
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྣམ་རིག
ཚ་གྱང་ཡོདན་འགན་འཁུར་འབག་འོང་།





༉  ད་ ད་རེས་ ང་བཅས་ར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ག་ནི་ཡང་

མེད་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ག་ར་ལེགས་ཞིམ་འགྱོ་ དགའ་བའི་དུས་འདི་ཁ་ལུ་ ང་བཅས་ར་ མི་

སེར་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་ རང་རང་སོ་སོ་གི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 

ཐེབས་ཅིག་ར་མནོ་བསམ་བཏང་དགོཔ་འདུག  ཨིན་ནི་འདི་ ང་བཅས་ར་ཨ་རྟག་ར་

ཞུཝ་ཞུ་ས་ཨིན། 

རྩ་བ་གསུམ་ལུ་འདི་ འགན་ཁག་ཧྲིལ་བུམ་འབད་འབག་ མཐུད་ཤོར་མེད་པར་ ང་

བཅས་ར་ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་མཐོངམ་ཅིག་ ག་དེ་དྲག་དྲ་རྩ་འགེངས་ཏེ་འབད་ཕྱག་ཞུ་

འོང་ཟེར། ད་ མ་པ་ ཕྱག་ཞུ་བའི་སྐོར་ལས་དུམ་དྲག་ཅིག་སླབ་པ་ཅིན་ ད་ གཅིག་

ལས་བལྟནི་ རང་རང་སོ་སོ་གི་ལཱ་དང་བསྟུན་བསྟུན་པའི་འགན་ཁུར་གཅིག་འདུག  

གཞུང་གཡོགཔ་གཞུང་གཡོགཔ་ལུ་འགན་ཁུར་ཡོད་ དམག་མི་དམག་མི་ལུ་འགན་ཁུར་ དཔོན་ཁག་དཔོན་ཁག་ལུ་འགན་ཁུར་ སློབ་དཔོན་སློབ་

དཔོན་ལུ་འགན་ཁུར་ ཕམ་ཕམ་ལུ་འགན་ཁུར་འདུག  རང་རང་སོ་སོ་གི་ལཱ་དང་བསྟུན་བསྟུན་པའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ལེགས་ཞིམ་འབད་འབག་སྟེ་

འབད་ རྩ་འགེངས་ཏེ་སྦེ་འབད་ད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཞུཝ་དང་འདྲ།

 

དེ་བ་ལྷག་སྟེ་འབད་ རང་བཞིན་གྱི་འགན་ཁུར་ཟེར་ འདི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་འཁྲིལ་བའི་འགན་ཁུར་མེན་པ་ འདི་རང་གི་འཚོར་སྣང་གི་ཐོག་ལས་

འབད་འབག་ཤེས་པའི་འགན་ཁུར་འདི་ཨིན།  ད་ ང་བཅས་ར་ག་ར་གིས་རང་བཞིན་གྱི་འགན་ཁུར་འདི་ཧ་གོ་ འདི་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་འབད་

ར་ ལཱ་འབད་ཤེས་པ་ཅིན་ གཅིག་གཅིག་ལུ་བློ་སྦོམ་འབད་ར་གཏད་ཚུགས། བློ་གཏད་ཚུགས་པའི་བསྒང་ལས་ རང་བཞིན་གྱིས་འབད་གཅིག་

གཅིག་གི་བར་ན་ལུ་ བརྩེ་གདུང་དང་ཕྱག་རྒྱ་ དག་སྣང་དང་གུས་ཞབས་འདི་བསྐྱེད་འོང་།

རང་བཞིན་གྱི་འགན་ཁུར་འདི་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ འདི་དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ ང་བཅས་ར་མི་སེར་ཚུ་གི་སྤྱོད་ལམ་འདི་ རང་གི་འབད་བཞག་

བཅའ་བཞག་འདི་ཟབ་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ གྲུབ་འབྲས་འདི་ཁག་ཆེ་བས་ ལཱ་འབད་ཐངས་འདི་ཐེབས་ཅིག་ར་ཁག་ཆེ་

ང་བཅས་རའི་རང་བཞིན་གྱི་ འགན་ཁུར།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་
ཆེན་བརྩི་སྲུང་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ 

གསུངས་བཤད་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན།

བས།  འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཁྲལ་དང་ངོ་ཚ་ཡོདཔ་འབད་ གཡོ་རྒྱུ་དང་ཆགས་དང་ཕྱོགས་

རིས་མེད་པ་ མཉམ་ཆུང་འབད་ དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ཤེས་དགོ  ཨ་རྟག་ར་ ལཱ་འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ 

བཟངམོ་དང་ངནམ་གཉིས་ དབྱེ་བ་ལེགས་ཞིམ་འབད་ཕྱེ་ཤེས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་འདི་གཡོག་བཀོལ་དགོཔ་འདུག   



ད་ ང་བཅས་ར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་དམིགས་ཡུལ་དང་ཕྱག་ལཱ་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ དོན་གྲུབ་དགོཔ་ཡོད།  རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ ཞི་བདེ་དང་སྤྱི་མཐུན་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ བདག་འཛིན་འཐབ་པའི་གུ་ལུ་ ང་བཅས་ར་གི་དམངས་

གཙོ་གི་ལམ་ལུགས་གསརཔ་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ལེགས་ཞིམ་བཟོ་སྟེ་འབད་ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ ང་བཅས་ར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་

ཕན་ཐོགཔ་འབད་བཞག་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲ་མཉམ་མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཙོ་བོ་སྟོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་

འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དོན་གྲུབ་ ང་བཅས་ར་མི་སེར་ཚུ་ དགའ་ཏོག་ཏོ་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བགས་ཆགས་ཏོག་ཏོ་

འབད་བཞག་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁག་ཆེ་ཤོས་འདི་ར་ མ་འོངས་པའི་མི་སེར་ ང་བཅས་ར་གི་བུཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་བཟོ་སྟེ་འབད་ 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་འབད་རྩིས་སྤྲོད་ནི་འདི་ཨིན།

ད་ འདི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ག་ར་ ཐོག་ཆགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ བསམ་རྫོགས་རྫོགས་ར་ ལེགས་ཞིམ་འབད་དོན་གྲུབ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁག་

ཆེ་ཤོས་ར་ ང་བཅས་ར་གཅིག་གཅིག་བར་ན་གི་མཐུན་འབྲེལ་འདི་ཨིན། དཔྱེ་འབདནི་ ཕ་དང་བུ་གི་བར་ན་ རྨགཔ་དང་གཉེནམོ་གི་བར་ན་ 

སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ བླམ་དང་སློབམ་གི་བར་ན། ད་ དུས་ད་རེས་བཟུམ་ཅིག་འབད་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ ཡིག་ཚང་ཁག་སོ་སོ་

གི་བར་ན་ གཙུག་སྡེ་ཁག་སོ་སོ་གི་བར་ན་ གཞུང་དང་མི་སེར་གྱི་བར་ན་ མི་སེར་དང་མི་སེར་གྱི་བར་ན་གི་མཐུན་འབྲེལ་འདི་ བདག་འཛིན་

ལེགས་ཞིམ་འབད་འཐབ་སྟེ་ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ ང་བཅས་ར་གཅིག་གཅིག་ལུ་ བློ་ལེགས་ཞིམ་འབད་གཏད་ཚུགསཔ་འབད་བཞག་དགོ་

པ་ཅིན་ ཁག་ཆེ་ཤོས་འདི་ར་ རང་གི་འབད་བཞག་བཅའ་བཞག་ བྱ་བ་སྤྱོད་ལམ་ ཕར་སླབ་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ ལཱ་འབད་ཐངས་ རང་གི་

སེམས་དང་མནོ་བསམ་བཏང་ཐངས་དང་ འགན་ཁུར་འབག་ཐངས་འདི་ཁག་ཆེ།

ད་ ང་བཅས་ར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ མི་སེར་ཚུ་གི་གཅིག་མཐུན་དང་ གཅིག་བསྒྲིལ་ དྲང་བདེན་དང་བློ་གཏད་ ཆ་བཞག་སྟེ་འབད་ ཁག་ཆེ་

ཤེསཔ་འབད་རྩིས་ཤེས་པ་ཅིན་ ད་ལས་ཕར་ར་འབད་རུང་ར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དྲང་བདེན་གྱི་མི་སྡེ་ཟེར་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་

གཅིག་ཨིན།

མ་པ་ གཙོ་བ་ར་ གཞི་འདི་ར་ རང་གི་བསམ་པ་བཟངམོ་ལུ་བཞག་སྟེ་འབད་ བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་གི་ཐོག་ལས་ རང་དོན་

རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་མ་བལྟ་བར་ སྤྱིར་བཏང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་ཤེས་མི་འདི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་འགན་ཁུར་ཟེར་

དེ་འབད་སླབ་ཨིན།

ད་ ང་བཅས་ར་ དམངས་གཙོ་གི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་རྩ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་འབད་བརྩིཝ་ལས་བརྟེན་ ད་ལས་ཕར་ར་འབད་རུང་ 

ང་བཅས་ར་གཞུང་དང་མི་སེར་གྱིས་ག་དེ་དྲག་དྲ་བདག་འཛིན་འཐབ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་

ཡོད། 





ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།1

དཀར་ཆག

དཀར་ཆག
།

ངོ་སྤྲོད།

དོན་ཚན་༡ པ།

དོན་ཚན་༢ པ།

དོན་ཚན་༣ པ།

དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ ལས་བྱེདཔ་དང་ལམ་སྲོལ་ དེ་ལས་ 

གཙུག་སྡེ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལཱ་ཤུལ་ མདོར་སྡུས།

འགན་ཁྲི་ཅན: ལས་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ། 

མཇུག་བསྡུ།

དོན་ཚན་༣ པ། གདོན་ལེན: གསར་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ་དང་འབྲེལ་

བའི་ངན་ལྷད།

ཤོག་གྲངས་༠༢ ལས་༠༦ པ་ཚུན།

ཤོག་གྲངས་༠༨ ལས་༢༡ པ་ཚུན།

ཤོག་གྲངས་༢༢ ལས་༤༣ པ་ཚུན།

ཤོག་གྲངས་༤༥ ལས་༡༣༧ པ་ཚུན།

ཤོག་གྲངས་༡༣༨ ལས་༡༤༢ པ་ཚུན།

ཤོག་གྲངས་༡༤༤ ལས་༡༤༨ པ་ཚུན།

དོན་ཚན་༥ པ། 



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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མེད་གཏང་ནི་ཨིན། ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བློན་པོ་ རེ་

རེ་བཞིན་དུ་གིས་ སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་དེ་ རང་སོའི་

ལྷན་ཁག་ནང་ ངན་ལྷད་མེདཔ་བཟོ་དགོ” ཟེར་གསུངས་ཏེ་ 

གཞུང་དང་པ་གིས་ “ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད” ཟེར་

བའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ གསལ་བསྒྲགས་

གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ གསལ་བསྒྲགས་འདི་ཚུ་ འཆར་

གཞི་ཡོངས་རྫོགས་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་ དེ་ལས་ མངོན་གསལ་

ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅན་ གསལ་བསྒྲགས་

འབདཝ་ཙམ་ཅིག་གིས་ ཁེ་ཕན་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུང་། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱིས་ གཞུང་གི་ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ནང་ སྲིད་

དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་འབད་བ་གི་མ་

ཚད་ དམངས་གཙོའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་

ལུ་གནས་ནི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་བཅུད་ དེ་

ལས་ འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་བདེན་ ཕྱོགས་རིས་ ཐོབ་དབང་

དང་ཉེན་སྲུང་ ཞབས་ཏོག་ཐོབ་སོྤྱད་ དེ་ལས་ འགན་ཁྲི་གི་

སྙིང་སྟོབས་ཚུ་ཡང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡི། འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་

གི་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་ནང་ལུ་ ངན་

ལྷད་བཀག་ནི་དང་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་འཆར་

གཞི་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོཔ་དང་ དྲན་

ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལས་སྡེ་ནང་ལམ་སྲོལ་གྱི་བསྒྱུར་བ་དང་ 

ཁོང་དང་ཁོང་རའི་ལས་བྱེདཔ་ལུ་ སྤྱོད་ལམ་གྱི་བསྒྱུར་བ་

འབྱུང་ཚུགས་པའི་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་ཅིན་ ཚོང་པ་ཚུ་གི་

སྤྱོད་ལམ་བསྒྱུར་བ་འགྱོ་ཐོག་ལས་ མི་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་

ཡང་ཡར་དྲགས་འགྱོ་འོང་། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ཁྱབ་

ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་སྐྱོ་དྲགས་དང་ 

དངོས་གཙོའི་ལྟ་བ་ཡར་འཕེལ་འགྱོ་མི་ དེ་ལས་ འགྲོ་བ་

མིའི་བརྩི་མཐོང་ཉམས་འགྱོ་བའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་

སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་

སྦོམ་སྦེ་འགྱོ་བའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ནང་ལཱ་འབད་དོ། མི་

རློབས་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་ འཕྲུལ་རིག་གི་གོང་འཕེལ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཤན་ཞུགས་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་བྱུངམ་ལས་ ཧེ་མ་འཚོ་བ་སོ་

ནམ་ལུ་བརྟེན་སྡོད་མི་ཅིག་ལས་ དེང་སང་ དཔལ་འབྱོར་

གོང་འཕེལ་གྱི་མི་སྡེ་ལུ་བསྒྱུར་བ་འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་འདི་ མི་

མང་གིས་གཟིགས་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན། དམངས་གཙོའི་

གཞུང་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ ཁྲོམ་ཚོགས་ཡར་འཕེལ་

འགྱོ་མི་ དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་གཅིག་བསྒྱུར་དང་ འཕྲུལ་

རིག་བསྒྱུར་བའི་ནུས་ཤུགས་ལས་བརྟེན་ གོ་སྐབས་གསརཔ་

བྱུངམ་དང་གཅིག་ཁར་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་དང་ ཉེན་

ཁ་ཡང་འབྱུངམ་ཨིན། ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་

པའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཐོག་ལས་ མི་

སེར་དང་གཞུང་ དེ་ལས་ མི་མང་ལས་སྡེ་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་

གིས་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་གདོང་ལེན་འབད་

དགོ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་

ལེགས་ལྡན་གྱི་ གཙུག་སྡེ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རིག་

རྩལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་

བཅུག་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་བར་ཆད་ལུ་གདོང་

ལེན་གྱི་ གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཏོན་དགོ་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་

གཉིས་པ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ 

བཙག་འཐུ་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་གཞུང་གཉིས་པ་ལུ་ འབྱོན་

ཞུ་འབདཝ་ཨིན། བློན་ཆེན་གིས་ “ང་བཅས་ཀྱི་ ངན་

ལྷད་དབྱེ་བ་ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ བཟོད་བསྲན་མི་བསྐྱེད་

ནི་དང་ ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བཏོན་ཏེ་ ལོ་ལྔའི་ནང་རྩ་

ངོ་སྤྲོད།
ངོ་སྤྲོད།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།3

དང་སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ནོར་འཁྲུལ་མེད་པ་ 

ཁ་གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཨིན་རུང་ འདི་ཚུ་ ནོར་འཁྲུལ་མེདཔ་དང་ ཁ་གསལ་ཏོག་

ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ སྟོབས་ཤུགས་མེདཔ་

ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོད། འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཡོད་པའི རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་

འབྲས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་ འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ངན་ལྷད་འདི་ དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་ཅིག་མེན་

པའི་ འཆར་སྣང་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ སྙན་ཞུ་ལྟར་ ཚུལ་མིན་དང་ མི་

མང་འཐོན་སྐྱེད་ལོག་སྤྱོད་འབད་བའི་འགྲོས་དང་ ལྷན་ཚོགས་

ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ཉོགས་བཤད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འོང་མི་ 

དེ་ལས་ མི་མང་དང་ཚོང་པ་གི་གཞུང་མིན་ཐོག་ ངན་ལྷད་

ནང་གོམས་སྦྱང་ཚུད་པའི་ བསམ་འཆར་བསྐྱེད་མི་ལུ་བལྟ་བ་

ཅིན་ མི་མང་དང་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་དགོཔ་འདུག

དུས་ཅི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་

ཞིབ་ཐེངས་གཉིས་པ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ ངན་

ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣང་བརྟག་ཞིབ་ནང་གསལ བརྒྱ་དཔྱ་༡༦.༤ 

དང་ཕྱདཔ་ད་ དྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༦༦ གིས་ འདས་པའི་

ལོ་ལྔའི་ནང་འཁོད་ ངན་ལྷད་མར་བབས་ཡོདཔ་སྦེ་ གསལ་

བཏོན་བྱུང་ཡི།  སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ གི་ བརྒྱ་དཔྱ་༤༣.༨ དང་

ཕྱདཔ་ད་ དྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༧ གིས་ འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་

ནང་འཁོད་ ངན་ལྷད་ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་ གསལ་བཏོན་

བྱུང་ཡི། འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚད་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ དྲི་ཡུལ་

པ་བརྒྱ་དཔྱ་༥༨ ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་ 

གསལ་བཏོན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། (འབྱུང་ཁུངས་: Glob-

al Corruption Barometer ༢༠༡༠/༡༡ ཅན་མ་

གིས་ རྒྱལ་ཁབ་༡༠༠ ལས་ མི་གྲངས་༡༠༠,༠༠༠ དྲི་བཀོད་

འབད་ནུག) དེ་སྦེ་ བསམ་འཆར་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་མི་

འདི་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ 

འཇིགས་སྣང་དང་ མི་མང་གི་བསམ་འཆར་བཤད་མི་མང་སུ་

འབད་འཐོན་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་སླབ་མི་འདི་ལུ་ཡང་ མ་

བདེནམ་ཅིག་མི་འོང་། བསྐུལ་མ་ལས་བརྟེན་པའི་བསྒྱུར་བ་

ཚུ་ བསྐུལ་མ་ཡོད་པའི་རིང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ དོན་སྨིན་ཅན་

འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་འབད་གནས་མི་ཚུགས།

རིམ་ལྡན་སྲིད་གཞུང་དང་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ནང་ དོན་ཆུང་

གི་ངན་ལྷད་ ཁྱབ་ཆེཝ་འབད་འདུག སྲིད་དོན་དང་བཙག་

འཐུའི་ངན་ལྷད་ཚུ་ མགྱོགས་དྲགས་འབད་འབྱུང་དོ་ཡོད་

པའི་མཐོང་སྣང་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དང་  

དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ མགུ་རྙོག་དྲགས་

དང་ རིམ་པ་མང་བའི་འགན་ཁུར་ཐེབས་བཀལ་དོ་བཟམ་སྦེ་

ཧ་གོ་ནུག ལས་སྡེ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་

ནི་ལུ་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ བློ་འདོད་མེདཔ་བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་

བཀག་ནི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་རྐྱངམ་ཅིག་གི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་

ཨིནམ་དང་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་འདི་

མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ གཞུང་སྐྱོང་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་

ནི་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ མནོ་བསམ་མི་བཏང་མས། མང་

ཆེ་ཤོས་ཅིག་གིས་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་ལམ་ལུགས་

སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་འདི་ གཙོ་རིམ་གལ་ཅན་སྦེ་མི་བརྩི་བས།

འདས་པའི་གཞུང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དང་ དྲང་སྤྱོད་

དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ཡོད་

པའི་ རྒྱལ་ཁམས་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ནང་ལས་ ཤེས་

རྟོགས་འབྱུང་ཚུགས་པས། གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་གནས་

སྟངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཐེངས་ལྔ་པ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་

ནང་ “ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད” ཟེར་བའི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་

དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་

ངོ་སྤྲོད།
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པའི་ ཁས་བླངས་ག་ར་ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་འབད་བསྒྲུབས་ཅི་ 

ཟེར་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་འདི་ བསྟོད་དུ་རུང་བ་ཅིག་

ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་རྩ་མེད་གཏང་ནི་དང་ ངན་ལྷད་

ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད་པའི་གོམས་སྲོལ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་འདི་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འཇམ་

ཏོང་ཏོ་ཅིག་རྩ་ལས་མེད་ འདི་གི་དོན་ལུ་ སྤྱོད་ལམ་ལེགས་

བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་ གཏིང་ཟབ་ཅན་དང་ དྲན་ཤེས་

ལྡན་པའི་བར་གཏོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་འབད་འོང་དགོ

འདས་པའི་གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་བཟུམ་སྦེ་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྤྱོད་ཚུ་ནང་ བར་དཀྲོགས་མ་ད་སྤུ་ལས་

རང་མ་འབད་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཡོད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་ཉུང་སུ་འབད་ཡོད་མི་

འདི་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཨིནམ་འོང་ནི་མས། འདས་

པའི་གཞུང་གིས་ “ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད” ཟེར་

བའི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༠༩ གི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་

བྱུས་གཞི་བཀོད་ ཆ་འཇོག་འབད་ཐོག་ལས་ བདག་དབང་

ལེན་ཡི། རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་གཞི་

བཀོད་ཀྱི་ གཞུང་ལུ་གོ་རིམ་ལྡནམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་

ཐབས་ལམ་ འགོ་བརྩམ་འབད་ནི་གི་གཞི་སྟེགས་སྤྲོདཔ་

ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ངོས་ལེན་ཞན་སུ་ཅིག་ལས་མིན་

འདུག ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ རིན་ཐང་ཅན་དང་ ཉེན་ཁ་ཅན་

བཟོ་ནི དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་

རྫོགསཔ་དང་ སོ་སོ་འབད་བཟོ་ཐབས་ལུ རྒྱལ་སྤྱིའི་གཤིས་

ལུགས་བཟང་པོ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ 

ཅན་མ་འདི་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཡི། ཨིན་རུང་ གྲོས་འཆར་

བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉེས་ཆད་ལ་ལུ་ཅིག་མར་

ཕབ་འབད་མི་དང་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་སྡེ་རིམ་ རྒྱལ་གཞུང་

ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འོག་ལུ་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ རྩ་

ཁྲིམས་ཆེན་མོ་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རང་དབང་གི་ནུས་

ཤུགས་ཁས་ལེན་གནང་མི་འདི་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ཅི། སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལས་ ཞིབ་དཔྱདཔ་

ཚུ་ལུ་ འཐུས་བརྒྱ་དཔྱ་༤༥ དང་ ལས་བྱེདཔ་གཞན་ཚུ་

ལུ་བརྒྱ་དཔྱ་༢༠ གནང་ཡི། ཨིན་རུང་འཐུས་འདི་གིས་ མི་

ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ ཡང་ན་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ལས་

བྱེདཔ་ཚུ་ གཏན་བཞག་འབད་ནི་ལུ་ཕན་མ་ཐོགས། ལོ་

འདི་ནང་རང་ ལས་བྱེདཔ་༡༠ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ 

འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

མི་སྡེ་དང་སྲིད་དོན་ དེ་ལས་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་ ད་ལྟོ་ཡང་ 

ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་དང་ འགྲོ་

བ་མིའི་རྒྱུད་ལུ་དྲང་པོའི་སྤྱོད་པ་མེད་མི་ ལཱ་ལུ་འདོད་པ་མེད་

མི་ གཞུང་སྐྱོང་རིང་ལུགས་ནང་འགན་ཁྲི་སྐྱོ་དྲགས་འབད་

ཡོད་མི་ ལྷག་པར་དུ་ ཁྲིམས་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ཤོ་མཚུངས་

སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་མི་ སྐྱིད་སྡུག་གི་ལམ་སྲོལ་ ངན་

ལྷད་བཀག་ནི་དང་དྲང་སོྤྱད་དར་ཁྱབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་

བདག་དབང་མེདཔ་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་སྲིད་དོན་གྱི་

སྙིང་སྟོབས་མེདཔ་ གཙུག་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་

དང་མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང ཕན་ཚུན་མཐུན་

འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་

རང་གཞུང་སྐྱོང་རིང་ལུགས་ནང ཐོགས་ཕོགཔ་མས། དེ་

འབདཝ་ལས་ ངན་ལྷད་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་

བདའ་ཟུན་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཉུང་སུ་ཅིག་དང་ བདའ་ཟུན་མི་ཚུ་

ལུ་ཉེས་བྱ་ཡང་ཉུང་སུ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་

ནི་གི་ལཱ་འདི གདོང་ལེན་ཅན་ཅིག་དང་ རང་རྐྱངམ་ཅིག་

གི་འབད་དགོ་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ཐུག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ངོ་སྤྲོད།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།5

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སོྤྱད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་གཉིས་པའི་ནང་ 

གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་བྱུང་ཡོད་རུང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་མཐོང་

སྣང་དང་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྲིད་དོན་གྱི་གནས་

སྟངས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་

ནིའི་ལཱ་ཚུ་ད་ལྟོ་ལས་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་དར་

ཁྱབ་སྦོམ་སྦེ་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཨིན་པས། དམངས་གཙོའི་རིང་

ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ་བྱུངམ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་

ལུགས་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་ ཚོང་སྡེ་དང་སྲིད་དོན་པ་ དེ་

ལས་ ཞི་གཡོགཔ་གི་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་དང་

སྲིད་བྱུས་ བཅའ་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་བྱ་སྒོའི་ལམ་

ལུགས་ཚུ་ རང་དང་རང་གི་ཉེ་ཚན་ སྲིད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་པའི་

དོན་ལུ་  གཡོ་བཅོས་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་དང་ ནང་གསུག་

སྤྲོད་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ནི་དང་ སེམས་

ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དབང་ལུ་ཐལ་འོང་། འདི་བཟུམ་

མའི་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་བའི་ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་ཚུ་ གཞུང་གི་ངོས་

ལེན་མཛད་ཐོག་ལས་ སྔོན་བསྒྱུར་དུ་ རྩ་མེད་གཏང་དགོ

སྙན་ཞུ་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ཐེངས་༦ པ་ སྤྱི་

ཚོགས་ལུ་ཕུལཝ་ཨིནམ་དང་ དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་

གྱི་རྒྱལ་པོའི་གཞུང་གི་ སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་པ་ལུ་ཐེངས་དང་པ་

ཨིན། འདི་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་

མའི་དོན་ཚན་༡༦༩ (༡) པ་ལྟར་ “ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྩ་

ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་གསལ་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ སྲིད་བྱུས་ལས་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་

པོ་མཆོག་དང་ བློན་ཆེན་ སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ལུ་ ལོ་བསྟར་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ” ཕུལཝ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདིའི་དམིགས་

དོན་ཚུ་ཡང་ ༡) ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱེམ་དང་འགྲོས་ གདོང་ལེན་

དང་གོ་སྐབས་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་སྲིད་བྱུས་དང་

ཐབས་བྱུས་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ༢) 

དམིགས་བསལ་དུ་ ལྷན་ཚོགས་དང་ སྤྱིར་བཏང་ལས་

སྡེའི་བྱ་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ འཐུས་ཤོར་དང་བྱ་སྒོའི་

རིམ་པ་ཚུ་བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་ འགན་ཁྲི་བཀལ་ནི་ཨིན།

སྙན་ཞུ་འདི་གི་དུས་ཡུན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ པའི་སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ལས་སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༣ གི་སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ཚུན་འགབ་ཨིནམ་དང་ ཧེ་མ་བཟུམ་

སྦེ་རང་སྙན་ཞུ་འདི་ སྡེ་ཚན་ལྔ་ལུ་ དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་ཏེ་ཡོད།

དོན་ཚན་༡ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའི་ 

ལམ་སྟོན་སྒྲིག་གཞི༌དང་འཁྲིལ་ སྤྱིར་བཏང་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་

༢༠༡༣ ལོའི་ལམ་སྟོན་སྒྲིག་གཞི༌ དེ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལག་ལེན་

འཐབ་ཡོད་མི་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཕུལཝ་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱི་

དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་ཁྲམ་རིས་དང་ མི་མང་

གི་ ལྷན་ཚོགས་དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ཀྱི་འཆར་སྣང་ དེ་

ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་ ལོ་

བསྟར་ལོ་ཕྱེད་ལས་འཆར་དང་དེའི་ལག་ལེན་གྱི༌བསྐྱར་ཞིབ་

དང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཚུ་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན།

དོན་ཚན་༢ པའི་ནང་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༡ པ་དང་ གཙུག་

སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་ འདི་ཡང་ འཛིན་

སྐྱོང་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞིའི་ནང་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་

འཆར་གཞི་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ ལས་སྡེའི་འཕྲོས་

ཁམས་སྐྱོན་བཟུང་འབད་ནི་ལུ་ཕན་པ་ཡོད་པའི་ དྲང་སྤྱོད་

ངོས་བཟུང་གི་མཁོ་ཆས་ དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་གྱི་ དམིགས་

གཏད་གཞི་བཞག་ཐོག མི་མང་ཤེས་ཡོན་ སྔོན་འགོག་དང་ 

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལས་དོན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གཅིག་བསྡོམས་

འབད་ཡོད་པའི་ ལས་ཚོགས་གཞི་བསྒྱུར་གྱི་སྐོར་ལས་

ཚུད་དེ་ཡོད། དོན་ཚན་འདི་ནང་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

མངའ་འོག་ལས་སོ་སོ་འཐོན་ནི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མི་སྟོབས་

ངོ་སྤྲོད།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

6

འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་གྱི་རྩོད་ཉོགས་ཚུ་ ཁ་

གསོལ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གཞུང་སྐྱོང་

དང་འཐོན་སྐྱེད་ལུ་འབྲེལ་བ་སྦོམ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ཨིན། 

མ་འོངས་པའི་ནང་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་འབདཝ་དང་ ད་

ལྟོ་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་འགན་ཞབས་ཏོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མེན་པ་ 

ལས་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཐོག་ལུ་འབད་ནི་ཨིན།

དོན་ཚན་༤ པ་ནང་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་

རིས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་འབྱུང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ལས་བྱེདཔ་གསར་

བཙུགས་དང་ གདམ་འཐུའི་བྱ་རིམ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་

ལེན་དང་ཉེན་ཁ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན།

དོན་ཚན་༥ པ་ མཇུག་བསྡུ་ནང་ལུ་ སྲིད་དོན་དང་བཙག་

འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་

པའི་ཁར་ གཞུང་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་ དྲང་སྤྱོད་དར་

ཁྱབ་ལམ་ལུགས་ཡོད་མེད་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་བལྟ་དགོ་པའི་

མཁོ་གལ་དང་དེ༌ལས༌ ད༌ལྟོ༌གནས༌བཞིན༌ཡོད༌པའི༌ལམ༌

ལུགས༌ཚུ༌ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་བསྟར་སྤྱོད་ འཕྲལ་རང་འབད་

དགོཔ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། རིམ་ལུགས་དེ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་

ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ལྟ་རྟོག་ངེས་བརྟན་བཟོ་

ནིའི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་གོ་རིམ་ཧིང་སངས་ས་བཟོ་སྟེ་ ལཱ་

གྱི་འཆར་གཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་ཡོད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།

འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ལུང་

ཕྱོགས་ཀྱི་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་ ལྷག་

པར་དུ་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཀྱི་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོའི་

སྒོ་ལས༌ གནང་མའི་གྲོགས་རམ་ཚུའི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་

ཡོདཔ་ཨིན།  འདི་ནང་ འགོ་ཐོག་དང་པ་ ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ཚུད་དེ་ཡོད།

དོན་ཚན་༣ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དྲན་ཚོར་ཡོད་པའི་མི་

སྡེ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི་ 

དེ་ལས་ངན་ལྷད་བཀག་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ ༡)  མི་

མང་ཤེས་ཡོན་དང་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད ༢) ལས་སྡེ་སོ་སོའི་

ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ 

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག ༣) ཁྲིམས་ལྡན་གཞི་བཀོད་སྒྲིང་སྒྲིང་ དེ་

ལས་ ༤) དོན་སྨིན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་

སྐྱོང་གི་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། དོན་ཚན་

འདི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་གཉིས་པ་

དང་ སློབ་གྲྭ་ནང་བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཕན་གནོད་བརྟག་

ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་གཅིག་ཁར་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ངན་ལྷད་

ཀྱི་གྲུ་གསུམ་ དེ་ལས་ རིམ་ལུགས་ཐོག་ ངན་ལྷད་བཀག་

ནི་ཚུ་ངོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་ལས་གཡོག་གི་འོག་

ལུ་ ས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་ཉོགས་དག་པ་ཅིག་དང་ ལས་

ཁུངས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ དེ་ལས་ 

ངོ་སྤྲོད།

“འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་འདི་ ང་བཅས་ལུ་ དོ་འགྲན་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དོ་འགྲན་

འདི་ སྦོམ་ཆུང་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་རུང་ འདི་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ གདོང་ལེན་གང་མགྱོགས་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་མ་འབད་

ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་འདི་ རྩ་མེད་བཏང་སྟེ་ འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ ལཱ་བྱ་འཐབ་ནིའི་ 

གོ་སྐབས་མེདཔ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

‘‘

འབྲུག་རྒྱལ་པོ།
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དོན་ཚན་༡ པ།
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་ མདོར་བསྡུས།.....................................................................༩།

མི་མང་གི་འཆར་སྣང་།.................................................................................................༩།

རྒྱལ་སྤྱི་ནང་འབྲུག་གི་གནས་ཚད: རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་ངན་ལྷད་

འཆར་སྣང་གི་ཁྲམ་རིས་༢༠༡༢ ཅན་མ།.................................................................༡༠།

ལྷན་ཚོགས་ནང་ དྲང་སྤྱོད་གཙོ་བོ་སྦེ་བཙུགས་ནི་: ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་

ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་།...................................................................༡༢།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའི་ སྤྱིར་བཏང་ ལས་འཆར་དབྱེ་ཞིབ།......................................༡༤།

ལྷན་ཚོགས་ནང་རྩིས་ཞིབ།..........................................................................................༡༥།

ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་གྱི་ ལོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ། (༠༧/༢༠༡༢-༠༡/༢༠༡༣).........༡༦།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ ལག་ལེན་གྱི་གནས་ཚད།.................................................༡༧།

       རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ཚོགས་ཐེངས་༩ པ། (༡༨/༦/༢༠༡༢)......................༡༨།

       རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་༩ པ།.......................................................༡༩།

དོན་ཚན་༡ པ།
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མི་མང་གི་འཆར་སྣང་།

འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཡར་དྲགས་འགྱོ་མི་དང་

འབྲེལ་ མཐོང་གསལ་ཅན་གྱི་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་

སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ནང་ འབད་བརོྩན་གང་དྲགས་བསྐྱེད་ཡོདཔ་

ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་ མི་མང་གི་ ངན་ལྷད་དང་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བསམ་སྤྱོད་ཟེར་བའི་བརྗོད་

དོན་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བརྒྱ་

དཔྱ་༣༡ གིས་ གཙུག་སྡེ་འདི་ ཧ་ཅང་གི་དོན་སྨིན་ཅན་དང་ 

བརྒྱ་དཔྱ་༥༣ གིས་ དོན་སྨིན་ཅན་ཙམ༌ཨིན་པའི་ བརྡ་དོན་

ཚུ་བཀོད་ཡོད་རུང་ དུས་ཅི་ལོ་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ 

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་  རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་

ཐེངས་༢ པ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལས་སྤྱོད་ཀྱི་བདེན་རྫུན་ ག་དེ་

སྦེ་ཡོད་རུང་ བརྒྱ༌དཔྱ༌༦༢ ཀྱིས༌ ལྷན༌ཚོགས༌འདི༌ ཧ༌ཅང༌གི༌

དོན༌སྨིན༌ཅན༌སྦེ༌མཐོང༌ཡོདཔ༌དང༌ དེ༌བཟུམ༌སྦེ༌ བརྒྱ༌དཔྱ༌༣༤ 

གིས༌ དོན་སྨིན་ཅན་ཙམ༌ཨིན་པའི་ བརྡ་དོན་བཀོད་དེ་འདུག

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ 

རྒྱལ་སྤྱི་གི་གནས་ཚད་ཁར་ དྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༣༡ གིས་ 

དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ ཚོར་དོ་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་དཔྱ་༡༩ གིས་  

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ 

ཕན་ནུས་སོགས་འབྲིང་ཙམ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དྲི་ཡུལ་

པ་བརྒྱ་དཔྱ་༥༠ ཐམ་པ་གིས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངན་ལྷད་

ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ནུས་མ་པ་ལས་རང་མེདཔ་

སྦེ་འཆར་ཏེ་འདུག ཞིབ་འཚོལ་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་གཙུག་སྡེ་ཚུའི་ ཕན་ནུས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཚུད་དེ་མིན་

འདུག།(འབྱུང་ཁུངས་ གོ་ལོ་བཱལ་བེ་རོ་མི་ཀྲཱར་ ༢༠༡༠/༡༡)

ལྷག་པར་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འགྲོས་ཚུ་ མི་མང་གི་བསམ་འཆར་

དང་འཁྲིལ་ ལཱ་ཤུལ་འཇལ་གཞི་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་ མདོར་བསྡུས།

དོན་ཚན་༡ པ།

དོན་ཚན་༡ པ།

༡༡

༠
༥ ༤

༥༣

༣༤
༣༡

༦༢

༢༠༠༩

༢༠༡༣

མི་ཤེས། དོན་སྨིན་མེདཔ། དོན་སྨིན་ཙམ། དོན་སྨིན་ཅན།

༡༠

༢༠

༣༠

༤༠

༥༠

༦༠

པ་རིས་༡.༡: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ངན་ལྷད་

རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་ནང་དོན་སྨིན།

པ་རིས་༡.༢: རྒྱལ་ཁབ་ནང་ངན་ལྷད་ཀྱི་འགྲོས།

0
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ཅིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ངན་

ལྷད་འཆར་སྣང་གི་ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ངན་ལྷད་

འདི་ དྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༦.༤ གིས་ མར་ཕབ་སོང་

ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་དཔྱ་༤༣ གིས་ ངན་ལྷད་

འདི་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་རུང་    རྒྱལ་

ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་

ཅིན་ འྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༦༦ གིས་ འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་

ནང་འཁོད་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག

འདི་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ཡང་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༠༩ (རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ཐེངས་༡ པ་) ལུ་ 

༧.༤༤ ཐོབ་ཡོད་སར་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ (རྒྱལ་ཡོངས་

དྲང་སྤྱོད་ཐེངས་༢ པ་) ལུ་༨.༣༧ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་

ཨིན། (ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ ཐབས་ཤེས་དང་ཁྱབ་ཚད་ཐ་དད་

) ཨིན་རུང་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྲམ་རིས་ཀྱི་ཐད་ཁ་༢༠༡༣ ལུ་

༨.༦༧ དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་༢༠༠༧ ལུ་༨.༥༩ ཨིནམ་

ལས་ འདི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བསྒྱུར་བ་སྦོམ་ཅིག་མིན་འདུག

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་ དྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༦ གིས་ 

ངན་ལྷད་མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་ འཆར་དོ་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་

དཔྱ་༢༧ གིས་ འགྱུར་བ་མེདཔ་ དེ་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་༥༨ 

ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། (འབྱུང་ཁུངས་ གོ་ལོ་བཱལ་བེ་རོ་མི་ཀྲཱར་ ༢༠༡༠/༡༡)

རྒྱལ་སྤྱི་ནང་འབྲུག་གི་གནས་ཚད: རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་ངན་

ལྷད་འཆར་སྣང་གི་ ཁྲམ་རིས་༢༠༡༢ ཅན་མ།

རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གི་ ཁྲམ་རིས་

འདི་གི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མངའ་སྡེའི་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ངན་

ལྷད་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ བསམ་འཆར་གཞི་

བཞག་ཐོག་ གོ་རིམ་སྒྲིགཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་དང་མངའ་

སྡེའི་ སྐུགས་ཐོབ་འདི་གིས་ སྤྱི་གཡོག་ནང་ངན་ལྷད་ཀྱི་ 

སྐུགས་ཚད་༠ ལས་༡༠༠ ཚུན་ གནས་ཚད་ཀྱི་འཆར་སྣང་

 བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། སྐུགས་༠ འདི་གིས་ ངན་ལྷད་

དར་ཁྱབ་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་དང་ སྐུགས་༡༠༠ 

འདི་གིས་ ངན་ལྷད་མེད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ༌ཨིན།

རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱིས་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་དེ་ ཁག་ཆེ་བའི་བསྒྱུར་བཅོས་དག་པ་ཅིག་ འབད་

ཡོདཔ་ཨིན། བརྡ་དོན་སྣ་མང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ སྤྱི་བསྡོམས་

འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་འདི་འཇམ་ཏོང་ཏོང་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ 

འདི་ནང་ བརྡ་དོན་སྣ་མང་གི་འབྱུང་ཁུངས་རེ་རེ་ནང་ལས་ ལོ་

གཅིག་གི་ བརྡ་དོན་རྐྱངམ་ཅིག་ཚུད་དེ་ཡོད། འདི་འབད་བ་

ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའི་སྐུགས་ཐོབ་དང་གྲལ་རིམ་ཚུ་ 

འདས་པའི་ལོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ག་བསྡུར་འབད་མི་བཏུབ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༥ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་

གསལ་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གི་ ཁྲམ་རིས་༢༠༡༢ གསལ་སྟོན་

འབད་མི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མངའ་སྡེ་༡༧༦ ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ 

ཌེན་མཱཀ་དང་ ཕིན་ལེནཌ་ དེ་ལས་ ནིའུ་ཛི་ལེནཌ་རྒྱལ་ཁབ་

ཚུ་གིས་ སྐུགས་༩༠ ཐོབ་ཐོག་ལས་ ཨང་དང་པ་འཐོན་ཡོདཔ་

དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ སུའི་ཌེན་གྱི་སྐུགས་༨༨ ཐོབ་ཏེ་ ཨང་

བཞི་པ་ དེ་ལས་ སིང་ག་པོར་གྱི་༨༧ སུ་ཝིཊ་ཛར་ལེནཌ་གི་༨༦ 

ཨཱོས་ཊེ་ལི་ཡ་གི་༨༥ ཐོབ་ནུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ སོ་མ་ལི་ཡ་དང་ 

ནོརཐ་ཀོ་རི་ཡ་ དེ་ལས་ ཨཕ་ག་ནིས་ཏཱན་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ 

སྐུགས་༨ ཐོབ་སྟེ་ དམའ་ཤོས་གསུམ་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་དེ་འདུག

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་ འབྲུག་གིས་སྐུགས་༦༣ ཐོབ་

སྟེ་ དྲག་ཤོས་ཨང་༣༣ པ་སྦེ་ སཱའུཐ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ ཊཱའི་

དོན་ཚན་༡ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།11

དོན་ཚུ་ རྩིས་དཔྱད་མཁོ་ཆས་དང་བསྒྱུར་སོར་ལམ་ལུགས་

ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་བཏོན་བཏོནམ་ཨིན་མས།

འབྲུག་གིས་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་

གི་ཁྲམ་རིས་ནང་ གྲལ་རིམ་དང་སྐུགས་ཐོབ་ཚུ་ རིམ་

མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཡར་དྲགས་འགྱོ་མི་འདི་ སེམས་ཤུགས་

ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ འགོ་འཁྲིད་ཐོག་

སོར་གྱི་ཁྲམ་རིས་དང་ གོ་ལོ་བཱལ་ཨིན་སའིཊས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ཉེན་ཁའི་ཚད་རྟགས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ གཙུག་སྡེའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་

ནུག དེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ནང་

འཁོད་མཁས་མཆོག་དང་ དབྱེ་དཔྱདཔ་ཚུ་གིས་དབྱེ་བཤེར་ 

ཚོང་པ་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་དང་ བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ཡང་ ལག་

ལེན་འཐབ་ནུག མཐའ་དཔྱད་སྐུགས་ཐོབ་དང་ གྲལ་རིམ་

སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྱུང་ཡུལ་སོ་སོ་ལས་བཏོན་པའི་ བརྡ་

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡ འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་ཁྲམ་རིས་ཀྱི་ གྲལ་རིམ་དང་སྐུགས་ཐོབ།

ལོ།
རྒྱལ་སྤྱིའི་
གྲལ་རིམ། བཅའ་མར་གཏོགས་

མི་ རྒྱལ་ཁབ། 
སྐུགས་ཐོབ་ (༠-
༡༠)/(༠-༡༠༠་
༢༠༡༢ 

ཨེ་ཤི་ཡ་ པེ་
སིཀ་གི་ གྲལ་

རིམ།

ཞིབ་འཚོལ་
གྱི་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོདཔ། 

ཡིད་ཆེས་རུང་
བའི་ ཚད་
གཞི།

༢༠༠༦ ༣༢ ༡༦༣ ༦ ༧ ༣ ༤.༡-༧.༣

༢༠༠༧ ༤༦ ༡༨༠ ༥ ༡༠ ༥ ༤.༡-༥.༧

༢༠༠༨ ༤༥ ༡༨༠ ༥.༢ ༩ ༥ ༥.༥-༥.༩

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

༢༠༡༢ ༣༣ ༡༧༦ ༦༣ ༦ ༣ ༥༧-༦༩

ཝཱན་ ཨིས་རེལ་ དེ་ལས་ པོར་ཅུ་གཱལ་གྱི་ ལྟག་ལས་འཐོན་

ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ངན་

ལྷད་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ཁྲམ་རིས་ནང་ འབྲུག་གི་སྐུགས་༥༧ ཡོད་

ས་ལས་ དུས་ཅི་༦༣ ལུ་འབདཝ་ད་ གྲལ་རིམ་ལྔ་གི་ ཡར་

སེང་ འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་ཁྲམ་

རིས་ནང་ འགོ་དང་པ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལུ་བཀོད་མི་ལས་ཚུར་ 

སྐུགས་ཐོབ་འདི་ དུས་ཅི་འགོ་དང་པ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ སྐུགས་

༦༠ ལས་ལྷག་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་

དཔྱ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ ཡོངས་བསྡོམས་སྐུགས་༡༠༠ 

ལས་ སྐུགས་༥༠ ཡར་བཅས་ཐོབ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག

ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིཀ་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་འཁོད་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ལོ་

༢༠༠༦ དང་༢༠༡༡ ལུ་ ཨང་བདུན་པ་༢༠༠༧ ལུ་ བཅུ་པ་ དེ་

བཟུམ་སྦེ་༢༠༡༢ ལུ་དྲག་ཤོས་ཨང་༦ པ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། ནིའུ་

ཛི་ལེནཌ་དང་ སིང་ག་པོར་ ཨཱོས་ཊེ་ལི་ཡ་ ཧོང་ཀོང་ དེ་ལས་ ཇཱ་

པཱན་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་ལྟག་ལས་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱིས་ བརྡ་དོན་

ཚུ་ བཱཊ་ལེནས་མཱན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ བཱཊ་ལེནས་མཱན་བསྒྱུར་

དོན་ཚན་༡ པ།
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ལས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ ལམ་ལུགས་

དང་གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་མི་ནང་ དགོས་མཁོའི་དགག་

བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ བཙུགསཔ་ཙམ་

ཅི་གིས་མ་དོ་བར་ འདི་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་བཟོ་དགོཔ་འདུག

ལྷན་ཚོགས་ནང་དྲང་སྤྱོད་གཙོ་བོ་སྦེ་བཙུགས་ནི་: 

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་།

གཙུག་སྡེ་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་དོན་སྨིན་ཅན་ དེ་ལས་ བློ་གཏད་

དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལྷན་

ཚོགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ དྲང་སྤྱོད་འདི་ གཙོ་

བོ་ཅིག་སྦེ་བཙུགས་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉམས་

འགྱུར་མེད་པའི་ དྲན་ཤེས་ཐོག་ལས་ འབད་བརྩོན་གང་དྲག་

བསྐྱེད་བཞིན་ཡོད། འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ བཀོད་དོ་

བཟུམ་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་རིམ་འདི་ འགོ་

ཐོག་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ 

འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་

ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཁག་༡༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་

དང་བསྟུན་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་རྐྱེན་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་སྣོན་

ངོ་སྦྱོར་ཁག་༣༤ ཡང་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་

ཚུ་ཡང་ འཇོན་ཐངས་མེད་པའི་ ལྷན་འཛིན་ངོས་འཛིན་འབད་

ནི་ (ལྷན་ཚོགས་ལུ་དབང་ཚད་མེདཔ་ལས་ དྭངས་གསལ་ཅན་

གྱི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།) ལྷན་

ཚོགས་ཧོངས་ལས་ ཉོགས་བཤད་ ཡང་ན་ རྩོད་ཉོགས་ཚུ་ 

དམིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ལས་ དགའ་དམ་རྐྱབ་ནི། གཞུང་

གི་རྒྱུ་དངོས་ལོག་སྤྱོད། ཞིབ་དཔྱདཔ་ཚུ་གི་ དབང་ཚད་ལོག་

སྤྱོད། ཁེ་དབང་གི་བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར། ནང་གསུག་ ཉོགས་

བཤད་ནང་གཡོ་བཅོས་འབད་ནི། གྱོས་ངན་ དེ་ལས་ གཞན་

དངུལ་ཧམ་སྤྱོད་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བརྟེན་པའི་ ཉེན་ཁ་དང་ 

དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལྟ་ཞིབ་དང་ལག་ལེན་

འཐབ་མ་འཐབ་བལྟ་ནི་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་

ལས་ འདི་ཚུ་ ལོ་རེ་ནང་ཚར་གཉིས་གཉིས་འབདཝ་ཨིན། 

ད་ཚུན་ ཡོངས་བསྡོམས་ ལྟ་ཞིབ་ཐེངས་ལྔ་འབད་ཚར་ཏེ་

ཡོདཔ་དང་ མཇུག་རང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལག་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་༦༥ ལས་སྤྱི་ཟླ་༤ པ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་བརྒྱ་དཔྱ་༨༡ དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་

ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་༩༧ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ བཟང་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་ གནས་ཚད་ཐད་ ནང་

འཁོད་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྒྱབ་

སྣོན་ངོ་སྦྱོར་ཚུ་ཡང་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལག་ལེན་

གནས་ཚད་འདི་ ཡུན་འགྱངས་འབད་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ 

གྲུབ་འབྲས་ བརྒྱ་དཔྱ་ལས་བརྒྱ་དཔྱ་རང་འབྱུང་མ་ཚུགས།

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ཐེངས་༢ པ་འདི་ ལས་ཚོགས་གཞི་

བསྒྱུར་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཉེན་ཁ་གསརཔ་

འཐོན་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་ཚུགས། ཨིན་

རུང་ དུས་ཅི་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལས་ ལས་ཚོགས་གཞི་

བསྒྱུར་འབད་མི་འདི་ རྩ་བརྟན་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་

མི་དང་གཅིག་ཁར་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ངན་

ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ སྦྱོང་བརྡར་ཡང་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་དང་གཅིག་ཁར་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

ལས་སྣ་གསརཔ་ཅིག་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་ འགོ་

བཙུགས་མི་འདི་ཨིན། མཁོ་ཆས་འདི་ ལས་ཚོགས་རང་གི་རང་

ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ལས་བརྟེན་པའི་ གདོང་ལེན་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་

དོན་ཚན་༡ པ།
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ཉེན་ཁ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན། མཁོ་ཆས་འདི་

ནང་  ཀ་ཆེན་བཞི་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ༡ ཀཱམ་པས་ཟེར་ ཁ་

གསལ་ཅན་གྱི་དམིགས་དོན་དང་ བརྩི་མཐོང་ དེ་ལས་ བཟང་

སྤྱོད་ཀྱི་འཇོན་ཚད། ༢ ཀེ་རེཀ་ཀྲར་ཟེར་ བདེན་ཁུངས་དང་ 

འགན་ཁྲི་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ ཁག་འགན་ཅན། ༣ ཀཱན་

ཤོནས་ཟེར་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་དང་ རང་སོའི་ཐོབ་དབང་ལུ་

གུས་ཞབས་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་ལུ་བརྩི་བཀུར། ༤ ཀཱན་ཀྲོལ་

ཟེར་ ལྟ་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་དང་ ངན་ལྷད་དམ་འཛིན་ དེ་ལས་ 

ལས་འཛིན་ལུ་ཐོབ་པའི་ཁེ་ཕན། མཁོ་ཆས་འདི་ གྲོས་བསྟུན་

པ་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་བཟོ་

བཟོཝ་ཨིན། མཁོ་ཆས་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ ལས་བྱེདཔ་༤༢ 

གྲལ་གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་ལུ་འགོ་དང་

པ་ ན་ཧིང་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 

(བརྒྱ་དཔྱ་༦༣.༦) གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཐད་ ཀཱམ་པས་(དམིགས་

དོན་) དང་ ཀཱན་ཀྲོལ་ (ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་

) ནང་སྐུགས་མཐོ་སུ་ཅིག་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཀཱན་

ཤོནས་ (ཐོབ་དབང་ལུ་གུས་བཀུར་དང་ཁས་བླངས་ལུ་གནས་

ནི་) ནང་ ཡར་དྲགས་གཏང་དགོ་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། 

འགོ་ཐོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་

ཆས་ལས་བརྟེན་ (༡) ནང་འཁོད་ སྐྱིད་སྡུག་དང་ཉོགས་བཤད་

ཚུ་ བསལ་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ཡར་དྲགས་གཏང་དགོཔ། (༢) 

འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ནི་ནང་བརྩོན་དགོཔ། (༣) བློ་

སྟོབས་དང་ སྡེ་ཚན་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་ནི་ ཡར་དྲགས། (༤) 

ཁང་མིག་ཞལ་འཛོམས་ཐོག་ལས་ ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་

ཡར་དྲགས་གཏང་དགོཔ་ སྡེ་ཚན་ནང་འཁོད་ བདུན་རིམ་དང་

ཟླ་རིམ་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ དེ་ལས་ ནང་

མོ་བཏབ་

བསྐྱར་ལོག་

མོ་བཏབ་དང་བསྐྱར་ལོག་བརྟག་ཞིབ།

དཀའ་སྡུག་བསལ་ནིའི་ཐབས་ལམ།
གཞུང་འབྲེལ་དང་སྒེར་དོན་ཁ་སོ་སོ་དབྱེ་ནི།

འཛིན་སྐྱོང་གི་དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་བསྟར་སྤྱོད་གཞི་བཙུགས།
འཛིན་སྐྱོང་པ་གི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ལག་ལེན།

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞིབ་རྟོག་དང་སྔོན་འགོག་སྲིད་བྱུས།
གུས་ཞབས་དང་ཁག་འགན་ཅན་གྱི་ཁྱད་གྱོང་ལྡན་མི།

འཛིན་སྐྱོང་པ་གི་ ཁས་ལེན་ལུ་གནས་ནི།

འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་གུས་ཞབས་དང་ཁྱད་རིག
གཞན་གྱི་ཐོབ་དབང་ལུ་བརྩི་བཀུར།

དྲང་པོ་དང་དྲང་བདེན།

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་གནས་ནི།

འགན་ཁུར་དང་ཁྱད་རིག་གི་ཚོར་སྣང་།
གྲོས་བསྟུན་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཆ་ཚང་།

འགན་ཁྲི་ཅན་གྱི་འགོ་ཁྲིདཔ།

ཁྱད་གྱོང་ལྡན་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ།
ལས་ཚོགས་ཀྱི་དྭངས་གསལ།

འཛིན་སྐྱོང་པའི་བཀའ་རྒྱ་དང་གཙོ་རིམ་ཁ་གསལ།
འཐུས་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ལམ་སྲོལ།

བརྩི་མཐོང་གཙོ་བོ།
ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་ལྟ་བ།

དྲང
་སྤྱ
ོད་ངོ

ས་
བཟུ
ང་མ

ཁོ་
ཆས

་ཀྱི
་དྲི
་བ
།

དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་ཀྱི་སྐུགས་ཐོབ།

པ་རིས་༡.༣: དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་ཀྱི་དྲི་བ།

དོན་ཚན་༡ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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འཁོད་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཚུ་ ག་དེ་

དྲག་དྲག་ ཡར་དྲགས་གཏང་དགོཔ་སྦེ་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་

ལས་ ནང་འཁོད་ སྐྱིད་སྡུག་དང་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ བསལ་ནི་གི་ 

ཐབས་ལམ་འདི་ མཐའ་དཔྱད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་

བཟུམ་སྦེ་ ནང་འཁོད་བརྡ་འཕྲོད་ ཡར་དྲགས་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་འདི་ ལེགས་

བཅོས་དང་ གོ་བ་ཁ་གསལ་བཟོ་སྟེ་ དུས་ཅི་སྤྱི་ཟླ་༢ པའི༌ནང༌ 

ལས༌བྱེདཔ༌༤༢ གྲལ༌གཏོགས༌འབད༌ཐོག༌ལས༌ ཐེངས༌ག

ཉིས༌པ༌འགོ༌འདྲེན༌འཐབ༌མི༌ནང༌ སྐུགས༌ཚུ༌གཤམ༌གསལ༌ 

པར༌རིས༌ནང༌བཀོད༌དོ༌བཟུམ༌ ཡར༌དྲགས༌འགྱོ༌ཡོདཔ༌ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་ གཞི་བཙུགས་

འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་ཚོགས་ནང་འཁོད་ དགག་བཤེར་

དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ ལས་

ཚོགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡར་དྲགས་གཏང་

དགོ་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བ་གི་མ་ཚད་  ལས་

ཚོགས་ཁག་གི་ ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ 

མཐའ་མཇུག་ལུ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་

གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཏེ་ ལེགས་

པའི་བསྒྱུར་བ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའི་ སྤྱིར་བཏང་ ལས་འཆར་དབྱེ་ཞིབ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའི་ ལས་འཆར་གཙོ་བོ་ཅིག་ ནང་འཁོད་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ཐོག་ལས་ ནང་

འཁོད་མཉམ་འབྲེལ་དང་ ལཱ་ཤུལ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་འདི་

ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའི་ སྤྱིར་བཏང་ལས་འཆར་བརྟག་

ཞིབ་ལས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྒྱུན་

ཆད་མེད་པར་ ནང་འཁོད་མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་

ལུ་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་མི་ལས་བརྟེན་ སྡེ་ཚན་དང་སྡེ་ཕྲན་ནང་

འཁོད་ གཅིག་མཐུན་ཐོག་ལས་ ལཱ་འབད་ནི་ཡར་དྲགས་སོང་

ཡོད་མི་འདི་ ནང་འཁོད་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ མར་ཕབ་སོང་མི་

དང་ བརྡ་འཕྲོད་ཡར་དྲགས་འགྱོ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ ཤེས་

རྟོགས་བྱུང་ཡི། བྱ་རིམ་འདི་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ནི་ཨིནམ་དང་ མ་འོངས་པའི་ནང་ ནང་འཁོད་བྱ་སྟབས་མ་

བདེཝ་བསལ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་ནི་ཨིན།

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའི་ ལས་འཆར་གཙོ་བོ་

གཞན་མི་གཅིགཔ་འདི་ གཞི་བསྒྱུར་ཐོག་ལས་ མི་མང་

ཤེས་ཡོན་དང་སྔོན་འགོག་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལས་སྣ་

ཚུ་ གཅིག་བསྡོམས་ཐོག་ལས་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། གཞི་བསྒྱུར་

གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་རང་འགོ་བཙུགས་ཡོད་

རུང་ སྡེ་ཚན་ཐོག་ལས་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་འདི་ དུས་ཅི་

སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་

འབད་ཚུགས་ཅི། ཁ་གསལ་དོན་ཚན་༢ པའི་ནང་ དེ་འབྲེལ་

གྱི་ལཱ་ལྟ་རྟོག་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

དམིགས་དོན་གཞན་མི་གཅིགཔ་འདི་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་

ཐོག་ལས་ ལམ་ལུགས་དེ་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་དང་དྭངས་གསལ་

ཅན་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། འདས་

པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་ 

ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་ནི་ནང་ གྲུབ་

འབྲས་ཧ་ལམ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། ཡོངས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་

ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ བཞག་ཐབས་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཐིམ་ཕུག་ཝའི་དྲི་ཨེ་རི་ཡ་ནེཊ་ཝོརཀ་ ནང་

ལུ་རྒྱུན་མཐུད་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་

སྲིད་བྱུས་དང་ སྡེ་ཚན་གསརཔ་བཟོ་ཡོད་མི་གཞི་བཞག་ཐོག་ 

ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་འདི་ སྒྲིག་བཅོས་འབད་

བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན། གཙུག་སྡེའི་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་

གི་འཇོན་ཚད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གི་ཐད་ 

དོན་ཚན་༡ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།15

རིག་རྩལ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ནང་ ལཱ་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ནང་རྩིས་ཞིབ།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་དགོངས་

དོན་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞུ་བ་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་ རྩིས་

ཞིབ་ལེན་ཐེངས་གཉིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། (༡) ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ སྤྱི་

ཚེས་༡ ལས་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ རྩིས་ཁྲའི་

ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་དང་། (༢) སུ་ཝིས་ལས་

སྡེའི་ གོང་འཕེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་ ༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་

༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ།

འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་མེདཔ་ལས་ 

འཛིན་སྐྱོང་དབྱེ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་གནང་ཡི། རྩིས་ཆད་དང་ནོར་

འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ (༡) སྔོན་བྱིན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་མ་སྒྲིགསཔ། དངུལ་

ཀྲམ་༨༢,༧༨༡.༤༢ (༢) མཁོ་སྤྲོདཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་གཉིས་

བརྩེགས་སྤྲོད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་༩༣༧༩) (༣) དངུལ་སྤྲོད་

འཛིན་ཤོག་མ་ཚངམ། (དངུལ་ཀྲམ་༥༢,༢༡༣.༥༠) (༤) རིན་

བཀོདཔ་དམའ་ཤོས་ གདམ་ཁ་མ་བརྐྱབ་པ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་

ཐེབས་སྤྲོད་ཡོདཔ་ (དངུལ་ཀྲམ་༡༩,༠༦༢) (༥) བཀྲམ་སྤེལ་

བཀའ་རྒྱ་མེད་པའི་ མཁོ་སྒྲུབ་ (དངུལ་ཀྲམ་༢༢,༠༠༠) (༦) 

མཛོད་ཆས་ཐོ་དེབ་ནང་ མ་བཀོད་པའི་ ཅ་ཆས། (དངུལ་ཀྲམ་

༣༤,༨༠༠)  (༧) གློག་རིག་ལེཔ་ཀྲོབ་བྱང་ཡོདཔ་ (ཁྱིམ་

ནང་ལས་ ཨར་རྐུན་གྱི་སྙན་ཞུ་འགག་སྡེ་ལུ་འབད་ཡོདཔ) 

(དངུལ་ཀྲམ་༢༩,༩༩༩) (༨) ཤེས་ཡོན་གྱི་སྐབས་ ཐོབ་

ལམ་མེད་པའི་དངུལ་ཕོགས་ ལོག༌མ༌ལེནམ༌  (དངུལ་ཀྲམ་

༡༤༢,༡༥༨) དེ༌ལས༌ (༩) ངལ༌གསོའི༌འགྲུལ༌འཐུས༌ཐེབས༌སྤྲོ

ད༌ཡོདཔ།  (དངུལ་ཀྲམ་༨,༥༢༠) སྙན༌ཞུ༌ནང༌ལུ༌ སྔོན་བྱིན་

གྱི་རྩིས་ཆད་ཚུ༌ དེ༌འཕྲོ༌ལས༌ སྲུབ༌དགོཔ༌དང༌ ད༌ལས༌ཕར༌ 

སྔོན༌བྱིན༌དང༌དངུལ༌སྤྲོད༌ཚུ༌ བཅའ༌ཡིག༌དང༌འཁྲིལ༌ 

དུས༌མཐུན༌བསྐྱར༌ཞིབ༌དང༌ རྩིས༌སྒྲིགས༌འབད༌དགོཔ༌སྦེ༌

བཀོད༌དེ༌འདུག མི་ངོ་གཅིག་གི་མ་གཏོགས་ སྔོན་བྱིན་དང་ 

དངུལ་སྤྲོད་ཐེབས་ཚུ་ ག་ར་རྩིས་སྒྲིགས་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོད། 

རྩིས༌ཞིབ༌སྙན༌ཞུ༌ཐེངས༌གཉིས༌པ༌ (༡༠༩༡༡) 

ཅན༌མིའི༌ནང༌ ད༌ཚུན༌གྱི༌ དངུལ༌འབྲེལ༌གྱི༌ལག༌ལེན༌དང༌ 

མ༌དངུལ༌ལྷག༌ལུས༌ཚུ༌ དངུལ༌འབྲེལ༌གྱི༌བཅའ༌ཡིག༌

དང༌སྒྲིགས༌གཞི༌༢༠༠༡ ཅན༌མ༌དང༌ སུ༌ཝིས༌མཉམ

༌འབྲེལ༌གོང༌འཕེལ༌དང༌གཅིག༌ཁར༌ ལས༌འགུལ༌གྱི༌ 

ཆིངས༌ཡིག༌འགུར༌མཚན༌རྟགས༌བཀོད༌མི་དང་བསྟུན་ ཡོདཔ་

སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ལོག་ལེན་ཡོད་

པའི་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་ཀྲམ་༣༨,༩༠༡ གནང་གྲོལ་དངུལ་

ཡིག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་འདི་ རྩིས་ཁྲ་འདི་ནང་མེན་

པར་ ལས་འགུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག

གཞན་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་སྟོན་ཡོད་

པའི་ གནད་དོན་ཚུ་སྦོམ་ཅིག་མེན་རུང་ ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཐུག་

ལས་ ཚ་གྱང་འབག་དོ། རྩིས་ཆད་ཚུ་ གངམ་མེད་དེ་རང་

འབད་རུང་ གཙུག་སྡེ་འདི་ ཁག་ཆེ་བའི་འགན་དབང་འབག་

མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བཟོད་མི་ཚུགས། འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་

ནང་ དངུལ་འབྲེལ་དང་བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ལྡན་

པའི་སྒོ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཆད་ཚུ་ འཐོན་

མི་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ 

སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ ད་རེས་འབདཝ་ད་ རྩིས་ཆད་དང་ 

དེ་འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ ལོག་ཏེ་རང་འཐོན་ཡི། གནས་

དོན་ཚན་༡ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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མེད་མི་འདི་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ཁས་བླངས་

དམ་བཅའི་ལམ་སྟོན་ གསར་བཟོ་འབད་དགོ་མི་དང་འབྲེལ་ 

འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་ཡོད་མི་ ཁྲིམས་ལྡན་གྱི་ཞབས་ཏོག་བརྒྱ་

དཔྱ་༡༦ ལས་ ལྷག་སྒྲུབས་མ་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་ལྡན་

ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན་འདི་ འདས་པའི་རྩིས་ལོའི་ ལཱ་ལྷག་ལུས་ 

ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ དེ་ལས་ བཀག་དམ་བཅའ་ཡིག་ འཕྲི་

སྣོན་འབད་ནི་དང་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་

ལཱ་ཚུ་ནང་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡི། འདི་གི་ཡང་མ་དོ་བར་ 

ཁྲིམས་ལྡན་ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་རྩོད་གཞི་

གི་ རྩོད་བཤེར་འབད་ནི་དང་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་

བསླབ་སྟོན་བྱིན་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡི།

མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ཐད་ ལས་འཆར་བརྩམ་

ཡོད་མི་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་༤༦ འབད་ཚར་ཡི། དེ་ཡང་ ལས་སྡེ་༥ 

དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ས་ལས་ ལྷན་ཁག་དགུ་དང་གཅིག་ཁར་ 

ཁྱད་རིག་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ནི་དང སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ གནད་དོན་དང་བརྩི་

མཐོང་སྐོར་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ ལྕང་

སྒང་ཁ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ 

གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་རྒྱབ་སྣོན་འབད་

ནི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་གཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་

འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ གློག་

རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བཟང་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་

སློབ་སྦྱོང་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

སྔོན་འགོག་དང་འབྲེལ་ ལཱ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ 

ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་དང་འཁྲིལ་ འབད་ཚུགས་དེ་ཡོདཔ་

ལས་  གྲུབ་འབྲས་ཡང་བརྒྱ་དཔྱ་༥༧ འཐོན་ཡོད། ལས་

སྡེ་ལྔའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ནི་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ས་

ལས་ ལས་སྡེ་གསུམ་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་དེ་ཡོདཔ་

སྟངས་འདི་བཟུམ་ འབྱུང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ལས་བྱེདཔ་ལ་

ལུ་གཅིག་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིགས་གཞི་དང་མ་མཐུནམ་

དང་ བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་པའི་ཁ་

ཐུག་ལས་ འབད་བརྩོན་དཀོན་མི་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་པའི་

ཁ་ཐུག་ལས་ ལྟ་སྐྱོང་ཞན་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས། འདི་འབད་

བ་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ 

མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་སྣ་ཚུ་ཡར་དྲགས་

བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་འཛིན་གཅིག་ལུ་ འགན་འཁུར་བཀལ་

ཡོདཔ་ཨིན། འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་དང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ 

ཁོང་རང་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་འགན་ཚུ་འཐབ་

ནི་ལས་ འཐུས་ཤོར་མི་ལུ་ དེ་བསྟུན་གྱི་ འགན་ཁྲི་བཀལ་ནི།

ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་གྱི་ ལོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ། (༠༧/༢༠༡༢-

༠༡/༢༠༡༣)

སྤྱི་ཚོགས་དང་པ་ལུ་ཕུལ་མི་སྙན་ཞུ་མཇུག་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༢ པ་ཚུན་

གྱི་ ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ནང་

ལུ་ འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་ཡོད་མི་ལཱ་ བརྒྱ་དཔྱ་༥༡.༦ ལག་

ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་ལས་ ལས་སྣ་

ལྷག་མ་ བརྒྱ་དཔྱ་༧༠-༨༠ དེ་ཅི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱི་ སྤྱི་

ཟླ་༣ པ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ ཟླ་ངོ་བཞིའི་ནང་འཁོད་

ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། གྲུབ་

འབྲས་ངོ་མ་འདི་ བརྒྱ་དཔྱ་༩༠ ལས་ལྷག་འཐོན་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ཚུན་གྱི་ 

ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་ བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ 

སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཁྲིམས་ལྡན་ལས་

གཡོག་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་ལྡན་ལས་རོགསཔ་གཉིས་ལས་

དོན་ཚན་༡ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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རིམ་ཐོག་ལས་ འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་བར་

ན་ཡང་ འབད་མ་ཚུགས། ལམ་ལུགས་འདི་ ད་ལས་ཕར་ 

ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བསྒྱུར་འབད་མི་དང་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་

ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་ལོ་བསྟར་འཆར་གཞི་གི་ལཱ་ཚུ་ ཡོངས་བསྡོམས་

ཟད་འགྲོ་བརྒྱ་དཔྱ་༣༢.༣༩ བཏང་ཐོག་ལས་ གྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་

དཔྱ་༣༩.༧ ཐོབ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་གི་ ཕན་ནུས་ཚུ་ད་ལྟོ་ཚུལ་

ཙམ་ཅིག་ལས་མ་འབྱུང་། ལཱ་ལྷག་མ་འདི་ཚུ་ ལས་ཚོགས་

གཞི་བསྒྱུར་དང་ མཐུན་འབྲེལ་འབད་དེ་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་

བསྡུ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ཨིན། བསྐྱར་

ཞིབ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལཱ་ཚུ་འཆར་གཞི་བརྩམ་མི་དང་

བསྟུན་ གཙོ་བོ་བཏོན་དགོཔ་ཡོད་རུང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལཱ་

གི་རང་བཞིན་ལས་བརྟེན་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་འདི་

ཚུ་འབད་མ་ཚུགས། དེ་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ བདུན་རིམ་གྱི་

ལས་སྣ་ཚུ་ ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབད་

ནི་གི་དོན་ལུ་ རང་སྒྲིགས་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་འདུག

འཆར་གཞི་གི་ལཱ་ལྷག་མ་ བརྒྱ་དཔྱ་༨༠ དེ་ཅིག་

བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དོ། ལས་སྣ་ཚུ་འཆར་

གཞི་དང་འཁྲིལ་བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་

གཙོ་བོ་རང་ ལས་ཚོགས་གཞི་བསྒྱུར་གི་ལཱ་དང་

རྒྱལ་པོའི་ཞིང་གི་ རྩོད་བཤེར་ལས་བརྟེན་ཨིན།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ ལག་ལེན་གྱི་གནས་ཚད།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་༡ པའི་ཚོགས་ཐེངས་

༩ པའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བརྩོན་

ཤུ ག ས ་ བ སྐྱེ ད ་ དེ ་ ར ང ་ལ ག ་ ལེ ན ་ འ ཐ བ ་ སྟེ ་ ཡོ ད ། 

དང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་༤༢ ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ 

སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡི། ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་ ཕྱིའི་ལས་མི་

གསར་བཙུགས་དང་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ སྔོན་བསྒྱུར་ཐོག་ ལམ་

ལུགས་ལེགས་བཅོས་བཟོ་ནི་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་

དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་

མཁོ་ཆས་བཟོ་འདི་ ལས་སྡེ་༦ ནང་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ཅི། རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་

ཐེངས་༢ པ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་དང་

མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། ཞིབ་

འཚོལ་གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ཡོད་མིའི་ཁ་སྐོང་འབད་ སློབ་གྲྭ་

ཁག་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་བརྩི་མཐོང་ཤོས་ཡོན་ ཞིབ་འཚོལ་

འབད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་

ལུ་ གསལ་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ལས་གསར་བཏོན་འབད་ནི་ཨིན།

ཞིབ་དཔྱད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ འཆར་གཞི་

དང་འཁྲིལ་ བརྒྱ་དཔྱ་༤༠ དེ་ཅིག་མཇུག་བསྡུ་ཡོད། སྙན་

ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་༢༡༡ 

ལྷོད་མི་ནང་ལས་ ཉོགས་བཤད་༥༣ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་

པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོདཔ་དང་༤༧ ཚུ་ ངོས་ལེན་མེད་པའི་

གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ རྩོད་གཞི་ཁག་

༡༥ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ས་ལས་ རྩོད་

གཞི་༣ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་༥ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་མཇུག་

བསྡུ་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ རྩོད་གཞི་༤ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་སྡེ་

ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  བྱ་བལྟ་ནི་དང་གསང་

བའི་བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་ གཞི་བཙུགས་

འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ འབད་བའི་བསྒང་ར་ཡོད། འདས་པའི་

བསྐྱར་ཞིབ་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ཞིབ་

དཔྱད་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་བཟོ་ནི་འདི་ གཙོ་

དོན་ཚན་༡ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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གནས་ཚད་འདི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད:

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལག་ལེན་གནས་སྟངས།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ཚོགས་ཐེངས་༩ པ། 

(༡༨/༦/༢༠༡༢)

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་བསྟུན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཁག་

ཚུ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ལག་

ལེན་གནས་ཚད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་དང་ ག་དེམ་ཅིག་འབད་

ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་འཐུས་ཤོར་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དམིགས་

གསལ་དུ་ལྷན་ཁག་གི་མིང་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་རང་བཀོད་དགོ

འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་ཅི་

གི་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ཡང་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ ལག་ལེན་གནས་ཚད་བཙུགས་

ཏེ་ཡོད། (ཁ་གསལ་འབད་དོན་ཚན་༣ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད) 

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་༢༠༠༩ ཅན་མ་ 

འདི་ གྲོས་བསྟུན་པ་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

ཞིནམ་ལས་ ཁོང་གི་རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་ཚུ་ ད་རེས་ཀྱི་གཞུང་

གསརཔ་དང་ ཁེ་གྱོང་མེད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན།

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ བཀག་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་

བ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་དགོ ལས་

འཛིན་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ ངན་ལྷད་འཐོན་མི་ཚུ་ལུ་ 

གཞི་བཞག་སྟེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་འཛིན་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་ནང་

ལུ་ཡང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་དགོ

གོ་བརྡ་ཡོད་པའི་མི་ཁུངས་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 

ཚོར་སྣང་གི་ཐོག་ལས་དུས་རྒྱུན་དུ་ མི་མང་ལུ་ ཤེས་ཡོན་དང་

གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་དབང་

ཚད་ཚུ་ ཤེས་ཡོན་དང་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐོག་

ལས་ སྤེལ་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་དོན་ལུ་ ན་གཞོན་དང་

མི་ཁུངས་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་

འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  དེ་ཡང་ ལྷུན་རྩེ་དང་མོང་

སྒར་གྱི་རྒེད་འོག་༢༡ ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་

རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ སློབ་གྲྭ་༡༣ གི་ སློབ་དཔོན་

སློབ་ཕྲུག་༣༧༨༧ དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཞལ་འཛོམས་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་༩ དང་ སྤྱིར་བཏང་

དང་བཟོ་རིག་ནང་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ མི་

སྟོབས་འགོ་དཔོན་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ དེ་ལས་ བདེ་སྲུང་སྡེ་

ཚན་ལྔ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྫོང་ཁག་༡༠ ནང་གི་ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི་མི་སྡེ་

ཚུ་ལུ་  མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ འབྲེལ་

གཏོགས་འབད་བཅུག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་

སྐྱོང་དང་ དྲང་སོྤྱད་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལས་འཛིན་ལྔ་དང་

གཅིག་ཁར་ཡང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་

ལེ་ཤ་འབད་དགོཔ་ཡོད།  (ཁ་གསལ་འབད་དོན་ཚན་༣ པ་ ནང་

བཀོད་ཡོད) ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་བརྒྱུད་

དེ་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཡོད་མི་

གུར ལོ་བསྟར་སྒེར་སྡེ་གི་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ འབྲེལ་བ་འབྲིང་

ཙམ་ཅིག་ འཐབ་ཚུགས་དེ་ཡོད་རུང་ ཡུན་བརྟན་དང་དོན་དང་

ལྡན་པའི་མཉམ་འབྲེལ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལས་འཆར་ཚུ་བརྩམ་ནི་

ནང་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ ལས་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་ རྩོད་གཞི་གཅིག་གི་སྐོར་
ལས་ གྲོས་བསྡུར་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་འཐོན་མི་བཅུག་ནིའི་དོན་
ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རྩོད་གཞི་གཅིག་ལུ་ དུས་ཚོད་ག་དེམ་

དོན་ཚན་༡ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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ཅིག་འགོར་ནི་ཨིན་ན་ དུས་ཚོད་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ དྲན་གསོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དུས་ཚོད་ཁར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ མཇུག་བསྡུ་ནི་འདི་ 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་

ཨིན། དུས་ཚོད་ཁར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ རྩོད་བཤེར་འབད་

ནི་ དེ་ལས་ དུས་ཚོད་ཁར་འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ 

གཙུག་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནིའི་ 

སེམས་ཤུགས་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། རྩོད་གཞི་གི་ཁྱབ་

ཚད་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལུ་

ཡང་ ཁྱད་པར་ཞུགསཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༡ 

པའི་ནང་ སྤྱིར་བཏང་རྩོད་གཞི་གཅིག་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་དཔྱ་སྙོམས་ཉིན་གྲངས་༦༠ སྦེ་བཞག་ཡོད།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་བརྩིས་ཏེ་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཐོབ་ལེན་གྱི་གྱངས་ཁ་དང་ དེ་

བསྟུན་གྱི་དང་ལེན་ དེ་ལས་ རྩོད་ཉོགས་སེལ་མ་ཚུགས་

པར་ ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ།

ཁ་གསལ་དོན་ཚན་༣ པའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་༩ པ།

༡༽ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་འདི་  རྒྱལ་
གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་མཛད་ཡོདཔ་ལས་ སྔོན་འགོག་
དང་ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་གཞི་བཀོད་
འདི་  ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད།

༢༽ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་
མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་དེ་ ཚོགས་
ཐེངས་༡༠ པའི་ནང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད།

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་གིས་རེ་འདོད་བཞིན་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་

གྱི་གནས་ཚད་དང་ འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཕུལ་ཡོད།

༣༽ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་
གནས་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་ཚུ་
ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་ལུ་ བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་གཏན་
འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གང་མགྱོགས་བརྩོན་
ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ཁར་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྱོསམ་དང་
ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ ཅན་མ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་བཟོ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད།

བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢ ཅན་མ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་

ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ལུ་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་

བའི་ཤུལ་ ད་རེས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཏེ་ཡོད། བཅའ་ཡིག་འདི་ 

དོན་སྨིན་གྱིས་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གོ་བ་བརྡ་འཕྲོད་

འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་

འབྲེལ་འཐབ་ནི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྣ་གལ་ཅན་ཅིག་

ཨིན། ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ ཅན་མ་འདི་

ནང་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནི་ལས་བཀག་

ཆ་དང་ ངོས་ལེན་གྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་

མཇལ་གསལ་སྟོན་གྱི་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ཡང་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་

ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ལུ་གཏན་འཁེལ་

དོན་ཚན་༡ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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བཟོ་སྟེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་དང་བསྟུན་ བཅའ་

ཡིག་འདི་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་
ཚུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ ལས་སྡེ་གེ་ར་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་
ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་ གང་མགྱོགས་འབད་དགོཔ།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མོང་སྒར་རྫོང་

ཁག་བདག་སྐྱོང་ མོང་སྒར་ལུང་ཕྱོགས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ 

ལས་གཡོག་ ལྷན་ཁག་བརྩིས་ཏེ་ ལས་སྡེ་ལྔའི་ནང་ ངན་ལྷད་

ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་

ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་

ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡི། ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ རང་སོའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ནང་ 

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་

དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ལྕོགས་ གྲུབ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་འདི་ཁག་

ཆེ། ལྷན་ཚོགས་ནང་འཁོད་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ 

ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲགས་བཏང་སྟེ་ཡོད།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མིའི་ ཁ་
བྱང་ཁ་གསལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དེ་འབྲེལ་གྱི་དང་
ལེན་ཚུ་ བརྡ་འཕྲོད་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད།

མ་འོངས་པ་ན་ ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ ཉོགས་

བཤད་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གི་ཉོགས་བཤད་ དང་འབྲེལ་

བའི་དང་ལེན་སྐོར་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ནིའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ཡོད།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྔོན་བསྒྱུར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་བརྩོན་

ཤུགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་དགོཔ།

ལན་ལོག་ ཡང་ན་ སྔོན་བསྒྱུར་སོགས་ག་ཅི་རང་ཨིན་

རུང་ མི་སྡེ་ནང་གནོད་པ་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་མི་རྩོད་ཉོགས་བསལ་

ནི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་

རང་ར་སོ་སོ་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་

ནི་དང་ མི་མང་གི་བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་བཟོ་

ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚོར་སྣང་གི་ཐོག་ལས་ ཉམས་འགྱུར་མེད་

པའི་ བརྩོན་ཤུགས་མ་བསྐྱེད་ཚུན་ ལྷན་ཚོགས་འདི་ ཉོགས་

བཤད་འདྲ་མི་འདྲ་སྣ་ཚོགས་དང་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་

ལཱ་ཚུ་གིས་ དཀའ་ངལ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབྱུང་ནི་མས།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ ཉོགས་བཤད་ཐོ་བཀོད་
ཟུར་ཤོག་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གཞི་གནས་
གསལ་སྟོན་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་བཙུགས་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད།

ཉོགས་བཤད་ཐོ་བཀོད་ཟུར་ཤོག་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་

མི་ཚུ་གི་ གཞི་གནས་གསལ་སོྟན་ཚུ་ འདས་པའི་སྙན་ཞུ་

ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད། རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་

འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་ ཐོ་བཀོད་ཟུར་ཤོག་ཚུ་ལོ་བསྟར་གྱི་སྙན་

ཞུ་ནང་བཙུགས་ནི་འདི་ ཟད་འགྲོ་ལྕི་སུ་འགྱོ་བ་ལས་བརྟེན་ 

ན་ཧིང་ལས་ མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་འཕྲལ་རང་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ཁྲིམས་དཔྱད་འབད་ཚར་

མི་རྩོད་གཞི་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ནང་

ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་དང་ སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ 

སྤྲོ་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས།

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་གི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་ ལོ་བསྟར་

སྙན་ཞུ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་མེད་དེ་འབད་རུང་ འདས་

དོན་ཚན་༡ པ།
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པའི་ལོ་ཚུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་

ཁས་བླངས་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན། ད་ལས་

ཕར་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་

གི་ཐད་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་

༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་

ཚུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཐོབ་ཚུགས།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་
ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་པ་དང་ ཁྲོམ་
སྡེའི་འཐུུས་མི་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད།

རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ མི་མང་ཤེས་

ཡོན་དང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ ཚོགས་པ་

དང་ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། ད་རེས་ཚུན་

ཚོད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་གནས་ཚད་

ནང་ རྒེད་འོག་༧༠ ནང་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ གོ་བ་

བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ཅི།

འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ ལག་ལེན་ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕན་

ནུས་ཅན་གྱི་ ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག

རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་མི་དང་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་རྩ་

གཏན་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ འདི་ཚུ་ཧ་གོ་

ནི་དང་ ལྷན་ཚོགས་འདི་རང་ ངན་ལྷད་དང་སྲིད་དོན་གྱི་དབང་

ལུ་ཐལ་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད་མི་ཚུ་ སེམས་ཀྱི་ཚོར་ཏེ་ 

དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་དང་

མཉམ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཐོག་ལས་ དྲང་སྤྱོད་འདི་ ཕྱི་ནང་གཞུང་

སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉམས་

འགྱུར་མེད་པའི་འབད་བརྩོན་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་བསྐྱེད་ནི།

དོན་ཚན་༡ པ།

དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་སྣ། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མཁོ་གལ་དང་བསྟུན་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོང་

གི་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ ལྕོགས་གྲུབ་

ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་དང་ ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར༌འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ འཕྲོ་

མཐུད་དེ་རང༌འབད་ནི་ཨིན།

‘

‘



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།23

དོན་ཚན་༢ པ།

དོན་ཚན་༢ པ།
དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ ལས་བྱེདཔ་དང་ལམ་སྲོལ་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེ།

ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༡ པ། (༢༠༡༣ - ༢༠༡༨)
འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་འཆར་གཞི། (སི་ཨེམ་པི་)...................................................................༢༥

ལས་ཚོགས་གཞི་བསྒྱུར།.........................................................................................................................༢༦

མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཐབས་བྱུས།..........................................................................................................༢༧

བརྡ་བརྒྱུད་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས།............................................................................................༢༨
དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས།................................................................................................................༢༩

གསར་བཙུགས་དང་གཏན་བཞག..........................................................................................................༢༩
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།...........................................................................................༣༠

མི་སྟོབས་འཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲགས།.............༣༡

མཉམ་རུབ་གྱི་ཐོག་ལས་ཁྱད་པར་བཟོ་ནི་: རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འབྲེལ་དང་
གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ།

ལུང་ཕྱོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ།...............................................................................................༣༢

གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ།

རྒྱ་གར་གཞུང་།...........................................................................................................................................༣༩
སུ་ཝིཟི་གོང་འཕེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ། (ཨེས་དྲི་སི)...........................................................༤༡

ཌ་ནི་ཌ།.........................................................................................................................................................༤༢

ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།........................................................................................................༤༢

ལོ་ངོ་༧ གི་རིང་གནས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ།༤༢

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གསརཔ་གི་བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས།...................༤༣



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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སྒེར་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྔོན་བསྒྱུར་(སྡེ་ཚན་དབྱེ་ཞིབ་གཞི་བཞག་ཐོག་

) དང་ལོག་ལེན་(ཞིབ་བཤེར་) ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་

གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི།  (༣) ཁྲིམས་

སྐྱོང་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ 

དུས་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་དང་བསྟུན་ བྱ་ལྟ་དང་གསང་ལས་ དེ་ལས་ 

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཐངས་ཚུ་ ལྷག་པར་

དུ་ མཁས་རིག་དང་ལྡནམ་བཟོ་ནི། (༤) ལམ་ལུགས་ལེགས་

བཅོས་ཐོག་ལས་ གཙུག་སྡེ་དང་མི་སྟོབས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་

ཡར་དྲགས་བཟོ་ནི་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་རྩ་བརྟན་བཟོ་

སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ལས་གཡོག་ཅི་སྦེ་བཟོ་ནི།

དུས་ཅི་འགོ་དང་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ལས་སྡེའི་འཆར་གཞི་

དང་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ཐབས་བྱུས་ ལག་ལེན་དང་ལྟ་སྐྱོང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་ཐོག་

ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ འཆར་གཞི་

ནང་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ཚུགས་ཅི། འདི་གིས་ ལས་

སྡེའི་ གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དོན་སྨིན་

དང་འཇོན་ཚད་ལྡན་བའི་སྒོ་ལས་ མཁོ་སྤྲོད་འབད་མ་འབད་ལྟ་

ཚུགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་ ངན་

ལྷད་མར་ཕབ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་

འཛོམས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་ དམིགས་

ཡུལ་ཚུ་བསྒྲུབ་མ་བསྒྲུབ་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན།

ལ་ོལྔ་འཆར་གཞི་བཅུ་གཅིག་པའི་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསྡམོས་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༠.༢༤ དེ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་ཚུ་

ཡང་ གཞུང་དང་གྲོགས་རམ་ཐོག་ལས་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་༢ པ།
དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ ལས་བྱེདཔ་དང་ལམ་སྲོལ་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེ།

ལྷན་ཚོགས་འདི་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་ སྒྲིང་

སྒྲིང་དང་དོན་སྨིན་ཅན་འོང་དགོ་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ལཱ་

འབད་མི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ཡང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་འོང་དགོཔ་དང་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ནུས་ཤུགས་དེ་ཡང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ རག་

ལས་ནི་ཨིན། ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ འབད་བརྩོན་དང་ གྲུབ་འབྲས་

ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ ཁོང་གི་ བློ་སྟོབས་དང་སེམས་ཤུགས་ དེ་

ལས་ མཁས་རིག་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་

ལུ་ རག་ལས་ནི་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ལུ་དབང་ཚད་ཚུ་ ཚད་ཅིག་

ལས་མེད་རུང་ གཙུག་སྡེ་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་

བསྐྱེད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་བཞིན་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་

ཕར་འབད་རུང་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་བཅུ་གཅིག་པ་དང་ མ་འོངས་

ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་གི་ ལམ་སོྟན་ཅིག་ཨིན་མི་ གཙུག་སྡེ་

གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་༢༠༡༡-༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྷག་པར་དུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད༌ནི༌ཨིན།

ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༡ པ། (༢༠༡༣ - ༢༠༡༨)

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་བཅུ་གཅིག་པའི་ 

དམིགས་དོན་འདི་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་སྔོན་འགོག་ དེ་ལས་ 

ཞིབ་དཔྱད་ཐོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་མར་

ཕབ་འབད་ནི་དང་ གཙུག་སྡེ་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་  བློ་གཏད་དང་

ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ (༡) རྒེད་འོག་

དང་སློབ་གྲྭ་ གཙུག་སྡེ་ མི་མང་དང་སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་

ནང་ལས་ཕར་  ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་

ལས་ཁང་ ལྷན་ཁག་ ས་གནས་གཞུང་ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་མི་

མང་ལས་སྡེ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སྐུལ་ཁྱབ་དང་གོ་བ་

བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། (༢) མི་མང་དང་

དོན་ཚན་༢ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།25

༢༠༡༣ ལོའི་དམིགས་དོན་ཚུ་ཡང་ (༡) འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་

བསྒྱུར་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུད་ཡོད་པའི་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་བཅུ་

གཅིག་པའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ལག་ལེན། (༢) བརྡ་དོན་འཕྲུལ་

རིག་ཐོག་ལས་ གཙུག་སྡེ་འདི་ མཁས་རིག་དང་ལྡནམ་བཟོ་

ནི་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་ནི། (༣) རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ དེ་

ལས་ ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་

འབྲེལ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ (རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༤/༢༠༡༣ ལུ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་

ཡིག་ཅིག་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཟིན་

བྲིས་བཟོ་ཚར་དེ་ཡོད་ ད་ལྟོ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ 

ཟུང་ཕྱོགས་མཉམ་འབྲེལ་འདི་  དུས༌ཐོག༌ཞལ༌འཛོམས༌ནང༌ 

ཁ༌འཆམ༌འབྱུང༌མི༌ལུ༌ གཞི༌བཞག༌སྟེ༌ཨིན།)། (༤) ཡིག་

ཚང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་དང་ (བདག་བཟུང་གི་བརྩི་མཐོང་རྒྱུད་ལུ་བཙུགས་

ནི) སྒྲིང་ཁྱིམ་གསར་པའི་ནང་ ནང་ཆས་བཙུགས་ནི། དེ་

ལས་ (༥) འཕྲལ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་ནང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་ སྔོན་བསྒྱུར་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།\

དྭངས་གསལ་མཉམ་འབྲེལ་མ་དངུལ་ལས་(པི་ཀྲི་ཨེཕ་) གྲོས་

བསྟུན་པ་བཞི་གིས་ (དྲང་སྤྱོད་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ དེ་ལས་  

མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་མཁས་

མཆོག་) རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ གྲོས་

བསྟུན་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ འབད་ཡོད་པའི་ གཙུག་སྡེ་གོང་

འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་གྱི་ དུས་ཐུང་དམིགས་ཡུལ་

ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་བསྒྱུར་

གྱི་འཆར་གཞི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་བཟོ་ཡོདཔ་

ཨིན། འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་རང་ (༡) སྡེ་ཚན་ཐབས་

ལམ་གཞི་བཞག་ཐོག་ གཙུག་སྡེ་གཞི་བསྒྱུར། (༢) དྲང་སྤྱོད་

ཚད་འཛིན་མཁོ་ཆས་ཡར་དྲག་དང་ལག་ལེན། (༣) བརྒྱུད་

འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཡར་དྲགས་དང་ལག་ལེན། (༤) མི་

སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་ ཡར་དྲག་ཐབས་བྱུས། (༥) དྲང་སྤྱོད་

བརྟག་ཞིབ་ལག་དེབ། (༦) འགོ་ཁྲིད་པའི་དྲང་སྤྱོད་ཟེར་བའི་ 

སྤྱི་གཡོགཔ་གོངམ་ཚུ་ལུ་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ཨིན།

འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་འཆར་གཞི། (སི་ཨེམ་པི)

འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་འཆར་གཞི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཐོག་ལས་ བཟོ་

ཡོད་པའི་ ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ འཆར་གཞི་ཅིག་ཨིན། 

རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་ཚུ་གི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གདོང་ལེན་སྦོམ་

ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ མཁས་ཚད་ལྡན་

པའི་མི་སྟོབས་གསར་བཙུགས་དང་གཏན་བཞག་ མི་མང་

གི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལག་ལེན་གོ་ལོག་སྦེ་ལེན་མི༌ 

རྒྱབ༌ལུས༌ཡོད༌པའི༌ཉོགས༌བཤད༌ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་དང་མི་

མང་ཤེས་ཡོན་ སྔོན་འགོག་གི་ལས་དོན་ཚུ་ གཅིག་བསྡོམས་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། 

འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་བསྒྱུར་འཆར་གཞི་གི་ ཁག་ཆེ་བའི་རྒྱབ་སྣོན་

ངོ་སྦྱོར་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ ནང་འཁོད་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ 

ག་ར་ལུ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ བརྡ་འཕྲོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ 

ལག་ལེན་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྟ་རྟོག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་འཆར་གཞི་ གཤམ་གསལ་བཀོད་

ཡོད་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་ ལྷན་ཐབས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་༢ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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དང་དངུལ་འབྲེལ། (༣) མི་སྡེ་དང་སྲིད་དོན། (༤) མཁོ་སྒྲུབ་

དང་བཟོ་བསྐྲུན། དེ་ལས་ (༥) མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཨིན།

ལས་ཁུངས་ཚུ་ནང་ མི་སྟོབས་ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་མ་ཚུགས་

རུང་ ལཱ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ དེ་དང་བསྟུན་དེ་རང་ འབད་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན། བསྒྱུར་སོར་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་དང་ལྟ་

རྟོག་ དྲན་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་

ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་འཆར་བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གོངམ་

དང་འོགམ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕན་ཚུན་ནང་དོག་འབྲེལ་བ་འཐབ་

དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་ སྐུལ་མ་འབད་དེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 

སྡེ་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཟུང་ཕྱོགས་ཞལ་འཛོམས་ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་ཚུ་ཡང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ མི་

མང་མཁོ་སྒྲུབ་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ མཁོ་

སྒྲུབ་སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་བྱུས་  མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་

སྒྲིགས་གཞི་ དེ་ལས་ གནས་ཚད་ཅན་གྱི་རིན་བཀོད་ཡིག་ཆ་

གི་སྐོར་ལས་དང་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་དང་

གཅིག་ཁར་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་དབྱེ་དཔྱད་ 

འབད་ཐངས་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཨིན། དམིགས་

བསལ་གྱི་ འགོ་དཔོན་བར་མའི་གནས་ཚད་ནང་ ལས་

བྱེདཔ་ཐེབས་ གསར་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་ སྡེ་ཚན་

འདི་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་བཟོ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྡེ་ཚན་གཞི་བཞག་

ཐོག་ གཞི་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ འགོ་དང་པ་ཨིནམ་དང་ མཐར་

འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ འགྱོ་བཏུབ་པ་ཅིན་ གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་

གི་ཡང་ དཔེ་བལྟ་བཏུབ་པའི་གཞི་བཀོད་ཅིག་ལུ་འགྱུར་འོང་།

མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཐབས་བྱུས།

ལས་ཚོགས་གཞི་བསྒྱུར།

ལས་ཚོགས་གཞི་བསྒྱུར་གྱི་ལས་སྒོ་ཚུ་ ཧ་ལམ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ལས་རང་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་

དང་ གཞི་བསྒྱུར་འདི་ མ་འོངས་ཡུན་བརྟན་ཅན་བཟོ་ཐབས་

ལུ་དང་ ནང་འཁོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་གི་

དོན་ལུ་  གྲོས་བསྟུན་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་འབད་ཡི། གཙུག་

སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ འདི་ནང་ གཞི་བསྒྱུར་གྱི་

གདམ་ཁ་ཚུ་ཡང་ གསལ་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གཞི་བསྒྱུར་

འདི་ རྙིང་དུས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་དང་ སྡེ་ཚན་གཞི་བཞག་གི་

བཀོད་སྒྲིག་གཉིས་ མཉམ་བསྡོམས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན།

གཞི་བསྒྱུར་གསརཔ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༢ པ་ལས་

ཚུར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་ཧེ་

མ་གཞི་བསྒྱུར་འདི་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

གི་དོན་ལུ་ ན་ཧིང་སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ས་གནས་བར་སྦི་ས་

ལུ་སྦེ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ སྐྱིད་གནས་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལཱ་གི་འགྲེལ་

བཤད་དང་ མི་སོྟབས་མཁོ་གལ་ དེ་ལས་ གོ་གནས་བསྒྱུར་

བཅོས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ལཱ་

རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་ བསྒྱུར་སོར་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་

གཞི་ཚུ་མ་ཕུལ་རུང་ ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་འདི་ ཞིབ་དཔྱད་

ལས་གཡོག་ལས་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་ལས་གཡོག་ལུ་ བསྒྱུར་

བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་གསརཔ་

འདི་ནང་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་སྔོན་འགོག་ དེ་ལས་ ཞིབ་

དཔྱད་ཐབས་བྱུས་གསུམ་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྗོད་དོན་གཞི་བཞག་ཐོག་ ལས་ཁུངས་གཉིས་སྦེ་བཟོ་ཡོད་མི་

འདི་ནང་ (༡) ས་ཆ་དང་རང་བཞིན་འཐོན་སྐྱེད། (༢) ཚོང་ལཱ་

དོན་ཚན་༢ པ།
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ལས་ ལས་བྱེད་པའི་བློ་སྟོབས་དང་གོང་འཕེལ་ མི་སྟོབས་

འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་གྱི་ཐབས་ལམ་

ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ གཏན་གཡོག་དང་ 

ལས་ཚབ་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ གན་འཛིན་ཐོག་ལས་བཙུགས་

ནིའི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད། གྲོས་འཆར་འདི་ནང་ ལཱ་

མི་སྟོབས་ཐབས་བྱུས་འདི་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལག་ལེན་

གནས་སྟངས་དང་ལམ་སྲོལ་ ལས་སྣ་ དེ་ལས་ ཐབས་བྱུས་

ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ གདོང་ལེན་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་

འབདཝ་ཨིན། འདི་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ མི་སྟོབས་འཛིན་

སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ གསར་བཙུགས་དང་གཏན་བཞག་ དེ་

དོན་ཚན་༢ པ།

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

ཉོགས་བཤད་
འཛིན་སྐྱོང་དང་
བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་

ཚན།

ལྷན་ཚོགས།

བྱ་བལྟ་དང་
གསང་ལས་སྡེ་

ཚན།

མདོ་ཆེན་ 
ཀ།

མདོ་ཆེན་ 
ཁ།

སྤྱིར་བཏང་ལས་
གཡོག

མཁོ་སྒྲུབ་ལས་
གཡོག

མི་སྟོབས་འཛིན་
སྐྱོང་དང་གོང་
ལཕེལ་སྡེ་ཚན།

སྣ་ཚོགས། མི་སྡེ་དང་སྲིད་
དོན་ལས་གཡོག

ས་ཆ་དང་རང་
བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་
ལས་གཡོག

དངུལ་འབྲེལ་
དང་ཚོང་འབྲེལ་
ལས་གཡོག

བདག་སྐྱོང་སྡེ་
ཚན།

སྲིད་འཆར་སྡེ་
ཚན།

ཁྲིམས་དོན་སྡེ་
ཚན།

སྡེ་ཚན་
 ཀ།

སྡེ་ཚན་ 
ཁ།

སྡེ་ཚན་ 
ག

བདག་སྐྱོང་སྡེ་
ཚན།

ཞིབ་འཚོལ་
དང་འཐོན་སྐྱེད།

དངུལ་འབྲེལ་
དང་ཚོང་འབྲེལ་
ལས་གཡོག

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་

དང་གཞི་གནས་

གསལ་སྟོན།

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

སྡེ་ཚན་
 ཀ།

སྡེ་ཚན་ 
ཁ།

སྡེ་ཚན་ 
ག

སྡེ་ཚན་
 ཀ།

སྡེ་ཚན་ 
ཁ།

སྡེ་ཚན་ 
ག

སྡེ་ཚན་
 ཀ།

སྡེ་ཚན་ 
ཁ།

སྡེ་ཚན་ 
ག

སྡེ་ཚན་
 ཀ།

སྡེ་ཚན་ 
ཁ།

སྡེ་ཚན་ 
ག

སྡེ་ཚན་
 ཀ།

སྡེ་ཚན་ 
ཁ།

སྡེ་ཚན་ 
ག
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ཤུལ་གཞི་བཞག་ཐོག་ འཐུས་དང་ ལོ་བསྟར་རྟགས་མ་བྱིན་

ནི་ ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་ རྒྱབ་

སྣོན་ངོ་སྦྱོར་འདི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་

གནང་བ་དང་ སྤྲོད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་སོགས་བཟོ་དགོ་པའི་

ལཱ་ ལེ་ཤ་རང་འདུག དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མཁས་མཆོག་

སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ སོ་སོར་དབྱེ་

ནིའི་ གྲོས་གཞི་དང་བསྟུན་ གསར་བཙུགས་དང་གཏན་

བཞག་ གཡོག་སྤྲོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ མཁོ་གལ་དབྱེ་དཔྱད་ 

སྤྲོ་འཐུས་ལམ་ལུགས་ མ་འོངས་རྒྱུན་བརྟན་ཅན་སྦེ་བཞག་

ནི་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་འགུར་ ལཱ་འབད་ནི་ཨིན།

བརྡ་བརྒྱུད་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས།

ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ མི་མང་

གི་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། མི་སྡེ་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་

དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་

ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་རྟོགས་གངམ་མེད་མི་དང་ ང་བཅས་

རའི་ལམ་སྲོལ་ལས་བརྟེན་ བཟོད་བསྲན་བསྐྱེད་དེ་ ཚོར་སྣང་གི་

ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་

འབད་མི་དཀོན་ནི་འདི་གིས་ མི་མང་ལུ་ཤེས་ཡོན་རྒྱུད་ཆད་མེད་

པར་བྱིན་དགོཔ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལོག་ཅིག་ལས་   

མི་མང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་བྱ་བཀལ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་

འབདཝ་ ཨིན་པའི་ཚོར་སྣང་བསྐྱེད་མི་འདི་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་

གིས་ཡང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་རྟོགས་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་

ནི་དང་ སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་སྟོན་པའི་ ལས་སྣ་ཚུ་

གི་སྐོར་ལས་མེན་པར་ ཞིབ་དཔྱད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ 

རྐྱངམ་ཅིག་འབྲི་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལྷག་པར་ 

སྐྱོ་དྲགས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མི་

མང་གི་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་

ཨིནམ་ལས་ མི་མང་ལུ་ཁེ་གྱོང་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ བརྡ་

བརྒྱུད་དང་མི་མང་ལུ་ དུས་ཚོད་ཁར་བརྡ་འཕྲོད་འབད་དགོ

མི་མང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་འདི་ ཡོངས་ཁྱབ་བརྡ་བརྒྱུད་

ཡུན་བརྟན་ཅན་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་

ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲགས་ དེ་ལས་ མི་མང་ལུ་ཤེས་ཡོན་

སྤེལ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཐབས་བྱུས་

འདི་གིས་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་

འཇོན་ཚད་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ རྒྱབ་སྣོན་ངོ་

སྦྱོར་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ མ་འོངས་པ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་བསྒྱུར་

སོར་ལས་བརྟེན་པའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་

ཡང་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོད། བརྒྱུད༌འབྲེལ༌ཐབས༌བྱུས༌འདི༌ནང༌ 

(༡) དམིགས་བསལ་གྱི་ ད་ལྟོ་འཕྲལ་སྐབས་ཅིག་ལུ་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་མི་མང་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་ཚུ་

དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་འཆར་

གཞི་དང་ (༢) མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་དོན་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་

ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ དེ་ལས་ མི་མང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་མང་བརྒྱུད་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྒྱུད་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་

ལུ་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ བརྡ་

བརྒྱུད་དང་མི་མང་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐངས་

ཀྱི་འཆར་གཞི་ བརྡ་བརྒྱུད་འགོ་དཔོན་གྱི་ལཱ་འགན་ཁ་

གསལ་ ཉིན་བསྟར་གནས་ཚུལ་གྱི་འགྲོས་ཧ་བགོ་ཐབས་

ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས།

དོན་ཚན་དང་པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་ དྲང་སྤྱོད་

དོན་ཚན་༢ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།29

ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་འདི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ལམ་

ལུགས་ ངོས་བཟུང་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་

ལས་འཛེམ་ནི་གི་གོམས་སྲོལ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་གི་མཁོ་

ཆས་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ མི་མང་དང་སྒེར་སྡེ་ནང་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་འགན་དབང་ཅིག་ཨིན་མི་ བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་

གནས་སྟངས་བཟོ་ནི་ནང་ཡང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན།

དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་དྲུང་ཆེའི་ཡིག་ཚང་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་

བརྩིས་ཏེ་ ལས་སྡེ་བཞི་ནང་ མོ་བཏབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་

བཟུམ་སྦེ་ ལས་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཐེངས་གཉིས་པ་ཡང་ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་དེ་ཡོདཔ་ལས་ མི་མང་དང་སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ 

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལས་གཡོག་གསར་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ ལག་

ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་མཁོ་

ཆས་བཟོ་ཚར་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ཡོངས་

སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས།

གསར་བཙུགས་དང་གཏན་བཞག

འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་

ལས་གཡོགཔ་གསར་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ གཏན་བཞག་

འབད་ནི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ གདོང་ལེན་

ཅན་ཅིག་སྦེ་རང་ཡོད།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་

གཅིག་དང་ ལས་གཡོགཔ་བཞི་དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། ན་

ཧིང་ ལས་གཡོགཔ་བཅུ་གཉིས་གསར་བཙུགས་འབད་ཡོད་

པའི་ནང་ལས་ དྲུག་འདི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་འབད་འབདཝ་ཨིན་ དེ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་གི་གྱངས་ཁ་༦༨ ལས ༧༤ ལུ་ཡར་

སེང་འགྱོ་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་ནང་ ལཱ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལུ་ཁྱད་

རིག་དང་ལྡན་པའི་ལས་གཡོགཔ་དགོཔ་ཡོད། 

ཨིན་རུང་ འཕྲུལ་རིག་དང་བཟོ་རིག་ ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ནང་ཁྱད་

རིག་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གི་ལཱ་གཡོག་ནང་འཛུལ་

ནིའི་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ལག་འཁྱེར་ བྱིན་ནི་མེད་པའི་སྲིད་

བྱུས་འདི་གིས་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་འདི་ཚུ་ གསར་

བཙུགས་འབད་ནི་ལས་བགེགས་རྐྱབ་མས། དེ་གི་ཡང་མ་དོ་

བར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་

དཔོན་གཙོ་འཛིན་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་

ཤུལ་ ཞིབ་རོགས་ཁྲིམས་ལྡན་འགོ་དཔོན་གཅིག་དང་ ཁྲིམས་

དོན་ལས་རོགསཔ་གཅིག་གི་སྦེ་ ལཱ་འབད་དེ་ཡོད། ཁྲིམས་དོན་

འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གཅིག་དང་ ཞིབ་རོགས་ཁྲིམས་དོན་

འགོ་དཔོན་གསར་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་

བསྐྱེད་ཡོད་རུང་ མཐར་འཁྱོལ་མ་ཚུགས། ལྷན་ཚོགས་ནང་

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ གན་འཛིན་ཐོག་ལས་སྟབས་མཐུན་

གྱི་གླ་དང་འཐུས་ཚུ་བྱིན་ཐོག་ལས་ ངེས་པར་དུ་དགོ་པའི་གྲོས་

འཆར་ཕུལ་མི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་

འཇོག་གནང་པའི་ཤུལ་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འབད་ཡོད་

རུང་ གཡོག་གི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་གཅིག་ཡང་མ་འོང་

། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ལུ་ རྩོད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་ དུས་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་

ནང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་༣ བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོད།

ལྷན་ཚོགས་ནང་ལུ་ལས་བྱེདཔ་༧༤ ཡོད་ས་ལས་༤༧(༦༣.༥%) 

དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་ལས་

དོན་ཚན་༢ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

30

བྱེདཔ་ཚུ་ཨིནམ་དང་༢༧(༣༦.༥%) བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་

འབྲེལ་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན་ནང་ཨིན། 

ལྷན་ཚོགས་ནང་ལུ་ལས་བྱེདཔ་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གཞོནམ་

ཨིནམ་དང་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་འགོ་དཔོན་༤༧ 

ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་༦༣.༨ དེ་ཅིག་ལུ་ ལོ་ལྔའི་ཉམས་མྱོང་

ཡང་མེདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཉམས་མྱོང་མེད་མི་འདི་ཡང་ ཁོང་གི་མཐོ་

རིམ་ཤེས་ཚད་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་རང་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ལས་བྱེདཔ་

བརྒྱ་དཔྱ་༡༢.༨ དེ་ཅིག་ལུ་ ལོ་༥ ལས་༧ གི་ ཉམས་མྱོང་

དང་ བརྒྱ་དཔྱ་༢༣.༤ དེ་ཅིག་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ལོ་བཅུ་ཐམ་

ལས་ལྷག་པའི་ ཉམས་མྱོང་ཡོདཔ་ཨིན། ཉམས་མྱོང་ལྡན་པའི་

འགོ་དཔོན་གོངམ་དག་པ་ཅིག་ལས་ལྷག་མི་དང་ ཞི་གཡོགཔ་

གཞན་ཚུ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལུ་འཛུལ་འདོད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ 

བར་རིམ་ནང་ལེ་ཤ་སྦེ་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་གཞོནམ་ཚུ་ མ་

འོངས་པ་ནང་འགོ་ཁྲིདཔ་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་

དང་སླབ་བྱ་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་འབྱིན་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལོའི་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རང་

དབང་ལག་ལེན་གྱི་དོ་འགྲན་སྐོར་ ཁ་གསལ་སྦེ་ གྲོས་བསྡུར་

འབད་དེ་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་

གཙུག་སྡེ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཡུན་བརྟན་དུ་ ཉམས་

མ་བཅུག་པར་ བཙན་ཏོག་ཏོ་དང་དོན་སྨིན་ཅན་ དེ་ལས་ བློ་

གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་སྦེ་

བཞག་དགོ འདིའི་དོན་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ལྡན་

ལས་གཡོགཔ་དང་ སྤྱོད་ལམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ འགོ་ཁྲིདཔ་

ཚུ་དགོཔ་ཨིན། འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཡང་ལས་ཡང་

དུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ དབང་ཚད་དང་འགན་ཁྲི་ དེ་ལས་ 

ལས་བྱེད་པའི་ཉེན་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རང་སྐྱོང་དང་གཞི་བཀོད་སྒྲིང་

སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ སྲིད་དོན་ ཡང་ན་ བློན་པོའི་བཀའ་ 

དེ་ལས་ མི་འདོད་པའི་ལཱ་ཀྱི་དབང་དུ་ཐལ་ བཅུག་ནི་མི་འོང་།

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མིའི་དོན་ཚན་༢༦ པའི་༡ པ་ 

དང་ དོན་ཚན་༥ པའི་༡ པ་ ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་རང་དབང་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་ནུས་དང་ བློ་

གཏད་ཡིད་ཆེས་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཁག་ཆེ་

ཤོས་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་དོན་རང་དབང་འདི་ འབྲུག་

གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༠ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༢༩ ༥༣ 

༥༧  ༦༢ ༦༤ ༧༢ པ་ཚུ་དང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ལྷན་ཚོགས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མིའི་དོན་ཚན་༨ པའི་༡ 

པ་ དང་ ༢ པ་ ཚུ་གིས་ རང་དབང་གི་གཞི་རྩ་མ་བརྟནམ་

བཟོཝ་ཨིན་མས། (ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མི་སྟོབས་སྒྲིག་བཀོད་དང་

ལས་བྱེད་པའི་ཁ་གྲངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་

གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༠ དང་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ནིའི་

དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༠ ཅན་མ་འདི་ 

འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡོདཔ) ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་གི་གནད་དོན་

གཙོ་བོ་རང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ དགོངས་དོན་ལྟར་ དངུལ་འབྲེལ་

དང་ མི་སྟོབས་ཀྱི་འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དབང་ཆ་སྤྲོད་ནི་འདི་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལམ་ལུགས་འདི་དང་འཁྲིལ་ལཱ་འབད་བའི་

སྐབས་ སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་

ཆོད་ལུ་བསྒྱུར་བ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ བྱ་སྒོ་འདི་ཚུ་ཡང་ ཞི་

གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་མ་འགལ་བར་ འབད་

ནི་ལུ་བརྩོན་བཞིན་ཡོད། ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མངའ་འོག་

ལུ་ ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ ལཱ་འབད་བའི་ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲིལ་

དོན་ཚན་༢ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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བརྟེན་ གདོང་ལེན་འདི་ཚུ་སེལ་ནི་གི་གཞི་འགྱམ་བཙུགས་མ་

ཚུགས། འདི་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་

ཚུ་གི་ སེམས་ཤུགས་དང་ལཱ་ཤུགས་ལུ་ཐོ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཕོག་ཡོད།

དེ་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ ལྷན་ཚོགས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་

གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མངའ་འོག་ལས་བཏོན་ནིའི་གྲོས་

འཆར་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་དང་ གོ་སྐབས་བཟང་

པོ་གཅིག་ཨིནམ་དང་ གྲོས་འཆར་འདི་ ཕྱིའི་མཁས་མཆོག་

སྡེ་ཚན་ཚུ་གླ་ཁར་ལེན་ཏེ་བརྩམ་ཞིནམ་ལས་ སྙན་ཞུ་འདི་ 

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ནི་ཨིན། 

མངའ་འོག་ལས་བཏོན་ནིའི་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་དང་

འཛིན་སྐྱོང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་དང་ འགག་བཤེར་དང་

ཚད་མཉམ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་ཨིན།

མི་སྟོབས་འཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲགས།

ལུང་ཕྱོགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ལས་

སྡེ་དྲག་ཤོས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྦྱོང་བརྡར་དང་ ཡོན་

ཏན་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་བརྗེ་སོར་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་

ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་ཀྱི་གཡོག་སྡེ་བཟོ་ནི་འདི་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་སའི་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་

ཅིག་ཨིནམ་དང་ ད་ལས་ཕར་ཡང་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་

ནི་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ ཡོན་ཏན་དང་གོ་བ་

ཚུ་ཡར་རྒྱས་བཏང་པའི་ཁར་  དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་ཀྱི་གཡོག་

སྡེ་ལུ་ སྔར་ལས་ལྷག་པའི་བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་བྱུང་ཡོད། 

སྦྱོང་བརྡར་འདི་ཚུ་ ལུང་ཕྱོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུས་ཚོགས་

ཀྱི་ མཉམ་རོགས་སྦྱོང་བརྡར་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རང་སོའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྱད་རིག་གི་རིག་རྩལ་བཟང་པོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 

བ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འདི་ཚུ་ རང་དབང་དང་དོན་

སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་མ་ཚུགསཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཡོདཔ་དང་ 

འདི་གིས་ བློ་སོྟབས་ལྡན་པའི་དྲང་སྤྱོད་འགོ་དཔོན་གྱི་སྡེ་ཚན་

བཟོ་མི་ཚུགས་ནི་དང་ དྲང་སྤྱོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་ གཏན་གཡོག་

སྦེ་འགོར་བཞག་མི་ཚུགས་པས།  འདི་བཟུམ་ཐ་དད་ཡོད་པའི་ 

ལག་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་གཉིས་དང་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཡོད་པའི་

འགན་དབང་གི་རང་བཞིན་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་ཆུང་བའི་གནས་

སྟངས་ལས་བརྟེན་  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་

པར་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ལས་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་ཨིན་

མས། དེ་འབདཝ་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་ལུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ 

དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བརྩི་བསྐུར་

མེདཔ་འབད་ གོ་བ་བརྡ་ལོག་ལེན་ནི་མི་འོང་། འདི་དང་འབྲེལ་

བའི་ ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མི་སྡེ་ལུ་གནོད་པ་

སྦོམ་ཡོད་པའི་ རྩོད་ཉོགས་འདི་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ད་རྐྱངམ་

ཅིག་ཧ་གོ་ཚུགས། ངན་ལྷད་ལུ་ བཟོད་བསྲན་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས་

འདི་ ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་དགོ་པ་ཅིན་ ངེས་པར་དུ་འབྱུང་ནི་ཨིན་

པའི་དགྲ་ལེན་ལས་བརྟེན་པའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དགོ

ལྷན་ཚོགས་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་

བསྐྱེད་ཚུགསཔ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་ཅིག་བཟོ་

ནི་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་

ལས ་རིམ ་ཚུ ་ཞིབ ་ཞིབ ་འབད་འགོ ་འདྲེན་ཐབས ་ཅི ། 

ཡུ་ཀེ་ཀོར་ཝོན་ཨེ་ཇེནདྲ(༢༠༠༧) འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་

འཕེལ་ལས་རིམ/ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་སྨྱོས་རྫས་དང་ ཉེས་

ལས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་དཔྱད་ 

(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༨ པ)  ཨེཤི་ཨེན་གོང་འཕེལ་དངུལ་

ཁང་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ནང་གཙུག་སྡེའི་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་

གཞི་དང་ མི་སྟོབས་འཐོན་སྐྱེད་ཐབས་བྱུས་ཚུ་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ཡོད་རུང་   གཙོ་བོ་རང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ལས་

དོན་ཚན་༢ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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གནང་ཡོདཔ་དང་ སྦྱོང་བརྡར་འདི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་

དཔོན་ཡོངས་བསྡོམས་༡༤༠ གིས་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡི།

མཉམ་རུབ་གྱི་ཐོག་ལས་ཁྱད་པར་བཟོ་ནི: རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་

འབྲེལ་དང་གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ།

ལུང་ཕྱོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ།

ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་དུས་ཡུན་གངམ་མ་

འགྱོ་དེ་རང་འབད་རུང་ མཐུན་ཚོགས་ནང་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་

གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ 

ལས་སྡེ་འདི་གིས་ཟུང་ཕྱོགས་དང་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཡར་

དྲགས་གཏང་ནིའི་ནང་ལུ་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དེ་རང་ཡོད། 

ལྷན་ཚོགས་འདི་ དམིགས་བསལ་དུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་

ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་རང་དཔྱད་དང་ ཉོགས་བཤད་

དང་ ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས གཞི་གནས་གསལ་

སྟོན་བདག་སྐྱོང་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་དང་ གཙུག་

སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར་

གྱི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུས་ཚོགས་མང་རབས་

ཅིག་གི་གྲོས་བསྟུན་པ་སྦེ་འབོ་སྟེ་ཡོད། འདི་བཟུམ་གྱི་ ཉམས་

མྱོང་དང་ཡོན་ཏན་བརྗེ་སོར་ལས་བརྟེན་ ཁྱད་རིག་གི་ལྩོགས་

གྲུབ་དང་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ དེ་ལས་ དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་

གཡོག་སྡེ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ཚུ་ནང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སྟེ་ཡོད།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལས་

རང་ རྒྱ་གར་གྱི་ སེན་ཀྲལ་ བིའུ་རུ་ ཨོཕ་ ཨིན་བིས་ཀྲི་

གེ་ཤཱན་ (སི་བི་ཨཱཡེ) དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་རིག་གི་མཐུན་

འབྲེལ་དོན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་

༢༠༠༧ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ སི་བི་ཨཱཡེ་ནང་ལྟ་སྐོར་

བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་སའི་ ས་ཁོངས་ཅིག་ཡང་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ འགོ་དཔོན་༤༤ གིས་ ལུང་ཕྱོགས་

དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ སྦྱོང་

བརྡར་ཁག་༡༩ དེ་ཅིག་གི་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གསལ་སྟོན་བཟོ་

ཐབས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་གཞི་གནས་སླར་རྙེད་ 

ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་བྲིས་ འགྲོ་བ་མིའི་བརྩི་མཐོང་དང་བཟང་སྤྱོད་ 

ངན་ལྷད་ཞིབ་འཇུག་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེའི་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་

དང་ ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་འཛོམས་ནང་ལུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡི།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར/གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་

གཙོ་བོ་གཅིག་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ རྒྱ་གར་

གྱི་གཙུག་སྡེ་ ཧརད་ཀོརཏ་བཏ་ ལར་ཀྲེག་ནོ་ལོ་ཇི་ཨིནསི་

ཀྲིའུཀྲ་ཟེར་མི་འདི་གི་ གོམས་འདྲིས་ཅན་སྡེ་ཚན་གཅིག་འགོ་

ཁྲིད་ཐོག་ལས་ ལེགས་སྦྱར་བ་འགན་རོགས ཤི་རི་གཱ་ནེཤ་

པཱར་སཱཏ་བ་ག་རི་ཡ་གིས་ འགྲོ་བ་མིའི་བརྩི་མཐོང་གི་གྲོས་

བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་ཨིན། དེ་གི་ཡང་

མ་དོ་བར་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་བསྟུན་པའི་ལག་འཁྱེར་སྦྱོང་བརྡར་

དང་ ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ཚུ་གི་དོན་ལས་གོམས་འདྲིས་ལས་

རིམ་ཚུ་ཨིན། འདི་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ལས་

རིམ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ལས་ཚོགས་གཞི་བསྒྱུར་ཐོག་ཆག་

མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ནང་ འགོ་ཁྲིདཔ་

བྱམས་བརྩེ་ཅན་དང་ སེམས་འཚོར་རིག་སྟོབས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་

ཚུ་ཚུད་ཡོདཔ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ཚུ་ལས་

གསལ་བཤད་པ་ཚུ་ཞུ་ཡི། འབྲུག་གི་མི་རྗེ་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་

པོ་གིས་ཡང་ ལས་རིམ་འདི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་

ལུ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་

དོན་ཚན་༢ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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ཚོགས་ཀྱིས་ཉིན་ཕྱེད་ཀྱི་རིང་ལུ་ ནང་འཁོད་ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་

ཚོགས་༡༤ ནང་ལས་འགོ་འཛིན་པ་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནི་ནང་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ འགན་ཁུར་ཁག་

ཆེ་བའི་སྐོར་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཡི།  འབྲུག་ལུ་ རྒྱལ་

སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ གཟིགས་སྐོར་ཐེངས་༡ འདི་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༠༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ ཨེ་ཤིཡ་ པེ་སི་ཕིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་མདོ་ཆེན་ པཱས་ཀལ་དང་མཉམ་རོགས་ བྱོན་མི་འདི་ཨིན།

འདི་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ནང་ ཉིམ་༥ 

གི་རིང་ལུ་ དོན་ཅོད་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་༣ འབད་མི་ དྲོག་ཀྲོར་ 

སིརི་རག་ པལི་པཱཀྲ་ མ་ལེ་ཤི་ཡའི རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་

གྱི་སྲིད་འཛིན་ ད་ཏོ་ སིང་ ཀུཝན་ལོཝ (ད་ལྟོ་ ལྷན་རྒྱས་

གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བློན་པོ) དང་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་

གསལ་དྲུང་ཆེའི་ལུང་ཕྱོགས་འགོ་འདྲེན་པ་ ཨམ་ ཝིཐཱ་ནི་ལ་གི་ 

སུ་པཱུན་ སུ་ལག་ཤ་ན དྲི་ མིལ་ཚུ་ འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཡོདཔ་

ཨིན། དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ་ཚུ་གི་ གཟིགས་སྐོར་གྱི་དགོས་དོན་

ངོ་མ་རང་ འགོ་ཁྲིདཔ་གོངམ་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་ 

རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་ ཁེ་བྱོང་

ལྡན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་

དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་ ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ང་

བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ཡན་ལག་

ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་འོས་འབབ་བལྟ་ནི་ཚུ་ཨིན།

དྲུང་ཆེའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ མ་ལེ་ཤི་

ཡའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ དེའི་ཉེན་ཁ་དང་གནས་

གོང་ དེ་ལས་ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་

ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་

སྦེ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡི། གཞུང་སྐྱོང་དང་མཉམ་རུབ་

འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ འཐུས་མི་ མི་གྲངས་༡༨ འབད་མི་

ཅིག་ སི་བི་ཨཱཡེ་གི་ ཤེས་ཡོན་གཙུག་སྡེ་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་

འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་

ཟླ་༥ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་དང་སི་བི་ཨཱཡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་

ན་མཐུན་ལམ་འདི་ ཧེང་བཀལ་རང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཟིགས་སྐོར་གྱི་མགྲོན་བརྡ་

ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ སི་བི་ཨཱཡེ་གི་ འདི་བསྒང་གི་མདོ་ཆེན་ ཨེ་

པི་ སིང་ དང་འགོ་དཔོན་གོངམ་༢ འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཡོདཔ་

ཨིན། གཟིགས་སྐོར་འདི་གིས་ དམིགས་ཡུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་

པའི་གྲལ་ལས་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པའི་ ཕུགས་ཀྱི་

མཐུན་འབྲེལ་ དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་ཨིན།

སི་བི་ཨཱཡེ་ མདོ་ཆེན་གིས་ ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ འགན་

འཁྲི་དང་ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ “ཁྲིམས་སྐྱོང་

ལུ་དུས་མཉམ་གྱི་གདོང་ལེན” ཟེར་བའི་ དོན་ཚན་ཐོག་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གཞུང་གི་ལས་

སྡེའི་འགོ་དཔོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཕུན་ཚུན་འབྲེལ་བ་

འཐབ་ཡོད། གཟིགས་སྐོར་གྱི་ཤུལ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་

དཔོན་༣ སི་བི་ཨཱཡེ་ལུ་ལྟ་སྐོར་ནང་སོང་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ ནིའུ་དིལ་ལི་

ལུ་ སི་བི་ཨཱཡེ་དང་ མངའ་སྡེའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་

ཚུ་གི་ལོ་བསྟར་གྲོས་ཚོགས་ནང་ མགྲོན་བརྡ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་

ཐབས་ཐོག་ལས་ ཨེ་ཤིཡ་ པེ་སི་ཕིག་ལས་ཁུངས་ ཇཱར་མ་ནི་

གི་རྒྱལ་ས་ བྷར་ལིན་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་དྲུང་

ཆེའི་ཡིག་ཚང་གི་མདོ་ཆེན་ སིརི་རག་ པལི་པཱཀྲ་གི་ རྒྱལ་

ཁབ་ནང་གཟིགས་སྐོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གཟིགས་སྐོར་འདི་ 

འབྲུག་ལུ་རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ཐེངས་༢ པ་ཨིན།  ལྷན་

དོན་ཚན་༢ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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མིའི་ སྡེ་ཚན་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ཡན་

ལག་ཡིག་ཚང་འདི་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྣ་ལུ་ བསྔགས་

བརྗོད་དང་ ལྷན་ཐབས་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་

ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་གོམ་པ་མདུན་དུ་སྤོཝ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ ཝཱ་ཤིང་ཊཱན་ དྲི་སི་ལུ་ ལོ་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཚར་རེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ ཨིན་ཊཱར་ནེཤ་ནཱལ་ ཀ་རཔ་ཤཱན་ 

ཧན་ཀྲརས་ ཨེ་ལི་ཡཱནས་ཀྱི་ ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡི། ལས་རིམ་འདི་གི་ རྒྱལ་སྤྱི་

མཐུན་འབྲེལ་ ཐབས་རིག་གསར་གཏོད་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙོ་

རིམ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བསྟར་སྤྱོད་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་

ཡོདཔ་ཨིན། མཐུན་ཕྱོགས་འདི་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ངན་ལྷད་

ལུ་གདོང་ལེན་གྱི་ མགྱོགས་ཚད་འདི་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་བཞག་

ཐབས་ལུ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ པྲག་ལུ་ (ཨའེ་ཨིས་

ཨིས་ ཝོལདྲ་ ཡུ་རོཔ་༢༠༡༢) ལུ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་

སྤྱོད་འབད་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བློ་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་

ལམ་ལུགས་ཟེར་བའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཡུ་རོ་པིཡེན་ ཨེན་ཀྲི-ཕ་རདྲ་གི་ ཡིག་ཚང་

ནང་ལྟ་སྐོར་འབད་དེ་ སྤྱིར་བཏང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་

དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་འབད་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཛམ་

གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་མང་ཞབས་ཏོག་གི་ཉིནམ་ དུས་དྲན་

ཐེངས་༡༠ པའི་ ནང་ལུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ དུས་

སྟོན་འདི་གི་བརྗོད་དོན་ཡང་ “རིག་གསར་ཐོག་ལས་ནུས་

ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་ལེན་འབད་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་

སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་འཆར་སྣང་ ཐབས་བྱུས་དང་ལས་

རིམ་ ཉམས་མྱོང་དང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྒྱལ་

སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་འབད་

ནི་གི་དང་འདོད་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་གསལ་ཞུ་འབད་ཡོད།

སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་

ཁུངས་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ ས་

གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་

འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་ ལྷན་

རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དྲུང་ཆེའི་ཡིག་ཚང་གི་གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་

ལྡན་ལས་འབྲེལ་དང་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་

ཡི།  རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ ཡུན་དུ་མ་

བརྟན་པའི་ཤིང་ཆས་བསྡུ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཤིང་

ཆས་ཚོང་འབྲེལ་ཐབ་པ་ སྲིད་དོན་ལུ་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ དེ་

ལས་ ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་ཉམས་ལེན་དང་ དེ་གིས་མི་སྡེ་

དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་གནོད་པ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ 

མ་ལེ་ཤི་ཡའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་གཙོ་བོ་ཅིག་

ཨིན་མི་འདི་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་དང་ཉམས་མྱོང་བརྗེ་

སོར་འབད་ཡི། ཞལ་འཛོམས་དེ་གིས་ སྒེར་སྡེའི་ནང་ ཚུལ་

མཐུན་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཉམས་སུ་ལེན་

ཞིནམ་ལས་ དར་ཁྱབ་འབད་ནི་ ནང་གསུག་དང་གྱོས་ངན་

ལས་འཛེམ་ནི་ དེ་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་འབད་

ཐོག་ལས་ དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ བཅའ་ཡིག་དང་ 

ནུས་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ ངན་

ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ཡན་ལག་

ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་གྲངས་༤ འབད་

དོན་ཚན་༢ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

36

བཀག་སྡོམ་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་གཞི་བཀོད་ཐོག་ ཡོན་ཏན་དང་

ཉམས་མྱོང་ཚུ་མདོར་བསྡུས་སྦེ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

མངའ་སྡེའི་ནང་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེའི་འགོ་

འཁྲིདཔ་དང་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ སི་བི་ཨཡེ་གི་འགོ་དཔོན་

ཚུ་གིས་བར་ན་ བརྗོད་དོན་ “དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ: རྒྱ་

གར་ལུ་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེའི་ལཱ་འགན” ཟེར་བའི་

ཐོག་ལུ་ ཚོགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ལོ་བསྟར་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་

༡༩ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡི། དེ་

བསྒང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ བརྗོད་

དོན་ “ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོད་གཞི་ནང་རྒྱུ་དངོས་སླར་རྙེད: རྒྱལ་

སྤྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འགན” ཟེར་བའི་ཐོག་ལུ འབྲུག་

གི་རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་ འོས་བབས་དང་

བསྟུན་ བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་ནང་དབུ་ཁྲིད་མཛད་གནང་ཡི།

སྤྱི༌ལོ༌༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཨེ་

ཤི་ཡ་ པེ་སི་ཕིག་གི་ཨེ་དྲི་བི/ཨོ་ཨི་སི་དྲི་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་གསར་གཏོད་ཀྱིས་ བརྗོད་དོན་ “ཁྲིམས་

འགལ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་འཚོལ་ནི་ རྒྱུ་དངོས་སླར་རྙེད་དང་དངུལ་

འབྲེལ་གསལ་སྟོན ” ཐོག་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོས་འཛོམས་

ཐེངས་༡༡ པ་དང་ ཨིས་ཀྲི་རིང་ གུརུཔ་ མཱི་ཀྲིང་ (ཨེས་ཇི་

ཨེམ) ཐེངས་༡༧ པའི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡི། གྲོས་

གནས་འདི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ་མི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་སྐོར་

ལས་  བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་

ལུ་ མགྲོན་བརྡ་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། གྲོས་

བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འདི་གི་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ཐབས་

ཤུགས་ཅན་གྱི་ གཞུང་སྐྱོང་ནང་ མི་སེར་གྱི་འབྲེལ་གཏོགས་

” ཟེར་བའི་ཤུལ་ལས་ “མི་མང་བདག་སྐྱོང་ནང་ངན་ལྷད་སྔོན་

འགོག: དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་

ནང་ མི་སེར་གྱི༌གྲལ༌གཏོགས ” ཐོག་ མཁས་མཆོག་སྡེ་

ཚན་གྱི་ཞལ་འཛོམས་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་གོ་

བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཡོད།  འཛོམས་གནས་འདི་

གིས་ དམངས་འཛོམས་དང་སྡེ་ཚན་ཡན་ལག་གཉིས་ཆ་རའི་

ནང་ མི་སེར་གི་གསར་གཏོད་ཐོག་ལས་ ནུས་ཤུགས་ཅན་

གྱི་གཞུང་སྐྱོང་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་དང་ མི་མང་གཞུང་སྐྱོང་

སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་ བྱུང་བའི་འགྲོས ཉམས་ལེན་བཟང་

པོ ལྷག་པར་དུ་ ཐབས་བྱུས་དང་གདོང་ལེན་འཚོལ་ཞིབ་

འབད་ནི་ གྲོས་བསྡུར་དང་ཡོན་ཏན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་

དོན་ལུ་ འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁྲིད་ གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ ཞི་

བའི་མི་སྡེ་ སྒེར་སྡེ་ སློབ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་

གི་སྐུ་ཚབ་ཚུ་ གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཚུགས་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མ་ལེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ ཀཽ་ལ་ ལམ་པུར་

ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

དབང་འཛིན་གྱི་མཐུན་ཚོགས་ (ཨཡེ་ཨེ་ཨེ་སི་ཨེ) དེའི་ 

ལོ་བསྟར་གྲོས་ཚོགས་དང་སྤྱིར་བཏང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་

༦ པའི་ནང་ཡང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

གྲོས་ཚོགས་འདི་གཙོ་བོ་རང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་

གདོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་རང་དཔྱད་ ལག་ལེན་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་

ཐབས་ལུ་དང་ འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བརྡ་དོན་བརྗེ་

སོར་གྱི་གཞི་སྟེགས་འབྱིན་ཐབས་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་

ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་འདི་ནང་ ཟུར་ཐིག་

འབད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་

ནང་ཞུ་འབུལ་གྱི་དོན་ལུ་ མཐའ་བཏོག་པའི་བསྒང་ཡོད་མིའི 

མི་ཡཱན་མར་གྱི་འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ ངན་ལྷད་

དོན་ཚན་༢ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།37

འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ གྲུབ་འབྲས་རྡོག་རྡོག་རིལ་རི་ཅིག་

མེདཔ་ཨིན། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལུ་ གནད་དོན་གལ་ཆེ་

བའི་ཐོག་ལུ་ ཆེད་དུ་བརྩོན་ཏེ་ ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་འབད་

ཚོགས་མི་འདི་ ཇཱ་ཀར་ཊ་གི་གྲོས་ཚོགས་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན།

གྲོས་ཚོགས་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་

རིམ་གྱི་ བྷེང་ཀོཀ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཤི་ཡ་ པེ་སི་ཕིག་ལུང་

ཕྱོགས་ལྟེ་བ་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེའི་རང་དབང་

འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན་གི་གནད་དོན་ཚུ་ཤེས་

ཐབས་ལུ་ འགོ་འདྲེན་མཛད་གནང་ཡི།  

གྲོས་ཚོགས་འདི་གི་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཡང་ ༡) ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེའི་རང་དབང་གསལ་བཀོད་ དང་ རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ ༢) ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེའི་གཞི་རྩ་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཐོག་

ལས་ཁས་ལེན་ནི་ ༣) གཞི་རྩ་གསརཔ་ཚུ་ དར་ཁྱབ་

གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་སྐབས་ཀྱི་འོས་འབབ་བལྟ་ནི་ཚུ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་༢༥ གི་ནང་ལས་ འཐུས་མི་

༦༠ དང་ འཛམ་གླིང་གི་ མཁས་མཆོག་ཡོངས་གྲགས་ཅན་

དང་ཉམས་ལེན་པ་ ལུང་ཕྱོགས་གཅིག་འབྲེལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚུ་

གིས་ གྲོས་ཚོགས་འདི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡི། དེ་ཡང་ 

ནུབ་ཕྱོགས་ཨཕ་རི་ཀ་ལས་ གཅིག་འབྲེལ་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་གཙུག་སྡེ་ ཤར་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལས་ངན་

ལྷད་གདོང་ལེན་གྱི་ཚོགས་པ་ ཨ་རབ་ཀྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

དང་དྲང་སྤྱོད་གཅིག་འབྲེལ་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཨཕ་རི་ཀའི་ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་གྱི་གྲོས་གནས་ ཤར་ཕྱོགས་ཨཕ་རི་ཀའི་ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་དབང་འཛིན་མཐུན་ཚོགས་དང་ ཡུ་རོ་པི་ཡན་ངན་

ལྷད་ལུ་གདོང་ལེན་ཅན་གྱི་མཉམ་ འབྲེལ་པ/ཡུ་རོ་པི་ཡན་ངན་

ལུ་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་ལམ་ལུགས་དོན་སྨིན་ཅན་བཟོ་ནི་ 

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་འབྱུང་ཚུལ་གསརཔ་ དེ་ལས་ 

ངན་ལྷད་ཐོག་ལས་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་སླར་རྙེད་ཚུ་ལུ་ 

དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད། ཨེས་ཇི་ཨེམ་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་

༡༦ པའི་གྲོས་ཆོད་འཕྲོ་མཐུད་བཟུམ་སྦེ་ འགོ་དང་པ་ ཞལ་

འཛོམས་ཐེངས་༡༧ པ་འདི་གི་ བརྡ་བརྒྱུད་ སྒེར་སྡེ་དང་ཞི་བའི་

མི་སྡེའི་མཐུན་ཚོགས་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཐོག་ལས་ ངན་

ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ཐབས་དང་ གལ་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་

ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ འགན་འཁུར་ཚུ་རྩ་བརྟན་

བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འདི་ བེཊ་ནཱམ་

གཞུང་གི་ཞིབ་དཔྱད་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཨིན་ཌོ་

ནེ་ཤིའི་རྒྱལ་ས་ཇཱ་ཀར་ཊ་ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་ “ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་གཞི་

རྩ ” ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། འཛམ་གླིང་ནང་

འཁོད་ཀྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་

པའི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང ཐོན་སྐྱེད་དེ་ལས་ ལག་ལེན་

གྱི་རང་དབང་ཚུ་ ཕྱིའི་བཀག་ཆ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་མ་ཚུགས་

མི་ལས་བརྟེན་ དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་བར་ཆད་ཚབས་ཆེན་

བྱུང་དོ་ཡོད་མི་འདི་ ཇཱ་ཀར་ཊའི་ གཞི་རྩ་ཚུ་གིས་ཤུགས་སྣོན་

འབདཝ་ཨིན། འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ལས་སྡེ་༡༥༠ ཡོད་ས་ལས་ དག་པ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ སྒྲིང་

སྒྲིང་དང་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་

ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་གཞི་རྩ་འདི་ཚུ་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་

ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་གི་ཁས་ལེན་དགོཔ་འདུག གནད་

དོན་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ངོས་

ལེན་ཡོད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་ཞལ་

འཛོམས་ དོ་འགྲན་ཅན་མང་རབས་ཅིག་ཚོགས་ཏེ་བསྟུན་གྲོས་

དོན་ཚན་༢ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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བརྩོན་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ མི་མང་ལུ་དུས་ཐོག་གི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་

དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ རྒྱབ་སྣོན་གྱི་ངོ་སྦྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་བཟུམ་མའི་གཞི་རྩ་ཚུ་ འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལུ་ རྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་དང་ ལྷག་

པར་དུ་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ལུང་ཕྱོགས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་

གཞི་སྟེགས་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་ནང་དར་ཁྱབ་བཏང་དགོཔ་

ཨིན། འདི་གི་དོན་ལུ་  རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བཀོད་

འཛིན་པ་དྲག་ཤོས་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་

སྡེའི་འཐུས་མི་གོངམ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་

དང་ སྒེར་སྡེ་ནང་ལས་བསྐུལ་ནུས་ཅན་གྱི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་

མི་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ གནད་དོན་འདིའི་

ཐོག་ལུ་ ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡའི་ཀེ་པི་ཀེ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་

གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་སྨྱོ་རྫས་དང་

ཉེས་ལས་ཡིག་ཚང་ལུ་ཡི་གུ་བྲིས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། མཐར་ཐུག་

ཉིད་ལུ་ ག་ཅི་ཁག་ཆེཝ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ གཞུང་གི་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་འབད་ནི་གི་འབད་བརྩོན་ དེ་ལས་ ལས་སྡེ་ལུ་རང་

དབང་ངེས་བརྟེན་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དང་ བར་བཀག་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་

འབད་ནིའི་ སྲིད་བྱུས་གསརཔ་བརྩམ་ནི་ཚུ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ ཕི་ལི་པིནས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་མ་ནི་ལ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡན་

གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་

ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་ནང་ལུ་ གསལ་བཤད་པ་གཙོ་བོ་འབད་མགྲོན་

བརྡ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཨེ་ཤི་

ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

གྱི་ཉིནམ་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ བརྗོད་དོན་ “ཨཱཡེ་

ཨེཀཀྲ: གདོང་ལེན་འདི་འཕྲོ་མཐུད་གེ “ ཟེར་བའི་ཐོག་ལུ་ 

ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབྲེལ་གནད་གཅིག་འབྲེལ་ (ཨི་པི་ཨེ་སི/

ཨི་ཨེ་སི་ཨེན) ཚུ་གིས་གྲོས་ཚོགས་འདི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་

འབད་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ཨིན། བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ འཛམ་

གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ འཛམ་གླིང་

སྤྱི་ཚོགས་སྨྱོ་རྫས་དང་ཉེས་ལས་ཡིག་ཚང་གི་སྐུ་ཚབ་ འཛམ་

གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆའི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་

སྐུ་ཚབ་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚུ་གིས་བཅའ་

མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དཔལ་འབྱོར་དང་

མཉམ་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་དང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་

གིས་ གྲོས་ཚོགས་འདི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡི། བཅའ་མར་

གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་རང་རང་སོ་སོ་གི་ ཉམས་

མྱོང་དང་ལས་སྡེའི་གདོང་ལེན་ དེ་ལས་ ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་དོན་

སྨིན་ཅན་དང་ རང་དབང་ངེས་བརྟན་འཐོབ་བཟོ་ནིའི་དགོས་

མཁོ་གཙོ་བོ ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཇཱ་ཀར་ཊའི་གཞི་རྩ་འདི་གིས་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནིའི་ནང་ གཞི་

དོན་མང་རབས་ཅིག་འགབ་སྟེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་

ཚུ་ལུ་ བློ་འདོད་བཟང་པོ་དང་ཁས་བླངས་ཀྱི་གཞི་དོན་གལ་

ཅན་ཚུ་གསརཔ་བསྒྲུབ་ཚུགས་ནི་ནང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་

ཁར་ ཧེང་བཀལ་ དོན་སྨིན་ཅན་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན། གཞི་

རྩ་འདི་ནང་ གཞན་གྱིས་མ་དོ་བར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ རྩ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པའི་དབང་ཚད་ཁས་ལེན་

ནི་ ཉེན་སྲུང་དང་འཆར་དངུལ་ལངམ་སྦེ་འཐོབ་ནི་ དེ་ལས་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྡུག་

སྦྱོང་དང་ཕྱིར་བཤུད་ལས་ཉེན་སྐྱོབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཚུད་

ཡོདཔ་ཨིན། གཞན་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེའི་ལས་

བྱེདཔ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ འགན་འཁྲི་དང་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་

གཞི་རྩ་ཚུ་ཚང་དགོཔ་མ་ཚད་ མི་མང་གི་བློ་གཏད་དང་ཡིད་

ཆེས་ཚུ་རང་འཇགས་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་འབད་

དོན་ཚན་༢ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།39

འཛོམས་ཐེངས་༥ པའི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡི། འཐུས་མི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བར་ན་ ཚུལ་མིན་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མཐུན་བཟོ་ནི་

དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་ལུ་ གློག་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་མ་དངུལ་

སྤོ་སོར་འབད་ནི་བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་ལས་ཚུ་གི་

ཐོག་ལུ་ ཉམས་མྱོང་དང་བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་ གཞི་

སྟེགས་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། ལྷན་ཚོགས་འདི་ རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གསང་བའི་སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་ཨིན།

གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་པ་ གཏོང་

ཕོད་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་གཙོ་བོ་རང་ རྒྱ་གར་

གཞུང་ (ཇི་ཨོ་ཨཱཡེ) དང་ སུ་ཝིཟི་གོང་འཕེལ་དང་མཉམ་

འབྲེལ་ལས་སྡེ་ (ཨེས་དྲི་སི) གཉིས་ལས་འཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱ་གར་གཞུང་།

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ བཟོ་

བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཡིག་ཚང་གསརཔ་

འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ལས་ ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ལཱ་

འབད་སའི་གནས་སྟངས་ལེགས ་ཤོམ་བཟོ ་ཡོདཔ་ཨིན།

འགོ་ཐོག་གི་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༨.༠༥༠ 

ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༡.༠༥༠ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་

ཨིན། འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་

༧༧ ལྷགཔ་ཅི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་

ལྷག་ལུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཟླ་མཇུག་

ཁམས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ རྩིས་ཐོ་མཐའ་དཔྱད་འབད་ཐོག་

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་རྩ་

བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ སྲིད་བྱུས་དང་

ཐབས་བྱུས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསུངས་ཡོད། ཞལ་འཛོམས་འདི་ 

སྲིད་འཛིན་ ཧ་རུ་ཧི་ཀོ་ ཀུ་རོ་དཱ་གིས་སྐུ་མགྲོན་པ་སྦེ་བཅའ་

མར་གཏོགས་ཅི། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཐུས་མི་ སྐལ་བཟང་རྒྱ་

མཚོ་གིས་ “འབྲུག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་

མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་

དཔྱད་པའི་ཤེས་རྟོགས ” ཀྱི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ གསལ་བཤད་

འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ངོས་ལེན་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་བྱུང་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ གྷ་ན་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་

ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་(ཡུ་ཨིན་དྲི་པི) གི་འགོ་འདྲེན་

ཐོག་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་

འབད་ནིའི་ནང་ ཐབས་རིག་གི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ནང་

མགྲོན་བརྡ་ལྷོད་ཅི། གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ ཨཕ་

རི་ཀཱན་གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དངུལ་

འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་ཞིབ་དཔྱད་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དགོས་

འདོད་དང་འཁྲིལ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་

རིམ་གྱིས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོད་པའི་ལག་དེབ་འདི་ བསྐྱར་

ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་མཁས་མཆོག་

དང་ཉམས་ལེན་པ་ཚུ་ འཛོམས་ཡོདཔ་ཨིན། ལག་དེབ་

འདི་ལྟར་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་

ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་འབྱིན་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ བྷང་ལ་དེཤ་གི་རྒྱལ་ས་ ཌཱ་

ཀ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཱེ་ཨོཕ་བེང་གལ་ལས་སྡེ་སྣ་ཚོགས་

ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་དང་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་འབྲེལ་ (བིམས་ཀྲེཀ) 

གྱི་གསར་གཏོད་འབད་ཡོད་པའི་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པ་ལུ་

མ་དངུལ་བྱིན་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་ ཞལ་

དོན་ཚན་༢ པ།
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མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། འདི་གི་དོན་ལས་ སུ་ཝིཟི་གོང་

འཕེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ལུ་ རྟེན་གཞིའི་དགོས་

མཁོ་དང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ཁྲིམས་ལུགས/

སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཞུ་བ་འབདཝ་

བཞིན་དུ་ སུ་ཝིཟི་གོང་འཕེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་གིས་

ཡང་ སུ་ཝིཊ་ཛར་ལེནཌ་གྱི་ བེ་སཱལ་གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་ནང་

ལས་སྡེ་ཚན་གཅིག་ཁ་འབགཔ་ཐོག་ལས་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

དོན་གཅོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ དུས་ཅི་སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ནང་ བྱ་

བལྟ་ནི་དང་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་རྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གཞི་བཀོད་དང་ ལག་ལེན་གྱི་

ལམ་སྟོན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་འོང་ཡི། དེ་བཟུམ་

མའི་ བྱ་བལྟ་ནིའི་ཐབས་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ ནང་

འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྲིམས་ལྡན་ཨིནམ་

སྦེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་མཐའ་བཏོག་ཡོདཔ་ཨིན། སྡེ་

ཚན་འདི་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསང་བའི་ཞིབ་དཔྱད་ཐབས་

རིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ལམ་སྟོན་ གསར་བཟོ་འབད་ནི་

ནང་ཡང་ གྲོགས་རམ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། བསྐྱར་ཞིབ་འདི་

གི་ཤུལ་ལས་ སེ་ཝིཟི་གོང་འཕེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་

གིས་ མཐུན་རྐྱེན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཟད་འགྲོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་ནི་སྦེ་ ཁ་བཟེད་ཡོདཔ་ཨིན། མ་དངུལ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ 

མཐུན་རྐྱེན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་གནས་ནི་ཨིནམ་

དང་ ད་ལྟོ་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་ སེམས་

ཤུགས་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ཨིན་མི་འདི་གིས་ དུས་ཅི་

སྤྱི་ཟླ་༨་པའི་ཟླ་མཇུག་ཁམས་ཅིག་ལས་ མ་དངུལ་ཡོངས་

བསྡོམས་བརྒྱ་དཔྱ་༩༥ དེ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མས།

ལས་སྤྲོད་ནི་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ ཟད་

འགྲོ་གང་ཉུང་གི་ཐོག་ལས་བསྒྲུབས་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཅིག་ཨིན།

སུ་ཝིཟི་གོང་འཕེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ། (ཨེས་དྲི་སི)

སུ་ཝིཟི་གོང་འཕེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༠༧ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་

དེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༠ པའི་ལས་འགུལ་ 

“ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར” ཟེར་བའི་དོན་

ལུ་ མ་དངུལ་ས་ཡ་༡༡༦ ཁས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་

འགུལ་འདི་གི་རེ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕན་ནུས་བཞིཔོ་འདི་ཡང་ ༡) 

མི་སྡེ་གིས་ གནས་ཚད་མཐོ་བའི་མི་མང་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་གཞི་རྩ་

དང་ལེན་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་ལེན་འབད་ནི། ༢) མི་

མང་ སྒེར་སྡེའི་གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་ ལས་ཚན་གྱི་འཆར་གཞི་

ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་ཐབས་རིག་གཙོ་གཞུང་འབད་ནི། 

༣) ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་

ཞིནམ་ལས་ ཉེས་བཤེར་ཚུ་ འཇིགས་སྣང་དང་ཕྱོགས་རིས་མེད་

པ་འབད་ནི། དེ་ལས་ ༤) ལྷན་ཚོགས་འདི་ བློ་གཏད་ཚུགསཔ་ 

དོན་སྨིན་ཅན་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་བཟོ་ནི་ཚུ་ཨིན།

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ མ་དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་༥༥ ལྷགཔ་ཅིག་ཟད་འགྲོ་

བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་ དུས་ཅི་ཟླ་༦ པའི་

ཟླ་མཇུག་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་

ཟླ་མཇུག་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་སྦེ་བཞག་ཡི། རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

གྲལ་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་རང་ དམིགས་

བསལ་གྱི་ ཞིབ་དཔྱད་ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་

དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེས་སྤྱོད་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་འབྱུང་མི་འདི་གཙོ་

བོ་རང་ དམིགས་བསལ་གྱི་འཇོན་ཐངས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་

དོན་ཚན་༢ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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ལར་༣༠༠,༠༠༠ གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཙུག་སྡེ་གོང་

འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་འདི་ཡང་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་

དངུལ་ཁང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་རང་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལས་འགུལ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་ འཆར་གཞི་ལག་

ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ཁྱད་རིག་གི་གྲོགས་

རམ་  ཧེང་བཀལ་རང་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡན་

གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་གནད་དོན་འདི་གི་

ཐོག་ལུ་ གསུང་གྲོས་འཕྲོ་མཐུད་ དེ་རང་གནང་ནི་ཨིན།

ལོ་ངོ་༧ གི་རིང་གནས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང: གཞི་

བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཡོག་སྡེ་ཚུ་ ཚོར་དྲག་ཅན་དང་ སྤྲོ་སྣང་འབྱུང་

བཅུག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ལུ་ རྒྱལ་རབས་ནང་ཚུད་པའི་ གལ་

གནད་ཆེ་བའི་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་འགོ་ཐོག་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ ལུ་དུས་དྲན་བརྩི་སྲུང་འབད་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་

ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་༤ པ་མཆོག་གིས་ ལྷན་ཚོགས་འདི་གཞི་བཙུགས་ 

གནང་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་འདི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་

འཕེལ་མགྱོགས༌དྲགས༌སྦེ་འགྱོ་མི་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་

ལུགས་འགོ་བཙུགས་གནང་མི་གི་ངོས་ལེན་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན། 

འདས་པའི་ལོ་ངོ་༧ འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

ལུ་གདོང་ལེན་ཅན་ཅིག་དང་ཡིད་ཚིམས་པའི་ དུས་ཅིག་ཨིན།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་མཆོག་ ཐུགས་བྱམས་བརྩེ་ཆེ་

བའི་སྒོ་ལས་ དུས་དྲན་བརྩི་སྲུང་ནང་ལུ་བྱོན་གནངམ་མ་ཚད་ 

ཤེས་རབས་དང་ལྡན་པའི་བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་གནང་མི་འདི་ གོ་

ཌ་ནི་ཌ

ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གློག་རིག་ཐོག་གི་བཟང་སྤྱོད་དང་

དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྦྱོང་ཚན་བཟོ་བའི་སྐབས་ ཌ་ནི་ཌ་ལས་མ་

དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ ས་ཡ་༨.༤༦ (ཌེ་ནིཤ་ ཀྲོནཱར་ ས་ཡ་

༡) ལས་བརྒྱ་དཔྱ་༩༣.༤ དེ་ཅིག་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཚར་་

ཡོདཔ་ད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་

ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་

གསུམ་གྱིས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་དེ་ དུས་

ཅི་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན།

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ལས་འགུལ་འདི་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལས་ཕར་ 

ལྷན་ཚོགས་ གིས་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་གློག་རིག་ཐོག་གི་

སློབ་ཚན་བདག་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ནང་བཅའ་མར་མ་གཏོགས་

པར་ སློབ་ཚན་འདི་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་སྤྱིར་བཏང་ལྟ་

རྟོག་ སྔོན་བྱིན་གྱི་ལས་རིམ་བཟོ་ནི་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་ལས་

རིམ་ཚུ་ དབང་ཚད་ཁྱབ་ཁོངས་གཞན་མི་ སྤྱི་ཚོགས་ དྲང་

ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་

བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་

འགོ་བཙུགས་ནི། ལས་རིམ་འདི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ལས་ཁྱད་རིག་གི་

གྲོགས་རམ་ལེན་ཐོག་ལས་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།

ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།

ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་

ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་

དངུལ་ཁང་གི་ཁྱད་རིག་གི་གྲོགས་རམ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་

དོན་ཚན་༢ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།43

འདི་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༧༠ པ་ སྐྱབས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་

མེད་ཆོས་གྲགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་

ཟླ་༧ པའི་ནང་རབ་གནས་གནང་ཡོདཔ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་

མཆོག་གི་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་ སྒྲ་པའི་སློབ་དཔོན་

དང་གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་སློང་ཚུ་གིས་ ཆོས་

ཕྱོགས་ཀྱི་རབ་གནས་བརྟེན་འབྲེལ་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གསརཔ་གི་བཟོ་བཀོད་འདི་ ཟུར་

༡༢ དང་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་གདོང་ཁར་ཀ་ཆེན་༨ ཡོད་དགོ་མི་འདི་ 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་དང་ 

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་བརྡ་མཚོནམ་མ་ཚད་ གཅིག་

སྒྲིལ་དང་ཞི་བདེ་གི་བརྡ་མཚོན་ལུ་མན་ཌལ་གྱི་བསམ་གཞི་

ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་འདི་ 

མཐར་ཐུག་ཉིད་ལུ་གཙོ་བོ་རང་ རང་སེམས་བཏུལ་ནི་འདི་ཨིན།

སྐབས་དཀོན་དྲགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དཔའ་ཉམས་དང་

སེམས་ཤུགས་འབྱུང་སའི་གཞི་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

བརྟེན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱར་གསོ་འབད་གནང་

ཡི། དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་ཀྱི་གཡོག་སྡེ་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

གྱི་ངོ་རྟགས་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ངོ་རྒྱན་ཚུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་

རིན་པོ་མཆོག་ལས་ ཞུ་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་འཐོབ་ཅི།

སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ འདི་ ཨ་རྟག་རང་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཉིནམ་འབད་དུས་སྟོན་

བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་དང་ ཉིནམ་འདི་ བསམ་ཞིབ་ མཉམ་སྡེབ་ 

དགའ་སྟོན་དང་ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་དུས་སྐབས་ཅིག་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གསརཔ་གི་བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས།

རྒྱལ་རབས་ནང་ཚུད་པའི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གསརཔ་

དོན་ཚན་༢ པ།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་
འབད་ནི་འདི་ འབྲུག་མི་ག་ར་གྱི་འགན་ཁུར་ཅིག་

ཨིན།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤོག
” 

“
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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དོན་ཚན་༣ པ།

༤༤

དོན་ཚན་༣ པ།
འགན་འཁྲི་ཅན: ལས་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ། 

ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན: ཁག་ཆེ་བའི་བསྐྱར་ཞིབ། 
སྟབས་བདེ་བའི་གནས་སྟངས: བཅའ་ཡིག་དང་སྲིད་བྱུས།......................................................................................༥༨

ངན་ལྷད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཧ་གོ་ནི།.................................................................................................................................༥༩

ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ལེ་ཤ་དགོཔ།.....................................................................................༦༠

ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་བསྐྱར་ཞིབ།.................................................................................................................................༦༢
ལམ་ལུགས་བར་གཏོགས།..............................................................................................................................................༦༥

ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ལས་ འཇོན་ཚད་ཡར་དྲགས་

གཏང་ནི།............................................................................................................................................................................༦༧

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས།............................................................................................................,༦༩

རྒྱལ་པོ་ཞིང་གི་རྩོད་ཉོགས་ལས་བརྟེན་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་ལུ་ཕན་གནོད།.............༡༣༡

རྩོད་ཉོགས་ཞིབ་དཔྱད།......................................................................................................༡༡༢

དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས། ....................................................................................................................................༧༨

རྩོད་ཉོགས་དག་པ་ཅིག་གི་གསལ་བཀོད།......................................................................༡༡༥

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་དང་བདག་སྐྱོང : འགན་འཁྲི་ཅན་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་བལྟ་ནི།...............༨༦

སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་དྲང་སྤྱོད་དང་ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ : ནང་ན་ལས་ ངན་ལྷད་

གདོང་ལེན་འབད་ནི།.........................................................................................................................................................༧༩

ཞི་བའི་མི་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་རུབ་ལས་རིམ།..................................................................................................................༨༨

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ།...................................................................................................................................༩༠

ཁྲིམས་དོན་ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན།......................................................................................༡༠༠
ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་།..................................................................................................༡༠༤

མི་མང་ཤེས་ཡོན་ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན།.............................................................................༤༦ 

འཆར་སྣང་གི་ངན་ལྷད། ................................................................................................................................................༩༤

ངན་ལྷད་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གདོང་ལེན།..................................................................................༡༣༦



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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དོན་ཚན་༣ པ། 
འགན་འཁྲི་ཅན: ལས་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ།
དོན་ཚན་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབད་

ཡོད་པའི་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་དང་ འདི་ཚུའི་གནས་

ཚད་ དེ་ལས་ ཕན་གནོད་ཚུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། འདས་པའི་

སྙན་ཞུ་ནང་གསལ་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བྱ་སྒོ་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ སྒྲིག་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན་

པའི་ ཤུལ་མའི་ལོ་བསྟར་གྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ གསརཔ་བཟོ་ཡོད་

པའི་ གཞི་བསྒྱུར་དང་འཁྲིལ་ སྒྲིག་བཀོད་འབད་ནི་ཨིན།

མི་མང་ཤེས་ཡོན་ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན: ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་

འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ཁུངས་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་དང་ 

གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ དབང་ཚད་བྱིན་ནི།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བྱ་སྒོ་གཙོ་བོ་གཅིག་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༢༥.༡ པའི་ (ཀ) 

པ་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་གོང་དང་དེའི་

ཉེན་ཁ་དང་ འདི་རྩ་མེད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་མང་ལུ་ 

གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་འཇོམས་ཐབས་ལུ་ མི་

མང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་ དང་འདོད་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་འདི་ཨིན།

འདི་ལུ་ ལས་རིམ་ཁག་གཉིས་ཡོད། གོ་རྟོགས་དང་ཤེས་

ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མི་མང་ལུ་གོ་

བ་བརྡ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ བྱ་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་

ལས་རིམ་གྱི་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་ ངན་ལྷད་གདོང་

ལེན་འབད་ནི་ལུ་ མཐར་ཐུག་སའི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན་

མི་ མི་སྡེ་ནང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་བཙུགས་ནི་དང་

ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

ལྷན་ཁག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གསུང་གྲོས: གསོན་ཉམས་ལྡན་

པའི་མཉམ་འབྲེལ།

ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལེགས་བཅོས་འབད་

ནིའི་ནང་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཁོང་རའི་ལག་པ་ལུ་ཡོད་མི་དང་ མི་མང་

གི་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ དབང་ཚད་ཡོདཔ་ལས་ 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནི་ལུ་ ལྷན་ཁག་འདི་ཚུ་ ཁེ་གྱོང་

ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་གསོན་

ཉམས་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་

ཅིག་ཨིན། ཁོང་གིས་ རང་སོའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་

ལུ་ ཚོར་སྣང་གི་ཐོག་ལས་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་

དོན་ལུ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གོང་འཕེལ་

དང་གཙོ་གཞུང་འབད་ཐོག་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ 

ཁག་ཆེ་བའི་གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་  

ཁྲིམས་དང་རང་སོའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ ཉོགས་བཤད་

དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོད་ཉོགས་ཚུ་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་

འབག་ཐོག་ལས་འབྲེལ་སྤྱོད་འབད་ནི་བརྩིས་ཏེ་ ལྷན་ཁག་ཚུ་

དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲགས་བཏང་དགོཔ་འདི་ 

ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། མཉམ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་བཟོ་ནི་འདི་ 

ཕན་ཚུན་བར་ན་གོ་བརྡ་དམ་ཟབ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་

བརྡ་འཕྲོད་འབད་ནི་དང་ ཕན་ཚུན་བར་ན་བློ་གཏད་དང་ཡིད་

ཆེས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཡར་དྲགས་བཏང་ཚུགས་

ནི་ཨིན་མི་འདི་ཡང་ གསུང་གྲོས་འདི་དམིགས་དོན་ཅིག་ཨིན།

ལྷན་ཁག་༩ དང་གཅིག་ཁར་གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ 

འདི་ནང་ གོ་གནས་སོ་སོ་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་༦༦༣ གི་བཅའ་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།47

རྒེད་འོག་ནང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་ : སྤྱི་མཐུན་གྱི་

འགན་ཁུར།

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ དོན་ཆུང་གི་ངན་ལྷད་ཚུ་གལ་མ་ཆེ་མི་དང་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ མི་སྟོབས་དང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཆུ་ཟད་གཏང་མ་དགོཔ་

སྦེ་ འཆར་སྣང་བཀོད་ཡོད་རུང་ མངོན་སུམ་དུ་ ཉིན་བསྟར་

བཞིན་དུ་སྤྱིར་བཏང་གི་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ དོན་ཆུང་བའི་ངན་ལྷད་ཚུ་

གིས་གནོདཔ་ཨིན། གོ་རིམ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཡོད༌མི༌དང་ ས་

གནས་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་

ཁར་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཉུང་ཤོས་ཅིག་སྦེ་ཐོབ་སྤྱོད་

འབད་མི་དང་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་ཚད་གཅིག་

ལས་མེད་པའི་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་

ཀྱི་གནོད་ངན་འདི་ ཚབས་ཆེན་ཅིག་ཨིན། ཞབས་ཏོག་མཁོ་

སྤྲོད་ནང་ ངན་ལྷད་ཞུགས་མི་འདི་གིས་ ཐད་ཀར་དུ་མི་སྤྱང་

ཀ་ གནོད་ཉེན་ཡོད་མི་དང་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་

ལུ་གནོདཔ་ཨིན་མས། རྒེད་འོག་ནང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་

རིམ་འདི་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགས་

པའི་ མི་མང་ལུ་ཡོན་ཏན་དང་མཁོ་ཆས་སྤྲོད་དེ་ ཞབས་ཏོག་

མཁོ་སྤྲོད་འབད་མི་ཚུ་ལས་ འགན་འཁྲི་མཁོ་བཀོད་འབད་

ནི་གི་ དབང་ཚད་སྤྲོད་ནི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན།

མོང་སྒར་དང་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་ རྒེད་འོག་༢༡ ནང་ གོ་བ་

བརྡ་སྤྲོད་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ ས་གནས་

གཞུང་གི་བདག་སྐྱོང་པ་དང་ རྒེད་འོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ ཚོང་ལཱ་

འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་བརྩིས་ཏེ་ མི་ངོ་༣༧༩༧ 

གྱིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཧཱ་དང་

སྤ་རོ་ ཐིམ་ཕུག་ སྤུ་ན་ཁ་ དབང་འདུས་ མོང་སྒར་ ལྷུན་རྩེ་ དེ་

ལས་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་ རྒེད་འོག་བསྡོམས་༧༠ ནང་

ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་

མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་

ལྡན་གྱི་གཞི་བརྟན་ཐབས་ལམ་ཨིན་མི་ དྲང་སྙོམས་དང་དྭངས་

གསལ་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ཞབས་ཏོག་བྱིན་

ནི་ལུ་ འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་དྲན་གསོ་འབད་ཡོདཔ་

ཨིན། ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ (༡) འབྲུག་ལུ་ངན་ལྷད་ཀྱི་མཐོང་

སྣང་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ (༢) ངན་ལྷད་

སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ཤེས་ (༣) ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་

ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་གཙོ་བོ་ (༤) ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་

དང་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ དེ་ལས་ (༥) ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ལས་

བརྟེན་པའི་ཤེས་བྱ་ཚུ་གི་ཐོག་ གསལ་ཞུ་འབད་ཡོད། ལྷག་

པར་དུ་ གསུང་གྲོས་ཀྱི་དམིགས་དོན་གཞན་ཚུ་ཡང་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་ དོགས་

གསལ་འབད་ནི་དང་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ཡོད་

པའི་ འཆར་སྣང་ལས་བརྟེན་པའི་གཤན་ཞུགས་གསལ་ནི་ དེ་

ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཐབས་བྱུས་

དང་ལས་རིམ་ལུ་ བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།

གསུང་གྲོས་དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྷན་

ཁག་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་

འབདཝ་ད་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་མང་ཤོས་ཅིག་གི་

རང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ཧ་གོ་ནི་ལུ་ དགོས་པ་ཡོདཔ་

སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་

ཡར་དྲགས་བཏང་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ འཕྲོ་འཐུད་དེ་རང་ མི་མང་ལས་སྡེ་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་གྲལ་

གཏོགས་འབད་དེ་ གསུང་གྲོས་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ 

ཕན་ཚུན་གཉིས་ལུ་བདེན་ཁུངས་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ གྲུབ་

འབྲས་ཅན་གཅིག་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ཨིན།

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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སློབ་གྲྭ་༣༣ ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷན༌ཚོགས༌ཀྱིས༌ ངན༌ལྷད༌གདོང༌ལེན༌འབད༌ནི༌ལུ༌ ན༌གཞོ

ན༌ཚུ༌གལ༌ཆེ༌ཤོས༌ཅིག༌ཨིནམ༌སྦེ༌ ངོས༌འཛིན༌འབད་ཡོདཔ་

དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ད་ལྟོ་ཡོད་

པའི་བརྩི་མཐོང་ལས་རིམ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ ཁོང་

རའི་བཟའ་ཚང་དང་ སློབ་ཁང་ སློབ་གྲྭ་ ཡུལ་སྡེ་ དེ་ལས་ 

མཐར་ཐུག་ལུ་མི་སྡེ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་

གྲྭ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་ནི་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ: འགོ་ཁྲིདཔ་

གཞོནམ་ཚུ་བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་

གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་ནང་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལས་མཐར་

འཁྱོལ་མི་ ༢༢༦༣ དང་ཕྱད་དེ་ ཁོང་གི་ དྲང་ཁྲིམས་གོང་

ལུ་བཀུར་ནི་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཟློག་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ་པའི་ རྩ་

ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་སྐོར་ལས་ དྲན་གསོ་འབད་ཡོད། ན་

གཞོན་འགོ་ཁྲིདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དང་པ་རང་ ཁོང་རང་

ལས་འགོ་བཙུགས་ ངན་ལྷད་ནང་བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་

སྡོད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ལས་འཛེམ་ནི་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་སྙན་

ཞུ་འབད་ནི་ཚུ་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ཁོང་གིས་ མི་སྡེའི་

ནང་ བསམ་སྤྱོད་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེ་ལུ་

སྐུ་གྱོང་ཐེབས་མི་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་འཁྲི་འབག་ཐོག་

ལས་ ཁོང་ར་གི་ཁོང་ར་ལུ་ཤ་ཚ་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིན། ངན་

ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེདཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་པའི་མི་

ཁུངས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ་ཨིནམ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ སྒྲིང་སྒྲིང་

སྦེ་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་ཏེ་ གཙང་སྦྲག་དང་ཉེན་སྲུང་ ལྡནམ་སྦེ་

ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ མི་སེར་ཚུ་ཡང་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་དགའ་

སྐྱིད་ལྡན་ཏེ་ གཙང་སྦྲགས་དང་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་སྡོད་

ནང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ གོ་འདྲེན་འཐབ་མ་ཚུགས།

ན་གཞོན་ཚུ་གི་སེམས་བཏུལ: སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ངན་ལྷད་གདོང་

ལེན་འབད་ནི།

འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་ འགན་ཁུར་དང་དྲང་བདེན་ཅན་

བཟོ་ནི་འདི་ ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད་པའི་ལམ་སྲོལ་

བཙུགས་ནི་གི་གཞི་འགྱམ་ཅིག་ཨིན། སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ ན་

གཞོན་ཚུ་ དྲང་སྤྱོད་དང་དྲང་བདེན་གོང་ལུ་བཀུར་བའི་ ཡ་

རབས་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་ཅིག་སྦེ་བཟོ་སྟེ་  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་

ཁུངས་ཨིན་པའི་ ཤེས་ཚོར་འབྱུང་བཅུག་ནི་ དེ་ལས་ མ་

འོངས་པའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལེགས་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ འགན་

ཁུར་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མཉམ་རོགས་གཙོ་

ཅན་ཅིག་ཨིན། ན་ཧིང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སློབ་གྲྭའི་དྲང་

སྤྱོད་དང་བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་སྐོར་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་

འབྲས་འདི་གི་ མི་སྡེའི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། བརྟག་

ཞིབ་འདི་གིས་  བསམ་ཞིབ་དང་ སླར་ལོག་ལམ་སྟོན་ དེ་

ལས་ ཤུགས་སྣོན་འབད་དགོཔ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ལྷུན་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་དང་ སྟག་མོ་ཆུ་འབྲིང་རིམ་

སློབ་གྲྭ་བར་མ་ ཡ་དི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ དགྲ་མེད་

རྩེ་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་

སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ ཀུན་གྲུབ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ གསར་

སྤང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ལུ་ཡོད་པའི་

བལ་གླིང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ དེ་ལས་ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་

གི་ མན་ཌལ༌སྒང༌འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ༌ཚུ༌གི༌ སློབ༌དཔོ

ན༌དང༌སློབ༌ཕྲུག༌ཚུ༌དང༌གཅིག༌ཁར༌ སྙན༌ཞུའི༌དུས༌ཚོད༌ནང༌ 

གྲོས༌བསྟུན༌ཞལ༌འཛོམས༌འབད༌དེ༌ཡོད། ད་ལྟོ་

ཚུན་ འདི་བཟུམ་མིའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ 

དོན་ཚན་༣ པ།
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ཁེ་དབང་གི་གནས་ཚུལ་བརྗེ་སོར་འབད་ཐོག་ལས་གྱོས་ངན་

དང་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ལུ་སྐྱོན་ཞུགས་འབད་ནི་ ཁ་འབག་

ནང་དོག་ ཁ་མཐུན་ཐོག་ལས་རིན་བཀོད་འབད་ནི་ དགའ་དམ་

གྱི་སྐྱོང་བཞག་དོན་ལུ་ བཅའ་ཡིག་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་ལག་ལེན་

མ་འཐབ་པར་བཞག་ནི་ དབང་ཚད་སྤྲོད་ཐོག་ལས་ཁ་འབག་

གི་ལཱ་གཞན་ལུ་འབད་བཅུག་ནི་ བཟོ་བཀོདཔ་དང་ཁ་འབགཔ་

མགུ་མཐུད་རྐྱབ་མི་ དེ་ལས་ དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བརྫུན་

མ་བཟོ་མི་བརྩིས་ཏེ་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ངན་འཐབ་

ཚུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མངོན་གསལ་བརྡ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

བདེ་སྲུངཔ (དགའ་སྐྱིད་སྲུང་མི་) : མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་མི་

སྟོབས་བཟོ་ནི།

བདེ་སྲུང་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ མི་

དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཐུགས་རྒྱ་ཆེ་ས་

ལས་གནང་སྟེ་བརྩམས་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེའི་

འགན་དབང་ཚུ་ཡང་ (༡) མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཡར་རྒྱས་དང་བདེ་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་བློ་

སྟོབས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དང་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ བརྩི་

མཐོང་ཐོག་ལས་ངོ་རྐྱང་ཚུ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ (༢) མི་སྡེ་

ནང་ལུ་ སྡེ་ཚན་དང་མི་སྡེ་གཅིག་གི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིནམ་

སྦེ་ ཡུལ་སྡེ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ དེ་ལས་ མཐུན་ལམ་ལུ་

ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ དེ་ལས་ (༣) མི་ཚེ་གཅིག་གི་

འཐུས་མི་འབད་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་

ཚུ་འབད་ནི་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲགས་བཟོ་ནི་ཚུ་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོདནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བདེ་སྲུངཔ་༣༥༤ 

དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བར་འཐབ་ཚུགས་ཅི། བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་

ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་

ཚུགས།  མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལས་མཐར་འཁྱོལ་མི་རེ་རེ་གི་ 

ལེགས་བསྒྱུར་བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ དད་དམ་གཙང་

མའི་སྒོ་ལས་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ཁ་བཀོད་བྱིན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱད་རིག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་གི་ གོམས་

འདྲིས་ལས་རིམ : བཟོ་བཀོདཔ་གི་ལཱ་འབད་ཐངས་ལེགས་

བཅོས།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་གསར་བཙུགས་

འབད་ཡོད་པའི་ བཟོ་བཀོདཔ་འོགམ་༣༣ དང་བཀོད་དཔོན་

༤ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་༡ དེ་ལས་ བཟོ་བཀོདཔ་

༥ བརྩིས་ཏེ་ ཁྱད་རིག་གི་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་

༤༣ དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ཡོད། གནད་དོན་

ཞིབ་འཇུག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ལཱ་གཡོག་ནང་ 

ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ལུ་

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་ འབད་བརྩོན་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་

མཉམ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡའི་ཤེས་ཡོན་བྱིན་ཏེ་

ཡོདཔ་དང་ ཁོང་ལུ་ མི་སེར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་སྦོམ་

སྦེ་ གྱོང་རྒུད་ཕོག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་དེ་ཡོད། བཟོ་

རིག་གི་ལཱ་ལས་བརྟེན་ བཟོ་བཀོདཔ་ཚུ་གི་ མ་དངུལ་འབོར་

ཆེ་ཏོག་ཏོ་གི་ནང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ འདི་ནང་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ཐབས་ལམ་

ཚད་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་མེདཔ་ལས་ ཁོང་རང་གི་མ་ཚད་ 

ཁོང་གི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་ཡང་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་ལུ་བྱ་སྟབས་

མ་བདེཝ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ འཕྲལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་

ལུ་བལྟ་སྟེ་ བྱ་ངན་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་མི་འོང་། མི་

མང་གི་ བཟོ་བཀོདཔ་ཚུ་ངན་ལྷད་ཅན་ཨིནམ་སྦེ་ འཆར་སྣང་

བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག

དོན་ཚན་༣ པ།
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འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་དགྲ་སྦོམ་ཤོས་ཚུ་

གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལུ་གནོད་ཉེན་སྦོམ་བརྐྱབ་ཨིན། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མ་འོངས་པའི་བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་དང་གཅིག་

ཁར་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ཨིནམ་དང་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ ཐུགས་

ཀྱི་དགོངས་དོན་བཟང་པོ་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་གནང་

ཡོད་པའི་ལས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ གུས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལས་

གྲལ་གཏོགས་འབད་ཚུགས་མི་འདི་གིས་ སྐལ་བ་བཟང་ཡི།

མཁོ་སྒྲུབ་ལུགས་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་སྦྱོང་བརྡར : ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར།

མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་བསྟར་འཆར་

དངུལ་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་༤༠ ལས་༤༥ དེ་ཅིག་བཞགཔ་ཨིན། 

གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་

བསྟུན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ འཆར་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་

ཚུ་ཡང་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོད་རུང་ འབྲེལ་ཡོད་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་

སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ ངན་

ལྷད་འབྱུང་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོཝ་ཨིན།  མི་མང་

མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ ཟད་འགྲོ་གང་ཉུང་བཏང་སྟེ་ དོན་སྨིན་དང་

འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ མཐར་

ཐུག་ལུ་མ་དངུལ་གྱི་རིན་ཐང་འཐོབ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་

ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་

སྡེ་ནང་ ཉིན་གྲངས་༥ གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ལུགས་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་

གྱི་སྦྱོང་བརྡར་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། སྦྱོང་བརྡར་གྱི་

དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་རང་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་གྲལ་གཏོགས་

ཡོད་པའི་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་ ཁྱད་རིག་དང་རིག་རྩལ་ དེ་ལས་ 

འགན་ཁྲི་ཡར་དྲགས་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་ 

སྦྱོང་བརྡར་འདི་ནང་སློབ་ཚན་གཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ད་ལྟོ་

མཐུན་དང་ རྒྱུན་བརྟན་ ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ ཡར་རྒྱས་

གཏང་ནི་གི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཟང་པོ་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ 

འགན་ཁུར་རྩ་ཅན་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་

ནི་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་མཐུན་དང་ རྒྱུན་བརྟན་ ཉེན་

སྲུང་ དེ་ལས་ ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་རུང་ མི་

མང་གི་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལས་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་

ཏེ་ཟུར་མི་འདི་ ཚ་གྱང་སྦོམ་སྦེ་ལང་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཅིག་

ཨིན་མས། ངན་ལྷད་འདི་ མི་སྡེ་ནང་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་

སྦེ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིནམ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱིས་ མི་

མང་གི་བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཚད་

གཅིག་ལས་མེད་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན། ངན་

ལྷད་གདོང་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་

ལས་ལྷག་ ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་སྦོམ་ཡོད་མི་དང་ སྐྱིད་

སྡུག་ དེ་ལས་ “ཁྱད་མེད་བཞག་ད” ཟེར་བའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་

གི་ ངན་ལྷད་བཟློག་ཐབས་བསྒྲིག་ནི་ལུ་ གདོང་ལེན་སྦོམ་

གཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ ངན་

ལྷད་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་མེན་པར་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་བྱ་མ་འཐབ་མི་

ཚུ་གི་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་སྡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས།

རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་འདི་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཨིན་

པའི་དཔའ་ཉམས་བཏོན་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ གནས་

བཞིན་ཡོད་མི་དང་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་གདོང་ལེན་ཚུ་ ཚ་གྱང་

འབག་སྟེ་ རང་བཞིན་གྱིས་དང་ལེན་འབད་དགོ རང་བཞིན་

གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེན་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནི་འདི་འཇམ་

ཏོང་ཏོ་ཨིནམ་དང་ མི་མང་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བདའ་མ་

ཟུན་པའི་ ལས་སྡེ་དང་ཡུལ་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་

དུ་ དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད་དང་མི་མང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཨར་རྐུན་

ཤོར་བའི་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་དང་ལེན་འབད་ནི་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོས་

ཅིག་ཨིན། ཕྱིའི་དགྲ་ཚུ་ངོ་ཤེས་ཚུགསཔ་ལས་ གདོང་ལེན་

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

52

བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ “ང་གི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་བྱ་མི་འཐབ་ནི་དང་ 

གཞན་གྱི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་བྱ་འཐབ་རུང་ འདི་ལུ་བཟོད་བསྲན་

མི་བསྐྱེད” ཟེར་གསུངས་མི་འདི་བསྐྱར་ལོག་འབད་དེ་འདུག

ཁས་བླངས་ཀི་དེབ་འདི་ མི་མང་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་

སྤྱི་ཚེས་༩ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་དང་

བསྟུན་ ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ས་ཁོངས་དང་ བརྒྱ་འཁོར་ཚོད་

བསྲེ་ཁྲོམ་ དེ་ལས་ གླུ་གར་སྤྲོ་སྟོན་ཁང་གི་གདོང་ཁར་བཞག་

ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་བདུན་ཕྲག་

དང་བསྟུན་ སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལས་༡༧ ཚུན་ ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་

ས་ཁོངས་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་བཞག་ཡོདཔ་

ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ ཡོངས་

བསྡོམས་ཀྱི་ མི་ངོ་༣༥༤ གི་ ངན་ལྷད་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་བར་

འོང་ཡོདཔ་ཨིན། པར་རིས་༣.༡ ནང་ལུ་ ཁས་བླངས་འབད་

ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་བདུན་ཕྲག་དང་བསྟུན་ 

ཤེས་རིག་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་ཡང་ བརྩི་བསྲུང་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ ལྕང་སྒང་ཁ་དང་ལུང་བསྟན་ཟམ་པ་འབྲིང་རིམ་

ཚུན་ཚོད་ མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་༦༦༡ སྦྱོང་བརྡར་འབད་དེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ གི་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་

དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་བདུན་ཕྲག་བརྩི་སྲུང 

: ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འདུ་ཤེས་གཅིག་

མཐུན་བཟོ་ནི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ གི་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་དང་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་བདུན་ཕྲག་འདི་ “ངན་

ལྷད་ལུ་ད་ལྟོ་ལས་རང་གདོང་ལེན་འབད” ཟེར་བའི་ དོན་ཚན་

ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལུ་ ལས་རིམ་མ་འདྲཝ་ལེ་

ཤ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། “འབྲུག་ལུ་ ངན་ལྷད་མེདཔ་

བཟོ་ནིའི་ལམ” ཟེར་བའི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ སྦྱར་ཡིག་འགྲན་

བསྡུར་དང་འགྲེམས་སྟོན་འབད་ཡི། མི་མང་གིས་ ངན་ལྷད་

ལུ་རང་སོའི་བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་

བཀག་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ དེ་ལས་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནི་ནང་ མི་མང་གི་བཅའ་མར་གཏོགས་

ཐབས་ལུ་ “ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་ཁས་བླངས་སྐུལ་

བསྒྲགས” འགོ་བཙུགས་ཅི།  ཁས་བླངས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་

དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འབྱུང་རྐྱེན་གཅིག་ དྲང་

སྤྱོད་དང་དྲང་བདེན་གྱི་གནས་ཚད་སྐྱོ་དྲགས་ ཡང་ན་ མེད་

མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། མང་

ཤོས་ཅིག་གིས་ ངན་ལྷད་ལུ་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་

མི་འབད་ནི་ལུ་ ཁས་བླངས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་ཚུ་

གིས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་ གོ་གནས་ཅན་ཚུ་

ལས་སྲིད་དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་དགོ་མི་དང་ མི་མང་གི་བློ་སྟོབས་

བསྐྱེད་དེ་ སྤྱི་རུབ་ཐོག་ལས་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་

ཅི། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཁས་བླངས་ཚུ་གི་ ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་

བསྲན་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོན་ཡོདཔ་དང་ མི་དབང་མངའ་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།53

སུ་འབབ་པའི་གཞུང་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་མེནམ་བཟོ་སྟེ་ 

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ལས་ཡང་འགལཝ་

ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་

ཅན་གྱི་སྲིད་ཚོགས་དང་སྲིད་དོན་པ་ ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་གཞུང་ 

དེ་ལས་ བག་ལྷོད་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་ཚུ་བཟོད་མི་ཚུགས། སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༣ གི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་སྐབས་ འགོ་ཐོག་

སྲིད་ཚོགས་གསརཔ་༣ འཐོན་ཡི། བཙག་འཐུ་ནང་ སྲིད་

ཚོགས་མངམ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་འདི་གིས་ འདོད་

ཤུགས་ཐོག་ལས་སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་འཐབ་

སྲིད། འདི་གིས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དགག་བཤེར་འབག་འོང་

ནིའི་ནུས་པ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལས་ སྲིད་

ཚོགས་དང་ངོ་རྐྱང་གི་མཐའ་དོན་གཙོ་བོ་སྟོན་ཏེ་ “ཨིན་ཅིག་

མིན་ཅིག” རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་དགོ་པའི་སྲོལ་ངན་པ་ཚུ་ཡང་འབྱུང་

བཅུག་འོང། འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ནང་ དམངས་

གཙོའི་སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་དང་ འདི་གི་གནས་

གོང་དང་ཉེན་ཁ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ (བཙག་འཐུའི་

དུས་ཚོད་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་) མི་མང་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཤེས་

ཡོན་བྱིན་ནི་དང་ དེ་ལས་ རྣམ་དག་གི་སྲིད་དོན་མཁོ་མངག་

འབད་ནི་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་དགོཔ་འདི་ ཧ་ཅང་

གི་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་བའི་སྐབས་ 

བཙན༌བསྐུལ༌དང༌ནང༌གསུག༌ དེ༌ལས༌ མཐུན༌ལམ༌གྱི་དབང་

ལུ་ཐལ་ནི་མི་འོང་ཟེར་ གོ༌བརྡ༌སྤྲོད༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌ རྒྱང༌མཐོང༌གི་

ལས༌རིམ༌གཉིས༌བཟོ༌ཡོདཔ༌དང༌ “ངན༌ལྷད༌ཀྱི༌ང༌བཅས༌ག

༌ར༌ལུ༌གནོདཔ༌ཨིན༌” ཟེར༌བའི༌ བརྗོད༌དོན༌ཐོག༌ལུ༌ བཟོ

༌ཡོད༌པའི༌གོ༌བ༌བརྡ༌སྤྲོད༌ཀྱི༌གློག༌བརྙན༌འདི་གིས་ 

ངན༌ལྷད༌ཀྱི༌གནོད༌པ༌ལེ༌ཤ༌ཡོད་མི་ཚུ་དང་ སྤྱི༌རུབ༌ཐོག༌ལས

༌གདོང༌ལེན༌འབད༌དགོ༌པའི༌ ཞུ༌བསྐུལ༌འབདཝ༌ཨིན། གློ

ག༌བརྙན༌ཚུ༌འབྲུག༌རྒྱང༌བསྒྲགས༌ལས༌འཛིན༌གྱི༌ 

རྒྱང༌མཐོང༌ཐོག༌ལས༌ རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

སློབ་གྲྭ་བར་མ་ ལྕང་ཟམ་ཏོག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ དེ་

ལས་ སྤ་རོ་ ཨུཏྤལ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ལས་ སློབ་ཕྲུག་༥༨ 

གི་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ ཆུ་ཚོད་འཁོར་

ལོའི་ས་ཁོངས་ནང་ “ངན་ལྷད་གདོང་ལན་འབད་ནི་གི་ཁས་

བླངས་ཀྱི་ སྐུལ་བསྒྲགས” དང་གཅིག་ཁར་ ལམ་སྲོལ་ལས་

རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལྕང་སྒང་ཁ་འབྲིང་རིམ་སློབ་

གྲྭ་བར་མ་ལས་ ན་གཞོན་ཁས་བླངས་པ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་

ཀྱི་སྐོར་ལས་ རང་སོའི་བསམ་འཆར་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཡོདཔ་

དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འབྱུང་རྐྱེན་དང་གནོད་ངན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁྲབ་

སྟོན་སྟོན་ཡི། འདི་བཟུམ་མའི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་དམིགས་དོན་

འདི་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་འགན་

ཁུར་ཡོདཔ་སྦེ་ཚོར་སྣང་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་གི་དོན་ལུ་ ཁོང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

བརྒྱུད་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས : བརྡ་བརྒྱུད་དང་མི་མང་གི་མཉམ་

འབྲེལ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནི།

བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་དང་ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་བརྩི་མཐོང་དང་ བཅའ་ཡིག་ དེ་ལས་ 

ཐབས་ལམ་ཚུ་ མི་མང་ལུ་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ཤེས་ཡོན་བྱིན་

ནི་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་གི་

དོན་ལུ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་གཅིག་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

འཕྲལ་རང་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་

ནི་གི་དོན་ལུ་ འགོ་དཔོན་གཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན།

བརྡ་འཕྲིན་གནས་ཤོག་གསར་བཟོ་དང་ མི་མང་གོ་བརྡ་སྤྲོད་

ལེན :  མི་མང་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི།

སྲིད་དོན་དང་བཙག་འཐུ་ལས་བརྟེན་པའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ སྐབས་

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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༌དང༌བསམ༌སྤྱོད༌ལས་ཚོགས་ཀྱི༌ལམ༌སྲོལ༌དེ༌ལས༌ངན༌ལྷད༌བ

ཀག༌སྡོམ༌གྱི༌སློབ༌ཚན༌ཚུ༌ཡོད། ལས༌རིམ༌འདི༌སྤྱི༌ལོ༌༢༠༡༡ 

སྤྱི༌ཟླ༌༡༢ པའི༌སྤྱི༌ཚེས༌༩ རྒྱལ༌སྤྱི༌ངན༌ལྷད༌བཀག༌སྡོམ༌གྱི༌ཉི

ནམ༌བརྩི༌སྲུང༌དང་འབྲེལ་གཞུང༌འབྲེལ༌དུ༌འགོ༌འབྱེད༌འབད༌ཡི། 

རང༌སོའི༌ལས༌སྡེ༌ནང༌སྦྱོང༌ཚན༌ཚུ༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌ཚུག

སཔ༌བཟོ༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌ལས༌རིམ༌དང༌འབྲེལ༌བའི༌མི༌ངོ༌དང༌ 

ཕན༌སྒྲིག༌འབད༌མི༌མི༌ངོ༌ཚུ༌ལུ༌ གོམས༌འདྲིས༌ཀྱི༌སྦྱོང༌བརྡར༌ཚར

༌གསུམ༌འབད་ཚར་ཡི།

སྦྱོང༌ཚན༌འདི་གོ༌བརྡ༌སྤྲོད༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌ རྡ༌དོན༌ཡིག༌ལེབ༌༥༠༠༠ 

ལྷག༌ཙམ༌ཅིག་དང༌ལས༌རིམ༌འགོ་འདྲེན་པའི་ལག༌དེབ༌༢༤༥ 

དེམ༌ཅིག༌ པར༌བསྐྲུན༌འབད༌དེ༌བཀྲམ་སྤེལ་འབད་

ཡོདཔ༌ཨིན། སྙན༌ཞུ༌གི༌དུས༌ཚོད༌ནང༌ ལྷན༌ཁག༌༤ དང༌ 

རྩ༌ཁྲིམས༌ཅན༌གྱི༌འདུས༌ཚོགས༌༢ དེ༌ལས༌ རང༌སྐྱོང༌ལས༌སྡེ༌༩ 

འི་ནང་ལས་ ལས་བྱེདཔ་༢༧༤༩ གིས༌སྦྱོང༌བརྡར༌འབད༌དེ༌ཡོད།

སྦྱོང༌ཚན༌འདི་ འོས༌འཚམས༌ལྡན༌པའི༌དུས༌ཚོད༌ཅིག༌ནང༌ 

ཡར༌སེང༌འབད༌དགོཔ༌ཡོད། ལྷན༌ཚོགས༌ཀྱིས༌འབྲེལ༌ཡོད༌

གཙུག༌སྡེ༌ཚུ༌དང༌གཅིག༌ཁར༌མཉམ༌འབྲེལ༌འབད༌ཐོག་ལས་ 

ལས༌སྡེ༌གཞན༌ཚུ༌ནང༌ཡང༌ ལས༌རིམ༌འདི༌གཞི༌བཙུགས༌འབད

༌ནི༌ཨིན།

དྲང༌སྤྱོད༌ཀྱི་ལས༌རིམ༌: ན༌ཚོད༌གཞོན༌པའི༌སྒང༌ལས་འཐོབ་ནི།

ངན་ལྷད་ཀྱི་མི་སྡེ་ནང་ དམ་ཚིག་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་

ཚུ་ ཉམས་འགྱོ་བའི་བརྡ་ཚོན་སྟོནམ་ཨིནམ་ལས་ ཡུན་བརྟན་

ཅན་གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཙོ་བོ་ཅིག་ 

བརྩི་མཐོང་གི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ སྤྱོད་ལམ་

ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ནི་འདི་ཨིན། གནས་ཚད་མཐོ་བའི་ དམ་

ལྷག༌པར༌དུ༌ ངན༌ལྷད༌ཀྱི༌གདོང༌ལེན༌འབད༌ཐབས་ལུ༌ མི༌མ

ང༌གི༌སྤྲོ༌ཤུགས༌བསྐྱེད༌བཅུག༌ནི༌གི༌དོན༌ལུ་མི༌དབང༌མངའ༌བད

ག༌རྒྱལ༌པོའི༌སྐུ༌པར༌མཐའ༌སྐོར༌ཏེ༌ མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་

གསུང༌མི༌ “ང་གི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་བྱ་མི་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་

གྱི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་བྱ་འཐབ་རུང་ འདི་ལུ་བཟོད་བསྲན་མི་བསྐྱེད” 

ཟེར་བའི་ ཞལ༌བཀོད༌ བཀོད་ཡོད༌པའི༌ངོ༌རྒྱན༌༡༠༧༠༠ 

མི༌མང༌ལུ༌བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ༌ཨིན།

སྤྱོད༌ལམ༌བསྒྱུར༌བཅོས༌ཀྱི༌ལས༌རིམ: 

མཐར༌ཐུག༌ངན༌ལྷད༌བཀག༌སྡོམ༌གྱི་ཐབས༌ཤེས།

སྤྱི་གཡོག༌ནང༌ ཡོངས༌འབྲེལ༌ཐོག༌ལས༌ཀུན༌སྤྱོད༌དང༌དྲང༌སྤྱོད

༌འཛིན༌སྐྱོང༌འབད༌ནི༌གི༌སྦྱོང༌བརྡར༌ལས༌རིམ༌: གཙང༌དག༌ཅན༌

གྱི༌ཞི༌གཡོག༌ལམ༌ལུགས༌བཟོ༌ཐབས།

རྒྱལ༌གཞུང༌ཞི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚོགས༌དང༌རྒྱལ༌གཞུང༌འཛི

ན༌སྐྱོང༌སློབ༌སྡེ༌དེ༌ལས༌ངན༌ལྷད༌བཀག༌སྡོམ༌ལྷན༌ཚོགས

༌གསུམ༌གྱི་མཉམ༌འབྲེལ༌ལས༌རིམ༌འདི༌ སྤྱི༌ལོ༌༢༠༡༡ 

ལུ༌ གཞི༌བཙུགས༌འབད༌ཡི། སྤྱོད༌ལམ༌བསྒྱུར༌བཅོས༌

ཀྱི༌ཤེས༌རིག༌ཐབས༌བྱུས༌འདི༌ ཞི༌གཡོག༌ལམ༌ལུགས༌ག

ཙང༌དག༌བཟོ༌ནི༌དང༌ དྲང༌སྤྱོད༌དང༌དྲང༌བདེན༌ དེ༌ལས༌ 

ཁྲིམས༌ལུགས༌གོང༌ལུ༌བཀུར༌བའི༌ དྲན་ཚོར༌ཅན༌གྱི༌ཞི༌གཡོག

པ༌བཟོ༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌ཨིན།ལས༌རིམ༌འདི༌ཡང༌རྒྱལ༌ཡོངས༌ངན༌ལྷ

ད༌བཀག༌སྡོམ༌ཐབས༌བྱུས༌གནད༌དོན༌༡༠.༦པ༌དང༌རྒྱལ༌ཡོངས༌

ཚོགས༌འདུ༌གིས༌རྒྱལ༌གཞུང༌ཞི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚོགས༌ཀྱི༌ཞི༌གཡོག

༌པའི༌ཀུན༌སྤྱོད༌རྣམ༌གཞག༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌དགོཔ༌སྦེ༌ ཚོགས༌

ཐེངས༌གཉིས༌པའི༌ནང༌གྲོས༌ཆོད༌གནང༌མི༌དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌ཨིན།

ཡོངས༌འབྲེལ༌ཐོག༌ལས༌བཟོ༌ཡོད༌པའི༌ལས༌རིམ༌ནང༌ཀུན༌སྤྱོད

དོན་ཚན་༣ པ།
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རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་ ལེགས་སྦྱར་བ་བགྲེསཔ་ ཤྲི་

ག་ནེཤ་པྲ་སཏ་བག་ག་རི་གི་ འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སྡེ་

ཚན་གྱིས་སློབ་སྟོན་ཐོག་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣ གི་རིང་ འགྲོ་

བ་མིའི་བརྩི་མཐོང་གི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ཞལ་འཛོམས་འདི་ “ཁྱོད་ག་ཨིན་ན” དང་ “ཁྱོད་ག་ཅི་

འབད་ནི་ཨིན་ན” གི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་དང་ གསུང་གྲོས་

འདི་ ཆེད་དུ་བཀོད་ཡོད་པའི་བརྩི་མཐོང་གང་རུང་ ཡང་ན་ 

“འབད་ཆོགཔ” དང་ “མ་ཆོག་པའི” སྐོར་ལས་མེན། སྤྱིར་

བཏང་འགྲོ་བ་མིའི་ གཞི་རྩ་ཚུ་ ང་བཅས་ར་གིས་ དབྱེ་

ཞིབ་དང་གསུང་གྲོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་གཞི་ཚུ་བཀོད་ཅི།

ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་

བཟུམ་མའི་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཤུགས་སྣོན་འབད་ཡོད། ཞལ་

འཛོམས་ནང་ གཞན་འགྲོ་བ་མི་དང་གཅིག་མཐུན་སྦེ་སྡོད་དགོ་

པའི་སྐོར་ལས་དང་ ཡ་རབས་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཐབས་

དང་ མཐར་ཐུག་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་འགྲོ་བ་མིའི་འགྲོ་ལུགས་ལུ་ཕན་

ཐབས་ གོ་བ་བརྡ་ལོག་ཐོག་ལས་ལེན་ཡོད་མི་དང་རྒྱབ་ཁར་

བསྐྱུར་བཞག་ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་མིའི་བརྩི་མཐོང་དང་ བློ་གཏད་

དང་གུས་ཞབས་ བརྩེ་བ་ གཅེས་སྐྱོང་ ལམ་སྟོན་ གུས་བཀུར་ 

སྙན་གྲགས་ བཀའ་དྲིན་བསམ་ནི་ལ་སོགས་པའི་བརྩི་མཐོང་

ཚུ་ དང་དུ་བླངས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བསྐུལ་འབད་དེ་ཡོད། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་མ་ཚད་པར་ འབྲུག་གི་

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་

ཚོགས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་བཙུག་

ལག་སློབ་སྡེ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ རྒྱལ་གཞུང་

གསོ་བའི་ཚན་རིགས་སྤེལ་ཁང་ ལྕང་སྒང་ཁ་འབྲིང་རིམ་

སློབ་གྲྭ་བར་མ་ ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ 

ཚིག་དང་བཟང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲང་སྤྱོད་ཚུ་དགོཔ་ལས་

བརྟེན་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སྐྱེད་བཏང་ནི་དང་ རང་

གི་རང་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི་ གཞན་ལུ་གུས་ཞབས་འབད་

ནི་ དེ་ལས་ རང་སོའི་ལས་འགན་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནི་གི་

དོན་ལུ་ ལྕང་སྒང་ཁ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ མཉམ་

རོགས་གྲོགས་རམ་སྦྱོང་བརྡར་སྡེ་ཚན་གྱི་ འཐུས་མི་སློབ་ཕྲུག་

དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་

གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། སློབ་དཔོན་དང་

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་དང་ དེའི་ཕན་གནོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་

ཡང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་ཅི། མཉམ་འབྲེལ་ལས་རིམ་འདི་ ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་

དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་བཙུགས་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་

བསྐྱེད་མི་གི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལས་སྣ་ཐེབས་

ཅིག་མེན། ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ སློབ་དཔོན་ཚུ་

གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ ཉིན་གྲངས་༣ གི་རིང་

ལུ་ འགྲོ་བ་མིའི་བརྩི་མཐོང་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་

གཏོགས་ཅི། སློབ་གྲྭ་གི་འགོ་འཛིན་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་

སྐྱོང་སློབ་སྡེ་གི་མདོ་ཆེན་གྱི་ (རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་

གི་སློབ་ཚན་ཚུ་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་ཚན་མཉམ་སྡེབ་འབད་ནི་

ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ལྟ་ནི་ལུ་) རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ འགྲོ་

བ་མིའི་བརྩི་མཐོང་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོད།

བཅུད་དོན་གཙོ་བོ : འགྲོ་བ་མིའི་བརྩི་མཐོང་ཚུ་ ཡར་དྲགས

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༥ ལས་

༧ ཚུན་ བློ་གཏད་དང་སྙིང་རྗེ་ མཉམ་ཆུང་ དེ་ལས་ བརྟེན་

འབྲེལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ འགྲོ་བ་མིའི་བརྩི་མཐོང་ཚུ་ཉམས་སུ་

ལེན་མི་ རྒྱ་གར་ ཀཱན་པུར་གྱི་ ཧཀྲ་ཀོཊ་བཀྲ་ལར་འཕྲུལ་

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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ལུ་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཨིནམ་ལས་ འཕྲོ་འཐུད་དེ་རང་ 

གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་མིན་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་

ཨིན། གནས་ཚད་མཐོ་བའི་ བཟང་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་གོང་དུ་

བཀུར་བའི་ མི་མང་ལས་གཡོག་བཟོ་ནི་འདི་ གཙུག་སྡེ་(ཁྲིམས་

བཟོ་ལྷན་སྡེ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ ཆོས་སྡེ་གཙུག་སྡེ་ རྩ་

ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ ས་གནས་གཞུང་ ལས་འཛིན་དང་

དངུལ་སྡེ་གཙུག་སྡེ་ སློབ་སྦྱོང་གཙུག་སྡེ་ དམག་སྡེ་ དེ་ལས་ 

སྲིད་ཚོགས)ག་ར་གི་འགན་དབང་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ 

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་གཞི་རྩ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཙུག་སྡེ་

ག་ར་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ འགན་ཁུར་

སྦོམ་སྦེ་འབག་དགོཔ་ཨིན། བཟའ་ཚང་ཚུ་མི་སྡེ་བཟོ་མི་ཅིག་

ཨིན་ལས་ དྲང་བདེན་དང་དྲང་སྙོམས་ དེ་ལས་ འགན་ཁུར་ཅན་

གྱི་མི་སྡེ་བཟོ་ནི་ནང་ གལ་ཆེ་བའི་འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་ཡོད།

མཇུག་རང་ དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་

ནི་གི་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཚོར་སྣང་དང་རྒྱུད་

ཆད་མེད་པར་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་དང་དེའི་

གཞི་རྩ་ དེ་ལས་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་རང་གཤིས་སུ་བཙུགས་

ནི་དང་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་ནི་ཚུ་ འགན་ཁུར་ཁག་ཆེཝ་

ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་མི་མང་ལུ་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ

སྔོན་འགོག་ལས་གཡོག

ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན: ཁག་ཆེ་

བའི་བསྐྱར་ཞིབ།

རྒྱབ་རྟེན།

ངན་ལྷད་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་འདི་ 

བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ “དགག་བཤེར་དང་ཚད་

མཉམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་ རྐྱེན་དང་བསྟུན་རྐྱངམ་

འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོའི་ལྟེ་བ་ལས་ངོ་ཚབ་ཚུ་

གིས་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་དང་ དེའི་མངའ་འོག་གི་

སྤེལ་ཁང་ཚུ་གིས་ འབྲུག་པའི་མི་སྡེ་དང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་གཞི་

རྩ་ཡར་དྲགས་གཏང་ཐབས་ལུ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་འགན་ཁུར་

འབགཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ཡང་ ལས་རིམ་

ནང་ངེས་པར་དུ་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད།

བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ འགག་གསར་དྲག་ཤོས་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་

རྟགས་མ།

གསར་སྤང་ འཇིགས་མེད་གླིང་ རྒྱལ་གཞུང་འགག་སྡེ་སྦྱོང་བརྡར་

སྤེལ་ཁང་གི ཁྲིམས་སྐྱོང་གི་ཕོ་མོ་སྒྲིང་སྒྲི་དང་བཟང་སྤྱོད་དང་

ལྡནམ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ འགག་གསར་དྲག་ཤོས་ལུ་ རྟགས་མ་

བྱིན་ནིའི་སྲོལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ རྟེན་གཞིའི་མ་དངུལ་སྦེ་དངུལ་ཀྲམ་ ༢༥༠༠༠ གནང་ཡི།

མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ རིམ་

གྱིས་སྦེ་ ངན་ལྷད་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་

ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ནི་ཨིན ད་ལས་ཕར་  ཞལ་

འཛོམས་འགོ་འདྲེན་དང་ གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་ གྲོས་

བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་ཡོངས་ཁྱབ་བརྡ་དོན་གྱི་ཅ་དངོས་

གསར་བཟོ་འབད་ནི་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གྱི་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན། སྤྱིར་

བཏང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་ཚུ་ལས་ ངན་ལྷད་གྱི་འགྲོས་

དང་གནས་གོང་ ཉེན་ཁ་ དེ་ལས་ མི་མང་གི་གཞི་རྟེན་

འགན་ཁུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཆར་གཞི་དང་

སྲིད་བྱུས་ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

གྲོས་བསྟུན་དང་སྤྱོད་ལམ་བསྒྱུར་བཅོས་ལས་རིམ་ཚུ་ ཕུགས་

དོན་ཚན་༣ པ།
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ཐབས་བསྒྲིག་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུ་དཔུང་

གྲོགས་ཀྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ མཁོ་གལ་བཀོདཔ་

ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ཡོད་

པའི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་

ནང་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡནམ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་ དོན་ཚན་འདི་ཚུ་འཁོད་དེ་ཡོད།

དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་གཞུང་ལུགས་

ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལུ་ འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་བསྒྲུབས་ཡོད་

པའི་གཞུང་གི་ “འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་བདེན་ དེ་ལས་ ངན་

ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད” པའི་ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་འདི་ནང་ 

གནད་དོན་གཞན་ཡང་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ བདག་སྐྱོང་གི་རིམ་

ལུགས་ཚུ་ནང་ ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་དང་སྤྱི་རུབ་ཐོག་

ལས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ རེ་བ་བསྐྱེད་ཅི། དེ་

བཟུམ་མིའི་སྲིད་དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་ཚུ་ དངོས་སུ་ལག་ལེན་

འཐབ་པའི་བརྡ་མཚོན་ལུ་ བློན་ཆེན་གྱིས་ “ང་བཅས་ཀྱིས་ 

ངན་ལྷད་ཀྱི་དབྱེ་བ་གང་རུང་འཐབ་མི་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེདཔ་

དང་ ལོ་ངོ་ལྔའི་ནང་འཁོད་ལུ་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་

དང་རྩ་མེད་གཏང་ནི་ལུ་ཐབས་ཤེས་སྒྲིག་ནི་ཨིནམ་པའི་ཁར་ 

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བློན་པོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ རང་སོའི་

ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ངན་ལྷད་མེདཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་

བསྐྱེད་ནི་” ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བསྒང་ ངན་ལྷད་

འདི་མངོན་སུམ་དུ་ གདོང་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་འཚོར་སྣང་

དང་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དུས་ཚོད་

ནང་འཁོད་ གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ཚུགས་ནི་བཟུམ་སྦེ་མཐོང་ཅི།

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་ སྲིད་དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་འདི་ དཀོན་དྲགས་ཅིག་ཨིན་

ཅིག་ ངན་ལྷད་འབྱུང་མི་ཅིག་འགུར་མར་ཕབ་འབད་དགོཔ་དང་  

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་གིས་ རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱི་ངན་

ལྷད་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་བཀག་ཐབས་ལུ་ དགོངས་ཡང་མེད་པར་གདོང་

ལེན་ འབད་དགོ” མི་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་དེ་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་

གདོང་ལན་འབད་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་ཡོདཔ་ལས་ དགོངས་

དོན་འདི་གིས་ སྤྱི་རུབ་ཐོག་ལས་གདོང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་

ཞུ་བསྐུལ་འབདཝ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ དགོངས་དོན་འདི་གིས་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་དང་ བདག་སྐྱོང་

ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་གི་འགན་དབང་ཚུ་གི་ངེས་ཚིགས་

འགྲེལཝ་ཨིན། ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་འདི་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་

པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་སྤྱི་རུབ་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ 

སྤྱིར་བཏང་ འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་གི་ ག་དེ་སྦེ་ ངན་ལྷད་

ལུ་གདོང་ལེན་འབད་ཡོད་མེད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

སྟབས་བདེ་བའི་གནས་སྟངས: བཅའ་ཡིག་དང་སྲིད་བྱུས།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ལས་དོན་

ཚན་ དམིགས་བསལ་དུ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ མི་ཁུངས་ཚུ་

གི་གཞི་རྟེན་འགན་ཁུར་གྱི་ནང་གསལ་ དོན་ཚན་གཞན་ཡང་

བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་ཡང་ (༡) མི་ག་ར་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་

གོང་ལུ་བཀུར་ནི་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་བཟློག་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ་པའི་

འགན་ཁུར་ཡོད། (རྩ་ཚན་ ༨ པའི་དོན་ཚན་ ༩ པ) (༢) 

མི་ངོ་ཅིག་གིས་ སྤྱི་དངོས་ཉེན་སྲུང་འཐབ་དགོ་པའི་ཁག་འགན་

ཡོད། (རྩ་ཚན་ ༨ པའི་དོན་ཚན་ ༧ པ) དེ་ལས་ (༣) 

མི་ག་ར་གིས་ ཁྲིམས་ལུ་དཔུང་གྲོགས་ཀྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་

པའི་འགན་ཁུར་ཡོད། (རྩ་ཚན་ ༨ པའི་དོན་ཚན་ ༡༠ པ)

གོང་འཁོད་དོན་ཚན་ཚུ་གིས་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཡོངས་

ཀྱིས་ རང་སོའི་གཞི་རྟེན་འགན་ཁུར་སྦེ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བཟློག་

དོན་ཚན་༣ པ།
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ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་འདི་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན། ཨུ་ཚུགས་

དང་ཁུངས་ལྡན་གཉིས་ཀྱིས་ མི་སྡེའི་ ལམ་སྲོལ་དང་ཆོས་

ལུགས་ སྔར་སྲོལ་ དེ་ལས་ བརྩི་མཐོང་ལམ་ལུགས་ལ་

སོགས་པའི་གནད་དོན་ལེ་ཤ་ལས་བརྟེན་ འབྱུང་ཡོད་པའི་མི་

སྡེ་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་སྟོནམ་ཨིནམ་དང་ ཆ་རྐྱེན་གསུམ་པ་

འདི་གོ་སྐབས་ཨིནམ་དང་ འདི་གི་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་ལུ་ 

བདག་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་དང་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་སྟོནམ་ཨིན།

ཨུ་ཚུགས - མི་ག་ར་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྟབས་མ་

བདེཝ་དང་ རང་གི་འཐོན་ཁུངས་དང་ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་

པའི་ འཚོ་བའི་གནས་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ ཆ་རོགས་

དང་མི་སྡེ་གི་ཡར་སྐྱེད་དང་ ངོམ་ནི་མེད་པའི་འདོད་པའི་ཨུ་

ཚུགས་རྐྱབ་མི་ལ་སོགས་པ་ལས་བརྟེན་པའི་ ཨུ་ཚུགས་ཡོད།

ཁུངས་ལྡན་ - འགྲོ་བ་མི་ལུ་ཨུ་ཚུགས་ཡོདཔ་ད་ ཐབས་

རུང་ ཡུན་བརྟན་དུ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་གནས་ཐབས་ལུ་ 

ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། སྲིད་དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་

པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་གི་ སྟོབས་ཤུགས་མར་

ཉམས་ནི་དང་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གིས་ 

ཕན་ནུས་མེདཔ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ཉམས་རྒུད་ཕོག་ནི་ཨིན། 

དེ་བཟུམ་མིའི་དཔྱེ་ཚུ་ ལུང་ཕྱོགས་དང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་ནང་ལེ་ཤ་ཡོད། དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་གཙུག་

སྡེ་ཅིག་ཨིན་མི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ སྐབས་

སྐབས་ སྲིད་དོན་པ་ཚུ་གི་དབང་ལུ་ཐལ་ཏེ་ སྲིད་དོན་པའི་ཁེ་

ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་ནི་འདི་ ཧེང་བཀལ་རང་ཐ་རྡུགས་

སི་སི་ཅིག་ཨིན། ངན་ལྷད་གདོང་ལན་འབད་ནི་འདི་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་གི་ བརྩོན་ཤུགས་ཁོ་ན་མེན་པར་ ལམ་

ལུགས་ཀྱིས་སྤྱི་རུབ་ཐོག་ལས་ དང་ལེན་འབད་དགོ རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ སྤྱི་རུབ་དང་མཐུན་ལམ་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་

གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ མཉམ་ཤུགས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་འདུག

ངན་ལྷད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཧ་གོ་ནི།

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱིས་ “ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ དང་པ་རང་ ངན་ལྷད་དེ་ཧ་གོ་དགོ་” ཟེར་

བཀོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་

ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ དང་པ་རང་ ངན་ལྷད་དེ་ཧ་གོ་དགོཔ་

ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ ཡང་

ན་ གཡོ་ཟོལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ངན་

ལྷད་ ཡང་ན་ གཡོ་ཟོལ་གྱི་གྲུ་གསུམ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་ ཡང་ན་ གཡོ་ཟོལ་གྱི་གྲུ་གསུམ་གྱི་ ཟུར་གསུམ་

གྱིས་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ཚང་དགོ་པའི་ ཆ་རྐྱེན་

གསུམ་སྟོནམ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ཆ་རྐྱེན་ཅིག་མ་ཚང་པ་ཅིན་ 

དོན་ཚན་༣ པ།

- དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ། 
- རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཉམས་ཚོར་/་
  གོམས་གཤིས།

- ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་གྱི་ལམ་
  ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ།

- འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལྟ་སྐྱང་སྐྱོད་དྲགས།

- བག་ལྷོད།

- སྙིང་རྗེ།

- བཟའ་ཚང་གི་བྱ་སྤྱོད་ཁུངས་
ལྡན་བཟོ་ནི།

- ཚབ་ཤུལ་ལས་བཙུགས་ད་ནི།

- གཡོག་ལུ་མ་དགའ་བ་ ཡང་ན་ 
བརྩི་མཐོང་མེདཔ།

གོ་སྐབས།

ཨུ་ཚུགས།

ཁུངས་ལྡན།

པར་རིས:༣.༡ གཡོ་ཟོལ་གྱི་གྲུ་གསུམ།

གཡོ་ཟོལ་གྱི་གྲུ་
གསུམ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

60

བཅོས་འབད་དེ་ བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་

འདི་ཨིན། ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་

ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ཙམ་ཅིག་གི་མི་འཐུས་ དྲན་ཚོར་གྱི་ཐོག་

ལས་ ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ལག་

ལེན་འཐབ་ནི་དང་ བཟང་སྤྱོད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ཚུ་ དམིགས་

དོན་དང་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

བདག་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་གཞུང་གི་འོག་ལུ་ཨིནམ་ལས་ འདི་

བཟུམ་མིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ སྐབས་སུ་བབས་པའི་གཞུང་ལུ་

ཕོགཔ་ཨིན། གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་

དཔལ་འཛོམས་ལུ་གཞི་བཞག་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ དེ་

བཟུམ་མིའི་དམིགས་དོན་འདི་ འོས་ལྡན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་

ཨིན། ངན་ལྷད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་

ཀྱི་ལྟ་བ་ལས་འགལ་བ་ཨིནམ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ཐབས་བྱུས་ཚུ་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དང་

ལེན་འབད་དགོ་པའི་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ་

ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་

དངོས་སུ་སྦེ་བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཡོངས་

ཀྱི་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་ལེན་འབད་དགོ

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ལུ་ འདྲ་སྙོམས་ཀྱི་ འགན་

དབང་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་ཁུར་ཁག་ཆེ་ཤོས་

ཅིག་ མི་ཁུངས་ཚུ་ལུ་བློ་གཏད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ ངན་

ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི་འདི་

ཨིན། ཐབས་བྱུས་གཙོ་བོ་ཅིག་ རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱི་བཀག་

ཐབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འདྲི་དཔྱད་/ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་

དང་ བསྒྲིག་འགལ་གྱི་ཉེས་བྱ་བཀལ་ནི་ ཡང་ན་ རྩོད་བཤེར་

ཐོག་ལས་   ཉེས་རིང་མེད་པར་ ངན་ལྷད་འཐབ་ཡོད་མི་

ལུ་དང་ལེན་འབད་ནི་འདི་ཨིན། འདི་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ མི་

མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ འཇིགས་སྣང་དང་ཉེས་རིང་མེད་པར་ 

ལམ་གཞན་སྟོནམ་ཨིན། ཨུ་ཚུགས་ཕོག་པའི་སྐབས་ དེ་འཕྲོ་

ལས་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ཐོབ་ཨིན། 

“འདི་ག་ར་གི་འབདཝ་མས་” ཟེར་མི་དང་ “ང་གིས་ ཤུལ་

ལས་ ཚབ་བཙུགས་ནི་” ཟེར་མི་ཚུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་འབདཝ་

ད་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་དཔྱེ་ཅིག་ཨིན། འདི་ཡང་ སྣང་བ་མེད་

པར་ ལཱ་ངན་ནང་འདྲུདཔ་ཨིན། ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་

སྦེ་ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་མི་འདི་གིས་ རང་གི་ཐོན་ཁུངས་དང་

ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་ འཚོ་བའི་གནས་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་

ནི་ དེ་ལས་ ངོམ་ནི་མེད་པའི་འདོད་པ་ཚུ་བསྒྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

གོ་སྐབས་- ཆ་རྐྱེན་གསུམ་པ་ བསྒྲུབ་ཚུགསཔ་བཟོ་མི་

འདི་ཡང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ལས་བརྟེན་པའི་གོ་སྐབས་ཚུ་

ཨིན། ནང་འཁོད་ཀྱི་བཀག་འཛིན་ཐབས་ལམ་སྐྱོ་དྲགས་

དང་ འཛིན་སྐྱོང་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ལྟ་སྐྱོང་སྐྱོ་དྲགས་དང་ངན་

ལྷད་ཅན་ བཅའ་ཡིག་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལག་ལེན་འཐབ་

ནི་ནང་ བག་ལྷོད་དང་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་མི་གིས་ ངན་ལྷད་འབྱུང་

བཅུགཔ་ཨིན། དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འདི་

ཚུ་ ལས་སྡེ་ག་ར་ནང་ སྤྱིར་སྙོམས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་

ཅིན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདི་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགས།

ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ལེ་ཤ་དགོཔ།

ངན་ལྷད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལམ་ལུགས་

ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ག་དེ་སྦེ་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་དང་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་

འབད་ནི་ལུ་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་གིས་ ཐབས་བྱུས་ལེ་ཤ་

སྟོན་དགོཔ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན། ཐབས་བྱུས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་

གྲལ་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་གི་

དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་ནང་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལེགས་

དོན་ཚན་༣ པ།
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རྟོགས་ དེ་ལས་ སྔོན་འགོག་འབདཝ་ཨིན། སྔོན་འགོག་

ཚད་འཛིན་དང་པ་འདི་ ལས་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང་ལག་ལེན་

འཐབ་དགོ འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་

ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ ལས་སྡེ་གི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ དབྱེ་

དཔྱད་དང་ཤེས་རྟོགས་འབད་དེ་ རྩ་མེད་གཏང་དགོཔ་ཨིན།

དེའི་ཤུལ་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ཤེས་རྟོགས་འབད་ནི་འདི་ 

ཕྱིའི་ཤེས་རྟོགས་དང་བལྟ་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་འབད་

དགོ ཕྱིའི་ཤེས་རྟོགས་དང་བལྟ་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ལས་སྡེའི་

གནས་ཚད་ནང་ ཤེས་རྟོགས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ གཡོ་

ཟོལ་ ཡང་ན་ ངན་ལྷད་གང་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ ཤེས་རྟོགས་འབད་

དེ་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན།

ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ། ཕྱོགས་ལྷུང་

མེད་པར་ རང་མོས་རྣམ་དག་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་

དང་འཁྲིལ་འབད་ནི་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་གིས་ 

བརྩོན་ཤུགས་ཀྱི་རྟགས་རིགས་ཅིག་ཨིན། སྔོན་འགོག་གི་

འགན་ཁུར་གྱི་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ནིའི་འགན་ཁུར་ལུ་ ལྷན་

ཐབས་འབདཝ་ཨིན་རུང་ ཉེས་བྱ་བཀལ་ནི་འདི་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་གི་འགན་དབང་གཙོ་བོ་ཅིག་མེན། དེ་

བཟུམ་མའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཁག་དབྱེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ འགན་

ཁུར་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བའི་འཇོན་ཚད་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ཨིན། ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ནི་དང་ཡིད་ཆེས་འབྱུང་ནིའི་དོན་

ལུ་ གཤམ་འཁོད་ལུ་ཡོད་པའི་ པར་རིས་ནང་གཟིགས་གནང་།

ངན་ལྷད་དེ་ བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་

ནང་ གོ་རིམ་གསུམ་གྱི་ནང་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ ཤེས་

དོན་ཚན་༣ པ།

ཉམས་མྱོང་ཐོག་ལས་མ་འོངས་པའི་ནང་སྔོན་འགོག་ཚད་འཛིན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཤན་ཞུགས་འབད་ནི།

སྔོན་འགོག་ཚད་འཛིན། ཤེས་རྟོགས་དང་དབྱེ་དཔྱད། ཞིབ་དཔྱད་དང་རྩོད་བཤེར།

གཡོ་ཟོལ་དང་ཆུ་ཟད་ དེ་ལས་ 
ལོག་སྤྱོད་འབད་སྲིདཔ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ཆུ་ཟད་ དེ་ལས་ 
ལོག་སྤྱོད་འབད་སྲིདཔ།

གཡོ་ཟོལ་/ངན་ལྷད་འབྱུང་སྲིདཔ།

ལས་སྡེ་གི་གནས་ 
ཚད་ལུ་དབྱེ་དཔྱད།

ལས་སྡེ་ /ནང་འཁོད་
རྩིས་ཞིབ།

ལས་སྡེ/རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།།

ལས་སྡེ་/ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས།

ཞི་རྩོད། ཉེས་རྩོད།

པར་རིས:༣.༢ ངན་ལྷད་དང་གཡོ་ཟོལ་འདི་ ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་གདམ་སེལ་འབད་ནི།
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ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། བདག་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲགས་བཏང་མ་

ཚུགསཔ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བག་གཡེང་སྦེ་སྡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ 

བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་འཇོན་ཚད་མེདཔ་འགྱོ་སྟེ་ ལས་

སྡེ་ཚུ་ནང་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན་མས།  བདག་སྐྱོང་གི་

ལམ་ལུགས་ཚུ་འཇོན་ཚད་མེད་མི་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་མི་འདི་ 

ངན་ལྷད་འབྱུང་ནི་གི་གཞི་ཅིག་ཨིནམ་ག་ར་གི་ཤེས་ས་ཨིན།

ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་བསྐྱར་ཞིབ།

ངན་ལྷད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་

གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་

སྐབས་དོན་དང་འཁྲིལ་ འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་ ཐབས་བྱུས་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་མེད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད། བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དངོས་མཐོང་ཅན་གྱི་བྱ་སྒོ་རྐྱངམ་ཅིག་

དང་ དེ་ཚུ་གི་ འབྲུག་ལུ་ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་ གནས་

སྟངས་ཚུ་གི་བརྡ་མཚོན་སྟོན་མི་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་དེ་ཡོད།

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན་མི་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་

གཙོ་གཞུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཆ་འཇོག་མཛད་

དེ་ཡོད། གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་

དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཀ་ཆེན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དྲན་ཚོར་ཐོག་ལས་ 

རང་བཞིན་གྱི་གཙོ་གཞུང་འབད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ལོ་

བསྟར་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཐབས་བྱུས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་

ལུ་ གཞུང་ལས་གྲོགས་རམ་མ་འཐོབ་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་

ཨིན་མས། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལོ་༤ གི་ཤུལ་ལས་ཡང་ རྒྱལ་

དབྱེ་དཔྱད་དང་ཤེས་རྟོགས་མཇུག་རང་ དབྱེ་ཞིབ་དང་རྩོད་

བཤེར་གྱི་གནས་ཚད་ནང་འབདཝ་ཨིན། བྱ་སྒོ་འདི་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབདཝ་ཨིན། གཡོ་ཟོལ་ ཡང་

ན་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་༩༥ ལས་

ལྷག་ཙམ་ཅིག་ ལས་སྡེ་དང་ཕྱིའི་ཤེས་རྟོགས་དང་བལྟ་ཞིབ་

ཚུ་གིས་གནས་ཚད་ནང་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ཤེས་རྟོགས་འབད་

ཚུགསཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ བདག་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་ནང་

ལུ་ ཤེས་རྟོགས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་

ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་གཞི་དག་པ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ དབྱེ་

ཞིབ་དང་རྩོད་བཤེར་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ལྷོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་

བཟུམ་མའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོད་གཞི་ཚུ་ རང་བཞིན་ཤུགས་

ཀྱི་བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ལས་སྡེའི་ ཉེས་རིང་མེད་པར་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན།

ད་ལྟོ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་བདག་སྐྱོང་གི་བཀག་འཛིན་

ལམ་ལུགས་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་མིན་འདུག བཅའ་ཡིག་

དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་མེདཔ་མེན་པར་ དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་རང་ 

བཅའ་ཡིག་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ སྐྱོ་དྲགས་དང་ཉེས་རིང་ཐོག་ལས་ 

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། ལྟ་སྐྱོང་གི་བྱ་སྒོ་དང་ 

དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འགན་

འཁྲི་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ལས་

བརྟེན་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ བདག་

སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་འཇོན་ཚད་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན། འདི་ཡང་ 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ གི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་

བཤེར་གྱིས་ རྒྱབ་རྟེན་འབདཝ་ཨིན། ལས་སྡེ་ནང་ དྭངས་

གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ ནང་འཁོད་བཀག་འཛིན་གྱི་ཐབས་

ལམ་ དེ་ལས་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་བྱིན་ནི་ ཡང་ན་ དཀའ་

རྙོགས་བསལ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡོད་པའི་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ དཔྱ་སྙོམས་ཐོག་ལུ་སྐུགས་ཚད་ཉུངམ་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།63

བརྗོད་དོན་དང་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་དྲན་ཚོར་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་

མེདཔ་བཟོ་ནི་གི་ཁས་བླངས་འབད་མི་དང་རྟགས་མི་མཐུན་པས།

ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད་པའི་བརྗོད་དོན་བཀོད་ཡོད་རུང་ 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཐོང་དོ་ཡོད་པའི་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་

ཐངས་ཀྱི དཔེ་གཞི་དང་འགྲོས་འདི་གིས་ དམངས་གཙོའི་རིང་

ལུགས་གསརཔ་ལུ་ ཐོགས་ཕོག་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག མི་མང་

གི་མངའ་ཁོངས་ལུ་ཡོད་པའི་ རྩོད་རྙོག་དག་པ་ཅིག་གི་ འབྲུག་

ལུ་ སྲིད་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་

བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱི་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ལག་ལེན་

གྱི་སྙན་ཞུ་གིས་ཡང་ མི་མང་ཚུ་ སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་མ་

དངུལ་གྱི་ དབང་དུ་ཐལ་ཡོདཔ་བཟུམ་མའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་

ཨིན་པས། འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་བྱིན་མ་དངུལ་གྱི་

སྐོར་ལས་ ཤེས་བྱ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དོན་ངོ་མ་བཅུད་བསྡུ་

བ་ཅིན་ གནང་བྱིན་མ་དངུལ་འདི་གིས་ བཙག་འཐུའི་སྐབས་

ལུ་སྲིད་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚད་འདྲ་མཉམ་སྦེ་འཐོབ་ནིའི་ 

གནོད་ཉེན་འདུག གནང་བྱིན་མ་དངུལ་ལས་བརྟེན་ ཡུལ་

སྡེ་ཚུ་ཁག་དབྱེ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག གནང་བྱིན་མ་དངུལ་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ དེའི་བཅའ་ཡིག་དང་བྱ་རིམ་ནང་དཀའ་

ངལ་ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་དང་ གནོད་དོན་འདི་ཚུ་གི་སྐོར་

ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ཡོད།

གཞུང་གི་གནས་ཡུན་མ་ཚང་པའི་ཧེ་མ་ལས་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་  

བུམ་ཐང་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་གནམ་གྲུ་ཐང་གཉིས་ བཟོ་

བསྐྲུན་འབདཝ་ད་ ལས་འགུལ་བཟོ་བཀོད་དོན་ལུ་གལ་གནད་

ཆེ་བའི་ ཁྱད་རིག་ཞིབ་འཇུག་མ་འབད་བར་ མགྱོགས་རིམ་

སྒྲིག་སྟེ་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་འདི་ ངོས་ལེན་

འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ བཟོ་

ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་བདག་དབང་འབད་ནི་

དང་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་རང་འདུག

གོང་འཁོད་གནད་དོན་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ཨིནམ་དང་ རྒྱབ་

སྣོན་ཡང་འབདཝ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གིས་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠༠-༧༠༠ དེ་ཅིག་ ལོག་སྤྱོད་དང་ ཚུལ་

མིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ 

ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན་མས། སྙན་ཞུ་འདི་ལེགས་

ཤོམ་སྦེ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བ་ཅིན་  ཚུལ་མིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་

ཐོག་ལས་ འཐོན་སྐྱེད་ལག་ལེན་འཐབ་ལུགས་ཚུ་མགུ་རྙོག་

དྲགས་ཅིག་མེན་པས། འདི་ཚུ་ མང་ཤོས་རང་མ་དངུལ་ལྐོག་

ཟ་དང་ ཐོབ་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་མ་དངུལ་སྤྲོད་ནི་ མཁོ་སྤྲོད་ 

ཡང་ན་ ལཱ་བྱ་རྫུན་མ་ལུ་མ་དངུལ་སྤྲོད་ནི་ དེ་ལས་ ཆེད་དུ་

བཀོད་ཡོད་མི་དང་མ་འཁྲིལ་བ་ མཁོ་སྤྲོད་ ཡང་ན་ ལཱ་བྱ་

ལུ་མ་དངུལ་སྤྲོད་མི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 

དཀོན་དྲགས་སྦེ་ཡོད་པའི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཚུལ་

མིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ འཇམ་

ཏོང་ཏོ་སྦེ་བཀག་འཛིན་འབད་ཚུགས། འདི་ཡང་ བདག་སྐྱོང་

ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ དྭངས་གསལ་ཡར་དྲགས་བཟོ་ནི་དང་ 

ནང་འཁོད་ཀྱི་བཀག་འཛིན་འཐབ་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ དེ་

ལས་ འགན་འཁྲི་དང་ལྟ་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་བ་

ཅིན་ འདི་གིས་རང་འཐུསཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ཚད་ཅིག་ལས་

འགལ་ཏེ་མེད་པའི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ས་ཡ་ལས་བཅས་ཏེ་ ཐོབ་

ཁུངས་མེད་པའི་མི་ངོའི་ལག་པར་ཚུད་ནི་ལས་བཀག་ནི་མ་ཚད་ 

འདས་པའི་དུས་རིམ་ནང་ལུ་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་མི་སྟོབས་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་ཡང་འབད་ཚུགས། ད་ལྟོ་ཡོད་

པའི་གནས་སྟངས་གིས་ གཞུང་གི་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་

པའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དབྱེ་བ་གང་རུང་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད་པའི་

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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མིན་ལས་ཚོགས་ཚུ་ ངན་ལྷད་ ཡང་ན་ ངན་ལྷད་ཤུགས་སྦེ་

ཡོད་པའི་ གཙུག་སྡེ་བཅུ་གཅིག་གི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།

མི་སྡེ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ རང་དོན་གཙོ་བོ་བཏོན་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ སྲིད་དོན་ནང་སྲོལ་ངན་འབྱུང་མི་དང་གཅིག་ཁར་ མ་

འོངས་པ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འགྲོས་ཚུ་ འཛམ་གླིང་ངན་ལྷད་ཀྱི་

འགྲོས་དང་ཕྱེདཔ་ད་མ་འདྲཝ་མི་འོང། འཛམ་གླིང་གི་མཐོང་

སྣང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཅན་སྦེ་ཡོད་མི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ནུས་ཤུགས་

ལྡན་པའི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ གལ་

གནད་ཆེ་བའི་འགན་ཁུར་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དམངས་

གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ལུ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ ངན་

ལྷད་ཀྱི་དབང་དུ་ཐལ་ནི་འདི་ བཟོད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཨིན། 

གཞུང་དང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་གཙུག་སྡེ་གཞན་ཚུ་གིས་ སྲིད་དོན་

གྱི་ཉེན་ཁ་བསལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བརྩོན་

ཤུགས་དང་ དྲན་འཚོར་ དེ་ལས་ སྔོན་བསྒྱུར་དང་ ཡོངས་

རྫོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཡུན་བརྟན་སྦེ་བར་གཏོགས་འབད་དགོ

 

བསྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཉེན་སྲུང་དང་ གནམ་གྲུ་ཐང་གི་

རྟེན་གཞིའི་ ལེགས་ཉེས་ཚུ་ དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་རྐྱངམ་ཅིག་ཤེས་

ཚུགས་ནི་ཨིན།  ཚོགས་རྒྱན་ཐོབ་ནི་ དེ་ལས་ གཞུང་དོན་ཐོག་ 

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་མེན་པར་ རང་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་

བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་

ལྷད་འགོ་བཙུགས་པའི་བརྡ་མཚོན་ཨིན། “རྒྱུད་བསྐུལ་པ” (ད་

ལྟོ་ ཚོགས་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་པ་ དེ་ལས་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་

ཐབས་བྱུས་པ)  དང་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱིན༌ཏེ་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་གཙོ་གཞུང་འབད་ནི་

ཚུ་ འབྱུང་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་གཞན་ཨིན། བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཐུན་

ཚོགས་ཚུ་ མ་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་དོན་ (བཙག་འཐུའི་

མ་དངུལ་དང་གསལ་བསྒྲགས་) ནང་འབྲེལ་ཞུགས་འབད་

ནི་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱབ་བསྐྱུར་ཏེ་བཞག་ནི་མི་འོང་།

འཛམ་གླིང་ངན་ལྷད་ཀྱི་ལྟ་ཆས་༢༠༡༠/༢༠༡༡ གིས་ སྲིད་དོན་

ཚོགས་པ་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་ སྤྱི་གཡོགཔ/ཞི་གཡོག་ 

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ སྒེར་སྡེ་ བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་ལས་ གཞུང་

དོན་ཚན་༣ པ།
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སྙོམས་དང་ འགན་ཁུར་ཅན་ དབང་ཚད་དང་ཞི་བདེ་ལྡན་པའི་

མི་སྡེའི་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ལུ་ཕནམ་ཨིན།

ལམ་ལུགས་བར་གཏོགས།

གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་འདི་མང་ཆེ་ཤོས་

ཅིག་ སྤྱི་གཡོགཔ་རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་མི་ ལམ་ལུགས་སྐྱོ་

དྲགས་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཚུ་ དམིགས་

བསལ་གྱི་ བཟང་སྤྱོད་དང་ཀུན་སོྤྱད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ སྐྱོ་དྲགས་

འབད་མི་སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ལོག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ་བཟུམ་ཅིག་

སྦེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་

མཐུན་ཐོག་ལས སྔོན་བསྒྱུར་ ཡང་ན་ ལོག་ལེན་གྱི་ ལམ་

ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལོག་ལེན་གྱི་ལམ་

ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་བརྟེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་

དང་   སྔོན་བསྒྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་འདི་ཚུ་ ཞིབ་

འཇུག་དང་བརྟག་ཞིབ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་

བརྟག་ཞིབ་འདི་ ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་མཁོ་ཆས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ 

འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་ཅིག་

ཨིན་པའི་ གཙུག་སྡེ་གི་ སྟོབས་ཤུགས་དང་འཇོན་ཚད་ཡོད་

མེད་བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན། (པར་རིས་༣.༤) རྒྱལ་ཁབ་

༧༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་བརྟག་

ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་བརྟག་

ཞིབ་འདི་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཆ་ཚང་

ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལཱ་

འབད་བ་ཅིན་ འདི་གི་ དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད་དང་ སྤྱོད་ངན་ དེ་

ལས་ གཡོ་སྤྱོད་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ དོན་སྨིན་

ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབདཝ་ཨིན། གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོས་

འཚམས་ལྡན་པའི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགན་འཁྲི་མེད་པ་ཅིན་ ཡུན་

བརྟན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་ མི་སྡེའི་མཐུན་ལམ་ལུ་

གནོདཔ་བཀལ་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབྱུང་ནི་

ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་བརྟག་ཞིབ་སྒྲིང་སྒྲིང་

བཟོ་བ་ཅིན་ གཞུང་ཡར་དྲགས་བཟོ་ནི་དང་ མཐར་ཐུག་ལུ་ དྲང་

དོན་ཚན་༣ པ།

ཁྲིམ
ས་
བཟ
ོ་ལྷ
ན་
སྡེ།

འཛི
ན་
སྐྱོང
་ལྷ
ན་
སྡེ།

དྲང
་ཁྲི
མས

་ལྷ
ན་
སྡེ།

མི་
མང
་ལ
ས་
སྡེ།

ཁྲིམ
ས་
སྐྱོང
་ལ
ས་
སྡེ།

བཙ
ག་
འཐུ
་འ
ཛིན
་སྐྱོ
ང་འ

དུས
་

ཚོག
ས

རྩིས
་ཞི
བ་
གཙུ

ག་
སྡེ།

ངན
་ལྷ
ད་བ

ཀག
་སྡ
ོམ་
ལས

་སྡེ
།

སྲིད
་ད
ོན་
ཚོག

ས་
པ།

བརྡ
་བ
རྒྱུད

།

ཞི་
བའི
་མི
་སྡེ
འི་
ལས

་ཚ
ོགས

།

ཚོང
་སྡེ
།

གཞི་འགྱམ།

སྲིད་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ མི་སྡེ་དང་སྲིད་དོན་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར།

པར་རིས: ༣.༥ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས།
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ཁ་ (༦)  ཡིག་ཆ་རྫུས་མ་ཚུ༌ ཞིབ༌དཔྱད༌འབད༌ནིའི༌ལྕོགས༌གྲུ

བ༌མེདཔ༌ (༧)  ལས་མི་ཚུ་ ཁོང༌རའི་གཡུས་ཁར་ལོག་བཏང་

པའི་སྐབས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལམ་ལུགས་

མེདཔ་ (༨) ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་ལེན་ནི།

དཔྱ་སྙོམས་གུ་ཕབ་བལྟཝ་ད་ལུ་ གཡོག་སྤྲོད་མི་ཚུ་གི་ ཕྱིའི་

ལས་མི་རེ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༣༠༠/- ཙམ་ ཕྱིའི་ལས་མི་

གསར་བཙུགས་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལོ་རེ་ནང་ 

ཕྱིའི་ལས་མི་ (ལས་འགུལ་ཆེ་བ་ཚུ་མ་བརྩི་བར) ཧ་ལམ་

༡༠༠,༠༠༠ གསར་བཙུགས་འབད་དོ་ཡོད་མི་འདི་གི་ ཡོངས་

བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་༣༠ དེ་རེ་ ཁེ་ཕན་ཐེབས་ག་ནི་

ཡང་མེད་པར་ ཕྱིའི་ལས་མི་གསར་བཙུགས་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་

སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་དང་  འདི་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དྲིས་ལེན་

འབད་ཡོད་མི་ གཡོག་སྤྲོད་མི་བརྒྱ་དཔྱ་༩༥ གིས་བཤདཔ་

ཨིན་མས། འདི་ནང་ གཡོག་སྤྲོདཔ་ཚུ་གིས་ ཁྲི་ཁ་དར་

ཚུ་ལུ་  ཟད་འགྲོ་ཐེབས་སྤྲོད་མི་འདི་ མ་བརྩི་བར་ཨིན།

འདི་འབདཝ་ལས་ ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་པའི་ལམ་ལུགས་དང་ 

དེ་དང་བསྟུན་པའི་ཉེན་ཁ་ལས་བརྟེན་ ཞིབ་འཇུག་འབད་མི་འདི་

གིས་ གཤམ་གསལ་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་རྒྱབ་

སྣོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། (༡) ད་ལྟོའི་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ 

དགོས་འདོད་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ བསྒྲུབ་ཚུགས་མ་ཚུགས། 

(༢) རིན་གོང་/ཁེ་ཕན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི།  (༣) ཕྱིའི་

ལས་མི་གསར་བཙུགས་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༨ ཅན་མ་

འདི་ དམ་དམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་ལཱ་འབད་

ནི། (༤)  སྒྲིགས་གཞི་གི་སྐོར་ལས་ མི་མང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་

འབད་ནི། (༥)  ལས་མི་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ དྭངས་གསལ་

ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས། (༦)  ཕྱིའི་ལས་མི་གསར་

བཙུགས་ངོ་ཚབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་བརྟག་ཞིབ། (༧)  

གྱི་སྙན་ཞུ་ ཉོགས་བཤད་ བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་ ལ་སོགས་པ་

ཚུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། ལམ་ལུགས་ཞིབ་

འཇུག་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ངོས་འཛིན་དང་ དེའི་

འབྱུང་རྐྱེན་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་འབདཝ་

ཨིན། འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་ འདྲི་བསྟུན་

གྱི་ཐོག་ལས་དང་ གཞན་ཁར་གྱི་ཉམས༌མྱོང༌ལེགས༌ཤོམ༌ཚུ༌ལུ་

གཞི༌བཞག༌ཐོག༌ ལེགས༌བསྒྱུར༌གྱི་རྒྱབ༌སྣོན༌ཚུ༌བསྟུན་

གྲོས་འབད་དེ་ དེ༌ཚུ་ ངེས༌པར༌དུ༌ཚུལ་མཐུན་སྦེ་

ལག༌ལེན༌འཐབ༌ནི༌གི༌དོན༌ལུ༌ འབྲེལ༌ཡོད༌ལས༌སྡེ་དང༌ 

གཅིག༌ཁར་བསྐྱར༌ཞིབ༌ཀྱི༌ལཱ༌ཚུ༌འཕྲོ༌མཐུད༌དེ༌འབདཝ༌ཨིན།

དུས་ཅི་ལོ༌འགོ༌བཙུགས༌ཁམས༌ཅིག༌ཁར༌ ཕྱིའི་ལས་

མི་གསར་བཙུགས་དང་ བདག་སྐྱོང་ལམ་ལུགས༌ནང༌ 

སྔོན༌བསྒྱུར༌གྱི༌ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

དེ༌སྦེ༌ ཞིབ༌འཇུག༌འགོ༌འདྲེན༌འཐབ༌དགོ༌མི༌འདི༌ཡང་ འབྲུག་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕྱིའི་ལས་མི་མཁོ་མངག་ཡར་འཕར་དང་

ཕྱི༌མི༌གསར་བཙུགས་ཀྱི༌བྱ་རིམ་ཚུ༌ནང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་

ཉེན་ཚུ་སྦོམ༌སྦེ༌རང༌ཡོད༌པ༌ལས་བརྟེན་ཏེ༌ཨིན། ཞིབ་

འཇུག་འདི༌ལས༌བརྟེན༌ སྲིད་བྱུས་དང་ ངོ་མ་འབད་ལག་

ལེན་འཐབ་ནི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྟགས༌མ༌མཐུནམ༌ལས་ 

འགལ་བ༌ཡོད༌པའི༌མངོན༌གསལ༌བྱུང༌ཡི།

ཞིབ་འཇུག་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་སྐྱོན་

ཚུ་ཡང༌ (༡) ཁྲིམས་ལུགས/བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས༌མི༌ 

(༢)  ལས་མི་ཁ་སྐོང་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ལམ་ལུགས་ཁ་གསལ་

སྦེ་མེད༌མི་ (༣)  བརྒྱ་དཔྱ༌༩༥ དེ་ཅིག་ བར་ན་ལུ་ལས་མི་

ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ (༤)  ལས་མི་ཚུ་ 

ཕྱི་སེལ་དང་རིག་རྩལ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི༌གི༌དོན༌ལུ༌ལྕོགས་

གྲུབ་མེདཔ༌ (༥)  ཁྲིམས་འགལ་ཐོག༌ལས༌འཚོལ་ནིའི་ཉེན་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།67

ད་ལྟོ་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ རྒྱབ་སྣོན་ལག་ལེན་

དང་ མཁོ་ཆས་འདི་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ ས་ཁོངས་

ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་དང་  

མཁོ་ཆས་གཞན་ཡང་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ངན་ལྷན་ཉེན་ཁ་

འཛིན་སྐྱོང་མཁོ་ཆས་འདི་ ལས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་ ལས་ཚོགས་

འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་དང་

ལེན་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཏེ་ཡོད།   ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཞུ་བ་དང་བསྟུན་ ཡང་ན་ སྔོན་བསྒྱུར་

གྱི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

དོ་ཡོདཔ་དང་  ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་མི་་

འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་

ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་དང་ མི་མང་ལུ་ ཕན་གནོད་ཆེ་བའི་ཞབས་

ཏོག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་

སྐྱོང་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ཞབས་ཏོག་ས་ཁོངས་ཚུ་

ནང་ ཉེན་ཁ་ངོས་འཛིན་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་

གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟོན་པ་གི་མ་ཚད་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་

མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ མ་འོངས་པའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་

འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ཡང་བྱིན་

དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ ནང་

འཁོད་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲགས་བཏང་མི་འདི་གི་ འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཏོག་གཞན་ཚུ་ནང་ཡང་ རང་དབང་

གི་ཐོག་ལས་ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཚུགས། འདི་འབདཝ་ལས་ མཁོ་ཆས་འདི་ གཞི་བཙུགས་

འབད་བ་ཅིན་ ལས་སྡེ་ནང་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་མར་ཕབ་

ཐོག་ལས་ ལས་སྡེའི་འཇོན་ཐངས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཡར་སེང་

འབད་ནི་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་འོང་།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ༢༠༡༢ ལུ་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་བདག་

སྐྱོང་དང་ མོང་སྒར་ལུང་ཕྱོགས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ ལས་

གསོ་བའི་བརྟག་དཔྱད་ དོན་སྨིན་ཅན་བཟོ་ནི་  (༨)  འོས་

བབས་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཕྱིའི་ལས་མི་ཚུ་ སླར་ལོག་ཁོང་རའི་

གཡུས་ཁར་བཏང་ནི་དང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ ཕྱི་མི་ནང་

ན་ ལཱ་འབད་སྡོད་མི་ཚུ་ཤེས་རྟོགས་འབད་ནིའི་ ལམ་ལུགས་

གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། (༩)  དེ་བསྟུན་གྱི་འགན་ཁྲི་བཀལ་ནི།

གོང་གསལ་བར་གཏོགས་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་གི་དཀའ་

ངལ་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ གཡོག་སྤྲོད་མི་ཚུ་དང་གཞུང་ལུ་

རིན་གོང་མར་ཕབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གྱོས་ངན་དང་གཞན་

ཚུལ་མིན་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགས་ནི་ཨིན། 

ཕྱིའི་ལས་མི་གསར་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་

གནད་དོན་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་  སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཡང་

ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ལུ་གསལ་ཞུ་

འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ལྷན་ཁག་གཞན་དང་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་

ཚུ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི། རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་ཚུ་གི་ལག་ལེན་

གནས་ཚད་འདི་  ཟླ་ངོ་༦ གི་ཤུལ་ལས་ལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་

ཨིནམ་དང་ ལས་མི་གསར་བཙུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕན་

གནོད་དབྱེ་ཞིབ་ཐད་ ལོ་༡ གི་ཤུལ་ལས་འབད་ནི་ཨིན།

ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་

སྐྱོང་ཐོག་ལས་ འཇོན་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི།

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཁོ་ཆས་འདི་ བརྟག་ཞིབ་

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཁོ་ཆས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་ འདི་ལུ་བརྩོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབཔ་ཚུ་ གྲལ་

གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་

དྲགས་བཟོ་ནི་དང་ ལས་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་

སྐྱོང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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གནས་ཡར་སེང་དང་ གནས་སོར་གྱི་གནང་བ་ དེ་ལས་ ལོ་

བསྟར་ལས་སྤྱོད་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་ནང་ ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་

རིས་ དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ཡིག་ཆ་མེདཔ་

བཏང་ནི་ དེ་ལས་ གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བཤད་འབད་

ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཉེན་ཁ་གཙོ་བོ་སྦེ༌ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། 

གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འདི༌ནང་ རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་གཞན་ཡང་

ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཚུ་ནང་ དོན་སྨིན་

དང་དྭངས་གསལ་ཅན་ འགན་ཁྲི་ཅན་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་ཡར་

དྲགས་གཏང་དགོ་པའི་ རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ 

དམིགས་བསལ་གྱི་ ལས་སྡེ་རང་རང་སོ་སོའི་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་

གཞག་བཟ་ོདགོ་པའི་ རྒྱབ་སྣནོ་ངོ་སྦྱརོ་ཚུ་ཡང་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་བཏང་

ནི་ནང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་བྱ་རིམ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་

ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་༤༣ 

ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་གཉིས་པམ་འདི་བྱིན་མི་དང་གཅིག་ཁར་  

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞན་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་

འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་

བའི་ རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་འཐབ་ ལོ་

རེ་ནང་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཚར་གཉིས་གཉིས་རེ་

ལྟ༌རྟོག༌གི༌དབྱེ༌ཞིབ༌འབདཝ༌ཨིན། བཟོ༌བསྐྲུན༌གོང༌འཕེལ༌བཀོ

ད༌ཚོགས༌ཀྱི༌མ་གཏོགས༌ གཞན༌ལས༌སྡེ༌༡༩ གིས་ ངན་ལྷད་

ཉེན་ཁ༌འཛིན་སྐྱོང་གི༌འཆར༌གཞི༌ཚུ༌ ལག༌ལེན༌མ༌འཐབ༌པར༌ 

སྣང༌མེད༌སྦེ༌བཞག༌སྟེ༌འདུག བཟོ༌བསྐྲུན༌གོང༌འཕེལ༌བཀོ

ད༌ཚོགས༌ཀྱིས་མཐར༌འཁྱོལ༌ཅན༌གྱི༌སྒོ༌ལས༌ འཕྲུལ་ཆས་

གཡོག་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད༌ཚུ་

ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ 

མཐུན་གྲོགས་འབད་ཡི། མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་བདག་བསྐྱོང་ནང་ 

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ བཟོ་བསྐྲུན་

ཞབས་ཏོག་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་

འཛོམས་ཀྱི་རིང་ལུ་ འཐོན་སྐྱེད་ལོག་སྤྱོད་དང་ གསང་བའི་

བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་ དེ་ལས་ ལཱ་སྤྲོད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ 

གཡོ་སྒྱུར་དང་གྱོས་ངན་ཚུ༌ ཉེན་ཁ་གཙོ་བོ་སྦེ༌ངོས་འཛིན་འབད་

ཡོདཔ༌ཨིན། དེ༌བཟུམ༌མའི༌ངན༌ལྷད༌ཀྱི༌ཉེན༌ཁ༌ཚུ༌ ཁྲིམས༌ལུ

གས༌དང༌ལམ༌ལུགས༌ཚུ༌ལུ༌མ༌གནསཔ་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་

དང་འགན་ཁྲི་ དགག༌འཤེར༌དང༌ཚད༌མཉམ༌ དེ་ལས་ དྭངས་

གསལ་མེད་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་

འཛོམས་འདི་གི་ རྒྱབ་སྣོན་གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲལ་

ལས་ དྲང་སྤྱོད་དང་དྭངས༌གསལ༌ འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ ད་

ལྟོ་ཡོད་པའི་ལྟ་རྟོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡར་དྲགས་བཟོ་དགོཔ་

དང་  ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རིན་བསྡུར་ ཨི་ཀྲུལ་ ལག་

ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གོ་

བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ རྫོང༌ཁག༌བདག༌བསྐྱོང༌དང་ 

ནང༌སྲིད༌དང༌སྲོལ༌འཛིན༌ལྷན༌ཁག༌ དེ་ལས་གཞན༌ཡང༌ 

འབྲེལ༌ཡོད༌ཁེ༌གྱོང༌ལྡན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་

ཡར་དྲགས་གཏང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་ གྲོས་འཆར་

འབྱུང་ཡི།

མོང་སྒར་ལུང་ཕྱོགས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་ ལས་གཡོག་

ལྷན་ཁག་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད༌ཀྱི་ལས་སྡེ་ཚུའི་

ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ དམིགས་བསལ་

དུ་ མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་

ལུ་ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་  

ལས་སྡེ་ཚུའི་ནང་ལུ་ གསར་བཙུགས་དང་སྦྱོང་བརྡར་ གོ་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།69

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས : ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་གཙོ་གཞུང་འབད་ནི།

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་འདི་ གཞུང་

གི་ “ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད་” ཟེར་བའི་སྲིད་བྱུས་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིནམ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་ཚུ་ འགོ་ཐོག་

དང་པ་ ལས་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་གི་ ལཱ་ཤུལ་བརྡ་

ཚོན་གཙོ་བོ་སྦེ་ འཆར་གཞིའི་བྱ་རིམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་འདི་ གཞུང་གི་

ཡན་ལག་ག་ར་དང་ གཞན་མི་གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་ མི་སྡེའི་སྡེ་ཚན་

ཚུ་ལུ་ ཁྱབ་ཨིནམ་དང་བདག་དབང་ཡང་ ཁོང་རང་ལུ་ཡོདཔ་

ཨིན། དྲུང་ཆེན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་བལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ དམིགས་

དོན་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་གྲོགས་རམ་བྱིན་ནི་

ལུ་ འགན་དབང་སྤྲོད་དེ་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་གོང་འཕེལ་དང་ ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ མཁོ་ཆས་དང་ཁྱད་རིག་

གི་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ལུ་འགན་དབང་སྤྲོད་དེ་ཡོད།

འདས་པའི་ལོ་གཉིས་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་གནས་ཚད་སྐོར་ སྤྱི་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་འདི་ ལས་སྡེ་ཚུ་

ནང་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་འབད་ཡོདཔ་

ཨིནམ་དང་ འདི་ཚུ་ བདེན་ཁུངས་ཡོད་མེད་དང་ སྤུས་ཚད་ཀྱི་

དབྱེ་ཞིབ་ཡང་མ་འབད། ལས་སྡེ་དང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་

ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་བདག་དབང་མ་

འབད་བར་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་གཞན་གྱི་དབང་

ཀྱིས་སྣུམ་འདི༌བརྒྱ་དཔྱ་༦ དེ༌ཅི༌གི༌རྩིས༌མར༌ཕབ༌འབད༌ཡོ

དཔ༌དང༌ དེ༌བཟུམ༌སྦེ༌ འཕྲུལ༌ཆས༌ཀྱི༌ཡན༌ལག༌བསྐྱར༌ 

གསོ༌ནང༌ཡང༌བརྒྱ་ཆ་༣ ལས་༥ གི༌རྩིས༌གསོག༌འཇོག༌འབད༌

ཚུགས༌དེ༌འདུག ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ངན༌ལྷད༌ཉེན༌ཁ༌འཛིན༌སྐྱོང་

གྱི༌ལས༌འཆར༌ཚུ༌ བདག༌དབང༌ལེན༌ཐོག༌ལས༌ རང་

སོའི་འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌ལམ༌ལུགས༌སྒྲིང༌སྒྲིང༌བཟོ༌ནི༌གི་དོན་

ལུ་ ཐབས༌ལམ༌ཅིག༌ སྦེ༌ རྒྱབ༌སྣོན༌འདི༌ཚུ༌ལག༌ལེན༌འ

ཐབ༌ནི༌ལུ༌ བརྩོན༌དགོཔ༌འདི༌ཁག༌ཆེ༌ཏོག༌ཏོག༌ཅིག༌ཨིན།

ད༌ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མི་གྲངས་

༦༩༩ ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ ཉེན་ཁ་བསྡོམས་

༢༩༤ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་མང་ཤོས་

ཅིག་གིས་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

པའི་ཤུལ་ལས་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་ ལས་གཡོག་གི་

བཅའ་ཡིག་དང་ཚད་གཞི་ ཀུན་སོྤྱད་རྣམ་གཞག་ དེ་བཟུམ་

སྦེ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་

ཡང་ འགོ་བཙུགས་དེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་བར་གཏོགས་ཚུ་

ནང་ ལས་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བློ་སྟོབས་དང་ 

སེམས་ཤུགས་དགོཔ་འདི་ཡང་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་དང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་

སྐྱོང་ དེ་ལས་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལས་སྡེ་

ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་ཚོགས་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་འཇོན་

ཐངས་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་མཁོ་ཆས་ཅིག་

ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞན་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་

པའི་མཁོ་ཆས་དང་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་གི་ བསྟོད་བསྔགས་

འོས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལག་

ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་༣ པ།
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རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

༩. རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས།

༡༠. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།

༡༡. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན།

༡༢. རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས།

༡༣. རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

༡༤. རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། དེ་ལས་ 

༡༥. འབྲུག་གློག་མེ་དབང་འཛིན།

ཁྲོམ་སྡེ།

༡༦. ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་འཛིན། 

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།

༡༧. འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

༡༨. འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ དེ་ལས།

༡༩. ཀྲི་ དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

ལས་འཛིན།

༢༠. འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་།

༢༡. འབྲུག་སླར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད།

༢༢. འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད།

༢༣. རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

༢༣. འབྲུག་སོ་ནམ་འཐོན་བསྐྱེད་ཚད་འཛིན་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་

།

༢༥. འབྲུག་ཤིང་བཟོ་འཐོན་བསྐྱེད་འཆར་གུལ་འཛིན་ཚད།

༢༦. འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན།

ཁྱབ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་

ལག་ལེན་ཚུ་ ལྷན་ཐབས་དང་བལྟ་ཞིབ་ཚུ་ཡང་འབད་མ་ཚུགས། 

འབྲུག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་དང་པ་གིས་ ཚོགས་ཐེངས་༧ 

པ་དང་༩ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་

བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་བལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཏེ་ཡོད།

དུས་ཅི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡིག་གུ་བཏང་ཡོད་པའི་ ལས་

སྡེ་༡༠༧ གི་གྲལ་ལས་ གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལས་

སྡེ་༣༧ གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ཚུན་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ཁོང་རའི་ལཱ་གཡོག་ནང་གཙོ་

གཞུང་དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།

༡. དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ འབྲུག་

གི་མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས།

༢. རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།

ལྷན་ཁག

༣. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

༤. བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག

༥. ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག

༦. སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག

༧. གསོ་བའི་ལྷན་ཁག

༨. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག

དོན་ཚན་༣ པ།
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ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། དུས་ཅིའི་ལོ་ནང་ ལས་

འཛིན་༡༠ གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་

ལག་ལེན་གནས་ཚད་སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ ན་ཧིང་གི་ལོ་ནང་

ལས་འཛིན་༡༢ གི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ ལས་

འཛིན་ཚུ་གི་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་འདུག

ན་ཧིང་གི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་

ལག་ལེན་གནས་ཚད་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ ལས་སྡེ་༢༤ ལས་ དུས་

ཅིའི་ལོ་ནང་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ འབྲུག་

ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ འབྲུག་

རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ འབྲུག་གྱིབ་ཆས་ཚད་འཛིན་ 

བཀྲིས་བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ བྷུ་ཊཱན་

ཕེ་རོ་ཨེ་ལོསི་ལི་མི་ཀྲེཊ་ བྷུ་ཊཱན་ཕེ་རོ་ཚོང་འབྲལ་ཚད་འཛིན་ 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་འཛིན་ དེ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་

ཁག་ (༤༦.༣%) བཅས་ ལས་སྡེ་༡༡ གི་སྙན་ཞུ་མ་འབད།

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཅིག་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་

འཛོམས་འདི་ཨིན། ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་མ་

བརྩི་བར་ ཡོངས་བསྡོམས་ཀྱི་ ལྷན་ཁག་༩ གི་ནང་ གྲོས་

བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། གྲོས་བསྟུན་

ཞལ་འཛོམས་ནང་བརྩོད་ཤུགས་བསྐྱེད་ཡོད་མི་དང་ དྲུང་ཆེན་

ཚུ་ བལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་རུང་ དངུལ་རྩིས་

ལྷན་ཁག་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ དེ་

ལས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་གྱི་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་ཡོད།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་

བྱུས་སྐོར་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་ནང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་མ་འབད་བར་ཡོད་

༢༧. འབྲུག་ཤིང་བཟོ་ལྟེ་བ། 

༢༨. འབྲུག་ཞུན་རྫས་དང་རྫས་སྦྱོར་ཚད་འཛིན།

༢༩. འབྲུག་ཕེ་རོ་ཨེ་ལོསི་ལི་མི་ཀྲེཊ། དེ་ལས་

༣༠. འབྲུག་དབང་ཨེ་ལོསི་ལི་མི་ཀྲེཊ།

ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས།

༣༡. འབྲུག་ལྕོགས་གྲུབ་སྤྱི་ཚོགས།

༣༢. འབྲུག་གི་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་པ།

༣༣. དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དྲག་མཚོ་རིག་རྩལ་ 

 ལག་ལེན་སྦྱོར་བརྡར་ལྟེ་བ།

༣༤. འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུའི་ཚོགས་པ།

༣༥. ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་  

སྡེ། དེ་ལས་

༣༦. ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ།

སྒེར་སྡེ།

༣༧. ལྷ་སྐྱིད་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན།

ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ དུས་ཅི་ ལས་སྡེ་གཅིག་ལས་ཡང་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཤེས་བྱ་མེད་པའི་

སྙན་ཞུ་མ་ལྷོད། འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

འདུ་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ དུས་ཅི་ཡང་སྙན་ཞུ་མ་འབད། དུས་

ཅིའི་ལོ་ནང་ ཀྲི་ དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་

ལས་ཚོགས་༦ གི་མ་ཚད་པར་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་

འཛིན་དང་ འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གཉིས་

ཀྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཙོ་གཞུང་འབད་

དོན་ཚན་༣ པ།
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ལས་ བལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ཡང་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་ཁག་ཆེ།

ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་

ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་གནས་ཚད་

ཀྱི་ སྙན་ཞུ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་བཀོདཔ་ཨིན།

ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་པ་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཡར་དྲགས་

གཏང་ནི། : གཙུག་སྡེ་གི་དམིགས་དོན་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་རྐྱངམ་

ཅིག་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིདཔ་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་དོན་སྨིན་ཅན་དགོཔ་

མེན་པར་ གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ལས་སྡེ་ལེགས་བསྒྱུར་

འབད་དེ་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ཁག་ཆེཝ་

ཨིན། འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལུ་དཔེ་བཟང་པོ་སྟོན་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ 

འཇོན་ཚད་མེད་མི་དང་ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ དྲང་

སྙོམས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་དམ་དམ་བཀལ་ནི་དང་ རང་སོའི་སྤྱོད་ལམ་

ནང་ གནས་ཚད་མཐོ་བའི་ བཟང་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་སྟོན་ཏེ་ 

དཔེ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ ལེགས་བསྒྱུར་

འབད་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོ/མོ་གི་འཇོན་

ཐངས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ གཡོག་དང་བསྟུན་པའི་ཁྱད་

ཚད་ལྡན་པའི་ མི་ངོ་བཙུགས་ནི་འདི་ ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེ། ད་

ལྟོ་ཡོད་པའི་བསྐོ་བཞག་ལམ་ལུགས་འདི་ གུས་བསྟོད་རུང་བའི་

ལེགས་འཐོན་ཡོད་མི་དང་ གནས་ཚད་མཐོ་བའི་ དྲང་སྤྱོད་དང་ 

འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་མི་མི་ངོ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ མི་མང་བློ་

གཏད་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ གོ་གནས་སྦོམ་འཆང་ཚུགས་ནིའི་

དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་ལྡནམ་སྦེ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོ ཁྱད་རིག་

ལྡན་པའི་མི་ངོ་གཞོནམ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཡར་དྲགས་

བཟོ་དགོཔ་དང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ བསླབ་སྟོན་ཐོག་ལས་ ལེགས་

ཤོམ་བཟོ་སྟེ་ མ་འོངས་པའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་

ནི་གི་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་རིམ་བྱོན་གྱི་ ལས་འཆར་བཟོ་དགོ

རུང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ སྤྱི་རུབ་དང་ཟུང་ཕྱོགས་

ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་

དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་

ཡོན་བྱིན་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་དུམ་གྲ་ཅིག་བསྐྱེད་དེ་ཡོད། སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༨ ལུ་ སྒེར་སྡེའི་ངོ་

ཚབ་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ 

ཤུལ་ལས་ཡང་དེ་བཟུམ་མའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་

ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཅིའི་ལོ་ནང་ སྒེར་

སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་གི་རེ་བ་ཡོད།

རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་འདི་ ལས་སྡེ་

ཚུ་གི་ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་བྱ་མེན་པར་ ལམ་

སྟོན་ལག་དེབ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ 

སྟབས་བདེ་ཧིངས་དང་ གནས་སྟངས་གི་དགོས་མཁོ་དང་

བསྟུན་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་

ཐབས་བྱུས་བཟོ་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ལུ་

བཟོད་བསྲན་མེད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འདི་ ལས་

སྡེ་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་ཨིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་ ཡང་ན་ ཐབས་

ལམ་གཞན་བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་ སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་བཞག་

པ་ཅིན་ མི་མང་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ སྒེར་སྡེ་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་

ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི་

ལས་ཟུར་ཐེབས་འབདཝ་ཨིནམ་སྦེ་ མཐོང་ནི་ཨིན་མས།

སྤྱི་ཚོགས་དང་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་

ཚོགས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ (དམག་སྡེ་

དང་སྒེར་སྡེ་ དེ་ལས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་) དྲུང་

ཆེན་ཚོགས་ཆུང་ དེ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་  གོ་གནས་

མཐོ་བའི་བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གིས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།73

ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་གི་

སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་ཀྱིས་ “ང་གི་ངན་ལྷད་

ཀྱི་ལཱ་བྱ་མི་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་གྱི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་བྱ་འཐབ་

རུང་ འདི་ལུ་བཟོད་བསྲན་མི་བསྐྱེད” ཟེར་ཡོད་མི་ཁས་བླངས་

དང་གཅིག་ཁར་ ཁོང་རའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཁས་བླངས་ “ང་གི་

ལོག་སྤྱོད་མི་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ གཞན་གྱི་འབད་ས་མཐོང་རུང་ 

འདི་ལུ་ བཟོད་བསྲན་མི་བསྐྱེད་ཟེར་ཁས་བླངས་འགུར་ ངེས་

པར་དུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ཏེ་

འདུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་རའི་ལས་སྡེ་ནང་གི་ ལས་བྱེདཔ་

གཅིག་གིས་ ཁས་བླངས་འདི་ལས་འགལ་བ་ཡོད་པ་ལས་བརྟེན་ 

རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་བཏང་སྟེ་འདུག

ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་གསུམ་པ : ཁྲིམས་དོན་གཞི་བཀོད་

བསྐྱར་ཞིབ། 

འབྲུག་ལྕོགས་གྲུབ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ད་རེས་འཕྲལ་ཁམས་

ཅིག་ཁར་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོད་པའི་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་ནང་ “ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེདཔ་” དང་ ཁེ་

ཕན་ལྟག་སྤྲོད་གསལ་སྟོན་ དེ་ལས་ བཟང་སྤྱོད་ཚུ་ གཙོ་

བོ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ཡང་ སའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ དེ་ལས་ ས་ཆ་གླར་

སྤྲོད་ཀྱི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

དེ་ དུས་ཅི་སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ དེ་ཅིག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

ཨིན་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་

ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ཡང་ ལས་བྱེད་པའི་སྒྲིགས་གཞི་དང་ 

འགྲོ་སོང་གི་བཅའ་ཡིག་ དེ་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་

ཡིག་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཉེས་བྱ་དམ་དམ་གྱི་དགོངས་

དོན་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་སླར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་

དང་འབྲིང་རིམ་གྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་ཚུད་པའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་

དོན་ལུ་ “དོན་སྨིན་ལྡན་པའི་མི་ངོའི་སྤྱོད་པ་བདུན” ཟེར་

བའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། དྲང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་གཏང་

ནི་གི་དོན་ལུ་ འཇིགས་མེད་གླིང་ འགག་སྡེའི་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་བ་

ནང་ དྲང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་འགག་གསར་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་རྟགས་

མ་གནང་ནི་གི་ལམ་ལུགས་བཟོ་སྟེ་འདུག ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ཡང་ མི་མང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་གོངམ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འབད་

ལུགས་དང་ དབང་ཚད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིདཔ་གི་ ཉམས་མྱོང་

བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིདཔ་ལུ་དྲང་སྤྱོད་ཟེར་བའི་

ཞལ་འཛོམས་འགོ་དང་པ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ནང་ རྩ་

ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་དྲུང་

ཆེན་ཡིག་ཚང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ ལྷན་ཁག་ 

ལས་འཛིན་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ དེ་ལས་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་

ལས་ འགོ་ཁྲིདཔ་གོངམ་༣༡ གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡོད།

ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་གཉིས་པ: 

སྲིད་དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་སྦེ་བཞག་ནི། སྲིད་

དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་འདི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་

འཇོམས་ཐབས་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ འབད་

བརྩོན་བསྐྱེད་མི་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་

ནང་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ལས་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། 

ཨིན་རུང་ སྲིད་དོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་དང་

མེདཔ་འདི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ངོ་མ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དང་

མ་འཐབ་ དེ་ལས་ མཐར་ཐུག་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གི་མི་ཚེ་ནང་ 

ཐད་ཀར་དུ་ཕན་གནོད་ཡོད་པའི་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་

དང་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཚུ་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་༣ པ།
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ལུ་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་བྱུས་ཅིག་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ ཐབས་

བྱུས་འདི་ དོན་སྨིན་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ལྕོགས་

གྲུབ་ཡར་སེང་གི་ ལཱ་ཚུ་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་ཐོབ་ཡོདཔ་

དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སྟོབས་

འཛིན་སྐྱོང་རྩིས་ཞིབ་ལས་གཡོག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ 

ལས་སྡེ་༣ དེ་ཅིག་གི་ནང་ མོ་བཏབ་ཡང་འབད་ཚར་ཏེ་འདུག

ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་ལྔ་པ། ལམ་ལུགས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་

དང་ལེགས་བཅོས། 

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་ཆགས་དང་འཇོན་ཚད་དེ་ལས་ དྭངས་

གསལ་ངེས་པར་འོངས་ཐབས་ལུ་ ལྟ་རྟོག་གི་མཁོ་ཆས་དང་ 

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ དེ་ལས་ གཞན་ལམ་ལུགས་ལེགས་

བཅོས་ཐོག་ལས་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་

བསྐྱར་ཞིབ་ འབད་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་འཐབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ 

ལམ་ལུགས་སྐྱོན་ཅན་ལས་བརྟེན་ འབྱུངམ་ཨིན། འབྲུག་གི་ཞི་

གཡོག་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢ ཅན་མ་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་ཡོངས་

ཀྱི་ རང་གི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་འགན་ཚུ་འཐབ་པའི་སྐབས་ 

ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ ངེས་པར་དུ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོཔ་སྦེ་

བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་ འབྲུག་ཤིང་བཟོ་འཐོན་སྐྱེད་ཚད་འཛིན་  

འབྲུག་ཞུན་རྫས་དང་རྫས་སྦྱོར་ཚད་འཛིན་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་

ཚད་ འབྲུག་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ 

འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་

ཚད་འཛིན་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་

ཁག་ རྒྱས་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ དྲུང་ཆེའི་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་

འགག་སྡེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ དེ་ལས་ ཀྲི་དངུལ་

ཁང་ཚད་འཛིན་ཚུ་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་གསལ་སྟོན་བདག་

སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག འདས་

ང་བཅས་རང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་

ཚེ་སྲོག་ལུ་ ཕན་གནོད་སྦོམ་སྦེ་རང་བཟོ་ཚུགས་པའི་ བཟོ་

བསྐྲུན་ལས་སྡེ་འདི་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་

ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། འདི་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་

འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ བཟོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ དྲང་

སྤྱོད་དང་བཟང་སྤྱོད་ དེ་ལས་ ཉམས་མྱོང་ལེགས་ཤོམ་

ཚུ་ ཡར་དྲགས་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་

ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྤྲོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་

བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཚར་ཏེ་འདུག

ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་བཞི་པ། གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི། 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ནང་ཁག་འགན་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ ལས་

སྡེ་ཁག་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཐུན་

ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་ ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ ལ་སོགས་

པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནི་ནང་ ལྕོགས་

གྲུབ་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་དགོཔ་འདུག ལས་སྡེ་ཁག་དག་པ་ཅིག་

ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ 

ཕན་གྲོགས་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ མི་

གྲངས་༤༣ ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་ཡང་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། འདས་པའི་

ལོ་ཚུ་ནང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་

ལུ་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ཞིབ་འཚོལ་པ་དང་ 

རིམ་ལུགས་དབྱེ་དཔྱདཔ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གནས་སྡུད་གཞི་

མཛོད་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེད།

འབྲུག་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ནང་

དོན་ཚན་༣ པ།
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ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དབང་ཚད་འགན་སྤྲོད་འབད་

ནི་ སྤྱིར་བཏང་བདག་སྐྱོང་གི་སྲིད་བྱུས་ནང་ དྭངས་གསལ་ཅན་

གྱི་མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་དཀའ་རྙོགས་

བསལ་ནིའི་སྲུད་བྱུས་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ མདོ་

ཆེན་དང་ལས་འཛིན་གཞུང་སྐྱོང་གི་སྲིད་བྱུས་འདུག དེ་བཟུམ་

སྦེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཁོང་རའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་

ལས་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

འབྲུག་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཡིག་ཚང་

ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་སྦོམ་དང་

འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་མ་སྤྲོད་པའི་སྔ་གོང་ལས་ བྱ་སྟབས་

མ་བདེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ བསྟོད་

བསྔགས་འོས་པའི་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ ཁག་འབག་འཛིན་སྐྱོང་གི་

ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འབྲུག་

རང་བཞིན་སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས མི་སྟོབས་

དང་དངུལ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་

ཚད་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ངེས་པར་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཚོང་ལས་

འཐོན་སྐྱེད་འཆར་གཞི་ ཟེར་མི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཡང་ འགོ་

བཙུགས་དེ་འདུག ལས་འཛིན་ནང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ སྲིད་

བྱུས་དང་བྱ་སྒོ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ འཇོན་ཐངས་ཅན་ངེས་

པར་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བརྟག་

ཞིབ་ཟེར་བའི་ ལས་རིམ་ཅིག་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཁང་ལྟེ་བའི་ 

གཅིག་བསྒྲིལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མངའ་འོག་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་

ལུ་ཡོད་པའི་ རྩིས་བཀོད་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་

དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་འཛིན་གྱི་ཡང་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་

སྡེ་ཚན་དང་ རྩིས་སྤྲོད་ཚུ་ དངུལ་ངོ་མ་སྤྲོད་མ་དགོ་པར་ ཀཱཀྲ་

གི་ཐོག་ལས་སྤྲོད་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་གཞི་བཙུགས་

པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་གསལ་སྟོན་

ལམ་ལུགས་དང་ དེ་དངའབྲེལ་བའི་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐབས་ལམ་

གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་བཞིན་ཡོདཔ་

དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ལག་ལེན་དང་ ལྟ་

སྐྱོང་གི་ཐད་ འབྲེལ་ཡོད་བདག་སྐྱོང་དང་ མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་

གྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་ཡང་འབད་ཡོདཔ་

ཨིན། བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་

ཡོངས་ཨམ་སྲུའི་ཚོགས་པ་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཀུན་

སྤྱོད་རྣམ་གཞག་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་

སྲུའི་ཚོགས་པ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་

ཚོགས་ནང་འཛུལ་བའི་ཉིནམ་ལས་ ངེས་པར་དུ་ ཀུན་སྤྱོད་

རྣམ་གཞག་ལུ་གནས་དགོ་པའི་ མཁོ་གལ་བཀོད་དེ་འདུག

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ དངུལ་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་དང་ སྨན་

རྫས་དང་ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ མི་མང་གསོ་

བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད་བཟོ་ཡོད་

པའི་ཁར་ ལྷན་ཁག་གི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གསོ་བ་དང་

འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེ་དང༌ གློག༌རིག༌ཀམ༌པིའུ༌ཀྲར༌དང༌ 

དེ༌དང་འབྲེལ༌བ་ཡོད་པའི༌ཡན༌ལག༌ཅ༌ཆས༌མཁོ༌སྒྲུབ༌འབད༌

ནིའི༌ནང༌ ཞབས༌ཏོག༌ གནས༌ཚད༌ཅིག༌ཡང༌བཟོ༌སྟེ༌འདུག 

ལྷན༌ཁག༌གིས༌ལས༌གཡོག༌ནང༌གསརཔ༌འཛུལ༌མི༌ཚུ༌ལུ༌ 

དམིགས༌བསལ༌གྱི༌ འབྲུག༌གི༌ཞི༌གཡོག༌བཅའ༌ཡིག༌གི༌ཀུ

ན༌སྤྱོད༌རྣམ༌གཞག་དང་བསྟུན་ གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་ཚུ་

ཡང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འབྲུག་པི་ཨེན་

བི་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཀུན་སྤྱོད་རྣག་གཞག་ 

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་འཇོན་ཚད་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་འཐབ་ནི་

འདི་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ 

འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ཐག་གཅད་ཀྱི་དབང་

ཚད་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་དང་ཡན་ལག་

དོན་ཚན་༣ པ།
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༢༩༡ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་འདི་ 

ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་

ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ཨིན།

ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་དྲུག་པ། མི་མང་ དྲན་ཚོར་ཅན་

བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ 

ཡར་དྲགས་གཏང་ནི། 

མི་མང་ཡོངས་ལུ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ན་གཞོན་ལུ་ ཡུན་

རིང་དང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུའི་ཐོག་

ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ ཁྱད་བཅུད་ དྲང་བདེན་དང་

དྲང་སྤྱོད་ཚུ་ ཁོང་གི་རྒྱུད་ལུ་བཙུགས་དགོ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དེ་

བཟུམ་མའི་ཁྱད་བཅུད་ཚུ་ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་ལུ་ དྲན་གསོའི་

སློབ་སྦྱོང་ཐོག་ལས་བྱིན་དགོཔ་དང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ དྲང་པོའི་སྤྱོད་

པ་ལུ་ གནས་དགོ་པའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་དང་གཅིག་ཁར་ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་

ཡང་སོ་སོར་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྒྱལ་ཡོངས་

དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱིས་ བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་

ཀུན་སྤྱོད་ཡར་སྤེལ་བཏང་ཐབས་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་པ་ དེ་

ལས་ མི་མང་གི་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ འགན་

ཁུར་འབག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཁོང་རའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བཟང་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་སློབ་སྦྱོང་གི་

སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ཡང་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁོང་རའི་ འཛིན་སྐྱོང་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་

ནང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ བཟང་

སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་

དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་ཡང་བཀོད་ནུག  རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་

གི་འགག་སྡེ་གིས་ འགག་སྡེའི་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གཉིས་

འབད་དེ་འདུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ ཐོག་ལུས་ཡོད་པའི་ བསྐྱར་

འཇལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་

ཕྲན་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཐག་གཅད་

ཀྱི་དབང་ཚད་མར་ཕབ་དང་ དྲང་སྙོམས་དང་དྭངས་གསལ་ 

ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ 

ལྷན་ཐབས་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ དབུ་ཁྲིད་ཐོག་ལས་ འགག་སྡེའི་

ལས་གཡོག་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་

དང་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་ དེ་

ལས་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་

བལྟ་ནི་ཨིན་མས།  རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ནང་

སྲིད་ལྷན་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཉོགས་མེད་ལག་

ཁྱེར་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སྤྲོད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་

འདི་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མགྱོགས་དྲགས་དང་ འཇོན་ཚད་

ཅན་ཅིག་སྦེ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཁར་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ 

དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡང་ མར་ཕབ་སྦོམ་སྦེ་རང་ འབད་ཚུགས་ནུག

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་དོན་སྨིན་དང་ འཇོན་ཐངས༌ཅན༌སྦེ་

བདག༌སྐྱོང༌འཐབ་ནི་དང་ དམ་དམ་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན༌ཚོགས༌ཀྱིས༌ གཞི༌གནས༌གསལ༌སྟོན༌གྱི་

བཅའ༌ཡིག༌༢༠༡༢ ཅན༌མ༌འདི༌ ཆ༌འཇོག༌འབད༌ཡོདཔ༌དང༌ 

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་གནས་མ་གནས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འབད་ནི་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་༢ པ་ འདི་ དུས་ཅི་ལོ་

འགོ་བཙུགས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ 

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ གི་བརྟག་ཞིབ་ནང་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཁག་༢༧ ལས་ 

ཞབས་ཏོག་ཁག་༤༣ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་དང་འཕྱདཔ་ད་ ད་རེས་

ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ནང་ མི་མང་ལས་སྡེ་༩༧ ལས་ ཞབས་ཏོག་ཁག་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།77

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་དང་ ཐཱའི་ལེནཌ་གི་ རྒྱལ་

ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་

བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འགུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ 

དུས་ཅི་ལོ་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ཅིག་ལས་ དུས་ཡུན་ཚངམ་

ལས་ གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བསྐྱར་གསོ་

འབད་ནིའི་རེ་འདོད་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཡོད་

མི་འདི་ དུས་ཅི་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ལས་ ལོག་མཚན་

རྟགས་བཀོད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། འདི་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་

ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ འཐུས་མི་

སྡེ་ཚན་ཅིག་ དུས་ཅི་སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ ལྟ་བསྐོར་ལུ་བྱོན་ཡི།

སུ་ཝིཊ་ཛར་ལེནཌ༌གི༌ བཱེ་སལ་གཞུང་སྐྱོང༌གཙུག༌སྡེ༌ནང༌ལས༌ 

རྒྱལ༌སྤྱིའི༌གྲོས༌བསྟུན༌པ༌དང༌ རྒྱལ༌གཞུང༌འཛིན༌སྐྱོང༌སློབ༌སྡེ༌ 

ནང༌ལས༌ ནང༌འཁོད༌གྲོས༌བསྟུན༌པ༌སྡེ༌ཚན༌གཅིག༌གིས༌ རྒྱ

ལ༌ཡོངས༌ངན༌ལྷད༌བཀག༌སྡོམ༌ཐབས༌བྱུས༌ཀྱི༌ནང༌དོན༌དང༌ 

དེའི༌ ལག༌ལེན༌ བསྟར༌སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལས་གཙུག༌སྡེའི༌རིམ་སྒྲིག་ 

ཁྱད༌རིག༌གི༌རྒྱབ༌སྐྱོར༌ དེ༌ལས༌སྤྱིར༌བཏང༌གཞུང༌སྐྱོང་ལམ་

ལུགས་དང་དེའི་གནས་སྟངས་ནང་གི་ ལྟ་སྐྱོང་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༢༠༡༨ ཚུན་གྱི་རྒྱལ༌ཡོངས

༌ངན༌ལྷད༌བཀག༌སྡོམ༌ཐབས༌བྱུས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཉམས་མྱོང་དང་ 

གཙུག་སྡེ་གཞི་བསྒྱུར་གཞི་བཞག་ཐོག་ གཙོ་རིམ་དང་རྒྱབ་

སྣོན་ཚུ་ཁ་གསལ་ཚུད་ཡོད་པའི་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་ནི་ཨིནམ་

དང་ དེ་ཡང་ དུས་ཅི་སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ལས་ གྲ་སྒྲིག་ཚུད་འོང།

ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་སློབ་སྟོན་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ 

མི་མང་དང་འགག་སྡེ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་ 

འགག་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་འཐབ་པ་ཅིན་ སྙན་

ཞུ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དེ་འདུག

ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་བདུན་པ།  མཉམ་འབྲེལ་ཡར་

དྲགས་གཏང་ནི།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ བློ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་

དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འགུར་མཚན་རྟགས་

བཀོད་མི་འདི་གི་ ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་

འབྲེལ་པ་ཨང་༧ པ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཧེ་མ་སྙན་ཞུ་འབད་

དོ་བཟུམ་སྦེ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་མཚན་རྟགས་བཀོད་

མི་འདི་ལུ་དོན་ཁུངས་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་དང་ 

ལཱ༌ཆེནམོ༌ཅིག༌འབད༌མ༌ཚུགས། ན་ཧིང་སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་

སྦེ་ སྒེར་དང་ཆོས་སྡེའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་

འབྲེལ་འབད་མ་ཚུགས། ལུང་ཕྱོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་

དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐད་  རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ སི་

བི་ཨའི་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་འཛིན་ཚུ་ ལྷག་པར་རྩ་གཏན་

བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། དམིགས་བསལ་གྱི་ མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་

ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལྷག་པར་གོ་རྟོགས་ཡར་དྲགས་

གཏང་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་

དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་ཚུ་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ ནང་འཁོད་ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་དང་ རྒྱལ་

སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་བར་ན་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ནང་ལྷན་

ཐབས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་

གསལ་གྱི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་

གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ ལྷན་ཐབས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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སྒང་ཁ་འབྲི་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ དེ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་

ལས་འཛིན་ཚད་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་ཅི། བརྟག་

དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རང་

སོའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཡི། རང་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་ 

ལས་བྱེདཔ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་

བཟོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་ཚུགས་པའི་ ནུས་ཤུགས་ཡར་

འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ལས་འཆར་བརྩམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དྲང་སྤྱོད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དྲི་བ་ཚུ་བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ གྲུབ་

འབྲས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལས་སྡེའི་ནུས་པ་དང་ ཡར་

རྒྱས་གཏང་དགོ་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དུས་ཚོད་དང་

བསྟུན་པའི་ལས་འཆར་བརྩམ་ནི་ལུ་ ལས་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་

ཚོགས་ཆུང་བཟོ་ནི་ རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ སྐབས་

སུ་བབས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཐབས་ལམ་

གསརཔ་འཚོལ་ནི་ དེ་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་འཆར་གཞི་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཟླཝ་དྲུག་གི་བར་ན་བསྐྱར་ཞིབ་ཚར་རེ་

འབད་མི་ མི་ངོམ་ ཡང་ན་ སྡེ་ཕྲན་ཅིག་ངོས་བཟུང་འབད་ནི་གི་

ལཱ་འདི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་རང་དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་འབད་བའི་སྐབས་ 

ངེས་པར་དུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་འབད་ནི་

འདི་ ལས་སྡེ་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་

བཏུབ་ཨིན། ལས་སྡེ་དག་པ་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་ལས་ཚོགས་

ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ དུས་དང་དུས་སུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་

ལུ་ ཕྱིའི་ལས་སྡེ་ དཔེར་ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

བཟུམ་ཅིག་གིས་ འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ལུ་ གདམ་

ཁ་རྐྱབ་ཨིན་པས། ལས་སྡེ་ནང་ལུ་དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་འབད་

ནི་འདི་ ཕན་ནུས་ཅན་ཅིག་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་འབད་

འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་རང་རང་སོ་སོའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ 

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དྲང་བདེན་ཅན་ཅིག་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁོང་རའི་

དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས།

དྲང་སྤྱོད་གོང་དུ་བཀུར་ནི་དང་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་ལམ་ལུགས་

གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་

ཉུང་སུ་འོངམ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞི་གནས་གསལ་

སྟོན་དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་གསལ་སྟོན་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གན་

རྒྱ་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་སོགས་པའི་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་མཁོ་ཆས་མང་རབས་ཅིག་ མཐུན་བསྒྱུར་

འབད་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། འཕྲལ་ཁམས་

ཅིག་ཁར་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་མཁོ་ཆས་གཅིགཔ་

འདི་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་འདི་ཨིནམ་དང་ མཁོ་

ཆས་འདི་ སྡེ་ཚན་༡ པ་དང་༢ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་

བཟུམ་སྦེ་ ལས་ཚོགས་རང་དཔྱད་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ཨིནམ་ལས་ 

ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། མཁོ་ཆས་འདི་ 

“འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་” གི་དགོངས་དོན་ལུ་གཞི་

བཞག་སྟེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་དྲང་སྤྱོད་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ ལམ་

སྟོན་འཆར་གཞི་བྱིན་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

མཁོ་ཆས་འདི་འགོ་དང་པ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེ་དྲུང་ཆེའི་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་

བཅས་ ལས་སྡེ་བཞི་ནང་ལུ་ མོ་བཏབ་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་འབད་

ཡི། མོ་བཏབ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ལྷོད་པའི་

བསམ་འཆར་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ མཁོ་ཆས་འདི་ལེགས་

བཅོས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལོག་ལས་སྡེ་བཞིཔོ་འདི་ནང་རང་ 

བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡི། མཁོ་ཆས་འདི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་

ཚལ་ལྷན་ཁག་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ འབྲུག་སླར་འབྱུང་གློག་

མེ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ ལྕང་

དོན་ཚན་༢ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།79

སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་དྲང་སྤྱོད་དང་ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན’ གྱི་ཞིབ་

འཚོལ : ནང་ན་ལས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི།

བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་འདི་ སློབ་གྲྭའི་ཆོས་ཚན་ཚུ་ནང་ ཡན་

ལག་ གཙོ་བོ་གཅིག་སྦེ་རང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ དྲན་ཚོར་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་བཟོ་ནིའི་དམིགས་དོན་

ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་འབདཝ་ཨིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་

སྤྱོད་ལམ་ཐོག་ལས་སྟོན་མི་བརྩི་མཐོང་ཚུ་དང་ ངན་ལྷད་མར་

ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ཕན་པ་ཡོད་པའི་ བརྩི་མཐོང་སྤྲོད་ནི་ལུ་ སློབ་

གྲྭའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་དང་ དེ་

བཟུམ་མའི་ བརྩི་མཐོང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་གནོད་ག་དེ་སྦེ་

ཡོད་ག་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ ངན་ལྷད་མར་ཕབས་

ནང་ཕན་པའི་བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༥ པ་ལས་༦ པ་ཚུན་ ‘སློབ་གྲྭ་ནང་དྲང་སྤྱོད་དང་ 

བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན’ ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་གཞི་བཞག་ཐོག་ 

བརྟག་ཞིབ་ཅིག་འབད་ཡི། བརྟག་ཞིབ་ལས་རིམ་འདི་ སློབ་

གྲྭ་༩༡ ནང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ སློབ་

གྲྭའི་དབུ་འཛིན་༡༠༠ དང་ སློབ་དཔོན་༤༠༠ དེ་ལས་ སློབ་

ཕྲུག་༢༠༠༠ བརྩིས་ཏེ་ ཡོངས་བསྡོམས་མི་གྲངས་༢༥༠༠ དེ་

ཅིག་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། བརྟག་ཞིབ་འདི་གཙོ་བོ་རང་ 

སློབ་རིམ་༧ པ་ལས་༡༢ པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་

ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ བརྟག་ཞིབ་སྡེ་ཚན་

འདི་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་ དེ་ལས་ 

ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་གྲྭ་དག་པ་ཅིག་ནང་

ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

བརྟག་ཞིབ་ལས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་དང་

སློབ་དཔོན་ དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་ཁག་མ་འདྲཝ་

སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོད། སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཚུ་ལུ་དྲི་བ་འདི་ འགོ་

ལས་སྡེ་ནང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་

ཆེས་བསྐྱེད་དགོ་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་

ལས་ཡང་ དེའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ སྒྲུབ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ

དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་

དྲགས་འགྱོ་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ལས་

ཚོགས་ནང་ བར་གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་

ཚད་བལྟ་ནི་གི་ གཞི་མཚམས་བཟོཝ་ཨིན། གཞི་མཚམས་

འདི་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚད་ ཡང་ན་ དམིགས་གཏད་ལུ་

གཞི་བཞག་ཐོག་བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིན། དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་

འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ དུས་དང་བསྟུན་པའི་དྲང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་

གྱི་ ཁྱད་པར་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་ཡོད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་

ཚུགསཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་འདི་ 

ལས་སྡེ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་བཏུབ་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མཁོ་གལ་དང་བསྟུན་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་

ཁར་ ཁོང་གི་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་

ནི་ནང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ཁྱད་རིག་གི་

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་ནི་ཨིན། 

ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་བའི་སྐབས་ ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ མཁོ་

ཆས་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཁ་སྐོང་དང་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

ཞིབ་འཇུག་འབདཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མིའི་དཔེ་གཅིགཔ་འདི་ 

དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ འཆར་གཞིའི་ལམ་སྟོན་དང་ 

འགོ་ཁྲིདཔ་གི་འགན་ཁྲི་ དེ་ལས་ འགན་ཁུར་དང་བརྡ་སྤྲོད་

ཀྱི་ནུས་པ་ཡོདཔ་སྦེ་སྤྲོད་ནི་གི་ཐད་ཁར་འདྲ་བའི་ འབྲུག་སླར་

འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ 

“ལས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞིབ་འཇུག” ཟེར་མི་འདི་ཨིན།

དོན་ཚན་༢ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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ནིའི་ ས་སྟོང་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེདཔ་སྦེ་ཁ་འཆམ་འབྱུང་

ཡི།(གཤམ་འཁོད་ཀྱི་པར་རིས་༣.༦ འདི་ནང་གཟིགས་གནང)

ཁྲིདཔ་བཟང་པོའི་བརྩི་མཐོང་ དྲང་སྤྱོད་ འགན་ཁུར་ དྲང་

བདེན་ དྭངས་གསལ་ ཕྱོགས་རིས་མེདཔ་ དེ་ལས་ ཁྱད་

རིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་ཡོད། བརྟག་ཞིབ་འདི་

གིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་དང་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་འགོ་

བརྩམ་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ མ་འོངས་ལས་འཆར་

ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་ཡང་འབད་ཡི། སློབ་

ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་འདི་ བརྡ་མཚོན་ལྔ་ལུ་ དམིགས་གཏད་

བསྐྱེད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ (༡) ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ལས་

ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན། (༢) སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་གོང་དུ་བཀུར་

ཏེ་ཡོད་མི་དང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་

བརྩི་མཐོང་ འགན་ཁུར་ དྲང་བདེན་ ཐབས་ཤེས་གསརཔ་

བཏོན་ནི་ དྭངས་གསལ་ འགན་ཁྲི་ བློ་གཏད་དང་འགོ་

ཁྲིད། (༣) སློབ་ཕྲུག་གི་སྤྱོད་ལམ་ལུ་ མི་སྡེའི་དབང་སྐུལ/ཆ་

རོགས་ཀྱི་སྐུལ་མ/དངོས་གཙོའི་ལྟ་བ། (༤) སློབ་ཕྲུག་ཚུ་

གི་རྒྱུད་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་ལས་རིམ་དང་

། (༥) སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སློབ་དཔོན་ལུ་ འཆར་ཚུལ་ཚུ་

གི་སྐོར་ལས་ཨིན། དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཐད་ཁ་ལྷོདཔ་

ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་སྟོན་ནི་ནང་ སློབ་

དཔོན་གྱི་འགན་ཁུར་དང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཤེས་རིག་གི་ལམ་

ལུགས་ལུ་བསམ་འཆར་དང་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོད།

བརྟག་ཞིབ་འདི་ལས་འབྱུང་བའི་ཤེས་རྟོགས་དག་པ་ཅིག་

བཀོད་པ་ཅིན:

• སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ བརྒྱ་དཔྱ་༦༧ དང་ སློབ་

དཔོན་ བརྒྱ་དཔྱ་༥༨ ཀྱིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཤེས་རིག་

གི་སྲིད་བྱུས་འདི་ མང་སུ་ཅིག་སློབ་ཚན་གྲུབ་འབྲས་ལུ་

གཙོ་བོ་སྟོན་ཏེ་ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་འབད་

དོན་ཚན་༣ པ།
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༣༥

པར་རིས: ༣.༦ ང་བཅས་ཀྱི་ད་ལྟོའི་ ཤེས་རིག་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ རིག་གཞུང་ལུ་དམིགས་
གཏད་བསྐྱེད་དེ་ བརྩི་མཐོང་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ལུ་གོ་སྐབས་ཉུངམ་སྦེ་བྱིནམ་ཨིན།

• སློབ་ཕྲུག་ བརྒྱ་དཔྱ་༨༧ གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་

ལས་ཧ་གོ་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་དཔྱ་༧༠ གིས་ ངན་ལྷད་ལས་

འབྱུང་མི་གནོད་པ་ཚུ་ཡང་ཧ་གོ་ཏེ་འདུག སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་

དཔྱ་༩༠ གིས་ ངན་ལྷད་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་

ཕོགཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ བརྒྱ་དཔྱ་༢༣.༨༥ རྐྱངམ་

ཅིག་གིས་ ངན་ལྷད་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་

པ་ཚུ་ཧ་གོ་ཏེ་འདུག དེ་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་

སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
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ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་མས།

• སློབ་ཕྲུག་ བརྒྱ་དཔྱ་༥༨.༠༥ (ཁྲོམ་ཚོགས་

ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ བརྒྱ་དཔྱ་༥༦.༧ དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་

སློབ་ཕྲུག་ བརྒྱ་དཔྱ་༥༩.༤ ) གིས་ཁོང་རའི་མི་སྡེ་ནང་

ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་འབད་སར་མཐོང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཅི།

• གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་འཕྱདཔ་དང་

(བརྒྱ་དཔྱ་༥༢.༩) ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་མང་ཤོས་

ཅིག་གིས་ (བརྒྱ་དཔྱ་༥༤.༣) མི་མང་གི་མཐུན་

རྐྱེན་ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ནུག (གཤམ་

-ངན་ལྷད་-འབྱོར་ལྡན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་གིས་ སློབ་ཕྲུག་

གཞོནམ་ཚུ་གི་མནོ་བསམ་བཏང་ཐངས་དང་ ཚོར་བ་ དེ་ལས་ 

སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ལུ་ཡུན་རིང་གི་སྣང་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ཨིན་མས།

• སློབ་རིམ་༧ པའི་སློབ་ཕྲུག་ བརྒྱ་དཔྱ་༥༠.༡ ༩ 

པའི་ བརྒྱ་དཔྱ་༣༣ དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་༡༢ པའི་བརྒྱ་དཔྱ་

༡༨ གིས་ ཁོང་ རའི་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ཀྲམ་

ཀྲེམ་བརྐྱབ་སར་མཐོང་པ་ཅིན་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སློབ་

དཔོན་ ཡང་ན་ སློབ་དབུ་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ཟེར་

ཁས་ལེན་འབད་ཡི། སློབ་ཕྲུག་འདི་ཚུ་ ལོ་རྒས་ཏེ་ སློབ་རིམ་

མཐོ་སུ་ལྷོདཔ་དང་ ཁོང་གིས་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ལུ་ བཟོད་

བསྲན་ཡང་སྦོམ་སུ་སྦེ་བསྐྱེདཔ་ཨིནམ་དང་ འདི་ མི་སྡེ་འགྱུར་

བའི་ཆ་རྐྱེན་གཞན་ཡང་འོང་ནི་མས། འདི་བཟུམ་མའི་སྤྱོད་ལམ་

ཚུ་ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་དང་ ན་གཞོན་

ཚུ་གིས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ཡང་ དེ་

བཟུམ་སྦེ་རང་ དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན་མས། (ཐིག་ཁྲམ་༣.༡)

• སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་དཔྱ་༤༩.༢༥ གིས་ སྟབས་མ་བདེ་

བའི་གནས་སྟངས་ནང་ལས་འཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤོབ་རྐྱབ་ཨིན་

མས། སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་དཔྱ་༤༩.༡༥ གིས་ ལྟ་སྐྱོང་ཐོག་ལུ་

རྐྱངམ་ཅིག་ལཱ་འབད་ནི་དང་ ཁོང་རའི་ཁས་བླངས་ཐོག་ལས་

མི་འབད་ཟེར་ངོས་ལེན་འབད་ཡི། གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ ན་

གཞོན་ཚུའི་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ལུ་དོགས་པ་བཀོདཔ་

ཨིནམ་དང་ ན་གཞོན་ཚུ་ ཡ་རབས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་ལྡན་པའི་

མི་ཁུངས་བཟང་པོ་ཅིག་དང་ འགན་ཁུར་ཅན་ཅིག་འབད་འཚོ་

སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་ཚོགས་

པ་ཚུ་གིས་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ བར་གཏོགས་འབད་དགོ་པའི་

བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་མས། (པར་རིས: ༣.༨ དང་་་༣.༩)

དོན་ཚན་༣ པ།

ཤུག
ས་
ཆེཝ

་སྦེ
་ཁ
་བ
ཟེད
་བ
།

ཤུག
ས་
སྦེ་
ཁ་
བཟེ
ད་བ

།

ཁ་
བཟེ
དཝ

།

མ་
ཤེས

པ།

ཁ་
མ་
བཟེ
དཝ

།

ཤུག
ས་
སྦེ་
ཁ་
མ་
བཟེ
དཝ

།

ཤུག
ས་
ཆེཝ

་སྦེ
་ཁ
་མ
་བ
ཟེད
ཝ།

གྲོང་གསེབ། ཁྲོམ་ཚོགས།

པར་རིས: ༣.༧ རང་གི་ངོ་ཤེས་པའི་གཞུང་གཡོགཔ་གིས་ ཡིག་ཚང་ལས་ཅ་དངོས་ 
(འདྲ་བཟོ་ཤོག་གུ་དང་ ཡིག་སྣོད་ དེ་ལས་ ཡིག་དེབ་) ཁྱིམ་ནང་འབག་འོང་
མི་དང་ ཡིག་ཚང་གི་འཐོན་སྐྱེད་ (སྣུམ་འཁོར་དང་འདྲ་བཤུས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ 
དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་) ཚུ་ སྒེར་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པ།

༡༢.༥

༡༨.༤

༡༡ ༡༡.༥

༡༩.༤

༢༤.༤

༡༠.༠
༡༣.༥

༡༩.༤

༡༣.༡
༡༠.༢

༦.༡

༡༧.༥

༡༣.༡

༥

༡༠

༡༥

༢༠

༢༥

༠

འཁོད་ཀྱི་པར་རིས་༣.༧ འདི་ནང་གཟིགས་གནང)

བཟའ་ཚང་ནང་མི་དང་ སློབ་དཔོན་ དེ་ལས་ སྤྱི་གཡོགཔ་

ཚུའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་གྱི་ཤན་ཞུགས་དང་ དབང་ཚད་



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོད་རའི་ཆ་རོགས་གཅིག་གིས་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ཀྲེམ་རྐྱབ་སར་མཐོང་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་ཁས་བླངས་་ཀྱི་ཐོག་ 
ལས་སློབ་དཔོན་ཡང་ན་ སློབ་དབུ་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།

སློབ་རིམ། ཧ་ཅང་ངོས་
ལེན་ཤིན་ཏུ་
ཡོད།

ངོས་ལེན་
ཤིན་ཏུ་ཡོད།

ངོས་ལེན་
ཡོད།

མ་ཤེས། ངོས་ལེན་
མེད།

ངོས་ལེན་ཤིན་
ཏུ་མེད།

ཧ་ཅང་ངོས་ལེན་
ཤིན་ཏུ་མེད།

༧ ༡༩.༤% ༨.༢% ༢༢.༥% ༩.༣% ༢༢.༨% ༥.༩% ༡༡.༨%

༨ ༡༡.༩% ༩.༤% ༡༩.༤% ༡༣.༡%   ༢༥.༣%    ༧.༥% ༡༣.༣%

༩ ༡༣.༡% ༤.༧% ༡༦.༠% ༡༤.༡% ༢༨.༠% ༩.༤% ༡༤.༧%

༡༠ ༨.༥% ༣.༨% ༡༥.༦% ༡༤.༡% ༢༩.༧% ༩.༡% ༡༩.༡%

༡༡ ༩.༣% ༥.༤% ༡༦.༡% ༡༩.༠% ༢༤.༤% ༨.༢% ༡༧.༦%

༡༢ ༢.༥% ༣.༩% ༡༡.༡% ༡༩.༧% ༣༡.༧% ༨.༨% ༢༡.༨%

ཡོངས་བསྡོམས། ༡༡.༢% ༦.༠% ༡༧.༡% ༡༤.༦% ༢༦.༩% ༨.༢% ༡༦.༡%

དོན་ཚན་༣ པ།

པར་རིས: ༣.༨ སྟབས་མ་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་ལས་ཕྱིར་འཐོན་ནི་གི་དོན་ལུ་  ཁྱོད་ཀྱི་ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཤོབ་སླབ་འོང་ག?

ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་
ཁ་བཟེད་བ།

ཤུགས་སྦེ་
ཁ་བཟེད་བ།

ཁ་བཟེདཝ། མ་ཤེསཔ། ཁ་མ་བཟེདཝ། ཤུགས་སྦེ་ཁ་
མ་བཟེདཝ།

ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་ཁ་
མ་བཟེདཝ།

པར་རིས: ༣.༩ མི་སྡེ་ནང་ཕན་པའི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་དཔོན་གྱི་བལྟ་སྡོདཔ་ལས་ལཱ་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ གལ་སྲིད་ ལཱ་མ་
འབད་བ་ཅིན་ སྐུགས་ཉུང་ཤོས་ཐོབ་ཨིན།

ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་
ཁ་བཟེད་བ།

ཤུགས་སྦེ་
ཁ་བཟེད་བ།

ཁ་མ་བཟེདཝ། ཤུགས་སྦེ་ཁ་
མ་བཟེདཝ།

ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་ཁ་
མ་བཟེདཝ།

ཁ་བཟེདཝ། མ་ཤེསཔ།
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གསལ་སྟོན་འབདཝ་མས། (པར་རིས་༣.༡༡ གཟིགས་གནང་)

• སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་དཔྱ་༧༡ གིས་ སློབ་གྲྭའི་ཅ་ཆས་

ཚུ་ ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་གི་ཅ་ཆས་བཟུམ་སྦེ་རང་ བདག་

འཛིན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག (པར་རིས་༣.༡༢)

• སློབ་དཔོན་བརྒྱ་དཔྱ་༩༡ གིས་ ཧེ་མའི་ན་གཞོན་ཚུ་

དང་ཕྱདཔ་ད་ ད་རེས་ཀྱི་ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་

དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཉམས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཚོརཝ་ཨིན་མས།

བརྟག་ཞིབ་འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་

ཏེ་ཡོད། གྲུབ་འབྲས་འདི་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ སློབ་གྲྭའི་ན་

གཞོན་ཚུ་གི་སྤྱོད་ལམ་གྱི་མཐོང་སྣང་ཚུ་ ངེས་བརྟེན་ཡོད་པའི་

གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ མི་ངོ་རང་རང་

སོ་སོའི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་བསམ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི་དང་ དེ་ལས་ 

འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་ཚུ་གི་ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་

དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་

ཏེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ དྲན་ཚོར་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་བཟོ་ནིའི་དོན་

ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཐངས་

ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་  ན་གཞོན་

• སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་དཔྱ་༥༡.༠༥ (བརྒྱ་དཔྱ་༥༩.༤ ཁྲོམ་

ཚོགས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་དང་བརྒྱ་དཔྱ་༤༢.༧ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སློབ་

ཕྲུག) གིས་ མི་ཚེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྐྱོང་ཐབས་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་

རང་ཤོབ་རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་ མགུ་སྐོར་རྐྱབ་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ མེདཔ་

སྦེ་བཀོད་ནུག (པར་རིས་༣.༡༠) འདི་གིས་ མི་སྡེའི་འགྲོས་

ལུགས་ནང་ལུ་ དངོས་གཙོའི་ལྟ་བ་འདི་ གུས་བཀུར་དང་ ཡིད་

ཚིམ་ མཉམ་ཆུང་ དྲང་བདེན་གྱི་བརྩི་མཐོང་ཚུ་ལས་ལྷག་སྟེ་

ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་མས། སློབ་ཕྲུག་

ཚུའི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་གིས་ མི་སྡེའི་གཤིས་རྒྱུད་སྟོནམ་ཨིན་མས།

• སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་དཔྱ་༤༣.༣ གིས་ སློབ་གྲྭ་ལེགས་

ཤོམ་གཅིག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ མི་གཞན་

ལུ་ཤོབ་རྐྱབ་ནི་དང་ ནང་གསུག་བྱིན་ནི་ དེ་ལས་ ཤན་

ཞུགས་འབད་ཚུགས་པའི་མི་ངོ་འབད་སར་འགྱོ་བ་ལུ་ ཚེར་

སྣང་མེདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ མི་སྡེའི་

འགྲོ་ལུགས་ནང་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་དང་དུ་ལེན་ནིའི་ནང་བསམ་སྤྱོད་

བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ལམ་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་

དེ་ དྲང་བདེན་དང་དྭངས་གསལ་ངེས་བརྟེན་བཟོ་དགོ་པའི་

དོན་ཚན་༣ པ།

ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་
ཁ་བཟེད་བ།

ཤུགས་སྦེ་
ཁ་བཟེད་བ།

ཁ་བཟེདཝ། མ་ཤེསཔ། ཁ་མ་བཟེདཝ། ཤུགས་སྦེ་ཁ་
མ་བཟེདཝ།

ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་ཁ་
མ་བཟེདཝ།

གྲོང་གསེབ། ཁྲོམ་ཚོགས།

པར་རིས: ༣.༡༠ འ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ མི་ཚེ་ལུ་ཤུགས་རྟགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྐབས་སྐབས་ ཤོབ་ ཡང་ན་ མགུ་སྐོར་རྐྱབ་དགོ
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གྲངས་ནང་ ཤེས་རིག་མཁས་མཆོག་དག་པ་ཅིག་དང་ མཇལ་ཕྲད་

གནང་བའི་སྐབས་གསུངས་མི་ནང་ “ང་བཅས་ཀྱི་ལས་སྡེ་གཞན་

ནང་འཐུས་ཤོར་རུང་ ཤེས་རིག་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་འཐུས་ཤོར་ནི་

འདི་རྩ་ལས་རང་བཟོད་མི་ཚུགས། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ འཐུས་

ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་དྲང་སྤྱོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཙུགས་ནིའི་

དོན་ལུ་ ནུས་ཤུགས་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་འཚོལ་དགོ

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ གི་ལོ་

དོན་ཚན་༣ པ།

ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་
ཁ་བཟེད་བ།

ཤུགས་སྦེ་
ཁ་བཟེད་བ།

ཁ་མ་བཟེདཝ། ཤུགས་སྦེ་ཁ་
མ་བཟེདཝ།

ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་ཁ་
མ་བཟེདཝ།

པར་རིས: ༣.༡༡ གལ་སྲིད་ སློབ་གྲྭ་ལེགས་ཤོམ་ནང་ལུ་འཛུལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཤོབ་རྐྱབ་ནི་/ནང་གསུག་བྱིན་ནི་/  མི་ངོ་གཞན་ལུ་ ཤན་ཞུགས་
ཐོག་ལས་ོགྲོགས་རམ་འཚོལ་དགོ་པ་ཅིན་ འདི་ཚུ་འབད་འོང་ག?

ཁ་བཟེདཝ། མ་ཤེསཔ།

ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་
ཁ་བཟེད་བ།

ཤུགས་སྦེ་
ཁ་བཟེད་བ།

ཁ་མ་བཟེདཝ། ཤུགས་སྦེ་ཁ་
མ་བཟེདཝ།

ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་ཁ་
མ་བཟེདཝ།

པར་རིས: ༣.༡༢ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཅ་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སློབ་གྲྭའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ བདག་འཛིན་འབད་
འོང་ག?

ཁ་བཟེདཝ། མ་ཤེསཔ།
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འགོ་ཁྲིདཔ་༣ བཅས་ ཡོངས་བསྡོམས་ ཟུར་དེབ་༡ པའི་

གསལ་སྟོན་པ་༣༢ གིས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་འབད་

དགོ་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་མ་འབད་ ཡང་ན་ ཁོང་རའི་

རྒྱུ་དངོས་དང་ འཁྲི་བ་ཚུའི་སྐོར་ལས་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཚངམ་

སྦེ་གསལ་སྟོན་མ་འབད། གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་

ཡིག་༢༠༡༢ ཅན་མིའི་དོན་ཚན་༤༣ པའི་དགོངས་དོན་

ལྟར་ འཐུས་ཤོར་མི་ མི་ངོམ་༡༠ ལུ་ཉེས་ཆད་བཀལ་ཡོདཔ་

དང་ མི་ངོམ་༢༢ ལུ་ ཁོང་གིས་ ཁུངས་ཁ་གསལ་བཀོད་

མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉེས་ཆད་ཡང་དགོངས་ཡངས་བཏང་ཡི།

ལྷག་པར་དུ་ ཟུར་དེབ་༡ པའི་གསལ་སྟོན་པ་༧༡ ལུ་ ཆ་

ཚད་མ་སྙོམས་པའི་གཞི་གནས་ཡོད་པའི་ཉེན་བརྡ་འབྱུང་

ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ ནང་འཁོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་དབྱེ་དཔྱད་

འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། དེ་

སྦེ་ ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་གཞི་གནས་ཡོད་དགོ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་རང་ བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ ནང་མི་

གསར་བཙུགས་དང་ བརྡ་དོན་ཚངམ་སྦེ་མ་བྱིན་མི་ དེ་ལས་ 

ཤོར་སོང་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ཀྱི་མི་རབས་གཅིག་བྱངམ་ཨིན།”

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཧེ་མ་ལས་ 

བཀྲམ་སྤེལ་འབད་འོང་།

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་དང་ བདག་སྐྱོང་ : འགན་འཁྲི་ཅན་

དང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་བལྟ་ནི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལུ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་(ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

བཅའ་ཁྲིམས་མཁོ་བྱད) གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་འདི་ མི་མང་

འཐོན་སྐྱེད་བདག་འཛིན་འབད་མི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ མི་མང་

ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐབས་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་

ཁྲི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟེན་བཟོ་ནི་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་མི་མང་འགན་ཁྲི་

གི་མཁོ་ཆས་ཅིག་ཨིན། གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་

ཐབས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་

བསམ་འཆར་དང་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་མི་ཚུ་མཉམ་སྡེབ༌འབད་བའི་

ཤུལ་ ཡར་དྲགས་བཏང་སྟེ་དོན་སྨིནཅན་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ཡོད། 

དེའི་དོན་ལུ་ ལམ་སྟོན་གཉིས་བཟོ་ཡི། དེ་ཡང་ (༡) ཟུར་དེབ༡ 

པའི་ སྤྱི་གཡོགཔ་གཏན་འབེབས་འབད་ནིའི་ལམ་སྟོན། (༢) 

ཆ་མ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་དངོས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་ལམ་སྟོན།

པར་རིས་འདི་གིས་ འདས་པའི་ལོ་དྲུག་ནང་ གཞི་གནས་ 

གསལ་སྟོན་ལུ་གནས་ཡོད་པའི་ ཟུར་དེབ་༡ པའི་གསལ་སྟོན་

པ་གི་ཚད་གཞི་སྟོནམ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་༤ (བློན་པོ་

གཅིག་) བརྩིས་ཏེ་ གཞུང་ཚབ་༡ དྲང་དཔོན་༧ ཁྲོམ་

དཔོན་༡ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་༤ ཆོས་ཚོགས་

ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་༡༡ དེ་ལས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་

དོན་ཚན་༣ པ།

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་ལམ་ལུགས་ལུ་
གནས་ཚད།

པར་རིས: ༣.༡༣ པར་རིས་འདི་གིས་ འདས་པའི་ལོ་དྲུག་ནང་ གཞི་གནས་
གསལ་སྟོན་ལུ་གནས་ཡོད་པའི་ ཟུར་དེབ་༡ པའི་གསལ་སྟོན་པ་གི་ཚད་

གཞི་སྟོནམ་ཨིན།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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འཛིན་པ་ རྫོང་བདག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་

གིས་ གསལ་སྟོན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་འབད་ནུག (བརྒྱ་དཔྱ་

༡༠༠)། ཆོས་ཚོགས་འགོ་འཛིན་པའི་ གཞི་གནས་གསལ་

སྟོན་གྱི་གནས་ཚད་འདི་ བརྒྱ་དཔྱ་༤༥.༦  ཨིན་པས།

ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་སྙན་ཞུ་མ་ལྷོདཔ་

ལས་ ཟུར་དེབ་༢ པའི་གསལ་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ གཞི་གནས་

གསལ་སྟོན་གྱི་གནས་ཚད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་མ་

ཚུགས། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ སྤྱི་ཚེས་

༣༠ ཚུན་ ཟུར་དེབ་༢ པའི་གསལ་སྟོན་པ་༡༢༨༦༢ དེ་ཅི་གིས་ 

གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་ནུག

ཟུར་དེབ་༡ པའི་གསལ་སྟོན་པ་༢༠༤ གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་

ཐོག་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདིའི་གྲལ་ལས་ 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་གིས་ བརྒྱ་དཔྱ་ལས་

༡༠༠ ཐམ་པ་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེའི་འགོ་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་

བརྒྱ་དཔྱ་༨༨ འབད་ནུག སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་

དང་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ཁོང་རའི་ལས་

བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་འདི་ ངེས་

པར་དུ་གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཟོ་

ཏེ་འདུག མཐའ་མཇུག་ལུ་ ལས་སྡེ་དང་གསལ་སྟོན་པ་ག་

ར་གིས་ ཁོང་རའི་གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་ཚུ་ གློག་རིག་

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འབད་དགོཔ་ཨིན། ལམ་ལུགས་

འདི་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ཨིན།

ཧེ་མའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་

འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་འདི་བཟུམ་སྦེ་མེན་པ་ ད་ལྟོའི་ལམ་

ལུགས་འདི་ སྟབས་མཐུན་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་དང་ དྲང་སྤྱོད་

ཀྱི་གཞི་བཀོད་ངེས་བརྟེན་བཟོཝ་མ་ཚད་ གཞི་གནས་

གསལ་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢ 

ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ལས་སྡེ་༡༣༥ གིས་ ཟུར་དེབ་

༢ པ་ནང་གི་གསལ་སྟོན་པ་ཚུ་གི་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་

གནས་ཚད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གསལ་

སྟོན་པ་༥༥༡ ལུ་ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་གཞི་གནས་ཡོད་མི་

དང་ ཡོངས་བསྡོམས་གསལ་སྟོན་པ་༡༡༠༢ གིས་དུས་ཚོད་

ཁར་གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་གིས་གསལ་སྟོན་

རང་མ་འབདཝ་སྦེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཟུར་དེབ་༢ པའི་ནང་

ཚུད་མི་ གསལ་སོྟན་པ་ ༡༢༥༧༩ དེ་ཅི་གིས་ ཁོང་རའི་གཞི་

གནས་གསལ་སྟོན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབད་དེ་འདུག

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ འཐུས་ཤོར་མི་ཚུ་

ལས་ ཉེས་ཆད་ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་༡༣༠༠༠༠ (ཟུར་

དེབ་༡ པ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་༣༠༠༠༠ དང་ཟུར་༢ པ་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠༠) བསྡུ་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ གཞུང་

གི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཅི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཉེས་ཆད་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་

དང་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་བཞག་

འབད་ཡོད་མི་འདི་གཉིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་གཞི་གནས་

གསལ་སྟོན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལུ་གནས་ཡོད་

མེད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཡང་འབད་འོང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ ཟུར་དེབ་༡ 

པའི་གསལ་སྟོན་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༨༥.༧(༣༧༨ ནང་ལས་༣༢༤) 

གིས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་འགུར་གནས་

ནུག ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་དང་ རྩ་

ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་འཆང་མི་དང་འདིའི་འཐུས་མི་ དྲུང་

ཆེན་ དམག་སྡེའི་འགོ་འཛིན་པ་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་གི་འགོ་

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ (འབྲུག་ཆོས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་) ཀྱི་འཐུས་

མི་དྲུང་ཆེན་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ དང་པ་ཆོས་ཚོགས་ཚུ་འཚོལ་ནི་དང་ གཞི་གནས་གསལ་

སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁོང་རའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ 

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གི་དོན་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི།

ཞི་བའི་མི་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་རུབ་ལས་རིམ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་བདུན་དང་

གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོད་

རུང་ མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། 

ཁོང་རའི་ལས་ཚོགས་ནང་ལུ་དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་

བཟོ་ནི་དང་ ངན་ལྷན་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་

དྲགས་བཟོ་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་

ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ ངན་

ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཡང་བཤད་དེ་

ཡོད། ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་

གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི༌དང་བསྟུན་  ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་

ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ 

ཁོང་གི་ལོ་བསྟར་སྐྱིད་གནས་ཀྱི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡང་གསལ་བཤད་འབད་

ཡི།

གསལ་སྟོན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་བའི་སྐབས་ 

འགན་ཁྲི་ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་

ཐབས་རིག་ཚུ་ཡང་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་

ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ད་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོག་དང་ འཇམ་

ཏོང་ཏོ་སྦེ་བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་ བདེན་ཁུངས་དང་ལྡནམ་བཟོ་

ནི་  བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་ཚུ་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་

ལས་ཕྱིར་སྤེལ་འབད་ནི་  ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་

སྒྲིང་སྒྲིང་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་གཞི་གནས་བདེན་དཔྱད་འབད་

བའི་སྐབས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་

དགོངས་དོན་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་སྙན་ཞུ་བཏོན་ནི་

དང་ བརྡ་སྟོན་འབད་ནི་ (མི་ངོ་གཅིག་དང་མི་མང་གི་ཆ་ཚད་

མ་མཉམ་པའི་རྒྱུ་དངོས)  ཐོ་བཀོད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ དེ་

ལས་ ཞིབ་དཔྱདཔ་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ དགོས་མཁོ་དང་

བསྟུན་ཐོབ་ཚུགས་པའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ ཆ་ཚང་སྦེ་ཡོད།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་ལྟེ༌བའི༌བདག་སྐྱོང་

པ༌གིས་ ཟུར་དེབ་༡ པའི་ གསལ་སྟོན་པ་ཚུ་གི་  བཅའ་

ཡིག་འགུར་གནས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི༌དང༌ དེ་

མ་ཚད་ ལས་སྡེ་ཁག་ལས་ལྷོད་པའི་ ཟུར་དེབ་༢ པའི་ནང་

གི་ གསལ་སྟོན༌པ༌ཚུ༌གི༌ བཅའ་ཡིག་འགུར་གནས་ཡོད་

མེད་ཀྱི༌སྙན༌ཞུ༌ བསྐྱར༌ཞིབ༌འབད་འོང་། ཆ་ཚད༌མ༌སྙོམས༌

པའི༌གཞི༌གནས༌བསྐྱར༌ཞིབ༌འབད༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌ ནང་འཁོད་

ཚོགས་ཆུང་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། འཐུས་ཤོར་

མི་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས༌སྙན་ཞུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚར་བའི་

ཤུལ་ལས་ དང་ལེན་འབད་འོང་། གནས༌ཡོད༌མེད༌ཀྱི་སྙན་ཞུ་

འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཡང་ཕུལ་ནི༌ཨིན།

ཆོས་ཚོགས་ཚུ་གིས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་གནས་ཚད་དེ་

སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 

དོན་ཚན་༣ པ།

ལས་སྡེའི་ནང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་དང་ ཁྱད་

རིག་གི་གྲོགས་རམ་ནམ་དགོ་རུང་ ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་

གྲོགས་རམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབྱིན་ཐབས་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་

དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་ནི་ཨིན།

‘ ‘
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རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༦ ལས་ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་

སྤྱི་ཚེས་༡༦ ཚུན་ རྫོང་ཁག་༢༠ དང་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ཡོད། ལྷན་ཁག་༡༠ ལས་འཛིན་༨ དང་རང་

སྐྱོང་ལས་ཚོགས༌༥ གི་བརྟག་ཞིབ་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་

༣ པའི་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་པའི་ལོ་

རིམ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ འབད་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན། 

དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དོན་ལས་ཕྱིའི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་༧༠༢༩ 

ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་ས་ལས་༥༠༥༠ གིས་རྫོང་ཁག་ཚུ་དང་

༩༨༧ གིས་ལས་འཛིན་དང་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ ༩༩༢ 

གིས་ལྷན་ཁག་ཚུ་ལས་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་༧༠༢༩ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་

ལས་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་༦༠ གིས་ཞབས་ཏོག་ག་ནི་ཡང་

མ་སྤྱོདཔ་ལས་ དྲི་བའི་ཡུལ༌པ་ཡོངས་བསྡོམས་༦༩༦༩ ལུ་

མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན། ནང་འཁོད་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་

བསྡོམས་༢༠༩༧ དྲི་བ་བཀོད་ཡོད་སར་ལས་༡༤༦༧ འདི་རྫོང་

ཁག་ཚུ་ནང་ལས་དང་༢༩༧ འདི་ལས་འཛིན་དང་རང་སྐྱོང་ལས་

སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ དེ་ལས་ ༣༣༣ འདི་ལྷན་ཁག་ཚུ་ལས་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ མི་མང་ལས་

སྡེ་༢༧ ལས་ཞབས་ཏོག་༤༣ དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་དང་ཕྱདཔ་

ད་ ད་རེས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ནང་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཁག་༩༧ གིས་

བྱིན་མི་ཞབས་ཏོག་མ་འདྲཝ་༢༩༡ དབྱེ་དཔྱད་འབད༌དེ་ཡོད། 

ད་རེས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ ཧེ་མ་དང་འཕྱདཔ་དང་ཡར་དྲག་

བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་རེས་དྲང་སོྤྱད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོབ་འདི་ ཕྱི་

དང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུའི་མཐོང་ཚུལ་ཐོག་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་འཕྱདཔ་དང་ཡོངས་

སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་རྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་ཡར་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་ 

ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་ཕེལ་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ མཁས་མཆོག་

ཚུ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས༌འཚོལ༌དོ།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་འདི་ ལས་ཚོགས་ནང་སྤྱི་

གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ མི་མང་ལུ་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ 

གནས་ཚད་ལྡན་པའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ དྲང་སྙོམས་དང་

དྭངས་གསལ་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མ་འཐབ་ དེ་ལས་ 

ཞབས་ཏོག་ཚུ་རང་དོན་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་ཚིག་

དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཐོག་ལས་ སྤྲོད་མ་སྤྲོད་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་

ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་བརྟག་ཞིབ་ལས་བརྟེན་ ལས་སྡེ་ཚུ་

ནང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ འཆར་སྣང་དང་འབྱུང་ནུས་

ཡོད་པའི་དྲང་སྤྱོད་ལས་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཞིནམ་ལས་  ལམ་

ལུགས་ལེགས་བཅོས་དང་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་

ཚུ་གི་ཐོག་ལས་  དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲགས་བཏང་ཚུགས་ནི་ཨིན། 

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་འདི་ ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་

ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གཉིས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ 

ལོ་༣ ནང་ཚར་རེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་

རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གྱི་ བརྟག་ཞིབ་བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི་

དང་ གནས་སྡུད་གསར་བསྐྲུན་འབད་དེ་དབྱེ་དཔྱད་འབདཝ་

ཨིནམ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་གི་ སྙན་ཞུ་

ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་འདི་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཡོད་

པའི་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ ཞབས་ཏོག་ངོ་མ་སྦེ་སྤྱོད་ཡོད་མི་ཚུ་

གི་ཉམས་མྱོང་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་

ཞིབ་འདི་ འགོ་ཐོག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད།

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།91

ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་དང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་དྲི་ཡུལ་༢༠༩༧ ཡོད་ས་

ལས་༡༧ རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་མཐའ་དོན་ལུ་ནང་གསུག་

བྱིན་ཡོད་ཟེར་ཁ་བཟེད་ཡོད་ དེ་ལས་ དྲི་ཡུལ་༧༠ གིས་ ཁོང་

རའི་གོངམ་ ཡང་ན་ ལས་བྱེདཔ་གཞན་ཚུ་གིས་ འཆར་དངུལ་

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི་

ཟེར་བཀོད་ནུག འབྲེལ་གཏོགས་ཀྱི་ངན་ལྷད་ནང་ སྐུགས་ཐོབ་

འདི་ཧ་ལམ་༡༠ འགུར་ལྷོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འཆར་སྣང་གི་

ངན་ལྷད་འདི་ (གཞན་ ངན་ལྷད་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་

མི་ མགུ་རྫས་ལས་འཐོབ་པའི་ཁེ་ཕན་) འགན་འཁྲི་དང་དྲང་

སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྙན་ཞུ་སྐྱེལ་མི་

ཚུ་ཧ་ཅང་གི་ཉུངམ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ བདེན་སྦྱོར་མི་འབད་

བས། སྐུགས་ཐོབ་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ལྷོད་ཡོད་པའི་ཉོགས་

བཤད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་སེམས་ཁར་ མིག་ཁར་བཀལ་

ཏེ་དགྲ་ལེན་འཇལ་ནིའི་འཇིགས་སྣང་འདི་ དངོས་སུ་སྦེ་རང་ 

གནས་ཏེ་འདུག འ་ནི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ གི་བརྟག་ཞིབ་ 

“ངན་ལྷད་དང་ལྷན་ཚོགས་ལུ་མི་སེར་གྱི་བསམ་སྤྱོད” ནང་

བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་ཡུལ་པ༌བརྒྱ་དཔྱ་༤༣.༥ གིས་ གནོད་འབྲས་

ཀྱི་འཇིགས་སྣང་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་སྙན་ཞུ་

མ་འབདཝ་ཨིནམ་ད་ བརྒྱ་དཔྱ་༢༠ གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཁ་

ཐུག་ལས་དང་ལེན་མེདཔ་ལས་ ཉོགས་བཤད་འབད་དེ་ཁུངས་

མིན་འདུག་ཟེར་བཤད་ཡོད་མི་དང་ བདེན་སྦྱོར་འབདཝ་མས། 

འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་གཉིས་

ཆ་རའི་ནང་སྐུགས་ཐོབ་སྦོམ་སྦེ་འཐོབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནུག

བརྟག་ཞིབ་འདིའི་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོདཔ་ལས་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་

བཀོད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ཐིག་ཁྲམ་དག་པ་ཅིག་

དྲགས་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས། ནང་འཁོད་དྲི་ཡུལ་པའི་

གྲངས་སུ་ ཉུང་ཤོས་རང་ལོ་ངོ་གཉིས་ལང་མི་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་

ཐེངས་གཉིས་པ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་ཚད་རྐྱངམ་ཅིག་

མེན་པར་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་གི་དྭངས་གསལ་དང་ སྤྱི་

གཡོགཔ་ཚུའི་འགན་ཁྲི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བསམ་གཞི་འདི་ དགའ་

ཚོར་གྱི་གསོལ་རས་དང་སྤྲོ་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུ་ལས་ སྟབས་

བདེ་བའི་ཕན་ནུས་ཀྱི་མགུ་རྫས་གཞན་ལུ་ཡར་འཕེལ་འབདཝ་

ཨིནམ་དང་ ཕྱི་དང་ནང་འཁོད་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་མཉམ་སྦྲགས་ཐོག་

ལས་ ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དྲང་སྤྱོད་ཚུ་ཡང་སྟོནམ་ཨིན།

ཞིབ་འཚོལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཐབས་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོདཔ་

ལས་ སྐུགས་ཐོབ་འདི་ཐད་ཀར་དུ་ག་བསྡུར་བརྐྱབ་མི་

བཏུབ། ད་རེས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོབ་

ཡོངས་རྫོགས་འདི་ འཇལ་ཚད་༠-༡༠ ལས་༨.༣༧ ཨིན 

(༠ འདི་ངན་ལྷད་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་དང་ ༡༠ འདི་ངན་ལྷད་མེད་

པར་དྭངས་གསལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ༌ཧ་གོ་དགོ) འཇལ་ཚད་

འདི་འགུར་རང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་

སྐུགས་ཐོབ་འདི་༧.༤༤ ཨིན། དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོབ་འདི་

གིས་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གི་ཁྲམ་

རིས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་སྐུགས་ཐོབ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་

སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གི་ ངན་ལྷད་ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་ཏེ་

ཡོད་ཟེར་བའི་འཆར་སྣང་འདི་ཚུ་བདེན་སྦྱོར་འབདཝ་མས།

ཨིན་རུང་ བརྟག་ཞིབ་འདི་གིས་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ མི་མང་གིས་ལེན་

ཚུ་ཕྲང་བསླབ་ནིའི་བློ་འདོད་མེདཔ་ཨིནམ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་

ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཁོང་རའི་ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་ཐངས་

ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་སྟོནམ་མས། དྲི་ཡུལ་མི་གྲངས་༦༩༦༩ ལས་

༢༩ རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ངན་ལྷད་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡོད་

དོན་ཚན་༣ པ།
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་ “དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ” (མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་

ལཱ་བྱ་འཐབ་ནིའི་སྲོལ་ ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་ཡོད་མེད་ དེ་

ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་དོན་སྨིན་

ཅན་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚད་) དང་ “ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་

དྲང་སྤྱོད” (སྤྱི་གཡོགཔ་གིས་ རང་དང་གཞན་གྱི་ཁེ་ཕན་

ལུ་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ དེ་

ལས་ ལཱ་གི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ དྭངས་གསལ་དང་དྲང་སྙོམས་ཀྱི་

ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དང་མ་འཐབ་ཀྱི་གནས་ཚད་) 

དྲང་སྤྱོད་ལམ་སྲོལ་གྱིས་སྐུགས་༧.༢༡ ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་

དང་འབྲེལ་བའི་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་༨.༥༧ ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོབ་ཡོངས་རྫོགས་༨.༣༧ ཐོབ་མི་འདི་གིས་ 

ཕྱིའི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མིའི་དྲང་སྤྱོད་ (ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོད་སྐུགས་

ཐོབ་༨.༥༠) དང་ ནང་འཁོད་ལས་བྱེདཔ་གི་འཆར་སྣང་ལས་

བརྟེན་པའི་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ (ནང་གི་དྲང་སྤྱོད་སྐུགས་

ཐོབ་༧.༩༨) སྟོནམ་ཨིན། ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོད་ཟེར་མི་འདི་ ཞབས་

ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུའི་འཆར་སྣང་ལུ་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ མི་

ཁུངས་ ཡང་ན་ མི་མང་ལས་སྡེ་ལུ་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་པའི་

སྐབས་ དགའ་ཚོར་གྱི་གསོལ་རས་ལེན་ནི་ ཡང་ན་ དགའ་

སྤྲོའི་ལས་རིམ་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ངན་ལྷད་

ཀྱི་ལཱ་བྱ་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་མ་འབད་བར་ རང་སོའི་འགན་

ཁུར་འབག་པའི་སྐབས་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་

ཐོག་ལས་འཐབ་མི་ལུ་གོ (ཁ་གསལ་པར་རིས་༣.༡༤) ཕྱིའི་

དྲང་སྤྱོད་ནང་ “དྭངས་གསལ” “འགན་འཁྲི” དང་ “ངན་

ལྷད” ཀྱི་ཀ་རིམ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། (ཁ་གསལ་པར་རིས་༣.༡༥)  

སྐུགས་༨.༩༥ ཐོབ་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཀ་རིམ་གྱི་སྐུགས་

མཐོ་ཤོས་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ (དགའ་ཚོར་གྱི་གསོལ་རས་དང་

དགའ་སྤྲོའི་ལས་རིམ་འཕེལ་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གྲལ་གཏོགས་

དང་འཆར་སྣང་གི་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་ཚད་) དྭངས་གསལ་ཀ་

རིམ་གྱི་ སྐུགས་༧.༦༦ ཐོབ་མི་འདི་ཉུང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས། 

(དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་གི་

བཟང་སྤྱོད་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འགན་

ཁུར་བསྒྲུབས་པའི་གནས་ཚད) (ཁ་གསལ་པར་རིས་༣.༡༥)

ནང་འཁོད་དྲང་སྤྱོད་ཟེར་ སྐུགས་༧.༩༨ ཐོབ་ཡོད་མི་འདི་ ནང་

འཁོད་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་སྦེ་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་ཡོད་ མི་མང་ལས་སྡེའི་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་

ལུ་གོ (ཁ་གསལ་པར་རིས་༣.༡༤) འདི་གི་ཀ་རིམ་ཚུ་ཡང་

དོན་ཚན་༣ པ།

ཡོངས་རྫོགས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོབ།

ཆ་ཚང་བའི་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོབ།

པར་རིས: ༣.༡༤ ཡོངས་རྫོགས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོབ།

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོབ།ཁ་བཟེད་བ།

ནང་འཁོད་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོབ།ཁ་བཟེད་བ།
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དོན་ཚན་༣ པ།

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོབ།

ལཱ་གཞི་དང་བརྟག་ཞིབ་དོན་ཚན་གྱི་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོད་ཀ་རིམ།

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོད།

པར་རིས: ༣.༡༥ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོབ།

དྭངས་གསལ།

འགན་འཁྲི།

ངན་ལྷད།

ངན་ལྷད།

པར་རིས: ༣.༡༦ ངན་ལྷད་དང་དེའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཀ་རིམ།

མྱོང་བའི་ངན་ལྷད།

འཆར་བའི་ངན་ལྷད།

པར་རིས: ༣.༡༧ དྭངས་གསལ་གྱི་ཀ་རིམ་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་དོན་ཚན།

དྭངས་གསལ།

ལཱ་འབད་ནི་ལུ་སྟབས་བདེ་ཧིང༌།

གནས་ཚད་དང་བྱ་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མ་བཏུབ།

འགན་འཁྲི།

པར་རིས: ༣.༡༨ འགན་འཁྲིའི་ཀ་རིམ་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་དོན་ཚན།

དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད།

འགན་ཁུར་གྲུབ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས།
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ལས་རིམ་ཚུ་ མ་བྱིན་ཟེར་སླབ་ཡོད་རུང་ ཞབས་ཏོག་

མཁོ་སྤྲོད་འབད་བའི་སྐབས་ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཞབས་

ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ ནང་གསུག/དགའ་སྤྲོའི་ལས་

འཆར་སྣང་གི་ངན་ལྷད།

འཆར་སྣང་གི་ངན་ལྷད་འདི་ དྲི་ཡུལ་པ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་

ཀྱི་གནས་ཚད་ངོས་འཛིན་དང་ གོ་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པའི་

གནས་ཚད་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། དྲི་ཡུལ་པ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་

གིས་རང་ ནང་གསུག/ཁྱོམས་དང་ཕྱག་མཇལ/དགའ་སྤྲོའི་

དོན་ཚན་༣ པ།

༩.༩༡ ༩.༩༦ ༩.༧༨ ༩.༩༨ ༩.༩༠ ༩.༩༨

མྱོང་བའི་ངན་ལྷད།

སྐུགས་༩.༩༡ ཐོབ་མི་འདི་སྐུགས་༡༠ ཐོབ་དང་འདྲཝ་

ལས་ དྭངས་གསལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། གྲུབ་འབྲས་འདི་

ཡང་ བརྟག་ཞིབ་པ་ཚུ་གིས་ དྲི་ཡུལ་ལུ་ཁོང་རའི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ 

གསང་བ་སྦེ་བཞག་ནིའི་ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དྲི་བའི་

ལན་ཕྲང་འདི་བརྐྱབ་ནི་ལུ་བློ་འདོད་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

ཐུགས་སྤྲོའི་ལས་རིམ་གྱི་འབྱུང་གྲངས།

པར་རིས: ༣.༡༩ མྱོང་བའི་ངན་ལྷད་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་དོན་ཚན།

ཐུགས་སྤྲོའི་ལས་རིམ་གྱི་གྲངས་ཚད།

ཉམས་མྱོང་།

གསོལ་རས་བྱིན་གྲངས།

གསོལ་རས་བྱིན་པའི་གྲངས་ཚད།

པར་རིས: ༣.༢༠ འཆར་སྣང་གི་ངན་ལྷད་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་དོན་ཚན།བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་འཐོན་སྐྱེད་བྱིན་པའི་གྲངས་ཚད།

མི་མང་གི་མཐའ་དོན་བཞག་སྟེ་ སྒེར་གྱི་མཐའ་དོན་གྲུབ་པ།
ཆོས་ལུགས་/ལུང་ཕྱོགས་/མཐུན་ལམ་ཐོག་ལས་ ཕྱོགས་
ལྷུང་འབད་བ།

འོས་མེད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལུ་ ནང་འགྲིག་འབད་བ།

མི་ངོ་ལ་ལུ་ ཕྱོགས་ལྷུང་འབད་བ།
འཆར་སྣང་།

ལཱའི་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཀ་རིམ།

དྲང་སྤྱོད་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཀ་རིམ།
ནང་འཁོད་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད།

པར་རིས: ༣.༢༡ ནང་འཁོད་དྲང་སྤྱོད་སྐུགས་ཐོབ།
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རིམ་ཚུ་ སྤྲོད་ལེན་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

ངན༌ལྷད༌བཀག༌སྡོམ༌གྱི༌ལམ༌ལུགས༌ཟེར༌མི༌འདི༌ལས༌སྡེའི༌

ནང༌ངན༌ལྷད༌བཀག༌འཛིན༌དང༌ཐབས༌ལམ༌ཚུ༌ལུ༌གོཝ༌ཨིན།

མི་སྟོབས༌འཛིན་སྐྱོང་: མྱོང་བའི་ངན་ལྷད།

ལས་མི་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ ལས་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ ཡང་ན་ མི་

དོན་ཚན་༣ པ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ལམ་ལུགས།

ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ

དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ།

པར་རིས: ༣.༢༢ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཀ་རིམ་དང་ དེའི་ཆ་རྐྱེན།

ངན་ལྷད་ལུ་ སྒྲིག་ཁྲིམ་དང་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་འོས་ལྡན་
ཡོད་མེད།

དཔང་པོའི་ཉེན་སྐྱོབ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཇོན་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལམ་ལུགས།

པར་རིས: ༣.༢༣ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལམ་ལུགས་དང་༌ དེའི་བརྟག་
ཞིབ་དོན་ཚན།

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཇོན་ཚད།

༡
༠

༢

༤
༣

༥
༦
༧
༨ ༦.༦༢

༥.༩༩
༦.༨༨ ༦.༩༥

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན༌ཡོད་མེད།
མི༌སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་།
ལཱའི་དྲང་སྤྱོད༌ཀ༌རིམ།

པར་རིས: ༣.༢༤ ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཀ་རིམ་དང་ 
དེའི་ཆ་རྐྱེན།

ལཱའི་བཀའ་རྒྱ་ལུ་དྲང་བདེན།

གསོལ་རས་བྱིན་པའི་གྲངས་ཚད།
གསོལ་རས་བྱིན་གྲངས།

ཉམས་མྱོང་།
པར་རིས: ༣.༢༥ མི་སྟོབས༌འཛིན་སྐྱོང་ནང་མྱོང་ཡོད་པའི་ངན་ལྷད་དང་ 

དེའི་བརྟག་ཞིབ་དོན་ཚན།

ཐུགས་སྤྲོའི་ལས་རིམ་/བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་འཐོན་སྐྱེད་
བྱིན་གྲངས།

ཐུགས་སྤྲོའི་ལས་རིམ་/བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་འཐོན་སྐྱེད་
ཀྱི་གྲངས་ཚད།
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ནང་གསུག་དང་ དགའ་ཚོར་གྱི་གསོལ་རས་སྤྲོད་ལེན།

ཕྱིའི་དྲི་ཡུལ་པ་༦༩༦༩ ལས་༢༩ གིས་ཞབས་ཏོག་མཁོ་

སྤྲོདཔ་ཚུ་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་འབད་ཡི། 

དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ནང་གསུག་ (ཏི་རུ་དང་གནས་གོང་ཅན་གྱི༌ཅ་

ཆས་གཞན) དངུལ་ཀྲམ་༨༤༤༨ སྤྲོད་ཡོདཔ་དང་ དགའ་

སྤྲོའི་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་བསྡོམས་༦༦༤༨༡ 

བཏང་སྟེ་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ནང་གསུག་

དཔྱ་སྙོམས་དངུལ་ཀྲམ་༥༠༤༢ སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དྲི་

ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༨༦.༢༡ གིས་ནང་གསུག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ 

དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠ གི་མན་ཆད་དང་ དྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་

༡༣.༧༩ གིས་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠ ལས་༥༠༠༠༠ ཚུན་སྤྲོད་

ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག དགའ་སོྤྲའི་ལས་རིམ་ཐད་དུ་ དྲི་

ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༦༨.༩༧ གིས་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠ དེ་ཅི་

གནས་པའི་དགའ་སྤྲོའི་ལས་རིམ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་དཔྱ་

༣༡.༠༤ གིས་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠ ལས་༡༠༠༠༠༠༠ གི་

བར་ན་སྤྲོད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག (དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠ 

ལས་༥༠༠༠༠ ༥༠༠༠༠ ལས་༡༠༠༠༠༠ དང་༥༠༠༠༠༠ 

ལས་༡༠༠༠༠༠༠ བར་ན་དཔྱ་བགོ་འབད་དེ་འདུག)

འབྱུང་གྲངས་ཐོག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ནང་གསུག་བྱིན་མི་རེ་

རེ་གིས་ཏི་རུ་དང་ གནས་གོང་ཅན་གྱི༌ཅ་ཆས་ཚུ་ཉུང་ཤོས་

རང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ནང་ཚར་གཅིག་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ དགའ་

སྤྲོའི་ལས་རིམ་འདི་ཉུང་ཤོས་རང་ཚར་གཉིས་དང་ སྟབས་

བདེ་བའི་ཕན་ནུས་ (སྡོད་གནས་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལ་སོགས་པ་

) ཚུ་ཉུང་ཤོས་རང་ཚར་གསུམ་བྱིན་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག

དྲི་ཡུལ་པ་༢༩ གིས་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོདཔ་ལུ་ ནང་

གསུག་སྤྲོད་ཡོད་པའི་རིགས་ཚུ་གཤམ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད།

སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ནང་ གསར་བཙུགས་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ 

དེ་ལས་ གནས་སོར་དང་ལས་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།

མི་སྟོབས༌འཛིན་སྐྱོང་: ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣང་།

‘དགའ་ཚོར་གྱི་གསོལ་རས/དགའ་སྤྲོའི་ལས་རིམ་འཕེལ་ནི/

སྟབས་བདེ་བའི་ཕན་ནུས་བྱིན་མི’ ནང་སྐུགས་ཉུང་ཤོས་༥.༧༥ 

ཐོབ་མི་འདི་ ནང་འཁོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལས་

སྡེ་ནང་ རང་སོའི་མི་སྟོབས་ཀྱི་དོན་དག་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ མགུ་

རྫས་ཀྱི་ཕན་གནོད་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་མངོན་སུ་སྟོནམ་ཨིན།

དོན་ཚན་༣ པ།

གསོལ་རས་/སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་/བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་
འཐོན་སྐྱེད་བྱིན་པའི་གནོད་པ།
གསོལ་རས་/སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་/བྱ་སྟབས་བདེ་
བའི་འཐོན་སྐྱེད་བྱིན་པའི་འཆར་སྣང་།
འཆར་སྣང་།

པར་རིས: ༣.༢༦ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣང་དང་ དེའི་
བརྟག་ཞིབ་དོན་ཚན།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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ནང་གསུག་གཞན་གྱི་གྲལ་ཁར་ མར་དང་དར་ཚིལ་ སྒོང་

རྡོ་ ཉི་མའི་ལྟོ་ བསིལ་ཆུ་དང་ཁ་ཟས་ དེ་ལས་ ཕྱི་རུའི་ལྟོ་

ཚུ་ གྲོང་གསེབ་གཡུས་སྒོ་ནང་སྡོད་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་གི་ གཤིས་

རྒྱུད་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་བྱིན་ཡོདཔ་སྦེ་ དྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་

དཔྱ་༤༨.༢༨ གིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་འདི་གིས་ 

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ནང་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་གྱི་

ག་དེ་སྦེ་རང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཧ་གོ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཅི།

ཐིག་ཁྲམ་༣.༤ འདི་གི་ ནང་གསུག་སྤྲོད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

སྟོནམ་ཨིན།

དོན་ཚན་༣ པ།

གཞན་ཟེར་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༢ པའི་ནང་མ་ཚུད་པའི་ནང་གསུག་གཞན།

ཐིག་ཁྲམ་༣.༢ ནང་གསུག་གི་ཁྱད༌རྣམ།

མགུ་རྫས/ སྟབས་བདེ་བའི་
ཕན་ནུས་སྤྲོད་སྤྲོདཔ།

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་
ནང་གསུག་ ཡང་ན་ དགའ་
་སྤྲོའི་ལས་རིམ་བྱིན་ཡོདཔ། 
(%)

སྡོད་གནས། ༡༠.༣༤

སྐྱེལ་འདྲེན། ༢༠.༦༩

མདའ་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་དང་ 
སྐྱེས་བའི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་
ནང་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡༣.༧༩

དུས་སྟོན་གྱི་ཤོག་འཛིན། ༠

ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ལྟ་སྐོར། ༠

འདོད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁེ་ཕན། ༠

གཞན། ༤༨.༢༨

ཐིག་ཁྲམ་༣.༣ པའི་ནང་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་
ནང་ ནང་གསུག

ནམ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན། ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་
ནང་གསུག་ ཡང་ན་ དགའ་
སྤྲོའི་ལས་རིམ་བྱིན་མི། (%)

ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ། ༣༤.༤༨

ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་། ༣༤.༤༨

ལཱ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས། ༢༠.༦༩

འཕྲལ་འཕྲལ་རང་། ༣.༤༥

དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་
སྐབས། ༦.༩༠

རྩིས་ཁྲ་མཐུན་གྲིག་འབད་བའི་
བསྒང་། ༣.༤༥

གཞན། ༠

གཞན་ཟེར་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ ༣.༣ པའི་ནང་མ་ཚུད་མི།

ཐིག་ཁྲམ་༣.༤ པའི་ནང་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་
ནང་ ནང་གསུག

ནང་གསུག་ ཡང་ན དགའ་
སྤྲོའི་ལས་རིམ་བྱིན་དགོ་པའི་
རྒྱུ་མཚན།

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་
ནང་གསུག་དང་ དགའ་སྤྲོའི་
ལས་རིམ་བྱིན་མི། (%)

འབྲེལ་ཡོད་ སྤྱི་གཡོགཔ་གི་
ཞུཝ་བཞིན་དུ།

༡༧.༢༤

ལཱ་ མགྱོགས་པར་འབད་
ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ།

༣༧.༩༣

ཉེས་བྱ་ཆ་མེད་ ཡང་ན་ མར་
ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ།

༠

ཞབས་ཏོག་ལུ་དགའ་ཚོར་
བསྐྱེད་ནིའི་དོན་ལུ།

༣༡.༠༣

ལུགས་སྲོལ་ ཡང་ན་ གུས་
ཞབས་ཀྱི་དོན་ལུ།

༢༧.༥༩

གཞན། ༣.༤༥
གཞན་ཟེར་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༤པའི་ནང་མ་ཚུད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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ཡོདཔ་དང་ དགའ་སྤྲོའི་ལས་རིམ་/སྟབས་བདེ་བའི་ཕན་

ནུས་ཚུ་ཉུང་ཤོས་ཚར་གསུམ་བྱིན་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག

ཐིག་ཁྲམ་༣.༥ འདི་གིས་མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ནང་གསུག་
(ཏི་རུ/སྟབས་བདེ་བའི་ཁེ་ཕན/མགུ་རྫས) སྤྲོད་དགོ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།

མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་
འབྲེལ་བའི་ དགའ་སྤྲོའི་ལས་
རིམ་ ཡང་ན ནང་གསུག་
སྤྲོད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན།

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་
ནང་གསུག་དང་ དགའ་སྤྲོའི་
ལས་རིམ་བྱིན་མི། (%)

ལས་བྱེདཔ་གོངམ་ ཡང་ན་ 
མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་
ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཞུ་བ། 

༡༡.༧༦

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་
བསྡུ་ནིའི་དོན་ལུ།

༢༣.༥༣

མི་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ 
སྒེར་དོན་བསྒྲུབས་མི་ལུ་
དགའ་ཚོར།

༣༥.༢༩

མི་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་
གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ལས་ སྔོན་
འགོག

༡༧.༦༥

ཉམས་སུ་བླང་བའི་ ལུགས་
སྲོལ།

༡༧.༦༥

གཞན། ༡༡.༧༦
གཞན་ཟེར་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༥ པའི་ནང་མ་ཚུད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན།

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན།

མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ནང་གསུག་ ོད་མི་ལས་ གཡོ་སྒྱུའི་

ཐོག་ལས་འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ ནང་གསུག་

སྤྲོད་མི་འདི་ (དྲི་ཡུལ་པ་༧༠ མཐོང་ཚུལ) སྦོམ་མས། སྒེར་

གྱི་ཁེ་ཕན་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་འཆར་དངུལ་ལག་

ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་གསུག་དཔྱ་སྙོམས་དངུལ་ཀྲམ་

མྱོང་བའི་ངན་ལྷད: ནང་འཁོད་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད།

འདི་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ད་རེས་འགོ་ཐོག་དང་པ་ཐོབ་

ཨིན། ནང་འཁོད་ཀྱི་དྲི་ཡུལ་པ་༢༠༩༧ ལས་༡༧ གིས་ མི་

སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕན་པ་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་འཐུས་

མི་ཚུ་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ཡོདཔ་སྦེ་ཁ་བཟེད་ཡོད། མ་

གཞི་ དྲི་ཡུལ་པ་གཅིག་གིས་ཡང་ ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པའི་

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ནང་གསུག་མ་སྤྲོདཔ་སྦེ་

བཀོད་ཡོད་རུང་ དྲི་ཡུལ་པ་༧༠ གིས་ཁོང་རའི་གོངམ་ ཡང་

ན་ ལས་བྱེདཔ་གཞན་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་འཐུས་མི་ཚུ་

ལུ་ནང་གསུག་སོྤྲད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ནུག

མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་།

ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས་དང་ ལས་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ 

དེ་ལས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ལ་སོགས་པའི་མི་སྟོབས་འཛིན་

སྐྱོང་གི་ལས་རིམ་ནང་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ནང་གསུག་དངུལ་ཀྲམ་

༨༢༡༨༧.༥ དང་དངུལ་ཀྲམ་༢༡༥༦༢.༥ གནས་པའི་དགའ་སྤྲོའི་

ལས་རིམ/སྟབས་བདེ་བའི་ཕན་ནུས་ཚུ་བྱིན་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག 

དྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༤༧.༠༦ གིས་ ནང་གསུག་མཐོ་ཤོས་དངུལ་

ཀྲམ་༡༠,༠༠༠ དང་བརྒྱ་དཔྱ་༥༢.༩༣ གིས་དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༠༠༠ 

ལས་༡,༠༠༠,༠༠༠ ཚུན་སྤྲོད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག དགའ་

སྤྲོའི་ལས་རིམ་ཐད་ དྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༥༢.༩༤ གིས་དངུལ་

ཀྲམ་༡༠,༠༠༠ གནས་པའི་དགའ་སོྤྲའི་ལས་རིམ་དང་ བརྒྱ་དཔྱ་

༤༧.༠༥ གིས་དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༠༠༠ ལས་༡,༠༠༠,༠༠༠ ཚུན་

གནས་པའི་དགའ་སྤྲོའི་ལས་རིམ་བྱིན་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག

དྲི་ཡུལ་པ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ནང་ ཞབས་ཏོག་

མཁོ་སྤྲོདཔ་ཚུ་ལུ་ ནང་གསུག་ཉུང་ཤོས་ཚར་གཉིས་བྱིན་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།99

ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་

རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་རང་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ མ་ལང་

མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་དང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ གོ་

རྟོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་གསུང་གྲོས་ཚུ་ནང་ཡང་ལས་ཡང་དུ་ 

བཤད་ཡོདཔ་ལས་ དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

དགོཔ་འདུག དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་གང་

རུང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་འདི་ཚུ་རིམ་གྱིས་

སྦེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག ངན་ལྷད་དར་ཁྱབ་

འགྱོ་མི་འདི་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་མ་ལང་མི་རྐྱངམ་ཅིག་

ལས་མེན་པར་ གཞན་ཡང་ཆ་རྐྱེན་ལེ་ཤ་ལས་བརྟེན་ཏེ་དར་

ཁྱབ་འགྱོཝ་མས། དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ལུ་བརྟེན་ཨིན་པ་

ཅིན་ འདི་ཚུ་ཡར་སེང་འབདཝ་ཙམ་ཅིག་གིས་ ངན་ལྷད་མར་

ཕབ་བརྐྱབ་ཚུགས་ནི་མས་ ཨིན་རུང་ དེ་སྦེ་འགྱོ་མི་བཏུབ་པས།

ལྷག་པར་དུ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་འཆར་དངུལ་ལག་

ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་འདི་ འགོ་ཁྲིདཔ་

སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་

ཚུན་ཚོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཞིབ་

དཔྱད་ཆ་མཉམ་ནང་ལས་རང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་གཙོ་བོ་རང་

འགོ་ཁྲིདཔ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འཇོན་ཚད་མེད་

པར་ ངན་ལྷད་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་ དེ་ལས་

བརྟེན་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་སྐྱོ་དྲགས་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ངེས་

བརྟེན་བྱུང་ཡི། དཀའ་ངལ་དང་ འདི་བསལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་

གཉིས་ཆ་རང་འདི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད། བཟང་སྤྱོད་དང་ཁྱད་རིག་

ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིདཔ་གསར་བཙུག་དང་བཙག་འཐུ་འབད་ནི་

དང་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ནང་ མ་འོངས་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་འཚོ་

སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

འདི་བཟུམ་མའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་གདོང་

༨༩༩༢༦ སྤྲོད་ཡོདཔ་དང་ བཟའ་ཚང་ནང་ཚན་དང་ ཆ་རོགས་

ཚུ་ལུ་ཕྱོགས་རིས་འཕྱི་ནི་ལུ་ དཔྱ་སྙོམས་དངུལ་ཀྲམ་༡༣༡༣༦༤ 

སྤྲོད་དེ་འདུག དྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༣༧.༡༤ གིས་ གོངམ་ཚུ་

གི་ཁོང་རའི་ཁེ་ཕན་ལུ་ ནང་གསུག་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠ དེ་ཅི་

སྤྲོད་ཡོདཔ་མཐོང་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ དྲི་ཡུལ་

པ་བརྒྱ་དཔྱ་༦༢.༨༥ གིས་ ནང་གསུག་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠ 

ལས་༡༠༠༠༠༠༠ ཚུན་སྤྲོད་ཡོད་ས་མཐོང་ཅི་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག

དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་འབྱུང་གྲངས་ཐོག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ 

ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་

མི་ ནང་ སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་ལུ་ ནང་གསུག་ཉུང་ཤོས་ཚར་གཉིས་

དང་ བཟའ་ཚང་ནང་ཚན་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ཕྱོགས་རིས་གི་

དོན་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ཚར་གསུམ་བྱིན་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག

ཐིག་ཁྲམ་༣.༦ ནང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་

འཆར་ དངུལ ་ལག ་ལེན ་ འཐབ ་ དགོ ་པའི་རྒྱུ ་མཚན །

ཐིག་ཁྲམ༣.༦ འདི་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་འཆར་དངུལ་
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ།

ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་
འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ།

(%) 

དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་མ་
ལང་མི། ༤༥.༧༡

ཧེ་མ་ལས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ 
ལུགས་སྲོལ།

༡༢.༨༦

འགོ་ཁྲིདཔ་བྱང་ཉེས། ༣༡.༤༣

ཕྱིའི་ཨུ་ཚུགས་ རྒྱུད་སྐུལ་ 
ཞུ་བསྐུལ་ལ་སོགས་པ།

༢.༨༦

མི་ངོ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་
དཀོན་མི།

༧.༡༤

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

100

གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་

ཞིབ་དང་གསར་རྩོམ་འབད་ནི་གི་མ་དོ་བར་ ལྷན་ཚོགས་དང་

ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན་གཞན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་བསླབ་བྱ་བྱིན་

ནིའི་ འགན་ཁུར་ཡང་ཡོད། ཁྲིམས་དོན་ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན་

གྱིས་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཞིབ་དཔྱདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་

ཀྱི་བཀའ་བརྒྱ་ལེན་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ རྩོད་བཤེར་འབད་

ནི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་བཅར་ནི་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡོད།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་

རིམ་གྱིས་པ་ དེ་ལས་ ངོ་རྐྱང་གི་གཞི་རྟེན་ཐོབ་དབང་དང་

འཁྲིལ་འབདཝ་ཨིན། ཁྲིམས་དོན་ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ 

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་

ཚུ་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ཁྲིམས་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་ནི་

ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡོད། ཁྲིམས་དོན་ལས་གཡོག་

སྡེ་ཚན་ནང་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་རོགས་འགོ་དཔོན་གཉིས་ལས་

མེད་མི་དང་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་རྩོད་བཤེར་

འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་

ཚུ་འབད་མ་ཚུགས། ཁྲིམས་དོན་ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་

འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གཙོ་བོ་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག

འདས་པའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ བཀག་ཆའི་བཅའ་

ཡིག་ཟིན་བྲིས་འབད་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ དེ་ཅིག་ལས་

རང་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ མི་མང་

མཁོ་སྒྲུབ་དང་སྲིད་བྱུས་སྡེ་ཚན་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་

ཚོགས་ དེ་ལས་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་ (འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་

) གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ བྱ་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལེན་བྱུང་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་གི་ཐོ་དང་སྡོད་སའི་

ཁ་བྱང་ ཁ་གསལ་མེད་མི་ དེ་ལས་ དྲི་ཡུལ་པ་ཚུ་ལུ་ཉེན་

སྲུང་ཀྱི་ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་རུང་ ངན་ལྷད་ཉམས་མྱོང་གི་

བརྡ་དོན་ཚུ་གསལ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་ བློ་འདོད་མེད་མི་ཚུ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འདི་བཟུམ་མའི་

དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ལམ་ལུགས་དང་མི་སྡེའི་གནས་

སྟངས་ཅོག་འཐད་པའི་ནང་ལཱ་འབད་མི་ ས་གནས་ནང་འཁོད་

དང་ཕྱིའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི་ལུ་

བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ཨིན། དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ཞབས་ཏོག་

མཁོ་སྤྲོདཔ་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

དེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣང་ དྲང་སྤྱོད་

ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ འགན་འཁྲི་དང་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཀ་

རིམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལམ་ལུགས་ མི་སྟོབས་འཛིན་

སྐྱོང་དང་འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ལ་སོགས་པའི་ གཞི་དོན་མང་

རབས་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་ཡོད།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་སྙན་

ཞུ་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བ་

ཡོད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ མ་འོངས་

འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་༢ པ་འདི་ སུ་ཝིཟི་གོང་

འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གནས་གོང་ཧ་ལམ་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༣.༠ བཏང་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་

ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་བཏོན་ནིའི་རེ་བ་ཡོད།

ཁྲིམས་དོན་ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན།

ཁྲིམས་དོན་ལས་གཡོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།101

མཐའ་དཔྱད་འབད་དེ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཡི།

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་

ཀྱིས་ བཀག་ཆའི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ དོན་

སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པ་ཅིན་ ཚོང་འབྲེལ་

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་ཚུ་བཀག་ནི་དང་ ཀུན་སྤྱོད་

རྣམ་གཞག་ (ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ལ་ལུ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ཀུན་

སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ཡོད་) བཟོ་ནི་ ཚོང་འབྲེལ་བཟང་སྤྱོད་དང་དྲང་

སྤྱོད་ལུ་གནས་ཏེ་ མི་མང་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཆུ་ཟད་འགྱོ་ནི་ལས་སྔོན་

འགོག་འབད་ཚུགས། བཅའ་ཡིག་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ 

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ མངའ་འཁུལ་

ལས་སྡེ་གང་རུང་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་བཀལ་ནི་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་

ནི་དང་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་གཅིག་ གཞུང་གི་རྣམ་པར་དག་པའི་

ཐོག་ལས་ གན་རྒྱའི་ཐོག་ལུ་མཐུན་འབྲེལ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ 

བློ་གཏད་དང་འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་

རྐྱངམ་ཅིག་ཚོང་ལས་འཐབ་དགོཔ་ ངེས་བརྟེན་བཟོ་ནི་ཨིན།

བཅའ་ཡིག་བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ དངུལ་རྩིས་

ལྷན་ཁག་དང་བཟོ ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་དང་

གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བཀག་ཆའི་ལམ་

ལུགས་གཞི་བཙུགས་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་

ནི་ དེ་ལས་ མི་མང་ལུ་བཅའ་ཡིག་འདི་གི་སྐོར་ལས་ གོ་

བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

བཅའ་ཡིག་བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ དངུལ་རྩིས་

ལྷན་ཁག་དང་བཟོ ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་དང་

གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བཀག་ཆའི་ལམ་

ལུགས་གཞི་བཙུགས་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་

ནི་ དེ་ལས་ མི་མང་ལུ་བཅའ་ཡིག་འདི་གི་སྐོར་ལས་ གོ་

བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོདཔ་ཨིན། བཅའ་ཡིག་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་

ནང་གསརཔ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གི་མ་ཚད་

པར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལས་ བསམ་འཆར་བསྡུ་

ལེན་འབད་ཡི། མི་མང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་བསམ་

འཆར་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟིན་བྲིས་བཅའ་ཡིག་འདི་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་

ནང་བཙུགས་ཡོད་རུང་རང་  མི་མང་གི་ངོས་ལེན་མིན་འདུག 

ཟིན་བྲིས་བཅའ་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་

ནང་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་པའི་ལས་སྡེའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གསལ་

ཞུ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་

ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ཚུ་དང་སྒྲིག་མཐུན་བཟོ་ཡི།

ཁེ་གྱོང་ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ཚོགས་

ཡོད་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ཟིན་བྲིས་བཅའ་ཡིག་

འདི་ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་

དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ རྩོད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ ལས་གཡོག་

ལྷན་ཁག་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ གསོ་

བའི་ལྷན་ཁག་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ བརྡ་དོན་

དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ ས་འཇལ་ལྷན་ཚོགས་ འབྲུག་

རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་

བཀོད་འཛིན་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ འབྲུག་

སླར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ 

འབྲུག་འགྲེམས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་

ནོར་གཞི་བཟུང་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ རང་བཞིན་འཐོན་

བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་ དེ་

ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལས་ འཐུས་མི་༤༠ 

ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ཅི། བཅའ་ཡིག་འདི་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ 

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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མཇལ་བཅའ་ཡིག་གི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ གོ་གནས་

དང་ མི་མང་ལུ་གཟེངས་ཐོན་བྱུང་བའི་ཕན་འདེབས་

འབད་ཡོད་མི་ལུ་ མཆོག་འགྱུར་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ལེན་ཆོག་

རུང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་

འཁྲིལཝ་ད་ དེ་ཚུ་ལེན་མ་ཆོགཔ་ལས་ གང་མགྱོགས་ཐོག་

ལས་ བཅའ་ཡིག་གཉིས་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་འབྱུང་ཡི།

ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ ཅན་མ་ བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་དེ་ བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་ ཁེ་

གྱོང་ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གསལ་ཞུ་

འབད་ཡི། འཕྲི་སྣོན་གཙོ་བ་རང་ ཉེས་བྱ་ཚུ་དངུལ་ཐོག་ལུ་

བཟོ་མི་དང་ བཅའ་ཡིག་ནང་གསལ་ ལས་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ 

ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སྟོན་གྱི་བདག་སྐྱོང་པ་ལུ་འགན་

ཁུར་བཀལ་ནི་ འགན་འཁྲི་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་བཙུགས་

མི་ དེ་ལས་ གནས་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཀོད་

མི་ཚུ་ཨིན། ཁེ་གྱོང་ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མགྲིན་ཅིག་གི་

ཐོག་ལུ་ གྲོས་འདེབས་འབད་ཡོད་པའི་འཕྲི་སྣོན་ཚུ་ བསམ་

འཆར་དག་པ་གཅིག་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།

ལྷག་པར་དུ་ དམ་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཕན་གནོད་བརྟག་

ཞིབ་ལམ་སྟོན་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ དཔེ་ལུ་

གཞི་བཞག་སྟེ་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཡོད་པའི་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་

མཇལ་བཅའ་ཡིག་གི་ དམ་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཕན་གནོད་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་

གདམ་ཁ་བཞི་བཏོནམ་ཨིན། འདི་ཡང་ (༡) ག་ནི་ཡང་འབད་

ནི་མེདཔ་/སྲིད་བྱུས་ལུ་འགྱུར་བཅོས་མེདཔ། (༢) གནས་ཚད་

ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་༢༠༠༩ ཅན་མའི་

བཅའ་ཡིག་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་- འཕྲོ་འཐུད་དེ་༢༠༠༩ གི་

བཅའ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། (༣) འགྱུར་བཅོས་སྐོར་ལས་ 

འབྲུག་ལུ་ དམ་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཕན་གནོད་བརྟག་

ཞིབ་ལམ་ལུགས་མཐུན་སྒྲིག་གི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་

གཞི་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་

མཇལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་བཟུམ་སྦེ་ བཀག་ཆའི་བཅའ་

ཡིག་འདི་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༡༡ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་བཟོ་ཡོད་པའི་ 

བཅའ་ཡིག་གསརཔ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ དམ་འཛིན་

དང་འབྲེལ་བའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་དགོ་པས།

ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག

མི་མང་གི་གོ་རྟོགས་དང་མི་སྟོབས་དཀོན་མི་ གནས་ཡོད་མེད་

བརྟག་ཞིབ་ཐབས་ལམ་མེད་མི་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་བཀལ་

ནི་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་  ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་

༢༠༠༩ ཅན་མ་འདི་ བསྟར་སྤྱོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འབད་མ་

ཚུགས། དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ བཅའ་ཡིག་འདིའི་ལེའུ་

༦ པའི་ནང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ཁྲིམས་ བཀའ་

བཀྱོན་ལས་གོ་གནས་མར་ཕབ་དང་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་བཏོན་

བཏང་དགོཔ་སྦེ་ཚུད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་

ཉེས་བྱ་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་གཞན་བཙག་འཐུ་ལས་

བསྒྲུབས་པའི་དཔོན་ཁག་ དེ་ལས་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་

འཆང་སྟེ་ མི་མང་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་སྡེ་ཚན་གཙོ་ཅན་ཚུ་ནང་ 

ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་མ་ཚད་ ཕྱིར་བཤད་མ་འབད་མི་ལུ་

འཁྲི་བ་ཚུ་ ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་དང་མ་མཐུནམ་སྦེ་འདུག

བཅའ་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་ལ་ལུ་གཅིག་ འབྲུག་གི་ཞི་

གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་མ་

མཐུནམ་སྦེ་འདུག དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་

དོན་ཚན་༣ པ།
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ལུགས་ལེགས་ཤོམ་གྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་འབདཝ་ཨིན།

གོ་གནས་ཀྱི་ དམ་བཅའམམ་ངོས་ལེན་གྱི་རྣམ་གཞག་འདི་ 

ནང་འཁོད་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་ཐོག་ ཟིན་

བྲིས་བཏབ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེའི་དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲགས་

གཏང་ནི་དང་ ལས་སྡེ་ལུ་ མི་མང་གི་བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་

ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

ག་ར་གིས་ མི་མང་ལུ་ ཁོ་/མོའི་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་འབད་

བའི་སྐབས་ ཉམས་འགྱུར་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ ཀུན་སྤྱོད་དང་

ལྡནམ་ འགན་ཁུར་ཅན་ འགན་འཁྲི་ཅན་ དྭངས་གསལ་

ཅན་ དེ་ལས་ སྔོན་བསྒྱུར་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་

ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་དང་

རྙིངམ་ག་ར་གིས་ དམ་བཅའ་ལུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཐོག་

ལས་ ལས་སྡེ་ལུ་ (འདིའི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་

སེར་ལུ་དང་ དེ་བརྒྱུད་དེ་ མི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལུ་) དད་དམ་

དང་དྲང་སྤྱོད་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་གི་ཁས་བླངས་ཕུལ་དགོ

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་བཤེར་ལམ་སྟོན།

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༧ པའི་དོན་ཚན་༥ པ་དང་ 

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་

མའི་དོན་ཚན་༡༢༨ པའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་༡ པ་དང་

༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོད་གཞི་ཚུ་ རྩོད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ གང་མགྱོགས་ཐོག་ལས་རྩོད་བཤེར་

འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། འ་ནི་

དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་ ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ འགན་འཁྲི་ཅན་དང་འགྱུར་བ་མེདཔ་ དྭངས་གསལ་

དང་དམིགས་དོན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཕྱིར་གཏུགས་ཀྱི་གྲོས་

ཆོད་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྩོད་

བཤེར་ཕྱིར་གཏུགས་ལམ་སྟོན་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་བརྒྱ་ཐོག་ལས་འཕྲི་སྣོན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ 

(༤) ༢༠༠༩ ཅན་མའི་བཅའ་ཡིག་འཕྲི་སྣོད་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།

འཕྲི་སྣོན་འབད་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་གཙོ་བོ་དང་གཅིག་

ཁར་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དགོ་མི་དང་ ཧེ་མ་ལས་ བཅའ་

ཡིག་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་

དགོཔ་ལས་ ནམ་འཛིན་དང་འབྲེལ༌བའི༌ཕན༌གནོད༌བརྟག

༌ཞིབ༌ཀྱི༌ཁྱོསམ༌དང༌ཕྱག༌མཇལ༌བཅའ༌ཡིག༌༢༠༠༩ ཅན༌ 

འཕྲི༌སྣོན༌འབད༌དགོཔ༌སྦེ༌འཐོན༌ཡི། སྙན༌ཞུ༌འདི༌ སྤྱི༌ལོ༌༡༠༡༢ 

སྤྱི༌ཟླ༡༠ པའི༌ནང༌ ལྷན༌རྒྱས༌གཞུང༌ཚོགས༌ཡིག༌ཚང༌ནང༌ཡོད༌

པའི༌ དམ༌འཛིན༌དང༌འབྲེལ༌བའི༌ཕན༌གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌སྡེ༌ཕྲན

༌ལུ༌ཕུལ༌ཡོདཔ༌དང༌ སྡེ༌ཕྲན༌ལས༌གནང༌བ༌ཚུ༌ད༌ལྟོ༌བར༌ན༌ཡང༌

མ༌འཐོབ༌པར༌ཡོད། བཅད༌ཡིག༌འདི༌མཐའ༌དཔྱད༌འབད༌ཡོདཔ

༌དང༌ རྫོག༌ཁའི༌ཐོག༌ལུ༌སྐད༌བསྒྱུར༌ཡང༌འབད༌ཚར༌ཡོདཔ༌ལས༌ 

ལྷན༌ཚོགས༌ཀྱི༌ཆ༌འཇོག༌འབད༌ཆོགཔ༌སྦེ༌ཡོད།

གོ་གནས་ཀྱི་ དམ་བཅའམ་ངོས་ལེན།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་

མའི་དོན་ཚན་༢༧ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་

གིས་ ལས་སྡེ་ནང་འགོ་ཐོག་འཛུལ་བའི་སྐབས་ རང་སོའི་

ཡིག་ཚང་གི་འགན་ཁུར་དང་ཁག་འགན་ཚུ་མ་ལེན་པའི་སྔ་གོང་

ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆེད་དུ་བཀོད་ཡོད་པའི་དམ་བཅའ་

ཚུ་ངེས་པར་དུ་ ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ གོ་གནས་

ཀྱི་དམ་བཅའམ་ངོས་ལེན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ཟིན་བྲིས་འབད་

དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་

འཇོག་འབད་དེ་ཡོད། རྣམ་གཞག་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༦ 

པ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ དེ་ལས་ ལམ་

དོན་ཚན་༣ པ།
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ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལོག་སྟེ་རང་གཞུང་ལུ་ འཛམ་

གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་

འཇོག་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ནི་ཨིན། འབྲུག་

གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་

གདོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་གཡོག་པའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་མ་དཔེ།

ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་མ་དཔེ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་

བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་ལེ་ཤའི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་

གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ 

དོན་ཚན་༣༥ པ་དང་འཁྲིལ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོདཔ་

ཨིན། མི་མང་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་གི་

དོན་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཐོག་ལས་གོ་བརྡ་སྤེལ་མི་དང་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ལུ་བཙུགས་རུང་ ད་

ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཅིག་ཡང་མ་འཐོན།

ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་།

ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞི་བཀོད་གསརཔ་བཟོ་མི་དང་བསྟུན་ 

ཉོགས་བཤད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན་འདི་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་

གཡོག་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་

ཨིན་རུང་ བྱ་རིམ་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ཚུ་ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་རང་

གནས་ཡོད། ཉོགས་བཤད་འདི་ཚུ་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་མི་

མང་གི་བློ་གཏད་ཀྱི་གནས་ཚད་བཏོན་ནི་ཨིནམ་ད་ གསང་བའི་

གནས་ཚུལ་ གལ་ཆེ་བའི་ཐབས་རིག་ཅིག་ཡང་ཨིན། ཉོགས་

བཤད་འདི་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ཆ་འཇོག་

མཛད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་

སྒོའི་ལམ་ལུགས་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་

དོན་ཚན་༣ པ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩོད་བཤེར་

འབད་ནི་གི་ཁྲིམས་དོན་གཞི་ཁུངས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་བཀོད་

པའི་ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་རབས་ནང་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྩོད་གཞི་ གོ་

དང་པ་རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ འབྲུག་

གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༢༨ 

པའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་༣ པའི་ནང་ཡོད་པའི་ ཉེན་སྐྱོབས་ཚུ་དང་

འཁྲིལ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྩོད་བཤེར་གྱི་ཕྱིར་གཏུགས་ལམ་སྟོན་བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་དྲན་བསྐུལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དོན་ཚན་འདི་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་བཤེར་འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་སྤྲོད་ཡོད་རུང་ 

རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང་ ཁུངས་དོན་སྲིད་བྱུས་ དེ་

ལས་ ལམ་སྟོན་གཞི་རྩ་ཚུ་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ལས་ གཙོ་རིམ་ཐོག་

ལས་ རྩོད་བཤེར་ཕྱིར་གཏུགས་ལམ་སྟོན་འདི་འཕྲི་སྣོན་འབད་ནི་ཨིན།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་གི་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་

འཇོག

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་གི་དོན་ཚན་དང་ 

འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕན་ཚུན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་

ཚོགས་ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་ལུ་གཞི་བརྟེན་པའི་ རང་དཔྱད་

དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གི་ཞིབ་བཤེར་དང་ བསྟར་སྤྱོད་འཆར་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་དེ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ཡོད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་

ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་འདི་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་

ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གིས་ ལམ་སྟོན་འབད་

དེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་

ཆོད་ཡིག་རྒྱབ་སྣོན་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་བཟུམ་

སྦེ་མེད་པར་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་

ལྷད་གདོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་ལུ་གནས་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་དང་ རྒྱབ་སྣོན་

ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ལུ་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་བརྡ་ཚོན་སྟོནམ་མས། ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ ཧེ་མ་ལས་ གཞུང་ལུ་སྤྲོད་དགོ་པའི་རང་དཔྱད་དབྱེ་



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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དོ། ལག་དེབ་འདི་གི་ དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ཅིག་ ཉོགས་

བཤད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་སྐབས་ དྭངས་གསལ་དང་དྲང་

སྙོམས་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་འབག་ནི་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་

ཚུ་ཨིན། ལག་དེབ་འདི་ཡང་ མི་མང་བརྡ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

ཐོབ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྱངས་ཁ།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་༤༤༩ 

ཐོབ་ལེན་འབད་ཡི།

པར་རིས ༣.༢༧ ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་དོ་བཟུམ་

སྦེ་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ ཐབས་ལམ་དྲུག་གི་ཐོག་ལས་ཐོབ་

ལེན་འབདཝ་ཨིན། ཐབས་ལམ་གྱི་གྲལ་ལས་ ཉོགས་

བཤད་བརྒྱ་དཔྱ་༣༦ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་

སྒོ་ལས་ཐོབ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་མཐོ ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་

དང་ ཉུང་ཤོས་རང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ཐོབ་མི་འདི་ཨིན།

དོན་ཚན་༣ པ།

པར་རིས་༣.༢༨ གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་

ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ཚུན་ ཐབས་ལམ་སོ་སོ་

བརྒྱུད་དེ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

འགྲེམ་ཐོག* - རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྙན་

ཞུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གིས་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་

ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེས་སྤྱོད་འབད་བརྩི་

ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་

ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གིས་ ཕྱིར་གཏུགས་

འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་༡༨ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐོབ་ལེན་

འབད་ཡོད་ས་ལས་ ཉོགས་བཤད་༡༡ བརྒྱ་དཔྱ་༦༡.༡༡ 

འདི་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ ལས་

༢༠༠༨

པར་རིས: ༣.༢༧ ཐོབ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཡོངས༌བསྡོམས།

༢༠༠༩ ༢༠༡༠ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་

༤ ལས༌ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༣ པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་

ཟླ་༤ ལས༌ སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་

༤ པ།

ཉོག
ས་
བཤ

ད་ཀྱི
་གྱ
ངས
་ཁ
།

སྤྱི་ལོ།

པར་རིས: ༣.༢༨ གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་
ཟླ་༤ པ་ཚུན་ ཐབས་ལམ་སོ་སོ་བརྒྱུད་དེ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད།
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སྡེ་ཚུ་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ད་ ཉོགས་བཤད་༢ བརྒྱ་དཔྱ་༢༢.༢༢ 

འདི་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 

ཉོགས་བཤད་༣ བརྒྱ་དཔྱ་༡༦,༦༧ འདི་ཚུ་ངོས་ལེན་མ་འབད།

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།

ཐིག་ཁྲམ་༣.༧ འདི་གིས་ ལོ་ངོ་ལྔའི་ནང་འཁོད་ཐོབ་ལེན་འབད་

ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ 

བརྒྱ་དཔྱ་༣༠.༢༩ དེ་ཅིག་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་

ཉོགས་བཤད་ཨིནམ་ལས་ འདི་ཚུ་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ ངན་

ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མས། རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་

སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་༢ པའི་ནང་ལས་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་

འདི་ འགན་ཁྲིའི་ཀ་རིམ་ནང་ལས་སྐུགས་༧.༩༣ ཐོབ་ཡོད་

མི་འདི་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་འདི་

བཟུམ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་རིས་དང་ཕྱོགས་

ལྷུང་ ཡང་ན་ སྐྱབས་འཛིན་གྱི་གྲོགས་རམ་ དེ་ལས་ སྒེར་

དོན་གྱི་ཁེ་ཕན་འཐོབ་ནི་ལུ་ བྱ་བ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ མི་

འབད་ནི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་འགྲེམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་

ལུ་ ནང་གསུག་ བྱིན་མི་དང་ལེན་མི་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་འཁྲི་

བ་འདྲན་འདྲ་སྦེ་ཕོག་ནི་ཨིནམ་ལས་ ནང་གསུག་གི་ཉོགས་

བཤད་མི་བཀོད་པས། འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་

ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་འདི་གིས་ བདེན་སྦྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་འདི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ག་ར་ནང་བྱུང་ནི་

འདི་གིས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ 

དཀའ་ངལ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་འབད་བསལ་དགོཔ་འདུག

ངན་ལྷད་འབྱུང་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་མང་ཆེ་

ཤོས་ར་ འཐོན་སྐྱེད་དང་ (བརྒྱ་དཔྱ་༣༠.༠༧) དེའི་ཤུལ་

ལས་ ས་ཆ་ (བརྒྱ་དཔྱ་༡༥) དེ་ལས་ མི་སྟོབས་ (བརྒྱ་

དཔྱ་༨.༤༦) དང་འབྲེལ་བའིཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིན་མས། ཐིག་

ཁྲམ་༣.༨ གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འདས་

པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི་ནང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ཡུལ་ངོ་

དོན་ཚན་༣ པ།

ཐིག་ཁྲམ་ ༣.༧ ངན་ལྷད་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ།

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ། ༢༠༠༨ ༢༠༠༩ ༢༠༡༠ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་ ༤ 
པ་ལས་་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ ཚུན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པ་
ལས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་
༤ པ་ ཚུན།

བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད། ༨༠ ༡༧༡ ༡༦༦ ༡༢༢ ༡༣༦

ལྐོག་ཟ། ༩༡ ༦༦ ༣༥ ༩༣ ༦༨

ནང་གསུག
༡༢ ༢༠ ༤ ༡༢ ༡༤
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ཐིག་ཁྲམ་་༣.༨ ངན་ལྷད་ཀྱི་འབྱུང་ཡུལ་ གཙོ་བོ་ལྔ་།

ངན་ལྷད་ཀྱི་འབྱུང་ཡུལ། ༢༠༠༨ ༢༠༠༩ ༢༠༡༠ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་ ༤ 
པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
སྤྱི་ཟླ་༤པ་ ཚུན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པ་
ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་
༤ པ་ ཚུན།

འཐོན་སྐྱེད།(མ་དངུལ་
དང་རྒྱུ་དངོས) ༡༢༢ ༡༡༨ ༩༧ ༡༢༤ ༡༣༥

ས་ཆ། ༤༤ ༤༩ ༣༨ ༨༠ ༧༠

མི་སྟོབས། ༢༣ ༡༠༠ ༦༨ ༦༠ ༣༨

བཟོ་བསྐྲུན། ༡༣ ༣༣ ༣༤ ༥༠ ༣༧

མཁོ་སྒྲུབ།(ཅ་ཆས་དང་ 
ཞབས་ཏོག) ༡༧ ༢༩ ༤༠ ༣༦ ༢༤

མ་ལྔའི་ཐོག་ལུ་བཀོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། 

མི་སྟོབས་དང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱིས་མ་དོ་བར་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་

བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་

འབྱུང་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་ཡོད། ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་

ལྷད་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ ཧེ་མའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་

ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ གསར་བཙུག་དང་གོ་གནས་ཡར་སེང་ 

དེ་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་དང་གནས་སོར་བཟུམ་མའི་ མི་སྟོབས་

དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཀྱིས་འབྱུང་ཡུལ་སོ་སོ་ནང་ གནོད་

པ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ ལས་སྡེའི་སེམས་ཤུགས་

འདི་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་

གིས་ ལས་སྡེའི་དྲང་སྤྱོད་དང་འཐོན་ཤུགས་ལུ་གནོདཔ་ཨིན།

འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ནང་ངན་ལྷད་འདི་ ལྐོག་ཟའི་ཐོག་ལས་འབྱུངམ་

ཨིན། ལྐོག་ཟ་ཟེར་མི་འདི་ མི་མང་དང་སྒེར་སྡེ་ནང་ལས་མི་ངོ་

གཅིག་གིས་ འདི་བཟུམ་མའི་ འཐོན་སྐྱེད་བདག་འཛིན་དང་

དམ་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཐད་ཀར་དུ་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་དེ་ 

མ་དངུལ་དང་བདོག་གཏད་ དེ་ལས་ རྒྱུ་ནོར་འདི་ཚུ་ ལོག་

སྤྱོད་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། ལྐོག་ཟ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་

འདི་ཡང་ གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་རྩིས་ཐོ་བཟོ་ནི་དང་ ལས་བྱེདཔ་མེད་

མི་ལུ་དངུལ་ཕོགས་སྤྲོད་ནི་ ཡིག་ཆ་རྫུས་མ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ 

མགུ་སྐོར་གྱི་ཐོག་ལས་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ངན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

འཐོན་སྐྱེད་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་རང་ 

ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ལོག་སྤྱོད་འབད་མི་དང་ གཞུང་གི་རྒྱུ་

དངོས་སྣུམ་འཁོར་དང་ ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་ དེ་ལས་ འཕྲུལ་

ཆས་ཚུ་ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། འདི་ཡང་ སྙན་ཞུའི་

དོནཚན་༣ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ལྟ་རྟོག་དང་འགན་

འཁྲི་སྐྱོ་དྲགས་ལས་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་འབད་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་

རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ ལོག་སྤྱོད་ཚུ་མར་ཕབ་ནིའི་དོན་

ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ལུ་འགན་འཁྲི་བཀལཝ་ཨིན་

རུང༌ དང་ལེན་འདི་ཚུ་ལས་སྡེ་ཁོང་རང་གིས་འབདཝ་ཨིན།

ལས་སྡེ་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

ཐིག་ཁྲམ་༣.༩ འདི་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མི་མང་གིས་ཉོགས་

བཤད་མང་སུ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་༩ གསལ་བཀོད་

འབདཝ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཉོགས་བཤད་མང་ཆེ་

ཤོས་ཅིག་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ (བརྒྱ་དཔྱ་༡༨.༧༡) དང་དེའི་

དོན་ཚན་༣ པ།
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ཐིག་ཁྲམ་༣.༩ འདི་གིས་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ རྫོང་ཁག་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ཐོབ་ཡོད་པའི་

ཉོགས་བཤད་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་མཐོ་

ཤོས་རང་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ལུ་ (༡༢༡ དང་བརྒྱ་དཔྱ་

༢༦.༩༥) དང་དེའི་ཤུལ་ལས་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ (༣༩ དང་

བརྒྱ་དཔྱ་༨.༦༩ ) དེ་ལས་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ (༣༦ དང་ 

བརྒྱ་དཔྱ་༨.༠༢) ཚུ་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཉུང་

ཤོས་རང་ མགར་ས་རྫོང་ཁག་ (༥ དང་བརྒྱ་དཔྱ༡.༡༡) དང་ 

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ (༧ དང་བརྒྱ་དཔྱ་༡.༥༦) ཚུ་

ལུ་བཀོད་དེ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་འགྲོས་ཚུ་

ཡང་ རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ ལས་སྣའི་འོས་བབས་དང་བསྟུན་སྤྱི་

གཡོགཔ་བརྩིས་ཏེ་  ཐོན་སྐྱེད་གོ་བཀྲམ་ ལྷན་ཚོགས་ལས་

ཐག་ཉེ་ཧིང་ དེ་ལས་ མི་མང་ལུ་ངན་ལྷད་ཀྱི་ གོ་རྟོགས་གནས་

ཤུལ་ལས་ རང་སྐྱོང་ལས་ཚོགས་ལུ་ (བརྒྱ་དཔྱ་༡༢.༩༢) དེ་

ལས་ སྒེར་སྡེ་ལུ་ (བརྒྱ་དཔྱ་༡༢.༧༠) བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་

ཡང་ མི་རློབས་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་རང་ས་གནས་གཞུང་གི་

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཨིནམ་ལས་ འདི་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཉོགས་

བཤད་ཡང་མངམོ་འོང་ནི་ཨིན་མས། ས་གནས་གཞུང་ཚུ་

ནང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་དང་ མི་སྡེ་

ཚུ་འཇིགས་སྣང་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་གིས་ གནས་སྟངས་

འདི་ ཧེང་བཀལ་རང་སྐྱོ་དྲགས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་དང་ འཐོན་

སྐྱེད་དང་དབང་ཚད་ཚུ་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ས་གནས་གཞུང་

ལུ་གནང་ཡོད་མི་དང་ སྲིད་དོན་གྱི་བསྒྱུར་བ་འགྱོ་ཡོད་མི་ལུ་

བལྟ་བ་ཅིན་ ཚ་གྱང་སྦོམ་འབད་རང་ལང་དགོཔ་ཅིག་འདུག

རྫོང་ཁག་ཚུ་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད། (ས་ཆའི་

ཆགས་བཀོད)

ཐིག་ཁྲམ་༣.༩ ཉོགས་བཤད་མང་སུ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་དགུ

ལས་སྡེ། ༢༠༠༨ ༢༠༠༩ ༢༠༡༠ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ ཟླ་ ༤ པ་
ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་
༣ པ་ཚུན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ 
པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣  
སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ཚུན།

ས་གནས་གཞུང་། ༧༢ ༢༥ ༥༡ ༩༣ ༨༤

རང་སྐྱོང་འདུས་
ཚོགས།

༡༣ ༤༨ ༢༥ ༣༡ ༥༨

སྒེར་སྡེ། ༥༡ ༦༤ ༨༤ ༦༥ ༥༧

ལས་འཛིན། ༦༤ ༥༣ ༤༡ ༨༤ ༥༦

རྫོག་ཁག ༣༡ ༩ ༤༩ ༣༢ ༤༡

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་
འཛིན་ལྷན་ཁག

༤ ༦ ༤ ༢༧ ༢༦

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག ༤༦ ༡༦ ༢༥ ༢༣ ༢༥

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། ༦ ༢ ༥ ༡༣ ༡༦

སོ་ནམ་དང་ནགས་
ཚལ་ལྷན་ཁག

༡༠ ༢༧ ༡༥ ༡༢ ༡༩

དོན་ཚན་༣ པ།
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བཀོད་མི་འདི་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་མའི་འགྲོས་འདི་ ཧེང་

སྐལ་རང་མང་སུ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དུས་ཅི་ལས་འགོ་བཟུང་ 

བཙག་འཐུའི་དུས་ཚོད་ནང་ཟླ་ངོ་༣ གི་རིང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་

དོན་ལུ་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་

བཀོད་ཡོད་མི་འདི་དང་ལེན་མི་འབད་ནིའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི། 

ཚད་དང་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་སའི་ས་ཁོངས་དང་ བཀོད་

ཐངས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། མངོན་

གསལ་ཅན་གྱི་འགྲོས་གཅིགཔ་འདི་ དམིགས་བསལ་དུ་བཙག་

འཐུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ས་གནས་ནང་འགན་ཁག་ཕོག་པའི་ གོ་

གནས་བཟུང་མི་ཚུ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་ནང་དོ་འགྲན་

འབད་མི་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་

ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༠ མིང་མེད་དང་ ཁ་གསལ་ཅན་་གྱི་ཉོགས་བཤད།

འབྱུང་ཡུལ། ༢༠༠༨ ༢༠༠༩ ༢༠༡༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ ཟླ་

༤ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ 

སྤྱི་ ཟླ་༢ པ་ཚུན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ ཟླ་

༤ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ 

སྤྱི་ ཟླ་༤ པ་ཚུན།

ཁ་གསལ་ཅན། ༢༠༡ (༥༥%) ༢༡༥ (༤༥%) ༡༧༠ (༤༥.༣%) ༢༦༠ (༥༦.༨%) ༢༣༧ (༥༢.༧༨%)

མིང་མེད། ༡༦༥ (༤༥%) ༢༦༢ (༥༥%) ༢༠༥ (༥༤.༧%) ༡༩༨ (༤༣.༢%) ༢༡༢ (༤༧.༢༢%)

དོན་ཚན་༣ པ།

པར་རིས: ༣.༢༩ ཐོབ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཡོངས༌བསྡོམས།

ཐིམ
༌ཕུ
།

ཆུ༌
ཁ།

སྤ༌
རོ།

གས
ར༌
སྤང
།

བས
མ༌
གྲུབ

༌ལྗོ
ངས
༌མ
ཁར

།

བུམ
༌ཐ
ང༌།

མོང
་སྒ
ར།

དར
་ད
ཀར
་ན
།

རྩི་
རང
་།

པད
་མ
་ད
གའ
་ཚ
ལ།

བས
མ་
རྩེ།

སྤུ་
ན་
ཁ།

བཀྲ
་ཤི
ས་
སྒང
་།

ཀྲོང
་ག
སར

།

དབ
ང་འ

དུས
།

ལྷུན
་རྩེ
། ཧཱ།

གཞ
ལམ

་སྒ
ང་།

བཀྲ
་ཤི
ས་
གཡ

ང་རྩེ
།

མག
ར་
ས།
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ཉོགས་བཤད་ཀྱི་བྱ་རིམ།

ཉོགས་བཤད་ཚུ་ ཐོབ་ལེན་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཞིབ་

དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིནམ་

དང་ བདུན་ཕྲག་ཨ་རྟག་རང་ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འོས་འབབ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་གཞི་

བཞག་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་ འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་

རང་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་འོས་འབབ་ཆ་རྐྱེན་

ནང་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ཁ་གསལ་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ མི་

སྡེའི་གནོད་ཉེན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཉོགས་བཤད་དེ་ལུ་སྐུགས་

བྱིནམ་ཨིན། ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བདུན་ཕྲག་ཨ་རྟག་རང་ 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གནངམ་ཨིན།

མིང་མེད་ཉོགས་བཤད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་

དོན་ཚན་༧༨(༢) པ་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མིང་

མེད་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཡང་ལེནམ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་

ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་༢༡༢ ལེན་

ཡོད་མི་འདི་ ན་ཧིང་གི་ལོ་(བརྒྱ་དཔྱ་༤༣.༢) དང་འཕྱདཔ་

ད་ (བརྒྱ་དཔྱ་༤༧.༢) ཡར་སེང་སོང་ནུག འདས་པའི་

ལོ་ལྔའི་ནང་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་འདི་འགྱུར་བ་མེད་

པ་ བརྒྱ་དཔྱ་༤༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཐོབ་ལེན་འབད་དེ་ཡོད།

དོན་ཚན་༣ པ།
ཉོམ
གར
་ས
།ག
ས་
བཤ

ད་ཀྱི
་གྱ
ངས
་ཁ
།

ཞིབ་དཔྱད། གསང་བའི་ཞིབ་དཔྱད། ལས་སྡེ་ཚུ་དང་བརྗེ་སོར། ངོས་ལེན་མ་འབད་མི།

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།

པར་རིས: ༣.༣༠ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ཚུན་གྱི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།
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ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་ཐག་ཆོད་

ཡོད་པའི་ དབྱེ་དཔྱད་སྐུགས་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་

འདི་དོན་ཚན་༤ ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་འདི་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ (༡) 

ཞིབ་དཔྱད། (༢) གསང་བའི་ཞིབ་དཔྱད། (༣) ལས་སྡེ་ཚུ་དང་

བརྗེ་སོར། (༤) ངོས་ལེན་མ་འབད་ནི་ བཅས་བཞིཔོ་འདི་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཉོགས་བཤད་ཐོབ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་

ལས་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ངོས་ལེན་འབད་མ་དགོ་པའི་གྲངས་

སུ་ཚུད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་སྐྱོ་

ལྷན་ཚོགས་ནང་ གཡོག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་གསརཔ་དང་འཁྲིལ་ 

ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལོག་གཞི་

བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། ད་རེས་ཀྱི་ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་

ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ བསྐོར་རྒྱབ་ཐོག་ལས་ མདོ་

ཆེན་གཅིག་དང་སྡེ་ཚན་གྱི་གཙོ་འཛིན་གཉིས་ བྱ་ལྟ་དང་གསང་

ལས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་དང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ དེ་

ལས་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་དང་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་

འཛིན་འདི་འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་འབད་ མི་ངོམ་༦ ཡོདཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་༣ པ།

༢༠༠༨ ༢༠༠༩ ༢༠༡༠ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༤ 
ལས༌ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ 
སྤྱི་ཟླ་༣ པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༤ 
ལས༌ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ 
སྤྱི་ཟླ་༤ པ།

ཞིབ
་ད
པྱད
།་ཀྱི
་གྱ
ངས
་ཁ
།

སྤྱི་ལོ།

པར་རིས: ༣.༣༡ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ཚུན་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ།
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འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི་ནང་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ དཔྱ་སྙོམས་

ལུ་རྩོད་ཉོགས་༢༡ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩོད་ཉོགས་

སྦོམ་དང་ མགུ་རྙོགས་དྲགས་ཡོད་མི་ཚུ་ དུས་ཡུན་རིངམོ་

འགོར་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་

དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་སྟོནམ་ཨིན་མས། (༡༥༦ དང་བརྒྱ་དཔྱ་ 

༣༤.༧༤) དེ་སྦེ་ ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཡང་ 

ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་མི་དང་ ཡང་ན་ བཅུད་དོན་མེདཔ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ཉོགས་བཤད་༡༣༧ (ཉོགས་བཤད་ཡོངས་

བསྡོམས་བརྒྱ་དཔྱ་༣༠.༥༡) འདི་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ལུ་ ཤེས་

རྟོགས་ ཡང་ན་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་

ཡོདཔ་ཨིན། འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་

ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་༡༣༧ ཡོད་ས་ལས་༤༦ འདི་ དང་

ལེན་འབད་ནུག ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ ཉོགས་བཤད་༡༡༥ 

(ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་བརྒྱ་དཔྱ་༢༥.༦༡) ཚུད་ཡོད་

སར་ལས་ ད་ལྟོ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་

བརྟེན་ ཉོགས་བཤད་༦ རྐྱངམ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཚུགས་ཅི།

རྩོད་ཉོགས་ཞིབ་དཔྱད།

རྩོད་ཉོགས་ཞིབ་དཔྱད་འདི་ཚུ་ ད་ལྟོ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་ལག་དེབ་༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་བསྟུན་ 

འབདཝ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལས་གཡོག་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་

དང་འཇོན་ཚད་ལྡནམ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་དེབ་གསརཔ་

འདི་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གཞི་རྩ་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོའི་ལམ་

ལུགས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་ དེ་ལས་ ལག་

ལེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བཀོད་ཡོད།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ འདས་པའི་ལོའི་ རྩོད་ཉོགས་

ཞིབ་དཔྱད་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ རྩོད་

ཉོགས་གསརཔ་༢༡ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། པར་

རིས༣.༣༢ འདི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་

ལྔའི་ནང་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་རྩོད་ཉོགས་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན།

མ་ཚུགསཔ་ལས་ ལོ་ཤུལ་མམ་ནང་འཕྲོ་མཐུད་དགོཔ་བྱུང་

ཡོད། དཔེར་ན་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་རྩོད་ཉོགས་གཅིག་

ནང་ལས་རང་ མ་དངུལ་ས་ཡ་༥༥ གནས་པའི་རྩོད་ཉོགས་

གསརཔ་ཁག་༡༡ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་ དགོས་

མཁོ་གསརཔ་དང་གཙོ་རིམ་གྱི་གནས་སྟངས་བསྒྱུར་བཅོས་

འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ རྩོད་ཉོགས་གཞན་ཚུ་གནས་སྐབས་

ཀྱི་དོན་ལུ་བཀག་བཞག་དགོཔ་འཐོན་ཡོད། ལྷག་པར་

དུ་ རྩོད་ཉོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཐོབ་ནིའི་ནང་གདོང་

ལེན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྩོད་ཉོགས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་

དུས་ཡུན་མངམོ་འགོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ཚུ་

ལས་བརྟེན་ ཤུལ་མམ་གྱི་ལོ་ཚུ་ནང་ རྩོད་ཉོགས་གསརཔ་

དོན་ཚན་༣ པ།
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པར་རིས: ༣.༣༢ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད
་པའི་གྲུབ་འབྲས།

ཉེས་བཤེར་ཕྱིར་
གཏུགས།

ད་ལྟོ་འབད་བའི་བསྒང་
གི་ཞིབ་དཔྱད།གནས་སྐབས་ཅིག་

བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

ངོས་ལེན་མེད་མི།

སྒྲིགས་འགལ་
གྱི་ཕྱིར་གཏུགས།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།113

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་

ཨིན། ལས་སྡེ་ལུ་ སྒྲིགས་འགལ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་

འབད་ཡོད་པའི་ རྩོད་ཉོགས་གཅིགཔོ་འདི་ ངང་ལམ་དྲུང་

ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་སོྤྱད་ཡོད་མི་འདི་ཨིན།

སོར་ཆུད།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ངོ་མ་རང་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་

བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁེ་འབབ་

ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་རྒྱལ་ཁབ་ ཡང་

ན་ ཉམས་རྒུད་པ་ཚུ་ལུ་སོར་ཆུད་འབད་མི་འདི་ཨིན། གཞུང་

བཞེས་དང་ འདི་འབྲེལ་གྱི་སོར་ཆུད་ཀྱིས་ ཉེས་འཛུགས་

ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ སྦུང་བསྒུལ་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལྕོགས་

གྲུབ་ དབང་ཚད་ ཡང་ན་ ལོག་སྟེ་རང་ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་

འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་མེདཔ་བཟོ་ནི་  ཉེས་

འཛུགས་ཅན་ཚུ་གིས་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་རྒྱུ་སྟོབས་ལྡནམ་

བཟོ་ནི་ལས་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱིས་

ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་

རྩ་མེད་བཏང་སྟེ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་བཟོ་ནི་དང་ དེ་ལས་ གཞན་

དང་ཉེས་འཛུགས་ཅན་ཚུ་ལུ་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་མེདཔ་

བཟོ་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེས་

འགལ་ཚུ་ ཉེན་ཁ་དང་གནས་གོང་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་བཟོ་དགོ

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ ངན་

ལྷད་ལས་བརྟེན་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ཁེ་འབབ་ཨིནམ་སྦེ་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་བདེན་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་ཅི།

• སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ སྟོང་ཅེ་ཁ་ ས་གཞིའི་རྩོད་

ཉོགས་ལས་ གཞུང་ས་ཨེ་ཀར་༢.༡༣ དང་དངུལ་ཀྲམ་

༢༢,༢༠༠ །

གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་འགོ་བཙུག་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ རྩོད་ཉོགས་༢༡ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་

བཙུགས་ཡོད་ས་ལས་ རྩོད་ཉོགས་༡༢ (བརྒྱ་དཔྱ་༥༧.༡༤) ས་ཆ་

དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་དང་ རྩོད་ཉོགས་༥ (བརྒྱ་དཔྱ་༢༣.༨༡) 

འཐོན་སྐྱེད་ (མ་དངུལ་དང་རྒྱུ་ནོར) དེ་ལས་ རྩོད་ཉོགས་༤ 

(བརྒྱ་དཔྱ་༡༩.༠༥) བཟོ་བསྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཨིན།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།

པར་རིས༣.༣༣ ནང་ལུ་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ རྩོད་ཉོགས་

༢༡ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མིའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་རྩོད་

ཉོགས་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ (༧ བརྒྱ་དཔྱ་༣༣.༣༣) འགོ་ཐོག་

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ཚུ་ཁུངས་ལྡན་མེད་

མི་ལས་བརྟེན་ བཀོག་བཞག་ཡི། རྩོད་ཉོགས་འདི་ཚུ་ ས་

ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་ཨིན་མས། སྙན་

ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་༦ (བརྒྱ་དཔྱ་

༢༨.༥༧) མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ལོ་ཤུལ་མམ་ནང་

འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཡོད། རྩོད་ཉོགས་༦ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་ཞིབ་དཔྱད་

འབད་ཡོད༌པའི་གྲལ་ལས་ རྩོད་ཉོགས་༥ ཉེས་བཤེར་གྱི་

དོན་ལས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་

འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩོད་ཉོགས་༡ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ལུ་

བཏང་ཡོད། རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་

འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་ཉོགས་༥ ལས་༡ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་

ལུ་ ཁྲིམས་ལྡན་གྱི་གནས་ཁུངས་མེདཔ་ལས་ལོག་བཏང་

ཡོད་མི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོདཔ་དང་ རྩོད་ཉོགས་གཞན་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ རྩོད་

དོན་ཚན་༣ པ།
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འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་སོལ་ཚོང་སྡེ་ཚད་འཛིན་ ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ 

༡,༤༤༡,༨༢༧,༧༡༩.༣༠ གཞུང་ལུ་སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་སྦེ་

མཐོང་ཡི། རྩོད་ཉོགས་འདི་ད་ལྟོ་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་

ས་ལུ་ ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། སྤྱི་ལོ་འདི་ནང་

རང་ གཞན་སོར་ཆུད་མཐོ་ཤོས་རང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་

ཞིབ་དཔྱད་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་དང་ རང་

འབྱུང་ལག་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་རྩོད་ཉོགས་ཚུ་ ད་

ལྟོ་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ ཁྲིམས་བཤེར་དུས་རིམ་སོ་སོ་ནང་ཡོད་

མི་ཚུ་ལས་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ གི་རྩོད་ཉོགས་ལས་འབད་བ་

ཅིན་ སོར་ཆུད་མཐོ་ཤོས་རང་ བསམ་རྩེ་ས་གཏེར་གྱི་རྩོད་

ཉོགས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༧,༢༨༣,༤༡༢.༢༠ ཐོབ་མི་འདི་ཨིན། 

འཁྲུན་ཆོད་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་བཏོན་ཡོད་

རུང་ སོར་ཆུད་འདི་ཚུ་ཡོངས་རྫོགསཔ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཡོད།

འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་ (སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལས་༢༠༡༢) ངན་

ལྷད་ཀྱི་ཉེས་འགལ་ཞིབ་དཔྱད་ལས་བརྟེན་ སོར་ཆུད་ཡོངས་

བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་༡.༦༥ ཡོད་མི་འདི་ ལོ་ལྔའི་

འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་མ་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ (དངུལ་

ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༡༤༨.༠༧༤) བརྒྱ་དཔྱ་༡.༡༡ ཨིནམ་དང་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ འཆར་དངུལ་

ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༥.༣༧ ཡོད་མི་ལས་ཚར་

༡༣ གི་མང་མས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐོན་སྐྱེད་མང་ཤོས་ཅིག་

རང་ ངན་ལྷད་ལུ་ཤོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

མཐོང་མི་ ཡང་ན་ སོར་ཆུད་འབད་མི་འདི་ ཨར་རྐུན་ཤོར་

མི་དང་འཕྱདཔ་དང་ཉུང་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་འོང་། འདི་འབདཝ་

ལས་ གཞུང་གིས་ ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མེད་པའི་སྲིད་

བྱུས་འདི་ དོན་དང་ལྡནམ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་

འབད་ནིའི་ནང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་དགོཔ་ཨིན།

པར་རིས༣.༣༣ ནང་ སོར་ཆུད་ཀྱི་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མི་མ་

• པད་མ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་ ཡོངས་ལ་དགོན་པ་

བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་བྱ་འཐབ་མི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་

༧༥༤,༡༣༢.༠༠  དང་།

• པད་མ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་ ངང་ལམ་གྱི་ས་གཞིའི་

རྩོད་ཉོགས་(༢) ལས་ གཞུང་ས་ཨེ་ཀར་༤༦.༠༨ །

ཉེས་བཤེར་ཕྱིར་གཏུགས་ནང་ སོར་ཆུད་ཀྱི་སྨོན་ཚིག་ཚུ་

བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ཁྲིམས་གྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་བསྟུན་

དགོཔ་འོང་།

དོན་ཚན་༣ པ།

སོར་ཆུད་མཐོ་ཤོས་རང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ གི་རྩོད་ཉོགས་གཙོ་

བོ་ཅིག་ཨིན་མི་ ས་གཏེར་གྱི་ཚོང་སྡེ་ ཨེས་དྲི་འབྲུག་ཤར་

ཕྱོགས་རྡོ་སོལ་ཚོང་སྡེ་ཚད་འཛིན་ནང་ དོགས་ཟོན་ཅན་གྱི་

ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་བྱ་འཐབ་མིའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་འཐོབ་ཡོད། 

(བསམ་རྩེ་ས་གཏེར་གྱི་རྩོད་ཉོགས་ཞིབ་དཔྱད་སྐབས་མཐོང་

ཡོད་མི) ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་

ཁག་ རི་ཤཱོར་གྱི་རྡོ་སོལ་བཏོན་སའི་ས་གཏེར་འདི་ ཁྲིམས་

འགལ་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཨེས་དྲི་



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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འདི་ཡང་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་འགན་ཁྲི་

ཡོདཔའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་

ཚོགས་ཅན་གྱི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ གཞུང་སྐྱོང་

ལེགས་ལྡན་གྱི་གནད་ཚད་ཆེ་བའི་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་གཏང་

ནིའི་ནང་ ཕན་ཐོགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། འདེམས་ཁོངས་

གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་འདི་གིས་ གསར་གཏོད་དང་

མི་སྡེའི་བློ་སྤོབས་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ རང་ལུ་ཕན་

ཐོག་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་ཚུ་ལུ་ཡང་དམིགས་ཏེ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་བཅའ་

ཡིག་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་

མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ འདི་དང་བསྟུན་

དགོ་པའི་ཚད་གཞི་ ཁྱབ་ཡུལ་དང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་

བའི༌བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཀོད་

དེ་འདུག (པར་རིས༣.༣༤) འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་

གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་འདི་ འདེམས་ཁོངས་ཚུ་ནང་༢༠༠༩ གི་

ལོ་ཕྱེད་དེ་ཅི་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་གྲོང་གསེབ་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་

འཐུས་མི་གིས་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་

གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་འཁྲིལཝ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་

འཐུས་མི་དང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་འགོ་འདྲེན་པ་ དེ་ལས་ 

ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་མཐུན་སྒྲིགས་ཡོད་

མི་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་འཆར་རིམ་བརྩམ་པའི་བསྒང་ དངས་

གསལ་མེདཔ་སྦེ་བདེན་ཁུངས་བཀལ་ཡོད་མི་འདི་ འདེམས་

ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་ དེའི་བཅའ་

ཡིག་ལས་འགལ་བ་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ སྤྱི་ཟླ་

༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༤ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་

མི་གིས་ ཁོ་རའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་འགོ་འདྲེན་པ་ལུ་ ཁོ་རའི་

ཚད་པར་ ས་ཆ་སོར་ཆུད་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་

ངོ་ལྔའི་ནང་ (༢༠༠༨ ལས་ ༢༠༡༢) ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་

ཀྱིས་ གཞུང་ས་ཨེ་ཀར་༦༡.༥༣༡ སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་སྦེ་

མཐོང་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ངང་ལམ་དང་རྒྱལ་

པོའི་ཞིང་ས་ཆའི་རྩོད་ཉོགས་ཚུ་ཨིན། (འདི་ཡང་ གནས་ཚུལ་

ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིནམ་འོང་) གཞུང་ས་ཨེ་ཀར་༦༡.༥༣༡ ངན་ལྷད་

ལུ་ཤོར་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་ལུ་བདག་

བཟུང་གི་ས་ཆ་ངོ་མ་ ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༥ རེ་ཐོབ་དབང་ཡོད་མི་

ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཁྱིམ་གུང་པ༡༢ ལུ་མ་ཐོབ་བཟོ་ནི་ཨིན་མས།

རྩོད་ཉོགས་དག་པ་ཅིག་གི་གསལ་བཀོད།

ལས་ཁུངས་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ཡང་

ན་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་

དང་ ས་ཆ་ལ་སོགས་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་

གནད་དོན་གྱི་རྩོད་ཉོགས་ཚུ་ གཤམ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རྩོད་ཉོགས་ ༡ པ།

འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ། (སི་དྲི་ཇི)

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་ གཞུང་གིས་ འདེམས་ཁོངས་རེ་རེ་ལུ་ ལོ་

ལྔའི་ནང་འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ས་

ཡ་༡༠ རེ་འཆར་དངུལ་སོ་སོ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་དབང་ཚད་འགུར་ གཞི་བཙུགས་འབད་

དེ་ཡོདཔ་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་མི་ཚུ་

ལུ་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཕན་ནུས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་

པའི་སྐབས་ རིག་པ་གསརཔ་དང་དྲང་བདེན་ཐོག་ལས་བཏང་

དགོ་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད། མ་དངུལ་གྱི་དམིགས་དོན་

དོན་ཚན་༣ པ།
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སྐྱོང་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་འདུག

སྤྱི་འོག་ཚོགས་པ་གིས་ ཉོ་འདོད་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གུང་པའི་ཐོ་

བཀོད་དང་གྲོས་འཆར་འདི་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་མ་བཙུགས་

པར་ ཚོགས་པའི་འགོ་འདྲེན་པའི་ཞུ་བ་དང་བསྟུན་ རྒེད་དྲུང་

དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་རྫུས་མ་བཟོ་ནུག སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༦ ལུ་ རྫུས་མ་བཟོ་ཡོད་

པའི་ཐོ་འདི་ གྲོས་འཆར་གྱི་ཞུ་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་རྒཔོ་ལུ་

ཕུལ་ནུག གྲོས་འཆར་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་

སྤྱི་ཚེས་༡༥ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཞལ་

འཛོམས་ཐེངས་༢༣ པའི་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནུག རྒེད་

འོག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གཡུལ་སྡེའི་ནང་ཇར་སི་གསོ་སྐྱོང་ཁང་

གཞི་བཙུགས་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ མ་

དངུལ་ས་ཡ་༠.༡ དང་ གཡུས་སྡེའི་ལྷ་ཁང་ལྕགས་སྐུད་རཝ་

བརྐྱབ་ནི་དོན་ལས་མ་དངུལ་ས་ཡ་༠.༥ བཅས་པའི་གྲོས་

འཆར་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ལུ་བཏང་ནི་

སྦེ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་འཆར་འདི་ 

རྫོང་བདག་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ འཐུས་མི་ལུ་བཏང་ནུག

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་འཆར་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

འདུའི་འཐུས་མི་གི་ ཁྱིམ་གུང་པ་༡༧ ལས་༡༨ ལུ་ ཇར་སི་

ནོར་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་དང་མ་འཁྲིལཝ་ལས་ 

འཐུས་མི་གིས་གྲོས་འཆར་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ རྒཔོ་དང་གཅིག་

ཁར་ སྒེར་གྱི་འཛོམས་འདུ་ནང་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་གཙུག་

སྡེ་ལུ་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ལས་

ཐོབ་ལམ་མེད་ནི་འདི་གིས་  མི་སྡེའི་ལྷ་ཁང་ལུ་ཡང་ ཐོབ་ལམ་

མིན་འདུག་ཟེར་སླབ་ནུག ཨིན་རུང་ ཧེ་མ་འདེམས་ཁོངས་དེའི་

རྒེད་འོག་གཞན་མི་གཅིག་ནང་ ལྷ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ཉམས་

གསོ་འབད་ནི་ལུ་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་

དངུལ་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ གནང་བ་མང་རབས་ཅིག་གནང་ནུག

འདེམས་ཁོངས་ནང་ལས་ གུང་གྲངས་༡༧ ལས་༡༨ བར་

གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་

མ་དངུལ་ལས་ ཇར་སི་ནོར་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

གྲོས་འཆར་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ལུ་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀོད་

བྱ་བྱིན་ནུག བཀོད་བྱ་འདི་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ‘‘ཡུལ་

སྡེའི་ནང་ལས་ མི་ངོམ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ད་ ནཱ་འཐན་འབད་

དགོ’’ ཟེར་བའི་ཉེན་བརྡ་འབད་ནུག ‘‘(དེ་འབདཝ་ད་ ན་

འཐན་བལྟ་ཡི་བལྟ་ཡི་འབད་དགོ་མས་ བལྟ་ཡི་བལྟ་ཡི་

འབྱིན་དགོ)’’ འཐུས་མིའི་བཀོད་བྱ་དང་འཁྲིལ་ སྲིད་དོན་

ཚོགས་པའི་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ཡང་ ཚོགས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་

པ་ཙང་ཙང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ཐོ་ཅི་བཟོ་ནུག ཨིན་རུང་ ཐོ་

བཀོད་འདི་ མི་སེར་དང་སྤྱི་འོག་ཚོགས་པ་དང་གྲོས་བསྟུན་མ་

འབད་བར་བཟོ་ནུག་ཟེར་ རྒཔོ་གིས་ཁས་ལེན་མ་འབད་བས།

འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་གྱི་མ་དངུལ་ལས་ 

ཇར་སི་ནོར་ཉོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་པའི་འགོ་འདྲེན་པའི་ཞུ་བ་

དང་བསྟུན་    སྤྱི་འོག་ཚོགས་པ་གིས་ གཡུས་སྒོ་ནང་ མི་

མང་འཛོམས་འདུ་གཅིག་ཚོགས་ནུག གཡུས་སྒོའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་

ལུ་ གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ གྱི་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་འབད་

དེ་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཟེར་སླབ་ནུག 

ཨིན་རུང་ ཉོ་བའི་སྐབས་ གནང་སྦྱིན་འདི་གིས་རིན་ཚངམ་སྦེ་

འགབ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ རིན་བགོ་བཤའ་སྦེ་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན་

ནའི་སྐོར་ ལོ་རྒྱུས་ཚངམ་སྦེ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག ས་གནས་

ཀྱི་སྤྱི་དཔོན་དང་དམངས་མི་གཉིས་ཀྱིས་ ཇར་སི་ནོར་མ་དགོ་

ཚུ་གི་ ཐོ་བཀོད་གཅིག་བཟོ་ནུག ཐོ་བཀོད་འདི་ མིང་རྟགས་

བཀོད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་གྲངས་སུ་ སྤྱི་དཔོན་བགྲེསཔ་ཡང་

ཨིན་པས། ཇར་སི་ནོར་ཉོ་འདོད་ཡོད་མིའི་ མི་ངོམ་༡༥ གི་

(གཡུས་སྒོ་ནང་ཁྱིམ་གུང་༢༦ འདུག) ཐོ་ཡང་ཐོབ་མ་ཚུགས།  

ཐོ་འདི་ ཡིག་ཐོག་གི་གྲོས་འཆར་དང་མཉམ་ རྒེད་འོག་བདག་

དོན་ཚན་༣ པ།

༡༡༦
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དོན་ཚན་༣ པ།

༡༡༧

པར་རིས: ༣.༣༤ སྤྱིར་བཏང་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ལག་ལེན་བྱ་རིམ་གྱི་ཤོག་
ཁྲམ།         

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི: འདེམས་ཁོངས་
གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་གྱི་སྐོར་ལས་ མི་མང་གསལ་

བསྒྲགས་འབད་ནི།

འཐུས་མི་གིས་མི་མང་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་འགུལ་
འཆར་སྣང་འདི་འགོ་ཐོག་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི།

འཐུས་མི་གིས་ལས་འགུལ་འཆར་སྣང་གསརཔ་ཡོད་པ་
ཅིན་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ནི།

འདེམས་ཁོངས: མི་མང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་
དང་གཙོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི།

ཡིག་ཐོག་ངོས་ལེན། ངོས་ལེན་གྱི་དོན་ལུ།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ: གྲོས་འཆར་འདི་ གྲོས་བསྡུར་དང་ཆ་འཇོག་གནང་ནི།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང: དབྱེ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་འབད་ནི།

ཐབས་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར།
འཆར་དངུལ་
གཏང་ནི།

ལས་འགུལ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི།

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག
ལས་སྣ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

༡ ༢༣༧

༤ ༤ ༤

༨

༨

༩

༥
༡༠

༦

༡༡

༡༢ ༡༢
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རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་གིས་ གནང་སྦྱིན་མ་

དངུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ ཅན་མའི་སྐོར་ ཤེས་འདི་རང་

འབད་རུང་ ཚོགས་པའི་འགོ་འདྲེན་པ་དང་ ས་གནས་གཞུང་

གི་འགོ་དཔོན་དག་པ་ཅིག་་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ བཅའ་

ཡིག་གི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གཡོ་འགྱུར་འབད་དེ་ མི་

སྡེའི་ནང་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་

འདི་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ ཐག་བཅད་ཚར་ནུག

འདི་བཟུམ་མའི་ གནས་སྟངས་འདི་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་རྐྱངམ་

ཅིག་ནང་འཐོན་འཐོནམ་མེན་པས། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་དང་

འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ལས་འགུལ་

ཚུ་བདག་སྐྱོང་འབདཝ་ད་ གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་

༢༠༠༩ ཅན་མ་འདི་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ལོག་སྤྱོད་འབད་

ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག སྙན་ཞུ་འདི་ནང་འདེམས་ཁོངས་གོང་

འཕེལ་གནང་སྦྱིན་གྱི་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་

ཚུ་ དབྱེ་ཁ་སོ་སོ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག་ དེ་ཡང་ (ཀ) འདེམས་

ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་གྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ ཅན་མ་

དང་མ་འཁྲིལ་བ་ལག་ལེན་འཐབ་མི། (༡) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༩༣༥ འདི་ ཁྱིམ་གུང་༡༠ ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ལག་ལེན་

འཐབ་ནུག (༢) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༡༤༢ འདི་ དངུལ་

བགོ་བཀྲམ་ ཇར་སི་ནོར་བགོ་བཀྲམ་ ལྕགས་སྐུད་དང་ཚལ་

ལུའི་ལྕངམ་བགོ་བཀྲམ་  བྱ་དང་ཨོམ་སྲུམ་བགོ་བཀྲམ་  དེ་

ལས་ ལྕགས་ཤོག་དང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ ནོར་ཁྱིམ་

བརྐྱབ་ནི་དང་གློག་ཐག་སྤྲིང་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ སྒེར་གྱི་གུང་པ་

དག་པ་ཅིག་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་

ནུག (༣) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༡ བཀག་དམ་འབད་ཡོད་

པའི་འཕྲལ་གྱི་ཟད་གྲོན་དང་སྣུམ་འཁོར་ཉོ་ནི ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་

རིགས་ གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ཉམས་གསོ་ཞུ་ནི་

ཚུ་ནང་བཏང་ནུག (༤) ངོ་རྐྱང་དང་མི་སྡེ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་གིས་ གྲོས་འཆར་ངོས་ལེན་

མ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༨ 

ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་

༢༤ པའི་ནང་ གནད་དོན་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ རྒཔོ་

གིས་ལོག་སྟེ་རང་བཙུགས་ནུག ཞལ་འཛོམས་ནང་ ཧེ་མའི་

གྲོས་འཆར་འདི་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་

འཐུས་མི་གིས་ ཧེ་མ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མི་སྡེ་

ལུ་ཇར་སི་ནོར་ཉོ་ནི་དང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་འཆར་

དངུལ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ གནས་པའི་གྲོས་འཆར་གསརཔ་བཟོ་ནུག

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༦ ལུ་ རྒཔོ་གི་ངོ་ཚབ་

སྤྱི་དཔོན་དང་དམངས་མི་གཉིས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

འདུའི་འཐུས་མི་ལུ་ལོག་སྟེ་རང་ གྲོས་འཆར་གྱི་སྐོར་ལས་

ཞུ་བ་ཕུལཝ་དང་ དམངས་མི་ལུ་ གྲོས་འཆར་འདི་ ཚོགས་

པའི་འགོ་འདྲེན་པ་ལས་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་ཐོ་ལེན་ཏེ་ ལོག་སྟེ་

རང་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང༌ནུག དེ་ལས་འདི་དང་འཁྲིལ་ 

དམངས་མི་གིས་ ཚོགས་པའི་འགོ་འདྲེན་པ་ལུ་ མི་ངོམ་གི་

ཐོའི་སྐོར་ལས་འདྲི་བསྟུན་འབད་ནུག ཚོགས་པའི་འགོ་འདྲེན་

པ་གིས་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་མིང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་སྦེ་བྱིན་

ནུག དམངས་མི་གིས་མིང་ཐོ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་འཆར་ཚུ་ 

ལོག་སྟེ་རང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ཕུལ་ཡོདཔ་

དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༢ ལུ ཆ་འཇོག་

གནང་ནུག ཐོའི་ནང་ལུ་ གུང་པ་༡༤ གི་མིང་ཡོད་པའི་གྲལ་

ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གི་འཛོམས་འདུ་ནང་ ཇར་སི་ཉོ་འདོད་

དང་སྤྲོ་བ་མེད་ཟེར་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་ དམངས་མི་ ཚོགས་

པའི་འགོ་འདྲེན་པ་དང་ཚོགས་པ་ དེ་ལས་ གུང་པ་ལ་ལུ་ཅིག་

གི་མིང་ཡང་ཚུད་དེ་འདུག མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ འདེམས་ཁོངས་གོང་

འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ལས་ ཇར་སི་ནོར་རེ་རེ་གནང་ནུག

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།119

འཁྲི་དང་ལྟ་ཞིབ་  སྐྱོ་དྲགས་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ སྲིད་འབྲེལ་

གྱི་ལས་སྣ་མང་རབས་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ ལོག་སྤྱོད་འབད་

ནི་ཉེན་ཁ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཞིབ་

བཤེར་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་ འདེམས་ཁོངས་

གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིནམ་དངུལ་ལས་བརྟེན་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་འདི་

གིས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ མི་སྡེའི་

བློ་སྟོབས་ཡར་བསྐྱེད་གཏང་ནི་མེན་པར་ མི་མང་གི་འཐོན་སྐྱེད་

ཚུ་བརླག་སྟོར་སྦོམ་སྦེ་རང་ཤོར་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ མི་སྡེ་ནང་

དོག་ཡང་ མ་འགྲིགཔ་དང་བློ་གཏད་མ་ཚུགས་བཟོ་ནི་ཨིན་པས། 

རྩོད་ཉོགས་༢ པ།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབད་བའི་ལཱ།

བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་དང་སྔར་སྲོལ་གྱི་གནས་ཚུ་ 

ཉམས་གསོ་ཞུཝ་དང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཕྱིའི་ཁག་འབག་ལུ་

མ་སྤྲོད་པར་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་

འབདཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་གི་དབྱེ་བ་ནང་ དུས་རྒྱུན་བཟོ་

བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ འདི་འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ལེ་ཤ་

ཡོད། ངན་ལྷད་ཀྱི་མ་གནོད་པའི་གཙུག་སྡེ་གཅིག་ཡང་མེདཔ་

དང་ ཐ་ན་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཆོས་སྡེ་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་

ཉམས་གསོ་ཞུ་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་

ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་དང་དེའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་

ཡང (ཀ) སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི་དང་བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་

ནང་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི- (༡) གནས་གོང་སྔོན་རྩིས་བཏོན་

ནི་དང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ཚུ་ནང་ གནས་སྡུད་སྐྱོ་དྲགས་ཡོདཔ། 

(༢) གོང་ཚད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབདཝ། (བི་ཨེས་ཨར་གི་མ་

དོ་བར) (༣) རྒྱུ་མཚན་མ་ལྡན་པའི་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི།  (༤) 

ཡོད་མི་ཚུ་ མཛོད་ཐོ་ནང་མ་བཀོད་པས། (ཁ) ཚུལ་མིན་གྱི་

དངུལ་སྤྲོད་། (༡) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥ ལཱ་མ་འབད་རུང་

སྤྲོད་ཡོདཔ་དང་། (༢) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤ ཅ་དངོས་

བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་རུང་སྤྲོད་ཡོདཔ། (༣) དེ་ལས་ དངུལ་

བཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩ འཐེབ་སྤྲོད་སོྤྲདཔ་ ཡང་ན་ ཐོབ་བརྗོད། 

(ག) གཞན (༡) རྒེད་འོག་བཞི་གི་དོན་ལུ་ཉོ་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་

རྒྱུ་དངོས (བེག་ཧོ་པེ་ལོ་དྲར) འཕྲུལ་ཆས་ BP-2A-5215 

འདི་ རྒཔོ་བགྲེསཔ་གིས་མིང་གུ་ཐོ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ རྒཔོ་

བགྲེསཔ་གིས་ ལོ་ངོ་༥ གི་དོན་ལུ་ གླ་ཁར་ལེན་མི་ལས་ ཟླ་ངོ་

༧ གི་ གླ་ཡོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༥ ཡང་མ་བསྡུ་བས།

འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་གྱི་ཞིབ་བཤེར་ཚུ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་མི་ཚུ་དང་ 

དངུལ་གྱི་དབང་དུ་ཐལ་བའི་སྲིད་ལས་བརྟེན་  མི་སྡེ་ཚུ་སྲིད་དོན་

ཚོགས་པའི་ཁོངས་སུ་ ཁ་དབྱེ་འགྱོ་བའི་གནོད་པ་ཚུ་སྟོནམ་མས། 

ཚོགས་པའི་འགོ་འདྲེན་པ་ལུ་ཕྱོགས་བཟུང་འབད་ནིའི་དོན་

ལུ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་པ་གསརཔ་ཐོབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ 

འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་འདི་ གནད་

དོན་སོ་སོའི་ཐོག་ལས་ལོག་སྤྱོད་འབད་ནུག མི་སྡེ་ནང་ ག་

གི་འབད༌རུང་གོང་འཕེལ་ ཡང་ན་ རིན་མེད་སྟོང་པར་སྦེ་

ཅ་དངོས་བྱིན་པའི་ མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་རྒྱབ་

སྐྱོར་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་

གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་འདི་གིས་ དབང་ཚད་ཡོད་པའི་གཞུང་

ལུ་ ཁེ་ཕན་སྦོམ་སྦེ་རང་བཟོ་ཚུགས་ནིའི་ འོས་འབབ་འདུག

འདི་བཟུམ་མའི་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་

དངུལ་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་གྱི་མ་དངུལ་གང་རུང་གི་ 

དམིགས་གཏད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ སྙིང་རྗེའི་ཐོག་

ལས་དགོངས་ཡངས་གཏང་ནིའི་ལམ་སྲོལ་ཡོད་མི་དང་ འགན་

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

120

སྦོམ་ཤོས་གཅིགཔ་འདི་ ལྟ་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ཨིན། 

རྩོད་ཉོགས་༢ པའི་༡ པ།

ཡོངས་ལ་དགོན་པའི་ཉམས་གསོ།

པད་མ་དགའ་ཚལ་ ཡོངས་ལ་དགོན་པ་ཉམས་གསོའི་ལཱ་ཞིབ་

དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཉིན་བསྟར་ལས་མིའི་ཐོ་དེབ་ནང་ 

གཡོ་ཟོལ་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ལས་མིའི་གླ་ཆ་

ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༨༢ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༤༤༨ རྐྱངམ་ཅིག་ངེས་བདེན་ཨིན་མས། ས་གནས་

ཁར་ལཱ་དང་བསྟུན་པའི་ལས་མི་དགོས་མཁོའི་རྩིས་བཏོནམ་ད་ 

ལས་མི་ལེ་ཤ་གི་རང་ཉུངམ་སྦེ་འོང་དགོ་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་

ཡོད། ལཱ་གི་ལྟ་རྟོག་པ་ཨིན་མི་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

གིས་ རིག་རྩལ་ལྡན་པའི་ལས་མི་ཚུ་ གླ་གཞུང་ལས་སྤྲོད་དེ་ 

ཁོ་རའི་སྒེར་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག 

ཁོ་གིས་ ཡོངས་བསྡོམས་ལུ་ བརྫུན་ཞུགས་ཀྱི་ལས་མིའི་གླ་

ཐོབ་བརྗོད་དང་ རིག་རྩལ་ཅན་གྱི་ལས་མི་ཚུ་ ཁོ་རའི་ཁྱིམ་བཟོ་

བསྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་

༣༨༢,༥༠༤.༠༠ གཡོ་ཟོལ་འབད་ནུག ལྷག་པར་དུ་ མ་དངུལ་

༥༩,༥༠༠.༠༠ གནས་པའི་ཤིང་ཆས་ཚུ་ ཁོ་རའི་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་

འབད་ས་ལུ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ནུག གོངམ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་

བྱ་འཐབ་པ་ཅིན་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ དཔྱེ་བལྟཝ་ཨིན། 

འདི་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་

ཡང་ ཉིན་བསྟར་ལས་མི་ཐོ་དེབ་བརྫུས་མ་བཟོ་ཐོག་ལས་ མ་

དངུལ་༣༦༨,༧༥༥.༠༠ གཡོ་ཟོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ རིན་བབ་

དང་སྔོན་བྱིན་མ་དངུལ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གཅིག་ཡང་ཉོ་ནུག

དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྟ་སྐྱོང་འབད་མི་ 

རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་ གཉིས་ཁ་གཅིག་ཨིན་མས། གནས་སྟངས་སྐྱོ་སི་སི་

དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་གནང་བ་མེད་པ། (༥) སྤྱིར་བཏང་འབད་བརྩོན་མེདཔ། 

(ཁ) ཉིན་བསྟར་ལས་མིའི་ཐོ་དེབ་ནང་གཡོ་ཟོལ/ལོག་སྤྱོད་

འབད་བ– (༡) ཉིན་བསྟར་ལས་མིའི་ཐོ་དེབ་ནང་མིང་བརྫུས་མ་

བཟོ་ནི། (༢) དངུལ་ཕོག་གཞུང་ལས་ཞུ་སྟེ་ སྒེར་ལཱ་འབད་

ནི (གཞུང་དོན་དང་སྒེར་ལཱ་དུས་མཉམ་འབད་བའི་སྐབས) (༣) 

ཉིན་བསྟར་ལས་མིའི་གླ་སྤྲོད་ནང་གཡོ་ཟོལ། (༤) ཉིན་བསྟར་

ཡོད་ཐོ་སྤུབ་མི་མི་ངོམ་གིས་ ཆད་སྡོད་མི་ལས་ཏི་རུ་ལེན་ནི། 

(༥) ལཱ་གི་ཚད་གཞི་ལས་ ལས་མི་མངམོ་བཙུགས་ནི། (༦) 

སྤྱིར་བཏང་ ལས་མི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་

མཉམ་མེདཔ། (ག) བཟོ་བསྐྲུན/བཤིག་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་

ལོག་སྤྱོད་འབད་བ– (༡) ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་བཞག་པ། 

(༢) ཅ་ཆས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ཐོ་དེབ་དང་ ས་གནས་ཁར་ཅ་

ཆས་ཐོ་བཞག་སའི་ཐོ་དེབ་ དེ་ལས་ ཅ་ཆས་བྱིན་ཡོད་པའི་ཐོ་ཚུ་

མ་བཞག་མི་དང་ དུས་མཚམས་ལུ་ག་བསྡུར་མ་འབད་མི། (༣) 

གཞན་ལུ་བརྙ་བྱིན་མི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ལོག་མ་ལེན་པར་བཞག་ནི། 

(༤) ལྕགས་ཤོག་དང་རྩིས་ས་ དེ་ལས་ ཆུ་དུང་དང་ཤིང་ཆས་ 

བྱེམ་དང་རྡོ་ཚུ་བྱང་གཏོར་ཤོར་མི། (༥) བཤིག་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་

ཚུ རྩིས་བདག་མེད་པ་བཞག་ནི། དེ་ལས་ (༤) སྤྱིར་བཏང་ ཅ་

ཆས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་དྭངས་གསལ་མེདཔ། (ང) ཁྱབ་ཆེ་བའི་

ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད– (༡) ཉེ་ཚན་ཚུ་གཡོག་ནང་བཙུག་ནི། (༢) 

ཁག་འབབ /བཀྲམ་སྤེལ་ཆུང་བའི་རིགས་ཚུ་ རིན་བསྡུར་མ་

འབད་བར་ཆ་རོགས་དང་ཉེ་ཚན་ལུ་སྤྲོད་ནི། (༣) ལས་འགུལ་

གྱི་ས་སྒོ་ནང་ བཟའ་ཟླ་ཚོང་ལཱ་འཐབ་ནི། (༤) བཤིག་ཡོད་

པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཚོང་ལཱ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི། (༥) 

ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་སྐོར་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་མེད་མི་ཚུ་ཨིན་མས།

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་བཤེར་

གཉིས་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་འབད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀའ་ངལ་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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རྩོད་ཉོགས་༢ པའི༌༢ པ།

ལྷ་ཁང་དཀར་པོའི་ཉམས་གསོ་  ཧཱ་རྫོང་ཁག

ལྷ་ཁང་དཀར་པོའི་ཉམས་གསོ་འདི་ བཀའ་

རྒྱའི་ཐོག་ལས་སྦེ་འབད་བའི་ལཱ་ཅིག་ཨིན་པས། 

ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་ཉམས་གསོའི་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ ཡོངས་

ལ་དགོན་པ་བཟུམ་སྦེ་རང་ གཡོ་ཟོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་

ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་འཐབ་འཐབ་འོང་ནི་མས།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་

ཟླ་༡༠ པ་ཚུན་ འགྲོ་སོང་ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༤.༣༩༠ བཏང་ཡོད་སར་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༠ ལས་

མིའི་གླ་ཆ་སྤྲོད་ནུག  ས་གནས་ཁར་ལཱ་འབད་ཚར་ཚརཝ་དང་ 

ལས་མིའི་དགོ་མཁོའི་གནས་རྩིས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལས་མིའི་

གླ་ཆ་ཚུ་ རྫུན་ཞུགས་ཐོག་སྤྲོད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོངམ་མས། གུང་པ་

ལ་ལུ་ཅིག་ འུར་ལཱ་རྒྱུག་ནིའི་ཚབ་ལུ་ ལས་མིའི་འཐུས་དངུལ་

ཀྲམ༣༠༠༠/- རེ་སྤྲོད་ནུག གཞུང་ལས་ཡང་ལས་མི་རེ་རེ་ལུ་ཉིན་

བསྟར་བཞིན་དུ་གླ་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་༡༦༥.༠༠ རེ་སྤྲོད་ནུག

བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་ལྕགས་དུམ་དང་རྩིས་ས་ཚུ་ ལས་འགུལ་

གྱི་ལས་བྱེད་པའི་ཆ་རོགས་ཨིན་མི་ ཁག་འབག་ ཡང་ན་ རྫོང་

ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ནུག ལས་འགུལ་བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་ལས་སྤུས་ཚད་མེད་

པའི་བཟོ་བསྐྲུན་ཅ་ཆས་ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མགུ་རྫས་

ཚུ་ལེན་ནུག བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཆ་རོགས་ལུ་བརྙ་བྱིན་མི་

ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བདའ་མ་ཟུན་ཚུན་ ལོག་མ་ལེན་

པར་བཞག་ནུག ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་རྩིས་ས་ཆད་ཡོད་པའི་

སྐོར་བདའ་ཟུན་པའི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་ས་གཞན་ལུ་བརྙ་བཅུག་མི་

ཚུ་ལོག་ལེན་པའི་ཚུལ་བཟོ་སྟེ་ རྩིས་ས་སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་གཅིག་

གི་མཛོད་ཁང་ནང་འབག་འོང་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་པོའི་བཀའ་

རྒྱའི་ཐོག་ལས་འབད་བའི་ལཱ་ནང་ལུ་ཡང་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་

གཅིགཔ་འདི་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་  དངུལ་རྩིས་སྡེ་

ཚན་བརྒྱུད་དེ་ ཟླ་ངོ་ལྔའི་ནང་འཁོད་ ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་ཁག་དྲུག་ མ་དངུལ་༣,༥༩༤,༢༨༩.༠༠ 

སྤྲོད་མི་འདི་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་མའི་ཚད་འཛིན་མེད་པའི་སྔོན་

བྱིན་གྱི་མ་དངུལ་ རྩིས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་སྤྲོད་མི་འདི་ རྒྱུ་

མཚན་དང་མ་ལྡན་པའི་འགུར་སྔོན་མར་བྱུང་མ་བྱུང་བའི་གནས་

སྟངས་ཅིག་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ སྔོན་

བྱིན་མ་དངུལ་བསྡོམས་༡,༦༢༠,༠༠༠ ལུ་ལྷོདཔ་དང་རྐྱངམ་ཅིག་ 

དངུལ་ཀྲམ་༡༣༦,༤༩༠ གི་རྩིས་སྒྲིག་དང་པ་འདི་འབད་ནུག 

ད་རུང་ ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གི་ལག་པར་ སྔོན་

བྱིན་མ་དངུལ་བསྡོམས་༡,༩༧༤,༢༨༩ གསག་ཡོད་སར་ལས་ 

ཟླཝ་དེ་ནང་རང་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠,༠༠༠ སྤྲོད་ནུག

དུས་རྒྱུན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་འབདན་ ལས་མིའི་གླ་

ཆ་ཚུ་ སྔོན་བྱིན་སྦེ་སྤྲོད་སྲོལ་མེད། ངོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་

འབྲེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཉིན་བསྟར་ཐོ་དེབ་དང་འཁྲིལ་ གླ་ཆ་ཚུ་

སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ དམ་

འཛིན་གྱི་ལྟ་སྐྱོང་མེདཔ་ལས་ འགོ་དཔོན་གཞོནམ་ཚུ་ ངན་ལྷད་

ཀྱི་ལཱ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་གོ་སྐབས་སྦོམ་སྦེ་རང་འདུག

ངན་ལྷད་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ ངན་

ལྷད་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ལས་སྤར་མི་འཐལ་ནི་ཨིན་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་

པ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལས་འཐུས་ཤོར་

མི་ལུ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་པ་ལུ་ འགན་ཁྲི་སྦོམ་སྦེ་རང་

བཀལ་དགོཔ་ཡོདཔ་ད་ འོག་ལུ་འཁོད་ཡོད་པའི་རྩོད་བཤེར་

ནང་ལས་ འགྲེམས་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་

ནང་ངན་ལྷད་དར་ཁྱབ་འགྱོ་མི་འདི་གཙོ་བོ་རང་ ལྟ་སྐྱོང་ཚུལ་

མཐུན་འབད་ནི་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

དོན་ཚན་༣ པ།
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གྱི་ཐག་ཉེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ རིན་གོང་ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་གཞི་

གནས་ཅིག་ཨིན། ས་ཆ་འདི་ ཐོན་ཁུངས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཅིག་

ཨིན་རུང་ ཚོང་སྒྱུར་གྱི་རིན་གོང་དང་བསྟུན་ གནམ་མེད་ས་མེད་

ཡར་སེང་མ་འགྱོ་བས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་ཚུ་ལུ་ཉོ་ནི་གི་ལྕོགས་

གྲུབ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ ཁེ་ཕན་ཆེ་བའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་

འགུལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ས་ཆ་ཉོ་འདོད་བསྐྱེད་མི་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་

སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་ ས་ཆ་ཉོ་འདོད་བསྐྱེད་མི་ཡར་

སེང་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་ནི་

དང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་བདག་དབང་སྤོ་སོར་འབད་ནི་ 

ཡིག་ཆ་བརྫུས་མ་བཟོ་ནི་ བརྡ་དོན་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་སྤྲོད་ནི་ མགུ་

རྫས་དང་ དེ་ལས་ ནང་གསུག་ལེན་མི་ཚུ་ཡང་འཐོནམ་ཨིན་མས།

ངང་ལམ་འདི་ ད་ལྟོ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞིང་

དང་ ངང་ལམ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་འདི་གིས་ ས་མཚམས་

ཀྱི་ཁྲོམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་གཙོ་བོ་ ཤར་ཕྱོགས་

རྫོང་ཁག་ཚུ་མཐུད་ནི་ཨིནམ་ལས་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ 

ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་ལྟེ་བ་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཡོད། འདི་འབད་ནི་འདི་

གིས་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་ཡོད་

པའི་སྐོར་ལས་ ཉོགས་བཤད་མང་རབས་ཅིག་ལྷོད་ཅི། ངང་

ལམ་ལུ་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་གཞུང་ས་ནང་ ཧམ་འཛུལ་

འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞིབ་དཔྱད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༠༥-༠༦ ལུ་ ས་ཁྲམ་གསར་བཞེངས་སྐབས་དང་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༠ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་སྐབས་

ལུ་ ས་གནས་ཁར་སྡོད་མི་ ཤན་ཞུགས་འབད་ཚུགས་པའི་མི་

ངོམ་དག་པ་ཅིག་གིས་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ཁ་མཐུད་

དེ་ གཞུང་ས་ཁོང་རའི་ཁྲམ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་

གསལ་བྱུང་ཡི། གཤམ་གསལ་འཁོད་ཡོད་པའི་རྩོད་ཉོགས་

ཚུ་གི་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་རེ་

རེ་ནང་ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་སྦོམ་འགྱོ་མི་འདི་སྲོལ་ཅིག་ཨིན་མས།

ལྷད་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་གཞན་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་

ག་དེ་སྦེ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཚུགས་པས།

ཞིབ་དཔྱད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ 

ལས་ཁུངས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་

འདི་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཐོག་ལས་ཁེ་ཕན་བཟོ་ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟང་

པོ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པའི་གསལ་སྟོན་བྱུང་ཡི། རང་ཕྱུགཔོ་

བཟོ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ལྟ་སྐྱོང་མེད་མི་ ཡང་ན་ སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་ 

ཡང་ན་ ལྟ་སྐྱོང་ནང་ངན་ལྷད་ཞུགས་མི་ དེ་ལས་ ལས་འགུལ་

བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ 

གཡོ་ཟོལ་ཐོག་ལས་གླ་ཆ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནི་དང་ བཟོ་བསྐྲུན་

གྱི་ཅ་ཆས་ཕྱམ་ཕྱིམ་བརྐུ་ནི་ དེ་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་ལས་

མགུ་རྫས་ལེན་ཏེ་འབདཝ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་འབདཝ་ལས་ 

སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ དུས་ཚོད་དང་

གོང་ཚད་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ཐེབས་གནས་ནི་འདི་རང་བཞིན་ཅིག་

ཨིན། འདས་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁེ་འབབ་ཚུ་ 

ཆོས་སྡེ་ ཡང་ན་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་ལུ་ཡང་ཕུལ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི།

གོང་འཁོད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་གཉིས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མི་ཚུ་

གིས་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་ཡོངས་ལ་དགོན་པ་དང་ ལྷ་

ཁང་དཀར་པོ་བཟུམ་མའི་ཆོས་སྡེ་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་གནས་

ཉམས་གསོ་ཞུ་ནི་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ཡང་ལྐོག་ཟ་འབད་

ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་གསལ་སྟོན་བྱུང་ཡི།

རྩོད་ཉོགས་༣ པ།

ས་ཆ།

ས་ཆ་འདི་ མི་སེར་ག་ར་ལུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ བསྒུལ་མེད་

ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཅིག་ཨིན། ས་ཆ་འདི་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ཁྲོམ་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།123

ཚང་རུང་ རྒཔོ་ལུ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༢.༥༩ གི་ལག་ཁྲམ་སྤྲོད་ནུག

གཞན་སའི་རྩོད་བཤེར་མང་རབས་ནང་ ས་རྒྱ་བསྐྱེད་སྦོམ་སྦེ་

འགྱོ་ཡོད་མི་དང་ཕྱདཔ་དང་ ད་ལྟོ་གིས་རྩོད་བཤེར་འདི་ཆུང་ཀུ་

ཅིག་སྦེ་མཐོང་ནི་མས། འདི་གིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་

དང་སའི་ཚོགས་པ་ ས་ཁྲམ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ ས་

འཇལ་པ་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཐོག་ལས་ས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་འབད་

ནིའི་ནང་ ཕན་གྲོགས་འབད་ཡོད་པའི་དཔེ་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན་མས།

རྩོད་གཞི༣ པའི་༢ པ།

ངང་ལམ་ལུ་ཚོང་བཙུགས་སྡོད་མི་ སྒེར་གྱི་ཚོང་པ་གཅིག་ལུ་

ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༢༢ ཁོ་རའི་ཨ་པའི་ཁྲམ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་

མི་འདི་ ཁོང་རང་སྤུན་ཆ་བཞི་ནང་དོག་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནུག 

ཚོང་པ་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལཱ་འབད་

མི་ ཁོ་རའི་སྐུདཔ་ས་འཇལ་བཟོ་རིགས་འགོ་དཔོན་དང་མཉམ་

ཅིག སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥-༠༦ ལུ་ ས་ཁྲམ་གསར་བཞེངས་དང་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ ས་

འཇལ་ཁག་གཉིས་ནང་ལུ་སྤུན་ཆ་བཞི་གི་ངོ་ཚབ་འབད་འཐོན་སྟེ་

ས་འཇལ་ནུག ས་འཇལ་ཁག་གཉིས་ནང་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་

ཧམ་འཛུལ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ནུག (ཁ་གསལ་ཐིག་ཁྲམ)

ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༢༢ ལས་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་གཞུང་

ས་ཨེ་ཀར་༤༢ ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བའི་

ཤུལ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༦༥ དེ་ཅིག་ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ནུག

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལུ་ ས་ཁྲམ་གསར་བཞེངས་སྐབས་ ཚོང་པ་འདི་

གིས་ ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་གུ་ཐོ་བཀོད་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ (ཨེ་ཀར་

རྩོད་ཉོགས་༣ པའི་༡ པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་ རྒཔོ་གཅིག་གིས་ཁྲམ་སྤོ་སོར་གྱི་བྱ་རིམ་

མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ ཁོ་རའི་ཁྲམ་ནང་ས་ཆ་དྲེསི་མལ་

༡༠ ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག ས་ཁྲམ་གསར་བཞེངས་ཀྱི་སྐབས་

ལུ་ རྒཔོ་གིས་གཞུང་ས་ཨེ་ཀར་༢.༤༩ འཇལ་ཏེ་ ཁོ་རའི་

ས་ཆ་དང་མཉམ་བསྡོམ་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་ཐེབས་ཀྱི་རིན་མི་

སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ངང་

ལམ་ལུ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ས་འཇལ་ནིའི་དོན་ལུ་བཏང་ཡོད་

པའི་སྡེ་ཚན་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་མཉམ་ ཁ་མཐུད་འབད་ནུག

ས་ཁྲམ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཕྱག་བཞག་ཁྲམ་དང་ས་ཆ་

སྤོ་སོར་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་གཡོ་བཅོས་འབད་དེ་ འགོ་ཐོག་ ས་

གཞི་དྲིསི་༡༠ ལས་ཨེ་ཀར་༢.༤༩ གུ་བསྒྱུར་བཅོས་བཟོ་སྟེ་ 

ས་ཐེབ་ཡང་མེདཔ་འབད་སྟོན་བཞག་ནུག འགོ་དཔོན་འདི་གིས་ 

ཀ་པ་འབྲི་ཤོག་ནང་ འགོ་ཐོག་ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༢.༤༩ ཡོདཔ་

སྦེ་སྟོན་བཞག་ནུག གནད་ཚད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བ་

ཅིན་ ཀ་པ་འབྲི་ཤོག་ནང་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་དང་

སའི་ཚོགས་པ་ དེ་ལས་ ས་འཇལ་པ་ཚུ་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་

དགོཔ་ཨིན་རུང་ མིང་རྟགས་མ་བཀོད་པར་ གནད་ཚད་ཀྱི་ལམ་

ལུགས་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་གཞུང་ས་ཐོ་

བཀོད་འབད་ནུག མིང་རྟགས་མ་བཀོད་པའི་ཀ་པ་འབྲི་ཤོག་དང་

གཅིག་ཁར་ རྒྱབ་སྣོན་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་རྫོང་ཁག་འགོ་འདྲེན་པ་

ལུ་སྤྲོད་པའི་ཤུལ་ རྫོང་ཁག་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ཡང་ ཡིག་ཆས་

རིགས་ཚང་མ་ཚང་སྐོར་བདེན་སྦྱོར་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ཁས་

ལེན་འབད་དེ་ ཁྲམ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བསྐྱལ་བཏང་ནུག རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁོང་རའི་ལཱ་འགན་ཚུ་འབད་

བརྩོན་གྱི་ཐོག་ལས་འཐབ་ནི་ལས་འཐུས་ཤོར་ཏེ འབྲི་ཤོག་མ་

དོན་ཚན་༣ པ།
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སོར་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཁོ་རའི་བདག་དབང་ལུ་ ཁྲིམས་

མཐུན་སྦེ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༢༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བཞག་ནིའི་དོན་

ལུ་ཨིན་མས། ཚོང་པ་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་ས་འཇལ་མ་

འབད་བའི་སྔོན་མ་ ཤིང་ཚུ་བཏོག་སྟེ་ བསལ་ཡོད་པའི་གཞུང་

ས་ལས་ས་མཚམས་སྟོན་བྱིན་ནུག ཁོ་གིས་ ས་ཆ་ཐེབས་འདི་ 

ཧེ་མ་ལས་རང་བཟའ་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག དེ་བཞིན་

དུ་ ས་ཐེབས་འདི་ ཇི་ཝའི (GY) ཟེར་ བདག་དབང་

གཞུང་ལུ་ཡོད་རུང་ བཟའ་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་རྟགས་བཀལ་

བཞག་ནུག ཁོ་རའི་ནུ་གཅུང་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ས་ཐེབས་ཡོད་

པའི་འགུར་ དོ་རུང་ས་ཐེབས་ཨེ་ཀར་༥.༥༩ འཇལ་ཏེ་ ཡོངས་

བསྡོམས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༡༤.༡༢ ལུ་ཡར་སེང་ཡར་སོང་ནུག

ས་འཇལ་པ་དང་ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ 

ས་འཇལ་ལེན་ཐེངས་ཁག་གཉིས་འབད་མི་ནང་ ཁོང་རའི་ ལཱ་

འགན་ཚུ་འབད་བརྩོན་ཐོག་ལས་མ་འཐབ་ལས་བརྟེན་ ཚོང་པ་

འདི་གིས་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་ཚུགས་ནུག ས་

འཇལ་ནི་དང་ཁྲམ་སྤོ་སོར་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་འབད་

ནི་ཚུ་ མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་ཁ་མཐུད་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ 

༦) དང་ ནུ་གཅུང་ལུ་ས་ཆ་ (ཨེ་ཀར་༤.༤༣) ཡོད་མི་ཚུ་ 

ས་ཞིང་ངོ་མའི་ཆགས་ཡུལ་ལས་ གཞུང་ས་ནང་སྤོ་སོར་འབད་

ནུག ཚོང་པ་དང་ཁོ་རའི་ནུ་གཅུང་གིས་ གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་་་་

་ནང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ས་ཆ་འདི་ ས་གནས་གཞན་

ཁར་སྤོ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་གཞུང་ས་འདི་འཇལ་ཚུགས་ནུག 

ཁོང་གི་ཧེ་མའི་ས་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་ ནུམོ་གི་ས་ཆ་སྦེ་འཇལ་མི་འདི་ 

ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༦ ལས་ཨེ་ཀར་༡༢.༧༣ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ནུག

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ ཚོང་

པ་གིས་ ཁོ་རའི་བདག་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༡༥.༨ ལས་

ཁོ་རའི་བུམོ་ལུ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༧.༢༣ སྤོ་སྟེ་བྱིན་ནུག དེ་ལས་ 

ས་ཐེབས་ཨེ་ཀར་༥.༦༡ འཇལ་ཏེ་ མོའི་མིང་ཐོག་ཁར་ ས་ཆ་

བསྡོམས་ ཨེ་ཀར་༡༢.༨༤ ལུ་ཡར་སེང་ཡར་སོང་ནུག ལྷག་

པར་དུ་ ཚོང་པ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཡང་ ས་ཐེབས་

ཨེ་ཀར་༦.༤༩ འཇལ་ཏེ་ ས་གཞི་བསྡོམས་ ཨེ་ཀར་༡༥.༠༦ ལུ་

ཡར་སེང་ཡར་སོང་ནུག། ད་ལྟོ་ ཨ་པ་དང་བུམོ་གི་ས་ཆ་ཡོངས་

བསྡོམས་ ཨེ་ཀར་༢༧.༤༡༧ འདུག དེ་སྦེ་ བུམོ་ལུ་ས་ཁྲམ་སྤོ་

ཐིག་ཁྲམ༣.༡༡ རིམ་བྱུང༌གི་ས་འཇལ་འབད་བའི་སྐབས་ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་སྦོམ་འགྱོ་ཡོདཔ།

སའི་ཇོ་བདག སྐལ་བགོའི་ས་ཆ། (ཨེ་ཀར) ས་ཁྲམ་གསར་བཞེངས། 

(༢༠༠༥-༠༦) (ཨེ་ཀར)

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་

རིམ། (༢༠༡༠) (ཨེ་ཀར)

ཚོང་པ། ༦ ༡༥.༨ ༢༧.༤༡༧

ནུ་གཅུང་། ༤.༤༣ ༨.༥༣ ༡༤.༡༢༢

ནུམོ། ༦ ༡༢.༧༣ ༡༤.༢༦༧

ཕོ་རྒནམ། ༥.༥༧ ༥.༥༧ ༩.༧༨༨

བསྡོམས། ༢༢ ༤༢.༦༣ ༦༥.༥༩༤

དོན་ཚན་༣ པ།
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ཐུག་གི་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་མ་ཚད་ གཙུག་སྡེ་

ཚུ་ལུ་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲིང་

བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གཞི་བཀོད་ཀྱི་དཔེ་གཞི་ 

ལེགས་ཤོམ་ཅིག་བཟོ་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་འཐོབ་སྟེ་ཡོད།

ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ:གནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ལས་ གལ་གནས་ཆེ་
བའི་ཚ་གྱང།
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་

གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༩ ལས་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༠༣ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༧ ཚུན་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་

བའི་བཀའ་རྒྱ་དང་བཀའ་ཤོག་ ལེན་ཐེངས་དགུ་གནང་ཡོདཔ་

དང་ འདི་ཚུ་ནང་ ས་ཆ་གི་གནད་དོན་ལུ་ མི་དབང་མངའ་

ཞབས་མཆོག་གིས་ ཚ་གྱང་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐོར་ འགྱུར་

བ་མེད་པར་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རང་འཁོད་དེ་འདུག མི་དབང་

མཆོག་གིས་ ས་ཆ་འདི་དཀོན་དྲགས་ཅན་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་

ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མ་འོངས་མི་རབས་ཀྱི་དོན་ལས་རྟག་བུ་

ར ཉེན་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་ གལ་ཅན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་གནང་

ནུག མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ནང་ མི་སེར་ལུ་ས་

ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་འདི་ ཁོ་ར་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ གནང་ཆོག་

ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་བཀོད་དེ་འདུག

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༧ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡ ལུ་ གནང་མའི་

བཀའ་རྒྱ་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་

ནང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་

པས། མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་ཆེན་གིས་  བཀྲམ་

སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་བཀའ་རྒྱ་ བཀའ་ཨང་ ཨེཆ་ཨེམ་

ཨེས/༠༣(༠༥)༨༧/༡༤༩༨ ཅན་མའི་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་

ཀྱི་ས་ཆ་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་

དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་གིས་ ལྷག་

མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ 

གཞི་ཆགས་དང་ བཟའ་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་ས་ཆ་ཚད་གཅིག་

ལས་མེད་མི་འདི་ལུ་ གྱོང་རྒུད་སྦོམ་རང་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་གོང་འཁོད་ཀྱི་རྩོད་གཞི་གཉིས་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་

བའི་རྩོད་གཞིའི་རིགས་ཅིག་ཨིན་མས། རྫོང་ཁག་མང་ཤོས་

ནང་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་

དང་གཡོ་ཟོལ་ཡོདཔ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་ཚོར་སྣང་འབྱུང་མི་

འདི་ གཡུས་ཁའི་མི་དྲགཔ་དང་ངན་ལྷད་ཅན་ དེ་ལས་ ལེ་

ལོ་ཅན་གི་ས་གནས་འགོ་དཔོན་དང་ ས་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ ཁྲིམས་ཁང་གི་འགོ་དཔོན་དང་ (ཧེ་

མ་ ས་ཆ་སྤོ་སོར་འབད་ནི་འདི་ཁྲིམས་ཁང་གི་འགན་ཁུར་

ཨིན) མི་ཕྱུགཔོ་ དེ་ལས་ དབང་ཚད་ཅན་ཚུ་གིས་ཁ་མཐུན་

ཐོག་ལས་ ཉེས་འགེལ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

རྩོད་ཉོགས་༣ པའི་༣ པ།

རྒྱལ་པོ་ཞིང་གི་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ།

ངོ་སྤྲོད།

རྒྱལ་པོ་ཞིང་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་རྩོད་ཉོགས་འདི་གིས་ 

ནམ་ཡང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་མི་མང་གི་དྲན་ཤེས་དང་འཆར་

སྣང་ གནད་དོན་གལ་ཆེ་བའི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་འཁྲིལ་

མ་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ལག་ལེན་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ དེ་

ལས་ བློ་གཏད་དང་འགན་ཁྲི་ཚུའི་སྐོར་ལས་དྲན་བཀུག་

འབད་ཡི། འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆོན་མོ་གིས་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་

གནང་ཡོད་པའི་ འགན་དབང་མཐོ་ཤོས་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ དགག་

བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་

ཆེས་ དེ་ལས་ སྙིང་སྟོབས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ལུ་ མཐར་

དོན་ཚན་༣ པ།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་འཁོད་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་ཚུ་ 

རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་གནས་དགོཔ” སྦེ་བཀོད་དེ་

འདུག ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་གིས་ ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ཤུལ་ལས་

གནས་དགོ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དང་གནས་ཚིག་གི་གྲལ་ལས་ གཤམ་

འཁོད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་གཉིས་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་མས།

༡. “ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་

འདི་ ས་ཁོངས་ནང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཚོང་ལཱ་འཐབ་ཡོད་

མི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་གདམ་ཁ་བྱིན་དགོཔ་” དང་

༢. “གལ་སྲིད་ས་ཆ་གཅིག་ལུ་ དོ་འགྲན་

འབད་མི་ མི་ངོ་གཅིག་ལས་མངམ་ཡོད་པ་

ཅིན་ རྒྱན་ཤོག་ཐོག་ལས་བགོ་བཀྲམ་འབད་དགོ”

ཚད་གཞི་དང་པ་འདི་གིས་ ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་གཞི་ མཐའ་

ཆོད་ནིའི་དོན་ལས་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཨིནམ་དང་ ཚད་གཞི་

གཉིས་པ་འདི་གིས་ ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་འབད་བའི་སྐབས་ 

གདམ་ཁ་ ཡང་ན་ དོ་འགྲན་འབད་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་

གི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་སྐོར་ལས་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

ཚད་གཞི་དང་པ་དང་གཉིས་པ་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ ཁྲོམ་

སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་མེད་མི་ ཕྱི་ཁའི་མི་ངོ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་

ཚོང་ལཱ་འཐབ་སྟེ་སྡོད་མི་མེན་པའི་མི་ངོ་ཚུ་ དེ་ལས་ དམིགས་

བསལ་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ ཁོང་རང་གིས་ ཚོང་ལཱ་

འཐབ་མ་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ས་ཆའི་ཐོབ་ལམ་མེདཔ་སྦེ་བཟོཝ་ཨིན།

འབྲུག་གཞུང་གི་དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་རང་ བཀའ་ཤོག་

དང་རྫོང་སྡེ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ཡི་གུ་ དེ་ལས་ འདི་བསྒང་གི་མི་སྡེའི་

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་གིས་ གོ་བརྡ་སྤེལ་

པར་དུ་ གཞུང་གི་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་

འབད་ནི་དོན་ལུ་ བཅའ་ཡིག་སོ་སོ་བཟོ་དགོཔ་དང་ མི་མང་

ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག 

བཀའ་ཤོག་འདི་གིས་ བཅའ་ཡིག་ ཡང་ན་ བྱ་སྒོའི་ལམ་

ལུགས་མ་བཟོ་ཚུན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གི་ཚོང་འབྲེལ་

གྱི་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་འདི་ བཀག་ཆ་འབད་དེ་འདུག

བདག་སྐྱོང་གི་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་
གྱི་ཚད་གཞི།

བཀའ་ཤོག་དང་འཁྲིལ་ དེ་བསྒང་གི་ ཤར་ཕྱོགས་ལུང་ཕྱོགས་

ཀྱི་རྫོང་སྡེ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་

ཚེས་༦ གི་ ཡི་གུ་ཐོག་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ས་ཆ་བགོ་

བཀྲམ་འབད་ནིའི་ཚད་གཞི་བཟོ་ནུག ཡི་གུ་དང་འཁྲིལ་བ་

ཅིན་ ས་ཆ་འདི་ དང་པ་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ ཚོང་ལཱ་

འབད་སྡོད་མི་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་དང་ གཉིས་

པ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་དང་ གསུམ་པ་ གཞན་ཚུ་ལུ་

བགོ་བཀྲམ་འབད་དགོཔ་སྦེ་འདུག ཡི་གུ་འདི་ནང་དམིགས་

བསལ་དུ་ “ས་ཆ་འདི་ མི་ངོམ་ག་ར་ལུ་དང་སྤྲོ་བ་ཡོད་མི་

ཚུ་ལུ་སྤྲོད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་མེད་” ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག

དེ་བཟུམ་སྦེ་ བཀའ་ཤོག་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ སྤྱི་ཟླ་༧ 

པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༤ ལུ་ དེ་བསྒང་ མི་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ལྷན་

ཁག་ གི་ ཞབས་ཏོག་དང་ཁྱིམ་བཟོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་

གྱིས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་མི་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ 

ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ཚད་གཞི་གཙོ་བོ་གཉིས་

བཟོ་ནུག ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་ནང་ “འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ གཞུང་

ལས་ལྷོད་པའི་བཀོད་བྱ་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་གོང་

དོན་ཚན་༣ པ།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།127

བཞིན་དུ་མ་གནས་པས། ས་ཞིང་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་གི་དོན་

ལུ་ རྒྱན་ཤོག་འཐུ་ནིའི་ཚད་གཞི་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་ནུག

ས་ཞིང་འདི་ཚུ་ ཞིང་ཨང་མེད་པའི་ཤོག་གུ་སྟོངམ་ཐོབ་མི་

ཚུ་ལུ་ཡང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཤན་

ཞུགས་འབད་ཚུགས་པའི་མི་ངོ་ཚུ་ རྒྱན་ཤོག་འཐུ་བར་ཡང་

མ་འོང་ ཡང་ན་ ཁོང་གི་ངོ་ཚབ་སྦེ་མི་ངོ་གཞན་འཐུ་བར་མ་

བཏང་རུང་ ཁོང་ལུ་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་འདུག སྤྱིང་

བཏང་ལུ་ ཤན་ཞུགས་འབད་ཚུགས་པའི་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གི་

ས་རིན་སྤྲོད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ས་ཞིང་སྦོམ་

བགོ་བཀྲམ་འབད་ནུག དེ་སྦེ་རྒྱན་ཤོག་འཐུ་ཐོག་ལས་ས་ཆ་

བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་ཚོང་ལཱ་མེད་པའི་

ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ཚོང་ལཱ་མ་འཐབ་མི་ ཤན་ཞུགས་འབད་

ཚུགས་པའི་མི་ངོ་ཚུ་གི་དོན་ལས་བཟོ་ནུག ཨིན་རུང་ རྒྱན་

ཤོག་འཐུ་བར་མ་ལྷོད་མི་དང་ རྒྱན་ཤོག་སྟོངམ་ཐོབ་མི་ སྤྱིར་

བཏང་མི་ངོ་ལུ་ས་ཞིང་མ་བྱིན་མས། འདིའི་གྲལ་ཁར་ཚུད་ཡོད་

པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་མི་ངོ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཁོང་རའི་ས་ཞིང་ཚུ་ཁྲོམས་

ཚོགས་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་དང་ ས་ཞིང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ རྫོང་

ཁག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ལུ་ཞུ་བ་ཡང་ཚར་ལེ་ཤ་ཕུལ་ནུག

བགོ་བཀྲམ་གྱི་ཚད་གཞི་གཉིས་པམ་འདི་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་

ཆུང་གིས་ ཚད་གཞི་ཐེབས་ “ལོ་གསུམ་གྱི་སྔོན་མ་ལས་ཞུ་

ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་ལུ་ གདམ་ཁ་བྱིན་ནི་” ཟེར་བཟོ་ཡོད་

མི་འདི་ཨིན་མས། གཞུང་གིས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་

པའི་ ཚད་གཞིའི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་བཟོ་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་

ཐེབས་འདི་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་ཚད་གཞི་རྐྱངམ་ཅིག་སྦེ་

ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཁེ་དབང་གི་བརྡ་དོན་

ལོག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ གནས་ཚིག་ཅིག་ལུ་འགྱུར་སོང་ནུག

ས་ཞིང་བགོ་བཀྲམ་ཚུ་ཡང་ ལོ་གསུམ་གྱི་སྔ་གོང་ལས་ཞུ་

ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚད་གཞི་དང་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཁ་

གསལ་ཅན་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་

འབད་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས། འབྲུག་གཞུང་

གིས་ ས་ཆ་འདི་དཀོན་དྲགས་ ཀྱི་འཐོན་སྐྱེད་ཅིག་ཨིནམ་

ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་བྱ་འཐབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོདཔ་མཁྱེན་

ནུག གལ་གནད་ཆེ་བའི་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ གཡོག་

སྡེའི་འགོ་འཛིན་པ་ཚུ་འཐུས་མི་འབད་ཡོད་པའི་ རྫོང་ཁག་

ཚོགས་ཆུང་གི་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་ཡང་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཐོག་

ལས་དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན༌མས།

ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཐངས།

རྒྱལ་པོའི་ཞིང་ལུ་ས་ཆ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལས་ ༢༠༠༦ ཚུན་ 

གོ་རིམ་ཐོག་ལས་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནུག དེ་བསྒང་གི་རྫོང་

བདག་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐབས་ ས་ཞིང་བསྡོམས་

༩༣ གོ་རིམ་གསུམ་སྦེ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནུག དེ་དང་གཅིག་

ཁར་ མི་ངོ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ས་ཞིང་སྤྲོད་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ཁྱིམ་

རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤིང་ཆས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་ཡང་གནང་ནུག

ཚུལ་མིན་གྱི་ཐོག་ལས་ས་ཞིང་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཐངས་ཚུ་ དང་

པ་རང་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ས་ཞིང་བགོ་བཀྲམ་གྱི་དོན་

ལུ་ རྒྱན་ཤོག་འཐུ་ནི་འདི་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་

ལུགས་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནུག གཞུང་གི་ཚད་གཞི་དང་བྱ་སྒོའི་ལམ་

ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྒྱན་ཤོག་འཐུ་ནི་འདི་ གནས་ཚད་

ལྡན་པའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་འབད་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་གི་དོན་

ལུ་ དང་པ་རང་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་གིས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོད་

པའི་ཚད་གཞི་ ཁྲོམ་ཁར་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཚོང་ལཱ་འཐབ་སྡོད་

མི་ཅིག་ཨིན་དགོ་པས། ཧེ་མ་ལས་གཏན་འབེབས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་

པའི་ ཚད་གཞི་ཚང་དགོ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཤེས་

དོན་ཚན་༣ པ།
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བཀྲམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འོས་བབས་ཅན་གྱི་ཐོ་ཚུ་བཟོ་

སྟེ་ དབང་ནུས་ལྡན་པའི་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ནིའི་དབང་

ཚད་དེ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་གི་ བརྒྱུད་འབྲེལ་

ལྷན་ཁག་འདི་ དབང་ནུས་ལྡན་པའི་ལྟ་སྐྱོང་གི་དབང་འཛིན་

པ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་ཆུང་གི་བཏང་མི་ཐོ་

འདི་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན༌མས།

གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ དེ་

བསྒང་གི་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་

མདོ་ཆེན་གྱིས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ལུ་ ས་

ཞིང་བགོ་བཀྲམ་འདི་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་བྱ་སྒོ་

དང་བསྟུན་མ་འབད་བའི་སྐོར་ལས་ ཡིག་གུ་ཚར་ལྔ་བཏང་

ནུག ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་གྱིས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་ཆུང་

ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ཚད་གཞི་

དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་ཐེབས་ཚུ་དགོཔ་

སྦེ་སླབ་ཡོདཔ་དང་ རྫོང་ཁ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ས་ཞིང་བགོ་

བཀྲམ་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་

སྦེ་བཤད་ནུག རྫོང་ཁག་ཚོགས་ཆུང་གི་ འོས་བབས་ཡོད་

པའི་ཐོ་བཟོ་ནི་མ་གཏོགས་ མཐར་ཐུག་བགོ་བཀྲམ་གྱི་དོན་

ལུ་ གཞུང་གི་གནང་བ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་ནུག

ཨིན་རུང་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ དབང་ནུས་

ལྡན་པའི་དབང་འཛིན་པ་གི་གནང་མི་བཀོད་བྱ་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་

པས། ཁོ་གིས་ ལྟ་སྐྱོང་ལྷན་ཁག་གི་གནང་བ་མེད་པར་ ས་ཞིང་

བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཚུ་བཏང་སྟེ་རང་སྡོད་པའི་ཁར་ 

ས་ཁྲམ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ས་རིན་བསྡུ་ནི་ཚུ་ འཕྲོད་མཐུད་

དེ་རང་འབད་སྡོད་ནུག དེའི་ཤུལ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་

འདི་གི་བློན་པོ་གིས་ཡང་ ཁོ་རའི་བུམོ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ས་ཞིང་

ཡིག་ཕུལ་མི་ “ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་” བགོ་བཀྲམ་

འབད་ནུག ཚད་གཞི་འདི་ལས་ཁེ་ཕན་ལེན་ཏེ་ ཚེས་གྲངས་

མེད་པའི་ཞུ་ཡིག་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ས་ཞིང་བགོ་བཀྲམ་འབད་

ནུག ཤན་ཞུགས་འབད་ཚུགས་པའི་མི་ངོ་མང་ཤོས་ཅིག་

གི་རང་ རྫོང་བདག་གི་ཞལ་བཀོད་གཞི་བཞག་ཐོག་ ཞུ་

ཡིག་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ས་ཞིང་ཚུ་ཐོབ་ནུག ཤན་ཞུགས་

འབད་ཚུགས་པའི་མི་ངོ་ལ་ལུ་གཅིག་གི་དོན་ལས་ ལོ་གསུམ་

གྱི་སྔ་གོང་ལས་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ་ཟེར་མིའི་ཚད་གཞི་

འདི་རང་ ནུས་མེད་དང་བདེན་སྟོང་ཡར་སོང་ནུག་ འདི་

ཡང་ ཁོང་གི་ཞུ་ཡིག་མ་བཙུགས་པར་ ཡང་ན་ ཞུ་ཡིག་

མ་བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ས་ཞིང་འདི་ཚུ་ཐོབ་ཚར་ནུག

ས་ཞིང་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ཚད་གཞི་གསུམ་པམ་འདི་ རྫོག་ཁག་

ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་ དགག་བཤེར་

དང་ཚད་མཉམ་མེདཔ་བཟོ་ཐོག་ལས་བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་འདི་

ཨིན་མས། ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ཞི་

གཡོགཔ་ཨིནམ་ལས་ ས་ཞིང་ཐོབ་ནིའི་འོས་བབས་མེད་རུང་ 

ཁོང་རའི་བཟའ་ཟླ་དང་གཉེན་ཉེས་འཁོར་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཞུ་

ཡིག་བཙུགས་ཐོག་ལས་ས་ཞིང་ཚུ་ལེན་ནུག རྫོང་ཁག་ཚོགས་

ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བགོ་བཀྲམ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁེ་དབང་གི་བརྡ༌དོན་ཚུ་ ཁོང་གིས་ཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་སྡོད་ནུག

རྫོང་ཁག་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ ཁོང་རང་རང་ ལམ་ལུགས་

གཡོ་བཅོས་ལས་བརྟེན་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་

འགལ་གྱི་ས་ཞིང་གཞན་ཚུ་ལུ་ བཀག་ཆ་འབད་མ་ཚུགས་པས།

གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ ཚད་གཞི་དང་བྱ་སྒོའི་

ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཞུ་

ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ས་ཞིང་བགོ་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།129

རྩོད་ཉོགས་ལས་བརྟེན་འབྱུང་པའི་གནད་དོན།

སའི་གནད་དོན།

རྩོད་ཉོགས་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་ཞིང་བདག་སྐྱོང་དང་སྲིད་

བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ 

ཧེང་སྐལ་རང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག འདི་ཚུ་ཡང་།

• རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་གཞི་གནས་ཨིན་པའི་ ས་ཆ་བགོ་

བཀྲམ་/གནང་ནི་འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཁེ་དབང་

ཨིན། སྤྱིར་བཏང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ས་ཆ་བྱིན་ནི་དང་བགོ་

བཀྲམ་འབད་ནི་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་གི་བྱ་སྒོ་ཅིག་ཨིན་རུང་ 

དགག་བཤེར་དང་ཚན་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ འདི་ཚུ་ བཀའ་ཤོག་

གི་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་གཞི་གནས་བྱིན་ནི་དང་ འདི་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་

གི་དོན་ལུ་ འགོ་རིམ་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་གཞི་བཙུགས་འབད་

ཐོག་ལས་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོ་ནི་མས།

• ས་ཞིང་ཚུ་གོང་ཚད་མར་ཕབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཙོང་

ཡོདཔ་དང་ འདིའི་ཤུལ་ལས་ ས་ཞིང་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་ གོང་

ཚད་སྦོམ་སྦེ་བཙོང་སྟེ་འདུག (དཔེར་ན་ བར་ཇོ་དང་རྒྱལ་

པོ་ཞིང་གི་ས་ཞིང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ ལྷག་ཙམ་ཐོབ་

ཡོད་) དཔེར་ན་ བར་ཇོ་ཁྲོམ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་

གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༦༦༢ སྤྲོད་ཐོག་ལས་ སྒེར་གྱི་

ས་ཆ་ ཨེ་ཀར་༣༥.༡༨ ལེན་ཡོདཔ་དང་ གཞུང་ས་ (རང་

བཞིན་སླར་འབྱུང་འཐོན་བསྐྱེད་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་ལས་) ཨེ་

ཀར་༥.༠༨ ལེན་ནུག དེ་ཁར་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་

ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣.༩༤ (འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་

སྐྱིན་འགྲུལ) ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། ས་ཞིང་རེ་ལུ་ དཔྱ་

དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཚུ་ཕུལ་ནུག  ཤན་ཞུགས་འབད་ཚུགས་པའི་མི་

ངོ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་རང་བགོ་བཀྲམ་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་རི་

ཆུའི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ གཞུང་ས་ལས་ (ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

ལེན་ལེནམ་མེནམ) ཁོ་ལུ་ཡང་ ས་ཞིང་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནུག

གོ་རིམ་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་ནང་ བསྡོམས་གྱི་ས་ཞིང་

༩༣ (ཨེ་ཀར་༡༤.༥༤) བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་སར་

ལས་ ས་ཞིང་༧༥ (ཨེ་ཀར་༡༠.༩༦) ཚུལ་མིན་ཐོག་

ལས་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐྱིད་སྡུག་གི་ཤིང་

ཆས་ སེཕ་ཀྲི་ ༡༥༢༥༤.༩༦ ཡང་ལོག་སྤྱོད་འབད་ནུག

ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ དང་༢༠༠༦ ལུ་ ཧེ་མའི་རྫོང་བདག་

མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་གིས་ ས་ཞིང་བགོ་བཀྲམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་

འཛིན་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ས་ཁག་དྲུག་བགོ་བཀྲམ་འབད་

ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་ ཨིས་ཀཱོར་ཕིཊ༌༤༦༤༨.༣༢ འབད་མི་ 

ཁྱིམ་ས་ཁག་གཉིས་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ 

ལུ་ ཨིས་ཀཱོར་ཕིཊ༌༤༦༤༧.༦༢ འབད་མི ཁྱིམ་ས་ཁག་གསུམ་ 

དེ་ལས་ ཨིས་ཀཱོར་ཕིཊ༌༨༧༡༢༠.༠༠ འབད་མི་བརྩིས་ཏེ་ ས་

ཞིང་ཁག་གསུམ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནུག འདི་ཚུ་ག་ར་ གཞུང་

གི་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ ཚད་གཞི་དང་མ་འཁྲིལ་བས།

བསྡོམས་ཀྱི་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་༢.༤༣ བགོ་བཀྲམ་འབད་

ཡོདཔ་དང་ ས་ཞིང་ཚུ་ཡང་ སྐུ་རི་ཆུའི་གཡས་ཕྱོགས་

ལུ་ཡོད་པའི་ གཞུང་ས་ནང་ལས་བགོ་བཀྲམ་འབད་

ནུག ས་ཞིང་བགོ་བཀྲམ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁོང་རང་ལུ་

འགན་སྤྲོད་འབད་པའི་ཁག་ཆེ་བའི་འགན་དབང་ཚུ་ འབད་

བརྩོན་གྱི་སྒོ་ལས་འཐབ་ནི་ལས་འཐུས་ཤོར་སོང་ནུག

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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• ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་

ལེན་ནི་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐབས་ཤེས་གཞན་འཚོལ་

དགོཔ་འདུག ད་ལྟོའི་གནས་སྟངས་ནང་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་

ལུ་དྲང་སྙོམས་མེད་པའི་ཁར་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་གོ་གནས་ལུ་

ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཚུ་གིས་ ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་འདུག

•	 ཚོང་ལས་འཐབ་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཚོང་གི་ལག་ཁྱེར་

ཐོག་ལས་ ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་དང་ “ཚོང་རྐྱབ་སྡོད་མི་

” ཟེར་བའི་ ངེས་ཚིག་འདི་ཡང་ ལོག་སྤྱོད་འབད༌ནིའི་ཉེན་ཁ་

ཡོདཔ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག འདི་ཡང་ བར་

ཇོ་ཁྲོམ་གྱི་དོན་ལུ་ ས་ཞིང་བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་གི་དཔེ་སྟོནམ་

ཨིན། གཞུང་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོང་ལས་ས་ཁོངས་

ཀྱི་ས་ཞིང་ཚུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་མང་གི་རིན་

བསྡུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ དྭངས་

གསལ་ཡར་དྲགས་གཏང་འོང་ག་མི་ཤེས། འདི་གིས་ ལག་

ཁྱེར་འཆང་མི་ཚུ་གི་ནང་དོག་ སེམས་ཕམ་འབྱུང་མི་ཚུ་ མར་

ཕབ་འབད་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ལོག་ཅིག་ལས་ ཉོ་ནི་གི་ཤུགས་

ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཚུ་ ས་ཆ་སྦོམ་སྦེ་བདག་བཟུང་འབད་དེ་ ས་ཆ་

འདི་མི་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ལག་པར་ཚུད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡང་འདུག

• ས་ཆ་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་སྤྱོད་བཅུག་ནི་དང་ ས་ཆ་དང་

འབྲེལ་བའི་ཚོང་བསྒྱུར་དམ་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་

ཚོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ ས་ཆ་སྟོངམ་དང་ལེགས་བསྒྱུར་

གྱི་ཁྲལ་བཀལ་ནིའི་ལམ་ལུགས་བཙུགས་དགོཔ་འདུག གལ་

སྲིད་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ ས་ཆ་མ་སྤྱོད་པར་

བཞག་ཡོད་པ་ཅིན་ གོང་འཕེལ་མ་འབད་བའི་ཁྲལ་ཚུ་ཡང་

བཀལ་དགོཔ་འདུག  སྐལ་བགོ་དང་རྒྱུ་སྟོབས་དང་བསྟུན་

པའི་ཁྲལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་

བའི་ཚོང་བསྒྱུར་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ དམིགས་

སྙོམས་ཀྱི་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༦ (གཞུང་སའི་གོང་

ཚད་མ་བརྩིས་བར་)གནས་ཡོད་རུང་ ས་ཆ་ཚུ་ གོང་ཚད་མར་

ཕབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ས་ཆ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༠ སྦེ་ 

(ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ཨིས་ཀོ་ཡར་ཕིཀྲ་༣༠༡༢.༨༠ ལུ་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༡༢༡ དང་༣༢༣༨.༧༦ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་དང་

༠.༡༣༠ དེ་ལས་༣༤༦༤.༧༢ ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༩) 

བཙོང་སྟེ་འདུག ཁེ་ཕན་སྦོམ་སྦེ་ཐོབ་མི་ངོ་མ་རང་ ཁོང་རའི་

རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ས་ཆ་ཚུ་ གཞུང་གི་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོད་

པའི་གོང་ཚད་ཐོག་ལས་བཙོང་མི་ ས་ཞིང་གི་ཇོ་བདག་ངོ་མ་ཚུ་

མེན་པར་ གཞུང་ལས་ཐོབ་སྟེ་སླར་ལོག་བཙོང་མི་ཚུ་ཨིན་མས།

• གཞུང་གིས་ འཕྲོ་འཐུད་དེ་རང་ ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་ལེན་པ་ཅིན་ སའི་ཇོ་བདག་

ཚུ་ལུ་ས་ཞིང་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འགྱུར་བ་མེད་

པའི་སྲིད་བྱུས་ཁ་གསལ་སྦེ་དགོཔ་འདུག དཔེར་ན་ ཁུ་རུ་

ཐང་ལུ་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ རིན་མེད་སྟོང་པར་སྦེ་ས་ཞིང་རེ་

རེ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་དོན་ལུ་ས་ཆ་ཤོར་མི་

ཚུ་གིས་ རིན་གོང་སྤྲོད་ཐོག་ལས་ ས་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ བར་

ཇོ་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་བརྩི་འཇོག་ཚུ་མེད་རུང་ གཞུང་དོན་

ལུ་ས་ཆ་ལེན་པའི་ཤུལ་ལས་ སའི་ཇོ་བདག་གཅིག་ལུ་ས་ཆ་

མ་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ ས་ཆ་རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་བྱིན་ད་ནུག

• ས་ཞིང་སྤྲོད་པའི་ཤུལ་ལས་ ལོ་ངོ་༡༠ གི་ནང་

འཁོད་ལུ་བཙོང་ནི་ལས་བཀག་དམ་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་

དོན་འདི་ཡང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག་ འདི་ཡང་

མངོན་སུམ་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་མི་དང་ བཀག་

དམ་འདི་ལུ་གནས་ཡོད་མེད་ཚུ་ ལྟ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་

མེདཔ་ལས་ སྲིད་བྱུས་དེ་ཁུངས་གང་ཡང་མིན་འདུག

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ 

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་

འཛོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ དེ་

ལས་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་དྲུང་ཆེན་དང་གཅིག་ཁར་ མི་

མང་གཞི་ཆགས་ཀྱི་སྐོར་ (ཧེ་མ་ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་

བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ་) ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་འཐུས་མི་

སྦེ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་བསྟུན་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ཡོད། 

ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ མི་མང་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ གཞི་བཀོད་ཐོག་

ལུ་ ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་

དེ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྲིད་བྱུས་

གསརཔ་དང་ཐབས་བྱུས་ བཅའ་ཡིག་དང་ལམ་སྟོན་ དེ་ལས་ 

གཞུང་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོཔ་ཨིན།

རྒྱལ་པོ་ཞིང་གི་རྩོད་ཉོགས་ལས་བརྟེན་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་ལུ་

ཕན་གནོད།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩོད་ཉོགས་འདི་རྩོད་

བཤེར་འབད་མ་བཏུབ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༩ 

པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༩ ལུ་གནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཨང་ ཨོ་ཨེ་ཇི/པི་

ཨེལ་དྲི་/༢༠༥༧ ཅན་མའི་ནང་ ཤོག་ལེབ་དགུ་འབད་མི་ “ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མོང་སྒར་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལུ་ས་

ཆ་བགོ་བཀྲམ་ནང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྙན་ཞུ་ལུ་ རྩོད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བསམ་འཆར་” ཟེར་བའི་དོན་ཚན་ཐོག་

སྙན་ཞུ་ནང་ རྩོད་གཞི་འདི་ “ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་ཁུངས་མེདཔ་ལས་

” རྩོད་བཤེར་འབད་ཐབས་མེད་པའི་སྐོར་ལས་གསལ་བསྒྲགས་

འབདཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་འདི་གིས་ ཧེ་མ་

གཏད་དང་བསྟུན་ས་ཆ་སྤྱོད་བཅུག་ནི་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་

ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ཁྲལ་ཚུ་གིས་ 

གདོང་ལེན་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ མགུ་རྙོགས་དྲག་ཡོད་

པའི་ ཕྲལ་གྱི་ས་ཆའི་མཁོ་འདོད་ཚུ་ཡང་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས། 

• ཚོང་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་

གི་ཉེ་འདབས་ (ཟུར་ཁྲོམ) ཚུ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་

ཚུ་ཐབ་ཐོབ་སྦེ་འགྱོ་ཡོད་མི་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོ འདི་

བཟུམ་མའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་

ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

གོང་འཕེལ་གཏང་ནི ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་/བྱིན་ནི་དང་ བཟོ་

བསྐྲུན་གྱི་གནང་བ་ དེ་ལས་ ལྟ་རྟོག་དང་གོང་ཚད་མར་

ཕབ་ལ་སོགས་པའི་གནང་བ་བྱིན་ཐངས་ཚུ་གི་ སྲིད་བྱུས་

དང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག

• ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གཞི་ཆགས་(མཐའ་ཟུར་དང་ཁྲོམ་

ཚོགས་གཉིས་ཆ་ར་) དང་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལས་དཔལ་

འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ བཟའ་འཐུང་གི་ཉེན་སྲུང་ ཚད་

ཅིག་ལས་མེད་པའི་ས་ཆ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ལག་ལེན་འཐབ་

ནི་ དེ་ལས་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་

ཡོངས་ས་ཆ་ལག་ལེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་ མེད་

ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་

གཞི་གིས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ལག་ལེན་

ནང་ལོག་སྤྱོད་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ སོ་ནམ་དང་རང་བཞིན་

གནས་སྟངས་ཀྱི་ས་ཁོངས་བདག་འཛིན་ དེ་ལས་ འབྱུང་

ཉེན་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་

སྐྱོབ་འབད་ཚུགས། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཆ་ལག་ལེན་འཆར་

གཞི་ནང་ ས་ཁོངས་གཅིག་ལས་གཞན་ལུ་ བསྒྱུར་སོར་

འབད་ནི་གི་ བཅའ་ཡིག་/བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟོ་དགོ

དོན་ཚན་༣ པ།
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ཐོག་ལས་འབད་ཆོག་ག? རྒྱལ་པོ་ཞིང་གི་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་

བཟུམ་མའི་རྩོད་གཞི་ནང་ གོ་གནས་མཐོ་བའི་སྤྱི་གཡོགཔ་

ཚུ་ རྩོད་བཤེར་འབད་དགོཔ་ད་ གཞུང་གིས་ རྩོད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་ལས་ ལཱ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འབད་

བཅུག་ནི་ཨིན་ན? གཞུང་དང་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་

ཚང་གི་བར་ན་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་འོང་ཚུགས་ག?

འབྲུག་གི་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༠༦ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༣༦ ལས་༤༠ ནང་བཀོད་ཡོདཔ་

བཞིན་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ དམིགས་དོན་དང་ཁྲིམས་

དོན་ཚད་གཞི་ཁོ་ན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར་

ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ལག་པར་

ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་གི་བདེན་ཁུངས་ལུ་གཞི་བཞག་དགོཔ་དང་ 

ངོ་རྐྱང་གི་ངོ་ ཡང་ན་ ཤན་ཞུགས་གཞན་གང་རུང་དང་ སྲིད་

དོན་ ཡང་ན་ གནད་དོན་གཞན་ལུ་བལྟ་ནི་མི་འོང་། ལྷག་

པར་དུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་ བློན་ཆེན་གྱི་བསྐོ་བཞག་

འབད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་  ཉེས་རྩོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་འགོ་བཙུགས་ནི་

ཨིན་ན་མེན་ན་འདི་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ གྲོས་ཆོད་

ཀྱི་གནད་དོན་མེན། བྱ་སྒོ་སོ་སོ་ཁག་དབྱེ་ཡོད་པའི་ནང་གསལ་ 

ཉེས་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་

ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་དོན་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་

ཨིནམ་ལས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་འདི་ རང་

དབང་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་/མོ་གིས་ ཁོང་

རའི་ལས་འགན་ཚུ་འཐབ་ད་ ཁྲིམས་དང་བསྟུན་འགན་

འཁྲི་ཡོདཔ་དང་ མཐར་ཐུག་ལུ་ མི་མང་ལུ་འགན་ཁྲི་ཡོད།

ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ འབད་སྲོལ་ལས་འགལ་

ཡར་སོང་ཡི། རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་

ཞིང་གི་ས་ཆའི་རྩོད་ཉོགས་ལུ་བརྒལ་ལན་བཀོད་མི་འདི་ སྤྱིར་

བཏང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་མི་དང་ ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་ལུ་འདྲི་བཀོད་འབད་མི་ དེ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 

དང་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ (དགོངས་ཕོག་དང་རྩོད་བཤེར་) དོ་

འགྲན་འབད་མི་འདི་གིས་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་

དང་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་རིག་གི་

སྒོ་ལས་ལཱ་འབད་ནིའི་ནང་ལུ་ སྲོལ་གསརཔ་བཟོཝ་ཨིན་མས། 

དུས་རྒྱུན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ ཁྱད་རིག་གི་སྟབས་མ་བདེ་

བའི་གནད་དོན་འབྱུངམ་ད་ དོན་ཁུངས་ལུ་གཞི་བཟུངམ་ཨིནམ་

དང་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་

བར་ན་ གསུངས་གྲོས་གནངམ་ད་ ཚར་ལེ་ཤ་ཅིག་བྱུང་སྟེ་ཡོད། 

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གིས་ འདི་བཟུམ་མའི་

བསམ་འཆར་བཀོདཔ་ལས་ དྲི་བ་ལེ་ཤ་བྱུང་ཡི། རྩོད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ནང་རྩོད་བཤེར་མ་

བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩོད་བཤེར་མི་འབད་ནི་སྦེ་ གྲོས་ཐག་

གཅོད་ཆོག་ག? རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་

མཁོ་དང་བསྟུན་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་དང་ལེན་འབད་ཡི་ག? 

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་དང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་བཀག་

སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་སྣར་འགྱངས་འབད་ནི་ ཡང་

ན་ གནོད་ནི་ལུ་གྲབས་གཤོམ་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན? རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ དང་ལེན་འབད་མི་ ཡང་ན་ ཕྱིར་བཤོལ་

འབད་མི་གིས་ འདི་བཟུམ་མའི་ དབུ་འཕང་མཐོ་བའི་ཡིག་ཚང་

ལུ་ མི་མང་གི་བློ་གཏད་ལུ་ག་དེ་སྦེ་གནོད་འོང་ག? རྩོད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ འགན་འཁྲི་མ་བཀལ་བར་བཞག་ནི་ཨིན་ན?

བཅུད་ངོ་མ་རང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ རང་དབང་ག་

དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ཁོ་/མོ་གིས་ རང་དབང་ཅན་གྱི་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།133

བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ དེ་ལས་ དབང་ཚད་སོ་སོ་དབྱེ་ཡོད་མི་

ཚུ་ལུ་གནོད་ཐོག་ལས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབད་ཡོད་པའི་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དམིགས་

དོན་དང་དྲང་སྤྱོད་ལུ་འདྲི་བ་བཀོད་དེ་ཡོད། རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་སྙན་ཞུ་གི་ གཞུང་གིས་ གནད་དོན་འདི་

ལུ་གཞི་བཟུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཞིབ་དཔྱད་འདི་ ཐད་ཀར་

དུ་ ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་བཀོད་

པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཉེ་འབྲེལ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག

རྩོད་གཞི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྩོད་བཤེར་འབད་ཡོདཔ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ རྩོད་བཤེར་འབད་མ་

བཏུབ་མི་ལུ་བརྟེན་ རྩོད་བཤེར་འབད་ནི་དང་རྩོད་གཞི་འདི་ 

ཁུངས་ལྡན་ཐོག་ལས་མཇུག་བསྡུ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་

མའི་ དོན་ཚན་ ༡༢༨ (༣) པ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་

ཐོན་ཡི། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཤུལ་

ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་བཤེར་འབད་ནི་འདི་ འགོ་དང་པ་

ཨིན། རྩོད་གཞི་འདི་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་

ས་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ངོས་ལེན་ཡང་འབད་ཡི།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མོང་

སྒར་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ རྩོད་བཤེར་འབད་ཆོག་པའི་ ཁྲིམས་

མཐུན་གནས་ཚད་ལུ་དོ་འགྲན་འབད་དེ་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་

ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༡༢༨ (༣) པ་

ལྟར་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ རྩོད་བཤེར་འབད་མ་

བཏུབ་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་བཤེར་འབད་ཆོག་པའི་གཞི་

རྩོད་བཤེར་འབད་ནི་ལུ་ཁས་མ་ལེན་མི་ལས་ལྷག་ : བློ་གཏད་

དང་ཡིད་ཆེས་མེདཔ་བཏང་བ།

ཧེ་མ་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ འབད་སྲོལ་ལས་

འགལ་ཏེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གིས་ ཞིབ་

དཔྱད་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་ཚུ་ལུ་ རྩོད་ཟློག་དང་བརྒལ་ལན་འབད་

དེ་ཡོད། རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གི་སྙན་ཞུ་

ནང་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ནང་ལུ་ མ་བཀོད་པར་ཡོད་པའི་

གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ རྩོད་ཟློག་འབད་དེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་

གནད་དོན་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱི་ ཁེ་

དབང་གི་གནས་ཚུལ་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་མའི་ འགྲོས་

གསརཔ་ཚུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་གིས་ རྩོད་བཤེར་འབད་

ནི་ལུ་ཁས་མ་ལེན་པའི་ “རྒྱུ་མཚན་གཞན་” བཏོན་མས།

ལྷག་པར་དུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་ལས་

འགལ་ཏེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁོང་རའི་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་སྙན་ཞུ་བཙུགས་ཅི། རྩོད་གཞི་

ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་དོན་

ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་བསྒང་ལུ་  རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཡིག་ཚང་གི་སྙན་ཞུ་གི་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་མི་མང་ལུ་ལྷོད་

ཅི། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་མེད་པར་ བདེན་འགྱུར་གྱི་ཉེས་

འཛུགས་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། འདི་བཟུམ་མའི་ ཞིབ་དཔྱད་

ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཧ་ཅང་གི་གསང་བ་ཨིནམ་ལས་ རྩོད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཁོང་རའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་

བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་

དབང་ཚད་མེདཔ་ཨིན། རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་བཟུམ་

མའི་ ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་མཉམ་རོགས་ཚུ་གིས་ གསང་བའི་

བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་གིས་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ བཟོ་

ཡོད་པའི་བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཉམས་ཏེ་ཡོད།

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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ཚང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་དང་ལེན་འབད་མི་འདི་ ཁྲིམས་

འདུན་ལུ་ཉེས་འཛུགས་བཙུགས་པའི་སྐབས་ སྤྱི་གཡོགཔ་

དགོངས་ཕོག་གཏང་ནི་ལུ་ མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་ཞལ་འཆམ་

འབྱུང་ཡོད་མི་ལས་ འགལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨ་རྟག་འབད་བ་

ཅིན་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྷན་ཚོགས་

ལུ་ སྤྱི་གཡོགཔ་དགོངས་ཕོག་བཏང་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ནི་ཡོད། 

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་  དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱ་

འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ 

ཁྱབ་དབང་ལུ་མིན་འདུག་ཟེར་བཀོད་དེ་ ཆ་མེད་བཏང་ཡི།

སྤྱི་གཡོགཔ་དགོངས་ཕོག་བཏང་ཡོད་མི་འདི་ ཆ་མེད་བཏངམ་

ད་ ཁྲིམས་རྒྱབ་ལོག་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ལུ་ ཁ་ཉེས་བཀལ་

ཏེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཨ་རྟག་རང་ དབང་

ཚད་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ 

ནན་ཞིབ་འབདཝ་མས། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་ཕོག་བཏང་

ཆོག་པའི་དབང་ཚད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༡༡ ཅན་མའི་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ལིའུ་ཚན་ནང་ (ལེའུ་ 

༤ པ་མ་བརྩིས་བར་ ལེའུ་༡༠ ག་ར་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་

ཨིན་) ཚུད་དེ་ཡོད། ཁྲིམས་དོན་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 

བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ སོ་སོ་སྦེ་ལོགས་

སུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ རྒྱབ་ལོག་བསྟར་

སྤྱོད་འབད་ཆོགཔ་ཨིན། ཉེས་བྱ་བཀོད་ཡོད་པའི་དངོས་གཞི་

གི་ཁྲིམས་ཚུ་ གདོང་ཕྱོགས་བལྟ་སྟེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་མ་

གཏོགས་ རྒྱབ་ལོག་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ཆོག། ཉེས་འཛུགས་

ཅན་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་

མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་མེན་པར་ ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་

མོ་དང་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་

དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་

དོན་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ བཤེར་ཡིག་འདི་ཆ་མེད་བཏང་ཡི། 

རྩོད་གཞི་འདི་ལས་རྟེན་འབྱུང་པའི་ གནད་དོན་ཁག་ཆེ་

ཤོས་ཅིག་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་

ཚང་གི་རྩོད་བཤེར་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ རྩོད་གཞི་ག་ར་

རྩོད་བཤེར་འབད་ནི་ཨིན་ན? ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབད་བ་

ཅིན་ འདི་ཚུ་ལམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་མི་འོང་ཟེར་མནོཝ་

མས། ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱི་ སྙན་ཞུ་འབད་

ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ རྩོད་བཤེར་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་སྤྱོད་

པའི་སྐབས་ ཚད་གཞི་ཁ་གསལ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་  རྩོད་

བཤེར་ཕྱིར་གཏུགས་ལམ་སྟོན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།

ལོག་ཅིག་ཁ་ལུ་ གནད་དོན་གཅིགཔ་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ 

རྩདོ་གཞི་ནང་ལུ་ དབང་ཚད་ཅན་དང་ཤན་ཞུགས་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ 

གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ གལ་སྲིད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 

རྩོད་གཞི་ལུ་དང་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་འབད་ནི་སྨོ?

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ནང་སྲིད་བློན་པོ་དང་ཚོགས་

དཔོན་གྱི་ དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོདཔ།

བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཉེས་

རྩོད་ཀྱི་ཉེས་འགལ་ལུ་བརྟེན་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཉེས་འཛུགས་

བཙུགས་པའི་སྐབས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་གཡོགཔ་དགོངས་

ཕོག་བཏངམ་ཨིནམ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ནང་སྲིད་བློན་པོ་

དང་ཚོགས་དཔོན་དགོངས་ཕོག་བཏང་ཡི། ཨིན་རུང་ དོ་རུང་

རང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གིས་ ཧེ་མ་འབད་

སྲོལ་མེད་པའི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ སྤྱི་གཡོགཔ་

གཉིས་དགོངས་ཕོག་བཏང་ཡོད་མི་ལུ་ དོ་འགྲན་གྱི་བཤེར་

ཡིག་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།135

རྩོད་དོན་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་པའི་གནད་དོན་འདི་ཡང་

སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ཐོག་

ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་ལུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་

མི་འདི་ཨིན། འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་

ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་འདི་དང་ལེན་འབད་ནི་ཨིན། 

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་འདི་ 

ངེས་པར་དུ་གནས་དགོཔ་ཨིན། གཅིག་གིས་ཅིག་ལུ་དགག་

བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་བྱིན་པའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ངེས་པར་

དུ་ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་དམིགས་དོན་ཐོག་ལུ་ བྱ་སྒོ་བསྒྲུབ་

དགོཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ འཇམ་མཉེན་ཅན་གྱི་དགག་བཤེར་

དང་ཚད་མཉམ་ཚུ་ ནུས་ཤུས་ཉམས་པ་ཅིན་ དམངས་

གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ཚུ་མེདཔ་འགྱོ་ནི་ཨིན།

ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་

ཁྱུན་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱུན་ལམ་

དང་པམ་འདི་ ཚོགས་ཆུང་གི་སྤྱི་རུབ་འགན་ཁུར་ཚུ་ གཞུང་

གི་བཟོ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་དང་ཚད་གཞི་ དེ་ལས་ བྱ་སྒོའི་རིམ་

པ་ཚུ་དང་བསྟུན་དགོཔ་འདི་ཨིན། ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་

ཚུ་གིས་ ཁོང་རང་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་

ཚུ་ མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་གྲོས་ཐག་ཆོདཔ་ད་ དགག་བཤེར་

དང་ཚད་མཉམ་གྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ 

འོས་ལྡན་གྱི་ཉེས་བྱ་ཚུ་ཕོག་འོང་། ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ 

བདེན་བརྫུན་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ་ཟེར་

བའི་གོ་ལུགས་འདི་ བཀག་ཚུགས་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ འགན་

འཁུར་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ དྲང་

བདེན་དང་དྲང་ཁྲིམས་གོང་དུ་བཀུར་ནིའི་དོན་ལུ་ བདེན་

ཁུངས་ཡོད་པའི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་སྙིང་སྟོབས་དགོ འབྲུག་གི་ཉེས་

འགལ་ཁྲིམས་དེབ་ཀྱི་དོན་ཚན་༢༩༤ པའི་དགོངས་དོན་དང་

བསྟུན་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་ཨིན་པའི་ཁྲིམས་གཅོད་སྒྲུབ་ནིའི་

འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པར་ མངོན་མཐོ་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་ཞུ་སྟེ་ཡོད།

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་

གིས་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་གི་ངོ་ཚབ་འབད་ཡོདཔ།

རྩོད་གཞི་རྩོད་བཤེར་འབད་མ་བཏུབ་མི་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རྩོད་

དཔོན་གྱིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ དགོངས་ཕོག་

བཀའ་རྒྱ་བཀག་ནི་དང་ རྩོད་གཞི་རོྩད་བཤེར་འབད་ནི་ལུ་ ལྷན་

ཚོགས་ལུ་ཁྲིམས་དོན་གནས་ཚད་དོ་འགྲན་གྱི་ བཤེར་ཡིག་

དང་མཐོ་གཏུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་གིས་ ཚོགས་

དཔོན་དང་ནང་སྲིད་བློན་པོའི་ རྒྱབ་མི་སྦེ་དང་ལེན་འབད་ཡི།

ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་

གནད་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ཚན་༣༡.༢ པ་དང་༡༢༥ དང་འཁྲིལ་ རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་

རྩ་ཚན་༢༩ པའི་དོན་ཚན་༣ པའི་ནང་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་དོན་

ངོ་ཚབ་སྦེ་འགན་དབང་སྤྲོད་ཡོདཔ་ལས་  འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་

ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༡ པའི་དོན་ཚན་༡༠ པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ 

དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་ལུ་ཁྲིམས་མཐུན་ཡོད་མེད་ལྟ་ནི་

ལུ་ བཤེར་ཡིག་བཙུགས་ནིའི་ཁྲིམས་མཐུན་གནས་ཚད་ཡོདཔ་

སྦེ་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོད་མི་ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ཁྲིམས་

ཚུ་གི་གོ་བ་ལེན་ཐངས་ལུ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་འདྲི་བཀོད་འབྱུང་

ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ རྩོད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ཉེན་སྲུང་

ལུ་ གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་ནི་ལུ་འགན་དབང་ཡོད་རུང་ ཁྲིམས་

ཀྱི་འདུན་སར་ ཚོགས་དཔོན་དང་ནང་སྲིད་བློན་པོ་ལུ་བཙུགས་

ཡོད་པའི་ ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཚུ་ བཟློག་ཐབས་

འབད་ནི་ལུ་ཁྲིམས་མཐུན་གནས་ཚད་མེདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད།

དོན་ཚན་༣ པ།
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ངན་ལྷད་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གདོང་ལེན།

ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན་འདི་ ཉེས་འགེལ་གཞན་བཟུམ་མེན་པ་ 

བློ་འདོད་ཡོད་པའི་སྡོམ་རོགས་ཚུའི་བར་ན་གསང་བའི་ཐོག་

ལུ་འབད་འབད་བའི་ལཱ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་

ནི་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་གདོང་ལེན་ཅན་ཅིག་ཨིན། ལྷག་

པར་དུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེས་འགེལ་ནང་ཉམས་རྒུདཔ་དངོས་

སུ་མཐོང་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ ཉེས་འགལ་གྱི་མཐོང་སྣང་དང་

འཛོམས་དཔང་ཡང་མེདཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་འཛོམས་དཔང་

ཡོད་དེ་རང་འབད་རུང་དགྲ་ལན་གྱི་འཇིགས་སྣང་ལུ་བརྟེན་ 

གནས་ཚུལ་གསལ་བཏོན་འབད་མི་བཏུབ། དེའི་ནང་དོན་

ཉིད་ལས་ མི་སྡེ་ཆུང་ཀུ་དང་གཅིག་མཐུན་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་

གྱིས་ ཉེས་པ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་ལས་བརྟན་པའི་

ཁེ་འབབ་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཚུལ་མཐུན་བཟོ་ཚུགས། ངན་

ལྷད་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ རྙིང་དུས་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་

དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་ཅིག་གིས་མི་འཐུས།

ཁྲིམས་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་དབང་དང་རང་གསང་གི་བར་ན་ ཚད་མཉམ་ལྡན་དགོཔ་

ཁག་ཆེཝ་སེམས་ཁར་ངེས་ཏེ་ དེང་སང་བརྡ་དོན་གྱི་འཕྲུལ་རིག་ 

དངུལ་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་དཔྱད་ འབད༌གཞི་གནས་དང་

འཁྲི་བ་ཞིབ་དཔྱད་ནི་ དེ་ལས་ ཁ་ཉེས་ཕོག་མི་རྐྱངམ་ཅིག་

མེན་པ་མི་གཞན་གྱི་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་བརྟག་ཞིབ་འབད་

དགོཔ་ཆུ་ ངེས་པར་དུ་མཁོ་བའི་ལག་ཆས་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་

ཨིན། བྱ་ལྟ་དང་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལན་གྱི་རྟེན་གཞི་

བསྒྲུབ་ད་ མ་དངུལ་འབོར་ཆེཝ་འབད་གནས་ནི་ཨིནམ་དང་ 

དེ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དབང་དུ་ཤོར་ནི་

ལས་བཀག་དགོ་པ་ཅན་ གཞུང་ལས་གནང་ཐབས་མཛད་དགོ

དོན་ལས་ དངོས་པོར་གྲུབ་པའི་ཁེ་ཕན་ དེའི་འཕྲོ་ལས་འོང་

མ་དགོཔ་ འཁྲུན་ཆོད་འདི་གིས་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཅིག་ཨིན་མི་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆོན་མོའི་དགོངས་

དོན་ལྟར་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་འགན་དབང་ཚུ་ ཚུལ་

བཞིན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་གང་དྲག་བསྐྱེད་ནི་

ཨིན། ཨིན་རུང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་གཙོ་རིམ་མ་བཟུང་

བའི་མི་སྡེ་ནང་ འཁོན་འཛིན་འདི་མངོན་གསལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་

རང་འདུག གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འགན་ལས་བརྟེན་ དང་ལེན་

འབད་ཡོད་མི་ལུ་ དགྲ་ལེན་འདི་ ངེས་པར་དུ་འབྱུང་ནི་མས།

དམིགས་བསལ་གྱི་ རྩོད་བཤེར་སྐབས་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་

པའི་ ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེདཔ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྱད་

རིག་དང་མི་སྟོབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྦོམ་སྦེ་བྱུང་ཡི། རྩོད་

བཤེར་འབད་ནི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དུས་རྒྱུན་གྱི་འགན་

དབང་ཅིག་མེནམ་ལས་ ལས་སྣ་ག་ར་ལས་ ཉམས་མྱོང་

ཐོབ་པས། གདོང་ལེན་ག་དེ་སྦེ་རང་ཡོད་རུང་ བརྩོད་བཤེར་

འབད་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ འཇིགས་

སྣང་མེད་པར་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་འཐབ་ནིའི་དོན་

ལུ་ ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ལཱ་ཚུ་ རྩ་འགེངས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཡིག་ཚང་གིས་ ལཱ་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་

ལས་འབད་དོ། མཉམ་འབྲེལ་འདི་གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་འོང་

དགོ་པ་ཅིན་ མོས་མཐུན་གྱི་བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་དེ་ མེད་

ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་

ཁ་ཐུག་ལས་ འབད་བརྩོན་གང་དྲག་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག

དོན་ཚན་༣ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།137

མི་སྡེའི་མཐུན་སྡེབ་ཀྱི་གདོང་ལེན་དང་ མི་མང་ལུ་སྤྲོ་བ་མེད་

མི་ བསྟར་སྤྱོད་སྐྱོ་དྲགས་ཡོད་མི་ འགན་ཁྲི་སྐྱོ་དྲགས་ཡོད་

མི་ དགྲ་ལེན་ལུ་འདྲོག་ནི་ ཁྲིམས་ཚུ་གོ་བ་སོ་སོ་འབད་ལེན་

ནི་ཐོ་ཚུ་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་བཞག་མི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཐོབ་ནི་ལུ་གོ་རིམ་

མངམོ་སྦེ་ཡོད་མི་ ཕྱིའི་མི་ཁུངས་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ 

ཞིབ་དཔྱདཔ་ཁོང་རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ དེ་ལས་ བྱ་

ལྟ་དང་གསང་ལས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ ཧེ་མའི་

སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ ཆ་ཚད་

མང་ཉུང་སོ་སོའི་ཐོག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ ཐོགས་

ཕོག་སྟེ་ཡོད།  འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་གདོང་ལེན་གཞན་མི་

གཅིགཔ་འདི་ མི་མང་གི་བརྡ་དོན་ཐོབ་དབང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་

ནི་དང་ ཁྲིམས་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ དོན་སྨིན་ཡོད་མེད་

དེ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འདས་པའི་ལོ་༧ གི་ནང་འཁོད་

ལུ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཉམས་མྱོང་གིས་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོདཔ་

བཞིན་དུ་ མི་སྦོམ་དང་ བརྡ་དོན་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ཚུ་

འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་སྐབས་ ཁོང་དང་ཁོང་རའི་ཉེས་ཚན་

ཚུ་གིས་ དྲན་ཤེས་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ དཔྱད་རིག་མེད་པར་ 

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པའི་མིང་ཐོག་ལུ་ གཞུང་དོན་དཀའ་ངལ་

འབྱུང་བཅུག་སྟེ་ གདོང་ལེན་སྦོམ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ གནད་

དོན་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་ཁར་བཀལ་ཏེ་རང་ཡོད།

ཨིན་རུང་རང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གདོང་ལེན་བསལ་ཐབས་ལུ་ 

འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ གཞུང་གི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་ དེའི་

ལས་སྡེ་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ཨིན། འདྲ་མཉམ་སྦེ་གལ་

གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་གཅིགཔ་འདི་ གཞུང་གིས་ དཔང་

པོ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ དགྲ་ལེན་གང་རུང་ལས་ཉེན་སྐྱོབ་

འབད་དགོཔ་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ལུ་ ཁོང་གི་བློ་སྟོབས་

བསྐྱེད་བཅུག་དགོ འདི་གིས་ དྲང་པོ་དང་དྲན་འཚོར་གྱི་

ཐོག་ལས་ དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ བརྡ་བསྐུལ་འབད་ཚུགས།

ལྷག་པར་དུ་ དོན་སྨིན་གྱི་ཐོག་ལས་རྩོད་བཤེར་དང་ཁྲིམས་

བཤེར་ཚུ་འབད་ནི་མེད་པ་ཅིན་ དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་ཞིབ་

དཔྱད་འབད་རུང་ དོན་དག་མེདཔ་ཨིན།  ལྷན་ཚོགས་འདི་

གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྒང་ལས་རང་ དམིགས་བསལ་

གྱིས་ མགུ་རྙོག་པའི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ རྩོད་

ཉོགས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་ རྩོད་

བཤེར་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་

སྐབས་ (ཞིབ་དཔྱད་ངོ་མ་སྦེ་ འབད་ནི་དོན་ལུ་མེད་པར་) 

ཉེས་བཤེར་པ་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ལུ་ རེ་འདོད་བསྐྱེད་དེ་

ཡོད་རུང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ མི་སྟོབས་

ཉུང་སུ་ཅིག་སྦེ་རང་ལུས་པ་ཅིན་ རེ་འདོད་དེ་བསྒྲུབ་མི་ཚུགས་

ནི་ཨིན་པས། ཧེ་མ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ མི་སྟོབས་ཡར་སེང་འབད་

ནི་གི་དོན་ལུ་ ལས་འཆར་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་འདུག

དྲང་དཔོན་དང་ཉེས་བཤེར་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འབྱུང་

ཐངས་དང་ ཉེས་ལས་ཀྱི་མི་སྡེ་ལུ་གནོད་ཉེན་གྱི་ཤེས་རྟོགས་ 

རྩིས་དཔྱད་དང་ དངུལ་འབྲེལ་སྤྲོད་ལེན་ དངུལ་ཟོལ་ དེ་

ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱ་དགོཔ་ཨིན། ཁྲིམས་

ཀྱི་གོ་བ་ཚུ་ སོ་སོ་འབད་ལེན་མི་དང་ ཉེས་སྐྱོན་ཚུ་ཐེ་ཚོམ་

ལས་གྲོལཝ་སྦེ་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་མ་ཚུགས་མི་ ཉེས་

ལས་ལས་བརྟེན་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་ལུ་ཁེ་ཕན་མེད་མི་ ངན་

ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་བཟོ་མི་ལས་ངོས་ལེན་འབད་བ་ 

ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཉམས་བཅུག་སྟེ་ ནང་གསུག་/

གསོལ་རས་ཚུ་ ངོ་རྐྱང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྲོད་

ལེན་ཨིན་པའི་འཆར་སྣང་བསྐྱེད་དེ་ རྩོད་གཞི་ཕྱིར་འབུད་འབད་

མི་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་དཀའ་ངལ་སྦོམ་སྦེ་རང་

འབྱིནམ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་ དངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ དེ་

འཕྲོས་ལས་རང་སྟོན་མི་ཚུགས་ནི་དང་ འདི་ཚུ་ མ་འོངས་

ཡུན་རིང་གི་མཐུན་འགྱུར་དོན་ལུ་ མཐུན་འབྲེལ་བཟོཝ་ཨིན།

དོན་ཚན་༣ པ།



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

138

དོན་ཚན་༤ པ།

གདོན་ལེན: གསར་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ་
དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད།

དོན་ཚན་༤ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།139



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

140

ཤོས་ཅིག་རང་ གསར་བཙུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་

ཨིན་མས། ཉོགས་བཤད་འདི་ཚུ་དོན་ཆུང་དང་མར་ཕབ་འགྱོ་

དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཚོར་དོ་ཡོད་རུང་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་

བའི་ངན་ལྷད་ཀྱིས་ ལས་སྡེའི་འཕྲོད་ཁམས་ལུ་ གནོད་པ་སྦོམ་

ཡོདཔ་འདི་ ག་ར་གི་ངོས་ལེན་འབད་དགོ དོན་ཚན་༣ པའི་

ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ལས་སྡེའི་འཐོན་

ཤུགས་དང་དྲང་སྤྱོད་ལུ་ཕན་གནོད་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེའི་

སྙིང་སྟོབས་འདི་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ དགའ་མི ཡང་ན་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོད་པའི་མི་

ངོ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་རང་ངོས་འཛིན་འབད་ཚརཝ་ལས་ གཡོག་གི་

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་དང་གདམ་འཐུ་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་

སྒྲིགས་གཞི་ཚང་ནི་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་

དོ་ཡོད་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སྟེ་འདུག དེ་བཟུམ་

མའི་དྲི་བ་ཚུ་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་རང་བཀོད་

ནི་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་འཆར་ཚུལ་སོ་སོ་གཅིགཔ་འདི་ 

ཉེས་ལས་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ཉེས་བྱ་བཀལ་རུང་ ལོག་ཅིག་ལས་ 

ལས་སྡེ་ཚུ་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་ཐལ་བཅུག་མི་ ཡང་ན་ ངན་

ལྷད་འཐབ་བཅུག་མི་ཚུ་ ལམ་ལུགས་ལས་བརྟེན་ གོ་གནས་

ཡར་སེང་དང་གཅེས་སྐྱོང་འབད་སྲོལ་འདུག (དཔེ་ རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཞིབ་དཔྱད་) འདི་བཟུམ་མའི་སྲོལ་ངན་པ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་

གཡོགཔ་ཚུ་གི་སེམས་ཤུགས་དང་བློ་སྟོབས་ཉམས་བཅུག་

སྟེ་  མཐའ་མཇུག་ལུ་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ལུ་

ཐོགས་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དམིགས་

བསལ་གྱི་མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་ ལས་གཡོགཔ་གོངམ་གི་དོན་ལུ་

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ཚུ་ནང་ དང་འདོད་མ་བསྐྱེད་

མི་འདི་ཡང་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འོང་ནི་མས། དོ་

རུང་ ལཱ་གཡོག་མེད་མི་ན་གཞོན་བརྒྱ་ལས་བཅས་མི་ཚུ་གིས་ 

དོན་ཚན་༤ པ།

གདོན་ལེན: གསར་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་

ངན་ལྷད།

ལོ༌བསྟར༌སྙན༌ཞུ༌ག༌ར༌ནང༌ ཁག༌ཆེ༌བའི༌གདོང༌ལེན༌ཚུ༌བ

སྐྱར༌ཞིབ༌དང༌གྲོས་བསྡུར་ དེ་ལས་ དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ 

གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༠ ཅན་

མིའི་ནང་ མི་མང་གི་ངན་ལྷད་ལུ་བཟོད་བསྲན་མཐོ་དྲག་སྦེ་

ཡོད་མི་ཚུ་དང་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་བསལ་མ་

ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་

དེ་ཡོད། ན་ཧིང་གི་སྙན་ཞུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་

ཐབས་ལམ་ཚུ་ (རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་

བྱུས་གཞི་བཀོད) གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་གཙོ་གཞུང་

སྦེ་བཙུགས་ནིའི་གདོང་ལེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་

འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དུས་ཅི་ གསར་བཙུགས་དང་གདམ་

འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་གདོང་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོད།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་ (༢༠༠༨-༢༠༡༢) 

ཐོབ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ངན་

ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་གྱི་ནང་གསལ་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་འདི་བརྒྱ་དཔྱ་

༣༣ སྦེ་ མཐོ་ཤོས་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྱབ་ཆེ་དྲག་སྦེ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་འཆར་

དོ་ཡོད་པའི་ ཕྱོགས་རིས་དང་ཕྱོགས་ལྷུང་ཚུ་ (རང་གཤིས་ཚུ་

གྲུབ་པའི་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་) སྦོམ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་

ཨིན་མས། (འདྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༥༥.༥ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་

༢༠༠༧ ཅན་མ) ལྷག་པར་དུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འབྱུང་ཡུལ་ མི་

སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་འདི་ མཐོ་

ཤོས་གསུམ་པ་ཨིནམ་དང་(བརྒྱ་དཔྱ་༡༤) འདི་ཚུ་ཡང་ མང་

དོན་ཚན་༤ པ།
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པའི་མི་ངོ་ཚུ་ གདམ་འཐུའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་མ་དགོ་པར་ 

ཡུན་རིང་གི་དོན་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི།

གསར་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ་ཚུ་ དམིགས་པ་ལེགས་ཤོམ་

དང་དྲང་སྙོམས་(ཉེ་རིང་མེདཔ་) དེ་ལས་ དྭངས་གསལ་ཅན་

གྱི་ཐོག་ལས་ (ཆོས་རྒྱུགས་ག་ཅི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་དང་ གྲོས་

ཆོད་ཚུ་གསང་བ་མེན་མའི་སྐོར་ལས་རང་གི་ཤེསཔ) འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བཅའ་ཡིག་ དེ་ལས་ སྒྲིགས་

གཞི་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ཡོད། ཨིན་རུང་འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་རང་ 

དགའ་མི་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ བཙག་

འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བཅའ་ཡིག་ དེ་ལས་ 

སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་དང་ སྐབས་སྐབས་གདམ་འཐུ་

དང་གསར་བཙུགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ དམིགས་པ་ལེགས་ཤོམ་

བསྐྱེད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་རུང་ དྭངས་གསལ་མེད་མི་ལས་

བརྟེན་ ངན་ལྷད་ཡོདཔ་སྦེ་འཆར་བཅུགཔ་མས། མི་སྡེ་ཉུང་སུ་

ཅིག་ལས་མེད་མི་དང་ མཐོ་དམན་སྣ་མང་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ དེ་

ལས་ དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཁག་

ཆེ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ གདམ་འཐུ་དང་གསར་བཙུགས་དང་

འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཚུ་ འཕྲལ་མགྱོགས་སྦེ་རང་དོན་སྨིན་

ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་གདོང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན།  གལ་སྲིད་ 

གསར་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ དོགས་པ་ ཡང་

ན་ ངན་ལྷད་ཡོད་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ནམ་ཡང་ བཟང་

སྤྱོད་ཡར་དྲགས་བཏང་ནི་ལུ་བརྩོན་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ གསར་

བཙུགས་ ཡང་ན་ གཏན་གཞག་འབད་མི་ཚུགས། ངན་ལྷད་

དང་འབྲེལ་བའི་གསར་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ་གིས་ ལས་

སྡེ་ནང་ལམ་སྲོལ་ལེགས་ཤོམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས།

ལས་སྡེ་ནང་ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ་

འབདཝ་ད་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་སྐུགས་

ཚད་གཅིག་ལས་མེད་པའི་གཡོག་གི་ས་སྟོངས་ནང་འགྲན་

བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ ཁོང་གི་རྒྱུད་ལུ་རང་བཞིན་གྱིས་རང་ 

དབུགས་འགམ་སྟེ་འོངམ་མས། དེ་སྦེ་དབུགས་འགམ་མི་འདི་

ཡང་ ཁོང་རང་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་མེན་པར་ 

གསར་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཡོད་པ་ལས་

བརྟེན་ཨིན་མས། འདི་གི་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ ལམ་ལུགས་ཚུ་

ལུ་བློ་གཏད་མ་ཚུགསཔ་དང་ མི་སྡེ་ནང་དྲག་ཞན་ལས་བརྟེན་

ཡིད་ཆེས་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་  ཁོང་གིས་ཁོང་རའི་འདོད་པ་ཚུ་ 

བསམ་བརྗོད་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་འཚོལཝ་མས།

གསར་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་

གི་ གཤམ་གསལ་འཁོད་ཡོད་པའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་

དེ་ཡོད། (༡) ཆ་རོགས་ཉེས་ཤོས་ ཁོ་/མོའི་བུ་གཞི་ ཡང་

ན་ བཟའ་ཚང་ དབང་ཚད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གིས་ ཤན་ཞུགས་

དང་རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཐོབ་ཐབས་

ལུ་ གདམ་འཐུའི་བྱ་རིམ་ཚུ་གཡོ་བཅོས་འབད་ནི། (༢) དགའ་

མི་ མི་ངོ་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་

གསལ་སྟོན་མ་འབད་བར་བཞག་ནི། (༣) དགའ་མི་ ཡང་ན་ 

རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་བཙག་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

གདམ་འཐུའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ འཐུ་མི་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི། 

(༤) དགའ་མི་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་བཙག་

འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཁོ་/མོ་དང་

བསྟུན་བཟོ་ནི།  (༥) དགའ་མི་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོད་

པའི་མི་ངོ་བཙག་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ ཡང་ན་ 

དྲི་བའི་ནང་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཕྱིར་བཤད་འབད་

ནི། (༦) གསལ་བསྒྲགས་ ཡང་ན་ དུས་ཚོད་ཚུ་ ཚད་བཟུང་

/བསྒྱུར་སོར་འབད་ནི། (༧) ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ཚུ་གིས་ ཤེས་

ཚད་ ཡང་ན་ སྔར་གཡོག་གི་གནས་ཚུལ་ བརྫུས་བཟོ་འབད་

ནི། དེ་ལས་ (༨) དགའ་མི་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོད་

དོན་ཚན་༤ པ།
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གཡོག་ཐོ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དང་ (ཤེས་ཡོན་དང་སྔར་

གཡོག་གི་གནས་ཚུལ་) དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་མཐོ་དྲག་ 

འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ དེ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ལ་སོགས་

པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་མི་ཚུ་ གསར་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ་

འབད་བ་ཅིན་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་

གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ཚུགས། ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་པ་དང་

མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གཉིས་ གསར་བཙུགས་དང་གདམ་

འཐུ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བཟང་སྤྱོད་

ལྡན་པའི་གསར་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་ལམ་ལུགས་

བཟོ་ནི་ནང་ འགན་ཁུར་སྦོམ་སྦེ་རང་འབག་དགོཔ་ཡོད།

ཐོབ་གཞི་བཞག་ཐོག་ འབད་དགོཔ་འདི་གཞི་རྟེན་ངོ་མ་ཅིག་

ཨིན། ལྕོགས་གྲུབ་དང་སྐུགས་ཐོབ་གཞི་བཞག་ཐོག་གི་གདམ་

འཐུ་འདི་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་མི་ངོ་ཡོངས་ཀྱིས་ མི་སྡེ་ནང་གི་

འབྲེལ་བ་ལས་བརྟེན༌མེན༌པར༌ རང༌སོའི༌ལས༌གཡོག༌འབད

༌ནི༌གི༌ལྕོགས༌གྲུབ༌ཁོ༌ན༌གཞི༌བཞག༌ཐོག༌ འདྲ་མཉམ་གྱི༌སྒོ་

ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་

དགོ དཀའ་རྙོག་ཕོག་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཚུ་གིས་ དུས་དང་དུས་སུ་ 

དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་

ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ ཕྱོགས་རིས་དང་

ཕྱོགས་ལྷུང་ དེ་ལས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཚུ་གིས་ གསར་བཙུགས་

དང་གདམ་འཐུའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་ཐོགས་ཕོག་བཅུག་ནི་མི་འོང་།

དོན་ཚན་༤ པ།

གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ཡོད་པ་ཅིན་ གཞན་ག་

ནི་ཡང་ཁག་མི་ཆེ།། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ལུ་དྲང་སྤྱོད་མེད་པ་

ཅིན་ གཞན་ག་ཅི་ཡོད་རུང་ཁུངས་མེད།

ཨ་ལེན་ ཀེ་ སིམཔ་སཱོན།
”

“



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།143



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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མཇུག་བསྡུ།

དོན་ཚན༌༥ པ།

དོན་ཚན་༥ པ།



ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།145

གི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་མི་དཀོན་མི་དང་ 

(འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་དྲང་

ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ དམག་སྡེ་ ཆོས་

སྡེ་དང་ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ སྒེར་སྡེ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་

ལས་ཁང་) དགྲ་ལེན་ལས་བརྟེན་ འདྲོག་སྟེ་ཇི་བཞིན་སླབ་

ནི་ལས་འཛེམ་མི་ ལམ་སྲོལ་ལས་བརྟེན་བཟོད་བསྲན་བསྐྱེད་

དེ་ཉེས་བྱ་དགོངས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལམ་ལུགས་

དང་སྙན་ཞུ་སྐྱེལ་མི་ཚུ་གི་ཕན་ནུས་ཚུ་ནང་ ཧ་ཅང་གི་སྐུགས་

ཉུངམ་སྦེ་ཐོབ་མི་ དེ་ལས་ དགའ་ཚོར་གྱི་གསོལ་རས་དང་སྤྲོ་

འཐུས་ཀྱི་གནོད་པ་(རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ) ངན་ལྷད་

འཐབ་རུང་བདའ་བཟུན་ནིའི་ཉེན་ཁ་དམའ་དྲག་དང་ ངན་ལྷད་

འཐབ་པའི་ཁེ་ཕན་མཐོ་དྲག་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་རྒྱབ་རྟེན་འབདཝ་

ཨིན་མས།  སྤྱིར་བཏང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་ དྲང་

སྤྱོད་དར་ཁྱབ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ 

འགན་ཁུར་ཐེབས་བཀལ་དོ་བཟུམ་མའི་ འཚོར་སྣང་འཆར་མི་

དང་ ལྷག་པར་དུ་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་གཞན་གྱི་ཚུལ་མིན་གི་

བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་ཚུ་ལུ་ བཟོད་བསྲན་བསྐྱེད་མི་ དེ་ལས་ ཁོང་

གིས་མི་སྡེའི་ནང་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་འོང་དགོ་པ་ཅིན་ 

བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་འཐབ་དགོཔ་བཟུམ་སྦེ་འཚོར་མི་གིས་ ལམ་

ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་ངན་པ་དང་ མི་སྡེའི་སྤྱོད་པ་སྟོནམ་ཨིན་མས། 

ལྷག་པར་དུ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙོའི་

རིང་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མི་དང་འབྲེལ་ སྲིད་དོན་ནང་དྭངས་

གསལ་དགོཔ་འདི་ ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། 

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་ནང་དོག་གྲལ་

གཏོགས་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གསརཔ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ སྲིད་

དོན་པའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལས་ འགན་འཁྲི་ཁ་སྐོང་ མཁོ་འདོད་

བསྐྱེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་འདི་ལས་བརྟེན་ སྲིད་དོན་དང་བཙག་

འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་བཟུམ་ ངན་ལྷད་གསརཔ་འཐོན་

མཇུག་བསྡུ།

ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གཙོ་རིམ་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་ བསྒྱུར་ཏེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ བཀག་

སྡོམ་འབད་ནིའི་ཐད་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་རང་ གདོང་ལེན་ཅན་

ཅིག་སྦེ་རང་ཡོད་པའི་ཁར་ འགྲོས་ཚུ་ཡང་ བསམ་པ་རྫོགས་

ཏོག་ཏོག་ཅིག་རྩ་ལས་རང་མ་བྱུང་། གནས་སྡུད་ལ་ལུ་ཅིག་

དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་གིས་ལེགས་ཤོམ་འབད་དོ་ཡོདཔ་

སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༣ 

ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་༢༠༠༧ ལུ་ བརྒྱ་དཔྱ་༡༦.༤ དང༌ 

རྒྱལ༌སྤྱིའི༌འཆར༌སྣང༌བརྒྱ༌དཔྱ༌༡༦ སྦེ༌བཀོད༌ཡོད༌སར༌ལས་ 

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི༌ནང༌འཁོད༌ དྲི༌ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༦༦ གིས་ 

ངན༌ལྷད༌མར༌ཕབ༌སོང༌ཡོདཔ༌སྦེ༌ འཆར༌དོ༌ཡོདཔ༌དང༌༢༠༠༩ 

ལུ༌ རྒྱལ༌ཡོངས༌དྲང༌སྤྱོད༌ཀྱི༌སྐུགས༌ཐོབ༌༧.༤༤ ལས་ ད་

རེས་འབདཝ་དང་༨.༣༧ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་དེ་འདུག སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༡ ལུ༌ འཛམ༌གླིང༌ནང༌ངན༌ལྷད༌མེད༌པའི༌རྒྱལ༌ཁབ༌

ཨང༌༣༨ པ༌ལས༌ སྤྱི༌ལོ༌༢༠༡༢ ལུ༌ སྐུགས༌༦༣ ཐོབ༌སྟེ༌ 

དྲག༌ཤོས༌ཨང༌༣༣ པ༌ ཨེ༌ཤི༌ཡ༌པེ༌སི༌ཕིཀ༌ལུང༌ཕྱོགས་ནང་

འབདན་ དྲགས་ཤོས་ཨང་༦ པ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ 

༢༠༠༩ ནང་དྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་༣༡ གིས་ ལྷན་ཚོགས་

འདི་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འཆར་ས་ལས་ དྲི་ཡུལ་པ་བརྒྱ་དཔྱ་

༦༢ གིས་ ལྷན་ཚོགས་འདི་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འཆར་ཏེ་འདུག

རྒྱལ་ཁབ་ནང་དེ་སྦེ་ ལེགས་བསྒྱུར་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ གཙོ་

བོ་རང་ ལྷན་ཚོགས་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཐོག་ལས་ མི་མང་གི་

བསམ་འཆར་བཤད་མི་ཡར་དྲགས་འགྱོ་བ་ལས་བརྟེན་ཨིན་

པས། དེ་སྦེ་འཚོར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་གནས་ཚད་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་དང་

བསྟུན་ སྤྱིར་བཏང་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ ཚོར་སྣང་

དོན་ཚན་༥ པ།
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ཤུ་ལས་ ཁེ་ཕན་ཚུ་མི་ཐོབ་ཟེར་འཇིགས་བསྐུལ་ཡང་འབད་འོང་། 

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་ཉོ་

ནི་དང་བཙོང་ནི་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ གཞི་ཚུད་པའི་བསྒང་ལས་ 

ཚོགས་རྒྱན་ཉོ་མི་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཐོན་

སྐྱེད་མངམོ་འཚོལ་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་དང་ མི་མང་

གི་མ་དངུལ་ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙོང་

མི་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་གོ་སྐབས་འཚོལ་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་

བསྐྱེད་འོང། འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་

ཆུང་ཀུ་ཚུ་ནང་ མི་འདོད་པའི་ཚ་གྱང་དང་མ་འཆམ་བཟོཝ་ཨིན།

གཞུང་ལུ༌རྐྱངམ༌ཅིག༌ མི་མང་གི་འཐོན་སྐྱེད༌འཛིན༌སྐྱོང༌འཐ

བ༌ནི༌ནང༌དབང༌ཚད༌ཡོད་མི་དང་ མི་མང་ལུ་ཞབས་ཏོག་དང་ 

དེའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཐག་བཅད་འབད་དེ་

གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ལས་ གཙང་དག་གི་སྲིད་ཚོགས་མེད་པ་

ཅིན་ གཞུང་འདི་ནམ་ཡང་ གཙང་དག་མི་འོང་ནི་ཨིན། སྲིད་

ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་པ་དང་ གཉེན་ཉེ་འཁོར་ཚུའི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་

ལུ་ ཚོང་སྡེ་དང་སྲིད་དོན་པ་ དེ་ལས་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་མཉམ་

རུབ་འབད་དེ་ ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ སྒྲིགས་གཞི་ དེ་ལས་ 

བདག་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཁ་བསྒྱུར་དང་གཡོ་བཅོས་ཐོག་

ལས་ ངན་ལྷད་ཚུ་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ནི་ སྲིད་ཚོགས་དངུལ་

གྱི་དབང་ལུ་ཐལ་བའི་ བརྒྱུད་བསྐུལ་དང་ཤན་ཞུགས་ལས་

བརྟེན་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་དབང་བསྒྱུར་བཏང་འོང་།

མི་མང་དང་སྒེར་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁ་སྟོང་གི་ཁས་

བླངས་འབད་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ གཙུག་སྡེའི་ནང་ངན་ལྷད་

ལས་བཟློག་ཐབས་གཙོ་བོ་ཅིག་ དོན་སྨིན་གྱི་ལག་ལེན་

དང་ལྟ་རྟོག་གི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

གི་ལས་རིམ་ཚུ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་ ཡོངས་

རྫོགས་དང་དྭངས་གསལ་ཐོག་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་མི་

དོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ནུས་

ཤུགས་ཉམས་བཅུགཔ་ཨིན། སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་ དྭངས་

གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ཅན་བཟོ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲག་ཅིག་

ཨིན། འཛམ་གླིང་ནང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་ ངན་ལྷད་ཅན་

ཅིག་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་བརྩི༌མི༌འདི༌གིས༌མི༌མང༌

གི༌སྲིད༌ཚོགས༌ཚུ༌ལུ༌ བློ༌གཏད༌དང༌ཡིད༌ཆེས༌མེད༌པའི༌བརྡ༌

མཚོན༌ཨིནམ༌དང༌ འདི༌གི༌ དམངས༌གཙོའི༌རིང༌ལུགས༌ལུ༌ 

གནོད༌ཉེན༌སྦོམ༌སྦེ༌རང༌ཡོདཔ༌ཨིན། དམངས༌གཙོའི༌རིང

༌ལུགས༌སྒྲིང༌སྒྲིང༌དང༌ རྣམ༌དག༌གི༌བཙག༌འཐུ༌འདི༌ སྲི

ད༌ཚོགས༌ལུ༌དངུལ༌འབྲེལ༌གྱི༌རྒྱབ་སྐྱོར༌ནང༌དྭངས༌གསལ༌ 

ཁ༌གསལ༌ཅན༌གྱི༌ཀུན༌སྤྱོད༌རྣག༌གཞག༌ དེ༌ལས༌ ལྟ་སྐྱོང་དང་

འགན་འཁྲིའི་ཐབས་ལམ་དམ་དམ་ཚུ་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིན། 

མི་སྡེའི་གྲལ་གཏོགས་ནང་ མི་མང་གི་གོ་རྟོགས་དང་ སྲིད་

ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་ལས་ མི་མང་གི་ལེགས་

ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་བ་ཅིན་ འདི་གི་ངན་ལྷད་རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་ནང་

ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཚུགས། ཁོང་གིས་མི་མང་ལུ་ དྲན་ཤེས་ལྡན་

པའི་སྒོ་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཐོག་

ལས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འདི་ཡར་དྲགས་བཟོ་ཚུགས།

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་འདི་ ཚོགས་རྒྱན་ཉོ་ནི་དང་ 

བཙན་བསྐུལ་འབད་བའི་ ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལས་ 

ཚོགས་རྒྱན་བཙོང་ནི་ཚུ་ཨིན། འདིའི་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་དངུལ་གྱི་ཐོག་

ལས་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་པའི་ནམ་དུས་

ལུ་ ལྟོ་དང་གོས་བྱིན་ནི་ དེ་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ 

འགྲུལ་འཕྲིན་དང་དངུལ་ཤོག་ ཁྱིམ་ནང་གི་མཁོ་ཆས་ རྟེན་

གཞི་ བཟོ་བསྐྲུན་མཁོ་ཆས་ སོ་ནམ་གྱི་མཁོ་ཆས་ སློབ་གཉེར་

གྲོགས་རམ་ གཡོག་ ཁག་འབག་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་གཞན་

ཡང་ཚུད་ནི་ཨིན། ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་ ནང་གསུག་ 

ཡང་ན་ བསླབ་བྱ་དང་འཁྲིལ་ཚོགས་རྒྱན་ཚུ་མ་བཙུགས་པ་ཅིན་ 

དོན་ཚན་༥ པ།
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ཐུག་ལུ་ དྲང་བདེན་དང་ འགན་ཁུར་ཅན་ དབང་ཚད་ཅན དེ་

ལས་ ཞི་བདེ་ལྡན་པའི་མི་སྡེ་བཟོ་ཐོག་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་

ལུགས་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབདཝ་ཨིན། ལས་

སྡེ་ཚུ་གིས་ བཟང་སྤྱོད་ཐོག་ལས་འགོ་འཁྲིད་འབད་ཐངས་སྐོར་

ལས་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དྲང་སོྤྱད་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་

ལས་བལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ལ་སོགས་

པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ཚུད་པའི་ དྲང་སྤྱོད་ལག་ལེན་འཆར་

གཞི་བཟོ་དགོ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་འཐབ་མི་

ཚུ་ བཟུང་ཚུགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ ཉེས་

བྱ་དམ་དམ་བཀལ་ནི་ ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་སྤྲོད་ལེན་དང་ འདིའི་

ཁེ་ཕན་ཐོབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་མར་ཕབ་འབད་ནི་ དབང་ཚད་

མར་ཕབ་དང་འགན་ཁྲི་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ ལས་

ཚོགས་ནང་དྲང་སྤྱོད་ངེས་ཚིག་འགྲེལ་ཏེ་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་

ནང་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་དར་ཁྱབ་གཏང་སྟེ་ འཐོན་སྐྱེད་ (མ་དངུལ་

རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ དུས་ཚོད་དང་མི་སྟོབས་) བགོ་བཀྲམ་

ཐོག་ལས་ ཧེ་མ་ཁོང་རང་དང་ དེ་ལས་ ཁོང་རའི་ལས་བྱེདཔ་

ཚུ་གི་ འབད་བཞག་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་སྔོན་

འགོག་འབད་ནི་དང་ རྟོགས་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་

ཨིན། ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་ 

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་རྒྱུན་སྐྱོང་

ལྟ་ཞིབ་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ དེ་ལས་ གསོལ་

རས་བྱིན་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ལ་སོགས་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ནང་

འཁོད་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ༌༌

གཞུང་གིས་ དར་ཁྱབ་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་དང་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་

པའི་མི་ངོ་བརྩིས་ཏེ་ འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་སྦོམ་སྦེ་གྱོང་རྒུད་འབྱུང་ནི་ 

དེ་ལས་ མི་མང་གི་བློ་གཏད་མར་ཉམས་འགྱོ་ནི་ལུ་བསྒུག་ནི་

མི་འོང་། ངན་ལྷད་ཀྱིས་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་ མ་རྩ་

གཞི་བཙུགས་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་

རྐྱངམ་ཅིག་གི་ གཙུག་སྡེ་དང་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་

རའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ལས་བྱེདཔ་ མཉམ་རོགསཔ་ ལས་

ཚབ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་མཉམ་རོགས་གཞན་ཚུ་དང་

གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དང་

བཟང་སྤྱོད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་སེམས་ཤུགས་སྟོནམ་ཨིན། 

འདི་བཟུམ་མའི་གཙུག་སྡེ་འདི་ བཟང་སྤྱོད་དང་སེམས་

ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་མིའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ མི་མང་གི་ལཱ་འགན་

བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ ཚ་གྱང་ཡོད་མི་དང་ འགན་ཁྲི་ དོན་སྨིན་

ཅན་གྱི་དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ གནས་ཚད་ག་རའི་

ནང་ མ་འོངས་འགོ་ཁྲིད་པའི་ལམ་བཟང་ནི་ འཚོ་སྐྱོང་དང་

གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི་གིས་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན། འགོ་ཁྲིདཔ་

ལེགས་ཤོམ་འདི་གལ་ཆེ། གལ་སྲིད་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ངན་

ལྷད་ཅན་དང་ ཁོང་རའི་ལས་བྱེདཔ་ལས་ གནས་ཚད་མཐོ་

བའི་ལས་སྤྱོད་དང་རྣམ་གཞག་མཁོ་འདོད་མ་བསྐྱེད་པ་ཅིན་ 

བདག་སྐྱོང་གི་དྲང་སྤྱོད་འདི་མར་ཉམས་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས།

ལྷག་པར་དུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་གཞི་བསྒྱུར་འདི་

གི་ སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་དབང་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ཐབས་

བྱུས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་བྱིན་པ་

གི་མ་ཚད་ སྡེ་ཚན་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་འཇོན་ཚད་ དྭངས་

གསལ་ དེ་ལས་ འགན་ཁྲི་ཡར་དྲགས་གཏང་སྟེ་ བསྒྱུར་

འབྲས་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་ མདུན་

ལམ་བཟོཝ་ཨིན། འདི་གི་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྔོན་

བསྒྱུར་གྱི་བར་གཏོགས་ཚུ༌གང་མགྱོགས༌འབད༌བཅུགཔ་ཨིན།

གཞུང་གིས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་

ཨིན་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་ལུ་ 

འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི་གི་འགན་ཁུར་ཡོད། འདི་གིས་ མི་སྡེའི་ནང་ 

གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་གོང་འཕེལ་བཏངམ་མ་ཚད་ མཐར་

དོན་ཚན་༥ པ།
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བཞིན་ཡོད་པའི་ གདོང་ལེན་འདི་ཡང་ མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ 

དྲང་ཁྲིམས་གོང་ལུ་བཀུར་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཟློག་ཐབས་

བསྒྲིག་དགོ་པའི་ རང་སོའི་གཞི་བརྟན་འགན་ཁུར་ཚུ་བསྒྲུབ་

ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྡ་བསྐུལ་ཁ་གསལ་སྦེ་འབད་བའི་རྟགས་ཨིན།

གནས་སྟངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལུ་ གནོད་ཉེན་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་

དོ་བར་ འདི་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་མི་མང་གི་བློ་

གཏད་མར་ཉམས་འགྱོ་ནི་དང་ འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་བདེན་མེད་

པའི་འཚོར་སྣང་སྦོམ་སྦེ་འབྱུང་སྟེ་ མི་སྡེའི་ཞི་བདེ་དང་ཉེན་སྲུང་

ལུ་ གནོད་རྐྱེན་སྦོམ་སྦེ་ཕོག་ནི་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབྱུང་

དོན་ཚན་༥ པ།

 མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤོག 

ཞེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ ལུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས་ གནང་བ་དགེ

ད་རེས་དཔལ་འབྱོར་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་བཟློག་ཐབས་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་བསྒྲིག་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།”

“



”



ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༢༠༡༢
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

དཔེ་སྟོན་ཐོག་ལས་ འགོ་ཁྲིད།

ཐིམ་ཕུག
འགྲེམས་ཨང་ ༡༡༡༣
བརྒྱུད་འཕྲིན  : ༩༧༥-༣༣༤༨༦༣/༦༤/༦༦/༦༧/༦༨
པར་འཕྲིན    : ༣༣༤༨༦༥
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