུ་
ལཱ་འབད་དོ།

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་
ཚོགས་གཞན་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལགཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་གི་བར་ན་ ལཱ་
གི་མཐུན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད།  ཨིན་རུང་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་
ཐོག་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ རང་དབང་རང་
བཙན་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ མཐུན་ལམ་ཅན་ཅིག་བཟོ་ནི་
ལུ་ ནུས་སྟོབས་ལྡན་པའི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་བཟོ་
ནིའི་ འགན་ཁུར་སྦོམ་འདི་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ལཱ་གི་མཐུན་ལམ་ཙམ་
ཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ མཉམ་འབྲེལ་དང་མཐུན་
ལམ་གྱི་དོན་ལས་ ཕན་ནུས་ཆེའི་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་ཡོད། 

སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ་
འདི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ གཙུག་སྡེ་དང་ ཚོགས་
རྒྱན་བཙུགས་མི་ཚུ་གིས་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད་
པར་ དེ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལཱ་འབད་དགོཔ་
འདི་ ལྷག་པར་དུ་ གལ་ཆེ་བས། འགོ་ཐོག་ སྲིད་དོན་ཚོགས་
པ་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་ནི་དང་ སྐུལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་ ཚོགས་
རྒྱན་བཙུགས་པའི་སྐབས་དང་ ཤུལ་ལས་ སྲིད་དོན་པ་ཚུ་ དབང་

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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དང་ ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་ ཞི་གཡོག་གཅིག་ ངེས་གཏན་ཡོདཔ་བཟོ་
དགོ། དེའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་
སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ལཱ་གི་གནས་ཚིག་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་
ནི་དང་ བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དམིགསབསལ་གྱི་ 
ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦.༠༠ བྱིན་ཡི། ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་
ཅིག་ ཟིན་འབྲི་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ པའི་
ནང་འཁོད་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་ཨིན།

ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་འཇོམས་ཐབས་
ལུ་ དེའི་མཉམ་རོགས་གཙོ་བོ་ དཔེར་ན་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
འགག་སྡེ་དང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ འོང་འབབ་དང་
ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ ཕྱི་མི་
ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་ འབྲུག་སྨྱོས་རྫས་ཚད་འཛིན་དབང་འཛིན་ཚུ་
གི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ མཉམ་རུབ་འབདཝ་ཨིན། 
ལས་སྡེ་དེ་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ གལ་ཆེ་
བས།  རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་
གི་འགག་སྡེ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་
ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ བཟོ་ཚར་བ་མ་ཚད་ འོང་འབབ་དང་
ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་དང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་
ཁར་ ཆིངས་ཡིག་ཟིན་འབྲི་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ མཚན་རྟགས་
བཀོད་ཆོག་ཆོག་ཡོད།  ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་
ལྷན་སྡེ་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་
ཞིབ་དཔྱད་དང་ གཞིས་གནས་སླར་ལེན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ རིམ་
ཐེངས་གསུམ་འབད་ཚར་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་།

གཞུང་ལུ་ མི་མང་གི་བློ་གཏད་དེ་ གདོང་ཁར་ཐོན་ཏེ་ མི་སེར་
གྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་ ས་གནས་གཞུང་ དེ་ཡང་ རྫོག་ཁག་
དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ཐོབ་མི་ བློ་གཏད་དེ་ཨིན། ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཐོབ་མི་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་
རང་ ས་གནས་གཞུང་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས། ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ 
ངནལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་

ཞལ་འཛོམས་དང་པ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༨ 
ལུ་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ད་ཚུན་ཞལ་
འཛོམས་ཐེངས་ ༥ གནང་པའི་ནང་ལས་ མཐའ་མཇུག་དེ་ ༢༠༡༢ 
ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༦ འཚོགས་ཅི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་
གནས་ དང་པ་ར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༨ 
ལུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ 
ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཕྲན་ ༼ཨའི་ཨེ་ཡུ༽ ཚུ་
གི་བར་ན་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། དེ་ཡང་ གཅིག་གིས་གཅིག་
གི་རང་དབང་ལུ་ མ་གནོད་པའི་སྒོ་ལས་ རྩ་ཕན་ཚུ་གི་བར་ན་ གོ་
བརྡ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ ཧེང་བཀལ་ཡར་དྲག་ གཏང་ཐབས་ལུ་
ཨིན། གྲོས་གནས་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨའི་ཨེ་ཡུ་ཚུ་ ཁུངས་ལྡན་
ཐོག་ལུ་ གནས་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནུག། དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག་གིས་ དེའི་བདག་སྐྱོང་རྩིས་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ རྩ་ངོ་གསུམ་
འབྲེལ་གྱི་གྲོས་གནས་དེ་མེདཔ་བཟོ་ཡི། རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ ༢ ཀྱི་ འགན་དབང་
འདི་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ རང་བཞིན་གྱིས་ གཅིག་
ཁར་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཨིན། གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལོ་རེ་ནང་
ཐེངས་གཉིས་རེ་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་མི་དེ་གིས་ ཕན་ཚུན་
མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་གཞི་རྟེན་འབདཝ་ཨིན། རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབདཝ་ཨིན། གཙུག་
སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་བརྡ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ ལེགས་ཤོམ་
ཡོད་ནི་དེ་གིས་ བརྟག་ཞིབ་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དཀའ་
ལས་ མར་ཕབ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཕན་ནུས་ཧེང་བཀལ་ཡོདཔ་ 
ངེས་གཏན་བཟོཝ་ཨིན། ཕན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་གཞི་རྟེན་ ཞལ་
འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཚུ་གི་ཚབ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༤ པའི་ནང་ 
གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་ཨིན།  
ཞི་གཡོག་འདི་ མི་མང་ལུགཙོ་བོར་བཏོན་པའི་གཞུང་སྐྱོང་དང་ 
ནུས་ཤུགས་ཆེའི་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། དེ་
གིས་སྦེ་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཅེས་སྐྱོང་དང་ དྲན་ཤེས་
ཅན་ གཙང་དག་ གཟེངས་ཐོན་ཅན་གྱི་ ཞི་གཡོག་ཅིག་བཟོ་ནི་ལུ་ 
གལ་ཆེའི་འགན་ཁག་ཕོག་སྟེ་ཡོད། ཞི་གཡོག་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་
པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམལྷན་ཚོགས་འདི་ དགོཔ་མེད་ ཡང་
ན་ དེའི་ལཱ་འགན་ མརཕབ་རྐྱབ་ཚུགས། དེ་སྦེ་འབྱུང་མ་ཚུགས་
ཚུན་ཚོད་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་གཉིས་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་དེ་ གཙང་དག་
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ཡོད་དགོཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་དང་འབྲེལ་
བའི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དུས་ཚོད་ཁར་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་
དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ།

མི་མང་གི་འཆརསྣང་དང་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་ནི་དང་ 
མི་མང་ལུ་ ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་ ཁྱད་བཅུད་ཡར་
དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་ མེད་
ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་གི་ལྕོགས་
གྲུབ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ མི་མང་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ཐབས་
བྱུས་བརྩམ་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་དུམ་གྲ་རེ་འབདཝ་མ་གཏོགས་ དེ་
ལས་ལྷག་སྟེ་འབད་མ་ཚུགས། ད་ལས་ཕར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བརྡ་བརྒྱུད་ལུ་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ལྕོགས་
གྲུབ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་གཞི་ཚོགས་དང་ 
འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་ཚོགས་པ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ ལཱ་
འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད། 

སྒེར་སྡེ།

མི་མང་སྡེ་ཚན་ནང་ ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ 
བློ་གཏད་རུང་བའི་ སྒེར་སྡེ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། སྒེར་སྡེ་འདི་ སྤྱིར་
བཏང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ སྲིད་དོན་དང་དགེ་བའི་ཕན་འདེབས་ 
སྦྱིན་བདག་འཐོན་ནི་ ལྷན་ཐབས་དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་ འབྱུང་ཁུངས་
ཅིག་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་མས། དེ་ལུ་ངན་ལྷད་ཀྱི་ ཉམས་རྒུད་འབྱུང་
ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོད། ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ དེ་དང་ཆ་མཚུངས་
པའི་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ ལས་རིམ་ཚུ་མིན་
འདུག། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༡ པའི་ནང་ ཡུན་བརྟན་ཀུན་སྤྱོད་
ལྡན་པའི་ཚོང་ལས་ ལམ་ལུགས་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཡོངས་རྫོགས་
འབད་བརྩོན་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ མ་ལེ་ཤི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་
སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ཚོང་ལས་ཀུན་སྤྱོད་ལས་རིམ་དང་ མཉམ་
འབྲེལ་འབད་དེ་ “འབྲུག་གི་སྒེར་སྡེའི་ཀུན་སྤྱོད་ལས་རིམ་” ཟེར་
མི་ཅིག་ ཟིན་འབྲི་འཐབ་སྟེ་ཡོད། དེའི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་གྲངས་
སུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་དྲག་ཤོས་ དཔེར་ན་ ཚོང་ལས་དཔེ་
བཀོད་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དང་ སྤྱི་རུབ་དྲང་སྤྱོད་ཁ་བཟུམ་གྱི་ 
དྲང་སྤྱོད་གན་ཡིག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་  སྒེར་སྡེ་འདི་ ཉེན་སྲུང་
འབད་ཐབས་ཀྱི་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་ཨིན། མཉམ་འབྲེལ་ལས་རིམ་འདི་ ཁེ་གྱོང་ཅན་གཙོ་
བོ་ཚུ་ལུ་ ཚོང་ལས་ནང་ མི་མང་བློ་གཏད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ 

དཔོན་བརྩིས་ཏེ་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ ༢༡༠༠ ལྷགཔ་
ཅིག་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ཡི། དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་ 
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ དེ་ལས་གཞུང་གི་ “དབང་ཚད་ཕྱིར་
སྤེལ་: དབང་ཚད་དང་ དབང་ཆ་ཚུ་ དབུས་གཞུང་ལས་ མི་
སེར་ལུ་གནང་བའི་ཐོག་ལས་ མི་སེར་གྱི་ལུ་ འདོད་དབང་དང་ 
འདྲ་མཉམ་ ཡར་རྒྱས་” ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
དབང་ཚད་དང་མ་དངུལ་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གནང་སྟེ་
ཡོད། ད་ལས་ཕར་ དེ་ཚུ་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ སྤེལ་གནང་དགོཔ་ཡོད། 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་
ཁུངས་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་བར་
ན་ གོང་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དེ་ནང་ 
མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དེ་ལུ་ དོན་དག་
ཡོདཔ་སྦེ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་གོང་འཕེལ་ལས་
རིམ་ཚུ་ནང་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གཙོ་རིམ་བཟོ་ནི་ མ་
དངུལ་སྐལ་བཞག་འབད་ནི་ ཟད་འགྲོ་རྗེས་དཔྱད་འབད་ནི་ གྲུབ་
འབྲས་ལྟ་རྟོག་འབད་བཅུག་ནི་ལུ་ ཐོན་འབྲས་ཅན་གྱི་ འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི་ཨིན།

བརྡ་བརྒྱུད།

བློ་གཏད་ཅན་དང་དྲན་ཤེས་ཅན་གྱི་ བརྡ་བརྒྱུད་འདི་ དམངས་
གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་
གིས་སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་
དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་
དོན་དང་ ཤེས་ཡོན་ཁྱབ་སྤེལཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་
འབད་ནི་ལུ་ རྩ་ཆེའི་ལཱ་འགན་འབག་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་ནི་དང་ ཉེས་ཁྲིམས་
བཀལ་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་འཆར་སྣང་ཅིག་འདུག། 
དེ་གི་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ ལེགས་པའི་གནས་ཚུལ་ དྲན་
ཚོར་བཀོད་ནི་དང་ སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་མ་བརྩོན་པར་ 
གནས་ཚུལ་ངན་པའི་སྐོར་ལས་བཀོད་ནི་དེ་གིས་ ལྷག་པར་དུ་
གནོད་ཅི། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་
ནིའི་གྲོས་གནས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་རུང་ ཤུལ་ལས་
བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས ཞིབ་དཔྱད་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ གནས་ཚུལ་འབྲིཝ་
ལས་ བཤོལ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན། ཐབས་ལམ་འདི་ བསྐྱར་གསོ་
འབད་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་ཡོད་རུང་ དོན་འབྲས་ཅིག་ འབྱུང་མ་ཚུགས། 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ལུ་ མི་མང་གི་ བློ་གཏད་
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རྣམ་པར་དག་པ་རྟོགས་ནི་འདི་ཨིན། དེ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཆོས་ཀྱི་
གཙུག་སྡེ་དང་ དབུ་ཁྲིད་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་མཛད་གནང་པ་
ཅིན་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་འབད་རུང་ གནད་དོན་དེ་
གྲུབ་མ་ཚུགས།  འབྲུག་འདི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཨིན་པའི་ཁར་ 
དའེི་གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་
དེ་ཡང་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོདཔ་ལས་ མ་འོངས་པ་
ནང་ དམིགས་དོན་འདི་འགྲུབ་དགོཔ་ཡོད།

 རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་
ལས་ཚུར་ ཀོ་རི་ཡའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་མི་སེར་གྱི་ཐོ་
དབང་ལྷན་ཚོགས་༼ཨེ་སི་ཨར་སི༽ དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ ཞིབ་
དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ལྟེ་བ་ ༼སིབི་ཨའི༽ དང་ དེའི་སྤེལ་ཁང་
། སིང་ག་པོར་གྱི་ ངན་ལྷད་ལམ་ལུགས་ཞིབ་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ 
༼སི་པི་ཨའི་བི༽ ཧོང་ཀོང་དང་  ནིའུ་སཱའུཐ་ཝེལས་རང་དབང་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། ༼ཨའི་སི་ཨེ་སི༽  ཐཱའི་
ལེནཌི་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷནཚོགས་ ༼ཨེན་
ཨེ་སི་སི་༽ མ་ལེ་ཤི་ཡཱན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
དེའི་སྤེལ་ཁང་༼ཨེམ་ཨེ་སི་སི༽ ཕི་ལི་པིནསི་གི་ ཉོགས་བཤད་
ཞིབ་དཔྱོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡོངས་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་
བཟོ་ནི་རྩ་འགེངས་ཅི། དེ་མ་ཚད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་འདི་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་ ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འདིའི་
ཉམས་མྱོང་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ ལུང་
ཕྱོགས་ཀྱི་ གྲོས་གནས་མང་རབས་ཅིག་ནང་ མགྲོན་བརྡ་འབད་དོ། 
དེ་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཙུག་སྡེ་གཙོ་ཅན་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ལྷག་པར་བཟོ་ནིའི་ཆེད་ ལམ་ཟངས་
ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འདུག།

ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ་མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནི་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་
ནི་ལུ་ སྐབས་འབབ་ཞུ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ ཡུན་
བརྟན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཆིངས་ཡིག་ཚུ་བཟོཝ་ཨིན། སྙན་
ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་གཙོ་བོ་ཅིག་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་ མ་ལེ་ཤི་ཡ་  ཀ་ལ་ལམ་པུར་ 
ཨེམ་ཨེ་སི་སི་དང་གཅིག་ཁར་ ཆིངས་ཡིག་བཟོ་མི་དེ་ཨིན། ༼ཁ་
གསལ་ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༡༽ ཆིངས་ཡིག་དེ་གིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ 

དྲང་བདེན་གྱི་ཚོང་ཁྲོམ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ 
གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་བཟོ་ནིའི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་
བཅུག་པའི་རྗེས་སུ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༦ པའི་ནང་ ལས་རིམ་དེ་ འགོ་
འབྱེད་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། 

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་ མི་སེར་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ བསམ་བཤད་
བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་མང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་
ལས་སྣ་དང་ ལྟ་རྟོག་གི་བྱ་བ་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་གྱི་ཐོག་
ལས་དང་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲིའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་ནི་
དང་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ དྲན་ཚོར་བཀོད་པའི་སྒོ་ལས་ ངན་
ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་ཚུགས། ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་སྦོམ་
༩ དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ བཟོ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ 
འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ལགལེན་ཚོགས་པ་དང་ འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་
དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སྐྱེད་
ལས་སྡེ་ ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་ བློ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ འབྲུག་
ལྟ་བཤལ་ལམ་སྟོན་པའི་ཚོགས་པ་ འབྲུག་མི་ཚོང་པ་ཨམ་སྲུའི་
ཚོགས་པ་༼བ་ཝི༽ ཝའི་ཨེམ་སི་ཚུ་དང་ འཕྲམ་ཁམས་ཅིག་
ཁར་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་གསརཔ་ བི་ཊི་ཨའི་དང་གཅིག་ཁར་
ཡང་ ཆིངས་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་སྦེ་ཆིངས་ཡིག་བཟོ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་
ནང་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ འགོ་ཁྲིད་ཡོདཔ་བཟོ་
སྟེ་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་བར་ན་ ཡུན་བརྟན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་
གྱི་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཉམ་རོགས་བཟོ་ཐབས་ལུ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ རང་སོའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་དང་ ངན་
ལྷད་བཀག་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་དེ་ གཙོ་
རིམ་དང་པ་ཨིན་མི་དེ་ བི་ཊི་ཨའི་གིས་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་
ཡོད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་བཟུམ་སྦེ་ མི་སྡེའི་ལས་
ཚོགས་ཚུ་ཡང་ མཉམ་རོགས་དང་ ལྟ་རྟོག་པ་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་
ཀྱི་དབང་ལུ་ཐལ་མ་སྲིད་པ་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་དང་ བློ་གཏད་ཅན་
འོང་དགོཔ་ཨིན།   

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་ 
ཐབས་བྱུས་ངོ་མ་འདི་མི་ངོ་སོ་སོའི་ ནང་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ངོ་མ་ 

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༡: གིས་ སྙན་ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ ལས་སྣེའི་བཅུད་དོན་སྟོནམ་ཨིན། 

ཚེས་གྲངས། གཙུག་སྡེ་/ལས་རིམ།

༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༤ པ།

བྷང་ལ་དེཤ་ ངན་ལྷད་བཀོག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་- ཇར་མཱན་འཕྲུལ་རིག་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་མགྲོན་བརྡ། ༼བི་ཨིའི་ཛེཌི༽ 
ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་བརྩམས་པའི་ ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ འཆར་འགོད་ཉམས་མྱོང་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡི།

༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༥ པ།

སེ་ནི་གྷལ་མཉམ་རོགས ༼ཨོ་ཨེཕ་ཨེན་ཨེ་སི༽- གཡོ་སྒྱུ་དང་ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་རྒོལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་ཚང་- གཞིས་
གནས་གསལ་སྟོན་སྐོར་ ནུབ་ཨཕ་རི་ཀའི་ལུང་ཕྱོགས་གྲོས་འཛོམས་ལུ་མགྲོན་བརྡ་- གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་འཛིན་སྐྱོང་
གི་ཉམས་མྱོང་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡི།

༢༠༡༤
 ཟླ ༥ པ།

ནེ་པཱལ་  ཀཱཊ་མཱན་ཌུ་ ཨེཕ་བི་ཨའི་ ཨེན་ཨེ་ པེ་སི་ཕིག་ཡན་ལག་གི་གྲོས་འཛོམས། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ནང་ལས་ མི་ ༢ ཀྱིས་བཅའ་མརགཏོགས་ཅི།

༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༦ པ།

བྷེང་ཀོཀ་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་རྒོལ་ལུ་ བསམ་བཤད་འབད་ནི་- ཨེ་ཤི་ཡ་ པེ་སི་ཕིག་ནང་ 
འགྲོ་བ་མི་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།

༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༩ པ།

ཀེམ་བྷོ་ཌི་ཡ་ཕེ་ནོམ་པེན་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ པེ་སི་ཕིག་གི་དོན་ལུ་ ཨེ་ཌི་བི་/ཨོ་ཨི་སི་ཌི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་བརྩོན་
གྱི་ ལུང་ཕྱོགས་གྲོས་འཛོམས་ཐེངས་ ༨ པ། འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦོམ་ཤོས་
དང་ བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་གིས་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་ འཐུས་མི་ ༢༨ པ་སྦེ་ འཛུལ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ “བསྟར་སྤྱོད་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་” ཟེར་མིའི་ 
བཀའ་སློབ་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ འཐུས་མི་ཅིག་ཡང་ཨིན། 
གྲོས་འཛོམས་དེའི་ཟུར་ཁར་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ ཡུ་ཨེན་ཨོ་ཌི་
སི་གི་ འབད་བརྩོན་ཐོ་གལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་ཡཱན་མར་གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགཧ་
དང་གཅིག་ཁར་ ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོ་འབད་ཡི།

༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༩ པ།

ཨཱོས་ཊི་ཡ་ཝི་ཡེ་ན་ འཛམ་གླིང་འབྲེལ་གཏུགས་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ ལོ་བསྟར་གྲོས་འཛོམས་ཐེངས་ ༥ པ་དང་ ཡུ་ཨེན་སི་
ཨེ་སི་ གཞིས་གནས་སླར་གསོའི་ ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་གྲོས་འཛོམས་ཐེངས་ ༧ པ།

༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༡༠ པ།

ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ་ མི་དམང་བདག་སྐྱོང་དང་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ ཀོ་ལོམ་བྷོ་འཆར་གཞིའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་
བར་ན་ ཉམས་མྱོང་དང་ ལམ་ལུགས་དྲག་ཤོས་ཚུ་གི་སྐོར་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡི།

༢༠༡༤
 ཟླ་ ༡༡ 
པ།

བྷེང་ཀོཀ་ མ་དངུལ་གཡོ་ཚོང་དང་ དབང་བཙོང་པ་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་པའིསྐོར་ མཉམ་རུབ་དངུལ་འབྲེལ་ལས་བྱེད་ཚོགས་
པ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་/པེ་སི་ཕིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་གི་ཞལ་འཛོམས།

༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༡༢ པ།

ཝ་ཤིང་ཊཱན་ཌི་སི་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་སྐྱོབ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་སྡེ་ཚན་གྱི་ 
རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་འཚོལ་ཞིབ་མཐུན་ཕྱོགས་༼ཨའི་སི་ཨེཆ་ཨེ༽ ལོ་ ༢ རེའི་བར་ན་ཚར་རེ་འཚོགས་མི་ཞལ་འཛོམས་ ༣ 
པ། 

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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༢༠༡༥
ཟླ་ ༡ པ།

ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་གི་ སཱོལ་སྲིད་བྱུས་ལྟེ་བའི་ ༼ཡུ་ཨེསི་པི་སི༽ མགྲོན་བརྡའི་ཐོག་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སཱོལ་རྩོད་འགྲན་ ༢༠༡༥ ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། རྩོད་འགྲན་དེ་ནང་ ཀོ་རི་ཡ་དང་ 
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༠ གྱི་ ཉམས་མྱོང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མི་མང་སྡེ་ཚན་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་ སྲིད་བྱུས་དང་ 
ཐབས་བྱུས་ གཙུག་སྡེའི་བདེ་སྒྲིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།  
སཱོལ་གྱི་རྩོད་འགྲན་དེ་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ དྲན་པ་བཏོན་དོ་ཡོད་པའི་ངོསའཛིན་བྱུང་ཡི། 
.ངན་ལྷད་ཀྱིས་ འགྲོ་བ་མིའི་བརྩི་མཐོང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕན་བདེའི་རྩ་བ་ལུ་ གནོད་པའི་ཁར་ གཞུང་སྐྱོང་གི་སྲོག་སྙིང་ 
བློ་གཏད་དེ་ལུ་གནོདཔ་ཨིན། ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་གིས་ “ངེའི་འཛམ་གླིང་” ཟེར་བའི་ ལྟ་ཞིབ་འབད་མིའི་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་
བཙུགས་མི་ ས་ཡ་ ༥ ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ “དྲང་བདེན་དང་ ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་གཞུང་” དགོཔ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ འི་
རྗེས་ཤུལ་གྱི་ གོང་འཕེལ་གྱི་གཙོ་རིམ་གྲོས་གཞི་ གཙོ་བོ་ ༤ གི་གྲངས་སུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༢༠༡༥
ཟླ་ ༤ པའི་
ཚེས་ ༨-༩

རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་མགྲོན་བརྡའི་ཐོག་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བྷེང་ཀོཀ་ལུ་ཨེ་ཤི་ཡ་ པེ་སི་པིག་
ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་རིག་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ གཙོ་བཏོན་སྡེ་ཚན་གྱི་གྲོས་
བསྡུར་ནང་ བཅའ་མར་གཏོག་ནི་ཨིན། གྲོས་བསྡུར་དེ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཕན་ནུས་དང་ གྲུབ་
འབྲས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ ཟིན་འབྲི་ཐབས་རིག་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཁས་
མཆོག་དང་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་ འཛོམས་ནི་ཨིན།

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ མཉམ་འབྲེལ་ལས་རིམ་དེ་ རྩ་བརྟན་
བཟོ་ནི་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་
རིག་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཙུག་སྡེའི་
ལམ་ལུགས་ ཡར་སྐྱེད་གཏང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཨིན།   

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་
བྱ་སྒོ་དང་གྲོས་འཛོམས་ ༣༩ ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ མཉམ་རོགས་ལས་སྡེ་ ༦ གི་ནང་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་ལེན་
ཡོད་མི་དེ་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་ སི་བི་ཨའི་དང་ ཐཱའི་ལེནཌ་གི་ ཨེན་
ཨེ་སི་སི་ མ་ལེ་ཤི་ཡ་དང་ བྷོཙ་ཝ་ན་ ཊི་མོར་ལེསི་ཊི་ མཱལ་
དིབས་ཚུ་གི་ ཨེམ་ཨེ་སི་སི་ལས་ཨིན། མཉམ་འབྲེལ་དེ་ཚུ་གིས་ 
ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་
གནས་ཚད་ལྡན་པའི་ ཐབས་ལམ་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་
སྐྱོར་དང་ ཆ་གནས་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོཝ་ཨིན།

    ནང་འཁོད་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས།  

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་དང་ བློ་
གཏད་ཧེང་བཀལ་འབྱུང་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལུ་ དོན་
དང་ལྡན་པའི་མཉམ་རུབ་བཟོ་ནི་ལུ་ ལས་སྡེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དོ། ནང་འཁོད་གྲོས་
བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ཡང་ དོ་འགྲན་དང་ ལམ་ལུགས་དྲག་

ཤོས་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ བརྗེ་སོརའབད་ནི་དང་ དཔེ་སྟོན་གྱི་ཐོག་
ལས་ གྲུབ་འབྲས་ནང་ ལེགས་བཅོས་འོང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་རྒྱ་
ཆེཝ་འབད་འདུག། གྲོས་འཛོམས་དེ་ཚུ་ གེ་ར་ནང་ སྦ་གསང་
མེད་པའི་ སྐྱོན་བརྗོད་ཚུ་ འབད་དགོ་པའི་ བློ་སྟོབས་བྱིན་ཏེ་ཡོད།

སྙན་ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
ལས་འཛིན་ལྔ་དང་གཅིག་ཁར་ ནང་འཁོད་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་
འཛོམས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་དེ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ། མང་སྡེ་ཆུ་གློག་
མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་ དར་དཀར་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་
དབང་འཛིན་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེའི་
སྐབས་འགོ་དཔོན་ ༢༡༧ གྱིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡི། མང་
སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་
༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ འབྲུག་ལུ་མ་འོངས་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་
དོན་ལུ་ བཟོ་བཀོད་དང་ འཕྲུལ་རིག་ ཁག་འབག་ ལག་ལེན་ 
སྤུསཚད་ཚད་འཛིན་གྱི་ གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན་དང་ ལམ་ལུགས་
དྲག་ཤོས་ དང་ལེན་འབད་དགོ་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཡི་གུ་ཅིག་ཐོབ་ཅི། 

ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་
ཁག་ ༩ ༼ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་མ་བརྩི་བར༽  བརྩིས་ཏེ་ ལས་
སྡེ་ ༣༢ དང་གཅིག་ཁར་ ནང་འཁོད་གྲོས་མུལ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་མིའི་ནང་ ཞི་གཡོགཔ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ ༦༩༣ གྱིས་ 
འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡི། 
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 ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་ མི་མང་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་: མི་མང་

ལུ་བརྡ་སྤྲོད།

ངན་ལྷད་ལུ་ཟློག་ཐབས་འབད་ནི་དེ་ དོ་འགྲན་ཅན་ཨིན་པའི་ 
འཆར་སྣང་ཐོག་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་དང་ 
ཁྱད་པར་མེདཔ་ བྱ་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་བཞག་མི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དཀའ་ངལ་ཧེང་བཀལ་འབྱུངམ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་
མའི་གནས་སྟངས་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་ 
དེའི་གནོད་པ་གིསྐོར་ ཤེས་ཡོན་འཕོྲ་མཐུད་དེ་རང་བྱིན་དགོཔ་དང་ 
དེ་ལས་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ སྒྲིང་
སྒྲིང་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ ནུས་དབང་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་
འདུག།  འདི་གི་དོན་ལུ་ མི་མང་ལུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ཐབས་
ཤེས་གསརཔའི་སྒོ་ལས་ བརྡ་དོན་དང་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་དགོཔ་ཡོད། 
ཨིན་རུང་ གཙུག་སྡེའི་ནང་འཁོད་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བརྡ་དོན་
དང་ཤེས་ཡོན་ སྤྲོད་ལེན་གྱི་ཅ་ཆས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་
མེདཔ་ལས་ ལས་དོན་གལ་ཅན་འདི་ནང་ ཁག་ཆེཝ་ཅིག་ ག་ནི་
ཡང་འབད་མ་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་བཟུམ་
སྦེ་ ངན་ལྷད་ལུ་ ཟློག་ཐབས་འབད་ནི་དེ་ “སྤྲོ་བ་ཅན” བཟོ་
ནི་ལུ་ དེང་སང་གི་འཕྲུལ་རིག་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་
བརྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་གཞོན་དང་ གཞུང་གི་སྣང་འཆར་
ཚུ་ ལེན་མ་ཚུགས། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་
ལས་ཚུར་ བརྡ་དོན་དེབ་ཆུང་ ༨ དང་ ཟླ་ཐོ་ ༢ རྒྱང་བསྒྲགས་
བརྡ་དོན་ ༡༠ རྐྱངམ་གཅིག་ འབད་ཚུགས་ཅི། དུས་རྒྱུན་གྱི་ 
བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འགོ་དཔོན་ཅིག་  བསྐོ་བཞག་ཞིནམ་
ལས་ཚུར་ལས་དོན་དེ་ནང་ ཤུགས་བཏོན་ཚུགས་པའི་ རེ་བ་ཡོད། 
མ་དངུལ་གྱི་ཐད་ལུ་ ནམ་ཡང་དཀའ་ངལ་མ་བྱུང་།

 ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་དམིགས་ཡུལ་ ༤ པ་: ངན་ལྷད་སྔོན་

འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ ལམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་མཁོ་
ཆས་ཚུ་ ཆ་འཇོག་དང་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལྟ་ཞིབ་དང་ 
ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ ལས་
སྤྱོད་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ཐོག་ལས་ གཙུག་སྡེ་དང་ 
ལསསྡེ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་

ལམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ རྩ་འགེངས་དོ། 

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་། ༼སི་ཨར་ཨེམ༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་དང་ 
དྲང་སྤྱོད་གན་ཡིག་ མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་གིས་མ་ཚད་ 
ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་
ཚུ་ཡང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དེ་ 
ནང་འཁོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ མཁོ་ཆས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་
ད་ དེ་གིས་ ལས་སྡེ་ག་ཅིའི་ནང་ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་
ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་གི་ 
ལས་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ དམིགས་ཡུལ་ མིང་གཏམ་ལུ་ 
གནོད་ཉེན་ཆེ་ཆུང་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་ཚུ་གི་རྒྱུ་
རྐྱེན་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་ ཡང་ན་ རྩ་མེད་
གཏང་ནིའི་ ཐབས་ལམ་བཏོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་
ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དེ་ ཀོ་རི་ཡ་ ཨེགསི་པེརེསི་ཝེ་ ལས་
འཛིན་ནང་ལས་ དང་ལེན་འབད་དེ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ 
༣༡ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ མོ་བཏབ་ཐོག་ལུ་ 
འག་བཙུགས་ཅི། སྙན་ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ ལས་སྡེ་ཁག་གསུམ་
ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ནང་
འཁོད་རྩིས་ཞིབ་འབད་མི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ ཐེངས་ ༡ 
པ་དང་ ༢ པ་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་དང་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ཐེངས་ ༢ རེ་འབད་མི་
བརྩིས་ཏེ་ ལས་སྡེ་ ༢༩ ནང་ སི་ཨར་ཨེམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཅི། ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཉེན་ཁ་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་དེ་ཚུ་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་
བསྒྲིག་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ལུ་ རང་སའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ སི་ཨར་
ཨེམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ རྩ་ཆེའི་འགན་ཁག་འབག་སྟེ་
ཡོད། དཔེར་ན་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ནང་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་
ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ དེའི་ལས་ཁུངས་ཆ་མཉམ་ནང་ སི་ཨར་
ཨེམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག། 

འགོ་དཔོན་ ༡༠༠༤ ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཚར་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་བརྩིས་ཏེ་ ལསསྡེ་ ༣༠ ནང་ ཉེན་ཁ་ ༢༦༧ 
ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༢ གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལུ་ 
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

 སྤྱི་ལོ། ༢༠༡༠ ༢༠༡༡ ༢༠༡༢ ༢༠༡༣ ༢༠༡༤ ༢༠༡༥ བསྡོམས།

ལྷན་ཚོགས། པི་
སི་སི་
ནང་འཁོད་རྩིས་
ཞིབ་སྡེ་ཕྲན།
ས་གཏེར་ལས་
ཁུངས།
བཟོ་སྐྲུན་གོང་
འཕེལ་ལས་
འཛིན།
ནགས་ཚལ་
ཞབས་ཏོག་ལས་
ཁུངས།  

ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན། 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་
འཛིན།
འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་
ལས་ཁུངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་
བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན། ཌི་ཨེ་སི། ཌི་
སི་ཨར་ཌི་དང་ ཨེཆ་
ཨར་ ཤེས་རིག་ལྷན་
ཁག། ཌི་ཨེམ་ཨི་ཌི་ 
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག། 
འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན།
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས།

མོང་སྒར་རྫོང་
ཁག། 
མོང་སྒར་གཙོ་
བསྟེན་སྨན་ཁང་
། རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་སྡེ། གློག་
མེ་ལས་འཛིན། 
ནང་འཁོད་རྩིས་
ཞིབ་སྡེ་ཕྲན། ལཱ་
གཡོག་ལྷན་ཁག། 

རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་སྡེ། 
འབྲུག་གི་
དངུལ་ཁང་
། འབྲུག་
འགྲེམ། ཀྲོང་
སགརརྫོང་
ཁག། 

ངན་བཀག་ལྷན་
ཚོགས། དགེ་
ལེགས་ཕུག་
ལུང་ཕྱོགས་གཙོ་
བསྟེན་སྨན་ཁང་། 
དར་དཀར་ནང་
རྫོང་ཁག། 

ངན་
བཀག་
ལྷན་
ཚོགས།

ལས་སྡེའི་གྲངས། ༦ ༡༠ ༦ ༣ ༤ ༡ ༣༠

བཅའ་མར་གཏོགས་
མིའི་གྲངས།

༡༧༥ ༣༣༩ ༡༨༥ ༩༢ ༡༧༨ ༣༥ ༡༠༠༤

ཉེན་ཁ་ངོས་འཛིན་གྲུབ་
པའི་གྲངས།

༥༩ ༡༧༡ ༦༤ ༣༠ ༤༣ ༠ ༣༦༧

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ལས་
སྡེའི་གྲངས། 

༣ ༩ ༢ ༣ ༢ ༠ ༡༩

སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་མི་ 
ལས་སྡེའི་གྲངས།

༢ ༡ ༣ ༠ ༢ ༠ ༨

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མ་དགོཔ། ༡ ༠ ༡ ༠ ༠ ༡ ༣

ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༢: ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ ༢༠༡༠ ལུ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་རིམ།

ཁྱབ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ།

སི་ཨར་ཨེམ་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་
རིམ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། 

སི་ཨར་ཨེམ་སྙན་ཞུའི་ བསྟར་སྤྱོད་ལུ་ དམ་དམ་འབད་རྗེས་རྟོག་
འབད་དོ། ལས་སྡེ་ ༡༩ གིས་ རང་སོའི་སི་ཨར་ཨེམ་ཐབས་ལམ་ 
བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ སྙན་ཞུ་འབད་ནུག། བཟོ་སྐྲུན་
གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་གྱིས་ དེའི་ཐབས་ལམ་ བརྒྱ་ཆ་ཧྲིལ་བུམ་ 
བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནུག། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཆ་ཤས་རེ་ བསྟར་
སྤྱོད་འབད་ནུག། དཔེར་ན་ ས་གཏེར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བརྒྱ་
ཆ་ ༨༤.༦ དང་ འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་གྱིས་ བརྒྱ་ཆ་ 
༧༨.༢༦ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བརྒྱ་ཆ་ 

༧༤.༣༦ བསྟར་སོྤྱད་འབད་ནུག། པི་སི་སི་དང་ ནགས་ཚལ་དང་
གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ 
མོང་སྒར་ལུང་ཕྱོགས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་ 
འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ དརདཀར་ན་
རྫོང་ཁག་བཅས་ ལས་སྡེ་ ༨ ཀྱིས་ དྲན་གསོའི་ཡི་གུ་བཏང་རུང་ 
བསྟར་སྤྱོད་སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་བས། ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཚར་
བའི་རྗེས་སུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་ངེས་བདེན་ཡིག་ཆ་
ཚུ་ཡང་ ཕུལ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་འབད་ཡི། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སི་ཨར་ཨེམ་ཐབས་ལམ་ བསྟར་
སྤྱོད་འབད་མི་དེ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ མར་
འབབས་སོང་ཡོད་པའི་ རེ་བ་ཡོད། 

བྱ་ལེན།

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཐབས་ལམ་རྩ་ཅན་
ལ་ལུ་ཅིག་ ༼༡༽ ལས་གཡོག་ལག་དེབ་བརྩམས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
གྲུབ་འབྲས་གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན་འགོ་བཙུགས་ནུག། ༼བཟོ་སྐྲུན་
གོང་འཕེལ་ལསའཛིན༽ ༼༢༽ ས་གཏེར་གྱི་གནང་བ་ལས་སྦྱོར་
འབད་ནི་དང་སྤྲོད་ནི་ལུ་ གནས་ཚིག་དང་བཅས་པའི་ ཚོགས་ཆུང་
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ། ༼ས་གཏེར་ལས་ཁུངས༽ ༼༣༽ 
ཐོབ་བརྗོད་ལམ་དེབ་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ཐབས་ལམ་བཟོ་
ཡོདཔ། ༼འབྲུག་རྒྱལཤ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན༽ ༼༤༽ གློག་
ཐོག་ལམ་ལུགས་དང་ ཁང་གླརསྡོད་མིའི་གན་རྒྱ། ༼རྒྱལ་ཡོངས་
ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན༽ ༼༥༽ ཐོ་བཀོད་དང་ ཚོགས་
ཆུང་གཞི་བཙུགས་ དེ་ལས་སྤུསཚད་ཞིབ་དཔྱད་ལམ་ལུགས་བཟོ་
ཡོདཔ། ༼གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་ བི་ཨེམ་ཨི་ཌི༽ ༼༦༽ ཡིག་
ཆ་བརྟག་ཞིབ་དང་ བསྐྱར་བཟོ་གྲུབ་པའི་ཡིག་ཆའི་དགོས་མཁོ། 
༼ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན། ༼༧༽ 
གནས་ཚད་ལྡན་པའི་ལས་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་དང་ སི་ཨོ་ཨའི་ འགོ་
བཙུགས་ཡོདཔ། ༼འབྲུག་འགྲེམ༽ ལ་སོགས་པ།

ཐབས་ལམ་དེ་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ལུ་ 
དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
སྦོམ་བྱུང་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ སི་ཨརཨེམ་ ཐབས་ལམ་གྱི་ 
ཕན་ནུས་ངོ་མ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་དེ་ཚུ་གི་རྒྱབ་འགལ་
ལུ་ ཉོགས་བཤད་དང་ རྩོད་རྙོགས་ལྷོད་མིའི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་
ཅིག་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སི་ཨར་ཨེམ་དེ་ 
རང་སོའི་ནང་འཁོད་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོ་པའི་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་དགོ། དེ་ཡང་ ཕྱི་ལས་བསྐུལ་
བའི་ ཐེངས་༡ གི་ལས་རིམ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ དྭངས་གསལ་
དང་ འབྲེལ་གཏོགས་ ཕན་ནུས་ཅན་འོང་དགོ། འགོ་ཐོག་བསྒང་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཤུགས་བཏོན་མི་དེ་བཏུབ་
ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ རང་གི་ནང་འཁོད་ལས་ འགོ་ཁྲིདཔ་མཐོ་
ཤོས་ཚུ་གིས་ ཤུགས་བཏོན་དགོ། 

དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས། ༼ཨའི་ཌི་ཊི༽

ངན་ལྷད་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ དྲང་སྤྱོད་དང དྭངས་གསལ་ 
འགན་འཁྲི་ ཁྱད་རིག་ དྲན་ཤེས་ མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འབྱུངམ་
ཨིན། ལས་སྡེ་ཅིག་གི་ གནས་ཁམས་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ ལས་ཚོགས་གཞི་
བསྒྱུར་གྱི་འཆར་གཞིའི་ ཆ་ཤས་སྦེ་ མོ་བཏབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ 

ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་དེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ཚད་འཇལ་འབད་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ མོ་བཏབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བརྟག་
ཞིབ་འབད་ཡི། དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་དེ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་
ལུ་ རང་སོའི་དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ ལས་སྡེའི་སྤྱིར་
བཏང་དྲང་སྤྱོད་ ཀྱི་ བརྡ་སྟོན་དུམ་གྲ་རེ་དང་ ལེགས་བཅོས་
ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་ གྲོས་འཆར་
བྱིནམ་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ ཞུ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགེ་ལུགས་ཕུག་ 
དབུས་ཕྱོགས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་
ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་དང་གཅིག་ཁར་ དེའི་སྤྱིར་བཏང་དྲང་སྤྱོད་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ངོས་འཛིན་
འབད་ནིའི་ སི་ཨར་ཨེམ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དྲང་སྤྱོད་
ངོསའཛིན་མཁོ་ཆས་དེ་གིས་ ལས་སྡེའི་སྤྱིར་བཏང་གནས་ཁམས་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ སི་ཨརཨེམ་དེ་གིས་ ཟློག་
ཐབས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། སྙན་ཞུ་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་
དོན་ལུ་ དབུས་ཕྱོགས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་དང་གཅིག་ཁར་ 
བརྗེ་སོརའབད་ཡི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་དེ་ དོན་
ཚན་ ༢ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།

ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རང་གི་
གཙུག་སྡེ་བརྩིས་ཏེ་ མི་མང་གི་ལས་སྡེ་ ༣༡ ཅིག་ནང་ དྲང་
སྤྱོད་ངོས་བཟུང་འབད་མིའི་ནང་ འགོ་དཔོན་བསྡོམས་ ༡༣༦༦ 
གྱིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡི། ལས་སྡེ་དེ་ཚུ་གིས་ དྲང་སྤྱོད་
ངོས་འཛིན་དེ་ རང་སོའི་ནང་འཁོད་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ 
གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ཚུགས་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་གངོ་འཕེལ་གཏང་ནི་
དེ་ གཙོ་རིམ་ཅིག་སྦེ་ཡོད། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཐར་ ལུང་
ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་གིས་ སྐུགས་ཚད་ ༩༡.༢ ཐོབ་
སྟེ་ མཐོ་ཤོས་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གིས་ 
སྐུགས་ཚད་ ༦༡.༤༠ ཐོབ་སྟེ་ དམའ་ཤོས་དང་ དེ་གི་ལྟག་ལུ་
རང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྐུགས་ ༧༣.༠༣ ཐོབ་ནུག། 
༼སྐུགས་གཞི་ ༠-༡༠༠ ཨིན༌ དེ་ཡང་ ༠ ཐོབ་པ་ཅིན་ ངན་
ལྷད་འཚུབ་ཅན་ཡོདཔ་དང་ ༡༠༠ ཐོབ་པ་ཅིན་ དྭངས་གསལ་
སྦོམ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་ཨིན།༽
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ངྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་ སི་ཨར་ཨེམ་བཟུམ་ བསྟར་སྤྱོད་
གནསཚད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དེ་ ཟླ་ངོ་ ༦ ནང་ཚར་རེ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ 
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ དབུས་ཕྱོགས་གཙོ་
བསྟེན་སྨན་ཁང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་ གསར་སྤང་
རྫོང་ཁག་ གཞལམ་རྫོང་ཁག་ འབྲུག་འགྲེམ་ལས་འཛིན་འབདཝ་
ད་ ལས་སྡེ་ ༡༡ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནུག།  

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སེར་མངམ་ལུ་ ཕན་
ཐོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སི་ཨར་ཨེམ་དང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་
ཆསཚུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་གནས་རིམ་ལུ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་
ནི་ཨིན།

 མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་: སྤྱིར༌བཏང༌མི༌སེར༌གྱི་ངན་ལྷད་ལུ་ཟློག་

ཐབས་ འགོ་བཙུག།
 
“མཐུན་ལམ་ཅན་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྡན་པའི་ མི་སྡེ་བཟོ་ནིའི་ 
མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་ ཕུན་སུམ་
ཚོགས་ཏེ་ དར་ཞིང་རྒྱསདགོཔ་ཨིན། དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐར་
འཁྱོལ་ འགྲུབ་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་ ང་བཅས་རའི་ མི་སེར་ཚུ་གི་ 
ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ འགན་ཁུར་སྦོམ་ཐེགསཔ་ བཟོ་
དགོཔ་འདི་ཡང་ཁག་ཆེ།” ༼མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༦ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ ༢ པའི་ཚོགས་
ཐེངས་ ༣ པའི་ གསུང་བཤད་༽

“རྒྱལ་སྤྱིའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་མི་སྡེ་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་གཙུག་
སྡེ་ གྲོགས་རམ་བྱིན་མི་ཚུ་གིས་ དམིགས་བསལ་དུ་ འདས་
པའི་ལོ་ངོ་ ༥ འི་རིང་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྒྲིང་སྒྲིང་
སྦེ་ འབྲེལ་གཏོགས་མ་འབད་བ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དེ་ལུ་ 
དོ་འགྲན་སྦོམ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་ལྷག་པར་བྱུང་ནུག།” ༼ཤཱཛ་
ཀ་བེ་ཡརལི་ ༢༠༡༠། མི་སེར་གལ་ཆེ་: མི་སེར་གྱིས་ འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་མི་དང་ དངལེན་འབད་མི་གིས་ ངན་ལྷད་དང་ལོ་
ག་སྤྱོད་ ག་དེ་སྦེ་ བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན་ན༽

མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་འདི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་
བཟོ་ནི་དང་ འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་ ཟད་འགྲོ་རྗེས་དཔྱད་
འབད་ནི་ གྲུབ་འབྲས་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ལུ་ འགན་འཁྲི་ཡར་

དྲག་གཏང་ནིའི་ནང་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་ 
ཐབས་བྱུས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ ནུས་ཤུགས་ཅན་
གྱི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་བཟོ་ནི་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་
ཅིག་ཨིན།  མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་དང་མི་སེར་གྱི་ རྒྱུ་དངོས་
ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་སྦྱང་དགོ། མི་དབང་མཆོག་གི་ ཐུགས་
ཀྱི་རེ་བ་འདི་ ཁོང་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཁེབ་སང་ལེན་
ཏེ་ ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་ སྡོད་ནི་མེན་ཟེར་ཨིན་མས། མི་དབང་མཆོག་
གིས་  “རྒྱལ་ཁབ་རྐྱངམ་གཅིག་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་མེན་པར་ མི་
སེར་ཡང་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོ”’ ཟེར་གསུངས་ཡི། ༼༢༠༡༣ ཟླ་ 
༧ པའི་ཚེས་ ༢༧ ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་གསརཔ་ལུ་
གནང་མི་གསུང་བཤད་༽ མི་སེར་གྱིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་
དགོཔ་འདི་ གདམ་ཁ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ 
ངེས་པར་དུ་མཁོཝ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་དང་ 
རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ མི་
སྡེའི་འགན་འཁྲིའི་ལམ་སྲོལ་དེ་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་
ནང་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་བསྒྲིགཔ་དང་གཅིག་
ཁར་ ས་གནས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་དབང་ཆ་དང་ ཚད་
འཛིན་ཤོར་ནིའི་འདྲོགས་ཟུག་དང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ འགོ་དཔོན་
ཚུ་དམ་བཏག་ནི་ལུ་ ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡང་ སེམས་
ཁརབཀལ་ཏེ་ཡོད། 

བསམ་རྩེ་རྒེད་འོག་ནང་ སི་ཨར་སི་གི་སྐོར་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ 
བསམ་གཏན་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ ༡༢ པའི་
ནང་ སི་ཨེསི་སི་གི་སྐོར་ལས་དང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ 
གཞལམ་སྒང་ཀྲོང་རྒེད་འོག་ནང་ འཆར་དངུལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ 
ཟད་འགྲོ་རྗེས་དཔྱད་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ འབད་ཚར་
བའི་ཤུལ་ལུ་ སྙན་ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་
སློབ་སྡེ་གིས་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་གི་ ལམ་གོང་དང་ ཝང་ལྕང་རྒེད་
འོག་ནང་ སི་ཨེསི་སི་ འགོ་བཙུགས་ཅི། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་
ས་གནས་གཞུང་གི་གཞི་བཀོད་དང་ དེའི་ལག་ལེན་ཚུ་ ཆ་ཚང་སྦེ་ 
ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་གར་ལས་ ཨེམ་ཀེ་ཨེས་ཨེསི་གིས་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ ཐིམ་ཕུག་དགེ་བསྙེན་ཁ་རྒེད་འོག་ནང་ བརྟག་
ཞིབ་ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་ཡང་འབྲུག་གི་དོན་
ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ དམིགས་བསལ་སྦྱོང་བརྡར་ལས་
རིམ་ གྲ་སྒྲིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུཨིན་མས། 

དོན་ཚན་ ༤ པ།



ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

107



108
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བརྟག་ཞིབ་ལས་རིམ་དེ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱ་གར་གྱི་ 
ཨེམ་ཀེ་ཨེས་ཨེསི་དང་ ཨེསི་ཨེསི་ཨེ་ཨེ་ཊི་གིས་ལྷན་ཐབས་
འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢-༩ ཚུན་ ཐིམ་
ཕུག་ཀ་ཝང་དང་ སྨད་ཝང་ ལྕང་ དར་དཀར་ལ་ དགེ་བསྙེན་ཁ་
རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ གདམ་འཐུ་ཅན་གྱི་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་འཆར་
ཚུ་ནང་ མི་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ སྦྱང་བ་བྱིན་ཡི། མི་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་
འབད་ནི་དེ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་མིའི་ཐད་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་
གནས་ཐབས་ལུ་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་དང་ ན་གཞོན་ཁས་བླངས་
པ་ གཞུང་གི་འཐུས་མི་ ༼ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་
སྡེ༽ དེ་ལས་ གཡུས་ཚན་ནང་ ཞབས་ཏོག་གི་ཁེ་ཕན་བྱུང་མི་ཚུ་
ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་དང་ མི་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་སྦྱོང་
བརྡར་ནང་ བཅའ་མརགཏོགས་མི་ཚུ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ 
༢༠༡༤ ཟླ ༡༡ པའི་ནང་ མི་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ རྗེས་རྟོག་ལས་
རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ མི་སྡེའི་
རྩིས་ཞིབ་སྦྱོང་བརྡར་སྐབས་ འགོ་བཙུགས་མི་ལསསྣ་ཚུ་ བསྟར་
སྤྱོད་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ དཔེར་
ན་ བསམ་རྩེ་རྒེད་འོག་ནང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཞབས་
ཏོག་གི་གནས་ཚད་བཟོ་ནུག། ཀ་ཝང་རྒེད་འོག་ནང་ ཆོས་འཁོར་
སྨན་ཆུ་དེ་ལུ་ ཆུ་དུང་བཙུགས་ཏེ་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་བཟོ་སྟེ་ 
མི་མང་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཅན་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ དགེ་བསྙེན་ཁ་རྒེད་
འོག་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་
ནུག།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ 
༢༤-༢༥ གི་རིང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ལས་ སྡེ་ཚན་
ཅིག་གིས་ ལམ་ཡིག་ཞབས་ཏོག་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཞབས་
ཏོག་བྱིན་ནིའི་ནང་ འགན་འཁྲི་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ གལ་ཆེ་
ཤོས་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ ཟེར་བའི་དམིགས་ཡུལ་དང་བསྟུན་
ཏེ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནིའི་གནས་ཚད་ཅིག་ བརྩམ་ནིའི་དོན་ལས་ 
སི་ཨེསི་སི་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཅི། གོ་བསྡུར་ལསཞབས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལས་འབྲེལ་
ལས་སྡེ་ཚུདང་ མགྲོན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དང་ལེན་འཆར་
གཞི་ཅིག་བརྩམས་ནུག། དང་ལེན་འཆར་གཞི་དེའི་ བསྟར་སྤྱོད་
གནས་སྟངས་དེ་ ཟླཝ་ ༦ གི་རྒྱབ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་
ཨིན།

འབྲུག་དྭངས་གསལ་འབད་བརྩོན་ ༼བི་ཊི་ཨའི༽ གིས་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དམ་
ཟབ་ཐོག་ལུ་ ལཱ་འབད་དོ། མི་སེར་ལུ་ནུས་དབང་སྤྲོད་ནི་དང་ 
གཞུང་སྐྱོང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ བརྩོན་ཤུགས་དང་པའི་ནང་ བི་ཊི་
ཨའི་གིས་ ༢༡༠༥ ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལས་ ཟླ ༣ པའི་
ཚེས་ ༡༥ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་གི་རྒེད་འོག་ ༡༠ ཆ་མཉམ་ནང་ གོ་
བརྡའི་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ནང་ མི་གྲངས་ ༩༧༢ 
ལུ་ཁྱབ་ནུག། ༼༨༧༥ ལུ་གོ་བརྡ་དང་ ༩༧ ལུ་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་
ནུག༽ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འགོ་དཔོན་ཅིག་
གིས་ བི་ཊི་ཨའི་གི་སྡེ་ཚན་གྲངས་སུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། དེ་
གིས་མ་ཚད་པར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་
གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་གིས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས ༡༨-
༡༩ ཚུན་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཐར་ བདེ་བ་ཐང་ ཆོས་ཀྱི་དགའ་
ཚལ་སྤེལ་ཁང་ནང་ སི་ཨེསི་སི་གི་སྐོར་ གོ་བརྡའི་གོ་བསྡུར་ཞལ་
འཛོམས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ མི་གྲངས་ ༣༨ 
ཀྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མི་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ ༤ ཆ་མཉམ་
རང་ འགོ་བཙུགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་ 
དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་བརྩམས་ཡོད། དེ་ནང་ལུ་ མི་སྡེའི་རྩིས་
ཞིབ་ཀྱི་ལག་དེབ་བརྩམ་ནི་དང་ ༼མཁོ་ཆས་ ༤ འི་གཅིག་སྡུད་
ལམ་སྟོན༽ རྒེད་འོག་ལྷག་ལུས་ཚུ་ནང་གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི། མཁོ་
ཆས་དེ་ཚུ་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་སྤེལ་ནི་ དེ་ལས་
མཐའ་མཇུག་ལུ་ རྒེད་འོག་ཆ་མཉམ་ལུ་ཁྱབ་ནི་དང་ ལྟ་རྟོག་
དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་རིག་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོད། ད་ཚུན་གྱི་བར་
ན་ མི་གྲངས་ ༧༠༣༠ ལུ་ མི་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ མཁོ་ཆས་
ཚུ་གི་སྐོར་ ༼གཙོ་བོ་སི་ཨེས་སི༽ དྲན་ཚོར་གོ་བརྡ་དང་ ༣༦༢ 
ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོད། རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ཁང་གིས་ 
མཁོ་ཆས་ ༤ ནང་ ནང་འཁོད་ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ 
བཙུགས་ཏེ་འདུག།

མི་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ གོ་བསྡུར་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ལུ་ བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ངོས་ལན་ལེགས་ཤོམ་བྱུང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ 
ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་ལས་ ཁག་འགན་དང་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ལེན་ནིའི་སྐོར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་
གོ་བའི་ཁར་ ཞབས་ཏོག་གི་སྤུས་ཚད་དང་ འཇོན་ཐངས་གཉིས་
ཆ་ར་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ཀྱི་ ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་
ནུག། གཤོང་ཕུག་རྒེད་འོག་ལས་ ཨཔ་ཁའུ་རྗེ་གིས་སླབ་མིའི་

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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ནང་ “འདས་པའི་རིང་ལུ་ ལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་འོངས་ཏེ་ 
སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་གི་སྐོར་
ལས་ ད་རེས་མ་གཏོགས་མ་གོ། ངེའི་མནོ་བསམ་ལས་འབད་བ་
ཅིན་ ད་རེས་ཀྱི་སོྦྱང་བརྡར་འདི་ དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
གལ་ཆེ་བས། མི་སེར་གྱིས་རྩ་འགེངས་པ་ཅིན་ གཞུང་གི་གོང་
འཕེལ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་ནི་ཨིན་མས།” ཨིན་རུང་ འགོ་ཐོག་
བསྒང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་དང་ ལེན་མིའི་བརན་ མ་འགྲིགས་
པའི་དོ་འགྲན་བྱུང་ནུག། དེ་ཡང་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ མཁོ་ཆས་
ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ རྒེད་འོག་གི་ལཱ་འབད་མི་དང་ 
མི་སེར་གྱི་བར་ན་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་གནས་རེ་ཐོན་མི་དེ་ ས་
གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་སྟོན་མ་བཏུབ་དང་ 
ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ བྱ་རིམ་དེ་ལུ་ བར་ཆད་
བྱུང་ནུག། དེ་གིས་སྦེ་ མི་སྡེ་རྩིས་ཞིབ་དང་ དེའི་གལ་གནད་ དེ་
ལས་ འགན་འཁྲི་དང་ འགན་ཁག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ཚུ་
ལུ་ སྔ་གོང་ལས་ ཤེས་ཡོན་དང་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་
བ་ གལ་ཆེ་བས། དེའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱང་མཐོང་ནང་ སྡེ་ཚན་
གྲོས་བསྡུར་མང་རབས་ཅིག་འབད་བའི་ཁར་ ཌོ་ཀུམེན་ཊི་ གློག་
བརྙན་ཅིག་ཡང་ རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་ཡི།

མི་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་བཟུམ་གྱི་ གྲོས་གནས་ཐོག་ལས་ གཞུང་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་ མི་སེར་ཚུ་གི་ ཉིན་བསྟར་གྱི་མི་ཚེའི་ནང་ འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ དམིགས་བསལ་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ 

མི་སེར་དང་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ མཉམ་རོགས་གཞན་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ གསར་གཏོད་དང་ སྦ་གསང་མེད་པའི་ཐབས་ཤེས་
འཚོལ་ཚུགས་པའི་ གོ་སྐབས་བྱུང་ནུག། མི་མང་གི་སྤྲོ་བ་དང་ 
དངས་འདོད་ཡོདཔ་བཟོ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ གཙོ་རིམ་གཞན་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ དེའི་མཉམ་
རོགས་ཚུ་གིས་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་བཞག་མ་ཚུགས།  

ལམ་ལུགས་བསྐྱར་ཞིབ།

ངན་ལྷད་འདི་ འཇོན་ཐངས་མེདཔ་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་དཀའ་ལས་ 
ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྐྱབ་མི་ ལམ་ལུགས་ནང་གི་ སྐྱོན་ཆ་དང་ཆ་
ཚངམ་ཚུ་བསུབ་པའི་ཐོག་ལས་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགས། ཁྲིམས་
ལུགས་མང་དྲགས་པ་དང་ ཁ་གསལ་དང་ ཆ་མཐུན་མེད་པའི་
སྲིད་བྱུས་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ལུ་ བྱ་རིམ་མང་དྲགས་མི་ཚུ་གིས་ 
ཙིགཔ་ཟ་ནི་དང་ སེམས་འཚུབ་ལངས་ནི་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན། དེ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ རིམ་གྱིས་འབད་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་གིས་ གནད་
དོན་གཞན་གྱི་གྲངས་སུ་ ཁེབ་སང་བཏོན་ནིའི་ དཔའ་བཅམ་
ཨིན། ཁྲིམས་ལུགས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི་དང་ དར་ཁྱབ་སྤེལ་ནི། 
ཞབས་ཏོག་སྣ་ཚང་ས་སྒོ་གཅིག་ལས་ཐོབ་བཟོ་ནི། འཕྲུལ་རིག་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མི་དང་མིའི་བར་ན་ ངོ་འཕྲད་མར་ཕབ་རྐྱབ་
ནི་ ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་ནང་གི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ལུགས་
ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ དྲང་བདེན་ཐོག་ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་

བསྡོམས།   

འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་གྲངས།

ལྟ་ཞིབ་གྲངས།
ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་ཞི་དོན།

  ༢༠༠༦
 - མཁོ་སྒྲུབ།
 - ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད། 
 - ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར།
 - ས་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན།
 - ནགས་ཚལ་ཞབས་ཏོག།

 ༢༠༡༠
 - ནགས་ཚལ་ཞབས་ཏོག།
 - གསོ་བའི་མཁོ་སྒྲུབ།
 - ས་གཏེར་འཛིན་སྐྱོང་།
 
 ༢༠༡༡
 - སྡོད་ཁྱིམ་སྤྲོད་ཐངས།
 - འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་།
 - ལས་རིམ་བསྟར་སྤྱོད།

 ༢༠༡༢
 - ཕྱིའི་ལས་མི་ནང་འདྲེན།

གྲང
ས།

༢༥

༡༥

༡༠ ༡༠

༥ ༥
༣ ༣ ༣

༡
༣

༡༢

༥

༠
༢༠༠༦ ༢༠༡༠

སྤྱི་ལོ།

༢༠༡༡ ༢༠༡༢

༢༠
༢༡

པར་རིས་ ༤.༣: སྤྱི་འབྲེལ་ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་དང་ གྲངས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ལས་སྡེ།
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ཚུ་ ག་ར་གིས་འབད་དགོ་པའི་ཐབས་ཤེས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཨིན། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྔ་གོང་དང་རྗེས་སུའི་ སྤྱི་
འབྲེལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ཡང་
གཙོ་བོ་ མི་མང་གི་མི་ཚེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ ཕན་
གནོད་སྦོམ་ཡོད་མི་དང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ གཞི་དོན་
ཚུ་ནང་འབདཝ་ཨིན།  ཞབས་ཏོག་གི་སྤུས་ཚད་ ལེགས་ཤོམ་
བྱིན་ནི་དང་ རྒྱུ་དངུལ་ཚུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་སྦེ་སྤྱོད་ནི་ལུ་ ལས་སྡེ་
ཡོངས་ཀྱིས་ འགན་ཁག་འབག་སྟེ་ དུས་དང་དུས་སུ་ སྤྱི་འབྲེལ་
བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ལས་སྡེ་ ༢༠ ལུ་ཁྱབ་པའི་ སྤྱི་འབྲེལ་ལྟ་ཞིབ་
ཐེངས་ ༡༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེའི་གྲས་ལས་ ༨ ཉམས་རྒུད་
འབྱུང་ཉེན་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད་གོང་འཕེལ་ བདག་
སྐྱོང་གི་དཀའ་ལས་མར་ཕབ་ལུ་ ༼ཨེསི་སི་ཨེམ༽ གཞི་བཞག་
སྟེ་ སྔ་གོང་ལྟ་ཞིབ་ཨིནམ་དང་ བཞི་འདི་ཉོགས་བཤད་དང་ ཞིབ་
དཔྱད་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ རྗེས་སུའི་ལྟ་ཞིབ་ཨིན། ༼མ་གཞི་ 
ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཡོད་ཚད་ཅིག་ནང་ ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་
ཀྱི་གྲོས་འདེབས་བཀོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བཞི་ལས་ལྷག་སྟེ་ ལེ་ཤ་
ཡོད༽ པར་རིས་ ༤.༣ གིས་ སྤྱི་འབྲེལ་ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་དང་ 
གྲངས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན།

གོང་གི་ལྟ་ཞིབ་ནང་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གྲོས་
འདེབས་གཙོ་བོ་དག་པ་ཅིག་ བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་
ལྟར་དུ་ཨིན། 

• ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ རིན་
བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་སྟོན་བཟོ་དགོཔ་དང་ རིན་བསྡུར་དང་
དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་ཉུང་མཐའི་ལྕོགས་
ཚད་བཀོད་དགོཔ་ དེ་ལས་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆའི་ནང་ དྲང་
སྤྱོད་གན་ཡིག་བཙུགས་དགོཔ།

• ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད་དང་ མི་མང་དཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་
ཐབས་ལམ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་དང་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་
སྐྱོང་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ལུ་ 
ལས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་ ཞབས་ཏོག་སྣ་ཚང་ ས་སྒོ་གཅིག་ལས་
ཐོབ་པའི་ བསམ་གཞི་དེ་ གོང་འཕེལ་དང་བསྟར་སྤྱོད་འབད་
དགོཔ། 

• དེ་བསྒང་གི་ ས་ཁྲམ་དང་ས་འཇལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ གནས་

བཞིན་ཡོད་པའི་ ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་གྱི་ཁྲིམས་ལུག་དང་ བྱ་བའི་
གནད་སྤྱོད་ཚུ་ གཅིག་སྒྲིལ་དགོཔ་དང་ “ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་གྱི་
ཞབས་ཏོག་གནསཚད་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་” བརྩམ་དགོཔ།

• ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ གློག་
ཐོག་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་དང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ ཆོག་ཐམ་
སྤྲོད་ནི་ གློག་ཐོག་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ གློག་ཐོག་བཱསི་ངོས་
འཛིན་འབད་ནི་ གློག་ཐོག་ཤོག་འཛིན་གནས་སྟངས་ གློག་
ཐོག་ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་ ཧ་གོ་ནིའི་ ལམ་ལུགས་བཟོ་སྟེ་ 
བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ། ༼ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད་བཟོ་
ནུག༽

• ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་
གནས་ཚད་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་དང་ འཁྲིལ་མཐུན་ལེགས་
བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ནགས་ཚལ་ཁྲིམས་ལུགས་
དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ བསྟར་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་  
ཤིང་ཆས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་གོང་ཚད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།

• ས་གཏེར་གྱི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཁ་གསལ་ཅིག་བརྩམ་དགོཔ་
དང་ དྭངས་གསལ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ཞུ་ཡིག་ཐོ་
བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་བརྩམ་དགོཔ། ཞུ་
ཡིག་ལས་སྦྱོརགྱི་སྐབས་ལས་རང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་
གྱི་ཉོགས་མེད་ལེན་དགོཔ་ དམིགས་བསལ་དུ་ ས་གཏེར་
ཞིབ་དཔྱད་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འཛིན་སྐྱོང་དང་ གོ་གནས་
ཐོགས་ལུས་བཞག་ནི་ཚུ་སྤང་དགོཔ།

• ནདཔ་ཕྱིར་གཏང་གི་ལམ་ལུགས་ ཚུལ་མཐུན་དགོ་པ། ༼རྒྱ་
གརལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ སྨན་ཁང་ཚུ་གི་ཞབས་
ཏོག་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་མིན་འདུག།༽ གསོ་
བའི་འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཡང་ སྐྱིད་སྡུག་ལ་སོགས་པའི་
ཐོག་ལུ་ གདམ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན་མས། 

• གསོ་བའི་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་ ངེས་
གཏན་དང་བཅས་པའི་ ཡིག་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ བཙུགས་
དགོཔ་དང་ ཐོ་བཀོད་དང་ སྤུས་ཚད་ངེས་གཏན་གྱི་ ཐབས་
ལམ་ཚུ་བརྩམ་དགོཔ།

• རྒྱལ་ཡོངས་འཚོ་རྟེན་དང་ཟུར་ཕོགས་མ་དངུལ་གྱིས་ སྡོད་
ཁྱིམ་སྤྲོད་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་བཟོ་དགོཔ་དང་ སྡོད་ཁྱིམ་སྤྲོད་ནི་
ལུ་ རྣམ་དག་ལམ་ལུགས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ།

• བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་གིས་ ཨེཆ་ཨའི་བི་/ཨེཌསི་ལསརིམ་ 
བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ནང་ གན་རྒྱ་ནང་གི་དགོངས་དོན་
ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ནང་བཀོད་མི་དགོངས་
དོན་ཚུ་ལུ་ དམ་དམ་སྦེ་གནས་དགོཔ། མ་དངུལ་གྱི་འབྱུང་

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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ཁུངས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ 
འགན་འཁྲིའི་ལམ་ལུགས་བཙུགས་དགོཔ་ ད་ལྟོའི་ལསསྤྱོད་
ཐབས་ལམ་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ དགག་བཤེར་དང་
ཚད་མཉམ་དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

• འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གིས་ ལསསྡེ་ཚུ་གིས་ སླར་རྙེད་མ་
དངུལ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ངེས་གཏན་ཅིག་ནང་ བཙུགས་དགོཔ་
བཟུམ་མའི་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ 
དགོངས་དོན་ཁ་སྐོང་བཀོད་དགོཔ་དང་ འོང་འབབ་རྩིས་ཐོ་
དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ དྲན་པ་ཐེབས་བཏོན་དགོཔ་
དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ཉེན་ཁ་
འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ གཞི་དོན་གཙོ་བོ་སྦེ་བཀོད་དགོཔ།

• ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་དང་ ཕྱིའི་ལས་མི་
ནང་འདྲེན་ངོ་ཚབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ 
ཕྱིའི་ལས་མི་ནང་འདྲེན་ངོ་ཚབ་ཀྱི་ སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༨ ཅན་མ་
དེ་ ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་དང་ ལས་མི་ཁ་
སྐོང་གི་ཞུ་བ་ ལས་སྦྱོར་འབད་ནིའི་ ལམ་ལུགས་ཁ་གསལ་
ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

ལས་སྡེ་སོ་སོ་ལུ་ སྤྱི་འབྲེལ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ གྲོས་འདེབས་མང་
རབས་ཅིག་ ༼མང་ཤོས་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཤུལ་ལུ༽ བཀོད་ཡོད་
རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡང་ཅིན་ བསྟར་
སྤྱོད་འབད་མ་འབད་ བལྟ་མ་ཚུགས་ ཡང་ཅིན་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་
གི་ ཕན་ཐོགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་ཚུགས། ལསས་སྡེའི་ནང་
འཁོད་ དེ་བཟུམ་གྱི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཡིག་བཀོད་འབད་
འབདཝ་མིན་འདུག། ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཁས་བླངས་ཡང་སོ་སོ་འདུག། 
ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཅིག་སོར་བའི་བསྒང་ལས་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་
ཡང་ བརྗེད་འགྱོཝ་ཨིན་མས། ༼མི་མང་གི་འཆར་སྣང་ལུ་ ལམ་
ལུགས་ཚུ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་མས༽ གནས་སྟངས་ལ་ལུ་ཅིག་
ནང་ སྔོན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ སླར་ལོག་འོངམ་ལས་ ཁེ་ཕན་ཚུ་ གནས་
སྐབས་ཅིག་མ་གཏོགས་ ཡུན་བརྟན་མིན་འདུག།

 གནས་ཚད་ལྡན་པའི་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད།

ཨེསི་སི་ཨེམ་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ལུ་ ལམ་
ལུགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི་དང་ གནས་ཚད་ཅན་
བཟོ་ནི་ ཕྱིར་བཏོན་གཏང་ནིའི་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ ལག་ཆས་

ཅིག་ཨིན། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ 
མོ་བཏབ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ “ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་: གནས་ཚད་ལྡན་པའི་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད་ མཐུན་འགྱུར་
འབད་ནི་” ཟེར་བའི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ ༢༠༠༧ ཟླ་ 
༤ པའི་ཚེས་ ༣-༥ ཚུན་ ནེ་དར་ལེནསི་གི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག་གི་ ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ བདག་སྐྱོང་དཀའ་ངལ་ ལསའ་
གུལ་སྡེ་ཕརན་གྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ ལྷན་ཐབས་འབད་དེ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཅི། 

ཨེསི་སི་ཨེམ་དེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཅིག་ཐོབ་ནི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་
དཀའ་ལས་ལུ་བརྟེན་པའི་ དུས་ཚོད་དང་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་
ཚུ་ དངུལ་རྩིས་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། དེ་གིས་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་
དང་ ལེན་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཟད་འགྲོའི་ཁེ་ཕན་ཡོད། ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ མོ་བཏབ་འབད་
ཞིནམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣.༤༩༩ གནས་པའི་ བདག་
སྐྱོང་གི་དཀའ་ལས་ ཕར་ཕབ་འབད་བའི་གུ་ སྣུམ་གཏང་ནིའི་ཆོག་
ཐམ་སྤྲོད་ནིའི་དུས་ཚེོད་དེ་ ཧེ་མ་ཟླཝ་གསུམ་འགོར་ས་ལས་ སྤྱི་
སྙོམས་ལུ་ ཉིནམ་གསུམ་ལུ་ ཕབ་བཏང་ནུག། ལུང་ཕྱོགས་སྐྱེལ་
འདྲེན་ཡིག་ཚང་དང་ ཞབས་ཏོག་སྣ་ཚང་གཅིག་ཁར་བཙུགས་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚོང་གི་ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་ནི་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་
ནང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཉོགས་མེད་སྤྲོད་ནིའི་ མོ་བཏབ་ཚུ་ཡང་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཅི། 

དེ་གིས་གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ཟེར་མི་ འབད་བརྩོན་དེ་ལུ་ ཕན་
ཐོགས་བྱུང་ཡི། ད་རེས་ནངས་པར་ ཨེསི་སི་ཨེམ་དེ་ ཁྲིམས་
འཛིན་ཕན་གནོད་དབྱེ་ཞིབ་༼ཨར་ཨའི་ཨེ༽ དང་གཅིག་ཁར་
བསྡབས་ཏེ་ ལྷན་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ཡོད། དེའི་
ཕན་ཐོགས་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡོད།

ངན་ལྷད་ལྟ་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཚོལ། 

ལྟ་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཚོལ་གྱིས་ སྒྲུབ་བྱེད་ལུབརྟེན་པའི་ བར་
གཏོགས་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་ལྟ་ཞིབ་ 
༼སི་པི་ཨེསི༽ དང་པ་དེ་ ༢༠༠༧ ལུ་དང་ ངན་ལྷད་ལུ་མི་
མང་གི་བསམ་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷན་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་
ཞིབ་ ༢༠༠༩ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ་ ༼ཨེན་ཨའི་
ཨེ༽ ༢༠༠༩ དང་ ༢༠༡༢ ལུ་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་
དང་བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟ་ཞིབ་དེ་ཡང་ ༢༠༡༢ ལུ་འབད་
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ཡི། ཨེན་ཨའི་ཨེ་དེ་ སི་པི་ཨེསི་དང་འཕྱདཔ་ད་ འཕྲུལ་རིག་ཅན་
དང་ གཙོ་བཏོན་ཅན་ཨིན། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་པའི་
སྐབས་ ནང་གསུག་དང་ ལེགས་དྲིན་གཞན་ཚུ་ སྤྲོད་ལེན་རྐྱངམ་
གཅིག་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན། ལན་བཀོད་མི་ ཞབས་ཏོག་
ལེན་མི་ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེའི་ཐོ་ཡིག་ཡང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ལས་
སྡེ་ཚུ་ལས་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ འི་ ཨེན་ཨའིཨེ་དེ་གིས་ མི་མང་ལས་ཚོགས་ 
༢༧ ནང་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ ༦༡༥༥ ལུ་ ཉམས་རྒུད་ཅན་གྱི་
ཞབས་ཏོག་ ༤༣ ལུ་ ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨེན་ཨའིཨེ་ ༢༠༡༢ 
ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ཆེཝ་འབད་ མི་མང་ལས་ཚོགས་ ༦༧ 
ནང་ ཞབས་ཏོག་ལྷམ་པ་ ༣༧༩ གིས་ ཞབསཏོག་སྤྱོད་ ༦༩༦༩ 
དང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ལས་སྡེའི་ ལས་གཡོགཔ་ ༢༠༩༧ ལུ་
ཁྱབ་ཅི། ཆ་ཤས་གསརཔ་དེ་ ལས་སྡེ་ཁོང་རའི་ མི་ཚུ་གི་འཆར་
སྣང་ཐོག་ལས་ ནང་འཁོད་དྲང་སྤྱོད་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགོ་
བཙུགས་དོཔ་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་དང་གཅིག་
ཁར་ བརྗེ་སོརའབད་ཡོད་རུང་ བར་གཏོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གྲུབ་
འབྲས་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་དེ་ ལས་སྡེ་ ༡༢ དང་གཅིག་ཁར་མ་
གཏོགས་ འབད་མ་ཚུགས། གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གིས་  ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ 
རང་སོའི་ལམ་ལུགས་ནང་གི་སྐྱོན་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་  སྤུས་ཚད་ཅན་
གྱི་ཞབས་ཏོག་ ལེགས་ཤོམསྦེ་བྱིན་ནི་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གི་ 
ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཐབས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་
ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུའི་བློ་གཏད་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ ལྟ་ཞིབ་གཉིས་ཀྱི་
སྤྱི་བསྡོམས་མེན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ དཔེ་སྐྲུན་མ་འབད་བར་བཞག་
ཡོད་རུང་ མ་འོངས་པ་ན་ དེ་སྦེ་མི་བཞག།

ཨེན་ཨའིཨེ་ གསུམ་པ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥/༡༦ ལུ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནིའི་ འཆརགཞི་དང་ དེ་གི་སྐབས་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ 
དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ ཉམས་རྒུད་
ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་མངམ་ གདམ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་
ནང་ ལས་སྡེ་མངམ་བཙུགས་ནི་ཨིན། ཀོ་རི་ཡའི་ ཨེསི་ཨར་སི་
ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་ ཐབས་རིག་དེ་ ལེགས་བཅོས་གཏང་ནི་
དང་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ བརྩོན་ཤུགས་
བསྐྱེད་ནི་ཨིན། འཆར་སྣང་དང་ ཕོག་ཚོད་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ 
ཤུལ་མའི་ལྟ་ཞིབ་སྐབས་ལུ་ མི་སེར་གྱི་མིང་མཐོང་ལག་ཟུན་གྱི་
ཉམས་མྱོང་ དཔེར་ན་ བེཊི་ནམ་མངའ་སྡེའི་གཞུང་སྐྱོང་དང་ མི་
མང་བདག་སྐྱོང་གྲུབ་འབྲས་གནས་ཐོ་ ༼པི་ཨེ་པི་ཨའི༽ བཟུམ་
ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ནི་ཨིན།  པི་ཨེ་པི་ཨའི་དེ་ བེཊི་ནམ་ལུ་ མི་

སེར་གྱི་ཉམས་མྱོང་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་སྐྱོང་
དང་ མི་མང་བདག་སྐྱོང་གྲུབ་འབྲས་ ལྟ་རྟོག་གི་ལག་ཆས་སྦོམ་
ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས། པི་ཨེ་པི་ཨའི་གིས་ ནུས་ཤུགས་འབྱུང་བའི་
བྱ་རིམ་གསུམ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་དེ་ཡང་: སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་
དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི་ལུ་ ལྟ་
རྟོག་འབདཝ་ཨིན་མས།

སྙན་ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ལེགས་
ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་དང་ ངན་ལྷད་འཇོམས་ཐབས་ཀྱི་ ཞིབ་འཚོལ་
ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་ཅི། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ 
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལམ་
སྲོལ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
རྒྱལགཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་བར་ན་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་
ཅིག་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གཞི་དོན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་མི་དང་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ སྲིད་ཀྱི་བཙན་ཐབས་ལུ་ བྱེམ་
ཤུགས་སྦོམ་ཡོད་མི་ ས་ཆ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ བཟོ་སྐྲུན་ རང་བཞིན་
ཐོན་སྐྱེད་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་ བཙག་འཐུ་ཚུ་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་
དེ་ཡང་ གཞི་དོན་ ༥ ནང་ བར་གཏོགས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ དབྱེ་
ཞིབ་དང་ ལམ་སྟོན་བྱིན་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཨིན། 

ཞིབ་འཚོལ་ལས་སྣའི་ཁྱབ་ཚད་དང་ རྣམ་པ་ རང་བཞིན་ཚུ་ 
བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ལམ་ལུགས་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནིའི་ གནས་གོང་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ད་ལྟོའི་
ལམ་ལུགས་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ སྐྱོན་ག་ཅི་ཡོད་ག་ ངོས་འཛིན་
འབད་ཐབས་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་རིམ་གྱི་ ཆ་ཤས་བཟུམ་ཅིག་
སྦེ་ བརྟག་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ཅིག་བཙུགས་འབད་ཡི། 

བརྟག་ཞིབ་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ པི་པི་པི་
ཌི་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ ས་གཏེརལས་ཁུངས་ 
ནགསཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ རང་བཞིན་ཐོན་
སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་
ཚང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ བརྡ་བརྒྱུད་ 
སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་སྲིད་དོན་མཁས་མཆོག་བཅས་ ལས་སྡེ་
ཁག་ ༡༡ དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འབད་བའི་
སྐབས་ མི་མང་གི་ལས་སྡེ་ ༩ འི་ནང་ལས་ འགོ་དཔོན་གོངམ་ 
༧༢ ཀྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།  བརྟག་ཞིབ་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ 
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

གཞི་དོན་ ༥ ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ རང་བཞིན་དང་ དབྱེ་བ་ ཟད་
འགྲོ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དཀའ་ངལ་སེལ་
ནིའི་ ཐབས་ལམ་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ནིའི་  མིག་མཐོང་ལག་
བཟུང་གི་ ཡོངས་རྫོགས་ཞིབ་འཚོལ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ནུག།

ཞིབ་འཚོལ་ལས་རིམ་ གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་དང་ 
མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༥-༩ ཚུན་ 
ཉིནམ་ལྔའི་རིང་ ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་རིག་སྐོར་ སྦྱོང་བརྡརཅིག་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
དང་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ས་
གཏེརལས་ཁུངས་ པི་པི་པི་ཌི་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་སློབ་
སྡེ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ མི་གྲངས་ ༣༢ 
ཀྱི་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། དེ་བསྒང་གི་སློབ་སྟོན་པ་དེ་ ནེ་དར་
ལེནཌི་གི་ མཱསི་རིཆ་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་གྲྭ་ལས་ མཁས་དབང་མི་
ནི་པི་ཊར་བེན་ཌིག་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ ངེས་གཏན་བཟོ་
ཚུགས་ནུག། 

ཞིབ་འཚོལ་ལས་ལིམ་གྱི་ མཐའ་མཇུག་གྲུབ་འབྲས་དེ་ གདམ་
འཐུ་ཅན་གྱི་ གཞི་དོན་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་ ལེགས་
ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་གི་ ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ མི་མང་
ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི་དང་ འོས་
བབ་ཡོད་པའི་ བར་གཏོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན། 
ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ གསུམ་དང་བཞི་གང་མཚམས་ཅིག་ སློབ་
རིག་གི་ངོས་འཛིན་ཆེད་དུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ དུས་དེབ་ཚུ་
ནང་ དཔར་སྐྲུན་འབད་འབད་ནི་འི་ འཆརགཞི་ཡོད། ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་དང་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་གི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་མི་ མཁས་
མཆོག་ཚུ་བལྟ་བའི་བསྒང་ཡོད་རུང་ ཐོབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་
འདུག།  ཞིབ་འཚོལ་དེ་ ༢༠༡༥ རྫོགས་མཚམས་ལུ་ མཇུག་
བསྡུ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་ཚུ་གིས་ ཞིབ་
འཚོལ་ལས་རིམ་ནང་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ཨིན།

 གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན།

མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ མི་མེར་གྱི་རྒྱུ་དངུལ་ བདག་གཉེར་
འབད་མི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱུ་དངུལ་དེ་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ མི་སེར་

ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། གཞིས་གནས་
དང་འཁྲི་བ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་དེ་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་དང་ 
མི་མང་གི་འགན་འཁྲིའི་ལག་ཆས་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འོང་
འབབ་དང་ གཞིས་གནས་ འཁྲི་བ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་
དེ་གིས་ མི་སེར་གྱི་རྒྱུ་དངུལ་ བདག་གཉེར་འབད་མི་ཚུ་ རང་
སོའི་ཁྲིམས་མཐུན་འོང་འབབ་ནང་འཁོད་ མི་ཚེ་སྐྱོང་དོ་ཡོདཔ་ 
ངེས་གཏན་བཟོཝ་ཨིན། མི་མང་གི་རྒྱུ་དངུལ་སྤྱོད་མི་ ལས་སྡེའི་
ལས་གཡོགཔ་དང་ ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་ ཁོང་ལུ་བརྟེན་སྡོད་མི་ཚུ་
གིས་ཡང་ རང་སོའི་འོང་འབབ་དང་ གཞིས་གནས་ འཁྲི་བ་ཚུ་ 
གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། འབྲུག་ལུ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་
འདི་ མི་མང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཕྱུགཔོ་འགྱོ་
མི་འགྱོ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

མ་གཞི་ ཞི་གཡོག་ནང་ གཞིས་གནས་དང་ འཁྲི་བ་ གསལ་
སྟོན་འབད་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས་དེ་ ཧེ་མ་ལས་ར་ཡོད་རུང་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ 
༢༠༠༦ ཅན་མ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ བསྟར་
སྤྱོད་འབད་དེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་གནས་དགོཔ་བཟོ་ཡི། ལམ་
སྟོན་དང་བཅས་པའི་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་ཡིག་ཆ་
ཚུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོའི་སྔ་ཆ་ལུ་བརྩམས་ཏེ་ ལོ་དེའི་ཕྱིས་ཆ་
མཚམས་ཅིག་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་
ཟླ་ ༡༢ པ་རྫོགས་མཚམས་དེ་ གསལ་སྟོན་གྱི་དུས་ཚོད་མཇུག་
སྦེ་བཟོ་ཡི། འགོ་ཐོག་བསྒང་ དར་ཁྱབ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ འགྱོ་
མ་ཚུགསཔ་པའི་ཁར་ ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ འཁྲིལ་མཐུན་ངེས་
གཏན་གྱི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་མེདཔ་ལས་ འཁྲིལ་མཐུན་དེ་ ལེགས་
ཤོམ་ཅིག་མ་བྱུང་། དེ་གིས་སྦེ་ འགོ་ཐོག་བསྒང་ གཙོ་བོ་ ལྕོགས་
གྲུབ་གོང་འཕེལ་དང་ ལམ་ལུགས་བཟོ་ནི་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་
ཡི།  སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཀྱི་ གཞིས་གནསགསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་
ནང་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཉེས་བྱའི་དགོངས་དོན་ ཡོད་མི་དེ་གིས་
ཡང་ དམ་དམ་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ བར་ཆད་བྱུངམ་ལས་ 
༢༠༡༢ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ཅན་
མ་དེ་གིས་ གསལ་སྟོན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ 
སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཟླ་མཇུག་ལུ་ འོང་འབབ་ཁྲལ་བཙུགས་ནིའི་ དུས་
ཚོད་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ལུ་ ཟླ་ངོ་གཅིག་ཡངས་ཆག་གི་དུས་ཚོད་
སྦེ་བཟོ་ཡི།  ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལམ་ལུགས་དེ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ རྩ་ཕན་གཉིས་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་སྐོར་  གྲོས་བསྡུར་
མ་འབད། ཤེས་ཡོན་དར་ཁྱབ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་དང་

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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བཅས་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ཅན་
མ་དེ་ དམ་དམ་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་
ལས་ འཁྲིལ་མཐུན་དེ་ཡང་ ལེགས་བཅོས་སོང་ཡི། ལག་ལེན་པ་
ཚུ་ལས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ བསམ་ལན་/གྲོས་
འདེབས་ལེན་ཐོག་ལས་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ལམ་ལུགས་
དེ་གིས་ ལེགས་བཅོས་མང་རབས་ཅིག་བཏང་ཡི།

 ཟུར་དེབ་དང་པ།

འཁྲིལ་མཐུན།

གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་ འཁྲིལ་
མཐུན་དེ་ འགོ་ཐོག་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྐྱོ་སུ་ཅིག་
ཨིན་རུང་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ཅན་
མ་ དམ་དམ་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཞིམ་ལས་ ལེགས་བཅོས་
སོང་ཡི། ༼པར་རི་ ༤.༤༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༢ ལུ་ 
མར་འབབས་སོང་ཡོད་མི་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ དེ་བསྒང་ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་མི་ རྒཔོ་ ༢༠༥ 
དང་ ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ མཐའ་ཟུར་ས་གནས་ནང་སྡོད་
མི་ཚུ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ ཧ་མ་གོ་མི་

ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག། ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་
དབུ་འཛིན་ཚུ་གི་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་དེ་ལུ་དོ་འགྲན་འབྱུང་
བཞིན་ཡོདཔ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གོ་
སྐབས་གང་དྲག་ལེན་ཏེ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་སྐོར་ལས 
ཤེས་ཡོན་སྤེལ་དོ།༼༢༠༡༣ གྱི་ཨང་གྲངས་དང་བསྡོམས་མིན་
འདུག༽ ཟུར་དེབ་ ༡ པའི་གསལ་སྟོན་པའི་བསྡོམས་དེ་ ༢༠༡༣ 

ལུ་ ༤༢༨ ཨིན་མི་ལས་ ༢༠༡༤ ལུ་ ༤༤༡ ལུ་ ཡར་འཕར་
སོང་ནུག། ཟུར་དེབ་ ༡ པའི་ གསལ་སྟོན་པ་ ༤༤༡ གྱི་གྲས་
ལས་ ༣༠༤ གིས་ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༦༨.༩) གསལ་སྟོན་གྱི་དུས་ཚོད་
ངོ་མ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས ༡ ལས་ ༣ པའི་ཚེས་ 
༣༡ གི་ནང་འཁོད་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ན་ཧིང་གི་ཚད་
དང་འཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༡ ཡར་འཕར་སོང་ནུག། ༼ ༢༠༡༥ 
ཟླ ༤ པའི་ ཡངས་ཆག་གི་དུས་ཚོད་ནང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་འོང་
༽ གཞུང་ཚབ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ གློག་ཐོག་ལུ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ 
པའི་ཚེས་ ༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནུག། ཆོས་
ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ཚུ་ ད་རུང་ཡང་ རྒྱབ་ཁར་ལུས་ཏེ་ ༩༢ ཀྱི་
གྲས་ལས་ ༥༠ ༼བརྒྱ་ཆ ༥༤.༣༽ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ དུས་
ཚོད་ཁར་གསལ་སྟོན་འབད་ནུག། ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན་མང་ཤོས་
ཅིག་ནང་ དུས་ཚོད་ཁར གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་

༡༠༠.༠༠
༩༠.༠༠
༨༠.༠༠
༧༠.༠༠

༦༠.༠༠
༥༠.༠༠
༤༠.༠༠
༣༠.༠༠
༢༠.༠༠
༡༠.༠༠
༡༠.༠༠

༢༠༠༨ ༢༠༠༩ ༢༠༡༠ ༢༠༡༡ ༢༠༡༢ ༢༠༡༣ ༢༠༡༤ ༢༠༡༥༢༠༠༧

༨.༠༠

༧༢.༠༠

༥༠.༠༠

༨༦.༨༦
༦༩.༤༣

༩༠.༣༣ ༨༥.༩༨ ༨༥.༥༠

༦༨.༩༠

པར་རི་ ༤.༤: གིས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༩ འི་ གཞིས་གནས་གསལ་སོྟན་གྱི་ འཁྲིལ་མཐུན་གྱི་ཚད།

འཁྲི
ལ་
མཐུ

ན་
གྱི་
ཚད

།

གསལ་སྟོན་གྱི་ལོ།
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ཐོན་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་དང་ རང་
དབང་ལས་སྡེ་ ཆོས་ཚོགས་ཚུ་ ཧ་ལམ་ཅིག་ཨིན་མས།

གཞིས་གསལ་སྟོན་ནང་ བདག་སྐྱོང་གི་དཀའ་ལས་ མར་ཕབ་
རྐྱབ་ནི་དང་ ཟད་འགྲོ་ཉུང་བའི་ཐོག་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ཆེ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
༢༠༡༠ ལུ་ གློག་ལམ་ཐོག་ལུ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་འབད་
ནི་ འགོ་བཙུགས་ཅི། ཨིན་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ད་ལྟོ་
ཡང་ དེ་ལུ་གདམ་ཁ་མི་རྐྱབ་པས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ མཐའ་
ཟུར་ས་གནས་ནང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་མེད་མི་དང་ བརྡ་
དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ ཤེས་ཡོན་མེད་མི་ དེ་ལས་ ཨ་རྟག་བཟུམ་
སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་
མས། དུས་ཅི་ ཟུར་དེབ་ ༡ པའི་ གསལ་སྟོན་པ་ ༣༠༤ ཡོད་
ས་ལས་ ༢༣༩ རྐྱངམ་གཅིག༼བརྒྱ་ཆ་ ༥༤.༢༽ དང་ ལས་

འཆར་ ༢ པའི་གསལ་སྟོན་པ་ ༢༡,༠༠༠ གིས་ གློག་ཐོག་ལས་ 
གསལ་སྟོན་འབད་ནུག། 

དུས་ཅི་ལོའི་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་དེ་ ཡངས་ཆག་གི་དུས་
ཡུན་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པ་རྫོགས་མཚམས་ཚུན་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་
འབད་མི་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཤུལ་མའི་སྙན་ཞུ་ནང་ 
བཀོད་ནི་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་
དེ་ འདསཔའི་སྙན་ཞུ་ནང་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ནང་
མ་ཚུད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ ནཱ་ལུ་བཀོདཔ་ཨིན། ལས་འཆར་ ༡ 
པའི་ནང་ལས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ར་ཁུངས་མེད་པར་ དུསཚོད་
ནང་འཁོད་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་གྱི་ཉེས་ཆད་
བཀལ་ཏེ་ ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༨,༥༠༠.༠༠ གཞུང་
གི་འོང་འབབ་རྩིས་ཐོ་ནང་བཙུགས་ཅི།

ཁྲོམ
་སྡེ།

༢/
༤༣/
༤

༦༠

༢༠༡༤

༢༠༡༣

༥༠

༤༠

༣༠

༢༠

༡༠

༠

གཞུ
ང་ཚ
བ།

དམ
ག་སྡེ
།

རང
་དབ
ང་ལ
ས་སྡེ
། 

རྩ་ཁྲི
མས
་ཅན
་གྱི་
གོ་ག
ནས
་འཆ
ང་མི
།  

རང
་སྐྱོང
་ལས
་འཛི
ན། 

མི་སྡེ
འི་ལ
ས་ཚ
ོགས
་/ག
ཞུང
་མིན
་ལས
་ཚོག
ས། 

དྲང
་དཔ
ོན། 

རྫོང
་བད
ག། 

རྫོང
་ཁག
་ཚོག
ས་འ
དུའི
་ཁྲི་འ
ཛིན
། 

དངུ
ལ་འ
བྲེལ
་ལས
་ཁང
་། 

བློན
་པོ། 
༼བླ
ོན་ཆེ
ན་ག
ཙོས
༽ 

རྒྱལ
་ཡོང
ས་ཚ
ོགས
་འདུ
འི་འ
ཐུས
་མི།
   

རྒྱལ
་ཡོང
ས་ཚ
ོགས
་སྡེའི
་འཐུ
ས་མི
། 

སྲིད
་དོན
་ཚོག
ས་པ
།

ཆོས
་ཚོག
ས།    

དྲུང
་ཆེན
། 

༨/
༨

༢/
༣ ༢/
༣

༢༧
/༣
༧

༢༠
/༥༢

༡༨
/༤
༠

༡༡
/༢
༠ ༡
༥/༢
༠

༦/
༡༠

༤/
༡༠ ༦/
༡༡

༣/
༡༡

༣༡
/༣
༦

༢༣
/༢
༥

༢༤
/༢
༥

༢༢
/༣
༦

༡/
༣

༡/
༣

༡༥
/༡
༩

༥༠
/༩
༢

༣༨
/༩
༣

༡༢
/༡
༩

༡༨
/༢
༠

༢༧
/༣
༩

༢༤
/༣
༡

༡༥
/༢
༩

༡༧
/༢
༠ ༡༩
/༢
༠

༤༡
/༤
༩

༨/
༨

པར་རིས་ ༤.༥: ཟུར་དེབ་ ༡ པའི་ གསལ་སྟོན་པ་ཚུ་གི་ ༢༠༡༣ དང་ ༢༠༡༤ ལོའི་ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ འཁྲིལ་མཐུན་
ག་བསྡུར།

གས
ལ་
སྟོན
་འ
བད
་མི
་གི
ྱ་གྱ
ངས
་ཁ
།

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ དང་ ༢༠༡༤ ལོའི་ གསལ་སྟོན་གྱི་ཉིནམ་མཇུག་ 
ཟླ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ ལས་གཡོགཔ་སོ་སོ་གིས་ གཞིས་
གནས་གསལ་སྟོན་ འཁྲིལ་མཐུན་གྱི་ཚད་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་
མི་དེ་ པར་རིས་ ༤.༥ ནང་བཀོད་ཡོད།

ཟུར་དེབ་ ༡ པའི་གསལ་སྟོན་པའི་བསྡོམས་དེ་ ༢༠༡༣ ལུ་ ༤༢༨ 
ཨིན་མི་ལས་ ༢༠༡༤ ལུ་ ༤༤༡ ལུ་ ཡར་འཕར་སོང་ནུག། ཟུར་
དེབ་ ༡ པའི་ གསལ་སྟོན་པ་ ༤༤༡ གྱི་གྲས་ལས་ ༣༠༤ 
གིས་ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༦༨.༩) གསལ་སྟོན་གྱི་དུས་ཚོད་ངོ་མ་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས ༡ ལས་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ གི་ནང་
འཁོད་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ན་ཧིང་གི་ཚད་དང་འཕྱདཔ་
ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༡ ཡར་འཕར་སོང་ནུག། ༼ ༢༠༡༥ ཟླ ༤ པའི་ 

ཡངས་ཆག་གི་དུས་ཚོད་ནང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་འོང་༽ གཞུང་ཚབ་
ཆ་མཉམ་གྱིས་ གློག་ཐོག་ལུ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ 
གི་ནང་འཁོད་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནུག། ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་
འཛིན་ཚུ་ ད་རུང་ཡང་ རྒྱབ་ཁར་ལུས་ཏེ་ ༩༢ ཀྱི་གྲས་ལས་ 
༥༠ ༼བརྒྱ་ཆ ༥༤.༣༽ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ དུས་ཚོད་ཁར་
གསལ་སྟོན་འབད་ནུག། ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ 
དུས་ཚོད་ཁར གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་ཐོན་ཡོད་རུང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་དང་ རང་དབང་ལས་སྡེ་ ཆོས་
ཚོགས་ཚུ་ ཧ་ལམ་ཅིག་ཨིན་མས།

གཞིས་གསལ་སྟོན་ནང་ བདག་སྐྱོང་གི་དཀའ་ལས་ མར་ཕབ་
རྐྱབ་ནི་དང་ ཟད་འགྲོ་ཉུང་བའི་ཐོག་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ཆེ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
༢༠༡༠ ལུ་ གློག་ལམ་ཐོག་ལུ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་འབད་
ནི་ འགོ་བཙུགས་ཅི། ཨིན་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ད་ལྟོ་ཡང་ 
དེ་ལུ་གདམ་ཁ་མི་རྐྱབ་པས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ མཐའ་ཟུར་ས་

གནས་ནང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་མེད་མི་དང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་
རིག་གི་ ཤེས་ཡོན་མེད་མི་ དེ་ལས་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ གསལ་
སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་མས། དུས་
ཅི་ ཟུར་དེབ་ ༡ པའི་ གསལ་སྟོན་པ་ ༣༠༤ ཡོད་ས་ལས་ 
༢༣༩ རྐྱངམ་གཅིག༼བརྒྱ་ཆ་ ༥༤.༢༽ དང་ ལས་འཆར་ ༢ 
པའི་གསལ་སྟོན་པ་ ༢༡,༠༠༠ གིས་ གློག་ཐོག་ལས་ གསལ་
སྟོན་འབད་ནུག། 

དུས་ཅི་ལོའི་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་དེ་ ཡངས་ཆག་གི་དུས་
ཡུན་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པ་རྫོགས་མཚམས་ཚུན་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་
འབད་མི་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཤུལ་མའི་སྙན་ཞུ་ནང་ 
བཀོད་ནི་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་

དེ་ འདསཔའི་སྙན་ཞུ་ནང་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ནང་
མ་ཚུད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ ནཱ་ལུ་བཀོདཔ་ཨིན། ལས་འཆར་ ༡ 
པའི་ནང་ལས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ར་ཁུངས་མེད་པར་ དུསཚོད་
ནང་འཁོད་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་གྱི་ཉེས་ཆད་
བཀལ་ཏེ་ ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༨,༥༠༠.༠༠ གཞུང་
གི་འོང་འབབ་རྩིས་ཐོ་ནང་བཙུགས་ཅི།

ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་གཞིས་གནས།

གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ལམ་ལུགས་ནང་ ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་
མེད་པའི་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ རྟགས་བཀལཝ་
ཨིན། འདས་པའི་རིང་ལུ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་སྡེ་ཕྲན་
ནང་ མི་སྟོབས་ལངམ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་མེདཔ་ལས་ 
ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་
དོན་ལུ་བཏང་ཡི། དེ་གིས་སྦེ་ ༢༠༡༢ ལུ་ ཟུར་དེབ་ ༡ པའི་

པར་རི་ ༤.༦: སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ ཟུར་དེབ་དང་པའི་ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་དཔྱད་ཞིབ།

ཕྱི་འགྱུར/ཡི་གུའི་ནོར་བ།
ཕྱིར་འབུད/ཆ་གནས།
གསང་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་
གྱི་དོན་ལུ་བཏང་ཡོདཔ།

ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་

གནས་གསལ་སྟོན། ༧༢

བདེན་ཁུངས་

ལེན་ཡོདཔ། ༣༨

༤

༡༤ ༢༠
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ནང་ ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་པ་ ༡༡ གི་
འབྲེལ་གནད་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ནང་གི་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ལུ་བཏང་ཡི། ཨིན་རུང་ 
འབྲེལ་གནད་ལེ་ཤ་ བསགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ག་ནི་ཡང་ འབད་
མ་ཚུགས་པས། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་
གཞིས་གནས་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ནིའི་ ཐུགས་འདོད་འདུག།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གསལ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ རང་
སོའི་ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་སྐོར་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་
ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་ཡི། བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རིམ་དེ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་
བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་ཀྱི་ འབྲེལ་
གནད་མང་ཤོས་ཅིག་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་མ་དགོ་པར་ ཕྱིར་འབུད་
བཏང་ཚུགས་ཅི། ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་
ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ རྟགས་བཀལ་མི་དེ་ཡང་ ༼༡༽ གཞིས་
གནས་ཡར་ཕར་སོང་ཡོདཔ། ༼༢༽ འཁྲི་བ་མར་འབབས་སོང་
ཡོདཔ། ༼༣༽ ལོ་བསྟར་ཟད་འགྲོ་ཡར་ཕར་སོང་ཡོདཔ། ༼༤༽ 
གཞིས་གནས་ཀྱི་འཕྲལ་གྱི་ཁྲོམ་ཁའི་གནས་གོང་ཡར་འཕར་སོང་
ཡོདཔ། ༼༥༽ བརྡ་དོན་མ་ཚངམ། ༼༦༽ གསལ་སྟོན་པའི་
སྣང་མེད། ༼༧༽ ཡི་གུའི་ནོརབ། ༼༨༽ གཞན ༼དཔེར་ན་ 
ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ གཉིས་བལྡབས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གསལ་སྟོན་
པ་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ ལམ་ལུགས་དེ་གིས་ ཧེ་མའི་གསལ་སྟོན་
ནང་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ བཀལ་བཙུགས་འབད་
འོང་ མནོ་མི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན༽  གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་
གེ་ར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་གི་ གཞིས་གནས་
གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་བརྟག་དཔྱད་
འབད་ཞིནམ་ལས་ དེའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ནང་འཁོད་ཚོགས་
ཆུང་ཅིག་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ མཐའ་མཇུག་ལུ་
ལྷནཚོགས་ཀྱིས་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་ གྲོས་ཐག་གཅདཔ་ཨིན།

བརྟག་དཔྱད་དང་བདེན་ཁུངས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་
ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ༼༡༽ བརྡ་དོན་
ཆ་མཚུངས་མེདཔ་དང་ ཡི་གུའི་ནོར་བ་ཨིན་པ་ཅིན་ གསལ་སྟོན་
པ་དེ་ལུ་ མ་འོངས་པ་ན་ ཚུལ་མཐུན་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་
པའི་ དྲན་བརྡ་ཡི་གུ་ཅིག་སྤྲོདཔ་ཨིན། ༼༢༽ ཆ་སྙོམས་མེད་
པའི་གཞིས་གནས་དེ་ གཞིས་གནས་ཚུ་གི་ཁྲོམ་ཁའི་གནས་གོང་
ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ཁོའམ་
མོ་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སོ་སོ་མ་བཏོན་པར་ སྤྱི་
བསྡོམས་བཀོད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ འགོ་དང་པ་ གསལ་སྟོན་
འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཕྱིར་འབུད་གཏངམ་ཨིན། ༼༣༽ འབྲེལ་

གནད་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཧེང་བཀལ་འབད་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ ད་
རུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ལས་འཆར་ ༡ པའི་ གསལ་སྟོན་
པ་ ༧༢ ལུ་ ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་ཀྱི་ རྟགས་བཀོད་
ཅི། ལས་གཡོག་དང་འཁྲིལ་བའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ པརརིས་ ༤.༦ 
ནང་བཀོད་ཡོད།

འབྲེལ་གནད་ ༣༤ ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡོད། ༼ཡི་གུའི་ནོར་བ་
དང་ལྟ་རྟོག་༽ ༣༨ ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཟངས་ནི/དོགས་སེལ་གྱི་ 
གོ་སྐབས་བྱིན་ཡི། བདེན་ཁུངས་ཟངས་མིའི་གྲས་ལས་ ༢༠ མ་
འོངས་པ་ལུ་ དྲནམ་བཏོན་དགོ་པའི་ དྲན་བརྡ་ཡི་གུ་སྤྲོད་ཐོག་
ལས་ ནོར་བཅོས་འབད་བཅུག་ཡི། བདེན་ཁུངས་ཟངས་མི་ ༡༠ 
ལུ་ ཆ་གནས་ཀྱི་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ༤  ནང་འཁོད་ལུ་ 
ལོག་བལྟ་དགོཔ་ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་བཞག་ཅི། སྣང་མེད་ཐོག་ལུ་ 
ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ མ་འོངས་
པ་ན་ ཡང་བསྐྱར་དེ་བཟུམ་ འབད་མི་འབད་ བལྟ་ནིའི་ཆེད་དུ་ 
དྲན་ཐོ་གབཀོད་དེ་བཞགཔ་ཨིན།

པར་རིས་ ༤.༧ ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་
གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་དཔྱད་ཞིབ་ སྟོནམ་ཨིན།

 ཟུར་དེབ་ ༢ པ།

གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་སྙན་ཞུ།

གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་གི་ 
གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ ལེན་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ བསྟར་
སྤྱོདའབད་ནི་ དེ་ལས་ གསལ་སོྟན་མ་འབད་མི་དང་ ཉེས་བྱ་
བཀལ་ཡོད་མི་ ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་བརྩིས་ཏེ་ རང་
སོའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྐྱརཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། དེ་དང་མ་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལས་སྡེའི་
འགོ་འཛིན་དང་ དེའི་བདག་སྐྱོང་པ་གཉིས་ལུ་ ཉེས་བྱ་བཀལཝ་
ཨིན།

སྙན་ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ ལས་སྡེ་ ༡༦༨ ཀྱི་གྲས་ལས་ ༡༦༢ 
ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷནཚོགས་ལུ་ གཞིས་གནས་གསལ་
སྟོན་སྙན་ཞུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཚུ་གིས་ 

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་
གསལ་སྟོན་འབད་མི།

བདེན་ཁུངས་ལེན་ཡོདཔ། ཕྱི་འགྱུར/ཡི་གུའི་ནོར་བ། ཕྱིར་འབུད/ཆ་གནས། བདེན་ཁུངས་ཁ་སྐོང་།

དྲང
་དཔ
ོན།

རང
་དབ
ང་ལ
ས་སྡེ
། 

མི་སྡེ
འི་ལ
ས་ཚ
ོགས
་/ག
ཞུང
་མིན
་ལས
་ཚོག
ས།

རྫོང
་ཁག
་ཚོག
ས་འ
དུའི
་ཁྲི་འ
ཛིན
། 

བློན
་པོ། 
༼བླ
ོན་ཆེ
ན་ག
ཙོས
༽

རྒྱལ
་ཡོང
ས་ཚ
ོགས
་སྡེའི
་འཐུ
ས་མི
། 

དམ
ག་སྡེ
། 

དངུ
ལ་འ
བྲེལ
་ལས
་ཁང
་།

ཆོས
་ཚོག
ས།  

རྒྱལ
་ཡོང
ས་ཚ
ོགས
་འདུ
འི་འ
ཐུས
་མི།

རྩ་ཁྲི
མས
་ཅན
་གྱི་
གོ་ག
ནས
་འཆ
ང་མི
།

གཞུ
ང་ཚ
བ།

དྲུང
་ཆེན
།

རང
་སྐྱོང
་ལས
་འཛི
ན།

རྫོང
་བད
ག། 

༡༢

༦༦

༡༡ ༡༡

༩༩

༥༥ ༥

༩
༡༠

༨

༦

༤

༢

༠ ༠༠༠
༡༡༡ ༡༡༡༡ ༡༡༡ ༡༡༡༡༡༡

༣༣ ༣
༢ ༢༢༢༢༢༢༢༢ ༢

༤༤༤ ༤༤ ༤

༡༡ ༡

པར་རིས་ ༤.༧: སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན།

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་བདེན་ཁུངས་དང་བཅས་ དུས་ཚོད་ཕྱིས་ཏེ་ 
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནུག། ལས་སྡེ་དེ་ཚུ་ལས་ གསལ་སྟོན་པ་ ༤༦༧ 
གྱིས་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་བ་/དུས་ཚོད་ཕྱིས་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་
དང་ ༡༨༡༨ ཀྱིས་ ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་ གསལ་
སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་ལྷོད་ཅི། ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་
གནས་གསལ་སྟོན་པ་ ༡༨༡༨ ཀྱི་གྲས་ལས་ ༧༨༠ ལུ་ བདེན་
ཁུངས་བཀལ་ནི/དོགས་སེལ་གྱི་ གོ་སྐབས་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་
ལུས་ཚུ་ ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡི། ༼བདག་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་
དཔྱད་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ཡི་གུའི་ནོར་བ༽ བདེན་ཁུངས་བཀོད་མི་ 
༦༨༣ ཡོད་ས་ལས་ ༦༨༠ ཕྱིར་འབུར་བཏང་ཡོདཔ་དང་ གསུམ་
ལས་དོགས་སལ་ཁ་སྐོང་ལེན་ཡི། གསལ་སྟོན་པ་ ༥༦ གིས་ ད་
ཚུན་ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པས། དེ་ཡང་ སློབ་སྦྱོང་ངལ་གསོ་
དང་ དགོངས་ཞུ་ ཁ་བྱང་ནོར་བ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ལས་

སྡེ་དང་ གསལ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ རྗེས་རྟོག་
འབད་དགོ་མི་དང་ གསལ་སྟོན་པ་ཚུ་གི་ སྣང་མེད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བྱུང་མི་ བདག་སྐྱོང་
པ་ཚུ་གིས་ དྲནམ་མ་བཏོན་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཚད་ཅན་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་
འབྱུང་དོ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལུ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་དེ་ 
མི་ངོ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ༢༠༡༣ 
དང་ ༢༠༡༤ ལུ་ མི་ངོ་གཉིས་ཀྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཡི།
འདས་པའི་ལོ་ ༢ ནང་ ལས་འཆར་ ༡ པ་དང་ ༢ པའི་ 
ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༤  ནང་བཀོད་ཡོད།

མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ རིག་པ་ཅན་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་སྒོ་ལས་

གྲང
ས།

༠ ༠༠
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བསྒྲུབས་པའི་གཞིས་གནས་ ཡང་ན་ འཁྲི་བ་མེདཔ་བཟོ་ཡོད་མི་
ཚུ་ ཁོང་རའི་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ནང་ རྩ་ལས་བཀོད་མི་
བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ར་ཤེས། ཁོང་གིས་སྦ་གསང་གིཐོག་ལུ་བཞག་སྟེ་ རྩ་
ལས་རང་ གསལ་སྟོན་མི་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ ལམ་ལུགས་ཀྱིས་
ཡང་ དེ་ཚུ་བདའ་མི་ཟུན། དེ་གིས་སྦེ་ ཁོང་གི་འཚོ་བའི་གནས་
སྟངས་ལུ་ བལྟ་དགོཔ་དང་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་འཚོལ་དགོཔ་

འདི་ ཚུལ་མིན་གྱིས་ཕྱུགཔོ་འགྱོ་མི་ཚུ་ ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་ནི་ལུ་ 
གལ་ཅན་ཨིན།  

 བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དོ་འགྲན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ 

འཁྲིལ་མཐུན། ༼ལས་འཆར་༡ པ༽ སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་མི། ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས།

སྤྱི་ལོ། དུས་ཚོད་ཕྱིས་པའི་ཉེས་བྱ་
དངུལ་ཀྲམ། ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ། ལས་འཆར་༡ པའི་

གྲངས།
ལས་འཆར༢ 
པའི་གྲངས།

གཞིས་གནས་
གསལ་སྟོན་
༢༠༡༡

   ༣༠,༠༠༠      - ༧༡ ༥༥༡

གཞིས་གནས་
གསལ་སྟོན་
༢༠༡༢

   ༨༩,༩༠༠   ༩༩༦,༣༢༩¬ ༤༢ ༤༦༠

གཞིས་གནས་
གསལ་སྟོན་
༢༠༡༣

  ༡༠༨,༥༠༠      - ༧༢ ༡༨༣༨

བསྡོམས།    ༢༢༨,༤༠༠   ༩༩༦,༣༢༩ ༡༨༥ ༢༨༤༩

ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༣: ཉེས་བྱ་བཀལ་བའི་སྐོར་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་༤.༤  ཆ་སྙོམས་མེད་པའི་གཞིས་གནས་ལུ་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

 སྤྱི་ལོ།

ཆ་སྙོམས་
མེད་པའི་
གཞིས་གནས་
བསྡོམས།

 ཕྱིར་
འབུད།

བདེན་ཁུངས་
ལེན་བསྡོམས།

བདེན་ཁུངས་བཀོད་མི་ལུ་དང་ལེན་ཁ་སྐོང་།

ཕྱིར་འབུད། 
དྲན་བརྡ་སྤྲོད་
ཡོདཔ།

དོགས་སེལ་
ཁ་སྐོང་/ཞིབ་
དཔྱད།

ལས་འཆར་
༢ པ།

༢༠༡༢ ༤༢ ༣ ༣༩ ༠ ༢༨ ༡༡

༢༠༡༣ ༧༢ ༣༤ ༣༨ ༡༤ ༢༠ ༤

ལས་འཆར་
༢ པ།

༢༠༡༢ ༤༦༠ ༣༩༧ ༦༣ ༢༩ ༣༤ ༠

༢༠༡༣ ༡༨༡༨ ༡༠༧༨ ༧༤༠ ༦༨༠ - ༣

བསྡོམས། ༢༣༢༩ ༡༥༡༢ ༨༨༠ ༧༢༣ ༨༢ ༡༨

དོན་ཚན་ ༤ པ།



ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

121

བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་མཁོ་ཆས་གཞི་བཙུགས་དང་ གཞིས་གནས་གསལ་
སྟོན་བདག་སྐྱོང་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ གསལ་སྟོན་ལམ་
ལུགས་ དེའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ གོ་བརྡ་
སྤྲོད་ནི་ལུ་ ཟད་འགྲོ་སྦོམ་བཏང་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ འདས་པའི་
ལོ་ཚུ་ནང་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ལུ་ འཁྲིལ་མཐུན་གྱི་ཚད་
དེ་ ཡར་འཕར་སོང་ཡོད་རུང་  གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་
བཅའ་ཡིག་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་འབྱུང་བཞིན་
དུ་ཡོད། གསལ་སྟོནཔ་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཞིས་གནས་
གསལ་སྟོན་འབད་ནི་དེ་ དཀའ་ངལ་ཐེབས་ཅིག་སྦེ་ བརྩིཝ་
ཨིན་མས། གསལ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དྲནམ་མ་བཏོན་
པར་ བརྡ་དོན་མ་ཚངམ་ ཡང་ན་ ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་ བཀོདཔ་ཨིན་
མས། གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་པ་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་
སྦེ་ སོར་འགྱོ་མི་དང་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་དང་ དེའི་སྙན་
ཞུ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ རྩིས་སྤྲོད་ལེན་མ་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་
འགོ་འཛིན་དང་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་པའི་བར་
ན་ འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ཚུ་ མཉམ་གནས་ཀྱི་དོ་འགྲན་
ཨིན་མས། གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ བསྟར་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ ལོ་ངོ་ ༩ ལང་སོང་རུང་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ རྒྱུན་
ཆད་མེད་པར་ དྲན་གསོ་འབདཝ་འབད་ས་ སྡོད་དགོ་མི་དེ་གིས་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་གི་ འབྲེལ་
གཏུགས་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཁག་གཏངམ་ཨིན་མས།

ལེགས་པའི་ཆ་ཅིག་བཤད་པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ཕན་ཐབས་འབད་བའི་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་དེ་ ཁོང་གི་འགན་
ཁུར་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནི་འབད་དོ། དེ་གིས་གཞིས་གནས་གསལ་
སྟོན་དེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་གཞུང་སྐྱོང་གི་ ལམ་ལུགས་ནང་ 
བཙུགས་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབྱུང་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ གཞིས་
གནས་གསལ་སྟོན་ལུ་ གནས་དགོཔ་འདི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མི་
རྗེ་བློན་ཆེན་དང་གཅིག་ ཁར་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་གྱི་ གན་
ཡིག་བཟོ་མི་དེའི་ བརྡ་སྟོན་པ་ཅིག་ཨིན། 

གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ལེགས་འགྱུར།

གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་སོ་
སོའི་ དམིགས་ཡུལ་སོ་སོ་ཡོད། འབྲུག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཚུལ་
མིན་ཐོག་ལུ་ ཕྱུགཔོ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ གཞུང་

སྒེར་སྡེ་ཚན་གྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཡར་འཕར་འགྱོཝ་ད་གཅིག་
ཁར་ མི་མང་དང་ སྒེར་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་གནད་
དོན་གཙོ་བོ་ཅིག་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོྤྲད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་
ལས་ དཀའ་ངལ་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ སེལ་ནིའི་དོན་
ལུ་ འོས་བབ་ཅན་གྱི་ ཐབས་ཤེས་སྒྲིང་སྒྲིང་ བཏོན་དགོཔ་འདུག། 
མི་མང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ སྔོན་འགོག་འབད་
ནི་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ཤར་བའི་སྐབས་ དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁེ་ཕན་
ལྟག་སྤྲོད་དེ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་ དམིགས་ཡུལ་ཅིག་
སྦེ་ བཙུགས་ནིའི་གོ་སྐབས་བལྟ་དོ། འབྲུག་ལུ་ཀུན་སྤྱོད་དང་ 
དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་
སྤྲོད་ཀྱི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ཡང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་
དེ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་ནང་ བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་
ནུག། ཤུལ་མའི་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་སྐབས་ འབད་ཚུགས་
པའི་རེ་བ་ཨིན།

 ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་རྩ་བརྟན་བཟོ་བ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་ འབད་
བརྩོན་འདི་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ སྒྲིག་གཞི་ ལམ་
སྟོན་ རྣམ་གཞག་སྣ་ཚོགས་ནང་བཀོད་མི་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་
ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོརའབད་དགོ། དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་
སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ ལམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་
ནིའི་ ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

དུས་མཐུན་སྙན་ཞུ།

གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ གཙོ་རིམ་ཅིག་ མཉམ་འབྲེལ་དང་མཐུན་
འབྲེལ་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ཨིནམ་
ལས་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གིས་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་དང་གཅིག་
ཁར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནིའི་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་
འབྲི་བཀོད་ཅི། ༼ཁ་གསལ་སྔོན་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ནང་བཀོད་ཡོད༽ 
ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་
ཁུངས་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
མཚན་རྟགས་བཀོད་ནིའི་ ཆིངས་ཡིག་ཚུ་ མཉམ་རོགས་ལས་
སྡེ་ཚུ་ལས་ བསམ་བཤད་ལེན་ཏེ་ ཐག་གཅད་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ 
བསྒུགས་ཏེ་ཡོད། དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་དང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ཐབས་ཏོག་བྱིན་མི་ དཔེར་ན་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་དང་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ བཀྲིས་ཨིནཕོ་
ཀོམ་ཚུ་དང་མཉམ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་བཟོ་མ་ཚུགས། དེ་ཡང་ 
བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་ལངམ་མེད་མི་དང་ ཁོང་ལུ་
བཀག་ཆ་ཚུ་ བཀལ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

དེ་བསྒང་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༦ ཅན་
མ་དང་ ད་ལྟོའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་ དོན་སྨིན་ཅན་
སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ མང་རབས་
ཅིག་གི་དོན་ལུ་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་བའི་
གནད་སྤྱོད་ཚུ་ བརྩམ་དགོ་པའི་དབང་ཆ་ གནང་སྟེ་ཡོད། དེ་གིས་
སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་གསལ་ཚུ་བརྩམས་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡི་:

གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༦ ཅན་མའི་ 
དོན་ཚན་ ༡༢༧ ནང་གནང་མི་ དབང་ཆ་སྤྱོད་ཐོག་ལས་ གཞིས་
གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༠༨ ཅན་མ་ ཟིན་འབྲི་འཐབ་
ཡོདཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ཡོངས་རྫོགས་དང་ འོས་བབ་ཅན་བཟོ་
ནི་ལུ་ ༢༠༡༢ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། གཞིས་གནས་གསལ་
སྟོན་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་དེ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ 
༩ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དམ་དམ་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དོ། 
༼དེའི་ཁ་གསལ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་དོན་ཚན་ནང་༽

འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་་བཅའ་ཡིག། 

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༦ ཅན་
མའི་ དོན་ཚན་ ༡༣༣ གྱིས་གནང་མི་ དབང་ཚད་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་དགོ་འདོད་བཀོད་ནི་དང་ སྤྲོད་
ལེན་འབད་ནི་ཚུའི་བཀག་ཆ་ དེ་ལས་ འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་
གསལ་སྟོན་འབད་ནིའི་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་བཟོ་ཐོག་ལས་ 
འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཀག་དམ་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༠༩ ཅན་
མ་དེ་བརྩམས་ཡོད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༥ ལས་ 
བསྟར་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་མི་ བཅའ་ཡིག་དེ་ ༢༠༡༢ ལུ་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ཡི། མི་མང་གི་དྲན་ཚོར་མེད་མི་དང་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐབས་
རིག་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ འགན་འཁྲི་མེད་མི་ལུབརྟེན་ཏེ་ བསྟར་

སྤྱོད་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་
བྱུང་ཡི། འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ༼ད་
རུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ༢༠༡༣ ཅན་མ༽ དེ་ ཁེ་གྱོང་
ལྡན་མི་ཚུ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལས་ བསམ་འཆར་
ལེན་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ད་རུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། དེ་
མིན་པ་ཅིན་ དཔརསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་ཡོད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༦ པའི་ནང་འཁོད་ དཔར་སྐྲུན་འབད་དེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་
ཐོག་ བསྟར་སྤྱོད་དམ་དམ་འབད་ནི་ཨིན།

བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག།

བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་དེ་ མི་ངོ་ ཡང་ན་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་ གཞུང་གི་ཁག་འབག་གི་སྤྲོད་ལེན་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་ཏེ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་ལས་ 
བཀག་ཆ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན། བཅའ་ཡིག་དེ་ ༢༠༡༣ 
ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་ནང་ པི་པི་པི་ཌི་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ ལས་དོན་
སྤྱི་བསྡོམས་བཀག་ཆའི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ ལས་
སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ བསྒུགས་ཏེ་ཡོད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡམ་ལྷན་
ཚོགས་འདི་ཡང་ ཚོགས་ཆུང་དེ་ནང་ ངོ་ཞུགས་འབད་དེ་ཡོད།

དེ་མ་ཚད་ བཅའ་ཡིག་དེ་ ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ་ པི་པི་པི་ཌི་གིས་ 
བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ 
བཀོད་ཚོགས་དེ་གིས་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་པའི་སྐབས་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ 
ཆ་མཉམ་ནང་གི་ ཁག་འབགཔ་ ༢༥༧༨ དང་ རྫོང་ཁག་མཁོ་
སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་ ༡༧༩ ལུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་ གསལ་སྟོན་འབད་
ཡི། ཁོང་གིས་བཅའ་ཡིག་འདི་ རྫོང་ཁག་ཚུ་ལུ་ཡང་ བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་ནུག། 

ངོས་ལེན་དང་ཐ་དམ་ཚིག་གི་དམ་བཅའ།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་ 
དོན་ཚན་ ༢༧ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་ཀྱིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ གཙུག་སྡེ་ནང་ དང་པ་འཛུལ་བའི་སྐབས་དང་ ཡིག་ཚང་གི་
སྒྲིག་འགན་དང་ འགན་ཁུར་ མ་ལེན་པའི་གོང་ལུ་ ཨིན་ཅི་མིན་
ཅི་ དམ་བཅའ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། ངོས་ལེན་དང་ ཐ་དམ་ཚིག་གི་ 
དམ་བཅའ་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ༢༠༡༢ 

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་རུང་ ༢༠༡༥ ཟླ ༣ པའི་
ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡི།

མི་མང་ལས་གཡོག་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་དཔེ་བཀོད། ༼པི་

ཨེསི་ཨེམ་སི་སི༽

མི་མང་ལས་གཡོག་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་དཔེ་བཀོད་འདི་ 
འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་
དོན་ཚན་ ༣༥ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་
འབྲུག་གི་ ཡུ་ཨེན་སི་ཨེ་སི་གི་ རང་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ནང་གི་ གྲོས་
འདེབས་གཅིག་ཨིན། དེ་གིས་དྲང་སོྤྱད་དང་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་
ཚད་ལུ་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་འཁྲིལ་དགོཔ་དང་ གནས་
ཚད་དེ་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ དེ་ལས་ མི་མང་ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་ལས་ ག་ཅི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ མི་
མང་ལུ་ བརྡ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན། མི་མང་ལས་གཡོག་ཀུན་སྤྱོད་
རྣམ་གཞག་གི་དཔེ་བཀོད་འདི་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་མང་རབས་ཅིག་
ལུ་ དྲན་ཚོར་སྤེལ་ཏེ་ཡོད་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ ༼ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༡༤-
༢༠༡༨༽ ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། 

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་བཀགས་དོམ་ཆོད་ཡིག་གི་  རང་

དཔྱད་སྙན་ཞུ། ༼ཡུ་ཨེན་སི་ཨེ་སི་༽

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་བཀགསདོམ་ཆོད་ཡིག་གི་  རང་
དཔྱད་སྙན་ཞུ་འདི་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ཡི། ཤུལ་མའི་
སྤྱི་ཚོགས་ནང་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་འཇོག་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན། རང་དཔྱད་སྙན་
ཞུ་དེ་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་ལས་ བསམ་འཆརལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་
རུང་ཐེངས་ཅིག་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡི། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་
ལྷད་བཀགསདོམ་ཆོད་ཡིག་གི་  རང་དཔྱད་སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱབ་
སྣོན་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ སྙན་ཞུ་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ བརྩམ་དགོཔ་ཡོད། དེའི་དོན་ལུ་ བརྡ་
དོན་ཐོབ་དབང་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་བཅའ་
ཁྲིམས་ རྒྱུ་དངོས་བཙན་ལེན་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འགྲུབ་
དགོཔ་འདུག། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མེད་ཐལ་མི་དང་ ཆ་
མཐུན་མེད་པའི་ ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དགོཔ་འདུག། 
 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ 
འཇོམས་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཁྲིམས་དང་སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ ཡུ་ཨེན་སི་ཨེ་སི་གི་ 
རང་དཔྱད་སྙན་ཞུ་གི་ ཞིབ་འབྲས་དང་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ བརྡ་
དོན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ དམིགས་
གཏད་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་འབད་ཡི།

ངན་ལྷན་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་

སྒྲིག་གཞི།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༦ ཅན་མའི་ 
དོན་ཚན་ ༢༧ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ ལས་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ ༢༠༠༧ ཅན་མ་དེ་ 
ཟིན་འབྲི་བཏབ་ཡོད། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་དེ་ འབྲུག་གི་ཞི་
གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་ མཉམ་མཐུན་བཟོཝ་
ལས་ བཅའ་ཡིག་དེ་ ནུས་མེད་བདེན་སྟོང་ཡར་སོ་ཡི། 

ལམ་སྟོན། 

དེའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་འཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་ འཐབ་
ཚུགས་ནི་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྲིད་བྱུས་
དང་བྱ་སྒོའི་ལམ་སྟོན་ ལེ་ཤ་ཅིག་བརྩམས་ཏེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།
སྒེར་སྡེའི་ནང་ ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་གྱི་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ རྩོད་
བཤེར་ནང་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ལམ་སོྟན་དེ་ལུ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༣ པའི་
ཚེས་ ༩ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་བར་ན་ 
མཚན་རྟགས་བཀོད་པ་མ་ཚད་  དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ལུ་ཡང་ཕུལ་
ཡོད།  ལམ་སྟོན་དེ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་མཐུན་འབྲེལ་
གྱི་ གནད་དོན་ཚུ་ཡང་འཁོད་དེ་ཡོད། 

རྩོད་བཤེར་ཕྱིར་གཏུགས་ལམ་སྟོན། 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ རྩ་ཚན་ ༢༧.༥ དང་ འབྲུག་གི་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ 
༡༢༨ ༼༡ དང་ ༢ ༽ པ་ལྟར་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ ཚ་གཉེར་བཏོན་ཏེ་ 
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

རྩོད་བཤེརའབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
ལུ་ གཏང་དགོཔ་ཨིན། དགོངས་དོན་དེ་ཚུ་འགྲུབ་ནི་དང་ རྩོད་
རྙོགས་ཕྱིར་གཏུགས་ཀྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ འགན་འཁྲི་ཅན་དང་ རིམ་མཐུན་ཅན་ 
དྭངས་གསལ་ཅན་ དམིགས་གཏད་ཅན་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་
ལུ་ རྩོད་བཤེར་ཕྱིར་གཏུགས་ལམ་སྟོན་འདི་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ 
པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
གིས་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་གི་ ས་ཆའི་རོྩད་རྙོགས་དེ་ ལེན་མ་བཏུབ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་
མའི་ དོན་ཚན་ ༡༢༨ ༼༣༽ པ་ནང་གི་ ཉེན་སྲུང་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ རྩོད་བཤེར་ཕྱིར་གཏང་ལམ་སྟོན་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་དེ་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ཡི། དོན་ཚན་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དབང་ཆ་བྱིནམ་ཨིན་རུང་ རྩོད་བཤེར་
གྱི་དོན་ལུ་ དྭངས་གསལ་ཅན་དང་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྲིད་བྱུས་
དང་ ལམ་སྟོན་གྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་དགོཔ་འདུག། བསྐྱར་
ཞིབ་གྲུབ་པའི་ རྩོད་བཤེར་ལམ་སྟོན་དེ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ 
ལམ་ལུགས་དྲགོས་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ད་ལྟོ་ལྷན་ཚོགས་
ལས་ ཆ་འཇོག་འགྲུབ་ནི་ལུ་ བསྒུགས་དེ་ཡོད། 

སྒྲིག་འགལ་ཕྱིར་གཏུགས་ལམ་སྟོན།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་
་དོན་ཚན་ ༡༣༧ དང་འཁྲིལཝ་ད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ བདག་སྐྱོང་གི་རང་བཞིན་ཨིན་མི་ རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ 
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གཏང་དགོཔ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ སྒྲིག་
འགལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་རྙོགས་ཕྱིར་གཏང་ལམ་སྟོན་དེ་ ཟིན་
འབྲི་བཏབ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་འགྲུབ་
ནི་ལུ་ བསྒུགས་ཏེ་ཡོད།

དགོངས་ཕོག་ལམ་སྟོན།

རྒྱལ་པོའི་ཞིང་གི་ ས་ཆའི་གཡོ་འཕྲུལ་གྱི་ རྩོད་རྙོགས་སྐབས་ མི་
མང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ དགོངས་ཕོག་གཏང་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་བྱུངམ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་བཀའ་བཀོད་དང་ 
འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་ 
དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་སྐབས་དགོངས་ཕོག་ལམ་
སྟོན་འདི་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། ལམ་སྟོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་སྤྱོད་ལག་དེབ་ཀྱི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན།

གློག་གྲོལ་དང་གན་རྒྱའི་ལམ་སྟོན། 

ལམ་སྟོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་སྤྱོད་
ལག་དེབ་ཀྱི་ ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ ཐག་བཅད་ཅི། ཨིན་རུང་ གློད་
གྲོལ་དང་ གན་རྒྱའི་ལམ་སྟོན་འདི་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་
གནད་སྤྱོད་ཁྲིམས་དེབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྲིམས་ཀྱི་རྩོད་རིམ་གྱི་ 
ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་དོགས་སེལ་ཞུ་སྟེ་ 
མཐའ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཡོད། 

ལམ་སྟོན་གཞན།

་འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་ 
ལས་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་བཟོ་
ཐངས་དང་ དཔང་པོའི་ཉེན་སྐྱོབ་ རྩོད་བཤེར་གྱི་ཉེན་སྲུང་ དེ་
ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་འགལདང་ འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་ཚུ་ཡང་ བརྩམས་ཏེ་ཡོད།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་འདི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་སྐོར་གྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་པ་ཨིན་མས། 
འདི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་
ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་ལུ་ གྱུར་ཡོད་མི་དེ་ ཡུ་ཨེན་སི་ཨེ་སི་ 
རང་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་ གྲུབ་འབྲས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འཕྲི་སྣོན་
དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཟློག་
ནིའི་ཐབས་ཤེས་དང་པ་སྦེ་ ངན་ལྷད་དེ་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་དང་ ཁེ་
ཕན་ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནིའི་ བརྩོན་ཤུགས་ཀྱི་ ཆ་ཤས་ཨིན། འབྲུག་གི་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་དེ་ འཕྲི་སྣོན་
འབདཝ་ད་གཅིག་ཁར་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་ལུགས་
ཚུ་གི་ དགོངས་དོན་ཚུ་ མཐུན་འགྱུར་འབད་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་
ལུགས་གཞན་ དཔེར་ན་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་ 
ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཁྲིམས་དེབ་ཚུ་ཡང་ འཕྲི་
སྣོན་འབད་ཡི། 

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་ལམ་སྟོན་

བཀའ་རྒྱ། 

ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ རྩོད་བཤེར་འབད་

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་ དེའི་དབང་ཚད་དང་བྱ་སྒོའི་སྐོར་ བཀའ་རྒྱ་ལེ་ཅིག་
ཐོབ་ཅི། ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ཡང་ གཤམ་གསལ་
སྐབས་དོན་ཚུ་ནང་ གནང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ༼༡༽ དམིགས་
བསལ་ཁྲིམས་ལུགས་དེའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ སྦྱོར་འཇུག་འབད་ནི་
ལུ་ རིམ་མཐུན་མེད་པ་ ཡང་ན་ ཁྱད་པར་ཞུགས་པ། ༼༢༽ 
གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ དགོངས་དོན་ཚུ་གིས་ 
འགབ་མ་ཚུགས་པར་ ལྷག་ཆད་ཞུགས་པའི་སྐབས། 

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ཡང་: 

རྒྱལ་པོའི་ཞིང་གི་ ས་ཆ་སྤྲོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་ནང་།
ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་མི།

• འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀོག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ བྱ་སྒོའི་
ལམ་ལུགས་ཚུ་ རྒྱབ་ལོག་སྦེ་ སྦྱོརའཇུག་འབད་ཆོག། 
༼ཕོབ་སྦྱིས་ཁའི་ས་ཆའི་རྩོད་གཞི་ནང་ དབང་འདུས་རྫོང་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀོག་སྡོམ་
བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་ རྒྱབ་ལོག་སྦེ་ སྦྱོར་
འཇུག་འབད་མི་ཆོག་ཟེར་མི་དེ་ ནུས་མེད་གཏོང་༽

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་
བཀོག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༡༢༨ 
༼༣༽༼ཁ༽ པ་དང་འཁྲིལ་ རྩོད་བཤེར་འབད་ནིའི་ དབང་
ཚད་ཡོད། ཨིན་རུང་ དོན་ཚན་ ༡༢༨ ༼༣༽ པའི་འོག་ལུ་
འཁོད་མི་ལུ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པར་ རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ སླར་ལོག་བཏང་བའམ་ ཕྱིར་
འབུད་འབད་མི་ རྩོད་རྙོགས་ཡོད་ཚད་གཅིགཔོ་ རྩོད་བཤེར་
འབད་མི་ཆོག། 

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་མི།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་རྙོགས་ཞིབ་
དཔྱད་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་/བསྐོ་བཞག་གི་དོན་ལུ་ གདམ་
འཐུ་གྲུབ་མི་ཚུ་ མཐོ་ཤོས་ཟླཝ་ ༡༢ དང་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་
པའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ ཉིན་གྲངས་ ༩༠ འི་རིང་ གནས་སྐབས་
དགོངས་ཕོག་བཞག་ནིའི་དབང་ཚད་ ཧྲིལ་བུམ་ཡོད། 

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༧༦ ༼༢༽ 
པའི་འོག་གི་ དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱ་དེ་ གདམ་ཁ་ཅན་
ཨིནམ་མ་གཏོགས་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ སྦྱོརའཇུག་འབད་དགོཔ་

མེད། དགོངས་ཕོག་གི་བཀའ་རྒྱ་དེ་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་
ཅིག་གིས་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ རང་བཞིན་གྱི་
དྲང་ཁྲིམས་ ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ། 

• ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བདག་སྐྱོང་གི་གྲོས་ཐག་བཅད་
མི་དེ་ ཤུལ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིས་ 
རྩོད་བཙུགས་འབད་བ་ ཡང་ན་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དགོངས་ཕོག་བཞག་
ནི་དང་ མི་བཞག་ནིའི་གྲོས་ཆོད་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་པ་ 
ཡང་ན་ དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ ཉིནམ་ 
༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་ མི་ངོ་དེ་གིས་ མཐོ་
གཏུགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་
བ་ཅིན་ ཁྲིམས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོ།

• ཉེས་འཛུགས་ཕོག་མི་ འགོ་དཔོན་གང་རུང་གིས་ རྩོད་གཞི་
ནང་ རང་གི་རྒྱབ་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་མི་རང་གིས་འཚོལ་
དགོཔ་དང་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ བདེན་དཔང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ 
ཡང་ན་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ འབོད་བཀུག་འབད་བའི་སྐབས་
ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་བཅར་དགོ། འགོ་དཔོན་དེ་གིས་ ཁྲིམས་
འདུན་ལུ་བཅར་འདོད་ཡོད་ན་ རང་གི་ཟད་འགྲོའི་ཐོག་ལུ་
བཅར་དགོ། གཞུང་གི་ལཱ་འགན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་ ངོ་
རྐྱང་གི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་བཅར་ནི་ལུ་ 
རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུ་དངུལ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་མི་ཆོག། 

• བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ ད་ལྟོའི་གོ་གནས་ལུ་ 
བཙག་འཐུ་མ་འབད་བའི་གོང་གི་ བྱ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དགོངས་
ཕོག་བཞག་པ་ཅིན་ མི་སེར་གྱི་ཕན་བདེ་ལུ་ གནོད་པ་ཡོདཔ་
ཨིན། དགོངས་ཕོག་བཞག་ནི་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཡོད་རུང་ 
ངེས་མེད་དུས་ཚོད་གྱི་རིང་ལུ་བཞག་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་
བགྱིས་པ་དང་ འདྲ་མཉམ་ཉེན་སྲུང་ ཉེས་མེད་ཀྱི་བསམ་
ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་འཐོན་འོང་། བློན་པོ་
ཅིག་ དགོངས་ཕོག་བཞག་པ་ཅིན་ ཁོ་རའི་ཡིག་ཚང་འཆང་
ནིའི་ཐོབ་དབང་ ནུས་མེད་འགྱོཝ་མ་ཚད་ བློན་པོ་དེ་ ཁོང་
གི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ བཙག་འཐུ་འབད་མི་ འདེམས་ཁོངས་ནང་གི་ 
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཞབས་ཏོག་མི་ཐོབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་
ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་འོང་།

• གནོད་འགེལ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཉེས་ཅན་ ཡང་ན་ ངན་
ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་ལུ་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ནིའི་ ཁྲིམས་ལུགས་
ཡོད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ཅན་ཁྲིམས་ལུགས་ བསྟར་
སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ཕྱིར་ལོག་བལྟ་དགོཔ་ ཡང་ན་ སྔརགྱི་
གོ་གནས་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་མིན་འདུག། ཉེས་ལས་ཟེར་མི་དེ་ 
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

དུས་ཚོད་ག་དེམ་ཅིག་འགྱོ་རུང་ཉེས་ལས་སྦེ་རང་གནས་འོང་། 

བསམ་རྩེ་ས་གཏེར་གྱི་རྩོད་གཞི་ནང་། ༼གེ་ར་མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན་ལས་གནང་བ།༽

• བྱ་བ་དེ་རང་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐེ་ཚོམ་བྲལ་བའི་ སྒྲུབ་བྱེད་
ཨིན་པ་ཅིན་ ཁུངས་སྦྲགས་མ་ཚུགས་པའི་ རྒྱུ་ནོར་འཆང་མི་
དེ་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྒྱུབ་བྱེད་སྟོན་དགོཔ་མེད།

• ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ གོང་ལུ་བཀུར་བའི་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་
ཐོབ་དབང་དང་ ༼ངན་ལྷད་འཇོམས་ནི་/མར་མནན་བརྩིས་
པའི༽ ཉེས་འཛུགས་ཅན་དེའི་ ཐོབ་དབང་གི་བྱ་སྒོའི་བར་
ན་ དོ་འགྲན་བྱུང་སྐབས་ སྤྱི་སྡེའི་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ སྔ་
གོང་དེ་ལུ་གནས་དགོ། 

• རྣམ་དཔྱོད་མཛད་རིམ་ལུ་བྱུང་བའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་:
  -  ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་སྒྲུབ་            
     བྱེད་ཀྱི་གྲས་ལས་ རྩོད་ཟླ་ཚུ་གིས་ རང་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་      
     བལྟ་སྟེ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་       
 སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་བརྟེན་པའི་སྐབས་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ལུ་  
     བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་མི་ཆོག
  -  སྤྱིར་བཏང་གིས་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ བསྡུ་ལེན་      
 འབད་མི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་མེད། ཨིན་རུང་  
 ཁྲིམས་ མཐུན་བཙན་འཚོལ་སྐབས་ལུ་ བདེན་པ་སྦེ་ 
 མཐོང་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ དེ་བཟུམ་མའི་སྒྲུབ་ 
 བྱེད་ཚུ་ཡང་ ཕུལ་བཅུག་དགོ།
• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ 

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ ཉེས་
འཛུགས་ཅན་/དཔང་པོ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ ཁྲིམས་
མཐུན་ཨིནམ་:

  - ངན་ལྷད་བཀག་སྡམོ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་       
 དོན་  ཚན་ ༨༤ པ་ལྟར་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ 
 ལྷན་ ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རྩོད་དཔོན་ 
 ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ དཔང་པོ་/ཉེས་ 
 འཛུགས་ཅན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ དབང་ཚད་ 
 ཡོད་མི་དེ་ གནས་ཚིག་གཅིག་དང་འཁྲིལ་དགོ་མི་ དེ་ 
 ཡང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ངན་ 
 ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལས་  
 རྒྱབ་སྐྱོར་དགོཔ་སྦེ་ སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཨིན།
  - འབྲུག་གི་ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་  
 ༢༠༠༡  ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༧༨ པའི་ནང་ ཁྲིམས་ 

 འདུན་ལས་ གནང་བ་སྤྲོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ མི་ 
 ངོ་ག་གིས་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་ 
 ནི་ ཡང་ན་ དཔང་པོ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ ཐོབ་ 
 དབང་མེད་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད།
 - དོན་ཚན་ ༢༥ ༼ག༽ པ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ 
 ནང་ མི་ངོ་གང་རུང་གིས་ཞུ་བ་འབད་བ་ཅིན་  མི་ངོ་དེ་  
 གིས་  ངན་ལྷད་རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་ཐབས་ ལམ་སྐོར་ 
     ལས་ བསླབ་བྱ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།
 - དོན་ཚན་ ༢༥ ༼ཉ༽ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་ 
 སྒོའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་པ་ལུ་ ངན་ལྷད་སྔོན་ 
 འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ དགོས་མཁོ་སྙམ་པའི་  
 བྱ་སྒོ་གཞན་གང་རུང་འཐབ་དགོ།
• ཉིན་གྲངས་ ༩༣ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་ཆོགཔ།
  - ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ ༢༠༠༡ ཅན་ 
 མའི་དོན་ཚན་ ༡༩༡.༡ ༼ཁ༽ པ་ལྟར་དུ་ གཞུང་ 
 གིས་མི་ངོ་གང་རུང་ ཉིན་གྲངས་ ༡༠༨ ཀྱི་རིང་ དོ་ 
 དམ་ འོག་ལུ་བཞག་ཆོག།
  -  གློད་གྲོལ་གྱི་ཁྱབ་དབང་ཐད་ཁར་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ 
 དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ནི་མ་གཏོགས་ རང་བཞིན་ཐོབ་ 
 དབང་སྦེ་ བརྩི་མི་ཆོག། 

ཉི་ཤོ་རྒཔོ་གི་རྩོད་གཞི། ༼ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་བ༽

• གནོད་འགེལ་བ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་འབད་བའི་སྐབས་ ཁོང་
ཆ་ཁྱབ་ ཆ་མཉམ་ལུ་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། གལ་སྲིད་ 
ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁོང་དག་པ་ཅིག་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བཀོད་དེ་ 
གཞན་ཚུ་བཀོད་པ་་བཞག་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་འཐོན་འོང་། 
༼ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དམིགས་བསལ་
གནད་དོན་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་མི་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་
གཞི་རྩ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཕན་ཐོགས་ཆེའི་དྲན་གསོ་ཅིག་ཨིན་
མས།

ཤེས་རིག་རྩོད་རྙོགས། ༼ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་བ༽

• ཉེས་ལས་ཀྱི་བཙོན་ཁྲིམས་ཕོག་མི་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་
གི་དང་ལེན་ཡང་ཕོག་ནི་ཨིན་རུང་ གནོད་པ་གཉིས་བལྡབ་
ཕོག་བཅུག་ནི་མི་འོང་། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཉེས་ལས་ཀྱི་བཙོན་
ཁྲིམས་ལུ་འགྱུར་ནིའི་ བྱ་བ་དེའི་དོན་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་
བྱ་བཀལ་ཆོག། 

དོན་ཚན་ ༤ པ།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་དེ་ ལས་སྤྱོད་དང་བསྟར་སྤྱོད་
འབད་ཐབས་ལུ་ དྲན་ཤེས་ཅན་གྱི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཅི། ཕན་
ནུས་ཅན་གྱི་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ དུམ་གྲ་རེ་ཡོད་རུང་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ དེ་དང་མཐུན་པའི་ ཁྲིམས་
དོན་ཞབས་ཏོག་གི་སྡེ་ཕྲན་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ཕན་ནུས་ཅན་ཅིག་ 
དགོཔ་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་དེ་སྦེ་མེད། འདས་པའི་རིང་ལུ་བཀོད་དོ་
བཟུམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ 
ཁྲིམས་རྩོདཔ་གོངམ་དང་ ཉམས་མྱོང་ཅན་ཚུ་ ཐོབ་ཐབས་འབད་
ནི་དང་ ཁྲིམས་རོྩདཔ་གཞོནམ་ཚུ་ ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་གཅིག་
ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་བཟུམ་སྦེ་ གནས་སྡོད་ཁྲིམས་རྩོད་
པའི་ འོས་འབབ་ཡང་བལྟ་ནི་ཨིན།
 
མི་སེར་གསུམ་དཔྱ་གཅིག་ལུ་ཁྱབ་ཡོདཔ་ལས་ མི་སྡེའི་ནང་མ་རྩ་
སྦོམ་ བཙུགས་ཚར་ཡི། དེ་ཡང་འབྱུང་ཁུངས་ རྩ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
ཨིན། ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ མི་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་
ལེགས་ཉེས་དང་འཁྲིལ་དགོ་པས། ལམ་ལུགས་ནང་ སྐྱོན་ཆ་ཡོད་
མི་ཚུ་ མི་མང་གིས་ཤེས་གསལ་ཆེ། སྐྱོན་ཆ་དེ་ཚུ་གི་ དཀའ་ངལ་
སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཡུན་བརྟན་
ཐོག་ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ མཁོ་ཆས་ལེ་ཤ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་
ཆུང་ཀུ་ཨིན་པའི་ཁར་ དེ་བཟུམ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ 
མི་མང་ཞབས་ཏོག་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ ད་ལྟོ་དང་རྩ་ལས་མ་འདྲཝ་

སྦེ་ འོང་དགོཔ་ཨིན།

མི་མང་ཞབས་ཏོག་གི་ལམ་སྲོལ་ནང་ བདེན་པ་དེ་ ག་གིས་ཡང་
འབད་ནི་མེདཔ་ལས་ བདེན་པ་མེན་པས་ཟེར་མི་དང་ རྫུན་པ་
དེ་ ག་ར་གིས་འབད་ནི་དེ་གིས་ རྫུན་པ་མེན་པས་ མནོ་མི་འདི་ 
བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་དགོཔ་འདུག། ཞི་གཡོག་ནང་འཛུལ་མི་ ན་
གཞོན་ཅིག་གིས་ དང་པ་རང་ ཁོའམ་མོ་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དེ་ཁར་ལྷོད་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་ལུ་ 
ཡུན་འགྱངས་དང་ ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་ གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཐངས་ལྷབ་དགོ་པའི་ཁར་ ལཱ་དེ་ནང་དྲག་ཤོས་འཐོན་
ཐབས་འབད་དགོ། ཁོའམ་མོ་གིས་ ངན་ལྷད་འདི་ མགྱོགས་
པར་མ་དངུལ་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ མི་ཚེའི་ལམ་ལུགས་བཟུམ་ཅིག་
སྦེ་ གོ་སྐབས་ལེན་ནི་མི་འོང་། བསྒྱུར་བཅོས་དེ་ བཟང་སྤྱོད་ལྡན་
པའི་འགོ་ཁྲིད་དང་ ལས་བྱེད་པའི་དྲང་སྤྱོད་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་དྲང་
སྤྱོད་ཐོག་ལས་ འགོ་འཛིན་གོང་མ་ལས་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ 
འགོ་བཙུགས་དགོ། མི་མང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་
སྒོ་ལས་ ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ མཁོ་འདོད་བཀོད་དེ་ ངན་ལྷད་སྔོན་
འགོག་མ་འབད་ཚུན་ཚོད་ མི་སེར་གྱིས་ གཞུང་ལུ་བློ་གཏད་དང་
ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནི་དེ་ མར་ཉམས་ཏེ་ འབྲུག་གི་གོངའཕེལ་གྱི་ 
གྲོས་གཞིའི་འགྱམ་རྡོ་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་དང་ ཚད་མཉམ་
གོང་འཕེལ་ ཀུན་ཚང་ཡར་སྐྱེད་ཚུ་ འཆར་སྣང་ཙམ་ཅིག་སྦེ་ལུས་
འོང་། 
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མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ༼མི་མང་གི༽ རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་
གནས་གོང་ཐོབ་ནི་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ ཡར་དྲགས་གཏང་དགོཔ།

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞི་རྩ།

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ།

བྱ་རིམ་གྱི་ཉེན་སྲུང་།

མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་དགོངས་དོན་ཚུ།

ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རིམ།

གནད་དོན་བརྟག་ཞིབ།

རིན་བསྡུར་ཕྱིར་སེལ་རྐྱབ་ནིའི་ནང་ དྲན་ཤེས་ཟབ་མོ་བཏོན་ནི་ལུ་འཐུས་ཤོར།

༡༣༠

༡༣༠

༡༣༡

༡༣༢

༡༣༣

༡༣༤

༡༣༥

དོན་ཚན་ ༥ པ།
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འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༧.༠ ལྷགཔ་ཅིག་གཏང་ཐོག་ལས་ 
ལམ་རིམ་ཁག་གཉིས་འབད་ རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི་ཨིན་མས།

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་དྲན་ཐོ་དང་འཁྲིལཝད་ རྫོང་ཁག་ལ་
ལུ་ཅིག་ནང་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠-༤༥ 
གི་བར་ན་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོནལུ་ ཟད་འགྲོ་གཏངམ་ཨིན་མས། 
འབྲུག་འདི་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་ སྐོབས་ཚུད་རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་
ནི་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གོ་སྐབས་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་ཆ་
ཤས་སྦོམ་འབད་རང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ཕྱི་ཁར་ཡོད་པའི་ ལས་འགུལ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ འི་ནང་འཁོད་བཞག་མི་དེ་ལས་ 
ལེ་ཤ་གིས་ལྷག་ནི་ཨིན་མས། དེབཟུམ་མའི་ རྒྱ་ཆེ་བའི་མ་དངུལ་
གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་སར་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་དང་ འབད་
རྩོལ་ཞན་ནི་ ཆུད་ཟོས་གཏང་ནི་ཚུ་ མངམ་འཐོནམ་ཨིན། འདས་
པའི་ངོ་ལོ་ ༩ འི་ནང་འཁོད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ལུ་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཁག་ ༥༣༣ 
༼ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༡༦ མཁོ་སྒྲུབ་
དང་འབྲེལ་བ་ཅན་ཨིན་མས༽ ༼ལཱ་གི་ཉོགས་བཤད་ ༣༡༧ དང་ 
ཅ་དངོས་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ ༢༡༦༽ 
ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ མ་དངུལ་དང་ ས་ཆའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་འོག་ལས་ 
མཐོ་ཤོས་ཨང་ ༣ པ་ཨིན་མས། 

ཆེ་རིམ་ལས་འགུལ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་
རིག་ འབད་རྩོལ་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏོན་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་
བ་གལ་ཆེ། དེ་གིས་མ་ཚད་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་ ཁྱད་
རིག་གི་ཐོག་ལས་ ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་ ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་ 
ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་གི་ཐོག་ལས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ བསྟར་
སྤྱོད་འབད་བའི་གནས་སྐབས་ནང་ དམ་དམ་འབད་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆེ། མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ ངན་ལྷད་བྱུང་བའི་

མི་མང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་དེ་ལུ་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ ཡང་ན མི་མང་
རིན་བསྡུར་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལཱ་དང་ ཅ་
ཆས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཉོ་མི་གཙོ་བོ་རང་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་
ཨིན། སྤྱི་སྙོམས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ནང་འཁོད་ཐོན་
སྐྱེད་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ལས་ ༣༠ གྱི་བར་ན་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་གཏངམ་ཨིན། ༼འབྱུང་ཁུངས་: 
ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ༽ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ འཆར་དངུལ་
ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༢༡༣ ལས་ ཐེར་
འབུམ་ ༩༢ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོའི་དོན་ལུ་ཨིན་པའི་ནང་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༨༤ ལཱ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ཨིན་
མས། མཁོ་སྒྲུབ་དེ་ བཟོ་སྐྲུན་ལས་ལྷག་སྟེ་ཨིནམ་ད་ གསར་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཟད་འགྲོ་དེ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་འབད་བརྩིཝ་ད་ འབྲུག་
གིས་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསྡོམས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༡༠༤.༣༨ ༼༢༠༡༤༽ ལས་ བརྒྱ་
ཆ་ ༡༧.༦ དེ་ཅིག་  མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་གཏངམ་
ཨིན་མས།

རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་སྐལ་སྤྲོད་དེ་ནང་ ཆེ་རིམ་ལས་འགུལ་མ་
ཚུད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལས་ གློག་ཤུགས་མེ་ག་ཝཊི་ ༡༠,༠༠༠ 
བཟོ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུ་གློག་ལས་འགུལ་ ༡༠ ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ལས་འགུལ་ཁག་བཞི་ ༼བསྐྱར་
བཟོ༽ རིན་གོང་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ 
༢༢༢.༥ ཀྱི་ཐོག་ལས་ ༼འབྱུང་ཁུངས་: འབྲུག་སླར་འབྱུང་གློག་
མེ་ལས་འཛིན༽ འདིའི་རིན་གོང་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ གཉིས་བལྟབ་
ཀྱིས་ ལྷག་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་  ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་
བསྡོམས་ཀྱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༡༣ ཨིན་མས། ལས་འགུལ་གཉིས་ 
བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་བསྒང་ཨིན་མས། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཟད་འགྲོ་
ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༥.༥༢༡ ༼ཡུ་ཨེསི་
ཌོལར་ས་ཡ་ ༨༨.༦༢༽ གྱི་ཐོག་ལས་ འཁོར་ལམ་ཡོངས་འབྲེལ་
ལས་འགུལ་ཁག་གཉིས་ ༼འཁོར་ལམ་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་
འགུལ་ ༡ པ དང་ འཁོར་ལམ་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འགུལ་པ་ 
༼༢༽ ཡོད། ༼འབྱུང་ཁུངས་: ལས་སེལ་ལས་ཁུངས༽ བྱང་
ཕྱོགས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་དེ་ སྔོན་རྩིས་ཟད་

དོན་ཚན་ ༥ པ།
མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ༼མི་མང་གི༽ རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་ཐོབ་ནི་ལུ་ མནོ་
བསམ་གཏང་ཐངས་ ཡར་དྲགས་གཏང་དགོཔ།
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

གྲགས་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་རུང་ དོན་མ་ངོ་མ་ལུ་
འབད་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་མནོ་བསམ་གཏང་ཤེས་མི་ མི་ངོ་ཡོད་
ཚད་གཅིག་ལུ་ རང་གི་དངུལ་གྱི་གནས་གོང་དེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་
པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད། ཨིན་རུང་ མི་མང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་སྐབས་
ལུ་ དེ་བཟུམ་གྱི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ བསམ་ནི་མེད་པའི་
ཁར་ ཆེ་རིམ་ལས་འགུལ་གྱི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་མིན་འདུག། ཡིག་ཆའི་དགོས་མཁོ་དང་ དུས་ཚོད་
འཛིན་སྐྱོང་ དུས་ཚོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ དམིགས་གཏད་བསྒྲུབ་དགོ་
མི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་
དང་ སྤུས་ཚད་དེ་ལུ་ ཐོ་ཕོགཔ་ཨིན་མས། འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ 
དེ་སྦེ་མཐོངམ་ད་ ལས་འགུལ་སྦོམ་ཚུ་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ ཟད་འགྲོ་
གཏང་བའི་སྐབས་ རང་དབང་མ་དངུལ་ཟད་འགྲོ་གཏང་དོ་བཟུམ་
གྱི་ དྲན་ཤེས་ཟབ་མོ་མེད་པའི་ཐོག་ལས་གཏངམ་ཨིན་མས། སྤྱིར་
བཏང་གི་མཐོང་སྣང་ལུ་ མི་མང་གི་དོན་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་ 
ལཱ་དང་ དངོས་པོ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཟད་འགྲོ་ལྕི་བའི་ཁར་ སྤུས་
ཚད་ཡང་ བྱང་ཉེས་འོངམ་ཨིན་མས།

 མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ།

མི་མང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་སྦོམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ “མི་མང་གི་རིན་དངུལ་
དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་” ཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཀུན་གཏོགས་དོ་
འགྲན་རིན་བསྡུར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། མཁོ་སྒྲུབ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་གཞན་ དཔེར་ན་ ཐད་ཀར་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ 
ཚད་འཛིན་རིན་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཀུན་གཏོགས་དོ་འགྲན་རིན་
བསྡུར་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་དོ་འགྲན་རིན་བསྡུར་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་
དོ་འགྲན་རིན་བསྡུར་གྱི་ བྱ་རིམ་ཐོག་ལས་འབདཝ་ཨིན། རྒྱལ་
ཡོངས་དོ་འགྲན་རིན་བསྡུར་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཁོ་སྒྲུབ་དང འཇུག་
ཁྱབ་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་འགྲན་རིན་བསྡུར་དེ་ གཙོ་བོ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་དོ་འགྲན་རིན་བསྡུར་གྱི་ བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་
རུང་ ལས་འགུལ་སྦོམ་ཚུ་གི་ དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་བསྒྲུབ་
ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་འགྲན་པ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་
ཆོག་པའི་ ལམ་ལུགས་བཟོཝ་ཨིན།
 
ཀུན་གཏོགས་དོ་འགྲན་རིན་བསྡུར་དེ་ ཁྲོམ་ཁའི་གོང་ཚད་གནས་
སྟངས་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ཁྲོམ་
ཁར་ ཁྲོམ་ཁའི་མཁོ་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ 
དུམ་གྲ་རེ་འོངམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཀུན་གཏོགས་དོ་འགྲན་རིན་

སྐོར་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་
ཞུ་ ༢༠༡༢ ཅན་མི་ནང་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད།
 

 མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞི་རྩ།

མཁོ་སྒྲུབ་དེ་ “མི་མང་གི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་གོང་” གི་ གཞི་
རྟེན་གཞི་རྩ་སྦེ་ གཞི་བཞགཔ་ཨིན། མི་གནགཔ་ཅིག་གིས་ 
“མི་མང་གི་ མ་དངུལ་གྱི་གནས་གོང་” ཟེར་བའི་ངེས་ཚིག་དེ་
ཡང་ ག་ཅི་ཉོ་རུང་ མི་མང་གི་རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་
གོང་ཐོབ་དགོ་མི་སླབ་འོང་། ཚོང་ལས་ཚིག་མཛོད་དང་འཁྲིལ་བ་
ཅིན་ “མི་མང་གི་རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་” ཟེར་
མི་དེ་ ཉོ་སྒྲུབ་དང་ མི་མང་གི་མ་དངུལ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཐོག་
ལས་ཐོབ་མི་ མི་མང་མཁོ་ཆས་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས། “མི་མང་
གི་རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་་གནས་གོང་” དེ་ཡང་ གོང་ཚད་
དམའ་ཤོས་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་ནི་མེན་པར་ ཉོ་སྒྲུབ་
ཀྱི་འཇོན་ཐངས་དང་ ཕན་ནུས་མཐོ་ཤོས་ལུ་ཡང་གཞི་བཞག་དགོ། 
འཇོན་ཐངས་དེ་ མ་དངུལ་འདྲ་མཉམ་ ༼དངུལ་དང་ དུས་ཚོད་ 
ལཱ༽ གཅིག་པའི་ཐོག་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་བཏོན་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ལཱ་
འབད་ཡོད་མི་དེ་ གྲུབ་འབྲས་གཞན་ཅིག་དང་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་མི་
ལུ་གོཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ཐོན་འབྲས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ གལ་ཆེ་
བའི་ཆ་རྐྱེན་ཅིག་ཨིན། ཕན་ནུས་ཅན་ཟེར་མི་དེ་ དམིགས་གཏད་
ཚུ་ ག་དེམ་ཅིག་ བསྒྲུབས་ཚུགས་ཅི་ག་དང་ དམིགས་གཏད་
ཅན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ ག་དེམ་གཅིག་ སེལ་ཚུགསཔ་ཨིན་ན་ལུ་
གོཝ་ཨིན། འཇོན་ཐངས་དང་མ་འདྲཝ་འབད་ ཕན་ནུས་ཅན་དེ་ 
རིན་གོང་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་
ཨིན། འཇོན་ཐངས་ཟེར་མི་དེ་ ལཱ་དེ་མ་ནོར་བར་འབད་ནི་དང་ 
ཕན་ནུས་ཅན་ཟེར་མི་དེ་ དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་ ལཱ་འབད་ནི་ལུ་གོཝ་
ཨིན། ༼འབྱུང་ཁུངས་:
http://www.businessdictionary.com/defini-
tion/effectiveness.html#ixzz3OrCpMQYs)

མི་ཚེའི་ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་ནང་ མནོ་ཅན་མི་ངོ་ཡོད་ཚད་
གཅིག་གིས་ རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་དེ་ རང་
བཞིན་གྱིས་ ཧ་གོ་ཚུགས། སྒེར་གྱི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཐ་
ན་ ཉིན་བསྟར་སྤྱོད་ནིའི་ རང་གི་དངོས་པོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ 
མཐར་ཐུག་གི་གྲུབ་འབྲས་དེ་ “རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་
གོང་” ཨིན་དགོཔ་དེ་ལུ་ མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་ ཡིད་ཆེས་དང་ གོ་
བརྡ་ཡོདཔ་ཨིན། མཁོ་སྒྲུབ་དེ་ མགུ་རྙོགས་དྲགས་དང་ ཡོངས་

དོན་ཚན་ ༥ པ།



ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

131

བསྡུར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་ལུ་ གོ་
སྐབས་དང་ ཐོབ་དབང་འདྲ་མཉམ་བྱིན་ཚུགསཔ་ཨིན། 

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
གཞི་ཚུ་ནང་བཀོད་མི་ སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་དང་ དམིགས་
བསལ་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་ དོ་འགྲན་པ་ཚུ་ལུ་བཀོད་བྱ་ 
དོ་འགྲན་གནས་སྡུད་ཤོག་དེབ་ཚུ་དང་བཅས་པའི་ གནས་ཚད་
ཅན་གྱི་དོ་འགྲན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཡོད་བཞིན་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་
ཚུ་དང་མཐུན་དགོ། ལས་འགུལ་གྱི་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་
བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་ཚུ་ནང་ 
བདེ་སྒྲིག་དུམ་གྲ་རེ་འབད་ཆོག། ཨིན་རུང་ དྲནམ་བཏོན་ཐོགལས་ 
དམིགས་བསལ་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ཁག་
འབག་གི་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ནི་མི་འོང་།  གལ་སྲིད་ ལས་
འགུལ་གྱི་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་བཟོ་མི་ 
དམིགས་བསལ་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་དེ་ སྤྱིར་བཏང་ཁག་
འབག་གི་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་
ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་བཀོད་བྱ་ལེན་ཐོག་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ཁག་
འབག་གི་གནས་ཚིག་དེ་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཆོག། བཅའ་ཁྲིམས་
དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ “མི་མང་
གི་རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་” ཐོབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ མི་མང་མཁོ་སྒྱུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྲུབ་འབྲས་
ཨིན། “མི་མང་གི་རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་” ཐོབ་ནི་
ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ ཐབས་ལམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ། “མི་མང་གི་རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་” དེ་ 
ཐོབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་
འབད་མི་དེ་ཡང་ དོན་མེད་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་ཚུ་ འཕྲུལ་རིག ཡང་ན་ ཡིག་ཆའི་དབང་ལུ་བཏང་
སྟེ་ སྒོ་དམ་དྲགས་འབད་མེན་པར་ མཐུན་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ལས་ གོ་
དོན་ལེན་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ།

 བྱ་རིམ་གྱི་ཉེན་སྲུང་།

ཀུན་གཏོགས་དོ་འགྲན་རིན་བསྡུར་དེ་གིས་ མི་མང་དང་ མ་དངུལ་
ཚུ་ དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་ ཁྲོམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཅིག་ནང་ འབག་
འོངམ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་དེ་ནང་  བྱོས་ངན་ལམ་

ལུགས་ཐོག་ལས་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ མགུ་སྐོར་ ངན་ལྷད་ཚུ་ འབྱུང་
ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རིམ་
དེ་ མགུ་སྐོར་དང་ བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་གཞན་ཚུ་ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་
དགོ། 
མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན་དང་ དྲན་ཤེས་ཟབ་
མོ་ དྭངས་གསལ་ཚུ་ བྱ་རིམ་གྱི་ཉེན་སྲུང་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ། ཁྲོམ་ཁའི་གོང་ཚད་དང་ འོས་ལྡན་གྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ ཧ་གོ་
ཞིནམ་ལས་ རིན་བསྡུར་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་གོང་ཚད་དེ་ ཚད་
ལྡན་ཡོད་མེད་ ཐག་བཅད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ མི་གནགཔ་ཅིག་
ཨིན་པ་ཅིན་ ཁོའམ་མོ་གིས་ ཅ་ཆས་ཅིག་ཉོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ མ་ཉོ་
བའི་གོང་ལས་ ཚོང་ཁང་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་སོང་སྟེ་ གོང་ཚད་
འདྲིཝ་ཨིན། སྒེར་གྱི་ཉོ་སྒྲུབ་ནང་ མི་ངོ་ཚུ་གིས་ གཞི་ཚད་ངོས་
འཛིན་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་འཇམ་ཤོས་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་
ཅིག་ཨིན། 

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ དུས་ཨ་རྟག་རང་ གནས་རིམ་ཆ་མཉམ་
ནང་ལུ་ དྲན་ཤེས་ཟབ་མོའི་ཐོག་ལས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ གྲོས་
ཐག་གཅད་དགོ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་ གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན་གྱི་སྐབས་
ལུ་ དོངས་པོ་གཅིག་གི་ གོང་ཚད་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ བརྡ་
དོན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཁག་ ༥ ཡོད་པ་ཅིན་ ཆ་མཉམ་རང་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། ཕུད་རྡོག་གཅིག་དང་གཉིས་
ལུ་བལྟ་སྟེ་ གཞན་ཚུ་སྣང་ཆུང་སྦེ་བརྩི་བ་ཅིན་ དྲན་ཤེས་ཟབ་མོ་
མེད་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིན། ལྷག་ལུས་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ནང་ལས་ 
གལ་ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་ གོ་སྐབས་མ་ལེན་པ་ཅིན་ དྲན་
ཤེས་ཟབ་མོའི་ཐབས་ལམ་ ཡོངས་རྫོགས་ཅིག་མེན།

དྭངས་གསལ་ཟེར་མི་དེ་ཡང་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བ་དེ་ དྲང་
སྤྱོད་དང་ བྱ་རིམ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ དགོས་མཁོ་བྱུང་ན་ 
བརྡ་དོན་ཚུ་ གསང་བའི་ཐོག་ལུ་བཞགཔ་དང་གཅིག་ཁར་ མི་
རྣམས་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ས་དང་ གྲོས་བསྟུན་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ དྲི་
དཔྱད་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དེ་ཨིན། 
སྤྱིར་བཏང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གསང་དགོཔ་ག་ནི་ཡང་མེད། ཨིན་
རུང་ བྱ་བ་ག་ཅི་ལུ་ཐུག་རུང་ ཆ་མཚུངས་མེད་པའི་ བརྡ་དོན་
ཐོབ་སྤྱོད་ཚུ་ སྤང་དགོཔ་དེ་ཡང་  དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རིན་བསྡུར་
པ་ཚུ་ལུ་ གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་ཐོབ་ནི་ལུ་གནོདཔ་ཨིན། ༼པར་
རིས་ ༥.༡ པ།༽
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

པར་རིས་ ༥.༡: པ༌ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་གཞི་རྩ་དང་བྱ་རིམ།

དམིགས་ཡུལ།  

དཔལ་འབྱོར།

འཇོན་ཐངས།

ཕན་ནུས།

ཐོན་འབྲས་/གྲུབ་འབྲས། བྱ་རིམ།

“རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་
པའི་གནས་གོང་”

གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན། 

དྲན་ཤེས་ཟབ་མོ། 

དྭངས་གསལ། 

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ།

 མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་ལས་ 

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དགོངས་དོན་ཚུ།

མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༠༩ ཅན་མའི་ནང་ དྲན་
ཤེས་ཟབ་མོའི་ཐབས་ལམ་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ 
དགོངས་དོན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། དགོངས་དོན་དེ་ཚུ་ རིན་བསྡུར་
དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཕྱིར་སེལ་ཁ་གསལ་ནང་ རིན་བསྡུར་ཆ་མེད་ཀྱི་
འོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ ༥.༤.༦ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། རིན་བསྡུར་
དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཕྱིར་སེལ་ཁ་གསལ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་
པའི་ གནས་ཚིག་བཞི་ ཁྲིམས་དོན་ ༥.༤.༦.༡ པའི་ནང་བཀོད་
ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བསྐྱར་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་:

ཀ༽ གནས་ཚད་ཅན་གྱི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆའི་ནང་ བཀོད་མི་ 
 དང་མ་མཐུནམ་འབད་མཐོང་མི་རིན་བསྡུར།
ཁ༽ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ཆ་མཉམ་ སྔོན་རྩིས་ཟད་འགྲོ་ལས་  
 ལེ་ཤ་གིས་ལྷག་པ།
ག༽ རིན་བསྡུར་གང་རུང་ ཡང་ན་ ལ་ལུ་ཅིག་ སྐྱོན་ཞུགས་ 
 ཅན་སྦེ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ།
ང་༽ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་གོང་ཚད་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་  
 དམའ་དྲགས་མི་དེ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ལས་ ངོས་ 
 ལེན་མེདཔ།

དབྱེ་ཞིབ་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་ ཚུལ་མཐུན་
རིན་བསྡུར་ཚུ་ གོང་གི་གནས་ཚིག་བཞིའི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་
དང་ ཕྱིར་སེལ་འབད་དགོ། རིན་བསྡུར་ཚུ་ཕྱིར་སེལ་འབད་བའི་
སྐབས་ དམིགས་ཡུལ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ རིན་བསྡུར་ལེ་ཤ་གིས་
སྦུག་ལས་ འོས་ལྡན་གྱི་རིན་བསྡུར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་
ཨིན། འོས་ལྡན་རིན་བསྡུར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གནས་ཚིག་བཞིཔོ་ཚུ་ མཐུན་འགྱུར་དང་ གོ་རིམ་མ་ནོར་བའི་
ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། གནས་ཚིག་དེ་ཚུ་བཀོད་ཞིནམ་
ལས་ ལཱ་སྣ་སྦོམ་ཚུ་གི་ གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན་རྒྱས་པའི་ཐོག་ལས་ 
དགོངས་དོན་ཁ་པ་དང་ང་པ་གཉིས་ བརྟག་དཔྱད་དང་པ་སྦེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ། གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན་དེ་ཡང་ དུས་ཚོད་དངོས་
དང་ ས་གནས་དངོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་དེ་ ག་དེ་
མང་མང་འབད་དགོ། དྲན་ཤེས་ཟབ་མོའི་སྒོ་ལས་ གཞི་ཚད་ངོས་
འཛིན་འབད་ནི་དེ་གིས་ ངོས་ལེན་རུང་བའི་ དངོས་པོའི་འོས་ལྡན་
གོང་ཚད་ཅིག་ ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་དེ་གིས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་
ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད། དགོངས་དོན་ཁཔ་དང་ང་པའི་ནང་བཀོད་མི་ 
གནས་ཚིག་མ་ཚང་བའི་རིན་བསྡུར་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་དགོ། སྔོན་
རྩིས་གོང་ཚད་ལས་ ཧ་ཅང་གིས་ དམའ་དྲགས་པ་ ཡང་ན་ མཐོ་
དྲགས་པའི་རིན་བསྡུར་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་དབང་ཚད་དེ་ མཁོ་
སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་
ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་གནང་སྟེ་ཡོད།  སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའི་རིན་བསྡུར་
ཚུ་ ནོར་བ་ཚུ་ངེས་བདེན་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཆ་མེད་གཏང་ཞིནམ་

དོན་ཚན་ ༥ པ།
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ལས་ ཁ་གསལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གྲས་ལས་བཏོན་གཏང་དགོ། 

ཕྱིར་སེལ་དང་ ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྷག་ལུས་རིན་བསྡུར་
ཚུ་ གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན་ཐོག་ལས་ འོས་ལྡན་གྱི་གོང་ཚད་ ངོས་
འཛིན་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ “མི་མང་གི་རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་
པའི་གནས་གོང་དེ་ བྱིན་ཚུགསཔ་ཨིན། རིན་བསྡུར་དེ་ཚུ་ གནས་
ཚད་ཅན་གྱི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆའི་ནང་བཀོད་མི་གནས་ཚིག་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། དེ་སྦེ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གནས་ཚད་ཅན་
གྱི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆའི་ གནས་ཚིག་ལས་འགལ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
རིན་བསྡུར་དམའ་ཤོས་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ དྲན་པ་
ཐེབས་བཏོན་དགོ། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ རིན་བསྡུར་དམའ་ཤོས་
དེ་ འོས་ལྡན་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཡིག་ཆའི་
དགོས་མཁོ་མ་ཚང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ དགོས་
དོན་དེ་བསྒྲུབ་མི་ཚུགས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དོགས་སེལ་གྱི་
ཁྲིམས་དོན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཆ་བཙུགས་ནི་དང་ 
དགོས་མཁོའི་གནས་ཚིག་གཞན་ཚུ་ འགྲུབ་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་
དགོ། དེབཟུམ་མའི་བདེ་ཐབས་བསྒྲིག་པའི་སྐབས་ མཐའ་དཔྱད་
ཀྱི་གྲོས་ཐག་མ་གཅད་པའི་ཧེ་མ་ འོག་གི་ཁྱད་ཚད་གསུམ་ བརྟག་
ཞིབ་འབད་དེ་ དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།
ཁྱད་ཚད་གསུམ་གྱི་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་:

• ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་: ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆའི་དགོས་མཁོ་དུམ་
གྲ་ཅིག་ མ་ཚང་མི་ལུ་བརྟེན་ འོས་ལྡན་རིན་བསྡུར་ཅིག་ ཆ་
མེད་གཏངམ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ དོགས་སེལ་ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན་ན? ཁྱོད་ཀྱིས་གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་
པར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མ་དངུལ་ས་ཡ་ལས་བཅས་ཏེ་ ཐེབས་
གཏང་འོང་ག་ ཡང་ན་ ལས་འགུལ་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་བཞག་
འོང་ག?

• དངོས་གཟུགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ ཡང་ན་ ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་གཞི་
རྩ་: གནས་ཚིག་ ཡང་ན་ དགོས་མཁོ་འགྲུབ་ནིའི་ གོ་
སྐབས་བྱིན་མི་དེ་གིས་ དྲན་བདེན་དང་ འདྲ་མཉམ་ ཡང་
ན་ ལས་འགུལ་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ གནོདཔ་ཨིན་ན? ལས་
འགུལ་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ཀྱི་རིན་བསྡུར་
པ་དེ་ལུ་ གནས་ཚིག་འགྲུབ་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་མི་དེ་ལུ་ 
དངོས་གཟུགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ ཡང་ན་ ཐེ་ཚོམ་རྩ་ལས་མེད། 

• ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་མཐའ་དོན་འགྲུབ་ནིའི་
གཞི་རྩ་: གནས་ཚིག་འགྲུབ་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་མི་དེ་ 
ལས་འགུལ་ལག་ལེན་གྱི་ མཐའ་དོན་ལུ་ཨིན་དགོ། གནས་
ཚིག་དེ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་
བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཡང་ཆག་མེད་པར་ 
བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ། 

ཕྱིར་སེལ་གྱི་གོ་རིམ་དེ་ གལ་ཅན་ཨིན། གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན་དེ་
ལས་ “མི་མང་གི་རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་” ཡོད་
པའི་ འོས་ལྡན་རིན་བསྡུར་ཅིག་ཐོབ་དགོ། འོས་ལྡན་རིན་བསྡུར་
ཅིག་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་ཚིག་བཀོད་ནི ཡང་ན་ འགྲུབ་
ནིའི་བདེ་ཐབས་བྱིན་དགོ། གནས་ཚིག་ཚུ་ལུ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་
ཏེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁག་འབག་གི་གན་འཛིན་ནང་
བཀོད་དེ་ ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ། ཕྱོགས་
གཅིག་ལས་ རིན་བསྡུར་འོས་ལྡན་ཨིན་མིན་ལུ་མ་བལྟ་བར་ བདེ་
ཐབས་བྱིན་ནི་དེ་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དྲང་བདེན་མེན། 
ཨིན་རུང་ གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་ འོས་ལྡན་བྱུང་བའི་
རིན་བསྡུར་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་དེ་ “མི་མང་གི་རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་
པའི་གནས་གོང་” དང་རྒྱབ་འགལ་ཨིན། ཁྱད་ཚད་འདི་ཚུ་ དྲན་
པ་བཏོན་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་དེ་གིས་ 
ཁྲིམས་ལུགས་/དགོངས་དོན་ཚུ་གིས་ འོས་ལྡན་རིན་བསྡུར་ཚུ་ 
ཆ་མེད་གཏང་ནི་མེན་པར་ “མི་མང་གི་རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་
གནས་གོང་” ཐོབ་ནིའི་ཐབས་ལམ་སྦེ་ ལགལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ཕན་
ཐོགས་ཡོད། 

 ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རིམ།

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མི་མང་མཁོ་
སྒྲུབ་ལུ་མཁོ་བའི་ དྲན་ཤེས་ཟབ་མོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ལུ་གནས་
ནི་ལས་ འཐུས་ཤོར་འབྱུངམ་ཨིན་མས། གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན་
དེ་ འོས་ལྡན་གོང་ཚད་ངོས་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ རིན་བསྡུར་
ཕྱིར་སེལ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་འབད་བས། དེ་གི་ཚབ་ལུ་ རིན་
བསྡུར་ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ ཁྱད་ཚད་ཚུ་
ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ ཡིག་ཆའི་དགོས་མཁོ་མ་ཚང་མི་ དོ་འགྲན་
ཅན་གྱི་རིན་བསྡུར་ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་འབདཝ་ཨིན་མས། ཕྱོགས་
གཅིག་ལས་ རིན་བསྡུར་པ་ལུ་ ཁག་འབག་ཐོབ་པའི་གཞི་རྟེན་
ལུ་གྱུར་མི་ ཡིག་ཐོག་གི་དགོས་མཁོ་དང་གནས་ཚིག་ཚང་སྟེ་ཡོད་
རུང་ ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ རྒྱབ་འགལ་ཐོག་ལས་ བསྟར་
སྤྱོད་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ནང་ ཁྲིམས་དོན་འཁོད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཉེས་བྱ་ཡང་བཀལ་ནི་
མིན་འདུག། མང་ཕྱོགས་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་
བྱ་རིམ་དེ་ དམ་དམ་འདྲ་ལ་ ཡང་ཡང་འདྲ་བས་ ཟེརབཤདཔ་
ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་དགོས་མཁོ་ཚུ་ དམ་དྲགས་
ཡོད་རུང་ གནས་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་
འབད་ནི་དེ་ ཡང་དྲགས་པས་ཟེར་ཨིན་མས། མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ ཉེས་སྐྱོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
ཐད་ལུ་ “མི་མང་གི་རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་” དང་ 
སྤུས་ཚད་ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན་མས། དེ་གི་ཚབ་ལུ་ ‘བཟོ་
སྐྲུན་/ཉོ་སྒྲུབ་’ ‘ཉམས་བཅོས་’ དང་ ‘བཟོ་སྐྲུན་/ཉོ་སྒྲུབ་’ ཀྱི་
འཁོར་རིམ་དེ་ ནམ་ཡང་རྫོགས་ནི་མེད་པར་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ 
འཕྲོ་མཐུད་དགོ་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་དང་མི་སེར་ལུ་ ཟད་འགྲོ་
སྦོམ་གནསཔ་ཨིན་མས། 

 གནད་དོན་བརྟག་ཞིབ།

ཨོ་རི་འོ་ལས་འགུལ་- དཱལ་སྦ་རི་ - དར་དཀར་དཔལ་ལའི་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ཡན་ལགགཞུང་ལམ།

ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༨༠.༥༨ འབད་མི་ དཱལ་སྦ་རི་ - དར་དཀར་
དཔལ་ལའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཡན་ལག་གཞུང་ལམ་དེའི་ བཟོ་སྐྲུན་
དང་ ལག་ལེན་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དེ་ མཐའ་མཚམས་ལྷ་མོ་
རྫིང་ཁའི་དྲུང་ཁག་དེ་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་དང་ མཐུད་འབྲེལ་
འབད་ནིའི་ འཁོར་ལམ་ཡོངས་འབྲེལ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ དཱལ་སྦ་
རི་ལས་ གེ་སར་གླིང་ཚུན་ཚོད་ འཁོར་ལམ་ཀི་མོ་མི་ཊར་ ༥༩.༣༦ 
སེལ་ནི་དང་ གེ་སར་གླིང་ལས་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ཚུན་ ཧེ་མ་
ལས་ཡོད་པའི་འཁོར་ལམ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༢༡.༢༢ ལེགས་བཅོས་
འབད་ནི་ཨིན་མས། དེའི་དོན་ལུ་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ནེ་དར་
ལེནསི་གིས་ ཨོ་རི་འོ་བརྒྱུད་དེ་ གནང་སྦྱིན་སྦེ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ 
༼གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་
བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ མི་མང་གི་གཞི་རྟེན་གོང་འཕེལ་མཐུན་
རྐྱེན་གྱི་དོན་ལུ་བྱིན་ནུག༽ དེ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་མ་དངུལ་ འབྲུག་
གཞུང་ལས་གནངམ་ཨིན་མས། ཁག་འབག་སྤྲོད་ནིའི་ བྱ་སྟབས་
བདེ་ཐབས་ལུ་ ལཱ་དེ་ཐུམ་ཚན་གསུམ་ལུ་བགོ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ 
སྡེ་ཚན་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་ག་པ་ཚུ་ཨིན་མས།

སྡེ་ཚན་ཀ་པའི་ནང་ འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༢༩ སེལ་ནི་
དང་ ཟམ་པ་གཉིས་རྐྱབ་ནི་ཨིན་མས། ལཱ་དེ་གི་དོན་ལུ་ སྔོན་

རྩིས་མ་དངུལ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༥༤༢,༡༡༥,༦༠༡.༠༢ ཨིནམ་ད་ 
ཁག་འབག་དེ་ རིན་བསྡུར་དམའ་ཤོས་ ཀ་ལི་ཀ་གཡང་འཁྱིལ་
ཇེ་བི་ལས་སྡེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣༥༥,༤༥༦,༧༡༢.༠༩ འབད་སྤྲོད་
ཡོད་མི་དེ་ སྔོན་རྩིས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༤ གིས་དམའཝ་ཨིན་
མས། རིན་བསྡུར་དམའ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་དེ་ ཏཱུན་ཌི་བཟོ་
སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ཨིནམ་ད་ དེའི་རིན་བསྡུར་ དངུལ་ཀྲམ་ 
༤༠༠,༢༡༤,༨༤༥.༠༠ ཨིན་མི་དེ་ སྔོན་རྩིས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༦ 
གིས་དམའཝ་ཨིན་མས།

སྡེ་ཚན་ཁ་པའི་ནང་ འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༢༠ སེལ་ནི་དང་ 
ཟམ་པ་ ༣ རྐྱབ་ནི་ཨིན་མས། ལཱ་དེའི་དོན་ལུ་ སྔོན་རྩིས་དངུལ་
ཀྲམ་ ༤༧༢,༠༡༨,༩༢༩.༢༦ ཨིན་མས། ཁག་འབག་དེ་ རིན་
བསྡུར་དམའ་ཤོས་ཨང་ ༢ པ་ ནེ་པཱལ་གྱི་ ཏཱུན་ཌི་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣༧༦,༥༨༣,༢༧༧.༠༧ འབད་ 
སྤྲོད་ཡོད་མི་དེ་ སྔོན་རྩིས་གོང་ཚད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ གིས་
དམའཝ་ཨིན་མས། རིན་བསྡུར་དམའ་ཤོས་ ཀ་ལི་ཀ་གཡང་
འཁྱིལ་ཇེ་བི་གི་གོང་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣༢༣,༠༥༥,༤༠༥.༠༡ ཨིན་
མི་དེ་ སྔོན་རྩིས་གོང་ཚད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ ཀྱིས་དམའཝ་ཨིན་
རུང་ སྡེ་ཚན་ཀ་པའི་ལཱ་དེ་ ལས་སྡེ་དེ་ལུ་སྤྲོདཚར་བ་བཞིན་དུ་ དེ་
ལུ་མ་སྤྲོད་པས།

སྡེ་ཚན་ག་པའི་ནང་ འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠.༣༦ སེལ་
ནི་དང་ སྔར་ལས་ཡོད་པའི་འཁོར་ལམ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༢༡.༢༢ 
རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ཨིན་མས། ལཱ་དེའི་སྔོན་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ 
༤༡༣,༦༣༢,༤༩༠.༥༡ ཨིན་མས། ཁག་འབག་གི་ལཱ་དེ་ རིན་
བསྡུར་པ་དམའ་ཤོས་ཨང་ ༣ པ་ པི་ཨེསི་ཨེམ་ཨེལ་ དགའ་
གསེབ་ཇེ་བི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣༥༦,༣༢༢,༤༡༤.༥༠ འབད་སྤྲོད་
ཡོད་མི་དེ་ སྔོན་རྩིས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༩ གིས་དམའཝ་ཨིན་
མས། རིན་བསྡུར་པ་དམའ་ཤོས་ རིན་སཱོན་ཇའི་པར་ཀཤ་ཇེ་བི་གི་ 
གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ ༣༣༥,༦༩༣,༡༩༩.༠༠ ཨིན་མི་དེ་ སྔོན་རྩིས་
ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༨.༩ གིས་དམའཝ་ཨིན་རུང་ ཁ་གསལ་བརྟག་
ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཆ་མེད་བཏང་ནུག། ཆ་མེད་བཏང་དགོ་པའི་
གནད་ཁུངས་ཚུ་ཡང་:

༡༽ དངུལ་ཁང་གི་འགན་ལེན་ཡི་གུ་ དངུལ་གྲངས་དང་ 
 བཅསཔ་འབད་ ཕུལ་མ་ཚུགསཔ།

༢༽ ལཱ་དེའི་ཟད་འགྲོ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་  

དོན་ཚན་ ༥ པ།
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 དངུལ་ཁང་ལས་མ་དངུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡི་གུ་ཕུལ་མ་ 
 ཚུགསཔ།

༣༽ གཙོ་ཆེའི་ལས་བྱེད་པའི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་ཚུགསཔ།
 ཁག་འབག་གི་ལཱ་དེ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ དྲུང་ 
 ཆེན་གྱི་ཁྲི་འཛིན་འགོ་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་མད་ོཆེན་ ༣  
 དང་ བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚན་གྱི་གཙ་ོའཛིན་  
 ༢ ཡོད་པའི་ ལྷན་ཁག་གནས་རིམ་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ 
 ཆུང་གིས་སྤྲོད་ནུག།  

 རིན་བསྡུར་ཕྱིར་སེལ་རྐྱབ་ནིའི་ནང་ དྲན་ཤེས་ཟབ་མོ་བཏོན་

ནི་ལུ་འཐུས་ཤོར།

སྡེ་ཚན་ག་པའི་ཁག་འབག་དེ་ གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ཨང་ ༣ པམ་
ལུ་སྤྲོད་ནུག། དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་དེ་ 
འོས་ལྡན་སྦེ་མཐོང་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཁ་གསལ་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་
ནུག། ཨིན་རུང་ ཁ་གསལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་
དང་ལས་བྱེད་པའི་དགོས་མཁོ་མ་ཚངམ་ལས་ ལས་སྡེ་དེ་ཁྱད་ཚད་
མ་ཚང་བའི་གྲངས་སུ་བཏོན་བཏང་ནུག། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོང་ཚད་
དམའ་ཤོས་དང་ དམའ་ཤོས་ཨང་ ༣ པའི་བར་ནའི་ཁྱད་པར་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༠.༦༢༩ ཡོད་མི་དེ་ གཞུང་ལུ་སྐུ་གྱོང་ཕོག་
ནུག། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ ཨའི་སི་བི་བྱ་རིམ་ནང་ དོགས་
སེལ་གྱི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། ལས་
འགུལ་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ དོགས་སེལ་གྱི་ཁྲིམས་དོན་དེ་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་དང་ལས་བྱེད་པའི་དགོས་
མཁོ་ཚུ་ འགྲུབ་བཅུག་དགོཔ་སྡོད་འདུག། ཁག་འབག་སྤྲོད་ནིའི་
གྲོས་ཆོད་དེ་ནང་ ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་ གཞན་ཚུ་ལུ་གཙོ་
བོར་བཏོན་ཏེ་ འོས་ལྡན་གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཚད་དེ་ལུ་ གཙོ་བོར་མ་
བཟུང་པས། 

གནད་དོན་བརྟག་ཞིབ་དེ་གིས་ གལ་སྲིད་ རིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་
ཀྱི་གཙོ་རིམ་དེ་འཛོལ་སོང་པ་ཅིན་ ནོར་བ་སྦོམ་ཨིནམ་ལས་ ཉེན་
ཁ་ཡོད་པའི་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་
གནད་དོན་དེའི་ཐད་ཁར་ ཁག་འབག་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་ལྡན་
གོང་ཚད་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་
རིམ་མ་བཟུང་བར་ དེའི་ཚབ་ལུ་ ལས་འགུལ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཕྱམ་
ཕྱེམ་ཡོད་པའི་ གནས་ཚིག་གཞན་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཟུང་ནུག། 
དེ་གིས་སྦེ་ ཁག་འབག་དེ་ གོང་ཚད་ལུ་ཆ་འཇོག་མ་འབད་བར་

སྤྲོད་ཡོདཔ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་
ལུ་ ནོར་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོདཔ་དང་ གཞུང་གི་ཕྱག་མཛོད་ལུ་ཡང་ 
སྐུ་གྱོང་སྦོམ་བཀལ་ནུག།

གནད་དོན་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་
སྐྱོང་གི་གནས་སྟངས་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་
མའི་བྱ་བཞག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་རྒྱུ་དངུལ་ལུ་ སྔར་
ལས་གྱོང་རྒུད་སྦོམ་ཕོག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟོ་ཕོག་བཞིན་དུ་ཡོད་
པའི་ཁར་ འཕྲལ་དང་འཕྲལ་དུ་ ཐབས་ཤེས་མ་བཏོན་པ་ཅིན་ 
འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ གྱོང་རྒུད་ཕོག་འོང་།

མི་མང་ལུ་གྱོང་རྒུད་སྦོམ་བཀལ་བའི་ ཁག་འབག་སྤྲོད་ནི་དེ་ཡང་ 
མི་མང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ “རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་
” དེ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཀྱི་ སྐྱོན་
དེ་ལས་འབྱུང་ཨིན། “རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་” དེ་
ལུ་བརྩི་ཁུངས་མེདཔ་ལས་ མི་མང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་དེ་ མ་དངུལ་
སྤྲོད་པའི་ཚབ་ལུ་ ག་ཅི་ཐོབ་རུང་བལྟ་ནི་མེད་པར་ ཁྲིམས་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ཙམ་ཅིག་ལུ་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན་
མས། དེ་བཟུམ་མའི་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དེ་ རྩ་མེད་གཏང་
དགོ་པ་ཅིན་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གོ་བརྡ་མཐིལ་ཕྱིན་ཡར་དྲག་
བཏང་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག། བྱ་རིམ་དེའི་སྐབས་ལུ་ 
དྲན་ཤེས་ཟབ་མོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་ ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་
དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ “རིན་དངུལ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་གོང་
” ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་
འདུག། གོང་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་ཐོག་ལུ་ འོས་ལྡན་གོང་ཚད་ཐོབ་ནི་ལུ་ 
དུས་ཚོད་དངོས་དང་ ས་གནས་དངོས་ལུ་ གཞི་ཚད་ངོས་འཛིན་
གྱི་ཐབས་བྱུས་བརྩམས་ཏེ་ ཁག་འབག་ཆེ་ཆུང་གི་དགོས་མཁོ་དང་
བསྟུན་ཏེ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་དྲན་ཤེས་ཟབ་མོ་དང་ གནས་ཚིག་
ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་ས་
ཡ་དང་ ས་ཡ་ལས་བཅས་ཏེ་ སྲུང་བཞག་འབད་ཚུགས། མི་མང་
གི་ཕུགས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ མི་
མང་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ ཡང་དག་པའི་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནི་ལུ་ དྲན་
ཤེས་ཅན་གྱི་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ དུས་ཚོད་རན་ཡོདཔ་
ཨིན། 

མི་བློན་ཆེན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཅན་
མའི་ནང་ བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ “ངན་ལྷད་ཀྱིས་ ལེགས་ལྡན་
གཞུང་སྐྱོང་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་པའི་ཁར་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་གོང་
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འཕེལ་ལུ་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་བཀལ་ཏེ་ སྤྱང་ཀའི་ནང་ལས་སྤྱང་ཤོས་ཚུ་
ལུ་ དཀའ་ཐུབ་སྦོམ་རང་འབྱུངམ་ཨིན། དེ་གིས་དཔལ་འབྱོར་དང་ 
ང་བཅས་རའི་མི་སྡེའི་འབྲེལ་མཐུན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་གཏམ་ལུ་
གནོདཔ་ཨིན།  དེ་གིས་སྦེ་ གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡུན་
བརྟན་དང་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དང་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་
སྐྱོར་སྒྲིང་སྒྲིང་མཛད་ནིའི་ ཐུགས་ཐག་བཅད་ཡོདཔ་ཨིན། འགོ་
བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ང་གིས་ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ བཟོ་སྐྲུན་
གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ དེ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ གཅིག་
ཁར་སྡོད་དེ་ སྤུས་ཚད་ཞན་པའི་ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ ལཱ་གི་
སྤུས་ཚད་བྱང་ཉེས་བྱུང་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེའི་
ནང་ ངན་ལྷད་རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོ་པའི་ 
བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ཡོད། ང་གིས་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ དམིགས་བསལ་
གྲོས་འཆར་ཅིག་ཕུལ་དགོཔ་འབད་སླབ་ཅི།” ཞབས་ཏོག་ལྷན་
ཁག་གིས་ གཞུང་ལུ་སྙན་ཞུ་ཅིག་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་མས། 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དེ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་
ཨིནམ་ལས་ ཁེ་གྱོང་ཅན་གེ་ར་ལུ་ དུས་ཐོག་ལུ་འོས་ལྡན་གྱི་

ལམ་སྟོན་བྱིན་ཚུགས་ནི་ལུ་ རང་གི་ཁྱད་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་
དྲག་གཏང་དགོཔ་མ་ཚད་ དགོས་མཁོ་འབྱུང་བའི་སྐབས་ སྒྲིང་
སྒྲིང་འབད་ཐག་གཅད་དགོ། ལྷན་ཁག་དེ་གིས་ ག་ཐོབ་དཔེ་ཚད་
ཐོག་ལུ་ ཅ་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་ ལཱ་གི་བརྟག་ཞིབ་ཅིག་
འབད་དེ་བལྟ་བ་ཅིན་ རིན་གོང་དང་ ནོར་སྐྱོན་ཚུ་དང་བཅས་པའི་ 
གཞུང་ལུ་སྐུ་གྱོང་སྦོམ་ཕོག་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་འབྱུང་འོང་
། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཕྲལ་དང་འཕྲལ་དུ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་འགན་
འཁྲིའི་ལམ་ལུགས་བརྩིས་པའི་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་དེ་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་འབྱུང་འོང་། དེ་ཡང་ གྲོས་སྟོན་པ་མང་རབས་
ཅིག་དང་ ཕན་སེམས་ཅན་གྱི་ གོང་འཕེལ་གྱི་སྡོམ་རོགས་ཚུ་གིས་ 
ཆ་རོགས་འབད་ཚུགསཔ་འོང་། སྡེ་ཚན་ ༤ ་པའི ནང་བཀོད་
པ་ལྟར་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་འཚོལ་
གྱི་གཞི་དོན་ལྔའི་གྲངས་སུ་ གཅིག་མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་དེ་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། ཁེ་གྱོང་ཅན་གེ་ར་ ལས་དོན་དེ་ནང་ འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི་ཨིན།། 

དོན་ཚན་ ༥ པ།
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དོན་ཚན་ ༦ པ།
ངན་ལྷད་བཀག་ནི།

ཉོགས་བཤད།

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོན་འབྲས།

རྩོད་རྙོགས་ཚུ་གི་གཙོ་བཏོན།

༡༣༨

༡༤༤ 

༡༤༥

༡༤༦

ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལུ་དང་ལེན།

༡༥༡
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དོན་ཚན་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་
ཚེས་ ༢༥ ཚུན་ ཉོགས་བཤད་ཐོབ་མི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ 
ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ ཁ་གསལ་ཚུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། 
དེའི་དགོས་དོན་ཡང་ ད་ལྟོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་
རྩོད་རྙོགས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེདཡོད་
པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཉོགས་
བཤད་དང་ རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ ལཱ་སྡེའི་ཐབས་ལམ་ནང་  
མ་བཀོད་མི་དེ་ཡང་ ཐབས་ལམ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ནང་རྐྱངམ་
གཅིག་ འགོ་བཙུགས་ཅི། དེ་མ་ཚད་ དོན་ཚན་འདི་ནང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ལུ་རྩ་ཆེ་བའི་ འབྲེལ་གནད་དག་པ་ཅིག་གི་ ལྟ་ཞིབ་ཡང་
བཀོད་ཡོད། ཧེ་མ་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོ་འགྲན་ཚུ་ 
དོན་ཚན་ ༧ པ་ དོ་འགྲན་ནང་ གཅིག་སྡུད་འབད་དེ་ཡོད། 

 ཉོགས་བཤད།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ གི་དོན་ཚན་ 
༢༥ ༼ཆ༽ པའི་འོག་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལཱ་འགན་ངོ་མ་གཅིག་ ‘མི་ངོ་ ཡང་ན་ དབང་
འཛིན་ཅིག་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཅའ་

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ གི་དོན་ཚན་ 
༢༤༼ང༽ པའི་འོག་ལུ་ གནང་བའི་དབང་ཚད་དང་འཁྲིལ་ ངན་
ལྷད་བཀག་ནི་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་
དབང་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། ཧེ་མའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་སྡེ་
ཚུ་གིས་གྲུབ་མི་ འགན་དབང་གཙོ་བོ་གསུམ་པོ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་ ༣༠༡༣ 
ཟླ ༢ པའི་ནང་ ལཱ་སྡེའི་ཐབས་ལམ་གསརཔ་ ཆ་འཇོག་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ གཅིག་སྡུད་འབད་ཡི། ཐབས་ལམ་གསར་པའི་
ཐོག་ལུ་ ལཱ་སྡེའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཁག་གསུམ་པོ་ 
གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ལུ་བྱིནམ་ཨིན། བརྗོད་དོན་ཅན་གྱི་ལཱ་སྡེ་ཚུ་ཡང་ 
མཁོ་སྒུབ་དང་ཟོ་སྐྲུན། མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་། ས་
ཆ་དང་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད། ཚོང་ལས་དང་དངུལ་ལས་ཨིན། མི་
སྡེ་དང་སྲིད་དོན་ སྣ་ཚོགས་ལཱ་སྡེ་ཚུ་ མི་སྟོབས་མ་ལངམ་ལས་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགས། ལཱ་སྡེ་ཐོག་གི་ཐབས་ལམ་འདི་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གཙུག་སྡེའི་དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ལུ་ ཞིབ་
དཔྱད་དང་ སྔོན་འགོག་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ ལཱ་སྡེ་དང་བསྟུན་
པའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ལུ་
བརྩམས་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ལྷག་པར་དུ་ བྱ་སྟབས་བདེ་
ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་ ༦ པ།
ངན་ལྷད་བཀག་ནི།

སྤྱི་ལོ།

ཉོག
ས་
བཤ

ད་གྲ
ངས
།

༩༠༠
༨༠༠
༧༠༠
༦༠༠
༥༠༠
༤༠༠
༣༠༠
༢༠༠
༡༠༠
༠

༢༠༠༦

༤༩༨

༧༩༡

༣༦༦

༤༡༨

༣༧༥

༤༥༨
༤༡༥ ༣༩༣ ༣༣༦

༢༠༠༧ ༢༠༠༨ ༢༠༠༩ ༢༠༡༠ ༢༠༡༡ ༢༠༡༢ ༢༠༡༣ ༢༠༡༥ 
ཟླ་༣ པ་ཚུན།

པར་རིས ༦.༡: སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༥ ཚུན་ ཉོགས་བཤད་ཐོབ་པའི་གྲིངས།
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ཁྲིམས་ནང་འཁོད་པའི་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འབད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་
བཤད་གང་རུང་ ལྷན་ཚོགས་དེ་ལུ་བཀོད་མི་དེ་ ངོས་ལེན་དང་ ཆ་
འཇོག་གི་ཐོག་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་བབ་བལྟ་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་དགོཔ་ཨིན’ པར་རིས ༦.༡ གིས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པ་ཚུན་ཐོབ་ཡདོ་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྲངས་
སྟོནམ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་སྙོམས་
ལུ་ ལོ་བསྟར་ཉོགས་བཤད་ ༤༥༠ རེ་ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་མང་
ཤོས་ ༢༠༠༧ ལུ་ ༧༩༡ དང་ ཉུང་ཤོས་ ༢༠༡༤ ལུ་ ༣༣༦ 
ཨིན་མས། འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་གི་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དེ་ 
མར་འབབས་སོང་ནུག། དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ངན་ལྷད་སྐོར་ མི་མང་ལུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤེས་ཡོན་
སྤེལ་ནི་དེ་གིས་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ ལེགས་བཅོས་སོང་
ཡོདཔ་འོང་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ དུས་ཚོད་འགོར་
མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འོང་ནི་ཨིན་མས། ཡང་ཅིན་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ 
སྔོན་འགོག་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ རྩེ་གསུམ་ལྡན་པའི་ཐབས་བྱུས་ ལག་
ལེན་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་མར་འབབས་
འགྱོ་བའི་ རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིནམ་འོང་ནི་དང་ འགོ་ཐོག་བསྒང་ 
དེ་བཟུམ་མའི་ཐབས་བྱུས་མེད།

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ ངན་
ལྷད་ཉོགས་བཤད་ཐོབ་ནི་དང་ འབྱུང་ཁུངས་མེད་པའི་ཉོགས་

འགྲེམ་ཐོག། 
བརྒྱ་ཆ་ ༣༩། 

དཔར་འཕྲིན། 
བརྒྱ་ཆ་ ༨།

ངན་བཀག་ལྷན་ཚོགས་ཡོངས་
འབྲེལ་འཆརསྒོ། བརྒྱ་ཆ་ ༣༡།   

བརྒྱུད་འཕྲིན། 
བརྒྱ་ཆ་ ༤།

ནང་ན་འོང་མི།  
བརྒྱ་ཆ་ ༡༨།

འགྲེམ་ཐོག་ལུ་ཐོབ་མིའི་གྲངས་སུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལས་ བཏང་མི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།

པར་རིས ༦.༢: སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ 
༢༥ ཚུན་ བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལས་ཐོབ་པའི་ ཉོགས་
བཤད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ།

བཤད་ཚུ་ བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ ཉོགས་བཤད་
འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཅིག་ ངེས་པར་དུ་དགོ་པས། ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་དེ་ཚུ་ ཉོགས་བཤད་
འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་སྒོའི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཛིན་
སྐྱོང་འཐབ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཉོགས་
བཤད་ཚུ་ མིང་སྟོན་མི་དང་ མིང་གསང་བའི་ཐོག་ལུ་ ཐོབ་མི་དེ་
ཡང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་ དཔར་འཕྲིན་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་
ཐོག་ལས་ དེ་ལས་ དངོས་སུ་ཡིག་ཚང་ནང་འོང་བའི་ཐོག་ལས་
ཐོབ་ཨིན། ཉོགས་བཤད་ཚུ་ བརྙན་ཆས་ལམ་ལུགས་ཅིག་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཐོ་བཀོད་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། པར་རིས 
༦.༢ གིས་ འདས་པའི་ལོ་ ༩ འི་ནང་འཁོད་ བརྒྱུད་ལམ་
སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཉོགསས་བཤད་ཀྱི་ བརྒྱ་
ཆ་སྟོནམ་ཨིན། ཉོགས་བཤད་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ འགྲེམ་ཐོག་
ལས་ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཆ་མཉམ་གྱི་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༣༩ ཨིན་མས། སྙན་ཞུའི་ལོ་དེའི་རིང་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ 
༡༣༤ འགྲེམ་ཐོག་ལས་ཐོབ་མི་དེ་ ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་ 
༣༣༦ ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཨིན་མས།

འགྲེམ་ཐོག་ལུ་ཐོབ་པའི་ ཉོགས་བཤད་གྲངས་སུ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངན་ལྷད་གནོད་འགེལགྱི་དོགས་པ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བཏང་མི་ཚུ་
ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་
རིང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་འབྲེལ་གནད་ཁག་ ༨༥ ལྷོད་
མི་དེ་ ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༡༠ ཨིན་
མས།་ དེའི་གྲས་ལས་ ༣༤ ཞིབ་དཔྱད་རུང་བ་དང་ ༣༦ ལས་
སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡི། དེ་ལས་ ༡༥ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ལོག་བཏང་ཡི། ༼ངན་ལྷད་མེད་
མི་ཚུ་ཨིན༽ ཞིབ་དཔྱད་རུང་བ་ ༣༤ ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ༡༨ 
རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ༡༣ བདག་སྐྱོང་ཉེས་་
བྱའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བཏང་བའི་ཁར་ ༣ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
ནི་སྦེ་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་རྩོད་རྙོགས་ ༨༥ འི་
གྲས་ལས་ ༦༣ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ མཐའ་བཏོག་ཐོག་ལས་ 
མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ ༡༥ ཕྱིར་འབུད་དང་ ༣ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་
དོན་ལུ་བསྣར་བཞག་ཐོག་ལུ་ཡོད། དེ་ལས་ ༤ རྩོད་བཤེར་གྱི་
གནས་རིམ་ སོ་སོའི་ཐོག་ལུ་ཡོད། མི་ངོ་ ༣༠ ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་
ཉེས་འཛུགས་ཐོག་ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ཕོག་ཡོདཔ་དང་ ༥༦ ལུ་ 
བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བྱ་བཀལ་ཡི།
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

མིང་སྟོན་མི་དང་ མིང་གསང་བའི་ཉོགས་བཤད་ཁྱད་པར། 

འདས་པའི་ལོ་ ༩ འི་རིང་ ཉོགས་བཤད་ ༤༠༥༠ ཐོབ་མི་
ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ མིང་གསང་བ་དང་ བརྒྱ་ ༤༩ མིང་སྟོན་

མིང་གསང་བ།
བརྒྱ་ཆ་ ༥༡།

མིང་སྟོན་མི།
བརྒྱ་ཆ་ ༤༩།

པར་རིས ༦.༣: མིང་གསང་བ་དང་ མིང་སྟོན་མི་ ཉོགས་བཤད་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ། ༼༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའིཚེས་ ༢༥༽

མི་ཨིན་མས། ༼པར་རིས ༦.༢ ལུ་གཟིགས༽ སྙན་ཞུའི་ལོ་
དེ་ནང་ ཉོགས་བཤད་བསྡོམས་ ༣༣༦ ཐོབ་མི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 
༦༨ མིང་སྟོན་མི་ཨིནམ་ལས་ ལོ་ཧེ་མམ་དང་འཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ 
༡༥ ཡར་འཕར་སོང་ནུག། མིང་སྟོན་མི་ དེ་སྦེ་ཡརའཕར་འགྱོ་མི་
དེ་ མི་མང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བློ་གཏད་
ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་འོང་ནི་མས།

ངན་ལྷད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།

པར་རིས ༦.༤ གིས་ འདས་པའི་ལོ་ ༩ འི་རིང་ལུ་ཐོབ་མི་ 
ཉོགས་བཤད་ཚུ་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ 
༢༠༡༡ ཅན་མའི་ལེའུ་ ༤ པའི་ནང་བཀོད་མི་ ངན་ལྷད་གནོད་
འགེལ་ཚུ་གི་ དབྱེ་ཁག་སྟོནམ་ཨིན། 

ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ ༼བསྡོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༧༽ དབང་
ཚད་ཅན་གྱི་ མི་མང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལཱ་འགན་ལོག་སྤྱོད་
འབད་མི་དང་ དེའི་འོག་ལས་རང་ དངུལ་ལྐོག་ཟ་ཨིན་མས། 
༼བརྒྱ་ཆ་ ༡༦༽ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རང་ ཡང་
ན་ མི་ངོ་ ཡང་ན་ ངོ་བོ་གཞན་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ 
རང་སོའི་ལཱ་འགན་གྲུབ་པའི་སྐབས་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ བྱ་
བ་ཅིག་གྲུབ་པ་ ཡང་ བཤོལ་བའི་སྒོ་ལས་ དགའ་མཐུན་དང་ 

ཕྱོགས་རིས་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ ཚོར་སྣང་བྱུངམ་ཨིན་
མས། ག་བསྡུར་རྐྱབ་སྟེ་བལྟཝ་ད་ ནང་གསུག་གི་ཉོགས་བཤད་
དེ་ ཉུང་ཤོས་ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༧༽ ཨིན་མི་དེ་ ཡང་ཅིན་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ནང་གསུག་བྱིན་སྲོལ་ གངམ་མེད་པའི་
བརྡ་མཚོན་འོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ནང་གསུག་ལེན་མི་ལས་ བྱིན་
མི་ལུ་ཉེས་བྱ་སྦོམ་ནི་དེ་གིས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མ་ནུམ་ འོང་
ནི་ཨིན་མས། མ་གཞི་གིས་ ནང་གསུག་གི་ སྒྲུབ་བྱེད་སྟོན་
ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་འདུག། དེ་མ་ཚད་ མི་མང་ལས་གཡོག་གི་
ལམ་སྲོལ་ནང་ ཞབས་ཏོག་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་ མི་མངོན་པའི་ནང་
གསུག་ དཔེར་ན་ ལེགས་དྲིན་དང་ མགྲོན་སྐྱོང་ སྐྱེས་སྟོན་
གྱི་འགྱོསམ་རིན་ཐང་ཅན་བྱིན་ནི་ ཏི་རུ་བསྐྱི་བར་བྱིན་ནི་ རིན་
དངུལ་སླར་ལོག་སྤྲོད་ནིའི་ཐོག་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་དང་ ཊེབ་ལེཊི་
ཉོ་ནི་ལ་སོགས་པ་ རང་བཞིན་གྱིས་འབད་ཝ་ཨིན་མས། མི་མང་
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ མངོན་སུམ་དུ་ ནང་གསུག་གནང་ཟེར་མི་
སླབ་ དེ་འབདཝ་ད་ ནང་གསུག་འོང་ནིའི་ གནས་སྟངས་བཟོཝ་
ཨིན། “གཞན་”ཟེར་མི་ དབྱེ་ཁག་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་
མེན་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིན་མས། དེ་ཚུ་ངན་ལྷད་ངོ་མ་མེན་
རུང་ ངན་ལྷད་ལུའཇུག་པའི་ཐབས་ཤེས་ དཔེར་ན་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ 
འཇིགས་སྐུལ་ ཡིག་ཆ་ལུ་སྐྱོན་ཞུགས་ དེ་ལས་ ངན་མཐུན་ཚུ་
ཨིན་མས། འདས་པའི་ལོ་ ༩ འི་རིང་ཐོབ་མི་ ཉོགས་བཤད་ཕྱེད་
ཀ་དེ་ཅིག་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་མེན་པས། དེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ 
མི་མང་ལུ་ ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་ཧེང་བཀལ་
སྤྲོད་ནི་ལུ་ རྩ་འགེངས་དགོཔ་འདུག། ཕྱོགས་གཅིག་ལས་ ལས་
སྡེ་གཞན་ཚུ་ནང་ མི་མང་གི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་
མེདཔ་ལས་ ཁོང་གི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་པའི་ རེ་བ་བསྐྱེད་དོ་འོང་ནི་མས།  
མི་མང་གིས་ ཁོང་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀད་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ སེལ་དགོ་པའི་ རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། 

སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཉོགསབཤད་བསྡོམས་ ༣༣༦ 
ལས་ ལཱ་འགན་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་ ཉོགས་བཤད་བརྒྱ་ཆ་ ༣༦ དང་ 
ལྐོག་ཟ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༨ ནང་གསུག་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཨིནམས། 

རྫོང་ཁག་ཚུ་ལུ་ཉོགས་བཤད།

པར་རིས་ ༦.༥ གིས་ འདས་པའི་ལོ་ ༩ འི་རིང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་སྐོར་ལས་ ཉོགས་
བཤད་ཐོབ་མི་ཚུ་ ༼ལོ་ཅིག་ནང་གི་བསྡོམས་དང་བརྒྱ་ཆ༽ 

དོན་ཚན་ ༦ པ།
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གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ ཐིམ་ཕུག་
རྫོང་ཁག་ལུ་༼བསྡོམས་ ༡༠༠༠ ལས་ལོ་ཅིག་ནང་ ༡༡༡༽ དེའི་
འོག་ལས་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ལུ་ ༼བསྡོམས་ ༤༣༧ ལས་ ལོ་
ཅིག་ནང་ ༤༩༽ སྤ་རོ་ལུ་ ༼བསྡོམས་ ༢༥༣ ལས་ ལོ་ཅིག་
ནང་ ༢༨༽ ཨིན་མས། ཉོགས་བཤད་ཉུང་ཤོས་ མགར་ས་རྫོང་
ཁག་ལུ་ ༼བསྡོམས་ ༢༣ ལས་ཅིག་ནང་ ༣༽ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་
ཁག་ལུ་ ༼བསྡོམས་ ༤༡ ལས་ལོ་ཅིག་ནང་ ༥༽ ཨིན་མས། 
མཐའ་ཟུར་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ ཉུང་དགོ་མི་
དེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་དེ་ཚུའི་ནང་ དཔལ་འབྱོརགྱི་ལས་སྣ་ཉུང་མི་དང་ 
མི་རློབས་ཉུང་མི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཐག་
རིང་མི་ དེ་ལས་ མི་མང་གིས་ ངན་ལྷད་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་
ས་དང་ འབད་ཐངས་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོན་ཉུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འོང་
ནི་ཨིན་མས།  

སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ རྫོག་ཁག་ཚུ་གི་ཉོགས་བཤད་
ཡོངས་བསྡོམས་ ༣༣༦ ཐོབ་མི་ལས་ ཐིམ་ཕུག་རྫོག་ཁག་ལུ་ 
ཉོགས་བཤད་ ༧༧ ༼བརྒྱ་ཅ་ ༢༣༽ ལྷོད་མི་དེ་མཐོ་ཤོས་དང་ 
མགར་ས་རྫོང་ཁག་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ ༢ ༼བརྒྱ་ཅ་ ༠.༦༽ 
ལྷོད་མི་དེ་དམའ་ཤོས་ཨིན་མས།

ངན་ལྷད་ཀྱི་གཞི་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད། 

འདས་པའི་ལོ་ ༩ འི་རིང་ལུ་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ འབྱུང་
ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཉོགས་བཤད་བསྡོམས་ ༩༦༠ 
དང་ ལོ་བསྟར་ཆ་སྙོམས་ ༡༠༧ ཨིན་མས། དེའི་འོག་ལས་ ས་
ཆའི་སྐོར་ལས་ ཉོགས་བཤད་བསྡོམས་ ༤༨༡ དང་ ལོ་བསྟར་ཆ་
སྙོམས་ ༥༣། ལས་མིའི་སྐོར་ལས་ བསྡོམས་ ༤༣༤ དང་ ལོ་
བསྟར་ཆ་སྙོམས་ ༤༨ ། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཉོགས་བཤད་ བསྡོམས་ 
༣༡༧ དང་ ལོ་བསྟར་ཆ་སྙོམས་ ༣༥ ། མཁོ་སྒྲུབ་སྐོར་ ༼ཅ་
དངོས་དང་ལས་གཡོག༽ བསྡོམས་ ༢༡༦ དང་ ལོ་བསྟར་
ཆ་སྙོམས་ ༢༤ ། པར་རིས་ ༦.༦ གིས་ འདས་པའི་ལོ་ ༩ 
ནང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ གཞི་དོན་གཙོ་བོ་ ༥ ནང་གི་ 
ཉོགས་བཤད་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། 

སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྲངས་མཐོ་ཤོས་ 
འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་ལས་ ༨༠ དང་ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༢༤༽ དེའི་འོག་
ལས་རང་ ས་ཆའི་སྐོར་ ཉོགས་བཤད་ ༥༢ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༡༦༽ 
དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཉོགས་བཤད་ ༤༨ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༡༤༽ ཨིན་
མས།

འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ མ་དངུལ་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུདཔ་
ལས་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ཐབས་ཤེས་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ གཙུག་
སྡེའི་དྲང་སྤྱོད་ལེགས་ཤོམ་མེད་པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་
ཁ་སྦོམ་ཡོད། འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉོགས་བཤད་གཙོ་
བོ་ར་ ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ལོག་སྤྱོད་དང་ གཞུང་གི་རྒྱུ་
དངོས་ སྣུམ་འཁོར་དང་ ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་ འཕྲུལ་ཆས་བཟུམ་
ཚུ་ ལོག་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས། 

གཞན་མི་ཉོགས་བཤད་ གཙོ་བོ་གཅིག་ ས་ཆའི་སྐོར་ལས་ཨིན་
མས། ས་ཆའི་ལཱ་སྡེ་ནང་གི་ ངན་ལྷད་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཉོགས་
བཤད་དང་ ཉེས་འཛུགས་སྐོར་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ ལས་
མིའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངན་ལྷད་དང་བཅས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་ བཀོད་དེ་
ཡོད། ལཱ་སྡེ་དེ་ནང་གི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྲོལ་ཚུ་ འབྱུང་ཐངས་དང་
བཅས་པའི་ གནད་དོན་ལྟ་ཞིབ་ཅིག་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་བཀོད་དེ་
ཡོད།

གཞན། བརྒྱ་ཆ་ ༤༧།     

པར་རིས་ ༦.༤: སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་
ཚེས་ ༢༥ ཚུན་ཐོབ་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ དབྱེ་ཁག་དང་བསྟུན་
པའི་བརྒྱ་ཆ།

ལཱ་འགན་ལོག་སྤྱོད།
 བརྒྱ་ཆ་ ༢༧།

ལྐོག་ཟ། 
བརྒྱ་ཆ་ ༡༦།

ནང་གསུག། བརྒྱ་ཆ་ ༧། 
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ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཉོགས་བཤད།

པར་རིས་ ༦.༧ གིས་ མི་མང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ བཀོད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ ༩ 
སྟོནམ་ཨིན། འདས་པའི་ལོ་ ༩ འི་རི་ལུ་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ 
ས་གནས་གཞུང་གི་སྐོར་ལས་ ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ༼བསྡོམས་ 
༧༥༥ དང་ ལོ་བསྟར་ཆ་སྙོམས་ ༨༤༽ སྒེར་སྡེའི་སྐོར་ལས་ 
༼བསྡོམས་ ༦༤༣ དང་ ལོ་བསྟར་ཆ་སྙོམས་ ༧༡༽ རང་སྐྱོང་
ལས་འཛིན་སྐོར་ལས་ ༼བསྡོམས་ ༥༥༨ དང་ ལོ་བསྟར་ཆ་
སྙོམས་ ༦༢༽ ཨིན་མས།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་ 
༣༣༦ ཐོབ་མི་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ ༡༠༩ 
༼བརྒྱ་ཆ་ ༣༢༽ དང་ སྒེར་སྡེ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ ༣༢ ༼བརྒྱ་

ཆ་ ༩.༥༽ ལས་འཛིན་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ ༣༤ ༼བརྒྱ་ཆ་   
༡༠.༡༽ ཨིན་མས།

ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་དང་ ཞབས་ཏོག་
བྱིན་ནི་ལུ་ མི་སེར་དང་གཅིག་ཁར་ ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་
དགོ་ནི་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནི་འི་ ཉེན་ཁ་མངམ་འདུག། ས་
གནས་གཞུང་ལུ་ དབང་ཚད་དང་ འགན་ཁག་ འབྱུང་ཁུངས་
ཚུ་ ལྷག་པར་དུ་ སྤེལ་གནང་བའི་གུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁུ་སིམ་
སིམ་སྦེ་སྡོད་མི་དང་ ནང་འཁོད་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་
མེད་མི་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ལེགས་ཤོམ་ མེད་མི་
ལུབརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡང་ སྤེལ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་
མས། དེ་གིས་སྦེ་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་འཐོན་ནིའི་ 
ཉེན་ཁ་སྦོམ་རང་འདུག། ས་གནས་གཞུང་ནང་ ངན་ལྷད་ཐོན་པ་
ཅིན་ ས་གནས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་ 

པར་རིས ༦.༥: སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༥ ཚུན་ རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཐོབ་པའི་ཉོགས་
བཤད། ༼ལོ་ཅིག་ནང་གི་བསྡོམས་དང་བརྒྱ་ཆ༽

༡༢༠༠

༡༠༠༠

༨༠༠

༤༣༧

༢༥༣

༡༡༠ ༡༢༩

༢༣༡༢ ༡༤ ༢༦ ༢༠ ༡༦

༡༤༠

༡༢

༡༢༨

༢༣
༧༢

༤༡༡༦
༩༨

༡༡༥༨༣༡༤
༤༩

༢༣༨
༡༨༣
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༨༤
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༤༠༠

༢༠༠

༠

༦༠༠

བུམ
་ཐང
་།

ཆུ་ཁ
། 

མག
ར་ས
། ཧཱ།

ལྷུན
་རྩེ།

མོང
་སྒར
།

པདྨ
་དག

འ་ཚ
ལ།

སྤ་
རོ།

སྤུ་
ན་ཁ
།

བས
མ་རྩེ

། 
གས
ར་སྤ
ང་།
 

བཀྲི
ས་
སྒང
་། 

བཀྲི
ས་
གཡ
ང་རྩེ
།

རྩི་ར
ང་།
  

ཀྲོང
་གས

ར།
དབ
ང་འ
དུས
།

མ་ཤེ
སཔ
།   

གཞ
ལམ
་སྒ
ང་།

ཐིམ
་ཕུག

། 

བས
མ་གྲུ

བ་ལྗོ
ངས
་མཁ

ར།
  

དར
་དཀ

ར་ན
།  

རྫོང་ཁག།  

ཉོག
ས་
བཤ

ད་གྲ
ངས
།  

བསྡོམས།སྤྱི་སྙོམས།   

༢༨

དོན་ཚན་ ༦ པ།
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༡༢༠༠

༡༠༠༠ ༩༦༠

༤༨༡

༡༠༧ ༥༣ ༤༨

༤༣༤

༣༥

༣༡༧

༢༤

༢༡༦

༨༠༠

༦༠༠

༤༠༠

༢༠༠

༠

ཉོག
ས་
བཤ

ད་གྲ
ངས
། 

ངན་ལྷད་ཀྱི་གཞི་དོན།

པར་རིས་ ༦.༧: མི་མང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ བཀོད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུག།

འབྱུང་ཁུངས་མ་
དངུལ་དང་རྒྱུ་དངོས། 
༼ཅ་དངོས་དང་
ཞབས་ཏོག༽    

མཁོ་སྒྲུབ། ས་ཆ།    ལས་མི།    བཟོ་སྐྲུན།   

སྤྱི་སྙོམས།  

བསྡོམས།

པར་རིས་༦.༦: ངན་ལྷད་མང་ཤོས་བྱུང་བའི་གཞི་དོན་ཁག་ ༥ འི་ཉོགས་བཤད། ༼ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་
ཚེས་ ༢༥ ཚུན་ ལོ་ཅིག་ནང་གི་བསྡོམས་དང་བརྒྱ་ཆ།

༨༠༠
༧༥༥

༦༤༣

༥༥༨

༨༤ ༧༡ ༦༢ ༤༤ ༣༤ ༢༥ ༢༠ ༡༣

༣༩༢

༣༠༣

༢༢༤
༡༧༧

༡༡༥

༧༠༠

༦༠༠

༥༠༠

༤༠༠

༣༠༠

༢༠༠

༡༠༠

༠

ས་
གན
ས་
གཞུ
ང་།
 

རྫོང
་ཁག

།  
རང
་དབ
ང་འ
དུས
་ཚོག

ས།
  

ཤེས
་རིག

་ལྷ
ན་ཁ
ག།
  

སོ་
ནམ
་ལྷ
ན་ཁ
ག།

ནང
་སྲིད
་ལྷན
་ཁག

།  
དྲང
་ཁྲིམ

ས་
ལྷན
་སྡེ
།  

རང
་སྐྱོང
་ལས

་འཛི
ན།  

སྒེར
་སྡེ
།  

ཉོག
ས་
བཤ

ད་གྲ
ངས
།  

ལས་སྡེ།

སྤྱི་སྙོམས།  བསྡོམས།
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ཐོ་ཕོག་པ་མ་ཚད་ ས་གནས་ཀྱི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གླགས་ཁལ་
མ་ཚུགསཔ་ཐལ་ཏེ་ དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལུ་ གནོད་པ་
འབྱུངམ་ཨིན། ས་གནས་གཞུང་ནང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་པ་ཅིན་ མི་
སེར་གྱི་ མི་ཚེ་ལུ་གནོད་པའི་ནང་ལས་ ལྷག་པར་དུ་ མི་སེར་སྤྱང་
ཤོས་ཚུ་ལུ་ གནོད་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་འབྱུངམ་ཨིན། 

ས་གནས་གཞུང་གི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་གྲངས་སུ་ མ་
དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་ མི་མང་གི་མ་དངུལ་ལོག་སྤྱོད་ ཁྲིམས་
འགལ་ཐོག་ལུ་ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་ གཞུང་སའི་ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་
ནི་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་སྤྲོད་ནི་ རང་
བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ བཏོན་སྤྱོད་འབད་
ནི་ ལཱ་འགན་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཚོང་
འབྲེལ་འཐབ་ནི་ཚུ་ ཚུད་དེ་འདུག། 

ངན་ལྷད་དེ་ མི་མང་ལཱ་སྡེའི་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ སྒེར་
སྡེའི་ནང་ཡང་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་ ཁྲོམ་
ཚོང་མེདཔ་གཏང་ནི་དང་ དྲང་བདེན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་མེདཔ་བཟོ་
ནི་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡར་སྐྱེད་དང་གོང་འཕེལ་ མར་མནན་
འབདཝ་ཨིན།  དེ་ནང་ལུ་ མི་མང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་
དབང་འབད་ནིའི་ ཚོང་ལས་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྒེར་
སྡེའི་ནང་འཁོད་ ངན་མཐུན་འབདཝ་ཨིན། ཁ་ཉེས་ཕོག་པའི་ 
ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྲོལ་གྲངས་སུ་ སྒེར་གྱི་ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ མི་མང་
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ ཁག་འབག་ཐོབ་ནི་ལུ་ ནངགསུག་བྱིན་ནི་དང་ 
རིན་བསྡུར་གཡོ་བཅོས་འབད་ནི་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ ལོག་སྤྱོད་
འབད་ནི་དང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ སྲིད་ཐོག་གི་གྲོས་ཐག་
གཅད་ནི་ལུ་ སྐུལ་དབང་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་འཚོལཝ་ཨིན། 
སྒེར་སྡེའི་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་གོང་འཕེལ་དང་ ཡར་འཕེལ་ལུ་ གནོད་
པ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྒེར་སྡེའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ དཔེར་ན་ ཁེ་ཕན་ལྟག་
སྤྲོད་དང་ སྲིད་བྱུས་ལུ་སྐུལ་དབང་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཕབ་ཆག་
གི་ཐོག་ལས་ རྒྱུ་དངུལ་གྱི་གོ་སྐབས་ལེན་ནི་ཚུ་ མི་མང་གིས་ 
ཚ་གྱང་ལངས་དགོཔའི་གཞི་ཨིན། སྒེར་སྡེའི་ནང་ཡོད་མི་ སྐུལ་
དབང་ཅན་ ཡང་ན་ སྲིད་དོན་གྱི་སྐུལ་བསྒྲགས་ལུ་ མ་དངུལ་
བྱིན་མི་ ཡང་ན་ སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྒེར་གྱི་ཚོང་
སྡེ་ཚུ་གིས་ གཞུང་དང་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ ལག་པར་བཟུང་
སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལས་ལྷག་སྟེ་ རང་སོའི་

སྒེར་དོན་འགྲུབ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡོད། ཚོང་ལས་ཁང་དང་ གཞུང་
གི་བར་ནའི་འབྲེལ་བ་དེ་ནང་ གཞུང་གིས་ ཚོང་སྡེ་ཅིག་གི་མཐའ་
དོན་འགྲུབ་མི་གིས་ གཞུང་གི་སྲིད་ཁྲིམས་དང་བློ་གཏད་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ གནོདཔ་ཨིན།

གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གློག་འཁོར་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་ལུ་ 
འབྲེལ་གཏོགས་གནང་མི་དེ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་ ཁ་ཉེས་
ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གཞུང་གིས་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ 
བཅའ་ཡིག་དང་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པར་ ཐུགས་ཐག་
བཅད་མི་དེ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ ཚ་གྱང་སྦོམ་ལངས་
ཡི། བཟོ་སྐྲུན་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ་གཞུང་ལུ་གློག་འཁོར་བྱིན་ཡོད་
མི་དེ་ འཁྱོསམ་གི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་དང་ མ་ཆོགཔ་ཨིན། 
དེ་ཡང་ ཀུན་གཏོགས་དང་ དྭངས་གསལ་ དྲང་བདེན་གྱི་འགྲན་
བསྡུར་མེད་པར་ ཁོང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལུ་ ཆ་གནས་འབད་དགོ་པའི་ 
རེ་མཆིས་འོང་སྲིད། དེ་བཟུམ་མའི་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་ དཀའ་
ངལ་སེལ་དགོཔ་དེ་ དམངས་གཙོའི་དགོས་མཁོ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ 
དེ་སྦེ་འབད་ནི་ལུ་ གཞུང་གིས་ དྭངས་གསལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་
དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་སྔོན་འགོག་གི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཆ་འཇོག་
དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ རྩ་བརྩན་བཟོ་དགོ། ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད་མི་ རྩོད་
རྙོགས་དེ་ “རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་གཙོ་བཏོན” ཟེར་མིའི་དོན་ཚན་འོག་ལུ་ 
བཀོད་དེ་ཡོད། 

ངན་ལྷད་འདི་ མི་མང་ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ཡང་འབྱུང་དོ། དེ་ནང་
བྱུང་བའི་གནོད་འགེལ་གྱི་གྲངས་སུ་ བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་
དང་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ བགོ་བཤའ་མངམ་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ མ་རྩ་
བཙུགས་མི་དང་ ལས་གཡོགཔ་ མི་སྡེའི་མཐའ་དོན་ལུ་ གནོད་
པའི་ཐོག་ལས་ རང་སོའི་སྒེར་དོནའགྲུབ་ནི་ལུ་ དབང་ཚད་ལོག་
སྤྱོད་འབད་མི་དང་ ལས་གཡོགཔ་གསར་འཐུ་དང་ བསྐོ་བཞག་ 
སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ དགའ་མཐུན་དང་ ཉེ་རིང་ཕྱེ་ནི་ དེ་ལས་ ཁག་
འབག་སྤྲོད་ནི་ལུ་ ངན་མཐུན་དང་ ནང་གསུག་ ལྐོག་ཟ་ཚུ་ཚུད་
ནུག། 

 ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལུ་དང་ལེན།

ཉོགས་བཤད་དེ་ཚུ་ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ 
བདུན་རིམ་བཞིན་དུ་ འཇུག་རུང་བའི་སྐུགས་ཚད་ ༼པི་-བེ་ལུ་ 
སི་ཀོ་རིང་༽ ལུ་གཞི་རྟེན་འབད་མི་ བརྙན་ཆས་ཅིག་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། འཇུག་རུང་བའི་སྐུགས་

དོན་ཚན་ ༦ པ།
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ཚད་དེ་གིས་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་དང་ དངུལ་དང་མི་
སྡེ་ལུ་གནོད་ཤུགས་ལུ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཚད་རིམ་བཀོདཔ་ཨིན། 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ གྲོས་
འདེབས་དེ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཐག་བཅད་ཞིནམ་ལས་ 
ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཞགཔ་ཨིན། 

ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་དང་ 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐག་བཅད་མི་ འཇུག་རུང་བའི་སྐུགས་ཚད་
དེ་གིས་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་
ན་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། དང་ལེན་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་ཁག་ ༤ 
ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ༼༡༽ ཞིབ་དཔྱད། ༼༢༽ ནན་ཞིབ། 
༼༣༽ ལས་སྡེ་ལུ་བརྗེ་སོར། ༼༤༽ ཕྱིར་འབུད/གཞི་མཛོད་
ནང་བཞག་ནི་ཚུ་ཨིན། པར་རིས་ ༦.༨ གིས་ འདས་པའི་ལོ་ནང་ 
ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་གྱི་ཆ་སྙོམས་སྟོནམ་ཨིན། ཉོགས་
བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ ཞིབ་དཔྱད་རུང་བ་དང་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༣༦ ངན་ལྷད་མེདཔ་ལས་ ཕྱིར་འབུད་ ཡང་ན་ གཞི་
མཛོད་ནང་བཙུགས་ཡོད། ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་ སྤུས་ཚད་དེ་ལུ་ ད་
ལྟོ་ཡང་ དོ་འགྲན་ཡོད། 

སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་ 
༣༣༦ ཐོབ་ཡོད་མི་ལས་ ༤༧ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༡༤༽ ཞིབ་དཔྱད་རུང་
བ་དང་། ༣༥ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༽ ནན་ཞིབ་རུང་བ། ༡༥༢ ༼བརྒྱ་
ཆ་ ༤༥༽ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སོར། ༡༠༢ ༼བརྒྱ་ཆ་ ༣༠༽ 

ཕྱིར་འབུད/གནད་སྡུད་གཞི་
མཛོད། བརྒྱ་ཆ་ ༣༦།    

ཞིབ་དཔྱད། བརྒྱ་
ཆ་ ༡༦།  

པར་རིས་ ༦.༨: ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༥ 
ཚུན་ ཉོགས་བཤད་ལུ་ དང་ལེན་གྱི་བརྒྱ་ཆ།

ནན་ཞིབ། 
བརྒྱ་ཆ་ ༣༤།ལས་སྡེ་ལུ་བརྗེ་སོར། བརྒྱ་ཆ་ ༡༤།  

ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡི།

ཉོགས་བཤད་ལེ་ཤ་ཅིག་ ༼ཡོངས་བསྡོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༤༽ 
ནན་ཞིབ་དབྱེ་ཁག་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་ལས་ གྲོས་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
བརྡ་དོན་ཧེང་བཀལ་ འཚོལ་དགོཔ་ཨིན་མས། ནན་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་
འབྲས་དེ་ ཡང་ན་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་དགོཔ། ཡང་ན་ ལས་སྡེ་
ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་དགོཔ། ཡང་ན་ ཕྱིར་འབུད་/གཞི་མཛོད་ནང་
བཞག་དགོཔ་འོང་། ཉོགས་བཤད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༣ དེ་ཅིག་ ལས་
སྡེ་ཚུ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡང བདག་སྐྱོང་གི་དྲི་དཔྱད་
འབད་དགོཔ་ ཡང་ན་ གོ་བརྡའི་དོན་ལུ་ཨིན། ཉོགས་བཤད་དེ་ཚུ་ 
ངན་ལྷད་ཀྱི་རང་བཞིན་མེན་པར་ བདག་སྐྱོང་གི་སྐྱོན་ཨིནམ་ལས་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྔ་གོང་ལས་ བདག་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལེགས་
བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་མས།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ དང་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་ ༥༢༩ ལས་སྡེ་
ཚུ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་བའི་གྲས་ལས་ ༡༠༡ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
ཁུངས་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་དང་ ༤༠༡ དང་ལེན་འབད་དེ་ 
མཇུག་བསྡུ་བ་མ་ཚད་ ༢༧ ད་ལྟོ་ ཐག་མ་བཅད་པར་འདུག།

 རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༥ ཚུན་ཚོད་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལོ་བསྟར་ཉོགས་བཤད་ཆ་
སྙོམས་ལུ་ ༤༥༠ དེ་རེ་ལྷོད་པའི་གྲས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ ཞིབ་
དཔྱད་རུང་བའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ནུག། ཨིན་རུང་ ཉོགས་བཤད་ཐོབ་
མི་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༤ 
རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་མས། དེ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
དགོ་པའི་་ཉོགས་བཤད་ མང་རབས་ཅིག་ བསགས་ཏེ་ལུས་ནུག། 
འབྲེལ་གནད་ཚུ་ མགུ་རྙོགས་དྲགས་ཡོད་མི་དང་ མི་སྟོབས་མ་
ལང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བསགས་ཏེ་ལུས་མི་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་
ལུ་ དོ་འགྲན་སྦོམ་འདུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ནང་སྡོད་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ བརྡ་དོན་ཁ་
སྐོང་ བདེན་དཔྱད་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ ཧ་ལམ་ཅིག་ སེལ་ཚུགས་ཅི། 
འདས་པའི་སྙན་ཞུའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ལག་ལེན་དེ་ མཁོ་སྒྲུབ་
དང་ མི་སྟོམས་ལཱ་སྡེའི་ནང་འཐབ་པ་མ་ཚད་ དུས་ཅི་ ས་ཆའི་
ལཱ་སྡེ་ནང་འབད་ཡི། དུས་མཐུན་ལག་ལེན་སྐོར་ ཐིག་ཁྲམ་ ༦.༡ 
ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།   
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ཨང་། ལཱ་སྡེ། དུས་ཡུན་/ལོ།
བསགས་ཏེ་ལུས་
པའི་ཉོགས་བཤད་
གྲངས།

ཐོན་འབྲས།

༡
མཁོ་སྒྲུབ་དང་ 
བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་སྡེ།

༢༠༠༦-༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༣ པ་ཚུན། ༤༠༡

༢༦༥ _ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད།
༢༧  _ ཞིབ་དཔྱད་རུང་བ།
༣༠  _ ནན་ཞིབ་རུང་བ།
༣༦  _ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད།
༤༣  _ ཕྱིར་འབུད/གཞི་མཛོད་ནང།

༢

མི་སྟོབས་གོང་
འཕེལ་དང་
འཛིན་སྐྱོང་།

༢༠༠༧-༢༠༡༤ ༢༥༦

༤༢  _ ཞིབ་དཔྱད་རུང་བ།
༣༥  _ ནན་ཞིབ་རུང་བ།
༡༠༤ _ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད།
༧༥  _ ཕྱིར་འབུད་/གཞི་མཛོད།
༢༣༥ _ མཇུག་བསྡུ་ཡོད།
༢༡  _ བསྣར་ལུས།

༣ ས་ཆའི་ལཱ་སྡེ། ༢༠༠༦-༢༠༡༤ ༣༤༩

༡༦༣ - ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད།
༥༥  - མཇུག་བསྡུ་ཡོད།
༥༨  - ཞིབ་དཔྱད་འབད་བཞིན་ཡོད།
༧༣  - བསྣར་ལུས།

ཐིག་ཁྲམ་༦.༡: མཁོ་སྒྲུབ་དང་ མི་སྟོབས་ ས་ཆའི་ལཱ་སྡེ་ནང་གི་ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ།

བསགས་ཏེ་ཡོད་མི་ ལྷག་ལུས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ནང་སྡོད་བསྐྱར་ཞིབ་
དང་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་ བདེན་དཔྱད་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་
ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༦ པའི་ནང་འཁོད་ བསགས་
ཏེ་ལུས་མི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་དང་ ངེས་གཏན་
དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ཨིན།

པར་རིས་ ༦.༩ གིས་ ཞིབ་དཔྱད་རུང་བའི་ ཉོགས་བཤད་
བསྡོམས་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་དང་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༣ པ་ཚུན་ ཉོགས་བཤད་ཐོབ་པའི་གྲངས་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། ཞིབ་
དཔྱད་གྲུབ་པའི་ཉོགས་བཤད་དང་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྲངས་ ༢ 
རྟགས་མི་མཐུན། དེ་ཡང་ འབྲེལ་གནད་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ འབྲེལ་
བ་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ གཅིག་ཁར་བསྡབས་ཏེ་ ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ཡི། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་
པའི་ རྩོད་རྙོགས་ཚུ་གི་བཅུད་དོན་ ཐིག་ཁྲམ་ ༦.༢ ནང་བཀོད་
དེ་ཡོད།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་རྙོགས་ 
༡༨ སོྤྲད་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ༡༥ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གོ་རིམ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་དང་ ༢ རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་ དེ་
ལས་ ༡ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ལུ་བཏང་ཡོད།

 ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོན་འབྲས།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དགོས་དོན་དེ་ཡང་ ༼༡༽ ཉེས་འཛུགས་དེ་ཚུ་ 
ཁུངས་ལྡན་ཨིན་ན་མེན་བལྟ་ནི་དང་། ༼༢༽ ཁུངས་ལྡན་ཨིན་པ་
ཅིན་ དེའི་ངོས་ལན་ལུ་ དང་ལེན་ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན་ གྲོས་
ཐག་གཅད་ནི་དོན་ལུ་ཨིན། འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་
ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ངོས་ལན་གྱི་དང་ལེན་
དེ་ དབྱེ་ཁག་ ༣ ལུ་བགོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་
ལུ་གཏང་ནི། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ལུ་གཏང་ནི། སྤྱི་འབྲེལ་གྲོས་
འདེབས་བཀོད་ནི་ཚུ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་འབད་རེ་འབད་ཚེ་ རྩོད་
བཤེར་ལུ་ཐུག་དགོཔ་མེདཔ་འདི་ ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེ། ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ཚརཝ་དང་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཅིན་ རྩོད་

དོན་ཚན་ ༦ པ།
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ལོ།

ཞིབ་དཔྱད་༼གྲངས༽ རྩོད་བཤེར། ༼གྲངས༽
ལྷན་ཁག་
ལུ་བཏང་
བ།༼གྲངས༽

རྩོད་
རྙོགས་
སྤྲོད་པ།

བསྣར་ལུས/
བྱ་རིམ་ཐོག།

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་
ཁྱབ་ཡིག་
གིས་
བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་
ངང་།

རྩོད་བཤེར་
འབད་
བཞིན་པ།

འཁྲུན་ཆོད་
གྲུབ་པ།

ཉེས་
འཛུགས་
གྲུབ་པའི་
མི་ངོ་
གྲངས།

ཉེས་ཁྲིམས་
བཀལ་ཡོད་
པའི་མི་ངོ་
གྲངས།

ཉེས་མེད་
བཏང་
བའི་མི་ངོ་
གྲངས།

རྩོད་
རྙོགས།

མི་
ངོ།

༢༠༠༦ ༩ ༠ ༠ ༠ ༨ ༡༠༣ ༡༧ ༨༦ ༡ ༢༨

༢༠༠༧ ༢༠ ༠ ༠ ༠ ༨ ༤༦ ༣༦ ༡༠ ༡༢ ༣༣

༢༠༠༨ ༢༡ ༠ ༠ ༠ ༡༡ ༣༤ ༢༣ ༡༡ ༩ ༢༦

༢༠༠༩ ༢༠ ༡ ༠ ༣ ༦ ༣༢ ༢༣ ༩ ༩ ༢༠

༢༠༡༠ ༡༥ ༡ ༠ ༠ ༩ ༢༩ ༢༨ ༡ ༥ ༡༢

༢༠༡༡ ༡༣ ༢ ༣ ༠ ༤ ༢༢ ༢༡ ༡ ༣ ༧

༩༠༠

༧༠༠

༦༠༠

༥༠༠

༤༠༠
༤༩༨

༧༩༡

༣༣༦

༤༧
༩ ༢༠ ༢༡ ༢༠ ༡༥ ༡༣ ༡༤ ༡༢ ༡༣

༢༠༡༡ ༢༠༡༢ ༢༠༡༣ ༢༠༡༤༢༠༠༦ ༢༠༠༧ ༢༠༠༩༢༠༠༨ ༢༠༡༠

༩༧
༣༦ ༧༧ ༤༥

༡༢༢ ༡༠༨
༥༦ ༤༧

༤༡༨
༣༧༥

༤༥༨
༤༡༥ ༣༩༣

༣༣༦
༣༠༠

༢༠༠

༡༠༠

༠

༨༠༠

སྤྱི་ལོ།

ཉོག
ས་
བཤ

ད་གྲ
ངས
།  

ཉོགས་བཤད།

པར་རིས་ ༦.༩: ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་རུང་བའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྲངས་དང་ དེའི་ནང་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་ཚར་བའི་གྲངས། ༼༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པ་ཚུན།

ཐིག་ཁྲམ་ ༦.༢: སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པ་ཚུན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་བཅུད་དོན་/
གནསསྟངས།

ཞིབ་དཔྱད་རུང་བ།  

ཉོགས་བཤད་ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ཡོདཔ།  
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༢༠༡༢ ༡༤ ༤ ༣ ༠ ༤ ༢༥ ༢༡ ༤ ༣ ༦

༢༠༡༣ ༡༢ ༤ ༢ ༢ ༢ ༡༡ ༡༡ ༠ ༢ ༢

༢༠༡༤ ༡༣ ༡༠ ༠ ༢ ༠ ༠ ༠ ༠ ༡ ༠

༢༠༡༥/༣ ༥ ༥ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠

བསྡོམས ༡༤༢ ༢༧ ༨ ༧ ༥༢* ༣༠༢ ༡༨༠ ༡༢༢ ༤༥ ༡༣༤

རྙོགས་དེ་ སྒོ་བསྡམ་ཨིན།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་རྙོགས་ 
༡༨ སྤྲོད་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ༡༥ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གོ་རིམ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་དང་ ༢ རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་ 
དེ་ལས་ ༡ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ལུ་བཏང་
ཡོད།

རྩོད་བཤེར་ཕྱིར་གཏང་།

རྩོད་རྙོགས་ཅིག་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚརཝ་ད་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་
ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༡༢༨ དང་ རྩོད་བཤེར་
ཕྱིར་གཏང་ལམ་སྟོན་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྒྲུབ་བྱེད་
ལངམ་ཡོད་མི་དང་ རྩོད་བཤེར་དེ་གིས་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་
ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ 
གཏངམ་ཨིན། དེ་ལུ་བཏང་མི་རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་
ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་བཤེར་རུང་བ་
ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། རྩོད་རྙོགས་
ཚུ་བཏང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་བའི་ཁར་ 
དགོས་མཁོ་ཡོད་སར་ དོགས་སེལ་འབདཝ་ཨིན། རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ རྩོད་བཤེར་པ་ཚུ་ལུ་
སྤྲོད་དེ་ ཁོང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ལུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ལང་མི་ལང་དང་ 
ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་འོས་བབ་ རྩོད་བཤེར་དེ་གིས་ མི་མང་གི་མཐའ་
དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་ཚུ་བལྟཝ་ཨིན།
 
ཐིག་ཁྲམ ༦.༢ ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པ་ཚུན་ 

རྩོད་རྙོགས་ ༡༤༢ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ས་ལས་ ༡༢༢ མཇུག་བསྡུ་
ཡོདཔ་དང་ ༣༠ བསྣར་ལུས་ ཡང་ན་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་
ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་མི་ ༡༡༢ ཀྱི་གྲས་ལས་ ༧༣ རྩོད་
བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་བཏང་ཡི། 
དེའི་གྲས་ལས་ རྩོད་རྙོགས་ ༦ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
གིས་ རྩོད་བཤེར་མི་རུང་བའི་གྲངས་སུ་བརྩིས་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལོག་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ རྩོད་བཤེར་གྱི་ཚད་
དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༢ ཨིན་མས། ༼༧༣ ལས་ ༦༧༽ ཨིན་རུང་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལོག་བཏང་བའི་གྲས་ལས་ 
རྒྱལ་པོའི་ཞིང་གི་རྩོད་རྙོགས་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ རྩོད་བཤེར་འབད་ཡི། དེ་བརྩི་བ་ཅིན་ རྩོད་བཤེར་གྲུབ་པའི་
ཚད་གཞི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༣ ཨིན་མས། ༼༧༣ ལས་ ༦༨༽ 
བརྩོད་བཤེར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་ཡང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
ལུ་བཏང་བའི་གྲས་ལས་ རྩོད་བཤེར་གྲུབ་པའི་བརྒྱ་ཆ་ཨིན། 

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ 
རྩོད་གཞི་་ ༦༧ ལེན་ས་ལས་ ༥༡ རྩོད་བཤེར་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
༡ གི་འཁྲུན་ཆོད་ ཕར་འགྱངས་དང་ ༧ རྩོད་བཤེར་གྱི་རིམ་སོ་
སོའི་ནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ༨ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་འདུག། རྩོད་གཞི་ ༥༡ ལུ་ ཁྲིམས་
འདུན་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་མིའི་ནང་ལས་ མི་གྲངས་ ༡༨༠ 
འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ རྩོད་གཞི་ ༤༧ ལུ་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་
ཁྲིམས་དང་ མི་གྲངས་ ༡༢༢ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རྩོད་གཞི་ ༤ 
ཉེས་རྩོད་ལས་ ཉེས་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ བདག་སྐྱོང་གི་འཐུས་
ཤོར་བྱུང་བའི་ ཉེས་བྱ་བཀལ་ནུག།  རྩོད་གཞི་སྤྱི་བསྡོམས་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་མི་ཚད་གཞི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༢ ༼ 
༥༡ ལས་ ༤༧༽ ཨིན་མས། ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་པའི་ཚད་གཞི་དེ་
ཡང་ རྩོད་གཞི་བསྡོམས་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ འཁྲུན་ཆོད་
གནང་མི་ལས་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་པའི་ གྱངས་ཁ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་བཏོནམ་ཨིན། 

དྲན་གསོ་: * རྩོད་རྙོགས་ ༡ གི་འཁྲུན་ཆོད་ཕར་འགྱངས་གནང་ནུག།།

དོན་ཚན་ ༦ པ།
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བདག་སྐྱོང་གི་ དང་ལེན་དོན་ལུ་ཕྱིར་གཏང་།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་
དོན་ཚན་ ༡༣༧ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩོད་བཤེར་འབད་ནིའི་ སྒྲུབ་
བྱེད་ལངམ་མེད་རུང་ བདག་སྐྱོང་གི་སྐྱོན་ཆ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐབས་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་
དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་གཏངམ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དང་ལེན་
འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ 
གཏང་དགོཔ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༦.༢ ནང་བཀོད་པ་ལྟར་དུ་ རྩོད་རྙོགས་ ༡༡༢ ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ཚར་བའི་གྲས་ལས་ ༤༥ ༼ཞིབ་དཔྱད་གྲུབ་པའི་
རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠༽ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ལུ་བཏང་ཡི། དེ་
ཡང་ལམ་ལུགས་ནང་ བདག་སྐྱོང་གི་དཀའ་ངལ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡོདཔ་
ལས་ འཇོན་ཐངས་དང་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ངེས་གཏན་
ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ མི་མང་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་
ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་ཨིན་མས། 

སྤྱི་འབྲེལ་གྲོས་འདེབས།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཆན་མའི་
དོན་ཚན་ ༢༥ གིས་ འགན་དབང་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆ་
ཤས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་འབྱུངཉེན་ཡོད་པའི་ སྲིད་བྱུས་
དང་ བྱ་སྲོལ་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ མི་མང་ལུ་ དྲན་ཚོར་དར་
ཁྱབ་གཏང་ནི་ ངན་ལྷད་ལས་འཛེམ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་
ཕུལཝ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་འབྲེལ་
གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འདིའི་དོན་ཚན་ 
༤ པའི་ ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།

སླར་ལེན།

“སླར་ལེན་འབད་ནི་མེད་ན་ ཉེས་ལས་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ཉེས་
ཁྲིམས་འབག་པའི་ཤུལ་ལུ་ ངན་ལྷད་འབད་དེ་ཐོབ་པའི་ གྲུབ་
འབྲས་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་དེ་ སྤྲོ་ཉམས་སྟོན་སྡོད་འོང་།” ༼མི་དབང་

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ། ༡༩༨༥༽

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་བདའ་ཟུན་མི་ ངན་ལྷད་ལས་ཐོབ་པའི་
ཁེབ་སང་ཚུ་ རྩོད་བཤེར་ཕྱིར་གཏང་གི་སྐབས་ལུ་ སླར་ལོག་
བཙུགས་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་བྱིནམ་ཨིན། ངན་ལྷད་ལས་ཐོབ་
པའི་ ཁེབ་སང་ཚུ་ ལོག་བཙུགས་དགོ་མི་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་
ནིའི་ ལག་ཆས་ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཁེབ་སང་སླར་ལེན་འདི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ ཁྲིམས་འགལ་ལས་ཐོབ་མི་ 
ཁེ་ཕན་ཚུ་སྤྱོད་ཐབས་བྲལ་བ་ལས་ ངན་ལྷད་ལས་འཛེམ་བཅུག་
མི་ཅིག་ཨིན། 

པར་རིས་ ༦.༡༠ གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༤ ཚུན་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་
རྩོད་རྙོགས་ནང་ལས་ སླར་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། ད་
ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ངན་ལྷད་རྩོད་གཞི་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༣༩ སླར་ལོག་བཙུགས་དགོ་པའི་ བཀའ་
རྒྱ་གནང་ནུག། སླར་ལེན་མང་ཤོས་ ༼ཧ་ལམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡༠༠༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ བསམ་རྩེ་
ས་གཏེར་གྱི་ རྩོད་གཞི་ནང་ལས་ཨིན་མས། བསམ་རྩེ་ས་གཏེར་
རྩོད་གཞི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་ རྩོད་བཤེར་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ 
མཐར་ཐུག་གི་འཁྲུན་ཆོད་དེ་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ལུ་གནང་ནུག། ད་ཚུན་གྱི་བརན་ དངུལ་བསྡོམས་
ཀྱི་ཆ་ཤས་སྦོམ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༧ དེ་ཅིག་ ད་རུང་ སླར་
ལེན་འབད་དགོཔ་ ཡོད།  

ཁེབ་སང་སླར་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་
ཏེ་ཡོད་པའི་ རྩོད་གཞི་ལ་ལོ་ཅིག་ རྩོད་བཤེར་འབདབའི་བསྒང་
ཡོད། དེའི་གྲས་ལས་གཅིག་ ཨེསི་ཌི་ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་སོལ་ལས་
སྡེའི་ རྩོད་གཞི་དེ་ཨིན། ༼སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
ཡི༽ དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༤༤༡,༨༢༧,༧༡༩.༣༠ སླརལེན་འབད་དགོ་
པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལས་ འོག་མའི་ཁྲིམས་འདུན་ཚུ་གིས་ དངུལ་
ཀྲམ་ ༡༦,༧༡༧,༡༦༢.༠༠ སྤྲོད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག། 
རྩོད་གཞི་དེ་ ད་ལྟོ་མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་
འབད་དེ་འདུག། 

དངུལ་སླར་ལེན་གྱིས་ཚད་པར་ ས་ཆ་ཡང་ སླར་ལེན་འབད་
ནི་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་་༩ འི་རིང་ལུ་ ༼ ༢༠༠༦ ལས་ 
༢༠༡༤༽ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ ཨེ་ཀར་ ༡༧༨ 
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སླར་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བདའ་ཟུན་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ མང་ཤོས་
ཅིག་ ངང་ལམ་དང་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་གི་ ས་ཆའི་རྩོད་རྙོགས་ཚུ་
ལས་ཨིན། ས་ཆ་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ སླར་ལེན་འབད་ཡོད་རུང་ ལ་ལོ་
ཅིག་ ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་འདུག། ཐིམ་ཕུག་
གི་ས་ཆའི་རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ལས་ཡང་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ སླར་
ལེན་འབད་དགོཔ་ མངམ་འཐོན་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཞིབ་དཔྱད་
འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། 

འདས་པའི་རིང་ཕུལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་
དེ་ལུ་ དོ་འགྲན་སྦོམ་འདུག། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་
ཐེངས་ ༡༣ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་ བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་
མི་ ལས་སྡེ་དང་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ ཁ་གསལ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་

སླར་ལེན། ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༤ ཚུན།

པར་རིས་ ༦.༡༠: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ༼ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༤༽ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ རྩོད་གཞི་ཚུ་ལས་ སླར་
ལེན་གྱི་ཁ་གསལ།

བསྡོམས། ༼དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་༽

༢༠༡༤

༢༠༡༤

༢༠༡༤

༢༠༡༤

༢༠༡༤

༢༠༡༤

༢༠༡༤

༢༠༡༤

༢༠༡༤ ༠.༣༥

༣.༣༡

༠.༩༡

༥.༣༡

༡༡.༣༩

༡༠༣.༥༢

༢༠.༠༠ ༤༠.༠༠ ༦༠.༠༠ ༨༠.༠༠ ༡༠༠.༠༠ ༡༢༠.༠༠

༤.༥༣

༨.༡༠

༡.༣༥

སྤྱི་
ལོ།

མས། མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་ རྩོད་གཞི་ཆ་མཉམ་གྱི་ ཐོ་ཡིག་སོ་
སོ་ཅིག་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཕུལ་ནི་ཨིནམ་མ་
ཚད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་ནང་ཡང་ བཀལ་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན། གོང་ལུ་སྟོན་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ ལོ་ངོ་གསུམ་ལང་རུང་ ས་གཏེར་རྩོད་གཞི་ལས་བརྟེན་
པའི་ སླར་ལེན་འབད་དགོཔ་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༧ དེ་ཅིག་ བསྣར་
ལུས་སྦེ་འདུག། དེ་ལུ་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩ་

འགེངས་ནི་འབད་དོ། ས་ཆ་སླར་ལེན་གྱི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ཡིག་
ཐོག་ལུ་ཀྲིག་ཀྲི་ཡོད་རུང་ ས་ཁོངས་ནང་ ཉེས་ཅན་མི་ངོ་ཚུ་གི་
ཁྲམ་སའི་གྲས་ལས་ བཏོག་བཏང་ག་མ་བཏང་ གཏན་གཏན་མི་
ཤེས་པས། དེ་གིས་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ས་
ཁོངས་ནང་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་

དོན་ཚན་ ༦ པ།



ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

151

འབད་ཡི། མ་གཞི་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དེ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་ཁུར་མེན། ཨིན་རུང་ སེམས་
ཀྱི་འཁྲི་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཐབས་མེད་འབད་དགོཔ་བྱུང་མི་གིས་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ནུས་ཤུགས་བརྩིས་པའི་ འབྱུང་
ཁུངས་ཚུ་ བརླགསཔ་བཅུགཔ་ཨིན་མས།

 རྩོད་རྙོགས་ཚུ་གི་གཙོ་བཏོན།

ཐིམ་ཕུག་གི་ ས་ཆའི་རྩོད་རྙོགས་ནང་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ངན་ལྷདརྩོད་

རྙོགས།

རྒྱབ་ཁུངས།

སོ་ནམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོདམི་ འབྲུག་བཟུམ་མའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་
འདིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་བཟོ་ནི་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཉེན་སྲུང་
དོན་ལུ་ ས་ཆ་འདི་ བདོག་གཏད་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། བཟའ་
ཚང་མང་ཆེ་བ་ཅིག་ལུ་ ལགཔ་བཟུང་སའི་ བདོག་གཏད་ངོ་མ་རང་ 
ཕ་ཞིང་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན། གལ་གནད་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་
གཞུང་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་པ་ 
འགོ་བཙུགསཔ་ལས་བཟུང་སྟེ་ ལས་རིམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ ས་ཆའི་
བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་དེ་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་ 
༡༩༦༡ ལས་ ༡༩༦༦ གི་བར་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ས་ཆ་ཧྲིལ་
བུམ་ ལྕགས་ཐག་གིས་འཇལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༦-༡༩༧༢ ཀྱི་
བར་ན་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ ས་ཁྲམ་གནང་ནུག། ཤུལ་ལས་
ཁྲམ་དེ་ཚུ་ ཐོ་དེབ་སོ་སོ་ཅིག་ནང་ཕབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁྲམ་སྦེ་
བཞག་ནུག། ད་རེས་ནངས་པར་ ཁྲམ་དེ་ཚུའི་རྩ་ཆེ་ཧིང་དང་ དེ་
ནང་བཀོད་མི་ ས་ཚན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྲམ་དེ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་
བཞག་ཁྲམ་ ཡང་ན་ ཨེ་ཀར་ཁྲམ་ཟེརསླབ་ཨིན། ས་ཆའི་བདག་
དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁུངས་གཏན་དང་ བདེན་སྦྱོར་གྱི་ཡིག་ཆ་
ངོ་མ་ ཁྲམ་དེ་ཚུ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༥༢ 
པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ དེང་དུས་ཀྱི་
འཕྲུལ་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འབད་ནུག། 
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཚུན་ཚོད་ འཕྲོ་མཐུད་མི་ ས་འཇལ་དེ་ལུ་ ས་
འཇལ་ཁ་གསལ་ ཡང་ན་ ཀེ་ཌེསི་ཊཱལ་ས་འཇལ་ ཟེར་སླབ་ཨིན་
མས། ས་འཇལ་དེ་གིས་ འགོ་དང་པར་ ས་ཆ་ཚུའི་སབ་ཁྲ་བཟོ་
ནུག། དེའི་རྗེས་སུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ 
ཚོགས་ཐེངས་ ༥༨ པའི་ནང་ལས ས་ཆ་ཐེབས་ཐོན་མི་ཚུ་ ཧ་གོ་

ཐབས་ལུ་ ད་རུང་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་ཆོད་
ཅིག་གནང་ནུག། དེ་གིས་སྦེ་ ༡༩༩༧ ལས་ ༢༠༠༣ གྱི་བར་ན་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ལུ ས་ཁྲམ་གསརཔ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ས་འཇལ་
སབ་ཁྲ་ ཡང་ན་ ཀེ་ཌེསི་ཊཱལ་ སབ་ཁྲ་ཚུ་ ཕྱག་བཞག་ཁྲམ་ 
ཡང་ན་ ཨེ་ཀར་ཀྲམ་ཚུ་དང་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་སྟེ་ བདེན་སྦྱོར་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་སྐབས་ལུ་ དེང་དུས་ཀྱི་ས་འཇལ་འཕྲུལ་
ཆས་དང་ ཐབས་རིག་དྲག་ཤོས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཀེ་ཌེསི་
ཊཱལ་ སབ་ཁྲ་དང་ ས་ཁྲམ་ཚུ་ ཌི་ཇི་ཊཱལ་གྱི་ཐོག་ལུ་བཀོད་ནུག། 
ས་འཇལ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་ མི་ངོ་ཚུ་གིས་འཆང་བའི་ས་ཆ་
ཚུ་ བདེན་སྦྱོར་འབད་དེ་་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཁྲིམས་མཐུན་ཡོདཔ་ 
བཟོ་ཐབས་ལུ་ཨིན། 

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ཚོགས་ཐེངས་ 
༧༠ པའི་ནང་ལས་ ས་ཁྲམ་ཚུ་ ཁྲམ་འཆང་མང་མི་སྡོད་སའི་རྫོང་
ཁག་དེ་ནང་ གཅིག་བསྡོམ་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་ཆོད་གནང་ནུག།  
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལས་ ལཱ་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག། དེ་གི་སྐབས་
ལུ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་དང་ ས་ཁྲམ་འགོ་
དཔོན་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁག་དེའི་འོག་ལུ་མེན་པའི་ ས་ཁོངས་ཅིག་
ལུ་ “ཐད” ཟེར་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ རྫོང་ཁག་དེའི་འོག་ལུ་ཚུད་
པའི་ ས་ཁོངས་ཅིག་ལུ་ “ཐིམ” ཟེར་བཀོད་ནུག། 

ཁྲོམ་ཚོགས་ལུ་འགྱུར་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ས་
ཆའི་གནས་གོང་ཡརའཕར་འགྱོཝ་ལས་ ས་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་ 
ཉོགས་བཤད་ཡང་ ཡར་འཕརསོང་ནུག། ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ 
འགོ་བཙུགས་མི་ ཐིམ་ཕུག་གི་ས་ཆའི་རྩོད་རྙོགས་དེ་གིས་ ས་
ཆའི་བདག་སྐྱོང་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་དང་ མགུ་ཟིང་ཚུ་ ག་
དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཧ་ཚུགས་པས། མི་མང་གིས་ བློ་གཏད་
དེ་ བསྐོ་བཞག་འབདམི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་དབང་ཆ་
དང་ གོ་གནས་ཚུ་ ལོག་སྤྱོད་འབད་དེ་ སྒེར་དོན་ལུ་སྤྱོད་ནུག། 
དབང་ཆ་ལོག་སྤྱོད་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དོན་གྱི་གོ་སྐབས་ ལོག་
སྤྱོད་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ཚུ་ གཡོ་སྒྱུའི་སྒོ་ལས་ མི་ངོ་
སོ་སོའི་ མིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པ་ གཤམ་གསལ་བཟུམ་ཨིན།
 

གཡོ་སྒྱུའི་སྒོ་ལས་ ས་ཆ་བདག་བཟུང་འབད་ཐངས། 

ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་ནང་གི གཡོ་སྒྱུ་དང་ ངནལྷད་ཚུ་ རྣམ་པ་སྣ་
ཚོགས་ཡོད་རུང་ ངོ་མ་རང་ དེ་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ ལེ་ཤ་ཅིག་ 
ཁ་མཐུན་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ས་འཇལ་ནང་ འབྲེལ་བ་
ཡོད་མི་ ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་མངའ་འོག་
གི་ ས་ཆའི་གནས་སྟངས་ ཧ་གོཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཚོང་འབྲེལ་
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ཐོག་ལུ་ མགྱོགས་པར་ཁེབ་སང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ ས་འཇལ་པ་དང་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་
ཚུ་དང་ གཡོ་མཐུན་འབད་དེ་ རྒྱལཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ཚུ་ བདག་
བཟུང་འབད་ནུག། 

ལས་འཆར་དེ་ནང་ ས་གནས་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༠༨༠ 
གྱི་གྲངས་ནང་ “ཐད་-ཐིམ” ཟེར་སོ་སོ་བཀོད་པའི་སྐབས་ བདག་
མེད་ལུས་མི་དང་ ས་ཁྲལ་མ་བཏབ་པར་བཀོ་བཞག་མི་ སའི་ཇོ་
བདག་བྲོས་བྱོལ་སོང་མི་ ཚེ་ལས་འདས་མི་ ཡང་ན་ རྗེས་འཛིན་
པ་མེད་པའི་ ཕྱི་མི་ཚུ་གི་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ནུག། 
དེ་ལས་ཁོང་རའི་ཨ་ལུ་དང་ ཉེ་ཚན་ འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་དང་ཁ་
མཐུན་ཏེ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ཁྲམ་འཆང་མི་ཚུ་གི་ ཉེ་ཚན་ཨིན་རྫུས་
བཏབ་སྟེ་ ས་ཆ་ཚུ་ཁོང་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྤོ་སོར་འབད་ནིའི་ 
ལས་སྦྱོར་འཐབ་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་གཡོ་སྒྱུ་དེ་ནང་ མཐར་ཐུག་
ལུ་ ས་ཁྲམ་བདེན་དཔྱད་དང་ སྤོ་སོར་འབད་ནི་ལུ་ ས་འཇལ་པ་
དང་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོཔ་བྱུང་ནུག། མི་
མང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ བཟའ་ཟླ་དང་ ཨ་ལུ་ ཉེ་ཚན་ཚུ་གིས་ 
ཉོ་མི་དང་བཙོང་ཨིནཔའི་ རྫུས་ཚབ་འབད་ནུག། གཡོ་སྒྱུའི་སྒོ་
ལས་ ས་ཆ་བདག་བཟུང་དང་ ཁྲམ་སྤོ་སོར་ཚུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
ས་ཆ་དེ་ཚུ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ཐོཔ་པའི་དངུལ་ཚུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་ རྩ་བོ་ཚུ་གི་བར་ན་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནུག། 

འདས་པའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་ཁྲམ་དགོ་མི་
ཅིག་གིས་ རྩ་བོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ནང་འཁོད་ཉོ་བཙོང་གི་གན་རྒྱ་
ཅིག་བཟོ་སྟེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་མས། ཁྲིམས་
འདུན་གྱིས་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་
དང་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལས་ བདེན་དཔྱད་ལེནམ་ཨིན་མས། 
འཁྲུན་ཆོད་མ་བཏོན་པའི་ཧེ་མ་ ཉག་ཉོགས་དང་དཀའ་ངལ་ 
འཐོན་མི་འཐོན་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ བཀག་
བཞགཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཉག་ཉོགས་མེད་པ་ཅིན་ འཁྲུན་ཆོད་
བཏོན་ཏེ་ ས་འཇལ་དང་ས་ཁྲམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷན་ཁག་ དེ་
བསྒང་གི་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ལུ་གཏངམ་ཨིན་མས། འཁྲུན་ཆོད་
ཐོན་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆ་འཇལ་ཏེ་ ཕྱག་བཞག་ཁྲམ་ནང་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ རང་སོའི་རྫོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་གི་ ས་ཁྲམ་ཚུ་
ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན་མས། 

བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ནང་ དགག་བཤེར་དང་ ཚད་མཉམ་གྱི་
ཐབས་ལམ་ དེ་ཅིག་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མིའི་ནང་ ཁྲིམས་

འདུན་ལུ་ཕུལ་མི་ ཡིག་ཆ་དེ་ཚུ་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ བརྡ་དོན་རྫུས་
མའི་ཐོག་ལས་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ ས་ཆ་བཙོང་མི་
དང་ ཉོ་མིའི་བར་ན་ ཉེ་འབྲེལ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ སྟོང་མར་བྱིན་
པ་ ཡང་ན་ སྐལཝ་བགོ་བཤའ་སྦེ་ བྱིན་པའི་ཐོག་ལུ་ སྤོ་སོར་
འབད་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ རྫུན་བཤད་ཐོག་ལས་ སྤོ་སོར་འབད་
ནི་དེ་ཡང་ ཤེས་བཞིན་དུ་ སྤོ་ཁྲལ་ལས་ཟུར་ཐབས་ལུ་ འབདཝ་
ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་གི་ ཁྲམ་སྤོ་སོར་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་
ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཡང་ཨིན་མས།

སྤྱིརབཏང་ངན་ལྷད་ཀྱི་ རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ནང་མཐོང་དོ་བཟུམ་ ས་
ཆའི་བདག་སྐྱོང་ནང་གི་ངན་ལྷད་ཚུ་ཡང་ ཁེབ་སང་གི་དབང་ལུ་
ཐལ་མི་ གནོད་འགེལ་བ་ ༼ས་གནས་འགོ་ཁྲིདཔ་ {རྒཔོ་ 
དམངས་མི་ ཚོགསཔ} དང་ ས་འཇལ་དང་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་
༽ ཚུ་གིས་ འགོ་ཁྲིད་འབདཝ་ཨིན་མས། དགག་བཤེར་དང་
ཚད་མཉམ་གྱི་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་
གཅིག་མ་གཏོགས་ དྲན་ཤེས་དང་ ལྟ་རྟོག་གི་ལཱ་འགན་ ཆུང་
ཀུ་ཚུ་ཡང་ མ་འགྲུབ་པར་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཚུལ་མཐུན་གྱི་
སྒོ་ལས་ ས་ཆ་འཇལ་ཏེ་ ཁྲམ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་
སྤྲོད་དེ་བཞག་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་དང་མི་སེར་གྱི་བློ་གཏད་ཚུ་ བསླུ་
བྲིད་འབད་དེ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ རང་དོན་ལུ་བརྩོན་ནུག། 
ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ སྐྱོན་གཙོ་བོ་གཅིག་ ག་ཅི་
འདུག་ཟེར་བ་ཅིན་ ས་ཁྲམ་བདག་འཛིན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་ 
ཉེན་སྲུང་ལངམ་མིན་འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ 
ས་ཁྲམ་སྤོ་སོརའབད་མི་ མང་ཤོས་ཅིག་གི་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ གཡོ་སྒྱུའི་
ཐོག་ལས་ འབྲི་བསུབ་དང་ གསར་བཙུགས་ ཡང་ན་ སྐྱོན་
ཞུགས་ བརླག་སྟོར་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ནུག། 
 
གནད་དོན་ཅིག་ནང་ ད་རེས་ནངས་པར་ ས་ཆའི་གཡོ་འཕྲུལ་ལེ་
ཤ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་ ས་གནས་
འགོ་ཁྲིདཔ་ཅིག་གིས་ མི་ཅིག་ལུ་ ཨེ་པཱལ་ལྡུམ་ར་ ཌིསི་ ༥༥ 
བཙོང་ནི་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་ནུག། དེ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་བརྒྱུད་
དེ་ སྟོང་མར་བྱིནམ་སྦེ་ སྤོ་སོར་འབད་ནུག། ཤུལ་ལས་ ས་
འཇལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕྱག་བཞག་ཁྲམ་ནང་ ཌིསི་ ༥ མ་
གཏོགས་མེདཔ་སྦེ་ བདའ་ཟུན་ནུག། ས་གནས་འགོ་ཁྲིདཔ་དེ་
གིས་ ས་འཇལ་པ་ལ་ལུ་དང་ དྲུང་ཡིག་ཅིག་དང་ཁ་བསྡོམས་ཏེ་ 
འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག། དྲུང་ཡིག་དེ་གིས་ ཁྲིམས་
འདུན་ལུ་ཡང་ ས་ཆ་བཙོང་མི་དེ་ལུ་ ས་ཆ་ཌིསི་ ༥༥ ཡོད་པའི་ 
བདེན་སྦྱོར་འབད་ནུག། 

དོན་ཚན་ ༦ པ།
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འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྟ་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་དང་ བག་
ཡེངས་ངང་ལུ་སྡོད་ནི་དེ་གིས་ཡང་ ལམ་ལུགས་ནང་ གཡོ་སྒྱུའི་
བྱ་སྤྱོད་ དར་ཁྱབ་འབྱུང་ནི་ལུ་ བློ་སོྟབས་བྱུང་ནུག། ས་ཁྲམ་འགོ་
དཔོན་ཚུ་གིས་ སྤྱོད་ངན་འཚུབ་དྲགས་ ལེ་ཤ་ཅིག་འབད་ཡོད་
པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་
རུང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཤེས་མཐོང་ཐོ་གལུ་ འབད་འབདཝ་མེན་
པའི་ ནོར་བ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ ནོར་བཅོས་འབད་བཞག་ནུག། དེ་
བཟུམ་མའི་ བག་ཡེངས་དང་སྣང་མེད་ཀྱི་ འགོ་ཁྲིད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངན་ལྷད་ལུ་ བརྩི་
དག་སྦོམ་ཅིག་ མིན་འདུག་མནོ་བའི་ བརྡ་མཚོན་ངན་པ་ཅིག་
བྱུང་ནུག། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འགོ་དཔོན་ཚུགིས་ ཁོང་རའི་དབང་
ཚད་ཚུ་ སྒེར་གྱི་ཁེབ་སང་དོན་ལུ་ ལོག་སྤྱོད་འབད་ནུག།

ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་འགོ་དཔོན་དང་ ས་གནས་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་བར་
ནའི་ ངན་མཐུན་དེ་ གཏང་ཟབ་སོང་ཡོད་རུང་ ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་
ལུས་ནུག། རེ་ཚེ་སྐབས་ ཁོང་རོའི་་སྟབས་ངེས་ཟློག་ནི་ལུ་ བདག་
སྐྱོང་གི་གྲོས་ཆོད་ནང་ཡང་ ངན་མཐུན་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནུག། དཔེར་ན་ ༢༠༠༣ ལུ་ གནས་རིམ་མཐོ་བའི་ 
ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ས་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་ 
ཁྲིམས་འགལ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནུག། 
ཞིབ་འབྲས་ཅིག་ནང་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ཅིག་གི་ ཨ་
པའི་མིང་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ སོག་ཤིང་ཨེ་ཀར་ ༤.༥༠ འབད་མི་
ཅིག་ ཕྱག་བཞག་ཁྲམ་ནང་ གཡོ་སྒྱུའི་སྒོ་ལས་ སྤང་ཞིང་ལུ་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ ཤུལ་ལས་ས་གནས་གཞན་ཅིག་ལས་ 
ས་ཚབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་ནུག། ཉེས་ལས་ཀྱི་
ཆ་ཤས་དེ་ རྩ་ལས་བདའ་མ་ཟུན་རུང་ མཐར་ཐུག་ལུ་ ས་ཆ་
དེ་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ལོག་སྤྲོད་དེ་ ས་ཚབ་དེ་གཞུང་བཞེས་བཏང་
ནུག། ཨིན་རུང་ ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ ས་གནས་འགོ་
དཔོན་དེ་གིས་ མཁས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཐོག་ལས་ ཁོ་རའི་ཉེ་ཚན་
ཅིག་གི་ ས་ཆ་ཌིསི་ ༩༢ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཁོར་
ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་འབག་མིའི་ཚབ་ལུ་ ཧེ་མའི་ས་ཚབ་ཨེ་
ཀར་ ༤.༥༠ དེ་ནང་ལས་ ཞུ་བཅུག་ནུག། ཞུ་བ་དེ་ ཚུལ་མིན་
བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ལས་འབད་ཡོད་པའི་གུ་ གནང་བ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ས་འཇལ་དང་ས་ཁྲམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ འགོ་དཔོན་གོངམ་གཅིག་
གིས་ རྒྱབ་སྣོན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ནུག། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཞིབ་དཔྱད་སྐབས་ལུ་ ཤུལ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་
འགོ་དཔོན་དེའི་ བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ༢༠༠༨ ལུ་ ས་
ཆ་ཌིསི་ ༩༠ གི་དོན་ལུ་ རྒུད་འཐུས་དངུལ་ བསྡུ་ལེན་འབད་

ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་སོ་སོ་ཅིག་ནང་ འགོ་
དཔོན་དེ་དང་ ས་གནས་འགོ་ཁྲིདཔ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་
ལས་ ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ འགོ་དཔོན་
དེ་ལུ་ས་ཆ་ཌིསི་ ༡༠ དང་ འགོ་ཁྲིདཔ་དེ་ལུ་ཌིསི་ ༡༣ ཁེ་ཕན་
ཐོབ་ནུག།

ས་གནས་གཞུང་དང་ ས་འཇལ་དང་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ 
དེ་བཟུམ་མའི་གཡོ་སྒྱུ་དང་ ངན་ལྷད་འབད་མི་དེ་ མི་དབང་འབྲུག་
རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢ 
ལུ་ ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་ལས་ 
འགལ་བ་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་ཡང་མི་དབང་མཆོག་གིས་ “མ་
འོངས་མི་རབས་ཀྱི་དོན་ལས་ ས་ཆ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་མི་
འཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་དང་འགོ་ལས་རང་ ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་
དང་ ས་ཆའི་དབྱེ་ཁག་སོར་ཏེ་ ཁྲམ་བཀོད་ནི་ཚུ་ནང་ དམ་དམ་
འབད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ། དེ་མ་ཚད་ ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་
གིས་ དྲན་པ་སྦོམ་བཏོན་ཏེ་ སའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་གནས་པའི་
ཐོག་ལས་ རྩྭ་འབོྲག་དང་ སོག་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཉོ་བཙོང་
འཐབ་པ་དང་ སྟོང་མར་བྱིན་པའི་ཐོག་ལས་ གཅིག་ལས་གཅིག་
གི་ མིང་ཐོག་ལུ་སོྤ་བའི་སྐབས་ ག་དེ་ཚུགས་ཚུགས་ དམ་དམ་
འབད་དགོ། ཁྱེད་ཀྱིས་སའི་དབྱེ་བ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་
ཐོན་པའི་སྐབས་ དཔེར་ན་ སྐམ་ཞིང་ལས་ ཆུ་ཞིང་ལུ་བསྒྱུར་
བཅོས་འབད་ནི་དང་ སྐམ་ཞིང་དང་ཆུ་ཞིང་ཚུ་ ལྡུམ་ར་ལུ་བསྒྱུར་
ནི་ཚུ་ནང་ དྲན་པ་བཏོན་དགོ།” ཟེར་བའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག།
 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རིག་ཤེས་ལྡན་པའི་དྲི་བ་དེ་ཡང་ 
“ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་ནང་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ངན་ལྷད་འདི་ ཐིམ་ཕུག་
ལུ་བྱུང་ཡོདཔ་བཟུམ་ འདི་རྐྱངམགཅིག་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ རྒྱལ་
ཡོངས་ནང་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིན་
ན།” ས་ཆའི་ལུ་བརྟེན་པའི་དྲི་བ་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ལུས་རུང་ ལན་གྱི་
ཐད་ལུ་ དཀའ་ངལ་སེལ་དགོཔ་འདི་ ངེས་གཏན་ཨིན། དེ་ཡང་ 
མི་དབང་མཆོག་གིས་ “འབྲུག་ལུ་ངན་ལྷད་འབྱུང་མི་དེ་ ང་བཅས་
ལུ་ དོ་འགྲན་སྦོམ་ཅིག་ཨིན། དོ་འགྲན་གྱི་ཆེ་ཆུང་དེ་ཡང་ ང་
བཅས་ཀྱིས་ ག་དེ་ཅིག་མགྱོགས་དྲགས་དང་ ག་དེ་ཅིག་སྒྲིང་སྒྲིང་
སྦེ་ དེ་ལུ་རྒྱབ་འགལ་འབད་ཐངས་ལུ་ རག་ལས་འོང་། ངན་ལྷད་
འདི་ལུ་ ད་ལྟོ་དང་ མ་འོངས་པ་ གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ས་སྒོ་རྩ་
ལས་མེད།” མི་དབང་མཆོག་གི་བཀའི་དགོངས་དོན་འགྲུབ་ནི་དང་ 
ངན་ལྷད་ལུ་རྒྱབ་འགལ་འབད་དེ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཁེ་གྱོང་
ཡོད་མི་ ཆ་མཉམ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ 
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་འདི་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔའདུག། རྒྱལ་ཡོངས་
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དེ་ ས་ཆའི་དབང་འཛིན་ལྟེ་བ་ཨིནམ་ལས་ 
བརྩོན་ཤུགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ས་ཆའི་
བདག་སྐྱོང་ནང་ འབྲེལ་བ་ཡོདམི་ མི་མང་གི་ལས་སྡེ་ ཆ་མཉམ་
གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རང་སོའི་འགན་ཁག་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་འབག་
དགོཔ་འདུག། ས་ཆ་འདི་ རྒྱུ་ནོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ གཙོ་བོ་ཅིག་
སྦེ་ མ་འོངས་འབྲུག་པའི་ མི་རབས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བདག་འཛིན་
འཐབ་དགོ་པ་ཅིན་ གེ་ར་གི་ཧོངས་ལས་ ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་དང་ 
འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་གྱི་ གནས་རིམ་ཆ་མཉམ་ལུ་ 
དྲན་ཤེས་སྦོམ་ བཏོན་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ གལ་ཆེ་བས།

ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་འབྲེལ་གནད། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༢༣ ལུ་ ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་
ཨེསི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༨ འགོ་འབྱེད་གནང་པའི་སྐབས་ མི་རྗེ་བློན་
ཆེན་གྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ངག་ཐོག་ལུ་སྦེ་ 
གཞུང་གིས་གློག་འཁོར་ཉོ་ནིའི་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་མི་དེ་ནང་ ཁེ་
ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་ འབྲེལ་གནད་ཡོད་ག་མེད་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
དགོཔ་སྦེ་ གསུངས་ཡི། དེ་ཚེ་རང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་
ཚང་ལས་ ཡིག་ཨང་ཨེསི་-༡༡/༡༥༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ངོ་
མ་སྦེ་ ཞིབ་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ གཞུང་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
དགོཔ་སྦེ་ བརྡ་དོན་ཐོབ་ཅི། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷནཚོགས་ཀྱི་ 
ཉོགས་བཤད་བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ ལས་སྦྱོར་འབད་
ཡི། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམལྷན་ཚོགས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་
ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་འབད་ནིའི་ འགན་དབང་
ཡོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་དེ་ཡང་ ཉེན་འཚུབ་
ཅན་གྱི་ གནད་དོན་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། དམངས་
གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་ཉེན་གྱི་ གནད་དོན་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་
ཡུལ་དེ་ དམིགས་དོན་ཧ་གོ་ནི་དང་ གཞུང་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་ཁ་
ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ མ་འོངས་པ་ནང་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་རྐྱབ་
ནིའི་ ཐབས་ཤེས་སྟོན་ཐབས་ལུ་ཨིན། དེ་ཡང་ ལུང་ཕྱོགས་འདི་
དང་ གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ སྲིད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ གཞུང་
སྐྱོང་ནང་འབྱུང་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དར་ཁྱབ་འབྱུང་མི་
བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ནང་ གཞུང་གི་གློག་འཁོར་སྲིད་བྱུས་དེའི་ ཕན་ནུས་
སྐོར་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་མི་དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་དབང་མེན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ཨ་རྟག་ར་ དེའི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གསར་གཏོད་དང་ 
རིག་གསར་གྱི་སེམས་ཤུགས་ལུ་ མི་གནོད་པའི་དྲན་པ་བཏོནམ་
ཨིན། ཨིན་རུང་ བྱ་བ་ག་ཅི་ལུ་ཐུག་རུང་ གསར་གཏོད་དང་ རིག་
གསར་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཀུན་སློང་དང་ ཉེན་ཁ་
ཚུ་ སྣང་མེད་སྦེ་ བཞག་ཐབས་མེད། དེ་མ་ཚད་ ཚོང་ཁྲོམ་ཆུང་ཀུ་
ཅིག་ནང་ སྒེར་སྡེའི་ཚོང་ལས་འཐབ་མི་ དག་པ་ཅིག་མ་གཏོགས་ 
མེད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱིའི་ཚོང་པ་ཚུ་གིས་ རང་བཞིན་གྱིས་
འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ཁོང་རའི་ཚོང་གི་གོ་སྐབས་ ཡར་དྲག་གཏང་
ནི་དེ་ཡང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ དཀའ་ངལ་
སེལ་དགོཔ་ཡོད། དེབཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ནང་ གཞུང་གི་
གྲོས་ཆོད་ཚུ་ དྭངས་གསལ་ཐོག་ལུ་ མི་མང་ལུ་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་
དེ་ གོ་སྐབས་ཚད་མཉམ་བཟོ་དགོ་པའི་ཁར་ ཚོང་ལས་ཚུ་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྭངས་གསལ་ཡང་དག་གི་
ཐོག་ལས་ འཐབ་དགོཔ་ཨིན། འབྲུག་ལུ་ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ 
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྒེར་སྡེ་ཚོང་ལས་འཐབ་མི་ཚུ་གི་ མཁས་
རིག་དང་མངོན་གསལ་ཚུ་དང་  སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་དབང་ཚད་
ཚུ་ ཕན་ཚུན་ག་བསྡུར་ཏེ་ བལྟ་བ་ཅིན་དྲག་ནི་མས།  

མི་མང་ལུ་ ཡར་འཕར་འགྱོ་བཞིན་པའི་ཚ་གྱང་ཅིག་ གྲོས་ཐག་
གཅད་ནིའི་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་དེ་ཨིན། དེ་ཡང་དྲང་སྤྱོད་དང་ 
ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་གྱི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ ངན་ལྷད་
ཟློག་ཐབས་ལུ་ གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་འདི་ཨིན། གནད་
དོན་འདི་ གེ་ར་གིས་ མཁྱེན་དགོ་པའི་ནང་ལས་ གཙོ་བོ་ གྲོས་
ཐག་གཅད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད་མི་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ལུ་ ཚད་
འཛིན་ཡོད་མི་ མི་མང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ མཁྱེན་དགོཔ་འདི་ 
ག་ནི་བ་གལ་ཆེ། མི་ངོ་རང་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ ཚོགས་
པའི་མཐའ་དོན་ ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་རུང་ སྲིད་དང་བདག་སྐྱོང་
གི་དབང་ཚད་ ལོག་སྤྱོད་འབད་མི་དེ་གིས་ མི་མང་དང་ སྒེར་སྡེའི་
ལས་སྡེ་ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་ཡོངས་ལུ་གནོདཔ་
ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གློག་འཁོར་བཙུགས་ནི་དེ་ བློན་ཆེན་གྱི་ཐུགས་
ལས་འཆར་བའི་ གནས་སྐབས་ཅིག་ཨིན་མས། དེའི་སྐོར་ལས་ 
དང་པ་རང་ བློན་ཆེན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ ༡༠ པའི་ནང་ 
ཕུ་ན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་གཞུང་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་སྤེལ་
ཁང་ནང་ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་གྲོས་གནས་ འགོ་འབྱེད་ཀྱི་གསུང་

དོན་ཚན་ ༦ པ།
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བཤད་ནང་ བཀོད་གནང་ནུག། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ པའིཚེས་ 
༡༨ ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ནང་ དེའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་
ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ ༦ པའི་
ཚེས་ ༡༩ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་སྙན་ཞུའི་ནང་ གཞུང་གིས་གློག་འཁོར ནང་འདྲེན་
འབད་ནིའི་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཀོད་ནུག།

དེ་ལས་ཚུར་ གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གློག་འཁོར་བཙུགས་
ནིའི་ ཐབས་ཤེས་ལེ་ཤ་བཏོན་ནུག། གཞུང་གིས་གློག་འཁོར་
རྙིངམ་ ༼བཀོལ་འཕྲོ༽ ནང་འདྲེན་འབད་བཅུག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
གློག་འཁོར་གྱི་ཚོང་སྡེ་ ནི་སཱན་ མོ་ཊར་ལས་སྡེ་དང་ ༼ཇ་པཱན༽ 
མ་ཧིན་ད་ར་ རེ་བ་གློག་འཁོར་ལས་སྡེ་ ༼རྒྱ་གར༽ དང་གཅིག་
ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནུག། ཁོང་
གིས་ནི་སཱན་ལིཕ་དང་ མ་ཧིན་ད་ར་རེ་བ་ཨི་ ༢༠ འགོ་འབྱེད་
འབད་བའི་གུ་ ནི་སཱན་ལིཕ་ ༣ འཁྱོསམ་སྦེ་ཐོབ་ནུག། ད་རུང་ 
མི་ཙུ་བི་ཤི་མོ་ཊར་དང་ ༼ཇ་པཱན༽ བི་ཨེམ་ཌབ་ལུ་ གུ་རུབ་ཨེ་
ཤི་ཡ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ ཁོང་གི་གློག་འཁོར་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
ནང་འདྲེན་འབད་ནིའི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སླབ་ནུག།

གཞུང་གིས་ གློག་འཁོར་ནང་འདྲེན་གྱི་ ཐུགས་ཐག་བཅད་དགོ་
མི་དེ་ བཙོག་རླུང་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་ མ་ལང་
པའི་དཀའ་ངལ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་
གྲས་ལས་ གཅིག་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ གློག་མེ་བཙོང་ཐོག་ལས་
ཐོབ་པའི་རུ་པི་ཚུ་ རྒྱ་གར་ལས་ ས་སྣུམ་ནང་འདྲེན་གྱི་དོན་ལུ་ 
གཏང་དགོཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཁེ་གྱོང་
ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་མ་འབད་བར་ ཐག་བཅད་
ཡོད་པའི་གུ་ རིན་གོང་གི་ཁེ་ཕན་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ མ་འབད་བ་མ་ཚད་ 
གློག་འཁོར་གྱི་སྐོར་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཡང་ ག་ནི་ཡང་
མིན་འདུག། 

བསྐྱར་ཞིབ་དེ་གིས་ རྒྱལཁབ་ནང་ གློག་འཁོར་ནང་འདྲེན་འབད་
ནིའི་ནང་ བློན་ཆེན་གྱི་སྒེར་གྱི་མཐའ་དོན་དང་ གཞུང་གི་མཛད་
བྱའི་བར་ན་ ཐད་ཀར་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཡོད་མེད་ ངོས་འཛིན་
འབད་མ་ཚུགས། གཞུང་གིས་ གློག་འཁོར་ནང་འདྲེན་གྱི་ ཐུགས་
ཐག་བཅད་མི་དེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་དང་འགལ་བ་ཨིན་མས། 
དམིགས་དོན་ཚུ་ བཟང་པོ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་:
• གཞུང་གིས་ གློག་འཁོར་རྙིངམ་ ནང་འདྲེན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་

གནང་མི་དེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ 

ནང་འདྲེན་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ ༢༠༡༡ 
ཅན་མའི་ དགོངས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ཨིན་མས།

• ཇ་པཱན་གྱི་ ནི་སཱན་མོ་ཊར་ཚོང་སྡེ་དང་ ཡུཨེསི་ཨེ་གི་ ཊེསི་
ལ་ཚོང་སྡེ་ལས་ གློག་འཁོར་འཁྱོསམ་སྦེ་ ལེན་མི་དེ་ 
འཁྱོསམ་གི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༠༩ ཅན་མའི་ དགོངས་དོན་
ལས་ འགལ་བ་ཨིན་མས། དང་

• གཞུང་གིས་ ཇ་པཱ་ན་གྱི་ ནི་སཱན་མོ་ཊར་ཚོང་སྡེ་དང་ རྒྱ་
གར་གྱི་ མ་ཧིན་ད་ར་རེ་བ་ཚོང་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆིངས་
ཡིག་བཟོ་མི་དེ་གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ལས་ 
འགལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཚོང་ཁྲོམ་ཁར་ དྲང་བདེན་གྱི་འགྲན་
བསྡུར་མེདཔ་བཟོ་བའི་ཁར་ འབྲུག་ལུ་ཡོད་མི་ ནི་སཱན་མོ་
ཊར་ཚོང་སྡེ་དང་ མ་ཧིན་ད་ར་རེ་བ་ཚོང་སྡེའི་ བར་ཚོང་པ་ 
སྒེར་སྡེ་གཉིས་ལུ་ འོས་མིན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་ནུག།

ཇ་པཱན་གྱི་ ནི་སཱན་མོ་ཊར་ཚོང་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆིངས་ཡིག་
བཟོ་མི་དེ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ གློག་འཁོར་གྱི་ རྒྱལ་
ཡོངས་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ འཁོ་ད་དེ་ཡོད་པའིགྲངས་སུ་ གནད་
དོན་གཞན་ དཔེར་ན་ འབྲུག་གཞུང་གི་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བ་ཡོད་
རིགས་དང་ གླ་འཁོར་ ལྟ་བཤལ་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་འགྲུལ་འཁོར་
ལ་སོགས་པ་ཚུ་ གློག་འཁོར་ལུ་བསྒྱུར་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཚུ་ཚུད་
དེ་འདུག།  གློག་འཁོར་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་
དང་ལེན་འཆར་གཞི་དེ་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཨིན་མས། གཞུང་
གིས་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ ཕན་བདེ་དང་ཡར་རྒྱས་ 
ཁྲོམ་ཚོང་གི་འགྲན་བསྡུར་ ཡརདྲག་གཏང་ནིའི་ སྤྱི་བཏང་དགོས་
དོན་ ཡང་ན་ རེ་བ་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་བརྩམ་ཨིན། 
གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གློག་འཁོར་ནང་འདྲེན་གྱི་ཐད་ཁར་
ལྷོདཔ་ད་ འོས་མིན་གྱི་སྒོ་ལས་ གདམ་ཁ་ཅན་དག་པ་ཅིག་ལུ་ 
ཁེ་ཕན་བྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འཆརཝ་ཨིན་མས།

ངན་འཚུབ་ཅན་གྱི་ གནད་དོན་གཞན་མི་ཅིག་ མི་མང་གི་འགོ་
དཔོན་དང་ ཚོང་སྡེའི་བར་ན་ འཁྱོསམ་སྤྲོད་ལེན་འབད་མི་དེ་ཨིན་
མས། འཁྱོསམ་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནི་དེ་ མ་གཞི་གིས་ གནས་
སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་མི་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ ཚོང་སྡེ་གིས་ 
བློན་ཆེན་ ཡང་ན་ བློན་པོ་ཅིག་ལུ་ ག་ཅི་སྦེ་ གློག་འཁོར་བྱིན་
དགོཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་དགོཔ་འདུག། འཁྱོསམ་དེ་ སྒེར་གྱི་བེད་
སྤྱོད་དོན་ལུ་མེན་པར་ ཁོའམ་མོའི་གཞུང་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་དང་ གློག་འཁོརགྱི་ཕན་ནུས་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་
ཨིན་ཟེར་བའི་ བདེན་ཁུངས་ཟངས་ནི་དེ་གིས་ རྒྱུ་མཚན་མི་བཏུབ་
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པས། ག་ཅི་གལ་ཆེཝ་སྨོ་ཟེརབ་ཅིན་ གློག་འཁོར་ནང་འདྲེན་ནང་ 
གཞུང་གི་ཕྱག་འགན་དེ་ གལ་ཆེ་བས། འཁྱོསམ་ལེན་ནི་དེ་གིས་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཀུན་གཏོགས་དང་ དྭངས་གསལ་ དྲང་
བདེན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ལུ གནོདཔ་ཨིན། མི་མང་གི་མ་དངུལ་ 
བེད་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ གྲོས་ཐག་གཅད་མི་དང་ གཞན་གྱིས་གྲོས་
ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ སྐུལ་དབང་འབད་ཚུགས་མི་ མི་མང་འགོ་
དཔོན་ཅིག་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་འཁྱོསམ་ཐོབ་པ་ཅིན་ གྲོས་ཐག་
གཅད་ནིའི་ནང་ འཁྱོསམ་བྱིན་མི་ མི་ངོའམ་ཚོང་སྡེ་དེའི་ཕྱོགས་
ལུ་གཡོཝ་ཨིན། གྲོས་ཆོད་ལུ་ གནོད་པ་མ་བྱུང་རུང་ མི་མང་ལུ་
འཆར་སྣང་ མ་འདྲཝ་འཆརཝ་ཨིན། མི་མང་གང་འཆར་སྣང་ཚུ་ 
ཆ་མེད་མ་གཏང་པར་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ དོན་གྱི་
སྙིང་པོ་ལུ་ གཞུང་གི་མི་མང་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་ མི་མང་གི་བློ་གཏད་
འདི་ གལ་ཆེཝ་ཨིན།

དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་ལུ་ འཁྱོསམ་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནི་དེ་ 
བཀག་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལྷག་པར་དུ་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་ཉེན་ཡོདཔ་སྦེ་
ཚོར་བ་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཡོདཔ་སྦེ་ ཚོར་བའི་སྐབས་ལུ་ 
དྲནམ་བཏོན་དགོ། གཞུང་གིས་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོ་སྟེ་ དེ་ལུ་གནས་ནིའི་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་གཞི་
བཙུགས་དང་ དྭངས་གསལ་དང་ འགལ་འཁྲི་དར་ཁྱབ་གཏང་
ནིའི་ ལམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ སྔོན་འགོག་
འབད་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་སྤེལ་ སྐུལ་དབང་བཀག་
ཐབས་ཐོག་ལུ་ གནས་ཚད་མཐོ་བའི་དྲང་སྤྱོད་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་
ནི་ལུ་ རྩ་འགེངས་དགོ།  

ཁུངས་ལྡན་གྱི་ མི་སྡེ་དང་ ཚོང་པའི་མི་སྡེ་ ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་
ཚུ་ལས་ རང་དོན་གྱི་དྲི་མ་གིས་གནོད་པ་མེད་ཅིང་ ཆགས་སྡང་
ཕྱོགས་རིས་མེདཔ་ དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་ མི་མང་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་
སྒོ་ལས་ ཚོང་ཁྲོམ་གྱི་དྲང་སྤྱོད་དང་ དྲང་བདེན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་
ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྲོལ་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་གོ་པའི་ རེ་
བ་སྦོམ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།  

དེ་གིས་སྦེ་ གཞུང་ག་ར་ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་
དང་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ལུ་ ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་  ཁྲིམས་
ཀྱི་རིང་ལུགས་ གལ་ཆེའི་སྐོར་ལས་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ། 
དམིགས་བསལ་དུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ལུ་ལྷོདཔ་དང་ དངོས་སུ་
བྱུང་མི་ རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ཚུ་
ཡང་བལྟ་དགོ། ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་དེ་ དམངས་གཙོའི་གཙུག་སྡེ་

དང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་དྲང་སྤྱོད་ ཟ་བར་བྱེད་པའི་ ནད་གཞི་ཀེན་
སར་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ལུང་ཕྱོགས་ནང་འཁོད་དང་ དེ་ལས་བརྒལ་
བའི་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ གཞུང་གིས་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ 
སྔོན་འགོག་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ དེའི་དཀའ་ངལ་དེ་ དོན་སྨིན་
ཅན་སྦེ་ སེལ་མ་ཚུགས་པའི་ གནས་སྟངས་ཚུ་ཤར་ནུག། དེ་ཚུ་
གིས་ དམངས་གཙོའི་རེ་འདུན་དང་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ ཚོང་
ཁྲོམ་ཡརདྲག་གཏང་ནི་ལུ་ བར་ཆད་སྦོམ་བྱུང་ནུག།

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་གསར་པའི་ནང་ མི་ངོ་ཡོད་ཚད་ཅིག་
དང་ ཅ་དངོས་ཡོད་ཚད་ཅིག་ འགྱུར་བ་འགྱོ་བའི་དུས་ཚོད་ཨིནམ་
ལས་ མ་འོངས་བཙན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་ག་རང་ཨིན་རུང་ 
གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་ མི་མང་གིས་ བློ་
གཏད་དང་ཡིད་ཆེས བསྐྱེད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་ འགན་ཁུར་རྩ་ཅན་ 
བསྣམ་དགོཔ་འདུག། 

བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐྱོན་བརྗོད་འབད་སའི་ 
གྲོས་གནས་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་ནི་མེན་པར་ དངུལ་གྱི་སྲིད་དོན་དང་ 
སྲིད་དོན་གྱི་ངན་ལྷད་ དྲག་རིམ་གྱིས་དབང་བའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་
ཁ་ཚུ་ མཉམ་རུབ་དང་ལེན་གྱི་སྒོ་ལས་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ཕན་
པའི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ གྲོས་བསྡུར་ཅིག་ལུ་འགྱུར་དགོ། 

ཉོགས་བཤད་དང་ དེའི་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཚུ་  ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ལུ་ མ་ཐེགས་པའི་ཁུར་ཆ་སྦོམ་ཅིག་
ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།  དེ་ཚུ་ལེ་ཤ་ཅིག་ ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ ས་གནས་
གཞུང་གི་གནས་རིམ་ལུ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། དེ་
ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཚད་གཅིག་
ལས་མེད་པའི་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་བརླགས་པ་མ་ཚད་ གཞུང་སྐྱོང་
དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་ 
གནད་དོན་སྦོམ་ཚུ་ལུ་ སྔ་གོང་ལས་ ཤུགས་བཏོན་ནི་ལུ་ བར་
ཆད་རྐྱབ་ཨིན་མས། གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་
ཀྱི་འབད་བརྩོན་དང་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ། དམིགས་བསལ་
དུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་གནས་རིམ་ལུ་ མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་ལམ་
སྲོལ་ ཡར་དྲག་བཏང་བའི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་-ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་- རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་
སློབ་སྡེ་- མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ མི་སེར་གྱི་
ཚོགས་རྒྱན་ལས་ མི་སེར་གྱི་བསམ་བཤད་ལུ་བསྒྱུར་མི། རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ རྩ་བརྟན་བཟོ་
ནིའི་ལྟ་ཞིབ་གྲོས་འཆར་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གྲོས་ཐག་

དོན་ཚན་ ༦ པ།
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གཅད་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་
དེ་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ དྭངས་གསལ་གྱི་སྒོ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་
ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཉེ་རིང་མེད་པར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྱིན་
དགོ་པའི་ མཁོ་འདོད་བཀོད་ནི་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཆེའི་ ས་སྒོ་བྱིན་
ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་གི་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་གིིས་ དྲང་སྤྱོད་དང་ གསར་གཏོད་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་

འབྲེལ་གཏོགས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ ཕན་ནུསཅ་
ན་གྱི་ དཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ དྭངས་གསལ་ འགན་
འཁྲི་ དེ་ལས་ ག་ནི་བ་ གལ་ཆེའི་བློ་གཏད་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་
ཚུགས་པའི་ ནང་འཁོད་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་
ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་དགོཔ་ཨིན།། 

“མི་མང་ལུ་ ཡར་འཕར་འགྱོ་བཞིན་པའི་ཚ་གྱང་ཅིག་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲདོ་དེ་ཨིན། དེ་ཡང་དྲང་
སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་གྱི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་
གཅིག་འདི་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ གེ་ར་གིས་ མཁྱེན་དགོ་པའི་ནང་ལས་ གཙོ་བོ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དབང་ཚད་
ཡདོ་མི་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ལུ་ ཚད་འཛིན་ཡདོ་མི་ མི་མང་གི་འགོ་དཔནོ་ཚུ་གིས་ མཁྱེན་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ། 
མི་ངོ་རང་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ ཚགོས་པའི་མཐའ་དནོ་ ག་ཅི་གི་དནོ་ལུ་ཨིན་རུང་ སྲིད་དང་བདག་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ 
ལགོ་སྤྱདོ་འབད་མི་དེ་གིས་ མི་མང་དང་ སྒེར་སྡེའི་ལས་སྡེ་ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་ཡངོས་ལུ་གནདོཔ་ཨིན”

“འཁྱོསམ་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནི་དེ་ མ་གཞི་གིས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་མི་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ ཚོང་སྡེ་
གིས་ མི་མང་འགོ་དཔོན་ལུ་ འཁྱོསམ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་དགོཔ་འདུག། འཁྱོསམ་དེ་ སྒེར་གྱི་བེད་སྤྱོད་དོན་
ལུ་མེན་པར་ ཁོའམ་མོའི་གཞུང་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་བའི་ བདེན་ཁུངས་
ཟངས་ནི་དེ་གིས་ རྒྱུ་མཚན་མི་བཏུབ་པས། ག་ཅི་གལ་ཆེཝ་སྨོ་ཟེརབ་ཅིན་  གཞུང་གི་ཕྱག་འགན་དེ་ གལ་ཆེ་བས། 
འཁྱོསམ་ལེན་ནི་དེ་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཀུན་གཏོགས་དང་ དྭངས་གསལ་ དྲང་བདེན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ལུ 
གནོདཔ་ཨིན། མི་མང་གི་མ་དངུལ་ བེད་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ གྲོས་ཐག་གཅད་མི་དང་ གཞན་གྱིས་གྲོས་ཐག་གཅད་
ནི་ལུ་ སྐུལ་དབང་འབད་ཚུགས་མི་ མི་མང་འགོ་དཔོན་ཅིག་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་འཁྱོསམ་ཐོབ་པ་ཅིན་ གྲོས་ཐག་
གཅད་ནིའི་ནང་ འཁྱོསམ་བྱིན་མི་ མི་ངོའམ་ཚོང་སྡེ་དེའི་ཕྱོགས་ལུ་གཡོཝ་ཨིན། གྲོས་ཆོད་ལུ་ གནོད་པ་མ་བྱུང་རུང་ 
མི་མང་ལུ་འཆར་སྣང་ མ་འདྲཝ་འཆརཝ་ཨིན། མི་མང་གང་འཆར་སྣང་ཚུ་ ཆ་མེད་མ་གཏང་པར་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་
དགོ་མི་དེ་ཡང་ དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ལུ་ གཞུང་གི་མི་མང་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་ མི་མང་གི་བློ་གཏད་འདི་ གལ་ཆེཝ་ཨིན”
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དོན་ཚན་ ༧ པ།
ངན་ལྷད་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་ལུ་དོ་འགྲན།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོ་འགྲན།

སྤྱིར༌བཏང༌དོ༌འགྲན།

༡༦༣

༡༥༩
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ཅན་ཚུ་ནང་ ཡར་སེང་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ གསོལ་རས་དང་འདྲ་
བའི་ གནས་སོར་ཚུ་ཡང་ ཐོབ་ནི་འདུག། ལས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་
འཁྲི་བཀལ་ནི་དེནི་ རྩ་ལས་མིན་འདུག། ལས་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལུ་ཡང་ མི་གནསཔ་ཨིན་རུང་ དེའི་སྐོར་ལས་ 
ག་གིས་ཡང་ ག་ནི་ཡང་ འབད་ནི་མིན་འདུག། ༼གེ་ར་སྒེར་དོན་
ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན་མས༽ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཚོགས་
ཆུང་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་མི་ཚུ་ ལ་ལུ་མ་ཤེས་མ་མཐོང་
པ་དང་ ལ་ལུ་ཤེས་ཅི་མཐོང་ཅི་རང་ ཁྲིམས་མཐུན་སྦེ་ བརྩིཝ་
ཨིན་མས། ངན་ལྷད་འཐབ་པའི་ཁར་ དྲང་སྤྱོད་དང་ཀུན་སྤྱོད་མེད་
པའི་ སྤྱི་གཡོགཔ་ལ་ལུ་ཅིག་ སྒེར་སྡེའི་ནང་ མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་
ཤོམ་ཐོབ་པའི་ཁར་ ས་གནས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ སྲིད་དོན་
གྱི་གདམ་ངོ་སྦེ་ཡང་ གདམ་འཐུ་འབད་ནི་འདུག། ངན་ལྷད་དང་ 
གཡོ་སྒྱུ་འཐབ་མི་ ཚོང་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཆོག་ཐམ་ ཆ་མེད་བཏང་
སྟེ་འབད་རུང་ དེ་འཕྲལ་ལས་ རྩ་ངོ་སོ་སོ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ 
ཆོག་ཐམ་གཞན་ཅིག་ལེན་ཏེ་ ཚོང་ལས་སྔར་བཞིན་འཐབ་པ་མ་
ཚད་ རེ་ཚེ་སྐབས་ སྔར་ལས་སྦོམ་པའི་ ཁག་འབག་ཚུ་ ཐོབ་
ནི་འདུག། བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ རང་གི་ཁྱད་ལས་ལུ་མི་
གནས་པར སྤྱི་གཡོག་ངོ་བོ་ཚུ་ལུ་ དམ་དམ་འབདཝ་ཨིན་རུང་ 
སྒེར་གྱི་ངོ་བོ་ཚུ་གི་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ལུ་ བལྟ་ནི་
མིན་འདུག། ཁྲིམས་འདུན་དང་ ལས་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་བཤད་ཐོག་ལས་ དངུལ་སླར་
རྙེད་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ དང་ལེན་གྲངས་སུ་བརྩིཝ་
ཨིན་མས། དཔེར་ན་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༢ དེ་ཅིག་ ལྐོག་ཟ་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་དེ་སླར་ལོག་ལེན་ཞིནམ་
ལས་ ལས་སྡེ་དེ་ནང་རང་ སྡེ་ཕྲན་གཞན་ཅིག་ནང་ བཞགཔ་ཨིན་
མས། རྩིས་འཛིན་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་
བའི་ ལང་ཤོར་ཡོད་རུང་ ཚར་རེ་ལྐོག་ཟ་འབདཝ་ད་ ལས་སྡེ་
གཞན་ཅིག་ནང་ རྩིས་འཛིན་པ་སྦེ་རང་ གནས་སོརགཏངམ་ཨིན་
མས། དངུལ་ཆད་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ལྐོག་ཟའི་མ་དངུལ་ སླར་
ལོག་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཞུངམ་མ་འབད་མི་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ 
ཡིག་ཚང་ནང་རང་བཞགཔ་ཨིན་མས། ༼དེ་ནི་དངུལ་དེ་ གཞུང་
གིས་སླར་ལོག་བཏབཔ་དང་འདྲ་བས༽ སྐད་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལུ་ ངན་
ལན་འབྱུངམ་ཨིན་མས། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་
འབད་མི་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ ལོ་ངོ་ཅིག་གི་རིང་ སྦྱོང་བརྡར་བཀག་ནི་

 སྤྱིར༌བཏང༌དོ༌འགྲན།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་
ཆེན་ཐེངས་ ༡༠༧ པའི་གསལ་བཤད་ནང་ “ངན་ལྷད་འདི་ལུ་ 
ཆེ་ཆུང་གི་དབྱེ་བ་མེད། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གོང་ལུ་ ག་ཡང་མེད། 
ངན་ལྷད་སྣང་མེད་བསྐྱུར་ཏེ་བཞག་ནི་འདི་ དེ་ལས་ཡང་ཉེན་ཁ་ཆེ་
” ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི། གཙུག་སྡེ་དང་ལས་སྡེ་ཁག་གི་ འགོ་
འཛིན་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་སྦོམ་
བཞེས་མི་དང་ གཞུང་གི་ “ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་རྩ་ལས་མེད་
པའི་” སྲིད་བྱུས་དེ་  རང་སོའི་སེམས་ཁར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
ངེས་ནི་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་
ནང་ བཙུགས་ནི་ལུ་ འཐུས་ཤོར་སྦོམ་བྱུང་ནུག། ལྟ་རྟོག་འབད་མི་
འདུས་ཚོགས་ དཔེར་ན་ སྒེར་སྡེ་བརྩིས་ཏེ་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་
དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུནི་ དེ་ལས་རྒྱང་རིང་ལུ་སྡོད་ནུག ཇི་
སི་བི་གི་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ མི་མང་
གིས་ འཆར་སྣང་བཀོད་པའི་ནང་གསལ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ 
ཁྲིམས་སྲུང་ མི་མང་འགོ་དཔོན་/ཞི་གཡོགཔ་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་
/སྤྱི་ཚོགས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ བརྡ་བརྒྱུད་ ཚོང་ལས་/སྒེར་སྡེའི་ 
སྡེ་ཚན་ཚུ་ ངན་ལྷད་མང་ཤོས་ཡོད་པའི་ གཙུག་སྡེ་ ༡༡ སྦེ་ 
འཁོད་མི་དེ་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་གི་གཙུག་སྡེ་རྩ་ཅན་ཚུ་ ཉེན་ཁ་དེ་ཚུ་
ལས་ བསྲུང་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ སེམས་
བསྐུལ་འབད་དགོཔ་འདུག།

ལམ་ལུགས་ལས་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ རྒྱ་ཆེའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་རག་ཙམ་ འབད་དེ་བལྟ་བ་ཅིན་ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ 
མི་སེར་རྒན་གཞོན་མེདཔ་ལུ་ འཇིགས་སྣང་དང་ སྤྲོ་ཞན་ ལོག་
བལྟ་བསྐྱེད་མི་དང་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ གནོད་འགེལ་འབད་
མི་ཚུ་ལུ་ ཉེ་བྱ་བཀལ་ཐངས་དེ་གིས་ བདེན་ཁུངས་སྟོན་ཚུགས་
པས། དེ་ཡང་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ལས་འཐབ་མི་ མི་སོ་
སོ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལཝ་ཨིན་རུང་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་ཐོག་
ལས་ ལཱ་འབད་ནི་ལུ་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ སྤྱི་གཡོགཔ་ལ་ལུ་ཅིག་
གིས་ རང་སོའི་ལས་སྡེའི་ནང་  ངན་ལྷད་བྱུངབཅུགཔ་མ་ཚད་ 
ངན་ལྷད་ནང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ གོ་གནས་གོང་མ་དང་ གལ་

དོན་ཚན་ ༧ པ།

ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་ལུ་དོ་འགྲན།
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་མ་འབད་བའི་ རྒྱུ་མཚན་
འདི་ཨིནམ་སྦེ་ བཀོད་མི་དེ་གིས་ སྒྲུབ་བྱེད་ཐོན་ནུག། ལན་བཀོད་
མི་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ གིས་ དེ་གིས་ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་ བཟོ་མི་
ཚུགས་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་ཡོདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ གིས་ 
ངན་ལན་ལུ་འདྲོགས་ཏེ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ནུག། 

ངན་ལྷད་སྡོམ་ལྷནཚོགས་ཀྱིས་ གཙུག་སྡེ་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་
ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་ དེ་ལུ་གདོང་
རྒོལ་འབད་ནིའི་ དོ་འགྲན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་  
བཤདཔ་བཤད་ས་རང་ཡོད། དོ་འགྲན་ལཱ་ཁག་འདིའི་སྐོར་ལས་ 
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ཡོད་ཚད་ཅིག་ནང་བཀོད་ཅི། དོན་ཚན་འདི་ནང་ 
ཞིབ་དཔྱད་དང་འབྲེལ་བའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དོ་འགྲན་
དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཅུད་དོན་ཅིག་ ད་རུང་ཚར་ཅིག་ བཀོད་ནི་
ཨིན། 

ངན་ལྷད་ལུ་ མཉམ་རུབ་གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་དེ་ནང་ མི་མང་དང་ 
སྒེར་སྡེའི་གཙུག་སྡེ་ ཆ་མཉམ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ མི་སེར་གྱི་ 
མི་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ ཀུན་ཁྱབ་
དང་ ཕན་ནུས་ཅན་བཟོ་དགོ། སྤྱི་མཐུན་གྱི་དགྲ་འདི་ལུ་ སེམས་
ཀྱི་གདིང་ལས་རང་ གདོང་རྒོལ་ཐོག་ལས་ དང་ལེན་འབད་ནི་
ལུ་ མཉམ་རུབ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་འདི་ རང་བཞིན་
གྱིས་འབྱུང་དགོ། ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ ལམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་
མེད་པ་མ་ཚད་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་
འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ སྔོན་འགོག་ནི་མིན་འདུག། ལེགས་ལྡན་
གཞུང་སྐྱོང་དེ་ རྩ་ངོ་ཀུན་གྱི་འགན་ཁག་ཨིན་དོ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་
སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ཡང་ འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་ལས་ ལེགས་ལྡན་
གཞུང་སྐྱོང་འདི་ གཙུག་སྡེ་ཡོད་ཚད་ཅིག་གིས་  འགན་ཁག་ནང་ 
ལྷན་སྐྱེས་སྦེ་གནས་དགོཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ དགའ་ཏོག་ཏོ་ མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གནས་ཐབས་ལུ་ 
ངན་ལྷད་འདི་ རྩ་མེད་གཏང་དགོ་པའི་ ཁས་ལེན་དང་ གསལ་
བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། དང་ལེན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་ གསལ་
བསྒྲགས་དྲག་པོ་འདི་ རང་ཉིད་ ཡང་ན་ ངོ་བོའི་གནས་རིམ་ལས་ 
ཁ་སྟོང་གི་ཞབས་ཏོག་ཙམ་ཅིག་ལུ་ འགྱུརཝ་ཨིནམས། སྤྱིར་
གྱིས་འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ ངན་ལྷད་ཚད་
འཛིན་གྱི་ ཐད་ཁརལྷོདཔ་ད་ འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུ་འགྱུར་མི་ 
ཁ་ལས་སླབ་དོ་བཟུམ་ དང་ལེན་མེད་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་ཨིན་
ན?  ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འདས་པའི་རིང་ལུ་

དང་ བཀའ་བཀྱོན་གནང་ནི་ཙམ་ཅིག་ཨིན་མས། ༼སྤྱི་གཡོགཔ་
མང་ཤོས་ལུ་ མ་གཞི་ལས་ ལོ་བསྟར་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་ནི་མེད༽ 
ལས་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཉེས་ལས་འཐབ་མི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ 
ཉེས་བྱ་བཀལ་ནིའི་སྐོར་ལས་ ཕན་ཚུན་ཡི་གུ་བྲིས་ཏེ་ དུས་ཚོད་
ལེ་ཤ་ འཕྲོ་བརླག་གཏངམ་ཨིན་མས། ལས་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 
ལས་གཡོགཔ་དང་ ཚོང་པའི་ངོ་བོ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་བྱ་བཀལ་ནིའི་ལམ་
ལྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཡང་ ཡི་གུ་
གཏངམ་ཨིན་མས། ཡིག་ཆ་འབྲི་བསུབ་རྐྱབ་ནི་དང་ ལམ་འགྲུལ་
གྱི་ཐོབ་བརྗོད་ རྫུན་མ་བཀོད་ནི་དེ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་ལུགས་
ཅིག་ཨིན་མས། མཉམ་འབྲེལ་དང་ སྦ་གསང་མེད་པའི་ དུས་
བསྐལ་འདི་ནང་ རང་ཕྱོགས་བཟུང་སྟེ་སྡོད་ནི་དང་ བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་དང་ སྒོ་ཡངས་གནད་སྡུད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཅན་གྱི་ དུས་
སྐབས་འདི་ནང་ བརྡ་དོན་གྱི་ཐོབ་སོྤྱད་ མ་ཐོབ་མི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
གིས་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་དགོ་པའི་ 
སྒྲུབ་བྱེད་སྟོནམ་ཨིན་མས། 

དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོྷ་ནུབ་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་གི་ 
གནས་སྟངས་དེ་གིས་ འབྲུག་མི་ཚུ་ རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ 
དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་མནོ་བསམ་ཡོད་རུང་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ཕྱི་ཁའི་
གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ་ལུ་བརྟེན་སྡོད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་འདི་
ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱིས་ གནོད་པ་ཡོད་པའི་ དཔེ་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན་མས། 
ལུང་ཕྱོགས་དེ་ འབྲུག་གི་དཔལ་འབོྱར་གྱི་ ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིན་པ་མ་
ཚད་ ངན་ལྷད་དང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལྟེ་བ་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་འདི་ མི་
མང་གིས་ཤེས་པས། མི་ག་གིས་ ཚོང་ལཱ་ག་དེ་སྦེ་ འཐབ་ཨིན་ན་
དང་ དེ་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྲོམ་གཞན་ཁའི་ ཚོང་འབྲེལ་ནང་ཡང་ 
ཁྱབ་འགྱོ་མི་དེ་ མི་མང་གིས་ ཤེས་གསལ་ཆེ། སྤྱི་གཡོགཔ་མང་
ཤོས་ཅིག་གིས་ སྐྱོན་ཆ་དེ་དང་ དེའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་ལས་
ཚོགས་ལུ་ གནོད་ནི་ཨིནམ་ཡང་ཤེས་པས། མི་མང་གི་རྒྱུ་དངུལ་
ཚུ་ ཉིན་རིམ་བཞུན་དུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ལོ་རིམ་བཞིན་དུ་ རྒྱ་
ཆེཝ་འབད་རང་ ཆུད་ཟོས་འགྱོཝ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ མང་ཤོས་
ཅིག་གིས་ དེའི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་མི་འབད། དེ་ཡང་ ཁོ་རང་
དེ་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ དེ་བཟུམ་མའི་ཚོང་ལས་ནང་
འཛུལ་ཏེ་ བདའ་ཟུན་རུང་ ཉེན་ཁ་ཆུང་བའི་ཁར་ ཁེབ་སང་སྦོམ་
ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་རང་རང་ དེ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ རེ་བ་
བསྐྱེདཔ་འོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ སྙན་ཞུ་འབད་རུང་ དང་ལེན་འབད་
མི་ ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཁུངས་མིན་འདུག་ཟེར་མནོ་ནི་ ཡང་
ན་ ངན་ལན་འབྱུང་འོང་མནོ་བའི་ འཇིགས་སྣང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་
མས། ཇི་སི་བི་གི་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ ལན་བཀོད་མི་

དོན་ཚན་ ༧ པ།
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གནང་ཡི། སྲིད་དོན་དང་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ནང་ ཡར་དྲག་
འགྱོ་མི་དེ་གིས་ མི་མང་གི་སེམས་དང་ སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ བསྒྱུར་
བཅོས་བཏང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་ མི་སེར་གཅིག་གི་ སྤྱི་
མཐུན་གྱི་མཐའ་དོན་དང་རེ་འདོད་ཚུ་ འགྲུབ་མ་ཚུགས་མི་དེ་ 
སེམས་ཕམ་གྱི་གཞི་ཅིག་ཨིན་མས། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ གཅིག་
མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ སྤྱི་མཐུན་མཐའ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ གདོང་རྒོལ་
དང་ མི་སྡེ་དང་ སྲིད་དོན་གྱི་ཉེན་འཚུབ་ ངན་ལྷད་ལྟ་བུ་ལུ་ རྒྱབ་
འགལ་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་དགོ། ངན་ལྷད་འདི་ ཚད་འཛིན་མ་འབད་
བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཆུང་ ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ རང་དབང་རང་
བཙན་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ ཉེན་ཁ་བཀལཝ་ཨིན། མཁས་མཆོག་
ཚུ་གིས་བཤད་མིའི་ནང་ ཨ་རབ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ དཀའ་ངལ་གྱི་ 
འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ ལུང་ཕྱོགས་དེ་
ནང་ ཡུན་རིང་གི་བར་ན་ ངན་ལྷད་དར་ཁྱབ་ སྦོམ་ཡོད་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། 

འདས་པའི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དུམ་གྲ་རེ་ ངོས་ལེན་ཅན་
གྱི་ ལམ་ལུགས་སྦེ་ བརྩིས་ཏེ་སྡོད་ནུག། དེ་ཡང་ གོངམ་ཚུ་
ལུ་ ཕྱག་མཇལ་ཕུལ་སྲོལ་ ཡོད་མི་དེ་གིས་ དགའ་མཐུན་གྱི་
གྲོས་ཆོད་ལུ་ གྱུར་ཡོད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ ཐེངས་ལེ་ཤ་གོ་ཡི། མི་
ཅིག་གིས་ དབང་ཚད་ནང་སྡོད་པའི་སྐབས་ གཞུང་ལུ་ཐ་དམ་ཚིག་
བསྟེན་ཏེ་ རང་གི་གཉེན་ཉེ་འཁོར་ཚུ་གི་ ལམ་མ་ཟངས། ཁོང་
ལུ་ཆ་རོགས་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ཞང་པ་སངས་བཟོ་
སྟེ་ སྡོདཔ་མས་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཡོད། དེ་བཟུམ་གྱི་མནོ་ལུགས་ 
ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱིར་མི་གི་མནོ་བསམ་དང་ དམིགས་བསལ་
དུ་ གྲོང་གསེབ་མི་འབོར་ཚུ་གི་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་ 
ངན་ལྷད་ལུ་ བཟོད་བསྲན་བསྐྱེད་མི་དེ་ བསྒྱུར་གཏང་ནི་དེ་ དོ་
འགྲན་སྦོམ་ཅིག་སྦེ་ ལུསཔ་ཨིན་མས། མནོ་ལུགས་དེ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ ཕྱི་འགྱུར་གྱི་སྒོ་
ལས་ ངན་ལྷད་ཅན་ཚུ་ལུ་ འོས་བབ་ལྡན་པའི་ དང་ལེན་འབད་
ནི་ལས་ འཛེམས་འབག་འབདཝ་ཨིན་མས། ཁོ་འམ་མོ་གིས་ 
ཉེས་ལས་འཐབ་ཡོད་རུང་ དེ་ལུ་དང་ལེན་ཆུང་མི་ ཡང་ན་ དང་
ལེན་མ་འབད་བར་ བཞག་དགོ་པའི་ དོན་དག་གཞན་མི་ཅིག་ 
ཁོའམ་མོ་ལུ་ གསོ་ནིའི་བཟའ་ཚང་སྦོམ་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། ད་
རུང་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ རྒྱུ་མཚན་གཞན་མི་ཅིག་ ལྐོག་ཟ་འབད་
བའི་མ་དངུལ་དེ་རང་ སླར་ལོག་ལེནམ་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་སོ་
སོ་ འབད་དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་ མནོ་མི་ཡང་འདུག། དེ་བཟུམ་
མའི་བསམ་སྤྱོད་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ལུ་ དང་ལེན་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་དགོ་
པའི་ བརྡ་འཕྲིན་དང་བྱ་བ་དེ་ བཅུད་མེདཔ་བཟོ་སྟེ་ ངན་ལྷད་

ཐོབ་མི་ ཉམས་མོྱང་ལ་ལུ་ཅིག་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་
ཚད་འཛིན་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ མི་མང་གིས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་
ནིའི་ཆེད་དུ་ བཀོད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ མི་ངོ་སོ་སོ་དང་ གཙུག་སྡེའི་
གནས་རིམ་ནང་ འོས་བབས་ལྡན་པའི་ དང་ལེན་འབད་དེ་ རྒྱལ་
ཁབ་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་རྒོལ་གྱི་དམག་འཐབ་འདི་
ནང་ ཐབས་བྱུས་ལེགས་ཤོམ་དང་ མཉམ་རུབ་བརྩོན་ཤུགས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་ མཉམ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་
བ་ཨིན། 
 
འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཐ་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རང་དབང་
རང་བཙན་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཐུག་རུང་ སྣང་མེད་འབད་ སྡོདཔ་
ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་མའི་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
མཐའ་འཁོར་ལྟ་བུའི་ སྤྱི་རུབ་བདོག་གཏད་དང་ ཉེན་འཚུབ་ཆེའི་
གནད་དོན་ ངན་ལྷད་ལྟ་བུ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ བསམ་
སྤྱོད་དེ་ དེ་སྦེ་རང་ཨིན་མས། སྤྱི་མཐུན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ ས་
དང་ ཆུ་ ནགས་ཚལ་ མི་སེར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་ གནས་
སྟངས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ལོ་རྒྱུས་སྦོམ་དེ་ ཤེས་ཚུགས་པས། མི་ལེ་ཅིག་
གིས་ དེ་བཟུམ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ སེལ་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་མིན་འདུག། 
མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བྱ་ཐབས་མེད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་
བཤད་དེ་སྡོད། དབང་འཛིན་པ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལེགས་ཤོམ་
ཅིག་ མ་འབད་བའི་བར་ན་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཁ་བཏང་
སྟེ་སྡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་གིས་སྦེ་ སྤྱི་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
མེད་པའི་ ལམ་ལུགས་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ སྔ་གོང་དང་ 
མཉམ་རུབ་ཀྱི་སེལ་ཐབས་ བསྒྲིག་ནི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ རང་
གི་མཐའ་དོན་དང་ རང་སོའི་གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མཐའ་དོན་ལུ་
ལྷོདཔ་ད་ བྱ་ཐབས་མེད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་དེ་ ཡལ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་
མས། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་ཉེན་འགོག་གི་དོན་ལུ་ 
འཇིགས་སྣང་མེད་པར་ ག་ཅི་ཡང་འབད་ཚུགས་པས། དེ་འབདཝ་
ལས་ རང་གི་མཐའ་དོན་དང་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་མཐའ་དོན་གྱི་བར་ན་ 
ཁྱད་པར་སྦོམ་ཞུགསཔ་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་མཐའ་དོན་ 
སྲུང་སྐྱོབ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་ལུ་ རང་གི་
མཐའ་དོན་ལུ་ཡང་ ཐོ་ཕོག་འོང་།

ཐུགས་བརྩེ་ཅན་དང་ མཁྱེན་རྒྱ་ཆེའི་མི་དབང་རྒྱལཔོ་ རིམ་བྱོན་
ཚུ་གི་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོའི་འོག་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གོང་
འཕེལ་རྩ་ལས་མེད་པའི་ གནས་སྟངས་ཅིག་ལས་ དུས་ཡུན་
ཐུང་ཀུཅིག་གི་ནང་འཁོད་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ ངོས་འཛིན་དང་
བཅས་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལུ་ བཟོ་
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གཅིག་གིས་གཅིག་ངོ་མ་ཤེསཔ་ ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཆ་རོགས་
དང་ ངོ་ཤེས་འདྲིས་ཤེས་ཚུ་གི་བར་ན་ མཐུན་ལམ་དང་གཅིག་
མཐུན་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད། གཅིག་མཐུན་འདི་ ལོག་སྤྱོད་མ་འབད་
བ་ཅིན་ མཐུན་ལམ་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་ལུ་ལེགས་ཤོམ་
དང་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ གཅིག་མཐུན་དེ་ལུ་ 
རང་དོན་ཉེན་སྲུང་དང་ དགའ་མཐུན་ཅན་དང་ ཉེ་རིང་ཅན་གྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་གྱི་ དྲི་མ་ཞུགས་པའི་སྐབས གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ སྐུལ་
དབང་འབད་དེ་ བློ་གཏད་དང་ ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་རིས་མེདཔ་ 
ཁྱད་རིག་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་ཆེ་ཆུང་མ་འདྲཝ་འབྱུངམ་ཨིན། 

མི་མང་གིས་ ལོག་སྤྱོད་དེ་ ཧ་གོཝ་ལས་ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་
སྤྱོད་འབད་མི་ དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ བློ་གཏད་སྦོམ་མིན་འདུག། 
ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཏེ་འབད་རུང་ དྭངས་
གསལ་དང་ བརྡ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཉུངམ་ལས་ མནོ་ལུགས་
ཕྱི་འགྱུར་ཚུ་ འབྱུངམ་ཨིནམས། སྐྱོན་ཅན་གྱི་བསྟར་སྤྱོད་དེ་ལུ་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གཞི་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ རང་ཕྱོགས་བཟུང་ནིའི་ 
ལམ་ལུགས་དེ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན་མས། དེ་ཚུ་གཅིག་
ཁར་བསྡོམས་ཏེ་ བྱུང་བའི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ ལམ་ལུགས་ནང་ མི་གི་
སེམས་ཁར་ གཞི་ཚུད་མི་དེ་ འབྲུག་པའི་དཔེ་གཏམ་ལས་ ‘ཁ་
དང་ལགཔ་གཅིག་ཁར་འཐབ་ད་ ཀི་ལི་ཟུར་ཁ་ཐོནམ་ཨིན’ ཟེར་
མི་དེ་གིས་ དཔེ་སྟོནམ་ཨིན་མས།

དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ‘གཅིག་གིས་
གཅིག་གི་རྒྱབ་བསྐྲད་ ཡང་ན་ ཆང་ལན་ཆུ་གིས་འཇལ་བའི་ཐོག་
ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་མས། དེ་
བཟུམ་མའི་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་ ག་གིས་ཡང་ 
ལཱ་ཁག་དང་ དྲང་བདེན་གྱི་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ གྲ་སྒྲིག་མིན་
འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ མི་ཚུ་གིས་ མཐུན་ལམ་དང་ དབང་ཚད་
སྤྱོད་ཐོག་ལས་ ངན་ལན་འབད་འོང་མནོ་བའི་ འདྲོགས་ཟུག་
དེ་ ཡོངས་ཁྱབ་སྦེ་འདུག། མི་སྡེ་དང་ དབང་ཚད་ཀྱིས་ ཉེན་
སྲུང་འབད་ཐོག་ལུ་ ངན་ལྷད་འཐབ་མི་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རང་
གིས་བྱ་ངན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ མི་གཞན་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་གཏངམ་ཨིན་མས། ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་ལུ་ འོས་ལྡན་དང་ 
འདྲ་མཉམ་ གང་མགྱོགས་ཀྱི་ དང་ལེན་འབད་མི་ འགོ་ཁྲིདཔ་
དྲང་པོ་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་དགོཔ་འདུག། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་བྱུང་བའི་དོ་
འགྲན་ གཞན་མི་ཅིག་ དེ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ ཁས་བླངས་ཅན་

འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ འཚུབ་ཅན་ཅིག་མེན་པའི་ མནོ་བསམ་
གཏངམ་ཨིན་མས། དེ་གིས་ མི་གཞན་ཚུ་ ཕྱུགཔོ་བཟོ་ནིའི་ གོ་
སྐབས་ལེན་ནིའི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན་མས། དེ་མ་
ཚད་ འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ རང་གི་གཉེན་ཉེ་འཁོར་དང་ 
འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་ལུ་ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བསྒོམས་ གཞན་མི་ཚུ་
ལུ་ ཉེས་ཆད་དམ་དམ་ བཀལ་མི་དེ་གིས་ཡང་ ཉེས་ལས་འཐབ་
ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟོཝ་ཨིན་མས། ང་བཅས་རའི་མི་ཚུ་གིས་ སྔར་
སྲོལ་གྱི་མནོ་ལུགས་ ‘ངན་པ་ཚར་མ་གཅདན་ བཟང་པོ་ཆུན་མི་
འཐོན་’ ཟེར་མི་དེ་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བརྗེད་སོ་ནུག། ངན་ལྷད་
འདི་ སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལས་ཕར་ འབད་དགོ་
པའི་ཐབས་ལམ་རྐྱང་པོ་དེ་ ཉེས་ལས་འདི་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ འོས་
ལྡན་ ཡང་ན་ འདྲ་མཉམ་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་
ཅན་ཚུ་ལུ་ དེ་འཕྲལ་ལས་ མཐའ་བཏོགས་ཀྱི་ དང་ལེན་དགོཔ་
འདི་ཨིན། 
 
དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ མི་ཅིག་གིས་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་ སྒྲུབ་
བྱེད་བརྟན་པོ་ཐོནམ་ལས་ ག་ཏེ་མཐོ་གཏུགས་ཞུ་རུང་ འགྱོ་མ་
བཏུབ་པར་ མཐའ་རྫོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོའམ་མོ་གིས་ སྐྱིད་
སྡུག་ཞུ་ནིའི་ བློ་སྟོབས་བསྐྱེདཔ་ཨིན། སྐྱིད་སྡུག་གི་ལམ་སྲོལ་དེ་
ཡང་ འབྲུག་མི་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ གནད་དོན་གཞན་ཀུན་ལས་
ལྷག་སྟེ་ རང་གི་མཐའ་དོན་ བལྟ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན་
མས། དེ་ཡང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་ ཁྱད་བཅུད་དང་འགལ་བ་ཨིན་མས། གལ་སྲིད་ མི་
ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ལས་ བདོག་གཏད་སྦོམ་བཟོ་
བའི་ཤུལ་ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་ཐོབ་པ་ཅིན་ དཀའཝ་མ་སྤྱད་པའི་ཟས་
ལུ་ ལོངས་སྤྱོདཔ་ལས་ ཞུ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འོང་། ངན་ལྷད་
འབད་བའི་མཐའ་མར་ དེ་བཟུམ་བྱུང་པ་ཅིན་ བརྡ་འཕྲིན་ཕྱི་
འགྱུར་ཅིག་སྟོནམ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ མཐར་ཐུག་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་
རུང་ ངན་ལྷད་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནོད་སྐྱོན་ཅིག་འབྱུང་འོང་། སྐྱིད་
སྡུག་དེ་ རང་དོན་ཁོ་ནའི་དོན་ལུ་ གོ་སྐབས་ལེན་ཏེ་ ལོག་སྤྱོད་
འབདཝ་ཨིན་མས། སྐྱིད་སྡུག་ཟེར་མི་འདི་ བྱམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་ 
མངའ་བདག་རྒྱལཔོ་ཚུ་གིས་ གོ་སྐབས་དམན་པའི་ ཉམ་ཆུང་ཚུ་
ལུ་གནངམ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ མི་དབང་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ ཐུགས་
དབྱིངས་ལས་འཁྲུངས་པའི་ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་དེ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་
སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ སྐྱིད་སྡུག་དེ་ ཐོབ་ཐངས་ཅིག་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ གོ་
སྐབས་ལེན་ཐོག་ ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་མི་འོང་། 

འབྲུག་པའི་མི་སྡེ་འདི་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ཅན་ཨིན། 

དོན་ཚན་ ༧ པ།
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 ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོ་འགྲན།

ངན་ལྷད་འབད་དགོ་མནོ་མི་ རྩ་ངོ་ཚུ་གིས་ ཉེས་ལས་དེ་ གསང་
བའི་ཐོག་ལུ་འབད་འབདཝ་ཨིནམལས་ ངན་ལྷད་ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་
ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་སྦོམ་ཡོད། དེ་ཡང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་ དབང་
ཚད་དང་ ཚད་འཛིན་ཡོད་མི་ བློ་རིག་ཅན་ཚུ་གིས་ འཆར་གཞི་
བརྩམས་ཏེ་ གསང་བའི་ཐོག་ལུ་འབད་ཡོད་པའི་ ཉེས་ལས་
ཅིག་ཨིན། དེ་ལུ་འཕྲལ་དུ་ ཉམས་རྒུདཔ་མི་མཐོངམ་མ་ཚད། 
༼མཐར་ཐུག་ལུ་ང་བཅས་ཆ་མཉམ་ཉམས་རྒུདཔ་ཨིན༽ ཉེས་
ལས་འཐབ་སར་ཡང་མི་མཐོང་། འཛོམས་དཔང་བཞག་ཡང་མེད། 
གལ་སྲིད་ ཡོད་དེ་འབད་རུང་ མཐུད་འབྲེལ་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་ལས་ 
ངན་ལན་འབྱུང་འོང་མནོ་སྟེ་ བརྡ་དོན་ག་ནི་ཡང་ བྱིན་མི་བཏུབ། 
ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོད་རྙོགས་ནང་ཞུགས་ཏེ་ ལཱ་འབད་ནི་དེ་ ལྷག་པར་དུ 
ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཟད་འགྲོ་ལྕི་དྲགས་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་
གིས་ སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་དཔྱད་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ངན་ལྷད་ཞིབ་དཔྱད་
ནང་ ཕན་ནུས་སྦོམ་མིན་འདུག། 
 
དཔལ་འབྱོར་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ 
འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་ འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ མི་སྡེའི་ཁྱད་བཅུད་དང་ 
གཙོ་རིམ་ཚུ་ འགྱུར་འགྱོཝ་ཨིན་མས། འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ འཚོ་
བའི་གནས་སྟངས་དེ་ ཉོ་སྤྱོད་རིང་ལུགས་ལུ་ འགྱུར་འགྱོ་བའི་
སྐབས་ འགོ་ཐོག་བསྒང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་ཚུ་ འགོ་བཙུགསཔ་
ཨིན། རིམ་གྱིས་འབད་ ལང་ཤོར་ཐལ་ཡོད་མི་ ཟད་འགྲོ་ལྕི་བའི་ 
མི་ཚེ་དེ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ གོ་སྐབས་ཚུ་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་
བསྐྱེདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་རེ་འདོད་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་ འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་གསརཔ་ 
མགུ་ཐོམ་སི་སི་ཚུ་བརྩམ་ཨིན། འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་དུས་
སྐབས་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་ཚུ་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལས་ཨིན་
རུང་ བཀོད་རྒྱའི་གཡེབ་རྟ་ཅིག་ གཡེབ་པའི་ཐོག་ལས་ འགྲུབ་
ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྡེ་ཚུ་ ཉེས་
ལས་འཐབ་མི་ཚུ་ལས་ གོམ་ཐེངས་ཅིག་ གདོང་ཁར་འཐོན་དགོཔ་
འདི་ དོ་འགྲན་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  དོ་འགྲན་དེ་ལུ་ གདོང་ལན་
འབད་ནི་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ མི་སྟོབས་དང་ གཞི་རྟེན་
མཁོ་ཆས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་གཉིས་ཆ་ར་དགོཔ་ཡོད། དེ་འབདཝ་
ད་ ནུས་ཤུགས་ལྡན་པའི་ མཁོ་ཆས་དང་ མི་སྟོབས་འགྲུབ་ནི་
ལུ་ཡང་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ བརྩོན་ཤུགས་དང་ འཐོན་ཁུངས་ཚུ་
དགོ། སྲིད་སྐྱོང་གཞུང་གི་གཞི་བཀོད་ནང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང 
ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ཚུ་ 

གྱི་ཁྱད་ལསཔ་ མ་ཐོབ་མི་དེ་ཨིན། དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ ཁོང་རང་
དང་ ཁོང་གི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་ ངན་ལན་དང་ ཉེན་ཁ་བྱུང་སྟེ་ མ་
འོངས་པ་ན་ མི་མང་གི་ལས་གཡོག་ མི་ཐོབ་པའི་འཇིགས་སྣང་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་འཛུལ་
ཏེ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ སྦྱང་བ་བྱིན་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ གོ་སྐབས་ཐོབ་ཅིག་ 
འཐོན་འགྱོ་ནིའི་ཐག་གཅདཔ་ཨིན་མས། དོན་ཚན་ ༢ པའི་ནང་
བཀོད་དོ་བཟུམ་ ལོ་ ༩ འི་ནང་འཁོད་ ལས་གཡོགཔ་ ༥༠ 
གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ ཐོན་སོང་ནུག། 
“ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྦོམ་ཞུ་མི་དེ་ལུ་ ང་ལས་སྡིག་
ཆེ་སྙིང་རྗེ་དང་ བསྟོད་བསྔགས་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་ལཱ་སྦོམ་ཅིག་འབད་
དོ་ཡོདཔ་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་གནང་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་” འ་ནཱི་འདི་ མི་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སླབ་
མི་ བསམ་བཤད་ དོན་དག་སྦོམ་མེད་མི་ཅིག་ཨིན། ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་ མི་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་
བྱུངམ་ཅིག་ བསམ་བཤད་འདི་ དོན་མེད་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན་མས། 
རང་གི་འགན་ཁུར་གྲུབ་མི་ མི་ངོ་དེ་ལུ་ སྒེར་གྱི་དགྲ་ལན་ཐོག་ 
སྐྱོན་བརྗོད་སྦོམ་འབདཝ་ཨིན་མས། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཡོག་སྡེ་འདི་ རྒྱུན་ཆད་
མེད་པར་ ཚ་གྱང་ཆེ་བའི་ གནསསྟངས་འོག་ལུ་བཙུགསཔ་ཨིན་
མས། ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དེ་ ལུས་དང་ སེམས་ 
ཁྱད་རིག་གི་ཐོག་ལས་ ཚ་གྱང་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། མི་སྡེ་ཆུང་ཀུ་
འདི་ནང་ མི་ངོ་གསང་ཐབས་མེདཔ་ལས་ ཨ་རྟག་ར་ ཉེན་ཁ་དང་ 
ངེས་མེད་གནས་སྟངས་ནང་སྡོད་དགོ་པས། མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཁོང་
དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ སོ་སོ་བཏོན་ ཁུངས་མེདཔ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ 
སེམས་ཤི་བཅུགཔ་ལས་ ལྷག་པརདུ་ རྒུད་ཉེན་ཅན་ལུ་འགྱུརཝ་
ཨིན་མས། ཁོང་ལུ་མི་སྡེའི་ནང་ སྤྲོ་ཉམས་མེད། དངོས་གནས་དེ་
ཚུ་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ 
དམ་དམ་ཐོག་ལུ་ སྐྱོང་བཞག་འཐབ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁའི་
ཉམས་མྱོང་ལྟར་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ སྲིད་
དོན་གྱི་དགྲ་ལན་མཁོ་ཆས་སྦེ་ སྲིད་འབྲེལ་ཅན་བཟོ་ནི་དང་ ལོག་
སྤྱོད་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།  དེ་བཟུམ་མའི་ལོག་སྤྱོད་ མི་འབྱུང་
ནིའི་དོན་ལུ་ གེ་ར་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ དྲན་པ་བཏོན་དགོ། དེ་
གིས་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ལུ་ མི་མང་དང་
སྲིད་ཐོག་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་ དངོས་
མཐོང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ འགོ་ཁྲིད་ཡང་དག་དང་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་
ཐབས་བྱུས་དང་བཅས་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ཡིད་འཕྲོག་ཚུགསཔ་ཅིག་
ལུ་ བཟོ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ།  
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ཏན་སླབ་མི་ཚུགས་པས། དེ་སྦེ་ངེས་པ་མེད་མི་དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རང་དབང་དང་ ལས་གཡོག་གི་ཆ་
རྐྱེན་ ངེས་གཏན་མེདཔ་ལས་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་ འཆར་
གཞི་བརྩམ་ནི་ལུ་ བར་ཆད་བྱུང་ནི་དེ་གིས་ཨིན། སྐྱོན་ཆ་འདི་གིས་ 
མཐར་ཐུག་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཙུག་སྡེའི་
ནུས་ཤུགས་ལུ་ གནོད་པ་འབྱུང་འོང་། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་འདི་ འབྲེལ་བ་ཅན་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ གནས་དགོ་པ་
ཅིན་ དེའི་མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
དེ་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་སྟེ་ བཞག་ཐབས་མེད། ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ སྦྱོང་
བརྡར་ཅན་དང་ ཁྱད་རིག་ཅན་ཚུ་གིས་ དེང་དུས་ཀྱི་ ཞིབ་དཔྱད་
འཕྲུལ་ཆས་དང་ མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་
བྱ་རིམ་དང་ དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། ད་
ལྟོའི་གནས་སྟངས་འདི་ནང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ མི་སྟོབས་དང་
གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ བྱ་སྟབས་བདེ་
ཏོག་ཏོ་མིན་འདུག།

ངན་ལྷད་འདི་ལུ་ ས་མཚམས་མེདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་
མཚམས་ཚུ་ལུ་ བརྩི་བཀུར་མི་འབད། མངོན་འབྱུང་ཅན་གྱི་ ཉེན་
འཚུབ་ཆེའི་དོ་འགྲན་ཅིག་ ཕྱི་མི་ཚུ་གིས་ ཉེས་ལས་ཀྱི་བསྡོམས་
རོགས་སྦེ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་དེ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ནང་ 
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཕྱི་མི་ཚུ་འཚོལ་མ་ཐོབ་པ་ ཡང་ན་ ཁོང་གིས་
མཉམ་འབྲེལ་ འབད་མ་བཏུབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཞིབ་དཔྱད་ལ་ལུ་
ཅིག་ལུ་ བར་ཆད་ ཡང་ན་ གནོད་པ་བྱུང་སྟེ་ཡོད། རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ 
མགུ་རྙོགས་དྲགས་འགྱོ་ནི་དང་ འགྲོ་སོང་སྦོམ་གནས་ནི་ཨིནམ་
ལས་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་དག་པ་གཅིག་དང་མཉམ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ རྒྱ་ཆེའི་སྲིད་བྱུས་ལུ་ ཐོ་མ་ཕོགཔ་འབད་ ཁྲིམས་
ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ གསུང་གྲོས་གནང་
དགོཔ་ འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། 

ས་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་ཁ་ལས་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་འདི་ ངོ་མ་དང་ གལ་
ཅན་ཨིནམ་དང་གཅིག་ཁར་ ནང་འཁོད་ལུ་ ཁ་བསྡོམ་ནི་དེ་གིས་
ཡང་ དཀའ་ངལ་བཟོཝ་མས། རང་གི་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ རང་
གི་ས་ཕྱོགས་བཟུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཐ་ན་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་
ལུ་ཡང་ དོ་འགྲན་འབྱུངམ་ལས་ དུས་ཚོད་གལ་ཆེའི་ཞིབ་དཔྱད་
ལུ་ དཀའ་ངལ་འདུག། ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ནང་ གནད་སྡུད་ནང་
ཡོད་པའི་ སྤྱི་མཐུན་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་ ཧད་བཏགས་སྣ་ཚོགས་
བཀོད་དེ་ བྱིན་མི་བཏུབ་པས། དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཐོབ་མི་

མགྱོགས་པར་འབད་མི་ཚུགས་པས།  ཕྱོགས་གཅིག་ལས་ ཉེས་
ཅན་ཚུ་གིས་ མཐུན་ཕྱོགས་བཟོ་ཐོག་ ཉེས་ལས་འཐབ་སྟེ་ ཁེབ་
སང་ལུ་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ གནས་སོར་གཏངམ་ཨིན་མས། དེ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གློག་རིག་རྒྱུན་ལམ་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་གཡོ་ཚོང་
འཐབ་ནི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ངན་ལྷད་འབྱུང་མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་
གི་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་བཀལཝ་ཨིན། 

ངན་ལྷད་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ འབྱུང་བའི་སྐབས་འདི་ནང་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་བཟུམ་མའི་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྡེ་
ལུ་ གསང་བའི་གནས་ཚུལ་གྱི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ མེད་མི་
དེ་གིས་ཡང་ དོ་འགྲན་འབྱུངམ་ཨིན་མས། ཡོངས་འབྲེལ་དང་ 
གསངབའི་གནས་ཚུལ་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
ལུ་ ལྷོད་མེད་ཀྱི་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་དགོཔ་ཡོད། སྤྱིརབཏང་
གི་ ཐབས་ཤེས་དང་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་ དུས་ཚོད་རིངམ་
འགོར་ནི་དང་ འུ་སྡུག་སི་སི་ཨིནམ་ལས་ རྩ་ལས་འོས་བབ་མིན་
འདུག། མི་མང་གི་རྒྱུ་དངུལ་ལུ་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་བཀལ་མི་དེ་ སྲུང་
བཞག་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་གཉིས་ག་བསྡུར་རྐྱབ་
པ་ཅིན་ ཐབས་ཤེས་ཟེར་རུང་ དེའི་དོན་ལུ་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་དེ་
ཨིན། གསང་ལྟ་དང་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་
དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་ ཐབས་བྱུས་
ཅིག་དགོཔ་འདི་ སླབ་དགོཔ་རང་མེད། དེ་ཡང་ མ་འོངས་པ་
ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདིའི་ མཐར་འཁྱོལ་གྱི་
དོན་ལུ་ ཨིན་ཅི་མེན་ཅི་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ དེའི་དོན་
ལུ་ མ་དངུལ་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ དགོ་མི་དེ་ཡང་ དོ་འགྲན་སྦོམ་ཅིག་
ཨིན། འགོ་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་ཡོད་པའི་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལྟ་སྐོར་འབད་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ 
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། ཞིབ་
དཔྱོདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལུ་ དམིགས་
བསལ་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད།

མགྱོགས་པར་འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་ གནས་སྟངས་འདི་ནང་ དུས་
རྟག་པར་ འབྲེལ་བ་ཅན་དང་ ཁས་བླངས་ཅན་སྦེ་ གནས་
ཐབས་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་འདི་ རྒྱུན་ཆད་
མེད་པའི་ བྱ་རིམ་ཅིག་ཨིན། ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་དེ་ མ་
འོངས་ཡུན་རིང་གི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ། ཨིན་རུང་ ཁས་བླངས་ཅན་གྱི་མི་གིས་ ལས་ཚོགས་
འདི་ནང་ ག་དེམ་ཅིག་གི་རིང་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་སྟེ་སྡོད་འོང་ག་ ཏན་

དོན་ཚན་ ༧ པ།
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མཁྱེན་གསལ་ཆེ་དགོཔ་གལ་ཆེ་བས། དཔེར་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་
གནང་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ ཁག་འབག་འཛིན་
སྐྱོང་ དངུལ་གྱི་གཡོ་ཚོང་ ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ གཞིརྟེན་
གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩོད་བཤེར་འབད་ནི་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་
འཁྲུན་ཆོད་བཏོན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཧེང་བཀལ་ཡོདཔ་ཨིན། རེ་
ཚེ་སྐབས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁ་ཉེས་ཕོག་མི་ཅིག་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་
གོ་དོན་འགྲེལ་ཐངས་དང་ ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་མེདཔ། 
ཁ་ཉེས་ཕོག་མི་ལུ་ཁེ་ཕན་མ་བྱུང་བ། ནང་གསུག་/ལེགས་བསྐྱེད་
ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་ལུགས་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ ཉེས་ཆད་མེདཔ་སྦེ་ 
གཏང་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་དཔྱོདཔ་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ལས་ཧེང་བཀལ་
བྱུངམ་ཨིན་མས། ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ ༼དཔེར་ན་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་བཟུམ་༽ 
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཧ་གོ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ཧྲིལ་བུམ་
བྱངམ་ཨིན། ངན་ལྷད་འདི་ ཨ་རྟག་ར་ དེ་མ་ཐག་ཏུ་ དངོས་ལན་
བྱུང་མི་ཅིག་མེནམ་ལས་ ཁེ་ཕན་ཚུ་ འཕྲལ་དུ་ ཡང་ན་ དངོས་
མཐོང་སྦེ་ འབྱུང་ནི་མེད། འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ མ་འོངས་པའི་ཁེ་
ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡུན་རིང་གི་བར་ན་ མཐུན་ལམ་བཟོ་བའི་ གྲུབ་
འབྲས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གོ་སྐབས་ཐོབ་ཚད་ཅིག་ལུ་ སྐྱོན་ཆ་བལྟ་
དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོད་གཞིའི་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་
ཚུ་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཤེས་བྱ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་དྲང་ཁྲིམས་
ལམ་ལུགས་འདི་ ལེགས་བཅོས་གཏང་ཚུགས།དོ་འགྲན་གཞན་མི་
གཅིག་ གནད་དོན་འདྲ་མཉམ་ལུ་ བརྩི་འཇོག་སོ་སོ་དང་ ཉེས་
མེད་གཏང་བ་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཚད་མར་ཕབ་ ཡང་ན་ ཐེ་ཚོམ་དང་
བྲལ་བའི་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པར་ སྤྱིར་བཏངག་
ངག་བརྗོད་ཙམ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཚབ་ལེན་པ་ ཡང་
ན་ ཁྲིམས་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་སྒྲིག་འགན་ལུ་ འཐུས་
ཤོར་བྱུང་བ་ ཡང་ན་ བསམ་དཔྱད་ཡང་དག་མེད་པར་ ཚོགས་
ཆུང་ཅིག་གིས་ གནང་བ་སྤྲོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ རྩོད་བཤེར་
པ་དང་ ཞིབ་དཔོྱད་པ་ཚུ་ མགུ་འཐོམསཔའི་གུ་ དེ་ལས་གལ་
ཆེཝ་ མ་འོངས་པའི་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ རྩོད་བཤེར་ཚུ་ནང་ ཕན་
ཐོགས་ལྷག་པར་འབྱུང་ནིའི་ བསླབ་བྱ་ག་ནི་ཡང་མི་བྱིན་པས། དེ་
བཟུམ་མའི་ རྣམ་དཔྱོད་འདི་ མི་མང་གི་བློ་གཏད་ བསམ་དཔྱད་
འབད་ནི་ལུ་ཡང་ འཇུག་ཁྱབ་ཡོད། ཉེས་མེད་སྦེ་ ཕོ་ཚོད་གུ་
བཀལ་ནིའི་ གཞི་རྟེན་གཞི་རྩ་ལུ་ གནས་མི་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་སྟོན་
དགོ་པའི་ དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་ལུ་ ཁུངས་ཤེས་ཅན་དང་ ཕྱོགས་
རིས་མེད་པའི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ དྲང་དཔོན་གྱིས་ དྲན་ཤེས་
སྦོམ་བཏོན་དགོ་པའི་ ཚད་སྭྙོམས་རོྩད་བཤེར་གྱི་ བྱ་བའི་གནད་
སྤྱོད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོད། ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ དྲང་དཔོན་

གིས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ དེ་འཕྲལ་ལས་ དང་ལེན་འབད་
ནི་ལུ་མཁོ་བའི་ གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཐོབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་
ཡོད། བརྡ་དོན་གྱི་ཐོབ་དབང་ཐད་ལུ་ ཐོབ་སྤྱོད་དང་སྒེར་གསང་ 
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཚད་ལྡན་གྱི་ལམ་ཐབས་དགོཔ་ ངན་ལྷད་
བཀོད་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས། འདས་པའི་རིང་ལུ་ དེ་བཟུམ་
གྱི་ཉམས་མྱོང་ཐོབ་པའི་གུ་ མ་འོངས་པ་ན་ མི་སྦོམ་དང་ བརྡ་
དོན་གཉེར་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་ ངན་ལྷད་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་བྱུང་
པའི་སྐབས་ ཁོང་དང་ཁོང་གི་མཉམ་འབྲེལ་བ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་
རིང་ལུགས་ལུ་ ཁ་བཀལ་ཏེ་ ཤེས་བཞིན་དང་ མ་ཤེས་བཞིན་
དུ་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བར་ཆད་རྐྱབ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་
འདུག། བྱ་རིམ་དེའི་རིང་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་
དང་ ཡར་འཕེལ་འགྱོ་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་དེ་ དེའི་
དོན་ལུ་ ཧ་ལམ་ཅིག་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ བརྡ་དོན་དང་མཉམ་འབྲེལ་
ལུ་ བརྟེན་དགོཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ དེ་
འཕྲལ་གྱི་ངོས་ལན་མེད་པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་དོན་དག་མེད། ངན་
ལྷད་དང་ ཉེས་ལས་གཞན་ ཟློག་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་
བསྟར་སྤྱོད་ འབད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ གཅིག་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་ 
འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་བརྗེ་སོར་ཐོག་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་
འབྲེལ་འབད་ནིའི་ གྲོས་གནས་མིན་འདུག། ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་
སྤྱོད་འབད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁོང་རའི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ 
སྔ་གོང་ལས་ བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ 
མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ གྲོས་གནས་ཚུ་དགོཔ་འདུག།  

ཉེས་རྩོད་ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་ནིའི་ནང་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་
བྱེད་ཚུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བ་ཨིན། ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ གནས་ཚད་མཐོ་དྲགས་འདི་ འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ 
གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་མི་བཏུབ་ནི་ཨིནམ་
ལས་ ཐག་ཆོད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ སྟོན་དགོཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་
གནས་ཚད་གུ་ རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཟིང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཞིབ་དཔྱད་
ཀྱི་དུས་ཡུན་ བསྣར་འགྱངས་འབད་དེ་ ཉིན་གྲངས་༦༠ འི་ནང་
འཁོད་ རྩོད་རྙོགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་མི་ དུས་ཚད་དེ་ལུ་ 
བར་ཆད་རྐྱབ་ཨིནམས།  དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ སྒྲུབ་བྱེད་ཡིག་ཆ་
དང་ བདེན་དཔང་ཚུ་ཡང་ དེ་ཚུ་ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་མི་ གཉེར་
འཛིན་པ་ ཡང་ན་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ མེདཔ་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ 
སྐྱོན་ཞུགས་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ སོ་སོ་བཟོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་དེ་ དེ་
ལས་ཀྱང་ཉེན་ཁ་ཆེའི་ དོ་འགྲན་ཅན་ཨིན། 
དྲང་དཔོན་དང་ རྩོད་བཤེར་པ་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་ཚུ་གི་སྐོར་ 
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ཚུ་ལུ་ དབང་ཚད་སྦོམ་གནང་དོ་བཟུམ་ཅིག་ ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་
རིས་མེད་པའི་ བློ་གཏད་ཡང་སྦོམ་ཡོད། རྩོད་བཤེར་གྱི་ སྒྲུབ་བྱེད་
སྟོན་ནིའི་དཀའ་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྔར་སྲོལ་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་
བཅུག་པ་ཅིན་ ཁེབ་སང་རང་ གནོད་འགེལ་འབད་མི་ ཉེས་ཅན་
ཚུ་ཨིནམ་དང་ རྒུད་ཤོས་རང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སྡེ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་
ད་ གཙུག་སྡེ་དང་ ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ཁོང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་
ལུ་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ལས་ ཕོགཔ་ཨིན་མས། 
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ཡང་ དེ་དང་འདྲ། ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ 
དེའི་ཞོར་འབྱེལ་ཚུ་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ལས་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ དེའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ཕོག་
དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྣང་མེད་བཞག་ཐབས་མེད། དཔེར་ན་ ཁྲིམས་
ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ལ་ལུ་ཅིག་ ཁ་གསལ་ ཡང་ན་ ཚད་ལྡན་
མེད་པའི་སྐབས་ དྲང་དཔོན་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཁྱད་
རིག་པ་ཚུ་གིས་ ག་འབད་མི་ལུ་རག་ལསཔ་མ་ཚད་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ དེའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ བསུན་
འཚེར་བྱིན་ནིའི་ ལག་ཆས་ཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་དེའི་
དོ་འགྲན་ གངམ་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

མགྱོགས་པར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ མགྱོགས་པརརྩོད་བཤེར་
འབད་ནི་ མགྱོགས་པར་འཁྲུན་ཆོད་བཏོན་ནི་གསུམ་པོ་ ༼དྲང་
ཁྲིམས་ལུ་མ་གནོད་པར༽ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ཉེས་རྩོད་དྲང་
ཁྲིམས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ རྨང་རྡོ་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། བྱ་སྒོ་འདི་ཚུ་ 
ཚ་གཉེར་བཏོན་ནི་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་ ཞིབ་དཔྱོདཔ་དང་ རྩོད་
བཤེར་པ་ དྲང་དཔོན་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་ གྲངས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
ངེས་པར་དུ་ལངམ་དགོ། ག་ར་གིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་དུ་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་ནང་ ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་ ཁས་བླངས་ཅན་གྱི་ཁྱད་ལསཔ་ 
གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ འཛིན་བཞག་འབད་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་སྦོམ་
ཡོད། མི་སྟོབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ དྲང་ཁྲིམས་
ལྷན་སྡེ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་
ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱ་རིམ་ཚུ་ ལྷག་པར་དུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ 
འཇོན་ཐངསཅན་བཟོ་ནིའི་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོཔ་འདུག། 

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩོད་བཤེར་བཙུགས་ནི་ལུ་ 
ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ནང་ལས་ ལ་ལུ་ཅིག་མི་ལོ་ ༢ ལྷག་སྟེ་
ལུས་དོ། རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རྩོད་བཤེར་པ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཡིག་ཚང་དེ་ལུ་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ རྩོད་བཤེར་གྱི་འབྲེལ་
གནད་ཚུ་བཏངམ་ལས་ ལས་སྣ་མང་དྲགས་པའི་ དཀའ་ངལ་
འདུག། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྩོད་བཤེར་
པ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནིའི་ རེ་འདོད་བསྐྱེད་
ཅི། དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ མགུ་རྙོགས་ཅན་གྱི་རྩོད་གཞི་ཚུ་ གཏིང་
ཟབ་སྦེ་ ཧ་གོ་སྟེ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་རྩོད་བཤེར་ འབྱུང་ཐབས་ལུ་
དམིགས་ཏེ་ཨིན། ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཐོག་ལས་ རྩོད་བཤེར་ལུ་ གནས་གོང་ཧེང་བཀལ་
འབྱུང་ཚུགས་པའི་ རེ་བ་བསྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད། དེ་གི་དོན་ལུ་ དོ་
འགྲན་ངོམ་འདི་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ མི་སྟོབས་
ཀྱི་ཚད་དེ་ སྤུས་ཚད་དང་ གྱངས་ཁ་གཉིས་ཆ་རའི་ཐད་ལུ་ ལངམ་
མིན་འདུག། རྩོད་བཤེར་འབད་མི་ གོང་རིམ་རྩོད་དཔོན་ལེ་ཤ་མིན་
འདུག། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པ་ལྟར་དུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་
ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་བརྩིས་ཏེ་ གོང་རིམ་
ཁྲིམས་རྩོདཔ་/རྩོད་བཤེར་པ་ ༧ དང་ ཆུང་རིམ་ཁྲིམས་རྩོདཔ་
/རྩོད་བཤེར་པ་ ༡༧། རྩོད་དཔོན་ལས་རོགས་ ༩། ཁྲིམས་དོན་
ལས་རོགས་ ༨ འདུག། ཉེས་རྩོད་དྲང་ཁྲིམས་ལམ་ལུགས་དེ་ 
དོན་སྨིན་ཅན་འོང་དགོ་པ་ཅིན་ འཕྲལ་དང་འཕྲལ་དུ་ མི་སྟོབས་
འདི་ སྤུས་ཚད་དང་ གྱངས་ཁ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཡར་དྲག་
གཏང་དགོཔ་འདུག།

རྩོད་གཞི་ཅིག་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཉིན་
གྲངས་ ༡༠༨ ཀྱི་ནང་འཁོད་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་དགོ་པའི་ སྤྱིར་
བཏང་ལམ་སྟོན་ཅིག་འདུག། ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཚུ་གིས་ དགོས་
མཁོ་འདི་འགྲུབ་ནི་ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་བཏོན་གནངམ་ཨིན་རུང་ མཐོ་
གཏུགས་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དྲང་ཁྲིམས་
གནང་ནི་ལུ་ དུས་ཚོད་འགོརཝ་ཨིན་མས། དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ 
མཐོ་དམན་རིམ་པ་ ༤ ཡོདཔ་ལས་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་
ས་ཚུན་ཚོད་ མཐོ་གཏུགས་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་མཇུག་དྲང་
ཁྲིམས་ ཐོབ་ཚུགས་ཚུགས་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༣ འགོརཝ་ཨིན་
མས།

དྲག་པོའི་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱི་རྩོད་གཞི་དེའི་ འཁྲུན་ཆོད་
གནང་པའི་སྐབས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 
བཀའ་རྒྱ་གནང་མིའི་ནང་། “ངན་ལྷད་འཐབ་མི་ མི་ངོ་དེ་ལུ་ ཉེས་
ཁྲིམས་དེ་ འཇིགས་སྣང་དང་ དགའ་མཐུན་ ཡུན་འགྱངས་མེད་
པར་བཀལ་དགོ།  དྲང་ཁྲིམས་དེ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ དབྱེ་བ་མེད་

དོན་ཚན་ ༧ པ།
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པར་གནས་དགོ། ངན་ལྷད་འདི་གིས་ མི་སེར་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་གིས་ 
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་ ཆུད་ཟོས་གཏང་
ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་མ་འོངས་གནས་སྟངས་འཛིན་མི་ ང་
བཅས་རའི་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ དཔེ་ངན་པ་སྟོནམ་ཨིན། མི་སེར་
ཡོད་ཚད་ཅིག་ལུ་ འདྲ་མཉམ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་བགྱིས་པ་ལུ་ གོ་སྐབས་ཐོབ་དགོ། དེ་འབདཝ་
ད་ དྲང་ཁྲིམས་བསྣར་འགྱངས་འབད་ནི་ལུ་ ཐོབ་དབང་རྩ་ཅན་
འདི་ ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་མེདཔ་ཡང་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་གལ་
ཆེ།  དེ་བཟུམ་མའི་བསྣར་འགྱངས་དེ་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་ལམ་
ལུགས་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་ནུས་དབང་ལུ་ གནོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་
གཞུང་དང་ མི་སེར་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་  ངན་ལྷད་
ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་ འདི་
ལུ་ཡང་གནོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མཐར་
འཁྱོལ་གྱི་དོན་ལུ་ གཟེངས་ཐོན་གྱི་ལམ་རྐྱངམ་གཅིག་དགོ” ཟེར་
གསུངས་ཡི། ཉེས་ཅན་ལ་ལོ་ཅིག་ དྲང་ཁྲིམས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ 
བྱ་རིམ་འོག་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་ཏེ་སྡོདཔ་ཨིན་མས། མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁ་དང་
དོན་ རྟགས་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ དྲང་ཁྲིམས་ཚུ་ 
ཡུན་མ་འགྱངས་མ་ལུས་པར་ གནང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་
ཚུགས།  
 
འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ དོ་
འགྲན་སྦོམ་རང་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གི་གོ་དོན་ནང་ 
འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ གཞུང་སྐྱོང་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ 
མནོ་བསམ་གཏངམ་ཨིན་མས། དེ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ག་གིས་བསྟར་
སྤྱོད་འབད་གོཔ་ཨིན་ན་ ག་ནི་ཡང་ ཁ་གསལ་མིན་འདུག། ལམ་

ལུགས་ཁ་གསལ་ཅིག་མེད་ནི་དེ་གིས་ ག་གིས་ཡང་ འགོ་ཁྲིད་
འབད་ནི་མིན་འདུག། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་
འབད་ནི་ལུ་ འདྲོག་ཟུག་འཐབ་སྟེ་ སྡོདཔ་ཨིན་མས། འཁྲུན་ཆོད་
བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགན་ཁག་ཅིག་སྦེ་ དྲི་ཞིབ་འབད་ནི་དེ་
ཡང་ ངན་ལན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ མནོཝ་ཨིན་མས། འདས་པའི་རིང་
ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་ཚུ་ གནད་དོན་སོ་སོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
འབད་ཡི། ཁྲིམས་འདུན་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་སྟེ་ ཡུན་རིང་
འགྱོ་རུང་ ངན་ལྷད་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཁེབ་སང་ཚབ་བཙུགས་ནི་ 
ཡང་ན་ སླར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་ མ་འབད་བར་བཞགཔ་ཨིན་མས། མཐར་
ཐུག་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ མ་གཞི་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་
བ་ ཡང་ན་ བསྟར་སྤྱོད་བསྣར་བཞག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཉེས་རྩོད་
ཀྱི་དྲང་ཁྲིམས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ འཁོར་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་ འབྱུང་
ཁུངས་མེདཔ་བཟོ་བའི་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ རྩོད་བཤེར་ དོན་
མེད་དང་ མི་མང་གི་རྒྱུ་དངུལ་ཚུ་ ཆུད་ཟོས་འགྱོཝ་ཨིན་མས། 

“ངན་ལྷད་རྩ་མེད་གཏང་ནི་” འདི་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་གྱིས་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་ཐེངས་ ༣༥ པ་
ལུ་ འབུལ་བ་ཁག་ ༥ ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་གཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ 
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངན་ལྷད་ལུ་ བཟོད་བསྲན་རྩ་ལས་མེད་
པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་ཁས་བླངས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
ངན་ལྷད་འདི་ སྣང་མེད་སྦེ་ རྩ་ལས་བཞག་ཐབས་མེད། ངན་
ལྷད་རྩ་མེད་གཏང་ནིའམ་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་དེ་ གདམ་ཁ་ཙམ་
ཅིག་དང་ གསལ་བཤད་སྒྲིང་སྒྲིང་ འབད་ནི་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ 
གཞུང་གིས་ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ ཐག་བཅད་ཀྱི་དང་ལེན་ སྒྲིང་སྒྲིང་
འབད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་ནོ།།

ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ གཙུག་སྡེ་དང་ ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ཁོང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ 
ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ལས་ ཕོགཔ་ཨིན་མས། དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ཡང་ དེ་དང་འདྲ། ཉམས་མྱོང་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ དེའི་ཞོར་འབྱེལ་ཚུ་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ དེའི་
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྣང་མེད་བཞག་ཐབས་མེད། དཔེར་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ལ་ལུ་
ཅིག་ ཁ་གསལ་ ཡང་ན་ ཚད་ལྡན་མེད་པའི་སྐབས་ དྲང་དཔནོ་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་ ཁྱད་རིག་པ་ཚུ་གིས་ 
ག་འབད་མི་ལུ་རག་ལསཔ་མ་ཚད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡམོ་ལྷན་ཚགོས་དང་ དེའི་ལས་གཡགོཔ་ཚུ་ལུ་ བསུན་འཚེར་བྱིན་
ནིའི་ ལག་ཆས་ཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན་མས། ད་ལྟ་ོདེའི་ད་ོའགྲན་ གངམ་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན།
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འབད་ནིའི་ ནུས་དབང་ཚུ་ཐོབ་སྟེ་ཡོད། མི་མང་གིས་ འབྲུག་
ལུ་ངན་ལྷད་འདི་ དཀའ་ངལ་ཅན་མེན་མནོ་སྟེ་ མ་རིག་མུན་པའི་
དབང་ལུ་ སྡོད་ནི་མེད། རིམ་འབྱུང་གི་གཞུང་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་
ལུ་ བཟོད་བསྲན་རྩ་ལས་མེད་པའི་ སྲིད་བྱུས་བརྩམས་པའི་ཁར་ 
གཞུང་དང་དེའི་ལས་སྡེ་ སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་རྒྱབ་
སྐྱོར་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ མི་སྡེ་ལས་
ཚོགས་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ ན་གཞོན་ དེ་ལས་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 
གཙུག་སྡེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ གསར་བཟོ་དང་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་
པའི་ ས་སྒོ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ སྤྱི་
གཡོག་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ གོང་
འཕེལ་བཏང་སྟེ་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲལ་རིམ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ 
ངན་ལྷད་ལྟ་ཞིབ་ཚུ་ནང་བྱུང་དོ་བཟུམ་ མི་མང་གིས་ ངན་ལྷད་
སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་སྐོར་ ཧ་གོ་ཡོད་པའི་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་་བྱུང་སྟེ་ཡོད། 

ཨིན་རུང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡང་ ལེ་ཤ་ཡོད། ཧེ་མའི་སྙན་
ཞུ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ 
གཙོ་བོ་ ཕྱི་ཁ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩ་
འགེངས་འགེངསམ་ཅིག་རང་ཨིན་མས། འགོ་ཐོག་བསྒང་ ཕྱི་
ཁ་ལས་ སྐུལ་མ་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེཝ་ཨིན་རུང་ ཧ་
ལམ་ཅིག་ལས་ རང་གི་ནང་འཁོད་ལས་ འབད་དགོཔ་ཨིནམ་
ལས་ དེའི་དོན་ལུ་ མི་ལོ་ ༩ ཡང་ན་ དེ་ལས་མངམ་ རྩ་
ལས་འགོར་དགོཔ་མེད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ འབད་བརྩོན་
འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་སྦེ་ འགྱོ་མ་བཏུབ། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་སྦེ་ ལེགས་
ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ གལ་ཅན་ཨིན་རུང་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་
བཙུགས་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་སྦོམ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། ཁྲིམས་ལུགས་
དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ བསྟར་སྤྱོད་ལུ་
རག་ལས་དགོ་པས། དོ་འགྲན་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་པའི་གུ་ ལྷག་
པརདུ་ མགུ་རྙོགས་དྲགས་ལུ་འགྱུར་དོ། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་རྒོལ་འབད་ནིའི་དོ་འགྲན་ གཞན་གྱི་
གྲངས་སུ་ གཙོ་བོ་ ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་སྐྱོན་དང་ ལས་སྡེའི་འགོ་
འཛིན་དང་ སྤྱི་གཡོགཔ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་
བསྲན་སྦོམ་བསྐྱེད་མི་ ངན་ལྷད་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ནི་ དེ་ལས་

མཇུག་དོན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་གནང་བའི་ མི་
དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གི་བཀའ་ཤོག་ནང་ གཙོ་
བོར་བཏོན་ཏེ་ བཀོད་གནང་བ་ལྟར་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
ནང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གོང་འཕེལ་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ འགྱོཝ་
ད་བསྟུན་ མི་སེར་གྱི་མནོ་ཐངས་བསྒྱུར་ཏེ་ གཞུང་དང་སྒེར་
སྡེ་ གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ རང་དོན་གྱི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་
སྲོལ་ལུ་ འཇུགཔ་ཨིན་མས། དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ མི་ལོ་ ༧ འགྱོ་བའི་རིང་ལུ་ གོ་སྐབས་གསརཔ་
དང་ དོ་འགྲན་གསརཔ་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གསརཔ་ བསྒྱུར་
བཅོས་གསརཔ་ཚུ་ བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་མང་གི་མནོ་ཐངས་
ལུ་ སྐུལ་དབང་འབད་དེ་ རྒྱ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མཐའ་དོན་ལས་
ལྷག་སྟེ་ རང་དོན་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི་འཐོན་དོ། ཨིན་ཏེ་འབད་
རུང་ མི་སེར་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ སྲིད་ཀྱི་བཙན་ཐབས་ཚུ་ འབྱུང་
བཞིན་དུ་ཡོད། ངལ་རངས་ཅན་གྱི་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཚད་རྩིས་ཚུ་
ལུ་བལྟ་སྟེ་ གོང་འཕེལ་གྱི་མཉམ་རོགས་དང་ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་
མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གོང་འཕེལ་དང་ ཡར་སྐྱེད་
ཀྱི་ལམ་ལུ་ ཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་
ཀྱི་འགྱམ་རྡོ་ཨིན་མི་ གཞུང་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ལམ་ལུགས་
ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་པའི་ བསྟོད་བསྔགས་ཐོབ་སྟེ་ཡོད། ཡར་རྒྱས་
དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་ བྱུང་སྟེ་ཡོད་རུང་ འཇོན་
ཐངས་མེད་མི་དང་ ངན་ལྷད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོ་སྐབས་འཕྲོ་བརླགས་
འགྱོ་ནི་དེ་གིས་ མ་འོངས་པ་ནང་ རྒྱབ་ཁར་ལོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 
ངན་ལྷད་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་ཡར་སྐྱེད་ལུ་ གནོད་
པའི་རྐྱེན་ངན་ སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ གཞི་
བཙུགས་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་རྒོལ་
འབད་ནི་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཅི། ངན་ལྷད་འདི་ མ་རུངས་པའི་
དགྲ་བོ་ སྦོམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ བཀག་
ཐབས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ མི་མང་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཡོངས་ལུ་ 
བརྡ་འཕྲིན་སྤེལ་ཡོད། མི་མང་གིས་ ངན་ལྷད་ཟེར་མི་ ག་ཅི་ཨིན་
ན་དང་ དེའི་གནོད་ཉེན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ང་བཅས་རའི་མི་
སྡེའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ དེ་ལུ་དང་ལེན་
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ལས་ མི་མང་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ བྱ་སྤྱོད་བཙུགས་
ནི་ མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་ལུ་ སྤྱི་རུབ་གདོང་རྒོལ་
འབད་ནི་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་
ནི་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ ལམ་ལུགས་
རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ཚུ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ ཐབས་ཤེས་དེ་ཚུ་ འགོ་བཙུགསཔ་དང་
གཅིག་ཁར་ གཙོ་རིམ་གཞན་མི་གཅིགཔོ་འདི་ ཁྱད་རིག་ལྡན་
པའི་གནས་ཚད་ གཞི་བཙུགས་དང་ མི་སྟོབས་དང་ ཅ་དངོས་ 
མ་དངུལ་གྱི་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ལངམ་སྤྲོད་ དེ་ལས་ ཁ་གསལ་
དང་འོས་བབ་ཅན་གྱི་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ གཙོ་དམིགས་དང་ ལས་
ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་ བྱ་སྒོ་བརྩིས་པའི་ འོས་བབ་ཅན་གྱི་ 
ཐབས་རིག་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷན་ཚོགས་འདི་
ཉིད་ ཕན་ནུས་ཅན་དང་ ཡིད་བརྟེན་རུང་བའི་ གཙུག་སྡེ་གཅིག་
སྦེ་ བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། 

འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་དེ་ མར་འབབས་
སོང་ཡོད་རུང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་འགྲོས་དེ་ སྔར་བཞིན་
གནས་ཏེ་ཡོད། ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ཅིག་ ལཱ་འགན་ལོག་སྤྱོད་
ཀྱི་སྐོར་ལས་དང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་གཙོ་བོ་ འབྱུང་ཁུངས་༼མ་
དངུལ་དང་རྒྱུ་དངོས༽ ནང་ཨིན་མས། རྫོང་ཁག་གི་གྲས་ལས་ 
ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ལུ་ཨིནམ་ད་ ལས་
སྡེའི་གྲས་ལས་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་
ཨིནམས། ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ འགྲེམ་ཐོག་ལས་བཐང་ནུག། 
ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ཅིག་ ཕྱིར་འབུད་གཏང་དགོཔ་ཐོནམ་ལས་ 
ཉོགས་བཤད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དེ་ དོ་འགྲན་ཅིག་
ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་དོ་འགྲན་
གཞན་མི་གཅིག་ མི་སྟོབས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཉོགས་བཤད་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མ་ཚར་བར་ བསགས་ཏེ་ལུས་
མི་དེ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ཞིབ་དཔྱད་ཐབས་ལམ་
ཐོག་ལས་ དེ་སྦེ་བསགས་ལུས་མི་ཚུ་ མརཕབ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ རྩ་
འགེངས་དོ།
 
དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་ནང་ ཚོང་པ་དང་ 
སྲིད་དོན་གྱི་བར་ན་ ངན་མཐུན་འབད་མི་དེ་གིས་ ལས་སྡེ་ག་ཅི་
ཨིན་རུང་ དེའི་མདུན་ལམ་ མེདཔ་གཏང་ནི་ཨིནམ་ལས་ མི་མང་
མཁོ་སྒྲུབ་དང་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་དང་ས་ཆ་ གཞི་རྟེན་མཐུན་
རྐྱེན་ལས་འགུལ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཆད་ལུས་བཞག་མི་ དངུལ་འབྲེལ་
ལས་ཁང་ནང་ གཡོ་སྒྱུ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་

རྩོད་བཤེར་པ་དང་ དྲང་དཔོན་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་མཁས་རིག་ 
ཧ་གོ་ནིའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དམན་པའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བཀོད་ཡོད།
 
ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་སྦོམ་ཡོད་མི་དང་ སྣང་མེད་ཐོག་ལུ་
བཞག་ནི་དེ་གིས་ ཀུན་སྤྱོད་ངན་པའི་ བྱ་སྤྱོད་འབད་མི་ ཐོན་
པའི་སྐབས་ ལམ་ལུགས་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ དེ་བཟུམ་འབད་
མི་ གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ཐང་བཏང་སྟེ་བཞག་ནུག་ 
ཟེར་མནོ་མི་དང་ མི་སྦོམ་དང་དབང་ཚད་ཅན་ཚུ་ལུ་ ག་ནི་ཡང་ 
འབད་མ་ཚུགས་པར་ ཆུང་ཀུ་ཚུ་ཁྲིམས་བཏང་སྟེ་ ག་ཅི་འབད་
ནི་ཟེར་བའི་ སྤྱིར་བཏང་མནོ་ཐངས་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནོད་འགེལ་
བ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་གཏངམ་ཨིན་མས། 
ཤུལ་ལས་ བདེ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ རེ་འདུན་ཐོག་ལུ་ དུས་ཚོད་
བརྩིས་པའི་ མི་མང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་དེ་ དེ་
ལས་ལྷག་པའི་ གནོད་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་མ་ཤེས་པར་ ངོས་ལེན་ཅན་
གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ ཡང་ན་ གནད་དོན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་ བརྩིཝ་
ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ ཆུང་ཀུ་སྦེ་མཐོང་མི་ཚུ་ 
ཚད་འཛིན་མ་འབད་བར་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་པའི་བསྒང་ལས་ 
འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ ཁྲིམས་མཐུན་དབང་ཆ་ཚུ་ཉམས་ཏེ་ ནམ་ཅིག་གི་
ཚེ་ དྲང་པོ་དྲང་རྐྱང་གི་ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ མི་སེར་ཚུ་གི་སེམས་
ཁར་ ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་གནས་ཏེ་ སྡོད་མི་དེ་ལུ་ དོན་དག་མིན་
འདུག་མནོ་སྟེ་ མི་སྡེའི་གཞི་རྩ་ལུ་གནོད་དེ་ མི་མང་གི་བློ་གཏད་
ལས་འགལཝ་་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ མི་ཚུ་གིས་ “ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་
གནས་ནི་ལས་ ཁྲིམས་ལས་འགལ་ཏེ་ ཉེས་བྱ་ཕོག་མི་དེ་ ཁེབ་
སང་ཆེ་བས” ཟེར་སླབ་སར་གོཝ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་མའི་གནས་
སྟངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་
འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟོ་སྟེ་ ངན་ལྷད་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ཐོག་
ལས་ ཁེབ་སང་ཐེབས་བཟོ་ནིའི་ སེམས་ཤུགས་སྦོམ་བསྐྱེདཔ་
ཨིན་མས།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོད། 
སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༦ ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་ཚུན་
ཚོད་ ངན་ལྷད་བཀགསྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབད་བའི་ ལས་སྣ་
ཚུ་ ཧ་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོད། ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་འདི་ སྲིད་ཐོག་གི་བློ་འདོད་ 
ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ འགོ་ཁྲིད་དང་དྲང་
སྤྱོད་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ ཤེས་ཡོན་དང་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཐོག་
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ལུ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ། འགྲན་བསྡུར་འདྲ་མཉམ་མེདཔ་བཟོ། ས་
མཚམས་ཕན་ཚུན་ མ་རྩ་བཙུགས་ནི་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ལུ་བརཆད་
རྐྱབ། འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐལ་སྤྲོད་མེདཔ་གཏང་། འཛམ་གླིང་ཡར་
སྐྱེད་དང་ དངུལ་གྱི་བཙན་ཐབས་ལུ་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད་པའི་ ངོས་
འཛིན་བྱུང་ནུག། ལུང་ཕྱོགས་དང་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་ དངོས་
གནས་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ རང་རྐྱང་འབད་ ངན་ལྷད་ 
ཡང་ན་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་ཚུ་ལུ་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་ལྷག་
སྟེ་ གོང་འཕེལ་དང་ ཡར་སྐྱེད་ བདེ་སྲུང་ཚུ་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་
ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ དབུ་ཁྲིད་ཚུ་ཁ་བསྡོམས་ཏེ་ 
སྤྱི་མཐུན་གྲོས་གཞི་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་ གལ་ཆེའི་ཞུ་སྐུལ་འབདཝ་
ཨིན་མས། 

དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ ཨ་སི་ཡཱན་གྱི་ ཨེསི་ཨི་ཨེ་-པི་ཨེ་སི་གིས་ 
འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་ཞིབ་དཔྱད་དང་ སྔོན་འགོག་
གི་ འབད་བརྩོན་ལུ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ མཐུན་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ནུག། དེའི་ལཱ་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལུ་ འཁྲིལ་མཐུན་འབད་ནི་ ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ གཞུང་
དང་ སྒེར་གྱི་ལཱ་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་དམ་ཟབ་བཟོ་
ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་བསྐྱེད་ནུག། ཨེསི་ཨི་ཨེ་-པི་ཨེ་སི་
དེ་ ཨ་སི་ཡཱན་གྱི་འོག་ལུ་ ངོ་བོ་ཅིག་སྦེ་ བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གིས་ ལྟ་ཞིབ་འབད་དེ་ གྲོས་བསྡུར་
འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་འདུག། ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ༼ཇི་ཨར་ཨི་སི་
ཨོ༽ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ ལྕོགས་
གྲུབ་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ དམིགས་ཡུལ་ཐོག་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་
དེའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གནས་ཚད་ལུ་ གནས་མི་གནས་ཀྱི་ 
ལྟ་རྟོག་འབདཝ་ཨིན་མས། དེ་གིས་ལས་སྣ་གཞན་གྱི་གྲངས་སུ་ 
ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ ཤེས་རྟོགས་འབད་ནིའི་ བྱ་སྲོལ་དྲག་
ཤོས་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་ གྲོས་གནས་ཅིག་ཡང་ བཟོ་ཡོདཔ་

དགོཔ་འདུག། ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་འདྲེན་ ལས་ཁང་ཚུ་ནང་ ཚོང་
འབྲེལ་གྱི་ཚོང་ཐོ་ རྫུས་མ་བཟོ་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་དར་ཁྱབ་ 
བྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་ ལངམ་མ་ཐོབ་ལས་ མ་དངུལ་
ཕྱིར་གཏང་ལ་སོགས་པ་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁྲལ་འབབ་ལས་
ཟུརཝ་ཨིན་མས། 

ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་པ་འདི་ སྦོམ་རང་ཡོད། ངན་ལྷད་ཀྱིས་ སྤྱང་
ཀ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་པར་དུ་གནོད་དེ་ དབུལ་ཕོངས་དང་ སྐད་མེད་ཀྱི་
གཏིང་ནང་བཙུགས་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་མི་ངོ་ ཡང་ན་ སྡེ་
ཚན་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་ གོ་སྐབས་ལེན་བཅུགཔ་
ལས་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཡར་འཕར་གཏང་ནི་ དཔལ་
འབྱོར་གྱི་འཇོན་ཚད་དང་ སྲིད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ དྲང་ཁྲིམས་ཚུ་
ལུ་ གནོད་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ ཁས་ལེན་
འབདཝ་ཨིན་མས།  འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཡོད་མི་དང་ འབྱུང་བའི་
བསྒང་ཡོད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་མང་རབས་ཅིག་ནང་ མཐོང་དོ་བཟུམ་ 
སྲིད་ཀྱི་བཙན་ཐབས་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་མི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་རང་ 
ངན་ལྷད་དང་ ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་བཀལཝ་ཨིན་མས། འབྲུག་འདི་ 
དོ་འགྲན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་སྦུག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་དང་ 
མི་རློབས་ཉུང་དྲགས་ཅིག་འབདཝ་ལས དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ 
དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ལུ་ ཐུག་བཅུག་ནི་མི་འོང་། 
 
འདས་པའི་སྙན་ཞུ་དང་ ད་ལྟོའི་སྙན་ཞུ་ ག་ཅི་ནང་ཡང་ མ་
བཀོད་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལུང་
ཕྱོགས་འདི་ནང་ མཐུན་ཕྱོགས་བཟོ་དགོཔ་ གལ་ཆེ་མི་འདི་ཨིན། 
ངན་ལྷད་འདི་ལུ་ ས་མཚམས་མེདཔ་ལས་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་བརྩིས་
པའི་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་འོང་། འཛམ་གླིང་
གི་དབུ་ཁྲིད་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྲོས་གནས་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་
ཀྱིས་ མི་མང་གི་བློ་གཏད་ རྩ་མེད་གཏང་། ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་

ང་བཅས་ཀྱིས་ འབད་ཚུགས་དང་མི་ཚུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མེན་པར་ འབད་མ་འབད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཨིན།            
ང་བཅས་ཀྱིས་ ང་བཅས་རའི་ མ་འོངས་པའི་དོན་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་ མ་བཏང་གི་ཁྱད་པར་ཨིན།                      
- མི་དབང་མཆོག་གིས་ ༢༠༡༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་སློབ་ཐོན་པའི་གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་སྐབས་གནང་
བའི་གསུང་བཤད།
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

སྲོལ་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ཁས་བླངས་ཅན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་འགོ་ཁྲིད། ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་ གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲིང་
སྒྲིང་། ངན་ལྷད་ལུ་ ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ གདོང་རྒོལ་འབད་དགོཔ་
ཚུ་ སྐབས་སུ་འབབ་པའི་ དགོས་མཁོ་ལུ་གྱུར་ནུག། རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ལུ་ བུ་ལོན་ཡར་འཕར་འགྱོ་དོ་བཟུམ་ བློ་གཏད་དང་ དྲང་
སྤྱོད་ལངམ་མེད་མི་དང་ ཕྱུགཔོ་དང་སྤྱང་ཀ་བར་ནའི་ ཁྱད་པར་དེ་
ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ ཁས་ལེན་འབད་དགོཔ་འོང་། དེ་
དང་འདྲཝ་སྦེ་ མི་མང་གི་སེམས་ཁར་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ འཆར་སྣང་
ཤེས་དགོཔ་དེ་ཡང་ སྲིད་དོན་པ་དང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ 
རྒྱ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལས་ལྷག་སྟེ་ རང་
དོན་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་དང་། བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་དང་ 
འདེམས་བསྐོ་གྲུབ་པའི་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ མི་སེར་ལུ་ཞབས་
ཏོག་ཞུ་ནི་ལས་ལྷག་སྟེ་ རང་དོན་འགྲུབ་ནི་ལུ ཤུགས་བཏོན་
དོ་ཡོདཔ། སྤྱི་གཡོག་ནང་ བདེན་པ་དེ་ལུ་ མང་ཤོས་ཀྱིས་སྣང་
བདག་མེདཔ་ལས་ བདེན་པ་མེནམ་དང་ རྫུན་པ་དེ་ ངོས་ལེན་
གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ལས་ རྫུན་པ་མེན་པའི་སྣང་བ། 
སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཚོང་པའི་ངོ་བོ་ མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཚ་གཉེར་
བཏོན་ཏེ་ རང་ལུ་མ་དངུལ་བཟོ་ནི་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཉམས་རྒུད་
བཀལ་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་མེདཔ། ༼རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པིའི་དཀའ་ངལ་
དང་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ཚུ༽ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རང་རྐྱངམ་གཅིག་
མ་གཏོགས་ གཞན་ག་ཅི་དང་ ག་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ཚ་གྱང་མེདཔ། 
མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་དང་རང་གི་ཉེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་མ་བྱུང་
ཚུན་ཚོད་ ཡང་ན་ རང་ལུ་ཁེ་ཕན་མ་བྱུང་ཚུན་ འགན་འཁུར་ག་
ནི་ལུ་ངོ་ཚ་ནི། གཞུང་ལས་མ་རྩ་བཙུགས་མི་དང་ ལྷན་ཐབས་མ་
དངུལ་བྱིན་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ དེ་དང་དོ་མཉམ་པའི་ ལཱ་གཡོག་གི་
སྐབས་དང་ འོང་འབབ་བཟོ་མ་ཚུགས་པར་ མི་ངོ་དག་པ་ཅིག་
དང་ ཁོང་གི་རྒྱབ་ཁའི་གསང་བའི་ ཚོང་རོགས་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
བྱུང་བ། གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་ལས་ རང་ཉིད་ཕྱུགཔོ་བཟོ་ནི་ལུ་ འདོད་
ཤུགས་ཐལ་མི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚད་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ཆ་རོགས་
འབད་དེ་ འོང་འབབ་ཚུ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ སྒེར་མི་ལུ་ཐིམས་ཏེ་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནི་དེ་ 
ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ཨིན་མས།
 
འཆར་སྣང་དེ་ཚུ་ ཁུངས་མེད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ རྩ་མེད་གཏང་ཐབས་
མེད་མི་དེ་ཡང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་གཞི་རྟེན་འདི་ མི་
མང་གི་བློ་གཏད་འདི་ གལ་ཆེཝ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཁུངས་མེད་ཨིན་པ་
ཅིན་ ལཱ་འབད་ཐངས་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང་ བརྡ་དོན་རྒྱ་སྐྱེད་
གཏང་། དངོས་སུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ གྲོས་བསྡུར་

ཨིན་མས། འཛམ་གླིང་ནང་ དཔལ་འབྱོར་སྦོམ་ཤོས་ ཇི་ ༢༠ 
གིས་ ངན་ལྷད་དེ་གིས་ དཔལ་འབྱོར་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ གོང་
འཕེལ་ལུ་ གནོད་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་
ཀྱི་འབྱུང་རྐྱེན་དང་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་དང་ འཛམ་གླིང་ནང་ ངན་
ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད་པའི་ ལམ་སྲོལ་ཅིག་བཙུགས་ནི་ལུ་ 
ཁས་བླངས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།   དེའི་ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ༢༠༡༥-༡༦ ལོའི་ ཇི་ ༢༠ གི་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་བརྩམས་ནུག། དེ་
གིས་མ་ཚད་པར་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ 
འཛམ་གླིང་ལས་ཚོགས་དང་ ཨཕ་རི་ཀའི་སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ཡང་འདུག། དེ་གིས་ཨཕ་རི་
ཀའི་ནང་འཁོད་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དང་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ 
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་  སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་
ནི་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འབདཝ་ཨིན་མས། 

ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་འཚུབ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་
རུང་ དེའི་དབུ་ཁྲིད་ཚུ་གི་ གསུང་གྲོས་ཀྱི་ གྲོས་གཞི་ནང་ ནམ་
ཡང་མ་ཚུད་པས། དེ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་འདི་ མི་
ཚེའི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ སྲིད་དོན་ནང་ གཏིང་
ཟབ་སྦེ་ ར་བཏགས་ནུག། ངན་ལྷད་འདི་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་
མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ ༼སཱག༽ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་མར་
མནོན་གྱི་མཐུན་གྲོས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱིས་ རྒྱབ་སྣོན་
ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལས་ 
བསྟར་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་མི་དེ་ནང་འཁོད་པའི་ གནད་དོན་ཅིག་
ཨིན། དབུ་ཁྲིད་ཚུ་གིས་ ཞལ་མ་སྐྱེམས་པར་  ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་
ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ ངན་ལྷད་འདི་ སཱག་གི་གོང་འཕེལ་
གྲོས་གཞིའི་ ཆ་ཤས་གལ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ཐོག་ལས་ ལུང་ཕྱོགས་
ནང་གི་ མི་སེར་ས་ཡ་ ༢ ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ ངེའི་འཛམ་གླིང་ལྟ་ཞིབ་ ༢༠༡༤ དང་ ན་གཞོན་མི་
རབས་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་ དྭངས་གསལ་དམན་
པའི་སྐོར་ལས་ བསམ་བཤད་བཀོད་མི་ལུ་ ངོས་ལན་གནང་དགོ། 
ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་ འབྲུག་གི་ངལ་རངས་ཅན་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་
དེ་ཡང་ མགྱོགས་པ་རང་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་གི་ དཔལ་འབྱོར་དང་ 
སྲིད་དོན་གྱི་ དོ་འགྲན་ཚུ་གིས་ རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 
 
མཇུག་དོན་ནང་ འབྲུག་ལུ་ལེགས་ཤོ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ངན་
ལྷད་ཀྱི་འཚེ་བ་དེ་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ ལེ་ཤ་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་
དེ་ ཧ་གོ་དགོཔ་གལ་ཆེ། གཞན་གྱི་གྲངས་སུ་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་
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སྤྱི་གཡོགཔ་ཐམས་ཅད་ འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དྲྭ་བ་ལས་ཐར་བར་ཤོག་: བསྟོད་པར་དགའ་ཞིང་སྨད་པར་མི་དགའ་བ།། 
རྙེད་པར་དགའ་ཞིང་མི་རྙེད་མི་དགའ་བ།། བསྟོད་པར་སྤྲོ་ལ་སྨད་པར་མི་སྤྲོ་ཞིང་།། བདེ་བར་བརྩོན་ཅིང་མི་བདེ་སྤང་བ་འོ།།                                                                                   
- ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྙིང་གི་རེ་སྨོན།

འབད་དེ་ དྭངས་གསལ་ཐོག་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
དེའི་སྐོར་མི་སེར་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་དགོ། རྒྱ་
ཆེའི་གཞུང་སྐྱོང་གི་གཞི་རྟེན་དང་ གོང་གི་ཀུན་སྤྱོད་གནད་དོན་
ཚུ་གི་ དཀའ་ངལ་མ་སེལ་བ་ཅིན་ མི་ངོ་ཚུ་གིས་ མི་མང་གི་མ་
དངུལ་ལྐོག་ཟ་ ཡང་ན་ གོ་གནས་ལོག་སྤྱོད་འབདམི་ལུ་ ཉེས་
ཁྲིམས་བཀལ་མི་ ཡང་ན་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ ནོར་བཅོས་དུམ་
གྲ་རེ་འབད་མི་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་མེད་པའི་ཁར་ ཐབས་ཤེས་རྫུས་མ་
དང་ དགོད་བྲ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བསྐལ་
བརྒྱའི་བར་དུ་ རང་དབང་རང་བཙན་དང་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ 
ལེགས་ཆ་ཀུན་ཚང་ སྔོ་ལྗངས་ མཐུན་ལམ་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་ངང་ལུ་ གནས་དགོ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོམས་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ སྤྱི་
གཡོགཔ་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ ཐུགས་བཞེད་སྦོམ་ གནང་དགོཔ་
ཡོད།  

དུས་སྐབས་འདིའི་ཞུ་སྐུལ་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལུ་ ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་དང་ ཀཱོལ་ཀ་ཊ་ལུ་ 
གསུངས་གནང་མི་དེ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ “ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ ག་
ཅི་ནང་ཡང་ འབྲི་འབྲིསཝ་མེད་པའི་ འགན་ཁུར་སྦོམ་ཅིག་ཡོད། 
དེ་ཡང་ ང་བཅས་ར་ དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ གེ་ར་ལུ་ རང་
བཞིན་གྱིས་ཕོག་པའི་ འཁན་ཁུར་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་
ནུས་ཤུགས་ལུ་ གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ དེ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ བཟའ་ཚང་
གཅིག་གི་ ནང་མི་བཟུམ་སྦེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བློ་གཏད་
དང་ གོ་བརྡ་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ སྡོད་
ཚུགས་མི་འདི་ཨིན། ང་བཅས་ལུ་ ག་ཅི་དགོཔ་ཟེར་བ་ཅིན་ མི་
མང་འགོ་ཁྲིད་འབད་མི་ དབུ་ཁྲིད་དགོ་ནི་མེན་པར་ རང་གིས་རང་ 
འགོ་ཁྲིད་འབད་མི་དགོཔ་ཨིན།”

དེའི་དོན་ལུ་ གཞུང་དང་ དབུཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལམ་བཟང་གཞི་
བཙུགས་གནང་སྟེ་ དབུ་ཁྲིད་མཛད་གནང་དགོ།  
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ གསུམ་བསྡོམས་ཀྱི་དོན་
ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་བཅོས་གྲོས་གནས་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡི། ༼འགོ་ཐོག་བསྒང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཅི༽

• ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༠ - ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༤ ཚུན་: 
ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་བྱུས་གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ ཁེ་
གྱོང་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་རིམ་ཐེངས་དང་པ། 
༼འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་དང་ འབྲུག་ལྟ་བཤལ་
མཐུན་ཚོགས་ འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་ ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་
འདྲེན་ཚོགས་པ་ཚུ་ཡང་ཡོད༽

• ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་: རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་ཟློག་
ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་བྱུས་བརྩམ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁེ་གྱོང་ཅན་
གྱི་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་གནས་རིམ་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གོ་བསྡུར་ཞལ་
འཛོམས་དང་པ་ པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད། ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འགོ་འབྱེད་འབད་ཡི། 
བརྡ་དོན་དེབ་ཆུང་གསར་བཏོན་འབད་ཡི། རྫོང་ཁག་ཡར་
རྒྱས་ཚོགས་འདུ་དང་ རྒེད་འོག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་སྡེ་ ༼ཐིམ་
ཕུག་ལས་ ༢༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ 
དྲག་པོའི་དམག་སྡེ་ ༼འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་ 
གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ལས་ བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ མི་གྲངས་ ༡༣༨ ཡོད། 

• ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལུ་: ལོ་བསྟར་བཟོ་རིག་གྲོས་
འཛོམས་ནང་ གསལ་བཤད་དང་པ། བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེའི་ནང་ 
ངན་ལྷད་རྩ་མེད་བཟོ་ཐབས་ལུ།

• ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལུ་: ཀུན་གསལ་དང་ འབྲུག་རྒྱང་
བསྒྲགས་ལས་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྲེལ་
དང་པ། ༼འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་དང་ བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ 
ཁོང་གི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གོང་མ་དང་ རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཚུ་འཛོམས་
ཡོད༽

• ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༢༥ ལུ་: འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་༼རེ་
ཌིའོ༽ དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་པ།

• ཟླ་ ༤ པ་: ས་འཇལ་དང་ ས་ཁྲམ་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་
ཁར་ ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད་སྐོར་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཡོད། 
༼རྒྱ་གར་གྱི་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ལྟེ་བ་ལས་ སློབ་སྟོན་

ཟུར་སྦྲགས།
འབྱུང་རིམ་གལ་ཅན་ ཟླ་ ༡༢ ༢༠༠༥ - ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པ།

 ༢༠༠༥
• ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་: མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་

ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ གཞི་
བཙུགས་ཀྱི་བཀའ་ཐམ་དང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཁྲི་འཛིན་བསྐོ་
བཞག།

 ༢༠༠༦

• ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ 
མི་གྲངས་ ༤ དང་བཅས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། ཁྲི་
འཛིན་དང་ དེད་གཡོགཔ་ ཡིག་ཚང་ལས་དྲུང་ དངུལ་རྩིས་
འགོ་དཔོན།

• ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡༣ ལུ་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ ལས་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་
ཡི་: དེའི་དམིགས་དོན་དང་ ཕུགས་འཆར་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་
གཞག་ ཁྱད་བཅུད་ གནས་ཚད་ ཐབས་བྱུས་ དང་ལེན་
འཆར་གཞི།

• ཟླ་དང་པ་ཧྲིལ་བུམ་:  ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་ལུ་ ནང་འཁོད་བསྐྱར་ཞིབ།

• ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་: ཁེ་གྱོང་ཅན་གཙོ་བོ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ དཔྱད་ཡིག་གི་སྐོར་ གྲོས་བསྟུན་ཐེངས་དང་པ། 
༼གྲོས་བསྟུན་རིམ་པ་ལེ་ཤ་འབད་ཡི༽

• ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༣ ལུ་: ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡི་གུ་ ༡ པ་དང་ 
གནས་སྟངས་དབྱེ་ཞིབ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
རེ་འདོད་ཚུ་ བློན་ཆེན་དང་ དྲུང་ཆེན་ཚུ་ལུ་ཕུལ་ཡི།

• ཟླ་ ༢ པ་: ལྷན་འཛིན་ ༢ བསྐོ་བཞག་འབད་ཡི།
• ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢ དང ་༡༠ ལུ་: བློན་ཆེན་དང་ ཚོགས་

དཔོན་ ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་ལུ་ ཐེངས་དང ་༡ པ་བཅར་ཡི།
• ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༤ ལུ་: ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་གིས་ ལྷན་

འཛིན་ཚུ་གི་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ དབུ་
བཞུགས་མཛད་གནང་ཡི།

• ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་: གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ ལས་
འགུལ་དང་པ ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་དང་གཅིག་ཁར་མཚན་རྟགས་
བཀོད་ཅི།

• ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༨ ལུ་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ - ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཕྲན་ - 
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

རྟེན་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་ ༼རྒྱ་གར་ལུ་ཡོད་མི༽ ལུ་ ལྟ་
སྐོར་ཐེངས་དང་པ་འབད་ཡི།

• ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢ ལུ་: ལས་མི་དང་མི་སྟོབས་ལྷན་ཁག་
དང་གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་
དང་པ།

• ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༨ ལུ་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱད་བཅུད་དང་ ཀུན་སྤྱོད་
སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚོར་དང་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོམས། ༼རྒྱལ་
གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ་ དྲགོས་མེག་
རཇ་གུ་རུང་གིས་ ལྷན་ཐབས་མཛད་ཡི༽

• ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༥ ལུ་: ཆེ་རིམ་སྤེལ་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་
དང་མཉམ་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྲེལ་ཐེངས་དང་པ་- རྒྱལ་ཡོངས་
ནང་པའི་གསོ་རིག་སྤེལ་ཁང་། སི་ཨོ་པི་ ཞལ་འཛོམས་
ཐེངས་༧ པའི་སྐབས༽

• ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་: གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་ནིའི་སྐོར་
ལས་ གནས་ཚུལ་ཞལ་འཛོམས་དང་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྲེལ་
ཐེངས་དང་པ། ༼མཇུག་ཡང་ཨིན༽ 

• ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་སྐོར་ 
རྫོང་བདག་ཚུ་དང་མཉམ་ མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་
དང་པ།

• ཟླ་ ༨ པའི་ནང་: གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ དབྱེ་
ཞིབ་ཐེངས་དང་པ་ ༼དགེ་ལེགས་ཕུག༽ ༼ཉེས་ཁྲིམས་
བཀལ་ཏེ་ ས་ཆ་གཞུང་ལུ་སླར་ལོག་ལེན་ཡོད། ༼སོ་ནམ་
དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡི༽

• ཟླ་ ༨ པའི་ནང་: མི་སེར་དང་མཉམ་ འཛོམས་འདུ་
ཐེངསདང་པ་ གཤོང་ཕུག་རྒེད་འོག། ༼མི་གྲངས་ ༤༠༠ 
གིས་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡི༽

• ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༧ ལུ་: ཌེ་ནི་ཌ་དང་གཅིག་ཁར་ 
ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འགུལ་དང་པ་ལུ་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་ཅི།

• ཟླ་ ༩ པའི་ནང་: ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་དབྱེ་ཞིབ་
ཐེངས་དང་པ། ༼ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ༽ ༼ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་
ཏེ་ ས་ཆ་ཚུ་གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ ཁྲིམས་མཐུན་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ 
སླར་ལོག་སྤྲོད་ཡོད༽

• ཟླ་ ༩ པའི་ནང་: རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ་ཐེངས་
དང་པ་- འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན།  ཉེས་
རྩོད་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད། ཨིན་རུང་ དངུལ་སླར་ལེན་དང་ 
བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བྱ་བཀལ་ཐོག་ ལམ་ལུགས་ལེགས་
བཅོས་ཀྱི་བསླབ་སྟོན་བྱིན་ཡོད༽

• ཟླ ༡༡ པའི་ནང་: ས་གནས་གཞུང་གི་དབྱེ་ཞིབ་ཐེངས་དང་

པ་ཚུ་འབོ་སྟེ་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི༽

• ཟླ་ ༤ པ་: མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་
རིམ་ འགོ་བཙུགས་ཅི། དེ་གིས་རྫོང་ཁག་ ༨ ཀྱི་ ས་
གནས་འགོ་དཔོན་དང་ མི་སེར་ སློབ་དཔོན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་
ལུ་ཁྱབ་ཅི།

• ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་: འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་
སྡེའི་ ལོ་བསྟར་ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ཐེངས་དང་
པར་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།

• ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་: ཌོག་ཊར་ཇོརཇ་ལར་བི་གིས་ 
ཉིནམ་གཅིག་གི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཅི། དེ་ཡང་ ལམ་ལུགས་ལྡན་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ གོ་
བརྡ་ ཤེས་ཡོན་ ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་ གནས་ཚད་ དེ་
ལས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་དང་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་
གྱི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་སྐོར་ལས་ཨིན། ༼དེ་
ནང་ བློ་གྲོས་ཚོགས་སྡེ་དང་ ལྷན་ཁག་ འབྲུག་ཚོང་དང་
བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་
ལས་ མི་གྲངས་ ༥༠ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི༽

• ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་: ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ 
ཐེངས་དང་པ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔྱད་
ཡིག་གསལ་སྟོན་ཕུལ་ཡི།

• ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་: རྫོང་ཁག་ནང་ གོ་བརྡའི་ཞལ་
འཛོམས་ཐེངས་དང་པ། ༼སྤ་རོ༽

• ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༥- ༢༤ ཚུན་: སུ་ཡིད་ཛར་ལེནཌི་དང་ 
ཡུ་ཀེ་ ཧོང་ཀོང་ སིང་ག་པོར་ མ་ལེ་ཤི་ཡ་ ཐཱའི་ལེནཌི་གི་ 
ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལས་སྡེ་
ཚུ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྟ་སྐོར་ཐེངས་དང་པ།

• ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༢༥ ལུ་: ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ ཁྲི་འཛིན་
མཛད་ཐོག་ སྤྱི་མི་དང་ བློ་ཚོགས་འཐུས་མི་ རྫོང་བདག་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངསདང་པ། 
༼རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༨༥ པ༽

• ཟླ་ ༦ པ་: རྩོད་རྙོགས་ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་པ། ལོད་
སྦིས་ས་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་སྤེལ་ཁང་ ༼ད་
རེས་ནངས་པར་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་༽ 
༼བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བྱ་བཀལ་ཡོད༽

• ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་: རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ 
༨༥ པའི་ནང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༠༦ ཅན་མ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།

• ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༢-༡༥ ཚུན་: རྒྱ་གར་ལུ་ སི་ཝི་སི་དང་ 
སི་བི་ཨའི་ ལས་མི་ལྷན་ཁག་ མི་མང་དཀའ་སྡུག་དང་འཚོ་
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བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་དང་པ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད། ༼རྫོང་
ཁག་སོ་སོའི་ནང་ ལས་རིམ་ ༡༦ སྟོན་ཡི༽

• ཟླ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་: ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་དང་པ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ནང་ གསལ་སོྟན་ཕུལ་ཡི། ༼ཚོགས་
ཐེངས་ ༨༧ པ༽

• ཟླ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༩ ལུ་: གནས་ཚད་ལྡན་པའི་གོང་ཚད་
དཔེ་བཀོད་ཀྱི་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡོད། 

• ཟླ ༦ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་: འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་
སྡེ་དང་ སྒེར་སྡེ་དང་མཉམ་ མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་
ཐེངས་དང་པ་གནང་ཡི། སྒེར་སྡེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་
འགན་ཁག་ རྩ་ཅན་ལེན་ཡོད།;

• ལས་སྤྱོད་ལག་དེབ་དང་པའི་ ཟིན་འབྲི་འཐབ་ཡོད།
• ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་: འབྲུག་འདི་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ པེ་

སི་ཕི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ཨེ་ཌི་བི་/ཨོ་ཨི་སི་ཌི་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་གྱི་ འཐུས་མི་ ༢༨ པ་སྦེ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡི།

• ཟླ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༣ ལུ་: མི་དབང་མངའ་ཞབས་ཀྱི་
བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་གྲངས་ ༡༣ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་འཛུལ་ཡི། དེའི་གྲངས་སུ་ དགོངས་ཞུ་
འབད་དེ་ སྲིད་ཚོགས་ནང་འཛུལ་མི་ ཨམ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་
ཚབ་ ལྷན་འཛིན་ ༢ པ་ཡང་ཡོད།

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་: ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་ལྟ་ཞིབ་ ཐེངས་དང་
པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ཡི། རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འགྲོས་དང་ རྒྱུ་རྐྱེན་ རྣམ་པ་ཚུ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནིའི་གཞི་ཚད་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། དང

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་བྱུས་གསར་གྲུབ་
སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀ་རའུན་ཨེ་ཇེཊི་གི་ སྙན་ཞུ་མཐའ་བཅད་
འབད་ཡི།

 

 ༢༠༠༨

• ཟླ་ ༢ པ་- ༣ པ་: ཊི་ཇི་ཨེམ་ཨའི་དང་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ 
རྫོང་ཁག་ ༡༥ ནང་ བཙག་འཐུའི་སྐོར་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནིའི་
ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལས་རིམ་འདི་གིས་ 
མི་སེར་ ༤༠,༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ཁྱབ་ཡོད། ཉེན་ཁ་ཡོད་
པའི་རྫོང་ཁག་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ངན་
ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྡེ་
ཚན་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཡོད། 

• ཟླ་ ༢ པའི་ནང་: བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་དབྱེ་ཞིབ་

པ། ༼ཉི་ཤུ་རྒེད་འོག༽ ༼མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ 
ཉེས་རྩོད་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད། ཨིན་རུང་ དངུལ་ཚབ་སླར་ལོག་
ལེན་འདུག༽ 

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་: རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ཉིནམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་དང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་
ནིའི་ཆོག་ཐམ་གྱི་ ཞབས་ཏོག་གནས་ཚད་ གསར་བཏོན་
འབད་ཡི། སྤྱི་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༩ - ༡༧ ཚུན་ འབྲུག་
ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་བདུན་ཕྲག་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་
འབད་ཡི། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གནས་དེབ་
དང་པ་ གསར་བཏོན་འབད་ཡི། ༼ཐོན་རིམ་ ༢ ལས་ 
མཚམས་འཇོག་འབད་ཡི༽

• ཟླ ༡༢ པའི་ནང་: འབྲུག་འདི་ ཐེངས་དང་པར་ རྒྱལ་སྤྱི་
དྭངས་དང་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གི་གནས་ཐོའི་གྲལ་རིམ་ནང་
ཐོན་ཡི། ༼རྒྱལ་ཁབ་ ༡༦༣ གྱི་གྲས་ལས་ སྐུགས་ ༦ 
ཐོབ་སྟེ་ ༼སྐུགས་གཞི་ ༠-༡༠༽ ཨང་ ༣༢ པ་ཐོན་ཡི།

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་: ཐེངས་དང་པར་ གཞིས་གནས་གསལ་
སྟོན་ལམ་ལུགས་ བསྟར་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་ཅི།

 ༢༠༠༧

• ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལུ་: སྐྱིད་འཛོམས་ ༡ པ་ སྤྱི་
ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལུ་ དབང་འདུས་ ཆུ་འཛོམས་ས་ 
སྐྱིད་ཆུ་སྐྱིད་གནས་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ ཕུགས་འཆར་དང་ དམིགས་དོན་ ཁྱད་བཅུད་ཚུ་ གྲོས་
བསྡུར་འབད་ཡི། སྐྱིད་འཛོམས་ ༢ པ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 
༡ པའི་ནང་ བསམ་རྩེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ 
ལས་སྤྱོད་ལག་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
གི་བར་ན་ གོ་བརྡ་ལེགས་ཤོམ་དང་ གཏིང་ཟབ་ མཐུན་
འབྲེལ་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ འབད་ཡི། སྐྱིད་འཛོམས་ ༣ པ་_ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ བར་སྦིས་ས་ ཆུ་གཉིས་
ལྡིངས་ཁ་སྐྱིད་གནས་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་བསྒྱུར་བཅོས་- གཙོ་
བོ་ གཞི་བསྒྱུར་གྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་འབད་ཡི།

• ཟླ ༢ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ་: ཨེསི་ཌི་སི་དང་མཉམ་ ལེགས་
ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ལས་འགུལ་དང་པ་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་
ཅི། 

• ཟླ་ ༣ པའི་ནང་: སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ཤེས་ཚོར་དང་གོ་བརྡའི་
ལས་རིམ་ འགོ་བཙུགས་ཅི། ཉི་མ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་
མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ ༣༣ ལུ་
ཁྱབ་ཅི།

• ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༨ ལུ་: ན་གཞོན་དང་བཙག་འཐུའི་སྐོར་ 
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ཡོད།
• ཟླ་ ༦ པའི་ནང་: གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆ་དང་ ས་གཏེར་འཛིན་

སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ སྔ་གོང་དང་ལེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ལྟ་ཞིབ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད།

• ཟླ་ ༦ པའི་ནང་: ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཐངས་
ཀྱི་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་བརྩམས་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡི།

• སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་: གསོ་བའི་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ ནདཔ་ཕྱིར་
བཏང་སྐོར་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་བཙུགས་ཅི། ༼ ལ་ལོ་ཅིག་ 
མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལོ་ཅིག་ ཁྲིམས་བཤེར་འབད་
བཞིན་དུ་ཡོད། ༽

• ཞིབ་དཔྱད་ལག་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་: ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་བགྱིས་པ་ 
ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལཱ་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ ཚད་
ལྡན་བཟོ་ནིའི་འབྲི་ཤོག་མ་འདྲཝ་ ༤༠ དེ་གི་བཟོ་ཡི། དང་

• གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ རྩ་གཞུང་ནང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ངན་ལྷད་སྐོར་ སྦྱོང་ཚན་བརྩམས་ཡོད།

 ༢༠༡༠

• ཟླ ༢ པའི་ནང་: གློག་ལམ་ཐོག་ལུ་ གཞིས་གནས་གསལ་
སྟོན་ལམ་ལུགས་བཟོ་སྟེ་ འགོ་བཙུགས་འབད་ཐོག་ གཞིས་
གནས་གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་པ་ ༤༦༠ ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་
སྤྲོད་ཡོད།

• ཟླ་ ༣ པའི་ནང་: གློག་མེ་ལས་འགུལ་ནང་གི་ དབྱེ་ཞིབ་
ཐེངས་དང་པ།  ༼ཕྱི་མི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ནང་གསུག་
སྐོར༽ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ཡོད༽

• ཟླ ༤ པའི་ནང་: རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ ལྟ་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་དང་པ་ འགོ་འབྱེད་འབད་ཡི། 

• ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ ཟླ ༤ པའི་ཚེས་ ༩ ཚུན་
:  ནང་འཁོད་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ ཡུ་ཨེན་སི་ཨེ་སི་དང་ ག་
བསྡུར་ཐོག་ལུ རང་གིས་དབྱེ་ཞིབ་ ༼ཨེསི་ཨེ༽ འབད་
ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ལས་སྡེ་སོ་སོའི་ནང་ལས་ མཁས་མཆོག་ 
༡༨ དེ་གིས་ ཟླ་ངོ་ཅིག་གི་རིང་ དུས་ཡུན་ཧྲིལ་བུམ་བྱིན་
ཐོག་འབད་ཡི། 

• ཟླ་ ༥ པའི་ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་་ ༩ ལུ་: ཐཱའི་ལེནཌི་ 
ཨེན་ཨེ་སི་སི་ནང་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ལས་སྣའི་ཆ་ཤས་ལུ་ 
འཐུས་མི་ ༡༣ འབད་མི་ སྡེ་ཚན་ཅིག་ འབྲུག་ལུ་འོངས་ཡི། 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཨེན་ཨེ་སི་སི་གི་བར་
ན་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་བཟོ་ཡི།

• ཟླ་ ༦ པའི་ནང་: གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོགས་

ཐེངས་དང་པ། ༼དགེ་ལེགས་ཕུག༽ ༼འདེམས་ངོ་དེ་ 
བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་མེད་བཏང་ཡི༽

• ཟླ་ ༦ པའི་ནང་: ས་གཏེར་ཚོང་ལས་ནང་ ཆེ་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་
དང་པ། ༼ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ གྲོས་འདེབས་
བཀོད་ཡོད། ༼ཉེས་ཅན་ལུ་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀོལ་ཡོད།༽

• ཟླ་ ༦ པའི་ནང་: ངན་ལྷད་བཀད་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
བརྗོད་དོན་གླུ་དབྱངས་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡི། 

• ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་: ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་འགོ་
འབྱེད་འབད་ཡི།  ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་འདི་ ལས་སྡེ་
གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ཡང་ དཔེ་བཏུབ་པའི་རེ་བ་ཨིན།

• ཟླ་ ༨ པའི་ནང་: ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
འདབང་འཛིན་ནང་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་གོང་ཚད་དཔེ་
བཀོད་ མོ་བཏབ་འབད་ཡི། གནས་ཚད་ལྡན་པའི་གོང་ཚད་
དཔེ་བཀོད་འདི་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཅིག་ལས་ ཞབས་ཏོག་
ལེན་ནི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་དཀའ་ལས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འགོར་
བའི་དུས་ཚོད་ དངུལ་ལུ་འགྱུར་མི་ མཁོ་ཆས་ཅིག་ཨིན། 

• ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༦-༡༧ ལུ་: གཞིས་གནས་གསལ་
སྟོན་བཅའ་ཡིག་དང་ འཁྱོསམ་བཀག་དམ་བཅའ་ཡིག་
གཉིས་ མི་མང་གྲོས་གནས་ཅིག་ནང་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
ཆ་གནས་གྲུབ་ཡོད།

• ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནིའི་འབྲི་ཤོག་དང་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་
སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ གསརབརྩམས་འབད་ཡི། དང

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་: མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་
ཞབས་ལས་ ཁྲི་འཛིན་ལུ་ འབྲུག་ཐུགས་སྲས་རྟགས་མ་
དང་ བཀབ་ནེ་དམངརཔོ་གནང་ཡི། ༼མ་འོངས་པའི་ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ རྟགས་
མ་དེ་ ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཡོད། ༽

 ༢༠༠༩

• ཟླ་ ༡ པའི་ནང་: ངན་ལྷད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཕྱོགས་ལུ་ མི་མང་གི་སྤྱོད་ལམ་སྐོར་གྱི་ སྙན་ཞུ་འགོ་
འབྱེད་འབད་ཡི། ལྟ་ཞིབ་དེ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༦-༡༢ པའི་བར་
ན་འབད་ཡི།

• ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༦ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་ལུ་ 
གཞུང་གིས་ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་དེ་ ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ 
བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ཆེད་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་ཆ་ཅིག་
སྦེ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི། ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་ བསྟར་སྤྱོད་དང་
ལྟ་རྟོག་གི་ འགན་ཁག་དེ་ དྲུང་ཆེན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་སྤྲོད་དེ་



ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

179

སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་སྐོར་ གློག་ལམ་ཐོག་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་
སྐོར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་བར་ན་ གོ་བརྡའི་
ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི།

• ཟླ་ ༩ པའི་ནང་: རྒྱལ་པོའི་ཞིང་ལུ་ ས་ཆ་སྤྲོད་པའི་རྩོད་
རྙོགས་སྐོར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡི།

• ཟླ ༩ པའི་ནང་: གྲོས་སྟོན་པ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ གཙུག་སྡེ་
གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ ༼༢༠༡༡-༢༠༢༠༽ བརྩམས་ཡོད། 
༼ཨེ་ཌི་བི་གིས་མ་དངུལ་བྱིན་ཐོག༽ 

• ཟླ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༣-༣༠ ཚུན་: བོཊསི་ཝ་ན་ ངན་ལྷད་
དང་ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལས་ འཐུས་མི་ ༤ འབད་
མི་ སྡེ་ཚན་ཅིག་འོངས་ཡི།

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་: ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཀུན་
སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་སྐོར་ གློག་ལམ་ཐོག་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ 
འགོ་དབྱེད་འབད་ཡི། ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་གསུམ་ 
མཉམ་རུབ་ཨིན། མ་དངུལ་ཌེ་ནི་ཌ་ལས་ཨིན༽ དང

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་: མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ ༦ དང་གཅིག་
ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་བཟོ་ཡི། དེ་ཡང་ འབྲུག་ལྟ་
བཤལ་ལག་ལེན་མཐུན་ཚོགས་དང་ འབྲུག་ཨམ་སྲུ་ཚོང་
པའི་མཐུན་ཚོགས་ འབྲུག་བརྡ་དོན་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ་ 
འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ལམ་སྟོན་པའི་མཐུན་ཚོགས་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་
བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སྐྱེད་ལས་སྡེ་ ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་
ཚོགས་ཚུ་ཨིན།

 ༢༠༡༢

• ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་: གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་
ཡིག་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ།

• ཟླ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༨ ལུ་: སི་བི་ཨའི་གི་མདོ་ཆེན་ ལྟ་སྐོར་
ལུ་ཐེངས་དང་པ་ལུ་འོངས་ཡི། དེའི་ལན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཟླ ༨ པའི་ནང་སོང་ཡི། ༼ཡོངས་
འབྲེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བཟོ་ནིའི་ལས་རིམ༽

• ཟླ་ ༨ པའི་ནང་: ཡུ་ཨེསི་ལུ་ ཨེཕ་བི་ཨའི་སློབ་རིག་སྤེལ་
ཁང་ནང་ འབྲུག་མི་ལུ་སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་དང་པ།

• ཟླ་ ༨ པའི་ནང་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ ཡིག་
ཚང་གསར་པའི་ནང་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཅི། ༼དེའི་རབ་
གནས་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གནང་ཡི༽

• ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༩ ལུ་: རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
གིས་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་གི་ ས་ཆའི་རོྩད་རྙོགས་དེ་ལུ ཁྲིམས་

ཐུན་དང་པ། ༼ཨེན་ཨེ་སི་ཨེསི་དང་ སྤྱིར་བཏང་མཉམ་
འབྲེལ་སྐོར༽

• ཟླ་ ༦ པའི་ནང་: དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ དམག་སྡེ་ལུ་ 
ཨེན་ཨེ་སི་སི་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

• ཟླ་ ༨ པའི་ནང་: ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་/ཡུ་ཨེན་ཨོ་ཌི་སི་གིས་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ་ 
མཐའ་བཅད་འབད་ཡི།

• ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༨ ལུ: རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་ 
༤ འི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཐངས་ ༡ པ་ཚོགས་ཅི། 
༼ཚར་ ༥ ཚོགས་པའི་མཇུག་རང་ ༢༠༡༢་ ཟླ་ ༨་ པའི 
ཚེས་ ༦ ལུ༽ དང་

• ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་: ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ ༼སི་
ཨར་ཨེམ་༽ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ནང་ མོ་བཏབ་འབད་ཡི། 

 ༢༠༡༡

• ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡༣ ལུ་: ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་
ལུགས་བརྩམས་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡི།

• ཟླ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༤ ལུ་: རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ རྩོད་བཤེར་
འབད་ནི་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་དོན་ལུ་ ཕྱིར་
གཏང་ལམ་ལུགས་ རིམ་མཐུན་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ རྩོད་བཤེར་
ཕྱིར་གཏང་ལམ་ལུགས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།

• ཟླ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༨ ལུ་: གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་
བདེན་སྦྱོར་དང་ ལམ་ལུགས་ལྟ་ཞིབ་དཔྱད་གཞི་ མཐའ་
བཅད་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད།

• ཟླ ༤ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་: གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ་ལས་
འགུལ་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་ ༡ པ།༼/ཨེ་ཌི་བི་གིས་ མ་དངུལ་
བྱིན་མི་ ལམ་སེལ་ལས་འགུལ༽ ༼ཕྱིའི་ལས་སྡེ་དང་ མི་ངོ་
ཚུ་འབྲེལ་བ་འདུག། ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ཡོད༽

• ཟླ ༧ པའི་ཚེས་ ༥ ལུ་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་དེ་ འཕྲི་སྣོན་འབད་དེ་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ 
ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད།

• ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༡-༡༤ ཚུན་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལྷོ་-ལྷོའི་བརྗེ་སོར་ལས་རིམ་གྱི་ རྩ་བོ་འབད་
དེ་ མཱལ་དིབསི་དང་ ཊི་མོར་ལེསི་ཊི་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལས་སྡེ་ལས་ འཐུས་མི་ ༡༥ འི་སྡེ་ཚན་ཅིག་འོངས་ཡི། 
༼ཡུཨེན་ཌི་པི་གི་མ་དངུལ་ཐོག་ལུ༽

• ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༥ ལུ་: ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཀུན་
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

འབྲེལ་གཏོགས་ཐོག་ལས་ ལས་ཁུངས་/ལས་སྡེ་ ༡༠༧ 
ལས་ ཞབས་ཏོག་ ༣༧༩ ལུ་ཁྱབ་ཡོད༽ 

• ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༣ ལུ་: རྣམ་གསུམ་ལྡན་པའི་ཐབས་
བྱུས་ཀྱི་ མཉམ་འབྲེལ་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ལས་སྡེའི་གཞི་
བསྒྱུར་ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།

• ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༥ ལུ་: རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་
བཀོད་ཅི།

• ཟླ་ ༤ པའི་ནང་: འབྲུག་དྭངསགསལ་སྡེ་ཚན་ ༼བི་ཊི་ཇི༽ 
གཞི་འཛུགས་འབད་ཡི། དང་པ་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡི། 
བི་ཊི་ཇི་དེ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་ འབྲུག་དྭངས་གསལ་
འབད་བརྩོན་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡི། 

• ཟླ་ ༧ པའི་ནང་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྩ་
ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་ཁག་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ཤེས་སྐོར་ ལྟ་
ཞིབ་འབད་བའི་སྙན་ཞུ་ མཐའ་བཅད་གྲུབ།

• ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༦ ལུ་: ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ 
མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི།

• ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༠-༢༣ ཚུན་: མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་སྐོར་
ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། ༼མི་
སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་ ས་གནས་གཞུང་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་
སྡེ་ཚན་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ 
ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ སློབ་རིག་སྤེལ་ཁང་ཚུ་
ལས་ མི་གྲངས་ ༢༥ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི༽ 

• ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༩ ལུ་: བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་
ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་
རྟགསབཀོད་ཅི།

• ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༧ ལུ་: ཝའི་ཨེམ་སི་དང་མཉམ་ གོ་
བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི།

• ཟླ་ ༩ པའི་ནང་: དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ནང་ མ་དངུལ་
ལྐོག་ཟ་འབད་བའི་སྐོར་ ཞིབ་དཔྱད་ཐེངས་དང་པ། ༼འབྲུག་
གི་དངུལ་ཁང་༼ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ཏེ་ དངུལ་སླར་ལོག་
ལེན་གྲུབ༽

• ཟླ་ ༩ པའི་ནང་: བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༣ ཅན་མ་ 
ཆ་འཇོག་དང་དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ཡི།

• ཟླ་ ༡ པའི་ནང་: ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞིབ་དཔྱད་
ཐེངས་ ༡ པ། ༼རྩོད་རྙོགས་དེ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ པའི་
ཚེས་ ༢༣ ལུ་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་བཏང་ཡི༽ 

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་: དྲང་སྤྱོད་དང་བརྩི་མཐོང་ཤེས་

ཀྱི་གཞི་ཁུངས་མིན་འདུག་ཟེར་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སླར་ལོག་
བཏང་ཡི། 

• ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་: དྲང་སྤྱོད་ལས་རིམ་ ལྕང་སྒང་ཁ་འབྲིང་
རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ འགོ་འབྱེད་འབད་ཡི།

• ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༤ ལུ་: རྒྱལ་པོའི་ཞིང་གི་ས་ཆའི་རྩོད་
བཤེར་ མོང་སྒར་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཕུལ་ཡི། ༼ཉེས་རྩོད་
ཆ་ཤས༽  མོང་སྒར་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ 
པའི་ཚེས་ ༨ དང་ ༢༠༡༤་ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༨ ལུ་ 
འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡི། ༼ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་རྩོད་བཤེར་ ༡ པ༽

• ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༩ ལུ་: ༼ཉེས་རྩོད་ཆ་ཤས༽ ས་ 
ཚོགས་དཔོན་དང་ ནང་སྲིད་བློན་པོ་ དགོངས་ཕོག་བཞག་
དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱའི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་
ཡིག་ཚང་གིས་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡི། ༼ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་
གྱིས་ ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོད། 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མཐོ་གཏུགས་འབད་
དེ་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ༢༣༠༡༣ ཟླ་ ༧ པའི་
ཚེས་ ༡༧ ལུ་ བཀའ་བཀོད་གནང་ཡི༽

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་: རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རྩོད་བཤེར་
འབད་ནིའི་དབང་ཚད་མེད་པའི་སྐོར་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་
ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡོད། ༼ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ཟླ་ ༡༢ 
པའི་ཚེས་ ༦ ལུ་ ཆ་མེད་བཏང་ནུག། ༼འབྱུང་ཁུངས་: 
འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་དང་ཀུན་གསལ།

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་: ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་སྤྱི་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་ལུ་ ཨེ་ཌི་བི་གཙོ་ཁང་ནང་ 
གསལ་བཤད་གནང་ཡི།

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༨ ལུ་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་དང་ བློ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ གོབརྡའི་ཆིངས་
ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི། དང

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་: གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་ 
ཐེངས་ ༡ པ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། མི་དབང་མཆོག་གིས་དབུ་
བཞུགས་གནང་ཡི།

 ༢༠༡༣ 

• ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས ༢༨ ལུ: ལྷན་ཁག་ ༩ དང་མཉམ་ བརྡ་
དོན་བརྗེ་སོར་དང་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྲེལ་མཇུག་བསྡུ་ཡི།

• རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢ པ་ ༢༠༡༢ ཅན་
མ་ འགོ་འབྱེད་འབད་ཡི། ༼རང་དབང་ལས་ཚོགས་ ༦༧ 
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དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་
འཛིན་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ སྨན་རྫས་ཚད་
འཛིན་དབང་འཛིན་ སྨྱོས་རྫས་བཀག་དམ་དབང་འཛིན་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་
གི་འགག་སྡེ་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་ལས་ མི་གྲངས་ 
༧༩ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།

• ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༢༡ ལུ་: འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་
གཙུག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་ བསོད་
ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་
དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་དོན་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་
འཛིན་སྐྱོང་སྐོར་ གློག་ལམ་ཐོག་གི་ལྷབ་སྦྱང་ལས་རིམ་ འགོ་
བཙུགས་གནང་ཡི།

• ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༢༣ ལུ་: མི་རྗེ་བློན་ཆེན་གྱིས་ ཨེན་ཨའི་
ཨེ་སི་ཨེསི་ ༢༠༡༤-༢༠༡༨ ཅན་མ་ རྒྱལ་པོའི་མགྲོན་ཁང་
སྦེ་ འགོ་འབྱེད་གནང་ཡི།

• ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་: རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་
གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་
ཅི།

• ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་: མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་འབད་བརྩོན་
སྐོར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ས་གནས་
གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་
བར་ན་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད། 

• ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་: རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་
འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་ཡོད།

• ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་: མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་སྐོར་ལས་ 
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ གསལ་སོྟན་ཐེངས་༡ པ། ༼ཟླ་
ངོ་གསུམ་རེ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས༽

• ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་: རྒེད་འོག་ ༢༠༥ ནང་ གོ་བརྡའི་
ལས་རིམ་སྐོར་ཐེངས་ ༡ པ་མཇུག་བསྡུ་ཡི། རྒེད་འོག་
མཇུག་རང་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ ན་རོ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ཡི། 

• ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༤ ལུ་: མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་དང་ ཨེན་
ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་གི་སྐོར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ ཟླ་ངོ་གསུམ་རེའི་འབྲེལ་གཏོགས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ ཆ་ཤས་
བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ སི་ཨོ་ཨེསི་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོགས་ཐུན་ ༡ 
པ། 

• ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༨ - ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༠ ཚུན་: 
ཨེན་ཨའི་ཨེ་སི་ཨེསི་ ལྷན་ཁག་ ༡༠ དང་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ 
ཁྲོམ་སྡེ་ ༤ ལུ་སྤེལ་ཡོད།

• ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
དང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་

ཡོན་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ 
གཞི་འཛུགས་འབད་ཡི།

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༦ ལུ་: ལས་བྱེདཔ་ ༡༧ གྱིས་ ཞི་
གཡོག་གི་རྟགས་མ་ཐོབ་ཅི། ༼ལག་ཁྱེར་དང་རྟགས་མ༽

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༢༣-༢༧ ཚུན་: སྦྱོང་བརྡར་པའི་སྦྱོང་
བརྡར་ མོ་བཏབ་འབད་ཡི། བསམ་རྩེ་ལུ་ སི་ཨར་སི་གི་སྐོར་ 
༼བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ༡༩༽  དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ སི་
ཨེསི་སི་ནང་ ༼བཅའ་མརགཏོགས་མི་ ༢༡༽  དང་

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་: ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་
ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི།

 ༢༠༡༤

• ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༦ ལུ་: ཨེན་ཨེ་སིསི་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་
བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ ལོ་༣ གྱི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ཡི།

• ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ་: དཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་ཐབས་
ལམ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།

• ཟླ་ ༢ པའི་ནང་: རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་ རྒྱ་ལུ་བཏང་མི་དང་
འབྲེལ་བའི་  ཞིབ་དཔྱད་ཐེངས་ ༡ པ། ༼རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༧ 
ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ རྩོད་བཤེར་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

• ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་: དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་
གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་
ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི།

• ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་: སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ ཞིབ་འཚོལ་
ལམ་སྲོལ་ ཡར་དྲག་ཏང་ནི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་
སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཞིབ་འཚོལ་སྐོར་ གོ་
བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི།

• ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༦-༢༧ ཚུན་: ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ དབུས་
དང་ནུབ་ཨཕ་རི་ཀའི་དོན་ལུ་ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་ 
འབྲུག་གི་ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར་འབད་བར་ ཌ་ཀར་དང་ སི་
ནི་གཱལ་ལུ་སོང་ཡི།

• ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༢-༦ ཚུན་: བསྟར་སྤྱོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ སུ་ཡིད་ཛར་ལེནཌ་ བི་ཨའི་ཇི་གི་ ཨའི་སི་ཨེ་ཨར་
གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་ཞིབ་དཔྱད་དང་ གཞིས་གནས་སླར་རྙེད་
སྐོར་ སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་ ༡ པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད། ༼དེ་
བཟུམ་མའི་སྦྱོང་བརྡར་ཁག་ ༣ ༼ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ པ་
དང་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་༽ བྱིན་མིའི་ནང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ རྩོད་
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ང ན ་ ལྷ ད ་ བ ཀ ག ་ སྡ ོ མ ་ ལྷ ན ་ ཚ ོ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ ོ ་ བ སྟ ར ་ སྙ ན ་ ཞུ | ༢ ༠ ༡ ༤

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ མཱསི་དུར་ ཀི་སཱན་ ཤག་ཏི་ སང་ག་
ཐཱན་ ༼ཨེམ་ཨེ་ཨེསི་ཨེསི༽ དང་ མི་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་དང་ 
འགན་འཁྲི་ དྭངས་གསལ་དང་ རྒྱ་གར་མི་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་
སྦྱོང་བརྡར་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་པ་ ༢༢ ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཐོག་
ལས་ ཐིམ་ཕུག་གི་རྒེད་འོག་ ༥ ནང་གི་ གདམ་འཐུ་ཅན་
གྱི་ལས་འཆར་ནང་ མི་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 

• ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༩ ལུ་: ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གི་དཔེ་སྐྲུན་ “༢༠༢༠ ལས་ ༢༠ པ་: གཞུང་སྐྱོང་ཡར་
དྲག་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་བརྩོན་ཤུགས་” ཟེར་མི་དེ་ ཨེ་
ཌི་བི་གི་ ཤེས་ཡོན་འཛིན་སྐྱོང་མཁས་མཆོག་གཙོ་བོ་ གམ་
བིར་བྷ་ཊ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཞལ་
འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ འགོ་འབྱེད་འབད་ཡི། ༼གཞུང་འབྲེལ་
ཐོག་ལས་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་གྱིས་ ཨི་ཌི་བི་གཙོ་ཁང་ནང་སྦེ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༥ ལུ་ འགོ་འབྱེད་གནང་ཡི༽

• ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༧ ལུ་: ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ 
ཡུ་ཨེན་སི་ཨེ་སི་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་འཇོག་གནང་ནི་སྦེ་ ཐུགས་
ཐག་བཅད་ཅི།

• ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་: ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་
དཔྱད་ ༡ པ། དེའི་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ མི་
རྗེ་བློན་ཆེན་ལུ་ཕུལ་ཡི།

• ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༩-༢༡ ཚུན་: ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་
སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་སྐོར་ ཨེམ་ཨེ་སི་སི་དང་ ཨེམ་ཨེ་སི་ཨེ་གིས་ 
སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་ ༡ པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ༼དེ་བཟུམ་
མའི་སྦྱོང་བརྡར་ ༢ པ་དེ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོད༽ ༼ལྷན་ཁགདང་ རྫོང་ཁག་ རང་དབང་
ལས་སྡེ་ རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ སྒེར་སྡེ་ བརྡ་བརྒྱུད་ མི་
སྡེ་ལས་ཚོགས་ནང་ལས་ མི་གྲངས་ ༩༣ ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་
བྱིན་ཡི། 

• ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༣ དང་ ༡༥ ལུ་: གློག་མེ་ལས་
འགུལ་- དར་དཀར་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་
ཆུ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་༽ དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་མུལ་
ཐེངས་ ༡ པ།

 ༢༠༡༥

• ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༥-༩ ཚུན་: འབྲུག་གི་སྒེར་སྡེའི་དྲང་སྤྱོད་
ལས་རིམ་དང་པ་ མ་ལེ་ཤི་ཡའི་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོད། 

• ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་: གློག་མེ་ལས་འགུལ་ནང་ བར་
ཁེ་དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་སྐོར་ ཞིབ་དཔྱད་ཐེངས་དང་པ། 
༼ད་ལྟོ་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད༽

• ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡༣-༡༥ ཚུན་: ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་སྐོར་ 
གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་དང་པ་ ཝ་
ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་མཁས་མཆོག་ རི་
ཅརཌི་ ཨིཌི་ཝཌི་ མེ་སིག་གིས་ལྷན་ཐབས་འབད་དེ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ མི་མང་དང་སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ ༥༢ 
ནང་ལས་ མི་གྲངས་ ༡༢༠ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད།

• ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢ ལུ་: བེང་ཀོག་ལུ་ ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་ ལུང་
ཕྱོགས་ལྟེ་བ་གིས་ འབྲུག་གི་ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ གཞི་
རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ འགོ་འབྱེད་འབད་ཡི།

• ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
དང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་
གི་འགག་སྡེའི་བར་ན་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་ཅི།

• ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་: ཨེམ་ཨེ་སིསི་དང་གཅིག་ཁར་ 
གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི།

• ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༦-༢༤ ཚུན་: ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་
སྦྱོང་བརྡར་དང་པ་ ལུང་ཕྱོགས་ ༣ ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
མིའི་ནང་ རྫོང་ཁག་ཆ་མཉམ་ལས་ མི་གྲངས་ ༦༨ ལུ་ཁྱབ་
ཡོད། དང

• ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་: འབྲུག་དྭངས་གསལ་འབད་
བརྩོན་ དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ལུ་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་ཅི།

“ངན་ལྷད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འདྲ་མཉམ་མེདཔ་འབྱུང་བའི་ཁར་ དྲང་ཁྲིམས་མེདཔ་ཡང་བཟོཝ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱིས་ 
མི་དག་པ་ཅིག་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ཕན་ཐོགས་ཡོང་། འདི་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ དེའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ལས་
བྱིནམ་ཨིན། ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་རྒོལ་འབད་དགོཔ་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཚུ་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་དང་ གཞུང་སྐྱོང་འདི་ འགོ་ཁྲིད་
ཀྱི་སྤུས་ཚད་ལུ་བརྟེན་དགོ།”
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ཨེ་སི་སི/དང་ལེན་-༡༢/༢༠༠༦/༤༠               ༡༣/༢/༢༠༠༦

“འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྔོན་གྱི་དུས་སྐབས་ཅིག་ནང་ ཕན་ཐབས་ཅན་གྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ དྲང་ཁྲིམས་དམ་དམ་ཡོད་དེ་འབད་
རུང་ ཤུལ་ལས་དབང་ཚད་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ངན་ལྷད་ལུ་ཞུགས་མི་དང་ སྣང་མེད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡན་ལག་ཆ་
མཉམ་རང་ ལྷོད་ཆ་ཞུགས་སོ་ནུག། དེ་སྦེ་རང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་བཞག་པ་ཅིན་ ལེགས་ཉེས་དང་བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་བ་མི་འོང་ནི་དང་ 
དྲང་ཁྲིམས་ཡང་མི་ཐོབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དྲང་ཁྲིམས་མེད་པ་ཅིན་ འགྲོ་བ་མི་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་ཐབས་མེད།”

         ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།

མི་རྗེ་བློན་ཆེན།
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་།
བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་། 

ཞུ་གསོལ་ དེ་ནི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་གོང་ལས་ ལཱ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། ང་བཅས་
ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དཔྱད་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཡིག་ཚང་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཟིན་འབྲི་འཐབ་ནི་ ༼སྔོན་འགྲོའི་འདྲ་
ཅིག་མཉམ་སྦྲགས་ཕུལ་ཡོད༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོའི་ལས་འཆར་བརྩམ་ནི་ ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་ལས་འགུལ་མཐའ་གཅད་འབད་ནི་ ༼གཞི་
བཙུགས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཐུམ་ཚན༽ རྒྱལ་ཁབ་དང་ལས་ཚོགས་གཞན་ཚུ་ལས་ མཁོ་ཆས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ ལས་
བྱེདཔ་གདམ་འཐུ་དང་ ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ འབད་བཞིན་དུ་ཡོད། 

ང་བཅས་ཀྱིས་ འགན་ཁག་གལ་ཅན་འདི་འགྲུབ་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་སྦོམ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འབྲུག་གཞུང་གི་ཐུགས་ཀྱི་རེ་
འདོད་དེ་ ང་བཅས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ དམིགས་དོན་འདི་ ངེས་པར་དུ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཚུགས་པའི་རེ་
བ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ རྫོང་ཁག་ རྒེད་འོག་ སྒེར་སྡེ་ མི་མང་གེ་ར་ལས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཆད་མེད་གནང་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ དམིགས་དོན་འདི་འགྲུབ་ཚུགས། ང་བཅས་ཀྱི་མནོ་བསམ་ལས་ ངན་ལྷད་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་དེ་
ལུ་ ཚ་གྱང་སྦོམ་ལངས་ཏེ་ རྒྱུན་བརྟན་གྱི་མཉམ་རུབ་དང་འབད་རྩོལ་ཐོག་ལུ་ བསམ་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་སྐྱོན་ རྩ་མེད་གཏང་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཨིན། 

ངན་ལྷད་འདི་ ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་དང་ འགན་འཁྲི་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྒྲ་མེད་ཉེས་ལས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ མི་སྡེའི་
བསམ་སྤྱོད་ཉམས་པའི་རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་འདྲ་མཉམ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་མེདཔ་བཟོ་སྟེ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ 
གཞི་རྟེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གནང་ནི་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ཐུགས་འདོད་ཚུ་ལུ་ འཚུབ་ཆེའི་བར་ཆད་རྐྱབ་ཨིན། དེ་གིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བློན༌ཆེན༌དང༌ དྲུང༌ཆེན༌ཚུ༌ལུ༌ཕུལ༌བའི༌ཞུ༌ཡིག།
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གཙོ་བོ་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གནོད་པ་ཨིན།

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེ་ཤོས་འདི་ བློ་གཏད་ཅན་དང་ ངོས་ལེན་ཅན་ ནུས་དབང་ཅན་གྱི་ མི་མང་ལས་གཡོག་
ཅིག་དགོཔ་ཨིན། མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ སྲིད་བྱུས་དང་ འཆར་གཞི་ ལས་རིམ་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དུས་ཨ་རྟག་རང་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཞི་གཡོག་པའི་འཇོན་ཐངས་དང་ ཕན་ནུས་ སེམས་
ཤུགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་བཞེསཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་དེ་ བསྐྱར་གསོའི་ཐོག་ལས་ 
ལྷག་པར་དུ་ནུས་སྟོབས་ཅན་བཟོ་སྟེ་ ངོས་ལེན་ཅན་དང་ འགན་འཁྲི་ཅན་ ཕན་ནུས་ཅན་བཟོ་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོད་མི་དེ་ 
ད་ལྟོ་ཡང་ འབྲུག་གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་ཅིག་སྦེ་རང་གནས་ཏེ་ཡོད། 

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ ཡར་ཐོན་ཅན་དང་ཞི་བདེ་ཅན་གྱི་ངང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་སྟེ་མི་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་ དུས་
སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ དུས་སྟོན་དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ མི་
སེར་གྱི་དགོས་མཁོ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ དྲན་ཚོར་ཅན་དང་ ངོས་ལེན་ཅན་བཟོ་ནི་དང་ ང་བཅས་རའི་མི་སྡེའི་ནང་ ངན་ལྷད་འདི་ ར་བཏག་
ནི་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་ཐབས་ལུ་ མི་མང་ལུ་གོ་བརྡ་དང་ སེམས་ཤུགས་ཡར་དྲག་གི་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཅིག་
ཨིན་དགོ་པའི་ ཐུགས་བཞེད་གནང་ཡོད། 

འབྲུག་གཞུང་གིས་ ངན་ལྷད་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ལངས་མི་དང་ གཅིག་མཐུན་དང་ ཉེན་སྲུང་ཅན་ དྲང་བདེན་ 
ཞི་བདེ་ཅན་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བཟོ་ནིའི་ ཐུགས་བསྐྱེད་གནང་མི་དང་ མི་མང་གིས་ མཉམ་
རུབ་ཀྱི་འབད་རྩོལ་དང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་འགན་ཁག་འབག་དགོཔ་དེ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་གནང་མི་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ ང་བཅས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་གཙོ་བོ་འདི་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཁུངས་ལྡན་དང་ཡོངས་རྫོགས་
ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་ནི་དང་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ནི་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་ རྩོད་
བཤེར་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། 

ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཐབས་བྱུས་ནང་ འགན་ཁག་བསྣམ་མི་གཙོ་བོ་ འབྲུག་གཞུང་ཨིན་དགོཔ་བཞིན་
དུ་ གཞུང་གིས་རང་ དབུ་ཁྲིད་མཛད་གནང་དགོ། ང་བཅས་ཀྱིས་མནོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གཞི་
བཙུགས་གནང་མི་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཆ་འཇོག་གནང་མི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ནང་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཐབས་
ཤེས་དང་པ་ཙམ་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ ལྷན་ཚོགས་འདི་ ཕན་ནུས་ཅན་ ཡང་ན་ ཕན་ནུས་མེདཔ་འགྱོ་ནི་དེ་ཡང་ འབྲུག་གཞུང་
དང་ མི་སེར་གྱི་ཐུགས་འདོད་ལུ་རག་ལས་འོང་།

མི་མང་གི་བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་འདི་ ག་ནི་བ་ གལ་ཆེཝ་ཨིན། ལྷན་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ གཞན་མི་མང་གི་ལས་ཚོགས་དང་ ལྷན་
ཚོགས་འདིའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གོང་སྤེལ་གྱི་ཁྱད་བཅུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གི་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་མི་དང་ མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ དེ་ལས་གལ་ཆེ་ཤོས་རང་ ངན་ལྷད་འཐབ་མི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ 
དང་ལེན་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ལྷག་པར་འོང་། དེ་མིན་པར་ གནས་རིམ་ཆུང་ཀུ་
ཚུ་གི་སྐྱོན་རྐྱངམ་གཅིག་ སློང་ནིའི་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་དུམ་གྲ་རེ་འབད་སྡོད་པ་ཅིག་ དགོད་བྲའི་གཞི་ལུ་འགྱུར་འོང་། 

སྤྱིར་བཏང་གིས་ ངན་ལྷད་འདི་ མི་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཕོགས་ཆུང་བའི་སྐབས་ལུ་ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་འབད་བརྩིཝ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་ 
དངུལ་ཕོགས་སེང་ནི་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་རིམ་བཞིན་
གནང་མི་ཚུ་གིས་ ལམ་ལུགས་དེ་ གཙང་དག་བཟོ་ཚོར་ཚརཝ་འོང་། བསམ་སྦྱོར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་ནིའི་ མནོ་བསམ་དང་ཁས་ལེན་
མེད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་དམ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དམ་དམ་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དེ་གིས་
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ཡང་ཕན་མི་ཐོགས། ངན་ལྷད་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ བསམ་སྦྱོར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་དགོ་མི་དེ་ཡང་ གོམས་གཤིས་དང་བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་
ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་དགོཔ་ཨིན། འབྲུག་མི་ཚུ་ནང་པ་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
འཕགས་པའི་བདེན་པ་བརྒྱད་ནང་བཀོད་མི་ བསམ་སྤྱོད་ལས་འགལ་མི་དེ་ བློ་འགྱོད་པའི་གཞི་ཅིགཨིན་མས། ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་
ལུ་ དང་ལེན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་པ་དགོངས་ཡངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་ཚུད་དེ་ ངན་ལྷད་ཧེང་བཀལ་འཐོན་ནི་ཨིན་མི་དེ་གིས་ 
ཆོས་དང་ མི་སྡེ་ སྲིད་དོན་ དཔལ་འབྱོར་ ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ མི་སེར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ སྐུ་གྱོང་སྦོམ་བཀལ་འོང་།  

ཉམས་མྱོང་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་འཁོད་ལུ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་
ཚད་གཞི་འདི་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་གྱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༠-༤༠ གི་བར་ན་ཨིན་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག། ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་རིམ་
དང་བསྟུནམ་ད་ ང་བཅས་ནཱ་ལུ་ཡང་ ཧ་ལམ་ ཚད་གཞི་དེ་དང་འདྲ་མཉམ་འོང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལུ་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་
བ་གིས་ ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས་ནང་གི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྣམ་པ་སོ་སོའི་ ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག། ཞིབ་འབྲས་དེ་ཡང་ 
རྣམ་རྟོག་ལངས་དགོཔ་ ཡང་ན་ མ་ཤེསཔ་ཅིག་མིན་འདུག། དེ་བཟུམ་གྱི་ངན་ལྷད་ཚུ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ རྒྱ་ཆེཝ་འབད་འདུག། དེ་
སྦེ་དར་ཁྱབ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ལས་སྡེའི་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་  ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་
བརྟེན་བྱུངམ་ཨིནམ་མས།  ངན་ལྷད་འདི་ ནད་གཞི་ཀེན་སར་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ད་ལྟོ་ལས་དཀའ་ངལ་མ་སེལ་བ་ཅིན་ སྲོག་
ཉེན་ཅན་ལུ་འགྱུར་འོང་། 

ངན་ལྷད་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་རྣམ་པ་ཚུ་ཡང་: ༼༡༽ སྔོན་རྩིས་གཡོ་བཅོས། ༼སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥-༦ གི་འཆར་ལོ་ནང་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་
གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠-༣༥ དེཅིག་ - ས་ཡ་ ༤༢༦༢༧-༥༣༩༠ འི་བར་ན་ བཟོ་སྐྲུན་རྐྱངམ་གཅིག་ནང་བྱུང་ནུག༽ ༼༢༽ རིན་བསྡུར། 
༼གཞུང་དང་སྒེར་སྡེ། སྒེར་སྡེ་དང་སྒེར་སྡེའི་བར་ན་གཡོ་མཐུན༽ ༼༣༽ ལཱ་མ་འབདཝ་ ཡང་ན་ ཅ་ཆས་མ་བཀྲམ་པར་ རིན་
དངུལ་སྤྲོད་ཡོདཔ། ༼༤༽ མཁོ་སྒྲུབ། ༼ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥-༣༠ འི་བར་ན་བྱུང་ནུག༽ ༼སྦུང་ཚད་དང་སྤུས་
ཀྱི་གཡོ་བཅོས་དང་ རྫུས་མ་དང་དགོས་མཁོ་མེད་པའི་ཉོ་སྒྲུབ༽ ༼༥༽ གཅིག་དབང་། ༼༦༽ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ གཟེངས་ཐོན་
གྱི་གཞི་རྩ་ལུ་དང་ལེན་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་མང་ལས་གཡོག་པའི་ལཱ་ཤུལ་དང་ སེམས་ཤུགས་ལུ་ཨམ་འཛུལ་བྱུང་བ། ༼གླ་རྔན་
རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༥ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༣༡༣ ཐོན་ནུག། ༼༧༽ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་གོ་སྐབས་
ལོག་སྤྱོད། ༼འཆར་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧༧༡ ཐོན་ནུག༽ ༼༨༽ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ ཚུལ་
མིན་དང་ ག་ཐོབ་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད། ༼༩༽ གནང་བ་དང་ ཉོགས་མེད་ཚུ་ དོན་ཅན་སྦེ་ བསྣར་འགྱངས་འབད་དེ་ ཟད་འགྲོ་ཡར་འཕར་
སོང་བ། ༼༡༠༽ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་གཞུང་གི་ས་ཆ་བདག་དབང་འབད་བ། ༼༡༡༽ བྱེལ་མེད་པའི་འཆར་དངུལ་གྱི་མཁོ་བཀོད་
འབད་བ། ༼༡༢༽ གྲོས་སྟོན་པ། ༼༡༣༽ རང་གི་མིང་ཁར་གཞན་གྱིས་ཚོང་ལས་འཐབ་བཅུག་པ། ༼༡༤༽ སྔོན་འཆར་མེད་པའི་
གོང་འཕེལ་ལས་རིམ། ༼༡༥༽ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ལོག་སྤྱོད། ༼དེ་བཟུམ་མའི་བྱ་ངན་ལུ་བརྟེན་པའི་ཟད་འགྲོ་སྦོམ་གནས་ནུག༽ 
༼༡༦༽ ཡིག་ཚང་དུས་ཚོད་བརྩིས་ཏེ་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ལོག་སྤྱོད། ༼༡༧༽ གཞུང་གི་ལས་གཡོགཔ་སྒེར་དོན་ལུ་
བཀོལ་བ། ༼༡༨༽ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། ༼༡༩༽ གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛིན་བཏོག་ནིའི་ནང་གཡོ་བཅོས། ༼༢༠༽ གཉིས་བལྟབ་དང་ 
རྫུན་བཤད་ཐོབ་བརྗོད་བརྩིས་པའི་ རྩིས་བིལ་གྱི་གཡོ་བཅོས། ༼དཔེར་ན་ རྫུན་བཤད་དང་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་འགྲུལ་གླ་/ཉིན་
འཐུས་ལེན་ནི། རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ དངུལ་སྤྲོད་ཚུ་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་བ་ཅིན་ཧ་གོ་ཚུགས། རྩིས་ལོ་༢༠༠༥-༦ གི་ལོ་ནང་ 
འགྲུལ་གླ་/ཉིན་འཐུས་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་འཆར་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥.༥ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༤༨ ཐོན་ནུག༽ ༼༢༡༽ མར་ཁུ་
བརྩིས་ཏེ་ རྒྱུ་དངོས་དང་ མཛོད་ཆས་ སྣུམ་འཁོར་ཡན་ལག་ཚུ་ཨར་རྐུན། ༼༢༢༽ ཁང་གླ་དང་བརྙ་ལེན། ༼༢༣༽ འོང་འབབ་ཕྱིར་
འཛགས། ༼༢༤༽ ཅ་ཆས་རིན་བསྡུར་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་གོང་ཚད་དམའ་བ། ༼༢༥༽ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་སྙན་ཞུ་དང་ ཉེན་
བཅོལ་ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་གཡོ་བཅོས། ༼༢༦༽ སྐྱིད་སྡུག་གི་གྲོས་འབུལ་ ༼འགོ་དཔོན་གྱིས་གནང་བ༽ ༼ངན་ལྷད་མེན་རུང་གཞུང་གི་
ཟད་འགྲོའི་ཐོག་ལུ་ བྱམས་སེམས་བསྐྱེད་ཡོདཔ༽ ༼༢༧༽ བཅའ་སྒྲིག་གི་སྐབས་ལུ་ལོག་སྤྱོད། 

གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་ལུ་ སྲིད་ཐོག་གི་བློ་འདོད་ཡོད་མི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཨིན་པའི་ཁར་ ངན་ལྷད་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་
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པའི་གནས་རིམ་ནང་ཡོད་མི་ལུ་ངོས་ལེན་དང་ འབྲུག་མི་ཡོངས་དང་ ལས་སྡེ་ཡོད་རིགས་ སྒེར་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ངན་
ལྷད་སྐོར་ལས་ ཚ་གྱང་སྦོམ་བཞེས་ཏེ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཡུན་བརྟན་གྱི་སྤྲོ་བ་དང་ ཁས་ལེན་ཐོག་ལས་ མི་སྡེའི་ནད་
གཞི་འདིའི་དཀའ་ངལ་ སེལ་ནིའི་རེ་འདུན་བསྐྱེད་མི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ མི་རྗེ་
བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་དང་ སྤྱི་ཚོགསཀྱི་འཐུས་མི་ དྲང་དཔོན་ དམག་སྤྱི་ མདོ་འཛིན་ དྲུང་ཆེན་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ མི་མང་ལས་སྡེའི་འགོ་
འཛིན་པ་ ས་གནས་འགོ་ཁྲིདཔ་ དབུ་འཛིན་ སྒེར་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ དེ་འཕྲལ་ལས་ རང་སོའི་ལས་ཚོགས་ནང་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་
བའི་ དཀའ་རྙོགས་སེལ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་བཏོན་གནང་ཟེར་བའི་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན།  ༼ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ༽

དེབཟུམ་གྱི་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་མི་དེ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དབང་མནོན་ཨིན་པའི་ ཐུགས་བཞེས་ལོག་པ་གནང་ནི་མི་འོང་
། དེ་བཟུམ་མའི་འབད་བརྩོན་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་དང་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ ཁྱད་རིག་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ འཛིན་
སྐྱོང་ལུ་ངེས་པར་མཁོཝ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ - འབྲུག་གཞུང་གིས་ འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་དེ་ཅིག་གི་རིང་ གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་
ཁྱད་བཅུད་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དེ་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ཡོད་ཚད་གཅིག་གི་ 
རང་བཞིན་འགན་འཁུར་གྱི་ཆ་ཤས་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ རྫོང་ཁག་ རྒེད་འོག་ སྒེར་
སྡེ་ཚུ་གི་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་མི་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ རྗེས་རྟོག་དམ་དམ་འབད་ནི་ཨིན། འབད་བརྩོན་གྱི་ཕན་གནོད་དེ་ནང་ སྤུས་ཚད་དང་ 
༼ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ བསམ་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ་- ཨིན་རུང་ལམ་སྲོལ་དེ་ དེ་འཕྲལ་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུགས༽ སྦུང་
ཚད་ ༼སྲུང་བཞག་དང་ དང་ལེན་དུས་ཚོད་ལ་སོགས་པ་༽  ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ཁ་གསལ་འཁོད་དགོ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་གྱི་ རྒྱ་ཆེའི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ གོམ་པ་དང་པ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལྟ་རྟོག་འབད་བའི་སྐབས་ ཐབས་
ལམ་དེ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི་ཨིན། ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་དེ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དགུང་ལོ་༥༠ 
བཞེས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་ལུ་ འབུལ་བ་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཨིན་མི་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཡིག་ཆའི་ ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་ཡང་ཨིན། 
ལས་ཚོགས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་གི་སྙན་ཞུ་ནང་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་གིས་མ་ཚད་པར་ འཕྲལ་དང་འཕྲལ་དུ་ རྩ་
བ་ལས་རང་ གཞི་བཅོས་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་དམ་གྱི་ཐབས་ལམ་བཏོན་བཅུག་ནི་ལུ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་གྲོས་གནས་བཟོ་དགོཔ་
ཡོད་མི་དེ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ། བཅའ་ཡིག་དང་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་ནང་ དམིགས་
བསལ་གྱིས་ ལས་གཡོག་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ རིན་བསྡུར་དང་འབྲེལ་བའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ གསར་གཏོད་ཅན་བཟོ་
དགོཔ་འདུག། མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཉམས་རྒུད་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་
རང་ གནས་སོར་གཏང་དགོཔ་འདུག། ༼འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༠༢ ཅན་མའི་ནང་ལྟར་དུ༽ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ དོན་
སྨིན་ཅན་དང་ དབྱེ་བ་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ་། དེ་གིས་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ ཡང་བསྐྱར་
གོམས་འདྲིས་འབད་ནི་དང་ ལྟ་རྟོག་དམ་དམ་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཁྱད་འབྱུང་འོང་། བརྡ་དོན་འཇོན་ཐངས་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་
དང་བརྡ་བརྒྱུད་འཕྲུལ་རིག་དེ་ ཤུགས་བཏོན་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། བློ་འདོད་དང་ ཁས་ལེན་ གསར་གཏོད་མ་གཏོགས་ འབྱུང་
ཁུངས་གཞན་ག་ནི་ཡང་དགོཔ་མེད། 

གོ་གནས་སྡེ་རིམ་ལམ་ལུགས་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དྲུང་ཆེན་བརྩིས་པའི་ གནས་རིམ་ཆ་མཉམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ ༼སྡེ་
ཕྲན་གྱི་འགོ་འཛིན་ལ་སོགས་པ༽ ཚུ་གི་ ལཱ་ཤུལ་ཚད་འཇལ་གྱི་དོན་ལུ་ གོང་ལུ་བཀོད་མི་འབད་བརྩོན་ཚུ་ ཆ་རྐྱེན་ཅིག་སྦེ་བཏུབ། ང་
བཅས་ཀྱི་བསམ་པ་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ཆེ་རིམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལུ་ ཡིད་ཆེས་
འདྲོངས་ཏེ་ སྲིད་བྱུས་དེའི་བདག་དབང་བཟུང་སྟེ་ སྤྲོ་བ་དང་དང་འདོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། 

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གན་དོན་འདི་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ནིའི་ གྲོས་གཞི་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་
གནང་དགོ། མི་རྗེ་བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲང་དཔོན་ ཆེ་རིམ་འགོ་དཔོན་ ས་གནས་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ རང་
སོའི་མངའ་འོག་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་དང་ ཆུད་ཟོས་ འཇོན་ཐངས་མེདཔ་ཚུ་སྐོར་ལས་ རང་སོའི་བསམ་
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འཆར་བཀོད་དགོ། གཞུང་གིས་ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་ བརྩོན་ཤུགས་གནང་མི་དེ་ལུ་ སྲིད་ཐོག་གི་བློ་འདོད་ཡོད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་ལས་
གལ་ཆེ།  རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡར་བཀལ་རུང་ མར་བཀལ་རུང་ གནས་རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་གི་ དབུ་ཁྲིད་ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ཉེས་
སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་བྱགཞག་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་ལུ་ ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་
བཀག་དམ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཁས་ལེན་འབད་མི་ སྲིད་ཐོག་གི་དབུ་ཁྲིད་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ མི་སྡེའི་
ནད་གཞི་འདིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནིའི་ གཞི་རྟེན་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་བཟོཝ་ཨིན།  གོང་རིམ་དབུ་ཁྲིད་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་མིག་དཔེ་བཟང་པོའི་
ཐོག་ལས་ སྲིད་ཐོག་གི་བློ་འདོད་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་ཁ་གསལ་སྟོན་མི་དང་ རྒྱུན་གཏན་གྱི་དང་ལེན་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དེ་
གིས་ འབྲུག་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་བསྐྱེད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་འོང་། 

ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་དེ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་འགན་ཁག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ དུས་ཚོད་རན་
ཏེ་ཡོད།  ལྷན་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ རྫོང་ཁག་ རྒེད་འོག་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་ དྲང་བདེན་ ཞི་བདེ་ ཕུན་
སུམ་ཚོགས་ཤིང་ དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བཟོ་ནི་ལུ་ ང་བཅས་རའི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་
ལྡན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་འོང་མནོ་བའི་ རེ་སྨོན་ཡོད་ཟེར་ཞུ་བ་མཁྱཻནེ།། 

           
                                                   རྟགས་བཀོད་གྲུབ།
          ༼གནས་བརྟན་བཟང་མོ༽
              ཁྲི་འཛིན། 
འདྲ་བཤུས་:
༡༽  མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ཆེན་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་།
༢༽ མི་དབང་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་མཆོག་གི་དྲུང་ཆེན།
༣༽ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།
༤༽ དྲུང་ཆེན་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་།
༥༽ དྲུང་ཆེན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།
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ཨེ་སི་སི་/སི་ཨོ་ཨེམ་-༠༢/༣༨༩           ༠༦/༠༤/༢༠༡༥
                               
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་མཆོག་ལུ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ།
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་།  

དོན་ཚན་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རང་དབང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་དམིགས་དོན།

མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་མཆོག་ལུ་ཞུ་གསོལ་ དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་གིས་ འགན་ལེན་གནང་བ་ལྟར་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེའི་རང་དབང་གི་སྐོར་ལས་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ རྩ་
ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ཟིན་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་ ཁོ་རའི་དཔེ་དེབ་ མགོ་མིང་ “འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་: གཞི་རྩ་
དང་ལྟ་བ་” ཟེར་མིའི་ནང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༧ པའི་དོན་ཚན་ ༡ པའི་ནང་ དེ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ “དོན་ཚན་
འདི་གིས་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཅིག་ ཁྲི་འཛིན་ཅིག་གིས་ འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ འཐུས་མི་ ༣ དང་
བཅསཔ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་གནངམ་ཨིན། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
དེ་ཡང་ སྲིད་དོན་དང་ ཡང་ན་ སྐུལ་དབང་གཞན་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་ཡོད་པའི་ རང་དབང་འདུས་ཚོགས་ཅིག་ཨིན། རང་དབང་འདི་ 
རང་གི་སྒྲིག་འགན་ཚུ་ འཇིགས་སྣང་དང་ དགའ་མཐུན་མེད་པར་འགྲུབ་ནི་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་རྣམ་པ་ 
ཡོད་ཚད་གཅིག་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་ དབང་ཆ་ཧྲིལ་བུམ་ ལྷན་ཚོགས་དེ་ལུ་ཡོད། དགོངས་དོན་འདི་གིས་ ལྷན་ཚོགས་དེ་ལུ་ 
ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་སྟོན་ནིའི་ དབང་ཚད་གནངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྩ་
ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ “འབོརན་གསེར་བ་ཕངས་ འབགན་རི་བ་ལྕི་བའི་” འགན་ཁུར་གྱི་ དབང་
ཚད་ཅིག་ཨིན།” ༼ཤོག་གྲངས་ ༤༤༩ པར༽

མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན། ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་རིམ་བཞིན་ཕུལ་བའི་ཐོག་ལས་ རང་དབང་གི་འོས་ཁུངས་དང་ གསལ་
བཤད་ ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ སླར་དྲན་མཛད་དེ་བཀྲིན་བསྐྱང་། སུ་ཡིད་ཛར་ལེནཌི་ བཱ་སེལ་གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་གིས་ཡང་ རང་
དབང་གི་ལྟ་ཞིབ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་སྙན་ཞུ་ མགུ་རྒྱན་ “འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྩ་
ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ལྟ་ཞིབ” ཟེར་མི་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྗེ་སོར་
འབད་དེ་ཡོད། གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་མི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་གེ་ར་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
ཙང་ཙ་ཨིནམ་ལས་ མ་འོངས་མཐར་ཐུག་གི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུ་མི་ཚུགས་པས། འདས་པའི་རིང་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚོགས་དཔོན་མཆོག་ལུ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།
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བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ མི་དང་ ངོ་བོ་ སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ གློ་འབུར་འགྱུར་བ་ཚུ་གི་ དབང་ལུ་ རྩ་ལས་ཐལ་ནི་མི་འོང་། 
ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ མི་ལོ་ ༩ ལྷགཔ་ཅིག་གི་རིང་ ལཱ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཡོདཔ་དེ་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་འདིའི་ 
དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་འགན་དབང་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནངབཀོད་དོན་བཞིན་དུ་ དེའི་འགན་དབང་ཆ་མཉམ་ལུ་ རང་
དབང་ངེས་པར་ཐོབ་དགོཔ་འདུག་པ་ལས་ དེའི་དོན་ལུ་མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་ བར་འཛུལ་གནང་དགོཔ་སྦེ་ ཞུ་དགོཔ་བྱུང་ཡི།  
ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ཕུལ་ཡོད་མི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ པའི་སྙན་ཞུའི་གྲོས་
འདེབས་ནང་ཡང གནད་དོན་གཅིག་འདིའི་སྐོར་ལས་བཀོད་ནུག། ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ ཁྲིམས་འདུན་བརྒྱུད་དེ་ཞུ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་
མིན་མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཞུ་ནིའི་ དབང་ཆ་མིན་འདུག། 
 
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན། ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ གུས་པའི་སྒོ་ལས་ཞུ་ནི་ དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་འདི་ འཇིགས་སྣང་དང་ དགའ་མཐུན་མེད་
པའི་སྒོ་ལས་ འཇོམས་ནི་དང་ ཕྱིའི་སྐུལ་དབང་ལས་བསྲུང་ནི་ ལྷན་ཚོགས་འདི་ནང་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དྲང་བདེན་འབྱུང་དགོ་
པ་ཅིན་ ཡུན་གྱི་བར་ན་བསྣར་འགྱངས་ལུས་མི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་གྱི་ ཁྲིམས་བཟོའི་
དམིགས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གྲོས་ཆོད་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་བ་མཁྱེནེ་མཁྱེན།།

བཀྲིན་ཆེ། 

                                                   རྟགས་བཀོད་གྲུབ།
          ༼གནས་བརྟན་བཟང་མོ༽ 
                ཁྲི་འཛིན།
འདྲ་བཤུས་:
༡༽ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལུ། བློན་ཆེན་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་།
༢༽ འབྲུག་གི་མི་རྗེ་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་མཆོག་ལུ། མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས། འབྲུག་གི་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
༣༽ མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ།
༤༽ ཁྲི་འཛིན་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། ཐིམ་ཕུག།
༥༽ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་ཆེན་མཆོག་ལུ། བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་།



“གཞུང་མེདཔ་གཏང་ནི་དང་ མི་སེར་ལུ་དུས་ཟིང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྲོལ་འདི་ཨིན། ངན་ལྷད་འདི་ ནད་གཞི་
གདུག་དྲགས་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ར་བཏགས་པ་ཅིན་ སྨན་བཅོས་འབད་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོད། ངན་
ལྷད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདི་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ ང་བཅས་རའི་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འཛམ་
གླིང་ནང་ཡང་བྱུང་སྟེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་བྱ་སྲོལ་འདི་ འགོ་དང་འགོ་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་དགོ། ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་ 
འགན་ཁུར་འདི་ཡང་ མི་ངོ་གཅིག་ལུ་ཕོགཔ་མེན་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ ངན་ལྷད་འདི་བཀག་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་གེ་ར་ འདི་གིས་བཟོ་འོང་། དང་པ་རང་ ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་མི་དེ་ ངོས་
འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྡིག་ཆེ་སྙིང་རྗེ་མེད་པར་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་དགོ། ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྡིག་ཆེ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ བྱ་
སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་བཟོ་འོང་། ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་གནས་པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་འདི་ ངེས་པརདུ་བཀག་ཚུགས། 
ཁྱེད་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་འགན་ཁུར་འདི་ མངའ་བདག་རྒྱལཔོ་ ཡང་ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ ཡང་
ན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ བཀལ་མ་བཞག་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ མི་སེར་ཡོད་
ཚད་ཅིག་ལུ་ འདྲ་མཉམ་ཕོགཔ་ཨིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་རྩ་མེད་བཟོ་སྟེ་ ཤུལ་ལས་ བློ་འགྱོད་བསྐྱེད་
ནི་མེདཔ་ཅིག་བཟོ་དགོ།” ༼མགར་ས་ ༡༣/༥/༢༠༠༥ ལུ༽

“ངན་ལྷད་འདི་ ངེ་གི་ཚ་གྱང་སྦོམ་ཤོས་ཨིན། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ང་གིས་ མི་སེར་ཚུ་དང་འཕྱད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཐོབ་པའི་སྐབས་ 
ང་གིས་ ཨརྟག་རང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཇིགས་སྐུལ་དང་ དེའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སླབ་དོ། རྒྱལ་ཁབ་མང་རབས་ཅིག་ནང་ 
དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་དང་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཤོས་དེ་ ངན་ལྷད་འདི་ཨིནམ་ལས་ འཛམ་གླིང་གི་འབྲེལ་གནད་ཅིག་ལུ་ གྱུར་སོ་ནུག། 
ངན་ལྷད་འདི་ མི་སེར་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྩ་བ་ཨིན་པའི་ཁར་ འདི་གིས་གཞུང་གཏོར་བཤིག་བཏངམ་ཨིན་མས། རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་དང་གཉིས་ནང་མེན་པར་ ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ མང་རབས་ཅིག་ནང་ ངན་ལྷད་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་འབད་མི་
དེ་ཨིན་མས། ངན་ལྷད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ངན་པ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ རྩ་མེད་གཏང་ཚུགས་པར་ གནམ་མེད་
ས་མེད་ལཱ་ཁག་ཨིན། ཉེན་འཚུབ་ཅན་གྱི་ ནད་གཞི་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྔ་གོང་ལས་ཐབས་ཤེས་མ་བཏོན་པ་
ཅིན་ ནད་གཞི་དེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ཨིན།” ༼པདྨ་དགའ་ཚལ་ ༣༡/༡༢/༢༠༠༥ ལུ༽

“ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནི་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ དརཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ལམ་ལུགས་ངན་པ་འདི་ འབྲུག་
ལུ་ཡང་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་ བྱ་སྲོལ་ངན་པ་འདི་ ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས་ནང་ འཛུལ་ནུག་ཟེར་
བའི་ལོ་རྒྱུས་ ང་གིས་གོ་ཡི། དེ་སྦེ་གོ་མི་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ སེམས་སྐྱོ་ནི་དང་ ཚ་གྱང་ལངས་པའི་ གཞི་ཅིགཨིནམ་
ལས་ ལམ་ལུགས་ངན་པ་འདི་བཟུམ་ འབྲུག་ལུ་གནས་ནི་མེདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་ མི་
སེར་གྱི་དུས་ཟིང་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྲོལ་འདི་ཨིན། གཞུང་གིས་ མི་སེར་གྱི་རེ་འདོད་ འགྲུབ་མ་ཚུགས་པ་
ཅིན་ མི་སེར་གྱིས་ གཞུང་ལུ་གངམ་ རེ་མི་བཏུབ། དེ་གིས་སྦེ་ ངན་ལྷད་འདི་ ག་དེ་ཚུགས་ཚུགས་ བཀག་དགོཔ་གལ་ཆེ།
འབྲུག་མི་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ སྙིང་རྗེ་ཅན་ཨིནམ་ལས་ གཞན་གྱི་ཉེས་པ་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཡངས་ཆག་གཏངམ་ཨིན་
མས། དེ་གིས་སྦེ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ རྩ་ལས་ཡངས་ཆག་ གཏང་ནི་མི་འོང་། ངན་ལྷད་
འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ འཇིགས་སྣང་དང་ དགའ་མཐུན་ སྡིག་ཆེ་སྙིང་རྗེ་ཚུ་གིས་ བར་ཆད་མ་རྐྱབ་པར་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བསྟུན་
པའི་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་དགོ།” ༼དར་དཀར་ན་ ༥/༢/༢༠༠༦ ལུ༽

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་སྐོར་ མི་སེར་དང་གཅིག་
ཁར་ གྲོས་བསྟུན་གནང་པའི་སྐབས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་གནང་ཡོདཔ།



“ངེ་གི་ཚ་གྱང་སྦོམ་ཤོས་འདི་ འབྲུག་ལུ་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལམ་
ལུགས་ངན་པ་ ངན་ལྷད་འདི་ འབྲུག་ལུ་འཛུལ་འོང་ཟེར་མནོཝ་མས། ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་ནང་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཤོས་
གཅིག་ ངན་ལྷད་ཨིནམ་ལས་ དེབཟུམ་མའི་བྱ་སྲོལ་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་མང་རབས་ཅིག་ མེདཔ་བཏང་ནུག། ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་ལས་ དཔེ་བལྟ་དགོཔ་མིན་འདུག།  ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡང་ ནང་གསུག་དུམ་གྲ་རེ་ སྤྲོད་ལེན་འབད་ནི་ 
འགོ་བཙུགས་ནུག། དེ་སྦེ་གོ་མི་འདི་ ང་བཅས་ཆ་མཉམ་ལུ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་ ཚ་གྱང་དང་སྡུག་བསྔལ་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་
སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལུ་མྱོངས་མི་ དཀའ་ངལ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཛུལ་ནི་མེདཔ་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་འདི་ 
འབྲུག་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་ སྒྲིག་འགན་ཨིན། འབྲུག་མི་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ སྙིང་རྗེ་ཅན་ཨིནམ་ལས་ གཞན་གྱི་ཉེས་པ་ཚུ་ འཇམ་
ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཡངས་ཆག་གཏངམ་ཨིན་མས། དེ་གིས་སྦེ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ རྩ་ལས་ར་ དགོངས་
ཡངས་གཏང་ནི་མི་འོང་། ངན་ལྷད་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ འཇིགས་སྣང་དང་ དགའ་མཐུན་ སྡིག་ཆེ་སྙིང་རྗེ་ནོར་བ་གིས་ བར་ཆད་མེད་པར་ 
ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་དགོ།” ༼གསར་སྤང་ ༡༡/༢/༢༠༠༦ ལུ༽

“དང་པ་རང་ འབད་དགོཔ་གཙོ་བོ་འདི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྲོལ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ཚུ་ འཛིན་བཟུང་འབད་དགོ། ང་བཅས་
ལུ་ བྱམས་བརྩེ་བསྐྱེད་སའི་ ས་སྒོ་སོ་སོ་ཡོད། མི་ངན་དེ་ཚུ་ བདའ་ཟུན་པ་ཅིན་ བྱམས་བརྩེ་བསྐྱེད་ནི་མེན་པར་ ཁྲིམས་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དམ་དམ་སྦེ་ འབྲེལ་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། འགོ་དང་འགོ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ནང་གསུག་ལེན་ནིའམ་ 
སྤྲོད་ནི་ཚུ་ལས་ འཛེམས་དགོ། དེ་གིས་སྦེ་ ང་བཅས་གེ་ར་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྲོལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་ 
འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། ང་བཅས་རའི་ རྒྱལཔོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ང་བཅས་ལུ་ སྒྲིང་
སྒྲིང་དང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ རྩིས་སྤྲོད་གནང་ཡི། ང་བཅས་ཀྱིས་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ ལཱངན་འདི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་པ་
ཅིན་ ཤུལ་ལས་བློ་འགྱོད་སྦོམ་བསྐྱེད་དགོཔ་འཐོན་འོང་།” ༼བསམ་རྩེ་ ༢༧/༣/༢༠༠༦ ལུ༽

“ད་རེས་ནངས་པར་ འབྲུག་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ནུག་ཟེར་བའི་ ཐོར་གཏམ་ཚུ་གོ་དོ། དེ་བཟུམ་མའི་ 
ལོ་རྒྱུས་གོཝ་ད་ ང་གནམ་མེད་ས་མེད་ སེམས་སྐྱོཝ་མས། ང་བཅས་ར་ལུ་ ལས་སྣ་དང་སྒྲིག་འགན་གལ་ཅན་ མང་རབསཅིག་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོད་པའི་ དུས་ཚོད་འདི་ནང་  ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ གནོད་ཉེན་སྦོམ་ཡོད་པའི་ བྱ་སྲོལ་ངན་པ་ཚུ་
བྱུང་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་མི་ཚུགས། ངན་ལྷད་འདི་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
མ་ཚད་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ གཞན་ཚུ་ནང་ཡང་བྱུང་སྟེ་འདུག། དཀའ་ངལ་གྱི་ རྒྱུ་རྐྱེན་སྦོམ་ཤོས་རང་ ངན་ལྷད་ཨིན་མས། རྒྱལ་
ཁབ་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ཚུ་ནང་ གཞུང་མར་མེདཔ་གཏང་མི་དང་ མི་སེར་ལུ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་ སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཅུག་མི་ ངན་ལྷད་
འདི་ཨིན་མས།” ༼ཀྲོང་གསར་ ༢༤/༥/༢༠༠༦ ལུ་༽

འབྱུང་ཁུངས་: རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ཟིན་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ བློན་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་བརྩམས་མི་ འབྲུག་གི་

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་: གཞི་རྩ་དང་ལྟ་བ། 



“ཕན་རླབས་ཆེ་ཞིང་ དགའ་མགུ་རངས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་
བཟང་པོའི་་ཚུ་  ཁ་སྙན་པའི་སྒོ་ལས་ ཆོས་དང་མ་མཐུན་པའི་ བྱ་བ་ངན་པ་ དཔེར་ན་ ནང་
གསུག་གཙོས་པའི་ གཡོ་སྒྱུ་འབད་མི་ གཡུས་ཁའི་བསླབ་སྟོན་པ་དང་ བརྡ་འཕྲིན་སྐྱེལ་
མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱུ་སྟོབས་ཅན་དང་ ཁ་དབང་ཅན་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ མི་གཙང་བའི་སྙོགས་
མ་ཅན་ལུ་གྱུར་བཏང་ནུག། རྩོད་གཞིའི་ཐད་ཁར་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འགལ་བ་མེདཔ་
དང་ བདེན་པ་དང་རྫུན་པ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ སོ་སོ་ཕྱེ་ཚུགས་པའི་ དྲང་བདེན་གྱི་གསལ་
བཤད་ཚུ་ ནང་གསུག་དང་ ང་རྒྱལ་ཚུ་གིས་  སྐུ་དབང་མེད་པར་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།”                                                                                                                                            
                
                                                                                                                   
“འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྔོན་གྱི་དུས་སྐབས་ཅིག་ནང་ ཕན་ཐབས་ཅན་གྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་
དང་ དྲང་ཁྲིམས་དམ་དམ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཤུལ་ལས་དབང་ཚད་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
སྤྱིར་བཏང་ངན་ལྷད་ལུ་ཞུགས་མི་དང་ སྣང་མེད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡན་ལག་ཆ་མཉམ་རང་ ལྷོད་ཆ་
ཞུགས་སོ་ནུག། དེ་སྦེ་རང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་བཞག་པ་ཅིན་ ལེགས་ཉེས་དང་བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་བ་
མི་འོང་ནི་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ཡང་མི་ཐོབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དྲང་ཁྲིམས་མེད་པ་ཅིན་ འགྲོ་བ་མི་ལུ་ 
དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་ཐབས་མེད།”

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།
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