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( i )

༈ པར་སྐྲུན་ཆེད་བརྗོད།

༄༅། །ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༩ ཕྱི ་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༠ ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༡༠ ཕྱི ་ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༠ བར་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་རྱིང་གངས་ལྗངོས་ཆོས་ཀྱི ་ཞྱིང་སར་རྒྱ་དམར་དཔུང་
གྱིས་དྲག་གནནོ་མྱི ་བཟད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་བོད་གཞུང་མང་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་
འཁོར་བའྱི་རེས་དྲན་སུང་བརྱི ་ཞུ་ཕོགས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ ༢༠༠༨ ཕྱི ་ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༢༡ འཁོད་པའྱི་ར་འཛྱི ན་ལམ་སནོ་ནང་གསལ་གྱི ་ལས་རྱིམ་ཁག་གྱི ་གྲས་ བཙན་
བོལ་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའྱི ་ཐོག་མའྱི ་བུང་རབས་དང་། ད་ལྟའྱི ་གནས་བབ་
ཞྱིབ་གསལ་འཁོད་པའྱི་བུང་རབས་རོམ་སྒྱིག་དང་པར་སུྐན་བ་རུྒྱ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི ་ལས་རྱིམ་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་བུང་རྱིམ་སྙྱིང་བསྡུས་འདྱི་ཕོགས་
སྒྱིག་དང་པར་སུྐན་ཞུས་པ་ཡྱི ན།

 མྱི ་རྱིགས་སམ་སྤྱི ་ཚོགས། སྒྱིག་འཛུགས། ཡང་ན་སེྐྱ་བ་ོསྒརེ་བཅས་སུ་ལའང་
ད་ལྟའྱི་དངོས་བུང་གྱི ་གནས་ཚུལ་རྣམས་བུང་རབས་ཀྱི ་དནོ་སྙྱིང་ལྡན་པའྱི་འད་ུཤེས་མེད་
པ་དང་། དྲན་ལམ་ནས་ཡོལ་རུྒྱ་མེད་པ་ལྟ་བུའྱི ་ཚོར་སྣང་ལྷན་སེྐྱས་པའྱི ་འོག་དེ་མུར་
འདས་པ་ལས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཡྱི ག་ལམ་དུ་འགོད་པའྱི ་གོམས་གཤྱི ས་ཤྱི ན་ཏུ་དཀོན་པའྱི ་ཁར། 
བཙན་བོལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཐོག་མའྱི་ལོ་གྲངས་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་གང་ཅྱིའྱི ་མཐུན་རེྐན་
ཞན་ཅྱིང་། ཚབས་ཆེའྱི་ཛ་དྲག་གྱི ་གནས་བབ་འོག་སྐབས་འཕྲལ་དཀའ་སེལ་གྱི ་དངངས་
འཚབ་ཁོ་ནའྱི་འོག་འདས་པ་དང་། ད་ེནས་རྱིམ་པས་ཕྲན་བུའྱི་ཕྲ་ཚུགས་བུང་མཚམས་
ལས་བེད་འཕོ་འགུར་དང་ལས་དོན་རྣམས་འཆར་ཅན་རུྒྱན་སོལ་ལྟ་བུ་གུར་མཚམས་
ལྷདོ་ཡངས་ཀྱི ་རྣམ་པ་རྱིམ་བུང་གྱིས་ནམ་ཞྱིག་བཙན་བོལ་གྱི ་གནས་སངས་བུང་རབས་
ཀྱི ་ཡྱི ག་ཚང་ཚད་ལྡན་དགོས་གལ་ཆེ་བའྱི་ཚོར་སྣང་བུང་སྐབས་ཡྱི ག་ཆ་རྙྱིང་སོང་རྣམས་
ཐོར་ཟྱིན་པ་དང་། འདྲྱི་བརད་བ་ཡུལ་རུྒྱས་ཅན་ཡང་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་བ་བཅས་ད་ཆ་



( ii )

བཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི ་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི ་བུང་རྱིམ་ཞྱིབ་ཕྲ་རྙེད་དཀའ་བར་གུར་པ་དང་། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་བཙན་བོལ་གཞུང་གྱི ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
ཡྱི ག་མཛོད་ཉར་ཚགས་དང་། བུང་རབས་འབྱི་རོམ་གྱི ་ལས་གཞྱི ་གསར་གཏདོ་གནང་
ནའང་། ད་ེསྐབས་བུང་རྱིམ་ལུྷ་འགྲྱིག་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞྱིག་སྒྱིག་དཀའ་བར་གུར་འདུག 
ལྔ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི ་ལས་གཞྱི ་དང་བསུན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་བུང་རབས་རོམ་སྒྱིག་
བ་རུྒྱར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དབུས་སའྱི་སྣ་ེམོ་བ་ཡོངས་ནས་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་
ཀྱིས་རུྒྱ་ཆ་གང་ཐུབ་བསྡུ་རུབ་དང་། རོམ་སྒྱིག་པ་ཆེད་གཉརེ་གྱིས་དེབ་ཕྲངེ་འདྱི་དག་
རོམ་སྒྱིག་གྱིས་ཀླགོ་པ་པ་ོརྣམས་ཀྱི ་སྤན་སྔར་བསར་འབུལ་ཐུབ་པར་དགའ་སྤབོས་བརྟས།  

 འོན་ཀང་གོང་སྨསོ་ལྟར་རུྒྱ་ཆ་རྙེད་དཀའ་བ་དང་། ལོ་འཁོར་གཅྱིག་གྱི ་དསུ་ཡུན་
རྒྱས་བཅད་ནང་བུང་བ་རྱི ག་པའྱི ་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་རོམ་
སྒྱིག་འགུྲབ་ཐབས་དཀའ་བ་བཅས་ལ་བརྟནེ། ད་ལྟ་པར་སུྐན་ཞུས་པའྱི་དབེ་ཕྲངེ་འདྱིའྱི་
ནང་ཆད་ཟོླས་ནརོ་གསུམ་གྱི ་སོྐྱན་ཆ་ཇྱི ་སྙདེ་ཅྱིག་ཡོང་རུྒྱ་གདནོ་མྱི ་ཟ་བས། མཁེན་ལྡན་
རྣམས་ཀྱི ་སྤན་སྔར་བཟོད་གསོལ་དང་འབེལ་འབུང་འགུར་ཉམས་ཞྱི བ་པ་རྣམས་ལ་
དཔྱད་གཞྱིའྱི་རུྒྱ་ཆ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡྱི ན། 

 དེབ་ཕྲེང་འདྱིའྱི ་རོམ་སྒྱིག་དང་པར་སུྐན་གྱི ་ལས་གཞྱི ་དང་འབེལ་བའྱི ་བ་བའྱི ་
ཁུར་འགན་ལེན་པོ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དང་། འབུང་འགུར་བུང་རབས་སྨྲ་བ་
རྣམས་ཀྱིས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛྱི ན་གྱི ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་། རོམ་སྒྱིག་རྱིམ་བཞྱིན་གནང་
བའྱི་རེ་སྐུལ་བཅས། ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བཀའ་ཁྱི་ཟམ་གདངོ་པ་བླ་ོབཟང་བསན་འཛྱི ན་
གྱིས་རབ་བུང་བཅུ་བདུན་པའྱི་ལྕགས་སག་ཆོ་འཕུྲལ་ཟླ་བའྱི་ཚེས་ ༤ ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༡༨ དགེ་བར་བྱིས།། །།
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སྗོན་གེང་།

རང་དབང་ཅན་གྱི་འཚོ་བ།

ད་ེཡང་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི ་གདལུ་ཞྱིང་བདོ་གངས་ལྗངོས་སཱ་ལའྱི་སྨན་
ལྗངོས་བསྱིལ་ལྡན་གངས་རྱིའྱི་ཕྲངེ་བས་ཁུད་མོར་བསྐརོ་བ་ཕྱི ་སྣདོ་ས་ཆུ་རྱི ་བག་གངས་
ཀྱི ་རྭ་བས་བསྐརོ་བའྱི ་ཆགས་སངས་སོགས་ལོོགས་སུ་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི ་ཞྱིང་ཞྱིག་
ཡྱི ན་ལ། ནང་བཅུད་ཀྱི ་སེམས་ཅན་གཙོ་བོ་མྱི ་རྱི གས་དང་སྐད་ཡྱི ག ཆོས་དང་རྱི ག་
གཞུང་། ཆས་གོས་གོམས་གཤྱིས་སོགས་སྒ་ོཀུན་ནས་ཤན་ཕེ་བ་ར་ོལ་རྱི ་མོ་བྱིས་པ་ཇྱི ་
བཞྱིན་ལོ་ཁྱི ་ཕྲག་གྱི ་ལོ་རུྒྱས་ལྡན་པ་ལ་རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོས་དབང་བསུྒར་བ་དང་། དེ་
ནས་བདོ་སྤྱི ་ལ་དབང་བའྱི་རྒྱལ་པ་ོཐོག་མ་རེ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པ་ོནས་བཙན་པ་ོགླང་དར་
མའྱི་བར་རྒྱལ་རབས་བཞྱི ་བཅུ་ཞེ་གཅྱིག་རྱིང་ཆོས་སྱིད་ཀྱི ་དབང་བསུྒར་མཛད་པ། ད་ེ
ནས་བདོ་སྱིལ་བུའྱི་དསུ་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༤༡༡ ཙམ་སོང་ཡང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སུས་ཀང་དབང་
བསུྒར་བས་མོང་མེད་པའྱི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་ཤྱི ང་། རྱིམ་བཞྱིན་དཔལ་ས་
སྐྱ་བ་དང་། ཕག་གུྲ། རྱིན་སུྤངས། གཙང་པ་བཅས་ཀྱིས་དབང་བསུྒར་ཀང་བདོ་མྱི ་རང་
གྱིས་དབང་བསུྒར་བས་པ་ལས་ཕྱི ་རྒྱལ་སུས་ཀང་ཐེ་བུས་བས་མེད། ལྷག་པར་ཕྱི ་ལོ་ 
༡༦༤༢ ལོར་ྋགོང་ས་ྋརྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་བདོ་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་གྱི ་ཆོས་སྱིད་ཀྱི ་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་ཞྱིང་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་
ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དབུ་བརྙེས་ནས་རྱི མ་པར་དུས་སྐབས་དེ་དང་དེར་འཚམ་ཞྱིང་
རན་པའྱི་ཆབ་འབངས་ཀྱི ་འཚོ་ཚྱི ས་དང་། ཕྱི ་ནང་ཞྱི ་དྲག་དཔལ་འབོར་དང་བཅས་པའྱི་
ཆབ་སྱིད་མངའ་ཐང་དགུང་སྙགེ་རང་མགོ་རང་ཐོན་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཚགས་ཚུད་མཛད་འོག་
བོད་མྱི ་རྣམས་དེང་རབས་ལྟར་གྱི ་སྱིད་འབོར་རྒྱས་སོྤས་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་ཆོས་
མཐུན་རང་དབང་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི ་དཔལ་ལ་ཅྱི ་དགར་རོལ་ཅྱིང་། ཡང་སྒསོ་ྋགོང་ས་བཀའ་
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དྲྱིན་ཟླ་མེད་ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གསུམ་པ་རེ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་འཇྱིགས་མེད་གོ་
ཆ་ཐུབ་བསན་ལང་ཚོའྱི ་སྡ་ེདཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའྱི ་རྒྱལ་
བསན་ཆབ་སྱིད་དང་སྡ་ེའབངས་མངའ་ཐང་རྒྱས་ཐབས་ཁོ་ནར་ཐུགས་གཙྱི གས་ཆེན་
པསོ་རྒྱ་ནག་དང་དབྱིན་ཇྱིའྱི་དཔུང་དམག་ལ་གདངོ་ལེན་སོགས་ཞྱི ་དྲག་ཐབས་བུས་གང་
ལ་ད་ེའཚམ་མཛད་ད་ེཕོགས་བཞྱིའྱི་ས་མཚམས་བརྟན་སུང་དང་། དཔལ་འབོར། ཕྱི ་
འབེལ། དམག་དོན། འཕྲདོ་བསནེ། རྱིག་གནས་དང་བཅས་པ་གང་སར་དག་ཐེར་
གཅེས་སོྐྱང་བླ་མེད་མཛད། གང་ལྟར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོདརེ་རྒྱལ་དར་དང་། དམག་
དཔུང་། གསེར་དངུལ་ཟངས་ཀྱི ་དངུལ་ཊམ། ཤོག་ལོར། ཡྱི ག་ཟམ། སྦྲག་འཛྱི ན་
སོགས་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ཆ་རེྐན་ཡོངས་སུ་ལྡན་ཡོད། བདོ་ལ་མན་ཇུ་དང་། རྒྱ་
ནག སོག་པ།ོ དབྱིན་ཇྱི ། བལ་ཡུལ་བཅས་དང་འབལེ་བ་བུང་ཡང་སྤྱིར་མཆོད་ཡོན་གྱི ་
འབལེ་བ་ཙམ་དང་། ཆོས་རྱིག ཚོང་འབལེ་བཅས་ཡྱི ན། དུས་ཐུང་བཙན་འཛུལ་གྱི ་ངོ་
བོ་ལྟ་བུ་བུང་ཡང་གཞྱི ་ར་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མའྱི ་ཐོག་ནས་ཕྱི ་རྒྱལ་གཞན་
དང་དབང་ཆ་འདྲ་མཉམ་གྱི ་སྒ་ོནས་ཆྱི ངས་ཡྱི ག་སྔ་རེས་རྱིམ་འཇོག་གནང་། ལྷག་པར་
ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པསོ་ ༡༩༡༢ ལོར་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ལ་བདོ་
ལྗངོས་རང་བཙན་གཙང་མའྱི ་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས་པས་མཚོན་ ༡༩༥༠ བར་
རངབཙན་གཙང་མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལོ་རུྒྱས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།

བཙན་འཛུལ་གྱི་གནས་སྐབས།

ཕྱི ་ལོ ༡༩༥༠ ལོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏངོ་བར་ཁ་གཡར་ཏེ་བཙན་
འཛུལ་བེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། དའེྱི ་སྐབས་བདོ་སྤྱིའྱི ་ཆབ་སྱིད་འགན་ཁུར་ཐད་ཐེ་གུ་སྣ་ེཤོར་
ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིའྱི ་སབོས་ཤུགས་ཉམས་རུད་དུ་གུར་ཏེ་གང་འགེལ་དབུག་པས་སླངོ་
དཀའྱི་གནས་སུ་ལུྷང་ས།ེ བདོ་ལྗངོས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་དང་། ལྷ་སྡ་ེམྱི ་སྡ་ེཡོངས་ཀྱིས་
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གངས་ལྗངོས་འགྲོ་བའྱི་ལྷ་སྐལ་ྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་བདོ་
ཀྱི ་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི ་མཛད་ཁུར་བཞེས་གནང་ཡོང་བའྱི་གསོལ་བ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བཏབ་
པ་ལྟར། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༠ དང་རབ་བུང་བཅུ་དུྲག་པའྱི་ལྕགས་སག་ལོའྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ 
ཉྱིན་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི ་མཛད་ཁུར་བདག་གྱིར་བཞེས། དེ་འདྲའྱི་ཛ་དྲག་གྱི ་སྐབས་སུ་
བོད་ཡུལ་ཡོངས་ལ་དུས་བསུན་གྱི ་བཅོས་བསུྒར་གནང་རུྒྱའྱི ་ཆེད་ལེགས་བཅོས་ལྷན་
ཚོགས་ཤྱིག་ཆེད་འཛུགས་མཛད་ད།ེ ལེགས་བཅོས་གང་འཚམས་གནང་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་
གནང་མོད། རྒྱ་དམར་གྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་བླ་ཆེན་མྱི ་ཆེན་འཛྱི ན་བཟུང་གྱིས་དྲག་གནོན་
ཚད་ལས་བརལ་བ་བས་པ་དང་། རྒྱ་བདོ་བར་གྲོས་མཐུན་དནོ་ཚན་ ༡༧ ཟེར་བ་བཙན་
པོ་དབང་ཡོད་ཐོག་ནས་བཞག་ཏུ་བཅུག་པ་སོགས་ཞྱི ་དྲག་གཉྱིས་ཀྱི ་སྒ ོ་ནས་བོད་ལ་
དབང་བསུྒར་བས་པ་རེད། ྋགོང་ས་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་དམར་ལ་མཐུན་
མཁས་ལན་དགུ་ཆད་མཐུད་གནང་ཡང་། མཐར་རྒྱ་དམར་གྱིས་ྋརྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭར་
ཡང་བསྡ་ོབའྱི་ངན་བཤམས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ྋགོང་ས་
ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་མྱི འྱི ་དམག་སྒར་དུ་གཟྱིགས་མོར་གདན་ཞུ་ཞུས་པར་
ཞལ་བཞེས་གནང་དགོས་བུང་ཡོད། སྐབས་དེར་ྋརྒྱལ་བའྱི ་སྐུ་སུང་དམག་མྱི ་ལྷན་
བཅར་མྱི ་ཆོག་པ་དང་། སྐུ་བཅར་གསོལ་གཟྱིམ་མཆོད་གསུམ་དང་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་
ཡང་ཉུང་ཤས་ཤྱི ག་ལས་བཅར་མྱི ་ཆོག་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གནས་འཁོད་
ཆོལ་གསུམ་བོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་འཕྲལ་བཟོད་སྒམོ་ར་བ་ནས་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་དངངས་
སྐག་བཟོད་གླགས་མེད་པ་བུང་ས་ེགཅྱིག་ནས་གཅྱིག་བརུྒྱད་མྱི ་མང་ཁྱི ་ཚོ་མང་པོ་ཟས་
བཅུད་ཉལ་གཉྱིད་བལ་ཏེ་འུར་ལངས་ཀྱིས་ྋརྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནརོ་བུ་གླྱིང་ཁར་སུང་ཆ་
བས་པ་དང་། བདོ་མྱི ་ཚོ་ཁག་ཁག་བགོས་ཀྱིས་རྒྱ་མྱི འྱི་ལས་ཁུངས་དང་། ལྷ་སའྱི་གྲོང་
ཁེར་ནང་སྐད་འབདོ་བས་པའྱི་བརོད་ཚྱི ག་ཏུ་བདོ་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡྱི ན། རྒྱ་དམར་
བོད་ནས་ཕྱིར་ལོག་བ་དགོས། བོད་ཀྱི ་བདག་པོ་བོད་མྱི ་ཡྱི ན་ཞེས་དང་། ྋགོང་ས་
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མཆོག་རྒྱ་མྱི འྱི་དམག་སྒར་ད་ུད་ལན་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པ་དསུ་ནམ་ཡང་གདན་འདྲནེ་ཞུས་མྱི ་
ཆོག་ཅེས་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བས། ཕོགས་མཚུངས་བདོ་ས་སྤྱི ་དང་ལྷག་པར་མད་ོ
སདོ་སྨད་ཁུལ་དུ་བཅོས་བསུྒར་གཏངོ་གྱི ་ཡྱི ན་ཞེས་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
རྟནེ་གཏརོ་བཤྱིག་དང་། ཁ་ཤས་ཐུགས་སོྤར་འབདོ་ཁུལ་བས་རེས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་
གུར་པ། རང་གྱིས་གཅེས་པར་འཛྱི ན་པའྱི་གོ་ལག་དང་ཅ་དངོས་རྱིགས་བཙན་འཕྲགོ་
སོགས་ངན་དགུ་ཚང་བའྱི་བ་ངན་སྤལེ་བར་བརྟནེ། ཡུལ་མྱི ་མང་པ་ོའུ་ཐུག་བཟོད་བལ་
གྱིས་བསན་སྱིད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་དནོ་དུ་གཅེས་པའྱི་ལུས་སོག་ལོངས་སོྤད་བླསོ་བཏང་ས་ེརྒྱ་
དམར་ལ་རོལ་འཛྱི ང་དམག་འཐབ་རྒྱག་བཞྱིན་ལྷ་ོཁ་གྲྱི་གུ་ཐང་ད་ུབསན་སུང་དྭང་བླངས་
དམག་སྒར་སྒྱིག་འཛུགས་ཐོག་དགྲ་བོ་རྒྱ་མྱི ར་དམག་འཐབ་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི ་དུས་ཚོད་
གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི ་སྐབས་སུ་སྤྱི ་ནརོྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདོ་
བསན་སྱིད་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་བདེ་ར་ཐུགས་ལ་བཅངས་ནས་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ 
མཚན་མོ་སྐུའྱི་ཉརེ་ཆས་ཉུང་ངུ་དང་། སྐུ་འཁོར་ཧྲག་བསྡུས་བཅས་ནརོ་གླྱིང་ཕ་ོབང་ནས་
བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བུང་། བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་ཐོན་ཟྱིན་རེས་ལྷ་ོཁར་གནས་
སྐབས་ཀྱི ་གཞུང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་དང་འབལེ་རྒྱ་དམར་དབུས་གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་
ཞྱིག་གནང་འཆར་གྱི ་དགོངས་པ་འཁོར་ཡང་། ཕྱི ་ཚེས་ ༢༠ ཐོ་རེངས་ཆུ་ཚོད་ ༢ 
ཐོག་རྒྱ་དམག་གྱིས་དྲག་གནནོ་བ་རུྒྱ་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེནརོ་གླྱིང་ཕ་ོབང་དང་། ཕ་ོབང་པ་ོ
ཏཱ་ལས་གཙོས་ལྷ་སར་མེ་སོྒགས་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོབརྒྱབས་ཏེེ་མདལེ་མཚོན་གྱི ་དྲག་ཆར་
མྱི ་བཟད་པ་གློ་བུར་དུས་གཅྱིག་ལ་ཕབ་སེ་ཉེས་མེད་མྱི ་ཕུགས་སོང་ཕྲག་མང་པོ་ཉྱིན་
གཅྱིག་ལ་བསད་རྨས་བས་ཏེ་བོད་ཀྱི ་ལོ་རུྒྱས་ནང་བུང་མ་མོང་བའྱི ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་དང་། 
བོད་མྱི ས་ནམ་ཡང་བརེད་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་ཉྱི་མ་གཅྱིག་བུང་། དེ་ནས་བོད་མྱི ་ཚོའྱི ་བསམ་
པར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནརོ་གླྱིང་ཕ་ོབང་དུ་བཞུགས་འཇགས་ཡོད་
རྐང་བསམས་ཏེ་སྐུ་ཕྱྭར་ཅྱིར་འགུར་སྙམ་པའྱི་བླ་ོགཡེང་བཟོད་གླགས་བལ་བ་ཞྱིག་བུང་
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ཡང་རྱིམ་བཞྱིན་ྋགོང་ས་ཆེན་པ་ོཕེབས་ཐོན་གུྲབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མས་ཤེས་པར་
བརྟནེ་མྱི ་མང་ཚང་མ་བླ་ོབདརེ་གུར་འདུག ནརོ་གླྱིང་སུང་སོྐྱབ་དང་དགྲ་འགོག་ལ་དྭང་
བླངས་ཀྱིས་ཞུགས་པ་རྣམས་རང་ཡུལ་དང་རང་གྱི ་ཕ་མ་སུྤན་མཆེད་བཟའ་ཚང་བུ་ཕུྲག་
རུྒྱ་དངོས་བཅས་བླསོ་བཏང་གྱིས་གྲོང་ཁེར་ནང་རང་ཁྱིམ་དུའང་མ་སོང་བར་ྋགོང་ས་
ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པའོྱི ་ཕེབས་རེས་སུ་བསྙགེ་རུྒྱའྱི་བསམ་བླ་ོའཁོར་ཏེ་ཐར་དཀའ་བའྱི་
མཚོན་ཆའྱི་མདལེ་ཆར་དཀྱིལ་ནས་ཁོན་བདོ་མྱི ་སངོ་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་བདོ་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་ལྷ་
སའྱི ་ལྷ་ོངོས་སྐྱྱིད་ཆུ་དང་རྱི ་བརུྒྱད་གཙང་པོ་བཅས་བརལ་ཏེ་ལྷ་ོཕོགས་སུ་རྱི མ་བཞྱིན་
ཐོན། སངོ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ནྱི་ལྷ་སའྱི་བང་ངོས་རྱི ་བརུྒྱད་རྣམས་བརལ། ད་ེནས་
ཤར་ཕོགས་སུ་བསྐརོ་ཏེ་གཙང་པོར་ཐོན་ནས་གཞྱི ་ནས་ལྷ་ོཕོགས་སུ་རྱིམ་གྱིས་འབོར། 
ད་ེདུས་ལྷ་ས་ནས་ཡོང་མྱི འྱི ་གྲས་སུ་བུད་མེད་དང་ཕུྲ་གུ་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་ཀང་མེད་ཅྱིང་། 
དའེྱི་རུྒྱ་མཚན་ནྱི་དའེྱི ་ཉྱིན་འབ་ོམཁན་ཕལ་མོ་ཆེ་ནརོ་གླྱིང་སུང་ཆར་ཞུགས་པའྱི་སེྐྱས་པ་
ཤ་སག་ཡྱི ན་པ་དང་ཁོང་ཚོ་རང་ཉྱིད་ཐར་ཐབས་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་སླར་ཡང་གོ་སྐབས་
བུང་ན་དགྲ་འཐབ་བ་རྱིས་ཡྱི ན་པ་རེད། ད་ེནས་ྋགོང་ས་ཆེན་པ་ོལྷ་སར་བཞུགས་མེད་
པའྱི ་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་རྱི མ་གྱིས་གོ་ཐོས་གུར་པས་དགོན་པ་ཁག་གྱི ་གྭྲ་རྱི གས་
དང་ཕོགས་མཐའྱི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི ་མྱི ་མང་རྣམས་ཀང་རང་ཡུལ་དུ་མྱི ་སྡདོ་པའྱི ་སེམས་
ཐག་བཅད་དེ་བོད་ལྷ་ོཕོགས་སུ་ཡོང་ཞྱིང་། དེ་ཚོའྱི ་ཁོངས་སུ་བུད་མེད་དང་ནང་མྱི ་བུ་
ཕུྲག་ཐར་བ་གང་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ཕྱི ་ཉྱིན་ཚེས་ ༢༡ ནས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ད་དངུ་
གྲོང་ཁེར་ལྷ་ས་དང་སེར་འབས་སོགས་ལ་རྒྱ་དམར་གྱིས་མེ་སོྒགས་འཕེན་མཚམས་མ་
བཞག་ཅྱིང་ལྷག་པར་གནམ་གུྲའྱི ་ནང་ནས་ལྷ་སའྱི ་ཉེ་འཁོར་ལྷོ་བང་གྲོང་གསེབ་ནང་
འགུྲལ་པ་ཆེ་ཁག་ཡོད་ཚད་ལ་འགད་རྫས་དང་མེ་སོྒགས་སོགས་ཚོད་མེད་འཕངས་ཏེ་
དམར་གསོད་བས། ད་ེབཞྱིན་ལྷ་ས་ནས་ལྷ་ོཁ་ཕོགས་སུ་རྒྱ་དམག་ཁོན་ཆེ་དང་ལྷ་ོཁ་རེད་
ཐང་། ད་ོརོྫང་སོགས་ཕོགས་གང་ས་ནས་རྒྱ་དམག་གྱིས་རེས་འདདེ་ཁོན་ཆེ་ཡོང་ས་ེབདོ་
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མྱི ་ཚང་མ་ཉྱིན་མཚན་དབེར་མེད་ངང་འགྲོ་ལམ་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟས་པར་ཧྱིན་འབུག་
ས་མཚམས་ལ་ཚོད་དཔག་གྱིས་རྱི ་ཆུ་བག་གཡང་གང་ལའང་འཛེམ་མེད་ཀྱིས་ཡོང་
དགོས་བུང་བ་རེད།

    དེ་ལྟར་ལྷ་སའྱི་ཡ་ང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་ལྷ་ོཁར་གསན་ཐོས་
བུང་འཕྲལ་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཙོས་སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་ཁྱི་
བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་དུ་བཙན་བོལ་ཕབེས་དགོས་བུང་ཡོད།

བཙན་བྗོལ་གྱི་འཚོ་བ། 

ྋགོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕེབས་སྒྱིག་གནང་བ་བཞུགས་སྒར་མ་སུ་རྱི ར་
ྋཞབས་སོར་འཁོད་ཉྱིན་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་རྟེན་གཞྱི ་གསར་
བཙུགས་མྱི ་ཡུལ་ས་མཐར་འཁག་པ་གྲང་མོའྱི ་སངེ་མེ་ཁ་གསོ་གནང་ལྟར་གངས་ཅན་
བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི ་ཆོས་སྱིད་སྣདོ་བཅུད་བདག་དབང་སླར་གསོ་ཡུན་གནས་འཛྱི ན་
སྤལེ་དོན་འཁོལ་ཡོང་སླད་མ་འོངས་སྔནོ་གཟྱིགས་འཕྲལ་ཕུགས་དགོངས་དཀྱིལ་ཟབ་
ཡངས་སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཕྲག་ལུྷར་བཞེས་མཛད་དེ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཆེན་པོའྱི ་
ལུགས་ཟུང་ཆབ་སྱིད་ལམ་སོལ་དེང་རབས་མང་གཙོའྱི ་ལམ་བཟང་ཐོག་བཀོད་སྒྱིག་
ལམ་སནོ་བསྐྱངས་གནང་མཛད་ཡོད།

 ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ མ་སུ་རྱིར་ཞབས་སོར་
འཁོད་ནས་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་སྤ་ོཤུགས་མ་གནང་
བར་གཙོ་བ་ོབདོ་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༠ ཕན་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི ་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱི ན་
ཞྱིང་། ཕྱི ་ནང་གང་ཐད་ནས་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་རྣམས་ལག་ལེན་བསར་
མུས་ཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་དང་། བར་ལམ་རྒྱ་ནག་དམར་ཕོགས་པ་ཚོས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། བོད་མྱི ་རྱི གས་དང་བཅས་པ་ར་བརླག་ཏུ་གཏོང་བའྱི་



( ix )

གནས་ཚུལ་དངོས་འབལེ་རྣམས་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱིས་མཁེན་རྟགོས་ཡོང་ཆེད་དྲྱིལ་
བསྒགས་ཡྱི ག་ཆ་ཕོགས་བསྒྱིགས་དང་ ༡༩༥༠ ནས་ད་བར་བུང་བའྱི ་གནས་ཚུལ་
རྣམས་གོ་བསྡུར་གནང་རུྒྱ། དེ་མཚུངས་འཛམ་གླྱིང་ཁྱིམས་དཔོན་ཚོགས་པ་དང་། 
གསར་འགོད་པ་ཁག་མང་པོས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོས་དྲྱི་བ་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སོ་
སོར་དྲྱིས་ལན་བསྩལ་དགོས་སོགས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་དང་། ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་ས་མཚམས་གང་ས་ནས་བོད་མྱི ་བཙན་བོལ་བ་མང་དག་རྱིམ་འབོར་བུང་
བར་བརྟེན་དེ་ཚོའྱི ་འཕྲལ་སེལ་འཚོ་གོས་སོགས་ཀྱི ་ངལ་བ་སེལ་ཐབས་ལ་དགོངས་
བཞེས་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཉྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་ཁུར་སྐུ་ངལ་ཚད་ལས་འདས་
ཀང་བོད་བསན་སྱིད་མྱི ་མང་གྱི ་བདེ་དོན་ལ་སྐུ་ངལ་དྭང་དུ་བཞེས་ཏེ་མ་སུ་རྱི ར་དུས་
བསུན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་གསར་འཛུགས་དང་། ལས་དནོ་རྣམས་སྐབས་སོ་སོར་ནར་
འགང་མེད་པར་འགུྲབ་ཐབས་སུ་ལས་བགོས་ལེགས་བཅོས་བསྐྱངས་ཡོད་རུང་སྐབས་
དེར་ལས་དོན་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ཛ་དྲག་དང་གལ་ཆེ་ཞྱིང་ལས་བེད་ཉུང་བ་སོགས་ཀྱི ་
དབང་གྱིས་དམྱི གས་ཡུལ་ལྟར་ཆ་ཚང་དནོ་འཁོལ་ཐུབ་པ་བུང་མ་སོང་།  ལར་ནས་ང་
ཆོའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ནྱི་སྔར་གྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་གནས་ཚུལ་དངོས་འབལེ་རེད། 
བོད་མྱི ་མང་གྱི ་ཆེད་དུ་བསུྒར་བཅོས་ཤྱི ག་ངེས་པར་དགོས་ཀྱི ་འདུག དེར་བརྟནེ་ལོ་
དགུའྱི ་རྱི ང་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་། ང་ཚོའྱི ་གཞུང་གྱིས་བསུྒར་བཅོས་བེད་ཐབས་ཀྱི ་
དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་འདོན་གནང་མཛད་པ་དེར་བོད་མྱི ་མང་ནས་སྤྱི ་མོས་ཆེ་
ཡང་རྒྱ་མྱི འྱི་དཔནོ་རྱིགས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་བཀག་འགོག་བས་པ་རེད། རུྒྱ་མཚན་དའེྱི ་
རེྐན་གྱིས་བོད་མྱི ་དམངས་ཀྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་དང་དཔལ་འབོར་ཐོག་ལས་དོན་གང་ཡང་
འགུྲབ་པ་བུང་མ་སོང་། དེར་བརྟནེ་ད་ཆ་ང་ཚོའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་དང་སྱིད་དོན་གྱི ་གནས་
སངས་གང་སར་དངེ་དུས་འཛམ་གླྱིང་རང་དབང་མང་གཙོའྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་
ཞྱིག་གྱི ་བསུྒར་བཅོས་དགོངས་བཞེས་གནང་ས་ེཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་ཆོས་ལུགས་ཁག་
བཞྱི ་སོ་སོ་ནས་འཐུས་མྱི ་རེ་དང་། ཆོལ་ཁ་གསུམ་སོ་སོ་ནས་འཐུས་མྱི ་ ༣ རེ་བཅས་
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མྱི ་གྲངས་ ༡༣ བེས་འབོར་སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་ཡོངས་ཀྱིས་རང་མོས་འོས་ཤོག་འཕངས་
ཏེ་འདེམས་བསྐ་ོདང་འབེལ་ར་རམ་ས་ལའྱི ་བཞུགས་སྒར་དུ་བསྡུ་བསྐངོ་གནང་བ་རེད། 
ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་བཞུགས་སྒར་དུ་ལྷན་འཛོམས་བུང་འཕྲལ་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༨༧ ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་བདོ་རང་དབང་སླར་གསོ་འབུང་ཐབས་དང་གཞྱིས་བེས་
བོད་མྱི འྱི ་འཕྲལ་ཡུན་གྱི ་བདེ་དོན་སུྒབ་ཕོགས་སྐརོ་སྤྱི ་འཐུས་ལས་བེད་དང་བཅས་པའྱི་
ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ཐེངས་དང་པ་ོད་ེགནང་ཐོག་བསམ་གྲོས་ཞྱིབ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་
གྲོས་ཆོད་ལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོག་ནས་ཕག་རྟགས་ཆོག་མཆན་བསྩལ་ཏེ་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་ལས་བེད་དང་བཅས་པའྱི་བཀོད་སྒྱིག་དང་སྒྱིག་འཛུགས་བསྐྱར་བཟོ་
གནང་ཐོག་གནས་སྐབས་འདྱིའྱི ་རྱི ང་སྤྱི ་འཐུས་རྣམས་ཀང་ལས་ཁུངས་ཟུར་ཚུགས་མ་
དགོས་པར་ལས་དོན་ཉམས་མོང་གསོག་སླད་ལས་ཁུངས་སོ་སོའྱི ་ནང་ཁག་བགོས་ཀྱིས་
ལས་དོན་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ་བཅས་ལ་གཏན་འཁེལ་གནང་ཡོད། ལས་ཁུངས་
ཁག་གཤམ་གསལ། 
༡༽  ཆོས་དནོ་ལས་ཁུངས། 
༢༽  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས།
༣༽  ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས། 
༤༽  ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས།
༥༽  དངུལ་ཕགོས་ཁང་བཅས་ཆེ་ཁག་ལྔ། 
༦༽  ལས་བེད་བདག་གཉརེ་ལས་ཁུངས། 
༧༽  ནང་སྱིད་ཡན་ལག་དྲྱིལ་བསྒགས་ལས་ཁུངས། 
༨༽  ནང་སྱིད་ཡན་ལག་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་བརྒྱད་བུང་

ཡོད། ད་ེལྟར་ལས་ཁུངས་ཁག་སོ་སོ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏ་ེསླབོ་གྭྲ་ཁག 
གཞྱིས་ཆགས་ཁག ཆོས་སྡ་ེཁག་སོགས་ཟུར་བཙུགས་ཡོད། ད་ེལྟར་ལས་ཁུངས་
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ཁག་སོ་སོ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏ་ེསླབོ་གྭྲ་ཁག གཞྱིས་ཆགས་ཁག ཆོས་སྡ་ེ
ཁག་སོགས་ཟུར་བཙུགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

བྗོད་མྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཏྗོང་སྟངས་སྐྗོར།

སྤྱིར་བོད་མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཏོང་སངས་ཁོངས་སོ་སོའྱི ་ལོ་རུྒྱས་སུའང་གང་
ཙམ་རེ་བྱིས་ཡོད་མོད། གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པར་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འགོད་དཀའ་བས་
འདྱིར་གཟྱིགས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་མཁེན་རྟགོས་ཡོང་སླ་བའྱི་ཆེད་བསྡམོས་བཀོད་ཙམ་
བས་པ་ཡྱི ན། 
༡།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༨ ནང་ཌལ་ལ་ཧའ་ོསེར་ཐོན་དང་པརོ་སེར་སྐྱ་རན་གྲས་མྱི ་

གྲངས། ༨༠།
༢།  རུྒྱད་གྭྲ་སདོ་སྨད་ཀྱི ་དགེ་འདནུ་གྲངས། ༢༥༧།
༣།  མ་སུ་རྱིར་གཞུང་ཞབས་རྙྱིང་པ་མྱི ་གྲངས། ༦༠།
༤།  ཕྱི་ཟླ་ ༨།༩ ནང་སྒང་ཏགོ་ལམ་བཟརོ་སྔ་རེས་མྱི ་གྲངས། ༣༣༩༦།
༥།  ཀ་སུྦག་དང་རརོ་གླྱིང་ཤྱིས་ལོངས། འབུག་ཡུལ་བཅས་པར་རང་འཚོར། ༤༠༠།
༦།  ཟླ་ ༡༠ ནང་ཌལ་ལ་ཧའ་ོསེར་ལག་ཤེས་བཟ་ོསླབོ་མྱི ་གྲངས། ༥༠༠།
༧།  འབམོ་བྷའེྱི་སྨན་ཁང་ད་ུརྐང་ལག་སོྐྱན་ཅན་ནད་པ་གྲངས། ༢༡།
༨།  ཡང་འབམོ་བྷའེྱི་ལྭ་ལྱི ་གླ་ོནད་སྨན་ཁང་ད་ུམྱི ་གྲངས། ༣༦།
༩།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ནང་པན་འཇབ་ཀང་ར་ཀུ་ལུ་ཁུལ་ཤྱིང་གཅོད་

དང་ལམ་བཟརོ་མྱི ་གྲངས། ༤༠༠།
༡༠།  ཧྱི་མ་ཅལ་ཅམ་པ་ཁུལ་ལུག་རྫྱི ་མྱི ་གྲངས་ ༤༠ དང་ལམ་བཟརོ་མྱི ་གྲངས། ༦༠༠།
༡༡།  སྱིམ་ལ་ཁུལ་ལམ་བཟརོ་མྱི ་གྲངས། ༤༠༠།
༡༢།  མཚོ་པད་མ་དགོན་པ་གསར་རྒྱག་གྱི ་ལས་མྱི ་གྲངས། ༣༠། 
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༡༤།  ཌལ་ལ་ཧའ་ོསེར་རེས་སུ་བཏང་བ་མྱི ་གྲངས། ༢༥༠།
༡༥།  རྒྱ་གར་ནང་མ་ར་ར་སེར་འཇུ་ར་སླབོ་སོྦང་མྱི ་གྲངས། ༣༠། 
༡༦།  ཧད་རར་སྦད་ཤྱིང་གྱི ་བཟ་ོགྭྲར་སླབོ་མྱི ་གྲངས། ༡༤།
༡༧།  འཇའྱི་སུྤར་གླགོ་གྱི ་བཟ་ོགྭྲར་མྱི ་གྲངས་ ༥ དང་འཕུྲལ་འཁོར་བཟ་ོགྭྲར་མྱི ་

གྲངས་ ༦ ལྕགས་ཀྱི་བཟ་ོགྭྲར་མྱི ་གྲངས། ༡༠།
༡༩།  ཁ་ན་སུྤར་དཀར་ཡོལ་བཟ་ོགྭྲར་མྱི ་གྲངས། ༥།
༢༠།  དབུ་ཆེན་འཕུྲལ་འཁོར་ཆུང་བའྱི་བཟ་ོགྭྲར་མྱི ་གྲངས། ༡༠།
༢༡།  ཨ་ལྱི ་གར་སྒ་ོལྕགས་བཟ་ོགྭྲར་མྱི ་གྲངས། ༡༠།
༢༢།  ཨོག་ལ་འཕུྲལ་འཁོར་ཐེབས་འཕྲདོ་བཟ་ོགྭྲར་མྱི ་གྲངས། ༡༠།
༢༣།  སྦག་སར་སླབོ་གཉརེ་བ་སོགས་སྔ་རེས་མྱི ་གྲངས། ༩༠༩།
༢༤།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ལ་དྭགས་སུ་གཞྱིས་ཆཊ་མྱི ་གྲངས་ ༧༥༦ 

བཏང་བ་རྣམས་ལམ་ཁ་བས་འགག་པས་ཤར་གཏངོ་མ་ཐུབ་པར་ཧྱི་མ་ཅལ་ཅམ་
པའྱི་ནང་ཟླ་གསུམ་རྱིང་ལམ་བཟརོ་བཞག་ས་ེཕྱི ་ཟླ་ ༦ པ་ནང་ལ་དྭགས་སུ་
བཏང་བ་རེད།

༢༥།  འབུམ་སྡ་ེལར་འགོ་འཛྱི ན་བླ་ོགྲསོ་ཡོན་ཏན་དང་དབྱིན་དུྲང་ཀུན་བཟང་ར་ོརེའྱི་
མདནུ་ལམ་བཟརོ་མྱི ་གྲངས། ༢༥༠༠

༢༦།  ཨ་སམ་འབའ་ལུག་སུྤངས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་གྲངས་ ༤༠༠ བཅས་རྱིམ་
གཏངོ་བས་པ་བསྡམོས་ མྱི ་གྲངས་ ༡༤༨༥༤ བཏང་བ་ཚོའྱི་འགྲྱིམ་འགུྲལ་རྱི ་
ལྱི ་མོ་ཊའྱི་གླ་ཆ་དང་ལམ་བར་ལྟ་ོདདོ་བཅས་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་
བ་དང་། མེ་ས་མ་རྱིའྱི་སྡདོ་སྒར་ད་ེཉྱིད་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༦ ནང་སྒ་ོབརྒྱབ་པ་རེད། 
བདོ་མྱི ་རྣམས་མེ་ས་མ་རྱིར་སྡདོ་རྱིང་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་ཇོ་ཧ་ལལ་ན་ེརུ་མཆོག་
དང་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེྱི་སྱིད་སོྐྱང་། ལྡྱི་ལྱི ་གསར་པ་ནས་དབུས་སོྐྱབ་གསོའྱི་གཙོ་
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འཛྱི ན་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཅརྱ་ཀྱིར་པ་ལ་ནྱི་དང་ཕྱི་ལས་ཀྱི་དཔནོ་རྱིགས་སོགས་ནས་
གཟྱིགས་བསྐརོ་དང་སེམས་གསོ་སླབོ་སནོ་གནང་། ད་ེདསུ་ཨ་རྱི ་ཛ་དྲག་ཚོགས་
པའྱི་སྐ་ུཞབས་ཕལེ་ཅར་ཀེ་ས་ེཡར་ཚོགས་པའྱི་སྐ་ུཚབ་དབང་ལྡན་མྱིག་དཀར། 
ཅར་ཅྱི ་ལྭལ་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་ཀང་ཟ་ཆས་དང་། གོན་ཆས། སྨན་སོགས་
ཀྱི་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་དབུས་སོྐྱབ་གསོ་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་གནང་བ་བུང་ཡོད།

བྗོད་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་འགན་དང་དམྱིགས་ཡུལ།

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི ་དབུ་འཛྱི ན་བཀའ་བླནོ་གཅྱིག་དང་དུྲང་ཆེ་དུྲང་གཞོན་སོགས་
ལས་བེད་དགོས་ངེས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགན་ནྱི་ར་བའྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི ་འགན་དབང་
ཆ་ཚང་ལྡན་ཐོག་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི ་བཙན་བོལ་བ་ཚང་མ་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཁོད་དེ་རང་འཚོ་བརྟན་པོར་ཚུགས་ནས་བོད་མྱི འྱི ་བསྱི་གནས་སོ་སོའྱི ་
ནང་མྱི ་རྱི གས་དང་ནང་ཆོས་རྱི ག་གཞུང་གོམས་གཤྱི ས་བཟང་པོ། བཟོ་ལས་ལག་རལ་
བཅས་གཅེས་སུང་བརུྒྱད་འཛྱི ན་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕལེ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཡོང་ཐབས་བདོ་
མྱི འྱི་སྡདོ་སྒར་ཡོངས་རོྫགས་དང་། བདོ་མྱི ་བཙན་བོལ་བ་གསར་སླབེས་ཚང་མའྱི་བད་ེསྡུག་
ལ་ལྟ་རྟགོ་བ་རུྒྱ། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྤྱི ་མཚུངས་ལག་འཁེར་ཞུ་རུྒྱ། རས་གཅོང་ཧྲངེ་པ་ོ
དང། ནད་མནར་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་སོགས་ཉམ་ཐག་རྱིགས་ཀྱི ་འཚོ་ངལ་སེལ་ཞྱིང་སྨན་
ཁང་ཁག་ཏུ་གཏོང་ཐབས། གཙོ་བོ་བོད་མྱི ་རྣམས་གང་བུང་ཁ་འཐོར་དུ་མ་སོང་བར་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་བརྟན་པོར་གནས་ཐབས། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་དབུས་སོྐྱབ་གསོ་བརུྒྱད་
རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་རོགས་རམ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་སོགས་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོཞྱིག་ཡྱི ན།
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ནང་སྱིད་བཀའ་བྗོན་རྱིམ་བྱུང་གྱི་མཚན་དང་ལྗོ་དུས།

ཨང་།   མཚན།             ལོ་ཁམས།
༡།  ཕ་ལྷ་ཐུབ་བསན་འདོ་ལྡན།  ༡༩༦༠།༩།༢༡ ནས་ ༩༦༣།༨།༡
༢།  བཀའ་བླནོ་ལས་རོགས་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདསུ།  ༡༩༦༣།༨།༡ ནས་ ༡༩༦༤།༢།
༣།  དབང་འདདུ་ར་ོརེ།  ༡༩༦༤།༢།༢༠ ནས་ ༡༩༨༣།༡།
༤།  བཀྱིས་དབང་འདདུ།  ༡༩༨༣།༡། ནས་ ༡༩༨༥།༡།
༥།  བཀའ་ཁྱི་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསན་རྣམ་རྒྱལ། ༡༩༨༥།༡། ནས་ ༡༩༩༠།
༦།  བཀའ་ཁྱི་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།  ༡༩༩༠།༥།༡༧ ནས་ ༡༩༩༡།༦།༢༨
༧།  བསན་འཛྱི ན་རྣམ་རྒྱལ།  ༡༩༩༡།༨། ནས་ ༡༩༩༣།༡།
༨།  རྱིན་ཆེན་མཁའ་འགྲ།ོ  ༡༩༩༣།༢། ནས་ ༡༩༩༣།༨།
༩། བཀའ་ཁྱི་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ། ༡༩༩༣།༨། ནས་ ༡༩༩༧།༤། 
༡༠། བཀྱིས་དབང་འདདུ། ༡༩༩༤།༢། ནས་ ༡༩༩༧།༤། 
༡༡། བསམ་མཁར་དབངས་སྐྱྱིད། ༡༩༩༧།༤། ནས་ ༡༩༩༩།༨། 
༡༢།  བཀྱིས་དབང་འདདུ། ༡༩༩༩།༨། ནས་ ༡༩༩༩།༩།
༡༣། བསན་པ་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༩༩།༩།༢༣ ནས་ ༢༠༠༡།༨།༤
༡༤། བཀའ་ཁྱི་ཟམ་གདངོ་བླ་ོབཟང་བསན་འཛྱི ན། ༢༠༠༡།༨།༤ ནས་ ༢༠༠༡།༩།༡༩
༡༥།  བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ། ༢༠༠༡།༩།༢༠ ནས་ ༢༠༠༥།༣།༤
༡༦། བཀའ་ཁྱི་ཟམ་གདངོ་བླ་ོབཟང་བསན་འཛྱི ན། ༢༠༠༥།༣།༥ ནས་ ༢༠༠༦།༩། 
༡༧། བཀའ་ཁྱི་ཟམ་གདངོ་བླ་ོབཟང་བསན་འཛྱི ན། ༢༠༠༦།༩། ནས་ ་་་་་་་་་་་་་་་

ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་རྱིམ་བྱུང་གྱི་མཚན་དང་ལྗོ་དུས།

ཨང་།   མཚན།             ལོ་ཁམས།
༡། ཐུབ་བསན་སངས་རྒྱས། ༡༩༦༣།༨།༡ ནས་ ་་་་་་་་་་་  
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༢། བསོད་ནམས་དཔལ་འབོར། ༡༩༦༣།༨།༡ ནས་ ༡༩༦༦།༧ 
༣། ཚེ་རྱིང་དཔལ་འབོར། ༡༩༦༤།༤།༣༠ ནས་ ༡༩༦༨།༦།༣༠
༤། རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན། ༡༩༦༩ ལོ་མགོ་ནས་ ༡༩༧༥།༡༡།༣༠
༥། དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན། ༡༩༧༥།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༧༧།༡༢།༣༡
༦། བཀྱིས་སབོས་རྒྱལ། ༡༩༧༨།༡༡།༡ ནས་ ༡༩༨༢།༡༢།༨
༧། མད་ོསྔགས་བསན་འཛྱི ན། ༡༩༨༢།༡༢།༩ ནས་ ༡༩༩༠།༨།༡
༨། བཀྱིས་ཕུན་ཚོགས། ༡༩༩༠།༨།༤ ནས་ ༡༩༩༤།༦།༡༠
༩། བམས་པ་ཆོས་འབོར། ༡༩༩༤།༧།༡༥ ནས་ ༡༩༩༦།༡༢།༢༥
༡༠། ཚེ་རྱིང་དབང་རྒྱལ། ༡༩༩༦།༡༢།༡༨ ནས་ ༡༩༩༩།༡༠།༡༨
༡༡། དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༩༩།༡༠།༡༥ ནས་ ༢༠༠༠།༤།༢༡
༡༢། འཇྱིགས་མེད་འབུང་གནས། ༢༠༠༠།༤།༢༡ ནས་ ༢༠༠༢།༤།༡༡
༡༣། ཚེ་རྱིང་དནོ་གུྲབ། ༢༠༠༢།༤།༡༢ ནས་ ༢༠༠༧།༡༠།༤
༡༤། དངོས་གུྲབ་ར་ོརེ། ༢༠༠༧།༡༠།༥ ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས།

མཐའ་དྗོན།

དེ་ཡང་བདེ་སྡུག་དང་། དར་རུད་ནྱི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་སྤྱི ་མཚུངས་སུ་མངའ་བ་ལྟར། 
འཛམ་གླྱིང་ཡང་སེང་གྱི ་ང་ཚོའྱི ་ཕ་ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི ་ལྗ ོངས་སུ་བོད་རྱི གས་མཆོག་
དམན་ཚང་མས་འཚོ་བ་དགའ་སྐྱྱིད་ཀྱི ་ངང་དུ་བསྐྱལ་ཡང་ད་ཆ་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་
ཡོངས་སུ་ལྡགོ་ས་ེཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི ་ཡུལ་གུྲ་རུ་རང་རེའྱི ་བོད་མྱི ་ཚོས་སླར་
ཡང་མྱི ་ཚེ་གསར་པ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་བ་དགོས་བུང་ཞྱིང་། སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་འཕྲལ་ཡུན་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་ཟབ་མོ་ལྟར། རྒྱ་གར་ནང་བཙན་
བོལ་དུ་སྡདོ་རྱིང་གཙོ་ཆེན་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མུར་དུ་གསལ་ཐབས་དང་བདོ་ཀྱི ་ཐུན་
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མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ར་ཆེའྱི ་ནང་ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་གོམས་གཤྱི ས་བཟང་པོ་རྣམས་
ཉམས་མེད་བརུྒྱད་འཛྱི ན་དར་སྤལེ་སླད་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི ་འདུས་སྡདོ་
བེད་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་སླབོ་གྭྲ། ཆོས་སྡ་ེདགོན་པ་ཁག་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་
རྱིམ་པའྱི་ཟུར་བཙུགས་གནང་ས་ེཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ བར་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ནང་བདོ་དནོ་བདནེ་པའྱི་གོ་རྟགོས་གསལ་པ་ོབུང་ས་ེརྒྱབ་སོྐྱར་རྱིམ་པར་བུང་བ་མ་ཟད། 
བདོ་ཀྱི ་ར་ཆེའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་་གཞུང་གོམས་གཤྱིས་མྱི ་རྱིགས་དང་བཅས་སུང་སོྐྱབ་གུྲབ་
འབས་ལེགས་ཐོན་དང་། འབུང་འགུར་བདོ་དནོ་བདནེ་གསལ་གྱིས་མཚོན་གོང་གསལ་
ལས་དནོ་རྣམས་སྔར་ལྷག་མདུན་བསོྐྱད་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་གནང་རུྒྱའྱི་དམ་བཅའ་
བརྟན་བཟུང་གནང་ཡོད།

 ད་ེལྟར་བདོ་གངས་ཅན་གྱི ་ཞྱིང་ད་ུཡ་ང་བའྱི་ཉམས་རུད་ཅྱིག་འདྱི་ལྟར་གླ་ོབུར་ད་ུ
བུང་བས་ང་ཚོས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཏེ་རང་ཡུལ་དུ་བདེ་
སྐྱྱིད་ཀྱི ་འཚོ་བ་ལོངས་སུ་སོྤད་པའྱི་གོ་སྐབས་མེད་པར་གཞན་ཡུལ་ད་ུའཚོ་སྡདོ་མྱི ་བེད་ཀ་
མེད་བུང་ཞྱིང་གཞན་ཡུལ་དུ་འཚོ་སྐབས་གཞྱིས་ཆཊ་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། 
ལམ་བར་དུ་ལྟགོས་སྐམོ་གྱི ་དཀའ་ངལ་མ་ཟད། ཐ་ན་ཚེ་སོག་ཤོར་བའང་མང་པོ་བུང་
ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༦༠ བར་མྱི ་ས་མེ་རྱིར་འབོར་བའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་
ཁོད་ནས་ཚ་བ་དང་ནད་སོགས་ཀྱིས་མནར་ཏ་ེབུ་ཕུྲག་གྲངས་ ༡༦༧ དང་མྱི ་རན་པ་ ༦༥ 
ལྷག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི ་བུང་རྱི མ་རེ་རེ་བཞྱིན་བཙལ་
འཚོལ་བས་ན་བརོད་ཀྱིས་མྱི ་ལངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་མོད། འདྱི་ག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་ནས་མྱི ་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་སུང་བརྱི ་དང་སབས་
བསུན་ཏ།ེ རྒྱ་གར་དང་། འབུག བལ་ཡུལ་སོགས་སུ་གནས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་
ལོ་རུྒྱས་ཁག་ཕོགས་བསྒྱིགས་བས་ཏ་ེམ་འོངས་གཞོན་སེྐྱས་ཚོས་མཁེན་རྟགོས་དང་རུྒྱས་
མངའ་ཡོང་ཆེད་འགོད་འབུལ་ཞུས།



( xvii )

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ།

ད་ལན་གྱི ་ལོ་རུྒྱས་ཕོགས་བསྒྱིགས་རོབ་ཙམ་བུང་བ་དརེ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཁག་ནས་
དྭང་བས་ཀུན་བསླངས་ཀྱིས་ལོ་རུྒྱས་བསྡུ་རུབ་དང་མོང་རུྒྱས་ཅན་རྣམས་ལ་བཅར་འདྲྱི། 
ས་གནས་ནས་ལོ་རུྒྱས་གང་ཕུལ་བ་ད་ེདག་ལ་གཞྱི ་ར་བཅོལ་ཏེ་ད་ོཁུར་ཆེན་པསོ་ཕོགས་
སྒྱིག་གནང་མཁན་སྒ་ོམང་སྐལ་བཟང་ར་ོརེ་ལགས་དང་། ཤ་བང་བླ་ོབཟང་བསན་པ་
ལགས། ས་མདའ་བསམ་དཀྱིལ་དབང་རྒྱལ་ལགས། ཞུ་སྒྱིག་པ་བམས་པ་བསན་འཛྱི ན་
ལགས་དང་། བསན་འཛྱི ན་དོན་ཡོད་ལགས། པར་དང་ཡྱི ག་ཆ་ཕོགས་སྒྱིག་བེད་པོ་
འབལེ་ཡོད་འཛྱི ན་གཞྱིས་ཚན་འགན་ཚེ་རྱིང་སབོས་རྒྱལ་ལགས་དང་། ནརོ་འཛྱི ན་ལྷ་མོ་
ལགས། ཀམ་པུ་ཊར་བུས་འགོད་པ་ལྷག་ཆུང་ཚེ་རྱི ང་ལགས་གཙོས་ལོ་རུྒྱས་ཕོགས་
བསྒྱིགས་དབེ་ཕྲངེ་གསུམ་པརོ་དངོས་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་
གནང་མཁན་མཆྱི ས་སོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཡྱི ག་
སོྐྱན་དང་འགལ་ནརོ་ཅྱི ་རྱིགས་ལ་རྒྱ་ཆེའྱི་ཀླགོ་པ་པ་ོརྣམས་ནས་དགེ་འདནོ་ཡོ་བསང་གྱི ་
བཀའ་སླབོ་གནང་སོྐྱང་ཡོང་བའྱི་རེ་འདུན་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

   མཐའ་དོན་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདེའྱི ་དེད་དཔོན་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་རྱིས་མེད་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གྱི ་སེྐྱས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་
བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་ཐུགས་བཞེད་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལུྷན་འགུྲབ་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་
འདུན་དང་བཅས་བཙན་བོལ་བདོ་གཞུང་ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་དངོས་གུྲབ་ར་ོརེས་བདོ་རྒྱལ་
ལོ་ ༢༡༣༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་བྱིས་པ་དགེ་བར་
གུར་ཅྱིག། །།
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ལྷ་ོཕོགས་གཞིས་སིྤ་ལས་ཁུངས།     1

༄༅། །ཨྗོཾ ་སྭ་སྟྱི།  

མཐའ་བྲལ་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་དང་མཉམ་འཇུག་རྒྱལ་ཀུན་བརྩེ་ཆྩེན་ག་བུར་རྡུལ།།
མཚན་དཔྩེའི་དཀིལ་འཁྱོར་རབ་ཏུ་ཟླུམ་པའི་གཞན་ཕན་འཕིན་ལས་འྱོད་དཀར་འབུམ། །

སིད་ཞིའི་ཁམས་ན་བླ་རྩེར་བྲྩེས་པས་ས་གསུམ་མུན་པ་ཀུན་སྩེལ་བ།། 
ངས་ཅན་མགྱོན་གཅིག་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བདུད་རིའི་ཟླ་བ་གཙུག་ཏུ་བསྟྩེན།།

འཁྱོར་འདས་ཀུན་གི་བདྩེ་བ་དམ་པའི་མཛོད།།
གཞན་ཕན་བྱམས་བརྩེའི་མྩེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་འཛུམ།།

འཇིག་རྩེན་མྱ་ངན་མྩེད་པའི་དཔལ་ཡྱོན་དུ།།
ལྷུག་པར་བཞད་པས་འགྱོ་ཀུན་བདྩེ་གྱུར་ཅིག།

བཙན་བྱྱོལ་འབྱྱོར་བའི་མི་ལྱོ་བཅུ་ཕག་ལྔ།།
འཁྱོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརི་དང་འབྲྩེལ་བའི།།
གཞིས་ཆགས་ལྔ་བཅུ་ང་བཞིའི་བྱུང་རིམ་གི།།

ལྱོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས་ཕྱོགས་བསྩེབས་འགྱོད་པར་བྱ།།

གངས་ལྱོངས་བསྟན་དང་འགྱོ་བའི་མ་འྱོངས་སླད།།
ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏྩེ།།

འདི་ནས་དགྩེ་བའི་བྱ་བ་གང་བརམས་པར།།
སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀིས་ཤིས་པའི་དངྱོས་ཀུན་སྱོལ།།

ཅྩེས་སྐྱབས་ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་བདྩེ་ལྩེགས་སུ་བྱྩེད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྱོན་
ལྡན་ཚངས་དབྱངས་སྤིན་གི་རྔ་སྒྲ་གསང་མཐྱོར་འཁྱོལ་བའི་སྐབས་དབྱྩེ་བ་སྱོན་དུ་བཏང་སྟྩེ་
སྐབས་དྱོན་གྩེང་བར་བྱ་བ་ནི།
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༡༽   ལྷྗོ་ཕྗོགས་གཞྱིས་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ།

བདོ་གངས་ལྗངོས་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ལྡན་གྱི ་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོ་
ནས་བཟུང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འབུ་ཆེས་ཆུང་
ཟོས་ཀྱི ་དཔེ་ལྟར་དྲག་པོས་བཙན་བཟུང་བས་ཏེ་སྔར་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་བུང་མ་མོང་
བའྱི ་གོད་ཆགས་ཆེན་པོས་བསན་སྱིད་མྱི ་རྱི གས་དང་བཅས་པའྱི་གནས་སངས་
གཉན་འཕྲང་ཉག་ཕྲར་གར་བའྱི་སྐབས་སུ་ྋགོང་ས་ལྷ་མྱི འྱི་རྣམ་འདྲནེ་ྋསྐྱབས་
མགོན་ྋརྒྱལ་བའྱི ་དབང་པོ་མཆོག་ནས་སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཕྲག་ལུྷར་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱ་
གར་དུ་བཙན་བོལ་ྋཞབས་སོར་བཀོད་དེ་བོད་ཀྱི ་བསན་སྱིད་བཅས་པ་སླར་
གསོ་དང་། བདནེ་དནོ་མཐའ་འཁོངས་མ་ཟད། འགྲོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཡོངས་ལའང་
བམས་བརེ་ཞྱི ་བདའེྱི ་ཁོར་ཡུག་སུྐན་ཐབས་སོགས་རླབས་ཆེན་ཐུགས་བསེྐྱད་ཀྱི ་
མཛད་འཕྲྱིན་བཟང་པའོྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལས་བཙན་བོལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཁ་འཐོར་ད་ུ
གནས་མ་དགོས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཟུར་འཛུགས་གནང་རུྒྱའྱི ་རླབས་ཆེན་གྱི ་
དགོངས་གཞྱི ་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་གཉྱིས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་པ་ལྟར་རྒྱ་
གར་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་ཀང་དགོངས་བཞེས་མཐུན་འགུར་བཟང་པ་ོགནང་བ་
བཅས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི་མངའ་ཁོངས་མའྱི་སོར་རོྫང་འོག་ཏུ་ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༦༠ ཕྱི ་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་སྐྱབས་བཅོལ་གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མ་སྦལེ་
ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུྲབ་གླྱིང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་ 
༡༩༦༦ ལོའྱི་ཟླ་ ༡༡ པར་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་དང་། ༡༩༦༩ ལོ་ཟླ་ ༡ པརོ་
བད་ེསྐྱྱིད་སླར་གསོ། ༡༩༧༡ ཟླ་ ༩ པར་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་། ༡༩༧༤ ཟླ་ 
༤ པར་ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་བཅས་གཞྱིས་ཆགས་ལྔ་སྔ་རེས་སུ་གསར་
འཛུགས་གནང་བའྱི ་ཐོག་སྦངེ་ལོར་དུ་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་སྤྱི ་ལས་ཁུངས་གསར་
འཛུགས་གནང་བའྱི་གནས་སངས་གཤམ་གསལ།



ལྷ་ོཕོགས་གཞིས་སིྤ་ལས་ཁུངས།     3

༢༽ སེང་ལྗོར་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཆགས་བབ་གནས་
སྟངས། 

སྦངེ་ལོར་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་ནྱི་ཀར་ན་ཀ་་ཀའྱི་མངའ་སྡའེྱི ་རྒྱལ་ས་རུ་
ཆགས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀར་ ༡༠༠༠ དང་གནམ་
གཤྱིས་ཚ་ཚད་ཆ་སྙམོས་སེན་ཀྱི་གྷྱི་རེཌ་ ༣༣ དང་། གྲང་ཚད་སེན་ཀྱི་གྷྱི་རེཌ་ 
༢༣ བཅས་ཡྱི ན།    

 ཕྱི ་ལོ ༡༩༨༧ ལོའྱི་གོང་སྦངེ་ལོར་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆེད་
འཛུགས་གནང་བའྱི ་ལས་ཁུངས་དམྱི གས་བསལ་མེད་ནའང་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི ་
རུམ་གདན་འཐག་ལས་ཀྱི ་ཐོན་སེྐྱད་ཕྱིར་ཚོང་ལས་ཁུངས་ཀོན་ཊག་ཅེས་པ་ཞྱིག 
༡༩༨༤ ལོ་མཚམས་ནས་རོགས་ཚོགས་མ་ར་ཊས་མཐུན་རེྐན་སྦར་བའྱི་སངས་
འཛྱི ན་འོག་རུམ་གདན་ཐོན་སེྐྱད་ཚོང་བསུྒར་གྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དང་། ཁ་
འཐོར་དུ་གནས་པའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི ་བདེ་དོན་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་འགན་འཛྱི ན་དང་
པོ་ཀྱི་ཀྱི་ཁང་གསར་ཚུལ་ཁྱིམས་བསན་འཛྱི ན་དང་། གཉྱིས་པ་བམས་པ་རྣམ་
རྒྱལ་གཉྱིས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་ཡོད། འོན་ཀང་གོང་གསལ་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་གྱིས་
རུམ་གདན་ཕྱིར་ཚོང་ཐོག་དེ་ཙམ་གྱི ་ནུས་པ་ཐོན་མེད་པ་དང་། རང་གཞུང་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ནས་ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི ་རུམ་
གདན་ཐོན་སེྐྱད་ཡོངས་རོྫགས་སུྤས་ཚོང་བེད་དགོས་པའྱི ་རེ་བསྐུལ་གནང་བ་
སོགས་འཕྲལ་ཕུགས་གནས་སངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀོན་ཊག་ཕྱིར་ཚོང་ལས་
ཁུངས་ཕྱིར་བསྡུ་བས་ཏེ་ཀོན་ཏྲག་ཕྱིར་ཚོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དངུལ་དངོས་ཇྱི ་
ཡོད་དཔལ་འབོར་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ལ་རྱིས་སོྤད་བེད་རུྒྱའྱི ་སྐ ོར་ས་གནས་
གཞྱིས་ཁག་སོ་སོའྱི ་འགོ་འཛྱི ན་ལྔ་དང་མཉམ་འབེལ་དུྲང་ཆེ་ལྔ་བཅས་ཀྱི ་ཐག་
གཅོད་ཐོག་ནང་སྱིད་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ནས་ཀང་མོས་
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མཐུན་དང་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ས།ེ ༡༩༨༤ ལོར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་
ལས་བེད་རན་དུྲང་དོན་གུྲབ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཚོང་འབལེ་འགན་འཛྱི ན་དང་
སྦངེ་ལོར་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་ལྕགོས་སུ་བསྐ་ོགཞག་སྩལ་བ་ལྟར་ཁོང་གྱིས་ 
༡༩༨༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ བར་འགན་འཁུར་བ་དང་། ༡༩༨༧ ལོའྱི་ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་བལ་ཡུལ་རྨ་བ་ཚོང་ལས་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་དུ་གནས་སྤ་ོབསྐ་ོ
གཞག་གནང་སབས་སྐབས་དེར་ཚབ་གསར་རྱིས་སོྤད་བེད་ཡུལ་གྱི ་འགན་
འཛྱི ན་གསར་བསྐ་ོབེད་མ་ཐུབ་རེྐན་དརེ་ཡོད་ལས་བེད་བུ་མོ་བསན་འཛྱི ན་ཆུང་
སྐྱྱིད་ལགས་སུ་རྱིས་སོྤད་བས་ཡོད།

 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་དུ་བཙན་བོལ་བོད་མྱི ་སེར་སྐྱ་ཧ་ཅང་མང་པོ་
ཞྱི ག་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱི ་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་
གསུམ་གྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་དང་། བཙན་བོལ་
གཞུང་། ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་བཅས་ལ་འབལེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
ལྷ་ོཕོཊ་གྲོང་ཁེར་ཁག་ནང་གྱི ་བདོ་མྱི འྱི ་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཁོམ་སའྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་ཀྱི ་འབལེ་མཐུད་བེད་ཡུལ་བཅས་ཀྱི ་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཟུར་འཛུགས་
དགོས་གལ་དུ་གཟྱིགས་པ་བཞྱིན། ༡༩༨༧ ལོའྱི་ཟླ་ ༤ ནང་ལུགས་ཟུང་བསམ་
འགུྲབ་གླྱིང་གྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་བཀ་ཤྱིས་ནརོ་བུ་དང་མཉམ་འབལེ་དུྲང་ཆེ་
པད་མ་བད་ེལེགས། མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་གྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྒྱལ་མཚན་
ཆོས་ལྡན་དང་མཉམ་འབལེ་དུྲང་ཆེ་འཕྲྱིན་ལས་འོད་ཟེར། ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་
གླྱིང་གྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྣམ་རྒྱལ་ར་ོརེ་དང་མཉམ་འབལེ་དུྲང་ཆེ་འཇྱིགས་
མེད་འབུང་གནས། སྦལེ་ཀོབ་བདེ་སྐྱྱིད་སླར་གསོའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྣམ་
རྒྱལ་དབང་འདདུ་དང་། མཉམ་འབལེ་དུྲང་ཆེ་ཚུལ་ཁྱིམས་བཟང་པ།ོ ཧནོ་སུར་
རབ་རྒྱས་གླྱིང་གྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་དང་མཉམ་
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དུྲང་སྐལ་བཟང་གཡུལ་རྒྱལ་བཅས་མཉམ་འཛོམས་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་གྲོས་
འཆམ་བུང་དོན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་
གཅྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་བོད་མྱི ་རྣམས་ལ་ཡུལ་མྱི ་ལས་ལྷག་པའྱི་འཚོ་གོས་གནས་
མལ་དང་། ཕྱི ་ནང་གྱི ་ཤེས་ཡོན་སྦང་རུྒྱའྱི ་མཐུན་རེྐན་སོྦར་སོྤད། ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་སུང་སོྐྱབ། སྔར་སོལ་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོམྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱི ན་
བཅས་བ་རུྒྱར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་བད་ེདནོ་རྣམས་
ཐད་ཀར་རོགས་སོྐྱར་གནང་བའྱི ་ཐོག་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དབུ་
ཁྱིད་པའྱི་བཙན་བོལ་བདོ་གཞུང་གྱི ་བཀོད་བུས་སངས་འཛྱི ན་འོག་ནས་ས་གནས་
རེ་རེར་བདོ་གཞུང་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་རེ་རེ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ས་ེགཞྱིས་ཆགས་སྤྱི ་
ཡོངས་ཀྱི ་གནས་སངས་ཐོག་ལྟ་རྟགོ་སངས་འཛྱི ན་གནང་དང་གནང་མུས་ད་ེལྟར་
ཡང་། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་དང་ལྷག་པར་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཁག་ལྔ་ནྱི་
བདོ་མྱི ་བཙན་བོལ་བའྱི་མྱི ་འབརོ་གྱི ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ཙམ་ཟྱིན་པའྱི་ཧ་ཅང་གལ་
གནད་ཆེ་བའྱི་བདོ་མྱི འྱི ་བསྱི་གནས་ཤྱིག་ཡྱི ན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་ཐད་
ཀའྱི་རོགས་སོྐྱར་དང་ལྟ་རྟགོ་གནང་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་རྱིང་མྱི ན་མངའ་སྡ་ེསོ་སོའྱི་
གཞུང་ལ་འགན་བསྐུར་གནང་རུྒྱ་ཡྱི ན་པའྱི་བཀོད་ཁབ་ཕབེས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་
གཞྱིས་ཁག་སོ་སོའྱི ་འཐུང་ཆུ་དང་འཁོར་ལམ་ཉམས་གསོ་གནང་རུྒྱའྱི ་ལས་
འཆར་ཆེད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་མ་དངུལ་སྒརོ་འབུམ་ ༡༥༨་༥༤ བཀའ་
འཁོལ་གནང་དནོ་ལྟར་མ་དངུལ་དེ་དག་མངའ་སྡའེྱི ་གཞུང་སོ་སོས་སྔ་འདནོ་ཞུ་
ལེན་གྱིས་མ་དངུལ་བེད་སོྤད་བཏང་རེས་འབེལ་ཡོད་ནས་དག་མཆན་ཞུས་ཏེ་
རྱིས་ཞྱི བ་ཟྱིན་མཚམས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་མ་དངུལ་ཞུ་ལེན་བ་རུྒྱ་
སོགས་ཐད་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི་མངའ་སྡའེྱི ་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་ལ་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་
ཞུ་དགོས་སབས། གཞྱིས་ཁག་སོ་སོའྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྣམས་ཡང་ཡང་
མངའ་སྡེའྱི ་རྒྱལ་ས་སྦེང་ལོར་དུ་ཡོང་རུྒྱ་དཀའ་ངལ་དང་འགྲོ་གྲོན་ཆེ་ཞྱི ང་
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གཞྱིས་ཁག་ལྔ་མཉམ་བསྡུས་ཀྱི ་ལས་དནོ་བསུྒབ་རུྒྱ་ཡང་དཀའ་བ་སོགས་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དགོངས་ནས་སྦངེ་ལོར་ད་ུནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་
འཕྲལ་འཛུགས་ཡོང་བ་དང་། མྱི ་འགྲོའྱི ་ཐད་འགན་འཛྱི ན་དུྲང་ཆེའྱི ་གནས་
རྱིམ་ཅན་ཞྱིག་དང་ལས་བེད་རན་དུྲང་གཅྱིག་བཅས་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་བ་དང་། 
འགན་འཛྱི ན་ངོ་ལས་གཉྱིས་ཀྱི ་གླ་ཕོགས་རང་གཞུང་གྱི ་སྔནོ་རྱིས་ཁོངས་ནས་
དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་དང་། དེ་བྱིངས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལོ་འཁོར་འགྲོ་གྲོན་ཇྱི ་
སོང་གྱི ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐམ་པ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ས་ཞྱིང་ཁོན་འབརོ་ལ་ཆ་བགོས་
ཀྱིས་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རང་གཞུང་སྔནོ་རྱིས་ནས་བཀའ་
འཁོལ་གསོལ་སྩལ་ཡོང་བ་ཞེས་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་བརུྒྱད་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་
འབུལ་ཞུས་དོན་ལྟར་གང་ཅྱིའྱི ་གནས་སངས་ལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་བཀའ་
འཁོལ་གནང་བ་ལྟར་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི་མངའ་སྡའེྱི ་
རྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་དུ་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུ༺་གནང་བ་དང་། 
བསན་པ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་སྦེང་ལོར་ནང་སྱིད་སྐུ ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་གནང་། 
༡༩༩༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་སྐབས་དའེྱི་སྦངེ་ལོར་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་
ནས་སྦངེ་ལོར་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་ཅེས་པའྱི་ཁབ་ཚད་དང་འགན་དབང་ཁ་གསལ་
བཟོ་གནང་དགོས་སྐརོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་འབུལ་
ཞུས་དནོ་ལྟར་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་
ལས་ཁུངས་དེ་དག་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་སྤྱི ་ལས་ཁུངས་སུ་མྱི ང་བསུྒར་བ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་ཞུ་སྒ་ོལམ་སནོ་དནོ་ཚན་ ༤ ཅན་ཞྱིག་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།

༣༽ ལྷྗོ་ཕྗོགས་གཞྱིས་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
དང་འགན་དབང་ཇྱི་ཡྗོད་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན།
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༡།  གཞྱིས་ཁག་སོ་སོའྱི ་ཉྱིན་རེའྱི ་བེད་སྒ་ོས་གནས་སོ་སོས་སྔར་རུྒྱན་བཞྱིན་
འགན་ཁུར་བེད་རུྒྱ་ཡང་སྤྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཚགས་ཚུད་འབུང་
ཐབས་ལ་དོ་སྣང་དགོས་རུྒྱ་དང་། དེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཁག་སོ་སོའྱི ་གནས་
སངས་དང་འཚམས་པའྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བ་གོང་འཕེལ་ལས་གཞྱི ་
འཛུགས་སུྐན་གང་འོས་སྤལེ་ཐབས་འབད་བརོན་དགོས་རུྒྱའྱི་ཐོག་ལྷག་པར་
ཉམ་ཐག་འཚོ་ངལ་ཡོད་རྱི གས་ལ་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི ་དཀའ་སེལ་སླད་ཕན་
གྲོགས་ཐབས་ལམ་གང་འོས་འབད་བརོན་དགོས་རུྒྱ་དང་། དེ་མཚུངས་
སྐབས་བསུན་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི ་གཞུང་དང་། རང་གཞུང་། རོགས་
ཚོགས་ཁག་བཅས་པར་མཐུན་འགུར་འབལེ་མཐུད་ཞུ་འོས་དགོས་རུྒྱ།

༢།  གཞྱིས་ཆགས་མཉམ་འབལེ་ཁག་གྱི ་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་འབུང་ཐབས་
ལེགས་སྤལེ་ཉསེ་འགོག་གྱིས་མཐུན་འགུར་ལམ་སནོ་བ་དགོས་ཐོག་ས་
གནས་གཞུང་གྱིས་མཚོན་པའྱི ་འབེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་ནས་སོ་ནམ་ཞྱིང་
ལས་དང་འབལེ་ཆགས་ཐོབ་ཐང་དང་། གཟྱིགས་གསོལ་སོགས་ཞུ་འོས་
སྐབས་བསུན་ཞུ་སོན་ཐུབ་པའྱི་སླབོ་སནོ་མཐུན་འགུར་དགོས་རུྒྱ།

༣།  ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི ་མངའ་སྡའེྱི ་ནང་བོད་མྱི ་ཚོང་ལས་པ་འདུས་སྡདོ་ཡོད་
རྱི གས་ལ་ཁོམ་ས་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་ཕན་གྲོགས་ལྟ་རྟགོ་བ་རུྒྱ།

༤།  གོང་གསལ་དོན་ཚན་ནང་མྱི ་གསལ་བའྱི་ཞུ་སྒ་ོཅྱི ་མཆྱི ས་སྐབས་བསུན་
སོ་སོར་འཁུར་འགན་ཐག་གཅོད་དགོས་རུྒྱའྱི ་ཐོག་རང་གཞུང་བཀའ་
ཤག་དང་། ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི ་
བཀོད་མངགས་ཇྱི ་བུང་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ལག་ལེན་འགན་འཁུར་
དགོས་རུྒྱ།
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༤༽ སེང་ལྗོར་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷྗོ་ཕྗོགས་གཞྱིས་སྤྱི་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་གནས་སྟངས།

 ཐོག་མར་ ༡༩༨༧ ལོར་སྦངེ་ལོར་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་ཀྱི ་ལས་ཁུངས་ཆེད་འཛུགས་
གནང་རུྒྱར་རང་བདག་ས་ཁང་མེད་སབས་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་བཅས་པ་ 
༢༠༠༢ ལོ་བར་ཁང་གླ་ཁོ་ནར་བརྟནེ་ནས་སྡདོ་དགོས་བུང་བ། དེ་ཡང་ར་ས་
བོད་ཁྱིམ་མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་ཉལ་ཁང་དང་ལྷ་ོསྤྱིའྱི ་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ལོ་མང་རྱི ང་
ཁང་གླ་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་མཉམ་དུ་གནས་སྡདོ་བེད་དགོས་བུང་བར་སྐབས་
དེར་ཁང་གླའྱི ་འགུར་རྟནེ་སྒརོ་འབུམ་ལྔ་ཁང་བདག་ལ་སོྤད་དགོས་པ། ལྷ་ོསྤྱི ་
ལས་ཁུངས་ལ་སྒརོ་འབུམ་ལྔ་འདོན་རུྒྱ་མེད་སབས་མཉམ་འབེལ་ཁག་རེ་ནས་
སྒརོ་འབུམ་རེ་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁང་གླའྱི ་འགུར་རྟེན་དུ་སྔ་གཡར་བས་ཏེ་
གོང་གསལ་དངུལ་འབབ་ལ་ལོ་རེ་སེྐྱད་ཁ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་རེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནས་སོྤད་རུྒྱ་གནང་ཡོད། ལོ་ད་ེདག་རྱིང་གཅྱིག་ནས་འགྲོ་གྲོན་ཆེ་བ་དང་གཉྱིས་
ནས་ཁང་བདག་གྱིས་ཡང་ཡང་སུན་གཙེར་བེད་པ་སོགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་དུ་
མ་ཞྱིག་བུང་བ་ནམ་རྱིང་སུྒང་གྱིས་འཁོལ་ཐབས་མེད་པར་བརྟནེ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༤ 
ལོར་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་བཅས་པ་རང་བདག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི ་འབད་
བརོན་ལན་མང་བས་པའྱི་ཁོངས་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རེ་བསྐུལ་བས་དནོ་ལྟར་
ལྷོ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔས་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་སྤྱི ་ལས་ཁང་གྱི ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་
གསར་རྒྱག་ཆེད་ས་ཁང་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་རུྒྱར་མཉམ་འབེལ་རེ་ནས་སྒརོ་
འབུམ་ལྔ་རེ་མ་འཛུགས་བ་རུྒྱར་གྲོས་མཐུན་གྱིས་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད། གོང་
གསལ་ལས་གཞྱི འྱི ་ཆེད་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི ་མ་ར་གཞྱི ་རར་བཞག་སེ་དེ་
འཕྲསོ་མ་དངུལ་དགོས་རྱིགས་རོགས་རམ་འབདོ་སྐུལ་རྱིམ་པར་བས་ཀང་དནོ་
འབས་ཇྱི ་བཞྱིན་མ་བུང་བར་བརྟནེ་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་གཞུང་གྱི ་
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ལས་ཁུངས་མ་ལག་གྱི ་ལས་འཆར་ཐད་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་འབེལ་མོལ་
གནང་བ་ལྟར། ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་
ནང་ཡོད་པའྱི ་བོད་མྱི འྱི ་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕེབས་རུྒྱ་གཏན་
ཁེལ་བ་ལྟར། ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་ཟུང་དུྲང་
ཞྱིག་ཆེད་གཏངོ་གནང་ས་ེལྷ་ོགཞྱིས་སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་ཕབེས་སྐབས་སྦངེ་ལོར་ནང་
བོད་རྱི གས་ན་གཞོན་མཐོ་སླབོ་སོྐྱད་མཁན་ཚོའྱི ་ཉལ་ཁང་གྱི ་དཀའ་ངལ་དང་། 
ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གྱི ་དངོས་འབེལ་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཡོ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་ལ་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱིས་སྙན་སེང་འཆར་འབུལ་ཞུས་
དནོ་ལྟར་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་བརུྒྱད་ཡོ་རོབ་སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་སྒརོ་འབུམ་ 
༡༠༥ ཙམ་རོགས་རམ་གནང་སོན་བུང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ར་ས་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་
སྡེའྱི ་དབུ་འཛྱི ན་ལྷ་སྐུ་རེ་བཙུན་པད་མ་མཆོག་གྱིས་དམྱི གས་བསལ་དགོངས་
བཞེས་གནང་བ་བཅས་ཀྱི ་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ཆ་སྦ ེང་ལོར་དུ་རང་
རྱི གས་ན་གཞོན་མཐོ་སླབོ་ཏུ་འགྲོ་མཁན་ཚོའྱི ་འཕྲལ་ཕུགས་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཆེད་ན་གཞོན་ཕ་ོམོ་མྱི ་གྲངས་ ༢༦༠ གནས་སྡདོ་བེད་པའྱི་རང་བདག་ཉལ་ཁང་
དང་། ཚོགས་ཁང་སོགས་དགོས་མཁོའྱི ་ཆ་རེྐན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསར་
རྒྱག་བ་རུྒྱའྱི་ས་ཆ་ཕྱི་ཀྱི་གུྲ་བཞྱི ་མ་གྲངས་ ༣༧༠༠༠ ཞྱིག་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་
བ་དའེྱི ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཕུྲ་གུ་གྲངས་ ༢༦༠ ལྷག་ཙམ་ཤོང་བའྱི་ཐོག་བརེགས་
གསུམ་ཅན་གྱི ་ཉལ་ཁང་ཁག་གཉྱིས་དང་། ཚོ༺་ཁང་། ཐབ་ཚང་བཅས་དང་། 
གཅྱིག་ལ་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་སྤྱིའྱི་ལས་ཁུངས་དང་། ལས་ཤག མགྲོན་ཁང་། ད་ེ
བཞྱི ན་ཚོགས་ཁང་བཅས་པའྱི ་ཁང་པ་ཐོག་བརེགས་གསུམ་ཅན་ཞྱིག་བཅས་
ལེགས་པར་གུྲབ་ས་ེཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ཕྱི ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཁང་པ་གསར་པའྱི་
ནང་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་སྤསོ་ཡོད།
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༥༽ ལྷྗོ་ཕྗོགས་གཞྱིས་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྗོ་རེའྱི་འགྗོ་གྗོན་གནས་
སྟངས།

༡།  ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་མཉམ་འབལེ་དུྲང་ཆེ་ཁག་
བཅས་མཉམའཛོམས་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་སྦངེ་ལོར་དུ་སྦངེ་ལོར་ནང་སྱིད་
སྐུ་ཚབ་ཆེད་འཛུགས་དགོས་ལུགས་དང་འགྲོ་གྲོན་ཐད་ལྷ་ོསྤྱི ་ངོ་ལས་
གཉྱིས་ཀྱི ་གླ་ཕགོས་ཕུད་ད་ེའཕྲསོ་ལོ་འཁོར་འགྲོ་གྲོན་ཇྱི ་སོང་གྱི ་བརྒྱ་ཆ་ 
༥༠ གཞྱིས་ཆགས་ལྔ་ནས་བསྡུ་ལེན་ཞུ་རུྒྱའྱི ་ཁས་ལེན་བས་དོན་ལྟར་ 
༡༩༨༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ནས་ ༡༩༩༤ བར་ལྷ་ོསྤྱི ་དང་གཞྱིས་ཁག་
ལྔའྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་མཉམ་འབེལ་དུྲང་ཆེ་ཚང་མ་མཉམ་
འཛོམས་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་གྲོས་ཆོད་བུང་དནོ་དུ་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་ནས་
རོགས་རམ་ཁོན་ཆེ་ཙམ་འཚོལ་ཐུབ་ཐབས་བས་ཏེ་དངུལ་འབོར་ནས་
ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལོ་རེའྱི་རུྒྱན་གྲོན་ཆེད་ལས་འཆར་དང་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་
གནས་སངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི ་བརྒྱ་ཆ་འོས་འཚམས་གཅོག་འཐེན་བ་
རུྒྱ་དང་། སྔ་འཕྲསོ་རྱི ང་མྱི ་མང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་ལེན་མྱི ་དགོས་པའྱི་
གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད། 

༢།  ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ངོ་ལས་རྣམས་ཀྱིས་འབད་པ་ཆེ་བསེྐྱད་བས་འབས་
སུ་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་ལ་རང་བདག་མ་དངུལ་གང་འཚམས་གསོག་སུྒབ་
ཐུབ་པ་བུང་པར་བརྟནེ་རང་གཞུང་ནས་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་
ཕེད་འབབ་གནང་མུས་ད་ེདག་ཞུ་ལེན་མ་དགོས་པར་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི ་མ་དངུལ་དངུལ་ཁང་དུ་བཅོལ་འཇོག་གྱི ་སེྐྱད་འབབ་དང་དེ་མྱི ན་
ཡོང་འབབ་ཙག་ཙྱི ག་བཅས་ནས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་དང་གཏོང་མུས་སུ་
ཡོད། ལྷ་ོསྤྱིའྱི ་གླ་ཕོཊ་ལས་གཞན་ལས་བེད་ཀྱི ་གླ་ཕོགས་བཅས་པའྱི ་
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འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གཏངོ་མུས་ཡྱི ན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་འདྱི་ལས་སུ་གཞུང་བསྐསོ་ལྷ་ོསྤྱི ་དང་། ལས་དུྲང་ལས་དོ་གཅྱིག 
ལས་བ་ཁ་ལོ་བ་གཅྱིག རང་ཁོངས་ལས་བེད་རྒྱ་གར་འབལེ་མཐུད་པ་
གཅྱིག རྱིས་པ་གཅྱིག ཡྱི ག་གད་པ་གཅྱིག མ་བན་གཅྱིག་བཅས་ལས་
བེད་མྱི ་གྲངས་ ༧ ཡོད།

༦༽ སེང་ལྗོར་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་བམ་ལྷྗོ་ཕྗོགས་གཞྱིས་སྤྱི་རྱིམ་ཕེབས་
ཀྱི་མཚན་གཞུང་འགྗོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།

ཨང་།   མཚན། ལས་ཡུན།        
༡། བསན་པ་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༨༧།༠༨།༠༤ ནས་ ༡༩༩༡།༠༡།༢༨
༢། ཚེ་རྱིང་དབང་རྒྱལ། ༡༩༩༡།༠༡།༢༩ ནས་ ༡༩༩༣།༠༦།༢༩  
༣། འཇྱིགས་མེད་འབུང་གནས། ༡༩༩༣།༠༦།༣༠ ནས་ ༡༩༩༥།༩།༡༢
༤། བསན་པ་བསམ་མཁར། ༡༩༩༥།༠༩།༡༣ ནས་ ༡༩༩༨།༠༣།༠༦
༥། ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། ༡༩༩༨།༠༣།༠༧ ནས་ ༢༠༠༠།༠༩།༢༢
༦། དངོས་གུྲབ་ར་ོརེ། ༢༠༠༠།༠༩།༢༣ ནས་ ༢༠༠༥།༠༡།༡༨
༧། འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ༢༠༠༥།༠༡།༡༩ ནས་ ༢༠༠༧།༡༠།༠༦
༨། བཀྱིས་དབང་འདུས། ༢༠༠༧།༡༠།༠༧ ནས་ ༢༠༠༧།༡༢།༠༩
༩། མདའ་ཟུར་ཀུན་དགའ་ར་ོརེ།     ༢༠༠༧།༡༢།༡༠ ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།

༧༽ ས་གནས་སུ་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།

༡།  སྦངེ་ལོར་བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཡན་ལག་ཁང་།
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 དང་པ།ོ སྨན་ཁང་གྱི ་སྐརོ།

 སྦངེ་ལོར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཐོག་མར་ ༡༩༨༩ ལོ་ནས་
བཟུང་སྨན་པ་ར་ོརེ་རབ་བརྟན་ལགས་ལྷ་ོགཞྱིས་སྦལེ་ཀོབ་ཡན་ལག་སྨན་
རྱིས་ཁང་ནས་རྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་ཕོགས་སུ་ཟླ་རེ་བཞྱིན་བསྐརོ་བསོྐྱད་
སྨན་བཅོས་སུ་ཕེབས་སྐབས་སྨན་བཅོས་དང་འབལེ་མཇལ་འཕྲད་བུང་
བའྱི ་སྐུ་ཞབས་བྷ་གེ་རྱི ་ཡ་ལགས་ཀྱི ་བཟོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་འོག་སྦྱིན་
བདག་གནང་འགོ་ཚུགས། ད་ེཡང་སྦངེ་ལོར་གྲོང་ཁེར་ས་ཁོངས Ma-
halakshmi Layout ཞེས་པར་ ༡༩༩༡ ཕྱི ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ 
Subash Bagaria མཆོག་གྱི ་ཤེས་ཡོན་ཡྱི ད་ཆེས་དགེ་རའྱི་ཐོག་སྨན་
ཁང་དང་ལས་ཤག་བཅས་པ་དབུ་འབེད་མཛད་སྒ་ོབསྐྱངས། སྨན་ཁང་
རང་བདག་མ་ཡྱི ན་ནའང་ཇྱི ་སྱིད་ནམ་གནས་སམ་ནམ་མཁོའྱི་བར་བདེ་
སོྤད་ནར་གཏངོ་རྱིན་མེད་མཐུན་འགུར་ཆ་ཚང་གནང་རུྒྱའྱི་ཞལ་བཞེས་
ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་བུང་འདུག ཕོགས་མཚུངས་ད་ཡོད་སྨན་
ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཇྱི ་ལྟར་གསོལ་འདེབས་སྔནོ་སོང་བཞྱིན་ ༡༩༩༧ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་
དབུ་འབེད་མཛད་སྒ་ོདང་རབ་གནས་ཐུགས་སྨནོ་བཀའ་དྲྱིན་སྩལ་བ་
དང་། གོང་གསལ་སྦྱིན་བདག་ནས་སྦངེ་ལོར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་མཇུག་
སོྐྱང་གྱི ་མཐུན་རེྐན་སྦྱིན་བདག་ཙམ་མ་ཟད་ད་བར་རང་གཞུང་སྨན་
རྱིས་ཁང་དུ་འབས་ནད་ཀན་སར་དང་། གཅྱིན་སྙྱི་མངར་ནད་ཕྱི ་
ལུགས་ཟུང་འབེལ་གྱི ་ནད་བཅོས་ཉམས་ཞྱི བ་བཅས་པར་འགྲོ་སོང་
མཐུན་འགུར་སྔ་ཕྱི ་བསྡམོས་སྒརོ་འབུམ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་རོགས་རམ་གནང་
ཟྱིན་པ་དང་། ད་ེསྔ་སྦྱིན་བདག་ཁོང་ར་སར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཇལ་



ལྷ་ོཕོགས་གཞིས་སིྤ་ལས་ཁུངས།     13

བཅར་དང་ཆབས་ཅྱིག་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་སོགས་ངོ་
འཕྲད་བཀའ་བསྡུར་གནང་ས་ེམ་འོངས་པར་ཕྱི ་ལུགས་དང་ཟུང་འབལེ་
གྱིས་ནད་བཅོས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི ་ལས་དོན་འཆར་གཞྱི ་ཚད་ལྡན་ཁག་གྱི ་
འགྲོ་སོང་ཐོག་མཐུན་རེྐན་ཇྱི ་དགོས་སྦྱིན་བདག་ནས་གང་ཐུབ་དགོངས་
བཞེས་གནང་རུྒྱའྱི་ཞལ་བཞེས་བཟང་པ་ོགནང་འདུག

 གཉྱིས་པ། སྨན་ལས་སྐརོ།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༡ ཕྱི ་ཟླ་ ༦ ནས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་སྨན་པ་ ༢ དང་། 
སྨན་སོྤད་ ༡ རྱིས་པ་ ༡ མ་བན་ ༡ བཅས་སྨན་ལས་བསྡམོས་ལས་
བེད་ལྔས་འགོ་འཛུགས་བས་ཏེ་དེང་སྐབས་བརྟག་དཔྱད་སྨན་པ་ ༣ 
དང་། ཉམས་གསོག་སྨན་པ་ ༢ ལས་དུྲང་ ༡ ཉམས་ཞྱིབ་ཕག་རོགས་ 
༡ སྨན་སོྤད་ ༣ རྱིས་པ་ ༡ སྣ་ེལེན་པ་ ༡ མ་བན་དང་གད་པ་བཅས་
ལས་བེད་ ༡༥ འདུག

 གསུམ་པ། སྨན་བཅོས་སྐརོ།

 སྤྱིར་སྦངེ་ལོར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་འདྱིར་ནད་པ་བསནེ་གཏུགས་བེད་
མཁན་མང་ཆེ་བ་ས་གནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་དང་ཉེ་འཁོར་མངའ་སྡེ་
ཁག་གྱི ་ཡུལ་མྱི ། བལ་གོས་ཚོང་གཉརེ་བདོ་མྱི ་དང་སླབོ་ཕུྲག ཕྱི ་རྒྱལ་
ཡུལ་སྐརོ་སོྤ་འཆམ་པ་བཅས་ཆ་སྙམོས་ཉྱིན་རེར་ནད་པ་གྲངས་ ༦༠ 
ལྷག་ཙམ་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད།

  ནད་གཞྱི ་མང་ཆེ་བ་ནྱི ་མྱི ་འཕྲོད་པའྱི ་དབུགས་གསོག་གློ་ནད་
དང་། གུྲམ་བུ་ར་དཀར། ཕ་ོརུླང་རེྐད་ཚྱི གས་ནད་གཅོང་། གཅྱིན་སྙྱི་
མངར་ནད། སྙྱིང་ནད་དང་ཁག་ཤེད། ད་ེབཞྱིན་འབས་ནད་ཀན་སར་
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དང་མོ་ནད་ཁག་ཚབས་རུླང་ཚབས་བཅས་པའྱི ་ནད་པའང་མྱི ་ཉུང་བ་
ཡོད་འདུག ར་བའྱི་རང་རེའྱི ་བོད་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་གསོ་རྱིག་
གཞུང་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་ནད་པར་ལྟ་རག་འདྲྱི་གསུམ་གཙོ་བའོྱི་ཐོག་
དེང་དུས་ཚན་རྱིགས་བརྟག་དཔྱད་ལམ་ནས་ཐོན་པའྱི་གླགོ་དཔར་འདྲ་
མྱི ན་དང་ཁག་དང་གཅྱིན་པ་སོགས་ཀྱི ་བརྟག་དཔྱད་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་
གཙོ་བོ་ནད་གཞྱི ་གཏན་ལ་ཕབས་ཤྱི ང་དེར་ཕན་པའྱི ་སྨན་རྱི ལ་དང་། 
ཕྱི ་དཔྱད་གཏར་བསེག གསེར་ཁབ། ཏལེ་བ། ཟངས་བུམ་དང་། ཤེལ་
བུམ་སྐམ་ཁབ་སོགས་སྨན་དཔྱད་ཟུང་འབེལ་ལག་བསར་བེད་བཞྱིན་
ཡོད།

 བཞྱི ་པ། སྨན་བཅོས་བསྐརོ་བསོྐྱད།

 ལོ་ཤས་སྔནོ་ནས་འདྱི་གའྱི་ཉ་ེའཁོར་མངའ་སྡ་ེགྲོང་ཁེར་ཁག་གྱི ་ནད་པ་
དང་སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་ཇྱི ་ལྟར་འབདོ་བསྐུལ་ནན་
ཏན་ཞུས་པ་ལྟར། འདྱི་ནས་ཏ་མྱི ལ་ན་དུྲའྱི་རྒྱལ་ས་ Chennai and 
Auroville དང་ད་ེབཞྱིན་ཨན་ར་ར་མངའ་སྡའེྱི ་གྲོང་ཁེར་ Hyder-
abad བཅས་པར་སྦངེ་ལོར་ནས་སྨན་ལས་རེ་མོས་ཀྱི ་ཟླ་རེར་ཉྱིན་
གྲངས་གསུམ་རེ་སྨན་བཅོས་སྐརོ་བསོྐྱད་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་དོན་ཕན་ལྡན་
པ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ལྷག་པར་ Chennai & Hyderabad གྲོང་ཁེར་
གཉྱིས་ནང་འབས་ནད་ཀན་སར་གྱི ་ནད་པ་དང་གཅྱིན་སྙྱིས་ནད་གཞྱི ། 
གུྲམ་བུ་ར་དཀར་བཅས་པའྱི ་ནད་རྙྱིང་གཅོང་ཅན་མང་པོར་བོད་སྨན་
གྱིས་ཕན་ནུས་ཐོན་པར་བརྟནེ་ཁོང་ཚོ་མྱི ་ཚེ་གསར་པ་ཞྱིག་སེྐྱལ་འགོ་
ཚུགས་པའྱི ་དགའ་ཚོར་དང་བོད་སྨན་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་པའྱི ་
ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི ་ཡོད་འདུག 
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  དུས་ཚོད་སོགས་ཀྱི ་མ་འདང་བའྱི་རེྐན་གྱིས་མུ་མཐུད་ཟླ་རེར་
སྐརོ་བསོྐྱད་བེད་ཐབས་བལ་ཡང་ Thanjavur and Cochin སོགས་
གྲོང་ཁེར་ཁག་འགར་སྐརོ་བསོྐྱད་ཐེངས་རེ་ཟུང་བས་ཡོད། དམྱི གས་
བསལ་སྦངེ་ལོར་དང་ཅེ་ན་ཡྱི ། ཧ་ཡྱི ་དར་སྦད་བཅས་པར་ྋརྒྱལ་བའྱི་
འཁུངས་སྐར་དང་བོད་གཞུང་གྱི ་དུས་སནོ་ཆེ་ཁག་དང་བསུན་ནས་ས་
གནས་མྱི ་མང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་རྱི ན་མེད་ 
(Free Medical Camp) ཐོག་ནས་ཀང་གྲ་སྒྱིག་ཞབས་འདགེས་ཧུར་
ཐག་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

 ལྔ་པ།  ཉམས་ཞྱིབ་སྐརོ།

 དངེ་སྐབས་འབས་ནད་ཀན་སར་གཙོས་གཞན་ནད་གཞྱི ་ཆེ་ཁག་སོགས་
ལ་དམྱི གས་བཀར་གྱིས་ནད་བཅོས་ཉམས་ཞྱི བ་དབུས་ནས་བཀོད་
འདོམས་དམྱི གས་བསལ་གནང་བཞག་པ་གང་ཡང་མེད་ནའང་། 
འབས་ནད་སྤྱི ་དང་། གཅྱིན་སྙྱི་མངར་ནད། ཁག་ཚྱི ལ་ཆ་ཤས་མཐོ་བ། 
(Hyperlipidemia) རུླང་ཟད་ཀྱི ་ནད་གཞྱི ་ (Hyperlipidemia) འདྱི་
དག་ལ་སྨན་བཅོས་ཀྱིས་ཟྱིན་ཐོ་དང་བརྟག་དཔྱད་ཡྱི ག་ཆ་ཁག་རྣམས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཕག་རོགས་པ་བསན་ཆོས་ལགས་ནས་མ་འོངས་ནད་བཅོས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི ་ཆེད་དུ་བསྡུ་བཀོད་ཕོགས་བསྒྱིགས་ཡྱི ག་ཆ་གསོག་སུྒབ་
གནང་མུས་རེད།

༢།  ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་ན་གཞོན་རམ་འདགེས་སོྦང་བརར་ཁང་།

 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི ་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི་མངའ་སྡའེྱི ་རྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་གྱི ་ཉ་ེ
འཁྱིས་སུ་གནས་འཆའ་བའྱི་ནྱི་ལ་མང་གྷྷ་ལ་རང་གཞུང་དཔལ་འབོར་
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ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁབ་ཁོངས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༤།༢༤ ཡོད་པའྱི་ཐོག་ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༦༧་་་༡༩༦༨ ལོར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་ Pandit ཞེས་པས་ས་ཆ་སུྤས་
གཟྱིགས་ཀྱིས་དེའྱི ་ནང་བཟོ་གྭྲ་གསར་འཛུགས་དང་སྦྲགས་སྐྱབས་
བཅོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི ་གཞོན་སེྐྱས་ཚོར་ལག་ཤེས་སོྦང་བརར་དང་
ལས་ཀའྱི ་གོ་སྐབས་བསུྐན་ཏེ། རྱི མ་བཞྱིན་བཟོ་གྭྲ་ཡར་རྒྱས་ཟྱིན་
མཚམས་གཞུང་ལ་རྱིས་སོྤད་ཀྱི ་ལས་འཆར་འོག་ཀ་ཏ་ཡྱི ད་ཆེས་དགེ་
ར་ནས་དངུལ་སྒོར་འབུམ་གསུམ་ཞྱིག་བུན་གཡར་གྱིས་བཙུགས་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན་འདུག ཡུལ་མྱི ་དེས་བསྐྱར་དུ་ལས་འཆར་དེའྱི ་ཆེད་སྒརོ་ཁྱི་
གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཁ་སྣནོ་བུན་གཡར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པར་བཟོ་གྭྲའྱི་
རྱིས་ཁ་དང་ལས་བསྡམོས་སོགས་གང་ཡང་མ་ཕུལ་བར་དངུལ་འཕར་
མ་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་སབས། དངུལ་ཁང་ནས་ས་ཆའྱི ་ཡྱི ག་ཆ་
གཏའ་མར་བཞག་སེ་སྒ ེར་གྱི ་དངུལ་སྒརོ་ཁྱི ་གཉྱིས་བུན་གཡར་ཞུས། 
རྱི ང་མྱི ན་ཡུལ་མྱི ་དེས་དངུལ་ཁང་བུན་འཇལ་དུས་ཐོག་མ་ཐུབ་པར་
དངུལ་ཁང་ནས་ས་ཁྱིམས་ཐོག་ས་ཆ་སྐྱྱིན་ཚབ་ཏུ་བཞེས་ཉེའྱི ་སྐབས་
དེར་ཡོད་བོད་མྱི ་ལས་བ་བ་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་འཕྲལ་མར་དབུས་སུ་
སྙན་སེང་ཞུས་སབས། ཀ་ཏ་ཡྱི ད་ཆེས་དགེ་རས་ Pandit གྱིས་བུན་
གཡར་བས་པའྱི་དངུལ་སྒརོ་ཁྱི་གཉྱིས་དང་དའེྱི ་སེྐྱད་འབབ་བཅས་བུན་
འཇལ་ཞུས་ཏེ་ས་ཆའྱི ་ཡྱི ག་ཆ་ཕྱིར་བཞེས་ཀྱིས་ཡྱི ད་ཆེས་དགེ་རའྱི ་
མཚན་ཐོག་བསུྒར་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ད་ེརེས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་ཀ་
ཏ་ཡྱི ད་ཆེས་དགེ་ར་ནས་རྱིས་ལེན་གྱིས་ནོར་གླྱིང་ཤྱི ང་བཟོ་སྒ་ོའབེད་
ཞུས། དའེྱི ་སྐབས་སྐུའྱི ་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་ཀྱི ་སྐུ་ཟླ་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་བཟོ་གྭྲའྱི ་གཙོ་འཛྱི ན་གྱི ་འགན་འཁུར་འོག་ཟླ་བ་བསམ་གཏན་
ལགས་འགན་འཛྱི ན་ཐོག་མ་དང་། དེའྱི ་ཕག་རོགས་སུ་ནོར་བུ་བསྐ་ོ
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བཞག་གནང་། དེའྱི ་སྐབས་སྐུའྱི ་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་ཡང་
ཡང་ཐུགས་ཞྱིབ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད། ནརོ་གླྱིང་སོག་གཤག་བཟོ་གྭྲ་
འདྱི་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་རང་རེའྱི ་བཟོ་གྭྲ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོད། རྱིམ་
བཞྱིན་ས་ཁོན་དེའྱི ་ནང་རུན་འབུམ་འདེབས་ལས་ཞུས་ཏེ་ཚོང་ཁེ་གང་
ལེགས་བུང་ཡོད། ནྱི་ལ་མངྒ་ལའྱི་གནམ་གཤྱི ས་ཀྱི ་འགུར་ལྡགོ་ལྟར་
བས་ན་ཚ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ད་ེཕྱི ་ཟླ་ ༤ ནས་ ༦ པའྱི་ནང་སེན་ཀྱི་གེ་
རེཌ་ ༣༢ ཡྱི ན་པ་དང་། ཕྱི ་ཟླ་ ༡༠ ནས་ ༡༢ བར་གནམ་གཤྱིས་
གྲང་ཤོས་ཡྱི ན་པ་དང་གྲང་ཚད་སེན་ཀ་གེ་རེཌ་ ༢༣ ཡྱི ན། ཆར་དུས་
ཆེ་ཤོས་ཕྱི ་ཟླ་ ༧ དང་ ༨ ནང་ཆར་ཚད་མྱི ་ལྱི ་མྱི ་ཀར་ ༡༢༢།༩ ཙམ་
ཡྱི ན་ནའང་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་མ་གཏགོས་མེད།

  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་དང་། སྐྱབས་རེ་ཡོངས་འཛྱི ན་གླྱིང་རྱི ན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་སྔ་
རེས་གཉྱིས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས་ཏ་ེརབ་གནས་དང་། རུན་འབུམ་
ཤྱི ང་སྣ་རེ་འདབེས་གནང་མཛད་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་སྐྱབས་རེ་
ཁྱི ་བང་རྱི ན་པོ་ཆེ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་རབ་གནས་དང་བཞུགས་ཞག་
བཅས་གནང་བ་དང་། མོན་གྷོ་ནས་སྦངེ་ལོར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་སྐབས་
ཆྱི བས་བསུྒར་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་བསྐྱངས་ཡོད། 

   ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༠ ཙམ་ནས་རང་གཞུང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཡྱི ད་ཆེས་དགེ་རའྱི་ཤྱི ང་ཚོས་རུམ་གདན་ཁོམ་ར་ཆེ་བའྱི་སྐབས་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་ཤྱི ང་ཚོས་རུམ་གདན་ཐོན་སེྐྱད་བསྡུ་
རུབ་ཀྱིས་རུམ་གདན་ཁུས་ལས་དང་། ཕྱིར་ཚོང་ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུཊ་
བས་ཏེ་རུམ་གདན་ཚོང་ལས་གང་ལེགས་བུང་ཡོད། དེ་སྐབས་ལས་
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ཤག་དང་ལས་ཁུངས་དསོ་ཁང་བཅས་ཀང་གསར་རྒྱག་བས་ཡོད། ལོ་
ཤས་རེས་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི ་རུམ་གདན་འཛམ་གླྱིང་ཁོམ་རའྱི ་ནང་ཕུྲ་
གུར་འཐག་ལས་བསྐུལ་བའྱི་རྙོག་གླེང་གྱིས་ཁོམ་ར་ཉམས་རུད་དུ་སོང་
རེས་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་གྱི ་ཤྱི ང་ཚོས་རུམ་གདན་ཚོང་ལས་ལའང་
གནོད་སོྐྱན་ཕོག་པར་བརྟནེ་ཤྱི ང་ཚོས་རུམ་གདན་ཚོང་ལས་ལས་གཞྱི ་
ཁུ་བསྡུ་བས་ཡོད། སྦངེ་ལོར་རྒྱལ་སའྱི་ནང་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་གྱི ་ཚོང་ལས་
མུ་མཐུད་འགྲོ་བཞྱིན་པར་བརྟནེ་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལའྱི་ལས་ཤག་མུ་མཐུད་
ལས་བེད་པའྱི་ལས་ཤག་ཏུ་བདེ་སོྤད་བེད་ཀྱི ་ཡོད། 

  དཔལ་འབོར་ཚོང་ལས་སྐབས་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་བུང་རྱིམ། དནོ་
འགུྲབ་ཆོས་འཕལེ། ཉྱི་མ་དནོ་འགུྲབ། ངག་དབང་ཆོས་ལྡན། བསོད་
ནམས་ཆོས་ལྡན་བཅས་ཡྱི ན། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༩ ་ལོ་ནས་རང་གཞུང་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ནརོ་ལེྭ་རོགས་ཚོགས་འོག་འཚེམ་ལས་
ལས་འཆར་ Center for Textile & Garment Designing (CTGD) 
ཆེད་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་གཞྱི ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཨར་ལས་
འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་དའེྱི་ཁོངས་འཚེམ་བཟོ་བའྱི་སྡདོ་ཁང་། ལས་ཁུངས། 
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། འཚེམ་ཁང་། གསོལ་ཐབ། གསོལ་ཚྱི གས་ཁང་དང་
ལས་ཤག་བཅས་གསར་རྒྱག་བས། བཟོ་གྭྲའྱི ་ལས་ཁུངས་ངོ་མ་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་ནརོ་ལེྭ་རོགས་ཚོགས་སྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ 
Mariam Homayoun ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་དབུ་འབེད་མཛད་སྒ་ོབས། 
དའེྱི ་སྐབས་འཚེམ་བཟོ་བ་བུ་ ༡༦ དང་བུ་མོ་ ༤༦ བསྡམོས་གྲངས་ 
༦༢ ཡོད་འདུག 

 དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་འོག་གོས་འཚེམ་ལས་འཆར་ 
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C.T.G..D. སྐབས་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་བུང་རྱིམ། 
༡།  མྱིག་དམར་ཚེ་རྱིང་ནས་་་་
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨།༨།༡ ནས་ ༢༠༠༢།༡༠།༡༧ བར་དང། 
༢།  ཟླ་བ་ཐག་གཅོད་ནས་་་་་
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢།༡༠།༡༨ ནས་ ༢༠༠༣།༦།༡ བར་ཞུས།

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ པས་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་འོག་ཚོང་ལས་སྡ་ེཚན་ཡོངས་རོྫགས་སྒརེ་བདག་ཅན་དུ་བསུྒར་
རུྒྱའྱི་སྱིད་བུས་འོག་ལས་འཆར་འདྱི་བཞྱིན་ཁུ་བསྡུ་སོང་ཡོད། ད་ེརེས་
ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༦ ནས་རང་གཞུང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་འོག་
ཡོད་པའྱི ་ན་གཞོན་རམ་འདེགས་ལས་འཆར་ས་གནས་ཁག་གསུམ་
ཙམ་ལ་ཁ་འཐོར་ཏེ་ཡོད་པ་འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་བདེའྱི ་ཆེད་གཅྱིག་ཏུ་
སྒྱིལ་ཏ་ེནྱི་ལ་མང་གྷ་ལར་སྤསོ་པ་དང་སྦྲགས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་
ཁང་ནས་འཛྱི ན་སོྐྱང་འགན་འཁུར་ཞུས། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༨ པའྱི་
ནང་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་འགན་འཁུར་འོག་
ནརོ་ལེྭ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་མཐུན་རེྐན་སྦར་ཏ་ེརང་རེའྱི་
ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་ལས་རྱི གས་སོྦང་བརར་ལྟེ་གནས་
ཁང་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ད་བར་ལས་རྱིགས་འདྲ་མྱི ན་ཁག ༡༧ ཐོག་
སོྦང་བརར་སོྤད་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ད་ལྟའྱི ་ཆར་གཤམ་གསལ་ལས་
རྱིགས་ཁག ༡༤ ཐོག་སོྦང་བརར་སོྤས་མུས་ཡྱི ན། ལས་གཞྱི ་ཁག་ནྱི་
སྐ་བཟོ་བ་དང་། སྨན་བཅོས་སྙན་ཞུ་ཐོ་ཡྱི ག་འབྱི་བ། སྣ་ེའཛོམས་ཚོང་
ཁང་གྱི ་ཚོང་སུྒར་བེད་མཁན། མཛེས་བཟོ། ཤྱི ང་བཟོ། འཚེམ་བཟོ། 
སྣུམ་འཁོར་བཟོ་སྒྱིག ལག་འཁེར་ཁ་པར་བཟོ་བཅོས། གླགོ་བཟོ། གླགོ་
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དཔྱད་རྱིག་གནས། འདྲ་པར་གྱི ་ལག་ལེན། གློག་ཀླད་དང་འབལེ་བ། 
Certificate in Multimedia གླགོ་ཀླད་བཟོ་བཅོས། Diploma in 
Hardware & Network Engineering, Microsoft Certified in 
System Engineering ལས་གཞྱི ་འདྱིའྱི་ཁོངས་ད་བར་རང་རྱིགས་ན་
གཞོན་ཕ་ོམོ་གྲངས་ ༥༩༠ ཙམ་ལ་སོྦང་བརར་སོྤད་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། 
ད་བར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་འོག་ལས་རྱི གས་སོྦང་
བརར་ལྟ་ེགནས་ཁག་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་བུང་རྱིམ།

དགྲ་འདལུ་དབང་ཕུག  ༢༠༠༣ བར།  
རྱིག་འཛྱི ན་རྣམ་རྒྱལ་འགན་འཛྱི ན་ལས་ཚབ། ༢༠༠༣།༦ བར། 
དཀོན་མཆོག་དནོ་འགུྲབ། ༢༠༠༦།༥།༡ ནས་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས།

༣།  སྦངེ་ལོར་བདོ་ཁྱིམ་ཉལ་ཁང་།

 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི ་རྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་ཁུལ་དུ་བོད་ཕུྲག་
གཞུང་སྒརེ་མཐོ་སླབོ་ཁག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བེད་མཁན་ཇེ་མང་ད་ུའགྲོ་
བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕྲད་མུས་ལ་ར་ས་
བདོ་ཁྱིམ་གྱི ་སྤྱི ་ཁབ་དབུ་འཛྱི ན་ལྷ་སྐུ་རེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་ནས་དགོངས་
པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ ༡༩༨༨ ལོར་ཡུལ་མྱི འྱི ་ཁང་པ་གླས་ཏེ་
བོད་ཁྱིམ་མཐོ་སླབོ་སླབོ་ཕུྲག་གྱི ་ཉལ་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་། 
ད་ེསྐབས་ཉལ་ཁང་དའེྱི ་ནང་བུ་ ༢༣ དང་བུ་མོ་ ༣༢ བསྡམོས་བདོ་
ཕུྲག་གྲངས་ ༥༥ སྡདོ་ཁང་གྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ཉལ་
ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་ཡང་ཟུར་འཛུགས་མ་དགོས་པར་རང་གཞུང་སྦངེ་
ལོར་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་ནས་གནང་ཡོད། ལོ་མང་རྱི ང་ཁང་གླ་ཁོ་ནར་
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བརྟནེ་ནས་གནས་སྡདོ་བེད་སྐབས་འགྲོ་སོང་ཆེ་བ་དང་ཁང་བདག་གྱིས་
སུན་གཙེར་སོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་ལ་བརྟནེ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༤ 
ལོ་ནས་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་ནས་ར་ས་བདོ་ཁྱིམ་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
བཅས་སུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ལྟར་མཐོ་སླབོ་སླབོ་ཕུྲག་ཉལ་ཁང་དང་ལྷ་ོསྤྱི ་
ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་གསར་རྒྱག་བ་རུྒྱའྱི ་དགོས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་
གནང་འབས་སུ་ EU ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གོང་གསལ་འཆར་
གཞྱི ་དགོས་དངུལ་སྒརོ་འབུམ་ ༡༠༥ གནང་བ་གཞྱི ་རར་བཞག་ནས་
དབུས་ར་ས་བོད་ཁྱིམ་ནས་སླབོ་ཕུྲག ༢༦༠ ཤོང་བའྱི་ཉལ་ཁང་ཚད་
ལྡན་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་གནང་ཐུབ་པ་བུང་བ་དང་། ཉལ་ཁང་གྱི ་ལྟ་རྟགོ་
འགན་འཛྱི ན་ ༡ དང་རྱིས་པ་ ༡ ཉལ་ཁང་ད་ོདམ་པ་ ༢ མ་བན་ ༢ 
ཁ་ལོ་བ་ ༡ བཅས་ལས་བེད་གྲངས་ ༧ བཅས་བསྐ་ོགཞག་བས་ཡོད།

༤།   སྦྱི་རྱི ་གེཌ་བདོ་མྱི འྱི ་ཚོང་ཁང་སྐྱྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ།

 སྦངེ་ལོར་ས་ཁུལ་ Brigade འགྲོ་ལམ་ཁོམ་ར་ཆེ་ཤོས་ཀྱི ་ཁུལ་གཅྱིག་
ནང་རུ་སྦའྱི ་པ་ལ་རྫ་ཞེས་པའྱི ་ཁང་པ་ཐོག་བརེགས་ལྔ་ཅན་གྱི ་ཐོག་
བརེགས་འོག་མར་འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་ཁོངས་མོན་གྷ་ོདང་སྦལེ་ཀོབ། ཀོ་ལེ་
གྷལ་བཅས་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡ ནས་ཚོང་ཁང་བགོས་
མར་བླངས་ཏ་ེཕྱི ་རྒྱལ་ནས་ཐོན་པའྱི་གོན་ཆས་སོགས་ཀྱི ་ཅ་དངོས་ཚོང་
སུྒར་བེད་ཀྱིན་ཡོད།

༥།  སྦངེ་ལོར་བདོ་མྱི འྱི ་བད་ེདནོ་ཚོགས་པ།

 སྦངེ་ལོར་སུད་ཚོང་ཚོགས་པའྱི་ལོ་རུྒྱས་སྙྱིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་
གཤམ་གསལ།



22 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༨ ལོར་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོལ་གནས་སྡདོ་བེད་མཁན་
བོད་མྱི ་མང་པོ་ཞྱི ག་སྦ ེང་ལོར་དུ་འབོར་ཏེ་བལ་གོས་ཚོང་ལས་འགོ་
འཛུགས་བས་འདུག སྐབས་དེའྱི ་ཁོམ་ས་རང་ངོས་ནས་ཐབས་འཚོལ་
བས་པར་བརྟེན་ཁོམ་སའྱི ་ཐོག་དཀའ་རྙོག་ཇྱི ་བུང་ཁོང་ཚོ་རང་ངོས་
ནས་གདངོ་ལེན་བས་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ཁོམ་སའྱི་རྙོག་ཁ་ཆེན་
པོ་བུང་ནས་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་གཏུགས་ཀྱིས་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་
སྐུ་ཚབ་དང་མྱི ་མང་བཅས་བསྐརོ་སུང་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ཏེ་ཁོམ་
སའྱི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བའྱི་དནོ་འབས་སུ། མངའ་སྡ་ེགཞུང་
ནས་ཁོམ་ས་གཏན་འབབེས་གནང་འདུག བདོ་མྱི འྱི་སུད་ཚོང་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་ཀྱིས་ཁོམ་ས་རྒྱན་རྒྱག་དང་མྱི ་གསུམ་རེ་འོས་འདམེས་
ཀྱིས་ཁོང་ཚོས་ཚོགས་མྱི ་ཚོའྱི་འཐུས་ཚབ་བས་འདུག ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ 
ལོ་བར་ས་ཁལ་སོགས་འབུལ་དགོས་བུང་མེད།

  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་འགུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཕྱིན་ཏ་ེས་གནས་ཁལ་
བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཁལ་འབུལ་དགོས་སྐརོ་བཀའ་ཕབེས་ལྟར། ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༨ བར་ལོ་རེའྱི་ཁོམ་སའྱི་དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་བའྱི་
འཛྱི ན་ངོ་མ་སྐབས་སོ་སོའྱི་ལས་བེད་ཀྱི ་བདག་ཉར་བེད་མུས་རེད། ཕྱི ་
ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་སུ་འབེལ་བ་ཞུས་ནས་སྦངེ་ལོར་
བལ་ཚོང་ཚོགས་པ་ལ་ཕ་རན་སྱི ་ཨེལ་ཌྱི ་ཨེལ་རོགས་ཚོགས་ཤྱི ག་
ཐབས་འཚོལ་བུང་བ་ནས་སྦེང་ལོར་ར་ཇ་ཇྱི ་ན་སྒར་དུ་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་སའྱི་སྤྱི ་ཁང་ཞྱིག་དང་། ཕྱི ་ལོ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༩ བར་ཚོགས་ཁང་
གྱི ་ཁང་གླ་ཡང་རོགས་རམ་ཐོག་གནང་ཡོད། སྤྱི ་ཁང་དའེྱི ་ནང་མྱི ་མང་
འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་དང་། འདྱི་ཕྱིའྱི ་སྐྱབས་
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གནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་སྐུ་ཕཱའྱི ་ཞབས་རྱི མ་གསོག་
སུྒབ། ས་ཟླའྱི་དུས་ཆེན་དང་དུྲག་པ་ཚེས་བཞྱི ་སོགས་ལ་ཆོས་སྒར་ཁག་
ནས་བླ་མ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་བེད་སྒ་ོསྤལེ་ཡུལ་བཅས་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། ཚོགས་ཁང་གྱི ་བགོས་དུས་གཙང་སྐབས་
སུད་ཚོང་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་ཚོགས་ཁང་གྱི ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རུྒྱར་
བརྟནེ་རོགས་ཚོགས་ནས་སྤྱི ་ཁང་གསར་བ་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་གནང་རུྒྱ་
ཡྱི ན་ན་མྱི ་མང་གྱི ་བསམ་འཆར་བསྡུ་རུབ་བ་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར། 
མ་འོངས་པར་སུད་ཚོང་མྱི ་མང་རྣམས་འདུ་འཛོམས་བ་ཡུལ་སྤྱི ་ཁང་
ཞྱིག་གསར་རྒྱག་གནང་རོགས་ཞུས་པར། རོགས་ཚོགས་ནས་དགོངས་
པ་བཞེས་ཏེ་མའྱི་སོར་འགྲོ་ལམ་ Wonder la ཉ་ེའགྲམ་དུ་ས་ཆ་སུྤས་
གཟྱིགས་ཀྱིས་སྤྱི ་ཁང་ཞྱིག་དང་ཉམ་ཐག་དུད་ཁྱིམ་བརྒྱད་ཀྱི ་སྡདོ་ཁང་
བཅས་གསར་རྒྱག་གནང་ཡོད།

༦།  ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་དང་།

༧།  གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱི ན་པའྱི་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ་བཅས་ཡོད།

༨༽ ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་ལྷྗོ་ཕྗོགས་སུ་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་གནང་བའྱི་ལྗོ་ཚིགས་ཁག་གསལ་པྗོར་བཀྗོད་པ།

༡།   ༡༩༩༢།༡།༧ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་བརུྒྱད་དནོ་ལྡན་གླྱིང་ད་ུཆྱི བས་བསུྒར་
བསྐྱངས།

༢།   ༡༩༩༢།༡།༧ ནས་ཚེས་ ༡༧ བར་དནོ་ལྡན་གླྱིང་ད་ུཆྱི བས་བསུྒར་
བསྐྱངས།

༣།  ༡༩༩༢།༡།༡༩ ཉྱིན་རྒྱ་གར་བླནོ་ཆེན་ George Fernandes དང་
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མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་ཆོས་བསྱི་གནས་ཀྱི་རྨང་ར་ོ
འཛུགས་པ་དང་། Maha Bodhi ཚོགས་པ་ནས་གོ་སྒྱིག་གནང་བའྱི་
མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྲྱིན་སྩལ།

༤།   ༡༩༩༡།༡༢།༡༠ ནས་ཚེས་ ༢༠ ལ་གྷ་ོབ་ནས་འདདོ་རུ་གླྱིང་ད་ུཕབེས་
འབོར་དང་ཆོས་འབལེ་སྩལ།

༥།  ༡༩༩༣།༡༢།༧ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་བརུྒྱད་རབ་རྒྱས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
ཆྱི བས་བསུྒར་གནང་།

༦།  ༡༩༩༤ ལོར་སྦངེ་ལོར་བརུྒྱད་སེ་རར་ཆྱི བས་བསུྒར་གུྲབ་ས་ེཡར་ལམ་
སྦངེ་ལོར་ཧ་ོལྱི ་ཌེེཨྱི ན་མགྲནོ་ཁང་ད་ུལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་སྡམོ་སྙན་
སོྒན་ཐོག་མྱི ་མང་ལ་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྲྱིན་སྩལ།

༧། ༡༩༩༥།༡༢།༢༦ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་ད་ུྋཞབས་སོར་བཀོད།
༨།   ༡༩༩༥།༡༢།༢༧ ཉྱིན་ Prashati Kutiran ཆྱིབས་བསུྒར།
༩།   ༡༩༩༥།༡༢།༢༨ ཉྱིན་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་གསུང་

བཤད་སྩལ།
༡༠།   ༡༩༩༥།༡༢།༢༩ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་ནས་ཕབེས་ཐོན་མཛད།
༡༡།   ༡༩༩༧།༡༢།༢༧ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་ད་ུསྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་འབེད། Chana-

kiya Hall དང་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
༡༢།   ༡༩༩༧།༡༢།༢༨ ཉྱིན་སྦལེ་ཀོབ་དགོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས།
༡༣།   ༡༩༩༨།༡།༦ ཉྱིན་རབ་རྒྱས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་

བསྐྱངས།
༡༤།   ༡༩༩༨།༡།༧ ཉྱིན་རབ་རྒྱས་གླྱིང་ནས་སྦངེ་ལོར་ད་ུཕབེས་ཐོན་མཛད།
༡༥།   ༡༩༩༩།༩།༡༩ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་ད་ུཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས།



ལྷ་ོཕོགས་གཞིས་སིྤ་ལས་ཁུངས།     25

༡༦།   ༡༩༩༩།༡།༧ དང་ ༡༩༩༩།༩།༢༠ ལ་སྦལེ་ཀོབ་དང་རབ་རྒྱས་གླྱིང་
དགོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་ཆྱི བས་བསུྒར་ཆོས་འབལེ་སྩལ།

༡༧།   ༡༩༩༩།༡༠།༠༨ ཉྱིན་ Manipal སྨན་ཁང་ད་ུགཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།
༡༨།   ༡༩༩༩།༡༠།༠༡ ཉྱིན་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་།
༡༩།   ༢༠༠༠།༡༢།༡༦ ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་ཚོཊ་ལ་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྲྱིན་

བསྐྱངས།
༢༠།   ༢༠༠༠།༡༢།༡༧ Sri Sri Ravi Shankar ji དང་མཇལ་འཕྲད།
༢༡།   ༢༠༠༠།༡༢།༡༨ ནས་ ༢༣ བར་དནོ་ལྡན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆྱི བས་

བསུྒར་བསྐྱངས།
༢༢།   ༢༠༠༠།༡༢།༢༤ ཉྱིན་མའྱི་སོར་ད་ུ Sapta Swara Devatha ལྷ་ཁང་

དབུ་འབེད་གནང་།  
༢༣།   ༢༠༠༡།༧།༢༡ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་ད་ུཆྱི བས་བསུྒར།
༢༤།   ༢༠༠༡།༧།༢༢ ཉྱིན་སྦལེ་ཀོབ་སེ་རར་ཆྱི བས་བསུྒར་གནང་།
༢༥།   ༢༠༠༡།༧།༢༣ དང་། ༢༠༠༡།༨།༣ བར་ཆོས་འབལེ་བཀའ་དྲྱིན་

བསྐྱངས། 
༢༦།   ༢༠༠༡།༨།༤ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་ནས་ Chennai ད་ུཕབེས་ཐོན།
༢༧།   ༢༠༠༡།༡༢།༡༩ ཉྱིན་གྷ་ོབ་བརུྒྱད་འདདོ་རུ་གླྱིང་ད་ུཆྱི བས་བསུྒར་དང་

མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་འབལེ་སྩལ།
༢༨།  ༢༠༠༢།༡༡།༢༤ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་ད་ུཆྱི བས་བསུྒར་གནང་།
༢༩།   ༢༠༠༢།༡༡།༢༥ དང་ ༢༠༠༢།༡༢།༡༦ ལ་སྦལེ་ཀོབ་དང་འདདོ་རུ་

གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོར་ཆོས་འབལེ་སྩལ།
༣༠།  ༢༠༠༤།༡༢།༡ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་ད་ུཆྱི བས་བསུྒར། ཆོས་འཁོར་གསུམ་

གླྱིང་ད་ུབཀའ་སླབོ་གནང་།
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༣༡།  ༢༠༠༤།༡༢།༠༢ ཉྱིན་ AFPRO ཚོགས་པར་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
 Human Welfare Holisic Approach ཚོགས་འདརུ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
༣༢།  ༢༠༠༤།༡༢།༠༣ ནས་ཚེས་ ༢༧ བར་སེར་སྨད་དང་རོྫང་དཀར་ཆོས་

སྡ་ེགྭྲ་ཚང་ཁག་ཏུ་ཆོས་འབལེ་སྩལ།
༣༣།  ༢༠༠༦།༡༢། ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་ད་ུཆྱི བས་བསུྒར།
༣༤།  ༢༠༠༧།༡།༡༣ ཉྱིན་སྦལེ་ཀོབ་དང་རབ་རྒྱས་གླྱིང་ད་ུཆྱི བས་བསུྒར།
༣༥།  ༢༠༠༨།༡།༡ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་ད་ུཆྱི བས་བསུྒར།
༣༦།  ༢༠༠༨།༡།༢ དང་ ༢༠༠༨།༡།༡༦ ལ་འབས་སུྤངས་བླ་ོགསལ་གླྱིང་གྱི ་

འད་ུཁང་དབུ་འབེད་གནང་།
༣༧།  ༢༠༠༨།༠༡།༡༧ ཉྱིན་སྦངེ་ལོར་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་གསུང་བཤད་

བཀའ་དྲྱིན་སྩལ་རེས་ George Fernandes མཆོག་གྱི ་འཁུངས་སྐར་
མཛད་སྒརོ་ཆྱི བས་བསུྒར་གནང་།

༩༽ ཕྱི་ནང་གནད་ཡྗོད་མྱི་སྣ་ཁག་སེང་ལྗོར་ཁུལ་ལ་ཕེབས་པའྱི་
མཚན་གཞུང་དང་ལྗོ་དུས་ཞྱིབ་གསལ།

༡།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡།༩།༨ ནས་ཚེས་ ༡༡ བར་དཔལ་འབོར་གྱི་དབུ་འཛྱི ན་
ལྕམས་སྐ་ུཤན་ཀཏ། ཨ་ར། ཀ་མྱི ་ཛྱི ་དང་། ཀུལ་དྷྱིབ། རཨེ། ཨེམ་
ཨེཆ་ཨེ་དང་། ཇྱི ་ཨོ་ཨཨྱི འྱི་དུྲང་གཞོན།སོགས་སྔར་ཡོད་ལམ་སལོ་གྱི ་
མཛད་རྱིམ་སླད་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༢།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡།༡༡།༡༧ ཉྱིན་སྐ་ུཞབས་རོ་བཌ་དང་ཕགོས་དང་བཟའ་ཟླ་
གཉྱིས་ཀྱིས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་། 

༣།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢།༤།༡༢ ཉྱིན་ལྕམ་སྐ་ུཨེལ་སྱི ་དང་ལོྭལ་ཀར་གཉྱིས་ཀྱི ་
ལས་འཆར་ལག་ལེན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་སླད་ཆེད་ཕབེས་གནང་།
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༤།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢།༨།༢༨ ནས་༡༩༩༢།༩།༡༢ བར་ལྕམ་སྐ་ུགྱི ་ཧྲྱི་ཀ་དང་
ཇེན་སེན། ཡུ་ཀེ་

 ནང་ཡོད་ཨེ་པྱི་ཀྱི་ཀྱི་དགེ་རའྱི་དབུ་འཛྱི ན།གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་འཆར་ལག་
ལེན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་སླད་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༥།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣།༡༢།༡༤ ཉྱིན་བཀའ་བླནོ་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱས་
མཆོག་གྱིས་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༦།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣།༡༢།༡༣ ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟམ་
གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༧།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤།༢།༢༤ ནས་ཚེས་ ༢༦ བར་སྦངེ་ལོར་ཨེན་ཀྱི་ཨཨྱི ་
ཨེམ་རེ་སུ་ཇ་ཐ་གླ་ོནད་ཊྱི ་སྦྱིའྱི་སྐརོ་སོྦང་བརར་ཆེད་ས་གནས་སུ་ཕབེས།

༨།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤།༣།༢༡ ནས་ཚེས་ ༢༥ བར་སྐ་ུཞབས་ཨེམ་དང་། ཨ་
ས་ལམ་དུྲང་གཞོན་གཉྱིས་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༩།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤།༥།༢༡ ནས་ ༡༩༩༤།༦།༢༢ བར་སྐ་ུཞབས་ཇོ་ཧན་དང་
ཨྱི ་སཀ་གཉྱིས་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༡༠།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤།༡༡།༡༡ ནས་ཚེས་ ༡༥ བར་བཀའ་བླནོ་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱས་མཆོག་གྱིས་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༡༡།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤།༡༡།༩ ནས་ཚེས་ ༡༤ བར་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི ་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་རྣམ་རྒྱལ་ར་ོརེ་མཆོག་གྱིས་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༡༢།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤།༡༡།༣༠ ནས་ ༡༩༩༤།༡༢།༡༢ བར་ཨེམ་རེ་ཕྱི་ལྱི བ་ས་
དང་། ཀུ་རུ་ཝྱིལ་གཉྱིས་མྱིག་ལ་བདག་གཅེས་བེད་སངས་ཁབ་སྤལེ་སླད་
ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༡༣།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥།༡།༡༣ ནས་ཚེས་ ༢༩ བར་ལྕམ་སྐ་ུགྱི ་ཧྲྱི་ཀ་དང་། ཇེན་སེན་
གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་འཆར་ལག་ལེན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་སླད་ཆེད་ཕབེས་གནང་།



28 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

༡༤།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦།༡ ནང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གསུང་བཤད་གནང་བར་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༡༥།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦།༡༠ ནང་བདོ་གཞུང་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་མཆོག་གྱིས་
འཚམས་གཟྱིགས་གནང་།

༡༦།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧།༡༡།༩ ཉྱིན་ནརོ་ལེྭ་དང་། ལྡྱི་ལྱི ། སྦངེ་ལོར་བཅས་ཀྱི་སྐ་ུ
ཚབ་དང་། ནརོ་ལེྭའྱི་ཕྱི ་དྲྱིལ་འབལེ་འཐུས་བཅས་ནས་འཚམས་
གཟྱིགས་གནང་།

༡༧།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠།༡།༩ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི་སོ་ནམ་བླནོ་
ཆེན་གྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་།

༡༨།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠།༡།༡༥ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཚོང་འབལེ་དནོ་གཅོད་དང་། ཨ་རྱི ་
དང་བདོ་ཀྱི ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པས་འཚམས་གཟྱིཊ་གནང་།

༡༩།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠།༦།༡༢ ནས་ཚེས་ ༡༨ བར་ལྕམ་སྐ་ུམ་རེ་ཡམ་དང་། 
ཧ་ོམ་ཡོན། ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་པལོ་མོ་ནྱི་བཅས་ཀྱིས་
འཚམས་གཟྱིགས་གནང་།

༢༠།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣།༤།༢ ཉྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་བ་དརུ་བཟང་པ་ོམཆོག་
ཁྱིམས་ཀྱི་ཟབ་སོྦང་གནང་ཆེད་ཕབེས།

༢༡།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣།༦།༡ ཉྱིན་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་།

༢༢།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣།༨།༦ ཉྱིན་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་མཆོག་དང་། ནང་སྱིད་དུྲང་
ཆེ་གཉྱིས་ལས་རྱིགས་སོྦང་བརར་སླད་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༢༣།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣།༡༠།༦ ཉྱིན་ཕ་རན་སྱི ་སྦྱིན་བདག་སྐ་ུཞབས་གོ་མ་ཐར་
གྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་།
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༢༤།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣།༡༢།༡༧ ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་།

༢༥།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤།༢།༧ ཉྱིན་ཐེ་ལྭན་བདོ་པའྱི་དགེ་རའྱི་གཞོན་དུྲང་སྐ་ུ
ཞབས་སུ་ཇྱི ་ཝང་ནས་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།། །།





བཙན་བྷོལ་ནང་གི་གཞིས་ཆགས་དང་པྷོ་

ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གིང་ཆགས་

རབས་ཀི་ལྷོ་རྒྱུས་སིས་བསྡུས།

 ཐོག་མའི་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གིང་གཞིས་ཆགས།





33སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུབ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

༡༽ གཞྱིས་ཆགས་འགྗོ་འཛུགས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ།

ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་རོྫགས་རྒྱ་མྱི ས་བཙན་བཟུང་བས་ཏ་ེ
དུས་འགུར་མྱི ་བཟད་པ་བུང་སབས་བདོ་ཀྱི ་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི ་དབུ་འཁྱིད་བླ་ན་
མ་མཆྱིས་པ་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། བཀའ་ཤག་
གྱིས་དབུས་པའྱི་གཞུང་གྱི ་ཞྱི ་དྲག་མཛད་གཙོ་ཧྲག་བསྡུས། ཆོས་ལུགས་རྱིས་
མེད་ཀྱི ་བླ་ཆེན་དང་མཁས་དབང་རྣམ་པ་སོགས་བདོ་མྱི ་སེར་སྐྱ་ ༨༠༠༠༠ ལྷག་
ཙམ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་བཙན་བོལ་དུ་རྱི མ་འབོར་བུང་
བར་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་འཕྲལ་ཡུན་གྱི ་
དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་བཞེས་ཏེ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བོལ་དུ་སྡདོ་རྱི ང་གཙོ་ཆེ་བོད་
དནོ་བདནེ་མཐའ་མུར་དུ་གསལ་ཐབས་དང་། བདོ་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ར་
ཆེའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ཡ་རབས་བཟང་པའོྱི ་གོམས་གཤྱིས་སོགས་ཉམས་
མེད་རུྒྱན་འཛྱི ན་བེད་ཐབས་སུ་བདོ་པ་རྣམས་ཁ་འཐོར་མ་ཡྱི ན་པར་འདུས་སྡདོ་
བེད་ཐབས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་བཀའ་དགོངས་ཟབ་མོ་རང་གཞུང་གྱི ་མཛད་བུས་གཞྱི ་
རར་བཟུང་ས་ེབདོ་མྱི ་འདུ་སྡདོ་ཀྱི ་གཞྱིས་ཆགས་དང་། སླབོ་གྭྲ། ཆོས་སྡ་ེབཅས་
རྱིམ་པར་ཟུར་འཛུགས་གནང་ཁོངས་ ༼ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུྲབ་གླྱིང་༽ ནྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཐོག་མ་ཡྱི ན། 

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་བོད་མྱི ་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་ཁ་འཐོར་
གྱིས་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འཕྲལ་སེལ་འཚོ་ཐབས་ལམ་བཟོར་ཞུགས་སྐབས་ྋགོང་
ས་མཆོག་ནས་ཌལ་ཧའོ་སྱི ་དང་། ཅམ་པ་ཁུལ་སོགས་ལམ་བཟོ་བའྱི་སྡདོ་སྒར་
སོ་སོར་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་འཚམས་འདྲྱི་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཆྱི བས་བསུྒར་
གྱིས་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ཌལ་ཧའོ་སྱིར་བདོ་མྱི ་སེར་སྐྱ་ཡོངས་
ལ་བཀའ་སླབོ་སྤྱི ་ཕེབས་སུ་སྤྱིར་འཛམ་གླྱིང་ནང་བཙན་བོལ་བ་ཚང་མས་རང་
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རང་འཚོ་ཐབས་སླད་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཏུ་གཞྱིས་ཆཌ་ཐུབ་ཐབས་བེད་ཀྱི ་ཡོད་པ་
ལྟར་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་བཙན་བོལ་བའྱི ་ཁོད་ནས་སོ་ནམ་པ་ཚོས་ས་ཞྱི ང་
འདབེས་ལས་ཀྱི ་གཞྱིས་ཆཌ་ཐུབ་ཐབས་གཙོ་བརོ་བེད་དགོས་པ་དང་། གཞན་
གང་འཚམས་ཤྱིག་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ལ་ཞུགས་ནས་ཐོན་སེྐྱད་ཀྱི ་ལས་ཀ་བས་
ཏ་ེརང་གྱི ་ལྟ་ོགོས་ཁུངས་འཁོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་ལྷྱིང་འཇགས་སུ་སྡདོ་ཐུབ་
པ་བུང་ན་བདོ་ཀྱི ་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ཞབས་འདེགས་ཕན་ནསུ་ཐོན་པ་བསུྒབ་
ཐུབ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ལྟ་ོགོས་དང་གནས་ཁང་གདེང་འཁེལ་བ་ཞྱིག་མེད་ཚེ་སེམས་
ཤུགས་ཀྱིས་མངོན་འདོད་ཁ་ནས་བཤད་པས་བསམ་ཐོག་དོན་འཁེལ་ཡོང་རུྒྱ་
ཤྱི ན་ཏུ་ཁག་པོ་ཡྱི ན། སྔ་འཕྲསོ་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་བའྱི་མྱི ་ཚང་མར་གནས་
གཞྱི ་ལྷྱིང་འཇགས་ཤྱི ག་བཟོ་ཐུབ་ན་ངོས་རང་སེམས་ཁལ་ཆུང་དུ་འགྲོ་རུྒྱར་མ་
ཟད། རང་རེའྱི་སྤྱི ་དནོ་ལའང་ནསུ་ཤུགས་སྔར་ལྷག་ཡོང་རུྒྱ་རེད་སྙམ་གྱི ་འདུག་
ཅེས་སོགས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་སྩལ།

 ད་ེནས་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རང་གཞུང་
ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་བོད་མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་གནས་ཡུལ་ས་ཆ་
སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པར། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ཀང་འཕགས་བདོ་དབར་མྱི ་
ལོ་སངོ་ཕྲག་གོང་ནས་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། ཚོང་དནོ་བཅས་ཀྱི ་འབལེ་བ་
ཟབ་པ་ོཡོང་བའྱི་ལ་རྒྱ་དང་། ས་སངེ་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རོྫགས་ཀྱི ་མངའ་བདག་
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་དགོངས་པ་དང་མཚན་མཐོང་ལ་གཟྱིགས་
ནས་དགོངས་བཞེས་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོས་རྒྱ་གར་གྱི ་རྒྱ་ཆེའྱི ་མངའ་སྡེའྱི ་
གཞུང་ཁག་ལ་ཇྱི ་ལྟར་རེ་བ་གནང་བ་བཞྱིན་མཚམས་སོྦར་གནང་བར་སྐབས་
དེར་ཀར་ན་ཀ་ཀ་མངའ་སྡརེ་མའྱི ་སོར་མངའ་སྡ་ེཞེས་འབོད་ཀྱི ་ཡོད་པ་དེའྱི ་
སྱིད་སོྐྱང་གོང་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ Nijalingappa མཆོག་ནས་བོད་མྱི ར་གཞྱིས་
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ཆགས་ཚུགས་ཡུལ་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་གཡར་པོ་གནང་རུྒྱའྱི་དགོངས་བཞེས་བཀྱིན་བླ་
མེད་བསྐྱངས་པ་དང་། དུས་དརེ་མའྱི་སོར་གྱི ་རྒྱལ་པ་ོ Jaya Chamraj Rajen-

dra Wadiya མཆོག་ནས་ཀང་ས་ཡུལ་གུ་བཤང་མཐུན་འགུར་དགོངས་བཞེས་
གང་ཆེས་ད་ལྟའྱི ་སྦ ེལ་ལ་ཀོ་པྱིར་གཞྱི ས་ཆགས་ཐོག་མ་ལུགས་ཟུང་བསམ་
འགུྲབ་གླྱིང་འཛུགས་རུྒྱར་གཏན་འཁེལ་གནང་། ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་པོ་
མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི ་སྱིད་བླ ོན་འཇོ་ཧར་ལལ་ནེ་རུ་མཆོག་ངོ་མཇལ་གྱིས་
བཀའ་བསྡུར་གནང་བར་བོད་མྱི ་ཚོའྱི ་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི ་གནད་དོན་ར་འགངས་
ཅན་དེར་སྱིད་བླནོ་མཆོག་ནས་དགོངས་མཐུན་རྒྱབ་སོྐྱར་གཙང་མ་གནང་ས་ེ
མངའ་སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན་ཁག་ལ་ཕག་བྱིས་སྩལ་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་མའྱི་
སོར་ཁུལ་དུ་ས་ཡུལ་རྒྱ་ཁོན་མྱི ་ཆུང་བ་ཡོད་ལུགས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྟ་སྐརོ་དུ་
ཕྱི ་ལས་དུྲང་གཞོན་སྐུ་ཞབས་ནན་ར་དང་། རང་གཞུང་ལྡྱི་ལྱི ་དནོ་གཅོད་ཞྭ་སྒབ་
པ་དབང་ཕུག་བད་ེལྡན། ཕྲངེ་རྱིང་རྱིག་འཛྱི ན་རྣམ་རྒྱལ་བཅས་ཆེད་རོྫང་གནང་
བ་ལྟར་ས་གནས་འབེལ་ཡོད་དཔོན་རྱི གས་ཁག་དང་ཐུན་མོང་ཐོག་སྐརོ་ཞྱི བ་
གནང་བར་ས་བབ་དང་ས་ཁོན་གང་ལེགས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུས་
པ་དང་། ས་གནས་གཞུང་དང་མྱི ་མང་ནས་ཀང་བདོ་མྱི ་ཚོ་དཀའ་ངལ་གྱི ་དུས་
སྐབས་འདྱིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེྐྱད་ཀྱིས་ས་ཆ་གནང་རུྒྱ་ཞལ་བཞེས་དང་། 
སྔ་འཕྲསོ་ཁུལ་དརེ་མྱི ་གྲངས་ ༣༠༠༠ ཐམ་པ་བཞེས་རུྒྱའྱི་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པོ་ཐོབ་པར་མ་ཟད། དགོས་མཁོའྱི ་མཐུན་རེྐན་གྱི ་འགྲོ་གྲོན་ཧྱིན་སྒརོ་ ༣༧, 
༨༤,༨༠༠།༠༠ ཆོག་མཆན་གནང་ཡོད།

 གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སུྐན་གྱི ་ལས་དོན་ལ་་ལྟ་རྟགོ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
མཁན་ Divisional Commissioner (DC) རོྫང་དཔནོ་སྤྱི ་ཁབ་གཞོན་པའྱི་གོ་
གནས་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྱིད་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཞབས་འདགེས་གྲལ་
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རྱིམ I.A.S ཡོད་པ་གཅྱིག་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་རུྒྱ་དང་། ཁོང་ལ་ཕག་
རོཊ་རོྫང་དཔནོ་གཞོན་པའྱི་གོ་གནས་ཡོད་པ་གཅྱིག དའེྱི ་འོག་དུྲང་ཡྱི ག་དང་། 
རྱིས་པ། ལྕགས་པར་རྒྱག་མཁན། ཨར་ལས་ཨྱི ན་ཅྱི ་ནྱི་ཡར། ས་ཆ་བརྟག་ཞྱིབ་
པ་དང་ས་ཐྱིག་རྒྱག་མཁན། ཁྱིམས་དུྲང་སུ་པྱི་སྱི ། ཡྱི ག་སེྐྱལ་བཅས་ལས་བེད་
དགོས་ངེས་ས་གནས་གཞུང་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། 

 སྐབས་དརེ་གཞྱིས་མྱི འྱི་མྱི ང་ཐོ་བསྡུ་བཞེས་གནང་མཁན་ཕ་ལྷ་རྱིམ་བཞྱི ་
བཀྱིས་དབང་ཕུག་དང་། རེ་དུྲང་བམས་པ་བརོན་འགུྲས་རྣམ་གཉྱིས་ཅམ་པ་
དང་། ཀུ་ལུ་མ་ནཱ་ལྱི ། སྱིམ་ལ། ཌལ་ཧའུ་སྱི ་སོགས་སུ་ངོ་ཕབེས་ཀྱིས་ྋགོང་
ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི ་སྱིད་བླནོ་ནེ་ཧ་
རུས་དབུས་དཔནོ་རྱིགས་རྣམ་པར་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་དནོ་སྨྱིན་སོན་ཏེ་མའྱི་སོར་
ཁུལ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སྔ་འཕྲསོ་མྱི ་གྲངས་ ༥༠༠ ཐམ་པ་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེཡང་ད་ེ
སྔ་བོད་དུ་སོ་ནམ་བེད་མོང་བའྱི ་མྱི ་ཧྲེང་མྱི ན་པའྱི ་བཟའ་མྱི ་ནང་ཚང་ཅན་ཤ་
སག་མྱི ང་སྔནོ་ལ་འགོད་ཐབས་གཙོ་བ་ོགནང་ཡོད།

 སྐབས་དེར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འགྲོ་མྱི ་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླབོ་གནང་དོན་བོད་མྱི ་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ད་མུས་ལམ་བཟོའྱི ་གནས་
བབས་ཁོ་ནར་འཇོག་རུྒྱ་སྡདོ་གནས་གཏན་འཇགས་མེད་སབས་ཕུགས་ཕན་ཅ་
དངོས་ངོ་ལེགས་ཚུན་གསོག་སུང་བདག་ཉར་བེད་དཀའ་བའྱི་ཁར་ཤུལ་འཛྱི ན་
བུ་ཕུྲག་ཚོར་སྐབས་ཐོག་སླབོ་སོྦང་གྱི ་གོ་སྐབས་མེད་པ་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི ་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། མྱི ་རྱིགས་རང་བཞྱིན་གྱི ་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོམཐའ་
དག་སུང་སོྐྱབ་དར་སྤལེ་ཐུབ་ཐབས་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་གཞྱིས་ཆགས་བ་རུྒྱ་གལ་
འགངས་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་གནས་སུ་འབོར་མཚམས་ཚང་མས་
ཡུལ་མྱི ར་བསུན་མཁས་དང་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་བརྱི ་སུང་། རང་རྱིགས་ནང་ཁུལ་
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མཐུན་ལམ་རོག་ར་གཅྱིག་བསྒྱིལ་དང་སྐབས་བབས་ལས་དོན་ལ་ཧུར་བསེྐྱད་
བཅས་བ་དགོས། ད་ེནས་རྱིམ་པས་ས་ཁུལ་དརེ་བདོ་མྱི ་ ༣༠༠༠ སྐརོ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་གཏོང་འཆར་ཡོད་གཤྱི ས། ཁེད་ཚོས་བླང་དོར་ཚུལ་མཐུན་གང་
གཟབ་མ་བུང་ཚེ་རེས་སུ་གཏོང་རུྒྱའྱི ་བོད་མྱི ་ ༣༠༠༠ ཐམ་པའྱི་མདུན་ལམ་
འགག་རུྒྱ་མ་ཟད། ཁེད་རང་ཚོ་ཡང་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་མྱི ན་མ་ངེས་པས་འགག་
རར་ཁེད་ཚོས་གང་ལེགས་བེད་རུྒྱའྱི ་འགན་ཆེན་པོ་འཁྱི ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སླབོ་
དང་སྦྲགས་ས་གནས་ཁག་ནས་མའྱི་སོར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཏོང་རུྒྱའྱི ་མྱི ང་ཐོ་
འགོད་བཞེས་གནང་བ་རྣམས་ Pathankot ལ་རྱིམ་གསོག་གནང་། 

 དེ་ནས་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ས་ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༦༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་མའྱི་སོར་གཞྱིས་ཆགས་དང་པོའྱི ་མྱི ང་དུ་
ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུྲབ་གླྱིང་ཞེས་གསོལ་རས་སྩལ་ནས་སྐབས་དེའྱི ་ནང་སྱིད་
བཀའ་བླནོ་ཕ་ལྷ་མགྲོན་ཆེ་ཐུབ་བསན་འོད་ལྡན་མཆོག Pathankot ངོ་ཕེབས་
ཀྱིས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་འབེལ་བཞྱིན་བོད་མྱི ་
གང་མང་གཞྱིས་ཆགས་རྱི མ་ཚུགས་ཐུབ་ཐབས་སུ་ཐོག་མར་མའྱི ་སོར་ཁུལ་
བདོ་མྱི ་ ༣༠༠༠ ཐམ་པ་གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་རུྒྱར་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་
ལ་ས་ཆ་ཞུས་ཐོབ་ཀྱིས་དེ་རྱི ང་བོད་མྱི ་ ༥༠༠ ཐོན་རན་ལྟར་ཁེད་རང་ཚོས་
གཞྱིས་འཛྱི ན་བེད་སྒརོ་དཀའ་ངལ་གདོང་ལེན་ཧུར་ཐག་དང་ཡུལ་མྱི ར་མཐུན་
ལམ། ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་བརྱི ་སུང་། ནང་ཁུལ་མཐུན་སྒྱིལ། ཕན་ཚུན་རོགས་རམ། 
ནང་ཆོས་དང་འབལེ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་སུང་སོྐྱབ་དར་སྤལེ། ཕུགས་ཡུལ་སྤྱི ་ཕན་
གྱི ་བསུྒབ་བར་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་གྱི ་སླབོ་སོྦང་། འཕྲལ་སེལ་ལྟ་ོགོས་ཀྱི ་འཚོ་
ཐབས་སོགས་སྐབས་དོན་ལས་དོན་གང་ཅྱིར་ཧུར་བརོན་བས་ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་
ཚུགས་རྱི མ་ཕྱི ་མ་ཚོའྱི ་མྱི ག་དཔེར་འོས་པ་བ་དགོས་ཞེས་བཀའ་སློབ་དང་། 
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ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་གཞྱིས་སྤྱིའྱི ་དད་རྟེན་དུ་སོན་པ་ཐུབ་པའྱི ་
དབང་པའོྱི ་སྣང་བརྙན་སྐུ་ཚད་ཨྱི ན་ཆྱི ་ ༡༢ ཙམ་ཞྱིག་དང་། ྋགོང་ས་མཆོག་
གྱི ་སྐུ་དཔར། མཆོད་ཀོང་ ༡ མཆོད་ཏྱིང་བདུན་ཚར་ ༡ བཅས་གསོལ་སྩལ། 
ས་མདའ་ནརོ་སྐྱྱིད་ཀྱི ་ཇོ་ལགས་ཚེ་དབང་དང་། སྨར་ཁམས་པ་ཕ་ཆོས་གྲགས་
གཉྱིས་ལ་མྱི ་མང་རྱིས་སོྤད་ཀྱིས་འཐུས་མྱི ར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཐོག་ ༡༩༦༠ 
ལོར་གཞྱིས་མྱི ་བསོྐྱད་རྱིམ་དང་པ་ོ Pathankot ནས་ཕྱི ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ཤར་ལ་
གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་ཡུལ་ས་གནས་སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་ཐོན་འདུག

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ལ་སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་སླབེས་སྐབས་ཁོར་
ཡུག་ཚང་མ་གདོད་མའྱི ་ཤྱི ང་ནགས་སུག་པོས་ཁེངས་པའྱི ་ཁོད་ས་སངོ་ཕྲན་བུ་
ཡོད་པར་གུར་ཕུབ་ནས་མྱི ་ལྔ་རེ་ལྟ་ོཚང་བཟསོ་ཏ་ེབཞག ནགས་གསེབ་དའེྱི་ནང་
མཐོང་རུྒྱ་ཡོད་པ་ནྱི་སག་དང་། གཟྱིག གླང་ཆེན། ཕག་རོད་སོགས་གཅན་
གཟན་འདྲ་མྱི ན་དང་ཁང་པ་་ཞྱིག་རོའྱི ་རྱིག་རྨང་འགའ་ཤས་ལས་གཞན་མེད། 
དེ་སྔ་རྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་ཀྱི ་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་གཅན་གཟན་གྱི ་གནོད་འཚེས་སྡདོ་
ཐུབ་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་ས་ཁུལ་ཞྱིག་རེད་འདགུ ལུགས་བསམ་ཁོངས་ནས་ད་བར་གླང་
ཆེན་གྱིས་བརྫྱིས་ཏེ་མྱི ་བཞྱི ་ཙམ་རེྐན་འདས་སོང་འདུག

 སྦལེ་ཀོབ་ཀྱི ་ལམ་ཆེན་ནས་གཞྱིས་མྱི འྱི ་སྡདོ་གུར་བར་འཕྲལ་སེལ་གྱི ་
ལམ་ཆུང་ཞྱིག་ལས་མེད་སབས་འགུྲལ་སེྐྱལ་སྤྱི ་སོྤད་རླངས་འཁོར་གཅྱིག་ལམ་
ཆེན་དུ་མ་འབོར་བར་སྣུམ་འཁོར་གཞན་འགྲོ་ས་མེད་པས་སྒུག་སྡདོ་བ་དགོས། 
ད་ེསྐབས་གཞྱིས་མྱི ་ཚོར་འཐུང་ཆུ་ཁོན་པ་གཉྱིས་གསར་བུས་ཀང་དསེ་འཐུང་ཆུ་
ལྡང་མྱི ན་གྱིས་རུྒྱགས་ཆུ་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེའྱི ་ཆུ་འགོར་གོན་ཆས་
སོགས་བཀུས་པའྱི་ཆུ་འདག་རྫས་ཀྱི ་དྲྱི་མ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་གཤམ་ནས་འཐུང་ཆུ་



39སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུབ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

མྱི ་ལེན་ཀ་མེད་བུང་འདུག གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ས་གནས་སུ་འབོར་ནས་བདུན་
ཕྲག་གཅྱིག་རྱིང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ལྟ་ོཆས་ནར་གཏངོ་གནང་འདུག

 སྐབས་དརེ་གཞྱིས་ཆགས་དང་པའོྱི ་ཁོངས་མྱི ་གྲངས་ ༥༠༠ ཡོད་པའྱི་
ནང་ཅ་པལ་བཟོ་རུྒྱ་སླབོ་ཐོན་མྱི ་གྲངས་ ༢༠ ཡོད་པ་དང་། རེས་སུ་འབོར་རུྒྱ་
མྱི ་གྲངས་ ༢༥༠༠ བཅས་ཁོན་མྱི ་གྲངས་ ༣༠༠༠ ཡོངས་ལ་ཕན་ཆེད་དབུ་
འཁྱིད་རྣམ་པས་སྙྱིང་རུས་ཆེན་པོས་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་གྱིས་ཤྱི ང་ནགས་
གཅོད་འབགེ་དང་། འཕྲལ་སེལ་ལམ་བཟོ། ཆུ་རྫྱིང་གསར་བཟོ་སོགས་ལ་ངལ་
རོལ་ཧུར་ཐག་བེད་དགོས། དེ་ལྟར་མ་བས་ཚེ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོའྱི ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དགོངས་དང་རྒྱབ་འགལ་འགྲོ་རུྒྱ་མ་ཟད། རེས་སུ་རང་
རྱིགས་ཡོང་མཁན་ཚོའྱི ་མྱི ག་ལྟསོ་ལའང་གནོད་འགལ་ཡོང་རུྒྱ་ཞེས་དབུ་འཁྱིད་
རྣམ་པས་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་གནང་དནོ་བཞྱིན་ཚང་མས་ཧུར་བསེྐྱད་ཞུས་ཡོད། 

 ནགས་གསེབ་ཧ་ཅང་སུག་པས་ཆབ་གསང་གཏོང་བར་འགྲོ་རུྒྱར་ཡང་
ཞེད་སྣང་ཡོད། ཆར་ཞོད་ཆེ་སྐབས་སྡདོ་གུར་ཆར་རུླང་གྱིས་ཁེར་ཏེ་ཁ་ཤས་ལ་
སྡདོ་གནས་མེད་པ་ཡོང་གྱི ་ཡོད། ནགས་ཚལ་གཅོད་འབེག་ཟྱིན་རྱི མ་བཞྱིན་
བསྡབེས་སུྤངས་བརྒྱབ་ས་ེམེར་བསེགས་གཏོང་སྐབས་སུྙག་མ་སོགས་གས་པའྱི ་
སྐད་སྒ་བསུད་མར་ཐོན་སྐབས་འོ་ཡ་ད་རྒྱ་མྱི ་གཅྱིག་ཤྱི ་སོང་གཉྱིས་ཤྱི ་སོང་ཞེས་
ནང་ཁུལ་ཀུ་རེ་བེས་རེས་བེད། གོང་གསལ་འཛུགས་སུྐན་རྱི ང་འཆར་གསལ་
ལས་འཕེར་སེྐྱས་པར་ཉྱིན་གླ་སྒརོ་ ༢་༢༥ དང་། བུད་མེད་ལ་སྒརོ་ ༡་༧༥ 
གནང་། ཡྱི ན་ཡང་གཞྱིས་མྱི ་ཚོས་ཕོ་མོ་དབེར་མེད་ཆ་སྙམོས་སྒརོ་ ༢ རེ་
གནང་རོགས་ཞུས་པ་དེ་དོན་གཏན་འཁེལ་ཐོག་བཟའ་བཅའ་འབས་དང་། གྲོ་
ཆག་ཟ་སྣུམ་སོགས་གནང་ཡོད། བོད་མྱི ་ཚོ་འགོ་འདོན་འཚོ་སོྐྱང་དང་། ས་



40 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

གནས་དཔནོ་རྱིགས་ལ་འབལེ་བ་ཞུ་མྱི ་བཅས་སུ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསན་ཉྱི་མ་དང་། ཕ་ལྷ་བཀ་ཤྱིས་དབང་ཕུག 
དབྱིན་དུྲང་བད་ེསྐྱྱིད་ནརོ་བུ་བཅས་ལ་བཀའ་མངགས་གཟབ་ནན་དང་བེད་སྒའོྱི ་
ལག་ར་དང་བཅས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༢ ནང་བཀའ་རོྫང་གནང་ཡོད། གོང་
གསལ་ཧྱིན་བདོ་ལས་བེད་ཚོས་དཔྱ་ཁལ་དང་། ཨར་པའོྱི ་ལས་ཁུངས། ཤེས་
རྱིག འཕྲདོ་བསནེ། མཉམ་ལས། སྐརོ་སུང་། ཞྱིང་ལས། དསོ་ཁང་སོགས་
དང་། ལས་བེད་ཀྱི ་སྡདོ་གནས་སོགས་གསར་རྒྱག་བས་ཤྱི ང་། ཕྱི ་རྱིག་སུྙག་
མར་འདག་ཞལ་དང་རྫ་ཐོག་བཀབ་པའྱི་ཁང་མྱི ག ༢༥ ཡྱི ་འགྲོ་གྲོན་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི ་འཆར་ཁོངས་ནས་བཏང་ཞྱིང་། གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་འབོར་མཚམས་
འཕྲལ་སེལ་སྡདོ་ཡུལ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་གནས་ཡུལ་ལྷ་ོཕོགས་ Periyapat-

na དང་བང་ཕོགས་ Frizerpe དངེ་སང་ Kushalnagar ཟེར་བའྱི་བར་རེད། 
གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་གཏོང་སངས་ནྱི་ཁོང་ཚོ་ཡོང་ཡུལ་ས་གནས་ཀྱི ་རྱི ་ལྱི འྱི ་འབབ་
ཚུགས་ཐག་ཉ་ེཤོས་ད་ེནས་མེ་འཁོར་ཐོག་སྔ་རྟྱིང་གྱིས་བཏང་ས་ེམེ་འཁོར་གླ་ཆ་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཆར་ཁོངས་ནས་བཏང་བ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་ 
༡༠༠ རེ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་དུྲག་བཟོས་ཏ་ེཚོ་ཁག་རེར་མྱི ་གྲངས་ ༡༠༠ 
རེ་ཡོད།

 ལུགས་བསམ་ས་གནས་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི ་མངའ་ཁོངས་མའྱི ་སོར་རོྫང་
ཆེན་གྱི ་ནབུ་ངོས་སུ་རྒྱང་ཐག་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༨༤ དང་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་
ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་ ༢༧༦༠ དང་། གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་ཐད་གྲང་ཤོས་ཚད་ ༢༤ དང་། 
ཚ་ཚད་ཆེ་ཤོས་ ༣༥ ཡྱི ན་པས་རྒྱ་གར་ནང་ཚ་གྲང་སྙམོས་པའྱི་གྲས་ཡྱི ན།

༢༽ ཐྗོག་མར་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སེབས་སྟངས་དང་། 



41སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུབ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

སྐབས་སྗོ་སྗོར་མྱི་གངས་ཇྱི་ཡྗོད་སྐྗོར།

གཞྱིས་སྒར་དང་པོའྱི ་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༡༢ ནང་ཅམ་པ་དང་། 
ཌལ་ཧའོ་སྱི ། ཀུ་ལུ་མཱ་ན་ལྱི ་སོགས་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༦༦༦ འབོར། 

༡༩༦༢།༢།༡༦ ཉྱིན་གཞྱིས་གྲོང་དང་པརོ་ Gollara Hosahalli ཁང་པ་རྱིས་
སོྤད་བས། འགོ་འཛྱི ན་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན་བཅས་ ༡༩༦༠།༡༢།༡༦ ལ་འབོར། 

གཞྱིས་སྒར་གཉྱིས་པར་ ༡༩༦༡།༡།༤ ཉྱིན་ཀ་རརོ་ཁུལ་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༢༧༠ 
སྐརོ་དང་རྱིམ་པས་ས་གནས་གཞན་ནས་ཀང་འབོར། 

གཞྱིས་སྒར་གསུམ་པར་ ༡༩༦༡།༤།༢༤ ཉྱིན་ཨར་ལྱི ་ཀུ་རྱི ་ Arlikumari ཀ་
རརོ་ཁུལ་ནས་་མྱི ་གྲངས་ ༢༥༠ དང་འགོ་འཛྱི ན་བམས་པ་བརོན་འགུྲས་ཅན་
འབོར། ༡༩༦༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གཞྱིས་ཁང་རྱིས་སོྤད་བས། ད་ེབཞྱིན་
ཨ་སམ་ Baluk Pong ཁུལ་ནས་རྱིམ་འབོར་བུང་།

ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༡།༧།༢༣ ཉྱིན་གཞྱིས་སྒར་བཞྱི ་པར་ཨར་ལྱི ་ཀུ་མ་རྱི ་ Arlikumari 
དང་། ཨ་སམ Baluk Pong ནས་མྱི ་གྲངས་ ༦༣༨ འབོར་རྱིམ་བཞྱིན་ཁོང་
ཚོར་ ༡༩༦༣།༡༡།༢༧ ཉྱིན་ཁང་པ་རྱིས་སོྤད་བས།

གཞྱིས་སྒར་ལྔ་དུྲག་གཉྱིས་ལ་ ༡༩༦༣།༡།༣། ཉྱིན་འབས་ལྗངོས་ཁུལ་ནས་མྱི ་
གྲངས་ ༦༠༠ འབོར་བ་དང་། རྱིམ་པས་ ༡༩༦༤ ལོ་མཇུག་ཀུ་ལུ་དང་། པནོ་
ཊོ་སོགས་ཁ་འཐོར་དང་། ཤྱི ་ལྱི ་གུ་རྱི ། རཱ་ཇེ་སྱི ་ཐན། སྒང་ཏོག་བཅས་ནས་
རྱིམ་འབོར་བུང་བ་གཞྱིས་གྲོང་ ༥།༦ ཁོངས་སུ་གཞྱིས་གྲོང་རེར་མྱི ་གྲངས་ 
༥༠༠ རེ་རྱིས་མྱི ་གྲངས་ ༡༠༠༠ འབོར་ཅྱིང་སྐབས་སོ་སོར་ཁང་པ་རྱིས་སྤད། 
སྡདོ་སྒར་ལྔ་དུྲག་ཁོངས་སྒང་ཏོག་ནས་ཡོང་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ནྱི་ ༡༩༦༢ ལོར་



42 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

འབས་ལྗངོས་ཁུལ་ཆུ་རུད་ཀྱིས་རེྐན་པས་ཟ་མལ་གང་ཡོད་ཆུལ་ཤོར་བ་དང་། 
ཀུ་ལུ་ནས་ཡོང་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ནྱི་ ༡༩༦༢ ལོར་འབུམ་སྡ་ེལར་ཟྱིང་འཁུག་
སྐབས་མཁར་དངོས་དགྲ་ཤོར་གྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་གཉྱིས་པ་ལྟ་བུ་བ་དགོས་བུང་
བར་བརྟནེ་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་དམན་ཐོག་གཞྱིས་ཁང་རྒྱག་སངས་གླ་
ཡོད་ཀྱི ་ལས་ཀ་མ་ཐོབ་པ་སོགས་སྡདོ་སྒར་གཞན་དག་ལས་ཞན་པས་མྱི ་མང་བླ་ོ
ཕམ་དང་མཐོང་ཚུལ་བུང་། དེ་དག་རང་ཕོགས་ནས་དགོས་དབང་གྱིས་དབེ་
འབེད་བས་པ་མྱི ན་པའྱི ་གནས་ལུགས་གསེད་དཀོལ་ཡང་གནང་དགོས་བུང་
ཡོད། ལུགས་བསམ་གཞྱིས་སྒར་བཞྱི ་པའྱི ་ཁོངས་སུྤ་ཧྲེང་གྲོང་སྡ་ེནྱི་ ༡༩༦༦ 
ལོར་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཡུ་པྱི་སན་རྱིའུ་ས་གནས་ལམ་བཟོ་བེད་ཡུལ་ནས་མྱི ་
གྲངས་ ༡༠༢ འབོར་པ་ད་ེཁོངས་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༣༠ གཞྱིས་གྲོང་ ༣ པའྱི་
ཁ་སྐངོ་དུ་བཏང་འཕྲསོ་གཞྱིས་གྲོང་ ༤ པར་ས་ཞྱིང་མེད་སབས་གཞྱིས་གྲོང་ ༥ 
པའྱི་ལྭང་སྨད་ནས་ཨེ་ཀར་ ༧༠ གནང་ས་ེ ༡༩༦༧ ལོར་སུྤ་ཧྲངེ་གྲོང་སྡ་ེགསར་
ད་ུབཙུགས་ཏ་ེད་ོབདག་སྒརེ་སོ་སོས་འགྲོ་སོང་བཏང་ས་ེརྩྭ ་ཁང་གསར་རྒྱག་བས་
ཡོད། གང་ལྟར་ ༡༩༦༧ ལོ་ཙམ་ནས་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་སྒར་དུྲག་དང་སུྤ་
ཧྲེང་གྲོང་སྡ་ེབཅས་ལ་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༣༠༠༠ གནང་བ་དང་མྱི ་གྲངས་ 
༣༠༠༠ ཐམ་པ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལས་མཇུག་བསྒྱིལ།

༣༽ གཞྱིས་ཆགས་གསར་དུ་འཛུགས་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཡང་
ན་རྗོགས་ཚོགས་སུའྱི་རྗོགས་རམ་འྗོག་ཚུགས་སྟངས།

ད་ེདུས་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སུྐན་གྱི ་འགྲོ་གྲོན་རོགས་རམ་གནང་མཁན་གཙོ་
བོ་དབྱིན་ལན་ཌ་བོད་དོན་ཚོགས་པ་ཡྱི ན་འདུག་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཆར་
གཞྱིའྱི ་ལས་དོན་ཡུན་འགོར་ཆེ་བར་བརྟནེ་འཆར་དངུལ་གྱིས་མ་ལྡང་པའྱི ་ཁ་
སྣནོ་ཇྱི ་དགོས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་སྩལ་ཡོད། ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོར་འཛྱི ན་



43སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུབ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

ཆས་དང་། སོ་ནམ་ལག་ཆ། རོྨས་གླང་། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་གྲོང་དང་པ་ོནས་བཞྱི ་
པ་བར་གྱི ་ཁྱིམ་ཚང་རེར་རྩྭ ་གདན་རེ་འཕར་མ་སྤད་པ། ད་ེའཕྲསོ་གཞྱིས་གྲོང་
དུྲག་གྱི ་ཁྱིམ་ཚང་རེར་ས་སྣུམ་གྱི ་བཞུ་མར་གཅྱིག་དང་། ལྕགས་ཀྱི ་ཐོང་གཤོལ་
གཉའ་ཤྱི ང་རང་འགྲྱིགས་གཅྱིག ཤྱིང་གོལ་ ༼གཤོལ༽ གཅྱིག ས་རེ་གཅྱིག 
ཤྱིང་གྲྱི་གཅྱིག ས་སོྦར་སུྤ་ཤུད་གཅྱིག སྦར་གུག་གཅྱིག ཟོར་བ་གསུམ། སྦ་
སྤྱིང་གཅྱིག ལྕགས་སླང་གསུམ། རོྐ་མ་གཅྱིག གཤོལ་གཉའ་སེྦྲལ་བེད་ལྕགས་
ཐག་གཅྱིག ལྕགས་ཧྲངེ་གཅྱིག་བཅས་དང་། ཁྱིམ་ཚང་སྤྱིར་རོྨས་གླང་ ༥༧༨ 
བུང་ཡོད། 

 གཞྱིས་གྲོང་དུྲག་སོ་སོར་བུང་གྲས། གྲོང་ཚོ་རེར་ལྕགས་ཀྱི ་ཤ་ལ་བརྒྱད་
རེ། ས་སྱིལ་བེད་ལྕགས་འཁོར་སོ་ཅན་ ༡༠ རེ། འབུ་སྨན་རྒྱག་བེད་རག་
འདུག་ཕུ་མདའ་གྷྱིག་རུྒྱ་རང་འགྲྱིག ༨ རེ་བཅས་ཡོད།

 སོན་ལུད་སྐརོ། ༡༩༦༥ ལོར་ཨོག་སེ་ཕོམ་ཚོགས་པས་དབུས་སོྐྱབ་
བརུྒྱད་སོན་ལུད་ཉ་ོརྱི ན་སྒརོ་ ༣༠༠༠༠།༠༠ གནང་བའྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་གསོལ་
རས་དང་། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུར་སྐྱྱིན་ཚབ་འབུལ་དགོས་ཡོད།

 ཆུ་རྫྱིང་སྐརོ། གཞྱིས་གྲོང་དང་པརོ་གནམ་ཆུར་སྒུག་རུྒྱའྱི་སྔནོ་ཡོད་ཆུ་
རྫྱིང་ཆེ་བ་ ༢ ལ་ ༡༩༦༡།༦༢ ལོ་སོ་སོར་རང་གྱིས་ཉམས་གསོ་བས་ཐོག 
༡༩༦༦ ལོ་སྐུ་ཞབས་ལུ་ཐྱིའྱི ་སུྦལ་ཌོ་ཛར་བེད་སྤད་དེ་ཆུ་རྱིང་བསྐྱྱིལ་ཏེ་སོ་སོ་
ནས་ཨེ་ཀར་ ༥།༨ བར་དང་། ཆུང་བ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ད།ེ ༡༩༦༤ ལོར་གཞྱིས་
དངུལ་ཐོག་ནས་ལས་ཀར་སྤད་དེ་གསར་བཟོས་ཨེ་ཀར་ ༧།༨ ཙམ་ལ་ཕན་
ཆེད་གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་པར་ ༡ དང་། གསུམ་པར ༢ བཅས་སྔར་ཡོད་ཆུ་
རྫྱིང་གསུམ་ལའང་རང་མྱི ས་ཉམས་གསོ་ཐོག་ ༡༩༦༦ ལོར་འཁོར་ལོས་གོང་
ལྟར་ཆུ་རྫྱིང་བསྐྱྱིལ་ཏེ་ཨེ་ཀར་ ༢ ཙམ་བཟོས་ཡོད།
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 གཞྱིས་གྲོང་དུྲག་པར་ ༡༩༦༦ ལོར་འཁོར་ལོས་ས་བཤངས་ཆུ་རྫྱིང་
གསར་བཟོ་བས་པ་དེས་ཨེ་ཀར་བཅུ་སྐ ོར་ལ་གོང་གསལ་རྫྱིང་ཁག་ནས་ཆུ་
འདྲནེ་ཐུབ་ཚོད་ཀང་ས་ཞྱིང་ཚང་མར་ཆུ་འདྲནེ་མྱི ་ཐུབ་པས་བེད་སོྤད་ཆེན་པོ་
མེད། གོང་གསལ་རྫྱིང་ཁག་བདུན་གྱི ་འགྲོ་སོང་ཐོག་ཨ་རྱི ་ཛ་དྲག་ཚོགས་པས་
སྒརོ་ ༤༥༠༠༠།༠༠ རོགས་རམ་གནང་། སོ་ནམ་པར་དགོས་མཁོ་གཙོ་བ་ོཆུ་
ཡྱི ན་ཡང་ས་གནས་འདྱིར་ཆུ་མེད་སབས་མྱི ་རེའྱི ་ཐོན་འབབ་འཕར་ཆག་ངེས་
གཏན་བླ་ོགདངེ་འཁེལ་བའྱི་ཚོད་དཔག་དཀའ་བས་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེན་
པ་ོཡོད།

 ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྔནོ་འགྲོའྱི་སླབོ་གྭྲའམ་བུ་གསོ་ཁང་གྱི ་ཁང་པ་སོགས་
ལ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་། སྨན་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུཌ་
གནང་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་རྒྱ་གར་དབུས་སོྐྱབ་གསོ་ཚོགས་པ་ནས་གནང་། འཕུྲལ་
བཟོ་དང་ཞྱིང་ཁར་མ་རོྨས་ལོ་ཏོག་འདེབས་རུྒྱ་སོགས་སུད་སྱི ་ཀེ་ཀོར་འཕུྲལ་
ལས་སྡ་ེཚནཞེས་པའྱི་མྱི ་སྣ་སྐུ་ཞབས་ལུ་ཐྱི ་དང་། ཡ་ནྱིང་ཞུ་བས་རོགས་རམ་
གནང་། སླབོ་གྭྲ་ཁག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དབུས་བོད་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་སོགས་
ནས་རོགས་རམ་རྱིམ་པ་གནང་བ་ལས་གཞྱིས་ཆགས་ཚགས་ཚུད་བུང་ཡོད།

༤༽ གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐྗོག་མའྱི་མྱི་འབྗོར་དང་ད་ལྟའྱི་མྱི་འབྗོར།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་གཞྱིས་སྒར་དང་པརོ་གཞྱིས་མྱི ་ ༥༠༠ སྐརོ་འབོར་བ་ནས་
རྱིམ་པས་གཞྱིས་སྒར་དུྲག་ཏུ་མྱི ་གྲངས་ ༣༠༠༠ འབོར་པ་དང་། གཞྱིས་སྤྱིའྱི་
དགོན་པ་ཐེག་ཆེན་གླྱིང་དུ་སྐྱབས་རེ་བག་རྒྱབ་རྱི ན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མས་གཙོས་
དགེ་འདུན་བརྒྱད་གྭྲ་གཅྱིག་འབོར། ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་སྦག་ས་
ཆོས་སྒར་ནས་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྭྲ་ཚང་གྱི ་མཁན་བླ་དགེ་འདནུ་ཞལ་གྲངས་ 
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༡༩༣ དང་། ད་ེབཞྱིན་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་ནརོ་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་གྱི ་མཁན་བླ་དགེ་
འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༠༧ བཅས་ཁོན་བསྡམོས་ཞལ་གྲངས་ ༣༠༠ འབོར་པ་
བཅས་ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་འཕལེ་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་
གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་མྱི ་གྲངས་ ༡༦༠༢༧ ཡོད་འདུག

༥༽ གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐྗོག་མའྱི་འཚོ་བ་དང་དེའྱི་སྐབས་ཁང་པའྱི་ས་
ཆ་དང་ས་ཞྱིང་རྒྱ་ཁྗོན་ཇྱི་ཙམ་ཡྗོད།

ལུགས་བསམ་གཞྱིས་གྲོང་དུྲག་ལ་ཁང་ས་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། ས་ཞྱིང་ཨེ་
ཀར་ ༣༠༠༠ དང་། སེ་ར་ཆོས་སྒར་ལ་ཨེ་ཀར་ ༢༡༠ བཅས་བསྡམོས་ཨེ་
ཀར་ ༣༢༡༠ ཡོད། ཐོག་མར་ ༡༩༦༠ ལོ་ནས་གཞྱིས་མྱི ་རྱིམ་འབོར་གྱིས་
ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབགེ་དང་། ཤྱིང་ར་སྔགོ་འདནོ། ལམ་བཟོ། ཆུ་རྫྱིང་གསར་
བཟོ་སོགས་དང་། ད་ེནས་ས་ཞྱིང་གསར་སྦལོ་གྱིས་འབས་དང་། སྱིང་བལ། ར་ོ
ཐ། མོན་ཆག་སོགས་འདབེས་རུྒྱ་མཉམ་ལས་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་ནས་བས་ཡོད།

༡། སནོ་འབས་རྣམ་གྲངས་ཇྱི ་སེྐྱ། 

 ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་བས་ཏེ་འབས་དང་། མོན་ཆག མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ 
རལ། ཞོག་ཁོག སྦ་དམ། ར་ོཐ། སྱིང་བལ། སྱི ་པན་སོགས་སེྐྱ་ཡང་། 
སྱིང་བལ་དང་། ར་ོཐ་གཉྱིས་འདབེས་ལས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ལ་ཐོན་འབབ་
ཞན་པ་དང་། ཚོང་ཡུལ་ཡང་རྙེད་དཀའ་བ་བཅས་ཀྱིས་ ༡༩༦༦ ལོ་
ནས་འདབེས་ལས་མཚམས་འཇོག་བས་པ་དང་། དངེ་སྐབས་མང་ཆེ་བ་
མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ་དང་། མོན་ཆག འབས། སན་རྱིགས་ཉུང་ཤས་དང་། 
ཕྱིས་སུ་ས་འོག་ནས་ཆུ་འདྲནེ་ཐུབ་པ་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་སྱི ་པན་དང་། སྔ་ོ
ཚལ། ཤྱི ང་འབས་འདྲ་མྱི ན་བཅས་འདབེས་ལས་བེད་བཞྱིན་ཡོད།
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༢། ཐོན་སེྐྱད་སྐརོ།

 གཞྱིས་གྲོང་དང་པའོྱི ་མྱི ་མང་སྤྱི ་ནས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༢༨ མཉམ་ལས་
ཀྱིས་འདབེས་སོྐྱང་བས་པའྱི་ཐོན་སེྐྱད་སྣ་ཚོགས་ད་ོགྲངས་ ༢༣༨ བུང་
བ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་ནས་བཞེས་ཏ་ེལས་རོལ་པར་ཉྱིན་
གླ་སྒརོ་གཉྱིས་རེ་གནང་འདུག ༡༩༦༣།༢ ནང་གཞྱིས་གྲོང་དང་པརོ་ས་
ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༤༨༣ རྱིས་སོྤད་བུང་བ་ནས་ཤྱི ང་ནགས་འཁེལ་ཡུལ་ས་
ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༣༠་༢༠ དང་། འདབེས་ལས་བས་ཏེ་ཐོན་སེྐྱད་མ་བུང་
བ་ཨེ་ཀར་ ༡༤ བཅས་ཕུད་ད་ེབྱིངས་འདབེས་ལས་བས་པར་འབས་ཨེ་
ཀར་ ༩༠། མོན་ཆག་ཨེ་ཀར་ ༤༠།༢༠ ར་ོཐ་ཨེ་ཀར་ ༥༥་༢༠ སྱིང་
བལ་ཨེ་ཀར་ ༡༧༨་༢༠ བཅས་ཁོན་ཨེ་ཀར་ ༣༦༥་༢༠ ནས་ཐོན་
འབབ་བུང་བ་དངུལ་བསུྒར་གྱིས་ཁོན་བསྡམོས་ཧྱིན་སྒརོ་ ༣༥,༤༧༤་༥༢ 
བུང་ཡོད་པ་དང་། གོང་གསལ་ནས་སོན་དང་སོྦར་ལུད་རྱི ན་བཅས་སུ་
སོང་བསྡམོས་སྒརོ་ ༢,༩༥༧་༩༦ འཐེན་འཕྲོས་ལག་དངུལ་སྒརོ་ 
༣༢,༥༡༦་༥༦ ཡོད་པ་གཞྱིས་གྲོང་དང་པོའྱི ་མྱི ་རན་གཞོན་བསྡམོས་
གྲངས་ ༦༠༣ ཡོད་པར་ཆ་བགོས་བེད་སྐབས་མྱི ་རེར་ལོ་འཁོར་ལ་ཡོང་
འབབ་སྒརོ་ ༥༣་༩༢ རེ་ཐོབ། ༡༩༦༣།༥ པའྱི་ནང་གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་
པར་ས་ཆ་རྱིས་སོྤད་བུང་བ་ནས་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཤྱི ང་ནགས་
ཁུལ་ཨེ་ཀར་ ༣༣༢ ཕུད། འདབེས་ལས་བས་པའྱི་ཨེ་ཀར་ ༡༦༨ ནས་
ཐོན་འབབ་བུང་བ་དངུལ་བསུྒར་སྒརོ་ ༤,༩༦༧་༣༡ དང་། ད་ེནས་སོན་
ལུད་རྱི ན་འབབ་སྒརོ་ ༡༤༤༨ བཅག་འཕྲསོ་ལག་ཡོད་སྒརོ་ ༣,༥༡༩་
༣༡ ནས་སྐབས་དའེྱི ་མྱི ་གྲངས་ ༥༧༤ ལ་ཆ་བགོས་བེད་སྐབས་མྱི ་རེར་
སྒརོ་ ༦་༡༣ རེ་ཐོབ་ཅྱིང་། གཞྱིས་གྲངོ་གསུམ་བཞྱི ་གཉྱིས་ལ་ ༡༩༦༣།༦ 
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པའྱི ་ནང་ས་ཆ་རྱིས་སོྤད་བེད་འགོ་ཚུགས་ཀང་འདེབས་ལས་ཀྱི ་དུས་
ཚོད་ཡོལ་ཏེ་ཐོན་སེྐྱད་བུང་མེད། ༡༩༦༤ ལོར་གཞྱིས་གྲོང་དང་པ་ོནས་
བཞྱི ་པ་བར་ལ་ས་ཆ་རྱིས་སོྤད་བུང་བ་ཨེ་ཀར་ ༡༧༠༨ ཁོངས་ཤྱི ང་
ནགས་དང་། ས་མཁེག་དབང་གྱིས་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པ་ཨེ་ཀར་ 
༤༦༧ ཕུད། སནོ་ཐོག་སྣ་ཚོགས་བཏབ་པ་ཨེ་ཀར་ ༡༢༤༡ ནས་ཐོན་
འབབ་བུང་བ་དངུལ་བསུྒར་སྒརོ་ ༡,༦༡,༤༡༩།༦༢ ནས་ཞྱིང་གྲོན་ཕུད་
འཕྲསོ་ལག་ཡོད་སྒརོ་ ༡,༣༥,༨༣༢་༩༨ ནས་སྐབས་དེར་གཞྱིས་གྲོང་
ཁག་བཞྱིའྱི ་མྱི ་གྲངས་ ༢༡༣༦ ལ་ཆ་བགོས་མྱི ་རེར་ཡོང་འབབ་སྒརོ་ 
༦༣་༤༩ ཐོབ་འདུག གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་དུྲག་གཉྱིས་ལ་ས་ཆ་ཞྱིང་སར་
བསུྒར་བསྡད་བསྡམོས་ཨེ་ཀར་ ༢༥༠༤་༢༩ ཐོབ། སྐབས་དའེྱི་མྱི ་འབརོ་
ནས་ས་སྐལ་མེད་པའྱི ་རས་འཁོགས་ཕུད། གཞྱིས་གྲོང་དུྲག་གྱི ་རན་
གཞོན་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་ ༢༩༥༩ ལ་ཆ་བགོས་སྐབས་མྱི ་རེར་ཐོན་
འབབ་སྒརོ་ ༡༢༩་༡༩ རེ་བུང་འདུག 

   ད་ེསྐབས་ས་ཆ་གསར་པར་སོང་རང་བཞྱིན་ལུད་རྱི ་ཡོད་སབས་
སནོ་ཐོག་གང་ལེགས་བུང་བའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི ་སནོ་འབབ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་བསྡུ་བཞེས་གནང་། སླབོ་ཕུྲག་དང་། བུ་གསོ་ཁང་ནང་ཡོད་པའྱི་
ཕུྲ་གུ་ཚོ་མ་གཏགོས་ད་ེབྱིངས་ཕ་ོམོ་ཚང་མ་ལས་ཀར་འགྲོ་དགོས། ད་ེ
སྐབས་གཞྱིས་མྱི ་ཚོའྱི་འཚོ་ཐབས་གནས་སངས་སོྐྱ་པ་ོཡྱི ན། ལོ་གསར་
སོགས་དུས་ཆེན་ཁག་གྱི ་སྐབས་སུའང་སེྐྱས་པ་ཚོས་རས་ཆ་ཇཱྱིན་ནག་
པའོྱི ་གོས་ཐུང་དང་། སྤབོ་ལན་དཀར་པའོྱི ་སདོ་ཐུང་། བུད་མེད་ཚོས་
ཀང་རས་ཇཱྱིན་ནག་པོ་དང་ལྗང་ཁུ་སོགས་ཀྱི ་ཕུ་པ་སྐ་ེབཅད་སབས་བདེ་
སོགས་གོན། ཕོ་མོ་མང་ཆེ་བས་ཤྱི ང་གཅོད་ལས་རོལ་ལ་འགྲོ་སྐབས་
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སྣུམ་འཁོར་གྱི ་འཁོར་ལོས་བཟོས་པའྱི ་འགྱིག་ལྷམ་རྐང་མགོ་མཐེ་བོང་
དང་རྟྱིང་པར་འཁོར་འགྱིག་སབ་པའོྱི་དཀྱིས་ཐག་ཅན་རེར་རྱིན་སྒརོ་ ༡ 
རེ་ལས་མྱི ་དགོས་ཁར་རྐང་པར་ཚེར་མ་རང་དགར་ཟུག་མྱི ་ཐུབ་པའྱི ་
དགེ་མཚན་དུ་བརྱིས་ཏེ་གོན་ཞྱིང་། སེྐྱས་པ་སྤྱི ་དང་ལྷག་པར་ན་གཞོན་
ཡོངས་ནས་རུྒྱན་དུ་ཤྱི ང་གཅོད་བེད་ཀྱི ་གྲྱི་དང་ས་རེ་མཉམ་འཁེར་དང་། 
བུད་མེད་ན་གཞོན་ལས་ཤུགས་ཆེ་ཁག་ཚོས་ཀང་གྲྱི ་འཁེར་ཏེ་ཤྱི ང་
གཅོད་ལས་རོལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཀྱི ་ཡོད། བུད་མེད་བྱིངས་
ཚོས་ཤྱིང་གྱི ་ཨང་སེད་ཁ་རལ་ཞྱིག་འཁེར་ནས་ནགས་ཁོད་ད་ུཞུགས་ཏ་ེ
ཚེར་མ་སོགས་སུྤངས་ཏེ་མེ་བརྒྱབ་སོགས་ཀྱི ་འཁུར་ལེན། ཉྱིན་གུང་ཁ་
ལག་དང་དགོང་དྲ་ོལས་མཚམས་བཞག་སེ་ནང་དུ་ལོག་སྐབས་ཚང་
མས་མེ་ཤྱི ང་རྒྱབ་ཁུར་རེ་འཁེར་ནས་ཡོང་གྱི ་ཡོད། ཤྱིང་ར་སྔགོ་འདནོ་
སྐབས་ཏོག་རེ་དང་ས་རེ། ས་མ་སའེུ་སོགས་འཁེར་ནས་ལས་ཀ་བེད། 
གཞུང་ནས་ལྔ་ཁང་རེར་རོྨས་གླང་རེ་དང་། སོ་ནམ་ལག་ཆ་ཐོངས་
གཤོལ་གཉའ་ཤྱིང་། ལྕགས་ཧྲངེ་། ས་མ་སའེུ། སུྤ་ཤུད། སྦག་གུག་སྦག་
མ་ཁེམ་བཅས་གནང་ཡོད།

  གཤམ་དུ་ལེ་ཚན་བདུན་པའྱི ་ནང་འདྱི ་གཞྱི ས་སུ་ྋགོང་ས་
མཆོག་ཆྱི བས་བསུྒར་སྐོར་འགོད་རུྒྱ་ཡང་མཚམས་འདྱིར་ྋགོང་ས་
ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ 
ཉྱིན་མཻ་སོར་སྦལེ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་ཆོས་འབལེ་སྩལ་
མཇུག་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་ཟུར་འདོན་ཞུ་རུྒྱར། རྒྱ་དམར་གྱི ་རང་
དབང་སུྤ་ཙམ་མེད་པའྱི ་བཙན་གནོན་གྱིས་མཉམ་འབེལ་དེ་འདྲ་མྱི ན་
པར་རང་དབང་དགོས་ངེས་ཤྱི ག་དང་བཅས་མཉམ་འབེལ་བས་ཏེ་སྤྱི ་
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པ་ཚགས་ཚུད་ཅྱིག་དགོས་པ་ཡྱི ན། སྤྱི ་དྲསོ་ན་སྒརེ་ཡང་ཤུགས་ཀྱིས་
དྲསོ་འགྲོ་བ་ཡྱི ན་པས་ཕྱིན་ཆད་ཀང་དེ་ལྟའྱི ་གོམས་ཆ་དགོས་པ་ཡྱི ན། 
དེ་བཞྱིན་མྱི ་གྲངས་བརྒྱ་སྐརོ་ལྟ་ོཚང་ཕོགས་བསྒྱིལ་བས་ན་འགྲོ་གྲོན་
ཆུང་ལ་ལྟ་ོཆས་ཀང་དུས་ཐོག་སོ་སོར་འབོར་པ་སོགས་ཀྱི ་དགེ་མཚན་
ཡོད་པ་དང་། མྱི ་རེ་རེས་ཐབ་རེ་འཛྱི ན་རུྒྱ་ད་ེདག་འགྲོ་གྲོན་ཆེ་ཞྱིང་ལྟ་ོ
ཆས་དསུ་འབོར་མེད་པ་སོགས་ཀྱི ་སོྐྱན་ཆ་ཡོད། རྒྱ་གར་བང་བརུྒྱད་ད་ུ
བོད་མྱི ་ལམ་བཟོ་བ་ཚོས་སྤྱི ་ཐབ་བཟུང་ས་ེདགེ་མཚན་གང་འཚམས་
བུང་ཡོད། འགོ་བེད་ཀྱིས་མཛུབ་སནོ་བས་པའྱི ་འོག་ཚང་མས་དགེ་
མཚན་ལྡན་པའྱི ་ལས་དོན་ལ་དང་བས་ཁུར་བླངས་ཏེ་ཧུར་བརོན་བས་
ན་གང་ལེགས་ཡོང་རུྒྱ་དང་། དེ་མྱི ན་འགོ་བེད་ནས་མྱི ་རེ་རེ་བཞྱིན་
ལབ་དགོས་བུང་བ་དང་། ད་ེདག་ལའང་ཆ་འཇོག་མེད་པར་རང་སྣང་
གང་དྲན་བས་ན་སྦ་ོལུག་རུྒྱ་ལས་གང་ཡང་མྱི ་ཡོང་། དེར་བརྟནེ་སྤྱི ་
ཐབ་འཛྱི ན་རུྒྱ་ཡང་དགེ་མཚན་ཆེ་བས་བེད་དགོས་པ་ཡྱི ན་ཅེས་སོཌ་
བཀའ་སླབོ་སྤྱི ་སྩལ་བཞྱིན་གཞྱིས་གྲོང་སོ་སོར་ནང་ཁུལ་རང་མོས་ལྟ་ོ
ཚང་ཟླ་བསྒྱིལ་དཔརེ་ན། གཞྱིས་གྲོང་ ༡ པརོ་ས་མ་མདའ་པའྱི་ལྟ་ོཚང་
དང་། ས་ཀུླ་བའྱི་ལྟ་ོཚང་། ཉྱིང་རོ་བའྱི་ལྟ་ོཚང་། སྨར་མཛོ་ས་གསུམ་
དང་ཕག་རྱི ་བའྱི་ལྟ་ོཚང་། བརྒྱ་ཤོག་གྱི ་ལྟ་ོཚང་བཅས་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཤོག་
གྱི ་ལྟ་ོཚང་ལ་མྱི ་གྲངས་ ༡༢༥ ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་གྲོང་ ༢ པར་
ཕག་རྱི ་བའྱི་ལྟ་ོཚང་དང་། གམ་པ་བའྱི་ལྟ་ོཚང་། ཨ་མད་ོབའྱི་ལྟ་ོཚང་། 
སྡ་ེདགེ་བའྱི་ལྟ་ོཚང་། གཞྱིས་གྲོང་ ༣ པར་ཁམ་བུ་བ་དང་ཀ་ལ་བའྱི་
ལྟ་ོཚང་དང་། ཀོང་པ་ོབའྱི་ལྟ་ོཚང་། འབའ་བའྱི་ལྟ་ོཚང་། འཕན་པ་ོབ་
དང་སད་པའྱི་ལྟ་ོཚང་། གཞྱིས་གྲོང་ ༥ པར་གོ་འཇོ་བའྱི་ལྟ་ོཚང་དང་། 
སྐུ་སུང་དམག་མྱི འྱི་ལྟ་ོཚང་། ཆ་དང་བའྱི་ལྟ་ོཚང་། འབའ་པའྱི་ལྟ་ོཚང་། 
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གྭྲ་བཞྱི ་བའྱི ་ལྟ་ོཚང་གོང་འོག་གཉྱིས། རྒྱལ་རེ་བའྱི་ལྟ་ོཚང་། གཞྱིས་
གྲོང་ ༦ པར་ག་དང་བའྱི་ལྟ་ོཚང་དང་། མྱི ་མང་གྱི ་ལྟ་ོཚང་། བག་
གཡབ་པའྱི་ལྟ་ོཚང་བཅས་ཡོད། 

  སྐབས་དརེ་ལྟ་ོཚང་ཁག་ནང་ཟླ་རེ་མྱི ་རེར་ཟས་སོང་སྒརོ་ ༣༠ 
ཙམ་གྱི ་ལྡང་ཐུབ་པ་གང་གྱིས་ཤེ་ན་གཞུང་ནས་གྲོ་ཆག་གྱི ་སོྐྱབ་གསོ་
ཐོབ་ཀྱི ་ཡོད་སབས་དགོང་དྲ་ོམང་ཆེ་བ་གྲོ་ཐུག་དང་། སྔ་དྲ་ོཐུག་ལྷག་
དང་ཇ་རམ། ཉྱིན་གུང་བག་ལེབ་དང་། ལྟ་ོཚང་གྱི ་ཚལ་ཞྱིང་ནང་བཏབ་
པའྱི ་ཞོག་ལབ་སོགས་ཚལ་རྱི གས་དང་། མོན་ཆག་གྱི ་རམ་པ་དང་། 
གླང་གོག་ལ་སེར་བེད་གླང་གོག་གྱི ་རལ་ཟེར་བའྱི ་རམ་པའང་གང་
འཚམས་ཟོས་པ་རེད། ད་ེདུས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་ལྟ་ོཆས་གནས་བབས་སོྐྱ་
ཙམ་ཡྱི ན་རུང་དངུལ་མཐོང་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བས་སྒརོ་ ༡ ལ་སྒ་ོང་ ༡༢ 
དང་། སྒརོ་ ༡ ལ་མོན་ཆག་ཀྱི ་ལོ་ ༤ ཙམ་ཐོབ། གཞུང་སྩལ་གླ་ཕཊོ་
མ་གཏོགས་ཡོང་དམྱི གས་གཞན་མེད་པས་ལག་སྣེ་དཀོན་ཙམ་ཡྱི ན་
ཀང་རང་གཞན་ཚང་མས་ཡྱི ད་གཞུངས་ནོར་གྱི ་གཙོ་བོ་ཆོག་ཤེས་སུ་
ངོས་བཟུང་བའྱི ་སྒ ོ་ནས་ལས་རོལ་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བསེྐྱད་དང་མཐུན་
སྒྱིལ་རགོ་ར་གཅྱིག་བསྒྱིལ་ཡོད། ར་བའྱི ་འཚོ་ཐབས་སནོ་འབས་ཀྱི ་
ཡོང་སྒརོ་རེ་བཅོལ་བ་རུྒྱ་ལས་གཞན་ཐབས་ཤེས་མེད་སབས་གཞྱིས་
ཆགས་ར་ཚུགས་ལེཌ་པོ་ཡོང་རེས་སོ་ནམ་ཞྱི ང་ལས་ཁོ་ནར་འབད་
བརོན་དཀའ་སྤད་ལྷྱིང་འཇགས་ཀྱི ་སྐབས་ཤྱི ག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་
སེྐྱས་པ་གོ་འཕརེ་ཚོ་ Dehradun དྭང་སླབོ་དང་ I.T.B.P. དམག་མྱི འྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཁོངས་འགྲོ་དགོས་ཐོ་བཞེས་གནང་སྐབས་སེྐྱས་པ་མང་ཆེ་
བ་དྲག་སླབོ་ལ་ཐོན། ད་ེཡང་གཞྱིས་གྲོང་དང་པ་ོརྐང་པ་ནས་མྱི ་གྲངས་ 



51སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུབ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

༡༠༠ ཐམ་པ་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཐོན། གཞྱིས་གྲོང་གཞན་དག་ནས་ཀང་ད་ེ
བཞྱིན་སླབོ་ཐོན་བས་སབས་གྲོང་སྡ་ེསོ་སོར་མང་ཆེ་བ་བུད་མེད་དང་རན་
བྱིས་འབའ་ཞྱིག་ལུས་པས་རང་ཡུལ་དང་མྱི ་འདྲ་བའྱི་སནོ་ཐོག་གསར་
འདེབས་བ་རུྒྱ་ཇྱི ་བཞྱིན་མ་ཤེས་པས་གློ་བུར་ཞྱིང་ལས་ལ་འཐུས་ཤོར་
དཀའ་ངལ་ཆེ་ཙམ་བུང་། སྤྱིར་བཏང་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༡ ནས་སནོ་
འབས་སནོ་འབབ་མོན་ཆག་ཀྱི ་ལོར་ ༡༠༠ ཅན་ད་ོགྲངས་ ༦།༧ ཙམ་
ཡོང་གྱི ་ཡོད་ཀང་སྐབས་དརེ་ལྟ་ོཤོག་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཨེ་ཀར་རེ་ནས་མོན་
ཆག་ཀྱི ་ལོ་ ༡༢ ནས་ ༢༠ བར་ལས་མ་ཐོན་པའང་བུང་ཡོད།

 རང་འཚོར་འགྲོ་དུས་སྐརོ།

 གཞྱིས་གྲོང་དང་པ་ོ ༡༩༦༣།༣།༣༠ བར་སོྐྱབ་གསོ་གང་ཐོབ་དང་། ད་ེ
ནས་ཟླ་ ༡༢།༢༥ བར་ཕེད་ཐོབ། གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་པར་ ༡༩༦༤། 
༡༢།༣༠ བར་ཕེད་ཐོབ། གཞྱིས་གྲོང་གསུམ་བཞྱི ་གཉྱིས་ལ་ ༦༥།༦།༣༠ 
བར་གང་ཐོབ་དང་། ད་ེནས་ཟླ་ ༡༢།༣༠ བར་ཕེད་ཐོབ། གཞྱིས་གྲོང་
ལྔ་དུྲག་གཉྱིས་ལ་ ༡༩༦༦།༦།༣༠ བར་གང་ཐོབ་དང་། དེ་ནས་ 
༡༩༦༧།༣།༣༡ བར་ཕེད་ཐོབ་བཅས་ལ་སོྐྱབ་གསོ་རས་ཤན་གསོལ་
རས་ཐོབ་ས་ེདེ་མཚམས་ཚེས་ཆ་སོ་སོ་ནས་འཚོ་བ་རང་སོྐྱང་དུ་བཏང་
བ་རེད། ད་ེརེས་ལྟ་ོཚང་ཁག་ཀང་རྱིམ་བཞྱིན་ཁ་འཐོར་གྱིས་ད་ོབདག་
སོ་སོར་ས་ཞྱིང་རྱིས་སོྤད་གནང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་འཆར་གསལ་གླ་
ཕགོས་གནང་དུས་ཀང་གཙང་ཟྱིན་སབས་འཚོ་གོས་ཐད་དཀའ་ངལ་ཆེ་
འཕྲད་ཀྱིས་མྱི ་མང་གང་འཚམས་མུ་མཐུད་གཞྱིས་ ཆགས་སུ་སྡདོ་རྟནེ་
བལ་ཏེགཞན་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བའྱི་བླ་ོཁ་ཕོགས་ནས་འགའ་ཤས་དངོས་སུ་
གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཕྱིན་པ་སོགས་བུང་ཡོད། 
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  སྐབས་དེར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་འགོ་མཆོག་ནས་དཀའ་
ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བས་ཏ་ེགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཚོ་རྟནེ་ཚགས་ཚུད་ཐུབ་
པ་བ་རུྒྱ་ནྱི་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་མཐར་ཐུག་གྱི ་དགོངས་
གཞྱི ་ཡྱི ན་ལུགས་འགྲེལ་བཤད་དང་བཅས་ཚང་མ་ལྷྱིང་འཇགས་ཀྱི ་
བསམ་ཞྱིབ་དགོས་གལ་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་གནང་ཡང་ཕན་འབས་
ཆེར་མ་ཐོན་པའྱི་མུར་ ༡༩༦༤ ལོར་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་
དོན་གྱི ་བདག་པོ་མཆོག་སླར་ཡང་ས་གནས་སུ་ཞབས་ཀྱི ་པདྨ་ོམངོན་
པར་བཀོད་ད་ེསེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྤྱི ་ཕབེས་སུ་ང་ཚོ་བདོ་
མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་བ་རུྒྱ་དང་། ད་ེཡང་རང་འཚོ་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱའྱི་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་ཤྱི ན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱི ན། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་བཙན་བོལ་བ་ཞེས་པ་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་གཅྱིག་པུ་མྱི ན། ད་ེརྣམས་ལ་
ཟླ་དུྲག་གམ་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་སོྐྱབ་གསོའྱི་རོགས་རམ་སྤད་ད་ེད་ེནས་
རང་འཚོ་བེད་པ་ལས་སོྐྱབ་གསོ་སོྤད་པའྱི་ལུགས་སོལ་མེད། དསེ་ན་ངེས་
པར་རང་འཚོ་ཐུབ་པ་བེད་དགོས། རང་འཚོ་གདེང་འཁེལ་ཡོང་བའྱི ་
ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ནྱི ་ས་ཞྱི ང་ཐོག་གཞྱིས་ཆགས་བ་རུྒྱ་འདྱི ་རང་
ཡྱི ན་ཅེས་དང་། ད་ཕན་ང་ཚོ་གོམ་པ་ཡར་རྒྱས་གང་ལེགས་ཕྱིན་ཡོད། 

  ༡༩༦༠ ལོ་ནས་བཟུང་གཞྱིས་ཆགས་བ་རུྒྱ་དང་། ད་ེཡང་ཚོ་
ཁག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཉམ་སྡདོ་བེད་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་དང་། འཆར་
འགོད་བས། དེ་དོན་ལག་ལེན་འགེལ་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱི་ལ་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་དང་། བསམ་བླ་ོཕུ་ཐག་རྱི ང་པོ་ཞྱིག་བརུྒྱད་
ནས་བརོད་ན་ང་ཚོས་མའྱི ་སོར་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སུྐན་བེད་པ་
འདྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་བསན་པའྱི་དནོ་དང་། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་ཆོས་
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ལྡན་གྱི ་མྱི ་རྱི གས་གཅྱིག་གྱི ་དོན་དུ་འཛུགས་སུྐན་བས་པ་ཡྱི ན། དེར་
བརྟནེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཁ་སང་གླེང་
མོལ་བུང་དོན་ལྟར། བདེ་བ་རྣམས་ནྱི་དམ་པའྱི་ཆོས་ཉམས་སུ་བླངས་
པ་ལས་བུང་བ་ཡྱི ན་པས། ང་ཚོས་དཀའ་ལས་རྒྱག་པ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི ་དནོ་
དུ་བརྒྱབ་པ་ཡྱི ན། མདརོ་ན། ང་ཚོས་མའྱི་སོར་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ལ་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་རྣམས་བརུྒྱད་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་དནོ་
དུ་ཡྱི ན་པས། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་འདྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པ་ོཡྱི ན། དནོ་
འབས་རླབས་ཆེན་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ཕྱི ་གཉྱིས་ཡོད་ཡྱི ན། དརེ་བརྟནེ་
ད་ཕན་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་རྣམས་ལ་བསདོ་བསྔགས་ཀྱི ་མེ་ཏགོ་འཐོར་
འོས་པ་ཡྱི ན། 

  ད་ེཡང་མའྱི་སོར་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་སྔ་ཤོས་ཡྱི ན་ཞྱིང་། 
ས་ཆ་སོགས་གང་ནས་ཀང་ཕུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ཁེད་ཚོ་ཚང་
མས་ཤུཌ་བརྒྱབ་ས་ེརང་འཚོ་ལེགས་པོ་ཞྱིག་བ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་
ཤུགས་བསེྐྱད་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག ང་ཚོའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་སེམས་
ཤུགས་ཆེན་པོ་གང་ལེགས་ཡོད་ཀང་འགའ་ཤས་ནས་བསམ་ཤེས་མ་
ཐོངས་པའམ་དཀའ་ངལ་བཟོད་མ་ཐུབ་པ་གང་ལྟར་གཞྱི ས་ཁྱིམ་ནས་
དགོས་པ་གཞན་མེད་པར་ཡུལ་གར་དུ་ཕྱིན་པ་བུང་མེད་དམ་བསམ་པ་
འདུག ཁ་སང་ལྟ་སྐརོ་སྐབས་ཁང་སངོ་རེ་ཟུང་ཡང་མཐོང་རུྒྱ་འདུག དེ་
རྣམས་བླ་ོཆུང་བའྱི ་སོྐྱན་ལས་བསམ་བླ་ོསྡུག་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡོང་མྱི ་
ཤེས། གང་ལྟར་བེད་སངས་ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་པ་ོབས་འདགུ ང་ཚོས་
རང་གྱི ་མྱི ་རྣམས་ལ་ལེགས་པ་ཞྱིག་བུང་ན་བསམ་ནས་དཀའ་ངལ་ཁད་
བསད་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་བས་ནས་ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་བའྱི ་སྐབས་རང་མྱི ་
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འགའ་ཤས་ནས་གཤྱི ས་ཀ་སླགོ་པ་ལྟ་བུ་བེད་སྐབས་བླ་ོཕམ་པོ་འདུག ང་
ཚོའྱི ་བོད་མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་བ་རུྒྱར་སེམས་ཤུགས་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེན་པོ་
ཡོད་ཅེས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ངོ་མཐོ་མཐོ་བས་ནས་ཤོད་ཀྱི ་ཡོད་ཀང་རང་
མྱི ་ཚོ་གཞྱིས་སྒར་དུ་མ་བསྡད་པར་ཐོན་འགྲོ་བའྱི ་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
མགོ་སྒུར་སྒུར་བས་ནས་སྡདོ་རུྒྱ་ལས་བརོད་རུྒྱ་ཁག་པོ་འདུག གཞྱི ་ར་མྱི ་
བརྒྱ་ཕྲག་མང་པའོྱི ་ནང་བསམ་བླ་ོམ་འཁོར་མཁན་རེ་གཉྱིས་ཡོང་སྱིད་ཀང་། 
ད་ེལྟ་བུ་བས་ན་ཡག་པ་ོམ་རེད། ཤྱི ན་ཏུ་ཐབས་སྡུག་པ་ོརེད། ད་ེའདྲའྱི་སོྐྱན་
མ་ལྷགས་པ་ངེས་པར་ད་ུབེད་དགོས་ཀྱི ་འདགུ་ཅེས་སོགས་ྋགོང་ས་མཆོག་
གྱི ་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་དང་རུྒྱན་མར་ཐུགས་སྨནོ་བདེན་ཚྱི ག་གྱིས་ཁབ་
པར་མཛད་པས་མང་ཚོགས་གོ་རྟགོས་རྱིམ་སད་ཁར་གཞྱིས་ཆགས་བླསོ་
བཏང་ས་ེཡུལ་གར་ལ་འགྲོ་མྱི ་དགོས་པའྱི ་ཕྱི ་ནང་གྱི ་མཐུན་རེྐན་ལེགས་
འཛོམས་སུ་གུར་ནས་ཚང་མ་ལྷྱིང་འཇགས་ཀྱི ་ངང་གནས་ཤྱི ང་། ད་ལྟའྱི ་
གནས་བབ་བཟང་པ་ོའདྱི་འདྲར་གུར་ཐུབ་པ་ནྱི་ལྷ་མྱི འྱི་རྣམ་འདྲནེ་འཕགས་
མཆོག་སྤན་རས་གཟྱིགས་སྐུ་དངོས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་
ཐུགས་རེ་བྱིན་མཐུ་ཁོ་ནར་བརྟནེ་ནས་བུང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན།

༦༽  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་རྱིམ་བྱུང་གྱི་མཚན་དང་དུས་ཡུན།

ཨང་།  མཚན།  ལོ་དུས།
༡ མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསན་ཉྱི་མདང་། ཕ་ལྷ་
 རྱིམ་བཞྱི ་བཀྱིས་དབང་ཕུག་རྣམ་གཉྱིས། ༡༩༦༡།༣། ནས་ ༦༣།༣།༣༡
༢ བམས་པ་བརོན་འགུྲས།  ༡༩༦༣།༤།༡ ནས་ ༦༩།༣།༣༡
༣  དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན།  ༡༩༦༩།༨།༡ ནས་ ༧༦།༧།༢༧
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༤ ཚེ་དབང་བཀྱིས།  ༡༩༧༦།༨།༡ ནས་ ༧༨།༧།༣༡
༥ སྐལ་བཟང་དགྲ་འདལུ།  ༡༩༧༨།༨།༡ ནས་ ༨༠།༡།༡
༦ རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན།  ༡༩༨༠།༥།༡༦ ནས་ ༨༢།༥།༣༡
༧ བསམ་མཁར་བསན་པ་ཆོས་འཕལེ།  ༡༩༨༢།༦།༡ ནས་ ༨༥།༡༡།༢༥ 
༨    བཀས་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་ར་ོརེ།  ༡༩༨༥།༡༡།༢༥ ནས་ ༨༧།༥།༡༥
༩  བཀ་ཤྱིས་ནརོ་བུ།  ༡༩༨༧།༥།༡༥ ནས་ ༡༩༨༩།༧།༡
༡༠ མདའ་ཟུར་ཉྱི་བཟང་།  ༡༩༨༩།༧།༡ ནས་ ༩༠།༡༡།༣༠
༡༡ ཚུལ་ཁྱིམས་བཟང་པ།ོ  ༡༩༩༠།༡༢།༡ ནས་ ༩༥།༡།༣༡
༡༢ འཕྲྱིན་ལས་འདོ་ཟརེ།  ༡༩༩༥།༢།༡ ནས་ ༩༦།༥།༢༤
༡༣  ཨ་མེས་ཚང་ཐུབ་བསན་བཀྱིས། ༡༩༩༦།༥།༢༥ ནས་ ༩༨།༥།༣
༡༤ འབོར་ཁང་སྐལ་བཟང་གཡུལ་རྒྱལ།  ༡༩༩༨།༥།༤ ནས་ ༩༩།༧།༢༧
༡༥ དནོ་འགུྲབ་ར་ོརེ།  ༡༩༩༩།༧།༢༨ ནས་ ༠༡།༡༠།༡༠
༡༦   འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།  ༢༠༠༡།༡༠།༡༡ ནས་ ༠༥།༡།༢༠
༡༧ འཆྱི ་མེད་རྱིག་འཛྱི ན།  ༢༠༠༥།༡།༢༩ ནས་ ༠༦།༣།༢༨
༡༨ གཡུ་ཐོག་མཚོ་སྣ་ལྷག་པ།  ༢༠༠༦།༣།༢༩ ནས་ ༠༧།༡༢།༣༡
༡༩ བཀ་ཤྱིས་དབང་འདསུ།  ༢༠༠༨།༡།༡ ནས་ ༢༠༠༩།༥།༡༩
༢༠ ཇྱིང་གེར་དཔནོ་དགྲ་འདསུ། ༢༠༠༩།༥།༢༠ ལས་ཐོག་པ།

ཀ  སྐབས་དེར་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མ་ཚུགས་རྱི མ་བཞྱི ན་
གཞྱིས་གྲོང་སོ་སོར་འགོ་འཛྱི ན་རེ་བུང་འདུག་པ་གཤམ་གསལ། 

• གཞྱིས་གྲོང་དང་པོའྱི ་འགོ་འཛྱི ན་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན་ལཌ་དང་ཡང་
བཀའ་ཤག་གྱི ་དུྲང་ཡྱི ག་ཀུན་བཟང་ར་ོརེ་དང་། 
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• གཞྱི ས་གྲོང་གཉྱིས་པའྱི ་འགོ་འཛྱི ན་ར་ལུང་སག་ཚང་ཤར་པའྱི ་ཇོ་
ལགས་དབང་འདུད་རྒྱལ་པ།ོ

• གཞྱིས་གྲོང་གསུམ་པའྱི ་འགོ་འཛྱི ན་བམས་པ་བརོན་འགུྲས་ལགས་
གཞྱིས་སྤྱིའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལས་བ་ཡང་མཉམ་ལྕགོས་གནང་འདུག 

• གཞྱིས་གྲོང་བཞྱི ་པའྱི ་འགོ་འཛྱི ན་སྡ ེ་དགེ་སྐུ་རེ་གཉེར་པ་ཀརྨ་ལགས། 
གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་དུྲག་གྱི ་འགོ་འཛྱི ན་དེ་སྔ ོན་ཕག་རྱི ་རོྫང་གྱི ་ལས་དུྲང་
གནང་མོང་བ་ཕག་རྱི ་ཁང་དཀྱིལ་ཡབ་ཆེན་བློ་བཟང་ལགས་བཅས་
ཡྱི ན་འདུག

• གཞྱིས་གྲོང་ཁག་ལ་ཐོག་མ་བརྒྱ་དཔོན་བཞྱི ་རེ་བུང་འདུག་པ་གཞྱིས་
གྲོང་དང་པོའྱི ་བརྒྱ་དཔོན་པཱ་ལགས་དང་། བླ་མ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་ཤྱི ང་གཅོད་ཀྱི ་འགོ་པ་དང་། བརྒྱ་དཔནོ་ཕ་ཆོས་གྲགས་ལགས་
དང་། ས་མདའ་ནོར་སྐྱྱིད་ཀྱི ་ཇོ་ལགས་ཚེ་དབང་ལགས་ལམ་བཟོའྱི ་
འགོ་པ་རེད་འདུག

• གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་པའྱི ་བརྒྱ་དཔོན་ཁང་དམར་དབེལ་གཞོལ་པའྱི ་པཱ་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་། ཨ་མད་ོསངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ཐབས་
མཁས་ཇོ་ལགས། བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ལགས་བཅས་ཡྱི ན་འདུག

• གཞྱིས་གྲོང་གསུམ་པའྱི ་བརྒྱ་དཔོན་ཏྲེ་ཧོར་ཚོང་དཔོན་དཔལ་ལྡན་
ལགས་དང་། སེར་བེས་ཕག་ཟུར་ཐུབ་བསན་ཚེ་རྱིང་། ཨ་དར་སྔ་ོརྱིལ་
ལགས། ཕ་རྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕལེ་ལགས་བཅས་ཡྱི ན་འདུག

• གཞྱིས་གྲོང་བཞྱི ་པའྱི་བརྒྱ་དཔནོ་ཞྭ་སྒམ་སུྤལ་སྐུ་ཀརྨ་འཕྲྱིན་ལས་ལགས་
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དང་། པདྨ་ཡོན་ཏན་ལགས། གུ་རུ་བསན་པ་ལགས། བ་མ་ཚང་བསོད་
ནམས་དཔལ་འགུྲབ་ལགས་བཅས་ཡྱི ན་འདུག

• གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་པའྱི ་བརྒྱ་དཔོན། གྭྲ་བཞྱི ་ལྡྱིང་དཔོན་ཚེ་དབང་དབང་
ཕུག་ལགསདང་། ཆ་དང་ཞལ་ངོ་བསོད་ནམས་དབང་འདུད་ལགས། 
འབའ་བ་རན་བསན་འཛྱི ན་ལགས། གོ་འཇོ་ཨ་ཕོ་ཨ་དཀར་ལགས་
བཅས་ཡྱི ན་འདུག

• གཞྱིས་གྲོང་དུྲག་པའྱི ་བརྒྱ་དཔོན་ག་དང་ཞལ་ངོ་ཨོ་རྒྱན་ར་ོརེ་ལགས་
དང་། ཀོང་པ་ོཉྱིང་ཁྱི་ཨ་དར་ལྷ་དབང་ལགས། ཨ་ཕ་ོབཅོ་ལྔ་ལགས། 
ཕག་རྱི ་བ་ཕ་ཟུར་ཟླ་རོད་ལགས་བཅས་ཡྱི ན་འདུག

ཁ ལུགས་བསམ་གཞྱིས་སྒར་དུ་ ༡༩༦༤།༦༥ ཙམ་ནས་སྒར་འཐུས་ཞེས་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་རེ་རེ་མང་མོས་འོས་བསྡུའྱི ་ལམ་ནས་འདམེས་བསྐ་ོ
གནང་བས་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི ་ལས་བ་སོགས་གནང་འདུག ལོ་གསུམ་
རེའྱི ་མཚམས་མང་ཚོགས་ནས་འོས་བསྡུ་འདེམས་བསྐོ་ཞུས་པ་ལྟར་
དབུས་གཙང་གྲ་བཞྱི ་རུ་དཔོན་དང་པོ་བསོད་ནམས་ར་ོརེ་ལགས་དང་། 
མདོ་སདོ་སྡ་ེདགེ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། མདོ་སྨད་རྒྱལ་རོང་བླ་ོ
བཟང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་གསུམ་ལོ་དུས་རོྫགས་ཏེ་འཕོས་ཚབ་དབུས་
གཙང་བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས་ལགས་དང་། མད་ོསདོ་སྡ་ེདགེ་ཆོས་གྲགས་
རྒྱ་མཚོ་ལགས། མད་ོསྨད་རྒྱལ་རོང་བླ་ོབཟང་ཡར་འཕལེ་ལཊ་བཅས་
ནས་གཞྱིས་ལས་ཁང་དུ་འཁུར་མཉམ་ལེན་གནང་འདུག ད་ེནས་རེས་
སུ་སྒར་འཐུས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ས་ེ ༡༩༦༦ ཙམ་ནས་གཞྱིས་སྒར་ཁག་
གྱི ་བརྒྱ་དཔནོ་ཡང་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ས་ེགཞྱིས་གྲོང་རེར་སྤྱི ་མྱི ་གཉྱིས་རེ་
ལོ་རེ་འཕ་ོའགུར་ཐོག་མང་མོས་འོས་བསྡུ་གནང་སོལ་དངེ་སང་ཡང་མུ་
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མཐུད་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་། སྤྱི ་མྱི ་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་
བརུྒྱད་རང་གཞུང་ནས་བཀའ་རྒྱ་ཕབེས་རྱིགས་དང་། ས་གནས་གཞྱིས་
འགོ་དང་། མཉམ་འབལེ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀོད་ཁབ་གནང་ཁག་རང་
ཁོངས་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་དང་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་ལས་
དོན་བསུྒབ་རུྒྱ། མྱི ་མང་སྤྱི ་སྒརེ་སོ་སོའྱི ་བདེ་སྡུག་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་
བརུྒྱད་བ་རུྒྱ་སོགས་ལས་འགན་ཆེན་པ་ོཡོད།

༧༽  ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་། 
ལྗོ་དུས་ཞྱིབ་གསལ་བཀྗོད་པ།

༡།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༦༢།༣།༢༠  
༢།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༦༤།༩།༢༨
༣།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༦༥།༡༠།༢  
༤།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༧༡།༡།༨
༥།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༧༣།༡།༡༥  
༦།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༧༧།༨།༢༢
༧།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༨༣  
༨།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༨༥།༡༢
༩།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༨༦།༡༢།༩  
༡༠།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༨༩།༡
༡༡།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༩༠།༡།༨  
༡༢།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༩༤།༡༢།༡༤
༡༣།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༩༦།༡༡།༡༥  
༡༤།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༩༧།༡༢།༩
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༡༥།  ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༩༩།༩།༢༤  
༡༦།  ྋགོང་ས་མཆོག ༢༠༠༢།༡༡
༡༧།  ྋགོང་ས་མཆོག ༢༠༠༤།༡༢།༡༣  
༡༨།  ྋགོང་ས་མཆོག ༢༠༠༧།༡།༩

༨༽ གཞན་ཕྱི་ནང་གནད་ཡྗོད་མྱི་སྣ་སུ་དང་སུ་ཕེབས་ཡྗོད་དང་ལྗོ་
དུས་ཞྱིབ་གསལ་སྐྗོར།

རང་རེའྱི ་གཞུང་ཕོགས་ཀྱི ་བླ་ཆེན་དང་མྱི ་ཆེན་ཇྱི ་སྙདེ་ཅྱིག་འདྱི་ཕོགས་ཕེབས་
ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱི ་མཚན་འགོད་ཞུ་ཐབས་བལ་བ་དང་། རྒྱ་གར་དང་
ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་གྱི ་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་འདྱི་ཕོགས་ཕབེས་པ་གཤམ་གསལ།

• ༡༩༦༥ ལོར་རྒྱ་གར་དབུས་སོྐྱབ་གསོ་ཚོཌ་པ་དང་ར་བའྱི་སྨན་ཁང་གྱི ་
སྦྱིན་བདག་ཨ་རྱི ་ཛ་དྲག་ཚོགས་པས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ས་ེཌོག་ཌར་ལྭལ་ཤར་ཨེ་
ཅྱི ་ཞུ་བས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏ་ེགཞྱིས་ཆགས་གྱི ་ཅྱིན་མྱི ་ནྱི་སྱི ་ཤར་ལྕ་ེསྐུ་སུ་ཅྱི ་
ད་ཀྱིར་པ་ཨ་ནྱིདང་། དབུས་སོྐྱབ་གསོའྱི ་ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅརྱ་ཀྱིར་པ་ལ་ནྱི། 
དབུས་སོྐྱབ་གསོའྱི་དུྲང་ཆེ་གུྲབ་ཏ། དབུས་ཕྱི ་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དུྲང་གཞོན་སྐུ་
ཞབས་ནཱག ས་གནས་གཞུང་གྱི ་ཌྱི ་བྱི་ཤོན་ཀ་མྱི ་ཤྱི ་ནར། རང་གཞུང་ལྡྱི་ལྱི ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་སྐུའྱི ་གཅེན་པོ་བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན། ཨ་རྱི ་ཛ་དྲག་ཚོགས་
པའྱི་སྐུ་ཞབས་སུྦ་ན་ེཀྱི་བཅས་ཕབེས་ཡོད།

༡༩༨༠།༧།༡༧ ཉྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཨེ་སེ་ཨོ་ཨེ་སེ་ཚོགས་པའྱི་གཙོ་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་ 
Helmut Kutin མཆོག་དང་། རྒྱ་གར་ཨེ་སེ་ཨོ་ཨེ་སེ་ཚོགས་པའྱི་སྤྱི ་ཁབ་དུྲང་
ཆེ་སྐུ་ཞབས་ J.N. Kaul མཆོག་ཕབེས་ཡོད།

༡༩༨༣།༣།༢༨ ཉྱིན་གོང་གསལ་མྱི ་སྣ་གཉྱིས་ཕབེས་ཡོད།



60 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

༡༩༨༤།༢།༡༦ ཉྱིན་ཀར་ན་ཀ་ཀ་མངའ་སྡའེྱི ་ཡུལ་སྐརོ་སོྤ་འཆམ་དང་དྲྱིལ་
བསྒགས་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Sri M.Raghupathy མཆོག་དང་། སྦངེ་ལོར་
གྲོང་འཁེར་གྱི ་སྤྱི ་ཁབ་སྐུ་ཞབས་ Sri S.Sundder Raj མཆོག་ཕབེས་ཡོད།

༡༩༩༠།༩།༢༡ ཉྱིན་ཨ་རྱིར་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་བྱིས་པའྱི་ཐེབས་རའྱི་ཚོཌ་གཙོ་
སྐུ་ཞབས Mr. Sam Senkow དང་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི་མངའ་སྡའེྱི ་ཕུགས་རྱིགས་
གསོ་སོྐྱང་དང་། ཤྱི ང་ནགས་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Mr. Bassuvalingappa 
མཆོག་ཕབེས་ཡོད།

༡༩༩༡།༨།༢༡ ཉྱིན་དབུས་བོད་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱི ་དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ Mr. 
S.P. Dutta ཐེངས་མང་ཕབེས་ཡོད།

༡༩༩༡།༡༡།༢༠ ཉྱིན་བོད་རང་བཙན་མ་ཤོར་དུས་ཀྱི ་བོད་གཞུང་གྱི ་ཕག་ལས་
གནང་མོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ Robert Fordi སངས་དཔྱལ་གཉྱིས་གཟྱིགས་
སྐརོ་དུ་ཕབེས་ཡོད།

༡༩༩༤།༨།༡༩ རྒྱ་གར་བལ་ཡུལ་གྱི ་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ N.B. Me-
non མཆོག་ཕབེས་ཡོད།

༢༠༠༠ ལོ་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི་ཤེས་རྱིག་བླནོ་ཆེན་ Shri Vishwanath གྱིས་
གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕབེས་ཡོད།

༢༠༠༤ ལོ་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི་ནང་སྱིད་བླནོ་ཆེན་ Mallikarjun Kharge དང་ཨ་
རྱིའྱི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་མཁན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སོྐྱར་བ་སྐུ་ཞབས་ Richard Gere 
རྣམ་གཉྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་ཡོད།

༢༠༠༧།༧།༦ ཉྱིན་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་འཁུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཉྱིན་མའྱི་སོར་
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རོྫང་གྱི ་འགན་འཁུར་བླནོ་ཆེན་ G.T. Devegowda དང་རོྫང་དཔནོ་ Shri S. 
Selva Kumar སྤྱི ་ཁབ་སྐརོ་སུང་ SP Rama Subha བཅས་ཕབེས་ཡོད།

༢༠༠༧།༧།༡༨ ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི ་ཕྱི ་སྱིད་སྡ་ེཚན་གྱི ་དམྱིགས་བསལ་ཕག་རོགས་ 
Ms. Jeannette M. Windon དང་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་སྡ་ེཚན་གྱི ་ཕག་རོགས་ Melis-

sa R Pitotti བཅས་ཕབེས་ཡོད།

༩༽ གཞྱིས་ཆཊ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བས་པ་དང་བེད་བཞྱིན་པ།

༡།  བུ་བཅོལ་ཁང་གསར་རྒྱག

 ༡༩༦༢ ལོ་ཙམ་ནས་གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་རེར་བུ་བཅོལ་ཁང་རེ་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་མའྱི་འགྲོ་གྲོན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་
རྒྱ་གར་ཡེ་ཤུའྱི ་ཆོས་ཚོགས་ཤྱི ག་གྱིས་ཁང་པ་རྒྱག་རུྒྱར་རོགས་རམ་
གནང་ས་ེ ༡༩༦༣།༢།༢༢ ཉྱིན་གཞྱིས་གྲོང་དང་པ་ོནས་བཞྱི ་པ་བར་གྱི ་
བུ་བཅོལ་ཁང་དང་ ༡༩༦༣།༣།༣ ཉྱིན་གཞྱིས་གྲོང་ ༥།༦ གཉྱིས་ཀྱི ་
བུ་བཅོལ་ཁང་བཅས་གསར་རྒྱག་བས་པ་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༢།  སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག

 ༡༩༦༥ ལོ་རྒྱ་གར་དབུས་སོྐྱབ་གསོ་ཚོགས་པ་ནས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ས་ེ
གཞྱིས་སྤྱིར་སྨན་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་གནང་བ་དེའྱི ་ནང་འཛྱི ན་ཆས་
དང་སྨན་པ། སྨན་ལས་སོགས་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད།

༣།  འཕུྲལ་བཟོ་འཕུྲལ་རོྨས་ཀྱི ་སྐརོ།

 ༡༩༦༥ ལོ་ནས་འཕུྲལ་བཟ་ོའཕུྲལ་རོྨས་དང་། ཞྱིང་ཁར་མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ་
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འདེབས་ལས་སོགས་ལ་སུད་སྱི ་ཀེ་ཀོར་འཕུྲལ་ལས་སྡ་ེཚན་ཞེས་པའྱི ་
རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་མྱི ་སྣ་སྐུ་ཞབས་ལུ་ཐྱི ་དང་། ཡ་ནྱིང་ཞུ་བས་རོགས་
རམ་གནང་ས་ེའཕུྲལ་བཟོ་ཁང་དང་འཕུྲལ་རོྨས་སྡ་ེཚན་གསར་འཛུགས་
དང་། མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ་ཐོག་མར་འདབེས་ལས་བས་པ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པ་ོབུང་ཡོད།

༣།  ཆུ་རགས་བསྐྱར་བཟོ།

 ད་ེནས་ ༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༠ ལོར་ཆུ་རགས་བསྐྱར་བཟོ་བས་པའྱི་
ལས་གཞྱིར་མཉམ་འབེལ་ཚལ་ཞྱིང་གྱི ་ཉ་ེའགྲམ་ཆུ་བཀག་བསྐྱྱིལ་གྱི ་
རུྒྱན་གྲོན་ནརོ་ལེྭའྱི་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཤྱིག་ནས་རོགས་རམ་གནང་བ་
དེས་སྤྱི ་ཡོངས་ལ་ཆུ་འཕྲ་ོབརླག་མྱི ་འགྲོ་བའྱི ་ཁད་པར་དང་། མཉམ་
འབལེ་གྱི ་ཚལ་ཞྱིང་ཐོག་ཤྱི ང་ཏགོ་ཀོ་ཀ་ན་ཊྱི ་དང་། ཨམྲ། ངང་ལག་
སོགས་དང་ད་ེདག་གྱི ་བར་གསེང་ལ་མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ་དང་། འབས་ཞྱིང་
སོགས་བཏབ་པས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཅྱི ་ཆེ་བུང་ཡོད།

༤།  རས་གསོ་ཁང་གསར་རྒྱག

 ༡༩༩༤ ལོར་ལུགས་བསམ་རས་གསོ་ཁང་འགོ་འཛུགས་ཀྱི ་དགོས་
དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གནང་དོན། སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཤྱི ག་དང་། 
འཇར་མན་རོགས་ཚོགས། ཕ་རན་སྱིར་ཡོད་པའྱི་འཕྲྱིན་ལས་སྦྱིན་པ་
ཉམ་ཐག་རོགས་ཚོགས་བཅས་ལ་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་དོན་སྨྱིན་སོན་ཡང་
རྱི མ་པས་རོགས་རམ་ཆད་པར་བརྟེན་ཨྱི ་ཊ་ལྱི འྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་
འགན་འཁུར་བ་ Debbie Carrani ལགས་སུ་རེ་བསྐུལ་ཞུས་དོན་
བཞྱིན་ཁོང་གྱིས་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གནང་ས་ེཨྱི ་ཊ་ལྱི འྱི་ཨ་མ་ 
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Alberghini Giannina ཞུ་བས་ ༡༩༩༨ ནས་ ༩༩  ལོ་རོགས་རམ་
གནང་ཡོད། ད་ེརེས་ཨ་མ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི ་སྐུ་མཆེད་ Mr. Po ཞུ་བས་ཀང་
རོགས་རམ་གནང་ཡོད།

༥།  འགུྲལ་སེྐྱལ་སྣུམ་འཁོར་གསར་ཉ།ོ

 ༢༠༠༡ ལོར་སླབོ་གྭྲའྱི་འགུྲལ་སེྐྱལ་སྣུམ་འཁོར་ཞྱིག་ཉ་ོརུྒྱའྱི་རྱི ན་འབབ་
ནོར་ལེྭའྱི ་རོགས་ཚོགས་ཤྱི ག་ནས་རོགས་རམ་གནང་བར་མ་ཟད་
རོགས་ཚོགས་དསེ་ ༢༠༠༡།༢༠༠༢ ལོར་རས་གསོ་ཁང་གྱི ་འཐུང་ཆུ་
ས་འོག་ནས་འཐེན་རུྒྱའྱི་གླགོ་དང་། ཆུ་འཐེན་རུླང་འཁོར་གཉྱིས་བཅས་
རོགས་རམ་གནང་ཡོད།

༦།  ཞྱིང་ཆུ་འདྲནེ་འཐེན་སྐརོ།

 ༢༠༠༣ ལོར་སུྤ་ཧྲངེ་གྲོང་སྡའེྱི ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༦ ལ་ཨེ་ཀར་ ༢༠ དང་། 
གུན་ཌ་ ༢༢ སྡ་ེཚན་གསུམ་དབེ་ས་ེཞྱིང་ཆུ་འདྲནེ་འཐེན་ཐོག་ཉྱི་འོད་
ཁག་ ༡ དང་གླགོ་ཁག ༢ བཅས་ཀྱི ་རོགས་རམ་འོག་ཆུ་ཞྱིང་བཟོས་
ཏེ་སནོ་ཐོག་འདྲ་མྱི ན་བཏབ་ས་ེལོངས་སུ་སོྤད་བཞྱིན་པ་དང་། ལོ་རེ་
སནོ་འབས་ཐེངས་ ༢།༣ བར་འདབེས་ལས་བ་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པ་ོབུང་ཡོད།

༧།  ཟམ་པ་གསར་རྒྱག

 ༡༩༩༩ ལོར་སུྤ་ཧྲེང་གྲོང་སྡརེ་རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་ནས་རུྒྱགས་ཆུ་
བཀག་བསྐྱྱིལ་བས་སབས་གྲོང་སྡ་ེདང་ཞྱིང་ཁའྱི ་དབར་ཆུ་བསྐྱྱིལ་ནས་
འགྲོ་ལམ་མེད་པ་ཆགས་པར་ལོ་དརེ་ Les Amesdu Tibet ཞེས་པ་
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སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་ནས་རོགས་རམ་ཐོབ་ས་ེཟམ་པ་ཞྱིག་གསར་
རྒྱག་བས་པ་དེས་སུྤ་ཧྲངེ་གྲོང་སྡ་ེདང་། ཉ་ེའགྲམ་གྲོང་གསེབ་ཡུལ་མྱི ་
བཅས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། ཟམ་པ་ད་ེམེད་ན་ཞྱིང་
ལས་བ་ཡུལ་བར་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཊར་ ༡༧ འགྲོ་དགོས་པས་ལམ་ཐག་རྱིང་
ལ་དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་སོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

༨།  ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག

 ༡༩༩༩ ལོར་རང་གཞུང་འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ USHA 
ཞེས་པ་ཨ་རྱི འྱི ་རོགས་ཚོགས་ཤྱི ག་ནས་གྲོང་སྡ་ེརེར་ཆུ་མཛོད་རེར་ལྱི ་
ཀར་ལྔ་ཁྱི་རེ་ཡོད་པའྱི་ཆུ་མཛོད་ལྔ་གསར་རྒྱག་བས་པ་དསེ་འཐུང་ཆུའྱི་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོསེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ལོ་དརེ་ ApTibet ཞེས་
དབྱིན་ཡུལ་གྱི ་རོགས་ཚོགས་ཤྱི ག་གྱིས་ས་འོག་ཁོན་པ་བུ་བ་དང་ཆུ་
འཐེན་རུླང་འཁོར་ལྔ་བཅས་རོགས་རམ་གནང་ཡོད། རང་གཞུང་
འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་སེར་བེས་འཕྲོད་བསེན་ཁང་ལ་ཆུ་
མཛོད་ཆེ་བ་ཞྱིག USHA ཚོགས་པ་ནས་གནང་ཡོད།

༩།  གསང་སོྤད་གསར་རྒྱག

 ༢༠༠༣།༢༠༠༦ ལོ་བར་རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་
གྲོང་སྡ་ེཡོངས་ལ་གསང་སོྤད་གྲངས་ ༦༧ བརྒྱབ་ཡོད།

༡༠།  ཆུ་ཡུར་གསར་བཟོ།

 ༢༠༠༤ ལོར་གཞྱིས་གྲོང་ ༥།༦ གཉྱིས་ཀྱི ་མདུན་གྱི ་ལམ་ཆེན་གཡས་
གཡོན་ལ་ཆུ་ཡུར་གསར་བཟོའྱི ་རོགས་རམ་འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་
བརུྒྱད་གནང་ཡོད།
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༡༡།  ཁང་པ་ཉམས་གསོ།  

 ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༧ བར་ ADER FRANCE ལ་ཉམ་ཐག་ཁྱིམ་
ཚང་ ༧༢ ཀྱི ་ཁང་པ་ཉམས་གསོའྱི་འཆར་རྱིས་ཕུལ་བའྱི་རོགས་འཆར་
ལ་ཕན་པར་ས་གནས་རང་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཙམ་བཏོན་ནས་དེ་
འཕྲསོ་རོགས་རམ་ཐོབ་ཡོད་པ་དསེ་ཕན་ཐོགས་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། 

༡༢།  རླངས་འཁོར་གསར་ཉ།ོ

 ༢༠༠༧ ལོར་སླབོ་གྭྲའྱི་འགུྲལ་སེྐྱལ་རླངས་འཁོར་ཆུང་བ་བཙོངས་པའྱི་
མ་དངུལ་སངེ་ Debbie Carrani ཨྱི ་ཊ་ལྱི འྱི་རོགས་ཚོཊ་ཤྱི ག་དང་། 
རང་གཞུང་ཤེས་ལྷན་བཅས་ནས་ཁ་སྣནོ་གནང་ས་ེའགུྲལ་སེྐྱལ་རླངས་
འཁོར་གསར་པ་ཞྱིག་ཉསོ་པ་དསེ་ཕུྲ་གུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༡༣།  གད་སྙྱིགས་གཙང་བཟོ།

 ༢༠༠༣ ལོ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་གཞྱིས་གྲོང་ནང་གད་སྙྱིགས་གཙང་
བཟོའྱི་ལས་གཞྱི ་ཞྱིག་ལག་ལེན་བསར་བཞྱིན་ཡོད་པ་དའེྱི ་ཐོག་ SOIR/
IM, SWEDEN སུའྱི་ཌན་ཁོར་ཡུག་སུང་སོྐྱབ་རོགས་ཚོགས་ནས་ནང་
སྱིད་བརུྒྱད་རོགས་རམ་གནང་བ་དེས་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོར་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༡༠༽ སྟྗོན་ཉེས་དང་། ཆུ་ལྗོག་སྗོགས་འབྱུང་བའྱི་གནྗོད་འཚེ་བྱུང་
བའྱི་ལྗོ་དུས།

གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་པ་ནས་ ༡༩༨༧ ལོར་ཐན་པའྱི་རེྐན་པས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་
རེ་ནས་མ་རོྨས་ལོ་ཏོག་ཀེ་ལོ་བརྒྱ་ཅན་ད་ོགྲངས་ ༢ ནས་ ༣ བར་ལས་མ་
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བུང་བ་དང་། ལོ་གཅྱིག་ལ་ད་ོགྲངས་བཅུ་གྲངས་ལས་མ་བུང་བ་ཐེངས་གཅྱིག་
བུང་བ་བཅས་ལས་དེ་མྱི ན་སནོ་ཉསེ་དང་ཆུ་ལོག་སོགས་ཀྱི ་འབུང་བའྱི ་གནོད་
འཚེ་གང་ཡང་བུང་མེད། དཔ་ེམཛོད་ངག་རུྒྱན་དབེ་ཕྲངེ་ ༢༣ པ་ལས་་་་་་་་་ 

༼གཡོ་གཡོ་ས་འགུལ་ས་རུད་ཆུ་ལོག་དང་། །
འཚུབ་འཚུབ་དྲག་ཆར་རུླང་སོགས་འབུང་བའྱི་ཉནེ། །
གནདོ་གནདོ་མེད་ཅྱིང་འཁོན་འཛྱི ན་འཁུགས་རོད་སོགས། ། 
ཟྱིང་ཟྱིང་ཉནེ་མེད་བག་མེད་ལུགས་བད་ེསྐྱྱིད། །༽ 

ཅེས་པ་ལྟར་རོ།། 

༡༡༽ ཡུལ་མྱི་དང་འཁྲུག་རྗོད་བྱུང་བའྱི་ལྗོ་ཚིགས་དང་རྒྱུ་རྐེན།

༡༩༨༧།༣།༡༠ ཉྱིན་གཞྱིས་གྲོང་དང་པརོ་རེྐན་ངན་ཞྱིག་བུང་ཞྱིང་། ཡོང་རེྐན་
ནྱི་དའེྱི ་སྔ་ཉྱིན་ཕྱི ་ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ཁང་པ་ཨང་ ༢༦ ནང་སྡདོ་མཁན་མྱི ་ཞྱིག་དང་
རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་ལས་ཀར་འགྲོ་མཁན་ཁ་ཤས་བར་ཁ་རོད་ཤོར་བ་དང་བོད་མྱི ་
དེ་ཆང་གྱིས་བཟྱི་ས་ེརྒྱ་གར་བའྱི་ཐོག་ལག་འགོགས་ཕྲན་བུ་བས་ཏེ་དནོ་རེྐན་དེ་
བུང་བ་དང་། དེའྱི ་སང་ཉྱིན་བོད་མྱི ་ཚང་མ་གསུམ་བཅུའྱི ་དུས་དྲན་གྱི ་སྐད་
འབོད་ལ་ཀུ་ཤལ་ན་གར་ཞེས་པའྱི ་གྲོང་རལ་དུ་བསོྐྱད་དེ་གཞྱིས་གྲོང་ནང་མྱི ་
ཉུང་ཤས་ལས་བསྡད་མེད། རྒྱ་གར་བ་ཉསེ་བརུང་ཕོག་མཁན་དེས་གཙོས་རྒྱ་
གར་གྲོང་གསེབ་ཡུལ་མྱི ་ ༤༠།༥༠ བར་ཞྱིག་དབུག་པ་འཁེར་ནས་ཁང་ཨང་ 
༢༦ པར་མྱི ་ད་ེརུང་བར་ཡོང་ཡང་ཁོ་པ་བསྡད་མེད། ཁང་ཨང་ ༢༥ ནང་སྡདོ་
མཁན་མྱི ་ཞྱིག་བ་ཕུགས་ཀྱི ་ལྕྱི་བ་ལུད་དོང་དུ་བསྐྱལ་བར་སོང་ནས་ལོག་ཡོང་
སྐབས་སྒ་ོའགྲམ་གྱི ་ཁྱིས་རྒྱ་གར་བར་ཟུག་པ་དང་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་ཁྱི ་ལ་དབུག་པ་
གཞུས། ཁྱིའྱི ་བདག་པོ་བོད་མྱི ་དེས་ངའྱི་ཁྱིར་གཞུས་པ་འོས་མྱི ན་ཡྱི ན་ཞེས་ཁ་
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རོད་ཤོར་བ་དང་ཡུལ་མྱི ་དེ་ཚོས་མཉམ་རུབ་བརྒྱབ་ས་ེབོད་མྱི ་དེ་དབུག་པས་
རུང་བར་བརྟནེ་ཀླད་ཁག་འདྲསེ་ཏ་ེརེྐན་འདས་སོང་ཞྱིང་། ཀུ་ཤལ་ན་གར་ནས་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ལོག་ཡོང་སྐབས་བདོ་མྱི ་ད་ེའདས་ཟྱིན་འདུག རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་ད་ེ
རྣམས་རང་ཁྱིམ་ལ་ལོག་ནས་མེད། དེ་རེས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་
ཞུས་ཀང་མྱི ་སངོ་གུན་གསབ་སོགས་གང་ཡང་མ་བུང་བའྱི ་ཐབས་སོྐྱའྱི ་གནས་
ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བུང་ཞྱིང་། ད་ེམྱི ན་བདོ་མྱི ་དང་ཡུལ་མྱི འྱི་བར་ཁ་རོད་ཕྲན་བུ་
ཕྲན་བུ་ཤོར་བ་ལས་ཐབས་སྡུག་ཛ་དྲག་གྱི ་གནས་ཚུལ་བུང་མེད། ལྷག་པར་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ནང་ཡུལ་མྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་ཆ་འཕྲགོ་པ་སོགས་ཀྱི ་
གནས་ཚུལ་བུང་ཡོད་ཀང་། གཞྱིས་ཁོངས་འདྱིར་དེ་འདྲའྱི་རྱི གས་ར་བ་ནས་
བུང་མོང་མེད་ལ་སྤྱིར་བཏང་ཡུལ་མྱི ་མང་ཆེ་བ་གཉམོ་ཆུང་ཚུལ་ལྡན་བསྔགས་
འོས་ཤ་སག་ཡྱི ན།

༡༢༽ སེྐྱ་ལྡན་སྗོ་ནམ་བྱུང་རྱིམ་དང་དེས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བར་
ཕན་གནྗོད་གང་བྱུང་སྐྗོར།

རང་གཞུང་གྱིས་སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི ་ལམ་སནོ་ནང་ཕུགས་དམྱིགས་མ་འོངས་བདོ་
ནྱི་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པའོྱི་བཞེད་དགོངས་ལྟར་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་བསྱི་
གནས་དང་། ཁོར་ཡུག་སུང་སོྐྱབ་ཀྱི ་ར་བ་ཞྱིག་ཏུ་བསུྐན་རུྒྱ་ཡྱི ན་སབས་མ་
འོངས་བོད་ནང་སོལ་རུྒྱན་སོ་ནམ་ལས་རྱི གས་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་སྤལེ་ཏེ་འཛམ་གླྱིང་
ནང་རྫས་སོྦར་གྱིས་མ་བསླད་པའྱི་ཟ་འབུ་རྙེད་དཀའ་བའྱི་དུས་ཤྱིག་བུང་ཚེ་བདོ་
ད་ེསེྐྱ་ལྡན་དང་། རང་བཞྱིན་སོ་ནམ་གྱི ་ཟ་འབུའྱི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི ་བང་མཛོད་ཅྱིག་
ཏུ་བསུྒར་རུྒྱའྱི ་ཕུགས་དམྱི གས་ཡོད་པ་ལྟར། ད་ལྟ་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱི འྱི ་
གཞྱིས་སྒར་ཁག་ཏུ་ས་བཅུད་བདག་གཅེས་དང་། ཆུ་རུྒྱན་སུང་སོྐྱབ་གཞྱི ་རར་
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བཟུང་བའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་མྱི ་གནདོ་ཅྱིང་། འཚེ་བ་མེད་པའྱི་སོལ་རུྒྱན་དང་། རང་
བཞྱིན་གྱི ་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི ་ལམ་ནས་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་སྒར་ཁག་གྱི ་
ད་ཡོད་ཞྱིང་ས་རྣམས་སྐྱབས་བཅོལ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་འཚོ་རྟནེ་བསུྐན་ཐུབ་ངེས་
ཀྱི ་སནོ་འབས་འབུང་ཁུངས་སུ་གུར་ཏེ་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལུས་བདེ་ཐང་དང་། 
ལོག་འཚོ་དང་མ་འདྲསེ་ཤྱི ང་། ཆོག་ཤེས་ཀྱིས་འཚོ་བའྱི་མྱི ་ཚེ་དནོ་ལྡན་དུ་སེྐྱལ་
ཐབས་མཐུན་རེྐན་བསུྐན་རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི ་ལྟར།

ཀ  ལུགས་བསམ་གཞྱིས་སྒར་འདྱིར་ ༢༠༠༤ ལོ་ནས་སུྤ་ཧྲངེ་གྲོང་སྡའེྱི ་
དཀོན་མཆོག་དགེ་ལེགས་ནས་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་སོ་ནམ་གྱི ་ལས་གཞྱིར་
འབས་ཨེ་ཀར་གཅྱིག་དང་། རྣམ་རྒྱལ་ནས་མོན་ཆག་ཨེ་ཀར་གཅྱིག་
བཏབ་ས་ེཐོན་འབས་་གང་ལེགས་བུང་འདུག

  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥།༢༠༠༧ ལོ་བར་གཞྱིས་གྲོང་དང་པརོ་ཨེ་ཀར་ ༢ 
དང་། གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་པར་ཨེ་ཀར་ ༡ གཞྱིས་གྲོང་གསུམ་པར་ཨེ་
ཀར་ ༥ གཞྱིས་གྲོང་བཞྱི ་པ་སུྤ་ཧྲངེ་གྲོང་སྡརེ་ཨེ་ཀར་ ༧ གཞྱིས་གྲོང་
ལྔ་པར་ཨེ་ཀར་ ༥ གཞྱིས་གྲོང་དུྲག་པར་ཨེ་ཀར་ ༢ སེར་སྨད་ལ་ཨེ་
ཀར་ ༡ ཕན་བད་ེདགའ་ཚལ་ལ་ཨེ་ཀར་ ༡ བཅས་བསྡམོས་ཨེ་ཀར་ 
༢༤ ལ་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་འདེབས་ལས་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བུང་
ཡོད།

ཁ  ༢༠༠༨།༥།༡ ནས་སོལ་རུྒྱན་སནོ་འབས་འདབེས་རུྒྱར་སུྤ་ཧྲངེ་གྲོང་སྡརེ་
ཨེ་ཀར་ ༥༥ དང་གུན་ཌ་ ༡༠ ལ་སནོ་འབས་སྦ་ཏམ་དང་། འབས། 
གྲོ། ཉྱི་མ་མེ་ཏགོ མོན་ཆག མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ རལ་སེར་པ།ོ སན་མ་
ཤྱི ན་སྤྱི། སན་མ་ཏ་ནྱི་ཀལ། ཤྱི ང་ཏགོ་ངང་ལག་དང་། སུ་པ་རྱི ། སྣུམ་
རྱིཌ་ཤྱི ང་སྤམ་ལེྭལ། སྒ་སེར། སྒ་མུག སྱི ་པན། ཚལ་རྱིགས་པད་ཚལ་



69སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུབ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

སོགས་བཏབ་ཡོད་པ་ནས་བསྡུས་ཟྱིན་པ་སྦ་ཏམ་དང་། སན་མ་ཤྱི ན་སྦྱི། 
མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ་བཅས་རྫས་སོྦར་བརྒྱབ་པ་ལས་ཀང་ལེཌ་པ་འདུག ད་ེ
འཕྲསོ་གོང་གསལ་སནོ་འབས་བསྡུ་རུྒྱར་བསྡད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་གང་
ལེཊ་བླསོ་བཀལ་ཆོག་པ་དང་། གཞན་ལ་མྱི ག་དཔ་ེསནོ་འོས་པ་ཞྱིག་ཏུ་
གུར་ཡོད།  

  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨།༩།༢ བདོ་ལྗངོས་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་པའྱིདུས་
ཆེན་ཉྱིན་སུྤ་ཧྲེང་གྲོང་སྡརེ་རྒྱ་གར་ས་གནས་སོ་ནམ་པའྱི ་སླབོ་སནོ་པ་
ཌོག་ཊར་རམ་ཅན་དར་རའོ་ Dr. Ram Chandra Rao དང་། བདོ་
པའྱི ་ངོས་ནས་མའྱི་སོར་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་། ལུགས་བདེ་
གཞྱིས་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྣམ་གཉྱིས། མཉམ་འབལེ་
ཁག་གཉྱིས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་དང་དུྲང་ཆེ། ནང་སྱིད་ཞྱིང་འབགོ་སྡ་ེཚན་
གྱི ་འགན་འཛྱི ན། ལུགས་བདེ་གཞྱིས་ཁག་གྱི ་སྤྱི ་མྱི ་རྣམ་པ། སུྤ་ཧྲངེ་
གྲོང་སྡའེྱི ་སོལ་རུྒྱན་ཞྱིང་པ་ཚོ་བཅས་འཛོམས་ཏེ་སོལ་རུྒྱན་སྒ་ོའབེད་
མཛད་སྒརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་སྐུ་དཔར་མཐོང་གྲོལ་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་མདུན་དུ་མར་མེ་ཞལ་ཕེ་དང་། གསོལ་ཇ་བཞེས་འབས་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒ་ོགྲ་རྟནེ་ལེཌ་སྒྱིག་བུང་ཡོད། 

  གཞྱི ་ར་སུྤ་ཧྲེང་གྲོང་སྡརེ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༢ ཡོད་པ་ཞྱིང་ཁ་
འདབེས་མཁན་དང་། སྒ་ོཕུགས་གསོ་ཉར་བེད་མཁན་ཤ་སག་ཡྱི ན་པས་
ཁྱིམ་ཚང་རེར་བ་ཕུགས་ ༤ ནས་ ༡༠ བར་ཡོད་པས་མར་ཕུར་ཞོ་
འོ་མ་ད་ར་བཅས་ལ་ལོངས་སོྤད་པ་དང་། ཕྱིར་ཚོང་ཡང་བེད་ཀྱི ་ཡོད་
པས་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་དང་། འབོག་ལས་གཉྱིས་ཀ་ལྡན་པའྱི ་དཔེར་
འོས་ཀྱི ་ལེགས་ཆ་བླང་ཆོག་པ་ཡོད།
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ག• ལུགས་བསམ་མཉམ་འབལེ་ཚལ་ཞྱིང་ནང་སོལ་རུྒྱན་འབས་དང་ཚལ་
རྱིགས། ཤྱི ང་ཏགོ་ངང་ལག་དང་། ཀོ་ཀོ་ན་ཌྱི ། ཨམྲ་སོགས་འདབེས་
འཛུགས་ཀྱི ་ཐོན་འབབ་གང་ལེགས་ཡོད། ད་ེདག་ནྱི་མྱི ་མང་བྱིངས་ལ་
སོ་ནམ་ལས་རོལ་བེད་ཕོགས་ཀྱི ་མྱི ག་དཔེའྱི ་ལམ་སནོ་དུ་དམྱི གས་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན།

ང  ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ཁོངས་ཞྱིང་འབགོ་
སྡ་ེཚན་སྐརོ།

 ཐོག་མར་ལུགས་བསམ་མཉམ་འབལེ་ཕུགས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེ
དག ༡༩༨༦ ལོར་བདོ་ཁྱིམ་ནས་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་ས་ེཤྱི ང་ཏགོ་ཀོ་
ཀོ་ན་ཌྱི ་སོགས་དང་། མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ ཕུགས་རྩྭ ་སོགས་འདབེས་ལས་
གནང་ས་ེབོད་ཁྱིམ་དབུ་འཛྱི ན་ལྷ་སྐུ་རེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་གྱི ་དགོངས་
གཞྱིར་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་ཞྱིང་ལས་དང་། སྤྱིར་བཏང་ཡྱི ག་རྱིས་སླབོ་ཚན་
ཆབས་ཅྱིག་སོྦང་བརར་སོྤད་རུྒྱ་ཡྱི ན་ཡང་དུས་ཚོད་ཁོམ་མྱི ན་སོགས་
ཀྱིས་ ༡༩༩༠ ལོར་བདོ་ཁྱིམ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ནང་བཤུག་
གནང་འདུག   

  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ པའྱི་དགོངས་
བུས་ལམ་སནོ་བཞྱིན་ཞྱིང་འབགོ་གྱི ་རྣམ་པ་གསལ་སནོ་ཐོག་རྫས་ལུད་
བེད་སོྤད་བ་རུྒྱ་མཚམས་འཇོག་གྱིས་སོལ་རུྒྱན་ལྟར་ཕུགས་ལུད་དང་། 
སྔ་ོའདབ་ལུད་སོྦར་ཁོ་ན་བེད་སོྤད་དར་སྤལེ་གཏོང་རུྒྱ་མྱི ་མང་ལ་མྱི ག་
དཔའེྱི་ཚོད་ལྟ་བ་རུྒྱར་ཕྱི ་ནས་སོན་ལུད་ཉ་ོསུྒབ་འོར་འདྲནེ་མྱི ་དགོས་པ་
རང་གྱི ་ཞྱིང་ཁའྱི ་སངེ་ནས་ཐོན་པ་བ་རུྒྱ་དང་། དེ་ཡང་སོལ་རུྒྱན་སོ་
ནམ་ལམ་སོལ་ཐོག་ལམ་སེང་ཕྱིར་ལོག་བ་རུྒྱ་འགྲོ་དཀའ་བར་བརྟནེ་
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དང་ཐོག་རང་ཁ་རང་གསོ་བ་རུྒྱར་ས་གནས་ཀྱི ་བབ་བསུན་རྫས་ལུད་ར་
བ་ནས་མ་བརྒྱབ་པར་འབུ་རྱི གས་མོན་ཆག་དང་། ཆོ་ཊཱའཇོར་ལར་
འདེབས་ལས་བས་པར་ཐོན་སེྐྱད་གང་ལེགས་ཨེ་ཀར་ ༡ ནས་ཐོན་
འབབ་མོན་ཆག་དོ་གྲངས་ ༡༤ ཙམ་དང་། ཆོ་ཊཱ་འཇོར་ལར་ཡང་
གང་ལེགས་སེྐྱས་ཀང་བྱི འུས་ཟས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེའྱི ་ཐད་
ཞྱིང་པ་མང་པསོ་སབས་ཅྱིག་ཏུ་འདབེས་ལས་རྒྱ་ཆེ་བས་ཡོད་ཚེ་བྱིའུའྱི་
གནོད་འཚེ་དེ་ཙམ་ཨེ་ཡོང་སྙམ། སྣུམ་རྱིགས་ཉྱི་མ་མེ་ཏོག་རྫས་ལུད་
མེད་པ་སོལ་རུྒྱན་འདབེས་ལས་བས་པར་ཨེ་ཀར་ ༡ ནས་ཐོན་འབབ་
ཀྱི ་ལོ་ ༨༠༠ ཙམ་བུང་ ༢༠༠༣ ལོ་ནས་བ་ཕུགས་རྱིགས་ཉྱིས་ལྡན་
གྲངས་ ༦༠ ཙམ་ཚོང་བསུྒར་གྱི ་ཡུལ་ཕུགས་རྭ་རྱིང་གཉྱིས་སངེ་རུྒྱད་
བཟང་རྭ་རྱིང་གྲངས་ ༡༠ གསར་ཉ་ོབས། རྭ་རྱིང་ད་ེཚོར་རྩྭ ་ལྟ་ོགང་
ཡང་འགྲྱིག་པ་དང་གཡོག་བེད་སླ་བའྱི ་དགེ་མཚན་ཡོད། རྫས་སོྦར་
གྱིས་མ་བསླད་པའྱི ་སོལ་རུྒྱན་སོ་ནམ་དོན་འཁོལ་ཐུབ་པ་བུང་ཚེ་བོད་
ཙམ་དུ་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་གཞན་ལའང་སྱི ་ཞུ་ཕན་ཐོགས་
ངེས་ཅན་བསུྒབ་ཐུབ་སྙམ། ད་ེལྟར་གོང་ཞུས་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་སོ་ནམ་
གྱི ་ཕན་རླབས་ཅྱི ་ཆེ་ཡོད་པ་ད་ེལྟར་ཡང་སོལ་རུྒྱན་གྱི ་སནོ་འབས་རྣམས་
ཚོང་ཡུལ་དམྱི གས་བསལ་ཞྱི ག་མེད་པར་སོལ་རུྒྱན་དང་རྫས་སོྦར་
གཉྱིས་ལ་མཐོང་ཆེ་ཆུང་གཅྱིག་གུར་ཆགས་ཚེ་ངལ་བ་དོན་མེད་དང་། 
དགེ་མཚན་མངོན་མེད་དུ་འགྲོ་རུྒྱར་བརྟེན་ཚོང་ཡུལ་ཁོམ་རྭ་འཚོལ་
སུྒབ་ཐད་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་གལ་ཆེ་བའྱི ་
བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོའདུག ད་ེལྟར་མ་བུང་ཚེ་ཕུགས་ལུད་དང་སྔ་ོལུད་
གསོག་སུྒབ་ཀྱི ་འབད་རོལ་ཆེ་བསེྐྱད་བས་པར་འབས་བུ་མེད་པ་ལྟ་བུས་
ཞྱིང་པ་རྣམས་སེམས་ཤུགས་ཆག་ཉནེ་ཡོད།
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༡༣༽ ས་གནས་སུ་གཞུང་འབེལ་དང་། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ལྗོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས།

ཀ མའྱི་སོར་བདོ་མྱི འྱི ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་།

 བོད་མྱི འྱི ་ཆོས་སྱིད་ཀྱི ་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་
ཕྲེང་བཅུ་བཞྱི ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་མྱི ་རྣམས་འཕྲལ་ཕུགས་ཕན་
བདེའྱི ་ལམ་བཟང་དུ་མདུན་བསོྐྱད་བེད་ཐབས་དགོངས་བཞེས་བླ་མེད་
ཀྱིས་མང་གཙོ་གསོལ་སྩལ་བཀྱིན་བསྐྱངས་པ་དང་། མང་གཙོའྱི ་ཆ་
ལག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོང་སླད་རླབས་ཆེན་ལམ་སནོ་གྱི ་བརུྒྱད་རྱིམ་
ནང་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི ་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའྱི་བཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦༢ པའྱི་དགོངས་
དོན། བཙན་བོལ་བོད་མྱི འྱི ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་མང་གཙོའྱི ་ཀ་བ་
གསུམ་གྱི ་ཡ་གལ་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛྱི ན་གྱི ་ཆེས་མཐོའྱི ་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ད་ེཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། 
བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དནོ་ལྟར་ཁྱིམས་ཡྱི ག་དབང་འཛྱི ན་ཁྱིམས་ཡྱི ག་
དང་། སྤྱི ་མང་གཏུག་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྱིམས་ཡྱི ག དཔང་རྟགས་
ཁྱིམས་ཡྱི ག་བཅས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་འཆར་འབུལ་
ཞུས་འབས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་སྩལ་སྨྱིན་
བུང་ས་ེཁྱིམས་ཡྱི ག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ། ད་ེཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ 
༩༤ དང་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛྱི ན་ཁྱིམས་ཡྱི ག་དནོ་ཚན་ ༢༧ དང་ 
༢༨ དགོངས་དནོ་འོག་དཔལ་ལྡན་ཆེས་མཐོའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནས་ཕུར་བུ་
ར་ོརེ་ལགས་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་
བསྐོ་གཞག་གྱིས་མའྱི ་སོར་བོད་མྱི འྱི ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱི བ་ཁང་དབུ་
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བརྙེས་ཤྱིང་།  ༢༠༠༢།༦།༢༩ ཉྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་གསར་
འཛུགས་གནང་བའྱི ་དབུ ་འབེད་མཛད་སྒོ་དང་གསལ་བསྒགས་
བསྐྱངས། ད་ེནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཨར་ལས་ཀྱི ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཆེད་
འཛུགས་གནང་ས་ེའགྲོ་གྲོན་ཁོན་བསྡམོས་ཧྱིན་སྒརོ་ ༢༠༨༠༥༠༢།༠༠ 
སོང་བའྱི ་འཛུགས་སུྐན་གྱི ་འགྲོ་སོང་ཡོངས་རོྫགས་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒརེ་
ཡྱི ག་ཚང་ནས་གསོལ་རས་བཀྱིན་སྩལ་བ་དང་། ཁང་པ་གསར་བསུྐན་
ལེགས་པར་ཟྱིན་པ་དཔལ་ལྡན་ཆེས་མཐོའྱི ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་བ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་མཆོག་ནས་ ༢༠༠༤ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་དབུ་འབེད་གནང་།

 ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ཁབ་ཚད།
༡། སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བསམ། ༢། སྦལེ་ཀོབ་བད་ེསླར།
༣། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་། ༤། ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་།
༥། མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་། ༦། བྷངེ་ལོར།
༧། ཨུ་ཊྱི ། ༨། སྤནོ་ཌྱི ་ཅ་རྱི །
༩། ན་སྱིག། ༡༠། གོ་ཝ།
༡༡། མུམ་སྦ་ེབཅས་བཅུ་གཅྱིག་ལ་ཁབ་པ་ཡྱི ན།

  མའྱི་སྗོར་བྗོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྱིམ་བྱུང་གྱི་མཚན།

༡།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཕུར་བུ་ར་ོརེ།  ༢༠༠༢།༥།༡ ནས་ ༢༠༠༤།༡༡།༢༨
༢།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་མདའ་ཟུར་ནརོ་་་་་་་
 པ་ཚེ་རྱིང་ནརོ་བུ།  ༢༠༠༤།༡༡།༢༩ ནས་ ༢༠༠༨།༡༡།༢༤
༣།  གཡུ་ཐོག་མཚོ་སྣ་ལྷག་པ།  ༢༠༠༨།༡༡།༢༤ ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས།
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ཁ་མཆུ་གཏུག་བཤེར།

 ཞུ་སོྦར་བ་ལེགས་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ནས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་དངུལ་སྒྱིག་
མཐུན་བུང་མྱི ན་སྐརོ་ཞུ་ར་ཕུལ་འབོར་ལྟར་གོད་གཞྱི ་ངོས་བཞེས་ཀྱིས་ 
༢༠༠༧།༨།༢༣ ཉྱིན་དབེ་འགོད་བས་ཐོག་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་
མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་བཅད་ཁ་ད་ེབཞྱིན་ ༢༠༠༨།༧།༢༣ ཉྱིན་ཁབ་
བསྒགས་ཟྱིན་པ་བཅས་ཀྱི ་བུང་རྱིམ་མདརོ་བསྡུས་ད་ེཙམ་ཡྱི ན།

ཁ ལུགས་བསམ་ཁོངས་གཞུང་འབལེ་གྱི ་ཚོགས་པ་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ 
༡༩༩༤ ལོར་འོས་འདེམས་ཀྱིས་ལོ་ཤས་རྱི ང་གནས་ཀང་དེ་རེས་ 
༡༩༩༨ ལོ་ནས་བར་མཚམས་ཆད་ད་ེགསར་འཛུགས་ཐུབ་མེད།

ག སྦལེ་ཀོབ་ས་གནས་སུ་གཞུང་འབེལ་བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི ་ཚོགས་
ཆུང་ལུགས་བད་ེགཞྱིས་ཁག་གཉྱིས་ཐུན་མོང་དུ་ ༡༩༧༢།༩།༡ ཉྱིན་ཆོལ་
ཁ་དང་། སེར་སྐྱ། ཕ་ོམོ་རྱིས་མེད་ཐོག་འགོ་འཛུགས་གནང་ས་ེསྒྱིག་གཞྱི ་
གཞྱིར་བཟུང་དཔྱ་ཁལ་སོགས་བསྡུ་འབབ་བསྡུ་རུྒྱས་མཚོན་རང་གཞུང་
གྱི ་བཀའ་འབལེ་ཞུ་སྒ་ོའཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། ད་ེནས་ ༡༩༨༤ ལོ་འགལ་
རེྐན་ཞྱིག་འཕྲད་དེ་ལོ་ངོ་བརྒྱད་ཙམ་རྱི ང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་
ཆུང་འཛུགས་མ་ཐུབ་པར་གནས། ༡༩༩༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་རང་
བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཆོལ་ཁ་ཆ་སྙམོས་ཐོག་བཙུགས་གནང་འདུག་པར་ལོ་
གསུམ་རེར་འཕ་ོའགུར་གནང་རུྒྱར་ལུགས་བསམ་ཁོངས་ནས་མྱི ་གྲངས་ 
༦ དང་བད་ེསླར་ཁོངས་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༣ བཅས་མྱི ་གྲངས་ ༩ ཡོད་
པས་ཁྱིམས་སྒྱིག་དང་གཞུང་གྱི ་ལམ་སོན་བཞྱི ན་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་
དངུལ་ཁག་བསྡུ་རུྒྱས་མཚོན་འཁུར་འགན་འཐུས་ཚང་ཞུ་མུས་སུ་ ༢༠༠༡ 
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ལོ་འཕོ་འགུར་དུས་མཚམས་བཞྱིན་འཕོས་ཏེ་ ༢༠༠༣ ལོ་ནས་འཕོ་
འགུར་དུས་མཚམས་ཤྱི ག་ལ་སླེབས་ཀང་སྒྱིག་གཞྱི འྱི ་དགོངས་དོན་
བཞྱིན་འཕོ་ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི ་དུས་རྱི ང་ཚོགས་མྱི ་གཅྱིག་འདས་གྲོངས་
དང་། ཚོགས་མྱི ་གཉྱིས་ར་དགོངས་ཞུས་པས་ད་ཡོད་ཚོགས་མྱི ་ ༦ ཡོད་
པ་ལོ་བརྒྱད་ལྷག་སོང་ཡང་འཕ་ོའགུར་མ་ཐུབ་པར་ལུས་ཡོད།

ང   ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུྲབ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བུང་རྱིམ་
གནས་སངས།

 གངས་ལྗངོས་བསན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི ་བླ་ན་མ་མཆྱི ས་པའྱི ་མགོན་སྐྱབས་
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཐུགས་བསེྐྱད་གཟྱི་བྱིན་དང་
རང་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི ་མཛད་བུས་གྲྱིབ་བསྱིལ་སྣུམ་པའོྱི་འོག་
ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་བཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི ་སོ་ནམ་
གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་རྱིམ་དང་པ་ོལུགས་ཟུང་བསམ་འགུྲབ་གླྱིང་གསར་
འཛུགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི ་བཀའ་འབེལ་
ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༣༠༠༠ མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་བགོས་མར་སྩལ་བ་མྱི ་
རེར་ཨེ་ཀར་རེ་བཅས་གཞྱིས་མྱི ་རན་གཞོན་ཁད་མེད་བསྡོམས་མྱི ་
གྲངས་ ༣༠༠༠ ཡོད་པ་དང་། རྱིམ་པས་སྦག་ས་ཆོས་སྒར་ནས་སེ་ར་
ཐེག་ཆེན་གླྱིང་གྱི ་དགེ་འདནུ་གནས་སྤསོ་གནང་ས་ེཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༢༡༠ 
ཁ་སྣནོ་དུ་སུྤས་གཟྱིགས་ཀྱིས་ཁོན་བསྡམོས་ཨེ་ཀར་ ༣༢༡༠ ཡོད།  
 ཐོག་མར་ ༡༩༦༡ ལོར་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་གཞྱིས་གྲོང་
གཉྱིས་པ་ཡོད་སར་སུྙག་ཁང་འབས་རྩྭ འྱི ་ཐོག་ཅན་ཞྱི ག་ནང་ལས་
ཁུངས་ཚུགས་ དགོས་བུང་བ་ཆར་དུས་སྐབས་ཐྱིགས་པ་མང་པོ་རྒྱག་
པའྱི ་གནས་ཚུལ་ཡོད། ༡༩༦༤ ལོ་ཙམ་ལ་གཞྱིས་སྒར་དང་པོའྱི ་ཉ་ེ
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འཁྱིས་སུ་སོ་ཕག་རྫ་ཐོག་ཅན་གྱི ་གཞྱིས་མཉམ་ལས་ཁུངས་མུ་སེྦྲལ་
ལས་ཤག་ཆབས་ཅྱིག་ཁང་མྱི ག་ལྔ་ཙམ་དང་གསོལ་ཐབ་བཅས་གསར་
རྒྱག་གནང་། ༡༩༧༤ ལོར་ད་ལྟའྱི ་གཞྱིས་མཉམ་ལས་ཁུངས་གསར་
རྒྱག་ལེགས་གུྲབ་ཟྱིན་བསུན་ཇྱི ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་ྋགོང་ས་
ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྒ་ོའབེད་ཐུགས་སྨནོ་བྱིན་འབེབས་
མཛད། ༢༠༠༡།༠༢ ལོར་ཚོགས་ཁང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་
ལས་ཤག མགྲོན་ཁང་བཅས་ཨར་ལས་རྒྱ་བསེྐྱད་བས་ཏེ་ཆ་རེྐན་གང་
ལེགས་ཡོད། གཞྱིས་ལས་ཁང་དུ་ལས་བེད་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་། 
ལས་དུྲང་། རྱིས་པ། སོ་ནམ་སླབོ་སནོ་པ། འཆར་འགོད་དང་རོགས་
ཚོགས་འབལེ་མཐུད་པ། གཞྱིས་མྱི འྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ད་ོདམ་པ། 
དངུལ་གཉརེ། སྣུམ་འཁོར་ཁ་ལོ་པ། ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའྱི་ལས་བེད་
གསུམ། སློབ་གྭྲའྱི ་རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་དང་ལས་རོགས་བཅས་
བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་ ༡༣ ཡོད།

 ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་སྐརོ།

 རང་གཞུང་གྱི ་ལམ་སོན་དང་སྒྱིག་གཞྱི ་གསལ་བསྒགས་སོགས་ནམ་
ཕེབས་དུས་ཐོག་ཏུ་མྱི ་མང་ལ་བར་ཁབ་དང་མཇུག་གནོན་བ་རུྒྱ། 
གཞྱིས་མྱི ་ཉམ་ཐག་དང་། ནད་གཅོང་། རས་འཁོགས་རྣམས་ལ་འཚོ་
སྣནོ་དང་རོགས་རམ་ཐབས་འཆོལ་བ་རུྒྱ། སླབོ་ཕུྲག་གྱི ་མ་འོངས་པའྱི་
མདུན་ལམ་དང་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏོང་རུྒྱའྱི ་ཐབས་ཤེས་བ་རུྒྱ། 
སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་སྐབས་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་སྒ་ོདང་། གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོདང་དསུ་ཆེན་ཁག་སུང་རྱི ་
གོ་སྒྱིག། རང་གཞུང་གྱི ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སོགས་ཕབེས་སྐབས་སྣ་ེལེན་
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ཞུ་རུྒྱ། ཞྱིང་པ་དང་ཚོང་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི ་མཐུན་འགུར་
བ་རུྒྱ། ལས་གཞྱི ་འཛུགས་སུྐན་གསར་པའྱི་རྱིགས་འཆར་གཞྱི ་བཀོད་
ད་ེརོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་བ་རུྒྱ། གཞྱིས་མྱི འྱི་རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་
ལག་དེབ་གསར་བཟོ་དང་དུས་འགངས་ཞུ་རུྒྱས་མཚོན་སྐབས་བབས་
ལས་དནོ་མཐའ་དག་འབད་སུྒབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ཅ  ལུགས་བསམ་རས་གསོ་ཁང་གྱི ་བུང་རབས།

 ལུགས་བསམ་རས་གསོ་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་འགོ་
འཛུགས་བས་ཤྱི ང་། ཐོག་མ་ས་ཆ་དརེ་ལུགས་བསམ་མཉམ་འབལེ་གྱི ་
འཛྱི ན་སོྐྱང་ཁོངས་བ་གསོ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང་། དེ་ཡང་ ༦༤ ལོར་ 
Y.M.C.A ཚོགས་པས་ས་གནས་སུ་བ་གསོ་ཁང་སོ་ཕག་རྫ་ཐོག་ལྕགས་
ཕྲ་ཅན་ཞྱིག་དང་། བ་ད་ེ ༡༠ གནང་བ་དང་། ས་གཞུང་ནས་བ་ཁང་
དང་། བ་ད་ེ ༡༠༠ གནང་རྱིན་སྒརོ་ ༡༠༠༠ བཅས་དང་། མཉམ་
འབལེ་རང་ཁོངས་ནས་བ་ཁང་དཀུས་ཞེང་ཕྱི་ཊྱི ་ ༡༥།༣༠ བ་ཕུྲག་
གསོ་ཁང་དང་། བ་རྫྱི ་སྡདོ་ཡུལ་སུྙག་ཁང་འདག་ཞལ་རྫ་ཐོག་ཅན་ཞེང་
དཀུས་ཕྱི་ཊྱི ་ ༡༢།༡༥ ཅན་ཡོད་པ་བཅས་ལ་སྒརོ་ ༢༨༡།༤༨ གནས་
པ་ཞྱིག་ཡོད་པ། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ས་གནས་སུ་
ཆྱི བས་བསུྒར་སྐབས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ས།ེ སྔ་ཕྱིར་མ་གཏགོས་གསོད་
རུྒྱར་གཏན་འཁེལ་བའྱི ་བ་དེ་འདྱི་དག་སྙྱིང་རེ་རེ། བ་གསོ་ཁང་འདྱི་
མེད་པ་བཟོས་ནས་ལས་རྱིགས་གཞན་ཞྱིག་གཉརེ་རུྒྱའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགོས་ཞེས་བཀའ་སླབོ་སྤྱི ་སྩལ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་
བ་གསོ་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་འབལེ་དརེ་རས་གསོ་ཁང་འཛུགས་རུྒྱ་ཐག་
བཅད་དེ་དགོས་དངུལ་ཐད་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཤྱི ག་དང་། འཇར་
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མན་རོགས་ཚོགས། ཕ་རན་སྱི ་འཕྲྱིན་ལས་སྦྱིན་པ་ཉམ་ཐག་རོགས་
ཚོགས་བཅས་ལ་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་དོན་སྨྱིན་སོན་ཏེ་སྐབས་དེར་ཁང་པ་
རྫ་ཐོག་ཅན་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་གྱིས་གཞྱི ་ར་ཚུགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡང་
རྱི མ་པས་རོགས་རམ་ཆད་པར་བརྟེན་ཨྱི ་ཊ་ལྱི འྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་
འགན་འཁུར་བ་ Ms. Debbie Carrani ལགས་སུ་རེ་བསྐུལ་ཞུས་དནོ་
ཁོང་གྱིས་ཐབས་འཚོལ་གནང་ས་ེཨྱི ་ཊ་ལྱི འྱི ་ཨ་མ་ Alberghini Gi-

annina ལགས་ནས་གཙོ་ཆེ་གཞན་ཕན་བམས་བརེའྱི ་སེམས་བསེྐྱད་
དང་། ཡང་སྒསོ་ཁོང་ཉྱིད་ཀྱི ་ཨ་མ་འདས་མོའྱི ་དགེ་རར་དམྱི གས་ཏེ་
རས་གསོའྱི ་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རོྫགས་གཏོང་རུྒྱ་འགན་བཞེས་གནང་བ་
ལྟར་ཨར་སྱི ་སྱི འྱི ་ཁང་པ་ཐོག་ཁེབས་ཤྱི ་ཀྱི ་ཅན་གང་ལེགས་གསར་
རྒྱག་ཞུས་ཤྱི ང་། སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་ཇྱི ་ལྟར་
གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞྱིན། ༡༩༩༨།༡།༢ ཉྱིན་དངོས་སུ་ཞབས་
བཅགས་ཀྱིས་སྒོ་དབེ་བྱིན་འབེབས་དང་ཐུགས་སྨོན་བཀྱིན་བསྐྱངས། 
སྐབས་དེར་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཁོངས་ཁོ་ནར་རས་འཁོགས་གྲངས་ 
༤༠ ཙམ་ཡོད། ད་ེནས་ཨ་མ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི ་སྐུ་མཆེད་ Mr. Po ཞུ་བ་དའེྱི་
ཕུྲ་གུ་འདས་པོའྱི ་དགེ་རར་དམྱི གས་ཏེ་རས་འཁོགས་མྱི ་གྲངས་ ༢༢ 
ཤོང་བའྱི་རས་གསོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གནང་ཞྱིང་། ༢༠༠༠།༢།༢༢ ཉྱིན་
སྐབས་དེའྱི ་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་སྐུ་ངོ་བསན་པ་ཚེ་རྱི ང་མཆོག་གྱིས་སྒ་ོ
འབེད་གནང་། སྐབས་དེར་རས་གསོ་ཁང་དེར་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་
ཁོངས་ནས་རས་འཁོགས་ ༡༢ དང་བད་ེསླར་གཞྱིས་ཁོངས་ནས་ ༡༠ 
བཅས་སྔ་ཕྱི ་ཁོན་བསྡམོས་རས་གཅོང་གྲངས་ ༦༢ ཡོད་པ་དང་ལས་
བེད་འགན་འཛྱི ན་གཅྱིག་དང་། འཕྲོད་བསནེ་སྨན་བཅོས་ལས་བེད་
གཉྱིས། མ་བན་ ༣ བཅས་ཡོད། རྱིམ་པས་ Mr. Po ནས་རོགས་



79སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུབ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

རམ་ཆ་ཚང་གནང་ཐུབ་མྱི ན་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟནེ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་
ལྷན་ཁང་ནས་ཁ་སྐངོ་རོགས་དངུལ་གང་འཚམས་གནང་གྱི ་ཡོད། རས་
འཁོགས་ཚང་མ་ཉྱིན་ལྟར་སྔ་དགོང་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ཉྱིན་རེར་ཆུ་
ཚོད་ ༢།༣༠ རྱིང་ྋརྒྱལ་བའྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདབེས་ཁག་དང་། 
བདེན་ཚྱི ག་སྨནོ་ལམ། སོྒལ་མ་གསོག་འདོན་གསོགས་བེད་བཞྱིན་པ་
དང་། གཟུགས་གཞྱི ་ཐང་པ་ོཡོད་མཁན་ཚོས་ཚལ་ཞྱིང་འདེབས་ལས་
དང་། རས་གསོའྱི ་བ་ཕུགས་ལ་རྩྭ ་ཆུ་སརེ་རུྒྱ། འོ་མ་འཇོ་རུྒྱ་སོགས་
དྭང་བླང་ཐོག་བེད་པར་ལེགས་སེྐྱས་རྔན་པ་ཕྲན་བུ་གནང་ལམ་ཡོད། 
དེ་མྱི ན་ཚང་མ་རང་རང་ཁ་འདོན་དགེ་སོྦར་བ་རུྒྱ་མ་གཏོགས་ལས་ཀ་
མེད་པར་ཚེ་མཇུག་ལུས་སེམས་དལ་སྐྱྱིད་དང་ཚེ་ལྷག་དནོ་ལྡན་གྱི ་ངང་
ནས་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི ་འཚོ་བར་ལོངས་སོྤད་བཞྱིན་ཡོད།

ཆ   ལུགས་བསམ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་།

 ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི ་འགན་འཛྱི ན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་། འགན་
འཛྱི ན་གཞོན་པ་གཞུང་ཞབས་མྱི ན་པ་གང་འོས་ཤྱི ག་ཆོལ་ཁ་གསུམ་
དང་། ཆོས་བརུྒྱད་ས་དགེ་བཀའ་རྙྱིང་ཁག་བཞྱི ་བཅས་ནས་ཚོགས་མྱི ་
བདུན་བཅས་ཚོགས་མྱི ་དགུ་དང་། ཆོལ་ཁ་དང་། ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་
ནས་ཟུར་དཔང་བདུན་ཡོད། 

ཇ ལུགས་བསམ་མཉམ་འབལེ་གྱི ་བུང་རབས་སྙྱིང་བསྡུས།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་བཞྱིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོའྱི ་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི ་དགོངས་གཞྱི ་དང་རང་གཞུང་གྱི ་ལམ་སནོ་
བཞྱིན་ཞྱིང་འབོག་བཟོ་གསུམ་གྱི ་གཞྱིས་ཆཌ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་འཛུགས་
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སླད་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་མ་ར་ (Share) བསྡུས་པའྱི ་མྱི ་མང་
མཉམ་འབལེ་ཞྱིག་དགོས་གལ་ལ་བརྟནེ། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༠ ཉྱིན་དབེ་སེྐྱལ་ཨང་གྲངས་ ARM/1492 ཐོག་ལུགས་བསམ་བདོ་
མྱི འྱི ་མཉམ་འབལེ་འདྱི་བཞྱིན་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་ཐོག་མར་
ཤས་བདག་མྱི ་མང་ ༣༠༠༠ ནས་སྒརོ་ ༡༠ རེ་མ་འཛུགས་གནང་བ་
དང་སྦྲགས་སུད་སྱིའྱི་མཉམ་འབལེ་ཞྱིག་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་ལུ་ཐྱི ་ཞུ་བ་དང་
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་། མ་ར་ཀ་རོགས་ཚོགས་བཅས་ནས་
ཞྱིང་པའྱི་ཡོ་ཆས་དང་། འཕུྲལ་ཆས། སྣུམ་འཁོར། ཊེག་ཊར། ད་ོཁང་
བཅས་རོགས་རམ་གནང་སོན་བུང་ཡོད། ད་ཆ་མཉམ་འབེལ་འདྱི་
བཞྱིན་མངའ་སྡའེྱི ་མཉམ་འབེལ་གྱི ་ཁྱིམས་ལུགས་དགོངས་དོན་ལྟར་
དེབ་སེྐྱལ་ཞུས་ཏེ་མྱི ་ལོ་ ༤༤ འཁོར་བ་དང་ཤས་བདག་ཚོགས་མྱི ་
གྲངས་ ༣༠༦༨ ཡོད་པ་ཤས་བདག་མྱི ་རེར་སྒརོ་ ༣༠༠ ཆ་སྙམོས་
ཞུས་ཡོད། མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཡོང་འབབ་ལ་དམྱི གས་ཏེ་མཉམ་འབལེ་
རང་ནས་མ་ར་བཏོན་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སླད་
དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ཀྱི ་སྡ་ེཚན་བཞྱི ་ཡོད་པ་ནྱི།
 མཉམ་འབལེ་དབུས་མ།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བེད་ ༡༠།
 རུམ་འཐག ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བེད་ ༥།
 འཕུྲལ་བཟ་ོདང་འཕུྲལ་རོྨས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བེད་ ༡༦།

 འཕུྲལ་སྣུམ་སྡ་ེཚན།

 ད་ལྟའྱི ་ཆར་ལས་བེད་ ༧ བཅས་ཁོན་བསྡམོས་གཏན་འཇགས་ལས་
བེད་ ༣༨ ཡོད་ཐོག་ཚོད་ལྟའྱི ་གན་ཡྱི ག་དང་ཉྱིན་གླའྱི ་ལས་མྱི ་ ༣༡ 
ཡོད། ལུགས་བསམ་མཉམ་འབལེ་འདྱིར་མངའ་གཞུང་མཉམ་འབལེ་
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གྱི ་ཁྱིམས་སྒྱིག་ནང་མྱི ་མང་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་དགུ་ཡོད་པ། ༡༩༦༤ ནས་ ༢༠༠༣།༣།༣༡ བར་
མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་འགན་གཞུང་ཞབས་གཞྱིས་འགོ་ན་
རྱིམ་གྱིས་འཁུར་བ་དང་མྱི ་མང་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་བརྒྱད་ཀྱིས་ལས་འཁུར་ཞུས་ཡོད། ཚོགས་
གཙོ་ཐོག་མ་བམས་པ་བརོན་འགུྲས་ལགས་དང་མཐའ་མ་འཕྲྱིན་ལས་
རྒྱ་མཚོ་ལགས་བར་གྱིས་གནང་ཡོད།  

མཉམ་འབལེ་དུྲང་ཆེའྱི་མཚན་གཞུང་དང་དུས་ཡུན།
ཨང་།    མཚན།                 ལས་ཡུན།
 ༡།   དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན། ༡༩༦༤།༣།༢༠ ནས་ ༡༩༦༩།༦།༣༠ 
 ༢།   ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན། ༡༩༦༩།༧།༡ ནས་ ༡༩༧༢།༥།༢༥
 ༣།   ཚེ་དབང་བཀྱིས། ༡༩༧༢།༥།༢༧ ནས་ ༡༩༧༦།༣།༤
 ༤།   ཨར་བསམ་གཏན།  ༡༩༧༦།༣།༥ ནས་ ༡༩༧༧།༥།༡༦
 ༥།   འཇམ་དབངས་ར་ོརེ། ༡༩༧༧།༥།༡༧ ནས་ ༡༩༧༩།༤།༢༢
 ༦།   རྱིན་ཆེན་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༧༩།༤།༢༣ ནས་ ༡༩༨༣།༡༡།༣༠
 ༧།   ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོཊ།   ༡༩༨༣།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༨༥།༡༡།༣༠
 ༨།   གླྱིང་ཚང་པདྨ་བད་ེལེཊ། ༡༩༨༥།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༨༩།༧།༣༠
 ༩།   དངོས་གུྲབ་དཔལ་ལྡན། ༡༩༨༩།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༩༡།༥།༡༥
 ༡༠།  འཆྱི ་མེད་ར་ོརེ། ༡༩༩༡།༥།༡༦ ནས་ ༡༩༩༣།༣།༣༡
 ༡༡། བླ་ོབཟང་དངོས་གུྲབ། ༡༩༩༣།༤།༡ ནས་ ༡༩༩༦།༢།༣༡
 ༡༢། བླ་ོབཟང་ར་ོརེ།      ༡༩༩༦།༤།༡ ནས་ ༡༩༩༦།༩།༣༠
 ༡༣། བླ་ོབཟང་དངོས་གུྲབ།  ༡༩༩༦།༡༠།༡ ནས་ ༢༠༠༥།༦།༣༠
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 ༡༤། པདྨ་ཚེ་རྱིང།  ༢༠༠༥།༧།༡ ནས་ ༢༠༠༦།༤།༣༠
 ༡༥། པ་སངས་ཐག་གཅོད། ༢༠༠༦།༥།༡ ནས་ལས་ཐོག

 བཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༩༣ པའྱི་དགོངས་དནོ་
ལྟར་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་སྔ་རེས་བཀའ་ཕེབས་པའྱི་
དམྱི གས་ཚད་དནོ་ཚན་ ༧ དང་བསྐུལ་འདབེས་དནོ་ཚན་ ༢༤ ཕབེས་
དགོངས་ལྟར་ཤས་བདག་མྱི ་མང་ནས་འགན་ལྷན་ཚོགས་མྱི ་དགུ་འོས་
འདམེས་འོས་ཐོན་བུང་བའྱི་འགན་འཐུས་གཞྱིས་གྲོང་ ༡ ནས་ཟླ་བ་ཚེ་
རྱིང་། དགོངས་ཞུ་ཚབ་བསོད་ནམས་ར་ོརེ། གཞྱིས་གྲོང་ ༢ ནས་ཕུན་
ཚོགས་ནརོ་བུ་དང་བསོད་ནམས་ར་ོརེ། གཞྱིས་གྲོང་ ༣ ནས་བཀ་ཤྱིས་
ར་ོརེ་དང་། བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ། གཞྱིས་གྲོང་ ༤ ནས་གླྱིང་ཚང་
པདྨ་བདེ་ལེགས་དང་། འཇམ་ཆོས་ཚེ་འདས་ཚབ་འཇམ་དབངས། 
གཞྱིས་གྲོང་ ༥ ནས་ཁང་འཁྱིལ་བཀྱིས་སབོས་རྒྱལ། གཞྱིས་གྲོང་ ༦ 
ནས་དཔལ་ལྷ་ོཔ་སངས་ཐག་གཅོད་དུྲང་ཆེ་བསྐ་ོགཞག་ཚབ་རྣམ་རྒྱལ་
ར་ོརེ་བཅས་ནས་འགན་ལྷན་གྱི ་འགན་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་མཆྱིས། 

  གོང་གསལ་འགན་ལྷན་རྣམས་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཞྱིས་འགོ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ས་གནས་རང་ཁོངས་
ནས་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་འོས་འདམེས་བས་ཏ་ེསྐབས་དང་པའོྱི་
ཚོགས་གཙོ་ཤེས་འཇོན་མོང་གསུམ་ལྡན་པ་གླྱིང་ཚང་པདྨ་བདེ་ལེགས་
ལ༊གས་དང་། ཚོགས་གཞོན་ཕུན་ཚོགས་ནརོ་བུ་ལགས། ཚོགས་དུྲང་
ཁང་འཁྱིལ་བཀྱིས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་གསུམ་ལ་མང་མོས་འོས་ཐོན་
བུང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་མཉམ་དུྲང་དང་རྱིས་པ། སྡ་ེཚན་འགན་འཛྱི ན་
བཅས་ས་གནས་རང་ཁོངས་ནས་འོས་འདེམས་ཞུས་ཏེ་ལས་འཁུར་
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འཐུས་ཚང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཤས་བདག་མྱི ་མང་གྱི ་ལོ་འཁོར་ཚོགས་
ཆེན་ལོ་ལྟར་ཕྱི ་ཟླ་ ༩ པར་མངའ་སྡའེྱི ་དེབ་སེྐྱལ་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་
སེང་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཏ་ེབསྐངོས་འཚོགས་གནང་ཐོག་མཉམ་འབལེ་གྱི ་
ལོ་འཁོར་གཅྱིག་གྱི ་ལས་བསྡམོས་དང་། བུང་སོང་བསྡད་གསུམ་གྱི ་
རྱིས་ཁ། སྔནོ་རྱིས་བཏང་ཡོང་གྱི ་བཀའ་འཁོལ་བཅས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་
སྙན་སོྒན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་གྱི ་ཡོད། ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་སྤྱི ་
ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་མཉམ་འབལེ་གྱི ་དད་
རྟནེ་དུ་སྐུ་དཔར་མཐོང་གྲོལ་རྱི ན་པ་ོཆེ་གསོལ་སྩལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཐོག་
བཀའ་སློབ་ཏུ་མཉམ་འབེལ་གྱི ་ལས་དོན་ཉམ་ཐག་གྱི ་བདེ་རར་ཕན་
ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་འབུང་བའྱི་འབད་རོལ་བསེྐྱད་གལ་ཆེ་ཞེས་ཕབེས་དགོངས་
ལྟར་མྱི ་མང་གྱི ་མངོན་འདོད་སུྒབ་སླད་སྡ་ེཚན་སོ་སོའྱི ་ལས་གཞྱི ་ལག་
ལེན་བསར་བཞྱིན་པ་ནས།

༡།  མཉམ་འབེལ་དབུས་མ་ནས་ཞྱིང་པ་ཚོར་སོན་ལུད་གང་ཁེའྱི ་
ཐོག་མཁོ་སུྒབ་དང་། ཚོང་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་སོགས།

༢།  རུམ་བཟོ་སྡ་ེཚན་ནས་རུམ་གདན་འཐག་ལས་དང་། སྤསོ་བཟོ། 
འཐུང་ཆུ་དྭངས་བསྱིལ། ཐུག་བཟོ་སོགས།

༣།  འཕུྲལ་བཟོ་དང་འཕུྲལ་རོྨས་སྡ་ེཚན་ནས་ཀགེ་ཊར་བཟོ་བཅོས་
དང་། རོྨས་སླགོ། ལྕགས་རྱིགས་ཀྱི ་སྒ་ོསྒའེུ་ཁུང་སོགས་སྣ་ཚོཊ་
བཟོ་རུྒྱ།

༤།  སྣུམ་རྱི གས་སྡ་ེཚན་ནས་འཕུྲལ་སྣུམ་ཚོང་བསུྒར་བ་ཡུལ་ཡར་
རྒྱས་སླད་ཀམ་པ་ནྱིར་འབེལ་གཏུགས། ཀམ་པ་ནྱི་རང་ཉྱིད་
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ནས་ཀང་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་འབུམ་དགུ་བཅུ་ཙམ་བཏང་ས་ེགཞྱི ་རྒྱ་
ཆེ་ཞྱིང་། སུྤས་ཀ་བཟང་བ། མུར་ཚད་ཆེ་བ། ཕྱིའྱི་བཀོད་པ་
རང་ལུགས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཡོད། ཆོས་ཕོགས། ལོ་ལྟར་
འབུམ་འགུར་ས་ག་ཟླ་བར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་དབུས་སེྐྱས་
ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕྲྱིན་རྒྱས་པ་དང་། བོད་
བསན་སྱིད་རྒྱས་ཐབས། ཡང་སྒསོ་མཉམ་འབེལ་སྤྱི ་ཡོངས་
དང་། ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱི ་ལེགས་ཚོགས་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེ
རྱི ས་མེད་དགོན་ཁག་ནས་དགེ་འདུན་གདན་ཞུ་དང་། མང་
ཚོགས་བཅས་ནས་འབུམ་དག་སོྒག་དང་། སོྒལ་མ་འབུམ་ཐེར། 
གསོལ་ཚོགས་དང་མར་མེ་སངོ་མཆོད། རྟནེ་ཁུས་ཡུལ་ཁུས་
བཅས་གནད་སྨྱིན་འབད་སུྒབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་བཅས་གཅྱིག་
ནས་གཉྱིས་སུ་བགྲངས་ཏེ་ཞུ་མ་དགོས་པ་ལས་བསྡམོས་ཟུར་
འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡོད་པ་བཞྱིན་མདོར་ན་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་མཆོག་
དང་རང་གཞུང་གྱིས་མཛད་བུས་ལམ་སནོ་དང་། མང་ཚོགས་
གྱི ་བདེ་ར་བཅས་ལ་བསམ་ཞྱིབ་ཀྱིས་ལས་དོན་ཞུ་བཞྱིན་པར་
མ་ཟད། མ་འོངས་བེད་འཆར་ཡང་ཁག་བཞྱི ་ཙམ་ཡོད་པ་ནས་
མྱི ་མང་གྱི ་ཚོགས་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གསར་བསུྐན་བ་རུྒྱའྱི ་གྲ་
སྒྱིག་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

ཉ  སྦལེ་ཀོབ་ལྷ་ོཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།

༡། ལྷ་ོཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་འདྱི་ནྱི་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ལུགས་བསམ་མཉམ་འབེལ་གྱི ་མགྲོན་ཁང་
རྙྱིང་པར་འགོ་བཙུགས་ཤྱི ང་།ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཆུང་
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བའྱི ་དཀའ་སེལ་སླད་དཔལ་འབོར་དང་རྱི ས་ཞྱི བ་དུྲང་ཆེ་
གཉྱིས་མོས་ཐོག་རྱིས་ཞྱི བ་ཀྱི ་དགོས་མཁོ་ལྟར་ལས་ཁུངས་
གཅྱིག་དང་། ལས་ཤག་ཁང་མྱི ག་དགུ་ཅན་གསར་རྒྱག་གནང་
ས་ེ ༡༩༩༦།༤།༡ ནས་སྤ་ོབཤུག་བས། བཀའ་དུྲང་ཡྱི ག་ཚང་
ནས་ ༢༠༠༤།༦།༡ འཁོད་བཀའ་ཡྱི ག་སྩལ་གནས་དགོངས་
དོན། དཔལ་འབོར་ཁབ་ཁོངས་སྦལེ་ཀོབ་ཕུགས་ལྟ་ོབཟོ་གྭྲ་
ནས་བདོ་གཞུང་ལྷ་ོཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ཁང་ཁུངས་དང་ད་ེ
དག་ཡོངས་རོྫགས་ཁྱིམས་མཐུན་བདག་ ཐོབ་ཡྱི ག་ཆ་ཇྱི ་ཡོད་
རྱིས་ཞྱི བ་ལས་ཁང་ལ་རྱིས་སོྤད་བ་དགོས་གསལ་བ་བཞྱི ན་ 
༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་འདྱི་གར་རྱིས་སོྤད་བུང་བ་
བཞྱིན་འདྱི་ལས་ནས་བདག་གཅེས་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།

༢།  ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དམྱི གས་ཡུལ།

 བདོ་མྱི འྱི ་མྱི ་འབརོ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ སྐརོ་ལྷ་ོཕོགས་སུ་ཡོད་
པ་དེ་རྣམས་ཀྱི ་བདེ་རའྱི་སླད་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཡུལ་སོ་
སོར་ལམ་གྲོན་སོགས་སྐུ་ངལ་སེལ་ཐབས་རྱིས་ཞྱིབ་སུྤས་ལྡན་
ཞྱིབ་ཚགས་སོགས་དམྱི གས་ཡུལ་དནོ་འཁོལ་ཡོང་གྱི ་ཡོད།

༣།  རྱིས་ཞྱིབ་བ་ཡུལ་སྡ་ེཚན།

 ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་དང་། བན་ར་ར། ཨོ་རྱི ་ས། 
སྦངེ་ལོར་བཅས་སུ་སྡ་ེཚན་གྲངས་ ༢༩ རྱིས་ཁག ༤༥ ཡོད།

༤།  མ་འོངས་པར་རྱིས་ཞྱིབ་ཞུ་འཆར།

 སྦལེ་ཀོབ་བདོ་ཁྱིམ་དང་། རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་དུྲག ཀོ་ལེ་གྷལ། 
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ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་བཅས་སྡ་ེཚན་དང་རྱིས་ཁག ༨ ཡོད།

ཏ  བདོ་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས།

 ས་གནས་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ་འདྱི་བཞྱིན་ ༡༩༧༠།༡༠།༧ ཉྱིན་དབུ་
བརྙེས་པ་བཞྱིན་སྦལེ་ཀོབ་འདྱིར་ཡང་དུས་ཚེས་ད་ེནས་བཟུང་ཐོག་མའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ཆོལ་གསུམ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་བའྱི་བདོ་རང་
དབང་རང་བཙན་གཙང་མ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་ལ་ངལ་བ་དྭང་ལེན་གྱིས་
རང་སོག་ཚུན་ལའང་ལྟསོ་མེད་མདུན་བསོྐྱད་བ་རུྒྱའྱི་དམ་བཅའ་བརྟན་
བཟུང་གྱིས་ལས་དོན་བེད་སྒ་ོཅྱི ་རྱི གས་སྤལེ་ཏེ་ད་ཕན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་ཁོན་
དང་། ལྷག་པར་རང་རེའྱི་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་མངོན་གསལ་ཅྱི ་ཆེར་གནས་
བཞྱིན་ཡོད། ཡང་སྒསོ་གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི འྱི ་འདོད་དོན་བོད་རང་
བཙན་གྱི ་འཐབ་རོད་བེད་བཞྱི ན་པའྱི ་སྐབས་འདྱིར་བོད་ཀྱི ་གཞོན་ནུ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ངོས་ནས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས། ལུང་ཚན། སེར་སྐྱ་
ཕ་ོམོ་སོགས་ཀྱི ་འཐེན་འཁེར་རྱིང་དུ་དརོ་ཏ་ེབདོ་མྱི ་ཡོངས་རོྫགས་གོང་
བུའྱི ་ནུས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་རུྒྱའྱི ་ཐོག་འབད་བརོན་རུྒྱན་མཐུད་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་ཐོག་མ་བདོ་རྱིགས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཞེས་
བརོད་སོལ་ལྟར་སྐབས་དརེ་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༥༧ ཡོད་པ་ནས་རྱིམ་
བཞྱིན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱིས་ ༢༠༠༨ ལོ་འདྱིར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༣༥༠ 
ཡོད་པ་ནས་ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཚོགས་ཆེན་དང་། འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚོགས་སོ་སོའྱི ་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ར་དོན་ལས་འགུལ་འདྲ་མྱི ན་
སྤལེ་རུྒྱ་དང་། ཆབ་སྱིད་བགྲོ་གླེང་། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་ཞུ་སྒ།ོ སྤྱི ་ཚོགས་
ཞབས་ཞུ་སོགས་འབད་སུྒབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
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ཐ  སྦལེ་ཀོབ་བདོ་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།

 བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ནྱི་ ༡༩༨༥།༣།༢༦ ཉྱིན་ལུགས་བད་ེགཞྱིས་
སྤྱིའྱི ་ྋརྒྱལ་བའྱི ་ཕོ་བང་དུ་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གྱི ་ཡང་དག་པའྱི ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་བཞྱིན་ས་གནས་གཞྱིས་
འགོས་མཚོན་ས་གནས་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་སྐུ་མགྲོན་དུ་གདན་ཞུས་ཐོག་
ས་གནས་བོད་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ས་རུྒྱན་གྲངས་ ༡༡ མང་
མོས་བསྐ་ོགཞག་དང་། ད་ེསྐབས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༢༥༠ ཡོད། དངེ་
སྐབས་ས་གནས་རུྒྱན་ལས་སྐབས་བརྒྱད་པའྱི་རུྒྱན་ལས་གྲངས་ ༧ དང་། 
ཚོགས་མྱི ་རྱིམ་བཞྱིན་འཕལེ་རྒྱས་ཀྱིས་ ༢༠༠༨ ལོ་འདྱིར་ཚོགས་མྱི ་
གྲངས་ ༦༤༣ ཡོད། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་དང་ལས་
འགན་བདོ་ཀྱི ་རང་དབང་སླར་གསོ་དང་། འགྲོ་བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་། རྱིག་
གཞུང་སུང་སོྐྱབ། སྤྱི ་ཚོགས་བད་ེའཇགས་སོགས་ཀྱི ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་
མུས། དའེྱི་ནང་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འགུལ་
དང་། ཆོས་ཕོགས་དང་། རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ། 
ཁོར་ཡུག་སུང་སོྐྱབ། སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ནང་ད་བར་ན་གཞོན་ལས་
མེད་གྲངས་ ༨༢ ལ་འཚེམ་བཟོ་བསླབས་ཏེ་འཚོ་བའྱི་ཐོག་ཕན་རླབས་
ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

ད  གངས་ལྗངོས་རང་བདནེ་རོད་ལེན་མཐུན་ཚོགས།

 ཚོགས་པ་འདྱི ་འཛུགས་དགོས་པའྱི ་རུྒྱ་མཚན་ནྱི ་འདས་པའྱི ་ལོ་རུྒྱས་
ཁོད་བདོ་ཀྱི ་ས་གཞྱི ་དང་། མྱི ་རྱིགས། ཆོས་ལུགས། རྱིག་གནས་སོཊ་
སུང་སོྐྱབ་ཀྱི ་སླད་དུ་སུྤན་ཟླ་གྲངས་ས་ཡ་ལྷག་གྱི ་ཚེ་སོག་ཤོར་བ་དང་།  
བཙན་རྒྱལ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱི ་སྱིད་བུས་འོག་སྣདོ་བཅུད་ཁོར་ཡུག་
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ཉམས་ཆག་དང་། སྐད་ཡྱི ག་རྱིག་གཞུང་ལོ་རེ་བཞྱིན་འཇྱིག་ཉནེ། ནམ་
ཞྱིག་བོད་གཞྱིས་བེས་མཉམ་འཛོམས་བུང་མཚམས་ཚོཌ་པ་འདྱིའྱི ་ངོ་
བ་ོརྱིག་གཞུང་སུང་སོྐྱབ་དང་དར་སྤལེ་གྱི ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཏུ་བསུྒར་རུྒྱའྱི་
དམྱི གས་ཡུལ་བཅངས་ཡོད། ཚོགས་པ་འདྱིའྱི ་ཐོག་མའྱི་བུང་རྱིམ་ནྱི་
མྱི ་རྱིགས་དང་། ཆོས་རྱིག་ལ་ལར་ཞེན་ཆེ་བའྱི་དགེ་འདནུ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུས་བོད་མྱི འྱི ་རང་དབང་སྒེར་ལངས་དུས་དྲན་ཞེ་བརྒྱད་པ་སུང་
བརྱིའྱི ་སླད་གྲོང་ཁེར་མའྱི ་སོར་ནས་བྷེང་ལོར་བར་བོད་དོན་ཞྱི ་བའྱི ་
གོམ་བགྲོད་སྐབས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཐོག་མར་
གསར་འཛུགས་བས། ཕྱིས་འབུང་ཚོགས་པ་འདྱིར་མྱི ་རྱི གས་གཞན་
དང་། སྐྱ་སེར་ཕ་ོམོ་སུ་ཞྱིག་ཀང་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག འོན་ཀང་ྋརྒྱལ་
བའྱི ་བཀའ་དགོངས་ལ་རྒྱབ་འགལ་བེད་པ་དང་། དོལ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་བེད་པ་སོགས་བོད་མྱི འྱི ་མདུན་ལམ་ལ་གཏོར་སོྐྱན་བེད་མཁན་
རྱིགས་འཛུལ་ཞུགས་མྱི ་ཆོག 

 དམྱི གས་ཡུལ། 

 ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་མྱི ་རེ་ངོ་རེས་འགན་མང་
ཙམ་འཁེར། ཚོགས་པ་རང་གྱི ་ངོས་ནས་དུས་དང་བསུན་པའྱི ་ལས་
འགུལ་སྣ་ཚོགས་སྤལེ་བ་བརུྒྱད། བོད་ལྗངོས་ཆོལ་གསུམ་གྱི ་ས་གནས་
ཡོངས་རོྫགས་ལ་མྱི ་རྱི གས་གཞན་གྱི ་ཐེ་གཏོགས་མེད་པར་རང་སུང་
བེད་པའྱི་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ལྡན་པའྱི་གོང་བུ་གཅྱིག་གུར་གྱི ་བོད་ཡུལ་
ཞྱིག་རོད་ལེན་བེད་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཐབས་ལམ། མྱི ་རྱིགས། ཆོས་རྱིག ཁོར་
ཡུག་སོགས་ཀྱི ་ཆེད་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་སྒ་ོནས་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སྤལེ་
རུྒྱ། རུྒྱན་ལས་འདམེས་བསྐ་ོབེད་ཕོགས། ཚད་ལྡན་ཚོགས་པ་སྤྱི ་དང་



89སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུབ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

མཐུན་པ་བ་རུྒྱ་སོགས།

 ཚོགས་པ་འདྱིས་བེད་འཆར། 

 སྐད་འབདོ། ཟས་བཅད་ངོ་རོལ། དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་དྲྱིལ་བསྒགས། 
དཔེ་དེབ་དཔར་བསུྐན། ནང་ཆོས་ངོ་སོྤད་དང་བགྲོ་གླེང་། བོད་དོན་
དང་འབལེ་བའྱི་ཚོགས་འདུ། བོད་དོན་ཐོག་ཚང་མ་གཅྱིག་བསྒྱིལ་གྱི ་
ཤུགས་སྣནོ་བ་རུྒྱ། བོད་དོན་གྱི ་ཡྱི ག་ཆ་འགྲེམས་སྤལེ། ྋགོང་ས་
མཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་བཀའ་སླབོ་འགྲེམས་སྤལེ་སོགས་འཆར་གཞྱི ་
གང་ལེགས་འདུག
  བདནེ་དནོ་བདནེ་གསལ་ཡང་དག་འབུང་སླད་ད།ུ། 
  བདནེ་པའྱི་བདནེ་རྒྱབ་འཐབ་རོད་དམ་བཅས་ཏ།ེ། 
  བདནེ་ཕྱིར་ཞུམ་མེད་རང་སགོ་འབུལ་ནསུ་པའྱི།། 
  རང་བདནེ་རོད་ལེན་མཐུན་ཚོགས་རྒྱལ་གུར་ཅྱིག།

ན  དྭང་ཟུར་ཚོགས་པ།

 གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་ཁོངས་སུ་དྭང་ཟུར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། 
ཚོགས་པ་དརེ་འགན་འཛྱི ན་དང་། ལས་དུྲང་། ཚོགས་མྱི ་བཅས་ཡོད་
པ་དེ་དག་གྱིས་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་གྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དབུས་ས་
ཕྱི ་ནང་གང་སར་འབལེ་མཐུད་འབདོ་སྐུལ་དང་ཕན་ཐབས་སུ་ཕག་ལས་
གནང་བཞྱིན་ཡོད།

པ ས་གནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི ་སྒྱིག་འཛུགས།

 སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་དང་བད་ེསླར་ཐུན་མོང་དུ། ཆོལ་ཁ་གསུམ་སོ་
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སོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ས་གནས་རུྒྱན་ལས་ཁག་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི ་ལྷ་
མོ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་སྐབས་དེར་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་སུ་བརྱི ་བ་
དང་། ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་དསེ་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་དང་མ་སུ་རྱི ་སླབོ་གྭྲར་
ལྷ་གཞུང་སོྦང་བརར་སྤད་ད་ེགང་ལེགས་བུང་འདུག འོན་ཀང་ལྷ་མོ་བ་
རན་གྲས་རྣམས་རས་ཤྱི ང་ན་གཞོན་གསར་ཞུགས་བེད་མཁན་མེད་
རེྐན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་འདུག

༡༤༽ གཞྱིས་ཆགས་གསར་ཚུགས་སྐབས་ཤྱིང་ནགས་གཅྗོད་འབེག་ཇྱི་
བས་ཀྱི་སྐྗོར།

༡༩༦༠ ལོར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཐོག་མར་འབོར་སྐབས་ཁོར་ཡུག་ཚང་མ་གདདོ་
མའྱི ་ཤྱི ང་ནགས་སུག་པོས་ཁེངས་པའྱི ་ནང་ས་སངོ་ཕྲན་བུ་ཡོད་སར་གུར་ཕུབ་
ནས་བསྡད་དེ་འཕུྲལ་འཁོར་གྱི ་ཡོ་ཆས་གང་ཡང་མེད་པར་ལག་པ་ཁོ་ནས་གྲྱི ་
དང་ས་རེ་འཁེར་ནས་ཤྱི ང་གཅོད་བས་ཤྱི ང་དེ་ཡང་གཞྱིས་གྲོང་དང་པོ་ནས་
བཞྱི ་པ་བར་ནགས་གསེབ་གཅོད་བགེས་དང་། ཆུ་རྫྱིང་གསར་བཟོ། ལམ་ཁ་
གསར་བཟོ་བཅས་མྱི ་རང་གྱིས་ངལ་རོལ་བས་ཡོད།

 ༡༩༦༤ ལོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ག་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་གནས་ཟུར་འདནོ་ཞུས་པ། ངེད་རང་ཡང་ད་
རེས་དང་པ་ོམྱི ན་པར་ད་ེསྔནོ་ཐེངས་གཅྱིག་འདྱིར་ཡོང་ཟྱིན་པས། དའེྱི ་བར་ཧ་
ལམ་ས་ཆ་བརེས་པ་ལྟ་བུའྱི ་ཡར་རྒྱས་གང་ལེགས་ཕྱིན་འདུག ས་ཆ་བརེས་པ་
ལྟ་བུ་བཟོ་རུྒྱ་ལས་སླ་པ་ོམྱི ན། ང་ཚོར་རང་འགུལ་གྱི ་འཁོར་ལོ་ནྱི་མེད། སོར་མོ་
ལྔ་ཡོད་པའྱི་རང་གྱི ་ལག་པ་བེད་སོྤད་བས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བུང་བ་ཡྱི ན་
པ་ངས་ཤེས་ཀྱི ་ཡོད། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ངེས་པར་བུང་ཡོད། དཀའ་ལས་



91སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུབ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

བརྒྱབ་པ་དེ་ཚོས་ང་ཚོ་བོད་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་སྙྱིང་སབོས་དང་། བོད་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་
ངལ་རོལ་གྱི ་ནུས་པ་མཚོན་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་པས་ཧ་ཅང་གཟྱི ་བརྱིད་ཆེན་པོ་ཡྱི ན་
ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཡོད།” 

 ད་ེནས་ ༡༩༦༣ ལོར་གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་དུྲག་གཉྱིས་འབོར་ནས་ཀང་ཤྱི ང་
གཅོད་བ་རུྒྱ་དང་། ཤྱི ང་ར་སྔགོ་འདནོ་ཚང་མ་མྱི ས་ལག་པའྱི་ངལ་རོལ་གྱི ་ནསུ་
ཤུགས་ཁོ་ནར་བརྟནེ་ནས་བས་ཡོད། ༡༩༦༥ ལོར་སུད་སྱིའྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་
འགན་འཁུར་བ་སྐུ་ཞབས་ལུ་ཐྱི ་ཞུ་བས་གཞྱིས་གྲོང་དུྲག་པར་ཞྱིང་ས་ཆུས་མྱི ་
འཁེར་བ་དང་། ལུད་རྱི ་མྱི ་ཉམས་པའྱི་ཆེད་དུ་མུ་ཚྱི གས་ཀ་ཌོལ་སྦ་ཌྱི ་ཞེས་པ་
མྱི འྱི ་ངལ་རོལ་གྱིས་བཟོས་པ་མྱི ན་པར་འཕུྲལ་འཁོར་བྷ་ོལོ་ཌོ་ཛར་གྱིས་བཟོས་
པ་རེད། དེ་མྱི ན་གཞྱིས་མྱི ་རང་གྱིས་འཇོར་འཇར་མ་དང་གླང་རོྨས་ཀྱི ་ངལ་
རོལ་བས་ཏེ་ཞྱིང་ས་གཤྱི ན་པ་ོའདྱི་དག་བདེ་སོྤད་ཐུབ་པ་བུང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན།

༡༥༽ གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ཁབ་ཁྗོངས་ཀྱི་ཆྗོས་སྒར་ཁག་གྱི་ལྗོ་རྒྱུས་
སྱིང་བསྡུས།

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་དགོན་སྡ་ེཆོས་སྒར་ཁག་དུྲག་ཡོད་ཅྱིང་གཞྱིས་དགོན་ཐེག་
ཆེན་གླྱིང་དང་། རྣམ་གྲོལ་གླྱིང་། ས་དགོན་བརེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་། སེ་ར་
ཐེག་ཆེན་གླྱིང་། འབུག་དཀར་སུྒབ་བརུྒྱད་ཐོས་བསམ་གླྱིང་། ཀརྨ་བཀའ་བརུྒྱད་
ན་ལན་ཌ་བཅས་ཡོད། གཞྱིས་དགོན་ཐེག་ཆེན་གླྱིང་ནྱི ་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་
ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེ་གཟྱིགས་པ་བླ་མེད་ཀྱིས་གཞྱིས་སྒར་
འདྱིའྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་སྐྱབས་ཡུལ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་དབུ་བླར་ཞྭ་སེར་བསན་པའྱི ་
གསལ་བེད། སེར་སྨད་མྱི ་ཉག་ྋསྐྱབས་རེ་བག་རྒྱབ་རྱི ན་པོ་ཆེ་རེ་བཙུན་ངག་
དབང་ལུྷན་གུྲབ་ཆོས་ཀྱི ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་། ཆོག་གྲ་དགེ་འདུན་བརྒྱད་གྲ་
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བཅས་ ༡༩༦༣ ལོར་གཏངོ་གནང་མཛད་པ་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་ཕབེས་འབོར་
ཐོག་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་ཏུ་གཉུག་མར་གནས་པའྱི་དགེ་འདུན་དང་། གཞྱིས་གྲོང་ 
༣ པར་གནས་འཁོད་གསེར་སྡྱིངས་དགོན་པའྱི་དགེ་འདུན་ ༡༡ བཅས་ཁོན་
དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༢༢ ཡོད། ད་ཆ་གཞྱིས་ཆགས་སྤྱིའྱི་དགོན་པ་འདྱིར་
དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༦ ལས་མེད་པ་ཐབས་སོྐྱའྱི་གནས་སུ་ཡོད།

 ཐེག་མཆྗོག་རྣམ་གྗོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གྱིང་། 

བདོ་གངས་ཅན་གྱི ་ལྗངོས་སུ་སྔ་འགུར་བའྱི་རྱིང་ལུགས་འཛྱི ན་པའྱི་ཆོས་སྡ་ེཆེན་
པ་ོདུྲག་ཏུ་གྲགས་པའྱི་ཡ་གལ་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བང་ཆུབ་ཆོས་གླྱིང་ནྱི་ཐོག་
མར་སེྐྱས་མཆོག་ཁད་པར་ཅན་གཙུག་རུ་རྱི ན་ཆེན་གཞོན་ནུ་དང་། ཀེ་རེ་
མཆོག་སོྐྱང་གཉྱིས་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༨༩༠ ཡན་མན་ཙམ་ལ་གནས་དེར་སུྒབ་པ་
མཛད་དེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནས་བཟུང་མདོ་སུྒ་སེམས་གསུམ་གྱི ་ཉམས་
བཞེས་མཛད་པའྱི་གུྲབ་བརྙེས་རྱིག་འཛྱི ན་བརུྒྱད་པ་བར་མ་ཆད་པར་བུང་ཞྱིང་། 
ཕྱི ་ལོ་ ༡༦༦༤ ལོར་དམ་པ་མང་པའོྱི ་བཀའ་ལུང་བཞྱིན་སྡ་ེདགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་
པསོ་གཙུག་ལག་ཁང་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པ་བཅས་བཞེངས་ཤྱིང་། དཔལ་ཡུལ་རྣམ་
རྒྱལ་བང་ཆུབ་ཆོས་གླྱིང་ཞེས་པའྱི་མཚན་གསོལ། ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་བཀའ་
གནང་དནོ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༦༦༥ ལོར་རེ་རྱིག་འཛྱི ན་ཆེན་པ་ོཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་
མཆོག་ལ་བསན་པའྱི ་ལས་འགན་སྩལ་བར་བརྟནེ་སྡ་ེདགེ་དབུའྱི ་མཆོད་གནས་
ཆེན་པོར་བཞུགས་ཏེ་དཔལ་ཡུལ་གྱི ་གདན་ས་ཐོག་མར་མཛད་ཅྱིང་འདུལ་བ་
གཞྱི ་གསུམ་གྱི ་རྱིམ་པ་དང་། གསང་སྔགས་བཀའ་གཏེར་གྱི ་ཕག་བཞེས་ཚུལ་
བཞྱིན་མཛད་ནས་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའྱི་མདོ་སྔགས་ཟུང་འཇུག་གྱི ་བསན་པ་
དགུང་ལ་རེག་པར་མཛད་ཅྱིང་། དམ་པ་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི་གདན་སའྱི་ཁྱི་འཛྱི ན་ཐོག་
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མ་ཡྱི ན་ལ། ད་ེརེས་རྱིམ་བཞྱིན་སྤྱིར་དཔལ་ཡུལ་དགོན་ལ་གདན་སའྱི་ཁྱི་འཛྱི ན་
བཅུ་གཅྱིག་བོན་ཏ་ེརྒྱལ་བསན་རྱིན་པ་ོཆེ་ད་ེཉྱིད་འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་ཡོད་པ་ལས་
འཕགས་ཡུལ་དུ་དགོན་འདྱིའྱི ་ཡན་ལག་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སུྒབ་དར་
རྒྱས་གླྱིང་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་ྋསྐྱབས་རེ་གུྲབ་དབང་པདྨ་ནརོ་བུ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནྱི་
ཤར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའྱི་གདན་རབས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ལགས་སོ། ྋསྐྱབས་
རེ་འགྲོ་བའྱི ་མགོན་པོ་གུྲབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་
བསེྐྱད་བླ་ན་མེད་པའྱི་སབོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་མའྱི་སོར་སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་སྐྱབས་
རེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་ཐག་རང་གྱིས་བཅད་དེ་རྒྱལ་བསན་སྙྱིང་པོ་བཤད་སུྒབ་ལས་
གསུམ་གྱིས་འཛྱི ན་སྤལེ་བ་རུྒྱའྱི་ལས་འགན་རང་ལ་བབས་འདུག་པར་དགོངས་
ནས་ཐུགས་བསེྐྱད་དམ་བཅའ་བཙན་པསོ་གོ་ཆ་བགོས་ཏ་ེཐོག་མར་རང་ལ་ལག་
ཡོད་སྒརོ་སུམ་བརྒྱ་ལས་མེད་ཀང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ དུས་
ཁད་པར་ཅན་དང་སྒ་ོབསུན་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་མའྱི་སོར་ཙན་དན་ནགས་ཀྱི ་
ད་ོརར་སྱིད་དུ་ཐོག་བརེགས་གསུམ་དང་། རྒྱར་ཕོགས་རེར་ཕྱི་ཊྱི ་ ༨༠ ཅན་
གྱི ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི ་རྨང་གཞྱི ་བཏྱིངས་ཤྱི ང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ས་གཞྱི ་བྱིན་བརླབ་ཏུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་རྣམ་གྲོལ་གླྱིང་ཞེས་པའྱི ་
མཚན་སྩལ། 

 དེ་ནས་བཟུང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༩ བར་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི ་རོགས་རམ་
སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་བརྟནེ་འགྲོ་གྲོན་དཔལ་འབོར་ཐད་སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཕྲག་
མང་པོ་བུང་ཡང་ྋསྐྱབས་རེ་རྱི ན་པོ་ཆེ་ཉྱིད་ལ་ཤྱི ་གསོན་གྱི ་དད་རྫས་ཇྱི ་ཡོད་
གཞྱིར་བཟུང་ཡུལ་གུྲ་དུ་མ་ནས་ཞལ་འདེབས་ཅུང་ཟད་བུང་བ་རྣམས་མ་ར་
བས་ཏེ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་སྐབས་ྋསྐྱབས་རེ་ཉྱིད་ལས་གྲལ་དུ་སྐུ་དངོས་
ཀྱིས་ཕེབས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་བས་ཕག་སེན་དག་ལས་ཁག་དང་ཆུ་སེར་རལོ་



94 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

བ་སོགས་སེྐྱ་བ་ོཐ་མལ་པས་བཟོད་དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་དང་དུ་བཞེས་ཏ་ེའོ་
བརྒྱལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྱི་ཚུལ་བསན། ད་ེལྟར་ངོ་མཚར་རྣམ་
དཀར་གྱི ་འཕྲྱིན་ལས་རླབས་པོ་ཆེའྱི ་བདག་རེྐན་བླ་ན་མེད་པར་བརྟནེ། བཀའ་
བརྒྱད། དགོངས་འདུས། ཕུར་པ་སོྒལ་མ་བཅས་ཀྱི ་ལྷ་ཁང་ཆེ་ཆུང་ལྔ་དང་། 
མགོན་ཁང་ཁག་གསུམ་བཅས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་གསར་དུ་བཞེངས། 
དགོན་འདྱི་ཐོག་མར་གསར་བཞེངས་སྐབས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་བཅུ་ཙམ་
ལས་མེད་ཀང་རྱིམ་གྱིས་འབས་ལྗངོས་དང་། ལ་དྭགས་ཁུ་ནུ། བལ་ཡུལ། 
འབུག་ཡུལ། བོད། སོག་པོ་སོགས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབས་མཁན་ཇེ་
མང་ད་ུསོང་ཏ།ེ ད་སྐབས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ བར་ལ་དགོན་པ་འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་དགེ་
འདུན་གྲངས་ ༦༧༡༣ ཡོད་པ་ནས་རུྒྱན་བཞུགས། བདོ་རྱིགས་གྲངས་ ༩༣༣ 
དང་། ལ་དྭགས་དང་། འབས་ལྗངོས། བལ་ཡུལ། འབུག་སོགས་ནས་གྲངས་ 
༢༡༥༩ བཅས་བསྡམོས་གྭྲ་གྲངས་ ༣༠༩༢ ཙམ་ཡོད། མདརོ་ན་དགོན་འདྱིར་
ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒམོ་སུྒབ་བ་ཡུལ། སྔནོ་འགྲོའྱི་སླབོ་གྭྲ་གྭྲ་ཚང་། བཤད་གྭྲ། 
སུྒབ་གྭྲ་རྣམས་དང་། ཨོ་རྒྱན་མད་ོསྔགས་བཤད་སུྒབ་འོད་གསལ་དར་རྒྱས་གླྱིང་
དང་། ཟངས་མདགོ་དཔལ་རྱིས་གཙོས་གཞན་འདུ་ཁང་ཆེ་ཆུང་བཅོ་ལྔ་། སྤྱི ་
ཁབ་དང་ཡན་ལག་གྱི ་དཔེ་མཛོད་ཁང་བཞྱི ། རོམ་སྒྱིག་ལྷན་ཁང་། གློག་ཀླད་
འཕུྲལ་འཁོར་སྡ་ེཚན། གྭྲ་ཁང་། སླབོ་ཁང་བཅས་དང་། གཞན་ཡང་སྤྱི ་ཁབ་
རུྒྱན་ལས། དུྲང་ཆེ་དངུལ་གཉརེ་སོགས་ཀྱི ་ལས་ཁུངས་ཁག་མྱི ་འདྲ་བ་བཅུ་
གཅྱིག་དང་། དགོན་པའྱི་མཐའ་སྐརོ་དུ་ཆོས་འཁོར་ཆེ་ཆུང་ཆྱི ག་སངོ་སུམ་བརྒྱ་
ལྷག་ཡོད། ྋསྐྱབས་རེ་གུྲབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་འཕྲྱིན་
ལས་རླབས་པོ་ཆེའྱི ་ཆ་ཤས་སུ་སྨྱིན་པ་སྔ་འགུར་མཐོ་སླབོ་མདོ་སྔགས་རྱིག་པའྱི་
འབུང་གནས་གླྱིང་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་རྟནེ་འབལེ་གྱི ་སྒ་ོ
འཕར་ཕེ་ས་ེགསར་འཛུགས་གནང་།  
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 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོ་ནས་བཟུང་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་
ཡོངས་ནས་འཕགས་བོད་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་སོགས་ཀྱི ་དགོན་སྡ་ེདང་། ཆོས་
ཚོགས་ཁག་ལས་འཆད་སྤལེ་རོམ་གསུམ་གྱི ་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏ་ེབསན་པ་སྤྱི ་
དང་བེ་བག་ལ་སྨྱིན་བུང་དང་འབུང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན། དགོན་འདྱིར་སྔ་འགུར་
སུྒབ་སྡ་ེབསམ་གཏན་འོད་གསལ་གླྱིང་ཞེས་པ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོ་ས་ག་ཟླ་བའྱི་
ཚེས་ ༡༥ ལྷ་མཚམས་གུྲབ་སོྦར་ཉྱིན་དབུ་བཙུགས་ཏེ་དངེ་སྐབས་སུྒབ་བླ་བཅུ་
ཕྲག་ལྔ་ཙམ་གྱི ་ཉྱིན་མཚན་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་བརོན་པ་དྲག་པོས་སུྒབ་པའྱི་ཉམས་
བཞེས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་གཞྱི ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་
ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་ཤེས་རབ་རལ་གྲྱི ་གླྱིང་གསར་བསུྐན་གནང་བ་དང་ཐོག་
མར་སླབོ་ཕུྲག་བཅུ་བདུན་ནས་རྱིམ་གྱིས་འཕལེ་ཏེ། ད་ཆ་ ༢༠༠༨ ལོར་སླབོ་
གྲངས་ ༡༥༠༠ ལྷག་ཡོད་པར་ྋསྐྱབས་རེ་རྱི ན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་འོག་མཁན་
སླབོ་དགེ་རན་གྲངས་ ༩༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཕྱི ་ནང་གྱི ་ཤེས་ཡོན་སྤྱི ་དང་། གཞན་
ཡང་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་དུང་རྒྱ་གཏོར་བཟོ་དཀར་རྒྱན་སོགས་སློབ་སོན་གནང་
བཞྱིན་ཡོད། རྣམ་གྲོལ་གླྱིང་གྱི ་ཡན་ལག་སྔ་འགུར་བཙུན་དགོན་མཚོ་རྒྱལ་
བཤད་སུྒབ་དར་རྒྱས་གླྱིང་ནྱི ་ྋསྐྱབས་རེ་གུྲབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རྱི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ནས་དགོངས་པ་ཆེར་གཟྱིགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ 
ཉྱིན་ཆོས་སྡ་ེགསར་འཛུགས་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས། སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ས་གཞྱི ་བྱིན་རླབས་དང་འབལེ་མཚོ་རྒྱལ་བཤད་སུྒབ་
གླྱིང་ཞེས་པའྱི ་མཚན་གནང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་བརེཌ་གསུམ་ཅན་ནང་
རྟནེ་དང་བཅས་པ་དང་། རབ་བུང་སྡམོ་ལྡན་བཙུན་མ་བརྒྱ་ཕྲག་དུྲག་ཙམ་ལ་
སྡདོ་ཤག་དང་། ཐབ་ཚང་། གཉརེ་ཚང་། འཛྱི ན་གྭྲ་ཚོགས་ཁང་བཅས་གསར་
བཞེངས་མཛད་ཡོད།
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 ད་ལྟ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ བར་དགོན་འདྱིའྱི་ཁོངས་བཙུན་མ་གྲངས་ ༨༦༠ 
ལྷག་ཡོད་པ་ནས་རུྒྱན་བཞུགས་བདོ་རྱིགས་གྲངས་ ༤༡༦ དང་རྒྱ་བལ་འབུག་
སོགས་ནས་གྲངས་ ༢༧༦ བཅས་བསྡམོས་གྲངས་ ༦༩༢ ཡོད། མཚོ་རྒྱལ་
བཤད་སུྒབ་ཐོས་བསམ་དགའ་བའྱི་ཚལ་ཀྱི ་བཤད་གྭྲར་བཙུན་མ་བཅུ་ཕྲག་བཅུ་
ལྷག་ཙམ་གྱིས་སྔ་འགུར་མཐོ་སླབོ་ཆེན་མོ་དང་མཚུངས་པའྱི ་ལོ་རྱི མ་དང་པོ་
ནས་དགུ་པའྱི་བར་གྱི ་ར་བ་དང་ཡན་ལག་གྱི ་སླབོ་ཚན་རྣམས་ལ་སྦངས་བརོན་
དང་འབལེ་ལོ་འཁོར་ཡྱི ག་རུྒྱགས་ཆེན་མོ་བཏང་ནས་སླབོ་སྤལེ་གནང་བཞྱིན་པ་
ནས་ ༢༠༠༢ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་བལ་གྱི ་བཙུན་དགོན་གཞན་དུ་དགེ་རན་ཡང་
གཏངོ་འགོ་བཙུགས་ཡོད།

  དལ་རྟནེ་ཚུལ་ཁྱིམས་གཙང་མའྱི་པད་ཚལ་ད།ུ།
  ཐོས་བསམ་སྒམོ་པའྱི་ཟྱིལ་མངར་འཁྱིལ་བའྱི་ཚེ།།
  མཚོ་རྒྱལ་དགེས་པའྱི་བཤད་སུྒབ་དར་བ་ཡྱི ས།།
  ཐར་གླྱིང་བད་ེབའྱི་བསྱི་གནས་གཅྱིག་ཏུ་བརླྱིང་།།

གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མོ་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་བཤད་སུྒབ་འོད་གསལ་དར་རྒྱས་
གླྱིང་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པ་བཅས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ནས་དབུ་
འཛུགས་གནང་ས་ེཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ གཟའ་སྐར་དགེ་བར་
འགལ་རེྐལ་བར་ཆད་མེད་པར་ལེགས་གུྲབ་བུང་ས།ེ གཙུག་ལག་ཁང་གསར་
པར་ཨོ་རྒྱན་མད་ོསྔགས་བཤད་སུྒབ་འོད་གསལ་དར་རྒྱས་གླྱིང་ཞེས་པའྱི་མཚན་
གསོལ་བར་མཛད་ཅྱིང་། མཐའ་སྐརོ་དུ་མཆོད་པའྱི་རྒྱན་དུ་དམྱི གས་ཏེ་མཛེས་
སྡུག་གྱི ་སྤང་ལྗངོས་སེྐྱད་ཚལ་དང་། དྭངས་གཙང་ཆུ་ཡྱི ་ལྟངེ་ཀ་བཅས་རྒྱ་ཆེར་
གུྲབ་པ་ལགས་སོ།།

  གུྲབ་དབང་བླ་མའྱི་ཐུགས་རེའྱི་ཆུ་གཏརེ་ལས།།
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  འཁུངས་པའྱི་ཕུལ་བུང་རྱིན་ཆེན་རྟནེ་མཆོག་གསུམ།།
  སྔནོ་མེད་ངོ་མཚར་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་འདྱིར།།
  གདལུ་བའྱི་བསོད་ནམས་ཞྱིང་ད་ུདངེ་འདྱིར་གུྲབ།།

འཛམ་གླྱིང་སྤྱི ་དང་ཁད་པར་བདོ་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི ་ཞྱི ་བདའེྱི ་དཔལ་ཡོན་དམ་
པར་དགོངས་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་མཧཱ་གུ་རུའྱི ་ཕོ་བང་ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི ་རྱི ་བོ་པདྨ་
འོད་གླྱིང་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པ་བཅས་གསར་བཞེངས་མཛད་ཚུལ་སྐརོ།

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༩ ཆུ་ལུག་ཟླ་ 
༣ སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོཟ་ཧརོ་གྱི ་ཡུལ་དུ་སླབོ་དཔནོ་བབྷ་ཧསྡྱིའྱི ་སྤན་སྔར་སྐུ་རབ་
ཏུ་བུང་བའྱི་ཟླ་བ་ཁད་པར་ཅན་དའེྱི ་ཚེས་ ༡༥ ས་ེརྣམ་འདྲནེ་ཐུབ་པའྱི་དབང་
པ་ོད་ེཉྱིད་ལུྷམས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པ། མཐར་གཟུགས་སྐུ་ཞྱི ་བའྱི་
དབྱིངས་སུ་བསྡུས་པ་སེ་དུས་ཚེས་ཁད་པར་ཅན་གསུམ་འཛོམས་ཀྱི ་ཉྱིན་
ྋསྐྱབས་རེ་འཁོར་ལོའྱི་མགོན་པ་ོགུྲབ་དབང་པདྨ་ནརོ་བུ་གང་ཉྱིད་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་རྣམ་གླྱིང་དགོན་གྱི ་མཁན་སུྤལ་སོགས་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་
གྱིས་བཀྱིས་པའྱི་ཆོ་གས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པའྱི་མཆོད་སྡངོ་ཆེན་པ་ོའདྱི་སེྐྱ་རུ་
རྣམས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་གསོག་པའྱི་རྟནེ་དུ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ 
བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ས་ེརྣམ་འདྲནེ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པ་ོཉྱིད་
གྲོང་ཁེར་གསལ་ལྡན་དུ་ལྷ་ལས་བབས་པའྱི ་དུས་ཚེས་ཁད་པར་ཅན་གྱི ་ཉྱིན་
ལེགས་པར་གུྲབ་ཅྱིང་། ཕྱི ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་
མགོན་ྋརྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་
གྱིས་རྟནེ་འབལེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་སྒ་ོའབེད་གནང་བའོ།།

 བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི ་མཆོད་རྟནེ་ཆེན་མོ་ཆ་བཅུ་དུྲག་དང་སྐུ་གདུང་
མཆོད་རྟནེ། ཆོས་འཁོར་ཆེ་ཆུང་བཅས་འགྲོ་བའྱི་ཚོགས་བསགས་སྒྱིབ་སོྦང་གྱི ་



98 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

རྟནེ་སྐལ་དུ་བཞེངས་ཡོད། མཆོད་རྟནེ་ཆེན་མོ་ཆ་བཅུ་དུྲག་ནྱི། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༣ 
ལོར་དགོན་པའྱི ་བང་ཕོགས་སུ་མཆོད་རྟནེ་ཆ་བརྒྱད་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ 
ལོར་སླར་ཡང་མཆོད་རྟནེ་ཆ་བརྒྱད་བཅས་ཁོན་བསྡམོས་བཅུ་དུྲག་དང་། དེ་
མྱི ན་ཟུར་དུ་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟནེ་བཅས་བཞེངས་ཡོད། གཞན་ཡང་དགོན་སྤྱིའྱི་
ལྕགས་རྱི འྱི ་ཚུལ་དུ་ཆོས་འཁོར་ཆུང་བ་ ༡༣༠༠ དང་ཆོས་འཁོར་ཆེ་བ་ ༡༩ 
བཅས་ཡོད་ལ། དེ་དག་གྱི ་ནང་དུ་ཡྱི ་དམ་ལྷའྱི ་བསྙནེ་ཡྱི ག་སོགས་གཟུངས་
སྔགས་དང་། རྒྱ་བདོ་སེྐྱས་ཆེན་ད་ུམའྱི་རྱིང་བསེལ་ཁད་པར་ཅན་ད་ུམ་བཞུགས་
སོ།།

 གདན་ས་ཆེན་མོ་འདྱིའྱི ་ལོ་ལྟར་གྱི ་ཕག་བཞེས་འཕྲྱིན་སུྒབ་ཀྱི ་སྐ ོར། 
ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་ཆོ་འཕུྲལ་ཟླ་བའྱི ་དུས་ཚེས་ཁད་པར་ཅན་ལ་
ྋསྐྱབས་རེ་རྱི ན་པ་ོཆེ་ཉྱིད་ཀྱིས་དབུས་པའྱི་འདུས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གྱིས་ཐུགས་ཆེན་
སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི ་སྒ་ོནས་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུྒབ་དང་འབལེ་ཡྱི ག་དུྲག་དུང་
ཕུར་གྱི ་གྲངས་འཁོལ་སུྒབ་ཆེན་དང་པ་ོབཙུགས་གནང་ཞྱིང་། ད་ེནས་བཟུང་ད་
ལྟའྱི་བར་ལོ་ལྟར་དུང་སུྒབ་རུྒྱན་མ་ཆད་པ་དང་། མ་ཎྱི ་དང་སྱི རྱི་དུང་སུྒབ་ཆེན་
མོ་སེྦྲལ་བར་སྐབས་སུ་བདུད་རྱི ་ཆོས་སྨན་དང་། གཡང་བུམ་སོགས་ཀྱི ་སུྒབ་པ་
མཛད་པ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི ་ཐད་དུ་འཇའ་གུར་ཕུབ་པ། གསང་ཐོད་དུ་བདུད་
རྱི ་འཁྱིལ་བ། བུམ་པ་མང་པོ་འཕེལ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའྱི ་ལྟས་ཀུན་ཀྱིས་
མཐུན་སྣང་དུ་གུར། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༣ ནས་ཚེས་བཅུའྱི་གར་འཆམ། གོས་སྐུ་
མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་ ༡༨༠ ཅན་བཞྱི ་རེས་མོས་ཀྱི ་མཇལ་ཁ། 
ཁད་པར་དུ་ ༡༩༦༡ ནས་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་གཞྱི ་གསུམ་གྱི ་ཕག་བཞེས་རུྒྱན་
འཛུགས་དང་། དབར་གནས་སོཌ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ནས་ཞུས་ཀྱིས་མྱི ་ལངས། 
མདོར་ན་ཐོས་བསམ་སྒམོ་གསུམ་གྱི ་བ་བར་བརོན་བཞྱིན་ཡོད། དགོན་འདྱིའྱི ་
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ཐུན་མོང་གཟྱིགས་སོྐྱང་གྱི ་སྡ་ེཚན་ཁག་ལས། སྔ་འགུར་རྱིག་མཛོད་རོམ་སྒྱིག་
ལྷན་ཁང་དང་སྔ་འགུར་རྱིག་མཛོད་འཕུྲལ་ཀླད་སྡ་ེཚན། དཔ་ེམཛོད་ཁང་། རས་
གསོ་ཁང་། སྨན་ཁང་སོགས་གྲ་རྟནེ་ལེགས་སྒྱིག་གྱི ་གནས་སངས་དེ་དག་སྤྱི ་
ཚོགས་ཁོད་ད་ུབསྡད་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན་དའེྱི་སྐརོ་ལ་སུས་ཀང་ལས་སླ་པརོ་
རྟགོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།

  ཐུབ་བསན་སྙྱིང་པ་ོཐེག་མཆོག་རོྫགས་པ་ཆེའྱི།།
  རྣམ་གྲལོ་ལམ་བཟང་ཚང་ལ་མ་ནརོ་བ།།
  བཤད་དང་སུྒབ་པས་ཡོངས་བཟུང་སྱིད་མཐའྱི་བར།།  
  མྱི ་ནབུ་དར་རྒྱས་འཛམ་གླྱིང་རྒྱན་གུར་ཅྱིག། །།

 ས་དགྗོན་བརེ་ཆེན་ཆྗོས་འཁྗོར་གྱིང།

དགོན་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི་སྤྱིར་ནང་བསན་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕལེ་ཆེད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ལམ་འབས་བསན་པའྱི ་མངའ་བདག་ྋསྐྱབས་
མགོན་ས་སྐྱ་བདག་ཁྱི་ར་ོརེ་འཆང་ཆེན་པ་ོརྣམ་གཉྱིས་ཀྱི ་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་
ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་མཁན་རྱིན་པ་ོཆེ་འཇམ་དབངས་དཔལ་
ལྡན་ནམ། ཁྱི་སོང་མཁན་པོ་མཆོག་དང་། ཁྱི་འདུ་སུྤལ་སྐུས་དགོངས་བཞེས་
རྣམ་དག་གྱིས་ལེགས་པར་ཕག་བཏབ། ྋསྐྱབས་མགོན་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེས་
དགོན་སྡརེ་བརེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་ཞེས་མཚན་གསོལ། ཐོག་མར་དགེ་འདནུ་
ཞལ་གྲངས་ ༡༥ ལས་མེད་ལ། གང་ཅྱིའྱི་མཐུན་རེྐན་ཡང་ཞན་པའྱི་སྐུ་ངལ་ཅྱི ་
ཆེ་ཡོད་མུར་མཁན་བླ་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་སྐུ་ངལ་ཁད་བསད་ཐོག་ངོར་
ལུགས་ཀྱི ་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་ཉམས་བཞེས་མཛད་ཅྱིང་། དེ་རེས་ཁྱི ་འདུ་སུྤལ་སྐུ་
རྱི ན་པ་ོཆེ་འཇམ་དབངས་བསན་པ་ལུང་རྟགོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱིས་དགོན་
པའྱི ་དབུ་འཛྱི ན་གྱི ་ཐུགས་འགན་ཆེ་བཞེས་འདུ་ཁང་སྙྱིང་པ་ཆུང་སོྐྱན་གྱིས་ 
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༡༩༩༧ ལོར་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པ་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པར་བཅས་པ་གསར་
བཞེངས་མཛད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་རབ་གནས་བྱིན་འབབེས་བཀྱིན་བསྐྱངས། ད་ེནས་རྱིང་པརོ་
མ་ཐོགས་པར་ཁྱི་འདུ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐྱིམ་ཚུལ་
བསན། དགོན་པའྱི་འཛྱི ན་སོྐྱང་དཀའ་ངལ་ཅྱི ་ཆེའྱི་གནས་སུ་ལུྷང་སྐབས་ྋསྐྱབས་
མགོན་བདག་ཁྱི་ར་ོརེ་འཆང་ཆེན་པརོ་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པ་བཞྱིན་
མགོན་པོ་མཆོག་ནས་དགོན་པའྱི་དབུ་འཛྱི ན་གསར་པ་མཁན་རྱི ན་པོ་ཆེ་འཇམ་
དབངས་ཀུན་དགའ་སོགས་དང་། ཁྱི ་འདུ་རྱི ན་པོ་ཆེའྱི ་ཡང་སྱིད་ངག་དབང་
ཀུན་དགའ་ཆོས་ཀྱི ་རྒྱལ་མཚན་རྱི ན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁུངས་ཡོད་པས་ད་ལྟའྱི ་ཆར་
ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ཕོགས་སུ་མདུན་བསོྐྱད་བེད་བཞྱིན་པ་ནས་དེང་སྐབས་དགོན་པའྱི་
ཁོངས་གཏོགས་བླ་གྭྲ་བསྡམོས་གྲངས་ ༡༢༥ ཡོད་པ་ནས་རུྒྱན་བཞུགས་བོད་
རྱིགས་གྲངས་ ༣༥ དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་བརུྒྱད་བལ་བདོ་ས་མཚམས་ཀྱི ་གྲ་
གྲངས་ ༥༢ བཅས་བསྡམོས་ ༨༧ ཡོད། ཐོས་བསམ་སླབོ་གཉརེ་ཐད་དཔལ་
ས་སྐྱའྱི་ཐུན་མྱི ན་རང་ལུགས་ཆོ་ག་ཆོས་སོྤད་ཁག་བླ་ོའཛྱི ན་དང་། ཐུན་མོང་
རྱིག་གནས། སྙན་སུམ་རྒྱལ་རབས། ཆོས་འབུང་སོགས་འཛྱི ན་གྭྲ་དང་པ་ོནས་
བརྒྱད་པའྱི་བར་དུས་བསུན་དབྱིན་ཡྱི ག་སོགས་ལའང་ཐུགས་གཉརེ་རུྒྱན་བསྱིང་
ཐོག་རང་ལུགས་ཐེག་པ་ཆེན་པའོྱི ་ཆོས་སྐརོ་ཁག་སླབོ་གཉརེ་ཚུལ་བཞྱིན་གནང་
རེས་ལྭར་ཎ་དང་། ས་སྐྱའྱི་མཐོ་སླབོ། རོྫང་གསར་མཐོ་སླབོ་བཅས་སུ་ཞུགས་
ཏེ་མདོ་སྔགས་རྱི ག་གནས་དང་བཅས་པར་གསན་བསམ་སྒམོ་པ་མཐར་ཕྱིན་
གནང་རེས་དགོན་པ་དང་། སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་འདེགས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་མུས་
དང་། དགོན་པའྱི ་ཆོས་སོྤད་དང་དུས་མཆོད་སོགས་མདོར་ན་རྒྱལ་བསན་སྤྱི ་
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དང་། ལྷག་པར་དཔལ་ས་སྐྱའྱི་བསན་རུྒྱན་འཆད་ཉན་སྒམོ་སུྒབ་ལ་བརོན་བཞྱིན་
ཡོད་ལགས་སོ།།

 སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གྱིང་།

  ངོ་མཚར་རྨད་བུང་རུྫ་འཕུྲལ་ད་ུམས་ཀང་།།
  གདལུ་བར་དད་པའྱི་སུྤ་ལོང་རབ་འབྱིན་པའྱི།། 
  མྱི ་དབང་གཙུག་རྒྱན་བམས་ཆེན་ཆོས་རེ་ཞེས། 
  སྙན་པའྱི་བ་དན་སྱིད་མཐར་སེྒང་གུར་ཅྱིག།
 

ཅེས་ཤྱིས་བརོད་སྔནོ་དུ་བཏང་ས་ེསྐབས་དནོ་གླེང་བར་བ་བ་ནྱི། ཐོག་མར་བདོ་
གངས་ཅན་གྱི ་ལྗངོས་སུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླྱིང་གྱི ་མཚན་ཐོབ་
ཚུལ་ནྱི། ཤྱི ང་སེ་བའྱི ་ལྗནོ་ཤྱི ང་གྱི ་རྭ་བས་བསྐརོ་བ་ལྟ་བུར་གནས་པས་སེ་ར་
དང་། གནས་དེའྱི ་ཤར་ངོའྱི ་རྱི ་སངེ་དུ་རེ་ཙོང་ཁ་པའྱི ་སུྒབ་ཁང་སེ་ར་ཆོས་
སྡྱིངས་སུ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པས་ར་ཤེས་འགྲེལ་པ་ཏྲྱིག་ཆེན་རྱིག་པའྱི་
རྒྱ་མཚོ་མཛད་པའྱི་སྐབས། ཤེར་ཕྱིན་མདའོྱི་བརོད་བ་སངོ་ཉྱིད་བཅུ་དུྲག་སོགས་
ཨ་ཡྱི ག་གསེར་ཞུན་གྱིས་བྱིས་པ་ལྟ་བུ་བར་སྣང་ལ་ཆར་བབས་པ་ལྟར་གཟྱིགས་
སྣང་བུང་བར། མ་འོངས་པར་གནས་དརེ་ཐེག་ཆེན་བཤད་སུྒབ་མ་ལུས་པ་འདུ་
བའྱི་སྡ་ེའབུང་བར་ལུང་བསན་པ་ན་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླྱིང་ཞེས་གྲགས་པར་མངོན། 

 དེ་ལྟར་ལུང་བསན་པ་ལྟར་ཐོག་མར་ཕག་འདེབས་པ་པོ་བམས་ཆེན་
ཆོས་རེ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རབ་བུང་བདུན་པའྱི་ས་ཕག་ཕྱི ་ལོ་ ༡༤༡༩ ལོར་བདོ་
ཀྱི ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའྱི་བང་ངོས་རྒྱབ་རྱི ་གླང་ཆེན་ཉལ་བ་ལྟ་བུའྱི་རྱི ་བརུྒྱད་གདུགས་
དཀར་དགུང་དུ་གཏེགས་པ་འདྲ་བའྱི་རྱི ་བོ་མཐོ་ཞྱིང་མཛེས་པའྱི་དབེན་གནས་
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འབུང་འགུར་སྐལ་ལྡན་གདལུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་སུྒབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི ་བ་
བ་རུྒྱན་མྱི ་ཆད་དུ་བསྐོར་བའྱི ་སླད་དུ་དཔལ་མཉམ་མེད་རྱི ་བོ་དགེ་ལྡན་པའྱི ་
གདན་ས་ཆེན་པའོྱི ་ནང་ཚན་སེ་ར་ཐེག་པ་ཆེན་པའོྱི ་གླྱིང་ཞེས་ཀུན་ལ་ཉྱི་ཟླ་ལྟར་
གྲགས་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཕག་བཏབ། རྱིམ་བཞྱིན་དགེ་འདུན་ཇེ་འཕེལ་དུ་སོང་ནས་
སདོ་པ། སྨད་པ། རྒྱ། འབངོ་སངེ་ས་ེགྭྲ་ཚང་བཞྱི ་བུང་ལ། སེ་ར་ཁྱི་པའྱི་གདན་
སར་ཐོག་མར་ཆོས་རེ་ཉྱིད་བཞུགས་ཀང་དེའྱི ་རེས་སུ་བཀའ་བཅུ་པ་དར་རྒྱས་
བཟང་པ་ོགདན་སར་བསྐསོ། ད་ེནས་མཚུངས་མེད་ཆོས་རེ་གུང་རུ་རྒྱལ་མཚན་
བཟང་པོ་སེ་རའྱི་རྱི ་ལ་ཕེབས་ནས་པཎ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་ཀྱི ་རྒྱལ་མཚན་བར་
ཁྱི ་ཐོག་བཅོ་བརྒྱད་དང་། བཅུ་དགུ་པ་ནྱི་ྋགོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་
མཛད་ནས་བཟུང་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་རྱི མ་བོན་གྱིས་གནང་བ་ལས་སེ་རའྱི ་ཁྱི ་པ་
ཟུར་དུ་འཛུགས་སོལ་མེད། སེ་རའྱི་ཁྱི ་ཐོག་ལྔ་པ་རེའྱི ་དངོས་སླབོ་རྣམ་དཔོྱད་
མཆོག་ཏུ་མངའ་བ་མུས་སད་པ་བླ ོ་གྲོས་རྱི ན་ཆེན་སེང་གེ་སེ་རའྱི ་མཁན་པོ་
གནང་སྐབས་སེ་ར་བེས་མཁས་སྙན་གྭྲ་ཚང་ཕག་བཏབ་པ་ནས་སདོ་པ་གྭྲ་ཚང་
གྱི ་ནང་གསེས་སྤ་ོབོ་དང་། གུང་རུ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོངས་རོྫགས། རྒྱ་གྭྲ་
ཚང་ཡོངས་རོྫགས། འབོམ་སངེ་གྭྲ་ཚང་ཁག་གཅྱིག་བཅས་ཚང་མ་གྭྲ་ཚང་
འདྱིར་བསྒྱིལ་ནས་བེས་གྭྲ་ཚང་བུང་། ད་ེསྐབས་སྨད་གྭྲ་ཚང་། བེས་གྭྲ་ཚང་། 
སདོ་པ་གྭྲ་ཚང་གསུམ་དུ་གནས། ཆོས་འབུང་རྣམས་སུ་བེས་ཞེས་མཚན་ཐོབ་
ཚུལ་མྱི ་འདྲ་བ་སྣང་ཡང་། ཀུན་མཁེན་བླ་ོགྲོས་རྱི ན་ཆེན་སེང་གེ་མཆོག་འབས་
སུྤངས་ནས་སེ་རར་ཕེབས་སྐབས་སྐུ་འཁོར་བརྒྱ་ལྷག་འབངས་པའྱི་ནང་ལྡན་མ་
ངག་དབང་མཆོག་ཆབ་མདོར་ཕེབས། ཛྙ་ན་ཤྱི ་ཞྱིང་དུ་གཤེགས་ནས་རེ་ཞྱིག་
འཆད་ཉན་ཆད་པ་དང་། ཕྱིས་གཉལ་སནོ་དཔལ་འབོར་ལུྷན་གུྲབ་སེ་རའྱི་ཁྱིར་
ཕེབས་ནས་སླར་ཡང་གསར་འཛུགས་གནང་ས་ེཐོག་མར་བཞུགས་ཡུལ་གཏན་
ཆགས་པ་མེད་པས་ཆོས་ཐོག་ཚུགས་ཡུལ་ཚལ་གུང་ཐང་དང་དབུས་སདོ་སོགས་
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སུ་ཕེབས་དགོས་བུང་བར་བརྟནེ་བེས་སུ་གྲགས། སེར་སྨད་གྭྲ་ཚང་ནྱི་འཇམ་
མགོན་བླ་མའྱི་དངོས་སླབོ་ཀུན་མཁེན་བང་ཆུབ་འབུམ་པ་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་
གྱིས་རབ་བུང་བདུན་པའྱི་ལྕགས་གླང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༤༢༡ ལོར་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་
ནརོ་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་ཕག་བཏབ་། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་སེར་སྨད་གྭྲ་ཚང་ད་ུཁང་ཚན་ 
༡༦ དང་། སེར་བེས་གྭྲ་ཚང་དུ་ཁང་ཚན་ ༡༨ ཡོད། ད་ེལྟ་བུའྱི་ཆོས་སྡ་ེཆེན་
པ་ོའདྱི་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས་པ་ནས་བཟུང་རབ་བུང་ ༡༦ ས་ཕག་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོའྱི་བར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༩༠༠༠ ལྷག་འདུས་ཤྱི ང་བཤད་སུྒབ་འཁོར་
ལོ་གསུམ་གྱི ་སྒ་ོནས་འཇམ་མགོན་ྋརྒྱལ་བ་གཉྱིས་པའྱི་རྱི ང་ལུགས་དྲྱི་མ་མེད་
པ་འདྱི་ཉྱིད་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་མཛད། བར་སྐབས་རྒྱ་
ནག་ཀླ་ཀླའོྱི ་དཔུང་དམག་གྱིས་བདོ་ཀྱི ་སྣདོ་བཅུད་ཡོངས་ལ་བརལ་བཤྱིགས་ཚད་
མེད་བཏང་བ་ལྟར་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པོ་འདྱི་ཡང་ཉམ་ཉསེ་ཆེན་པོས་མཚན་གྱི ་ལྷག་
མ་ཙམ་དུ་གུར་པ་བཟོས། 

 འོན་ཀང་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་མཚན་
དཔེར་ཉ་ེཞོ་མེད་པར་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་པའྱི ་
བཀྱིན་གྱིས་བདོ་བསན་སྱིད་སླར་གསོའྱི་ཆེད་ཐོག་མར་སྦག་སར་རྱིས་མེད་ཆོས་
བརུྒྱད་ཁག་གྱི ་བསྱི་གནས་ནང་བསན་ཤེས་རྱིག་འཛྱི ན་སོྐྱང་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཐོས་
བསམ་ཐར་འདདོ་གླྱིང་གསར་འཛུགས་བཀྱིན་བསྐྱངས་ཏ་ེ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༩ ནས་ 
༡༩༦༩ བར་སྦག་སར་བཞུགས། ད་ེནས་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་
སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་ཕབེས་འབོར་སྐབས་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྭྲ་ཚང་ལ་མཁན་བླ་དགེ་
འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༩༣ དང་། སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་ནོར་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་ལ་
མཁན་བླ་དགེ་འདནུ་ཞལ་གྲངས་ ༡༠༧ བཅས་ཁོན་བསྡམོས་ཞལ་གྲངས་ ༣༠༠ 
ཡོད། དགེ་འདུན་བཞྱི ་རེར་གུར་རེ་རྱིས་སོྤད་གནང་བ་བཞྱིན་ལོ་གསུམ་ཙམ་
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གུར་ནང་བཞུགས་རྱི ང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གཞྱིས་མྱི ་སྔནོ་འབོར་རྣམས་ལྟར་
མཉམ་ལས་གནང་བཅུག་ས་ེཉྱིན་གླ་སྒརོ་ ༢ རེ་གནང་། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་
ནས་ཀང་འཁོར་ལམ་གསར་བཟ་ོདང་། ཤྱིང་ནཌ་གཅོད་བགེས། ཞྱིང་ས་གསར་
སྦལོ་སོགས་དུས་བསུན་སྐབས་བབས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཕག་ལས་ཁག་ཆ་ཚང་
གནང་། དེ་ནས་རྱི མ་བཞྱིན་སུྙག་མའྱི ་ཚོགས་ཁང་གསར་བཞེངས་གནང་། 
༡༩༧༠ ལོ་ནས་བཟུང་སནོ་འབས་འདབེས་འགོ་ཚུགས། ཉྱིན་མོ་ས་ཞྱིང་འདབེས་
ལས་དང་མཚན་མོ་གླང་ཆེན་དང་རྱི ་ཕག་བཀག་སུང་སོགས་ཕག་ལས་རང་
གཤོམ་གནང་དགོས་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་བུང་ཐོག་རྱིམ་པས་གྲ་ཤག་འགོ་ཚུགས་ཏེ་
གྭྲ་གྲངས་ ༨ རེ་ཚུད་པའྱི་གྭྲ་ཤག་གྲངས་ ༣༨ གསར་རྒྱག་བས། གྭྲ་ཤག་རྒྱག་
རྱིང་ར་ོཤྱི ང་ལག་རལ་རྒྱ་གར་བ་གླ་དགོས་ཕུད་ཨར་ལས་དམངས་རུྒྱཊ་གྭྲ་མང་
ནས་འགན་བཞེས། སྐབས་དེར་གྭྲ་མང་ཕེད་ཙམ་ཨར་ལས་དང་། ཕེད་ཙམ་
ཞྱིང་ལས་ལ་ཞུགས། ཨར་ལས་གུྲབ་རེས་གྭྲ་ཚང་གཉྱིས་ལ་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ 
༢༡༠ གནང་ཡོད་པ་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་གནང་། ༡༩༧༢ ལོར་ཚོགས་ཆེན་
འདུ་ཁང་ཐོག་བརེགས་གཅྱིག་མ་ཞྱིག་གསར་བཞེངས་དབུ་འཛུགས་གནང་ས་ེཕྱི ་
ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་ལེགས་གུྲབ་བུང་། ཐོག་མར་གྭྲ་གྲངས་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་སབས་
ཐུན་མོང་གྱི ་ཆོས་སོྤད་གནང་སྒ་ོགྭྲ་ཚང་གཉྱིས་མཉམ་ཚོགས་དང་། རང་རང་
ཐུན་མྱི ན་གྱི ་ཆོས་སོྤད་སུྒབ་མཆོད་ཁག་གྭྲ་ཚང་རེས་མོས་ཀྱིས་ཚུགས་གནང་། 

 སྐབས་དེར་བེས་སྨད་གྭྲ་ཚང་གཉྱིས་གཅྱིག་སྒྱིལ་གནང་ཚེ་གར་ཅྱིར་
རོག་སྒྱིལ་ཐུགས་མཐུན་ཡོང་ངེས་དགོངས་འཆར་གསུངས་མཁན་གང་མང་
བུང་སྐད། ༡༩༩༡ ལོར་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་འགོ་འཛུགས་བས་ནས་ ༡༩༩༤ 
ལོ་མཇུག་བར་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་ཆེན་མོ་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པ་བཅས་གསར་
བཞེངས་ལེགས་པར་གུྲབ། དེ་ནས་དགེ་འདུན་རྱིམ་གྱིས་འཕེལ་ཏེ་ ༢༠༠༨ 
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ལོར་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྭྲ་ཚང་དུ་བདོ་རྱིགས་གྭྲ་གྲངས་ ༣༢༣༩ དང་རྒྱ་
གར་བལ་ཡུལ་འབུག་ཡུལ། སོག་པ།ོ ཕྱི ་རྒྱལ་བ་སོགས་ནས་གྭྲ་གྲངས་ ༨༧༨ 
བཅས་ཁོན་བསྡམོས་མཁན་བླ་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༤༡༡༧ དང་། སེར་སྨད་
ནོར་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་དུ་དགེ་འདུན་བོད་རྱི གས་གྲངས་ ༡༢༦༠ དང་ རྒྱ་བལ་
འབུག་སོཌ་ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་ནས་གྭྲ་གྲངས་ ༡༨༨ བཅས་བསྡམོས་མཁན་བླ་དགེ་
འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༤༤༨ བཅས་བེས་སྨད་གཉྱིས་ལ་ཁོན་བསྡམོས་གྲངས་ 
༥༥༦༥ ཙམ་བཞུགས། སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་
ཐུགས་རེ་དང་རང་གཞུང་གྱི ་བླ་ན་མ་མཆྱིས་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་ལམ་སནོ་འོད་སྣང་
འབུམ་དུ་འཕྲོས་པའྱི ་བཀའ་དྲྱིན་ལས་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པོ་འདྱིའྱི ་ཆོས་སྱིད་ལུགས་
གཉྱིས་ཀྱི ་དཔལ་ཡོན་ཇྱི ་ལྟར་དབར་གྱི ་སྦྲང་ཆར་དང་འཕྲད་པའྱི་ལྗང་གཞོན་ཇྱི ་
བཞྱིན་ཐོས་བསམ་སྒམོ་གསུམ་གྱི ་འདབ་སངོ་ཕོགས་བརྒྱར་བཞད་ཅྱིང་། བཤད་
སུྒབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི ་དྲྱི་བསུང་འཛམ་གླྱིང་འཛྱི ན་མའྱི ་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་
འཐུལ་བས་ཐར་འདདོ་བུང་བའྱི་ཁུ་ཚོགས་སནོ་ཀའྱི་སྤྱིན་ལྟར་འདསུ་ཤྱི ང། ཐེག་
མཆོག་སྦྲང་རྱིའྱི་དགའ་སནོ་ལ་ཅྱི ་དགར་རོལ་བཞྱིན་གནས་སོ།།

 སེར་སྨད་ཐྗོས་བསམ་ནྗོར་གྱིང་གྲྭ་ཚང་།

སེར་སྨད་གྭྲ་ཚང་ཕག་འདེབས་པ་པོ་ཀུན་མཁེན་བང་ཆུབ་འབུམ་པ་དཔལ་
བཟང་པ་ོམཆོག་གྱིས་རབ་བུང་བདུན་པའྱི་ལྕགས་གླང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༤༢༡ ལོར་ཕག་
བཏབ་ས་ེབཤད་སུྒབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི ་བ་བ་རྣམས་མྱི ་ཉམས་བརུྒྱད་འཛྱི ན་རྒྱ་
བོད་མཁས་པའྱི་གསུང་རབ་སྤྱི ་དང་། ཁད་པར་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་
ཆེན་པ་ོཡབ་སས་ཀྱི ་ཡྱི ག་ཆར་གཞྱི ་བཅོལ། གྭྲ་ཚང་གྱི ་ཐུན་མྱི ན་ཡྱི ག་ཆས་སོག་
བཟུང་། སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་སོགས་ཐུན་མོང་རྱིག་གནས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་
ཏེ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི ་སྒ་ོནས་བསན་པ་སྤྱི ་དང་བླ་ོབཟང་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་
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པའྱི་རྱི ང་ལུགས་མད་ོསྔགས་ཟུང་སེྦྲལ་གྱི ་བསན་པ་རྱི ན་པ་ོཆེ་ཡྱི ད་བཞྱིན་དབང་
གྱི ་རྒྱལ་པ་ོའདྱི་ཉྱིད་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མྱི ་ཉམས་བརུྒྱད་འཛྱི ན་གནང་བཞྱིན་པ་
ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ལ་དུས་འགུར་བུང་སྐབས་བཙན་བོལ་དུ་ཕབེས་
དགོས་བུང་ས་ེསྦག་སར་ལོ་ ༡༡ ཙམ་བཞུགས། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༢ ནང་མའྱི་སོར་བྷ་ེལ་ཀོ་པྱིར་འབོར་སྐབས་དགེ་
འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༠༧ ཡོད། སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་འདུ་ཁང་རྱིམ་པ་བཞེངས་ཡོད་པ་
ལས་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ལ་སེར་སྨད་འདུ་ཁང་གཙུག་ལག་ཁང་
འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདའེྱི་དགོན་པ་མཐོང་བ་དནོ་ལྡན་ཕྱི ་ནང་གྱི ་བཟ་ོབཀོད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་གསར་བཞེངས་ལེཌ་པར་གུྲབ་པའྱི ་མཛད་སྒོར་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་
ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆྱི བས་བསུྒར་བཀྱིན་བསྐྱངས། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ 
ལོ་འདྱིར་བདོ་རྱིགས་དགེ་འདནུ་གྲངས་ ༡༢༦༠ དང་། པྱི་ཏྱི། ལ་དྭགས། མོན་
པ། འབུག་པ། བལ་ཡུལ་སོགས་ཀྱི ་དགེ་འདུན་གྲངས་ ༡༨༨ བཅས་བསྡམོས་
མཁན་བླ་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༤༤༨ ཡོད་པ་ནས་རྱིས་མེད་འགྲོ་ལ་སྨན་
པའྱི་སྱི་ཞུ་དང་སྦྲགས་རྒྱལ་བསན་སྤྱི ་དང་། ཁད་པར་འཇམ་མགོན་བླ་མའྱི་ལུང་
རྟགོས་ཀྱི ་བསན་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་འདྱི་ཉྱིད་ཡངས་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ས་ཆེན་ཁོན་ལ་རྒྱ་
ཆེར་སྤལེ་བའྱི་རྟནེ་གཞྱིར་གུར་པའྱི་བསྱི་གནས་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླྱིང་ཞེས་གྲགས་
པ་དནོ་ལྡན་གྱི ་སྙན་པའྱི་རོལ་མོ་ཡོངས་སུ་འཁོལ་བཞྱིན་པ་འདྱིའོ།།

 སེར་བེས་མཁས་སན་གྲྭ་ཚང་། 

རེ་བླ་མའྱི ་དངོས་སླབོ་རྣམ་དཔོྱད་ཕུལ་དུ་བུང་བ་གཉྱིས་ཀྱི ་ཡ་གལ་གཙང་ལ་
སདོ་པ་ཀུན་མཁེན་མུས་སད་པ་བླ་ོགྲོས་རྱི ན་ཆེན་སེང་གེ་བ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་
སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྭྲ་ཚང་ཕག་བཏབ་ས་ེལོ་མང་རྱིང་སྐལ་ལྡན་གྱི ་གདུལ་བ་
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དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་མདོ་སྔགས་ཀྱི ་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་ཏེ་སླ ོབ་མའྱི ་
ཚོགས་ཀང་པད་མཚོར་ངང་པའྱི་ཚོགས་འདུ་བ་ལྟར་འཕལེ་རྒྱས་ཆེ་ཆེར་བུང་། 
དེ་ཡང་ཀུན་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཞྱི ང་བརེས་པའྱི ་རེས་སུ་དངོས་སློབ་ལྡན་མ་ངག་
དབང་ཆབ་མདོར་ཕེབས་པ་དང་། ཛྙ་ན་ཤྱི ་སྐུ་ཚེ་མ་བརྟན་པ་བཅས་ཀྱི ་རེྐན་
ལས་གྭྲ་ཚང་གྱི ་འཆད་ཉན་ལ་བར་སངོ་བུང་བ་དང་། དའེྱི་རེས་རབ་བུང་བརྒྱད་
པའྱི ་མེ་ཕག་ཕྱི ་ལོ་ ༡༤༦༧ ལོར་ཀུན་མཁེན་པའྱི ་སླབོ་མ་གཉལ་སནོ་དཔལ་
འབོར་ལུྷན་གུྲབ་སེ་རའྱི་ཁྱིར་ཕབེས་རེས་ཀུན་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཞལ་སླབོ་སྣའེུ་
རོྫང་དཔནོ་དཔལ་འབོར་རྒྱལ་པ་ོདང་། དཔནོ་ས་བུ་ཁྱིད་དཔལ་འཛོམས་གཉྱིས་
ཀྱིས་ཡོན་སྦར་ཏེ་འདུ་ཁང་དང་མཆོད་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱིས་གྭྲ་ཚང་འདྱི་
བསྐྱར་དུ་བཙུགས་ཤྱི ང་། ཀུན་མཁེན་པའྱི་དངོས་སླབོ་གཉལ་སནོ་དཔལ་འབོར་
ལུྷན་གུྲབ་སེར་བེས་ཀྱི ་སླབོ་དཔནོ་དུ་སྤན་དྲངས་ཏེ་འཆད་ཉན་སླར་གསོ་མཛད། 
ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོའདྱིར་བསན་པ་སྤྱི ་དང་སྒསོ་སུ་དཔལ་མཉམ་མེད་རྱི ་བ་ོདགེ་ལྡན་
པའྱི་མདོ་སྔཌ་ཟུང་འབལེ་གྱི ་བསན་པ་བཤད་སུྒབ་གཉྱིས་ཀྱི ་སྒ་ོནས་འཛྱི ན་སོྐྱང་
སྤལེ་གསུམ་གནང་ཡུལ་གཙོ་བ་ོཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད། འཕགས་ཡུལ་དུ་སེར་བེས་
ཆགས་ཚུལ་ནྱི་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བོལ་དུ་སེར་བེས་ཏྲ་ེཧརོ་མཁན་ཟུར་རྱི ན་
པ་ོཆེ་བླ་ོབཟང་དབང་ཕུག་སོགས་སེར་བེས་དགེ་འདུན་གྲངས་ ༢༥༠ འབོར་
ནས་སྦག་སར་ལོ་ ༡༡ ཙམ་བཞུགས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༢ ནང་མའྱི་སོར་
བྷ་ེལ་ཀོ་པྱིར་འབོར་སྐབས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༩༣ ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༨ 
ལོ་སེར་བེས་འདུ་ཁང་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་གུྲབ་པའྱི ་མཛད་སྒརོ་
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཞབས་སོར་བཀོད་དེ་རྟནེ་འབལེ་
གྱི ་སྒ་ོའཕར་ཡངས་པོར་ཕེས། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨།༡༠།༢༠ ལ་བོད་རྱིགས་དགེ་
འདུན་གྲངས་ ༣༢༣༩ དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་བརུྒྱད་གཙོ་གུར་རྒྱ་བལ་འབུག་
སོགས་ནས་དགེ་འདནུ་གྲངས་ ༨༧༨ བཅས་བསྡམོས་མཁན་བླ་དགེ་འདནུ་ཞལ་
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གྲངས་ ༤༡༡༧ ཡོད་པ་ནས་གྭྲ་ཚང་གྱི ་བཞེད་རུྒྱན་ཐོས་བསམ་འཆད་རོད་ཀྱི ་
སྒ་ོནས་བསན་པ་འཛྱི ན་སོྐྱང་སྤལེ་གསུམ་ལ་ཐུགས་བརོན་བསེྐྱད་བཞྱིན་ཡོད།

 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་དཀར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཐྗོས་བསམ་དར་རྒྱས་གྱིང་།

བོད་གངས་ཅན་གྱི ་ལྗངོས་སུ་སྔནོ་བོན་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་སྤྱི ་ནོར་
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཡྱི ད་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི ་སྐུ་ཕྲེང་རྱིམ་ཕེབས་སྐབས་རྒྱལ་
བའྱི ་བསན་པ་རྱི ན་པོ་ཆེ་འདྱི་ཉྱིད་ཉྱི་འོད་བཞྱིན་ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་ཅྱིང་། 
དེ་ཡང་དོན་བརུྒྱད་དཔལ་ལྡན་འབུག་པའྱི ་ཆོས་བརུྒྱད་འདྱི་ཉྱིད་རེ་བཙུན་སྙྱིང་
རེའྱི ་གཏེར་ཆེན་མྱི འྱི ་ཤ་ཚུགས་སུ་བོན་པ་ཆོས་རེ་འགྲོ་བའྱི་མགོན་པོ་གཙང་པ་
རྒྱ་རས་དཔོན་སླ ོབ་བཅས་རེ་བོ་ལ་རེར་བོན་སྐབས་གདན་ས་འདེབས་པའྱི ་
གནས་གནམ་ཞེས་པར་འབུག་མ་བུ་དགུ་ས་ལ་བབས་ནས་འདུག་པ་ནམ་མཁའ་
ལ་སོང་ཞྱིང་འབུག་སྐད་ཆེན་པོ་ལན་འགའ་གྲགས་པའྱི་རྟནེ་འབལེ་ལ་གཟྱིགས་
ཏེ་གདན་སའྱི་མཚན་ལ་གནམ་འབུག་ཅེས་བཏགས་པར་མཛད། ཕྱིས་སུ་ཆོས་
བརུྒྱད་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི ་སེྐྱས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་དང་རེས་འཇུག་རྣམས་ལ་འབུག་པ་
ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས། ྋརྒྱལ་དབང་འབུག་པ་སྐུ་ཕྲངེ་བཞྱི ་པ་ཀུན་མཁེན་པདྨ་
དཀར་པོའྱི ་ཞལ་སླབོ་རྒྱ་གར་གུྲབ་ཆེན་མཻ་ཏྲྱི་པའྱི ་རྣམ་སུྤལ་བག་སེང་སྐུ་ཕྲེང་
དང་པོ་རྟགོས་ལྡན་ཡང་དག་འབུག་སྒ་དེ་ཉྱིད་མྱི ་ལོ་ ༡༢ རྱིང་དགུན་འདག་
སྦར་གྱིས་སུྒབ་པ་མཛད་མཐར་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་ཡྱི ་དམ་ལྷའྱི ་ལུང་བསན་ལྟར་བོད་
ཡུལ་གཙང་གྱི ་ཕོགས་རྒྱལ་རེ་རོྫང་ཁོངས་ཀྱི ་ཁོ་ཞེས་པའྱི ་རྱི ་ཁོད་སྔ ོན་སླ ོབ་
དཔནོ་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབུང་གནས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་བག་དམར་པ་ོསེང་
གེའྱི ་གདོང་འདྲ་བའྱི་གནས་དེར་དགོན་པ་ཕག་བཏབ་པར་མཛད། ད་བར་སྐུ་
ཕྲངེ་རྱིམ་པ་བདུན་བོན་ཞྱིང་སྐུ་ཕྲངེ་རྱིམ་ཕེབས་སྐབས་དགོན་གནས་ ༡། ཀ་
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དག་གཡའ་ལུངས། ༢། ཤལ་དཀར་འབུག་འཁྱིལ། ༣། གམ་པ་ཆོས་གླྱིང་། 
༤། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླྱིང་། ༥། བག་དཀར་ཆོས་གླྱིང་བཅས་བཙུན་དགོན་ཡན་
ལག་དགོན་པ་ཁག་ལྔ་ཙམ་ཕག་བཏབ་པར་མཛད། བེས་སུ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་
སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་ཞབས་འཁོད་ཀྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་
གྱི ་ལམ་ལ་བགྲོད་པའྱི ་ཕྱིར་ཟབ་ཆོས་བདུད་རྱིས་ཚྱི མ་པར་མཛད། ྋརྒྱལ་
བསན་སྤྱི ་དང་བེ་བག་ཆོས་བརུྒྱད་འདྱི ་ཉྱིད་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཉམས་པ་
གསོར་ཆུད་སླད་དུ་ྋསྐྱབས་རེ་བག་སེང་རྱི ན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཕྲངེ་བདུན་པ་དཔལ་ལྡན་
ཆོས་ཀྱི ་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་། ྋསྐྱབས་རེ་སྤྱིན་ཟམ་རྱི ན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཕྲངེ་དུྲག་
པ་ཐུབ་བསན་བླ་ོགྲོས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉྱིས་ནས་ ༡༩༩༣ ལོར་འབུག་དཀར་རྱིག་
གཞུང་ཚོགས་པ་ད་ེཉྱིད་ཁྱིམས་མཐུན་དབེ་སེྐྱལ་གནང་ས་ེའདུ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་
དང་། གྭྲ་ཤག་བཅས་ཕག་འདབེས་མཛད། ད་ེནས་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པ་
དང་། འཛྱི ན་ཁང་། དཔ་ེམཛོད་སོགས་བཞེངས་རུྒྱའྱི་འཆར་འགོད་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༠ ལོ་ནས་ཨར་ལས་འགོ་བཙུགས་ཀྱིས་བཟོ་བཀོད་ཁད་ཆོས་ལྡན་པའྱི ་
གཙུག་ལག་ཁང་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པར་བཅས་ལ་གསར་བཞེངས་ལེགས་པར་གུྲབ་
ས་ེཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ས་བྱི ་བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ གུ་རུ་མཁའ་ལྡྱིང་ཚལ་གྱི ་དུས་
ཆེན་ཁད་པར་ཅན་གྱི ་ཉྱིན་དནོ་བརུྒྱད་བསན་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་ྋརྒྱལ་བ་འབུག་པ་
སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉྱིས་པ་འཇྱིགས་མེད་མྱི ་འགུར་དབང་གྱི ་རོ་རེ་དཔལ་བཟང་པོ་
མཆོག་གྱི ་ཞལ་སྔ་ནས་བདེ་མཆོག་ལྷན་སེྐྱས་ལ་བརྟནེ་པའྱི ་རབ་གནས་རྒྱས་པ་
གསུང་སུྒབ་ཀྱིས་རྟནེ་འབུང་སྒ་ོའབེད་བྱིན་རླབས་བཀྱིན་བསྐྱངས་ཤྱི ང་སྐབས་
དེར་དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་ཆོས་རྱི ག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་དུྲང་འཕར་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་
ལགས་དང་། རྱིས་མེད་གདན་ས་ཁག་གྱི ་མཁན་རྱིན་པ་ོཆེ་རྣམ་པ། ལུགས་བད་ེ
གཉྱིས་ཀྱི ་གཞྱིས་དབུས་གཙོས་གཞུང་འབེལ་གྱི ་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་དང་། དད་
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ལྡན་སེར་སྐྱ་འདུས་ཚོགས་ཆེན་པསོ་རྟནེ་འབལེ་ཞུ་སྐབས་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་
བཀའ་སླབོ་གསུང་གྱི ་བདུད་རྱིས་ཚྱི མ་པར་མཛད། གཙུག་ལག་ཁང་འདྱིར་སྤྱི ་
ནོར་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་། ྋསྐྱབས་རེ་གུྲབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རྱི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲྱིན་ལས་དབང་གྱི ་ར་ོརེ་མཆོག་སོགས་ནས་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི ་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་། ད་ལྟ་
ྋསྐྱབས་རེ་སྤྱིན་ཟམ་མཆོག་སུྤལ་རྱི ན་པོ་ཆེ་བསན་འཛྱི ན་འཕྲྱིན་ལས་རྒྱལ་
མཚན་མཆོག་དང་། བག་སེང་མཆོག་སུྤལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི ་དབང་ཕུག་རྱིན་
པོ་ཆེ་། མཁན་པོ་ངེས་དོན་བསན་འཛྱི ན་མཆོག་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་འདྱིའྱི ་
འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་བཞྱིན་པར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༠ ཡོད་པ་ཚང་མ་བདོ་
རྱི གས་ཡྱི ན་པ་དང་། སྤྱི ་སྒསོ་རྒྱལ་བསན་སླར་གསོར་སྨན་པའྱི་ཆོས་སོྤད་སླབོ་
གཉེར་ཞུ་བཞྱི ན་པ་ནས་བསན་པའྱི ་གཞྱི ་མ་རབ་བུང་གྱི ་སྡ ེ་སླ ོབ་གཉེར་བསྱི་
གནས་བཤད་གྭྲ་དང་། སུྒབ་གྭྲ། དཔ་ེམཛོད་ཁང་སོགས་རྒྱ་བསེྐྱད་གནང་འཆར་
ལེགས་འགུྲབ་ཡོང་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ན།ོ།
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བོད་གངས་ཅན་གྱི ་ལྗངོས་སུ་བཀའ་བརུྒྱད་ཆེ་བཞྱིའྱི ་ཡ་གལ་དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་
ཀམ་ཚང་གྱི ་བརུྒྱད་པའྱི ་གནས་མདོ་བཀའ་བརུྒྱད་ཅེས་པ་དེ་ཉྱིད་ཀམ་ཚང་གྱི ་
ཡན་ལག་བཀའ་རྙྱིང་ཆུ་བོ་གཅྱིག་འདྲསེ་ཀྱི ་གུྲབ་མཐའ་ད་ལྟའང་རང་རྐང་
ཚུགས་པར་བཞུགས་ཤྱི ང་། ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱི ་ཐུགས་སས་ཚལ་པ་སུྤལ་སྐུས་
བདོ་ཤར་ཕོགས་ཀྱི ་ནང་ཚན་སུྒབ་བརུྒྱད་ཀརྨ་ཀམ་ཚང་གྱི ་ཁོངས་གཏགོས་སྒ་བ་
རྱིན་ཆེན་ཕུག་ཚོ་དུྲག་གྱི ་ནང་ཚན་སྒ་ཡྱི ་གུྲབ་ཆེན་ ༨༠ བོན་པའྱི་གནས་རགས་
ཤོད་མདོ་མཁར་གནས་མདོ་ཁ་འོད་བདེ་ཆེན་ཉྱི་གླྱིང་ཕག་བཏབ་ནས་མདོ་
མཁར་གནས་མད་ོཞེས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གྲགས་པ་དང་། དའེྱི་གདན་ས་གཉྱིས་པ་
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རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་མའྱི་སོར་སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
ཀརྨ་ཀམ་ཚང་གྱི ་ཆོས་བརུྒྱད་འཛྱི ན་མཁན་དགོན་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་གནས་
མདོ་བཀའ་བརུྒྱད་ཀྱི ་ཆོས་བརུྒྱད་འཛྱི ན་མཁན་མེད་པར་བརྟེན་བསན་དགོན་
གསར་བཞེངས་གནང་མཁན་ཟུར་མང་སྨ་ཚའྱི་རྱི གས་བརུྒྱད་བླ་མ་སྐལ་བཟང་
རྱི ན་པོ་ཆེ་དང་། སུྒབ་བརུྒྱད་ཀརྨ་ཀམ་ཚང་གྱི ་ཁོངས་གཏོགས་གནས་རགས་
ཤོད་མད་ོམཁར་གནས་མད་ོདགོན་གྱི ་སུྤལ་སྐུ་གཏརེ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་
གླྱིང་པའྱི ་རྣམ་སུྤལ་ཀརྨ་ཀུན་དགའྱི ་ཡང་སྱིད་བཞྱི ་པ་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་
མའྱི་སོར་སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གྱི ་ཁོངས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་བསན་པའྱི་
ར་བ་དགེ་འདུན་གྱི ་སྡ་ེལ་རག་ལུས་པའྱི ་ཐུགས་བཞེད་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ནས་
བསན་དགོན་གཙུག་ལག་ཁང་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པ། ལས་ཁང་། དཔ་ེམཛོད། གྭྲ་
ཤག་སོགས་ལེགས་པར་གུྲབ་པའྱི་དགའ་སནོ་རྟནེ་འབལེ་ལ་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༢ 
ཤྱིང་བ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་དཔལ་ྋརྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲངེ་ ༡༧ ཨོ་རྒྱན་
འཕྲྱིན་ལས་རོ་རེ་མཆོག་ྋཞབས་སོར་འཁོད་ནས་རབ་གནས་བྱིན་འབེབས་
བཀྱིན་བསྐྱངས། ད་ཡོད་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༡༠༨ ཡོད་པས་རང་ལུགས་ཆོ་
ག་ཕག་ལེན་དང་རྱིག་གནས་སྤྱི ་དང་། བདོ་དབྱིན་སྐད་ཡྱི ག་སོགས་སྒ་ོདུ་མར་
སྦང་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་པའོ།།

༡༦༽ སྗོབ་གྲྭ་དང་། སྨན་ཁང་གྱི་ཐྗོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་གནས་
སྟངས།

ལུགས་བསམ་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་འགོ་ཚུགས་ཤྱིང་། གཞྱིས་
ཆགས་འགོ་ཚུགས་སྐབས་གཞྱིས་གྲོང་དང་པ་ོདང་། བཞྱི ་པ་བསྒྱིལ་བའྱི་སླབོ་གྭྲ་
ཚུགས་ཡུལ་སུྙག་ཁང་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་པར་སུྙག་ཁང་གཅྱིག གསུམ་པར་
རས་གུར་བཅས་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་ལས་གཞྱིའྱི་འཆར་དངུལ་ཁོངས་ནས་བཏང་ས་ེགྲ་
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སྒྱིག་ཞུས་ཐོག་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༡།༤།༡༢ ཉྱིན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ༦༢།༥།༣༠ བར་
གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་དང་ཧྱིན་དྱི་སླབོ་སོྦང་བས། དུས་ཡུན་དེའྱི ་རྱི ང་བོད་
དགེ་བླ་ོབཟང་རྣམ་རྒྱལ་དང་། བསོད་ནམས་སྱི་ཐར། ར་ོརེ་དགྲ་འདུལ་གསུམ་
ནས་དམྱི གས་བསལ་ཕོགས་མེད་ཀྱི ་ལས་འཁུར་བླངས་པ་དང་། མའྱི ་སོར་
གཞུང་ནས་གཏོང་གནང་མཛད་པའྱི ་ཧྱིན་དྱི ་དགེ་རན་གཉྱིས་ཀྱིས་སླ ོབ་ཚན་
ཐེངས་རེ་སླབོ་ཁག་རེས་འཁོར་གྱིས་སླབོ་སོྦང་སྤད་ཅྱིང་། ༦༢།༦།༡ ནས་བཟུང་
དབུས་སོ་སའྱི་ཀྱི་ནས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་པ་རེད།

 སློབ་གྭྲ་འདྱི ་བཞྱི ན་གཞྱིས་སློབ་ཚང་མའྱི ་ནང་ནས་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་
ཡོད། སླབོ་གྭྲ་འདྱིར་དབུས་མ་དང་། ཡན་ལག་བཞྱི ་བཅས་ཚན་ཁག་ལྔ་ཡོད། 
ཐོག་མར་སླབོ་ཕུྲག ༢༥༠ དང་དགེ་རན་གྲངས་ ༣ ཡོད། ༢༠༠༨ ལོ་འདྱིར་
སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༧༠༠ དང་། སླབོ་སྤྱི ་ ༡ དགེ་རན་གྲངས་ ༤༤ ལས་བེད་
གཞན་གྲངས་ ༡༣ ཡོད། མ་འོངས་བདོ་ཀྱི ་སོན་ར་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་མེད་དུ་
མྱི ་རུང་བའྱི ་གཙུག་ལག་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་། ཚན་རྱི ག་དཔྱད་ཞྱིབ་ཁང་། 
རྱིག་གཞུང་ཟོླས་གར་འཁབ་རལ་ཁང་། རེད་ཐང་སོགས་གསར་བསུྐན་བས་
ཡོད། ཡན་ལག་སླབོ་གྭྲ་ཁག་ཏུ་འཛྱི ན་གྭྲ་དང་པ་ོནས་ལྔ་པའྱི་བར་ཡོད། སླབོ་གྭྲ་
དབུས་མར་འཛྱི ན་གྭྲ་དུྲག་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་ཡོད་པ་ནས་སློབ་གཉེར་
མཐར་སོན་ཏེ་ཕྱི ་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཤེས་ཡོན་འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་མང་པསོ་
དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་ཡུལ་གུྲ་མང་པོར་གཞུང་མང་སྤྱི ་སྒརེ་གྱི ་སྱི ་ཞུར་བརོན་
བཞྱིན་པའྱི་རེས་འབས་བཟང་པའོྱི ་དྲྱི་བསུང་ཐུལ་བཞྱིན་པར་གནས་ཡོད།

 ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བུ་བཅོལ་ཁང་ཉྱིན་སླ ོབ་དང་ཚུགས་
རྱིམ་སྔ་ཕྱི ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱི ན། ༡༩༦༣ ལོར་རྒྱ་གར་ཡེ་ཤུའྱི་རོགས་ཚོགས་
ཤྱིག་ནས་གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་རེའྱི་བར་ཁང་པ་རེ་བརྒྱབ་ནས་འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་། 



113སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུབ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་རེའྱི ་དབར་བུ་གསོ་ཁང་རེ་རྱིས་ར་བའྱི ་བུ་གསོ་ཁང་ཁག་
གསུམ་ཡོད། དེ་ཚོའྱི ་ཁང་པ་སོ་ཕག་སྦྱི་སྱི འྱི ་ཞལ་བ་དང་། ཤྱི ང་ལྕམ་རྫ་ཐོག་
སྒའེུ་ཁུང་ཕྲ་ལྕགས་ཅན་ནང་ནས་ཕོགས་རེར་ཕྱི་ཊྱི ་ ༣༤ རེ་གུྲ་བཞྱི ་མ་མཐོ་
ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་ ༩ དང་། ཡྱི ག་ཚང་དང་། གཉརེ་ཚང་སོ་སོར་ཞེང་དཀུས་ཕྱི་ཊྱི ་ 
༧།༡༢ ལྡབེ་སྦར་མ་མ་ལས་བེད་པའྱི་སྡདོ་ཤག་ཕྱི ་བརྱིགས་ཞེང་དཀུས་ཕྱི་༺ ༿ཊྱིྱི ་ 
༢༦།༡༨ བས་པར་ནང་བཅད་སྡདོ་ཁང་ཐབ་ཚང་གསང་སོྤད་བཅས་ཁང་མྱི ག་ 
༤ རེ་ཡོད་པ་བུ་གསོ་ཁང་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཡྱི ན། རེས་སུ་གཞྱིས་མཉམ་ལས་
ཁུངས་ནས་འཛྱི ན་སོྐྱང་སངས་འཛྱི ན་གནང་། 

 ༡༩༨༩ ནས་བོད་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་སྤྱི ་ཁབ་དབུ་འཛྱི ན་ལྷ་སྐུ་རེ་བཙུན་པདྨ་
མཆོག་ནས་དགོངས་བཞེས་བླ་མེད་ཀྱིས་བུ་བཅོལ་ཁང་སྔོན་འགྲོའྱི ་སླ ོབ་གྲའྱི ་
འཛྱི ན་སོྐྱང་བདོ་ཁྱིམ་ནས་འགན་བཞེས་ཐོག་ཕུྲ་གུ་ལོ་ ༢ ནས་ ༦ བར་ཐུགས་
ཉར་གྱི ་རང་ལོ་ ༦ སོན་མཚམས་ཉྱིན་སླབོ་ཁག་ཏུ་འཚུད་ཀྱི ་ཡོད། ༢༠༠༨ ལོར་
ཕུྲག་གྲངས་ ༢༥༦ དང་། དགེ་ལས་གྲངས་ ༢༤ ཡོད་ཅྱིང་། སླབོ་ཚན་བདོ་
ཡྱི ག་དང་དབྱིན་ཇྱི ། ཨང་རྱིས་སོགས་ཤེས་ཡོན་གྱི ་རྨང་གཞྱི ་ཚུགས་བཞྱིན་ཡོད།

 གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ཁྗོངས་ཀྱི་ལས་ཞྗོར་སྗོབ་གྲྭའམ་ཤེས་ཡྗོན་ཞབས་

ཚོགས་ཀྱི་བྱུང་རབས་སྱིང་བསྡུས།

ཐོག་མར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རང་གཞུང་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་བཙུགས་གནང་དགོས་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་དམྱིཌ་ཡུལ་གཙོ་བ་ོབདོ་ཀྱི ་ར་ཆེའྱི་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། གོམས་གཤྱིས། མྱི ་རྱིགས་དང་བཅས་པ་སུང་སོྐྱབ་དར་
སྤལེ་སླད་དགོངས་བཞེས་མཛད་བུས་ཟབ་བརླྱིང་གྱི ་སྒ་ོནས་གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་
པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སླབོ་གྭྲ་དང་། བུ་བཅོལ་ཁང་བཅས་ཆེད་འཛུགས་གནང་ས་ེ
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ཤེས་ཡོན་གྱི ་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་པའྱི ་བཀྱིན་བླ་མེད་བསྐྱངས་ཡོད། འོན་
ཀང་སྐབས་དརེ་ལོ་ནའྱི་ཆ་ནས་གཞྱི ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲར་མ་ཚུད་པའྱི་གཞོན་འབྱིང་ཇྱི ་
སྙ ེད་ཁོངས་རན་གྲས་རྣམས་རང་ནུས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི ་ཤེས་ཡོན་སླ ོབ་སོྦང་
དགོས་གལ་རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་འབལེ་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད་ལེཊ་བཤད་ལས་ཀང་།

  རྱིག་པ་ནངས་པར་འཆྱི ་ཡང་སླབོས།། 
  ཚེ་འདྱིར་མཁས་པར་མ་གུར་ཀང་།། 
  སེྐྱ་བ་ཕྱི ་མར་བཅོལ་བ་ཡྱི །། 
  ནརོ་ལ་རང་ཉྱིད་ལེན་པ་འདྲ།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་སུྙག་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པར་གཞྱིས་གྲོང་
དང་པརོ་སླབོ་མ་གྲངས་ ༤༠ ཙམ་གྱི ་ལས་ཞོར་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་བཙུགས། ད་ེནས་ 
༡༩༦༣ ཚུན་གཞྱིས་གྲོང་གཞན་ཚོར་ཡང་དུས་ཚོད་སྔ་རྟྱིང་ཙམ་ལས་ཕལ་ཆེ་
བར་ཚུགས་ཏེ་གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་པར་སླབོ་མ་གྲངས་ ༣༠།༤༠ ཙམ་དང་། 
གཞྱིས་གྲོང་གསུམ་བཞྱི ་གཉྱིས་སུའང་ལས་སླབོ་གྲངས་ ༣༠།༤༠ ཙམ་ཡོད། 
གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་དུྲག་གཉྱིས་སུ་ ༡༩༦༣ ལོར་ལས་སླབོ་ ༡༣༠ ནས་ ༢༠༠ ཙམ་
ཡོད། ༡༩༦༥ ལོར་རང་གཞུང་ནས་ལས་ཞོར་སླབོ་གྭྲའྱི་མྱི ང་བསུྒར་ཏེ་མྱི ་མང་
ལ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སནོ་ཞབས་ཞུའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཤེས་ཡོན་ཞབས་ཚོགས།ཞེས་མྱི ང་
གནང་ནས་སླབོ་ཚན་སུམ་རྟགས་དག་བཟོ་བཅས་བོད་ཡྱི ག་དང་། དབྱིན་ཇྱི ། 
ཨང་རྱིས། ཞལ་འདནོ་སོགས་ལ་སྦང་བརོན་ཆེ་བསེྐྱད་སྦངས་འབས་གང་ལེགས་
ཐོན་པ་ཁག་རྱིམ་བཞྱིན་དྭང་སླབོ་དང་ལས་རྱིགས་ལ་བསོྐྱད་པ་སོགས་ལས་བལེ་
གྱི ་དབང་གྱིས་ ༡༩༧༥ ཙམ་ནས་ཚུགས་མ་ཐུབ་པར་མཇུག་བསྒྱིལ་བ་རེད། 

 རེད་ཁང་སྐྗོར། 
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གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་རེའྱི ་བར་ན་ལས་ཞོར་སློབ་ཁང་དང་སྦྲགས་རེད་ཁང་རེ་
བརྱིས་རེད་ཁང་ཁག་གསུམ་ཡོད། དབུས་རེད་ཁང་གྱི ་ཉ་ེའགྲམ་དུ་ལས་བེད་
སྡདོ་ཤག་བཅས་ལ་རྱིན་གནད་སྒརོ་ ༣༢,༠༠༠་༠༠ རེད་ཁང་སོ་སོར་རེད་ཆས་
ད་ོདམ་དང་། ཁང་གཉརེ་གཅྱིག་འཐུས་རང་མྱི ་རེར་ཟླ་ཕགོས་སྒརོ་ ༣༠ རེ་
རྱིས་སྒརོ་ ༩༠ བཅས་བསྡམོས་སྒརོ་ ༦༤,༠༩༠་༠༠ སོང་བ་ Y.M.C.A རོཊ་
ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་རེད། 

སེལ་ཀྗོབ་བྗོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་བྱུང་རབས་སྱིང་བསྡུས། 

བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ་ེནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་འགོ་འཛུགས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། ད་ེ
ཡང་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུྲབ་གླྱིང་ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༧ གནང་བའྱི་ནང་
ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ཐོག་མ་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་བཞྱིན་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་
ལྔའྱི ་ཉམ་ཐག་འཁོས་ཞན་དང་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་གྱི ་བོད་ཕུྲག་ཚོའྱི ་ཕྱི ་ལུས་པོའྱི ་
འཚར་ལོངས་དང་ནང་སེམས་ཀྱི ་དཔལ་ཡོན་བཅས་ཀྱི ་དགོས་མཁོ་སུྒབ་པའྱི ་
ཆེད་དུ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོས་ས་གཞྱི ་བྱིན་རླབས་དང་ཐུགས་སྨོན་
མཚམས་སོྦར་དང་འབལེ་བའྱི་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༧ ཉྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དུྲག་ནས་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༩༠ ཙམ་བསྡུས་བཞེས་
ཀྱིས་འགོ་འཛུགས་བས། དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༢༤༨ བར་
འཕར།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་འབུག་ཡུལ་ནང་གནས་སྡདོ་བོད་མྱི ་རྣམས་ལ་
དམྱི གས་བསལ་དཀའ་འཕྲད་དེ་སྐྱབས་བཅོལ་གཉྱིས་པའྱི ་གནས་སངས་ལ་
བརྟནེ་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༡༣༩ སླབོ་བཞེས་གནང་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་དབུ་འབེད་
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གནང་བ་དང་། སྐབས་དེར་མཐོ་རྱིམ་མྱི ་སྣ་ཧོ་ལེན་ཌའྱི ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་
ཆེན་མོ་མཆོག་དང་། ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི་མངའ་སྡའེྱི ་ཡུལ་སྐརོ་སོྤ་འཆམ་དང་དྲྱིལ་
བསྒགས་བློན་ཆེན་ཧོ་ལེན་ཌའྱི ་ཨེ་སེ་ཨོ་ཨེ་སེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་གཙོ་འཛྱི ན་
སོགས་མང་པ་ོཕབེས་ཡོད། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་བདོ་ནས་འབོར་བའྱི་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༡༤༡ སླབོ་
བཞེས་གནང་བ་ནས་བཟུང་བོད་ནས་སླབོ་ཕུྲག་འབོར་མུས་གྲངས་འབོར་ལོ་རེ་
བཞྱིན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བར་བརྟནེ་སྡདོ་གནས་ཁྱིམ་ཚང་གསར་རྒྱག་སོགས་ཀྱི ་
ཆེད་སླར་ཡང་ལུགས་བསམ་ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༢།༢༤ འཕར་སྣནོ་གནང་
བཅས། མདོར་བསྡུས་ན་ཁྱིམ་སྡ་ེའདྱི་ཉྱིད་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་
གནང་བའྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༩།༢༤ ཐོག་ཆགས་ཡོད་ཅྱིང་ལོ་རེ་བཞྱིན་གང་ཅྱིའྱི་
འཛུགས་སུྐན་ཡང་ཡར་རྒྱས་མདུན་བསོྐྱད་ཀྱི ་ལམ་ལ་ཞུགས་བཞྱིན་ཡོད།

དབུ་འཛིན་དང་སྗོབ་སྤྱི་རྱིམ་བྱུང་གྱི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།

ཨང་།     མཚན།     ལས་ཡུན།
༡། དབུ་འཛྱི ན་བམས་པ་ཆོས་འཛོམས། ༡༩༨༠།༡ ནས་ ༡༩༨༡།༦ བར།
༢། ཐུབ་བསན་ར་ོརེ།  ༡༩༨༡།༧ ནས་ ༡༩༩༡།༡།༡༥ བར།
༣། ཤར་གླྱིང་ཀུན་འཕལེ། ༡༩༩༡།༡།༡༦ ནས་ ༡༩༩༤།༨།༧ བར།
༤། བ་ཉལ་རྟ་མགྲྱིན་ཚེ་རྱིང་།  ༡༩༩༤།༨།༨ ནས་ ༡༩༩༥།༡༠།༨ བར།
༥། ཀུན་འཕལེ་ཤར་གླྱིང་།  ༡༩༩༥།༡༠།༩ ནས་ ༡༩༩༩།༤།༡༤ བར།
༦། དངོས་གུྲབ་དབང་འདསུ།  ༡༩༩༩།༥།༡ ནས་ ༢༠༠༧།༣།༡༥ བར།
༧། བ་ཉལ་རྟ་མགྲྱིན་ཚེ་རྱིང་།  ༢༠༠༧།༣།༡༦ ནས་གནང་བཞྱིན།

 སྗོབ་སྤྱི།
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ཨང་།   མཚན། ལས་ཡུན།
 ༡། བམས་པ་ཆོས་འཛོམས།  ༡༩༨༦།༧ ནས་ ༡༩༨༨།༨ བར།
 ༢། ཐུབ་བསན་བཟང་པ།ོ  ༡༩༩༡།༡།༡༦ ནས་ ༡༩༩༢།༢ བར།
 ༣། ཉྱི་མ་དནོ་གུྲབ།  ༡༩༩༣།༣།༡ ནས་ ༡༩༩༧།༡༢།༡༡ བར།
 ༤། དནོ་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་།  ༡༩༩༧།༡༢།༡༢ ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་བཞྱིན།

དསུ་ཡུན་དའེྱི་རྱིང་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ་ེའདྱི་བཞྱིན་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་དང་
བོད་རྱི གས་གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་མང་བཅས་དང་མཉམ་དུ་ཕན་ཚུན་གཉེན་ཉེའྱི ་
འབལེ་ལམ་ཟབ་པའོྱི ་ངང་གནས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ ༢༠༠༨།༩།༡༨ ཁྱིམ་སྡ་ེ
འདྱིའྱི ་ནང་བདོ་རྱིགས་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༡༥༧༡ དང་། བདོ་རྱིགས་མྱི ན་པའྱི་
སླབོ་ཕུྲག ༧ བཅས་ཁོན་བསྡམོས་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༡༥༧༨ སླབོ་སོྦང་བེད་མུས་
སུ་ཡོད་ལ། དགེ་ལས་གྲངས་ ༡༤༨ ཡོད། སྦལེ་ཀོབ་བདོ་ཁྱིམ་འདྱི་བཞྱིན་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་འབྱིང་རྱིམ་རུྒྱགས་སོྤད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཁོངས་སུ་དབེ་བསེྐྱལ་
ངོས་ལེན་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པས་ཕྱི ་ནང་གྱི ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ཕོགས་སུ་
མདུན་སོྐྱད་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན་ན།ོ།

 ཕན་བདེ་དགའ་ཚལ།

ཕན་བདེ་དགའ་ཚལ་ཞེས་པའྱི་སླབོ་ཚོགས་འདྱི་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་ནད་པ་དག་ལ་
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཕན་པ་སུྒབ་རུྒྱར་འཛུགས་སུྐན་གྱི ་ཐོག་མའྱི ་ལས་གཞྱི ་
དམྱི གས་དནོ་ཁག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པརོ་ྋསྙན་སེང་དགོངས་སྐརོ་
ཞུས་པར་དགེས་ཚོར་ཆེན་པོས་ལམ་སོན་བཀའ་སློབ་དང་འབེལ་སྦེལ་ཀོབ་
གཞྱིས་གྲོང་ ༥།༦ གཉྱིས་ཀྱི ་ཉ་ེའགྲམ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་བཞྱིའྱི་ས་ཁོན་སངེ་དངོས་
སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་ཐོག་མར་ཚོགས་པའྱི་སྒྱིག་གཞྱི ་དང་སྦྲགས་གནས་



118 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི ་
ཁག་ལེགས་གུྲབ་ཁོངས་འདྱིའྱི་ལྟ་རྟགོ་བ་ཡུལ་ལ་དྭགས་དང་། སྦལེ་ཀོབ། མོན་
གྷོ༑ མ་ནཱ་ལྱི ཱ ། ལྡྱི་ལྱི ། ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་སོགས་ནས་ནད་པ་ཉམ་ཐག་
དབང་པ་ོསོྐྱན་ཅན་བསྡུ་ལེན་གནང་ཡོད།

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤།༡༢།༣ ཉྱིན་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ནས་ཕན་བད་ེདགའ་ཚལ་ Karuna Home ཞེས་ཚོགས་པའྱི་མཚན་
བང་གསོལ་སྩལ་དང་སྦྲགས་དབུ་འབེད་རབ་གནས་བཀྱིན་བསྐྱངས་ཤྱི ང་། 
དམན་ལ་བརེ་བ་ཞེས་པའྱི ་ལག་བསར་བ་རྱི མ་འདྱི ་ལྟར་ཡྱི ན་ཞེས་བསྔགས་
བརོད་ཀྱི ་མེ་ཏོག་འཐོར་གནང་མཛད། ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་དང་འཛྱི ན་
སོྐྱང་གནང་མཁན་ྋསྐྱབས་རེ་ཁུ་བུད་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ཚོགས་པའྱི་འགན་
འཛྱི ན་གྱི ་ཐུགས་འགན་བཞེས་མུས་མ་ཟད། དགེ་བཤེས་བང་ཆུབ་འཕལེ་རྒྱས་
ལགས་ནས་ཀང་ཐོག་མར་ར་འཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ལུས་སེམས་
ཀྱི ་དཀའ་སྡུག་མཐའ་དག་ཁད་བསད་ཕྱི ་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་
བཞེས་བཞྱིན་པ་དང་ཞབས་ཞུ་བ་ལས་བེད་གྲངས་ ༢༥ ཡོད། ད་ཡོད་སླབོ་
ཕུྲག་དབང་པོ་སོྐྱན་ཅན་ ༢༨ ལ་བམས་སོྐྱང་དང་འབལེ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་
དང་འཚོ་གོས་གནས་མལ་སོགས་གང་ཅྱི འྱི ་ཐད་གཟྱིགས་སོྐྱང་འཐུས་ཚང་
གནང་མུས། མ་འོངས་ལས་འཆར། ཉལ་ཁང་སོགས་རྒྱ་བསེྐྱད་གནང་རུྒྱ་དང་
། རུྒྱན་མར་ཉམ་ཐག་དབང་པ་ོསོྐྱན་ཅན་བསྡུ་རུབ་གྲངས་སྣནོ་གསོ་སོྐྱང་གནང་
རུྒྱ་སོགས། མདོར་ན་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཙམ་མ་ཟད་གཞྱི ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་
ཞབས་ཕྱི ་བསུྒབ་རུྒྱའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་བཟུང་ས་ེྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་དངེ་དུས་ཀྱི ་
གཞོན་སེྐྱས་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི ་བསླབ་བང་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོའཇགས་
ཐབས་བེད་དགོས་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་ཕེབས་དོན་བཞྱིན་དབང་པོ་སོྐྱན་ཅན་
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རྣམས་ལ་ཡང་དེ་དག་འཇགས་ཐབས་ནུས་ཤུགས་འདོན་རུྒྱར་འབད་བརོན་
གནང་བཞྱིན་ཡོད།

 ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཁྗོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཁག  

ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་གཞྱིས་གྲོང་ ༡།༢ དབར་སྒང་ཏགོ་ཅེས་པའྱི་ས་ཆར་འཕྲལ་
སེལ་སྨན་ཁང་ཞྱི ག་བརྒྱབ་པ་དེས་ཐོག་མར་ས་ཆ་བསྱི ལ་ས་ནས་ཡོང་བའྱི ་
གཞྱིས་མྱི ་ཚོ་ཚ་བ་དང་ས་ཆུ་མ་འཕྲོད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེ་སྐབས་སྨན་བཅོས་
གནད་སྨྱིན་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་བུང་ཡོད།  

 ༡༩༦༥ ཟླ་ ༡༢ ནང་རྒྱ་གར་དབུས་སོྐྱབ་གསོ་ཚོགས་པས་འགྲོ་གྲོན་
ཡོངས་རོྫགས་བཏང་ས་ེགཞྱིས་གྲོང་དང་པའོྱི ་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་
ཐོག་སྒང་ཏོག་སྨན་ཁང་ཡང་དེར་ཟླ་བསྒྱིལ་གནས་སྤསོ་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེྐན་
གང་ལེགས་ཀྱིས་གཞྱིས་མྱིར་ཕན་རླབས་ཅྱི ་ཆེ་བུང་ཡོད་ཅྱིང་། སྨན་མཛོད་ཁང་
དང་། བརྟག་དཔྱད་ཁང་། རྨ་བཅོས། གཤག་བཅོས་ཆུང་ཙག ནད་པ་བཅུ་རེ་
ཤོང་བའྱི་ནད་ཁང་གཉྱིས། ར་ཆབ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ཆབ་ཁང་སོགས་ཡོད། 
སྨན་པ། སྨན་སོྤད། ནད་གཡོག་སོགས་ཆ་ཚང་ཡོད་པར་འགྲོ་གྲོན་བསྡམོས་སྒརོ་ 
༨༤,༠༠,༠༠༠་༠༠ སོང་ཡོད་པ་རེད། རྱིམ་པས་སོྐྱབ་གསོའྱི་རོགས་རམ་དུས་
ཚོད་རོྫགས་པས་སྨན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སབས་ས་གནས་
མངའ་སྡའེྱི ་གཞུང་ལ་རྱིས་འབུལ་ཞུས་པ་ལྟར་དེང་སྐབས་མངའ་གཞུང་ནས་
འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་ས་ེགཞྱིས་ཆགས་བོད་མྱི ་དང་། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་བཅས་ནད་
པ་མང་པསོ་བསནེ་གཏུགས་ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

 བྗོད་གཞུང་ཡན་ལག་སྨན་རྱིས་ཁང་།
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ཐོག་མར་གཞྱིས་གྲོང་དང་པོར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོའྱི ་གོང་དུ་བོད་ལུགས་སྨན་
ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེར་སྨན་པ་བླ་མ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བས་སྨན་བཅོས་
གནང་འདུག ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་རྣམ་གྭྲ་སྨན་པ་བཀྱིས་
རྒྱལ་མཚན་དམ་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྨན་པ་དང་འགན་འཛྱི ན་གཅྱིག་ལྕགོས་གནང་
བའྱི ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ཡོད་སྨན་ཁང་
ཆགས་ཡུལ་ས་ཆ་ནྱི་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་དང་མཉམ་འབལེ་གཉྱིས་ནས་
ཕུལ་བ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་བདོ་སྨན་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གསར་བསུྐན་ས་ཆོག་བྱིན་
རླབས་རབ་གནས་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས། ཨར་གྲོན་གཙོ་རྐང་དབྱིན་ཡུལ་ནས་
ཡྱི ན་པའྱི་སྐུ་ཞབས་པྱི་ཊར་སམ་མར་ལགས་ནས་རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་བརུྒྱད་གནང་བའྱི ་ཐོག་ས་གནས་གཞྱི ས་མྱི འྱི ་ངོས་ནས་ཀང་མཐུན་
འགུར་གཞོགས་འདགེས་མཚོན་བེད་ཨེ་ཀར་རེ་ནས་མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ་ཀྱི ་ལོ་ ༢༥ 
རེ་བསྡུ་ཕུལ་དང་། ས་གནས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡའེྱི ་རོྫང་དཔོན་ལས་ཁུངས་ནས་
ཀང་ཞལ་འདབེས་སྒརོ་ ༡༠༠༠༠༠།༠༠ གནང་ཡོད། 

 སྐབས་དརེ་ཨར་པའོྱི་ལས་དནོ་ཁག་ཆ་ཚང་བདོ་ཁྱིམ་གྱི ་ཕག་ལས་དང་
ཁད་མེད་མཐུན་འགུར་གནང་ས་ེ ༡༩༨༦།༢།༢༦ ཉྱིན་རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་སྨན་པ་
བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལགས་སུ་ས་བཀ་དང་བཅས་རྱིས་སོྤད་གནང་ས་ེས་
ཁང་ཡོངས་རོྫགས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་མཚན་ཐོག་རང་བདག་ཏུ་བསུྒར། ས་
གནས་འདྱི་བཞྱིན་ལུགས་བད་ེགཞྱིས་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་བཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི་
བསྱི་གནས་གཞྱིས་སྒར་ཆེ་ཤོས་ཤྱི ག་ཡྱི ན་པ་ལྟར། དགོན་ཁག་སོགས་ལ་སྐརོ་
བསོྐྱད་སྨན་བཅོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་བར་ལམ་ནས་སེར་སྐྱ་ནད་པ་མང་བ་དང་
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བདོ་སྨན་འགྲོ་ཡུལ་ཡང་མང་བ་གཉྱིས་བསྡམོས་ལ་བརྟནེ་སེར་སྨད་འཕྲདོ་བསནེ་
ཁང་ནས་དབུས་སུ་རེ་འདུན་སྙན་ཞུས་དོོན་སྨྱིན་སོན་ཏེ་སྨན་ཁང་ལས་ཤག་
བཅས་པ་དབུས་ནས་མཐུན་སོྦར་གྱིས་ ༢༠༠༢།༨།༢༢ ཉྱིན་སེར་སྨད་དུ་སྨན་
རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ ༢༠༠༨། 
༣།༣༡ བར་སྨན་ཁང་ལ་འགན་འཛྱི ན་དང་། སྨན་པ། སྨན་སོྤད་པ། རྱིས་པ་
སོགས་མྱི ་གྲངས་ ༨ ཡོད་ལ། སེར་སྨད་དུ་སྨན་ལས་པ་གྲངས་ ༤ ཡོད་པ་
ནས་སྨན་བཅོས་ཞབས་འདགེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

 དེ་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣།༠༤ ནང་གློ་ནད་ཀྱི་སྦྱི་སྨན་བཅོས་བ་ཡུལ་ས་
ཁོན་ཕྱི་ཀྱི་ ༩༠x༤༥x༡༧༥ ཅན་ཞྱིག་སྨན་བཅོས་ཚད་ལྡན་མཐའ་འཁོང་ཆེད་
ཀྱི་སྦྱི་ནད་གསོ་ཁང་ཕྱི་ཀྱི་གུྲ་བཞྱི ་མ ༧༠༨༣ ཅན་ཞྱིག་གསར་བསུྐན་བས།

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥།༠༦ ལོར་ནད་པའྱི་ཉལ་ཁང་དང་། མྱི ག་གཤག་བཅོས་
ཁང་། ལས་ཤག ཚོགས་ཁང་བཅས་གསར་རྒྱག་ཞུས། འཕྲདོ་བསནེ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་རུྒྱའྱི་གནས་སངས་ཁག
༡། སྤྱིར་བཏང་ནད་པའྱི་ཉལ་ཁང་དང་། འཛྱི ན་ཆས་རང་འགྲྱིགས།
༢། གླ་ོནད་ཀྱི་སྦྱི་ནད་གསོ་ཁང་ཉལ་ཁྱི་དང་འཛྱི ན་ཆས་རང་འགྲྱིགས།
༣། མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་འཛྱི ན་ཆས་དང་འཕུྲལ་ཆས།
༤། མྱིག་གྱི ་སྨན་ཁང་། གཤག་བཅོས་ཁང་། འཕུྲལ་ཆས། ཡོ་ཆས་རང་

འགྲྱིགས།
༥། སོ་ཡྱི ་སྨན་ཁང་། འཛྱི ན་ཆས། འཕུྲལ་ཆས། ཡོ་ཆས་རང་འགྲྱིགས།
༦། སྨན་སོྤད། སྨན་ཟགོ་སུྤས་གཟྱིགས། གླགོ་ཀླད། སྨན་མ་གནད་ཐོག་ཚོང་

བསུྒར་གྱི་མཐུན་རེྐན།
༧། ཁག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་། འཕུྲལ་འཁོར་ཡོ་ཆས། མཁོ་སུྒབ།
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༨། གླགོ་དཔར་ཁང་དང་། འཕུྲལ་ཆ་ཡོ་ཆས་ཆ་ཚང་།
༩། ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རྱིང་ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་ཁང་། འཕུྲལ་ཆས་ཆ་ཚང་།
༡༠། ཛ་དྲག་ནད་པ་འརོ་འདྲནེ་ཆེད་སྣུམ་འཁོར་གྱི་མཐུན་རེྐན་བཅས་ཡོད། 

གོང་གྱི ་སྨན་བཅོས་བ་རུྒྱའྱི་ཞབས་ཞུ་བ་ལས་བེད་སྨན་པ་དང་། འགན་
འཛྱི ན་གྱིས་གཙོས་ལས་བེད་ངོ་གྲངས་ ༣༡ ཡོད་པས་མང་ཚོཌ་ལ་
ཕན་ཐོགས་དང་མཐུན་རེྐན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད།

༡༧༽ མཐྗོ་སྗོབ་ཐྗོན་པ་ཇྱི་ཡྗོད་ཀྱི་གངས་ཐྗོ།

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ བར་སླབོ་ཚན་འདྲ་
མྱི ན་གྱི ་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་བསྡམོས་གྲངས་ ༢༦༣ བུང་འདུག། །།



མྷོན་གྷོ་འདྷོད་རྒུ་གིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་

ལྷོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  གཞྱིས་ཆགས་འགྗོ་འཛུགས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ།

ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་བྷངེ་ལོར་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་
ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་ཕོགས་ཀྱི ་འཆར་གཞྱིའྱི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་ཞྱིབ་ཕྲ་གནང་
ཞྱིང་། ས་གནས་གཞུང་ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༤༠༠༠ ཐམ་པ་གནང་རུྒྱའྱི་ཞལ་
བཞེས་ཐོབ་ས་ེམྱི ་གྲངས་ ༤༠༠༠ ལ་ཆ་བཞག་པའྱི་འགྲོ་སོང་ཁོན་བསྡམོས་ཧྱིན་
སྒརོ་ ༡,༤༩,༢༦,༣༨༨་༠༠ གཏངོ་རུྒྱ་གཏན་ཁེལ་གནང་ཡོད། ཆགས་ཡུལ་ནྱི་
བང་ཀ་ན་ར་ཡྱི ་རོྫང་ཁོངས་མའྱིྱི ་སོར་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་བང་
ད་ུཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༤༢༩ ཙམ་དང་། བྷངེ་ལོར་ནས་མེ་འཁོར་གྱིས་བསོྐྱད་ན་ཧབོ་
ལྱི ་ཞེས་པའྱི་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་བར་ཆུ་ཚོད་ ༡༤ འགོར་ཞྱིང་། ད་ེནས་
སོང་བའྱི ་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༥༡ ཙམ་གྱི ་སར་ཡོད། ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་
གསར་འཛུགས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་
རོགས་སོྐྱར་ཐོག་ Swisteco ཚོགས་པ་དང་། Myrada ཚོགས་པ། UNHCR 
ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱིས་རོགས་སོྐྱར་འོག་འགོ་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། 
མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་གྱི ་མཐོ་ཚད་ལ་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ཊྱི ་ ༤༩༠ ཡོད་པ་
དང་། ལོ་རེར་ཆ་སྙམོས་ཀྱིས་ཆར་ཚད་སྱིན་ཊྱི ་མྱི ་ཀར་ ༡༠༦༦ འབབ་ཀྱི ་ཡོད། 
ཚ་ཚད་ཆེ་ཤོས་ནྱི་ ༤༡ ཌྱིག་རྱི ་སེལ་སེས ཡྱི ན། ཚ་ཚད་ཆུང་ཤོས་ ༡༨་ཌྱིག་
རེ་སེལ་སེས་ཡྱི ན། ཆར་དུས་ཕྱི ་ཟླ་༥ ནས་ཕྱི ་ཟླ་་ ༡༠ བར་ཡྱི ན། 

 བོད་མྱི ་མང་པོ་ཞྱི ག་ས་མཚམས་བརལ་རེས་ར་སའྱི ་གཡས་གཡོན་
སོགས་སུ་ལམ་བཟོ་བེད་མཁན་ཁོངས་ནས་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཏོང་
གནང་བ་དང་། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དྭགས་ནས་ཡོང་བ་ཁོང་རྣམས་སླ་ེནས་པ་ཀན་
ཀོ་ཌ་བར་སྣུམ་འཁོར་དང་། དེ་ནས་མེ་འཁོར་བརུྒྱད་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོར་
ཡོད་ལ། ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་ཀུ་ལུ་ལམ་བཟོ་ནས་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མོན་



126 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

གྷོར་འབོར་ཐབས་བས་ཡོད། མེ་འཁོར་དང་སྤྱི ་སོྤད་རླངས་འཁོར་ནང་ཡོང་
སྐབས་ཀྱི ་ལམ་བར་ཉྱིན་ཞག་ཇྱི ་འགོར་ལ་མྱི ་རན་པ་རེར་ཉྱིན་རེ་འཚོ་དདོ་སྒརོ་
གཉྱིས་རེ་དང་། ཕུྲ་གུ་ཚོར་འཚོ་དདོ་སྒརོ་གཅྱིག་བཅས་གནང་ཡོད། 

 མན་ཌྱི ་རོྫང་ཁོངས་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས ༢༥ ཉྱིན་མྱི ་
གྲངས་བརྒྱ་དང་བཞྱི ་བཅུ་ཞེ་གཉྱིས་དང་། ཀང་ར་རོྫང་ཁོངས་སྤ་ལམ་སུྤར་དང་། 
ར་རམ་ས་ལ་གཉྱིས་མཉམ་བསྒྱིལ་བས་ཏ་ེགཡུང་དུྲང་ཐུབ་བསན་དང་མཉམ་དུ་ 
༡༩༦༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་མྱི ་གྲངས་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ་འབོར། 
ར་ཇ་སྱི ་ཐན་ད་ོདམ་ཁོངས་ནས་བཏང་བ་སྡ་ེདགེ་རྒྱ་མཚོ་ཚུལ་ཁྱིམས་མྱི ་གཅྱིག་
ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་འབོར། པན་ཅ་མ་རྱི ་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༦ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་འབོར་བ་མྱི ་སུམ་ཅུ། ༡༩༦༦ ལོར་སྒང་ཏགོ་བརུྒྱད་
ད་ེགསར་དུ་འབོར་མྱི ་གཉྱིས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་མྱི ་གྲངས་
གཉྱིས་འབོར། ༡༩༦༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ཡུའུ་སྤྱིའྱི ་ཨ་ལོ་མ་ར་ནས་ཨྱི ་
རྱི ་སྱི ་ལ་བཏང་ཞྱིང་ད་ེནས་མོན་གྷརོ་འབོར་བ་མྱི ་གྲངས་དགུ། ༡༩༦༧ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་ར་རམ་ས་ལ་ནས་འབོར་བ་མྱི ་གྲངས་བརྒྱད། ལ་དྭགས་ནས་
ལྡྱི་ལྱི ་བརུྒྱད་ད་ེ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་འབོར་བ་མྱི ་གཅྱིག ༡༩༦༧ ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་ལ་དྭགས་ནས་སྦལེ་ཀོབ་བརུྒྱད་འདྱིར་འབོར་བ་མྱི ་གྲངས་
བཅུ་བདུན། ༡༩༦༧ ལོར་ཡུའུ་སྤྱིའྱི ་ཕྱི་ལྱི ་སྱི ་ཏ་ནས་ལམ་བར་འདས་གྲོངས་སུ་
སོང་བ་གཉྱིས་ཕུད་འཕྲོས་མྱི ་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད། ཡང་ཡུའུ་སྤྱིའྱི ་གསར་
འབོར་ཁོངས་ནས་མྱི ་གྲངས་ཉརེ་བཞྱི ་ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་འབོར། 
༡༩༦༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ར་ཅྱི ་སྱི ་ཐན་ནས་བཏང་འབོར་མྱི ་གྲངས་
གསུམ། ཀུ་ལུ་ནས་བཏང་བ་མྱི ་གྲངས་བརྒྱ་དང་སོ་བདུན་ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༢ ཉྱིན་འབོར། ཡང་ཀུ་ལུ་ནས་བཏང་བ་མྱི ་གྲངས་བརྒྱ་དང་བཅོ་བརྒྱད་ 
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༡༩༦༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་འབོར། ༡༩༦༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་
ཡུའུ་སྤྱི་ཨ་ལ་མོ་ར་ནས་བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གྲངས་གསུམ། ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༢ ཉྱིན་ཡུའུ་སྤྱི་སྦྱི་འཇུ་ནརུ་ནས་བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གྲངས་བདུན་ཅུ་
དནོ་བརྒྱད། ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་ཡུའུ་སྤྱི་ཕྱི་ལྱི ་སྱི ་ཏ་ནས་བཏང་འབོར་
བུང་བ་མྱི ་གྲངས་བཅུ་བཞྱི ། ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ར་ཅྱི ་སྱི ་ཐན་ད་ོ
དམ་ཁོངས་ནས་བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གྲངས་ཉརེ་གཅྱིག ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གྲངས་གཉྱིས། ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༡༦ ཉྱིན་ན་ེཕ་རྱི ་ཇུ་ད་ོདམ་ཁོངས་ནས་བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གཅྱིག ༡༩༦༨ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཡུའུ་སྤྱི་ཨ་ལ་མོ་ར་དོ་དམ་ཁོངས་ནས་བཏང་བ་མྱི ་
གཅྱིག་འབོར། ༡༩༦༨ ཟླ་ ༣ ཚེས ༡༩ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་ད་ོདམ་ཁོངས་ནས་བཏང་
འབོར་མྱི ་གྲངས་གཉྱིས། ༡༩༦༨ ཟླ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་འབུག་ནས་ལྡྱི་ལྱི ་
བརུྒྱད་བཏང་འབོར་བུང་བ་སྐྱྱིད་འཛོམས་མ་བུ་གཉྱིས། ༡༩༦༨ ཟླ་ ༣ ཚེས 
༢༤ ཉྱིན་ལ་དྭགས་བརུྒྱད་བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གྲངས་བདུན། ༡༩༦༨ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ཡུའུ་སྤྱི་ཕྱི་ལྱི ་སྱི ་ཏ་ནས་བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གྲངས་རེ་
དགུ། ༡༩༦༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཡུའུ་སྤྱི་སྦྱི་ཇུ་ནར་ནས་བཏང་བ་མྱི ་གྲངས་
བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅྱིག་འབོར། ཡུའུ་སྤྱིའྱི ་ནང་གསར་འབོར་ཁོངས་སྦྱི་ཅོ་ནས་ 
༡༩༦༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གྲངས་བདུན་ཅུ་དནོ་
ལྔ་། ༡༩༦༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཀུ་ལུ་ནས་བཏང་བ་མྱི ་གྲངས་བརྒྱ་དང་
དགུ། སྱིམ་ལ་ཀུ་སུམ་ཊྱི ་ནས་ ༡༩༦༨ ཟླ་ཚེས་ ༢༧ དང ༢༨ དང་ ༢༩ 
བཅས་སུ་བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད། ༡༩༦༨ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གྲངས་དུྲག ༡༩༦༨ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢ ཉྱིན་སྱིམ་ལ་ཀ་སོ་ལྱི ་ནས་བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་
གཅྱིག ༡༩༦༨ ཟླ་ ༥ ཚེས ༣ ཉྱིན་སྱིམ་ལ་ཐེ་འོག་སྡདོ་སྒར་ནས་བཏང་བ་



128 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

མྱི ་གྲངས་བརྒྱ་དང་གཅྱིག ༡༩༦༨ ཟླ་ ༥ ཚེས ༩ ཉྱིན་འབུག་བརུྒྱད་ད་ེརརོ་
གླྱིང་ནས་བཏང་བའྱི་མྱི ་གཅྱིག སྱིམ་ལ་ནར་ཀན་ཊ་ནས་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༢ ཉྱིན་བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གྲངས་བརྒྱ་དང་ཉརེ་བརྒྱད། ༡༩༦༨ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཨ་སམ་ལམ་ལས་ཁོངས་ནས་བསོ་བོལ་དུ་འབོར་པ་མྱི ་གཅྱིག 
༡༩༦༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ཡུ་སྤྱི་ཕྱི་ལྱི ་ཏ་ནས་འབོར་བ་མྱི ་གྲངས་བརྒྱ་དང་
ཞེ་གཅྱིག ༡༩༦༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཀ་ཏ་ད་ོདམ་ཁོངས་ནས་བཏང་འབོར་
བུང་བ་མྱི ་གཅྱིག ༡༩༦༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཡུའུ་སྤྱིའྱི ་སྦྱི་འཇུ་ནརུ་ནས་
བཏང་འབོར་བུང་བ་མྱི ་གྲངས་ཞེ་གསུམ། ཡུའུ་སྤྱི་རམ་སུྤ་དོ་དམ་ཁོངས་ནས་
བཏང་བ་མྱི ་དགུ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་འབོར། ༡༩༦༨ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་ཕ་ཏྱི་ཇུ་གཞྱིས་སྒར་ནས་བཏང་འབོར་མྱི ་གྲངས་གཉྱིས། ༡༩༦༨ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱིྱི ་ནས་བཏང་འབོར་མྱི ་གཉྱིས། ༡༩༦༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༤ ཉྱིན་འབུག་ནས་ཀ་སུྦག་བརུྒྱད་བཏང་འབོར་མྱི ་གྲངས་སོ་བདུན། ༡༩༦༨ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་པན་ཅ་མ་རྱི ་ནས་བཏང་འབོར་མྱི ་གྲངས་ལྔ། ༡༩༦༨ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ར་ེར་རུན་ནས་བཏང་འབོར་མྱི ་གྲངས་གཅྱིག ༡༩༦༨ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་འབུག་ནས་ཀ་སུྦག་བརུྒྱད་ད་ེབཏང་འབོར་མྱི ་གྲངས་
གསུམ་བཅས་ཁོན་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་ ༢༡༥༤ གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོར་ཡོད། 
འདྱི་ཡན་གྱི ་མྱི ་གྲངས་ནྱི་ ༡༩༦༦ ནས་ ༡༩༦༨ བར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བཏང་
བའྱི་ལོ་རུྒྱས་ལག་བྱིས་མ་གཞྱིར་བཟུང་བས་པ་ཡྱི ན།

 ཕོགས་སོ་སོ་ནས་འདྱི་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཐོག་མར་འབོར་མཚམས་
སུ་མྱི ་རེར་ཟླ་རེའྱི་ནང་གྲོ་ཕེ་ཀེ་ལོ་ ༡༢།༧༥༠ དང་། འབས་ཀེ་ལོ་ ༨།༢༥༠ 
རེ། ལས་འཕར་རྣམས་ལ་གཟའ་ཉྱི་མ་ཕུད་པའྱི་ཉྱིན་རེར་གླ་ཧྱིན་སྒརོ་གཅྱིག་རེ་
བུང་འདུག་ཀང་། 
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 ༡༩༦༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་གཅོག་ཆ་གནང་ས་ེལོ་ ༡༡ ཡན་
ལ་ཟླ་རེ་གྲོ་རྱིལ་སྤནོ་ཊྱི ་ ༢༧ རེ་དང་། ལོ་བཅུ་ནས་ཟླ་དུྲག་བར་གྲོ་རྱིལ་སྤནོ་
ཊེ་ ༡༤ རེ། འོ་རམ་སྤནོ་ཊྱི ་ ༡ བཅས་བུང་བ་རེད། ཡུལ་འདྱིར་ཐོག་མར་
ཕོགས་གང་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སྨསོ་མ་དགོས་ཁར། ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་
ཡང་ཅུང་ཆེ་ཙམ་བུང་ཡོད། ཐོག་མར་ P.W.D. ཁོངས་ནས་འཕུྲལ་ཆས་ཀྱིས་
ཁོན་པ་གཉྱིས་བུས་ཀང་ཆུ་མ་ཐོན་པས་ཟླ་དུྲག་གྱི ་རྱི ང་འདུྲད་འཐེན་འཕུྲལ་
འཁོར་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ལྔ་ཙམ་གྱི ་ས་ནས་ཉྱིན་རེར་སེྐྱལ་འདྲནེ་བས། 
དེའྱི ་རེས་ N.C.C. སུད་སྱི ་དང་སྐུ་ཞབས་ལུ་ཐྱི ་གཉྱིས་ཀྱིས་ (HALCO TI-

GER) ཞེས་པའྱི ་འཕུྲལ་ཆས་ཀྱིས་ཁོན་པ་དུྲག་བུས་ནས་གཅྱིག་ལ་ཆུ་སུྦག་
བཙུགས་ཏེ་ ༡༩༦༧།༨།༧ ཉྱིན་གཞྱིས་སྒར་དུ་འཐུང་ཆུ་འདྲནེ་ཐུབ་བུང་ཞྱིང་། 
རྱི མ་གྱིས་འཕུྲལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོན་པ་གང་མང་བརོྐས་ཏེ་འཐུང་ཆུའྱི ་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་བུང་། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་ U.N.H.C.R. མཉམ་སེྦྲལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་སོྐྱར་བས་པ་ Bulldozer རྟ་ཤུགས་ ༢༥༠ ཡོད་པ་ 
H.P གཅྱིག་དང་། Bulldozer རྟ་ཤུགས་ ༣༥༠ ཡོད་པ་ H.P གཅྱིག དབྱིན་
ལན་ Oxfam-UK ཚོགས་པས་ Bulldozer རྟ་ཤུགས་ ༣༥༠ ཡོད་པ་གཅྱིག 
ཕྱི ་ལོ་༡༩༦༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ SWISS Govt. གཞུང་གྱིས་ཨོ་རྱི ་ས་
ནས་བཏང་འབོར་བུང་བ Bulldozer རྟ་ཤུགས་ ༢༥༠ ཡོད་པ་གཅྱིག་བཅས་
ལ་སྣུམ་གྱི ་རྱིགས་དང་། ཁ་ལོ་བའྱི་གླ་ཆ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་ཞྱིང་། བཟོ་
བཅོས་བེད་རུྒྱ ་དང་དེ་དག་གྱི ་ རུྒྱ ་ཆ་རྣམས་སུད་སྱི ་གཞུང་གྱི ས་གནང་། 
༡༩༦༦།༡༢།༢ ཉྱིན་ཀད་ཐོ་ལྱི ག་ཚོགས་པས་གནང་བའྱི་ཀགེ་ཊར་འདུྲད་འཐེན་
འཕུྲལ་འཁོརརང་འགྲྱིག་གཉྱིས། ༡༩༦༦།༢།༡༥ ཉྱིན་འཛམ་གླྱིང་ཡེ་ཤུ་ཆོས་
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ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བའྱི་འཕུྲལ་རོྨས་ཀེག་ཊར་ ཆེ་བ་ ༨ དང་ཆུང་བ་ ༨ 
བཅས་ཁོན་བསྡམོས་ཀྱིས་འཕུྲལ་རོྨས་ཀགེ་ཊར་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་
འདྱི་རུྒྱན་གནས་ཀྱི ་སླད་དུ་རོགས་སོྐྱར་བེད་མཁན་བུང་བ་ལས་ཨ་མ་ལེྭ་གར་ 
German Aid to Tibetans གྱིས་གཞྱིས་གྲོང་དགུ་པའྱི་གཞྱིས་མྱི ་འབུག་ཡུལ་
ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི ་རོགས་རམ་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་ས་གནས་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ལས་ཁང་
གསར་རྒྱག་ལའང་རོགས་རམ་གནང་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༡ ནས་ད་ལྟའྱི་བར་
ཡྱི ་ཤུ་བྱིས་ཚོགས་ C.C.F. རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ཕུྲག་གྱི ་ཤེས་ཡོན་དང་། 
བོད་མྱི འྱི ་འཕྲོད་བསནེ། དཔལ་འབོར་སོགས་ལ་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེན་གནང་
ཡོད། ADER, France ནས་གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོ་རོགས་རམ་དང་། NCA 
ཡྱི ས་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་རྒྱ་བསེྐྱད་ལ་རོགས་སོྐྱར་གནང་བ་མ་ཟད་དུས་ད་ལྟའང་
སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི ་ལ་རོགས་རམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད། 

 འདྱི་གའྱི་དྭགས་པ་ོརྱིན་པ་ོཆེ་བརུྒྱད་ Land of Compassion Bud-
dha ཡྱི ས་གཞྱིས་གྲོང་དང་པོ་དང་། བཞྱི ་པའྱི ་བྱིས་གསོ་ཁང་དང་སྤྱི ་ཁང་
གསར་རྒྱག་གནང་བ་དང་། Entraide Franco Tibetan ནས་རན་གསོ་ཁང་
གྱི ་རས་འཁོགས་ ༦༠ ཐམ་པའྱི་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་
ལ། ཐུབ་བསན་རྱི ན་པོ་ཆེས་སླབོ་ཕུྲག་འོར་འདྲནེ་གྱི ་ཆེད་དུ་སྤྱི ་སོྤད་རླངས་
འཁོར་གཉྱིས་དང་ཚོགས་ཁང་གྱི ་ཐོག་ཤོག་བཅས་ཀྱི ་རོགས་རམ་གནང་ཡོད། 
འདྱི་གའྱི་ས་སྐྱ་དགོན་པ་བརུྒྱད་ད་ེ Initiative Oberland ཡྱི ས་རས་གསོ་ཁང་
ལ་རས་འཁོགས་གྲངས་དུྲག་ཅུའྱི ་སྡདོ་ཁང་དང་། གསང་སོྤད། ཁུས་ཁང་། 
ཐབ་ཚང་དང་རྐང་ལམ་བཅས་ལ་མཐུན་སོྦར་གནང་བ་མ་ཟད། གཞྱིས་མྱི ་ཤྱི ན་
ཏུ་ཉམ་ཐག་ཁག་ཅྱིག་ལ་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གནང་ཡོད། Trinley Jinpa, 
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France ཀྱིས་གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་པ་དང་། བདུན་པའྱི་བྱིས་གསོ་ཁང་དང་། མྱི ་
མང་ཚོགས་ཁང་བརྒྱབ་པ། གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་པའྱི་སྤྱི ་ཁང་ལ་ཆ་ཤས་རོགས་རམ་
གནང་བ་དང་། བུ་ཕུྲག་དང་རས་འཁོགས་བཅས་ལ་འཚོ་བའྱི ་ཁ་སྣནོ་གནང་
བཞྱིན་ཡོད།

 རྒས་གསྗོ་ཁང་གྱི་མ་འྗོངས་རྒྱུན་གྗོན་སད་མ་དངུལ་གནང་མཁན་གཤམ་

གསལ།

༡།  Land of Compassion Buddha ཡྱི ས་སྒརོ་། ༢༡,༠༤,༦༢༣་༠༠ 
དང་།  
༢།  ཨ་མ་ལྷ་སྐྱྱིད་ཀྱིས་སྒརོ། ༢,༥༨,༠༠༠་༠༠ 
༣།  Entraide Franco Tibetan གྱིས་སྒརོ། ༦,༥༠,༠༠༠་༠༠
༤།  ཨ་རྱིར་གནས་སྡདོ་ཐུབ་བསན་དར་རྒྱས་གླྱིང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་
ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བཟུང་ལོ་རེ་རེར་སྒརོ་ ༥,༢༩,༢༠༠་༠༠ གནང་
བཞྱིན་ཡོད་ལ། ད་བར་ད་ུ ༣༡,༧༥,༢༠༠་༠༠ གནང་ཡོད་པ་དང་ད་
དངུ་ཡང་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི ་ཡོད་འདགུ ད་ལྟའྱི་ཆར་
ནང་སྱིད་བརུྒྱད་ SOIR-IM གྱིས་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་བཟ་ོབའྱི་ལས་
གཞྱི ་དང་། གཞྱིས་གྲངོ་གཉྱིས་པ་དང་བརྒྱད་པའྱི་འཐུང་ཆུའྱི་ཆུ་མཛོད་
གསར་རྒྱག་ལ་རོགས་རམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ད་དངུ་ཡང་ནང་སྱིད་
བརུྒྱད་ད་ེ Charitable Foundation, Australia ནས་སྒརོ་འབུམ་ཉྱིས་
བརྒྱ་ཞེ་དུྲག་གྱི ་ས་ཆུ་བདག་གཅེས་ལས་གཞྱི ་ལ་རོགས་སོྐྱར་གནང་
བཞྱིན་ཡོད།
  ནང་ཤེས་འཕྲདོ་གསུམ་གྱིས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་
རམ་བས་པ་གཤམ་གསལ། FOTSI, USA ནས་བུ་ཕུྲག་དང་རས་
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འཁོགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་འཚོ་བའྱི་ཁ་སྣནོ་དང་། Transhimalya Aid 
Society, CANADA ཡྱི ས་ཀང་ཉམ་ཐག་བུ་ཕུྲག་ཁག་ཅྱིག་ལ་འཚོ་
བའྱི་ཁ་སྣནོ་དང་རས་གསོ་ཁང་གྱི ་རུྒྱན་གྲནོ་སླད་ད་ུཞལ་འདབེས་གནང་
ཡོད།   Stiching Tibet fund-Dolma Foundation, Hol-

land ཡྱི ས་བུ་ཕུྲག་དང་རས་འཁོགས་ཀྱི་འཚོ་བར་ཁ་སྣནོ་དང་། གཞྱིས་
གྲངོ་དུྲག་པ་དང་། དགུ་པ་གཉྱིས་ཀྱི ་བུ་བཅོལ་ཁང་གསར་རྒྱག ཞྱིང་པ་
རྣམས་ལ་བ་ཕུགས་ཉ་ོརུྒྱའྱི་རོགས་རམ་བཅས་གནང་ཡོད། Help-
Aged, Canada ཡྱི ས་ཀང་རས་འཁོགས་ཁག་ལ་འཚོ་བའྱི་ཁ་སྣནོ་
གྱིས་རོགས་སོྐྱར་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༢༽ ཐྗོག་མའྱི་མྱི་གངས་དང་ད་ལྟའྱིམྱི་གངས།  

ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་
གྲངས་ ༤༣༠༦ ཡོད། ད་ཆ་ཁྱིམ་པ་རྣམས་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་དགུ་རུ་དབེ་ཡོད་
པ་དང་། དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་རྣམས་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོདཔལ་ལྡན་འབས་
སུྤངས་དང་དགའ་ལྡན་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོས་དགོན་སྡ་ེཁག་དགུར་ཕེ་ནས་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༨ བར་སེར་སྐྱ་ཕ་ོམོ་མྱི ་གྲངས་ ༡༥༩༤༧ ཡོད། 

༣༽  ཐྗོག་མར་ས་ཁང་སྗོགས་ཇྱི་ཡྗོད་སྐྗོར། 

གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཐོག་མར་ས་ཞྱི ང་འདེབས་ལས་བེད་ཡུལ་ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་ 
༣༠༥༤ ཡོད་པ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྤྱི ་ས་ལ་ཨེ་ཀར་ ༢༧ བཅས་ཡོད། 
འཚོ་བ་རྟནེ་ལ་ཞྱིང་ལས་དང་། ཟ་ཁང་། བཟའ་བཅའྱི་ཚོང་ཁང་། ཕུགས་གསོ། 
ཤྱི ང་འབས་སྡ་ེཚན། ར་ོཞུན་རླངས་རྫས། འཚེམ་བཟོ། གྲོན་ཆུང་ཨར་ལས། 
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རམ་འཐག་བཅས་ཡོད་པ་ལས་འཚོ་རྟེན་གཙོ་བོ་ནྱི ་ཞྱི ང་ལས་དང་ཚོང་ལས་
གཉྱིས་ཡྱི ན།

 གཞྱིས་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བྗོ། 

ཞྱིང་ལས་དུས་ཚྱི གས་ལ་ཆར་པ་མ་བབས་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། སྤྱིར་བཏང་
ཞྱིང་ལས་ཐོན་སེྐྱད་དེ་ཙམ་ཐོན་འབབ་ཆེན་པོ་མེད་པ། མྱི ་འབོར་ལོ་རེ་བཞྱིན་
འཕར་བ་དེ་དག་ལ་མཐུན་རེྐན་དུས་ཐོག་ཏུ་སོྤད་མྱི ་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི ་དཀའ་
ངལ་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད།

༥༽   ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་རྱིམ་བྗོན་གྱི་མཚན་དང་ལས་ཡུན་གྱི་ལྗོ་
ཚིགས་གཤམ་གསལ། 

 ཨང་།    མཚན།             དསུ་ཡུན།
 ༡།  བཀས་མཐོང་ཚེ་དབང་ཆོས་རྒྱལ།  ༡༩༦༦ ནས་ ༡༩༧༥།༡༡།༣༠
 ༢། སྐལ་བཟང་ཡར་འཕལེ།  ༡༩༧༥།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༨༢།༧།༡༢   
 ༣། རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན། ༡༩༨༢།༧།༡༣ ནས་ ༡༩༨༩།༧།༢༡
 ༤། བསན་པ་བཟདོ་པ། ༡༩༨༩།༧།༢༢ ནས་༡༩༩༣།༨།༡
 ༥། སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ༡༩༩༣།༨།༢ ནས་༡༩༩༦།༧།༡
 ༦། དངོས་གུྲབ་ར་ོརེ། ༡༩༩༦།༧།༢ ནས་༢༠༠༠།༡༠།༢༢
 ༧། ངག་དབང་དནོ་གུྲབ། ༢༠༠༠།༡༠།༢༩ ནས་༢༠༠༣།༩།༣༠
 ༨། དནོ་གུྲབ་ར་ོརེ། ༢༠༠༣།༡༠།༡ ནས་༢༠༠༧།༥།༢༡
 ༩། ངག་དབང་ནརོ་བུ། ༢༠༠༧།༥།༢༢། ནས་༢༠༠༨།༥།༢༨
 ༡༠། དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ།   ༢༠༠༨།༥།༢༩། ལས་ཁུར་ཞུ་མུས། 
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༦༽  ྋགྗོང་ས་མཆྗོག་གྱིས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་ལྗོ་ཚིགས་
གཤམ་གསལ།

༡། ྋགོང་ས་མཆོག   ༡༩༧༢།༡༡།༡༩ ནས ༡༩༧༢།༡༡།༢༨    
༢། ྋགོང་ས་མཆོག  ༡༩༧༤ ལོར་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས།     
༣། ྋགོང་ས་མཆོག  ༡༩༧༧།༡༢ ལོར་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས།      
༤། ྋགོང་ས་མཆོག  ༡༩༨༠།༦།༡༤ ནས ༡༩༨༠།༦།༢༥
༥། ྋགོང་ས་མཆོག  ༡༩༨༣།༢།༡༠ ལོར་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས།                  
༦། ྋགོང་ས་མཆོག  ༡༩༨༤།༡༢།༢༠ ནས་ ༡༩༨༥།༡༢།༢༦  
༧། ྋགོང་ས་མཆོག  ༡༩༨༦།༡༢།༡༧ ནས་ ༡༩༨༧།༡།༡༠ 
༨། ྋགོང་ས་མཆོག  ༡༩༨༨།༡༢།༡༢ ནས་ ༡༩༨༩།༡།༠༧
༩། ྋགོང་ས་མཆོག  ༡༩༩༠།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༩༠།༡༢།༡༢
༡༠། ྋགོང་ས་མཆོག   ༡༩༩༢།༡༢།༡༠ ནས་ ༡༩༩༢།༡༢།༢༠
༡༡། ྋགོང་ས་མཆོག  ༡༩༩༥།༡།༥ ནས ༡༩༩༥།༡།༢༠
༡༢། ྋགོང་ས་མཆོག  ༡༩༩༦།༡༡།༡༩ ནས་ ༡༩༩༦།༡༡།༢༢
༡༣། ྋགོང་ས་མཆོག  ༡༩༩༩།༡།༩། ནས་ ༡༩༩༩།༡།༡༢
༡༤། ྋགོང་ས་མཆོག  ༢༠༠༠།༣།༡༣ ནས་ ༢༠༠༠།༣།༡༧
༡༥། ྋགོང་ས་མཆོག  ༢༠༠༡།༡༢།༡༨ ནས ༢༠༠༢།༡།༢
༡༦། ྋགོང་ས་མཆོག  ༢༠༠༢།༡༢།༥ ནས ༢༠༠༢།༡༢།༡༧
༡༧། ྋགོང་ས་མཆོག  ༢༠༠༨།༡།༡ ནས་ ༢༠༠༨།༡།༡༤

༧༽  སྟྗོན་ཉེས་བྱུང་བ། 

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༡ བར་སནོ་ཉསེ་ཤུགས་ཆེན་བུང་སྐབས་མཉམ་



135མོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

འབེལ་བརུྒྱད་ནས་མངའ་སྡའེྱི ་གཞུང་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་
བརུྒྱད་དེ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ས་མྱི ་མང་འདོད་བླ ོ་ཁེངས་པའྱི ་
རོགས་སོྐྱར་རྒྱ་ཆེན་གནང་ཡོད།

༨༽ ཡུལ་མྱིའྱི་དང་འཁྲུག་རྗོད་བྱུང་ཡྗོད་མེད་སྐྗོར།  

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་རྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་ཨག་རྱི ་ཡུལ་མྱི ས་བདོ་མྱི འྱི ་གླ་འཁོར་
གཏོང་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་བདག་དུས་ཆེན་གྱི ་ཞལ་འདེབས་ཐེངས་གཅྱིག་
རེས་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་བསྡུས་པར་མྱི ་འདདོ་པའྱི་རྣམ་འགུར་བསན་པས། བདོ་
མྱི ་ཁ་ལོ་བ་ཁག་གཅྱིག་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི འྱི་བར་འཁུག་འཛྱི ང་ཤོར། ཡང་ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་གཞྱིས་གྲོང་བཞྱི ་པའྱི་གཞྱིས་མྱི ་ཞྱིག་དང་རྒྱ་གར་བའྱི་བཟའ་
ཟླ་བས་པའྱི་བདོ་པའྱི་བུད་མེད་ཅྱིག་དབར་ཁ་རོད་ཤོར་རེས་རྒྱ་གར་བས་དཔུང་
རོགས་ཁྱིད་ནས་བདོ་མྱི ་དརེ་གཅར་རུང་བེད་སྐབས་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོརྒྱབ་ལངས་
བས་ཏེ་འཁུག་རོད་བུང་། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་གྲོང་ ༣ པའྱི་གཞུང་ལམ་འགྲམ་
དུ་ཡུལ་མྱི ་ཨེབ་རམ་ཞེས་པ་ནས་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ས་ཆ་ཧམ་ཟོས་བས་ནས་ཁ་
མཆུ་བརྒྱབ་ཡོད། ཡང་གཞྱིས་གྲོང་ ༥ པའྱི་ཞྱིང་ས་ཞྱིག་ཡུལ་མྱི ས་ཧམ་ཟོས་
བས་ནས་ཡ་ལ་པུར་ཁྱིམས་ཁང་དུ་ཁྱིམས་རོད་བེད་པར་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།།

༩༽ སེྐྱ་ལྡན་སྗོ་ནམ་གྱི་བྱུང་རྱིམ།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༧ ནང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པས་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་
རུྒྱན་སོ་ནམ་གྱི ་སྱིད་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་དང་བདོ་མྱི འྱི་ཞྱིང་ས་ཆ་ཚང་
སོལ་རུྒྱན་ཐོག་བསོྐྱད་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཡོད་ལུགས་དང་། ད་ེམཚུངས་སུ་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཁག་དང་སོ་ནམ་ལས་བེད་ཡོངས་ལ་རྱིམ་གྱིས་སོལ་རུྒྱན་སོ་
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ནམ་གྱི ་ཟབ་སོྦང་གནང་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ཨྱི ་ཀ་ལྱི ་གཞུང་ནས་ CO-
SPE བརུྒྱད་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཅྱིག་ལ་སོ་ནམ་གྱི ་རོགས་སོྐྱར་གནང་སྐབས་
ནས་སོལ་རུྒྱན་སོ་ནམ་ཐོག་བསོྐྱད་རུྒྱའྱི་འགོ་བརམས་ཡོད། 

 སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༤ ལོ་བར་སོལ་
རུྒྱན་སོ་ནམ་གྱི ་དགེ་མཚན་དང་ལུད་རྫས་ཀྱི ་སོྐྱན་རྣམས་འཁོད་པའྱི་སྦར་ཡྱི ག་
དང་། སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི ་ཕོགས་སུ་གོམ་པ་བཅུ་ཞེས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་ད་ེནྱི་ཆེས་སྔ་
གྲས་ཀྱི ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རུྒྱའྱི ་ལམ་ཡྱི ག་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། སེྐྱ་ལྡན་སོ་
ནམ་གྱི ་ལས་གཞྱིའྱི ་ཐོག་སོྐྱད་མཁན་ཚོས་ཉྱིན་རེའྱི ་ཁྱིམ་ཚང་གྱི ་འཚོ་བར་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པོ་བུང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཞྱིང་པའྱི ་ལུས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་དང་། 
ཁོར་ཡུག་སུང་སོྐྱབ་སོགས་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བུང་ཡོད། 
གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་ཚུགས་སྐབས་སྡདོ་སྒར་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་དགུ་ལྷག་
ཙམ་གྱི ་སར་བྷ་ཅན་ཀེ་ཤ་དྲན་གྱིས་འགན་བཞེས་ཏ་ེཆུ་མཛོད་གསར་བཟོ་བ་རུྒྱ་
འཆར་གཞྱིའྱི ་དངུལ་ཁོངས་ནས་འབུམ་དུྲག་ཅུ་གཏོང་རུྒྱ་དང་། ཆུ་མཛོད་དེ་
དག་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡༡ ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེལོ་གཉྱིས་ཀྱི ་ནང་མཇུག་
བསྒྱིལ་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་བས་པ་དང་། ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༣༧༠༠  ཙམ་ལ་ཆུ་འདྲནེ་
ཐུབ་པ་དང་དེ་འཕྲོས་ཀྱི ་ས་ཞྱིང་གནམ་ཆུ་ལ་བརྟནེ་དགོས་བུང་། ཞྱིང་ལས་
ཐོན་སེྐྱད་ནྱི། ཞོག་ཁོག་དང་། བུར་ཤྱི ང་། མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ གྲོ། འབས། སྱིང་
བལ། སྱི ་པན། སྔ་ོཚལ། སན་མ་བཅས་ཡྱི ན།

༡༠༽  ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་ཁག

ཀ  ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འདུ།
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 མོན་གྷོ ་འདོད་རུ ་གླྱིང་ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི ་ཚོགས་འདུ་ནྱི ་ཕྱི ་ལོ ་ 
༡༩༩༢།༧།༡༦ ཉྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་རྱི ན་པོ་ཆེའྱི ་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ཁ་
ལམ་ས་འཐུས་ཀྱི ་ངོ་བོའྱི ་ཐོག་ནས་གསར་གཏོད་དབུ་འཛུགས་བས་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན། ཁ་ལམ་ས་འཐུས་ཡོང་མྱི ་ཐོག་མར་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི ་
མཉམ་འབལེ་ལྟ་རྟགོ་འཐུས་མྱི ་དང་། ས་གནས་རང་བདནེ་འཐུས་མྱི ། 
ཆོས་སྒར་གྭྲ་ཚང་ཁག་གྱི ་ཕག་མཛོད། གཞྱིས་གྲོང་ཁག་གྱི ་སྤྱི ་མྱི ་བཅས་
ལ་ས་འཐུས་ཀྱི ་འགན་དབང་གཅྱིག་ལྕགོས་སུ་བསྐུར། རྱིམ་པས་ས་
འཐུས་ཡོང་ཁུངས་ ༼ཁ༽ ལམ་ནས་ ༼ཀ༽ ལམ་ལ་བསུྒར་ནས་ས་
འཐུས་ཡོང་ཁུངས་ཡང་སྐབས་དུྲག་པའྱི ་བར་ས་འཐུས་ཡོང་ཁོངས་
༼ཀ༽ ལམ་ཡྱི ན།

  ཀ་ལམ་ས་འཐུས་སྐབས་དང་པའོྱི་ཡོང་ཁུངས་གཞྱིས་གྲོང་ཆེ་བ་
བཞྱི ་པ་དང་། བདུན་པ་གཉྱིས་ནས་ས་འཐུས་གྲངས་ ༣ རེ་དང་། ད་ེ
བྱིངས་གཞྱིས་གྲོང་ཁག ༧ ནས་ས་འཐུས་གཉྱིས་རེ་བཅས་ཁོན་
བསྡམོས་ས་འཐུས་གྲངས་ ༢༠ རེ་དང་། གདན་ས་གྭྲ་ཚང་ཆེ་བ་ ༤ 
ནས་ས་འཐུས་གྲངས་ ༢ རེ་དང་། ཆུང་བ་ཁག་ ༥ ནས་ས་འཐུས་
གྲངས་ ༡ རེ་བཅས་སྐྱ་སེར་བསྡམོས་གྲངས་ ༣༣ ཡོད། ས་འཐུས་
སྐབས་དུྲག་པ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འོས་བསྡུའྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་དགོངས་
དོན་ལྟར་སྐྱ་སེར་ཁད་མེད་འདོད་རུ་གླྱིང་རྒྱ་ཆེའྱི ་མྱི ་མང་ཁོན་ཡོངས་
ནས་འོས་བསྡུ་གསར་བཏོད་བས་ཤྱི ང་། ས་འཐུས་སྐབས་དང་པོ་དང་
གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀྱི ་ལས་ཡུན་རྱི ང་ཟུར་ཉན་རྣམ་པར་སྐད་ཆ་བཤད་
རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་སྐབས་གསུམ་པ་ནས་ལེགས་བཅོས་བས། སྐབས་
གསུམ་པའྱི ་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན་བཞྱི ན་གྲོང་སྡ ེ་ཁག་ནང་གཞུང་
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འབེལ་དུས་ཆེན་དང་། སོྤ་སྐྱྱིད་ཁག་མ་ཡྱི ན་པར་རུྒྱན་གཏན་ནས་ཤོ་
སྦག་རྒྱན་རེད་ཀྱི ་འཕྲལ་སེལ་ཡོང་འབབ་ཆེད་སྦག་ཁང་ཟྱིན་མཁན་
ཁྱིམ་ཚང་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་འཕྲལ་ཕུགས་གང་གྱི ་ཆ་ནས་
ཀང་རང་རེའྱི ་བདེ་འཇགས་ལ་དོ་ཕོག་ཡོང་གཞྱིར་བརྟནེ་བཀག་སྡམོ་
དགོས་པའྱི ་གྲོས་ཆོད་བུང་བ་ལྟར་འགོག་ཐུབ་པ་བུང་། དེ་བཞྱིན་ན་
གཞོན་ལོ་ཆུང་རྣམས་མཚན་ཚོགས་སོགས་ལ་རྟག་པར་བསོྐྱད་དེ་ཏེ་
ཆང་འཐུང་བ་དང་ནང་ཁུལ་རོད་རྙོག་བཟོ་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་
དག་ལ་ས་གནས་འཐུས་མྱི ས་གོ་བསྐནོ་བླ་ོའགུགས་ཀྱི ་སླབོ་གསོ་བརྒྱབ་
ས་ེཡ་རབས་བཟང་སོྤད་ཀྱི ་ཕོགས་སུ་ཁ་བསུྒར་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ད་ཆ་
སྒེར་གྱི ་གཉེན་སྒྱིག་ཆང་ས་དང་སོྤ་སྐྱྱིད་ཀྱི ་དུས་སུ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ལས་
ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི ་ཡོད། སྐབས་བཞྱི ་
པའྱི་ཚོགས་དུས་དང་པོར་ྋགོང་ས་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་
བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་སྐབས་རང་ཁོངས་སྐུ་སུང་གོ་འཕརེ་ཤ་སག་འདམེས་སུྒག་
ཡོང་ཐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་གྲོང་སྡའེྱི ་སྤྱི ་མྱི ་དང་། གྲོང་སྡ་ེལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་འགན་འཁུར་ད་ོནན་དགོས་པའྱི་གྲོས་ཆོད་བུང་དནོ་ལྟར་རང་དནོ་
རང་གཅེས་ཀྱིས་ལག་ལེན་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།

  མང་ཚོགས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་སླད་འཛྱི ན་སོྐྱང་ལས་
ཁང་ནས་མཐུན་འགུར་གོ་སྒྱིག་འོག་ས་འཐུས་རྣམ་པར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་
ཟབ་སོྦང་སྤད་དེ་དེ་ཁོངས་ནས་ཧྲག་བསྡུས་ཤྱི ག་ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་
ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཆབ་སྱིད་སླབོ་གསོའྱི་ལས་རྱིམ་སྤལེ་རུྒྱའྱི་གྲོས་ཆོད་
བུང་བ་ལག་ལེན་གྱིས་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བུང་ཡོད་པ་དང་། 
ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་དང་། དགོས་དྲྱི། འཕྲསོ་དནོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན། 
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འབོད་སྐུལ་བཅས་ཀྱི ་ལམ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་ན་གཞོན་རྣམས་
ནས་རུྒྱན་དུ་སོ་ན་ཀར་ཞེས་པའྱི ་རྒྱན་རེད་དང་། མ་ཀ་ཁ་ཞེས་པའྱི ་
རྒྱན་རེད་སོགས་ངན་གོམས་ཀྱིས་མྱི ་ཚེའྱི ་མདུན་ལམ་ཆུད་ཟོས་སུ་
གཏོང་བཞྱིན་པ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའྱི་སླབོ་གསོ་གོ་བསྐནོ་
གྱི ་ལམ་ནས་རྱིམ་པས་སྔནོ་འགོག་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ས་འཐུས་ཚུགས་
པ་ནས་སྐབས་དུྲག་པའྱི་བར་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་
གཞྱིས་ལས་ཁང་དང་། མཉམ་འབེལ་ཁག་དེ་བཞྱིན་མྱི ་མང་ཁག་ཆ་
བགོས་ཀྱིས་བསྡུ་རུབ་གནང་ཡོད་ཀང་། སྐབས་དུྲག་པ་ནས་འགྲོ་གྲོན་
ཆ་ཚང་ས་གནས་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་གཏངོ་གྱི ་ཡོད། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་འདུ་གསར་འཛུགས་
བས་པ་ནས་རྱིམ་བོན་ཚོགས་གཙོ་ཁག་གྱི ་མཚན་དང་དུས་ཡུན་གཤམ་
གསལ།
༡།  ཁུང་ལུང་བཀ་ཤྱིས།  ༡༩༩༢།༧།༡༦ ནས་ ༡༩༩༤།༦།༢༡ 
༢།  འཕྲྱིན་ལས་བསན་འཛྱི ན། ༡༩༩༤།༦།༢༢ ནས་ ༡༩༩༧།༦།༡༦ 
༣།  ཨོ་རྒྱན་བསན་འཛྱི ན།  ༡༩༩༧།༦།༡༨ ནས་ ༢༠༠༠།༦།༡༦ 
༤།  དཔལ་ལྡན་ར་ོརེ།  ༢༠༠༠།༦།༡༧ ནས་ ༢༠༠༣།༦།༡༦ 
༥།  ཡེ་ཤེས་ཆོས་གྲགས་དང་
 སམ་སདོ་ཚེ་རྱིང་ར་ོརེ།    ༢༠༠༣།༦།༡ནས་ ༢༠༠༦།༦།༡༦
༦།  བསན་པ་ཀྱི་ཀེ།  ༢༠༠༦།༦།༡༧ ཚོགས་གཙོ་ལས་ཐོག་ཡྱི ན།

ཁ བདོ་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འགོ་འཛྱི ན་
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དང་པ་ོབཀས་མཐོང་ཚེ་དབང་ཆོས་རྒྱལ་སྐབས་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་
གསར་དུ་ཚུགས་པ་དང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་མྱི ང་ལ་རང་
བཙན་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་འབདོ་ཀྱི ་ཡོད། སྐབས་དང་པའོྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་
སྐབས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་མྱི ་མང་གྱི ་འོས་འདེམས་བརུྒྱད་མ་དགོས་པར་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནས་ཐད་ཀར་དམྱི ཊ་འཛུགས་བས་ཡོད་པ་དང་། 
སྐབས་ད་ེདུས་གཞྱིས་གྲོང་བརྒྱད་ཀྱི ་འཐུས་མྱི ་དང་། གྭྲ་ཚང་སདོ་སྨད་
གཉྱིས་ཀྱི ་འཐུས་མྱི ་བཅས་ལས་གུྲབ་པའྱི ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི ་
ཡོད་པ་དང་། འཐུས་མྱི ་བཅུ་ནང་ནས་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་
གཞོན། དུྲང་ཆེ་སོགས་ལས་བགོས་གནང་ཡོད། རང་བདེན་ཚོགས་
ཆུང་སྐབས་དང་པོའྱི ་ཚོགས་གཙོ་གྲོང་སྡ ེ་དུྲག་པའྱི ་འཆྱི ་མེད་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་ཡྱི ན་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དང་པོ་སོགས་ཀྱི ་
སྐབས་སུ་ཉྱིན་གླ་ཧྱིན་སྒརོ་གསུམ་རེ་ཡོད། ཚོགས་གཙོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་
འབས་སུྤངས་བློ་གསལ་གླྱིང་ཏྲེ་ཧོར་ཁང་ཚན་གྱི ་རན་བསོད་སོབས་
ལགས་ཀྱིས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་སྒ་ོམང་སྤྱི ་ཟུར་
བསན་པ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་གནང་བའྱི ་སྐབས་སུ་རང་བདེན་
ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ལས་འགན་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་རུྒྱ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་གཞྱིས་
ཆགས་མྱི ་མང་ནང་ཟླ་རེའྱི ་མཚམས་སུ་ཆབ་སྱིད་དྲྱིལ་བསྒགས་སླད་
ཆེད་བསོྐྱད་གནང་བཞྱིན་ཡོད་འདུག

  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་ས་སྐྱའྱི་སྤྱི ་ཟུར་རན་བསོད་ནམས་ཚོགས་
གཙོའྱི་སྐབས་སུ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་། གཞོན་ན།ུ བུད་མེད་
བཅས་གསུམ་སེྦྲལ་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་ལས་འགུལ་དང་། སྤྱི ་ཚོགས་
ཞབས་ཞུ། ཞབས་རྱིམ་སྨྱིན་བསུྒབ་སོགས་ལས་འགུལ་གནང་བཞྱིན་
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ཡོད་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་བང་རེའྱི་དགེ་བཤེས་འཕྲྱིན་ལས་
བསན་འཛྱི ན་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་ནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི ་ལས་
འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ནྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱི ན་པ་དང་། རང་གཞུང་གྱི ་ལྟ་
གུྲབ་དང་ལངས་ཕོགས་ལ་སབས་བསུན་བེད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱིས་ས་
གནས་གཞོན་ནུ་དང་། བུད་མེད་སོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི ་ལས་
འགུལ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་འདགུ ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་
ནྱི་དབུས་སྤྱི ་འཐུས་རུྒྱན་འབལེ་སྡ་ེཚན་དང་། རང་གཞུང་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱི ་བཀའ་ཁབ་ལམ་སནོ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བའྱི ་
ས་གནས་ཚོགས་སྡ་ེརང་བཙན་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ། རུྒྱན་ལྡན་རང་གཞུང་
གྱི ་དཔལ་འབོར་རྒྱབ་རྟནེ་གཙོ་བ་ོམྱི ་མང་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་
བསྡུ་རུྒྱ་དང་། ད་ེབཞྱིན་མཛད་སྒ་ོདང་། ཚོགས་འདུ། བགྲོ་གླེང་། སླབོ་
གྭྲའྱི ་ཡྱི ག་རུྒྱགས་ལ་ལྟ་རྟོག་སོགས་ས་གནས་ཀྱི ་ལས་འགུལ་ཡོད་དོ་
ཅོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཀྱི ་ཡོད། ལྷག་པར་ྋགོང་ས་མཆོག་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་ནམ་ཡོད་ལ་མྱི ་མང་གྱི ་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི ་
འགན་འཁུར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་བེད་དགོས་པ་དང་། རང་
བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོས་བརྟན་བཞུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་
ཚོགས་གཙོའྱི་འགན་འཁུར་གཅྱིག་ལྕགོས་བེད་དགོས་རུྒྱའྱི་བཀའ་མོལ་
ཡོད་པ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ྋགོང་ས་མཆོག་མོན་གྷརོ་ྋཞབས་
སོར་འཁོད་སྐབས་རང་བདེན་ཚོགས་གཙོས་བརྟན་བཞུགས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་ལྕགོས་བས་ཡོད།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢ ནས་ ༢༠༡༠ བར་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པའྱི་མཚན་
གཤམ་གསལ།
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༡།  འཆྱི ་མེད་རྒྱལ་མཚན།
༢།  རན་བསོད་སབོས།
༣།  སྤྱི་ཟུར་རན་བསན་པ།
༤།  སྤྱི་ཟུར་རན་བསོད་ནམས་ནརོ་བུ།
༥།  རན་མཁེན་རབ།
༦།  དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།
༧།  རན་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས།
༨།  དགེ་བཤེས་འཕྲྱིན་ལས་བསན་འཛྱི ན།
༩།  རན་རོྨག་རུ་བསན་པ་བཅས།

ག  ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི ་ཚོགས་ཆུང་།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོ་བར་སྐབས་དང་པོ་སྒྱིག་གཞྱི ་དགོངས་དོན་ལྟར་
གསར་འདམེས་བུང་བ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོ་ནས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་
ཆུང་སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་གསར་པ་འོས་འདམེས་བུང་ཡོད། ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྒྱིག་
གཞྱི ་ལྟར་བཀའ་བླནོ་ཁྱི ་པ་དང་། བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས། ས་གནས་
གྲོས་ཚོགས། ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་
ཚོགས་མྱི ་བཅས་འོས་བསྡུ་ལས་རྱིམ་ཁག་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་འོས་བསྡུའྱི ་སྒྱིག་གཞྱིའྱི ་དགོངས་དོན་ལྟར་ལག་ལེན་བེད་བཞྱིན་
ཡོད།

ང  ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་།

 ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥།༣ ལོ་འགོ་



143མོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

འཛུགས་བས་ཡོད་པ་དང་། ས་ཁང་སྒྱིག་གཞྱི ་དནོ་ཚན་ ༡༤ ས་གནས་
ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ལམ་སནོ་དང་། ས་ཁང་བདག་འཛྱི ན་བེད་སོྤད་བ་
ཕོགས་ཀྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་གང་འཚམས་ཞུས་ཟྱིན་ཡོད།

ཅ  གསུང་ཆོས་གོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་།

 མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་གྱི ་གསུང་ཆོས་གོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནྱི་རང་གཞུང་
ནང་སྱིད་ཀྱི ་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་གསར་འདམེས་
གནང་འདུག་ཀང་བར་སྐབས་ཤྱི ག་ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱི ་རྙོག་གླེང་སོགས་
ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་ལས་དོན་མུ་མཐུད་གནང་ཐུབ་མྱི ་འདུག དེ་རེས་གཞུང་
འབལེ་མྱི ན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་ཆོས་སྡ་ེསོགས་ནས་ནང་ཆོས་གོ་རྟགོས་
སྤེལ་བ་དང་དེའྱི ་ནང་ནས་ནང་བསན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ས་
གནས་གངས་ལྗོངས་རང་བདེན་རོད་ལེན་མཐུན་ཚོགས་གཉྱིས་ནས་
གཟའ་ཉྱི་མ་ཕལ་ཆེར་སླབོ་མ་རྣམས་ཀྱི ་གུང་གསེང་དང་སབས་བསུན་
ཏེ་ནང་ཆོས་གོ་སྒྱིག་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨།༩།༡༩ ཉྱིན་
ཆོས་རྱི ག་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རྱི ང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་མོན་གྷོར་དགའ་ལྡན་
ཁྱི ་ཟུར་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ་མཆོག་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་ཚུལ་
སནོ་སྐབས་ཞུགས་འབུལ་སླད་དུ་ཆྱི བས་བསུྒར་གནང་བ་དང་། ས་
གནས་གངས་ལྗངོས་རང་བདེན་རོད་ལེན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི ་མྱི ་གཉྱིས་
ཟུར་མཇལ་ཐོག་ནང་ཆོས་གོ་རྟགོས་སྤལེ་བའྱི ་ལས་བསྡམོས་སྙན་སེང་
ཞུས་དནོ་ལྟར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནས་ཀང་དངོས་ཡོད་ཡྱི ན་པའྱི་རྒྱབ་
གཉརེ་བས་ཡོད། རང་གཞུང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་ཀང་
མ་འོངས་ས་གནས་སུ་གསུང་ཆོས་གོ་སྒྱིག་བེད་མཁན་གཉྱིས་མ་དགོས་
པར་ཁེད་རང་ཚོས་གནང་བའྱི ་ཐོག་ལས་བསྡོམས་སོགས་སྙན་སེང་
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རྣམས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་བརུྒྱད་འབུལ་རུྒྱ་བུང་ན་ཇྱི ་ལྟར་ཡོད་མེད་
གོ་བསྡུར་བེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་སླབོ་ཕེབས་པ་ལྟར། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ 
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ས་གནས་གངས་ལྗངོས་རང་བདནེ་རོད་ལེན་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་གཉྱིས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་བཅས་ལྷན་
འཛོམས་ཐོག་གོ་བསྡུར་བས་ཏ་ེརང་གཞུང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གྱི ་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་ལ་མོས་མཐུན་ཐོག་གངས་ལྗངོས་རང་བདེན་
རོད་ལེན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་མང་ཚོགས་ལ་ནང་ཆོས་གོ་
རྟགོས་སྤལེ་རུྒྱ་བཅས་ཀྱི ་སྙན་སེང་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨།༡༠།༡༧ ཉྱིན་ལ་ཕུལ་
ཡོད་འདུག

ཆ  ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ།

 མོན་གྷོ་བོད་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ནྱི ་གཙོ་བོ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་བདོ་ཀྱི ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཞྱིག་སྔར་ཡོད་
པ་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་སྐརོ་དང་། སླར་གསོ་བ་དགོས་ཀྱི ་བཀའ་སླབོ་ཟབ་
མོ་ཕབེས་པ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་མཆོག་གྱི ་
བཀའ་འབལེ་ལྟར་ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཐུགས་
ཁུར་བཞེས་ནས་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། ཐོག་མར་ཚོགས་པ་འདྱི་གསར་
འཛུགས་སྐབས་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པའྱི ་རུྒྱན་ལས་རྣམས་ཆ་
བགོས་ཀྱིས་གཞྱིས་གྲོང་སོ་སོར་བུད་མེད་ཚོགས་པ་འཛུགས་དགོས་
པའྱི་དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ། གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི ་བུད་
མེད་ཚོས་སེྐྱས་པ་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱི བ་ཀྱིས་ལས་དོན་བེད་
སངས་སྐོར་གཞྱིས་གྲོང་གྱི ་བུད་མེད་རྣམས་ཆེད་བསྐོང་གྱི ས་འབེལ་
བརོད་ནན་ཏན་གནང་རེས་གཞྱིས་གྲོང་རེ་ནས་བུད་མེད་སྐུ་ཚབ་གསུམ་
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རེ་བདམས་ཏེ། ཚོགས་པ་འཛུགས་རྱིས་བེད་སྐབས་ས་ཆ་དང་ལས་
ཁུངས་དེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་སོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་ན་
ཡང་ཚང་མས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ་སྙྱིང་ལ་བཅངས་ཏེ་བེད་
སྒ་ོགང་ཡོད་བས་པ་དང་། སྐབས་དེའྱི ་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་ཁང་པ་
ཞྱིག་གནང་བ་དེར་ཡྱི ག་ཚང་བས་ཏེ་རུྒྱན་ལས་སོགས་བདམས་ནས་
ཚོགས་པ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བུང་། ཚོགས་པ་འདྱིའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་ནྱི་
རང་ཅག་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་དཔྲལ་བའྱི་མྱི ག་དང་ཁོག་གྱི ་སྙྱིང་ལྟ་བུ་ྋསྤྱི ་
ནོར་གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་དབུ་འཁྱིད་ལམ་སནོ་འོག་
ཤར་བསོྐྱད་བ་རུྒྱ། ཆོས་ལུགས་དང་ལུང་ཚན་སོགས་ཀྱི ་འཐེན་འཁེར་
མེད་པར་མང་ཚོགས་མཛའ་མཐུན་དམ་གཙང་གཅྱིག་གུར་ཡོང་ཐབས་
ལུྷར་ལེན་ཞུ་རུྒྱ། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི ་རྱི ག་གཞུང་རུྒྱན་འཛྱི ན་བེད་པར་
ཤུགས་སྣནོ་དང་ར་དོན་ཐོག་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་སྒ་ོ
ནས་སྤལེ་རུྒྱར་མ་ཟད་བཙན་བོལ་བདོ་གཞུང་གྱི ་ལམ་སནོ་ཁག་ལ་བརྱི ་
བསུང་དང་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་ཡྱི ན།

 འཕལེ་རྒྱས་བུང་རྱིམ།

 ཐོག་མར་ས་གནས་རུྒྱན་ལས་སྐབས་དང་པོའྱི ་སྐབས་ལས་ཁུངས་མེད་
པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕྲད་པར་བརྟནེ་ས་གནས་ནང་དཔལ་
འབོར་འཚོལ་སུྒབ་ཆེད་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་དང་། ཁ་ཟས་སྣ་ཚོགས་
བཙོང་པ་སོགས་བས་ཏེ་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་བས་པ་དང་དེ་
རེས་རྒྱ་བསེྐྱད་ཀང་བས། ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཚོགས་ཁང་ནང་འཛྱི ན་ཆས་
འགྲྱིག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་འགྲོ་བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་
ཚོགས་པ་ནས་སྐམ་གླགོ་གྱི ་རོགས་རམ་ཐོབ་པ་དང་། འདྱི་ལོར་མཁར་
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ཡག་ཐེབས་ར་ཚོགས་པའྱི ་ཚོགས་གཙོ་བསན་པ་ཀྱི་ཀེ་བརུྒྱད་ཨ་མ་ཅེ་
ལ་ནས་གློག་ཀླད་དང་དེའྱི ་སྐརོ་གྱི ་འཕུྲལ་ཆས་རང་འགྲྱིག དེ་བཞྱིན་
དེང་དུས་ཀྱི ་དཔར་ཆས་གཅྱིག་བཅས་རོགས་རམ་ཐོབ་ཡོད། དབུས་
བུད་མེད་ཚོགས་པ་ནས་ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་ཉམ་
ཐག་ལ་རོགས་རམ་གནང་བཞྱིན་པ་དང་། ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་
པ་རང་ནས་ཀང་ཚོགས་མྱི ་ཉམ་ཐག་གྲངས་ ༧ ལ་ཀེ་ན་ཌ་རོགས་
ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

 ཚོགས་པ་འདྱིས་ལག་བསར་བས་པའྱི་ལས་གཞྱི ་ཁག

• ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་འབེལ་
བཞྱིན་མོན་གྷོ་བཙུན་དགོན་བང་ཆུབ་ཆོས་གླྱིང་གསར་འཛུགས་བས་
ཡོད།

•  བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་རེས་མོས་ཀྱིས་རན་གསོ་
ཁང་དུ་བདུན་ཕྲག་རེར་གོན་གོས་འཁུ་རུྒྱ་དང་། རས་གཅོང་ཚོའྱི ་
གཟུགས་པ་ོའཁུ་རུྒྱ་བཅས་ལ་ཞབས་འདགེས་མུ་མཐུད་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད་
པ་དང་། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་ནད་གཅོང་ལྟ་རྟགོ་བེད་
མཁན་མེད་རྱི གས་ལ་རུ་ཁག་སོ་སོ་ནས་རེས་མོས་ཀྱིས་ལྟ་སོྐྱང་བེད་
བཞྱིན་ཡོད། ཚོགས་མྱི ་སུ་རུང་འདས་གྲོངས་སུ་གུར་སྐབས་མཆོད་མེ་
ཞལ་འདབེས་ཆེད་ཚོགས་མྱི ་རེ་ནས་སྒརོ་ ༥ རེ་རང་མོས་ཀྱིས་ཞལ་
འདབེས་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད།

•  ཁོར་ཡུག་སུང་སོྐྱབ་ཆེད་ཚོགས་མྱི ་སྡ་ེཚན་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ཁོར་
ཡུག་གཙང་བཟོ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། གཞྱིས་གྲོང་སོ་སོའྱི་བུ་གསོ་ཁང་གྱི ་
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ཕུྲ་གུ་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསནེ་རེ་ཕུད་གསུམ་དང་སྔནོ་འགྲོ་སླབོ་སོྦང་རེ་
ཕུད་གསུམ་ལ་བ་དགའ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

•  འདྱི་ལོར་ཞྱིང་ལས་འདེབས་རུྒྱར་དོ་སྣང་དང་སེམས་ཤུགས་
འཕལེ་ཆེད་གཞྱིས་གྲོང་ནང་ཞྱིང་ཁ་མང་ཤོས་འདབེས་མཁན་རྣམས་ལ་
བ་དགའ་སྤད་ཡོད་པར་མ་ཟད། མ་འོངས་བདོ་ཀྱི ་ར་དནོ་འགུྲབ་ཆེད་
མྱི ་རྱི གས་འཕེལ་རྒྱས་དགོས་རུྒྱ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བར་བརྟནེ་གཞྱིས་
གྲོང་རེ་ནས་ཕ་མ་ཕུྲ་གུ་མང་ཤོས་ཀྱི ་ནང་མྱི ར་བ་དགའ་སོྤད་རུྒྱ་འགོ་
འཛུགས་བས་ཡོད་པ་ལྟར་ལོ་ལྟར་སོྤད་རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི ་ཡོད།

•  ལོ་ལྟར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་འཁུངས་སྐར་ཉྱིན་ཁོར་ཡུག་སུང་
སོྐྱབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་ཚོགས་མྱི ་ཚང་མར་ཤྱི ང་སྣ་སྡངོ་རྐང་བགོ་
འགྲེམས་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། སེྐྱ་ཁམས་
ཁོར་ཡུག་སྦག་བཙོག་མྱི ་ཡོང་བའྱི ་ཐད་ཀང་འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་
ཡོད།

•  ལོ་ལྟར་ས་ཟླའྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་འབུམ་དག་སོྒག་དང་། དཔལ་
ལྷ་རྱི ་ཁོད་ཀྱི ་དུས་ཆེན་ཉྱིན་དམྱི གས་བསལ་དུས་འཁོར་ཕོ་བང་དུ་དགེ་
འདུན་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཉྱིན་གསུམ་རྱི ང་ཞབས་རྱི མ་སུྒབ་པ་དང་། 
ཚོགས་མྱི ་ཡོངས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་མ་ཎྱི ་གསོག་འདོན་དང་ཆབས་
ཅྱིག་སངོ་མཆོད་དང་། གསོལ་ཚོགས་འབུལ་གྱི ་ཡོད།

• མ་འོངས་པའྱི་ལས་འཆར།

• མ་འོངས་པར་ཚོགས་པ་འདྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་གོ་རྟགོས་གོང་སྤལེ་དང་། 
བདོ་མྱི འྱི་མྱི ་འབརོ་འཕལེ་རྒྱས། ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་བེད་མཁན་མང་
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དུ་འགྲོ་བ་བཅས་སླར་མཁས་དབང་རྣམ་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་མང་
ཚོགས་ལ་སླབོ་གསོ་གོང་མཐོ་སྤལེ་རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི ་ཡོད།

ཇ ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཆོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་རྱིམ་བུང་དང་ལས་ཡུན་
གཤམ་གསལ།
ཨང་།    མཚན།  ལས་ཡུན།
༡།   བརོན་འགུྲས་བཟང་མོ།  ༡༩༨༥།༦།༡ ནས་ ༡༩༨༧།༥།༣༡
༢།   རྱིན་ཆེན་སོྒལ་མ།  ༡༩༨༧།༦།༡ ནས་ ༡༩༨༩།༥།༣༡
༣།   ཚེ་རྱིང་ནརོ་འཛོམས། ༡༩༨༩།༦།༡ ནས་ ༡༩༩༡།༥།༣༡
༤།   བཟང་མོ་ཚེ་རྱིང་།  ༡༩༩༡།༦།༡ ནས་ ༡༩༩༤།༥།༣༡
༥།   ཚེ་རྱིང་སོྒལ་མ།  ༡༩༩༤།༦།༡ ནས་ ༡༩༩༧།༥།༣༡
༦།   ཚེ་རྱིང་དཔལ་མོ།  ༡༩༩༧།༦།༡ ནས་ ༢༠༠༠།༥།༣༡
༧།   ཚེ་རྱིང་སོྒལ་མ།  ༢༠༠༠།༦།༡ ནས་ ༢༠༠༣།༥།༣༡ 
༨།   ཉྱི་མ་སོྒལ་མ།  ༢༠༠༣།༦།༡ ནས་ ༢༠༠༦།༥།༣༡
༩།   ཚེ་རྱིང་དཔལ་མོ།  ༢༠༠༦།༦།༡ ལས་ཐོག་པ།

ཉ  ས་གནས་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ།

 ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ངོ་བོ་ནྱི ་ཚོགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་རང་རེའྱི ་ར་དོན་
རང་བཙན་གྱི ་དོན་དུ་རང་སོག་དོར་བའྱི ་ཆོལ་གསུམ་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བ་ོསེར་སྐྱ་ཕ་ོམོ་རྣམས་དང་། གཞྱིས་བེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་ཡྱི ད་
ལ་བརྣག་པའྱི ་འདོད་དོན་བོད་རང་བཙན་སླར་གསོའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་
གཞྱི ་རར་བཟུང་ས།ེ ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢།༢།༢༤ ཉྱིན་གསར་འཛུགས་བས། 
ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་བེད་དུས་དཔལ་འབོར་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེན་
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པ་ོའཕྲད་མོད། རུྒྱན་ལས་རྣམས་ཀྱིས་ཧུར་ཐག་གྱིས་འབད་བརོན་བས་
རེྐན་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཆུང་ཚང་མ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། སྐབས་དེར་
རོགས་ཚོགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རོགས་རམ་བས་པ་ལས་རྒྱ་གར་ས་གནས་
གཞུང་ནས་མཐུན་རེྐན་རོགས་རམ་གང་ཡང་གནང་མེད། ཚོགས་པ་
ཐོག་མར་ཚུགས་པའྱི་དུས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༡༧ ལས་མེད། འོན་ཀང་
ཚོགས་པས་བ་གཞག་གང་ཅྱི ་ཧུར་ཐག་གྱིས་བསུྒབས་པ་དང་། བདོ་ཀྱི ་
ར་དོན་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའྱི ་ཐད་བས་རེས་མྱི ་དམན་པ་བཞག་རེྐན་
གཞྱིས་མྱི འྱི ་ནང་གྱི ་གཞོན་སེྐྱས་ཚོས་གཙོ་བས་པའྱི ་མྱི ་གྲངས་མང་པོ་
ཚོགས་པའྱི་ནང་ཞུགས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༥༠༠ ལྷག་
ཡོད། ཚོགས་པའྱི་རུྒྱན་དེ་སྔནོ་མྱི ་ལྔ་ལས་མེད་མོད། དེང་སང་མང་
གཙོའྱི ་ལམ་ནས་འོས་འཕེན་གྱིས་ཁག་རེ་རེ་ནས་རུྒྱན་ལས་རེ་རེ་
བདམས་པ་ལྟར། གཏན་འཇགས་རུྒྱན་ལས་མྱི ་དགུ་ཡྱི ས་ལས་ཀ་བེད་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་ས་གནས་
གཞོན་ནའུྱི ་ངོས་ནས་རུ་ཁག་ཁག་བགོས་ཀྱིས་རོགས་རམ་བེད་བཞྱིན་
ཡོད་པ། རས་གསོ་ཁང་གྱི ་རན་འཁོགས་ཚོ་གྲོངས་སྐབས་ཕུང་པ་ོམེར་
བསེགས་གཏོང་བ་སོགས་སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་གང་ཐུབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
དེ་མྱི ན་དབུས་གཞོན་ནའུྱི ་ལམ་སནོ་ལྟར་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་
དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི ་ཆབ་སྱིད་གོ་རྟགོས་མཐོ་རུ་སྤལེ་སླད་ཟབ་སོྦང་
སོྤད་པ་སོགས་སྤྱི ་སྨན་གྱི ་ལས་གཞྱི ་སྣ་ཚོགས་ཐོག་མའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་
གཞྱིར་བཟུང་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།

ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་རྱིམ་བུང་དང་ལས་ཡུན་
གཤམ་གསལ།
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ཨང་།    མཚན།     ལས་ཡུན།
༡།   ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས།  ༡༩༧༢ ནས་ ༡༩༧༤ བར།
༢།   དབང་ཕུག  ༡༩༧༤ ནས་ ༡༩༧༧ བར།
༣།   སབོས་རྒྱལ།  ༡༩༧༨ ནས་ ༡༩༧༩ བར།
༤།   ཚེ་རྱིང་དངོས་གུྲབ།  ༤༩༨༠ ནས་ ༡༩༨༢ བར།
༥།   བཀ་ཤྱིས་དནོ་འགུྲབ།  ༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༦ བར།
༦།   བསན་འཛྱི ན་དབང་རྒྱལ།  ༡༩༨༧ ནས་ ༡༩༨༩ བར།
༧།    དཔལ་ལྡན་དངོས་གུྲབ།  ༡༩༩༠ ནས་ ༡༩༩༢ བར།
༨།    ཉྱི་མ་ཚེ་རྱིང་།  ༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༥ བར།
༩།    པདྨ་ཚེ་རྱིང་།  ༡༩༩༦ ནས་ ༡༩༩༨ བར།
༡༠།    ཉྱི་མ་ཚེ་རྱིང་།  ༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༡ བར།
༡༡།    པདྨ་ཚེ་རྱིང་།  ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༤ བར།
༡༢།    ཚེ་རྱིང་ར་ོརེ།  ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༧ བར།
༡༣།    ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རྱིང་།  ༢༠༠༨ ནས་འགན་བཞེས་མུས་ཡྱི ན།

ཏ  ལྷ་མོ་ཚོགས་པ།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་མྱི ་ཧྱི་མ་ཅལ་ཅམ་པ་ལམ་བཟོ་
ནས་ཡོང་བ་ཁག་གཅྱིག་ནས་ལྷ་མོའྱི ་འཁབ་ཆས་དང་འབག་བཅས་
མཉམ་འཁེར་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༨ ལོར་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛྱི ན་
བཀས་མཐོང་ཚེ་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་ལྷ་མོར་གཟྱིགས་
པ་ཅྱི ་ཆེར་གནང་སབས། འདྱི་གའྱི ་ལྷ་མོ་བ་རྣམས་ནས་ྋགོང་ས་
མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་དང་རང་རྒྱལ་གྱི ་རྱིག་གཞུང་ཁོ་ན་བསམ་ས་ེ
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ངལ་བ་ཁད་བསད་ཀྱིས་ལྷ་གཞུང་ཁག་བཞྱི ་དང་། གཏམ་བརོད་སོགས་
མང་ཚོགས་ལ་འཁབ་སནོ་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས། རེས་ནས་ལྷ་མོ་གསར་
ཞུགས་པ་མེད་པ་དང་སྐབས་རེར་གཞྱིས་འགོ་ཁ་ཤས་ཐུགས་སྣང་དམན་
སབས་རེ་ཞྱིག་ལྷ་མོ་བར་སངོ་དུ་ལུས།  

  སྤྱི ་ནོར ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན ་པོ ་མཆོག་ནས་ཕྱི ་ ལོ ་ 
༡༩༩༧།༡༩༩༨ ལོར་བོད་ཀྱི ་ཞོ་སནོ་སྐབས་སྔ་རེས་སོ་སོར་མགོན་པོ་གང་
ནས་འདདོ་རུ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ལྷ་མོ་བཙུགས་ཏ།ེ རེས་ལོའྱི་ཞོ་སནོ་ལ་
མཉམ་ད་ུའཁྱིད་དགོས་པའྱི་བཀའ་སླབོ་གསུང་གྱི ་བདདུ་རྱི ་སྩལ་བ་ལྟར་སྦལེ་
ཀོབ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་སྤྱི ་དང་ལྷ་མོའྱི ་དགེ་རན་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱིས་ཐུགས་
འཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་ས་ེའདྱི་གའྱི ་གཞྱིས་འགོ་དངོས་གུྲབ་རོ་རེ་ལགས་
དང་ཕག་མཛོད་སྤྱི ་མྱི ་ཡོངས་ལ་ད་ེདནོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རེས། གྲོང་སྡ་ེ
སོ་སོར་འབོད་སྐུལ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་ལྟར་ལྷ་མོ་བ་གསར་རྙྱིང་མྱི ་
གྲངས་ ༦༧ འཛུལ་ཞུགས་བུང་ས་ེཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༨།༧།༡༤ ཉྱིན་གཞྱིས་འགོ་
དང་ཕག་མཛོད་སྤྱི ་མྱི ་བཅས་ཀྱིས་རྟནེ་འབུང་མཇལ་དར་དང་བཅས་མོན་
གྷོ་འདོད་རུ་གླྱིང་གཞྱིས་སྤྱིའྱི ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ཞེས་མྱི ང་འདོགས་པ་གནང་
ཡོད།

  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོའྱི་ཞོ་སནོ་ཆེན་མོའྱི་སྐབས་འདོད་རུ་གླྱིང་གྱི ་ལྷ་
མོ་བ་རྣམས་བཞུགས་སྒར་དུ་བསོྐྱད་དེ་ལྷ་མོའྱི ་འཁབ་སནོ་ནང་ཞུགས་ཐུབ་
པའྱི ་སྐལ་བཟང་མངོན་དུ་གུར་ཡོད། ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་འདྱིར་གཞྱིས་འགོ་
རྱི མ་བུང་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོྐྱར་རོགས་རམ་ཆེན་པོ་
གནང་ཡོད་ལ། རུྒྱན་ལས་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ལོ་ལྟར་བཀོད་སྒྱིག་གྱིས་མང་
ཚོགས་ལ་ལྷ་མོ་འཁབ་སནོ་ཉྱིན་གསུམ་ནས་བཞྱིའྱི་བར་བེད་བཞྱིན་ཡོད།
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ཐ  ས་གནས་མཉམ་འབལེ། 

 མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་་ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་དེབ་སེྐྱལ་ལས་ཁུངས་སུ་
ཁྱིམས་ཀྱིས་ ARSR/527 ཐོག་དབེ་སེྐྱལ་བས། ད་ེའབལེ་ཚོགས་པའྱི་
ར་ཁྱིམས་ཁབ་བསྒགས་དང་། ཚོགས་གཙོ་གཞྱིས་འགོ་ཚེ་དབང་ཆོས་
རྒྱལ་དང་། དུྲང་ཆེ་འཇྱིགས་མེད་རང་གྲོལ། རུྒྱན་ལས་མྱི ་དགུ་དང་
ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའྱི ་སྐབས་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་བཅུ་དུྲག་ཡོད་པ་བཅས་
ཀྱིས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཚོགས་པའྱི ་ར་ཁྱིམས་ཀྱི ་འབུ་དོན་ལག་
བསར་བེད་ཀྱི ་ཡོད།  

ད  ནང་བསན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས། 

 ཚོགས་པ་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི་ ༢༠༠༡ ལོར་གྭྲ་རྐང་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་གསར་
འཛུགས་བས་པ་དང་ ༢༠༠༤ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ DR/SOR/87 
ཐོག་ཁྱིམས་མཐུན་དབེ་སེྐྱལ་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། ཚོགས་པ་འདྱི་འཛུགས་
དགོས་པའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་ནྱི ་རང་རྱི གས་བོད་ཀྱི ་བླ་ན་མེད་པའྱི ་རྱི ག་
གཞུང་འདྱི ་ཉྱིད་བོད་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་སུ་ཉམས་རུད་ཆེན་པོ་འགྲོ་
བཞྱིན་པ་མཐོང་ས་ེདེ་ལས་སོྐྱབ་ཐབས་ཀྱི ་འགན་ཁུར་དྭང་དུ་བླངས་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན།

  ཚོགས་པ་འདྱིས་མོན་གྷ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་སླབོ་
གྭྲའྱི་གུང་གསེང་དང་བསུན་ཏ་ེབདོ་ཀྱི ་བར་སོྤད་སོགས་ཀྱི ་སླབོ་སོྦང་སོྤད་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་པ་འདྱིའྱི ་ཁབ་ཁོངས་ཕོ་ཉ་རོམ་སྒྱིག་སྡ་ེ
ཚན་ནས་བོད་ཕྱི ་ནང་གཉྱིས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་གསར་འགུར་སྣ་ཚོགས་
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འཁོད་པའྱི ་ལྷ་ོཕོགས་ཕོ་ཉ་ཚགས་པར་འདོན་བཞྱིན་ཡོད་པ་ ༢༠༠༨ 
ནས་བཟུང་ཉྱིན་བཅུའྱི ་གསར་ཤོག་ཏུ་བསུྒར་ནས་འདོན་སྤལེ་བེད་ཀྱི ་
ཡོད། 

  དཔྱྱིད་ཀ་ཞེས་པའྱི ་ལོ་དེབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་
གཞུང་རུྒྱད་འཛྱི ན་དང་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི ་བསམ་བླའོྱི ་དགོས་མཁོར་
དམྱི གས་ཏེ་འདོན་བཞྱིན་ཡོད། ནང་བསན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་
ངོས་ནས་ལོ་རེར་གནའ་དེང་གྱི ་ཤེས་བ་ལ་སྦངས་པ་མྱི ་དམན་པའྱི ་
མཁས་པ་དང་། ཆབ་སྱིད་པ། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་ལུགས་པ་སོགས་གདན་
འདྲནེ་ཞུས་ཏེ་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་བསྡུས་ནས་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་དབེ་བ་
མེད་པར་བགྲོ་གླེང་གྱི ་གོ་སྐབས་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་
ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་མང་
ཚོགས་ཀྱི ་ནང་དུ་ནང་བསན་གཞུང་ལུགས་ཀྱི ་གོ་རྟགོས་ཆེ་རུ་སྤལེ་སླད་
རང་བདེན་རོད་ལེན་མཐུན་ཚོགས་དང་མཉམ་འབལེ་གྱིས་བདུན་ཕྲག་
རེའྱི་ནང་དུ་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོྤད་བས་ཡོད། 

  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨།༣ པའྱི་ནང་ན་གཞོན་རོམ་པ་པ་ོརྣམས་ཀྱི ་ཆེད་
དུ་དམྱི གས་ཏེ་ཕོ་ཉའྱི་སུྨག་ཚོགས་གསར་འཛུགས་བས་ནས་ཆེད་རོམ་
སྣ་ཚོགས་ཚགས་པར་དུ་བཏོན་དེ་རོམ་པ་པོའྱི ་སུྤས་ཚད་ཇེ་ལེགས་སུ་
གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱི ན་ནའང་བར་ལམ་ནས་རེྐན་དབང་དུ་མའྱི ་
དབང་གྱིས་ཚོགས་པ་སྒ་ོརྒྱག་དགོས་བུང་ཡོད་པ་རེད།

ན  ས་གནས་རས་གསོ་ཁང་།

 བོད་ནས་འདོད་རུ་གླྱིང་ལ་གསར་དུ་འབོར་སྐབས་རས་གཅོང་མགོན་
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མེད་དང་རས་ཧྲེང་མང་པོ་ཡོད་སབས་རས་གསོ་ཁང་ཟུར་འཛུགས་
བས་པ་དང་ཐོག་མར་རས་ཧྲེང་གྲངས་ ༦༠༠ ཙམ་ལ་ཟས་གོས་
གནས་མལ་གྱི ་མཐུན་རེྐན་སྦར་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆ་རས་ཧྲངེ་གྲངས་ 
༡༣༤ ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་གྱི ་མཐུན་རེྐན་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱིས་
འཚོལ་སུྒབ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།  

༡༡༽  གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་ཤྱིང་ནགས་གཅྗོད་འབེག་
བས་སྐྗོར།  

སྔནོ་འབོར་གྱི ་མྱི ་གྲངས་ ༣༦༤ ལ་འཐུང་ཆུའྱི་གྲ་སྒྱིག་མེད་རེྐན་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་
མོན་གྷོ་གྲོང་རལ་ཆུང་ཆུང་དེར་བསྡད་ནས་ནགས་གསེབ་ཏུ་གཞྱིས་ཆགས་བ་
ཡུལ་འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོ་བས། ༡༩༦༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་མྱི ་ལྔ་རེ་
སྡདོ་གུར་རེ་ཡྱི ་ནང་གནས་སྤ་ོབས་པ་དང་། ཕྱིས་འབོར་བ་ཚོ་ཕྲལ་སེལ་གནས་
སྡདོ་སུྨག་ཁང་རྩྭ ་ཐོག་ཅན་ཤ་སག་ཏུ་བསྡད། ད་ེཡང་དབར་དུས་ཆར་སོྐྱན་གྱིས་
རེྐན་པས་མྱི ་བཅུ་རེ་ཤོང་བའྱི་ཐོག་ཁེབས་ལྕགས་ཤོག་ཅན་གྱི ་སུྨག་ཁང་ད་ུབསྡད་
པ་རེད། 

 ༡༩༦༧ ལོ་ནས་ཐོག་མར་སོ་ཕག་རྱིག་གཞྱིར་བས་ཏེ་རྫ་ཁང་ཞྱིག་ཕུབ་
པ་དང་། ༡༩༦༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་གཉྱིས་
སེྦྲལ་བས་ཏེ་ཁང་མྱི ག་བཞྱི ་ཅན་གསར་རྒྱག་བས་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་གཞྱིས་སྒར་
དུ་བསྡད་དེ་འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོ་དང་། ཤྱི ང་ནགས་གཅོད་འབེག ཤྱི ང་ར་
བཀོག་འདནོ། ད་དུང་སྨན་ཁང་དང་སླབོ་གྭྲ་བཙུགས་པ་དང་། ཆུ་མཛོད་བསྐྱྱིལ་
བ་སོགས་བས་ཏ་ེགཞྱི ་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་ཧུར་བརོན་གྱི ་ཕོགས་སུ་གོམ་ཁ་སྤསོ་
ནས་བདོ་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་སམ་གྲོང་ཚོ་ཁག་བཟོ་བསུྐན་བས།
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༡༢༽  གདན་ས་ཆྗོས་སྒར་ཁག

ཀ དགའ་ལྡན་བང་རེ་གྭྲ་ཚང་། 

 གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ཐོག་མར་སྦག་ས་རུ་ཆོས་སྒར་བཏབ་པ་དང་། སྐབས་
དརེ་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༠ 
ཟླ་ ༡ ནང་ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་དུ་བསྐྱར་སྤ་ོགནང་། སྐབས་
དེར་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༡༧༣ ཙམ་ཡོད། ཐོག་མར་རང་ཁོངས་
དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༡༧༣ ལ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༠༧ གནང་ཡོད། 
རྱིམ་གྱིས་གྭྲ་རུྒྱན་ཇེ་མང་དུ་སོང་སབས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་གྭྲ་ཚང་གྱི ་
གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་གནང་བ་དང་། ྋགོང་ས་སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཞབས་སོར་བཀོད་དེ་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲྱིན་བླ་
མེད་བསྐྱངས། ཕྱིས་སུ་བདོ་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་གྭྲ་རུྒྱན་ཇེ་མང་
སོང་ས་ེསྔནོ་གྱི ་འདུ་ཁང་ནང་ཆུད་དཀའ་བའྱི ་དཀའ་ངལ་འོག་ད་ལྟའྱི ་
འདུ་ཁང་འདྱི་གསར་བཞེངས་གནང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༩ ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་ལེགས་གུྲབ་བུང་བའྱི་སྒ་ོའབེད་
མཛད་སྒོར་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆྱི བས་
བསུྒར་བསྐྱངས་ཤྱི ང་། གསང་ཆེན་རུྒྱད་སྡ་ེབཞྱིའྱི ་དབང་ཆེན་དང་རེ་
ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པའོྱི ་སྔགས་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲྱིན་སྩལ། 
གྭྲ་ཚང་གྱིས་སྤྱི ་མཚུངས་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དོལ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་མྱི ་བེད་པའྱི་དམ་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེད་ེརེས་ཀྱི ་གྭྲ་རུྒྱན་གསར་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཚོར་ཡང་ཁས་ལེན་དམ་འབུལ་གཙང་མ་དགོས་པའྱི ་
སྒྱིག་གཞྱི ་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད། དགེ་འདནུ་རྣམས་ཀྱི ་སླབོ་གཉརེ་
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བེད་ཕོགས་མདརོ་བསྡུས་ན། བསྡུས་གྭྲ་ལོ་གསུམ་དང་། རྣམ་འགྲེལ་
ལོ་གཅྱིག ཕར་ཕྱིན་ལོ་དུྲག དབུ་མ་ལོ་གསུམ། མཛོད་ལོ་གཉྱིས། 
འདུལ་བ་ལོ་གསུམ་བཅས་ཁོན་ལོ་ངོ་ཧྲྱིལ་པ་ོབཅོ་བརྒྱད་ཡྱི ན། ལོ་རེར་
རུྒྱགས་ཞྱི བ་ལྷན་ཁང་གྱི ་སངས་འཛྱི ན་འོག་སྐབས་སོ་སོའྱི ་སླ ོབ་ཚན་
རྣམས་ལ་རོད་རུྒྱགས་དང་། བྱིས་རུྒྱགས། བླ་ོརུྒྱགས། རོམ་རུྒྱགས་
སོགས་སྒྱིག་གཞྱི ་བཞྱིན་ལག་བསར་བེད་བཞྱིན་ཡོད།   

ཁ དགའ་ལྡན་ཤར་རེ་གྭྲ་ཚང་།

 ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་དུས་གྭྲ་ཚང་འདྱིར་དགེ་འདུན་པ་
ཞལ་གྲངས་ ༡༣༣ ཡོད་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡ ནང་དགེ་
འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༦༤༦ ཡོད་པ་དེ་ཁོངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱི ་རྙོག་
དྲའྱི་རེྐན་གྱིས་ར་ོཁང་ཁང་ཚན་གྱི ་གྭྲ་གྲངས་ ༦༢༩ ལོགས་སུ་ཕེས་
པས་ད་ལྟ་དགེ་འདུན་གྲངས་ ༡༠༥༥ ཙམ་ཡོད། གྭྲ་ཚང་གྱི ་ས་ཞྱིང་
ཨེ་ཀར་ ༨༨ ཡོད་པ་ ༢༠༠༨ ལོར་ལོགས་སུ་ཕེ་སྐབས་ར་ོཁང་ཁང་
ཚན་ལ་ཨེ་ཀར་ ༢༣ ཐོབ་པ་ཕུད་གྭྲ་ཚང་ལ་ད་ཡོད་ཀྱི ་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ 
༦༥ ཡོད། གྭྲ་ཚང་གྱི ་ཁོངས་སུ་བོད་སྨན་གྱི ་སྨན་ཁང་གཅྱིག་དང་རྒྱ་
སྨན་གྱི ་སྨན་ཁང་གཅྱིག་བཅས་སྨན་ཁང་གཉྱིས་ཡོད། ད་ེམྱི ན་གྭྲ་ཚང་གྱི ་
འཛྱི ན་རྱིམ་ནྱི་ཁ་དགོ་དཀར་དམར་ནས་འདུལ་སྨད་བར་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅུ་
བདུན་ཡོད། གཞན་ཡང་འཛྱི ན་གྭྲ་དང་པ་ོནས་བཅུ་པའྱི་བར་ཡོད་པའྱི་
སླབོ་གྭྲ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དརེ་སླབོ་སྤྱི ་གཅྱིག་དང་དགེ་རན་བཅུ་དགུས་སླབོ་
ཁྱིད་བེད་ཀྱི ་ཡོད།

ག  དཔལ་ལྡན་འབས་སུྤངས་སྒ་ོམང་གྭྲ་ཚང་། 
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 དེ་ཡང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་ཆེན་པོས། རང་གྱི ་སླབོ་མ་འཕྲྱིན་
ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའྱི་བུ་ཆེན་བཞྱིའྱི་ཡ་གལ་འཇམ་དབངས་
ཆོས་རེ་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་ལྡན་པ་ཆེན་པརོ། རེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དགའ་ལྡན་
འགོག་པ་རྱི ་ལས་གཏརེ་ནས་བཞེས་པའྱི་གཏརེ་དུང་ཁད་འཕགས་ཕག་
གྱིས་གནང་ནས་དགོན་པ་ཞྱིག་ཐོབ་དང་མ་ལས་བུ་དགའ་བ་འོང་ཞེས་
ལུང་བསན་མཛད་པ་ལྟར། འཇམ་དབངས་ཆོས་རེས་བདོ་རབ་བུང་ ༧ 
མེ་སེྤལ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༤༡༦ ལོར་བཤད་སུྒབ་ཀྱི ་ཆུ་ཀུླང་འབུམ་ཕྲག་གཅྱིག་
ཏུ་འཁྱིལ་བའྱི ་གདན་ས་དཔལ་ལྡན་འབས་དཀར་སུྤངས་པ་འདྱི ་ཉྱིད་
ཕག་བཏབ་པར་མཛད། ད་ེནས་རྱིང་པརོ་མ་ལོན་པར་གྭྲ་ཚོགས་མང་
དུ་འཕེལ་སྐབས་རེ་འཇམ་དབངས་ཆོས་རེ་ཉྱིད་སྤྱི ་བླ་མཁན་པོའྱི ་ཚུལ་
ད་ུབཞུགས་ནས། དུྲང་གྲགས་པ་རྱིན་ཆེན་དང་། མཁས་མཆོག་ལེགས་
ལྡན་ལ་སོགས་པ་འཆད་ཉན་སླབོ་དཔནོ་བདུན་བསྐསོ་པ་ལས། དང་པ་ོ
བཀྱིས་སྒ་ོམང་གྭྲ་ཚང་དང་། དེ་ནས་བླ་ོགསལ་བེ་བའྱི་གླྱིང་ལ་སོགས་
པའྱི་གྭྲ་ཚང་བདནུ་རྱིམ་པར་ཆགས། གྭྲ་ཚང་འདྱིར་དུྲང་གྲགས་པ་རྱིན་
ཆེན་དང་། མཁས་མཆོག་སྒ་ལེབ་སག་ལེབ། ཀུན་མཁེན་ཆོས་འབུང་
ཡབ་སས་དང་། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ། གུང་ཐང་
བསན་པའྱི་སོྒན་མེ་ལ་སོགས་པའྱི་མཁས་གུྲབ་མང་བ་ོབོན་ཏེ། སདོ་ལ་
དྭགས་ནས་སྨད་རྒྱ་སོག་གྱི ་ཡུལ་གུྲའྱི ་བར་གྭྲ་ཚང་འདྱི ་ཉྱིད་ཀྱི ་ཆོས་
བརུྒྱད་འཛྱི ན་པའྱི་དགོན་སྡ་ེསངོ་ཕྲག་བརལ་བ་བུང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༨ 
ལོར་རྒྱལ་བའྱི ་མཛད་ཆེན་སྐབས་སྒ་ོམང་གྭྲ་ཚང་རང་ལ་དགེ་འདུན་
ཞལ་གྲངས་ ༥༠༠༠ སྐརོ་འདུས་པར་གྲགས། ༡༩༥༩ ལོར་དུས་
འགུར་བུང་རེས་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་
ཀུན་སྙམོས་ཉྱི་མ་ལྟ་བུའྱི་ཐུགས་རེས་སྦག་སར་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི ་
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ཆོས་སྒར་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་སྐབས་གྭྲ་ཚང་འདྱིར་དགེ་འདུན་
ཞལ་གྲངས་ ༡༠༠ སྐརོ་ལས་བསྡུ་མ་ཐུབ་ཅྱིང་། ས་གནས་དརེ་ཚ་བ་
ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ས་ཆུ་མ་འཕྲདོ་པ་དང་གསར་ཞུགས་མེད་རེྐན། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༦༩ ལོར་ཆོས་སྒར་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་སྤ་ོསྐབས་དགེ་འདུན་
ཞལ་གྲངས་ ༦༠ ལས་མེད་ཀང་། རྱིམ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཁོངས་དང་། 
ལ་དྭགས་མོན་སོགས་ཧྱི ་མ་ལའྱི ་རྱི ་བརུྒྱད་བཅས་ནས་གསར་ཞུགས་
སླབོ་གཉརེ་བ་རྱིམ་འབོར་རེས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༣༠༠ བུང་། 
ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༠ རེས་ཙམ་ནས་བདོ་ནང་དང་སོག་ཡུལ་སོགས་གཙོ་བས་
པའྱི ་རང་ཁོངས་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་འབོར་སབས། དེང་སྐབས་གྭྲ་
ཚང་འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་བདོ་རྱིགས་དགེ་འདུན་པའྱི་གྲངས་ཆྱི ག་སངོ་དུྲག་
བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་དང་། ལ་དྭགས་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། 
མོན་རྱིགས་དགེ་འདུན་པ་དུྲག་ཅུ་ཙམ། སོག་རྱིགས་དགེ་འདུན་པ་ཉྱིས་
བརྒྱ་ལྷག འབུག་རྱི གས་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་ཙམ། བལ་རྱི གས་དགེ་
འདུན་པ་བཅུ་གཅྱིག རུ་སོག་རྱིགས་ཀྱི ་དགེ་འདུན་པ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ། 
ནང་སོག་དགེ་འདུན་པ་བཞྱི ། ཀོ་རྱི ་ཡའྱི་དགེ་འདུན་པ་གཅྱིག ཨྱི ན་
ཏོའུ་ནེ་ཤྱི ་ཡའྱི ་དགེ་འདུན་གཅྱིག ཁུ་ནུ་བའྱི ་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་
གཅྱིག པྱི་ཏྱི་བའྱི་དགེ་འདནུ་གཅྱིག་བཅས་ཁོན་བསྡམོས་ད་ཡོད་ཀྱི ་དགེ་
འདུན་པའྱི་ཞལ་གྲངས་ ༢༣༥༤ ཙམ་བཞུགས་མུས་ཡྱི ན།  

  ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་དེར་
དབྱིན་ཡྱི ག་དང་། བོད་ཡྱི ག་སོགས་འཛྱི ན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་བར་དང་། 
བསྡུས་གྭྲ་བླ་ོརྟགས་སོགས་ཀྱི ་སླབོ་ཚན་ཡང་ཡོད། སླབོ་གྭྲའྱི ་གུང་སེང་
རྱི ང་མོན་གྷོ་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་གྱི ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོྤད་
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དང་། བདོ་ཡྱི ག་སྙན་སུམ་ཡྱི ག་གཟུགས་སོགས་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་ཞབས་
འདགེས་གང་ཐུབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གཞན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་
བཞེངས་ལེགས་གུྲབ་ཀྱི ་མཛད་སྒརོ་ྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། མངའ་སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན། རང་གཞུང་བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ། གཞན་ཡང་འབལེ་ཡོད་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་གདན་ཞུ་དང་འབལེ། 
ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་དང་། ཚེས་ ༧ 
ཉྱིན་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩ ཐོག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་སྒ་ོའབེད་མཛད་ཅྱིང་། གསུང་ཆོས་ལ་ར་ཤེས་
ཊཱྱི ཀ་ཆེན་གྱི ་བཀའ་ཁྱིད་གནང་བ་སོགས་བཀའ་དྲྱིན་བླ་མེད་བསྐྱངས། 

ང  འབས་སུྤངས་བླ་ོགསལ་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་གྱི ་ལོ་རུྒྱས།

 འབས་སུྤངས་བླ་ོགསལ་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་བོད་ནང་དུས་འགུར་མ་
བུང་གོང་གྭྲ་གྲངས་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ཏེ་འཆད་ཉན་ཤྱི ན་ཏུ་རྒྱས་ཤྱི ང་
འཇམ་མགོན་བླ་མའྱི་བསན་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་འདྱི་ཉྱིད་གསལ་བར་བེད་པའྱི་
ཆོས་ཀྱི ་བསྱི་གནས་ཆེན་པོ་ལ་འདྱི་ཉྱིད་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་མ་བུང་བའྱི ་
ཚོད་དུ་ཡོད་མོད། ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་དུ་མྱི ་བཟད་དུས་འགུར་བུང་རེས་
ྋརྒྱལ་བ་དོན་གྱི ་བདག་པོའྱི ་ཆྱི བས་རེས་སྔ་ཕྱིར་གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི ་
དགེ་འདུན་པ་ ༢༠༠ ལྷག་ཕབེས་ཏེ་སྦག་ས་ཆོས་སྒར་སོགས་སུ་འཆད་
ཉན་གྱི ་སྒ ོ་མོ་སླར་ཡང་ཕེས་བ་སོགས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི ་ཡུལ་དུ་
རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་སྤལེ་བ་ལ་ཡང་བས་རེས་ཆེན་པ་ོབཞག་ཡོད། 

  ༡༩༦༩ ལོར་མོན་གྷོ་འདོད་རུ་གླྱིང་དུ་འབས་སུྤངས་ཆགས་
སྐབས་གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་དུ་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་
དང་། རྱིམ་བཞྱིན་བོད་ཕྱི ་ནང་གཉྱིས་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡྱི ་རྱི ་རུྒྱད་སོགས་
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ནས་གྭྲ་རུྒྱན་ཕེབས་ཏེ་ད་ལྟའྱི ་ཆར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༢༥༠༠ 
ལྷག་ཙམ་གྱིས་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་བའྱི ་བསན་པ་སྤ ེལ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལོ་ཆུང་བ་དག་ལ་སླབོ་གྭྲ་ལོགས་སུ་
བཙུགས་ཏ་ེདངེ་རབས་རྱིག་གནས་སོགས་ལ་སྦང་བའྱི་གོ་སྐབས་བསུྐན་
ཞྱིང་། འཛྱི ན་ཁང་དང་སླབོ་དགེ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི ་ཐད་མཐུན་རེྐན་ཧ་
ཅང་འཛོམས་པ་ོཡོད། 

  ༢༠༠༧ ལོར་འདུ་ཁང་གསར་པ་ལེགས་འགུྲབ་བུང་བའྱི་མཛད་
སྒརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། རང་གཞུང་བཀའ་
བླནོ་ཁྱི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་གྱི ་གནད་ཡོད་དཔོན་རྱི གས་མང་པོ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་སོགས་བཀའ་དྲྱིན་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བ་བསྩལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཅ བད་ེཡངས་གྭྲ་ཚང་།

 མད་ོསྔགས་བཤད་སུྒབ་ཟུང་ད་ུའབལེ་བའྱི་གྭྲ་ཚང་ཆེན་པ་ོབད་ེཡངས་ནྱི་
རེ་འཇམ་དབངས་ཆོས་རེའྱི་ཐུགས་སས་ལྕགོ་པ་བང་ཆུབ་དཔལ་ལྡན་པ་
ཆེན་པོས་ཐོག་མར་ཕག་བཏབ་ཅྱིང་། དགོན་པའྱི ་སུང་མའྱི ་གཙོ་བོ་
འཕྲྱིན་ལས་རྒྱལ་པོའྱི ་རྟནེ་བཅས་བཞེངས་བསུྐན་མཛད་དེ་དཔལ་ལྡན་
འབས་སུྤངས་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མྱི ན་པའྱི ་བཀའ་སུང་ཆོས་སོྐྱང་གྲགས་ལྡན་
གྱི ་རྟེན་གནས་ལྟ་བུར་གུར་ཏེ་གྭྲ་ཚང་རང་དུ་ཆོས་སོྐྱང་གྱི ་གསོལ་
མཆོད་རྒྱ་ཆེར་ཆེད་འཛུགས་བསྐྱངས། དེ་ནས་བཟུང་སེྐྱས་ཆེན་རྱིམ་
བོན་གྱིས་གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་བསྐྱངས་ཏེ་རེ་ཡབ་སས་ཀྱི ་གཞུང་ལ་སླབོ་
གཉརེ་གཙོ་བ་ོབས་ཏེ་འགྲན་ཟླ་བལ་བའྱི་མཁས་པ་མང་དུ་བུང་བ་དང་། 
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ྋགོང་ས་ྋལྔ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་ཕར་འདུལ་མཛོད་
བཅས་ཀྱི ་གཞུང་ཆེན་པོ་ཡྱི ག་ཆར་གཙོ་བཟུང་བས་ཤྱི ང་། དེ་དག་གྱི ་
སངེ་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔར་གསན་བསམ་སླབོ་གཉརེ་མཐར་
ཕྱིན་མཛད་དེ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་སོགས་ཀྱི ་དམ་འཇོག་མཚན་
བཞེས་མཛད་ཚུལ་གདན་ས་སྤྱི ་མཚུངས་སུ་ཡོད་ཅྱིང་། སྔགས་ལ་
མཚོན་ནའང་། ཀུན་རྱིགས་སོགས་ཀྱི ་སུྒབ་མཆོད་དང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་
ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི ་སངས་རྒྱས་སྨན་བླའྱི ་སུྒབ་མཆོད་བཅས་རྐང་
འཛྱི ན་གྱིས་ཕག་བཞེས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཁད་ཆོས་ངོ་མཚར་དང་
ལྡན་པ་ད་ེལྟར་ཡྱི ན།

  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ད་ུདསུ་འགུར་མྱི ་བཟད་པ་བུང་སྐབས་
བདེ་ཡངས་གྭྲ་ཚང་གྱི ་མཁན་ལས་སྨསོ་ཅྱི ་དགེ་འདུན་ཡང་རེ་ཟུང་མ་
གཏགོས་ཕྱི ་ཡུལ་དུ་བཙན་བོལ་དུ་ཕབེས་མ་ཐུབ་པའྱི་རེྐན་གྱིས་ད་བར་
རྒྱ་གར་ས་ཐོག་བེས་འབོར་བད་ེཡངས་གྭྲ་ཚང་བསྐྱར་འཛུགས་མ་ཐུབ་
པར་ནར་འགངས་སུ་ལུས་པ་དང་། གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱི ན་པའྱི ་མདོ་སྔགས་བཤད་སུྒབ་ཀྱི ་ཕག་སོལ་བཟང་པོ་ཉམས་མེད་
རུྒྱན་འཛྱི ན་ཞུ་ཆེད་གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་སྐུ་ངོ་ཐུབ་བསན་དངོས་གུྲབ་
མཆོག་ནས་བདེ་ཡངས་གྭྲ་ཚང་བསྐྱར་འཛུགས་གནང་རུྒྱར་ཐུགས་
འགན་བཞེས་ཏེ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བདེ་ཡངས་
གྭྲ་ཚང་བསྐྱར་གསོའྱི ་སྙན་སེང་ཞུ་སྐབས་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་དགེས་
ཉམས་ཆེན་པོས་བདེ་ཡངས་གྭྲ་ཚང་ད་ལམ་བསྐྱར་གསོ་བེད་རུྒྱ་གལ་
ཆེན་ཡྱི ན་པའྱི ་བཀའ་སླབོ་སྤྱི ་ཕེབས་བུང་བ་དང་། གནས་ཆུང་ཆོས་
རྒྱལ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཀང་ངོས་ཀྱི ་གཙུག་རྒྱན་ྋངག་གྱི ་དབང་པ་ོབླ་ོ
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བཟང་རྒྱ་མཚོའྱི་ཐུགས་དམ་སྨྱིན་པས། དཔལ་ལྡན་འབས་དཀར་སུྤངས་
བའྱི་གཙུག་ལག་དང་པའོྱི་འད་ུཁང་གསར་རྒྱག་སླད་ངོས་ཀྱི ་རྟནེ་གཞྱིས་
འཁུར་དུ་བགྱིས་པ་འདྱི་ལ་མཁན་སླབོ་ཡོངས་ནས་མདུད་པ་གཅྱིག་ཏུ་
འཁུར་གྱི ་བ་བའྱི་དསུ་ལ་བབ་ལགས། ཞེས་ར་ོརེའྱི་བཀའ་ལུང་དགོངས་
པ་རེ་མཐུན་བུང་པ་ལྟར། གནས་ཆུང་སྐུ་རྟནེ་མཆོག་གྱི ་དབུ་འཁྱིད་
ལམ་སནོ་འོག་བདེ་ཡངས་གྭྲ་ཚང་གྱི ་བླ་སུྤལ་གྭྲ་འོར་མཁན་ཆེན་ཆོས་
སྐྱབས་པའྱི་སེྐྱ་སུྤལ་བསན་འཛྱི ན་ཆོས་སྐྱབས་བཟང་པ་ོརྱི ན་པ་ོཆེ་དང་། 
དྭང་ཟུར་དབང་གྲགས་ཐུབ་བསན། འབས་རྒྱས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཤཱཀ་
བཅས་ཀྱིས་ཁུར་བླངས་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་འདྱི་ག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རུ་གླྱིང་དཔལ་ལྡན་འབས་སུྤངས་ཆོས་སྒར་ས་
གནས་སུ་དཔལ་ལྡན་བད་ེཡངས་གྭྲ་ཚང་གྱི ་གཙུག་ལག་ཁང་དགེ་འདནུ་
བཞུགས་ཤག་དང་བཅས་པ་བཞེངས་བསུྐན་དབུ་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་། 
༢༠༠༨ ལོར་གཙུག་ལག་ཁང་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པ་ལེགས་པར་གུྲབ་ས་ེ 
༢༠༠༨།༡།༡༦ གཟའ་སྐར་ཤྱི ན་ཏུ་དགེ་བའྱི་ཉྱིན་མོར་ཇྱི ་ལྟར་སྔནོ་ནས་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དབུ་འབེད་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས་ཏེ་གཙུག་ལག་
ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་
འབེབས་རབ་གནས་དང་འབེལ་མདོ་སྔགས་བཤད་སུྒབ་འཁོར་ལོ་
གསུམ་གྱི ་བ་བས་རྒྱལ་བསན་རྱིན་པ་ོཆེ་འཛྱི ན་སོྐྱང་སྤལེ་གསུམ་གྱི ་ཆོས་
ཀྱི ་བསྱི་གནས་སུ་ཇྱི ་སྱིད་སྱིད་མཐར་གནས་པའྱི ་ཐུགས་སྨནོ་མཚམས་
སོྦར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དགེ་འདུན་གསར་
ཞུགས་ཐོག་ཆོས་སོྤད་རྣམ་བཅུའྱི་བ་བ་མཛད་བཞྱིན་ཡོད།
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ཆ   བཙུན་དགོན་བང་ཆུབ་ཆོས་གླྱིང་།  

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་ྋགོང་ས་མཆོག་མོན་གྷ་ོརུ་ཆྱི བས་བསུྒར་བཀའ་
དྲྱིན་སོྐྱང་སྐབས་དམྱི གས་ཀྱིས་བཀའ་གསུང་གནང་ས།ེ སྤྱིར་བུད་མེད་
རབ་བུང་བ་རྣམས་ལ་སྡདོ་གནས་བཙུན་དགོན་རེ་མཁོ་གལ་ཆེ་བ་དང་། 
ལྷག་པར་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་མྱི ་འབོར་ཆེ་ཤོས་ཡྱི ན་པས་བཙུན་མ་རེ་
ཟུང་ཡོད་པ་ཚོར་ཆོས་ལུགས་རྱི ས་མེད་འཛུལ་ཞུགས་བེད་ཆོག་པའྱི ་
བཙུན་དགོན་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བ་རུྒྱའྱི་ཐུགས་འདུན་བཏོན་པ་ལྟར། 
བཙུན་དགོན་འདེབས་ཡུལ་གྱི ་ས་ཁ་དང་། འགྲོ་གྲོན་ཐོབ་ཁ་ཟུར་
གསལ་ཧྱིན་སྒརོ་ ༢༨༦༦༠༥།༠༠ ཐོབ་པའྱི་འཆར་རྱིས་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་
ཚང་དང་། ཆོས་དནོ་ལྷན་ཁང་། འཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ལྕམ་སྐུ་ལེྭ་
གར་བཅས་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས། རས་གསོ་ཁང་གྱི ་འགོ་འཛྱི ན་བླ་ོབཟང་
དཔལ་འབོར་ལགས་ཀྱིས་ཨར་ལས་ཀྱི ་འགན་འཁུར་བཞེས་ནས་
ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེ་ལྟར་བཙུན་དགོན་འདྱིའྱི ་འདུ་ཁང་དང་། 
སྡདོ་ཤག མད་ོསུྦག་གཉྱིས་གསར་བཞེངས་ལེགས་གུྲབ་བུང་ཞྱིང་། 

  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་
བཙུན་དགོན་འདྱིའྱི ་འདུ་ཁང་གསར་པ་སྒོ་འབེད་དང་རབ་གནས་
མཛད། བཙུན་མ་གྲངས་ ༡༩ གསར་ཞུགས་བས། ཕྱིས་སུ་བཙུན་མ་
གསར་ཞུགས་ཚོའྱི ་སྡདོ་ཤག་ཆེད་རན་གསོའྱི ་སྡདོ་ཁང་སྒ་ོརྟགས་ཨང་
བཅུ་གཉྱིས་པར་བཟ་ོབཅོས་ཀྱིས་གཏན་འཇགས་ཐོག་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༢༩ བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཆོས་འཁོར་དུས་ཆེན་དང་སབས་
བསུན་བཙུན་དགོན་འདྱི་ཉྱིད་དབུ་བརྙེས་པ་ཡྱི ན། ཡྱི ན་ནའང་བཙུན་
དགོན་འདྱི ་ཉྱིད་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི ་དགོན་པ་རང་དུ་བཙུན་མ་
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གྲངས་བཅད་ཡོད་པས། བཙུན་མ་གསར་དུ་འབོར་ན་ཡང་དགོན་པའྱི་
སྒྱིག་ཁོངས་སུ་ཚུད་མྱི ་ཐུབ་པས་བཙུན་གསར་ཚོ་བཞུགས་ཁང་དང་
མཆོད་ཆས་སོགས་ཀྱི ་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞྱི ན་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་རང་གཞུང་ལ་རེ་བསྐུལ་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཙུན་མའྱི་སྡདོ་ཤག་
གསར་རྒྱག་ཆེད་རས་གསོ་ཁང་གྱི ་ས་ཁོན་འཆར་ཕུལ་བཞྱིན་བོགས་
མར་གསོལ་རས་ཐོབ་ཡོད། 

  ད་ལྟའྱི ་ཆར་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་གྱི ་བཙུན་མ་བོད་ནས་
འབོར་བ་བརྒྱ་དང་བཞྱི ་བཅུ། གཞྱིས་ཁོངས་ནས་བཅུ། ལ་དྭགས་ནས་
ཉརེ་ལྔ། ཁུ་ནུ་སྤྱི་ཏྱིའྱི ་ཁུངས་ནས་བཅུ། མོན་ཡུལ་ནས་བཅུ་བཞྱི ། 
འབུག་ཡུལ་ནས་བདུན། བལ་ཡུལ་ནས་བདུན། ཐེ་ཝན་ནས་ལྔ། ཉྱི་
ཧོང་ནས་གཅྱིག་བཅས་ཁོན་བསྡམོས་གྲངས་ ༢༡༩ ལྷག་གྱིས་སླབོ་
གཉརེ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

ཇ དཔལ་ས་སྐྱའྱི་ཆོས་སྒར་བརེ་ཆེན་མད་ོསྔགས་ཆོས་གླྱིང་།  

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བདོ་ཀྱི ་བསན་སྱིད་ར་གཏརོ་བཏང་
རེས་ྋགོང་ས་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པ་ོམཆོག་གྱིས་དགོངས་གཞྱི ་དགོས་པ་བླ་
ན་མེད་པ་ལྟར། རང་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཆོས་ལུགས་ཁག་
བཞྱི ་ནས་དགེ་འདུན་ཆྱི ག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བསན་པའྱི ་མེ་རོ་སླར་
གསོ་ཕྱིར་སྦག་ས་ཆོས་སྒར་ཆེད་འཛུགས་བསྐྱངས་པའྱི ་ནང་ཚན་དུ་
དཔལ་ས་སྐྱའྱི་ཆོས་ཚོགས་འདྱི་ཡང་ཚུགས་པ་རེད། ད་བར་དགོན་པའྱི་
གནས་སངས་ཀང་སྦག་ས་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༠།༨ པའྱི་ནང་ལྷ་ོགཞྱིས་
ཁག་ལྔའྱི ་ནང་ཚན་མོན་གྷོ་འདོད་རུ་གླྱིང་འདྱིར་རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་
འབལེ་ལམ་སནོ་བཞྱིན་གནས་སྤསོ་བས་ཏ།ེ འབས་སྒ་ོབླ་ོགཉྱིས་དང་ས་



165མོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ ་གིླང་གཞིས་ཆགས།

སྐྱ་གྭྲ་ཚང་བཅས་གཞྱིས་གྲོང་དུྲག་པའྱི ་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཆོས་སྒར་བཏབ་
ནས་བཤད་སུྒབ་འཛྱི ན་སོྐྱང་སྤལེ་གསུམ་ལ་གཞོལ་བཞྱིན་གནས་ཡོད། 
མདོ་སྔགས་ཀྱི ་ཉམས་བཞེས་སྔར་ཡོད་ནས་ཕག་ལེན་འཁེལ་ཐུབ་པ་ལ་
གཞྱི ་གསུམ་ཡར་ངོ་མར་ངོའྱི ་གསོ་སོྦང་དང་སྨན་ཆོག གནས་ཆོག་
རྒྱས་པ། ཀུན་རྱིག་བསྙནེ་རྒྱས་ཆེན་མོ། ལམ་འབས་བླ་མཆོད། ནཱ་རཱོ་
མཁའ་སོྤད་ར་ོརེ་རྣལ་འབོར་མ། དཔལ་ཀེ་ར་ོརེ། ཚེ་དཔག་ལྷ་དགུའྱི་
ཆོ་ག སོྒལ་དཀར་ཆོ་ག མྱི ་འཁུགས་མའྱི་ཆོ་ག སོྒལ་མའྱི་མཌལ་བཞྱི ་
ཆོག འཇྱིགས་བེད་དུྲག་བཅུའྱི་གཏོར་བཟོླག སོྒལ་མ་གཡུལ་མདསོ། 
ཚེ་ཆོག རྣམ་རྒྱལ་སངོ་མཆོད། ས་པཎ་བླ་མཆོད་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་
རུལ་ཚོན་ལ་བརྟེེན་པའྱི་སུྒབ་མཆོད་ཚུགས་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཁར་དཔལ་
གུར་ཞལ་ལྕམ་གསུམ་གྱི ་བསྐང་བ། བཤགས་པ་དང་བཟོླག་པ་བཅས་
ཆག་མེད་ཚུགས་བཞྱིན་ཡོད། དེ་རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་བའྱི ་མཐུན་རེྐན་ནྱི་
ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་མ་འོངས་བོད་ལྗངོས་བསན་སྱིད་གཉྱིས་ལ་སྨན་
པའྱི་ཕྱི ་ནང་གང་སར་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཕོགས་སྐརོ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོ
ཉྱི་མ་ཀུན་སྙམོས་ལྟ་བུར་གཟྱིགས་སོྐྱང་གནང་དནོ་བཞྱིན། རང་གཞུང་
བཀའ་ཤག་དང་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙན་འབུལ་
རོགས་བསྐུལ་ཞུ་དོན་བཞྱི ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱི ་
ཡོངས་ལ་རོགས་ཕན་གང་ལེགས་གནང་དོན་སྤྱི ་མཚུངས་ལྟར་ས་ཞྱིང་
དང་། སྡདོ་ཤག སྒ་ོཕུགས་རོྨས་གླང་དང་མ་ཧེ་བཅས་མཐུན་རེྐན་གང་
འཚམས་ལྡང་ངེས་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་འདྱི་གའྱི་བཤད་གྭྲའྱི ་
མཁན་པ་ོའཇམ་དབངས་བསན་འཛྱི ན་མཆོག་ྋགོང་མ་བདག་ཁྱི་ར་ོརེ་
འཆང་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་འདྱིར་ཕེབས་ཏེ་བཤད་གྭྲ་དབུ་
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འཛུགས་གནང་ནས་དེང་སྐབས་བཤད་གྭྲ་འཛྱི ན་གྭྲ་ཁག་གསུམ་ཡོད། 
བཤད་གྭྲ་འཛྱི ན་རྱིམ་མཐོ་བ་རྣམས་ད་བར་ལོ་འཁོར་བཅུ་བཞྱིའྱི ་རྱི ང་
གཞུང་ཆེན་གྲགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཕལ་ཆེར་ལ་ཐོས་བསམ་སླབོ་གཉརེ་
འབད་བརོན་ལྷདོ་མེད་བས་འབས་སུ། དེང་སྐབས་སླབོ་དཔནོ་གྱི ་ཕག་
འཁེར་ཐོན་པ་བཅོ་ལྔ་དང་འཛྱི ན་རྱི མ་འབྱིང་བའྱི ་ནང་སླབོ་གཉརེ་བ་
གྲངས་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་ཆེན་སོྤད་འཇུག་ཆེན་མོ། 
དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་། ཚད་མ་རྱིག་གཏརེ། བསྡུས་གྭྲ། བཤེས་སྤྱིངས། 
ཐྱིག་རུལ་ཚོན། དུང་རྒྱ་གླྱིང་། དབངས་རོལ། སུམ་རྟགས་གཉྱིས། 
དག་ཡྱི ག གཏོར་བཟོ་དཀར་རྒྱན་དང་དེ་བཞྱིན་དབྱིན་ཡྱི ག་ཀང་སླབོ་
སོྦང་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི ་ཆར་དགོན་པ་འདྱིར་སླབོ་གཉེར་བ་
གྲངས་ ༡༨༦ ཙམ་གྱིས་སླབོ་གཉརེ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

ཉ  རྭ་སདོ་གྭྲ་ཚང་། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་དུ་དུས་འགུར་བུང་སྐབས་ྋགོང་ས་མཆོག་
ཕེབས་རེས་སུ་བསྙགེས་ཏེ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་བའྱི ་རང་
ཁོངས་དགེ་འདུན་པའྱི་ཞལ་གྲངས་ཉུང་བར་བརྟནེ། འབས་བླ་ོགླྱིང་གྭྲ་
ཚང་དང་ལྷན་དུ་ཚོགས་ཆོས་གཉྱིས་ཀར་མཉམ་ཞུགས་བས་ཤྱི ང་ལོ་
མང་རྱིང་མཐུན་སོྦར་གང་ཅྱིར་མཉམ་སེྦྲལ་འཚོ་གཟྱིགས་བུང་ནའང་། 
ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་མཁན་པ་ོཆུ་དབར་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་། བག་གཡབ་
བླ་ོལྡན་ཤེས་རབ་རྱི ན་པ་ོཆེས་དབུས་མཁན་པ་ོདགེ་བཤེས་རྣམས་དང་། 
གཞན་ཡང་ར་ས་རྭ་སོད་སླར་གསོའྱི ་ཚོགས་ཆུང་བཅས་ཀྱིས་རང་
གཞུང་དང་བླ་ོགླྱིང་གྭྲ་ཚང་གཉྱིས་ལ་སྙན་ཞུ་རྱིམ་པར་ཞུས་རེས་དཔལ་
ལྡན་འབས་སུྤངས་ཀྱི ་ཆོས་སྒར་དུ་རྭ་སདོ་གྭྲ་ཚང་ཟུར་དུ་སླར་གསོ་བུང་། 
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༡༩༨༧ ལོར་ཚོགས་སྡ་ེསྤྱིའྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་ལྟར་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི ་མངའ་སྡ་ེ
ཀར་ལྭ་རོྫང་དུ་ཁྱིམས་མཐུན་དེབ་སེྐྱལ་བས། ༡༩༨༣ ལོར་གྭྲ་ཚང་
ཚུགས་ཐུབ་པ་ནས་རྱིམ་གྱིས་འཕལེ་རྒྱས་སུ་སོང་བར་མ་ཟད། ༡༩༨༦ 
ལོ་ནས་ ༢༠༠༨ བར་ཚོགས་ཁང་ཆུང་ཆུང་དའེྱི ་ནང་ྋགོང་ས་མཆོག་
ཞབས་སོར་ཐེངས་བརྒྱད་ཙམ་བཀོད་ཡོད། དེང་སྐབས་སླབོ་གཉརེ་
གནང་མཁན་དགེ་འདུན་ནྱི་ལ་དྭགས་དང་། མོན་པ། འབུག་ཡུལ། ཨ་
རྱི ་བཅས་ནས་ཡོང་བ་དང་། རན་གྲས་མང་ཆེ་བ་ནྱི་བོད་རྱི གས་ཡྱི ན་
ཞྱིང་གྲངས་ཡང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱིས་གྭྲ་ཚང་གྱི ་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱི ན་པའྱི་ཆོས་སོྤད་དང་གཞུང་ཆེན་ཁག་རུྒྱན་འཛྱི ན་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

ཏ  སྔ་འགུར་རརོ་བག་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་།

 དེ་ཡང་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱི ་གོང་རོལ་ཏུ་ྋརེ་ཞབས་དུྲང་མཐུ་
སབོས་གྲགས་པས་རང་གྱི ་ཡུམ་གྱི ་དགོངས་རོྫགས་སུ། རརོ་བག་རྱིག་
འཛྱི ན་པད་འཕྲྱིན་གྱིས་དབུས་མཆོད་གནས་མང་པོ་བཀུར་ཏེ་ཐུགས་
གཏེར་མཛོད་སྔའྱི ་སོལ་འཛྱི ན་པ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་འདྱི་
ཉྱིད་ཕག་འདབེས་མཛད། འདྱི་ལ་ལོ་ངོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གྱི ་ལོ་རུྒྱས་ཡོད་
པ་དང་། ར་ཆེའྱི་རྱི ན་བལ་གྱི ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟནེ་སོགས་མང་པ་ོཡོད། 
འོན་ཀང་རྒྱ་དམར་གྱིས་གཏརོ་སོྐྱན་བཏང་ས་ེད་ལྟ་མྱི ང་ཙམ་ལས་ལྷག་
མེད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་དུ་སྐྱབས་
རེ་རེ་སུྤལ་རྱི ན་པོ་ཆེས་ཐུགས་འགན་ཆེ་བཞེས་འོག་གཙུག་ལག་ཁང་
ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གསར་བཞེངས་གནང་། འདུ་ཁང་ཆུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་
པར་དབར་ཁའྱི ་སྐབས་ཆར་ཆུའྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརྟེན་ཕྱི ་ལོ 
༢༠༠༧ ལོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་འདོད་རུ་གླྱིང་དུ་ཆྱི བས་
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བསུྒར་བསྐྱངས་ཏེ་འདྱིར་ྋཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་སྙན་འབུལ་ཞུས་
པར་ཐུགས་དགེས་བརེའྱི་ངང་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་བཞྱིན་དངེ་སྐབས་སུ་
གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་བེད་
བཞྱིན་ཡོད། ད་ཡོད་དགེ་འདུན་པ་ནྱི་སག་ལུང་རེ་སུྤལ་རྱི ན་པོ་ཆེས་
དབུས་ཁོན་བསྡམོས་ཞལ་གྲངས་ ༤༥ ཙམ་ཡོད།

ཐ སདོ་སུྤ་ཧྲངེ་བཤད་འཕལེ་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་།

 གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་མང་ཚོགས་
ཀྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ས་ེགསར་བཞེངས་ཞུས་པ་དང་། སྔ་ཕྱིར་དགོན་
པའྱི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཕག་ལས་
མང་པོ་གནང་བ་དང་རང་དགོན་གྱི ་དུས་མཆོད་ཁག་ཆད་མེད་ཚུགས་
བཞྱིན་ཡོད། སླབོ་གཉརེ་གཙོ་བོ་སྔགས་ཕོགས་ཀྱི ་རུྒྱད་སྡ་ེབཞྱི ་དང་། 
ཐུན་མོང་རྱིག་གནས་བར་སོྤད་སུམ་རྟགས། སྙན་རྱིས། དེང་དུས་ཀྱི ་
ཤེས་ཡོན་དབྱིན་ཇྱི ་སོགས་ལ་སླབོ་གཉརེ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་དགོན་
པ་འདྱིར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༢༥ ལྷག་ཡོད།

ད མཐོ་ལྡྱིང་པདྨའྱི་ཚལ་གྭྲ་ཚང་།

 གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི་མྱི ་ལོ་ཆྱི ག་སངོ་སྔནོ་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ལྷ་བླ་མ་བང་ཆུབ་
འོད་ཀྱི ་བཞེད་པ་ལྟར་ལོ་ཆེན་རྱི ན་ཆེན་བཟང་པོས་ཕག་བཏབ་པ་དང་
ཇོ་བོ་རེ་གདན་འདྲནེ་པར་མཛད། ཕྱིས་སུ་སེར་བེས་གྭྲ་ཚང་ཁོངས་
ནས་མཁན་པོ་ཕེབས་ཏེ་གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི ་གནང་སྒ་ོཁག་སོྐྱང་བར་
མཛད་ཅྱིང་སྐབས་ད་ེདུས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༢༠༠ ནས་ ༣༠༠ 
བར་ཡོད། ༡༩༥༠ ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་པ་
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དང་། ༡༩༥༨ ལོར་བདོ་དུ་དུས་འགུར་མྱི ་བཟད་པ་བུང་ས་ེརང་བཙན་
ཤོར་རེས་དགེ་འདུན་ ༦༠ ཙམ་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་བ་ལྟར་ཁོང་རྣམ་
པས ་ བེས ་འབོར ་བ ་སྤྱི ་མཚུངས ་ ལྟར ་ལམ་ལས་གནང ་ཞྱི ང ་ ། 
༡༩༦༦།༡༡།༢༥ ཉྱིན་འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོར། གཞྱིས་སྒར་
ལྔ་པར་ས་གཞྱི ་བྱིན་རླབས་དང་འབེལ་ད་ལྟའྱི ་ཚོགས་ཁང་འདྱི་གསར་
རྒྱག་མཛད་ད་ེདགོན་པ་བསྐྱར་གསོ་བེད་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། དངེ་སྐབས་
སྔར་གྱི ་དུས་མཆོད་དང་གཞྱི ་གསུམ་ཆོ་ག་བཅས་བསྐྱར་གསོ་བས་ཤྱིང་
སེར་བེས་ནས་བསྐསོ་པའྱི་མཁན་པ་ོགཅྱིག་དང་སྔར་གྱི ་དགེ་འདུན་ཐོག་
གསར་ཞུགས་དགེ་འདུན་གྲངས་ ༡༨ བཅས་ཡོད།  

༡༣༽  སྗོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གྱི་སྐྗོར། 

༡། སླབོ་གྭྲའྱི་སྐརོ།

 ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེ་ཁོ་ནར་བརྟནེ་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གྱི ་གཟྱིགས་རྟོག་འོག་སླབོ་གྭྲ་གསར་འཛུགས་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ད་ཆ་གཞྱིས་གྲོང་གསུམ་པ་རུ་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཅན་
གྱི ་སླབོ་གྭྲ་གཅྱིག་དང་། དགའ་ལྡན་གྱི ་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་འཛྱི ན་གྭྲ་ལྔ་པ་ཅན་གྱི ་
སླབོ་གྭྲ་གཅྱིག གཞྱིས་གྲོང་དུྲག་པ་རུ་འཛྱི ན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་ཅན་གྱི ་སླབོ་གྭྲ་
གཅྱིག འབས་སུྤངས་བླ་ོགླྱིང་དུ་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅུ་པ་ཅན་གྱི ་སླབོ་གྭྲ་གཅྱིག་
བཅས་སླབོ་གྭྲ་བཞྱིའྱི ་ནང་དུ་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་གྲངས་ ༡༤༡༨ ཙམ་ལ་སླབོ་
སོྦང་གྱི ་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད་ལ། སླབོ་ཚན་ནྱི་བདོ་ཡྱི ག་དང་། དབྱིན་ཡྱི ག 
ཨང་རྱིས། ཚན་རྱིག རྒྱལ་རབས། དཔོྱད་བྱིས། རེད་མོ། ས་ཁ། འཛམ་
གླྱིང་རྒྱས་བཤད། སྔ་དགོང་ཞལ་འདནོ། ལུས་རལ་བཅས་ཡོད།



170 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

  གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ལས་རྱི གས་འདྲ་མྱི ན་གྱི ་ཐོག་ན་གཞོན་
མཐོ་སླབོ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཁོན་བསྡམོས་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་དུྲག་ཅུ་རེ་དགུ་
ཡོད་པ་ལས་གཞྱིས་གྲོང་དང་པ་ོནས་ཉརེ་ལྔ་དང་། གཉྱིས་པ་ནས་ཉརེ་
བདུན། གསུམ་པ་ནས་སུམ་ཅུ་སོ་བཞྱི ། བཞྱི ་པ་ནས་ལྔ་། ལྔ་པ་ནས་
སུམ་ཅུ་སོ་བཞྱི ། དུྲག་པ་ནས་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ བདུན་པ་ནས་ཉརེ་
གསུམ། བརྒྱད་པ་ནས་བདནུ་ཅུ་ཐམ་པ། དགུ་པ་ནས་དུྲག་ཅུ་རེ་གཉྱིས་
བཅས་བུང་ཡོད།

༢།   བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་དགོས་མཁོ་དང་བསུན་ཏེ་
གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཉ་ེའགྲམ་དུ་གསར་འཛུགས་བས། སྐབས་
དརེ་སྨན་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་གཅྱིག་ལྕགོས་ལྷ་རེ་ལྷ་དབང་ལགས་དང་། 
སྨན་སོྤད་རྱིས་པ་གཅྱིག་ལྕགོས་གཅྱིག་བཅས་ཡོད། ས་གནས་ཀྱི ་ནད་པ་
ཉམ་ཐག་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སོྐྱང་གྱིས་སྨན་སྦྱིན་གནང་། ད་ེབཞྱིན་
སྒྱིག་གཞྱི ་ལྟར་ས་གནས་ཀྱི ་མྱི ་རན་གྲས་དང་། ཉམ་ཐག་གསར་འབོར། 
སྱི་ཞུ་བ། སླབོ་ཕུྲག གྭྲ་བཙུན་བཅས་ལ་སྨན་སྦྱིན་གནང་གྱི ་ཡོད།

  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༩།༦།༥ ཉྱིན་གཞྱིས་སྒར་དུྲག་པར་མྱི ་མང་མཉམ་
འབེལ་ཁང་ཁུངས་གཡར་པོ་གནང་ས།ེ སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་
གསར་འཛུགསགནང་། དརེ་སྨན་པ་འགན་འཛྱི ན་གཅྱིག་ལྕགོས་སྨན་པ་
ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་དང་། སྨན་སོྤད་པ་གཉྱིས། རྱིས་པ་གཅྱིག་
བཅས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་མྱི ་ནད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ནད་བཅོས་
བས་ཏེ་དྲག་སེྐྱད་བུང་ཡོད་ལ་མུ་མཐུད་དབུས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་འོག་ཤར་
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སོྐྱད་བས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་བ་རུྒྱ་ཐོག་མའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་
ལྟར་ཧུར་ཐག་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

༣། བདོ་མྱི འྱི ་སྨན་ཁང་། 

 ༡༩༦༦ ཟླ་ ༡༢ ནང་འཕྲལ་སེལ་སྡདོ་གུར་ནང་དབུས་སོྐྱབ་གསོའྱི་སྨན་
བཅོས་རོགས་རམ་གནང་མུས་ཐོག ༡༩༦༧ ལོའྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་
སྨན་ཁང་ཁང་པ་སོ་ཕག་རྫ་ཐོག་ཅན་ཞེང་ཚད་ལ་ཕྱི་ཀྱི་ ༡༦།༦༦ ཡོད་
པ་ཞྱིག་ལ་ནང་བཅད་བརྒྱབ་ས་ེཁང་མྱི ག ༤ མ་གནས་སྒརོ་ ༥༠༠༠ 
ཅན་ཞྱིག་དང་། སྨན་དང་ཡོ་བད། ལས་བེད་ཀྱི ་ཕགོས་བཅས་དབུས་
སོྐྱབ་གསོ་ནས་གནང་བར་མ་ཟད་ནད་སེྐྱལ་རླངས་འཁོར་ (Jeep 792) 
ཟེར་བ་ཨང་འཁོད་པ་གཅྱིག་གནང་བ་དརེཟླ་རེར་འགྲོ་སོང་སྒརོ་ ༢༠༠ 
རེ་ཨ་རྱིའྱི་ཛ་དྲག་ཚོགས་པ་ནས་གནང་ས་ེནད་པ་ཚོར་སྨན་བཅོས་དུས་
ཐོག་ཏུ་བེད་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ཛ་དྲག་ཚོགས་པའྱི་རོགས་རམ་དུས་ཚོད་
རོྫགས་པར་བརྟནེ་དབུས་སོྐྱབ་གསོ་ (C.R.S.) ནས་གནང་བ་དང་། 
དེའྱི ་ཐོག་གཞྱིས་མྱི ་ལས་འཕེར་བ་ཡོངས་ནས་ཟླ་རེ་པད་ ༢༥ རེ་
བསྡུས་ནས་ཁ་གསབ་བས། ནད་པ་ཚབས་ཆེའྱི ་རྱི གས་ཧོབ་ལྱི ་གྲོང་
ཁེར་མྱི ་མང་སྨན་ཁང་དང་། གློ་ནད་ཊྱི ་སྦྱིའྱི ་ནད་གཞྱི ་ཡོད་རྱི གས་
རྣམས་ (WANLESS CHEST HOSPITAL MIRAJ) ནས་རོགས་
རམ་གྱིས་གཏོང་གྱི ་ཡོད། མྱི ་མང་ཉམ་ཐག་དང་ནད་པ་སོྐྱ་པོ་དག་གྱི ་
འཕྲདོ་བསནེ་སླད་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོར་མོན་གྷ་ོབདོ་མྱི འྱི ་སྨན་ཁང་ཞེས་
པ་གསར་འཛུགས་གནང་། དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ད་བར་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་པ་
པ་སངས་ལགས་དང་སྨན་ཞབས། སྨན་ཞབས་ལས་རོགས་དང་འཕྲདོ་
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ལས་པ་བཅས་ཡོངས་ཀྱིས་མྱི ་མང་སྐྱ་སེར་རྣམས་ཀྱི ་འཕྲོད་བསནེ་ལ་
ཞབས་འདགེས་གང་ལེགས་ཞུས་ཡོད། ད་ཆ་རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་
ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནྱི ་ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་བདུན་གྱི ་སེང་སྨན་ཁང་དང་། 
ལས་བེད་ཀྱི ་ལས་ཤག་བཅས་ཡོད། དེང་སང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་གྱི ་
ཡན་ལག་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི ་སྨན་ཁང་ཆེ་བ་
གསུམ་དང་ཆུང་བ་གཅྱིག་བཅས་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་ཁང་ཁག་ལྔ་དང་། 
བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གཉྱིས་བཅས་ཀྱིས་མང་
ཚོགས་ཀྱི ་འཕྲདོ་བསནེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤུགས་ཆེ་བུང་བཞྱིན་ཡོད།། །།



སྦེལ་ཀྷོབ་བདྦེ་སྐིད་སླར་གསྷོ་

གཞིས་ཆགས་ཀི་ལྷོ་རྒྱུས་

སིང་བསྡུས།
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༡༽  གཞྱིས་ཆགས་འགྗོ་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ།

བོད་ཀྱི ་བླ་ན་མེད་པའྱི ་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི ་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི ་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི ་ལམ་སནོ་
མཛད་འཆར་འོག སྦལེ་ཀོབ་བདེ་སྐྱྱིད་སླར་གསོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་མཻ་ར་
ཌ་ Myrada ཞེས་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་རམ་མཐུན་འགུར་གནང་ས་ེ
ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༩།༡།༡༣ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཀ་ན་ཀ་ཀ་མངའ་སྡའེྱི ་གྲོང་ཁེར་
མའྱི་སོར་རོྫང་ཁོངས་ལྷ་ོནབུ་ངོས་འཁོར་ལམ་ཨང་ ༡༧ བརུྒྱད་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ 
༨༢ སར་ས་མྱི ང་པེ་ལ་ཀོ་པྱི་ཞེས་པར་གཞྱིས་རྙྱིང་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུྲབ་
གླྱིང་དང་གཞྱིས་གསར་བདེ་སྐྱྱིད་སླར་གསོ་གཉྱིས་མུ་འབེལ་དུ་ཆགས་ཡོད། 
གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ས་ཆའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ཀྱི་ ༢༧༦༠ ཡྱི ན་
པ་དང་། གནམ་གཤྱིས་གྲང་ཤོས་ལ་ཌྱིག་རྱི ་ ༢༤ དང་ཚ་ཤོས་ལ་ཌྱིག་རྱི ་ ༣༥ 
ཡྱི ན་འདུག ལོ་རེ་ཆར་པ་འབབ་ཚད་སྤྱི ་སྙམོས་ཨྱི ན་ཅྱི ་ ༣༥ ཙམ་ཡྱི ན།

 ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་མྱི ་གྲངས་ ༢༠༠༠ འབོར་
བ་ད་ེརྣམས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཡོང་ཡུལ་གཙོ་བ་ོདག་ནྱི། ཀུ་ལུ་ལམ་ལས་དང་། 
ར་རམ་ས་ལ། སྒང་ཏགོ སྱིམ་ལ་སོགས་ནས་ཡྱི ན་ལ། གཞྱིས་ཆགས་སུ་རྱིམ་
པས་འབོར་བ་རྣམས་གསོག་སྒར་སུྙག་ཁང་གསར་པ་བརྒྱབ་པའྱི་ནང་བསྡད་ཅྱིང་། 
གཞྱིས་གྲོང་དང་པོ་ནས་བཅུ་གསུམ་བར་ཆགས་སའྱི་ཡུལ་དང་རྒྱ་ལམ་འཁེལ་
ཡུལ་གྱི ་ཤྱི ང་ནགས་གཅོད་འབགེ་བས་པ་དང་། ཤྱི ང་ར་སྔགོ་འདནོ་སོགས་ཀྱི ་
ལས་ཀ་ཇྱི ་ཡོད་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ནས་བས། དེ་བྱིངས་ཞྱིང་སའྱི ་ཤྱི ང་ནགས་
རྣམས་འཕུྲལ་འཁོར་སུྦལ་ཌོ་ཛར་གྱི ་ནསུ་ཤུགས་ལ་བརྟནེ་ནས་གཙང་བཟོ་བས་
ཀང་། ཤྱི ང་ར་སུྒག་རུྒྱ་དང་ས་བཤངས་བརྒྱབ་ས་ེས་ཁོད་སྙམོས་རུྒྱ་སོཊ་གཞྱིས་



176 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

མྱི ་ཚང་མས་མཉམ་ལས་བས། གོང་གསལ་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཐོག་མའྱི་མྱི ་
འབརོ་གྲངས་ ༢༠༠༠ དང་། ད་ེརེས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་བད་ེསླར་གཞྱིས་
ཆགས་དབུས་མ་ནས་རྒྱང་ཐག་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༥ ཙམ་སར་ལག་ཤྱི ་མྱི ་སུྤ་ར་ས་
གནས་སུ་གྲོང་སྡ་ེ ༡༤ དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་རྒྱང་ཐག་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༢༥ 
ཙམ་གྱི ་ས་གནས་ཅོ་ཀུར་དུ་གྲོང་སྡ་ེ ༡༥ དང་ ༡༦ རྱིམ་གཞྱིན་ཆགས་ཏེ་
གཞྱིས་ཁོངས་ཁོན་ཡོངས་གྲོང་སྡ་ེ ༡༦ ལ་སྐབས་དའེྱི ་གཞྱིས་མྱི ་ཁོན་བསྡམོས་
མྱི ་གྲངས་ ༢༥༦༠ ཡོད་པ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་མྱི ་གྲངས་འཕལེ་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ད་ཡོད་མྱི ་གྲངས་ ༤༥༥༥ ལྷག་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་
འདྱིར་ཐོག་མར་ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་ ༢༠༠༠ ཙམ་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་
བགོས་མར་གནང་ཡོད་ཁོངས་ནས་ཁང་ས་དང་ཚལ་ཞྱིང་། རྒྱ་ལམ་བཅས་ལ་
ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༢༠༠ དང་ད་ེའཕྲསོ་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༡༨༠༠ འཚོ་རྟནེ་དུ་ཡོད་
པ་འདབེས་ལས་བེད་བཞྱིན་ཡོད། སྤྱིར་ལྔ་ཁང་གྲངས་ ༥༡༢ དང་ལྔ་ཁང་རེར་
ཁང་ས་དང་ཚལ་ཞྱིང་ལ་གུན་ཌ་ ༡༢ དང་ཕེད་ཀ་གནང་ཞྱིང་། གྲོང་སྡ་ེཆགས་
ཡུལ་ཁོར་ཡུག་ལ་རྒྱ་ཁོན་ཨེ་ཀར་ ༡༠ རེ་ཡོད། འཚོ་རྟནེ་ས་ཞྱིང་ཆ་བགོས་
གནང་སྐབས་མྱི ་རན་པར་གུན་ཌ་ ༣༢ དང་། ཕུྲ་གུར་གུན་ཌ་ ༢༠ བཅས་
གནང་འདགུ ཐོག་མར་གཞྱིས་འབོར་རྣམས་ལ་འཚོ་རྟནེ་ཡོང་ཁུངས་གང་ཡང་
མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཆེ་ཡོད་པར་བརྟནེ། སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་
ཉྱིན་རེར་ལས་མྱི ་ཕ་ོམོ་ཁད་མེད་མྱི རེར་གླ་ཕགོས་སྒརོ་ ༡།༢༥ རེ་དང་། སོྐྱབས་
གསོ་གྲོ་དང་གྲོ་ཆག སྣུམ། འོ་རམ་སོགས་གནང་བ་མ་ཟད། སྐབས་དརེ་གྲོང་
སྡ་ེསོ་སོར་མཉམ་ལས་ཐོག་ཞྱིང་ཁ་འདབེས་ལས་བས་ཏ་ེཚྭ་ལུད་སོན་བཅས་ཀྱི ་
འགྲོ་གྲོན་བཏང་འཕྲསོ་སནོ་འབས་གང་འཚམས་ད་ོབདག་སོ་སོའྱི་དགོས་མཁོར་
བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ཅྱིང་ཕེད་འབབ་ཙམ་མཻ་ར་ཌ་ཞེས་པའྱི་རོགས་ཚོགས་བརུྒྱད་
མཉམ་འབལེ་ལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།



177སྦལེཀོབ་བད་ེསྐྱིད་སླར་གསོ་གཞྱིས་ཆགས།

 གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོར་སྔ་རེས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་ཁང་པ་རྱིས་སོྤད་གནང་
བ་མ་ཟད། རྱིམ་པས་ ༡༩༧༢།༡༩༧༣ ཙམ་ནས་ས་ཞྱིང་ཡང་སྒརེ་སོ་སོར་རྱིས་
སོྤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཕགོས་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཡང་། མང་
ཚོགས་ནས་ལོ་མང་རྱི ང་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་ལ་མཐོང་ཆེན་གྱིས་ཧུར་བརོན་
བས་པར་བརྟེན་ལོ་རེ་གཉྱིས་ཙམ་སོན་ཉེས་བུང་བ་ལས་ལོ་མང་ཆེ་བ་སོན་
འབས་གང་ལེགས་བུང་ཡོད། འཚོ་རྟནེ་གཙོ་བ་ོསོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་དང་ཞོར་དུ་སྒ་ོ
ཕུགས་གསོ་སོྐྱང་དང་། བལ་གོས་ཚོང་ལས་། རུམ་འཐག་སོགས་ལས་རྱིགས་
སྣ་མང་ལ་བརྟནེ་ནས་འཚོ་བ་སེྐྱལ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་དང་མཐུན་
ལམ་དམ་ཟབ་ཀྱི ་སྒ ོ་ནས་མཐུན་མོང་དུ་ཕུག་བསུྒར་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་
འབུངས་བེད་བཞྱིན་ཡོད།།

༢༽  བདེ་སར་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་རྱིམ་བྱུང་གྱི་ལྗོ་རྒྱུས་གཤམ་
གསལ།

ཨང་།   མཚན།              ལས་ཡུན།
༡། བམས་པ་བརོན་འགུྲས། ༡༩༦༩།༡།༡༣ ནས་ ༡༩༧༧།༨།༡༨ བར།
༢། ཀྱི་ཀྱི་ཁང་གསར།  ༡༩༧༧།༨།༡༨ ནས་ ༡༩༨༡།༦།༢༤ བར།
༣། བཀ་ཤྱིས།  ༡༩༨༡།༦།༢༤ ནས་ ༡༩༨༢།༣།༡༧ བར།
༤། ཚེ་རྱིང་དབང་རྒྱལ།  ༡༩༨༢།༣།༡༧ ནས་ ༡༩༨༥།༣།༡༣ བར།
༥། རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདསུ། ༡༩༨༥།༣།༡༣ ནས་ ༡༩༩༠།༡༡།༡༠ བར།
༦། བླ་ོབཟང་ངག་དབང་། ༡༩༩༡།༡།༢  ནས་ ༡༩༩༣།༡།༡༣ བར།
༧། ཟླ་བ། ༡༩༩༣།༡།༡༣ ནས་ ༡༩༩༧།༣།༢༨ བར།
༨། ཕུར་བུ་སྱི་ཐར།  ༡༩༩༧།༣།༢༨ ནས་ ༢༠༠༡།༡༡།༩ བར།
༩། ཀརྨ་དགྲ་འདལུ།  ༢༠༠༡།༡༡།༡༠ ནས་ ༢༠༠༦།༨།༢༦ བར། 
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༡༠། བཀྱིས་དབང་འདསུ། ༢༠༠༦།༨།༢༦ ནས་ ༢༠༠༨།༥།༡༤ བར།
༡༡། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རྱིང་། ༢༠༠༨།༥།༡༤ ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས། 

༣༽ ྋགྗོང་ས་མཆྗོག་སེལ་ཀྗོབ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཇྱི་
བསྐྱངས་ཀྱི་ལྗོ་ཚིགས་གཤམ་གསལ།

༡༩༧༠ ནང་ལུགས་བད་ེགཞྱིས་སྤྱིའྱི་ྋརྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་བད་ེསླར་ས་ཁོངས་སུ་
གསར་བཞེངས་གུྲབ་པ་ལྟར། ༡༩༧༡ ཟླ་ ༡ ནང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་ཕོ་མོ་བང་དུ་ཞབས་སོར་བཀྱིས་ཀྱི ་རེ་ཁ་མངོན་པར་བཀོད་དེ་
དཔལ་དུས་ཀྱི ་འཁོར་ལོའྱི་དབང་ཆེན་ཐེངས་ ༤ པ་སྩལ་སྐབས་དད་ལྡན་སེར་
སྐྱ་མྱི ་གྲངས་ ༡༠༠༠༠ བརལ་བ་ཆོས་ཞུར་བཅར་ཡོད།

༡༩༧༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ལུགས་བསམ་དང་བདེ་སླར་གཞྱིས་ཆགས་
གསར་རྙྱིང་གཉྱིས་སུ་ྋཞབས་སོར་བཀོད་ད་ེསེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༡༩༧༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ལུགས་བསམ་དང་བདེ་སླར་གཞྱིས་ཆགས་
གསར་རྙྱིང་གཉྱིས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་གནང་ས་ེསེར་སྐྱ་མྱི ་མང་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༡༩༨༣ ལོར་སེ་ར་ཆོས་སྒར་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་དེ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་
ཆོས་འབལེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༡༩༨༦ ཟླ་ ༡༢ ནང་སེ་ར་ཆོས་སྒར་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་དེ་སེར་སྐྱ་མང་
ཚོགས་ལ་ཆོས་འབེལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་བ་མ་ཟད། སེ་ར་བླ་སྤྱིའྱི ་མདུན་ཐང་དུ་
ལས་བསྡམོས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 

༡༩༨༩ ཟླ་ ༡ པའོྱི་ནང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྦལེ་ཀོབ་སེ་ར་
ཆོས་སྒར་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་དེ་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་འབེལ་བཀའ་སླབོ་དང་། 
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སྐབས་དརེ་ཁུལ་འདྱིའྱི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་མད་ོལུགས་
ཀྱི ་སྒ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་དགེས་བཞེས་བཀྱིན་ཆེ་བ་སོགས་མཛད་
རྱིམ་གཞྱི ་བཟུང་རྟནེ་འབལེ་ལེགས་འགྲྱིགས་བུང་ཡོད།

༡༩༩༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ྋཞབས་སོར་བཀོད་ད་ེསེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་
ཆོས་འབལེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླྱིང་ཆོས་སྒར་དུ་ཞབས་སོར་
འཁོད་ད་ེསེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༨ བར་ཉྱིན་གྲངས་བཞྱིའྱི་རྱི ང་ྋགོང་ས་
མཆོག་སྦལེ་ཀོབ་སེ་ར་ཆོས་སྒར་དུ་ྋཞབས་སོར་བཀོད་དེ། འདྱི་གཞྱིས་ཁབ་
ཁོངས་ཆོས་སྡ་ེབཀྱིས་ལུྷན་པརོ་ཆྱི བས་བསུྒར་གྱིས་ྋརྒྱལ་བ་ཡབ་སས་གཉྱིས་ཀྱི ་
ཕོ་བང་གསར་བཞེངས་གུྲབ་པ་དབུ་འབེད་བཀྱིན་བསྐྱངས། སྐབས་དེར་སེ་ར་
ཆོས་སྒར་དུ་མྱི ་མང་ལ་ལས་བསྡམོས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བླང་དོར་བཀའ་སླབོ་སྤྱི ་
སྨྱིན་སྩལ།

༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླྱིང་ཆོས་སྒར་དུ་སེར་སྐྱ་མང་
ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༡༩༩༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་སྦལེ་ཀོབ་ས་ཁུལ་དུ་ྋཞབས་སོར་བཀྱིན་ཆེ་ས་ེ
མྱི ་མང་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༢༠༠༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ JSS ཞེས་པའྱི་ཧྱིན་རྱིའྱི ་ཆོས་ཚོགས་ནས་
སྦལེ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ཀྱི ་འགོ་འཛྱི ན་བརུྒྱད་ཇྱི ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་
བཞྱིན། སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཁུལ་འདྱིའྱི་ Periyapa-
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tna Taluk ས་གནས་སུ་ཞབས་སོར་བཀོད་ད་ེ JSS ཁྱི་བརུྒྱད་དབུ་བརྙེས་ནས་
མྱི ་ལོ་ ༡༠༤༡ འཁོར་བའྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་མཛད་སྒའོྱི ་དབུ་འབེད་བཀྱིན་ཆེ་བ་
མ་ཟད། ཁུལ་དེར་འདུ་འཛོམས་མང་ཚོགས་ལ་བླ་དོར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས་
སྦངེ་ལོར་ཕོགས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་གུྲབ།

སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྭྲ་ཚང་ནས་ཇྱི ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན། ྋགོང་ས་
ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༣ བར་སེར་བེས་གྭྲ་ཚང་ད་ུཞབས་སོར་བཀོད་ད་ེའཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི ་རྒྱལ་པ་ོ
ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི ་བང་ཆུབ་ལམ་རྱི མ་བཀའ་འཁྱིད་དང་སོྒལ་
དཀར་ཚེ་དབང་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བླང་དོར་བཀའ་སླབོ་སྩལ། སྐབས་དེར་
སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ཞུ་སླད་འཕགས་པའྱི ་གནས་
བརྟན་ཕག་མཆོད་ཀྱི ་སྒ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས།

ཇྱི ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༡༡ ནང་སྦལེ་ཀོབ་སེར་སྨད་
གཙུག་ལག་ཁང་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པར་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་ལེགས་གུྲབ་ཟྱིན་
པ་དབུ་འབེད་བཀྱིན་ཆེ་བ་དང་སྦྲགས། སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་འབལེ་བླང་
དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་སྦལེ་ཀོབ་སེར་སྨད་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི ་མདུན་
ཐང་དུ་ནོར་པེལ་ཞྱི ་བདེའྱི ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་དེ་ལོ་ངོ་ ༡༥ 
ཧྲྱིལ་པོ་འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་གྱི ་མཛད་སྒརོ་ྋམགོན་པོ་མཆོག་སྐུ་དངོས་ཞབས་
སོར་འཁོད་སྐབས་བཀྱིན་རེས་དྲན་གྱིས་དུས་དྲན་སུང་བརྱི ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་བ་
དང་སྦྲགས། ལས་བསྡམོས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་བླང་དོར་
བཀའ་སླབོ་ཟབ་གསལ་སྤྱི ་སྨྱིན་སྩལ།



181སྦལེཀོབ་བད་ེསྐྱིད་སླར་གསོ་གཞྱིས་ཆགས།

༢༠༠༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༣ བར་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས། སྦལེ་ཀོབ་སེ་ར་ཆོས་སྒར་
དུ་ཞབས་སོར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ས་ེཇྱི ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན། སེར་བེས་གྭྲ་
ཚང་དུ་རྟ་མགྲྱིན་ཡང་གསང་གྱི ་བཀའ་དབང་དང་། སེར་སྨད་གྭྲ་ཚང་དུ་བང་
ཆུབ་ལམ་གྱི ་སོྒན་མེའྱི་བཤད་ལུང་། སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་ཚེ་དབང་གནང་བ་
དང་སྦྲགས། ལས་བསྡམོས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༤༽ ཕྱི་ནང་གནད་ཡྗོད་མྱི་སྣ་སུ་དང་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ལྗོ་དུས་གཤམ་
གསལ།

༡།  ༢༠༠༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ནང་
སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི ་ནརོ་ལེྭ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་དུས་
དྲན་ཐེངས་ ༡༡ དང་ྋམགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ནས་རྒྱལ་སྱིད་ཆོས་སྱིད་ཀྱི ་
ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་མྱི ་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི ་དུས་ཆེན་ཁད་པར་
ཅན་གཞྱིས་སྤྱིའྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་དུ་སུང་བརྱི ་ཞུ་རུྒྱའྱི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བ་ོ
མངའ་སྡའེྱི ་ཤེས་རྱིག་བླནོ་ཆེན་ V. Vishwanath མཆོག་དང་མངའ་
སྡའེྱི ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ H. C. Basuvaraj & Apachu 

Ranjan རྣམ་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་། 

༢།  ༢༠༠༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་འཁོན་རྱིག་བསན་པའྱི་སོག་ཤྱིང་ྋསྐྱབས་
རེ་ས་སྐྱ་ཁྱི་འཛྱི ན་ར་ོརེ་འཆང་ཁུལ་འདྱིར་ཞབས་སོར་བཀོད་ད།ེ སྦལེ་
ཀོབ་ས་དགོན་བརེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གསར་
བཞེངས་གུྲབ་པའྱི་དབུ་འབེད་བཀྱིན་ཆེ་བ་དང་སྦྲགས། སེར་སྐྱ་མང་
ཚོགས་ལ་ཆོས་འབལེ་བཀའ་དབང་དང་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།



182 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

༣།  ༢༠༠༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་ནརོ་གླྱིང་གྲ་ཚང་གྱི ་གཙུག་ལག་ཁང་
རྟནེ་དང་བརྟནེ་པ་གསར་བཞེངས་ལེགས་གུྲབ་ཟྱིན་པ་དབུ་འབེད་བཀྱིན་
ཆེ་སྐབས་མཛད་སྒའོྱི ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཀར་ཎ་ཀ་ཀ་མངའ་སྡའེྱི ་ནང་
སྱིད་བླནོ་ཆེན་ Shri Mallikarjun Khadge མཆོག་དང་མཉམ་འབལེ་
བླནོ་ཆེན་སོགས་གནད་ཡོད་དཔོན་ཆེན་ཁག་ལྷན་ཕེབས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་གསུང་བཤད་གནང་།

༤།  ༢༠༠༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ནས་ ཚེས་ ༦ བར་དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་
བཀའ་ཁྱི ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྦལེ་ཀོབ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཞབས་སོར་བཀོད་ད་ེགཞྱིས་སྤྱིའྱི་རྒྱལ་བའྱི་
ཕ་ོབང་མདུན་ཐང་དུ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༥།  ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆེ་བ་སྐུ་ངོ་བ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་མཆོག་མཛད་རྱི མ་གཞྱི ་
བཟུང་འདྱི་གཞྱིས་སུ་ཕབེས་འབོར་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་བཙན་བོལ་བདོ་
མྱི འྱི ་ཁྱིམས་ལུགས་སྐརོ་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༦།  ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་སེར་སྨད་གྲ་ཚང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི ་
མདུན་ཐང་དུ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཚོགས་མགོན་དུ་
ཞབས་སོར་བཀྱིན་ཆེ་བའྱི ་མཛད་སྒོའྱི ་སྐུ་མགྲོན་དུ་མངའ་སྡེའྱི ་རྱི ག་
གཞུང་བླནོ་ཆེན་ P. G. R. Sindhia མཆོག་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་ K. Venkatesh རྣམ་གཉྱིས་ཕེབས་བཅར་གྱིས་དུས་ཆེན་དང་
འབལེ་བའྱི་བཀའ་སླབོ་གསུང་བཤད་གནང་།



183སྦལེཀོབ་བད་ེསྐྱིད་སླར་གསོ་གཞྱིས་ཆགས།

༧།  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ནང་བཀའ་བརུྒྱད་བསན་པའྱི་སོག་ཤྱི ང་ྋསྐྱབས་རེ་
དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲྱིན་ལས་ར་ོརེ་མཆོག་ཁུལ་འདྱིར་
ཞབས་སོར་བཀོད་ད་ེསྦལེ་ཀོབ་གཞྱིས་སྤྱིའྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་དུ་སེར་སྐྱ་
མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་འབལེ་བཀའ་དབང་དང་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༨།  ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་སྦལེ་ཀོབ་སེར་སྨད་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི ་
མདུན་ཐང་དུ་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ལས་བསྡམོས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་བཀའ་
ཁྱི་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལྷན་བཅར་གྱིས་སེར་སྐྱ་
མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་གསུང་བཤད་གནང་།

༩།  ༢༠༠༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུའྱི ་འཁུངས་སྐར་
དུས་ཆེན་གྱི ་མཛད་སྒའོྱི ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བ་ོམངའ་སྡའེྱི ་མཉམ་འབལེ་བླནོ་
ཆེན་ G.T. Deve Gowda མཆོག་དང་མེ་སོར་རོྫང་དཔནོ་དང་སྐརོ་
སུང་སྤྱི ་ཁབ་སོགས་ལྷན་ཕེབས་ཀྱིས་མང་ཚོཊ་ལ་འཚམས་འདྲྱི་དང་
བཀའ་སླབོ་གནང་།

༡༠།  དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་ཆོས་
འཕལེ་མཆོག ༢༠༠༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ནས་ ༩ བར་བད་ེསླར་མཉམ་
འབེལ་གྱི ་རྱིས་ཆད་ཞྱི བ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་གནང་ས་ེ
འདྱི་གར་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་སྔནོ་འགྲོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་མཛད།

༡༡།  དཔལ་ལྡན་སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའྱི ་གཙུག་རྒྱན་ྋསྐྱབས་མགོན་འབུག་
ཆེན་ར་ོརེ་འཆང་འཇྱིགས་མེད་པདྨ་དབང་ཆེན་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་
ཁུལ་འདྱིར་ཞབས་སོར་བཀོད་ད་ེ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་སྦལེ་
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ཀོབ་གཞྱིས་སྤྱིའྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ད་ུསེར་སྐྱ་མྱི ་མང་ལ་འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟྱིགས་ཀྱི ་བཀའ་དབང་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བླང་དོར་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།

༥༽ ད་བར་གཞྱིས་ལས་ཁྗོངས་ལས་འཆར་ཇྱི ་ཡྗོད་དང་འགྗོ ་
འཛུགས་ལྗོ། འགྗོ་གྗོན་སུས་བཏང་། མ་འྗོངས་ལས་འཆར་
བཅས་སྐྗོར། 

༡།  ཨ་རྱིའྱི ་ C.R.S. རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་སོྐྱབ་ཕགོས་རོགས་རམ་ལ་བརྟནེ་
ནས། བད་ེསླར་གྲོང་སྡ་ེ ༡༠།༡༡།༡༢ བཅས་ཀྱི ་ས་ཞྱིང་ནགས་གསེབ་
ཀྱི ་མུ་འབལེ་དུ་ཡོད་སབས། ལོ་རེའྱི ་སནོ་འབས་སྨྱིན་སྐབས་གླང་ཆེན་
དང་། ཕག་རོད་ཀྱི ་གནོད་སོྐྱན་ལོ་ལྟར་ཡོང་པ་འགོག་ཐབས་སླད། 
༡༩༨༨ ནང་ Catholic Relief Service (C.R.S.) རོགས་ཚོགས་ནས་ 
(Food for work) ལས་ཡོད་ཟས་ཕགོས་ཞུས་སྩལ་གྱིས་ནགས་གསེབ་
དང་ཞྱིང་ཁའྱི་ས་མཚམས་སུ་ཡུར་དོང་ཞེང་ལ་ཕྱི་ཀྱི་ ༨ དང་ཕེད། 
གཏྱིང་ཕྱི་ཀྱི་ ༦ དང་ཕེད། ཞབས་རྒྱ་ཕྱི་ཀྱི་ ༣ དང་ཕེད་ཅན་རྱིང་
ཚད་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༣ ཙམ་ཡོད་པ་རང་མྱི ་རང་ལས་བས་ཏེ་རེས་ལོ་ 
༡༩༨༩ ལོ་ནང་མཇུག་བསྒྱིལ་གྱིས་སྐབས་དརེ་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་
བུང་འདུག་ཀང་། ཆར་དུས་སྐབས་ས་བབ་དམའ་བའྱི་ས་དོང་རྣམས་
བེ་སས་གང་ས་ེགླང་ཆེན་འགྲོ་ལམ་ཆགས་ནས་སནོ་འབས་ཐོག་གནོད་
སོྐྱན་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་འཕྲད་པ་མ་ཟད། ལོ་ལྟར་ས་དངོ་གཙང་བཟོ་
དགོས་པ་སོཊ་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ལས་སོྐྱབ་ཐབས། ༡༩༩༦ ནང་ Ap 
Tibet རོགས་ཚོགས་ལ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་གོང་གསལ་ཤྱི ང་ནགས་
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མཚམས་ཀྱི ་ས་ཁོན་ཐོག་རོའྱི ་ཀ་བ་བཙུགས་ཏེ་ཉྱི ་འོད་གློག་ཐག་གྱི ་ 
(Solar fencing) ར་བས་བཀག་པར་ལོ་ཤས་ཕན་ཐོགས་བུང་ཡང་། 
སླར་གླང་ཆེན་གྱིས་རའོྱི ་ཀ་བ་བཅགས་པ་སོགས་ཀྱི ་གནོད་ཚབས་བུང་
སབས། ༢༠༠༠ ལོར་ NCA ནརོ་ལེྭ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་
ལ་བརྟནེ་ནས། རའོྱི་ཀ་བའྱི་ཚབ་ཏུ་ལྕགས་ཧྲངེ་ཀ་བ་ས་བརྟན་འཛུགས་
རུྒྱའྱི ་ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། གློག་ཤུགས་གཏོང་
བཀག་བེད་སའྱི ་གློག་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞྱི ག་གསར་རྒྱག་གྱི ས་དེ་ཉྱིད་སྔ་
དགོང་གཏོང་བཀག་བེད་མཁན་ལྟ་རྟགོ་པ་ཞྱིག་ཆེད་བཙུགས་བས་ཏེ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཞྱིང་། ལོ་ཤས་རེས་སླར་སནོ་འབས་བསྡུ་རན་
པའྱི་སྐབས་སུ་གླང་ཆེན་གྱི ་གནདོ་འཚེ་ཕྲན་བུ་རེ་ཡོང་དང་ཡོང་མུས་ལ་
གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་འབེལ་ཡོད་ཞྱིང་པར་གང་ཡོང་རོགས་ཕན་ཞུ་
མུས་སུ་མ་ཟད། འབུང་འགུར་དཀའ་ངལ་ད་ེརྱིགས་སེལ་ཆེད་ཞྱིང་ས་
དང་ནགས་གསེབ་ས་མཚམས་དེར་རྱིག་པ་བརྒྱབ་རུྒྱའྱི ་ལས་འཆར་
ཞྱིག་དབུས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།

༢།  འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ།

 གཞྱི ས་ནང་ཐོག་མར་འཐུང་ཆུའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་གྲོང་སྡ ེ་སོ་
སོའམ། ཡང་ན་གྲོང་སྡ་ེཐག་ཉ་ེམཐུན་མོང་དུ་ཆུ་མཛོད་ཆུང་ངུ་རེ་
བརྒྱབ་ས་ེས་འོག་གྱི ་ཆུ་གླགོ་འདྲནེ་མོ་ཊོར་པམོ་འཕུྲལ་འཁོར་ས་བབས་
ལ་གཞྱིགས་པའྱི་རྟ་ཤུགས་འདྲ་མྱི ན་བཙུགས་ཏེ་འཐུང་ཆུ་འགྲྱིག་ཙམ་
ཡོད་རུང་། རྱིམ་བཞྱིན་མྱི ་འབརོ་འཕལེ་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་འཐུང་ཆུ་ལྡང་
མྱི ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་སེལ་ཐབས་སུ་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབོད་
བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་ས་འོག་ཆུ་འཐེན་ལག་སྤམོ་གྲོང་སྡ་ེཡོངས་ལ་བཙུགས་
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ཐུབ་པ་བུང་ཡང་། སྔར་ཡོད་ཆུ་མཛོད་དང་ཆུ་འདྲནེ་འཕུྲལ་ཆས་
རྣམས་ལོ་མང་བཀོལ་ཟད་སོྐྱན་ཤོར་གྱིས་སྐབས་རེ་འཐུང་ཆུ་ར་ཆད་ཀྱི ་
དཀའ་ངལ་རྱིམ་འཕྲད་ལ་བརྟནེ། ༡༩༩༥ ལོར་སྦངེ་ལོར་ཨེབ་རོ་
རོགས་ཚོགས་བརུྒྱད་དབྱིང་ལེནྜ་ Water aid ཞེས་པ་ནས་རོགས་
དངུལ་གནང་ས་ེཆུ་མཛོད་ཉམས་གསོ་གྲངས་ ༦ ས་འོག་གློག་གྱི ་ཆུ་
འདྲནེ་འཕུྲལ་འཁོར་གསར་པ་ ༡༡ དང་། ཆུ་འཐེན་ལག་སྤམོ་གྲངས་ 
༡༥ གསར་འཛུགས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ད་ེའཕྲསོ་འཆར་གསལ་ལས་
མཇུག་ལག་བསར་བ་རུྒྱ་དངུལ་འབབ་གདངེ་མྱི ན་ལ་རང་གཞུང་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་རམ་གནང་ས་ེཆུ་མཛོད་གྲངས་ ༦ 
ཉམས་གསོ་དང་ས་འོག་གླགོ་གྱི ་ཆུ་འདྲནེ་འཕུྲལ་འཁོར་གྲངས་ ༢ ཆུ་
འཐེན་ལག་སྤམོ་གྲངས་ ༢ ཆུ་གཏོང་གློག་ཁང་ཞྱིག་གསོ་བཅས་ཀྱི ་
འཆར་གསལ་ཇྱི ་བཞྱིན་ལས་དོན་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྒྱིལ་ཐུབ་ས་ེམང་
ཚོགས་ཀྱི ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་སེལ་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

  ད་ེབཞྱིན་ལྷ་ོསྤྱི ་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ Ap Tibet རོགས་ཚོགས་
ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་འདྱི་གའྱི ་སྨན་ཁང་དང་ལས་ཤག་ཉ་ེའགྲམ་དུ་
ས་འོག་ཆུ་འདྲནེ་རུླང་འཁོར་ Windmill ཞྱིག་གསར་བཙུགས་གནང་
བ་ནྱི་གཞྱིས་ནང་ཆུ་འདྲནེ་རུླང་འཁོར་འཛུགས་པ་ཐོག་མ་ད་ེཡྱི ན་ཞྱིང་། 
མྱི འྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་རྱིམ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དེ་ཙམ་གྱི ་འཐུང་ཆུ་ཙམ་
དུ་མ་ཟད། འཕྲདོ་བསནེ་དང་ཚལ་ཞྱིང་ནང་ཚལ་རྱིགས་འདབེས་ལས་
དགོས་མཁོར་ཆུ་གདངེ་ངེས་མེད་པའྱི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟནེ། 
Drinking Water cum promote  Kitchen Garden  ཐོག་རང་གཞུང་
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་ནརོ་ལེྭ་རོགས་ཚོགས་ (NCA), Ap Ti-
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bet  & France Trinley Djinpa Association སོགས་ཕྱི ་ནང་གང་
སར་སྔ་རེས་རོགས་རམ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་རོགས་དངུལ་ཁོན་
བསྡམོས་སྒརོ་ ༦༢༣༧༠༨༢།༩༠ བད་ེསླར་གཞྱིས་ཁོངས་གྲོང་སྡ་ེཕལ་
ཆེ་བར་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༣ བར་མཐོ་སགེས་ཆུ་མཛོད་ 
Overhead Water tank རེ་དང་ས་འོག་གླགོ་འཐེན་འཕུྲལ་འཁོར་། ས་
འོག་ཆུ་འདྲནེ་རུླང་འཁོར་རེ་བཅས་གྲོང་སྡ་ེསོ་སོས་འགྲོ་གྲོན་གྱི ་བརྒྱ་ཆ་ 
༢༥ བསྡུ་འབུལ་ཞུས་ཏེ་ཆ་ཚང་གསར་བསུྐན་ཐུབ་ནས་འཐུང་ཆུའྱི ་
དཀའ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཞྱིང་། སླར་ལོ་ཤས་རེས་ཆུའྱི་ཐོན་ཁུངས་ཞན་
ལ་ཆུ་འདྲནེ་རུླང་འཁོར་སོྐྱན་ཤོར་སོགས་ཀྱི ་གྲོང་སྡ་ེརེ་ཟུང་ལ་འཐུང་
ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་འཕྲད་སབས། ༢༠༠༣།༢༠༠༤ ལོར་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ལས་འཆར་གྲོང་གསེབ་སོྐྱ་གྲས་མྱི ་མང་ལ་ Rajiv Gand-

hi Drinking Water Project ཞེས་པའྱི་འཐུང་ཆུ་ལས་འཆར་ཁོངས་
འགྲོ་གྲོན་གྱི ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ རང་ངོས་ནས་ཕུལ་ཏེ་མཐོ་སགེས་ཆུ་མཛོད་
གསར་རྒྱག་དང་ས་འོག་ཆུ་འདྲནེ་ལས་འཆར་ས་གནས་སྤྱིར་ཡ་པ་ཀ་
ན་འབེལ་ཡོད་དཔོན་རྱི གས་དང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་འདྱི་གཞྱིས་ཁབ་
ཁོངས་བཀའ་དགོན་དང་བཀ་ཤྱིས་ལུྷན་དགོན་པ། ད་ེབཞྱིན་གྲོང་སྡ་ེ ༣། 
༥། ༡༤། ༡༥། ༡༦ བཅས་ལ་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་དང་ས་འོག་ཆུ་
འདྲནེ་ལས་འཆར་ཟྱིན་རུང་། གཞུང་འབེལ་ལས་གཞྱི ་ཆ་ཚང་མ་
གནང་སབས་ད་དུང་ཡང་རེ་ཟུང་མཇུག་སོྐྱང་དགོས་པའྱི་འདེད་བསྐུལ་
ཞུ་མུས་ཡྱི ན།

༣།  ས་ཆུ་བདག་གཅེས་ལས་འཆར། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༥།༡༩༩༦ ནང་སྦངེ་ལོར་ AFPRO ཨེབ་རོ་རོགས་ཚོགས་
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རུྒྱད་ཇར་མན་ EZE རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་ལ་བརྟནེ་ནས། ས་
ཆུ་བདག་གཅེས་ཀྱི ་ལས་འཆར་ཁོངས། བདེ་སླར་གཞྱིས་ཆགས་ཐེ་
བས་མངའ་སྡའེྱི ་ནང་ཡོད་རྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་ཚོགས་པ་གྲངས་ ༡༠ 
ཡོད་པར་ལོ་ལྔའྱི ་རྱི ང་རོགས་རམ་ལས་འཆར་ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་ས་
ཆུ་བདག་གཅེས་བ་རུྒྱ་གོ་རྟོགས་སྤལེ་རུྒྱའྱི ་སྔནོ་འགྲོའྱི ་ཟབ་སོྦང་ཁག་
དང་། ས་གནས་ཁག་ཏུ་སྐརོ་བསོྐྱད་དཔ་ེསནོ། གོང་གསལ་ཚོགས་པ་ 
༡༠ ཡྱི ་གནས་སངས་ལས་འཆར་ཁག་དང་འཆར་རྱིས་གོ་བསྡུར་སོགས་
ཀྱི ་ཚོགས་འདུར་འགོ་ལས་རྣམས་ས་གནས་འདྲ་མྱི ན་དུ་ཐེངས་མང་
ཚོགས་ཏེ་ལས་དནོ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སྦྲགས། མང་ཚོགས་ལ་ཟབ་སོྦང་
དང་། འདྱི་གཞྱིས་ནང་ས་འོག་ཆུའྱི་བཞའ་ཚན་རྒྱས་འཕལེ་སླད་རུྒྱགས་
ཆུ་ཁག་ལ་ས་བབས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱིྱིས་ཆུ་བཀག་རྫྱིང་བཟོ། Check 
dam དང་ཞྱིང་ཚྱི གས་གསར་བཟོ་དང་ཉམས་གསོ། ཆུ་ཡུར་ས་བརྟན་
གསར་བཟོ། གསང་སོྤད་གསར་རྒྱག བ་ཕུགས་བགོ་འགྲེམ། འབས་
ལྡན་དང་དེ་མྱི ན་གྱི ་ཤྱི ང་སྣ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི ་སྡངོ་རྐང་ར་སངོ་ཕྲག་མང་པོ་
བགོས་འགྲེམས་ཀྱིས་འདབེས་འཛུགས་བས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བད་ེ
སླར་མཉམ་འབེལ་སྤསོ་བཟོ་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་ལས་བཟོ་ན་གཞོན་ 
༨ ལ་སྤསོ་བཟོའྱི ་ལག་རལ་སོྦང་བརར་གྱི ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
བས་ཏེ་ལས་མེད་ན་གཞོན་ལ་འཚོ་ཕན་ལས་ཀའྱི ་གོ་སྐབས་མང་དུ་
གཏངོ་རུྒྱ་སོགས་ཐད་གོང་གསལ་ལས་འཆར་གྱིས་གཞྱིས་མྱི ་ཡོངས་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༩།  ༢༠༠༡།༢༠༠༢ ལོར་བདེ་སླར་སླབོ་ཕུྲག་སྡདོ་ཁང་དུ་སྦལེ་ཀོབ་དང་། 
ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་། ཀོ་ལྱི ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་བཅས་ཀྱི ་གཞྱིས་
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སླབོ་ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅུ་པ་ཐོན་རེས་སྦལེ་ཀོབ་ཉྱིན་སླབོ་ཆེ་མོར་འཛྱི ན་
རྱིམ་ ༡༡ དང་ ༡༢ འབུང་རྱིག་སླབོ་ཚན་ནང་ཞུགས་མཁན་བུ་མོ་
གྲངས་ ༣༢ ཙམ་ཤོང་བའྱི་སྡདོ་ཁང་ཐོག་བརེགས་གསུམ་ལྡན་ཞྱིག་
བོད་ཁྱིམ་དབུས་སྤྱི ་ཁབ་ཁང་གྱི ་གཟྱིགས་སོྐྱང་མཐུན་འགུར་འོག་
གསར་རྒྱག་ལེགས་གུྲབ་ཐུབ་ས་ེཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༡༠།  ༢༠༠༢ ལོར་མའྱི་སོར་སྦག་སྦག་བཟོ་ཚོང་ཁང་ T.V.S. Co. ལ་འབདོ་
བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་ཧྱིན་སྒརོ་ ༡༠,༠༠,༠༠༠་༠༠ ས་ཡ་གཅྱིག་རོགས་རམ་
གནང་དོན་ལྟར། བདེ་སླར་མཉམ་འབེལ་རུམ་འཐག་བཟོ་གྭྲ་དང་། 
རུམ་གདན་འགྲེམ་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་ལེགས་སུྒབ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

༡༡།  ༢༠༠༢ ལོར་ N.C.A. ནརོ་ཝེ་རོགས་ཚོགས་ནས་སྒརོ་ ༩,༧༦,༥༠༠་
༠༠ རོགས་རམ་གནང་ས་ེབདེ་སླར་མཉམ་འབལེ་འཕུྲལ་རོྨས་སྡ་ེཚན་
ལ་འཕུྲལ་ཆས་བཟོ་བསུྐན་ཁང་ཚད་ལྡན་ཁང་མྱི ག་ལྔ་ཅན་ཞྱིག་གསར་
རྒྱག་ཐུབ་ས་ེརོྨས་འཁོར་བཟོ་བཅོས་སོགས་ཀྱི ་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི ་གང་
སར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༡༢།  ༢༠༠༢ ལོར་རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་སྒརོ་ ༢,༨༡, 
༢༥༠་༠༠ རོགས་དངུལ་གནང་དནོ་ལྟར། གཞྱིས་ནང་ཉམ་ཐག་ཁྱིམ་
ཚང་ ༣༠ ལ་གསང་སོྤད་གསར་རྒྱག་ཐུབ་ས་ེཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་
ཡོད།

༡༣།  ༢༠༠༢ ལོར་དབྱིང་ལེནྜྱི་དང་། ཕ་རན་སྱི ་རོགས་ཚོགས་སོགས་ནས་
སྔ་རེས་རོགས་རམ་གནང་བ་བསྡམོས་སྒརོ་ ༨,༦༤,༩༩༧་༠༠ བུང་དནོ་
ལྟར། བདེ་སླར་ཉྱིན་སླབོ་ཀྱི ་སླབོ་ཕུྲག་ཐག་རྱིང་གྲོང་སྡ་ེཁག་ནས་སེྐྱལ་
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འདྲནེ་ཆེད་སྣུམ་འཁོར་ School Bus འབྱིང་བ་ཞྱིག་ཉ་ོསུྒབ་བས་ཏེ་
ད་བར་དམྱི གས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་དཀའ་ངལ་སེལ་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་
ཅྱི ་ཆེ་བུང་ཡོད།

༡༤།  ༢༠༠༢ ལོར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། ཇར་མན་ལྕམ་
སྐུ་ལེྭ་ཀར་རོགས་ཚོགས་ནས་བསྡམོས་སྒརོ་ ༤,༢༧,༧༥༢་༠༠ རོགས་
རམ་གནང་སེ་བདེ་སླར་གཞྱིས་མཉམ་གྱི ་ལས་བེད་གསོལ་ཐབ་ཁང་
ཞྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་གོང་གསལ་རོགས་ཁག་གཉྱིས་ནས་བསྡམོས་སྒརོ་ 
༦,༦༩,༥༤༥་༠༠ རོགས་རམ་གནང་དནོ་ལྟར། ཅོ་ཀུར་གྲོང་སྡ་ེགཉྱིས་
ཀྱི ་མྱི ་མང་སྤྱི ་ཁང་སུྤས་ལེགས་ཤྱི ག་བཅས་གསར་རྒྱག་སྔ་རེས་སུ་ཞུས་
ཏེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༡༥།  ༢༠༠༣ ལོར་འབྱི་གུང་ཉམས་སོྐྱང་ཚོགས་པ་དང་། འབྱི་གུང་ཆོས་རེ་
ཨཿདབངས་རྱིན་པ་ོཆེ་དགེ་ར་ཐུན་མོང་ནས་རོགས་རམ་གནང་ས་ེབད་ེ
སླར་མྱི ་མང་ཚོགས་ཁང་མྱི ་གྲངས་ ༡༥༠༠ ཤོང་བ་ཞྱིག་དང་དེའྱི ་
གཤམ་འོག་ཏུ་དེང་དུས་ཀྱི ་འཛྱི ན་ཆས་ལྡན་པའྱི ་ཐབ་ཚང་ཡོ་ཆས་ཆ་
ཚང་ཡོད་པ་བཅས་ལ་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་ ༣༨,༠༠,༠༠༠་༠༠ གནས་པ་
ཞྱིག་བདེ་སླར་ལས་ཁུངས་སུ་རྱིས་འབུལ་གནང་བ་ནས་བཟུང་མྱི ་མང་
ཚོགས་འདུ་དང་ཆོས་འབེལ་ལས་དོན་གང་སར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་
ཡོང་མུས་ཡྱི ན།

༡༦།  དེ་བཞྱིན་གོང་གསལ་བཀའ་དགོན་གྱི ་རོགས་རམ་ཐོག་གཞྱིས་ནང་སྔར་
ཡོད་རྒྱ་ལམ་ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་སེྐྱད་གསར་བཟོ་ཆ་ཚང་གནང་ཆེད་འགྲོ་
གྲོན་ཁོན་ཆེ་གཏངོ་གནང་མཛད་པས་ཕན་ཐོགས་ཅྱི ་ཆེ་ཡོང་མུས་ཡྱི ན།
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༡༧།  བདེ་སླར་མྱི ་མང་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོར་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བག་ཆའྱི ་
དཀའ་སེལ་དང་སྦལེ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་ནས་བར་ཐོག་གསར་བསུྐན་ཆེད་
འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་ ༢,༡༦,༩༦༠་༠༠ རོགས་རམ་གནང་ས་ེཕན་ཐོགས་ཆེན་
པ་ོབུང་ཡོད།

༡༨།  ༢༠༠༦།༢༠༠༧ ནང་གཞྱིས་ཁོངས་ཉམ་ཐག་སྡདོ་གནས་གཞུང་སྩལ་
ཁང་པ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་མེད་ཁར་དེ་ཡང་ལོ་མང་སོང་བས་རྙྱིང་གོག་
གས་སོྐྱན་ཆར་ཆུ་ཐུབ་མྱི ན་རྱི གས་ལ་རང་ངོས་ནས་འགྲོ་གྲོན་གྱི ་བརྒྱ་
ཆ་ ༣༠ འབབ་འབུལ་འཕྲསོ་སྦངེ་ལོར་དུ་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་ FE-
DINA ཞེས་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་སྒརོ་ ༢,༢༥,༡༠༠་༠༠ རོགས་
རམ་གནང་ས་ེཁྱིམ་ཚང་ ༡༢ ཀྱི ་སྡདོ་ཁང་ཉམས་གསོ་ཐུབ་ནས་ཕན་
ཐོགས་གང་ལེགས་བུང་ཡོད།

༡༩།  ༢༠༠༦།༢༠༠༧ ལོར་གཞྱིས་ནང་འཐུང་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་བས་འབས་
འཐུང་ཆུ་ཡོངས་རོྫགས་གཙང་མ་མེད་པའྱི་དཀའ་སེལ་སླད། ཨེ་ཀ་ལྱི ་
ཌེ་སྦྱི་ཀ་རན་ལགས་དང་། སྨན་པ་ར་ཕལེ་ལགས་རོགས་ཚོགས་གཉྱིས་
ལ་འབོད ་བསྐུལ ་ ཞུས ་ཏེ ་ རོགས་དངུལ་གནང་བ ་བསྡོམས་ སྒོར ་ 
༡༢,༢༦,༡༥༠་༠༠ བུང་དནོ་ལྟར། མྱི ་མང་གྱི ་འཐུང་ཆུ་དྭངས་བསྱིལ་
བཟོ་རུྒྱའྱི་འཕུྲལ་འཁོར་ (Water Purification Plant) བད་ེསླར་མཉམ་
འབལེ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཁོངས་ ༡ དང་བད་ེསླར་སླབོ་ཕུྲག་སྡདོ་ཁང་དུ་ ༡ 
བཅས་ས་གནས་ཁག་གཉྱིས་སུ་གསར་བཙུགས་ཞུས་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་
འཕྲོད་བསེན་སླད་འཐུང་ཆུ་དྭངས་བསྱི ལ་བེད་སོྤད་བེད་རུྒྱར་ཕན་
ཐོགས་གང་ལེགས་ཡོང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།
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༦༽ སྟྗོན་ཉེས་དང་། ཆུ་ལྗོག་སྗོགས་འབྱུང་བའྱི་གནྗོད་འཚེ་ཇྱི་བྱུང་
སྐྗོར།

༡།  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་བད་ེསླར་གཞྱིས་ཆགས་ཡོངས་རོྫགས་ལ་དུས་ཐོག་
ཆར་པ་མ་བབས་སབས་སོན་ཉེས་བུང་སེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་
སྐབས་སོྐྱབ་ཕོགས་རོགས་རམ་དང་། མཉམ་འབལེ་བརུྒྱད་སནོ་འབས་
ཉནེ་སུང་གུན་གསབ་དངུལ་འབབ་སོགས་རྱིམ་བཞྱིན་ཐོབ་པ་དསེ་ཞྱིང་པ་
རྣམས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པའྱི་ཐད་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བུང་ཡོད།

༢།  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་བད་ེསླར་གཞྱིས་ཁོངས་ཅོ་ཀུར་གྲོང་སྡ་ེ ༡༥ དང་ 
༡༦ གཉྱིས་ཀྱི ་ལོ་ཏོག་ལ་སནོ་ཉསེ་བུང་ས་ེདཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་
རུང་། ལོ་རེས་མ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ N. C. A.  

Norway རོགས་ཚོགས་ནས་གུབ་གསབ་རོགས་དངུལ་གནང་བ་དསེ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༧༽ སེྐྱ་ལྡན་སྗོ་ནམ་གྱི་བྱུང་རྱིམ།

དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་སོ་ནམ་སྡ་ེཚན་གྱི ་ལམ་སནོ་གཞྱིར་བཟུང་འདྱི་
གའྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཁབ་ཁོངས་ཞྱིང་པ་ཡོངས་ལ་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་སོ་ནམ་
ཐོག་ཕུགས་འཕརེ་འཚོ་རྟནེ་ཐུབ་རུྒྱའྱི་ཨེ་ཀ་ལྱི ་ཀོ་སོ་སྤྱི Italy COSPE རོགས་
ཚོགས་ནས་རོགས་རམ་གནང་ས་ེསྔ་རེས་ཟབ་སོྦང་ཁག་དང་། དཔེ་སནོ། དོ་
སྣང་ཅན་གྱི ་ཞྱིང་པ་དང་འགོ་ལས་རྣམས་སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་ལག་བསར་བེད་བཞྱིན་
པའྱི་ཀོ་ལྱི ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སོགས་སུ་ལྟ་སྐརོ་ད་ུའཁྱིད་པ་སོགས་
གོ་རྟགོས་འཕེལ་ཐབས་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྱིམ་པས་
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སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་སོ་ནམ་ཐོག་བསོྐྱད་ཐབས་བེད་དགོས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་བསྐནོ་
གསལ་བཤད་གནང་འདུག་ཀང་། ད་བར་ད་ོསྣང་ཅན་གྱི ་ཁྱིམ་ཚང་ ༨ ཙམ་
ནས་སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི ་སླབོ་སནོ་ཇྱི ་བཞྱིན་ལུད་རྱི གས་འདྲ་མྱི ན་བཟོ་སོྦར་དང་
སྦྲགས་ཚོད་ལྟ་བས་པ་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་ལག་བསར་ནང་
ཞུགས་མཁན་བུང་མེད།

༨༽ ས་གནས་སུ་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་
པ་ཁག

༡།  ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་།

 སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བད་ེཐུན་མོང་གྱི ་ས་གནས་བདོ་རང་དབང་རང་བདནེ་
པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཆོལ་གསུམ་ཚོགས་མྱི ་ལས་གུྲབ་པའྱི་
ཚོགས་ཆུང་སྔར་ནས་ཡོད་པ་རང་འཇགས་རྣམས་ནས་རྒྱལ་དོན་དཔྱ་
ཁལ་བསྡུ་འགན་བཞེས་མུས་ཡྱི ན།

༢།  མྱི ་མང་མཉམ་འབལེ།

 འཕགས་ཡུལ་ལྷ་ོཕོགས་སྦལེ་ཀོབ་བདེ་སྐྱྱིད་སླར་གསོའྱི ་བོད་མྱི ་གཞྱིས་
ཆགས་མཉམ་འབལེ་འདྱི་བཞྱིན་ཐོག་མར་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ 
ཉྱིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཀར་ན་ཀ་ཀ་མངའ་སྡའེྱི ་མའྱི་སོར་རོྫང་ཁོངས་ཀྱི ་
པེ་ལ་ཀོ་པྱི་ཞེས་པར་མཉམ་འབེལ་དེབ་སེྐྱལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དེབ་སེྐྱལ་
ཨང་ A.R.M 1528 (1969 to 70) ནང་གསལ་ཁྱིམས་མཐུན་དབེ་སེྐྱལ་
ཞུས་ཏེ་དབུ་འཛུགས་གནང་བའྱི ་མཉམ་འབེལ་ཞྱིག་ཡྱི ན། བདེ་སྐྱྱིད་
སླར་གསོའྱི ་བོད་མྱི འྱི ་མཉམ་འབེལ་གྱི ་ཁབ་ཚད་ནྱི་རྒྱ་གར་མའྱི ་སོར་
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རོྫང་ཁོངས་པྱི་ར་ཡ་པཊ་ནའྱི་གྲོང་ཁེར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བད་ེསླར་གྲོང་
སྡ་ེགཉྱིས་བཅས་གྲོང་སྡ་ེབཅུ་དུྲག་ཆ་ཚང་ལ་ཁབ་ཡོད། མཉམ་འབལེ་
དང་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་འདྱི ་ཐོག་མར་འཛུགས་སྐབས་ཚོགས་མྱི ་ཚང་
མས་མྱི འྱི་ནསུ་ཤུགས་དང་རྱིག་རལ་ཐོན་སེྐྱད་བཅས་ཀྱི ་ནསུ་ཤུགས་ཇྱི ་
ཡོད་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་ཏེ་སྤྱི ་སྒརེ་གཉྱིས་ཕན་ཡོང་སླད་དང་། མཉམ་
འབལེ་ནས་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་རྣམས་ས་གནས་རུྒྱན་ལས་སུ་རུྒྱན་
བཞུགས་ཡོང་སླད། ལས་གཞྱི ་གསར་བཏོད་དང་མྱི ་མང་ལ་ཁེ་ཕན་
ཡོད་པའྱི ་ཚོང་ཁང་རྱི གས་དང་། ལས་རྱིགས་ནང་ཁྱིམ་བཟོ་གྭྲ་ཆུང་
རྱི གས་སོགས་འཛུགས་སུྐན་ལག་ལེན་བསར་སངས་སླབོ་སནོ་རོགས་
རམ་བེད་རུྒྱ་དང་བདོ་མྱི འྱི་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་གཤྱིས་ལུགས་དང་རྱིག་གཞུང་
དཔལ་འབོར་བཅས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མྱི ་ཉམས་གོང་སྤེལ་བ་བའྱི ་
མཉམ་འབལེ་ལས་ཁུངས་དབུས་མས་གཙོས་སྡ་ེཚན་དུྲག་ལས་ཚོགས་
མྱིར་ཕན་ཐོགས་ཆེད་སྡ་ེཚན་ཟུར་འཛུགས་དང་། མ་བདག་མང་ཚོགས་
ཀྱི ་དགོས་མཁོ་དང་ཁེ་ཕན་སུྒབ་སླད་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ལས་
གཞྱིའྱི ་རྱི གས་མཉམ་འབེལ་ནས་འབད་བསུྒབ་ཞུ་རུྒྱ་སྒྱིག་གསལ་ཡྱི ན་
པ་དང་། མཉམ་འབལེ་ནས་ཚོགས་མྱི ར་ཕན་ཐོགས་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཁག་
ནྱི་ལས་རྱིགས་དགོས་མཁོ་ཅན་འགོ་འཛུགས་བ་རུྒྱ་དང་། ཚོགས་མྱི ར་
དུས་ཐོག་སནོ་འབས་འདེབས་ལེན་སྐབས་འཕུྲལ་རོྨས་སྣུམ་འཁོར་ལྡང་
ངེས་མཁོ་སུྒབ་དང་། དེ་བཞྱིན་འཕུྲལ་རོྨས་ལས་བསྐུལ་དང་དུས་ཐོག་
ཆེད་གཏོང་དགོས་གལ་དབང་གྱིས་མཉམ་འབེལ་སྡ་ེཚན་ནང་འཕུྲལ་
བཟོ་སྡ་ེཚན་གལ་འགངས་ཆེ་བས། སྡ་ེཚན་འདྱིའྱི ་ནང་འཕུྲལ་རྱིགས་
དགོས་པ་དང་མང་ཚོགས་ལ་དགོས་གལ་རྱིགས་གསོག་ཉར་བེད་མུས་
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ཡྱི ན། རུམ་འཐག་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲའྱི་སྡ་ེཚན་ནས་རུམ་དང་སྤསོ་ཐོན་
སེྐྱད་ཀྱིས་ཚོཊ་མྱི ར་འཚོ་སྣནོ་གནང་བ་དང་། མཉམ་འབལེ་ལ་ཡང་ད་ེ
ཙམ་ཁེ་འབབ་ཆེན་པོ་མེད་ཀང་སྤྱི ་སྒ ེར་གཉྱིས་ཀྱི ་གང་ཅྱི འྱི ་གནས་
སངས་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོང་བསུྒབས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་
ཀྱིས་སོན་འབས་འདེབས་ལས་ལས་གཞྱི ་ལག་བསར་སྔོན་ལ་མཉམ་
འབེལ་གྱིས་ཚ་ལུད་སོན་བཅས་དུས་ཐོག་བཀའ་མངགས་ལྟར་མཉམ་
འབལེ་གྱིས་གྲོང་སྡ་ེསོ་སོར་འགྲེམ་སྤལེ་བེད་མུས་དང་། ལྷག་པར་ད་ུལོ་
འདྱིའྱི ་ནང་མངའ་སྡའེྱི ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་ཚོར་སོན་ལུད་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་
ཆེན་པོ་འཕྲད་ཀང་། འདྱི་གའྱི ་གཞྱིས་མྱི ་ཚོར་དཀའ་ངལ་དེ་དག་
མཉམ་འབལེ་གྱིས་སེལ་རོགས་བས་ཏེ་དུས་ཐོག་འགྲེམ་སྤལེ་བེད་ཐུབ་
ཡོད། ད་ེབཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་ཆེན་པ་ོབསོྐྱན་ཐོག་འགྲོ་གྲོན་
ཡང་གང་ཙམ་བཏང་བ་བཅས་ཀྱི ་སནོ་འབས་འདྱི་ཕམ་ཚོང་དང་ཧར་
པའྱི་ལག་ཏུ་མྱི ་འཆོར་བའྱི་ཆེད་མཉམ་འབེལ་ནས་གང་ཡོང་དགོངས་
བཞེས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འདདོ་བླ་ོལྟར་སནོ་འབས་མཉམ་འབལེ་གྱིས་
སུྤས་གཟྱིགས་གནང་ས་ེརྱི ན་འབབ་ཇྱི ་ཐོབ་ད་ོབདག་སོ་སོར་རྱིས་འབུལ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དསུ་ཡུན་གང་འཚམས་མཉམ་འབལེ་གྱི ་དསོ་ཁང་ནང་
བདག་ཉར་བས་ས་ེརྱི ན་གོང་འཕར་བ་དང་ཕྱི ་ཚོང་བས་ཏེ་ཁེ་བཟང་ཇྱི ་
བུང་མངའ་སྡའེྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་བགོས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལོ་ཏོག་
འདེབས་མཁན་རྣམས་ལ་བགོ་འགྲེམ་བས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་
ཐོགས་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

ཀ  ཞྱིང་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདབེས་ལས་བེད་པའྱི་ལོ་ཏགོ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧ 
ཙམ་མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ་དང་། ད་ེམྱི ན་སྐམ་འབས་དང་། མོན་ཆག 
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སྒ་མུག ཞོག་ཁོག སན་མ། ཤྱི ང་ཏོག་ག་གོན་ (Melon) 
བཅས་ཡྱི ན། སནོ་འབས་མ་རོྨས་ལོ་ཏོག་གྱི ་ཁོམ་རའྱི་གནས་
སངས་ནྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་མངའ་སྡའེྱི ་ནང་དང་། ཏ་མྱི ལ་ན་དུ། ཀེ་
ར་ལ་གསུམ་ལ་འགྲོ་རུྒྱགས་གང་ལེགས་ཡོད།

ཁ  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་མཉམ་འབལེ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ནས་
ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཚོགས་
གཙོ་རང་གཞུང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་གཅྱིག་ལྕགོས་གནང་
བཞྱིན་ཡོད། དེ་རེས་རང་གཞུང་གྱི ་སྱིད་བུས་དང་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སནོ་སྔ་ཕྱིར་ཕེབས་པ་ལྟར་ ༢༠༠༥ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡ ནས་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་རང་ནས་
འོས་འདེམས་བས་ཏེ་སྤྱི ་མོས་ཐོག་སྐུ་ཞབས་བླ་ོབཟང་ནོར་བུ་
ལགས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་མུས་ཡྱི ན།

༡། མཉམ་འབེལ་ཚོགས་གཙོ་རྱི མ་བུང་དང་དུས་ཡུན་གཤམ་
གསལ།

ཨང་།     མཚན།      དསུ་ཡུན།
༡། བམས་པ་བརོན་འགུྲས། ༡༩༦༩།༩།༡༦ ནས་ ༡༩༧༧།༨།༡༨
༢། ཀྱི་ཀྱི་ཁང་གསར། ༡༦༧༧།༨།༡༨། ནས་ ༡༩༨༡།༦།༢༤ 
༣། བཀ་ཤྱིས། ༡༩༨༡།༦།༢༤ ནས་ ༡༩༨༢།༣།༡༧
༤། ཚེ་རྱིང་དབང་རྒྱལ། ༡༩༨༢།༣།༡༧ ནས་ ༡༩༨༥།༣།༡༣
༥། རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདསུ། ༡༩༨༥།༣།༡༣ནས་ ༡༩༩༠།༡༡།༡༠ 
༦། བླ་ོབཟང་ངག་དབང་། ༡༩༩༡།༡།༠༢ ནས་ ༡༩༩༣།༡།༡༣
༧། ཟླ་བ། ༡༩༩༣།༡།༡༣ ནས་ ༡༩༩༧།༣།༢༨
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༨། ཕུར་བུ་སྱིད་ཐར། ༡༩༩༧།༣།༢༨ ནས་ ༢༠༠༡།༡༡།༠༩
༩། ཀརྨ་དགྲ་འདལུ། ༢༠༠༡།༡༡།༠༩ ནས་ ༢༠༠༥།༤།༠༡
༡༠། བླ་ོབཟང་ནརོ་བུ། ༢༠༠༥།༤།༠༡ ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས།

 མཉམ་འབལེ་དུྲང་ཆེ་རྣམས་ཀྱི ་མཚན་དང་དུས་ཡུན།

ཨང་།   མཚན།   དསུ་ཡུན།

༡། རྱིག་འཛྱི ན་བསམ་གཏན། ༡༩༦༩།༡།༡༣ ནས་ ༡༩༧༦།༣།༢༡

༢། བམས་པ་རྣམ་རྒྱལ། ༡༩༧༦།༣།༢༡ ནས་ ༡༩༧༧།༨།༡༨

༣། ནརོ་བུ་དནོ་འགུྲབ། ༡༩༧༧།༨།༡༨ ནས་ ༡༩༨༣།༧།༡༡

༤། ཚུལ་ཁྱིམས་བཟང་པ།ོ ༡༩༨༣།༧།༡༡ ནས་ ༡༩༨༨།༨།༡༥

༥། བླ་ོབཟང་བསན་དར། ༡༩༨༨།༨།༡༥ ནས་ ༡༩༩༢།༩།༡༤

༦། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ། ༡༩༩༢།༩།༡༥ནས་ ༡༩༩༣།༡།༠༣

༧། ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། ༡༩༩༣།༡།༠༣ ནས་ ༡༩༩༥།༦།༢༤

༨། དངོས་གུྲབ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༥།༦།༢༤ ནས་ ༡༩༩༨།༤།༢༤

༩། ཀརྨ་དགྲ་འདལུ། ༡༩༩༨།༤།༢༥ ནས་ ༢༠༠༡།༡༢།༣༡

༡༠། བསན་འཛྱི ན་ཀུན་དགའ། ༢༠༠༡།༡༢།༣༡ ནས་ ༢༠༠༤།༦།༠༡

༡༡། བཀ་ཤྱིས་ཐག་གཅོད། ལས་ཚབ། ༢༠༠༤།༦།༠༡ ནས་ ༢༠༠༥།༣།།༣༡

༡༢། བསན་འཛྱི ན་ཀུན་དགའ། ༢༠༠༥།༣།༣༡ ནས་ ༢༠༠༥།༡༠།༠༡

༡༣། ལྷག་པ་ཤེས་རབ།ཚོད་ལྟ། ༢༠༠༥།༡༠།༠༡ ནས་ ༢༠༠༦།༣།༡༨

༡༤། ཕུར་བུ་དནོ་འགུྲབ།ལས་ཚབ། ༢༠༠༦།༣།༡༨ ནས་ ༢༠༠༦།༥།༣༠

༡༥། བསན་འཛྱི ན་དབངས་སྐྱྱིད།  ༢༠༠༦།༥།༣༠ནས་ ༢༠༠༧།༧།༣༡

༡༦། དགྲ་འདལུ། ༢༠༠༧།༧།༣༡ ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས། 
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༢།  ཚོང་འཁོས་ལས་གཞྱི ་ནྱི་མ་བདག་མང་ཚོགས་ནས་མ་རོྨས་ལོ་
ཏགོ་སུྤས་གཟྱིགས་དང་ད་ེམྱི ན་ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་ནས་སུྤས་གཟྱིགས་
གནང་ས་ེརྒྱ་གར་བཟོ་གྭྲ་ཆེ་ཁག་ལ་ཚོང་འབལེ་ཁོམ་ར་ཡོད་པ་
ལས། ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྱིར་ཚོང་ཁོམ་ར་མེད།

༣།  ལག་ཤེས་རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༧ ཉྱིན་ནས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ཐོག་མར་ལས་
འཆར་དངུལ་གྲོན་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི ་ཚོང་དོན་
ལས་ཁུངས་ནས་སྒརོ་ ༡༥༠༠༠།༠༠ སྔ་གཡར་དང་མཉམ་
འབེལ་གྱི ་ཕག་དངུལ་ཁ་འཁོར་མྱི ན་ལ་བརྟེན་ནས་རྱི ན་སྔ་
འདོན་ཞུས་ཏེ་རུམ་འཐག་ལས་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་དང་། 
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁུལ་ད་ུཚོང་འབལེ་ལས་ཁོམ་ར་གཞན་མེད།

༤།  སྤསོ་བཟོ་ལག་ཤེས་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ཐོག་མར་གསར་
འཛུགས་གནང་བ་དང་། ལས་འཆར་དངུལ་གྲོན་ནྱི་མཉམ་
འབལེ་རང་གྱིས་བཏང་ཞྱིང་། ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་
དང་ར་རམ་ས་ལ། ལྡྱི་ལྱི ་སོགས་ཕོགས་གང་སར་ཚོང་འབལེ་
བེད་བཞྱིན་ཡོད་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྤསོ་འདྱིའྱི་སུྤས་ཀ་ལེགས་
པ་དང་དྲྱི་མ་ཞྱིམ་པ་སོགས་ལ་ཡྱི ད་མོས་བེད་བཞྱིན་ཡོད་མོད། 
ད་བར་དུ་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ལ་ཁོམ་ར་འཛུགས་ཐུབ་མེད།

༥།  ཐུག་བཟོ་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་གསར་
འཛུགས་གནང་ཞྱིང་། ཚོགས་པ་འདྱི་ཐོག་མར་འཛུགས་དུས་
ལས་འཆར་མ་དངུལ་མཉམ་འབལེ་གྱིས་གཏོང་གནང་མཛད་
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ཡོད། ཁོམ་རའྱི་གནས་སངས་ནྱི་བཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི ་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་མ་གཏགོས་ཕྱིར་ཚོང་བེད་སའྱི་ཁོམ་ར་མེད།

༦།  འཐུང་ཆུ་དྭངས་བསྱིལ་ལས་འཆར་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་གསར་
འཛུགས་བས། ལས་འཆར་འདྱི་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་
བརུྒྱད་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། རོགས་པ་གནང་མཁན་ Dr 
Raffyella Chiouna, Italy  བརུྒྱད་ནས་རོགས་དངུལ་གནང་
བ་ལྟར་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཕྲདོ་བསནེ་ལ་ཕན་པའྱི་ཆེད། རྱི ན་གོང་
ཆུང་ངུའྱི་ཐོག་ནས་ཚོང་འགྲེམ་གྱིས་སྤྱི ་སྒརེ་གཉྱིས་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད།

༧།  ཕུགས་ལྟ་ོབཟོ་གྭྲ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོའྱི་ནང་རང་གཞུང་གྱི ་
མཛད་བུས་ལྟར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོའྱི ་ཐོག་བདེ་སྐྱྱི ད་སླར་
གསོའྱི ་མཉམ་འབེལ་གྱིས་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་ཞྱིང་། བཟོ་
གྭྲའྱི ་དངུལ་གྲོན་མཉམ་འབེལ་རང་ནས་བཏང་བ་དང་ཐོན་
འབབ་ཇྱི ་ཡོད་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་དེ་བཞྱིན་རྒྱ་
གར་གྲོང་ཁེར་ཁག་ལ་ཚོང་འབལེ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལས་ཕྱི ་
རྒྱལ་ཁག་ལ་ཁོམ་ར་འཛུགས་ཐུབ་མེད།

༨།  གྲོན་ཆུང་ཨར་ལས་ལས་གཞྱི ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་རོགས་
ཚོགས་ (AP TIBET) བརུྒྱད་ལས་འཆར་གྲོན་དངུལ་གནང་
བས་འཛུགས་སུྐན་བས་ཤྱི ང་། ཐོན་རྫས་བུང་རྱི གས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་བཙོང་བ་ལས་ཕྱིར་བཙོང་ཁོམ་ར་མེད།

༩།  ཚོང་ཁང་དང་པོ ་འདྱི ་ ཐོག་མར་གཞྱི ས་ཆགས་སུ ་ཕྱི ་ ལོ ་ 
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༡༩༦༩།༧༠ ལོའྱི ་མ་ར་ཌ་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་
སྒརོ་ ༢༢,༡༤༠་༧༥ གནང་ཏེ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་དང་། 
ཚོང་ཁང་གཉྱིས་པ་འདྱི ་མཉམ་འབེལ་རང་ཁོངས་ནས་མ་
དངུལ་བཏང་ས་ེ ༡༩༧༣།༧༤ ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་
ཞྱིང་། རྱིན་གོང་འཕར་ཆའྱི་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབབེས་ལྟར་
བས་པས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༡༠།  འཕུྲལ་བཟོ་སྡ་ེཚན་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༠།༧༡ ནང་གསར་
འཛུགས་བས་ཤྱི ང་། ཐོག་མར་ལས་འཆར་དངུལ་གྲོན་ My-

rada མའྱི་ར་ཌ་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༦,༡༨, 
༦༣༤།༢༦ གནང་སོན་བུང་ཡོད། སྡ་ེཚན་ལས་གཞྱི ་འདྱིས་ད་
བར་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱི ་སནོ་འབས་འདེབས་ལས་ལ་
ཤྱི ན་ཏུ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༣།  ས་གནས་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ།

 སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བད་ེཐུན་མོང་གྱི ་ས་གནས་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ་ནས་རང་
ཉྱིད་ཀྱི ་ཚོགས་པའྱི་ལྟ་བ་གཞྱིར་བཟུང་བདོ་ཀྱི ་ར་དནོ་ཐོག་ལས་འགུལ་སྣ་
མང་སྤལེ་མུས་མ་ཟད། ད་ཡོད་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༣༥༠ ཡོད་འདུག

༤།  བུད་མེད་ཚོགས་པ།

 སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བད་ེཐུན་མོང་གྱི ་ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ནས་རང་
ཉྱིད་ཀྱི ་ཚོགས་པའྱི་ལྟ་བ་གཞྱིར་བཟུང་བདོ་ཀྱི ་ར་དནོ་ཐོག་ལས་འགུལ་སྣ་
མང་སྤལེ་མུས་མ་ཟད། ད་ཡོད་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༦༤༥ ཡོད་འདུག
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༥།  དྭང་ཟུར་ཚོགས་པ།

 སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བད་ེཐོུང་གྱི ་དྭྭང་ཟུར་ཚོགས་པ་ནས་ས་གནས་སུ་ཡོད་
པའྱི ་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་གྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཐད་དབུས་ས་ཕྱི ་
ནང་གང་སར་འབདོ་བསྐུལ་གྱིས་ཕན་ཐབས་ཞུ་མུས་ཡྱི ན་འདུག

༩༽ གདན་ས་ཆྗོས་སྒར་ཁག་ཇྱི་ཡྗོད་ཀྱི་གངས་དང་དེ་དག་གྱི་ཡྗོང་
ཁུངས།

བད་ེསླར་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་ཆོོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོབཀྱིས་ལུྷན་པ་ོདང་། འབྱི་གུང་བཀའ་
དགོན་ཐུབ་བསན་བཤད་སུྒབ་བང་ཆུབ་གླྱིང་གཉྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སྔ་ས་ནས་
ཆགས་འདུག་པ་མ་ཟད། ཆོས་བརུྒྱད་སོ་སོའྱི་བསླབ་པ་སླབོ་གཉརེ་དང་། ཆོ་ག་
ཕག་ལེན་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱི ནགོང་འཕེལ་ཐོག་བསན་སྱིད་སྤྱི ་སྨན་གྱི ་ཞབས་
རྱིམ་རུྒྱན་དུ་སུྒབ་གསོག་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱི ན། དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་
དང་སྔ་ཕྱིའྱི ་ལོ་རུྒྱས་ཞྱིབ་གསལ་སྙྱིང་བསྡུས་དང་ད་ཡོད་དགེ་འདུན་པའྱི ་ཡོང་
ཁུངས་དང་ཞལ་གྲངས་གཤམ་ནས་འགོད་རུྒྱ།

 ཆྗོས་སེ་ཆེན་པྗོ་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པྗོ།

བོད་ཡུལ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀྱི ་ྋརྒྱལ་བའྱི ་བསན་པ་རྱི ན་པོ་ཆེའྱི ་བསྱི་གནས་
ཡོངས་རོྫགས་ཡྱི ད་སུབས་བདག་པོའྱི ་སེྐྱ་བའྱི་སྡརེ་གཏོགས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའྱི ་
དཔུང་ཚོགས་ནས་ར་མེད་བཏང་ཟྱིན་པའྱི་ཁོངས་སུ། ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲངེ་དང་
པོ་རེ་དགེ་འདུན་གུྲབ་པ་དཔལ་བཟང་པོས་གཙང་ཉང་སྨད་གཞྱིས་ཀ་བསམ་
འགུྲབ་ཡང་རེའྱི ་རྱི ་འདབས་སུ་ཕག་བཏབ་ཅྱིང་། ྋགོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་
ྋཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་རྒྱན་ལ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རྱིམ་བོན་གྱི ་
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གདན་སར་སྩལ་བ་དཔལ་ཉམས་མེད་རྱི ་བོ་དགེ་ལྡན་པའྱི ་སོལ་འཛྱི ན་ཆོས་སྡ་ེ
ཆེན་པོ་བཀ་ཤྱི ས་ལུྷན་པོ་ཞེས་མཚན་སྙན་གྱི ་བ་དན་ཡོངས་སུ་ཁབ་པ་དེ་ཉྱིད་
ཀང་ཤུལ་མེད་ད་ུབཏང་ཟྱིན་པར་བརྟནེ། བསན་རུྒྱན་ཉམས་གསོའྱི་ཆེད་རྒྱ་གར་
ཁུལ་ད་ུའབོར་འཁོད་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པའོྱི་སྒྱིག་ཁོངས་སུ་གཏགོས་པའྱི་གྭྲ་རུྒྱན་ཁག་
གཅྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་སེམས་ཁུར་དང་ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི ་འབེལ་ཡོད་དད་
ལྡན་ཁག་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་མའྱི ་སོར་སྦལེ་ལ་ཀོ་པྱིའྱི ་གཞྱིས་སྒར་
ནང་གདན་ས་བཀ་ཤྱིས་ལུྷན་པའོྱི་དགོན་གསར་བཞེངས་རུྒྱའྱི་སྙན་སེང་ྋགོང་ས་
སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་ཕུལ་བར་ཐུགས་དགེས་བརེ་ཆེན་པོས་བཀའ་འཁོལ་
ལེགས་པར་ཐོབ་ས།ེ བཀའ་བཟང་དབུགས་དབུངས་གསུང་གྱི ་བདུད་རྱི ་སྤྱི ་སྨྱིན་
བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་སྩལ་འོག་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕོགས་མའྱི་སོར་རོྫང་ཁོངས་སྦལེ་ཀོབ་ཁུལ་ད་ུབདོ་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་ཁབ་ཁོངས་བདེ་སྐྱྱིད་སླར་གསོའྱི ་གཞྱིས་གྲོང་བཅུ་བཞྱིའྱི ་ནང་དགེ་
འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༨ ལ་ས་སྐལ་ཨེ་ཀར་ ༡༤ ཐོབ་པའྱི་སངེ་བསན་དགོན་
གསར་བཞེངས་གནང་ཐུབ་པ་བུང་། ད་ེཡང་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ར་
གཏན་བཞུགས་ཆོས་སྡ་ེབཀ་ཤྱིས་ལུྷན་པའོྱི་བླ་སྤྱི ་ལྷན་ཁང་གྱི ་དབུ་བཞུགས་འགན་
འཛྱི ན་སོག་སུྤལ་གུ་རུ་དེ་ལྭ་རྱི ན་པོ་ཆེས་མཚོན་བཤད་སུྒབ་བརུྒྱད་འཛྱི ན་དབུ་
བཞུགས་གཟྱིགས་རྒྱབ་མཆོག་སུྤལ་རྱིན་པ་ོཆེ་བླ་སྤྱི ་ལྷན་རྒྱས་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་མྱི འྱི་
གཞྱིས་སྒར་དུ་ཆྱི བས་བསུྒར་གནང་ཐོག་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༩༨ ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ གཟའ་སྐར་འཕྲདོ་སོྦར་འཛོམས་པའྱི་ཉྱིན་སྔ་དྲའོྱི ་ཕག་ཚོད་
དགུ་པའྱི་ཐོག་བེས་དགོན་བཀ་ཤྱིས་ལུྷན་པ་ོགསར་ད་ུདབུ་བརྙེས་པའྱི་རྟནེ་འབུང་
ཆོས་མཐུན་མཛད་སྒ་ོགནང་བའྱི་ཐོག་མར་འདྱི་ཕྱིའྱི་མགོན་དཔུང་སྐྱབས་མགོན་
རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་གཉྱིས་ཀྱི ་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རྱི ན་པོ་ཆེ་སྤན་རྒྱ་སྤོས་སྣེས་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁྱི ་རྱི ན་པོ་ཆེར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། སེ་ར་



203སྦལེཀོབ་བད་ེསྐྱིད་སླར་གསོ་གཞྱིས་ཆགས།

ཐེག་ཆེན་གླྱིང་སོགས་ཀྱི ་བླ་གྭྲ་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་བཀ་ཤྱིས་གསོ་སོྦང་མཛད་
ཅྱིང་། སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ་གསུང་
བཤད་གསུང་དཔར་རྱི ན་པོ་ཆེ་སྙན་སོྒན་ཞུས་ཐོག་ཆོས་སྡ་ེབཀ་ཤྱི ས་ལུྷན་པོའྱི ་
བསན་དགོན་ར་འཛུགས་ཞུ་ཕྱིར་རང་རྱིགས་ཕྱི ་ནང་གནས་འཁོད་རྣམས་ནས་
མཐུན་འགུར་ཕར་བ་གུྲ་འདེགས་ཡོང་བ་རང་གཞུང་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་གྱི ་
བཀའ་ངོས་ནས་ས་གནས་དནོ་གཅོད་ཁང་ནས་སྙན་སོྒན་གསལ་བསྒགས་གནང་
བ་བཅས་ཀྱི ་མཛད་སྒ་ོགནང་ས་ེབཤད་སུྒབ་གསེར་གྱི ་འཁོར་ལོ་ཡར་ནས་ཡར་
ལ་དར་བཞྱིན་ཡོད། ཆོས་སྡ་ེའདྱིར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༣༠༥ ཡོད་ཁོངས་
ནས་བོད་རྱི གས་གྲངས་ ༣༨ དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་བརུྒྱད་ནས་ཞལ་གྲངས་ 
༢༦༦ ཕྱི ་རྒྱལ་སུད་སྱི ་ནས་ ༡ བཅས་ཡོད།

 བཀའ་དགྗོན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཆྗོས་གྱིང་།

བཀའ་དགོན་ཐུབ་བསན་བཤད་སུྒབ་ཆོས་གླྱིང་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི་བདོ་ཤར་ཕོགས་མད་ོ
ཁམས་སྒ་ཡུལ་དུ་རགས་ཤོས་སོད་མའྱི ་ནང་ཆགས་ཡོད་ལ་སྐབས་དེར་དགེ་
འདནུ་ཞལ་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་བཞུགས། བདོ་ད་ུདསུ་འགུར་མྱི ་བཟད་པ་བུང་རེས་ 
༡༩༦༩ ལོར་སྐྱབས་རེ་ཨ་དབངས་རྱི ན་པོ་ཆེས་གསར་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་། 
ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཨ་སམ་མྱི ་ས་མ་རྱི ་དང་། འབའ་ལུག་སུྤངས་ད་ེནས་
མའྱི་སོར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་གྲོང་སྡ་ེབཞྱི ་པའྱི ་གྲས་སུ་སྐྱབས་རེ་པད་ནོར་རྱི ན་པོ་
ཆེའྱི ་བླ་གྭྲ་མཉམ་འབོར་བུང་། གྭྲ་ཚང་ལ་མཐོང་བ་བརུྒྱད་པའྱི་ཕག་བཞེས་ཆོ་
ག་ཆོས་སོྤད་གཏོར་བཟོ་དཀར་ཐྱིག་རུལ་ཚོན་དང་འབུད་རུང་དཀོལ་གསུམ་
བཅས་དང་། བཤད་གྭྲ་ལ་ལོ་རྱིམ་ ༡༣ བར་ཡོད་ལ། སླབོ་ཚན་ནང་དནོ་རྱིག་
པ་དང་། རྱིག་གནས་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབུང་སོགས་ལ་སྦང་བ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།



204 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

 སློབ་གྭྲའྱི ་ནང་འཛྱི ན་རྱི མ་བརྒྱད་པ་བར་ཕྱི ་ནང་སྐད་ཡྱི ག་དང་རྱི ག་
གནས་ད་ེབཞྱིན་ཨང་རྱིས་བཅས་སྡ་ེཚན་གསུམ་གྱི ་ལམ་ལུགས་ཐོག་འགྲོ་བཞྱིན་
ཡོད། དང་ཐོག་དགོན་པ་འདྱིར་དགེ་འདུན་སྐྱབས་རེ་ཨ༔དབངས་རྱིན་པ་ོཆེ་སྐུ་
མཆེད་ལྔ་ལས་མེད་ཅྱིང་། དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྐྱབས་རེ་ཨ༔དབངས་རྱི ན་པོ་
ཆེའྱི་སྐུ་དྲྱིན་གྱིས་ད་བར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་ཡོད་ཁོངས་ནས་
བདོ་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་གྲངས་ ༢༨ དང་ད་ེབྱིངས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རུྒྱད་
ནས་ཡྱི ན་འདུག

 རྱིང་དགྗོན་པདྨ་གསང་སགས་ཆྗོས་འཁྗོར་གྱིང་།

སྔ་ལོ་རང་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འཛྱི ན་བསྐྱངས་པའྱི་རྙྱིང་དགོན་
པདྨ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་དགོན་པ་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པ་ ༢༠༠༧ ལོར་
གསར་བཞེངས་གུྲབ་པའྱི་ནང་གཞྱིས་ཁོངས་སྔགས་པ་མྱི ་གྲངས་ ༡༧ ཡོད་པ་
ནས་སོ་སོའྱི་ཕག་སོལ་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱི ན་ཐོག་ཚེས་བཅུ་ཉརེ་ལྔ་སོགས་ལ་འད་ུ
འཛོམས་ཀྱིས་བསན་སྱིད་སྤྱི ་སྨན་ཞབས་རྱིམ་གསོག་སུྒབ་གནང་མུས་ཡྱི ན་འདུག

༡༠༽ སྗོབ་གྲྭ་དང་། སྨན་ཁང་སྐྗོར་ཐྗོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་གནས་
སྟངས། 

ཀ  བད་ེསླར་དབུས་ཉྱིན་སླབོ། 

 བདེ་སྐྱྱིད་སླར་གསོ་དབུས་ཉྱིན་སླབོ་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཐོག་མར་ ༡༩༧༡ 
ལོར་ Myrada རོགས་ཚོགས་བརུྒྱད་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་རྱིམ་པས་
རྒྱ་གར་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བཞེས་ཀྱིས་སྤྱི ་མཚུངས་
གཟྱིགས་སོྐྱང་གནང་འདུག དེ་སྔནོ་སྦལེ་ཀོབ་དབུས་ཉྱིན་སླབོ་ཁང་གྱི ་



205སྦལེཀོབ་བད་ེསྐྱིད་སླར་གསོ་གཞྱིས་ཆགས།

ཡན་ལག་ཡྱི ན་རུང་ ༡༩༨༦ ལོ་ནས་བཟུང་རང་དབང་ཅན་གྱི ་སླབོ་གྭྲ་
ཞྱིག་ཏུ་གུར་བ་མ་ཟད། ཐོག་མར་འཛྱི ན་རྱིམ་ལྔ་པ་ལས་མེད་རུང་རྱིམ་
བཞྱིན་སྤར་ཏ་ེམཐར་དངེ་སྐབས་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅུ་པ་བར་སླབོ་སོྦང་བེད་
རུྒྱའྱི་དངེ་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་མཐུན་རེྐན་ཆ་ཚང་ལྡན་ཡོད།

  གཞྱི ་རའྱི ་སླ ོབ་གྭྲ་འདྱི ་བཞྱི ན་བདེ་སྐྱྱི ད་སླར་གསོའྱི ་གཞྱི ས་
ཆགས་ཁབ་ཁོངས་ཕུྲག་གུ་རྣམས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་དགོས་མཁོ་སུྒབ་རུྒྱའྱི ་
ཆེད་ཡྱི ན་པ་དང་། སླབོ་གྭྲ་ཆགས་ཡུལ་གྲོང་སྡ་ེ ༤ པ་དང་ ༧ པ་
གཉྱིས་དབར་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཐོག་གསར་རྒྱག་གྱིས་སླབོ་
གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཡང་ C.T.S.A. ལྡྱི་ལྱི ་དབུས་བོད་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐྱང་
ཚོགས་པས་གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྭྲ་ཁག་ C.S.T. སྤྱི ་མཚུངས་སླབོ་གྭྲའྱི་རུྒྱན་
གྲོན་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཐད་ཀར་གནང་གྱི ་ཡོད། སླབོ་གྭྲ་ནས་
རྒྱང་ཐག་རྱིང་ཤོས་གྲོང་སྡ་ེ ༣ དང་ ༡༠ བར་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༣ ཙམ་
ཡོད་པ་དང་། སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ས་ཐག་རྱི ང་པོ་ནས་ཉྱིན་ལྟར་ཉྱི་ཚད་
དང་ཆར་ཞོད་ཁོད་ཕར་ཕྱིར་གོམ་པ་བརྒྱབ་ས་ེཡོང་དགོས་དཀའ་ངལ་
སེལ་སླད་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་སྡ་ེ ༢༠༠༣ 
ལོར་འགུྲལ་འཁོར་ School Bus ཞྱིག་མཁོ་སོྦར་གནང་བ་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༣༥༢ དང་། སླབོ་སྤྱི ་
གཅྱིག་དགེ་ལས་མྱི ་གྲངས་ ༣༢ ཡོད། སླབོ་གྭྲ་འདྱིའྱི་སླབོ་ཚན་ལས་
རྱིམ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འབྱིང་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེཚན་གྱི ་བཀོད་སྒྱིག་
གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསར་གྱིས་འཛྱི ན་རྱིམ་ ༡༠ ཐོན་རེས་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་འབེལ་ཡོད་སླབོ་ཚན་མཇུག་སོྐྱང་སླད་སླབོ་གྭྲ་གཞན་དུ་འགྲོ་གྱི ་
ཡོད། གཙོ་བོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་དགོངས་གཞྱི ་ལྟར་
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སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་བོད་མྱི ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་སུ་བོད་ཀྱི ་ཐུན་མོང་
མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། དངེ་དུས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་དབྱིན་ཇྱི ་
དང་། ཨང་རྱིས། ཚན་རྱིག སྤྱི ་ཚོགས་རྱིག་གནས། ཧྱིན་དྱིའྱི ་སྐད་
ཡྱི ག་བཅས་སྦང་བརོན་ཐོག་ལུས་རལ་དང་། ལག་ཤེས། རྐང་བ་ོགུླ་
གཞས་སོགས་ཀང་སོྦང་བརར་སོྤད་ཀྱི ་ཡོད། ད་ལྟའྱི ་ཆར་སླབོ་གྭྲའྱི ་
འཛྱི ན་ཁང་དང་། རེད་ཁང་། ད་ེབཞྱིན་ཚན་རྱིག དཔ་ེམཛོད། གླགོ་
ཀླད་སྡ་ེཚན་སོགས་དངེ་རབས་ཀྱི ་དགོས་མཁོའྱི་མཐུན་རེྐན་གང་ལེགས་
ཚང་ཡོད། སླབོ་གྭྲའྱི་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་ས་གནས་སླབོ་སནོ་
ཚོགས་ཆུང་ L.A.C. དང་། དགེ་རན་ཕ་མའྱི་ལྷན་ཚོགས་ P.T.A. 
སོགས་བ་སུྤ་གནནོ་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀྱི ་ཡོད། 

  སླབོ་ཕུྲག་རེར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚྱི གས་ཆ་
རེྐན་ཧྱིན་སྒརོ་ ༡ རེ་གནང་མུས་ནས་ཞལ་ལག་བཅུད་ལྡན་འབུལ་
ཐབས་དཀའ་བར་བརྟནེ། གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་འགན་བཞེས་ཀྱིས་
རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་ཕ་མའྱི ་ལྷན་ཚོགས་བརུྒྱད་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚྱི གས་ཚ་འཁོལ་བཅུད་ལྡན་དང་
བདནུ་རེར་སྒ་ོང་དང་ཤྱིང་ཏགོ་སོགས་གཏངོ་མུས་དང་། སླབོ་གྭྲའྱི་ཟོླས་
གར་གོན་ཆས་དང་ལོ་རེའྱི ་རེད་འགྲན་འགྲོ་གྲོན་སོགས་གང་ཅྱིའྱི ་ཐད་
གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་མཐུན་འགུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད། མདོ་དོན། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལྷན་
ཁང་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་ལམ་སནོ་ལྟར་འབལེ་ཡོད་བད་ེསླར་ཉྱིན་སླབོ་ཁང་
འདྱིའྱི ་དགེ་ལས་མང་ཚོགས་དང་བཅས་པས་འབད་བརོན་ལྷག་བསམ་
ཆེར་བསེྐྱད་ཞུས་འབས་ད་བར་སློབ་ཕུྲག་སོང་ཕྲག་བརལ་བར་ཤེས་
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ཡོན་གྱི ་གོ་སྐབས་བསུྐན་ཐུབ་བུང་བ་མ་ཟད་སླབོ་ཐོན་ཕོ་མོ་མང་དག་
ཅྱི ག་བོད་པའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ཁག་ནང་འཁོས་དཔག་ཞབས་འདེགས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།

ཁ  ཅོ་ཀུར་ཉྱིན་སླབོ།

 བདེ་སླར་གཞྱིས་ཁོངས་ནས་རྒྱང་ཐག་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༢༥ ཙམ་དུ་
གནས་པའྱི་ཅོ་ཀུར་གྲོང་སྡ་ེ ༡༥ དང་ ༡༦ གཉྱིས་ཀྱི ་མྱི ་མང་གྱི ་བུ་ཕུྲག་
རྣམས་ལ་སྤྱི ་མཚུངས་སླབོ་སོྦང་གྱི ་གོ་སྐབས་བསུྐན་ཆེད་འཛྱི ན་རྱིམ་ ༤ 
བར་ཡོད་པའྱི་དམའ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཡོད། སླབོ་གྭྲ་དེའྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་
བོད་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞྱི ་རའྱི ་
ཐོབ་ཐང་དང་མཐུན་རེྐན་གོང་མཚུངས་ཡོད། འཛྱི ན་རྱིམ་ ༤ ཐོན་
རེས་བད་ེསླར་སླབོ་ཕུྲག་སྡདོ་ཁང་ནང་ཞུགས་རུྒྱར་ཕ་མ་སོ་སོས་ཟླ་རེའྱི་
བསྡུ་འབབ་ཕྲན་བུ་རེ་བསྡུས་ཏེ་སྦ ེལ་ཀོབ་ཉྱིན་སླ ོབ་ནང་སློབ་སོྦང་མུ་
མཐུད་བེད་ཀྱི ་ཡོད། དངེ་སྐབས་ཅོ་ཀུར་སླབོ་གྲར་དགེ་རན་ ༢ དང་
སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༡༦ ཡོད།

ག  སྔནོ་འགྲོ་སླབོ་གྭྲ།

 བད་ེསླར་གཞྱིས་ཁོངས་ཀྱི ་སྔནོ་འགྲོའྱི་སླབོ་གྲར་སྡ་ེཚན་ ཀ་པ་དང་། ཁ་
པ༑ ག་པ་བཅས་གསུམ་ཡོད་པ་ད་ེསྔ་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་འཛྱི ན་སོྐྱང་
གནང་གྱི ་ཡོད་ཀང་། ༡༩༩༠ ལོ་ནས་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི ་ཁབ་དབུ་འཛྱི ན་
བཀའ་ཟུར་ྋལྷ་སྐུ་རེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་ནས་དགོངས་བཞེས་ཆེན་པོས་
བོད་ཁྱིམ་ཁོངས་རྱིས་བཞེས་ཀྱིས་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རོྫགས་བོད་ཁྱིམ་
ནས་གནང་མུས། ༢༠༠༨ ཟླ་ ༨ ནང་སྔནོ་འགྲོ་ཀ་པར་ཕུྲག་གྲངས་ 



208 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

༨༡ དང་དགེ་རན་ ༣ མ་མ་ ༢ མ་བན་ ༡ སྔནོ་འགྲོ་ཁ་པར་ཕུྲག་
གྲངས་ ༧༥ དང་། དགེ་རན་ ༤ མ་མ་ ༡ མ་བན་ ༡ ག་པ་ཅོ་ཀུར་
གྲོང་སྡརེ་ཕུྲག་གྲངས་ ༢༨ དང་། དགེ་རན་ ༡ མ་མ་ ༡ མ་བན་ 
༡ བཅས་ཡོད། སླབོ་ཚན་ཐད་སྔནོ་འགྲོའྱི ་སླབོ་དེབ་གཞྱི ་བཟུང་བོད་
ཡྱི ག་དང་། དབྱིན་ཇྱི ། ཨང་རྱིས། རྱི ་མོ་སོགས་སླབོ་སོྦང་གྱི ་རྨང་གཞྱི ་
ལེགས་པར་ཚུགས་ཡོད། བདེ་སླར་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་ད་བར་མཐོ་སླབོ་
འཛྱི ན་རྱིམ་ ༡༥ ཡན་སླབོ་ཚན་འདྲ་མྱི ན་ཐོན་པ་མྱི ་གྲངས་ ༣༢༧ 
ཡོད་ལགས།

ང  སྨན་ཁང་།

 བདེ་སླར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཐོག་མར་ཉྱིན་མོའྱི ་སྨན་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་
གསར་བཙུགས་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་སྨན་རྱི གས་མཁོ་སུྒབ་ཀྱིས་ནད་པར་
ཕྱིར་ཚོང་གནང་བ་མ་ཟད། རུྒྱན་དུ་སྨན་ལས་ཡོད་མུས་ཁར་དུས་ཚེས་
གཏན་འབབེས་ཐོག་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་སྨན་པ་ཕབེས་ཏ་ེནད་གཞྱི ་
ལྕྱི ་བའྱི ་རྱི གས་སྨན་ཁང་ཆེ་སར་བསེན་གཏུགས་སླད་གཏོང་གནང་
མཛད་ཀྱི ་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༠ ཡས་མས་་ནང་ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་
ཁག་ལ་རོགས་རམ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་འདྱི ་གཞྱིས་ཁབ་ཁོངས་སུ་
མྱི ག་གྱི ་སྨན་བཅོས་ཆ་ཚང་ཐུབ་པའྱི ་སྨན་ཁང་མཉམ་ནད་པ་སྡདོ་ཁང་
ཞྱིག་དང་། སོའྱི་སྨན་ཁང་བཅས་སྔ་རེསཏ་སུ་གསར་བསུྐན་ཐུབ་ས་ེབད་ེ
སླར་གཞྱིས་མྱི ་ཙམ་མྱི ན་པར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་དང་། ཉ་ེའཁོར་གཞྱིས་
མྱི ་གཞན་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་སོང་།

  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་གོང་གསལ་འདྱི་



209སྦལེཀོབ་བད་ེསྐྱིད་སླར་གསོ་གཞྱིས་ཆགས།

གཞྱིས་ཀྱི ་སྨན་ཁང་སྡ་ེཚན་ཆ་ཚང་རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ཁབ་ཁོངས་
སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་དུ་ཟླ་བསྒྱིལ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་ཁབ་
ཁོངས་མྱི ་མང་ནས་སྨན་བསནེ་ཞུ་སྒ་ོཡོངས་རོྫགས་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་
དང་། སྦལེ་ཀོབ་སྨན་རྱིས་ཡན་ལག་ཁང་སོགས་སུ་བསནེ་གཏུགས་ཞུ་
མུས་ཡྱི ན་པ་བཅས་སོ།། །།





211ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གིླང་གཞིས་ཆགས།

ཧྷོན་སུར་རབ་རྒྱས་གིང་གཞིས་ཆགས་

ཀི་ལྷོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།





213ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གིླང་གཞིས་ཆགས།

༡༽ རབ་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ།

ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་བཞྱིན་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ལྷ་
མྱི འྱི ་རྣམ་འདྲནེ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དྲྱིན་དང་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི ་མཛད་
བུས་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི ་གཞུང་ལ་ཞུ་བསྐུལ་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༧༡ ཟླ ༩ ཚེས ༢༧ ཉྱིན་གསར་འཛུགས་གནང་། གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་མའྱི་
སོར་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་སུ་འབོར་སྐབས་ས་གནས་དམྱི གས་བསལ་སྐུ་ཚབ་
དང་། བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛྱི ན་བཅས་ནས་སྣ་ེལེན་དང་། 
གཞྱིས་མྱི ་འབོར་འཕྲལ་གསོལ་ཇ་དང་གསོལ་ཚྱི གས་བཏེགས་ཤྱི ང་ཐུགས་
གསོའྱི ་འཚམས་འདྲྱི་གནང་། དེ་ནས་མྱི ང་གཞུང་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་བ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་ནད་རྱི མས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རེས་རྱི མ་བཞྱི ན་རླངས་
འཁོར་ནང་སེྐྱལ་འདྲནེ་གྱིས་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ས་གནས་སུ་དབརོ་འདྲནེ་བས།

 སྐབས་དརེ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་མྱི ་འབརོ་གྲངས་ ༢༠༦༠ ཡོད་པ་ལ་
ས་ཁ་དང་ས་ཚད་གཏན་འབབེས་བས་པ་དང་། རོགས་ཚོགས་ནས་འཕྲལ་སེལ་
གཞྱིས་མྱི ་སྡདོ་ཡུལ་སུྨག་ཁང་གསར་རྒྱག་གནང་ནས་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་གསར་
དུ་འབོར་སྐབས་སུྨག་ཁང་ནང་བསྡད། ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་ ༢༠༠༠ ཡོད་པ་ནས་
ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༦༡༥ ཙམ་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཆེད་བདེ་སོྤད་བེད་བཞྱིན་པ་
དང་འཕྲསོ་ཨེ་ཀར་ ༣༨༥ ཁང་ས་དང་། གཞུང་ལམ། སླབོ་གྭྲ་སོགས་ལ་བདེ་
སོྤད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ས་ཞྱིང་མྱི ་ལ་བགོ་སྐབས་མྱི ་རན་པར་ས་ཆ་གུན་ཌ་ ༣༢ 
རེ་དང་། ཆུང་བ་རྣམས་ལ་གུན་ཌ་ ༢༠ རེ་བགོས་ཤྱི ང་། ཁོན་བསྡམོས་མྱི ་
གྲངས་ ༢༢༠༩ ལ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༦༡༥།༡༢ ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་
ཚུགས་མ་ཐག་གྲོང་སྡ་ེབཅུ་བཞྱི ་དང་ཕེད་ཀར་བགོས་ཤྱི ང་། གྲོང་སྡ་ེསོ་སོའྱི ་
ནང་མྱི ་ལྔ་རེ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༣༢ ཡོད་པ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་
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སུྐན་སྐབས་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་གཉྱིས་རྱི ང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལམ་ཆེན་
དང་། གྲོང་སྡ་ེཁག་གྱི ་ལམ་ཁ་ཁག་བཟོ་བ་དང་ཞྱིང་ལས་མཉམ་འདབེས་བས་
ནས་དའེྱི ་རྱི ང་དམྱི གས་བསལ་སྐུ་ཚབ་པ་བརུྒྱད་ད་ེགྲོ་དང་། སྣུམ། འོ་རམ། གྲོ་
ཆག མ་རོྨས་ལོ་ཏོག་གྱི ་རམ་པ་བཅས་ཐོབ་ཀྱི ་ཡོད། སྐབས་དེར་གཞྱིས་མྱི ་
རྣམས་ཀྱི ་ཉྱི་མ་རེ་རེའྱི་གླ་ཆ་སྒརོ་ ༡།༢༥ ཡྱི ན་པ་དང་། ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི ་རྱི ང་
སྒརོ་ ༣༧།༥༠ ཐོབ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། གྲོང་སྡ་ེཁག་ལ་ས་འོག་ནས་ཆུ་འདྲནེ་
འཁོར་ལོ་གྲངས་ ༡༠ བཙུགས་ཐུབ་པ་དང་། ཆུ་གསོག་འཇོག་བ་ཡུལ་ཆུ་
མཛོད་ཁག་ ༡༡ ཡོད། འཐུང་ཆུ་གཏོང་དུས་ནྱི་སྔ་དགོང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་རེ་
གཏོང་གྱི ་ཡོད་པ་དང་། གློག་རྱི ན་དང་ཆུ་འདོན་འཁོར་ལོའྱི ་ཡོ་ཆས་ལ་སོྐྱན་
ཤོར་སྐབས་གྲོང་སྡ་ེསོ་སོ་ནས་འགན་འཁུར་བླངས་ཏེ་འགྲོ་གྲོན་ཇྱི ་སོང་གྲོང་སྡ་ེ
སོ་སོས་གཏོང་གྱི ་ཡོད། ཞྱིང་པའྱི་ལས་ཀ་ལས་གཞན་འབགོ་ལས་རྱིགས་གཙོ་
བོ་འཚོ་རྟནེ་དུ་བེད་ཀྱི ་མེད་རེྐན་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞུང་ནས་ཁྱིམ་
ཚང་སོ་སོར་སོ་ནམ་ལག་ཆ་འཇོར་དང་། ཁེམ། ཕ་ོརོག སླ་ང་། ལྕགས་ཧྲངེ་། 
ཟོར་བ། ད་ེབཞྱིན་ཐབ་ཆས་བཅས་གནང་ཡོད།

 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་ ༢༧༠༩་༢༨ 
ཙམ་ཐོག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། བང་ཕོགས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༦༠ སར་མཻ་སོར་
དང་། ལྷ་ོཕོགས་སུ་ཧནོ་སུར་གྲོང་ཁེར་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༡༢ སར་ཡོད། ཚ་ཚད་
མཐོ་ཤོས་ཕྱི ་ཟླ་ ༣ དང་ ༤ ཡྱི ན་འདགུ་པ་དང་། ཕྱི ་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་འགོ་ཚུགས་
ནས་ཟླ་བ་དང་པོའྱི ་བར་དགུན་ཁའྱི་རྣམ་པ་ཅུང་ཙམ་གསལ་ལ། ཟླ་བ་གཞན་
དག་ལས་གནམ་གཤྱིས་ཕྲན་བུ་གྲང་བ་ཡོད། ཕྱི ་ཟླ་ ༦ པ་ནས་ ༧ པའྱི་མཇུག་
བར་དུ་ཆར་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་ཆར་ཚད་ཨྱི ན་ཇྱི ་ ༣༥།༣༦ བར་ཡྱི ན། འཛམ་
གླྱིང་སྤྱིའྱི ་གནམ་གཤྱི ས་ཀྱི ་འགུར་བ་དང་བསུན་དེ་ལོ་རེ་རེ་བཞྱི ན་ཆར་པའྱི ་



215ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གིླང་གཞིས་ཆགས།

འབབ་ཚད་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཚོ་རྟནེ་ལ། སོ་ནམ་
དང་། ཚོང་ལས། སྒ་ོཕུགས་སོགས་ཉར་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། སནོ་འབས་གཙོ་
བོ་ནྱི་མ་རོྨས་ལོ་ཏོག་དང་། མོན་ཆག སན་རྱིགས་སོགས་འབུ་རྱི གས་དང་། 
གཞན་སྱིང་བལ། ཤྱི ང་འབས་ཨམྲ། ཀོ་ཀོ་ན་ཀྱི། ཨམ་རུ། ཅྱི ་ཀུ། སྔ་ོཚལ་
རྱིགས་ཞོག་ཁོག་དང་། པད་ཚལ། ལ་ཕུག་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད།

 གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་ཁབ་ཁོངས་དགོན་སྡ་ེཁག་གསུམ་དང་། གཞྱིས་
གྲོང་བཅུ་བཞྱི ་དང་ཕེད་ཀ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་གཞྱིས་ལས་ཁང་། རབ་གླྱིང་
བདོ་མྱི ་མཉམ་འབལེ། འོ་མ་མཉམ་འབལེ། ཉྱིན་སླབོ། བུ་བཅོལ་ཁང་། རན་
གསོ་ཁང་། ཕྱི ་ལུགས་དང་བདོ་ལུགས་ཀྱི ་སྨན་ཁང་བཅས་ཡོད་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་
གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་སེར་སྐྱ་མྱི ་གྲངས་ ༣༣༣༣ ལྷག་ཙམ་ཡོད།

 ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ནས་གཞྱིས་མྱི ་དཀའ་ངལ་ཅན་
རྣམས་ལ་ཕྱི ་ནང་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་རོགས་རམ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་
བཙལ་ཏ།ེ རས་འཁོགས་དང་ཕུྲ་གུ་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་ཞུ་མུས་ཡྱི ན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་རོགས་ཚོགས་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ཁོངས་ནས་ Solhimal, France རོགས་
ཚོགས་དང་། Italy རོགས་ཚོགས། ས་ཆུ་བདག་གཅེས་ལས་གཞྱིའྱི་རོགས་
ཚོགས་ཁག་ས་གནས་སུ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཤོས་ཡྱི ན་ཞྱིང་། ས་གནས་ཀྱི ་ཉམ་ཐག་
ཨང་ཐོབ་ཅན་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་ས་གནས་ནས་གང་ཡོང་
རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་པའྱི ་ཐོག་དབུས་ནས་ཀང་རོགས་སོྐྱར་ཐོབ་
བཞྱིན་ཡོད། དེ་ལྟར་རོགས་ཚོགས་ཁག་བརུྒྱད་ནས་ས་གནས་ཀྱི ་སླབོ་ཕུྲག་
གྲངས་ ༡༣༡ མཐོ་སླབོ་ཐོན་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
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༢༽ ཐྗོག་མར་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སེབས་སྟངས་སྐྗོར་
དང་། སྐབས་སྗོ་སྗོའྱི་མྱི་གངས།

ཐོག་མར་གཞྱིས་མྱི ་ས་ཁུལ་མང་པོ་ནས་གནས་ཡུལ་ངེས་གཏན་མེད་པ་དང་
འཚོ་བ་གཏན་འཇགས་མེད་པ་དག་རྱིམ་གྱིས་འབོར། ༡༩༧༡།༩།༢༨ ཉྱིན་སྒང་
ཏགོ་ལམ་ལས་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༧༧༥ འབོར། ༡༩༧༡།༡༢།༡༣ ཉྱིན་སྡ་ེར་སྡུན་
ནས་མྱི ་གྲངས་ ༥ འབོར། ༡༩༧༢།༣།༢༠ ཉྱིན་ར་རམ་ས་ལ་ནས་མྱི ་གྲངས་ 
༢༣ འབོར། ༡༩༧༢ ལོ་སདོ་དུ་ཌལ་ཧརོ་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༡༥༦ དང་། ར་ས་
དང་ཀུ་ལུ་ལམ་ལས་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༣༣༠ རྱིམ་འབོར་བུང་། ཡང་ ༡༩༧༢། 
༩།༤།༥ ཉྱིན་མ་སུ་རྱི ་དང་ར་རམ་ས་ལ་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༡༠༡ འབོར། 
༡༩༧༢།༩།༡༧ ཉྱིན་རརོ་གླྱིང་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༥ འབོར། ༡༩༧༣།༢།༡ ཉྱིན་
ཀུ་ལུ་ཁོངས་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༨ འབོར། ༡༩༧༣།༢།༡༩།༢༠།༢༢ བཅས་ལ་པ་
ཀན་ཀོ་ཀོ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་མྱི ་གྲངས་ ༣༥༠ འབོར་བ་ཁག་བསྡམོས་ཏེ་མྱི ་
གྲངས་ ༡༧༥༣ ཡོད།

༣༽ གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ།

༡།  ཧནོ་སུར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སནོ་ཉསེ་ཐེངས་བཞྱི ་བུང་འདུག་ཅྱིང་། སནོ་
ཉསེ་ཐོག་མ་ ༡༩༧༥ ལོར་བུང་བ་དང་། གཉྱིས་པ་ ༡༩༨༢ གསུམ་
པ་ ༡༩༨༧ བཞྱི ་པ་ ༢༠༠༡ ལོར་བུང་འདུག

༢།  ཧོན་སུར་ས་གནས་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་
དགོངས་དང་རང་གཞུང་གྱི ་ལངས་ཕོགས་འོག་ཤར་བསོྐྱད་བས་རེྐན། 
ད་བར་གནས་ཡུལ་ཡུལ་མྱི ་དང་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་པ་ལས་
འཁུག་རོད་ཛ་དྲག་གང་ཡང་བུང་མེད་པ་དང་། སྐབས་འགར་ཡུལ་མྱི ་
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རྣམས་དང་ཕྲན་བུའྱི ་མྱི ་མཐུན་བུང་བ་ཁག་སྤྱི ་མྱི ་བརྒྱ་དཔོན་བརུྒྱད་
རྙོག་གླེང་མེད་པ་བཟོས་པ་སོགས་གཞྱིས་མྱི ་ཚང་མ་དམ་ཚྱི ག་རགོ་ར་
གཅྱིག་བསྒྱིལ་དུ་ཡོད།

༣།  ས་གནས་སུ་གླང་ཆེན་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརྟེན། དབུས་ནས་
རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་གླང་ཆེན་འགོག་སུང་ཆེད་ས་དོང་དང་
དའེྱི་ཟུར་ལོགས་སུ་ར་ོརྱིག་བརྒྱབ་ས་ེརྱིམ་པས་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ནས་ས་
ཞྱིང་འདབེས་ལས་བ་རུྒྱ།

༤༽ སྗོལ་རྒྱུན་སྗོ་ནམ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྗོར།

 ལོ་གཅྱིག་ནང་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་དུས་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དེ་ནྱི ་སྤྱི ་ཡོངས་
ལུང་པའྱི ་གནས་སངས་ཤྱི ག་ཡྱི ན་པར་བརྟནེ། མྱི ་བེ་བག་པའྱི ་ནུས་པ་འདོན་
ཐབས་དཀའ་བར་མངོན། ཡྱི ན་ནའང་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་གྱི ་གཞྱིས་མྱི ་
རྣམས་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་སོལ་རུྒྱན་སེྐྱ་ལྡན་ལམ་ཕོགས་སུ་ཤར་བསོྐྱད་བ་
རུྒྱའྱི་འདུན་པ་ཅྱི ་ཆེ་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོལ་རུྒྱན་སེྐྱ་ལྡན་ཞྱིང་པ་གྲངས་ 
༤༠ ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༥༥།༠༦ ནང་སནོ་ཐོག་མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ་དང་། མོན་
ཆག ར་ལྱི ། ཉྱི་མ་མེ་ཏགོ་བཅས་འདབེས་ལས་བས་ཡོད། དརེ་མ་ཟད་ ༢༠༠༨ 
ལོར་ཧནོ་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་མྱི ག་དཔརེ་འོས་པའྱི་སོ་ནམ་གྲོང་སྡ་ེ B 
བདམས་ཏེ་ཞྱིང་པ་གྲངས་ ༡༩ ནས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༥༨ ཐོག་སོལ་རུྒྱན་སེྐྱ་
ལྡན་འདབེས་ལས་འགོ་འཛུགས་བས་ཏ་ེམ་རོྨས་ལོ་ཏགོ་དང་། ར་ལྱི ། མོན་ཆག་
སོགས་འདེབས་ལས་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཡང་ཧོན་སུར་ས་གནས་མྱི ་མང་ལ་
ཟབ་སོྦང་ཁག་མང་ཙམ་སྤད་པའྱི ་ནང་ནས་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་དང་འབེལ་བའྱི ་
སོལ་རུྒྱན་སེྐྱ་ལྡན་གྱི ་ལམ་ཕོགས་སྐརོ་དང་། སྒ་ོཕུགས་གསོ་སོྐྱང་དང་ས་བཅུད་
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བདག་གཅེས། ཤྱིང་སྣ་འདབེས་འཛུགས། སོལ་རུྒྱན་གྱི ་འབུ་སྨན་སོྦར་བཟོ་བེད་
ཐབས་སོགས་ཡྱི ན།

༥༽ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་རྱིམ་པའྱི་མཚན་དང་དུས་ཡུན་གཤམ་
གསལ།

ཨང་།   མཚན།   དསུ་ཡུན།
༡། བམས་པ་བརོན་འགུྲས། ༡༩༧༤།༡།༡ ནས ༡༩༧༤།༨།༡༢ བར།
༢། ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༧༥།༥།༡ ནས ༡༩༨༠།༤།༢༠ བར།
༣། དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༨༠།༡།༦ ནས་ ༡༩༨༣།༥།༡༠ བར།
༤། བཀ་ཤྱིས་ནརོ་བུ། ༡༩༨༣།༥།༢༠ ནས ༡༩༨༧།༨།༢༠ བར།
༥། འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་། ༡༩༨༧།༤།༢༠ ནས་ ༡༩༨༨།༨།༢༠ བར།
༦། ཚུལ་ཁྱིམས་བཟང་པ།ོ ༡༩༨༨།༨།༢༠ ནས་ ༡༩༩༡།༢།༧ བར།
༧། འཇྱིཊ་མེད་འབུང་གནས། ༡༩༩༡།༢།༧ ནས་ ༡༩༩༣།༧།༧ བར།
༨། ཟླ་བ་ར་ོརེ། ༡༩༩༣།༧།༧ ནས། ༡༩༩༤།༦།༨ བར།
༩། ངག་དབང་སྐལ་དནོ་འགུྲབ། ༡༩༩༤།༦།༨ ནས་ ༡༩༩༧།༧།༢༢ བར།
༡༠། བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ།  ༡༩༩༧།༧།༢༢ ནས་ ༡༩༩༩།༧།༢༧ བར།
༡༡། སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༩༩།༧།༢༨ ནས་ ༢༠༠༠།༡༡།༡༤ བར།
༡༢། ངག་དབང་རྱིན་ཆེན། ༢༠༠༠།༡༡།༡༥ ནས་ ༢༠༠༢།༥།༧ བར།
༡༣། ནརོ་བུ་བཀ་ཤྱིས། ༢༠༠༢།༥།༨ ནས་ ༢༠༠༦།༥།༡༨ བར།
༡༤། བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོཊ། ༢༠༠༦།༥།༡༩ ནས་ ༢༠༠༨།༧།༢༩ བར།
༡༥། བམས་པ་ཕུན་ཚོགས། ༢༠༠༨།༧།༣༠ ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།
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༦༽ སྤྱི་ནྗོར་ྋགྗོང་ས་སྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་ཧྗོན་སུར་རབ་
རྒྱས་གྱིང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་ལྗོ་དུས་ཁག

 ༡།   ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༧༣།༡།༡༧ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས། 
 ༣།   ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༧༧།༨།༥ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས། 
 ༣།   ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༨༤།༢།༤ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས།
 ༤།   ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༨༦།༡༡།༢༣ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས།
 ༥།   ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༩༠།༨།༦ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས།
 ༦།   ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༩༧།༡།༦ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས།
 ༧།   ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༩༩།༩།༢༠ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས།
 ༨།   ྋགོང་ས་མཆོག ༢༠༠༤།༡༢།༡༦ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས།
 ༩།   ྋགོང་ས་མཆོག ༢༠༠༦།༡༢།༢༧ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས།

༧༽ ལས་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ས་གནས་སུ་ལག་བསྟར་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་
པ་ཁག

༡།  སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་རང་སོྦང་མཐུན་རེྐན། 

 ར་ས་དབུས་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ་ེནས་ས་གནས་ཀྱི ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀྱི ་སླབོ་
སོྦང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐུབ་སླད་རང་སོྦང་དདོ་ལོ་ལྟར་གནང་བཞྱིན་ཡོད་
པ་དང་། ས་གནས་གཞྱིས་གྲོང་རེ་རེ་ལ་ཟླ་རེ་བཞྱིན་སྒརོ་ ༢༥༠ 
གསོལ་སྩལ་གནང་བ་ད་ེདག་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏང་བར་ཕུྲ་གུ་རྣམས་ཀྱི ་
སླབོ་སོྦང་གྱི ་བ་བར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།

༢།  གླང་ཆེན་ས་དངོ་ལས་གཞྱི །
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 ས་གནས་སུ་གླང་ཆེན་གྱི ་གནོད་འཚེ་འགོག་ཐབས་སུ་རང་གཞུང་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ས་དོང་འདུྲ་བའྱི་ལས་
གཞྱིའྱི་ཐོག་རོགས་ཕན་གནང་མུས་སུ་ཡོད།

༣།  གད་སྙྱིགས་གཙང་བཟོའྱི་ལས་གཞྱི །

 ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའྱི ་ལས་གཞྱི ་ནྱི ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱི ན་པར་
བརྟནེ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ SOIR-IM རོགས་
ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་
ལྔའྱི ་ཆེད་དུ་ལོ་རེ་བཞྱིན་རོགས་རམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེ་དག་ས་
གནས་ནས་བདེ་སོྤད་འཐུས་ཚང་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

༤།  ས་གནས་ཉྱིན་སླབོ་དང་བུ་བཅོལ་ཁང་ལ་རོགས་རམ།

 ས་གནས་ནས་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་བས་པ་ Solhimal, France 
རོགས་ཚོགས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རེས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀྱི ་ཉྱིན་
རེའྱི་ཟས་དདོ་ཆེད་སྒརོ་ ༡༠,༠༠༠་༠༠ གནང་བ་ཁག་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་ལས་ཁང་ནས་ཆ་བགོས་ཀྱིས་འབལེ་ཡོད་སླབོ་གྭྲ་དང་བུ་བཅོལ་
ཁང་གཉྱིས་ལ་མཐུན་རེྐན་དུ་གནང་ཡོད།

༥།  ཇར་མན་ཨ་མ་ཝེ་གར་ལགས་ནས་རོགས་རམ་འཐོབ་བཞྱིན་པ།

 ཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཞུགས་ཨ་མ་ལེྭ་གར་ལགས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི ་གནས་སངས་ལ་གཟྱིགས་ནས་གཞྱིས་མྱི ་དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་
དུ་སྒརོ་ ༡,༨༠,༠༠༠་༠༠ རོགས་རམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། རོགས་
རམ་བུང་རྱིགས་ས་གནས་མྱི ་མང་གྱི ་ཆེད་དུ་བདེ་གཏངོ་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།



221ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གིླང་གཞིས་ཆགས།

༦།  ཇར་མན་ (Rotary Club) རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་ཕན། 

 ས་གནས་སུ་ཁག་ཤེད་དང་གཅྱིན་སྙྱི་ནད་པ་མང་རེྐན་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་ལས་ཁང་ནས་ཇར་མན་ (Rotary Club) རོགས་ཚོགས་ལ་
འབདོ་སྐུལ་ཞུས་འབས་སུ། ད་ཆ་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཁག་ཤེད་མཐོ་
བའྱི་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་སྦྱིན་དང་གཅྱིན་སྙྱི་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི ་སྨན་གྲོན་
ཆེད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་ནས་མཐུན་རེྐན་
སོྦར་བཞྱིན་ཡོད། དེ་མཚུངས་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་ནང་ཆུ་མཛོད་གསར་
རྒྱག་གྱི ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུའང་རོགས་རམ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༧།  Solhimal, France རོགས་ཚོགས་ནས་རས་གསོ་ཁང་ཆེད་ད་ུརོགས་ཕན། 

 ས་གནས་ལ་རས་འཁོགས་ལྟ་རྟགོ་བེད་མཁན་མེད་པ་མང་པོར་བརྟནེ་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་ནས་ Solhimal, France རོགས་ཚོཊ་
ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཐོབ་དེ་དག་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་བཞྱིན་རས་
གསོ་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་བདེ་སོྤད་གཏངོ་གྱི ་ཡོད།

༨།  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ EU མཐུན་ཚོགས་ནས་ Italy COSPE རོགས་
ཚོགས་བརུྒྱད་སོ་ནམ་སོྦང་བརར་དང་རོྨས་ལས་འཕུྲལ་ཆས་གསར་ཉ།ོ 
དསོ་ཁང་གསར་རྒྱག སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཚོད་བལྟ་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་
ཧྱིན་སྒརོ་འབུམ་བཅུ་བདུན་རོགས་རམ་གནང་བ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ 
ལོའྱི་ནང་ལས་གཞྱི ་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྒྱིལ་ཟྱིན་ཡོད།

༩།  ནརོ་ཝེ་རོགས་ཕན།  

 ནརོ་ཝེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་ཞྱིང་ཁར་གླང་ཆེན་གྱི ་
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གནདོ་འཚེ་འགོག་ཆེད་ཉྱི་འོད་ཀྱི ་ཞྱིང་ར་བསྐརོ་རུྒྱའྱི་ཆེད་རོགས་དངུལ་
ཧྱིན་སྒརོ་ ༧,༧༥,༧༧༩་༠༠ གནང་བ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོའྱི་ནང་
ལས་གཞྱི ་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྒྱིལ་ཟྱིན།

༡༠།  ནརོ་ཝེ་རོགས་ཕན། 

 ནརོ་ཝེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚལ་ཞྱིང་ལ་ཆུ་འདྲནེ་ཆེད་ཉྱི་འོད་ཆུ་འཐེན་
འཕུྲལ་འཁོར་གསར་འཛུགས་དང་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༩༩ ལོར་ཧྱིན་སྒརོ་ ༡༣,༦༥,༠༠༠་༠༠ རོགས་རམ་གནང་བ་ལ་
བརྟནེ་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོའྱི་ལོ་དཀྱིལ་ནས་ལས་གཞྱི ་ཆ་ཚང་མཇུག་
བསྒྱིལ་ཟྱིན་ཡོད། 

༡༡།  ན་གཞོན་ལས་མེད་ལ་རོགས་ཕན། 

 གཞྱིས་ཆགས་ནང་སླབོ་ཐོན་ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ལ་འཚོ་རྟནེ་ཆེད་
ཌེན་མག Denmark Lolwe Foundation རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་འཆར་
གསལ་དགོས་དངུལ་ཧྱིན་སྒརོ་ ༡༧༠༧༦༧།༨༢ གནང་འབོར་བུང་བ་
ལྟར་ན་གཞོན་གྲངས་ ༥༠ ལ་ཟླ་བཞྱི ་རྱིང་ Computer Data Feeding 
སོྦང་བརར་དང་གླགོ་ཀླད་ Computer གྲངས་ ༡༤ དང་ཡོ་ཆས་སུྤས་
དག་མཁོ་སུྒབ་ཀྱིས་ལས་གཞྱི ་ལེགས་བསུྒབས་ཟྱིན།

༨༽ གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་
ལྗོ་རྒྱུས།

༡།  ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་སྐརོ།

 ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་བདོ་མྱི འྱི ་མཉམ་འབལེ་འདྱི་ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༣ 
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ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི ་མངའ་སྡ་ེམཉམ་འབེལ་ནང་ཁྱིམས་
མཐུན་དབེ་སེྐྱལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ཤས་བདག་ཚོགས་མྱི ་ ༡༠༢༢ ནས་མ་
ཤས་སྒརོ་ ༡༡,༥༩༠་༠༠ དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེར་བདག་ཚོགས་མྱི ་མྱི ་
གྲངས་ ༢༢༦༤ ནས་མ་སྒརོ་ ༦,༠༡,༩༡༠་༠༠ ཡོད་འདུག མཉམ་
འབལེ་ད་ེབཞྱིན་ MYRADA ཚོགས་པའྱི་རོགས་སོྐྱར་འོག་དངུལ་ཁོན་
བསྡམོས་ཧྱིན་སྒརོ་ ༡༢,༦༨,༧༣༦་༤༢ མ་འཛུགས་དང་གོང་གསལ་
ཤས་བདག་ཚོགས་མྱི འྱི་མ་ཤས་དངུལ་འབབ་བཅས་ཀྱིས་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཐུབ་པ་བུང་འདུག མཉམ་འབེལ་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་འོག་མཉམ་
འབལེ་དབུས་མ། སོ་ནམ་སྡ་ེཚན། གཙང་ཆུའྱི་སྡ་ེཚན། སྐམ་འབས་
བཟའ་བཅའ་སྡ་ེཚན། རམ་འཐག་དང་རུམ་འཐག་སྡ་ེཚན་བཅས་ཡོད་
པ་དེ་ནས་རུམ་འཐག་དང་རམ་འཐག་གཉྱིས་གནས་སྐབས་གཞན་ལ་
བགོས་མར་བཏང་འདུག་ཅྱིང་། མཉམ་འབལེ་གྱི ་ལས་དནོ་མཐའ་དག་
ཤེར་བདག་མང་ཚོགས་ནས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི ་གྲོས་ཆོད་དང་ལམ་སནོ་གཞྱིར་བཟུང་བེད་པ་དང་། མཉམ་
འབལེ་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཚོགས་གཙོས་དབུས་པའྱི་ཚོགས་
མྱི ་གྲངས་ ༩ ཡོད། མཉམ་འབལེ་འདྱིས་རབ་རྒྱས་གླྱིང་མྱི ་མང་རྣམས་
ཀྱི ་བདེ་ར་དང་འབེལ་བའྱི ་ལས་དོན་མང་དག་ཅྱིག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་
པའྱི ་ནང་ནས་ལས་གཞྱི ་གལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི་དཔེར་ན། དངུལ་བཅོལ་གྱི ་
ལས་གཞྱི ་དང་། སོ་ནམ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི ། ཉརེ་མཁོའྱི་ཚོང་
ཁང་། འཐུང་ཆུའྱི ་ལས་གཞྱི ་སོགས་ལས་གཞྱི ་འདྲ་མྱི ན་ཐོག་ནས་མྱི ་
མང་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མཉམ་འབལེ་
ནང་ལས་བེད་ཁོན་བསྡམོས་ ༢༠ ཙམ་གྱིས་སྱི་ཞུ་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།
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༢།  ས་གནས་བདོ་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས།

 ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ནྱི་ ༡༩༧༨ ལོར་འགོ་འཛུགས་བས་པ་
དང་། ས་གནས་རུྒྱན་ལས་སྐབས་དང་པོ་ནས་ད་ལྟའྱི ་བར་ས་གནས་
གཞོན་ན་ུནས་བོད་ཀྱི ་ར་དོན་གཙོ་བོར་བཟུང་ས་ེལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་
སྤལེ་བ་དང་། དབུས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་དང་དམྱི གས་
ཡུལ་ཇྱི ་བཞྱིན་ལས་དནོ་ཁག་ལག་བསར་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་། དབུས་
གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་འདུ་དང་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་
གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གང་བུང་བ་རྣམས་ལ་ས་གནས་ནས་བརྱི ་
སུང་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་ལས་འགུལ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱི ན་པར་ཆོས་ཕོགས་
དང་། ཤེས་ཡོན། སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ། རྱིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་ལ་
སོགས་པ་ལས་འགུལ་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤལེ་གྱི ་ཡོད། ཉ་ེཆར་སྦྱི་ཧར་མངའ་སྡ་ེ
ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་གྱི ་གོད་ཆགས་ཆེན་པོ་བུང་བ་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཆེད་དུ་ས་གནས་མྱི ་མང་ལ་ཞལ་འདབེས་འབདོ་བསྐུལ་གྱིས་གོས་
རྙྱིང་སོགས་ཞལ་འདེབས་བུང་བ་རྣམས་སྦྱི་ཧར་ས་གནས་སུ་དུས་ཐོག་
ཕུལ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༣༠༨ ཡོད་འདུག།

༣།  ས་གནས་བདོ་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།

 ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནྱི་ ༡༩༨༤ ཕྱི ་ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་དབུ་བརྙེས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་འདུག སྐབས་དེར་བེུད་མྱི ་
གྲངས་ ༤༤༢ ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་
དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལམ་སོན་དང་དམྱི གས་ཡུལ་གཞྱིར་
བཟུང་ལས་དནོ་ལག་བསར་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ེམྱི ན་ས་གནས་
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ཀྱི ་ལས་འགུལ་འདྲ་མྱི ན་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་རོགས་རམ་བེད་ཀྱི ་
ཡོད་པ་དཔེར་ན། མར་མེའྱི ་ཁོམ་སྐརོ་དང་། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་ལས་
འགུལ། འཕྲདོ་བསནེ་ཡར་རྒྱས། རས་འཁོགས་ལ་ལྟ་སོྐྱང་། སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་བཅས་ལ་མཉམ་ཞུགས་དང་། བུད་མེད་
རྣམས་ལ་ཟབ་སོྦང་དང་བེད་སྒ་ོལམ་སནོ། གཞན་ཡང་གཞུང་འབལེ་
དང་གཞུང་འབེལ་མྱི ན་པའྱི ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་ལས་འགུལ་ལ་རོགས་
ཕན་གང་ཐུབ། དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ཆེད་རྱི ག་གཞུང་འཁབ་སནོ་
དང་། དུས་ཆེན་ཁག་ལ་མངར་ཟས་རྱིགས་ཚོང་བསུྒར་སོགས་ལས་
འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་
ལྟའྱི ་ཆར་ཚོགས་གཙོ་དང་རུྒྱན་ལས་བཅས་པ་མྱི ་གྲངས་ ༨ ཡོད་པ་
དང་། ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༣༥༤ ཡོད།

༤།  བུ་གསོ་ཁང་།

 གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་བུ་ཕུྲག་ལོ་ ༢ ནས་ ༥ བར་སླབེས་པའྱི་ཕུྲ་གུ་
གྲངས་ ༧༥ ཙམ་ཞྱིག་ཉྱིན་མོར་བུ་བཅོལ་ཁང་དུ་བཅོལ་ཏེ་མ་མ་
གསུམ་གྱིས་ལྟ་རྟགོ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཕུྲ་གུ་རྣམས་ལ་རེད་མོའྱི་
ལམ་ནས་ཡྱི ག་གེའྱི་གོ་བར་སོྤད་པ་དང་། འབྱི་ཀླགོ་ཀང་ཕྲན་བུ་སླབོ་ཀྱི ་
ཡོད། ཕུྲ་གུ་རེ་ནས་སླབོ་དདོ་ཉྱིན་རེ་པད་ ༥༠ རེ་སོྤད་དགོས་ཀྱི ་ཡོད། 
ཨ་རྱི ་ཡེ་ཤུ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་བུ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་མ་རོྨས་ལོ་ཏོག་དང་། 
གྲོ་སོགས་སབོས་སེྐྱད་ཀྱི ་བཅུད་ལྡན་ཟས་རྱི གས་འདྲ་མྱི ན་དང་། འོ་
རམ། སྣུམ་བཅས་རོགས་རམ་གནང་བ་ལྟར་ཉྱིན་གུང་ཁ་ལག་གོ་སྒྱིག་
དང་། ལྷག་འཕྲསོ་རྣམས་ཟླ་རེར་ཕ་མ་སོ་སོར་ཆ་བགོས་ཀྱིས་སོྤད་ཀྱི ་
ཡོད། 
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༩༽ གདན་ས་ཆྗོས་སྒར་ཁག་གྱི་ལྗོ་རྒྱུས།

༡།  དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སྨད་གྭྲ་ཚང་།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ྋ་དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སྨད་གྭྲ་ཚང་གྱི ་དགེ་འདུན་ཞལ་
གྲངས་ ༢༢༥ ཙམ་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་ཐུབ་པ་བུང་འདུག་ཅྱིང་། ད་ེ
རེས་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༧༠ བར་ལོ་ངོ་ ༡༢ ལྷག་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་
སྡའེྱི ་ས་ཁུལ་ཌལ་ཧརོ་ད་ུསྐྱབས་བཅོལ་སྡདོ་སྒར་ད་ུརུྒྱན་བཞུགས་གནང་
ས་ེརུྒྱད་པའྱི ་སྔར་སོལ་ཕག་བཞེས་ཁག་ཉམས་མེད་རུྒྱན་འཛྱི ན་དང་། 
འཆད་ཉན་རྣམས་དུས་ཚེས་སོ་སོར་ཆད་མེད་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་
པ་དང་། ད་ེརེས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་མའྱི་སོར་ས་
ཁུལ་དུ་གནས་སྤསོ་ཀྱིས་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་དུ་ཆོས་སྒར་གྱི ་གནས་
གཞྱི ་ཚུགས་པར་དགེ་འདནུ་ཞལ་གྲངས་ ༡༨༢ ཙམ་ཡོད། སྐབས་དརེ་
གཞྱིས་མྱི ་སྤྱི ་མཚུངས་ལྟར་ས་སྐལ་ཕུལ་བ་དང་། དགེ་འདུན་པ་རན་པ་
རེ་ལ་གུན་ཌ་ ༣༢ དང་གཞོན་པ་རེ་ལ་གུན་ཌ་ ༡༢ རེ་ཐོབ་པ་
བསྡམོས་ཨེ་ཀར་ ༡༤༥ ཡོད། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་
བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་བཞྱིན་སྔར་སོལ་རུྒྱད་པའྱི་ཕག་བཞེས་ཉམས་མེད་
ཐོག་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ཁ་སྣནོ་གྱིས་ལོ་ལྟར་རུྒྱགས་སོྤད་
ཆེན་མོ་དང་དགེ་བཤེས་རྣམས་ལ་སྔགས་ཀྱི ་རོད་རུྒྱགས་ཆེན་མོ་བཅས་
ཀྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་གཏན་འབེབས་ལག་བསར་དང་། དེ་མྱི ན་སླབོ་གཉརེ་གྱི ་
གནང་སྒོ་སྣེ་མང་པོ་ཞྱི ག་ཡོད་པ་ཡྱི ག་ཚོགས་བསྐུ་བཏོས་འདྱིར་བྱིས་
མེད། གདན་ས་གསུམ་གྱི ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་སོགས་གསང་སྔགས་
ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་རྣམས་ངེས་པར་རུྒྱད་སདོ་སྨད་རྣམ་གཉྱིས་
ལ་ཞུགས་དགོས་པ་ལྟར་འདྱིར་ལོ་ལྟར་ཕབེས་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། བདོ་
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ཕྱི ་ནང་གཉྱིས་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རུྒྱད་ཁག་བཅས་ནས་གྭྲ་རུྒྱན་རྱིམ་
འབོར་གྱིས་ད་ལྟའྱི ་ཆར་དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སྨད་གྭྲ་ཚང་ལ་དགེ་འདུན་པ་
ཞལ་གྲངས་ ༦༠༠ ལྷག་ཡོད།

༢།  དཔལ་ལྡན་རོྫང་ཆོས་གྭྲ་ཚང་།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་དནོ་ལྡན་རོྫང་ཆོས་གྭྲ་ཚང་གྱི ་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་
ཕྲག་གཉྱིས་ལ་ཉ་ེབ་བལ་བདོ་ས་མཚམས་ཙུམ་དང་། གླ།ོ ད་ེབཞྱིན་ར་
ས་བཞུགས་སྒར་བཅས་སུ་ལོ་མང་རྱིང་སོ་སོའྱི་མད་ོསྔགས་རྱིག་གནས་
དང་བཅས་པ་ཉམས་གསོ་དང་རུྒྱན་འཛྱི ན་གནང་ཐུབ་པ་བུང་བ་དང་། 
ད་ེརེས་ཆུ་བ་ ༡༩༧༢ ལོར་རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་འབལེ་ལྟར་ལྷ་ོཕོགས་
ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོར་རེས་སུྨག་ཁང་དུ་ལོ་གཉྱིས་དང་། 
ཤྱིང་སག ༡༩༧༤ ལོར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་ལ་མཁོ་བའྱི་
འདུ་ཁང་དང་། སུྒབ་པའྱི་ཕོགས་ནས་སྔར་གྱི ་ཆོས་སོྤད་ཞུ་སྒ་ོཁག་སྤྱི ་
དང་། བེ་བག་ཡྱི ་དམ་གསང་བད་ེའཇྱིགས་གསུམ་དང་མྱི ་འཁུགས་པ་
བཅས་ཀྱི ་ཆོ་གའྱི ་འདོན་རྟ་དབངས་དང་། འབུད་དཀོལ་རུང་གསུམ་
ལས་གཞན་པའྱི་གར་ཐྱིག རུལ་ཚོན། མཆོད་བཟོ་དཀར་རྒྱན་སོགས་
དཔལ་ལྡན་སྨད་རུྒྱད་པའྱི ་བཞེད་སོལ་ལྟར་ཁ་བསུྒར་གསར་འཛུགས་
གནང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འདུས་མང་ཁོངས་ནས་ཡྱི ་དམ་གང་རུང་གྱི ་
བསྙེན་ཆེན་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ལ་བཞུགས་རུྒྱས་མཚོན་སྤོང་བ་
བསམ་གཏན་གྱི ་ལས་ལ་བརོན་པ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ེམྱི ན་
ལོ་ལྟར་བདོ་ཟླ་ ༡༢ ནང་གཏརོ་སུྒབ་ཚུགས་ཏ་ེཚེས་ཉརེ་དགུ་ཉྱིན་ཟོར་
འཕནེ་དང་གར་འཆམ་སོགས་གནད་སྨྱིན་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ལྷག་པར་
དུ་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི ་རྱི གས་ལམ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་
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བཞྱིན་ཡོད། ད་ེམཚུངས་ན་གཞོན་སླབོ་གཉརེ་བ་རྣམས་ལ་དངེ་དུས་ཀྱི ་
སླབོ་ཚན་འཛྱི ན་གྭྲ་དང་པ་ོནས་ལྔ་པའྱི་བར་སླབོ་ཁྱིད་གནང་སོལ་གསར་
དུ་བཙུགས་ཡོད། ད་ལྟའྱི ་ཆར་དཔལ་ལྡན་རོྫང་ཆོས་གྭྲ་ཚང་དུ་དགེ་
འདནུ་པ་ཞལ་གྲངས་ ༢༢༤ བརལ་བས་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༣།  དཔལ་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་།

 རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ཧོན་སུར་རབ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
སྣང་སྤ་ོངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་རྱི ན་པོ་ཆེ་དང་སུྤལ་སྐུ་དབང་ཕུག་རབ་
བརྟན་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁུར་བླངས་ཏེ་ ༡༩༧༣ ལོར་གཙུག་ལག་ཁང་རྟནེ་
དང་བརྟནེ་པར་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་དང་། ༡༩༩༠ ལོར་གཙུག་
ལག་ཁང་རྒྱ་བསེྐྱད་ཐུབ་པ་བུང་བ་དང་། དགེ་འདུན་པ་ཡོངས་ནས་ཚེས་
བཟང་དུས་བཟང་ལ་རང་ལུགས་མཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཞལ་འདནོ་ཆོ་
ག་སོགས་གསུང་འདོན་དང་། དགེ་འདུན་བགྲེས་པ་རྣམས་ནས་བང་
གཏེར་དང་ཀློང་ཆེན་སྙྱིང་ཐྱིག་སོགས་གཙོ་བོ་སུྒབ་པ་ཉམས་བཞེས་
གནང་མུས་དང་། དགེ་འདུན་པ་ཆུང་བ་རྣམས་འདྱི་གའྱི ་ཁབ་ཁོངས་
འོད་སྣང་སླབོ་གྭྲའྱི་ཉྱིན་སླབོ་ནང་སླབོ་སོྦང་བེད་མུས་སུ་མ་ཟད། སླབོ་གྭྲའྱི་
གུང་གསེང་སྐབས་དཔེ་ཁྱིད་དང་དཔེ་ཆ་བླ་ོའཛྱི ན་བེད་རུྒྱ་སོགས་ཀྱི ་ཆ་
རེྐན་བསུྐན་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱི ་རེ་བ་ལྟར་ཁྱིམ་
ཚང་སོ་སོར་སྐུ་རྱིམ་ཞབས་བརྟན་སོགས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་ཞབས་འདགེས་
སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད་འདུག ད་ལྟའྱི ་ཆར་དཔལ་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་དུ་
མཁན་པ་ོགཅྱིག་དང་། སུྤལ་སྐུ་གཉྱིས། བླ་མ་ལྔ། དགེ་འདུན་པ་ ༢༦ 
སྔགས་པ་གཉྱིས་བཅས་ཁོན་སྔགས་གྭྲ་བསྡམོས་ ༣༥ ཡོད།
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༡༠༽ སྗོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གྱི་སྐྗོར།

༡།  ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་འོད་སྣང་སླབོ་གྭྲ།

 ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་ས་གནས་ཉྱིན་སླབོ་འོད་སྣང་སླབོ་གྭྲ་དེ་བཞྱིན་ 
(European Refugee Campaign) རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་འོག་
སླབོ་གྭྲ་གསར་རྒྱག་གནང་ས་ེཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་
སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུ་འབེད་མཛད། 
ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤ ནས་ལོ་ངོ་གཉྱིས་རྱིང་ MYRADA ཚོགས་པས་སླབོ་
གྭྲ་འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་ཞྱིང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་འོད་
སྣང་སླབོ་གྭྲ་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཚོགས་པ་ལ་རྱིས་སོྤད་གནང་བ་
ནས་བཟུང་ད་བར་དུ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཚགས་ཚུད་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༨༦ ལོར་འཛྱི ན་རྱི མ་བཅུ་པ་སྤར་གནང་ས་ེསླབོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་ཁང་
སོགས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ས།ེ དངེ་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་འཛྱི ན་ཁང་དང་། 
ཚན་རྱི ག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་། ཨང་རྱིས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་། དཔེ་
མཛོད། རོལ་དབངས་འཛྱི ན་ཁང་། གློག་ཀླད་སྡ་ེཚན་ནང་གློག་ཀླད་
གྲངས་ ༢༢ བཅས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༢༩༥ ཡོད་
པ་ལ་སླབོ་སྤྱི ་གཅྱིག་དང་། རྒྱ་བདོ་དགེ་རན་གྲངས་ ༢༢ གཞན་ལས་
བེད་ ༦ བཅས་ཡོད། ད་ེམྱི ན་ ༢༠༠༨ ལོའྱི་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅུ་པའྱི་སླབོ་
མ་གྲངས་ ༢༡ གྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱི ག་རུྒྱགས་ཆེན་མོའྱི་ནང་
ཡྱི ག་རུྒྱགས་བཏང་བར་གུྲབ་འབས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སོན་པ་བུང་ཡོད།

༢།  ཕན་བད་ེསྨན་ཁང་།

 འཕྲདོ་བསནེ་ཕན་བད་ེསྨན་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ ༡༩༧༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ 
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ཉྱིན་ (Board of Trustees of  Common Project of European Ref-

ugee Campaign) རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་རམ་གྱིས་རབ་རྒྱས་གླྱིང་
ས་གནས་སུ་སྨན་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་། དབུ་འབེད་མཛད་
སྒརོ་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི ་སྤྱི ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཕབེས་ཡོད། ད་ེརེས་
ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོ་བར་སྨན་ཁང་གྱི ་ཉྱིན་རེའྱི་འཛྱི ན་སོྐྱང་འགན་འཁུར་ 
MYRADA ཚོགས་པས་གནང་བ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་སྨན་ཁང་
གྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་གྱིས་གནང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༦ 
ནས་ ༡༩༧༨ བར་རོགས་རམ་ཚོགས་པ་དང་། ཞལ་འདབེས་བསྡུ་སླངོ་
གྱི ་ཐོག་ནས་སྨན་ཁང་འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་། སྨན་ཁང་འཛྱི ན་སོྐྱང་གྱི ་
ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི ་ཚོགས་མྱི འྱི ་གྲས་སུ་རོགས་ཚོགས་སྐུ་ཚབ་
ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་དང་། དམྱི གས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མའྱི་སོར་ས་མྱི ་ཤར་
སྨན་ཁང་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་དང་། ས་གནས་རོྫང་འཕྲདོ་བསནེ་ཁང་གྱི ་དབུ་
འཛྱི ན། མཉམ་འབེལ་ཚོགས་པའྱི ་ཚོགས་དུྲང་གྱིས་དུྲང་ཆེ་བས་ཏེ་
ཚོགས་པ་དེའྱི ་མྱི ང་ཐོག་ནས་སྨན་ཁང་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཆེད་མ་ར་ཞྱི ག་
གནང་སོྐྱང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པར། ས་གནས་གཞུང་གྱིས་ལོ་རེ་
སྒརོ་ ༥༠,༠༠༠་༠༠ རེ་གནང་རུྒྱ་ཞལ་བཞེས་དང་། མཉམ་འབལེ་
ནས་སྒརོ་ ༣༠,༠༠༠་༠༠ འབུལ་རུྒྱའྱི ་ཁས་ལེན་བས་པ་བཅས་ཡོང་
དངུལ་དེ་དག་གྱིས་འཛྱི ན་སོྐྱང་གྱི ་མ་ར་བ་རུྒྱ་གནང་། དེར་བརྟནེ་ས་
གནས་གཞུང་ནས་ལོ་རེ་སྒརོ་ ༥༠,༠༠༠་༠༠ རེ་ཡོང་རུྒྱ་ཡོད་པར་
ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱབ་པས། མཐའ་དནོ་ ༡༩༧༥ ལོའྱི་འགྲོ་སོང་གྱི ་བརྒྱ་
ཆ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་དམྱི གས་བསལ་གསོལ་རས་དངུལ་འབབ་དེ་དག་ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༧༧ ལོར་ཐོན། མཉམ་འབལེ་ནས་སྒརོ་ ༣༠,༠༠༠་༠༠ འབུལ་
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རུྒྱའྱི་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ད་ེདག་ཚོང་ཉསེ་དབང་གྱིས་འབུལ་མ་ཐུབ། ད་ེ
བཞྱིན་ཕྱི ་རྒྱལ་རོཊ་ཚོགས་ཁག་དང་། འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་བཅས་
ནས་རོགས་དངུལ་འདུ་སླངོ་བས་ཀང་། རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་ཞལ་
འདེབས་སྒརོ་གཅྱིག་ཀང་བུང་མེད། ངོ་ཤེས་ཁག་གྱིས་ཁོན་བསྡམོས་
སྒརོ་ ༡༥,༠༠༠་༠༠ ཙམ་ཞལ་འདབེས་བུང་བ་ད་ེདག་སྨན་སྣ་ཚོགས་
ཉ་ོབེད་དུ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་། ས་གནས་གཞུང་གྱིས་རོགས་རམ་
དམྱི གས་བསལ་མ་གནང་བའྱི ་རུྒྱ་མཚན་ནྱི ་སྨན་ཁང་འདྱི ་དེབ་སེྐྱལ་
བས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་མྱི ན་པ་དང་། ཡང་སྨན་ཁང་གྱི ་རྱིས་ཁ་མཉམ་
འབེལ་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི ་རྱིས་ཁའྱི ་ཁོངས་སུ་མེད་སབས་དེ་རྱི ང་ལ་
རོགས་རམ་གནང་སོལ་མེད་པ་རེད་འདུག

  ད་ེརེས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོ་མཇུག་ནས་བཟུང་སྨན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་
སོྐྱང་ཆ་ཚང་བདོ་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་
ལ་དམྱི གས་བསལ་ཕན་ཐོགས་ཆེད་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད། རྱིམ་
བཞྱིན་སྨན་ཁང་ཡར་རྒྱས་སོང་བ་དང་། ས་གནས་ཀྱི ་འཕྲོད་བསནེ་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་དེའྱི ་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་དང་ཚོགས་མྱི ་བཅས་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། དེ་
ནས་བཟུང་སྨན་ཁང་གྱི ་ཉྱིན་རེའྱི་འགན་འཁུར་ཆ་ཚང་སྨན་ཁང་འགན་
འཛྱི ན་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནང་བ་མ་ཟད། སྐབས་དརེ་ལས་བེད་གྲངས་ 
༡༡ དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བེད་ ༡༧ ལས་གནས་ཐོག་ཡོད། སྨན་ཁང་
དུ་ནད་པའྱི་ཉལ་ཁྱི་ ༣༠ ཡོད་དའེང་ཕ་ོམོ་སོ་སོ་ནད་ཁང་ཁག་གཉྱིས་
སུ་དབེ་ཡོད། ཉྱིན་རེ་སྨན་པ་བསནེ་གཏུགས་བེད་མཁན་ནད་པ་མྱི ་
གྲངས་ ༣༠ སྐརོ་ཡོང་བ་ད་ེདག་བརྟག་དཔྱད་བེད་པའྱི་མཐུན་རེྐན་ཆ་



232 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

ཚང་ཡོད་པ་མ་ཟད་རྣམ་ཀུན་མ་དང་བྱིས་པའྱི ་འཕྲོད་བསེན་དང་། 
གཉན་ནད་དང་རེག་དུག ད་ེམྱི ན་ནད་གཞྱི ་འདྲ་མྱི ན་བཅས་སྔནོ་འགོག་
བུང་བཅོས་བེད་ཐབས་སྐརོ་དོ་སྣང་དང་འཕྲདོ་བསནེ་གོ་རྟགོས་འཕེལ་
ཐབས་སུ་ཟླ་རེ་མང་ཚོགས་ཁོད་ལས་པས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད།

༣།  ས་གནས་སྨན་རྱིས་ཁང་།

 ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་སྤྱིར་བོད་གངས་ཅན་
ལྗངོས་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མྱི ན་པའྱི་གསོ་རྱིག་གྱི ་གཞུང་ལུགས་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་
འཛྱི ན་དང་། བེ་བག་ཏུ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་གཞྱིས་མྱི ་ཡོངས་དང་། 
ལྷག་པར་དབུལ་པ་ོརས་གཅོང་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་ད་ུདམྱིགས་ཏ་ེ
ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་ས་གནས་སྨན་རྱིས་ཁང་འདྱི་དབུ་
འཛུགས་གནང་བ་དང་། ལོ་མང་རྱིང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་
པ་དེ་དག་སྐབས་སོ་སོར་སེལ་ཐུབ་པ་ནྱི ་ས་གནས་ཀྱི ་གཞྱིས་མྱི ་དང་། 
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་དང་ཚོགས་པ་ཁག སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་
སྨན་ལས་བཅས་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ངང་འབད་བརོན་དང་
མཐུན་འགུར་གནང་བས་འབས་བུ་ཡྱི ན། སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ལོ་ན་རས་
པ་དང་། གཞུང་བསྐསོ་ལས་བེད། ཨང་ཐོབ་ཉམ་ཐག བདོ་ནས་གསར་
དུ་འབོར་བ། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ལས་བེད་དང་ཁོང་ཚོའྱི་ནང་མྱི ་བཅས་
ལ་རྱི ན་མེད་སྨན་སྦྱིན་གནང་གྱི ་ཡོད། གཞན་ཡང་གྭྲ་བཙུན་དང་སླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་ལའང་སྨན་རྱི ན་ཕེད་བཅག་གནང་གྱི ་ཡོད། ད་ེམྱི ན་གཞྱིས་
མྱི ་ཡོངས་ཀྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྨན་རྱི ན་འབུལ་
དགོས་ཀྱི ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་སྨན་པ་གཉྱིས་
དང་གཞན་ལས་བེད་གསུམ་བཅས་ཡོད།། །།
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ཀྷོ་ལྦེ་གལ་དྷོན་ལྡན་གིང་གཞིས་ཆགས་

ཀི་ལྷོ་རྒྱུས་སིས་བསྡུས།
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༡༽ དྗོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ།

རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་ལྷ་ོཕོགས་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི ་མངའ་སྡའེྱི ་ཅམ་རཱཇ་ནཱ་གར་
རོྫང་འོག་ཧ་ནརུ་ཏཱ་སྱིལ་ཁོངས་ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་
འདྱི་ནྱི། ཐོག་མར་བཙན་བོལ་བདོ་མྱི ་གྲངས་ ༣༤༠༠ ཙམ་གྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཆེད་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གསར་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་། ཐོག་
མར་ཡོ་རོབ་སྐྱབས་བཅོལ་ཚོགས་པའྱི་ཡྱི ད་ཆེས་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་
མཐུན་མོང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དོན་ཚོགས་པ་འདྱི་མ་ར་ཌ་ནས་བོད་མྱི འྱི ་
གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་རུྒྱར་མེ་སོར་ས་གནས་གཞུང་ལ་སྒརོ་ ༣,༠༠,༠༠༠་༠༠ 
ཐམ་པ་ཆག་ཡང་ཡོད་པའྱི ་འཆར་གཞྱིར་ལ་རོགས་སོྐྱར་གནང་རུྒྱ་གནང་བ་
དང་། མེ་སོར་གཞྱིས་ཆགས་དང་ཡར་རྒྱས་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི ་འདྱི་ལག་
ལེན་བསར་རུྒྱར་མོས་མཐུན་གནང་བའྱི་ཐོག རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་། ས་
གནས་གཞུང་། དེ་བཞྱིན་རོགས་ཚོགས་བཅས་དབར་ལས་དོན་མཉམ་ལས་
གནང་རུྒྱ་གནང་། འཆར་གཞྱི ་འདྱིའྱི ་མྱི ང་ལ་བོད་མྱི ་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་ཞྱིང་
ལས་གཞྱིས་ཆགས་ཞེས་གཙོ་བོ་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི ་གཞྱིས་ཆགས་པ་བོད་མྱི ་
སྐྱབས་བཅོལ་བ་གྲངས་ ༣༤༠༠ ད་ེདག་གྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་
དུ་ཡྱི ན། ས་ཆའྱི་ཆགས་ཡུལ་ནྱི་ཀོ་ཐ་རྱི ་གཙང་པའོྱི ་གཡས་ཀྱི ་ཆུ་འགྲམ་གྱི ་ཐྱི ་
ལྱི ་གྱི ་རྱི ་རན་གྷན་གྱི ་སྨད་དུ་ཡོད། ཆུ་ཕྲན་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་རྱི ་བོའྱི ་ངོས་ནས་
བཞུར་ཏེ་ཀོ་ཐ་རྱི ་གཙང་པའོྱི ་ནང་འབབ་པ་དང་། གནམ་གཤྱིས་ཧ་ཅང་དྭངས་
པའྱི ་སྐབས་སུ་རང་ཡུལ་གངས་ལྗངོས་ཀྱི ་རྣམ་པ་ཡྱི ད་ལ་ལྷམ་མེར་འཆར་བ་
ཞྱིག་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་ཚུགས་པའྱི ་སྐབས་སུ་ཚང་མའྱི ་དཔལ་
འབོར་གྱི ་ཡོང་ཁུངས་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོཡྱི ན་སབས་ཟས་གྲོད་ཁོག་རྒྱགས་ངེས་ཤྱིག་
མེད་པ་དང་། ས་ཞྱིང་ཐོན་སེྐྱད་ཀྱི ་ཉམས་མོང་མེད་པ། ཚ་བས་ས་ཆུ་མྱི ་འཕྲདོ་
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པ་སོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་བསུད་མར་བུང་བ་དང་། གཞྱིས་མྱི ་མང་ཆེ་བའྱི་ཕ་མ་
སུྤན་མཆེད་བོད་ནང་ལུས་པ་དེ་དག་ཤྱི ་གསོན་ཇྱི ་གུར་གྱི ་གཏམ་ཙམ་ཡང་ཐོས་
རུྒྱ་མེད་སོགས་ལུས་སེམས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་བརོད་ཀྱིས་མྱི ་ལངས་པ་ཞྱིག་བུང་
ཡང་། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ་གསུང་གྱི ་བདུད་
རྱི ་དུས་ཀྱི ་སྦྲང་ཆར་ལྟར་སྩལ་བ་དང་། རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱིས་མཐུན་རེྐན་
རོགས་རམ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ། ལྷག་པར་གཞྱིས་མྱི ་ཚང་མ་མཐུན་སྒྱིལ་རགོ་
ར་གཅྱིག་བསྒྱིལ་གྱིས་ཐོན་སེྐྱད་གཙོ་བ་ོཞྱིང་ལས་དང་། ཚོང་ལས། སྒ་ོཕུགས་
གསོ་སོྐྱང་། ཚོང་འཁོས་ཆུང་རྱི གས། དེ་མྱི ན་ལས་རྱི གས་སྣ་ཚོགས་བཅས་
འབད་པ་ཆེན་པསོ་གཉརེ་ཏེ་རྱིམ་པས་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་སོང་བ་དང་། ཕྱི ་རྒྱལ་
ཡུལ་ཁག་ཏུ་བསོྐྱད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོར་དངུལ་བཏང་བཅས་
ཀྱིས་དེང་སྐབས་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་འཚོ་བའྱི ་གནས་སངས་ཉྱིན་རེ་བཞྱི ན་
བཟང་ཕོགས་ཀྱི ་གནས་སུ་ཡོད། 

 གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་རྟེན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ས་ཞྱིང་ཨེ་
ཀར་གྲངས་ ༣༡༢༡།༡༤ ཡོད་པ་ད་ེདག་ནས་ཨེ་ཀར་ ༢༤༩༥།༠༣ ཐོག་ས་
ཞྱིང་འདབེས་ལས་བེད་བཞྱིན་པ་དང་། ཨེ་ཀར་ ༡༨༦།༣༩ སྡདོ་ཁང་གྱི ་ཆེད་
དུ་བདེ་སོྤད་བས་པ། ཨེ་ཀར་ ༡༢༦།༠༥ ཆུ་འགྲོ་དང་རུྒྱག་ཆུའྱི་ཆེད་དུ་བཀོལ་
བཞྱིན་པ། གཞན་ཨེ་ཀར་ ༡༩༡།༡༥ བདེ་མེད་དང་། ད་ེའཕྲསོ་རྣམས་གླང་
ཆེན་གྱི ་གནདོ་འཚེ་འགོག་པའྱི་ས་དངོ་དང་གཞུང་ལམ་ཆེད་བདེ་སོྤད་བས་ཡོད། 

 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ཀྱི་ ༣༣༤༢ ཐོག་ཆགས་
ཡོད་པ་དང་། ཀོ་ལེ་གྷལ་གྲོང་ཁེར་བར་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༤༠ དང་མེ་སོར་གྲོང་
ཁེར་བར་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༡༢༠ ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་ནས་མེ་འཁོར་འབབ་
ཚུགས་བར་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༡༡༠ དང་གནམ་ཐང་ཉ་ེཤོས་སྦངེ་ལོར་བར་ཀྱི ་ལོ་
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མྱི ་ཀར་ ༡༨༠ ཡོད་པ་བཅས་འགུྲལ་བཞུད་ཀྱི ་ཆ་རེྐན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། སྤྱི ་
ཟླ་དང་པ་ོནས་གསུམ་པའྱི་བར་ཚ་ཚད་སྱིས་རྱིས་ ༡༠ ནས་ ༣༨ བར་ཡྱི ན་
པ་དུས་ཚྱི གས་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་ཚ་བ་ཆེ་ཤོས་ཡྱི ན། སྤྱི ་ཟླ་བཞྱི ་པ་ནས་ཆར་ཞོལ་
འགོ་ཚུགས་ཏེ་ཆར་ཚད་སྱི ན་ཀྱི་མྱི ་ཀར་ ༡༥༠ ནས་ ༡༧༠ བར་ཡྱི ན།  

 གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་དཔལ་འབོར་འད་ུའགོད་སྡ་ེཚན་གལ་ཆེ་
བ་ཁག་ནྱི། མཉམ་འབེལ་དབུས་མ་དང་། རུམ་འཐག ཕུགས་ལྟ་ོསྡ་ེཚན། 
ཕུགས་གསོ་ཁང་། ཤྱི ང་འབས་ལྡུམ་ར། འོ་མ་མཉམ་འབེལ། འཕུྲལ་བཟོ་
འཕུྲལ་རོྨས། འཚེམ་བཟོ། དབེ་བཟོ་ཁང་། ཕྱིང་དང་ཐུག་པ། ཤྱི ང་བཟོ་ཁང་། 
རམ་འཐག ཆུ་ལས་སྡ་ེཚན་བཅས་ཡྱི ན། 

༢༽ གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐྗོག་མྱིའྱི་མྱི་འབྗོར་དང་ད་ལྟའྱི་མྱི་འབྗོར།

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཐོག་མར་བོད་མྱི ་སླ ེབས་སྐབས་ཀྱི ་མྱི ་གྲངས་ནྱི ་ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༧༤།༣།༢༧ ཉྱིན་ཀུ་ལུ་ལམ་བཟོ་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༥༢༤ དང་། ༡༩༧༥།༣།༣ 
དང་ཟླ་ ༦།༥ བཅས་སོ་སོར་ཀུ་ལུ་ལམ་བཟོ་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༡༥༢༩།༡༩༧༦། 
༤།༣ ཉྱིན་ཀུ་ལུ་ལམ་བཟོ་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༧༡༣། ༡༩༧༦།༧།༡ ཉྱིན་ཨ་རུ་ན་
ཅལ་ཅཱང་ལང་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༡༠༤། ༡༩༧༧།༨།༡༣ ཉྱིན་ཀུ་ལུ་ནས་མྱི ་གྲངས་ 
༨༧།༡༩༧༧།༩།༡༤ ཉྱིན་ཀུ་ལུ་ལམ་བཟོ་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༡༢༤། ༡༩༧༧།༩།༡༤ 
ཉྱིན་ཀུ་ལུ་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༢༢། སྐབས་དརེ་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་འབོར་པ་
མྱི ་གྲངས་ ༡༩༠ ཙམ་ཡོད། ༡༩༧༩།༤།༡༤ ཉྱིན་པ་ཀན་ཀོཌ་ནས་མྱི ་གྲངས་ 
༤༣།༡༩༧༩།༥།༡༣ ཉྱིན་པ་ཀན་ཀོཌ་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༤།༡༩༨༠།༥།༣༠ ཉྱིན་
པ་ཀན་ཀོཌ་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༩༡།༡༩༨༡།༣།༡༧ ཉྱིན་འབུག་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༩༡། 
༡༩༨༡།༦།༤ ཉྱིན་མོན་གྷ་ོགཞྱིས་ཆགས་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༡༢ བཅས་སྔ་རེས་སུ་
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འབོར་ཏེ་ཐོག་མའྱི་མྱི ་འབརོ་གྲངས་ ༣༡༦༠ ཡོད་པ་ནས་ ༢༠༠༨།༣།༣༡ ལ་
སླབེས་དུས་མྱི ་གྲངས་ ༥༢༢༧ བར་འཕར་ཡོད།

༣༽ ས་ཆའྱི་སྐྗོར་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབྱུང་བའྱི་གནྗོད་འཚེའྱི་བྱུང་
སྐྗོར།

༡།  ས་ཆའྱི ་སྐ ོར་ཡུལ་མྱི ་དང་དཀའ་ངལ་ཆུང་རྱི གས་མང་པོ་ཡོད་མུས་
ཡྱི ན། འོན་ཀང་གཞུང་ནས་གླང་ཆེན་གྱི ་གནདོ་འཚེ་འགོག་པའྱི་ས་དངོ་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མཐའ་སྐརོ་ཡོངས་སུ་འདུྲས་པ་དང་། ར་ོརྱིག་གྱི ་གླང་
ཆེན་འགོག་རགས་བཟོས་གནང་བ་དེས་ས་ཆ་ཧམ་ཟོས་མྱི ་འབུང་བའྱི་
ཐད་ཀང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། 

༢།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡུལ་མྱི འྱི་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་ལ་ས་ཁོན་གུན་ཌ་ ༡༠ ཙམ་ཞྱིག་
ཤོར་བ་ལས་ད་ེབྱིངས་རང་སོར་གནས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

༣།  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ཆར་པ་མ་བབས་པའྱི་རེྐན་གྱིས་སནོ་ཉསེ་ཚབས་
ཆེན་ཞྱིག་བུང་བ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ཡང་སནོ་ཉསེ་ཀྱིས་གོང་
ཕྲན་བུ་བུང་ཡོད།

༤༽ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་རྱིམ་བྱུང་གྱི་མཚན། རྱིས་ལེན། ལས་
མཚམས། ལྗོ་ཁམས་བཅས་གཤམ་གསལ།

ཨང་།    མཚན།   ལས་ཡུན།
 ༡། ཨ་ནག་ར་ོརེ་རྣམ་རྒྱལ། ༡༩༧༤།༤།༢༧ ནས་ ༡༩༧༦།༤།༡༤
 ༢།   རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན། ༡༩༧༦།༤།༡༥ ནས་ ༡༩༨༠།༦།༥ 
 ༣། བམས་པ་བརོན་འགུྲས། ༡༩༨༠།༦།༧ ནས་ ༡༩༨༢།༣།༡༧
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 ༤། བླ་ོབཟང་བསན་འཛྱི ན། ༡༩༨༢།༣།༡༨ ནས ༡༩༨༤།༡༡།༢༦
 ༥། དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༨༤།༡༡།༢༧ ནས་ ༡༩༨༧།༥།༢༢
 ༦། བཀས་་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་ར་ོརེ། ༡༩༨༧།༥།༢༣ ནས་ ༡༩༩༢།༡༡།༢༦
 ༧། ཨ་ནག་ར་ོརེ་རྣམ་རྒྱལ། ༡༩༩༢།༡༡།༢༧ ནས་ ༡༩༩༤།༥།༢༢
 ༨། ཟླ་བ་ར་ོརེ། ༡༩༩༤།༥།༢༣ ནས་ ༡༩༩༧།༧།༡༤
 ༩། ངག་དབང་དནོ་འགུྲབ། ༡༩༩༧།༧།༡༥ ནས་ ༢༠༠༠།༡༠།༡༣
 ༡༠། དངོས་གུྲབ་རྒྱལ་མཚན། ༢༠༠༠།༡༠།༡༤ ནས ༢༠༠༣།༥།༡
 ༡༡། དབང་འདསུ་ཚེ་རྱིང་། ༢༠༠༣།༥།༢ ནས་ ༢༠༠༩
 ༡༢། ཀརྨ་སེང་གེ ༢༠༠༩ ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།

༥༽ སྤྱི་ནྗོར་ྋགྗོང་ས་སྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
སྐྗོར་ལྗོ་དུས་ཞྱིབ་གསལ་བཀྗོད་པ་གཤམ་གསལ།

 ༡། ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༨༠།༧།༢༡ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བཀའ་དྲྱིན་
བསྐྱངས།

 ༢། ྋགོང་ས་མཆོག  ༡༩༨༤།༢།༧ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས།
 ༣། ྋགོང་ས་མཆོག༡༩༨༦།༡༡།༢༤ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས།
 ༤། ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༩༠།༨།༡༠ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བཀའ་དྲྱིན་

བསྐྱངས།
 ༥། ྋགོང་ས་མཆོག ༡༩༩༢།༡།༧ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས།
 ༦། ྋགོང་ས་མཆོག ༢༠༠༠།༡༢།༡༧ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས།
 ༧། ྋགོང་ས་མཆོག ༢༠༠༩།༡།༡༧ ཉྱིན་ཆྱི བས་བསུྒར་བཀའ་དྲྱིན་

བསྐྱངས།



240 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

༦༽ ཀྗོ་ལྱི་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་དུ་བཙུགས་པ་ནས་གནད་ཡྗོད་
མྱི་སྣ་མང་པྗོ་ས་གནས་སུ་ཕེབས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་
གཤམ་གསལ།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣།༦།༩ ཉྱིན་རང་གཞུང་བཀའ་ཁྱི་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རྱི ན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕབེས་གནང་ཡོད།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣།༧།༦ ཉྱིན་རྒྱ་གར་སྐརོ་སུང་སྤྱི ་ཁབ་ Mr.Pamduranga མཆོག་
ས་གནས་སུ་ཕབེས་གནང་ཡོད།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤།༧།༦ ཉྱིན་རོྫང་དཔནོ་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕབེས།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥།༣།༧ ཉྱིན་ྋདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲངེ་ ༡༧ ཨོ་རྒྱན་འཕྲྱིན་
ལས་ར་ོརེ་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕབེས།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥།༣།༡༢ ཉྱིན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་འཇྱིགས་མེད་འབུང་
གནས་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕབེས།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥།༤།༢༤ ཉྱིན་བཙོན་ཟུར་ངག་དབང་གསང་སོྒལ་མཆོག་ཕབེས།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥།༧།༦ ཉྱིན་རོྫང་དཔནོ་ Harsh Gupta མཆོག་ས་གནས་སུ་
ཕབེས།

ཕྱི ་ལོ་༢༠༠༥།༧།༦ ཉྱིན་མངའ་སྡའེྱི ་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ Parimal 
Nagappa མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕབེས།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥།༨།༧ ཉྱིན་ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་ཚེ་རྱིང་དནོ་འགུྲབ་མཆོག་ས་གནས་
སུ་ཕབེས་གནང་ཡོད།
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ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦།༢།༡༤ ཉྱིན་ནརོ་ལེྭའྱི་རོགས་ཚོགས་སྐུ་ཚབ་ Allan མཆོག་ས་
གནས་སུ་ཕབེས།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦།༧།༦ ཉྱིན་བསྐརོ་སུང་སྤྱི ་ཁབ་ Mr. Devajoti Rai མཆོག་
ས་གནས་སུ་ཕབེས།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧།༧།༢༡ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་
རྱི ་སོྒལ་མ་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕབེས།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧།༨།༢༦ ཉྱིན་སོལ་རུྒྱན་མཁས་དབང་སར་བ་དར་མ་པ་ཌེ་ལ་
མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕབེས།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨།༥།༧ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་སྐུ་ངོ་ཐུབ་བསན་ལུང་
རྱིག་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕབེས།

ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨།༨།༤ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསནེ་བཀའ་བླནོ་སྐུ་ངོ་དཔལ་
འབོར་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕབེས་གནང་ཡོད།

༧༽ ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བས་པ་ཁག

༡།  སནོ་འབས་ཉནེ་སུང་། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོ་ནས་བཟུང་ N.C.A. རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་དངུལ་ 
༨༡,༢༣,༣༡༩།༦༩ བཏང་ནས་གླང་ཆེན་དང་རྱི ་དྭགས་ཀྱིས་སནོ་འབས་
ལ་གནོད་འཚེ་བེད་པར་བཀག་འགོག་ཆེན་པོ་བེད་ཐུབ་ཡོད། འདྱི་
གཞྱིས་ཉ་ེའཁོར་རྣམས་ WLS ཁྱིམས་འདནོ་རེྐན་གྱིས་གཅན་གཟན་
གྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་འགྲོ་མུས།
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༢།  འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི ། 

 འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་ Sohimal རོགས་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱིས་
གྲོང་སྡ་ེགསུམ་ད་ུམ་དངུལ་ ༡༥,༨༠,༡༥༡།༩༢ ཀྱིས་རོགས་སོྐྱར་གནང་
ས་ེཆུ་མཛོད་གསར་པ་དང་རྙྱིང་པ་ཉམས་གསོ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ལས་
གཞྱི ་འདྱི་བརུྒྱད་ད་ེམ་འོངས་པར་འཐུང་ཆུའྱི་ཐོག་གྲོང་སྡ་ེཚང་མར་སྤྱི ་
སྙམོས་འབུང་ཐབས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། 

༣།  སྒ་ོཕུགས་སྤལེ་ཐབས། 

 ཕཱ་རན་སྱི ་དང་བདོ་ཁྱིམ་ད་ེབཞྱིན་ A.E.T. གསུམ་གྱི ་རོགས་རམ་འོག་
མ་དངུལ་ ༤,༥༦,༤༩༤་༠༠ སྒ་ོཕུགས་གསོ་སོྐྱང་དང་སོལ་རུྒྱན་ལུད་
སོྦར་ཆེད་བཏང་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བུང་བས་ཕུགས་རྱི ང་སོ་ནམ་
ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་བ་བར་ཤུགས་སྣནོ་ཕན་ཐོགས་བུང་།

༤།  བདོ་ཀྱི ་འཁབ་སནོ་སུྒ་རལ། 

 འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་དངུལ་ ༦,༠༥,༠༤༩་༠༠ སོལ་རུྒྱན་
རྱི ག་གཞུང་འཁབ་སནོ་གྱི ་ཆེད་དུ་གནང་ས་ེགཞོན་སེྐྱས་རྣམས་ལ་བོད་
ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་སོྦང་བརར་སོྤད་ཐུབ་པ་བུང་མོད། དུས་ཀྱི ་འགུར་བ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱི ་དབང་གྱི ས་སོྦང་བརར་བེད་མཁན་མེད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད།

༥།  སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས། 

 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ NCA, Belgium, Mexico རོགས་ཚོགས་
རྣམས་ཀྱིས་མ་དངུལ་ ༡,༤༦,༠༧,༨༨༠་༤༠ གནང་ས་ེགྲོང་སྡ་ེ ༥ སེྐྱ་



243ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གིླང་གཞིས་ཆགས།

ལྡན་སོལ་རུྒྱན་འདབེས་ལས་སུ་བསུྒར་ཏེ་ལས་ཀ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པས། 
རྱིམ་བཞྱིན་ས་བཅུད་གསོས་ཏེ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད།

༦།  འཚེམ་བཟོའྱི་ལས་གཞྱི ། 

 Sohimal རོགས་ཚོགས་ནས་སླབོ་གྭྲ་ཁུངས་མ་འཁོལ་བའྱི་འདྱི་གའྱི ་
བུད་མེད་རྣམས་ལ་མ་དངུལ་ ༤,༦༦,༡༩༧་༢༥ མཐུན་རེྐན་གནང་ས་ེ
འཚེམ་བཟོའྱི་སོྦང་བརར་སྤད་ཐུབ་པ་བུང་ཡང་། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་སོྦང་
བརར་ལ་ཡོང་མཁན་དཀོན་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད།

༧།  གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོ། 

 ADER, France རོགས་ཚོགས་བརུྒྱད་མ་དངུལ་ ༥,༨༥,༥༣༦་༠༠ 
བུང་བ་ཆེས་ཉམ་ཐག་ཁྱིམ་ཚང་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི ་གཞྱིས་ཁང་ཉམས་
གསོ་བེད་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། 

༨།  མྱི ག་གཤག་བཅོས་ཁང་།

 Debbie རོགས་ཚོགས་ནས་མ་དངུལ་ ༡༢,༤༥,༩༠༡་༠༠ མཐུན་རེྐན་
སྦར་ཏ་ེམྱི ག་གྱི ་སྨན་ཁང་གྱི ་ཁང་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ནས་
ལས་གཞྱི ་ལག་བསར་ཐུབ་པ་བུང་།

༩།  ས་ཆུ་བདག་གཅེས།

 N.C.A. Mexico ནས་མ་དངུལ་ ༥༥,༨༠,༩༥༩་༠༠ གནང་ས་ེགཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི ་ས་ཞྱི ང་ཡོངས་རོྫགས་ཀྱི ་ས་ཆུ་བདག་གཅེས་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།
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༡༠།  འགུྲལ་ལམ་ཉམས་གསོ། 

 རང་གཞུང་ནང་སྱིད་དང་ཨ་དབངས་རྱིན་པ་ོཆེ་ནས་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་ལམ་
ཆེན་ཉམས་གསོ་བ་ཆེད་མ་དངུལ་ ༣༥,༠༠,༠༠༠་༠༠ གསོལ་རས་གནང་
བས་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་ལམ་ཆེན་ཚང་མ་ཉམས་གསོ་ལེགས་གུྲབ་བུང་ཡོད།

༡༡།  ཐོག་ཆུ་གསོག་འཇོག 

 རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ནས་མ་དངུལ་ ༢༦,༣༩,༩༡༡་༠༠ གནང་ས་ེགྲོང་
སྡ།ེ ཀེ། ཨར། ཨྱི ། སྱི ། ཇྱི ། ཨེལ་བཅས་སུ་ཐོག་ཆུ་གསོག་འཇོག་
བེད་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

༡༢།  གད་སྙྱིགས་གཙང་བཟོ། 

 རོགས་ཚོགས་ནས་མ་དངུལ་ ༢,༨༨,༠༠༠་༠༠ རོགས་རམ་གནང་ས་ེ
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་གད་སྙྱིགས་གཙང་བཟོ་བས་ཡོད་ལ། ལས་གཞྱི ་དེ་
ལག་བསར་བས་པའྱི ་རེས་ནས་ཁོར་་ཡུག་སུང་སོྐྱབ་གང་ལེགས་བུང་
ཡོད།

༡༣།  སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་བུང་རྱིམ། 

 དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་མཐར་ཐུག་གྱི ་འགྲོ་བ་མྱི འྱི་བད་ེ
ར་ས་བརྟན་འབུང་ཐབས་སུ་དམྱི གས་ཏེ། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་བེས་
འཁོད་བོད་མྱི འྱི ་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཁག་རྫས་དུག་ནས་ཁ་བསུྒར་ཏེ། 
སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་དང་རང་བཞྱིན་སོ་ནམ་གཉྱིས་སུ་ཁ་ཕོགས་བསུྒར་
གནང་མཛད་རུྒྱའྱི ་སྱིད་བུས་གཏན་འབེབས་གནང་། དེ་རེས་འབེལ་
ཡོད་ཡོངས་རོྫགས་ལ་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་གྱི ་སོྦང་བརར་དང་ཚོད་ལྟ་
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འདེབས་ལས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི ་ཉམས་མོང་ལ་གཟྱིགས་ཏེ། ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༣ ལོར་མྱི ག་དཔེ་འོས་པའྱི ་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་གྱི ་གཞྱིས་ཆགས་
དྲག་འདེམས་ས་གནས་ཀྱི ་གནས་སངས་དངོས་ལ་མཐྱིལ་ཕྱིན་རྟགོས་
ཞྱིབ་གནང་མཐར། ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་
འདྱི་བཞྱི ན་མྱི ག་དཔེ་འོས་པའྱི ་སོལ་རུྒྱན་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བསུྒར་རུྒྱ་
ཐག་གཅོད་གནང་རེས། ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་རང་གཞུང་
གྱི ་སྐུ་ཚབ་འཇྱིགས་མེད་འབུང་གནས་ལགས་དང་ལྷ་ོཕོགཔྲས་ཀགཞྱིས་
སྤྱི ་དངོས་གུྲབ་ར་ོརེ་ལཊ་རྣམ་གཉྱིས་ངོ་ཕབེས་ཀྱིས་ཕྱི ་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་
གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་མང་པོ་དང་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་གནང་བའྱི་ཐོག་རང་
གཞུང་གྱི ་དགོངས་བཞེས་རླབས་ཆེན་བཀྱིན་ཆེ་ནའང་གནད་དོན་འདྱི་
མང་ཚོགས་ཀྱི ་ཉྱིན་རེའྱི ་འཚོ་རྟེན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པར་
བརྟནེ། མང་ཚོགས་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་གལ་ཆེ་བའྱི ་ཐག་
གཅོད་བུང་བ་བཞྱིན། ཕྱི ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱི ་བསམ་
ཤོག་བསྡུ་ལེན་བས་པར། ཁྱིམ་ཚང་ ༤༩༠ ཚོགས་བཅར་ཞུས་ཁོངས་
ནས་ཁྱིམ་ཚང་ ༤༠༣ གྱིས་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་ཐོག་འགྲོ་རུྒྱའྱི ་བསམ་
ཤོག་ཕུལ་བ་དེས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༢།༢༢ ཟྱིན་པར་བརྟནེ་མང་མོས་བུང་
བར་ཐག་གཅོད་གནང་། མྱི ག་དཔ་ེའོས་པའྱི་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་འདབེས་
ལས་ཀྱི ་ལས་གཞྱི ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེ་བར་བརྟེན་ལས་དོན་
འཕྲལ་སུྒབ་ཀྱི ་ཆེད་དུ་འཐུས་མྱི ་བདུན་ལས་གུྲབ་པའྱི་ས་གནས་སེྐྱ་ལྡན་
སོལ་རུྒྱན་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཕྱི ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་བསྐ་ོ
འཛུགས་གནང་། 

  ཐོག་མར་བཀའ་འབལེ་སོལ་རུྒྱན་ཐོག་བསུྒར་འཆར་ཇྱི ་ཡོད་ཀྱི ་
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ཐོ་གཞུང་བསྡུས་པར་ཁྱིམ་ཚང་ ༣༥༧ ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༤༡༢ 
འདེབས་ལས་བ་རུྒྱའྱི ་མོས་མཐུན་བས། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་བས་ཚེ་སྤྱི ་
སྒརེ་གཉྱིས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རུྒྱ་གཟྱིགས་ཏ་ེ ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༦ 
ལོར་གྲོང་སྡ་ེཡོངས་རོྫགས་བསྡབེས་གཅྱིག་ཏུ་འདབེས་ལས་བ་མཁན་སུ་
ཡོད་བར་ཁབ་གནང་བར། གྲོང་སྡ་ེསྱི ་དང་། ཇྱི། ཨེ། ཨེལ། པྱི་བཅས་
གྲོང་སྡ་ེལྔས་སྙན་ཤོག་ཕུལ་བ་ལྟར་དེའྱི ་ཁོངས་ནས་གྲོང་སྡ་ེསྱི ་ ༢༠༠༥ 
ཕྱི ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མྱི ག་
དཔརེ་འོས་པའྱི་སོལ་རུྒྱན་གྲོང་སྡརེ་འདམེས་སུྒག་གནང་། 

  རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས ༢༠༠༥ ཕྱི ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༦ ས་ཇ་སམ་རུ་ར་ཚོགས་པའྱི་སླབོ་སནོ་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ལྟར་
ཁོང་གྱི ་སླབོ་སནོ་འོག ༢༠༠༥ ལོར་གྲོང་སྡ་ེསྱི འྱི ་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༡༠༨ 
སོལ་རུྒྱན་འདབེས་ལས་སུ་བསུྒར་པ་དང་། རྱིམ་བཞྱིན་ ༢༠༠༦ ལོར་
གྲོང་སྡ་ེཇྱི ་དང་ཨེལ་ཡང་སོལ་རུྒྱན་འདབེས་ལས་སུ་བསུྒར། ད་ེབཞྱིན་ 
༢༠༠༧ ལོར་གྲོང་སྡ་ེཔྱི་དང་ཨེཕ་བཅས་ད་ཆ་གྲོང་སྡ་ེལྔས་ས་ཞྱིང་ཨེ་
ཀར་ ༥༠༣ འདབེས་ལས་བེད་བཞྱིན་ཡོད། སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་གྱི ་ལས་
གཞྱི ་འདྱི ་འཇྱིག་རྟེན་སྤྱི ་ལ་བདེ་སྐྱྱིད་བསུྐན་རུྒྱའྱི ་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་
ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་སྨསོ་མེད་ཀང་། ལག་ལེན་གྱི ་བ་རྱི མ་ནང་རྫས་ལུད་
འདབེས་ལས་ཀྱི ་ཐོན་འབབ་ནས་ལྡབ་ཆག་གྱིས་ཐོན་འབབ་ཉུང་དུ་སོང་
བ་དང་། ཚོང་ཡུལ་ཁོམ་རྭའྱི་དཀའ་ངལ། རྣམ་ཀུན་ལས་ལས་ཀ་མང་
བ། འགྲོ་གྲོན་ཆེ་བ་བཅས་གནས་སྐབས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་
ཡྱི ན། ཡང་ཕོགས་གཞན་ནས་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་གྱི ་ཐོན་སེྐྱད་ཁག་རོ་
བཅུད་ལེགས་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། གཞྱིས་ཆགས་ཡོངས་རོྫགས་ཀྱི ་ས་ཆུ་
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སུང་སོྐྱབ་ཀྱིས་རྱིམ་པས་ས་བཅུད་གསོ་ཐུབ་བ་ཡོང་རུྒྱ་སོགས་ཀྱི ་དགེ་
མཚན་ཞྱིང་པ་ཚོས་ངོས་འཛྱི ན་གསལ་པ་ོབེད་པ་དང་།  གནས་སྐབས་
ཐོན་འབབ་ཆག་པའྱི ་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཀང་རྱིམ་པས་སེལ་ཐུབ་པའྱི ་
རེ་བ་བེད་ཀྱི ་ཡོད།

༨༽ ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་དང་། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་
སེ་ཁག། གཞུང་འབེལ་ཚོགས་པ།

༡།  ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འདུ།

 ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་
ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་མང་གཙོའྱི་ལམ་བཟང་
གསོལ་སྩལ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ནས་ས་གནས་ཀྱི ་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་
ཁང་ངམ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཐོག་མ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༢ ཕྱི ་ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་དངོས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྐབས་དུྲག་པའྱི་ཐོག་
སླ ེབས་ཡོད་པ་དེར་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་གཙོས་འཐུས་མྱི ་ 
༢༡ ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༣ ཕྱི ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་ས་གནས་འཐུས་
མྱི འྱི ་ཚོགས་འདུའྱི ་སྒྱིག་གཞྱི དང་། ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི ་ཚོགས་
འདུའྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་ཀྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་དང་། དནོ་
ལྡན་གླྱིང་གཞྱི ས་མྱི འྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་བཅས་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་དེབ་
གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས་ལག་བསར་སངས་འཛྱི ན་ཞུ་མུས་ཐོག ལོ་
འཁོར་ནང་དབར་དགུན་གཉྱིས་སུ་ས་འཐུས་ཚོགས་འཛོམས་ཀྱིས་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལོ་འཁོར་སྔནོ་རྱིས་སངས་འཛྱི ན། སྒྱིག་གཞྱི ་གཏན་
འབབེས་དང་བསྐྱར་བཅོས། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལས་དནོ་མཐའ་དག་ལ་
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མཉམ་ཞུགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༢།  ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་།

 ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི ་ལས་
འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་མ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་དབུ་འཛུགས་གནང་པ་
ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྐབས་ ༡༤ པས་ཐུགས་འགན་བཞེས་མུས་དའེྱི ་ནང་
ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༧ ཡོད། ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ལས་འགན་དཔལ་ལྡན་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐུར་པའྱི་ལས་དནོ་ཁག་དང་། ཁབ་
ཁོངས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་དཔྱ་ཁལ་དུས་ཐོག་བསྡུ་འབུལ། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་
ལས་ཁང་ནས་བསྐུར་པའྱི་ལས་དནོ་ཁག་ལ་བཀའ་བརྱི ་དྭང་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་
བཅས་ཡྱི ན།

༣།  སླབོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་།

 དབུས་བོད་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱི ་བཀོད་ཁབ་བཞྱིན་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་གྭྲ་
ཁག་གྱི ་ནང་སློབ་སོན་ཚོགས་ཆུང་རེ་ཡོད་པ་དེའྱི ་ཚོགས་མྱི འྱི ་ཡོང་
ཁུངས་སྒྱིག་གསལ་ལྟར། ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་ཀྱི ་དམྱི གས་བསལ་སྐུ་
ཚབ་དང་། ཚོགས་གཞོན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན། ཚོགས་མྱི ་ས་གནས་ཀྱི ་
མཁས་དབང་གཅྱིག ཨར་ལས་སྡ་ེཚན་ནས་གཅྱིག ཕ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་
གཉྱིས། སྨན་པ་གཅྱིག སླབོ་དགེ་རན་པ་གཅྱིག སླབོ་སྤྱི ་བཅས་ཚོཊ་མྱི ་
དགུ་ལས་གུྲབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་སླབོ་གྭྲའྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། སླབོ་གྭྲའྱི་
གནད་དནོ་ཆེ་ཕྲ་་མཐའ་དག་ལམ་སནོ་དང་སངས་འཛྱི ན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༤།  དགེ་རན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་།
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 ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་གྱི ་ཉྱིན་སླབོ་གསར་འཛུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་
ད་བར་སླབོ་གྭྲའྱི ་ཞུ་སྒ་ོགང་ཅྱིར་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདེགས་ཞུ་སླད་དགེ་
རན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་རེ་ཡོད། ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་། སླབོ་སྤྱི། 
དགེ་རན་གྱི ་སྐུ་ཚབ། ཕ་མའྱི་སྐུ་ཚབ་གསུམ་བཅས་ལས་གུྲབ་པའྱི་ཚོཊ་
ཆུང་དེས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོའྱི ་འཚོ་བ་དང་། སོྤད་ལམ། གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་
བསནེ་སོགས་ལ་རམ་འདགེས་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་ཡྱི ན།

༥།  ས་གནས་སོལ་རུྒྱན་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཚོགས་ཆུང་།

 རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་མ་འོངས་བཙན་བོལ་གཞྱིས་སྒར་ཁག་
བརྟན་ལྷྱིང་འབུང་ཐབས་ཀྱི ་རྨང་གཞྱི ་ད་ཡོད་རྫས་ལུད་ཀྱི ་གོམས་ངན་
དོར་ཏེེ་སེྐྱ་ལྡན་དང་རང་བཞྱིན་སོ་ནམ་གྱི ་ལམ་བཟང་དུ་འཇུག་གནང་
མཛད་རུྒྱའྱི་སྱིད་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་རེས། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་བོད་
མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་བཞྱིན་མྱི ག་དཔེར་འོས་པའྱི ་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་
གྱི ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་དྲག་འདམེས་གནང་པ་བཞྱིན་ ༢༠༠༥ ཕྱི ་ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་དབུ་བཞུགས་
ཚོགས་འདུའྱི ་ཐོག་གྱི ་གྲོས་ཆོད་ནང་གསལ་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་འཛྱི ན་
སོྐྱང་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་གཏན་འཁེལ་བའྱི་ཚོགས་
མྱི འྱི་ཡོང་ཁུངས། ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་
མྱི ་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ། མཉམ་དུྲང་། བརྒྱ་དཔནོ་གྱི ་འཐུས་མྱི ། 
སྡ་ེཁག་གསུམ་ནས་འཐུས་མྱི ་གསུམ་བཅས་ལས་གུྲབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་ད་ཡོད་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་གྱི ་ཐོག་ཏུ་བསོྐྱད་བཞྱིན་པའྱི་གྲོང་སྡ་ེལྔའྱི ་
ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་གྲངས་ ༥༠༤།༣ ལ་སངས་འཛྱི ན་གནང་བཞྱིན་ཡོད།
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༦།  ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་།

 རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བཀའ་དགོངས་བཞྱི ན་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༢ ཕྱི ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བགོས་གཡར་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༣༡༢༡།༡༤ 
གནང་བ་དེ་དག་ལ་སངས་འཛྱི ན་བེད་ཆེད་ས་ཁང་བདག་སོྤད་ཚོགས་
ཆུང་དངོས་སུ་བཙུགས་པ་དང་། རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ནས་ 
༢༠༠༥ ཕྱི ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ འཁོད་བཀའ་ཡྱི ག་དང་བཙན་བོལ་བདོ་
མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་ས་ཁང་བདག་འཛྱི ན་དང་། བེད་སོྤད་བ་
ཕོགས་ཀྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་དནོ་ཚན་ ༡༧ ཅན་གནང་འབོར་གྱི ་དགོངས་དནོ་
ལྟར་ཚོགས་ཆུང་གསར་བསྐ་ོཞུས་པའྱི་ནང་། ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་
ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་མྱི ་སྡ་ེཁག་གསུམ་ནས་ཚོགས་མྱི ་རེ་ཡོད་པའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་ཁང་ཡོངས་རོྫགས་བདག་འཛྱི ན་
སྒྱིག་གཞྱི ་ལྟར་ཞུ་བཞྱིན་པར་མ་ཟད། གཞྱིས་ཆགས་ཡོངས་རོྫགས་ལ་ས་
ཞྱིབ་སྒྱིག་གཞྱི ་ལྟར་ལེགས་བསུྒབས་ཟྱིན་ནས་རུྒྱན་འཁོངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༧།  ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་ཚོགས་ཆུང་།

 ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཚོགས་
མྱི ་བཅུ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནས་གནང་བཞྱིན་པ་
དང་། ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་གྱི ་སངས་འཛྱི ན་ཞུ་སྒ་ོཁག་གྱིས་
མཚོན་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཕྲོད་བསནེ་དང་འབེལ་བའྱི ་ལས་དོན་ཡོངས་
རོྫགས་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ནས་རྐང་འགན་འཁུར་བཞྱིན་པ་ཡོད།

༨།  དྭང་ཟུར་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་ཆུང་།
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 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧ ཕྱི ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ནས་འདྱི་གའྱི་དྭང་ཞབས་ཟུར་པ་
གྲངས་ ༢༤༠ རྣམས་ཀྱི ་བདེ་དོན་སླད་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་གཙོ་
སོྐྱང་འོག་དྭང་ཟུར་འཐུས་མྱི ་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི ་ཚོགས་ཆུང་ནས་དབུས་
དྭང་སླབོ་ཁང་དུ་འབེལ་བ་ཞུ་སྒ་ོཁག་གྱིས་མཚོན་དྭང་ཟུར་རྣམས་ཀྱི ་
བདེ་སྡུག་ལྟ་སོྐྱང་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྐང་འགན་ཁུར་ཏེ་ལྟ་སོྐྱང་གང་ཐུབ་
བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༩༽  གཞྱིས་ཆགས་ཐྗོག་མར་ཚུགས་སྐབས་ཤྱིང་ནགས་གཅྗོད་འབེག་
དང་། ས་ཆ་འཁྗོད་སྗོམས་ཇྱི་ལྟར་བཟྗོ་ལུགས་སྐྗོར།

ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཐོག་མ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤ ཕྱི ་ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ཚུགས་ཤྱི ང་། གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལྔའྱི་
ནང་ནས་ཕྱིས་སུ་བུང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན། རྒྱ་གར་ས་གནས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་
བཀོད་ཁབ་ཨང་། AF-315 FGL 72 དང་། FFD 137 FGL 78 དགོངས་
དནོ་ལྟར་ཁོན་བསྡམོས་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༣༡༢༣།༡༤ གནང་བའྱི་ཐོག་ཆགས་
ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ཐོག་མའྱི་འཛུགས་སུྐན་གྱི ་ལས་གཞྱི ་ཡོངས་རོྫགས་ 
MYRADA རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཐོག་རྒྱ་གར་དབུས་
ས་གཉྱིས་དང་། EUROPEAN REFUGEE CAMPAIGN གྱིས་མཐུན་རེྐན་
སྦར་ཏ་ེགསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཆགས་ཡུལ་ཀར་
ན་ཀ་ཀ་དང་། ཏཱ་མྱི ལ་ན་དུ་གཉྱིས་ཀྱི ་མཐའ་མཚམས་ཀྱི ་ DODDHA SAM 
PIGE ནགས་ཚལ་ནང་ཆགས་ཤྱི ང་གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མ་གསར་འཛུགས་
སྐབས་ཤྱི ང་ནགས་ཡོངས་རོྫགས་འཕུྲལ་འཁོར་ BULL DOZER དང་། རང་
རེའྱི ་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི ་གཞྱི ས་མྱི ་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སེ་
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འཛུགས་སུྐན་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། བདོ་མྱི ་རྣམས་ཐོག་མ་སྒང་ཏགོ་དང་། ཀུ་ལུ། 
ཅང་ལང་། པ་ཀན་ཀོཊ། འབུག་དང་མོན་གྷ་ོསོགས་ནས་འབོར་སྐབས་ AK-
BAR CAMP ཞེས་པ་དང་། BRIDGE CAMP བཅས་གཉྱིས་ནང་འཕྲལ་
སེལ་གནས་ཤྱི ང་། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་བས་ཏེ་གྲོང་སྡ་ེ A 
ནས་ V བར་འཆར་གཞྱི ་དང་ལྡན་པས་འཛུགས་སུྐན་གནང་ཡོད། ཐོག་མ་
ཤྱི ང་གཅོད་སྐབས་གཞྱིས་མྱི ་རེ་ལ་ཟླ་རེར་སྒརོ་ ༣༠ ལས་གླ་གནང་ས་ེས་ཆ་
འཁོད་སྙམོས་བཟོས་པ་དང་། དེ་སྐབས་སནོ་འབས་ཐོག་མ་མ་ར་ཊའྱི་སྐབས་
སན་མ་འདེབས་ལས་བས། དེ་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་མ་རོྨས་ལོ་ཏོག་
འདེབས་ལས་བས་པ་བཅས་ཀྱི ་འཕེལ་རྱིམ་དེ་ལྟར་དང་། ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༥ ལོ་ནས་རང་བཞྱིན་དང་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་སོ་ནམ་གྱི ་ཐོག་ནས་གྲོང་སྡ་ེ
ཁག་ལྔའྱི་ནང་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་བསྡམོས་ ༥༠༤།༣༠ འདབེས་ལས་བེད་བཞྱིན་
པ་ཡྱི ན།

༡༠༽  ས་གནས་ཀྱི་ཆྗོས་སྒར་ཁག་གྱི་ལྗོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས།

༡།  རོྫགས་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླྱིང་།

 ྋགོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའྱི ་བཀའ་ལུང་གཞྱིར་བཟུང་གུྲབ་དབང་ཉྱིད་ཀྱི ་
གདན་ས་གཉྱིས་ལས། ལྟ་ེབའམ་གདན་ས་བར་པ་འདྱི་ཉྱིད་རབ་བུང་
བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ཤྱི ང་མོ་གླང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༦༨༤ ལོར་ྋགུྲབ་པའྱི་དབང་
ཕུག་རོྫགས་ཆེན་པདྨ་རྱིག་འཛྱི ན་གྱིས་ཁམས་སྡ་ེདགེར་དམ་སྐྱྱིད་ཕྲམོ་
དུ་ཕག་བཏབ། དགོན་པ་འདྱིའྱི ་ཆོས་བརུྒྱད་རྙྱིང་མ་དང་དབུ་བླ་གུྲབ་
དབང་པདྨ་རྱིག་འཛྱི ན་གྱི ་སྐུ་ཕྲངེ་བདུན་པ་རོྫགས་ཆེན་འཇྱིགས་མེད་བླ་ོ
གསལ་དབང་པ་ོམཆོག་ཡྱི ན། སྔ་འགུར་རོྫགས་ཆེན་དགོན་གྱི ་ནང་ཚན་
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གསུམ་དུ་གཏོགས་ཤྱི ང་དེའང་། རོྫགས་ཆེན་ཤྱི ་སེང་ཧའྱི་བཤད་གྭྲར་
འཛྱི ན་གྭྲ་དགུའྱི ་ནང་རྱི ག་གནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་དང་། 
གསང་སྔགས་བཅས་ཀྱི ་བསླབ་པ་སླབོ་གཉརེ་མཐར་སོན་རྱིགས་ལ་ཕག་
འཁེར་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་སུྒབ་གྭྲ་གསར་
འཛུགས་དང་འབལེ་འབུམ་ལྔ་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལོ་གསུམ་
ཟླ་གསུམ་བཅད་རྒྱའྱི་ངང་བླ་ོལྡགོ་རྣམ་བཞྱི ་ནས་འོད་གསལ་རོྫགས་པ་
ཆེན་པ་ོཡེ་ཤེས་བླ་མ་སོགས་ཀྱི ་ཉམས་ལེན་བེད་མུས་ཡྱི ན། སྔ་འགུར་
སྤྱི ་ལྟར་སྙྱིང་ཐྱིག་ར་གསུམ་གྱི ་ཆོ་ག་དཀོན་མཆོག་སྤྱི ་འདསུ། ཀ་གླྱིང་ཞྱི ་
ཁོ། རོྫགས་པ་ཆེན་པོ་ཀླངོ་ཆེན་སྙྱིང་ཐྱིག ཐུན་མྱི ན་སྔནོ་འགྲོ་ཐར་
དཀར་དང་། དགོངས་གཏེར་ལས་བུང་བའྱི་བཀའ་སུང་འཕྲྱིན་བསྐུལ་
སོགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༢།  ལས་ལུང་ཟེ་ཕུག་དགའ་ལྡན་མཁའ་སོྤད་དགོན།

 ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་ལས་ལུང་ཟེ་ཕུག་དགའ་ལྡན་
མཁའ་སོྤད་གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༡ ཕྱི ་ཟླ་ ༧ ནང་གསར་
བཞེངས་གནང་ཞྱིང་། དམ་ཆོས་འདུལ་བའྱི་དཔེ་རྱི ས་ལྟར་དབུས་སུ་
གཙུག་ལག་ཁང་དང་། གཡས་གཡོན་དུ་དགེ་འདུན་བཞུགས་སའྱི་གྭྲ་
ཤག་ ༡༡ ཡོད། ཆོས་རུྒྱད་རྱི ་བ་ོདགེ་ལྡན་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་དབུ་བླ་དགེ་
སླངོ་བླ་ོབཟང་ཆོས་འཕལེ་གྱིས་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན། དགོན་པའྱི་ནང་
གྭྲ་རུྒྱན་རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་བར་དག་སྙན་གསུམ་གྱིས་མཚོན་
མདོ་སྔགས་གཉྱིས་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་དམ་ཆོས་འདུལ་བའྱི ་
དགོངས་དོན་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཁྱིམ་པས་སུན་འབྱིན་དུ་མ་སོང་
བར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཆོ་ག་ཕག་ལེན་གཞྱི ་གསུམ་གྱི ་གཙོས་
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མཁས་མཆོག་དངུལ་ཆུ་ཡབ་སས་ཀྱི ་ཕག་བཞེས་ཉམས་ལེན་གནང་
བཞྱིན་ཡོད། 

༣།  ཏྲ་ེལོར་བཀ་ཤྱིས་དར་རྒྱས་དགོན།

 ཏྲ་ེལོར་བཀ་ཤྱིས་དར་རྒྱས་དགོན་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་མང་ཚོགས་
ཀྱི ་བསྐུལ་བ་བཞྱི ན་སྦག་ས་ནས་སེར་བེས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི ་
གསར་བཞེངས་མཛད། དགོན་པ་འདྱིའྱི ་ཆོས་རུྒྱད་རྱི ་བོ་དགེ་ལྡན་པ་
དང་། དབུ་བླ་ར་ོབུམ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡྱི ན། དགོན་པ་འདྱིའྱི ་ཕག་
སོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པ་ཀུན་རྱིག་གྱི ་སུྒབ་མཆོད་ཡྱི ན་པ་དང་། མགོན་
པ་ོཆོས་རྒྱལ། ལྷ་མོ། རྣམ་སས། སོྒལ་ཆོག རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་ཆོག་སོགས་
ཀང་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།

༤།  སག་གཤམ་ཡྱི ་དམ་དགོན།

 ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་སག་གཤམ་ཡྱི ་དམ་དགོན་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༨༠ ལོར་ཕག་བཏབ་ཅྱིང་དགོན་པ་འདྱིའྱི ་ཆོས་རུྒྱད་རྙྱིང་མ་དང་། 
རྙྱིང་མའྱི ་གླྱིང་པ་བརྒྱད་ལས་བསམ་གཏན་གླྱིང་པ་ཡྱི ན། ཆོ་ག་ཕག་
ལེན་སག་གཤམ་གྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཕག་ལེན་གནང་མུས་ཡྱི ན།

༥།  བང་རྟ་རྣ་ཐེག་མཆོག་ནརོ་བུ་ཆོས་གླྱིང་།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་བང་རྟ་རྣ་ཐེག་མཆོག་ནོར་བུ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་
དགོན་པ་ཕག་བཏབ། དགོན་པ་འདྱིའྱི་ཆོས་རུྒྱད་ཡེལ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་
དང་། དབུ་བླ་སུྤལ་སྐུ་པདྨ་རྟ་མགྲྱིན་མཆོག་ཡྱི ན། དགོན་པ་འདྱིའྱི་ནང་
དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་རང་ལུགས་ཀྱི ་ཆོ་ག་ཕག་ལེན། བོད་ཀྱི ་བར་
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དག་སྙན་གསུམ། རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབུང་། དབྱིན་ཡྱི ག་སོགས་སླབོ་
བཞྱིན་ཡོད། རང་ལུགས་ཡེལ་པ་བཀའ་བརུྒྱད་ཀྱི ་འདནོ་ཆ་ཁག་གྱི ་སངེ་
ཀརྨ་བཀའ་བརུྒྱད་ཀྱི ་རུྒྱད་སྡ་ེཕལ་ཆེ་བ། རྙྱིང་མའྱི ་རཏ་ཎ་གླྱིང་པ། 
ཀརྨ་གླྱིང་པ་སོགས་ཡོངས་གྲགས་རྣམས་ཕག་ལེན་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༦།  རྱི ་བ་འབར་མ་ཐུབ་བསན་བསམ་གུྲབ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་། 

 དགོན་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་ཕག་བཏབ། ཆོས་རུྒྱད་བཀའ་
བརུྒྱད་དང་། དགོན་པའྱི ་དབུ་བླ་བག་ཡོས་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡྱི ན། 
དགོན་པའྱི ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི ་བར་དག་སྙན་གསུམ་
གཙོས། རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབུང་སོཊ་ཀྱི ་སླབོ་གཉརེ་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་། 
དགོན་པའྱི་ཆོ་ག་ཟླ་བ་སོ་སོའྱི ་ནང་རེ་མར་མྱི ་དག་གསུམ་གྱིས་གཙོས་
བཀའ་བརུྒྱད་པའྱི་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཉམས་མགུར་བཀའ་
བརུྒྱད་མགུར་མཚོ་ཚོགས་སར་ཚོགས་འཁོར་འབད་སུྒབ་དང་། དེ་
བཞྱིན་ཚེས་བཅུ་ཆད་མེད་ཚུགས་བཞྱིན་ཡོད།

༧།  འབྱི་གུང་བཀའ་བརུྒྱད་དགོན།

 ད་ལྟའྱི་ཆར་དགོན་པ་གསར་བཞེང་མཛད་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།

༡༡༽ སྗོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གྱི་སྐྗོར།

༡།  ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་ཉྱིན་སླབོ།

 ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་དུ་སྡ་ེཁག་གསུམ་ཡོད་པ་བཞྱིན། སྡ་ེཁག་རེར་
སྔནོ་འགྲོ་དང་བུ་བཅོལ་ཁང་རེ་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་མ་ར་ཊའྱི་
འཛྱི ན་སོྐྱང་འོག་སླབོ་གྭྲ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། དེ་རེས་སྤྱི ་
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ཡོངས་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ནས་བཞེས་ཏ་ེའཛྱི ན་གྭྲ་བཅུ་པའྱི་བར་གྱི ་
སླབོ་གྭྲའྱི་ནང་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༥༠༨ ལ་དགེ་ལས་གྲངས་ ༤༡ ནས་
གཟྱིགས་སོྐྱང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན། གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་སྦང་བའྱི་
རྱིགས་འདྲ་མྱི ན་ཐོག་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་གྲངས་ ༣༣༡ ཡོད།

༢།  ཝེན་ཐ་ཡེལ་འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་།

 དནོ་ལྡན་གླྱིང་ལེྭན་ཐ་ཡེལ་སྨན་ཁང་འདྱི་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༦ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་སྒ་ོའབེད་བས་པ་དང་ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་ ༣།༥༡ ཡོད། 
སྨན་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི ་མངའ་སྡའེྱི ་དེབ་སེྐྱལ་ལས་ཁུངས་
སུ་དབེ་སེྐྱལ་ཞུས་ཡོད་ཀང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་
ཀ་ན་ཀ་ཀ་མངའ་སྡ་ེཡྱི ད་ཆེས་དགེ་ར་ཞེས་པར་ཨང་ ༡༩༥༧ འོག་
དབེ་སེྐྱལ་ཞུས་པས་མྱི ང་ལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་ལེྭན་ཐ་ཡེལ་ཡྱི ད་ཆེས་དགེ་ར་
ཞེས་བཏགས། ད་ལྟའྱི ་བར་སྨན་ཁང་འདྱིར་འགན་འཛྱི ན་ ༧ དང་། 
སྨན་པ་དང་སྨན་ལས་པ་ ༨ ཕབེས་ཏེ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་ས་གནས་མྱི ་མང་
གྱི ་འཕྲདོ་བསནེ་བདེ་རར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བསུྒབས་དང་སུྒབ་བཞྱིན་
ཡོད།

༣།  ཀོ་ལེ་གྷལ་སྨན་རྱིས་ཁང་།

 བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་ཁང་ནྱི་བོད་ཀྱི ་གནའ་བོའྱི ་རྱི ག་
གཞུང་རུྒྱན་འཛྱི ན་དང་ས་གནས་མྱི ་མང་གྱི ་ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་བོ་དང་
ཡུལ་མྱི ་སྤྱིའྱི ་འཕྲོད་བསནེ་གྱི ་ཆེད་དུ། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་འགོ་
བཙུགས་ཤྱི ང་ལོ་བཅུ་ཙམ་རྱི ང་ཁང་གླའྱི ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
ཞྱིག་གདངོ་ལེན་བས་པ་དང་། ས་གནས་གཞྱིས་མྱི ར་ཕན་པའྱི་ལས་ཀ་
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མང་པ་ོབས་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ས་གནས་ནས་ས་ཁོན་ཕྱི་ཊྱི ་གུྲ་
བཞྱི ་མ་ ༥༠༠༠ མཐུན་འགུར་གནང་བ་དང་། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་
གྲོན་དངུལ་བཏང་ས་ེཁང་པ་ཐོག་བརེགས་ཅན་གསར་རྒྱག་ཐོག་ས་ཁང་
རང་བདག་ཡྱི ན། 

 ཀོ་ལེ་གྷལ་སྨན་རྱིས་ཁང་འདྱིར་སྨན་པ་སྔ་རེས་བརྒྱད་འབོར་པ་ནྱི། 
ཨང་།   མཚན།  ལས་ཡུན།
༡།  སྨན་པ་ཚེ་འདས་ལྷ་དབང་།  ༡༩༨༧ ནས ༡༩༨༨  
༢།  སྨན་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན།  ༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༡ 
༣།  སྨན་པ་པ་སངས་སོྒལ་དཀར།  ༡༩༩༢ ནས་ ༡༩༩༧ 
༤།  སྨན་པ་ཆོས་ལོ་ཐར། ༡༩༩༧ ནས་ ༡༩༩༨ 
༥།  སྨན་པ་བསན་འཛྱི ན་ནརོ་བུ། ༡༩༩༨ ནས་ ༢༠༠༠ 
༦།  སྨན་པ་ཐུབ་བསན་ནརོ་བུ། ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༢ 
༧།  སྨན་པ་སྐྱྱིད་འཛོམས།  ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༤ 
༨།  སྨན་པ་རྟ་མགྲྱིན་བཟང་མོ། ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༨

 སྨན་ཁང་འདྱིར་ད་ལྟའྱི ་ཆར་སྨན་པ་གཅྱིག་དང་སྨན་སོྤད་པ་གཉྱིས། 
རྱིས་པ་གཅྱིག་གད་པ་གཅྱིག་བཅས་ཡོད། སྨན་ཁང་ད་ུནད་པ་ཆ་སྙམོས་
ཉྱིན་རེར་ ༥༠ ཡས་མས་དང་། ལོ་རེར་ནད་པ་གྲངས་ ༡༨༠༠༠ 
ཙམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་གྱི ་ཡོད་པར་མ་ཟད་སྨན་ཁང་འདྱི་ནས་ཏ་
མྱིལ་ན་ངུའྱི་ས་ཆ་ཁག་གཉྱིས་ལ་ཟླ་རེ་སྐརོ་བསོྐྱད་སྨན་བཅོས་སུ་འགྲོ་བ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་རས་གསོ་ཁང་དུ་ཟླ་རེ་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་
གཉྱིས་རེ་བེད་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོ་ནས་བདོ་གཞུང་
འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་མཐུན་འགུར་འོག་སུྦྲམ་མ་དང་བྱིས་པའྱི ་
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འཕྲདོ་བསནེ་ཆེད་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་
གནང་མུས་སུ་ཡོད།། །།
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ཨྷོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གིང་གཞིས་ཆགས་

ཀི་ལྷོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  ཐྗོག་མར་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འགྗོ་འཛུགས་ཀྱི་བྱུང་
རྱིམ།  

ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་གར་ཕྱི ་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལས་སྐུ་ཞབས་ཀ་འོལ་ཞེས་
པས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་ས་ེབདོ་གཞུང་ཕོགས་ནས་བདོ་མྱི ་འཇོག་རུྒྱར་ཐུགས་
མོས་བུང་ན་དེ་དོན་གྲ་སྒྱིག་བ་དགོས་སྐོར་ཀ་ལེག་ཊར་ལ་བཀའ་མངགས་
གནང་འདུག་ཅྱིང་། ད་ེརེས་ཕྱི ་ལས་ནས་བདོ་མྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་
མེད་ལྟ་སྐརོ་བེད་མྱི ་གཏངོ་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྡྱི་ལྱི ར་ཡོད་པའྱི་རང་གཞུང་
ནང་སྱིད་ལས་འཛྱི ན་ངག་དབང་ཆོས་བཟང་དང་། སྐད་སུྒར་བསན་འཛྱི ན་ངག་
དབང་གཉྱིས་ཆེད་གཏངོ་གནང་བ་ལྟར་ས་གནས་སུ་ཀ་ལེག་ཊར་དང་ཐུན་མོང་
དུ་ས་ཆ་ཁག་གསུམ་ལ་ལྟ་སྐརོ་བས་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་རྣམས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོར་སྙན་སེང་ཞུས་རེས། ཅན་ར་སྒྱི་རྱི ་ནས་མལ་ལེ་ ༡༩ཙམ་གྱི ་
སར་ཡོད་པའྱི་ (Subeda) ཞེས་པའྱི་ས་གནས་ད་ེའོས་བབས་ཆེ་ཤོས་སུ་མཐོང་
ནས་རེ་འདུན་ཞུས་ཀང་དགོངས་བཞེས་མ་ཐོབ་པར་བརྟནེ་བ་ཐབས་མེད་པས་
ཅན་ར་སྒྱི་རྱི འྱི ་ས་ཁུལ་གྱི ་ཤྱི ང་ནགས་གཅོད་འབགེ་བ་རུྒྱ་དང་། ཤྱི ང་ར་བསྔཊོ་
ཏེ་ས་ཆ་ཁོད་སྙམོས་བཟོ་རུྒྱ། འཐུང་ཆུ་མེད་སབས་སྡདོ་སྒར་ཚང་མར་ཁོན་པ་
འདུྲ་རུྒྱ། ཞྱིང་ཆུ་ཁུལ་དེར་རུྒྱག་ཆུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཆུ་རྫྱིང་དུ་བསྐྱྱིལ་ན་ཕན་
ཐོགས་ཕྲན་བུ་ཡོང་རེ་བཅས་པས། གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་བ་རུྒྱའྱི ་
མཐུན་རེྐན་རྣམས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་རོགས་རམ་གནང་ན། ཚ་གྲང་
དང་། འགྲྱིམ་འགུྲལ་སོགས་ཕོགས་གང་ནས་ས་ཆ་འདྱི་མ་འོས་པ་མྱི ་འདུག་
ཅེས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན་མཐའ་དནོ་ཐོག་མར་ཁུལ་
དརེ་མྱི ་གྲངས་ ༥༠༠ དང་དའེྱི ་རེས་མྱི ་གྲངས་ ༢༠༠༠ བཅས་ཁོན་བསྡམོས་
མྱི ་གྲངས་ ༢༥༠༠ འཇོག་རུྒྱ་དང་། དེ་དག་ལ་དགོས་དངུལ་སྒོར་ 
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༣༠,༢༥,༨༠༠།༠༠ རྒྱ་གར་སྱིད་འཛྱི ན་གྱི ་མཚན་ཐོག་ནས་གནང་རུྒྱའྱི ་ཆོག་
མཆན་ཐོབ་ཡོད།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོའྱི་ཟླ་ ༥ ནང་ཨོ་རྱི ་ས་མངའ་སྡའེྱི ་ཁོངས་གྷན་འཇམ་
རོྫང་ཁོངས་སུ་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་པ་དང་། ད་ེཡང་བྷ་རམ་སུྤར་གྲོང་ཁེར་
ནས་ནབུ་ཕོགས་སུ་མལ་ལེ་ ༤༩ ལྷག་གྱི ་མཚམས་སུ་ཡོད་ཅྱིང་། འདྱི་ནྱི་རྒྱ་
མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཀྱི་ ༢༨༠༠ ཙམ་དང་། ད་ེནས་མངའ་སྡའེྱི ་རྒྱལ་
ས་སུྦ་བ་ན་ེཤེ་བར་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༢༨༠ ཙམ་ཡོད། ཉ་ེའཁོར་མེ་འཁོར་འབབ་
ཚུགས་ནྱི་བྷ་རམ་སུྤར་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༨༥ སར་ཡོད། ས་ཁུལ་དའེྱི ་དབར་
དུས་ཀྱི ་ཚ་ཚད་ནྱི་ཌྱིག་རྱི ་ ༣༩ ནས་ ༤༡ བར་དང་། དགུན་དུས་ཀྱི ་གྲང་ཚད་
ནྱི་ཌྱིག་རྱི ་ ༡༥ ནས་ ༢༠ བར་ཡྱི ན།

༢༽  སྐྱབས་བཅྗོལ་བྗོད་མྱི་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབྗོར་སྟངས།

ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་གཞྱིས་གྲོང་དང་པོར་ཅམ་པ་ལམ་བཟོ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་དབར་དམག་འཁུག་བུང་ས་ེའབུམ་སྡ་ེལ་ནས་
སྐྱབས་བཅོལ་གཉྱིས་པར་འབོར་བ་བཅས་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༠༧ ལ་མྱི ་གྲངས་ ༥༠༣ 
ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་གཞྱིས་གྲོང་གསུམ་པར་སྱིམ་ལ་དང་སེན་སྡའེུ་
སོགས་ནས་འབོར་བ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༣༥ ལ་མྱི ་གྲངས་ ༦༨༥ ཡོད། ད་ེབཞྱིན་
གཞྱིས་གྲོང་བཞྱི ་པར་ཨ་སམ་ཀུ་ཀྱིང་ནས་འབོར་བ་ཁྱིམ་ཚང་ ༤༠ ལ་མྱི ་
གྲངས་ ༢༠༠ ཡོད། ཡང་ལོ་དའེྱི ་ནང་ཨ་སམ་ཀུ་ཀྱིང་དང་། ཅང་ལང། ལ་
དྭགས་བཅས་ནས་གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་པར་འབོར་པ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༨ ལ་མྱི ་
གྲངས་ ༡༤༠ ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༤ ནས་ ༡༩༦༧ བར་གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་པར་
སྱིམ་ལ་དང་། ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི ། ར་རམ་ཤ་ལ་སོགས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་འབོར་པ་
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ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༢༧༠ ལ་མྱི ་གྲངས་ ༡༤༨༩ ཡོད་པ་བཅས་གཞྱིས་ཆགས་
འདྱིར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོ་བར་འབོར་བ་ཁོན་བསྡམོས་ཁྱིམ་ཚང་ ༥༨༠ དང་
མྱི ་གྲངས་ ༣༠༡༧ ཡོད།

༣༽  གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་
སྟངས། 

ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་གསར་ཚུགས་སྐབས་ཀྱི ་གཞྱིས་མྱི ་ཚོའྱི ་འཚོ་བའྱི ་
གནས་སངས་ནྱི། གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོར་རྱིམ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དབུས་
དང་ས་གནས་གཉྱིས་ནས་བསུ་བ་སྣ་ེལེན་གང་གཟབ་གནང་ཐོག་ཁྱིམ་མྱི ་ལྔ་རེར་
སྡདོ་གནས་ཤྱི ང་ཁང་འདམ་ཞལ་ཅན་ཐོག་རྫ་གཡོ་དང་། ལྕགས་ཤོག་བཀབ་
པའྱི་ལྔ་ཁང་རེ་གནང་ཐོག་ལོ་གསུམ་ཙམ་རྱིང་བཟའ་བཅའ་གྲོད་པ་རྒྱགས་ངེས་
དང་དགོས་མཁོ་ཙག་ཙྱི ག་བཅས་ཟླ་རེ་རྱིན་མེད་ད་ུམཁོ་སོྤད་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོ
གནང་བར་མ་ཟད། སོ་ནམ་ཡོ་བད། ལྕགས་ཟོམ་གཅྱིག་དང་། ཟོར་བ་གཅྱིག 
ས་རེ་གཅྱིག འཇོར་གཅྱིག སླ་ེབ་ོགུྲ་བཞྱི ་མ་དང་གོར་མོ། ཤྱི ང་གྱི ་ཐོང་གཤོལ། 
ཐོང་ལྕགས་སོགས་ས་གནས་གཞུང་གྱིས་མཁོ་སོྤད་གནང་ཡོད། སྤྱིར་དབུས་
གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ར་མཐུན་རེྐན་ལྡང་ངེས་མཁོ་འདནོ་གནང་བ་ལས་ས་གནས་
གཞུང་གྱི ་མཁོ་འདནོ་ཙམ་ལ་བརྟནེ་དགོས་བུང་ན་འཚོ་བ་ཁུངས་འཁོལ་དཀའ་
བ་ཀུན་ཤེས་ཡྱི ན། གཞན་ཡང་བམས་སྙྱིང་ལྡན་པའྱི་ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་
གྱིས་བཟའ་བཅའ་དང་། གོན་གོས། སྨན་རྱིགས་སོགས་རོགས་རམ་གནང་བའྱི་
བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་འཚོ་བའྱི ་ཐོག་དེ་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བུང་མེད། 
ལོ་གསུམ་གྱི ་དུས་ཡུན་ནང་གཞྱིས་མྱི ་ལས་འཕེར་ཚོས་ཞྱི ང་སའྱི ་ཆེད་ཤྱི ང་
ནགས་གཅོད་འབགེ་དང་། ས་ཞྱིང་གསར་སྦལེ་གྱིས་རྣང་མ་བཟོ་བ་སོགས་ཉྱིན་
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གླའྱི ་ཐོག་ལས་ཀ་བས་ཤྱི ང་དེ་དུས་བོད་མྱི ་མང་ཆེ་བ་ལོ་ན་གཞོན་ལ་གཟུགས་
གཞྱི ་ཡང་ཐང་པ་ོཡོད་པས་ལས་དནོ་གང་ཅྱིར་ཧུར་བརོན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
བས་པར་བརྟནེ་ཡུལ་མྱི ་དང་དཔནོ་རྱིགས་སོགས་ཚང་མས་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་
བསྔགས་བརོད་གནང་ས་གུར་ཡོད། དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་རྱི ན་མེད་ཀྱི ་བཟའ་
བཅའ་མཁོ་སོྤད་ཀྱི ་དུས་ཡུན་རོྫགས་ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོར་སྔ་རྟྱིང་གྱིས་ས་
ཞྱིང་བགོ་སོྤད་གནང་འགོ་ཚུགས་ཏ་ེགཞྱིས་གྲོང་དང་པ་ོནས་བཞྱི ་པ་བར་མྱི ་རེར་
ས་ཆ་ཨེ་ཀར་རེ་གནང་། གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་པར་གོང་མཚུངས་ས་ཆ་ངེས་བགོ་སོྤད་
གནང་མ་ཐུབ་པར་བརྟནེ་གཞྱིས་འབོར་བརྒྱ་ཤོག་དང་པ་ོནས་དགུ་པ་བར་ཡོད་
པར། བརྒྱ་ཤོག་དང་པ་ོནས་གསུམ་པ་བར་ལ་མྱི ་ལྔ་རེ་ལ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་གསུམ་
རེ་གནང་བ་དང་། དེ་འཕྲསོ་བརྒྱ་ཤོག་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་གཉྱིས་བྷན་ད་ར་
ནརོ་རྒྱས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གནས་སྤསོ་གཏོང་གནང་བ། བརྒྱ་ཤོག་བདུན་
པ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༥ ལ་མྱི ་གྲངས་ ༧༥ ཡོད་པ་ཁོང་ཚོ་མན་སྤར་ཕན་བད་ེགླྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་གནས་སྤསོ་གཏངོ་བ་གནང་དགོས་བུང་ཡོད།

༤༽  གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཕྱིའྱི་མྱི་གངས་དང་ས་ཆ་ཇྱི་ཡྗོད།

ཨང་།  གྲངོ་སྡ།ེ     ཁྱིམ་ཚང་། ཐོག་མའྱི་   ས་ཆ་ ད་ལྟའྱི་མྱི ་འབརོ་  
 གྲངས།  མྱི ་འབརོ། ཇྱི ་ཡོད། ༢༠༠༨།༣།༣༡ བར།              

༡།  གཞྱིས་གྲངོ་༡།   ༡༡༤    ༥༢༠ ༥༢༠     ༣༤༩
༢།  གཞྱིས་གྲངོ་༢།   ༢༨    ༡༣༣    ༡༡༤    ༡༦༥
༣།  གཞྱིས་གྲངོ་༣།   ༡༣༡   ༧༡༢    ༧༠༠ ༦༢༨
༤།  གཞྱིས་གྲངོ་༤།   ༤༠    ༢༠༠    ༢༠༠     ༤༠༠
༥།  གཞྱིས་གྲངོ་༥།   ༢༨༥   ༡༣༨༦   ༣༢༥ ༡༠༧༡
 བསྡམོས་གྲངས།    ༥༩༨  ༢༩༥༡ ༡༨༥༩   ༢༦༡༣
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གོང་གསལ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ལོ་ཏོག་འདེབས་ལས་བེད་པའྱི ་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ 
༡༨༥༩ གནང་ཡོད་པ། ད་ེདག་བདོ་མྱི ་རང་གྱིས་འདབེས་ལས་བེད་བཞྱིན་པ་
ལས་ཡུལ་མྱི ་དང་ང་ཚོའྱི ་བར་ས་ཆའྱི ་ཐོག་དམྱི གས་བསལ་དཀའ་ངལ་བུང་
མེད། འོན་ཀང་ད་ེསྔནོ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་བདོ་མྱི ས་ཡུལ་མྱི འྱི་ས་ཆའྱི་ནང་
བཙན་འཛུལ་བས་ལུགས་སྱིད་དོན་པ་རེ་ཟུང་གྱིས་མ་ཉསེ་ཁག་གཡོགས་བས་
པ་ཡུལ་གྱི ་ཚགས་ཤོག་ཐོག་ཐོན་མ་ཐག་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་ཚུལ་ཁྱིམས་
བསན་འཛྱི ན་ལགས་ཀྱིས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་དང་། ས་གནས་རོྫང་
དཔོན་བཅས་ལ་སྙན་གསང་ཞུས་ཏེ་སྐབས་དེར་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་
བམས་པ་ཆོས་འབོར་ལགས་དང་། ས་གནས་རོྫང་དཔནོ་ལས་རོགས་བཅས་ས་
གནས་སུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་རྣམས་དངོས་འབལེ་ཡྱི ན་མྱི ན་གཟྱིགས་
ཞྱི བ་དང་འབེལ་ཐག་གཅོད་གནང་དོན་བོད་མྱི ས་ཡུལ་མྱི འྱི ་ས་ཆར་བཙན་
འཛུལ་བས་མེད་པ་དང་། ཡུལ་མྱི ས་བོད་མྱི ར་བདག་ཐོབ་ཡོད་པའྱི ་ཆུ་རྫྱིང་
གཅྱིག་བཙན་འཕྲགོ་གྱིས་ཉ་གསོ་ཁང་ལ་བསུྒར་རྱིས་བས་ཡོད་པ་དེ་དག་རོྫང་
དཔནོ་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པར། ས་གནས་རོྫང་དཔནོ་མཆོག་གྱིས་ཆུ་རྫྱིང་
ད་ེདག་ཐོག་མ་འཛུགས་སུྐན་སྐབས་སྒ་ོཕུགས་ཀྱི ་འཐུང་ཆུ་དང་། ཡུལ་མྱི ་དང་
བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ཞྱིང་ཆུ་འདྲནེ་གཏངོ་། གོན་གོས་འཁུ་བེད་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་ཡྱི ན་པས་
ཐོག་མའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་ལྟར་རང་གནས་དགོས་པ་ལས། ཉ་གསོ་ཁང་དུ་བེད་
སོྤད་བེད་མྱི ་ཆོག་པའྱི་སྐརོ་སོགས་ཐག་གཅོད་ཀྱི ་ཡྱི ག་ཆ་བཅད་ཁ་གནང་ཡོད། 
ད་ེམྱི ན་ཡུལ་མྱི ་དང་བདོ་མྱི འྱི ་བར་ས་ཆའྱི་ཐོག་རྙོག་གླེང་མེད་པ་ཞྱི ་འཇམ་ངང་
གནས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཡུལ་མྱི ་དང་། བདོ་མྱི འྱི ་དབར་སྒརེ་གྱི ་གནས་དནོ་ཆུང་
ཚག་ཐོག་རོད་རྙོག་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟནེ་ཆོས་ཉྱིད་ལྟ་བུ་
ལས་ཆེ་ས་ནས་མྱི ་རྱི གས་འཐེན་འཁེར་ལྟ་བུའྱི ་རྙོག་གླེང་རྱིགས་བུང་མོང་མེད་
པར་མ་ཟད། དེ་རྱི གས་མྱི ་འབུང་ཆེད་ས་གནས་ཀྱིས་བཀོད་འདོམས་གནང་
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བའྱི་གཞྱིས་མྱི འྱི་ར་འཛྱི ན་སྒྱིག་གཞྱི ་ཟུར་ཡོད་ལྟར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཤུགས་སྣནོ་
གནང་བཞྱིན་ཡོད། 

༥༽  ཐྗོག་མར་ཤྱིང་ནགས་གཅྗོད་འབེག་གྱིས་ཞྱིང་སར་བསྒྱུར་བ།

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཐོག་མར་བོད་མྱི ་རྣམས་འབོར་སྐབས་གཞྱིས་ཁང་རྒྱག་
ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་ཙམ་ལས་གཡས་གཡོན་ས་ཆ་ཚང་མ་ནགས་ཚལ་སུག་པས་ཕན་
ཚུན་འགྲོ་བསོྐྱད་མྱི ་ནསུ་པ་ལྟ་བུའྱི་ས་གནས་ཤྱིག་ཡྱི ན། ད་ེནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི ་འཆར་བཀོད་ལྟར་རྱིམ་པས་ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབགེ་དང། ཤྱིང་ར་བསྔགོས་
འདནོ་གྱིས་ས་ཆ་རྣམས་ཞྱིང་སར་བསུྒར་ཏེ་ཁོན་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༨༥༩ བདོ་
མྱི ས་ཉྱིན་གླའྱི ་ཐོག་དུས་ཐུང་ནང་ཞྱིང་སར་བསུྒར་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ་དང་། 
དའེྱི ་ཐོག་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༩ ནང་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ས་
ཞྱིང་རྣམས་རོྨས་པ་དང་། གཞན་འཕུྲལ་ལས་ཐོག་ས་རོད་གསར་བསླགོས་བས་
ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་ཉྱིན་གླར་མཚོན་ན་ཉྱིན་རེར་སྒརོ་ ༡།༥༠ རེད་འདུག 
གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་རོགས་རམ་གནང་མཁན་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་
དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི ་གཞུང་ཡྱི ན་པ་དང་ད་ེརེས་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཡྱི ན། སུད་
སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཐོག་མ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༩ ཡྱི ན་པ་དང་། ལྷ་ོ
ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་གཉྱིས་དང། ཨོ་རྱི ་ས་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་བཅས་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་གསུམ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་
ལས་གཞྱིས་མཚོན་པའྱི་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི ་སོྦང་བརར་དང་། གོ་རྟགོས་
སྤལེ་རུྒྱ་སོགས་ཀྱི ་ལས་གཞྱི ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

 ཨོ་རྱི ་ས་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སོ་
ནམ་དང་འབེལ་བའྱི ་གཞན་ལས་གཞྱི ་ཁག་མཇུག་བསྒྱིལ་མཚམས། ཕྱི ་ལོ 
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༡༩༧༤ ལོར་ལས་གཞྱི ་ཁག་མཇུག་སོྐྱང་ཆེད་མཉམ་འབལེ་ལ་རྱིས་སོྤད་གནང་
བ་སྐབས་དརེ་འཕུྲལ་རོྨས་དང་། ཞྱིང་རོྨ་ཡོ་ཆས་རང་སྒྱིག་གྲངས་ ༡༥ མཉམ་
འཕུྲལ་རོྨས་བཟོ་བཅོས་ཁང་དང་དེའྱི ་ནང་འཕུྲལ་ཆས་རང་སྒྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་
གཞྱིས་གྲོང་ཁག་ལྔར་སནོ་ཐོག་ད་ོགྲངས་གསུམ་སངོ་ཤོང་བའྱི་དསོ་ཁང་དང་ད་ོ
བ་ོའཇོག་ཡུལ་ཤྱི ང་སོྒམ་རང་སྒྱིག་བཅས་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་མཉམ་འབལེ་
ལ་ཞྱི ང་པ་ཚོར་སོན་ལུད་འབུ་སྨན་སོགས་སྔ་འདོན་མཁོ་སོྤད་ཆེད་མ་དངུལ་
བཅས་གསོལ་བསྩལ་རྱིས་སོྤད་གནང་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཕུགས་འཕརེ་གྱི ་ལས་གཞྱི ་
བཟང་པ་ོའདྱི་རྱིགས་དུས་ད་ལྟའང་ཇྱི ་མ་ཇྱི ་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་ལག་བསར་བེད་
བཞྱིན་ཡོད།

༦༽  སྟྗོན་ཉེས་དང་། ཆར་ཆུའྱི་གནྗོད་སྐྱྗོན།

གཞྱིས་ཆགས་འདྱི ་ཆགས་ཡུལ་ས་བབས་ཀྱི ་ཆ་ནས་རྒྱ་མཚོ་དང་ཉེ་པོ་ཡྱི ན་
སབས་ལོ་ལྟར་རུླང་འཚུབ་དང། ཆར་ཆུ་སྙམོས་པོ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི ་རང་བུང་
གནདོ་འཚེ་ཡང་ཡང་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་བཞྱིན། ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཟླ་མགོ་
ཙམ་ལ་ཆར་རུླང་གྱི ་རེྐན་པས་གཞྱིས་མྱི ་འགའ་ཤས་ཀྱི ་སནོ་ཐོག་ལ་གནདོ་སོྐྱན་
ཆེན་པོ་བུང་ཡོད། འོན་ཀང་གཞྱིས་མྱི ་སྤྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་སནོ་ཐོག་འདྱི་ལོ་གང་
ལེགས་བུང་འདུག གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢ དང་ ༡༩༩༡ དང་ 
༡༩༩༥ བཅས་སོ་སོར་འབུང་བའྱི་གནོད་འཚེའྱི་བུང་ས་ེགཞྱིས་མྱི འྱི ་སྡདོ་ཁང་
མང་པོར་གཏོར་སོྐྱན་དང་། གཞྱིས་གྲོང་གྱི ་སང་ལམ་དང། ཟམ་པ་སོགས་
གཏོར་སོྐྱན་བཏང་བ། སནོ་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་དུྲག་ཅུ་བསྐལ་བར་གནོད་སོྐྱན་དང་
འགའ་ཤས་ལ་སནོ་ཐོག་ལག་ཏུ་ལེན་རུྒྱ་མ་བུང་བར་ལོ་མང་བུ་ལོན་ནང་ཚུད་
པའྱི ་གནས་ཚུལ་བུང་ཡོད། དེ་འདྲའྱི ་གོད་ཆགས་གནོད་འཚེ་མྱི ་འབུང་ཆེད་
གཞྱིས་མྱི ་སྤྱི ་སྒརེ་ཚང་མས་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་
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ཐུགས་སྨནོ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ་དང་། བླ་ལྷ་ཁག་ལ་ཐུགས་དམ་ཞུས་ནས་ཞབས་
བརྟན་སྨྱིན་སུྒབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༧༽  གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱྗོང་འྗོག་གྱི་སེ་ཚན་ཁག

༡།   རས་གསོ་ཁང་།
༢།   བུ་བཅོལ་ཁང་ཁག་བཞྱི །
༣།   སླབོ་གྭྲའྱི་ཉལ་ཁང་།
༤།   གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི ་མགྲནོ་ཁང་།
༥།   གཞྱིས་སྤྱིའྱི་ཚོགས་ཁང་གཅྱིག
༦།   སལོ་རུྒྱན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་གཞྱི ་བཅས་ཡོད།

ཀ   རས་གསོ་ཁང།

 གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་དབུས་
ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་རོགས་རམ་འོག་རས་གཅོང་མགོན་མེད་
ཉམ་ཐག་ཚོར་ལྟ་སོྐྱང་ཆེད་མྱི ་གཉྱིས་དང་། སྤྱིར་ཁང་མྱི ག་
བཅུ་དུྲག་ཡོད་པ་དེའྱི ་བར་ལ་རས་འཁོགས་ཚོ་ཞལ་ལག་
མཆོད་ས་དང་། རྒྱབ་ཏུ་ཐབ་ཚང་དང་གཉརེ་ཚང་བཅས་ཡོད་
པའྱི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གནང་བ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་
ཀང་རས་གསོ་ཁང་གྱི ་རུྒྱན་གྲོན་གཏོང་མཁན་མེད་པར་བརྟནེ་
རས་གསོ་ཁང་དངོས་སུ་ཚུགས་ཐུབ་མེད།

  ད་ེནས་ལོ་མང་རེས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་གཞྱིས་འགོ་
བླ་ོབཟང་ཉྱི་མའྱི ་སྐབས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་བརུྒྱད་
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འཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཨ་མ་ལེྭ་གར་མཆོག་ལ་གཞྱི ས་
ཆགས་སུ་རན་འཁོགས་ལྟ་སོྐྱང་བེད་མཁན་མེད་པ་ཚོའྱི ་ཆེད་
རས་གསོ་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་རུྒྱན་གྲོན་རོགས་རམ་འཆར་
འབུལ་ཞུས་པ་དང་། ཨ་མ་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༤ 
ལོར་དངོས་སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕེབས་ནས་ཞལ་བཞེས་གཙང་
མ་ཐོབ་ས་ེརས་གསོ་ཁང་ཚུགས་ཐུབ་པ་བུང་འདུག ཐོག་མར་
རས་གསོ་ཁང་ཚུགས་སྐབས་རན་འཁོགས་ཕོ་མོ་གྲངས་ ༢༥ 
ལ་རུྒྱན་གྲོན་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་། རས་གསོ་ཁང་གྱི ་
འཛྱི ན་སོྐྱང་ལྟ་རྟོག་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱིས་ཐད་ཀར་གནང་བ་
དང་། ལོ་རེ་རོགས་ཚོགས་ནས་གཟྱིགས་སྐརོ་སྔ་རེས་གནང་
བར་འཛྱི ན་སོྐྱང་བེད་ཕོགས་ལ་ཐུགས་བླ་ོཁེངས་ངེས་བུང་བར་
བརྟེན། རྱི མ་པས་རན་འཁོགས་དཀའ་ངལ་ཅན་བསྡུ་ལེན་
གནང་རུྒྱ་ངེས་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་རན་འཁོགས ༡༦ ཤོང་
བའྱི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ལ་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༤༥༠༠༠།༠༠ 
གནང་བ་ལྟར་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཟྱིན་འཕྲལ་རན་འཁོགས་
གྲངས་ ༡༦ རྱིམ་གྱིས་རས་གསོ་ཁང་དུ་བཅུག་པ་གནང་།

  དེ་རེས་སླར་དཀའ་ངལ་ཆེ་འཕྲད་ཀྱི ་རན་འཁོགས་
གྲངས་ ༡༠ ཙམ་ཞྱིག་རས་གསོ་ཁང་དུ་ལེན་ཐབས་ཡོང་བ་
ཞུས་པར་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་སེ་ཁོང་ཚོ་སྡ ོད་ཡུལ་ཁང་མྱི ག་ལྔ་
ཅན་ཞྱིག་དང་། སྔ་དགོང་མཉམ་ཚོགས་ཞལ་འདནོ་གྱི ་ཚོགས་
ཁང་ཞྱིག་བཅས་རོགས་རམ་སྒརོ། ༢,༢༥,༠༠༠་༠༠ གནང་
ཡོད། ད་ཆ་རན་འཁོགས་ཕ་ོགྲངས་ ༡༧ དང་མོ་གྲངས་ ༢༠ 
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བཅས་བསྡམོས་ ༣༧ ཡོད་པ་ད་ེརྣམས་ལ་ལྟ་རྟགོ་བེད་མཁན་
འགན་འཛྱི ན་གཅྱིག་དང་། མ་བན་གཉྱིས། གོན་གོས་འཁུ་
མཁན་གཅྱིག འཕྲདོ་ལས་པ་གཅྱིག་བཅས་མྱི ་གྲངས་ལྔ་གཏན་
འཇགས་ལས་བེད་དུ་བསྐ་ོགཞག་བས་ཡོད།

ཁ  གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་བུ་བཅོལ་ཁང་།

 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉྱིན་མོའྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཆེད་འཛུགས་
དགོས་དོན་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཕ་མ་རྣམས་ཉྱིན་མོ་སོ་སོའྱི ་
འཚོ་གོས་ལས་དོན་ཆེད་ཕྱིར་སོྐྱད་བེད་སྐབས་བུ་ཕུྲག་རྣམས་
ལ་ལྟ་རྟགོ་བ་རུྒྱའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་དམྱི གས་པ་ཞྱིག་
དང་། ཞོར་ད་ུབུ་ཕུྲག་རང་ལོ་ ༣ ནས་ ༤ བར་རྣམས་ལའང་
དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སོྦང་ཐོབ་ཐབས་སུ་
དམྱི གས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན། གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་པ་ནས་
བཟུང་གཞྱི ས་གྲོང་ཁག་སོ་སོར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་ནང་ (Y.M.C.A.) རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་
གྱི ་རོགས་རམ་འོག་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་ལྔར་བུ་བཅོལ་ཁང་རེ་
ཡོད་པ་དརེ་གཞྱིས་གྲོང་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་མ་མ་གསུམ་
ནས་ལྔ་བར་ཡོད། ད་ེལ་ཉྱིན་མོ་ཁ་ལག་བཟོ་མཁན་དང་། ད་ེ
དུས་སོྐྱབ་གསོ་འོ་རམ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་དེ་སྐལོ་མཁན་མ་
བན་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་བར་ཡོད། བུ་བཅོལ་ཁང་དུ་ཕ་མ་སོ་
སོས་བུ་ཕུྲག་རྣམས་སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༨ ནས་དགོང་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༤ 
ཙམ་བར་བཅོལ་གྱི ་ཡོད། དེ་ནས་རོགས་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི ་
རོགས་རམ་དུས་ཡུན་རྱི མ་རོྫགས་ཀྱིས་བུ་བཅོལ་ཁང་མུ་
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མཐུད་མཇུག་སོྐྱང་ལ་ལོ་ཤས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༧༨ ལོ་ནས་གཞྱིས་འགོ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ་ལགས་ཀྱིས་འབད་
བརོན་གནང་སེ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས། ད་ེབཞྱིན་མ་སུ་རྱི ་བདོ་ཁྱིམ་གྱི ་དུྲང་ཆེ་སས་
མོ་མཁའ་འགྲོ་ལགས་བཅས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འབས་སུ། 
མཐར་དབྱིན་ལེན་བྱིས་ཚོགས་ཀྱིས་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ས་ེགཞྱིས་
གྲོང་ཁག་ལྔར་བུ་ཕུྲག་རང་ལོ་ ༣ ནས་ ༥ བར་གྱི ་སྔནོ་འགྲོའྱི་
སླབོ་གྭྲ་ཆུང་བའྱི་ལོ་རེའྱི་རུྒྱན་གྲོན་སྒརོ་ ༡,༧༠,༠༠༠་༠༠ ཙམ་
གྱི ་རོགས་རམ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོ་བར་གནང་ཡོད། ད་ེམཉམ་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་བུ་བཅོལ་ཁང་ཕུྲ་གུ་རང་ལོ་ ༡ 
ནས་ ༢ ཅན་རྣམས་ལ་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་སོ་སོར་བུ་བཅོལ་ཁང་
རེ་དང་བཅས་མ་མ་དང་མ་བན་གྱི ་གླ་ཆ། ཉྱིན་ཟས་ཀྱི ་འགྲོ་
གྲོན་བཅས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོ་ཙམ་བར་རོགས་རམ་གནང་
བས་ས་གནས་སུ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་ནའང་། ད་
ཆ་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི ་རུྒྱན་གྲོན་གཏོང་དམྱི གས་མེད་པར་དཀའ་
ངལ་ངང་གནས་ཡོད།

ག   གཞྱིས་ཆགས་ཉྱིན་མོའྱི་སླབོ་གྭྲ།

 ྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་རླབས་ཆེན་
ཐུགས་བསེྐྱད་ཟབ་མོའྱི་དགོངས་གཞྱི ་དང་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་
ནས། མ་འོངས་བདོ་ཀྱི ་སོན་ར་ཞེས་བུ་ཕུྲག་ཚོར་བདོ་ཀྱི ་ཆོས་
དང་རྱི ག་གཞུང་སྐད་ཡྱི ག་བཅས་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱི ན་བེད་
ཐབས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་བཀའ་བསྡུར་
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གྱིས་བདོ་མྱི ་གནས་ཡུལ་འད་ུསྡདོ་གང་སར་བདོ་ཕུྲག་ཚོའྱི་ཆེད་
སླབོ་གྭྲ་ཆེད་འཛུགས་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས་པ་ལྟར། ཨོ་རྱི ་ས་
ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༤ 
ལོར་ཐོག་མར་འཛྱི ན་གྭྲ་དང་པ་ོནས་ལྔ་པའྱི་བར་ཡོད་པའྱི་སླབོ་
གྭྲ་ཞྱིག་ྋགོང་ས་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་བཀའ་དྲྱིན་
བསྐྱངས་སྐབས་དབུ་འབེད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་
གཞྱིས་གྲོང་གསུམ་པ་དང་བཞྱི ་པ་ལྔ་པ་བཅས་པར་འཛྱི ན་གྭྲ་
དང་པོ་ནས་ལྔ་པའྱི ་བར་བས་པ་ཡན་ལག་སླབོ་གྭྲ་རེ་བཙུགས་
ཐུབ་པ་བུང་ས།ེ ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོར་དངོས་སུ་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅུ་
པའྱི་བར་ཚུགས་ཐུབ་པ་བུང་འདུག དེ་ནས་སླབོ་གྭྲ་དབུས་མ་
འཛྱི ན་གྭྲ་དུྲག་པ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་ཡོད་པའྱི་འཛྱི ན་ཁང་དང་
ལས་ཁུངས་བཅས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་དབུ་འབེད་ཀྱིས་ཚུགས་
ཐུབ་པ་བུང། ད་ལྟའྱི ་ཆར་སླབོ་གྭྲ་དབུས་མར་སླབོ་སྤྱིའྱི ་ལས་
ཚབ་གཅྱིག་དང། རྒྱ་གར་གྱི ་དགེ་རན་དགུ་དང་བདོ་པའྱི་དགེ་
རན་གཉྱིས་བཅས་ཁོན་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད། སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ 
༡༢༦ ཡོད་པ་དང་། གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་པ་དང་། གསུམ་པ་གཉྱིས་
ལ་ཡན་ལག་སླབོ་གྭྲ་འཛྱི ན་རྱིམ་སྔནོ་འགྲོ་ནས་འཛྱི ན་གྭྲ་ལྔ་པའྱི་
བར་ཡོད་པ་སོ་སོའྱི ་ནང་དགེ་ཆེ་རེ་དང་སློབ་ཚན་དགེ་རན་
དུྲག་རེ་ཡོད། སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ཚད་ནྱི་གཞྱིས་གྲོང་གསུམ་པར་ 
༡༠༣ དང་གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་པར་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༥༧ ཡོད།

ང  གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི ་སྐུ་མགྲོན་ཁང་།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་དབྱིན་ལན་བྱིས་ཚོགས་ཀྱིས་བུ་ཁང་གྱི ་
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ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་བ་གསོ་ཁང་འཛུགས་སུྐན་རོགས་རམ་གནང་
བའྱི ་བ་གསོ་ཁང་དེ་ཉྱིད་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་ལས་རྱི མ་ཞྱིག་དང་
བསུན་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་སྒ་ོབརྒྱབ་པར་བརྟནེ། བ་གསོ་
ཁང་གྱི ་ཁང་པ་འདྱི་ཡུན་རྱིང་བདེ་མེད་ད་ུལུས། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ 
ལོར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ 
༤,༢༥,༠༠༠་༠༠ གནང་ས་ེབཟོ་བཅོས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་སྐུ་མགྲོན་ཁང་དུ་བསུྒར་ཏེ། ཕྱི ་ནང་དཔོན་རྱི གས་
ཆུང་གྲས་ཕབེས་སྐབས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི ་ཡོད། 
སྐུ་མགྲོན་ཁང་འདྱིར་ལྟ་རྟགོ་བེད་མཁན་གཅྱིག་བཅས་གཞྱིས་
ལས་ཁང་གྱིས་འཛྱི ན་སོྐྱང་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

ཅ   གཞྱིས་སྤྱིའྱི་ཚོགས་ཁང་།

 གཞྱིས་སྤྱིའྱི་ཚོགས་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་གཞྱིས་
ཆགས་མྱི ་མང་གྱི ་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་སྐབས་དང་། དུས་
ཆེན་སུང་བརྱི ་སོགས་ཀྱི ་སྐབས་ཚོགས་ཁང་མེད་པའྱི ་དཀའ་
ངལ་དངོས་ཡོད་རྣམས་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ལ་ཕྱི ་ལོ ༡༩༩༩ 
ལོར་འཆར་འབུལ་གྱིས་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༥,༧༤,༦༠༧་༠༠ 
གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་དོན་སོན་བུང་ས།ེ 
ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ཨར་ལས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༡ ལོར་ལས་མཇུག་བསྒྱིལ་ས་ེསྒ་ོའབེད་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། 
ཚོགས་ཁང་འདྱི་ཐོག་མར་གསར་རྒྱག་ཟྱིན་མཚམས་བདག་
དབང་གཞྱི ས་ལས་ཁང་དང་མཉམ་འབེལ་སུ་ལ་ཡོད་ཐག་
གཅོད་གཙང་མ་མ་བུང་བར་ལུས་པར་བརྟནེ། རང་གཞུང་
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རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི ་སྙན་ཐོའྱི་ནང་བདག་དབང་སུ་ལ་ཡོད་ཐག་གཅོད་
དགོས་སྐརོ་འཁོད་པ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ 
ནས་བདག་དབང་གཞྱིས་ལས་ཁང་ཡོད་པའྱི ་ཐག་གཅོད་བུང་
བ་བཞྱིན་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ཆ   སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་སོ་ནམ་གྱི ་སྐརོ། 

 གོང་དུ་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་བཀོད་ལྟར་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་
ཚུགས་སྐབས་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་
དང། སནོ་རོྨས་དང་ས་སླགོ་རྒྱག་སངས། རྫས་ལུད་རྒྱག་སངས་
སོགས་རྣམ་གྲངས་མང་པའོྱི ་ཐོག་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་དང་གཞྱི ་
རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རོགས་རམ་གནང་བའྱི་རེས་སུ། གཞྱིས་ཆཊ་འདྱིར་
སོ་ནམ་གྱི ་ཐོག་ཌེ་ནྱི ་ཌ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི ་
བུང་། ཐོག་མར་ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་འབུམ་བརྒྱ་
ཐམ་པ་ཞེས་དངོས་སུ་འབབ་རུྒྱ་མེད་པའྱི་ལྷང་ལྷང་མང་པ་ོཞྱིག་
བརོད་ཀྱི ་འདུག་སྙམ་པ་བུང་ཡང་། ལས་གཞྱི ་དངོས་སུ་ལག་
ལེན་སྐབས་དེ་ལྟར་མྱི ན་པར་ལས་མཇུག་མ་འགྲྱིལ་གོང་ལས་
གཞྱི ་ད་ེནས་ས་ཆུ་བདག་གཅེས་ཀྱི ་ལས་རྱིགས་སྣ་མང་གྱིས་ས་
གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བུང་ཡོད་པ་ད་ལྟ་
མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་གྱི ་མ་ཁང་ ༤༠ 
གསར་རྒྱག་གྱི ་ལས་གཞྱི ་དང་། གཞྱིས་ཁང་ཚང་མར་རྫ་ཐོག་
དང་ལྕགས་ཐོག་གྱི ་རོགས་རམ་སོགས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པ་ོབུང་ཡོད།
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  རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་
གསུམ་གྱི ་སྱིད་ཇུས་སམ་དགོངས་གཞྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་
སོ་ནམ་ལས་གཞྱི ་ཁག་རྱིམ་པས་སོལ་རུྒྱན་དང་། སེྐྱ་ལྡན་སོ་
ནམ་ཅན་དུ་བསུྒར་རུྒྱའྱི ་ཕུགས་རྒྱང་རྱི ང་པོའྱི ་རླབས་ཆེན་གྱི ་
དགོངས་གཞྱི ་ཇྱི ་ཡོད་བཀའ་དགོངས་ལྟར་འབད་སུྒབ་ཞུ་ཐུབ་
ཐབས་སུ་ས་གནས་སུ་སོ་ནམ་སློབ་སོན་པས་སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་
སྐརོ་གོ་རྟོགས་འཕེལ་ཐབས་སུ་གོ་བསྐནོ་སླབོ་གསོ་གང་ཡོང་
བས་འབས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་གཞྱིས་གྲོང་བཞྱི ་པའྱི་ཁྱིམ་
ཚང་ ༣༨ ནས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༢༡༠ ཐམ་པ་སོལ་རུྒྱན་སོ་
ནམ་ཅན་དུ་བསུྒར་ཟྱིན་པ། ལོ་དང་པོར་འབས་རྣམ་གྲངས་
གསུམ་དང། ཨ་ཤོམ། སན་རྱིགས་མྱི ་འདྲ་གསུམ། འཇོ་ལྭར། 
བྷ་ཇ་ར། སྦ་དམ། སྒ་མུག་སོགས་འདེབས་ལས་བས་པ་ཐོན་
འབབ་ཀང་ལོ་དང་པོ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་འགྲྱིག་ངེས་བུང་འདུག 
མ་འོངས་སོལ་རུྒྱན་གྱི ་ཐོན་འབབ་ཁོམ་རའྱི ་ནང་འབུ་རྱི གས་
རྣམས་ཚོང་སུྒར་དཀའ་ངལ་མྱི ་འབུང་ཆེད། བྷངེ་ལོར་སོལ་
རུྒྱན་འདབེས་ལས་ (IMO) ཡྱི ་འོག་དབེ་སེྐྱལ་ཟྱིན་འདུག

  གཞྱིས་ཆགས་སུ་སོལ་རུྒྱན་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི ་ལག་ལེན་
འཁེལ་ཐབས་དང། ད་ེདག་ཚགས་ཚུད་འབུང་ཐབས་གཙོ་བརོ་
གུར་པའྱི ་ཞྱི ང་པ་ཚོར་སྐབས་བསུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རུྒྱ་དང་། 
སོྦང་བརར་སོྤད་རུྒྱ་སོགས་ཀྱི ་ཆེད་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་བརུྒྱད་ཕྱི ་ནང་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱི ་རོགས་རམ་འབོར་
བ་གཤམ་གསལ་།
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༡  སོལ་རུྒྱན་སོན་འབུ་བདག་ཉར་གྱི ་སོྦང་བརར་ཆེད་དུ་
ནོར་ལེྭ་དང་ཨེན་སྱི ་ཨེ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྒརོ ༢༢,༦༩༤་
༧༥ ཡྱི ས་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་། 

༢  སོལ་རུྒྱན་སནོ་ཐོག་ཚོད་ལྟ་དང་། ཟབ་སོྦང་གྱི ་ཆེད་དུ་
དབྱིན་ལན་གྱིས་དནོ་གཅོད་བརུྒྱད་ད་ེགྲོན་དངུལ་ཁོན་
བསྡམོས་སྒརོ་ ༡,༡༣,༠༠༠་༠༠ རོགས་སོྐྱར་རྒྱ་ཆེན་
གནང་།

༣  ལུད་དང་། སྦར་ལུད་བཟོ་སུྐན་གྱི ་ཆེད་དུ་རང་གཞུང་
ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་མ་དངུལ་ཁོན་ ༢,༢༧,༦༡༠་
༠༠ ལྷག་གྱིས་རོགས་སོྐྱར་གནང་།

༤  སེྐྱ་ལྡན་འདེབས་ཡུལ་དང་། ལུད་སོྒམ་བཟོ་སུྐན་ཆེད་
དུ་བྷལེ་ཇམ་གཞུང་གྱིས་སྒརོ་ ༨,༩༢,༠༠༠་༠༠ རོཊ་
རམ་གནང་ཡོད།

༥  སོལ་རུྒྱན་འདེབས་ལས་སྐོར་གོ་རྟོགས་མྱི ་དམན་པ་
ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཟབ་སོྦང་གྱི ་ཆེད་དུ་ཀོ་སེ་པེ་དང་ཨྱི ་ཌ་
ལྱི ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྒརོ ༧,༨༢,༣༥༠་༠༠ རོགས་སོྐྱར་
གནང་།

༦  སོལ་རུྒྱན་ཚོད་ལྟའྱི་ཆེད་ས་ཨེ་ཀར་ ༣།༢༥ ཐོག་འབུ་
རྱི གས་འདྲ་མྱི ན་དཔེ་མཚོན་དུ་འདེབས་ལས་ཀྱི ་ཆེད་
དུ ་རང ་གཞུང ་ནང ་སྱི ད ་ལས་ ཁུངས་ཀྱི ས ་ སྒ ོར ་ 
༡,༧༦,༠༢༥་༠༠ རོགས་རམ་གནང་ཡོད།
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 ད་ལྟ་ལག་བསར་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི ། 

༡  གྲོང་སྡ་ེབཞྱི ་པར་མྱི ག་དཔེར་འོས་པའྱི་སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་
གྱི ་གྲོང་སྡ ེའྱི ་ཆེད་དུ་ བྷ ེལ་ཇམ་གཞུང་ནས་རོགས་
དངུལ་སྒརོ་ ༣༡,༢༤,༥༠༠།༠༠ གནང་ཡོད། 

༢  གྲོང་སྡ་ེགཉྱིས་པར་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་ལས་གཞྱིའྱི ་ཆེད་
དུ ་ བྷ ེལ ་ ཇམ ་ག ཞུ ང ་ ནས ་ རོ གས ་ ད ངུལ ་ ཁོ ན ་ 
༣,༢༢,༦༥༠།༠༠ གནང་ཡོད།

༣  གཞྱིས་གྲོོང་ལྔ་པའྱི ་ཤྱི ང་ཏོག་ལྡུམ་རའྱི ་ཨམ་འདེབས་
ལས་གཞྱི འྱི ་ཆེད་དུ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་
གྱིས་སྒརོ་ ༧༧,༠༨༩།༠༠ རོགས་རམ་གནང་བ་ཕན་
ཐོགས་བུང་ཡོད།

༤  སོ་ནམ་སླབོ་སནོ་པའྱི་དཔ་ེསནོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ད་ུརང་
གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ས་རོགས་དངུལ་སྒོར་ 
༤༨,༤༨༠།༠༠ གནང་བ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༥  ས་ཆུ་བདག་གཅེས་ཀྱི ་ལས་གཞྱིའྱི ་ཆེད་དུ་ཨེན་སྱི ་ཨེ་
ནོར་ལེྭ་བཅས་ནས་གོང་གསལ་བཞྱི ན་སོལ་རུྒྱན་སོ་
ནམ་ ཐོག ་ལས་གཞྱི ་ཁག་ལ་ རོགས་དངུལ་ སྒོར ་ 
༢༡༡༦༦༤༠།༠༠ རོགས་རམ་གནང་བ་ལྟར་ལག་
བསར་མཇུག་སོྐྱང་གང་ལེགས་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༨༽  ས་གནས་འཕྗོད་བསེྟན་སྨན་ཁང་།
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གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་ཚུགས་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ནས་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ཚོའྱི་འཕྲདོ་བསནེ་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་ས་གནས་ཅན་ར་སྒྱི་རྱི ་ལ་སྨན་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་
གནང་འདུག དེ་གའྱི ་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཆེ་བ་གློ་བུར་གནམ་གཤྱིས་གྲང་ས་ནས་
ཡོང་བ་ཤ་སག་ཡྱི ན་སབས་གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་མ་འཕྲོད་པའྱི ་དབང་གྱིས་ཚ་
ནད་གཙོ་བརོ་གུར་པའྱི་བཤལ་སུྐྱགས་སོགས་ཀྱི ་ནད་རྱིམས་ཕགོ་ས་ེདཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་སྐབས་སུ་སྨན་ཁང་དསེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། ད་ེ
ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྨན་ཁང་ད་ེདག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་ས་གནས་གཞུང་ལ་
རྱིས་སོྤད་གནང་ས་ེད་ལྟ་ས་གནས་གཞུང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་འོག་ཡོད་ཀང་མཐུན་
རེྐན་སོགས་སྔནོ་མ་ལྟར་མེད་པ་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོཆགས་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་
མང་ལ་སླར་ཡང་འཕྲོད་བསནེ་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་དེ་ལོ་མང་སོང་
རེས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོར་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཁོངས་ནས་གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་པར་
ཁང་ཆུང་ཞྱིག་ཏུ་སྨན་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བས་པ། དེའྱི ་ནང་
འཕྲདོ་ལས་མ་གཉྱིས་དང་སྨན་སོྤད་པ་གཅྱིག སྨན་རྱིན་སོགས་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་ཐོག་
ལོ་ཤས་རོགས་རམ་གནང་བ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། ས་གནས་
ལུང་ཁུག་འཕྲོད་བསནེ་དཀའ་ངལ་ཆེ་སའྱི ་ས་ཁུལ་འདྱི་རྱི གས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་སུ་ལོ་མང་འབད་བརོན་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་ངེས་ཀང་དོན་འབས་
སོན་པར་ལུས་མཐར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་གཞྱིས་འགོ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ་ལགས་
ཀྱིས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་བརུྒྱད་ཕྱི ་ནང་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབདོ་
སྐུལ་རྱིམ་པ་ཞུས་པར་དབྱིན་ལན་གྱི ་ལྕམ་སྐུ་ཌྱིན་དམ་པ་དེས་སྨན་ཁང་གསར་
རྒྱག་དང་། འཛྱི ན་སོྐྱང་འགྲོ་གྲོན་སོགས་རོགས་རམ་གནང་ས་ེསྨན་ཁང་ཞྱིག་ཕྱི ་
ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆྱི བས་བསུྒར་
སྐབས་དབུ་འབེད་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས་ཡོད། དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྨན་ཁང་གྱི ་
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འཛྱི ན་སོྐྱང་ཆ་ཚང་ས་གནས་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་གནང་ས་ེའཛྱི ན་སོྐྱང་འགྲོ་
གྲོན་ཆེད་ཟླ་རེར་མང་ཚོགས་ནས་ཀང་ཞྱིང་ཁ་ཨེ་ཀར་ལ་སྒརོ་རེ་དང་། མྱི ་
འབརོ་ཆ་ནས་མྱི ་རེ་ལས་ཟླ་རེར་སྒརོ་གཉྱིས་རེ་བསྡུས་པ་སོགས་བུང་ཡོད། ད་ེ
ནས་རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་དང། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༨༥ ལོ་ནས་རང་གཞུང་ཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་ཁང་འཛྱི ན་སོྐྱང་གྱི ་
ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༩༦ ལོར་རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་གནས་སུ་སྨན་པ་ཚད་
ལྡན་གཏོང་གནང་མཛད་པ་སོགས་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། དེ་
བཞྱིན་ས་གནས་མང་ཚོགས་ནས་ཀང་ས་གནས་སུ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཐོག་མར་
འབོར་པར་དགའ་གུས་དང་། མཐུན་འགུར་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་པ་དཔེར་ན། 
ས་གནས་གཞོན་ནསུ་བལ་ཡུལ་ཁུལ་རང་རྱིགས་གཏོང་ཕོད་ཅན་ཁག་ལ་ཞལ་
འདབེས་འབདོ་སྐུལ་དང་སྦྲགས་སྨན་པའྱི་ལས་ཤག་ལ་འཁག་སྒམ་དང་། སྣུམ་
འཁོར་སྦག་སྦག་སོགས་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྨན་ཁང་
གྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཆ་ཚང་རང་གཞུང་འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་གཟྱིགས་སོྐྱང་
འོག་ས་གནས་སུ་འཕྲོད་བསནེ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཡོད་པ་དེའྱི ་ཚོགས་
གཙོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་གནང་བ་དང་། སྨན་ཁང་འདྱིར་མཐུན་འགུར་
གནང་མཁན་ཕྱི ་ནང་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནྱི། དབྱིན་ལན་གྱི ་ལྕམ་སྐུ་ཌྱིན་དང། 
མེ་མྱི ་ས་ནེ་ཌར་ལན་ཌ་རོགས་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐོག་མར་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་
འཛྱི ན་སོྐྱང་གྱི ་འགྲོ་གྲོན་སོགས་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་། ཇ་པན་ན་རྱི ་ཏ་
ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་ནད་པ་བསནེ་གཏུགས་ཀྱི ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག ཕ་རན་སྱི ་ཀ་ོཡྱི ་
ཏ་ནནུ་ཌེ་ཡྱི ས་གློ་ནད་ནད་པའྱི་ཉལ་ཁང་དང་སྨན་སོགས་རོགས་རམ་གནང་། 
དེ་བཞྱིན་ཐེ་ལྭན་གྱི ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་མ་ལ་རྱི ་ཡ་སྔནོ་འགོག་ཆེད་གཞྱིས་མྱི ་
གཉྱིས་རེ་ལ་ཉལ་གུར་རེ་དང་། རས་གསོ་ཁང་དང་དགོན་སྡ་ེཁག་གྱི ་བླ་གྭྲར་
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ཉལ་གུར་རེ། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ཉ་ེའཁོར་ཡུལ་མྱི ་ཚོར་
ཉལ་གུར་བཅས་ཀྱི ་རོགས་རམ་གནང་ཡོད། ཨྱི ་ཀ་ལྱི ་ཌོག་ཌར་ར་འཕེལ་ལ་
མཆོག་གྱིས་སྨན་རྱི ན་མེད་དང་། ནད་པའྱི་ཉལ་ཁང་གཅྱིག་དང་། ཕུྲ་གུ་སེྐྱས་
བཅོས་ཁང་ཁང་མྱི ག་གཉྱིས་ཅན་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་ཐོག་ནང་གྱི ་འཛྱི ན་ཆས་དང་། 
ཉལ་ཁྱི་སོགས་སུྤས་ཉའོྱི ་ཐོག་རོགས་རམ་གནང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཨྱི ་ཌ་ལྱི ་བོད་
མྱི འྱི ་ཚོགས་པ་ཞེས་པས་སོའྱི ་སྨན་བཅོས་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་དེའྱི ་ནང་ཚད་
ལྡན་ཡོ་ཆས་དང་འཕུྲལ་ཆས་བཅས་རོགས་རམ་གནང་ཡོད།

༩༽  བྗོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་།

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཞྱིག་ཐོག་
མར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོ་ཙམ་ནས་ཡོད་པ། ད་ེལ་གཞྱིས་མྱི ་རན་འཁོགས་མང་
ཆེ་བས་བསནེ་གཏུགས་བེད་ཀྱི ་ཡོད་པ་ལྟར་ཕན་ཐོགས་ཀང་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི ་ཡོད་
མ་ཟད། རང་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཛ་དྲག་གྱི ་ནད་ཡམས་བུང་སྐབས་
སོགས་སུ་སྐབས་བསུན་ལམ་སནོ་དང་སྨན་བཅོས་སོགས་གང་ལེགས་གནང་གྱི ་
ཡོད་པར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དགའ་མོས་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༡༠༽  དགྗོན་སེ་ཁག་དང་དགེ་འདུན་པ་ཇྱི་ཡྗོད།

༡།  གཞྱིས་གྲོང་བཞྱི ་པར་རྱི ་དགོན་ཐུབ་བསན་སྨྱིན་གྲོལ་གླྱིང་ཡོད་ཅྱིང་། 
དའེྱི་ནང་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༢༠༠ ཡོད་པ་དའེྱི་ནང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་
རྱི ་རུྒྱད་ཀྱི ་མྱི ་རྱིགས་ ༡༧༥ དང་བདོ་མྱི ་ ༢༥ བཅས་ཡོད།

༢།  གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་པར་ཨོ་རྒྱན་ཐེག་མཆོག་གླྱིང་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་དགེ་
འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མ་བདོ་རྱིགས་ཡྱི ན།
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༣།  གཞྱིས་གྲོང་གསུམ་པར་བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་གླྱིང་ཡོད་ཅྱིང་། དའེྱི ་
ནང་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༤༠ ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་
རུྒྱད་ཀྱི ་མྱི ་རྱིགས་ ༡༥ དང་ད་ེའཕྲསོ་ཚང་མ་བདོ་རྱིགས་ཡྱི ན།

༤།  གཞྱིས་གྲོང་གསུམ་པར་ནམ་མཁའ་ཁུང་རོྫང་དགོན་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་
དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༥ ཡོད་པ་བདོ་རྱིགས་དང་། བཙུན་མ་ཞལ་
གྲངས་ ༡༣ ཡོད་པ་ཚང་མ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རུྒྱད་ནས་ཡྱི ན།

༥།  གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་པར་ཨོ་རྒྱན་ཐེག་མཆོག་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་ཡོད་པ་
དའེྱི་ནང་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༠ ཡོད་པ་ཚང་མ་བདོ་རྱིགས་ཡྱི ན།

༦།  གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་པར་གཙང་རོ་དམར་རྣམ་གྲོལ་གླྱིང་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་
དགེ་འདུན་པའྱི་ཞལ་གྲངས་ཇྱི ་ཡོད་གསལ་པ་ོམེད།

༧།  གཞྱིས་གྲོང་དང་པོར་ལྷ་ོམདོ་མཁར་ཆོས་སྡ་ེདགོན་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་གྱི ་
དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ཇྱི ་ཡོད་གསལ་པོ་མེད། གོང་གསལ་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་གྱི ་ནང་དགེ་འདུན་པ་བོད་རྱི གས་ཇྱི ་ཡོད་ཚང་མ་གཞྱིས་ཆགས་
འདྱིའྱི་ཁོངས་མྱི ་ཡྱི ན་པ་ལས་ས་ཁུལ་གཞན་ནས་ཡོང་བ་མེད།

༡༡༽  ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབེལ་ཚོགས་པ་ཇྱི་ཡྗོད།

༡།  ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་འདུ།

 ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་འདུ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༢ ཕྱི ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ 
ཉྱིན་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་བཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི ་དགོངས་དོན་ལས་
ཡུན་ལོ་གསུམ་རེ་རྱིས་པའྱི ་ད་བར་སྐབས་དུྲག་པ་ཡྱི ན། ས་གནས་
འཐུས་མྱི འྱི ་ཚོགས་འདུ་ནས་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་གཙོ་
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བོར་གུར་པའྱི ་ཁབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི ་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས་དང་། 
བསྐྱར་བཅོས་སྔནོ་རྱིས་བཅས་ལ་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་དང་། 
གཞྱིས་ཆགས་སྤྱིའྱི ་རང་གཞུང་གྱི ་སྐབས་བསུན་མཛད་ཇུས་དགོངས་
དནོ་དང་བཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ཁག་གྱི ་འབུ་དནོ་
དང་འགལ་མེད་ཐོག་བཀོད་འདམོས་སྒྱིག་གཞྱི ་བཟོ་བཀོད་བེད་སྒ་ོཁག་
དུས་དང་དུས་སུ་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་འདུ་
འདྱིར་འཐུས་མྱི འྱི་གྲངས་ཚད་ཉྱི་ཤུ་ཡྱི ན་པ་འདྱི་རྣམས་བཙན་བོལ་བདོ་
གཞུང་འོས་བསྡུའྱི་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ཁག་དང་འགལ་མེད་ས་གནས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་ཐོག་འོས་བསྡུ་བེད་པ་དང་། ས་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་སྒྱིག་དོན་བཞྱིན་ས་འཐུས་ནང་
ནས་འོས་འདམེས་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༢།  བདོ་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་།

 ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ཡྱི ས་རང་གཞུང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བཀོད་
ཁབ་ལམ་སནོ་ལྟར་རྒྱལ་དནོ་དཔྱ་འབབ་དང་ཕགོས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་སོགས་
དུས་ཐོག་ལོ་རེ་བཞྱིན་བསྡུ་གུྲབ་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཆད་
མེད་སྒྱིག་དོན་བཞྱིན་འབུལ་གྱི ་ཡོད། ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི ་
ནང་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༨ ཡོད་པ་ལོ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་ས་གནས་
མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་བསྡུའྱི ་སྒྱིག་དནོ་ལྟར་འོས་བསྡུ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༡༢༽  གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཇྱི་ཡྗོད།

ཀ  ས་གནས་བདོ་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས།

 ཚོགས་པ་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་དབུས་བདོ་ཀྱི ་
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གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཁབ་ཁོངས་ཡན་ལག་ཙམ་ཡྱི ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་
ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༡༦༥ ཙམ་ཡོད། ཚོགས་པ་འདྱིས་བདོ་ཀྱི ་གཞོན་
ནའུྱི་ལངས་ཕོགས་གཙོ་བརོ་འཛྱི ན་པའྱི་ར་དནོ་ལས་འགུལ་བེད་སྒ་ོཁག་
དང་། གཞྱིས་ཆགས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི ་ལས་དོན་
ཁག་ལ་འབད་སུྒབ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

ཁ  ས་གནས་བདོ་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས། 

 ཚོགས་པ་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་དབུས་བདོ་ཀྱི ་
བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཡན་ལག་ཙམ་ཡྱི ན། ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཚོགས་མྱི ་
གྲངས་ ༡༥༠ ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིས་གཞྱིས་
ཆགས་མང་ཚོགས་ཁོད་སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ལས་དོན་ཁག་གང་ཐུབ་
འབད་སུྒབ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

  དེ་བཞྱིན་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ས་ེདབུས་གཙང་དང་། མདོ་སདོ། 
མདོ་སྨད་བཅས་ཀྱི ་ས་གནས་རུྒྱན་ལས་ཁག་ཀང་ཡོད། དེའྱི ་ཐོག་ས་
གནས་དྭང་ཟུར་རྣམས་ཀྱི ་བདེ་སྡུག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གང་ཅྱིའྱི ་
ཐད་ལྟ་རྟོག་ཆེད་ས་གནས་སུ་ཚོགས་པ་དགོས་གལ་ཆེ་གནས་ལ་
དམྱི གས་ཏེ་དྭང་ཟུར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ 
ཉྱིན་དངོས་སུ་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ཚོགས་པ་འདྱིས་དྭང་
ཟུར་རས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ཚོར་འཚོ་སྣནོ་རག་ཐབས་འབལེ་ཡོད་ཁག་
ལ་ཞུ་གཏུགས་རུྒྱན་མཐུད་ཞུས་འབས་སུ་ད་ཆ་དྭང་ཟུར་རས་གཅོང་
ཁག་ཅྱིག་ལ་ཟླ་རེ་འཚོ་སྣནོ་འཐོབ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། མ་འོངས་རུྒྱན་
འཛྱི ན་གྱི ་གནས་སངས་ཐད་ད་ལྟ་ནས་ཤུགས་གནནོ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད།
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༡༣༽  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་གྱི་བྱུང་རྱིམ། 

ཨང་།   མཚན།          རྱིས་ལེན།       རྱིས་སོྤད། 
༡ མཁེན་རབ་བསན་འབུང་། ༡༩༦༣།༥།༡ ༩༦༥།༦།༣༠
༢ རྒྱལ་རོང་གནམ་སུང་། ༡༩༦༥།༧།༡ ༡༩༦༦།༥
༣ ཆོས་མཛད་ཕུན་ཚོཊ་བཀ་ཤྱིས། ༡༩༦༦།༦།༡     ༡༩༦༧།༡༢།༣༡
༤ དགའ་གདངོ་བསན་འཛྱི ན་
 དབང་གྲགས། ༡༩༦༨།༡།༡ ༡༩༧༠།༡ 
༥ བླ་ོགྲསོ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༧༠།༢།༡     ༡༩༧༥།༤།༣༠
༦ བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ། ༡༩༧༥།༥།༡ ༡༩༨༣།༤།༡
༧ དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༨༣།༤།༢ ༡༩༨༤།༨།༩
༨ ཚུལ་ཁྱིམས་བསན་འཛྱི ན། ༡༩༨༤།༨།༡༠    ༡༩༨༨།༡༢།༡༨
༩ པ་སངས་དནོ་འགུྲབ། ༡༩༨༨།༡༢།༡༩   ༡༩༩༡།༩།༡༣
༡༠ བསོད་ནམས་བསན་འཛྱི ན། ༡༩༩༡།༩།༡༤ ༡༩༩༥།༢།༧
༡༡ ཐུབ་བསན་དབང་རྒྱལ། ༡༩༩༥།༢།༨ ༡༩༩༨།༢།༦
༡༢ ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༩༨།༢།༧ ༢༠༠༠།༨།༢༢
༡༣ B.N དབང་འདསུ། ༢༠༠༠།༨།༢༣ ༢༠༠༢།༥།༡༨
༡༤ དཔལ་ལྡན་དནོ་འགུྲབ། ༢༠༠༢།༥།༡༩ ༢༠༠༦།༨།༡༦
༡༥ ཉྱི་མ་བཀ་ཤྱིས། ༢༠༠༦།༨།༡༧ ལས་འཁུར་བ།

༡༤༽  ྋགྗོང་ས་མཆྗོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་ལྗོ་ཁམས། 

ཨང་།   ཆྱིབས་བསུྒར་བསྐྱངས་ཚེས།     ཆྱིབས་ཞལ་བསུྒར་ཚེས། 
༡་       ༡༩༦༤ ཚེས་མ་རྙདེ་པ།
༢་       ༡༩༦༧།༡༢།༢༥          ༡༩༦༧།༡༢།༣༠
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༣་      ༡༩༧༣།༡།༢༠           ༡༩༧༣།༡།༢༦
༤་      ༡༩༧༩།༢།༨            ༡༩༧༩།༢།༡༢
༥་      ༡༩༨༨།༡།༡༣           ༡༩༨༨།༡།༡༧
༦་      ༡༩༩༢།༡།༢༧           ༡༩༩༢།༡།༣༠
༧་      ༡༩༩༨།༡༢།༢           ༡༩༩༨།༡༢།༥
༨་      ༢༠༠༤།༡།༤            ༢༠༠༤།༡།༨ 

༡༥༽  ཨ་རྱི་ནྱིའུ་ཡྗོག་ཏུ་བཅའ་སྗོད་འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་ཁྗོངས་རྣམས་
ནས་ཨྗོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་གཞྱིས་མྱི་སེར་སྐྱ་མྱི་མང་ལ་
རྗོགས་དངུལ་གནང་བའྱི་ཐྗོ་གཞུང་གཤམ་གསལ།

༡། གཞྱིས་མྱི འྱི ་ཤེས་ཡོན་རས་གསོའྱི་སྨན་དོད་དང་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི ་རུྒྱན་
གྲོན་ཆེད་དུ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས ༢༠༠༡ བར་སྒརོ་ ༡༣,༣༩,༤༧༣་
༠༠ རོགས་རམ་བུང་།

༢།  ཉམ་ཐག་ཕུགས་གསོ་ཁང་གྱི ་དངུལ་ཁང་བུན་འཇལ་ཆེད་དུ་ཕྱི ་ལོ 
༢༠༠༢ ནས ༢༠༠༣ བར་ཁོན་བསྡམོས་རོགས་དངུལ་སྒརོ ༢,༦༣,༡༠༦་
༠༠ གནང་སོན་བུང་།

༣།  ས་གནས་སྨན་བླ་སྨན་ཁང་གྱི ་བླ་ོབཟང་བསན་འཛྱི ན་གྱིས་སྨན་གྲོན་ཆེད་
དུ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས ༢༠༠༤ བར་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༢༤,༤༥༥་
༠༠ གནང་སོན་བུང་ཡོད།

༤།  ཉམ་ཐག་ཕུགས་གསོ་ཁང་གྱིས་དངུལ་ཁང་ད་ུབུན་འཇལ་རོགས་དངུལ་
མ་ལྡང་བར་ཁ་གསབ་ཆེད་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས ༢༠༠༤ བར་རོགས་
དངུལ་སྒརོ་ ༢༥,༨༤༣་༠༠ གནང་སོན་བུང་ཡོད།
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༥།  ས་གནས་ལྷ་མོ་ཚོགས་པར་འཁབ་ཆས་གསར་བཟོ་ཡྱི ་ཆེད་དུ་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༣ ནས ༢༠༠༤ བར་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ གནང་
སོན་བུང་འདུག 

༦།  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས ༢༠༠༤ བར་ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ལ་
ཞལ་འདབེས་སམ་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༡༠,༠༠༠་༠༠ གནང་སོན་བུང་
ཡོད།  

༧།  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས ༢༠༠༤ བར་ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ལ་
ཞལ་འདབེས་སྒརོ་ ༡༠,༠༠༠་༠༠ གནང་སོན་བུང་ཡོད།  

༨།  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༥ བར་ས་གནས་གསུང་ཆོས་གོ་སྒྱིག་ཚོཊ་
ཆུང་གྱིས་ྋདཔལ་ས་སྐྱ་བདག་ཁྱི ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གདན་འདྲནེ་གོ་
སྒྱིག་ཞུ་སླད་ཞལ་འདབེས་སྒརོ་ ༢,༠༠,༠༠༠་༠༠ གནང་སོན་བུང་།

༩།  གཞྱིས་གྲོང་ ༥ དང་ ༣ པའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཐུང་ཆུ་འདྲནེ་གཏངོ་
བེད་སླད་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས ༢༠༠༧ བར་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ 
༢,༡༠,༨༠༩་༠༠ གནང་སོན་བུང་འདུག 

༡༠།  གཞྱིས་གྲོང་ ༥ པའྱི་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི ་འཕར་མའྱི་གུན་གསབ་རོགས་རམ་
གྱི ་ཆེད་དུ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས ༢༠༠༨ བར་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ 
༡,༠༩,༧༥༨་༥༥ གནང་སོན་བུང་བ་བཅས་ཕོགས་བསྡམོས་རོགས་
དངུལ་སྒརོ་ ༢༢,༡༣,༤༤༤་༥༥ བུང་ཡོད་འདུག 

༡༦༽  ས་གནས་བྗོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ།

༡།  མཉམ་འབལེ་ཚུགས་ལོ་དང་ཚོགས་མྱི འྱི་གྲངས།
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 ཨོ་རྱི ་ས་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་བོད་མྱི འྱི ་མཉམ་འབེལ་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་ནྱི་
ཕྱི ་ལོ་༡༩༦༢ ལོར་དབེ་སེྐྱལ་ཨང་། (Regd. No. 40/80) ཐོག་དབུ་
འཛུགས་བས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཨོ་རྱི ་ས་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་བོད་མྱི འྱི ་
མཉམ་འབེལ་འདྱི་ཉྱིད་ཀང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་དེབ་སེྐྱལ་ཨང་། 
(Regd. No. J.No.1366) ཐོག་བཙུགས་འདུག ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲར་
ཐོག་མར་མྱི ་གྲངས་ ༡༧༡ ཡོད་ལ། ད་ལྟའང་མྱི ་གྲངས་ ༡༧༡ ཡྱི ན། 
མཉམ་འབལེ་ལ་ཐོག་མའྱི་མྱི ་གྲངས་ ༡༨༣༦ ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་
དུས་སུ་མྱི ་གྲངས་ ༢༥༢༩ ལྷག་ཡོད།

༢།  མཉམ་འབལེ་བཙུགས་པའྱི་དམྱི གས་ཡུལ། 

 ཕྱི ་ནས་དགོས་མཁོའྱི ་དངོས་པོ་ཉོ་སུྒབ་བེད་དགོས་རྱི གས་སྡེབ་ཚོང་
བེད་མཁན་ཚོང་ཁང་ཁག་ནས་ཉ་ོསུྒབ་བ་རུྒྱ་དང་། ཡང་ན་མཉམ་
འབལེ་གྱིས་བཟོ་སུྐན་བེད་པ། དེ་མྱི ན་མཉམ་འབལེ་དང་བོད་རྱིགས་
སྐྱབས་བཅོལ་བར་དང་བླངས་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཚོགས་པ་ཁག་
དང་ཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས་བཟོ་སུྐན་བས་པའྱི ་དགོས་མཁོའྱི ་དངོས་
རྱི གས་ཚོགས་མྱི ་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་འོས་ཤྱི ང་འཚམས་པའྱི ་རྱི ན་གོང་
ཐོག་ཕྱིར་འཚོང་རུྒྱ། གཞན་ཡང་ཚོགས་མྱི ་ཞྱིང་པ་ཚོ་ནང་ཁུལ་དང་
ཡུལ་མྱི འྱི ་བར་འཆམས་མཐུན་ངང་འཚོ་ཐབས་དང་། གཅྱིག་ཕན་
གཅྱིག་གྲོགས་ཀྱི ་ཚུལ་དུ་གནས་ཐབས་སོགས་ལ་ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱབ་ས་ེ
སྤྱིའྱི ་གནས་སངས་དང་། ཚོང་ལས། སནོ་འབས་འདབེས་ལས་བཅས་
ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་བ་རུྒྱ། ཚོགས་མྱི ་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱི ་སནོ་འབས་
ཐོན་འབབ་མཉམ་འབེལ་གྱིས་སུྤས་ཉ་ོབས་ཏེ་གཞན་ལ་འཚོང་ཐབས་
བེད་རུྒྱ་སོགས་དམྱིགས་ཡུལ་མང་པ་ོཞྱིག་འགུྲབ་ཆེད་སེམས་ཁུར་ཆེར་
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བསེྐྱད་ཀྱིས་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ཕན་བད་ེབསུྐན་རུྒྱ་ད་ེཡྱི ན།

༣།  མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་དང་ལས་ཡུན་ལོ་ཚྱི གས།
ཨང་།    མཚན།         རྱིས་ལེན།   རྱིས་སོྤད། 
༡།   རྒྱལ་རོང་ནམ་སུང་། ༡༩༦༦།༥།༢༧   ༡༩༦༦།༦
༢།   ཆོས་མཛད་ཕུན་ཚོཊ་བཀྱིས།   ༡༩༦༦།༦     ༡༩༦༧།༡༢
༣།   བསན་འཛྱི ན་དབང་གྲགས།    ༡༩༦༨།༡     ༡༩༧༠།༡
༤།   བླ་ོགྲསོ་རྒྱལ་མཚན།      ༡༩༧༠།༢ ༡༩༧༥།༤།༣༠
༥།   བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ།        ༡༩༧༥།༥།༡    ༡༩༨༣།༤།༡
༦།   དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༨༣།༤།༢ ༡༩༨༤།༨།༩
༧།   ཚུལ་ཁྱིམས་བསན་འཛྱི ན།  ༡༩༨༤།༨།༡༠ ༡༩༨༨།༡༢།༡༨
༨།   པ་སངས་དནོ་གུྲབ།     ༡༩༨༨།༡༢།༡༩  ༡༩༩༡།༩།༡༣
༩།   བསོད་ནམས་བསན་འཛྱི ན།  ༡༩༩༡།༩།༡༤  ༡༩༩༥།༢།༧
༡༠།  ཐུབ་བསན་དབང་རྒྱལ།   ༡༩༩༥།༢།༨   ༡༩༩༨།༢།༦
༡༡།  ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༩༨།༢།༧   ༢༠༠༠།༨།༢༢
༡༢།  རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདསུ།    ༢༠༠༠།༨།༢༣   ༢༠༠༢།༥།༡༨
༡༣།  དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ།     ༢༠༠༢།༥།༡༩   ༢༠༠༥།༨།༡༥
༡༤།  ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན།      ༢༠༠༥།༨།༡༦   ༢༠༠༧།༤།༣༠
༡༥།  མདའ་ཟུར་བཀ་ཤྱིས་ཉྱི་མ།   ༢༠༠༧།༥།༧   ༢༠༠༧།༨།༤
༡༦།   ཚེ་རྱིང་དབངས་འཛོམས།   ༢༠༠༧།༨།༥   ལས་ཐོག་པ།

༤།  མཉམ་འབལེ་དུྲང་ཆེ་ཡྱི ་མཚན་དང་ལས་ཡུན་ལོ་ཚྱི གས། 
ཨང་།   མཚན།       རྱིས་ལེན།   རྱིས་སོྤད།   
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༡།  ཤ་མོ། རྒྱ་གར་བ།      ༡༩༦༦།༥།༢༧  ༡༩༦༧།༨།༡༠
༢།   བམས་པ་ཆོས་འབོར།   ༡༩༦༧།༨།༡༡  ༡༩༦༧།༡༡།༩
༣།   ཡེ་ཤེས་བསོད་ནམས།   ༡༩༦༧།༡༡།༡༠ ༡༩༦༩།༡།༢
༤།   ཆོས་འཕལེ་བསོད་ནམས།  ༡༩༦༩།༡།༣  ༡༩༧༠།༥
༥།   མད་ོསྔགས་བསན་འཛྱི ན།  ༡༩༧༠།༥    ༡༩༧༤།༡
༦།   བླ་ོབཟང་ཐར་འདདོ།      ༡༩༧༤།༡   ༡༩༧༦།༨
༧།   ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་།        ༡༩༧༦།༨   ༡༩༨༡།༩
༨། ཚེ་བརྟན་རྣམ་རྒྱལ།    ༡༩༨༡།༩  ༡༩༨༥།༤ 
༩། བསོད་ནམས་དཔལ་འབོར། ༡༩༨༥།༤   ༡༩༩༠།༥
༡༠། ར་ོརེ་རྣམ་རྒྱལ།  ༡༩༩༠།༥    ༡༩༩༢།༡༠
༡༡། ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་་། ༡༩༩༢།༡༠    ༡༩༩༧།༧
༡༢། ནརོ་བུ་བཀ་ཤྱིས། ༡༩༩༧།༧     ༡༩༩༨།༤ 
༡༣། ལེགས་དགེ་ར་ོརེ། ༡༩༩༨།༤།༢༥  ༡༩༩༩།༧།༢
༡༤། བསོད་ནམས། ༡༩༩༩།༧།༣  ༢༠༠༢།༡།༡༡
༡༥། ཐུབ་བསན་བསན་དར། ༢༠༠༢།༡།༡༢  ༢༠༠༤།༥།༢༧
༡༦། ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན། ལས་ཚབ། ༢༠༠༤།༥།༢༨  ༢༠༠༤།༦།༣༠ 
༡༧། ཚེ་རྱིང་ཕུན་ཚོགས། ༢༠༠༤།༧།༡  ལས་ཐོག་པ།

༥།  མཉམ་འབལེ་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲའྱི་གནས་སངས།

 བོད་མྱི འྱི ་མཉམ་འབེལ་ལག་ཤེས་རུམ་བཟོ་སྡ་ེཚན་དུ་ལས་གཞྱི ་རྣམ་
གྲངས་གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་གདན་འཐག་ལས་ཀྱི ་ལས་
གཞྱི ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོ་ནས་འགོ་འཛུགས་བས་པ་དང་། དངོས་པ་ོ
གཞན་འཚོང་སུྒར་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོ་ཙམ་ལ་འགོ་འཛུགས་བས་པ། 
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གཟྱིམ་སྤསོ་བཟ་ོསུྐན་གྱི ་ལས་གཞྱི ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་འགོ་འཛུགས་
བས་པ་ཡྱི ན།

 གོང་གསལ་ཐོན་སེྐྱད་བུང་བའྱི་དངོས་རྱིགས་ནྱི་རང་རང་ས་གནས་སུ་
འཚོང་སུྒར་བེད་བཞྱིན་པ་ལས་ཁོམ་ར་གཞན་དུ་འཚོང་སུྒར་བེད་ཐུབ་
ཀྱི ་མེད། གཞན་ཡང་བོད་མྱི འྱི ་མཉམ་འབེལ་དང་ལག་ཤེས་རུམ་
འཐག་བཟོ་གྭྲ་དབེ་སེྐྱལ་བས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཀང་། ད་བར་དུ་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་གྱིས་ཚོགས་མྱི ་སུ་ལའང་ཁེ་ཕན་རོགས་རམ་གནང་བ་གང་
ཡང་བུང་མེད།། །།



མན་སྤར་ཕན་བདྦེ་གིང་གཞིས་ཆགས་

ཀི་ལྷོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽ གཞྱིས་ཆགས་འགྗོ་འཛུགས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ། 

དེ་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་མ་རེ་ཡ་སྤར་དེ་ཤྱི ་མངའ་ཁོངས་ཨམ་སྦྱི་ཀ་སུྤར་གྲོང་
ཁེར་ནས་མལ་ལེ་ ༣༠ ཙམ་གྱི ་སར་མན་སྤར་ཞེས་བ་བའྱི་ཉ་ེའཁོར་ནགས་
གསེབ་ཅྱིག་ཏུ་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་གནས་གཞུང་གཉྱིས་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་
བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཆེད་ས་ཆ་དམྱི གས་འཛུགས་གནང་བ་ལྟར། གྲ་སྒྱིག་
མགོགས་པ་ོཡོང་ཆེད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཕྱི ་འབལེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་
ཞབས་སྱི ་རྱི་ (M.S. Sethi) ཞེས་པར་དམྱིཊ་བསལ་ལས་འགན་གནང་ཞྱིང་། 
ཁོང་དང་མཉམ་ད་ུརང་ཕོགས་ཀྱི ་ལྟ་སྐརོ་ལ་འགྲོ་མཁན་ཞྱིག་ཆེད་གཉརེ་དགོས་
ལུགས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་འཛྱི ན་ངག་དབང་
ཆོས་བཟང་ལགས་ཆེད་གཏངོ་གནང་ས།ེ ས་གནས་ (Collector) བཅས་ལ་ལྟ་
སྐརོ་གནང་བའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་། ས་གནས་གཞུང་ནས་ས་ཆ་གནང་རུྒྱའྱི ་
དགོངས་བཞེས་ཐོབ་ལུགས་སོགས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དང་། དབུས་གཞུང་ནས་
ཀང་ས་གནས་དརེ་བདོ་མྱི ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་དགོངས་གཞྱི ་ཡོད་པར་
བརྟནེ། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་གཏན་ཁེལ་གནང་ཞྱིང་། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཆར་
གཞྱིར་བཀའ་མོལ་གནང་ས་ེམྱི ་གྲངས་ ༡༤༠༠ ས་གནས་དརེ་འཇོག་རུྒྱ་དང་། 
དགོས་དངུལ་སྒརོ་ ༣༡,༣༢,༢༠༠་༠༠ གནང་རུྒྱ་བཅས་ཀྱི ་འཆར་གཞྱིར། ཕྱི ་
ལོ་ ༡༩༦༣།༣།༡༧ ཉྱིན་དངོས་སུ་ཆོག་མཆན་སྩལ་ཡོད། ད་ེལྟར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ 
ལོར་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་མྱི ་རྣམས་སྔ་རེས་རྱིམ་འབོར་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི ་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞྱི ་ཐ་མ་ ༡༩༧༢ ལོར་མཇུག་བསྒྱིལ་ཡོད། གཞྱིས་
ཆགས་འདྱི་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་གྱི ་མངའ་སྡ་ེ (མད་ེཡ་པྲ་ད་ེཤྱི ) ཡྱི ་ཁོངས་ཡྱི ན་
ཡང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་མངའ་སྡ་ེད་ེམངའ་སྡ་ེགཉྱིས་སུ་དབེ་བར་བརྟནེ་ད་
ཆ་ (ཆ་ཏྱིས་སྒར། Chattisgarh) མངའ་སྡའེྱི ་ཁོངས་སུ་གནས་ཡོད། གཞྱིས་
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ཆགས་འདྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཐོག་མར་ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་ ༣༨༧༨ ཙམ་
གནང་ཡོད་འདུག་ཀང་། རང་རེས་བདག་སོྐྱང་ཡག་པོ་བེད་མ་ཐུབ་པར་རྱིམ་
བཞྱིན་ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་མྱི ས་ཧམ་བཟུང་བས་ཏེ་ད་ཆ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༢༡༤༥ 
ཙམ་ཡོད་པ་གཞྱིས་སྒར་བདུན་དུ་བགོས་ཏེ་ཁོན་བསྡོམས་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ 
༣༡༦ ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི ་འཚོ་རྟནེ་གཙོ་བ་ོཞྱིང་ལས་དང་ཚོང་ལས་གཉྱིས་ཡྱི ན། 
གཞྱིས་ཆགས་འདྱི ་ལུང་ཁུག་ཏུ་ཆགས་པར་བརྟེན་འགུྲལ་བཞུད་སོགས་ཀྱི ་
མཐུན་རེྐན་ཇྱི ་བཞྱིན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད། ཆགས་ཡུལ་བབ་ས་རྒྱ་མཚོའྱི་
ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་ ༣༥༠༠ དང་། ཆར་ཚད་སེན་ཀྱི་མྱི ་ཀར ༡༨༠ དང་། 
ཚ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ ༤༡ དང་གྲང་ཚད་དམའ་ཤོས་ ༡ བར་ཡྱི ན།

༢༽  གཞྱིས་གསར་འཛུགས་སྐབས་ས་ཆ་ཁྗོད་སྗོམས་བཟྗོས་པ།

མན་སྤར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ དང་ ༡༩༦༤ 
ལོའྱི་ནང་ཤྱི ང་ནགས་གཅོད་འབགེ་དང་། ཤྱི ང་ར་སྔགོ་འདནོ། ས་ཞྱིང་གསར་
སྦལོ་གྱིས་རྣང་མ་དང་མུ་ཁ་བཟོ་བ། འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོ། ཁོན་པ་འདུྲ་བ་
སོགས་ཀྱི ་ལས་ཀ་བས་པར་མ་ཟད། ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༡༤༠༧ ནས་ ༦༥༡ ཙམ་
འཕུྲལ་འཁོར་གྱིས་འདབེས་ལས་བས་པ་དང་། ད་ེའཕྲསོ་རྣམས་མྱི ་རང་གྱི ་ངལ་
རོལ་ལ་བརྟནེ་ནས་ལོ་ངོ་གསུམ་འདེབས་ལས་བས། སྐབས་དེར་ཤྱི ང་སྡངོ་རེ་
བཅད་པ་ལ་གླ་སྒརོ་གཅྱིག་དང་པད་ལྔ་བཅུ་རེ་གནང་འདུག དེའྱི ་རེས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་གཞྱིས་མྱི ་སྡདོ་ཡུལ་སུྨག་ཁང་གོ་སྒྱིག་གནང་ས་ེཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༥ ནས་ 
༡༩༧༢ ལོ་བར་སུྨག་ཁང་ནང་བསྡད་ནས་འཚོ་བ་བསྐྱལ་བ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤ 
ལོར་ྋགོང་ས་མཆོག་མན་སྤར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་མ་གནང་གོང་
གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་ལྔ་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱིས་བགོ་འགྲེམ་གནང་འདུག
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༣༽  གཞྱིས་ཆགས་སུ་སེབས་སྟངས་དང་། སྐབས་སྗོ་སྗོའྱི་མྱི་གངས། 

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཐོག་མར་མྱི ་འབརོ་ ༣༥༠༠ ནས་ ༤༠༠༠ བར་འཇོག་
རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི ་ཡོད་ཀང་ས་བབ་སོྐྱ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཆ་ཚང་འབོར་ཐུབ་མེད། 
འདྱི་གར་སླབེས་པའྱི་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཆེ་བ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ས་ཤོར་
ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་ཁོངས་འབུམ་ལ་བསན་འཛྱི ན་
སྒང་གཡས་གཡོན་དུ་འཕྲལ་སེལ་ལམ་བཟོའྱི་ལས་ཀ་བས་ཏ་ེསྡདོ་མཁན་རྣམས་
ཡྱི ན་ཞྱིང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉྱིས་བར་དམག་འཁུག་
བུང་བར་བརྟནེ་དེའྱི ་ལོ་དཀྱིལ་ཙམ་ནས་མན་སྤར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོར་བ་
ཡྱི ན་འདགུ ད་ེཡང་འབུམ་ལ་དང་། འབའ་སུྤངས། ཅམ་པ། ལྭ་ར་ཎ་སྱི ་སོགས་
བརུྒྱད་ད་ེའགོ་འཛྱི ན་མྱི ་འགུར་ར་ོརེ་དང་། ཡང་འགོ་འཛྱི ན་ཕུན་ཚོགས་དབང་
འདུས་དང་། ཕུན་ཚོགས་བཀ་ཤྱི ས་སོགས་མཉམ་དུ་སྔ་ཕྱིར་མྱི ་གྲངས་ཁོན་
བསྡམོས་ ༢༠༨༠ ལྷག་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོ་འབོར་ཡོད་འདུག ཟླ་ཤས་ཀྱི ་རེས་
སུ་གོང་ཁོངས་ནས་ཀུ་ལུ་དང་། ཀང་རའྱི་ལམ་བཟོར་མྱི ་གྲངས་ ༦༩༦ དང་། 
ཨོ་རྱི ་ས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མྱི ་གྲངས་ ༥༤༨ བཅས་བཏང་བའྱི་འཕྲསོ་མྱི ་གྲངས་ 
༨༣༦ ཡོད་པ་འདྱི་རྣམས་ཐོག་མའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ར་འཛུགས་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་
རྱིམ་བཞྱིན་རང་འཚོ་ཐུབ་པ་བུང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་
སླབོ་ཕུྲག་དང་ལས་བེད་དྭང་ཟུར་བཅས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མྱི ང་ཐོའྱི་མ་དབེ་ནང་
གསལ་མྱི ་གྲངས་ ༡༨༡༠ ཡོད་འདུག

༤༽  རྗོགས་རམ་འྗོག་གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་སྟངས། 

མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་རོགས་
རམ་གཙོ་འགན་བཞེས་འོག ཡེ་ཤུའྱི་ཚོགས་པ་ (Catholic Relieve Service, 
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CRS) ཞེས་པས་རོགས་རམ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་གནང་འདུག

 ར་བ་མྱི ་ལྔ་རེ་ཁྱིམ་ཚང་རེར་རྱིས་ཏེ་སྡདོ་སྒར་གསུམ་དུ་བགོས་ཤྱི ང་། 
ད་ེཡང་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་བེད་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༠༡ དང་། འབགོ་ལས་བེད་
མཁན་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༠༣ བཅས་ཁོན་བསྡམོས་ཁྱིམ་ཚང་ ༣༠༤ ཡོད་འདུག 
གཞྱིས་སྒར་དང་པ་ོ ༼རུ་པ་ཁར༽ ལ་སྡདོ་ཁང་ཕྱི ་རྱིག་སུྙག་སྒམ་ལ་ས་དང་། 
རྩྭ ། ལྕྱི་བ་བསེས་པའྱི་འདག་ཞལ་དང་། ཁང་ཐོག་རྫ་གཡམ་བཀབ་པ། ནང་དུ་
ཀ་བ་དགུ་དང་། གདུང་མ་དུྲག ལྕམ་ཉརེ་གཉྱིས་ཅན། ཞེང་དཀུས་ལ་ཕྱི་ཊྱི ་གུྲ་
བཞྱི ་མ་ ༢༠ དང་། དཔངས་ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་ ༡༠།༨ བས་པར་ནང་ད་ུབཅད་བརྒྱབ་
ཏ་ེཁང་མྱི ག་གསུམ་ལ་སྒའེུ་ཁུང་དུྲག་དང་སྒ་ོབཞྱི ་ཡོད་པ། མཐའ་འཁོར་ད་ུཚལ་
ཞྱིང་དང་། བ་ཕུགས་སོགས་འཇུག་ས་རྒྱ་ཁོན་ཕྱི་ཊྱི ་གུྲ་བཞྱི ་མ་ ༦༠ ཅན་གྱི ་
ཁང་པ་གྲངས་ཁོན་བསྡམོས་ ༢༢༢ ལ་མ་དངུལ་སྒརོ་ ༣,༣༣,༠༠༠།༠༠ 
གནས་ཡོད། སྡདོ་སྒར་གཉྱིས་པ་ནྱི་ ༼ཀུ་ཏ་རེ་ཊྱི༽ ཞེས་པར་གཞྱིས་ཆགས་པ་
དང་། འབགོ་ལས་ཁྱིམ་ཚང་ ༦༣ ཡོད། ད་ེདག་གྱི ་ཁང་པའྱི་རུྒྱ་ཆ་ནྱི་གོང་
མཚུངས་ལྟར་ཡྱི ན་ལ། མ་གནས་ཁོན་བསྡམོས་སྒརོ་ ༡,༠༠,༨༠༠།༠༠ ཡྱི ན་
འདུག སྡདོ་སྒར་གསུམ་པ་ནྱི་སྡདོ་སྒར་དང་པོ་ནས་མལ་ལེ་དགུ་ཙམ་གྱི ་སར་
ཡོད་པའྱི་ ༼སར་སྦན་ར༽ ཞེས་པའྱི་ས་ཆར་ཆགས་ཡོད། དརེ་འབགོ་ལས་
ཁྱིམ་ཚང་ ༡༩ སྡདོ་ཁང་དང་། རྒྱ་ཁོན་སོགས་གོང་མཚུངས་ལྟར་ཡྱི ན་ཞྱིང་། 
ཁང་པ་རེར་མ་གནས་སྒརོ་ ༡༦༠༠ རེ་བརྱིས་ཏེ་བསྡམོས་སྒརོ་ ༣༠,༤༠༠།༠༠ 
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཆར་ཁོངས་ནས་བཏང་། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཞྱིང་འབགོ་ཁྱིམ་
ཚང་གྲངས་ ༢༤༡ ལ་ས་སྣུམ་གྱི ་བཞུ་མར་རེ་དང་ཆུ་སྣདོ་རེ། ཡང་འབགོ་ལས་
ཁྱིམ་ཚང་ ༦༣ ལ་ཁྱིམ་ཚང་གཉྱིས་རེར་ཆུ་སྣདོ་རེ་དང་། ཞྱིང་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ 
༢༠༡ ལ་ཐོང་གཤོལ་དང་། གཉའ་ཤྱི ང་། འཇོར་དང་འཇོར་བུ། ཁེམ། ས་རེ། 
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ཟོར་བ། ལྕགས་ཧྲངེ་། རོྨས་གླང་སོགས་དགོས་མཁོ་རོགས་རམ་གནང་བར་
བརྟེན་ཞྱིང་འབོག་ཐོན་སེྐྱད་ནང་ཞུགས་ཏེ་ཚང་མས་ངལ་བ་ཁད་བསད་ཀྱིས་
འབད་བརོན་ཆེན་བས་སབས་གཞྱིས་འདྱི་རྱིམ་པས་ཡར་རྒྱས་བུང་ཡོད།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་གཞྱིས་ཁང་ཨར་པའོྱི་ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་བས་
པ་ལྟར། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༨ ལོ་བར་བདོ་མྱི ་རང་ཁོངས་ནས་ཨར་ལས་བས་ཏེ་ལོ་
ལྔའྱི ་རྱི ང་ཁང་པ་ཚར་རྱི མ་རྱིས་སོྤད་རྱི མ་རྱིས་ལེན་གྱི ་འགན་དབང་ཆ་ཚང་
བདོ་མྱི ་རང་ཉྱིད་ནས་འཁུར་ཡོད།

༥༽ ཞྱིང་ས་སྗོགས་ཇྱི་ཡྗོད་དང་། སྐབས་དེའྱི་འཚོ་བ་སེྐྱལ་སྟངས། 

གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་ཁག་བགོ་བེད་སྐབས་གྲོང་སྡ་ེདུྲག་ཡོད། གྲོང་སྡ་ེསོ་སོའྱི་
ནང་མྱི ་ཚང་གཅྱིག་ལ་ཆ་སྙམོས་མྱི ་གྲངས་ལྔ་རེ་རྱིས་ཏ་ེཁང་སའྱི་ཚད་གཞྱི ་ལྟར་
བགོ་འགྲེམ་གནང་བ་དང་། ཡང་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེེར་མྱི ་གྲངས་ལྔ་རེར་བརྱིས་ཏེ་
ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༧ རེ་གནང་འདུག གྲོང་སྡ་ེགཉྱིས་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་རེའྱི་ས་ཞྱིང་
གྱི ་རྒྱ་ཁོན་ཉུང་བ་ཡོད།

 ཐོག་མར་རྒྱ་གར་སདོ་ཕོགས་ལམ་བཟོའྱི ་ཁོངས་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ 
དང་ ༡༩༦༤ ལོར་དཔནོ་ནམ་མཁའ་ར་ོརེ་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་བཅར་
ནས་མྱི ་མང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གཞྱིས་ཆགས་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་ཕོགས་
གཅྱིག་ཏུ་གཏངོ་ཐབས་ཡོང་བ་ཞེས་རང་གཞུང་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་བཅས་ལ་
རེ་བ་ཞུས་པར། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་མན་པ་ཌྱིར་འགྲོ་འདོད་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྲྱི་
གནང་བར་དརེ་འགྲོ་རུྒྱའྱི་མོས་མཐུན་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུས་དནོ། རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་བསུ་སེྐྱལ་རོགས་པ་གནང་ས་ེཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོར། སྐབས་དེར་དཔོན་ནམ་མཁའ་ར་ོརེར་ཡང་གཞྱིས་
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འགོའྱི ་གནས་རྱིམ་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་ཞུས་ཀང་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་གཞྱིས་
འགོ་གཉྱིས་ཡོང་ཐབས་མེད་ཅེས་བསྐ་ོགཞག་མ་བུང་། ད་ེནས་བཟུང་སྡདོ་སྒར་
གཉྱིས་པ་དེབ་སེྐྱལ་ཚོགས་པའྱི ་ངོ་བོར་རང་སོྐྱང་སྒྱིག་འཛུགས་ལྟ་བུར་ཟུར་དུ་
གནས་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོ་ཙམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ཁོངས་སུ་
ཟླ་བསྒྱིལ་བུང་ཡོད། འདྱིར་སྡདོ་སྒར་གཉྱིས་པའྱི ་སྐརོ་ལ་དཔྱད་པ་ཅུང་ཙམ་
ཞྱིག་ལས། དུས་ཚོད་ཐུང་དྲགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱི ག་ཆ་མང་པརོ་ལྟ་ཀླགོ་དང་
ངག་ཐོག་ལོ་རུྒྱས་རྱིགས་ཞྱིབ་འཚོལ་བེད་ཁོམ་མ་བུང་། ཡྱི ན་ནའང་། ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༦༨ ལོ་བར་གྱི ་བུང་རྱིམ་བསྡུ་
སྒྱིག་བས་པའྱི་ལོ་རུྒྱས་ལག་བྱིས་མ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ནང་སྱིད་ཀྱི ་
བཀའ་ཁབ་ལྟར་ས་གནས་ནས་ཕུལ་བའྱི་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི ་རུྒྱ་ཆའྱི་ཡྱི ག་ཆ་གཉྱིས་ཅུང་
མྱི ་མཐུན་པ་ཁག་གཉྱིས་བུང་བ་གཤམ་དུ་བཀོད་པ་འདྱི་ལ་ལོ་རུྒྱས་སྨྲ་བ་རྣམས་
ཀྱིས་གཟུ་བའོྱི ་བླསོ་དཔྱད་གནང་རོགས།།

 དེ་ཡང་ལོ་རུྒྱས་ལག་བྱིས་མ་ལས། ཡང་སྐབས་འདྱིར་རུྒྱས་བབ་ཀྱི ་
གནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་སྙན་བསྙལེ་གསོ་ལྟ་བུར་ཞུ་རུྒྱ་ནྱི། སྡདོ་སྒར་གཉྱིས་པ་འདྱི་
བཞྱིན་རང་གཞུང་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི ་བཀོད་ཁབ་འོག་སྤྱི ་མཚུངས་མེད་པར་
ལོགས་གེས་ཀྱི ་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་སྡདོ་ཀྱི ་ཡོད་ཅྱིང་། འོན་ཀང་འདྱི་ནྱི་བརྒྱ་དཔནོ་
ནམ་མཁའ་ར་ོརེ་དང་། དའེྱི ་རེས་འབང་མྱི ་རེ་ཟུང་གྱི ་བེད་ལས་ཤྱིག་ལས། མྱི ་
མང་བྱིངས་ཀྱི ་སོྐྱན་གནད་ནམ་ཡང་མྱི ན་པ་ང་ཚོས་གསལ་པ་ོཤེས་རྟགོས་ཡོད། 
ཅེས་བཀོད་ཡོད་འདུག

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཕུལ་བའྱི་ལོ་རུྒྱས་རུྒྱ་ཆ་ལས། ང་ཚོ་ལ་རེ་ཞྱིག་
ཡར་ཚོགས་བར་དང་མར་བར་ཁབ་ཀང་གནང་གྱི ་མེད། ད་ེའདྲའྱི་སྐབས་ཤྱི ག་
ལ་ང་ཚོ་ཐེ་ལྭན་ཕགོས་བཟའ་ཡྱི ན་ཚོད་ཀྱི ་འཆལ་གཏམ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད། དའེྱི་
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རེས་བཀའ་བླནོ་དབང་འདུས་ར་ོརེ་ཕེབས་ནས་མྱི ་མང་རྒྱས་འཛོམས་ཐོག་སྡདོ་
སྒར་གཉྱིས་པ་འདྱི་བདོ་གཞུང་གྱི ་སྐྱབས་འོག་ཏུ་སུང་བརྱི ་ཞུ་ཡྱི ་མེད་ན། ཕོགས་
འགལ་བར་ངོས་འཛྱི ན་བ་རུྒྱ་ཡྱི ན་ལུགས་དང་ཐེ་ལྭན་གྱི ་དངུལ་དངོས་བཟའ་ཡྱི ་
ཡོད་ཚོད། མདོར་ན་ལམ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི ་དབེ་འབེད་ཀྱིས་བཀའ་སླབོ་
མང་པ་ོགནང་བར་བརྟནེ། གཞྱིས་མྱི ་བརྒྱ་སྐརོ་ཙམ་འཕྲལ་དུ་སྡདོ་སྒར་གཉྱིས་
པ་ནས་ཐོན་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁོ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་སྡདོ་སྒར་དུྲག་པར་གནས་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་ཡྱི ན། གཞྱིས་འགོ་ངག་དབང་ཆོས་བཟང་སྐབས་ང་ཚོས་ཆུ་བཞྱི ་སྒང་དུྲག་
དུས་དྲན་གྱི ་མཛད་སྒ་ོབསྡུས་བསྡུས་ཤྱི ག་ཚོགས་སྐབས། དར་ཆ་མེད་པས་གླྱིང་
གེ་སར་གྱི ་བ་དན་བསེྒངས་ཏེ་བསང་གསོལ་བས། སྐབས་དརེ་སྐུ་ངོ་ངག་དབང་
ཆོས་བཟང་གྱིས་སྡ ོད་སྒར་གཉྱིས་པར་དེ་རྱི ང་དར་ཆ་ཁ་ཆྱི ལ་ཆྱི ལ་བསླངས་
འདུག་ཟེར་བ་ཐེ་ལྭན་གྱི ་རྒྱལ་དར་ཡྱི ན་སྱིད་པས་ལྟསོ་ཤོག་གསུངས་པ་རེད་
ཅེས་པའྱི་བཤད་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་བུང་ཡོད་འདུག བ་དན་ངོ་ཤེས་ཡོད་ཚོད་ཀྱིས་
དེ་རེས་གླེང་སླངོ་མ་བུང་། ྋགོང་ས་མཆོག་འདྱིར་ཆྱི བས་བསུྒར་ཐེངས་དུྲག་
ཙམ་བསྐྱངས་པའྱི་མཛད་རྱིམ་དང་པ་ོདང་། གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་བཅས་ཀྱི ་ནང་
ང་ཚོ་འཁོད་མེད་པ་རེད། བཀའ་བླནོ་དབང་འདུས་ར་ོརེ་གཙོས་གཞུང་ཞབས་
ལས་བེད་འགས་ཉསེ་མེད་སོྐྱན་འཛུགས་ཕོགས་རེས་དབེ་འབེད་ཀྱི ་བེད་བབས་
ལ་བརྟནེ་ ༡༩༩༡ ལོ་བར་ང་ཚོ་ལོགས་སུ་བསྡད་ཅྱིང་། ལོགས་སུ་བསྡད་པའྱི་
དུས་ཡུན་དེ་ཡྱི ་རྱི ང་ལ་གཞུང་མང་གང་ལའང་དཀུག་སླངོ་གཏོར་བཤྱི ག་དང་
ཆབ་སྱིད་ལ་གནདོ་པའྱི་བ་སོྤད་ངན་པའྱི་རྱིགས་ར་ནས་སྤལེ་མེད། ཅེས་བཀོད་
ཡོད་འདུག 

 ྋསྤྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་མཛད་འཕྲྱིན་
ཕོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་ཤྱི ང་། དེ་བཞྱིན་གཞུང་འབངས་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་བཀའ་
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སླབོ་ལམ་སནོ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་བའྱི ་ཐུགས་རེ་ཡྱི ས་གཞུང་ཞབས་ལས་
བེད་གནས་བབ་ཀང་རྱིམ་པས་ཡ་རབས་བཟང་ཕོགས་སུ་ཕྱིན་ཅྱིང་། ཁོ་ཚོས་
ཀང་མུ་མཐུད་ལོགས་སུ་བསྡད་པ་འདྱི་ཆྱི ག་སྒྱིལ་གྱི ་གོང་བུ་ལ་གནདོ་པ་ལྟ་བུར་
སེམས་ཏ་ེཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་ྋསྐྱབས་མགོན་ཡྱི ད་བཞྱིན་ནརོ་བུ་འདྱིར་ཞབས་
སོར་བཀའ་དྲྱིན་སོྐྱང་སྐབས་སུ་དཔོན་ནམ་མཁའ་རོ་རེ་ཕ་བུས་གཟྱིམ་ཆུང་
མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏེ། ད་བར་གྱི ་སྐྱྱིད་སྡུག་ལོ་རུྒྱས་མཐའ་དག་ངག་ཐོག་དང་ཡྱི ག་
ཐོག་གཉྱིས་ནས་སྙན་སེང་ཞུས། དེ་ནྱི ་འདྱི་གའྱི ་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡམོས་སུ་
བཀོད་ད་ེགཞྱིས་འགོས་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དུ་བཀའ་བླནོ་
སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྱིས་ཀང་སྡོད་སྒར་གཉྱིས་པ་འདྱི ་ད་བར་ཟུར་དུ་
བསྡད་པ་ཁག་མེད་ལུགས། ད་ཆ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་གསུང་སྤྱི ་བོར་
འཆང་ཞྱིང་གཞུང་གྱི ་སྒྱིག་གཞྱིར་སུང་བརྱི ་བེད་པའྱི ་གནས་ཚུལ་འདྱི་ལ་ཚང་
མས་དགའ་བསུ་བེད་འོས་ཞེས་བཀའ་སླབོ་གནང་ཡོད། དེ་ནས་བཟུང་གཞྱིས་
སྒར་གཉྱིས་པ་དང་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ཆྱི ག་སྒྱིལ་དམ་པོར་གུར་པ་དང་ཁོ་
ཚོར་འབགོ་ལས་ཀྱི ་རོགས་རམ་གནང་ས་ེརྒྱ་སདོ་ཕོགས་མན་པ་ཌྱི ་དང་སྱིམ་ལ་
བརུྒྱད་ནས་དང་པ་ོལུག་བཞྱི ་བརྒྱ་ཉསོ་ནས་འདྱིར་སྤད་ཡོད། ཕན་ཐོགས་བུང་
ན་མུ་མཐུད་ཉ་ོའཆར་གནང་ཞྱིང་། ད་དུང་དུད་འགྲོ་འཚོ་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་ཡྱི ན་
ཞེས་སར་སྤན་ཇ་དང་། ཀེ་ས་ར། ཀུ་ད་རྱི ་ཌྱི ་སོགས་ཐག་རྱིང་པ་ོསའྱི་མཐའ་
མཚམས་སུ་རོ་དང་རོ་ཟེགས་མ་མང་བའྱི ་ས་ཁོན་རྒྱ་ཆེ་བ་གནང་ཡོད་ཀང་། 
སནོ་འབས་འདབེས་ལས་བེད་སའྱི་ཞྱིང་ས་ཐོབ་མེད། ཕྱིས་སུ་ལུག་བཞྱི ་བརྒྱ་ད་ེ
གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་དང་ས་ཆུ་མ་འཕྲདོ་པས་ལོ་གཅྱིག་གྱི ་ནང་ཚུད་ཕལ་ཆེར་
ཤྱི ་ནས་ཤ་ལྤགས་ཙམ་ལའང་ལྟ་ས་མེད་པ་བུང་སོང་། དེ་ནས་མུ་མཐུད་ལུག་
ཉསོ་མེད་ཅྱིང་ཞྱིང་ལས་སོ་ནམ་ཉམས་མོང་མེད་སབས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་ཀྱི ་
བསམ་བླ་ོསུ་ལའང་མེད། འབགོ་ལས་དུད་འགྲོ་འཚོ་གཉརེ་བ་རུྒྱ་ཡང་མ་བུང་
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བ་དང་། ཚོང་ལས་ཁེ་ཕན་ཅན་དང་འགུྲལ་བསོྐྱད་བད་ེབའྱི་ས་ཆའང་མྱི ན་པས། 
མ་འོངས་འཚོ་བའྱི ་མདུན་ལམ་གང་ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་མ་ཟད། ས་
གནས་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་ཀང་ཉ་དང་འབུ་སྱིན་ཟ་མཁན་གདོལ་པའྱི ་རྱི གས་སུ་
མཐོང་ས།ེ མྱི ་རབས་རེས་མ་ལ་མྱི ག་དཔ་ེའདྱི་ལྟ་བུ་མྱི ་འབུང་བའྱི་ངེས་པ་མེད་
པས། ས་གནས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་གནས་སྤ་ོཨེ་ཐུབ་ཀྱི ་བསམ་བླ་ོཚང་མར་གཅྱིག་
མཚུངས་འཁོར། འབུག་ཡུལ་ནས་ས་ཆ་ཡག་པོ་ཞྱིག་འཐོབ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་
ཐོབ་ཡོད་ཀང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འགྲོ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་བ་དང་། 
འཕྲལ་དུ་འབུག་ཡུལ་ནས་བོད་མྱི ར་ཐུབ་ཚོད་དང་དཀའ་ངལ་སོྤད་ཀྱི ་ཡོད་པ་
ཐོས་པས། ཕྱིར་བསོྐྱད་བ་རུྒྱའྱི་བསམ་བླ་ོབརོ་ཏེ་ས་གནས་འདྱིར་གཞྱིས་ཆགས་
སྡདོ་རུྒྱར་གཏན་ཁེལ་བས། དའེྱི་སྐབས་སྔནོ་གྱི ་དདུ་འགྲོ་འཚོ་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་བདག་
བཟུང་མ་ཐོབ་པས་ས་ཁོན་ཕལ་ཆེར་ས་གནས་གྲོང་གསེབ་པ་ལ་ཤོར་ཡོད། སླར་
ཡང་ས་ཞྱིང་བགོ་སོྤད་གནང་ཚེ་སྡདོ་སྒར་གཉྱིས་པའྱི ་མྱི ་རེར་སྱི ་ཌྱི ་མྱི ལ་ ༨༣ 
ལས་མ་ཐོབ་པས་ས་སྐལ་ཆུང་བ་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་
རྟནེ་ཞྱིང་ལས་ལ་བསུྒར་རུྒྱའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འབས་དང་། སན་མ། ཞོག་
ཁོག་སོགས་དང་། དེ་དག་འདེབས་སའྱི་ས་ཁོན་སོགས་ཁྱིམ་ཚང་ལ་བགོ་སོྤད་
གནང་ཞྱིང་རྱིམ་བཞྱིན་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཁོངས་སུ་འཚོ་བ་སེྐྱལ་བཞྱིན་ཡོད།

༦༽  ས་ཆའྱི་སྐྗོར་ཡུལ་མྱི་དང་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ།

ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་ཐོག་མའྱི་དམྱི གས་
ཡུལ་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་མྱི ་འབརོ་ཆེ་གྲས་ཀྱི ་ཁོངས་ཡྱི ན་འདུག སྐབས་
དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི ར་གཞྱིས་ཆགས་ཁོན་ཡོངས་གསར་རྒྱག་ཆེད་
ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་ ༣༨༧༨ གནང་ཡོད་ཚོད་འདུག་ཀང་། དེའྱི ་སྐབས་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི ་ཆགས་བབས་ཞན་པའྱི་ཁར་འགུྲལ་བཞུད་བད་ེབ་ོམེད་པ་དང་། འཚོ་
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བའྱི ་གནས་སངས་སོྐྱ་པོ་ཡྱི ན་པ་སོགས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི ་དབང་གྱིས་
བོད་མྱི ་མང་པོ་ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྤ་ོབས་པ་དང་། ས་གནས་སུ་ཡོད་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོྱི ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མ་ཐུབ་པས་ ༡༩༦༩ ལོར་
ས་ཆའྱི་སྐརོ་ཡུལ་མྱི ་དང་མཉམ་དཀའ་ངལ་བུང་འདགུ སྐབས་དརེ་ད་ལྟའྱི་གྲོང་
གསེབ་ (Sabnadhar) ཞེས་པའྱི་གཡས་གཡོན་ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ཁོན་བསྡམོས་ 
༡༧༣༣ ཡུལ་མྱི ས་བཙན་བཟུང་བས་ནས་ད་བར་ད་ེམུར་གནས་འདུག ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༧༠ ལོ་ཡས་མས་སུ་གཞྱིས་འགོ་ངག་དབང་ཆོས་བཟང་གྱིས་བདོ་མྱི འྱི་ས་ཆ་
རྒྱ་གར་གྱིས་བཙན་བཟུང་བས་པའྱི ་སྐ ོར་ས་གནས་རོྫང་དཔོན་སོགས་ལ་ཞུ་
གཏུགས་ལན་མང་བས་པས། གྲོང་སྡ་ེལྔ་པ་དང་། གྲོང་སྡ་ེབདུན་པའྱི་ཉ་ེའགྲམ་
ནས་ཤྱི ང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བདག་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་ 
༢༢༤ གུན་གསབ་ལྟ་བུར་བཞེས་ཐུབ་པ་བུང་འདུག

༧༽  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་གྱི་བྱུང་རྱིམ། 

ཨང་།    མཚན།      རྱིས་ལེན།   རྱིས་སོྤད། 
༡།    པདྨ་དབང་འདསུ།    ༡༩༦༣།༤།༡༥   ༡༩༦༥།༥།༦
༢།    ར་ོརེ།         ༡༩༦༥།༥།༧   ༡༩༦༦།༨།༣༠
༣།   ངག་དབང་ཆོས་བཟང་།  ༡༩༦༦།༩།༡   ༡༩༧༡།༧།༡༤
༤།  དབང་འདསུ་རྒྱལ་པ།ོ   ༡༩༧༡།༧།༡༥   ༡༩༧༢།༣།༡༥
༥།   བསོད་ནམས་དབང་ཕུག ༡༩༧༢།༣།༡༦   ༡༩༧༥།༨།༡
༦།   བླ་ོགྲསོ་རྒྱལ་མཚན།   ༡༩༧༥།༨།༢   ༡༩༨༣།༨།༩
༧།   ནརོ་བུ་དནོ་འགུྲབ།   ༡༩༨༣།༨།༡༠  ༡༩༨༧།༥།༡༥
༨།   དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་།   ༡༩༨༧།༥།༣༠  ༡༩༩༠།༤།༢༣
༩།   བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ།   ༡༩༩༠།༤།༢༤  ༡༩༩༢།༩།༣༠
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༡༠།  རྱིགས་དགའ་ར་ོརེ།     ༡༩༩༢།༠།༠    ༡༩༩༨།༤།༣༠
༡༡།   དབང་འདསུ་ཚེ་རྱིང་།  ༡༩༩༨།༥།༡   ༢༠༠༣།༤།༢༠
༡༢།  འཆྱི ་མེད་རྱིག་འཛྱི ན།  ༢༠༠༣།༤།༢༢   ༢༠༠༥།༡།༡༠
༡༣།  སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་།   ༢༠༠༥།༡།༡༡   ༢༠༠༧།༢།༢༣
༡༤།   བླ་ོབཟང་ཆོས་འབོར།  ༢༠༠༧།༢།༢༤  ༢༠༠༩།༦།༢༥
༡༥། ཀརྨ་དགྲ་འདལུ། ༢༠༠༩།༦།༢༦ ལས་ཐོག

༨༽  གྗོང་ས་མཆྗོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་ལྗོ་ཁམས། 

ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༧ དང་ ༡༩༧༤ གཉྱིས་ལ་ཐེངས་དང་པ་ོདང་། གཉྱིས་པ་
ཞབས་སོར་བཀོད་ཡོད། འོན་ཀང་། ཟླ་ཚེས་ལ་གསལ་ཁ་མྱི ་འདུག ཡང་ཕྱི ་
ལོ་ ༡༩༨༨།༡།༩ ནས་ ༡༢ བར་ཐེངས་གསུམ་པ་དང་། ༡༩༩༢།༡།༢༣ ནས་ 
༢༦ བར་ཐེངས་བཞྱི ་པ། ༡༩༩༩།༧།༡༨ ནས་ ༢༠ བར་ཐེངས་ལྔ་པ། 
༢༠༠༤།༡།༡༤ ནས་ ༡༧ བར་ཐེངས་དུྲག་པ་བཅས་ཀྱི ་ཞབས་སོར་བཀོད་ཡོད་
འདུག

༩༽ ཕྱི་ནང་གྱི་གནད་ཡྗོད་མྱི་སྣ་ཁག་ཕེབས་པའྱི་ལྗོ་ཚིགས། 

༡།  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་ཀ་ལུ་རྱི ན་པ་ོཆེས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབལེ་
ཐོག་ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད་འདུག

༢།  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢།༦།༥ ཉྱིན་མངའ་སྡ་ེ ༼ཆ་ཏྱིས་སྒར། Chattisgarh༽ 
སྱིད་འཛྱི ན་མཆོག རང་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཕོགས་ལས་རྣམ་
རྒྱལ་གྱི ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི ་མངའ་བདག་དབུ་བརྙེས་ནས་མྱི ་ལོ་ 
༣༦༠ འཁོར་བས་དུས་དྲན་སུང་རྱི ་གཟབ་རྒྱས་གནང་སྐབས་མངའ་སྡ་ེ
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སྱིད་འཛྱི ན་ (Denesh Nandan Sai) མཆོག་གཞྱིས་གྲོང་དང་པའོྱི ་
འཐུང་ཆུའྱི་སྒ་ོའབེད་དུ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། 

༣།  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢།༩ ནང་འཁོན་རྱིགས་བསན་པའྱི་གསལ་བེད་དཔལ་ས་
སྐྱ་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཞབས་སོར་འཁོད་འདུག

༤།  ཕྱི ་ལོ ༢༠༠༣།༣།༡༤ ཉྱིན་ཨ་དབངས་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་མྱི ་མང་
ཡོངས་ལ་མཆྱི ན་ཚད་ནད་གཞྱིའྱི་བརྟག་དཔྱད་དང་། སྔནོ་འགོག་སྨན་
ཁབ་བཅས་ཀྱི ་རོགས་རམ་གནང་ཆེད་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆེད་ཕེབས་
ཀྱིས་ལས་གཞྱི ་གང་ལེགས་བུང་འདུག 

༥།  ༢༠༠༣།༩།༢༧ ཉྱིན་མངའ་སྡའེྱི ་རྒྱལ་ས་ར་ཡྱི ་སུྤར་ནས་མན་སྤར་བར་
སྣུམ་འཁོར་འགྲན་བསྡུར་གོ་སྒྱིག་སྐབས། མངའ་སྡ་ེསྱིད་འཛྱི ན་ (K. M. 
Seth) མཆོག་དང་། མངའ་སྡ་ེབླནོ་ཆེན་ (Ajit Jogi) རྣམ་གཉྱིས་
ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་ཡོད།

༦།  ༢༠༠༤།༤།༢༡ ཉྱིན་སྦྱིས་རམ་སུྤར་རྒྱ་གཞུང་སྨན་ཁང་གྱི ་སྨན་པ་མཁས་
དབང་ (Dr. Arvind Kumar) རོྫང་དཔནོ་མཆོག་གྱིས་ཇྱི ་ལྟར་བཀའ་
ཕབ་པ་བཞྱིན་འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་མྱི ག་དང་། རྣ་བ་སོགས་ལ་
རྱི ན་མེད་ཀྱི ་བརྟག་དཔྱད་གནང་བར་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༧།  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་མངའ་སྡའེྱི ་སྱིད་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་ (Dr. Raman 
Singh) གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་གནང་མཛད་ཡོད། 

༨།  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧།༣།༨ ཉྱིན་མངའ་སྡའེྱི ་སྱིད་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་ (S.L. 
Narsimhan) མཆོག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་ནས་ཡུལ་མྱི ་དང་སྐྱབས་
བཅོལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གནང་།
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༡༠༽ ལས་གཞྱི་ཁག་དང་འགྗོ་གྗོན་སུས་བཏང་སྐྗོར། 

རས་གཅོང་མགོན་མེད་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་རས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་
འགོ་འཛུགས་བས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་རས་འཁོགས་གྲངས་ ༢༥ ཡོད་པ་འདྱི་དག་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་གྱིས་འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན། ད་ེདག་
གྱི ་རུྒྱན་གྲོན་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཨ་མ་ལེྭ་ཀར་དང་ཨ་ཨེམ་གཉྱིས་ཡྱི ན།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོ་ནས་བཟུང་པདྨའྱི་ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་གནང་ས།ེ 
བར་ལྡྱིང་ལས་མེད་གཞོན་སེྐྱས་སོྦང་བརར་ཐོན་པ་གྲངས་ ༣༩ དང་ལས་མེད་
ཁག་ལ་འཚོ་རྟནེ་སེྐྱད་ཆུང་བུན་དངུལ་བསྡམོས་སྒརོ་ ༡༩༠༠༠༠༠།༠༠ གནང་
ཡོད་པ་དེ་དག་གྱི ་རུྒྱ་གྲོན་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤ བར་
གནང་ཡོད།

༡༡༽  སྟྗོན་ཉེས་དང་། ཆུ་ལྗོག་གྱི་གནྗོད་སྐྱྗོན།

མན་སྤར་ཕན་བད་ེགླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༧ དང་ ༡༩༦༨ ལོའྱི་
ནང་སནོ་ཐོག་ལ་འབུའྱི་གནདོ་འཚེ་བུང་ནས་ཆ་ཚང་ར་མེད་དུ་ཕྱིན་འདུག ཕྱི ་
ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་ྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གཞྱིས་ཆགས་
སུ་ཞབས་སོར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས་སྐབས། སྐུ་ངལ་འཛེམ་མེད་ཐོག་ཞྱིང་ཁ་རེ་
རེའྱི ་སངེ་རབ་གནས་སྐྱབས་འཇུུག་གནང་ནས་བཟུང་ད་བར་ཞྱིང་ཁར་འབུའྱི ་
འཚེ་བ་ར་བ་ནས་བུང་མོང་མེད། དའེྱི ་རེས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོའྱི་ནང་ཞོག་ཁོག་
ལ་སནོ་ཉསེ་བུང་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེན་པ་ོའཕྲད་
འདུག་ཀང་། ར་བའྱི ་ས་གནས་འདྱིར་ཆར་ཆུའྱི ་དཀའ་ངལ་མ་བུང་ཚེ་སནོ་
འབས་འདབེས་ལས་གང་བས་ཀང་འབས་བུ་མྱི ་ཐོན་པའྱི་གནས་སངས་མྱི ་འདགུ 
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༡༢༽  ཡུལ་མྱི་དང་འཁྲུག་རྗོད་བྱུང་སྐྗོར། 

ར་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མར་ཡུལ་མྱི ་དང་བདོ་མྱི འྱི་དབར་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་
ཡོང་མུས་ཡྱི ན་ཡང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོ་ནང་ཡུལ་མྱི ་དང་གཞྱིས་མྱི འྱི ་བར་
འཁུག་རོད་ཆེ་གྲས་ཤྱི ག་བུང་། རུྒྱ་རེྐན་གཙོ་བོ་ནྱི་བོད་མྱི ་རེ་ཟུང་གྱིས་བ་གླང་
བསད་པ་ཡུལ་མྱི ས་མཐོང་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་དར་ཆ་དམར་པ་ོའཁེར་མཁན་
གྲས་མང་པོ་གཞྱིས་སྒར་ནང་ཡོང་ནས་ངོ་རོལ་བས་ཏེ་བོད་མྱི འྱི ་ཁང་པ་མེར་
སེག་གཏོང་རུྒྱའྱི ་སྡྱིགས་ར་བསྐུལ་བའྱི ་གནས་ཚུལ་བུང་ཡོད། སྐབས་དེར་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་གྲོང་ཁེར་གྱི ་རོྫང་དཔནོ་དང་། སྐརོ་སུང་ལས་ཁུངས་ལ་
སྙན་སེང་ཞུས་སབས་གནས་ཚུལ་སྡུག་པ་ོརང་བུང་མེད། 

དེའྱི ་རེས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦།༧ ནང་རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་
བཞྱིན་པའྱི་སྨན་ཁང་ཞྱིག་གྲོང་སྡ་ེདང་པོའྱི ་ནང་ཆགས་ཡོད་པ་དེའྱི ་ཉ་ེའགྲམ་དུ་
གྲོང་སྡ་ེདང་པོའྱི ་སྤྱི ་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་ཆེད་རྨང་གཞྱི ་ཆ་ཚང་བཏྱིངས་ཟྱིན་
པའྱི་རེས་སུ་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ཐོག་རོད་རྙོག་བུང་སྐབས་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ས་
སྨན་ཁང་གྱི ་རྒྱབ་རོགས་སུ་ལངས་ཏེ་མཇུག་སོྐྱང་བེད་མ་བཅུག་པར་བཀའ་
འགོག་བས་འདུག

༡༣༽  སེྐྱ་ལྡན་སྗོ་ནམ་བྱུང་རྱིམ། 

མན་སྤར་ཕན་བད་ེགླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོའྱི་ནང་ཀོ་ས་པྱི་རོཊ་
ཚོགས་ ༼ཨྱི ་ཊ་ལྱི ་ Italy༽ ནས་ཞྱིང་པ་གྲངས་ ༥༠ ལ་སོལ་རུྒྱན་སོ་ནམ་
གྱི ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་རོགས་རམ་གནང་ས་ེད་བར་འགྲོ་མུས་ཡྱི ན། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧ 
ནས་ ༢༠༠༨ ལོའྱི་ནང་གྲོང་སྡ་ེལྔ་པས་སེྐྱ་ལྡན་སོལ་རུྒྱན་དངོས་སུ་ལག་བསར་
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བས་པ་དང་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན། འདྱི་ལོར་བསྐྱར་དུ་ཞྱིང་པ་
དུད་ཚང་གསུམ་ནས་རང་མོས་ཀྱིས་སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི ་ལས་
གཞྱིའྱི་ནང་ཞུགས་ཡོད། སོལ་རུྒྱན་ཞྱིང་པ་གྲངས་ ༢༣ བཅས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ 
༡༩༨ ཙམ་འདབེས་ལས་བེད་ཀྱིན་ཡོད།

༡༤༽  གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག 

༡།  རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་།

  བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི ་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་འདྱི ་ནྱི ་ཕྱི ་ལོ ་ 
༡༩༧༢།༨ ནང་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག དེའྱི ་སྐབས་དཔྱ་ཁལ་གྱི ་
དངུལ་བརྒྱ་དཔོན་རྣམ་པས་བསྡུ་རུབ་བས་ཏེ་སྤྱི ་མྱི ་གསུམ་གྱིས་འགན་
འཁུར་གནང་ཞྱིང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢ ནས་ ༡༩༧༤ ལོ་བར་ཆ་ཕྲངེ་ངག་
དབང་ལགས་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་། དའེྱི ་རེས་སུ་ཆོལ་
ཁའྱི ་ཡོང་ཁུངས་ནས་མྱི ་འགྲོ་འོས་འདེམས་ལམ་ནས་གནང་། རང་
དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༡༡ དང་ ༡༢ པའྱི་
སྐབས་འོས་བསྡུའྱི ་སྒྱི ག་གཞྱི ་དགོངས་དོན་ལྟར་མ་བུང་སབས་བར་
མཚམས་བཞག ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སྐྱར་འདམེས་ཀྱིས་ས་གནས་རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱི ན།

༢།  རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ། 

  ས་གནས་རྱི ག་གཞུང་ཚོགས་པ་འདྱི་ནྱི ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་འགོ་
འཛུགས་བེད་ཐུབ་པ་བུང་བ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་བདོ་ཀྱི ་ཞོ་སནོ་
དང་པོ་ར་ས་རུ་དབུ་འཛུགས་གནང་བར་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཐུབ་པ་
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བུང་ཡོད། ད་བར་ཞོ་སནོ་ལ་རྟག་བཅར་ཞུ་མུས་ཡྱི ན། ད་ེདང་ཆབས་
ཅྱིག་ས་གནས་སུ་ཕྱི ་རྒྱལ་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་ལ་གཟྱིཊ་འབུལ་དང་། 
དུས་ཆེན་ཁག་དང་བདོ་ཀྱི ་ལོ་གསར་བཅས་སུ་མང་ཚོགས་ལ་གཟྱིགས་
འབུལ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། འཁབ་གཞུང་ཆོས་རྒྱལ་དཀོན་མཆོག་
འབངས་དང་། བ་མགྲྱིན་སྔནོ་ཟླ་བ། རྒྱལ་པ་ོགོ་ཆ་བཅས་ཁག་གསུམ་
ཞོ་སནོ་སྐབས་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ དང་ 
༢༠༠༤ ལོར་སླབོ་གྭྲ་ཁག་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་འཁབ་སནོ་བེད་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ་འདྱིས་རང་
རེའྱི ་བོད་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ལྷ་ཆོས་རྱི ག་གཞུང་ཁག་མྱི ་ཉམས་
གོང་འཕལེ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་གང་ཐུབ་བེད་མུས་ཡྱི ན།

༣།  བུད་མེད་ཚོགས་པ། 

  མན་ སྤར་ཕན་བདེ ་ གླྱི ང ་བོད ་ཀྱི ་ བུད ་ མེད ་ ཚོགས་པ ་འདྱི ་ཕྱི ་ ལོ ་ 
༡༩༨༥།༢།༢༩ ཉྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནརོ་བུ་དནོ་གུྲབ་ལགས་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་སླབོ་གྭྲའྱི ་ཉལ་ཁང་གྱི ་ཚོགས་ཁང་དུ་སླབོ་དགེ་བཀ་ཤྱི ས་
སོྒལ་མ་ཚོགས་གཙོར་མང་མོས་འོས་འདེམས་ཐོག་རུྒྱན་ལས་བདུན་
དང་ཚོགས་མྱི ་ ༡༥༧ བཅས་ཚང་འཛོམས་གནང་ས་ེས་གནས་བུད་
མེད་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙེས། ད་ེནས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ཚོགས་གཙོ་
རྱིམ་པས་གསར་འདམེས་གནང་མུས་ཐོག་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སྐབས་
བརྒྱད་པ་ཡྱི ན། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཡྱི ན་པ་དང་མན་སྤར་
ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༢ སོང་ཡོད། 

   ད་བར་ཚོགས་གཙོ་དང་རུྒྱན་ལས་རྱིམ་པས་གཙོ་ཆེན་ྋགོང་ས་
མཆོག་གྱི ་སྔ་ཕྱིའྱི ་བཀའ་སློབ་སྙྱིང་བཅངས་ཀྱིས་བོད་མྱི འྱི ་ར་དོན་ལ་
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ཞབས་འདགེས་གང་ཐུབ་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག ནད་པ་བདག་མེད་ལ་བལྟ་
སོྐྱང་། རས་གསོ་ཁང་གྱི ་རས་འཁོཊ་རྣམས་ཀྱི ་འཕྲདོ་བསནེ་བལྟ་སོྐྱང་། 
དུས་ཆེན་ཁག་དང་སྐུ་མགྲོན་གཟྱིགས་སྐོར་ཕེབས་སྐབས་བཅས་སུ་
འཛྱི ན་སོྐྱང་ལ་རམ་འདེགས་ཀྱིས་སྣེ་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་སོགས་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་
ཞབས་ཞུ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༢༠༠ 
ཙམ་ཡོད།

༤།  ཆུ་བཞྱི ་སྒང་དུྲག

  མད་ོཁམས་ཆུ་བཞྱི ་སྒང་དུྲག་ནྱི་ ༡༩༦༦།༦།༡༦ ཉྱིན་དངོས་སུ་ཚུགས་
པ་དང་། རུྒྱན་ལས་སོགས་དངོས་སུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་། དམྱི གས་
ཡུལ་ནྱི ་དབུས་སྤྱི ་ཁབ་དང་མདོ་ཁམས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི ་
ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བདོ་གངས་ཅན་པ་ཚང་མ་གོང་བུ་ཆྱི ག་སྒྱིལ་གྱི ་
རང་བཙན་གཙང་མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་འཛུགས་སུྐན་བེད་རུྒྱའྱི་དམྱི གས་
ཡུལ་ལ་ད་བར་འགུར་བ་མེད། ༡༩༦༦ ནས་ ༡༩༧༤ བར་སྐབས་དང་
པོ་དང་། གཉྱིས་པ། གསུམ་པ་སོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་ཆ་ཕྲེང་ངག་
དབང་ལགས་ཀྱིས་གནང་བ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤ ནས་ ༡༩༨༠ བར་
སྐབས་བཞྱི ་པ་དང་། ལྔ་པ་གཉྱིས་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྨར་ཁམས་འཕྲྱིན་
ལས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་། ༡༩༨༠ ནས་ ༡༩༨༣ བར་ཚོགས་གཙོ་
བླ་ོབཟང་ཆོས་གྲགས་དང་། ༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༩ བར་ཚོགས་གཙོ་
སྨར་ཁམས་འཕྲྱིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་དང་། ༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༢ བར་
ཚོགས་གཙོ་རྒྱ་སནོ་སངས་རྒྱས་བསན་འཛྱི ན། ༡༩༩༢ ནས་ ༢༠༠༣ 
བར་སྐབས་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཅྱིག་པ། བཅུ་གཉྱིས་པ། བཅུ་གསུམ་
པ་བཅས་ལ་ཚོགས་གཙོ་རྱི ་བོ་བཀ་ཤྱི ས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། 
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༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༦ བར་སྐབས་བཅུ་བཞྱི ་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཧརོ་རྟ་
མགྲྱིན་ཚེ་རྱིང་ནང་ཆེན་དང་། ༢༠༠༦ ནས་གོང་ས་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིས་
ལས་འགན་འཁུར་བཞྱིན་ཡོད།

༥།  གཞོན་ན་ུཚོགས་པ།

  མན་སྤར་ས་གནས་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ་འདྱི་ནྱི་དབུས་བདོ་ཀྱི ་གཞོན་ནའུྱི་
སྤྱི ་ཁབ་ཁང་དང་སྤྱི ་མཚུངས་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢།༡༠།༧ ཉྱིན་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་གཙོ་བ་ོགུར་པའྱི་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མྱི ན་པའྱི་
འགན་འཛྱི ན་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་གཞྱི ་དགོན་དྭགས་པོ་བཤད་སུྒབ་གླྱིང་
དུ་དབུ་བརྙེས་པའྱི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་བས་ཤྱི ང་། ད་ཆ་དབུ་བརྙེས་
ནས་མྱི ་ལོ་ཧྲྱིལ་བོ ༣༧ སོང་ཞྱིང་། ད་ལྟ་ས་གནས་གཞོན་ན་ུསྐབས་
བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ལས་འཁུར་བེད་བཞྱིན་པ་དང་ས་གནས་སུ་ཚོགས་མྱི ་
གྲངས་ ༩༠ ཙམ་ཡོད། ས་གནས་རུྒྱན་ལས་ལོ་གསུམ་རེ་ནས་འཕོ་
བཞྱིན་པ་དང་། དབུས་སྤྱི ་ཁབ་ཀྱི ་གཏན་འབེབས་ལས་འགུལ་རྣམས་
སུང་བརྱི ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ལོ་ལྟར་བདོ་ཟླ་བཞྱི ་པའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་ཉྱིན་
ས་གནས་གཞོན་ནུས་འགོ་ཁྱིད་འོག་མྱི ་མང་ཡོངས་ཀྱིས་སྐུ་ཕྱྭ འྱི ་ཆེད་
ཉྱིན་འཁོངས་ཞབས་རྱིམ་གསོག་སུྒབ་དང་། ད་ེཉྱིན་མྱི ་མང་ཡོངས་ལ་
གསོལ་ཇ་ཞལ་ལག་འདགེས་འབུལ་བེད་ཀྱི ་ཡོད། ལོ་ལྟར་ཉྱིན་དརེ་ས་
གནས་རུྒྱན་ལས་གཉྱིས་གནས་མཆོག་ལྭར་ཎའྱི་ཆུ་མོ་གངྒ་རུ་ཉ་ཚེ་ཐར་
གཏོང་ཆེད་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི ་ར་དོན་དང་སྤྱི ་
ཚོགས་ཞབས་ཞུ། དབུས་ཀྱི ་བཀོད་ཁབ་བཅས་ལ་ལྷདོ་གཡེང་མེད་པར་
ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།
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༡༥༽  ས་གནས་དགྗོན་སེ་ཁག་གྱི་བྱུང་རྱིམ།

༡།  དྭགས་པ་ོབཤད་སུྒབ་གླྱིང་།

 དགོན་པ་འདྱི ་མྱི ་མང་ཡོངས་ཀྱི ས་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ 
༡༩༦༥།༡༡།༢༥ ཉྱིན་གཞྱིས་དགོན་གྱི ་ངོ་བོར་གསར་བཞེངས་ལེགས་
འགུྲབ་བུང་། སྐབས་དརེ་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ ༣༠ རེས་མོས་
ངང་འཚོགས་གནང་མཛད་འདུག དའེྱི ་རེས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་བཀའ་འབེལ་ལྟར་དྭགས་པོ་
བཤད་སུྒབ་གླྱིང་འབུམ་སྡ་ེལ་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་མན་སྤར་ཕན་
བད་ེགླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གནས་སྤ་ོགནང་།

 སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་གྲངས་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ལ་ས་ཁང་ཐོབ་སྐལ་
དམྱི གས་བསལ་སྩལ་བ་ལྟར་དྭགས་པོ་རྱི ན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཏེ་དགེ་འདུན་
པ་རྣམས་ཀྱི ་བཞུགས་གནས་སོགས་གསར་རྒྱག་གནང་ཞྱིང་། ད་ལྟའྱི ་
ཆར་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ ༡༤༡ ཡོད། དྭགས་པོ་རྱི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ནས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི ་རུ་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་གནང་ས།ེ ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༥།༥།༡༡ ཉྱིན་ལེགས་འགུྲབ་བུང་འདུག དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་
བརྒྱ་དང་བཞྱི ་བཅུ་ཞེ་གཅྱིག་ཁོངས་སུ་བདོ་རྱིཊ་གྲངས་ཉརེ་དུྲག་དང་། 
པྱི་ཏྱི་བ་གསུམ། ལ་དྭགས་པ་དགུ། མོན་པ་བརྒྱད་ཅུ། འབུག་པ་གཅྱིག 
བལ་བ་ོབཅོ་ལྔ་། གཞན་མྱི ་རྱིགས་བདུན་བཅས་ཡོད། 

༢།  ཀརྨ་དར་རྒྱས་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་།

 ཀརྨ་དར་རྒྱས་གླྱིང་གྱི ་བླ་གྭྲ་རྣམས་ ༡༩༦༥ ལོར་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་
འབོར་སངས་དང་། འབོར་དུས་སོགས་སྡདོ་སྒར་གཉྱིས་པ་དང་གཅྱིག་
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མཚུངས་ཡྱི ན་ལ། དང་པ་ོའབོར་སྐབས་སྡདོ་གནས་གུར་ནང་ཡྱི ན། ད་ེ
ནས་སུྨག་ཁང་དང་། ད་ེནས་རྱིམ་གྱིས་སྡདོ་ཁང་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་ཡོད། 
ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་མཚོ་པདྨའྱི་རྱི ་རེར་སུྒབ་སྡ་ེཞྱིག་ཚུགས་པ་
དེ་རེས་སུ་གནས་སྤོ་བས་ཏེ་གཞྱི ས་དགོན་དང་ཅུང་ཟད་རྱི ང་བའྱི ་
ནགས་སུ་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་གུར་ནང་དུ་ཐུན་མཚམས་ལ་བཞུགས། དའེྱི ་
རེས་མཆོད་ཁང་དང་བཞུགས་ཤག་ཐབས་ཆག་ཅྱིག་གསར་རྒྱག་གུྲབ་
ནས་སྔར་སོལ་དབར་གནས་དང་། གསོ་སོྦང་རང་ལུགས་རུྒྱད་སྡའེྱི ་
ཕག་ལེན་ཁག་དུས་ཐོག་སོ་སོར་ཚོགས་ཐུབ་པ་གནང་། སྐབས་དེར་
དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༤༣ ཙམ་ཡོད། ད་ེརེས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་
ཀྱིས་བལ་ཡུལ་དང་། འབུག རྒྱ་གར་སོགས་སུ་སླངོ་མོ་གནང་ས་ེཞལ་
འདབེས་ཀྱི ་དངུལ་གང་མང་བུང་བ་དང་། གཞྱིས་གྲོང་གྱི ་སེར་སྐྱ་ཐུན་
མོང་གྱིས་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་བས་ཏེ་ ༡༩༧༨ ལོར་གྭྲ་ཤག་དང་
ལྷ་ཁང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟནེ་བཅས་གསར་བཞེངས་གནང་། གཞན་
ཡང་ར་ོརེ་གདན་དང་། བལ་ཡུལ་སོགས་སུའང་དགོན་ལག་ཕག་བཏབ་
ཡོད་པ། དེ་དག་གྱི ་ལོ་རུྒྱས་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕོགས་བསྡུ་
གནང་གྱི ་ཡོད་པས་འདྱིར་རྒྱས་པ་མ་སོྤས། ད་ལྟའྱི ་ཆར་བླ་གྭྲ་དགེ་
འདུན་ནང་བོད་རྱི གས་གྲངས་ཉེར་བརྒྱད་དང་། བཙུན་མ་གྲངས་
གཉྱིས། ཧྱི ་མ་ལ་ཡའྱི ་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་བཞྱི ་བཅུ་ཞེ་དུྲག་བཅས་ཁོན་
བསྡམོས་གྲངས་བདུན་ཅུ་དནོ་དུྲག་ཡོད།

༣།  དཔལ་ཡུལ་བད་ེཆེན་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་།

 དེ་ཡང་སྐྱབས་རེ་གུྲབ་དབང་པད་ནོར་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མན་སྤར་
ཕན་བདེ་གླྱིང་གྱི ་གཞྱིས་མྱི ་ཡོངས་ཞུ་མགྲྱིན་གཅྱིག་གྱིས་རེ་བ་ཞུས་པ་
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ལྟར། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ས་ཞྱིང་ཕུལ་བ་དའེྱི ་ཐོག་
དགོན་པ་གསར་བཞེངས་ལེགས་འགུྲབ་བུང་ཞྱིང་། ད་ལྟའྱི ་ཆར་དགེ་
འདུན་བདོ་རྱིགས་གསར་འབོར་གསུམ་དང་། བལ་ཡུལ་ཤར་པ་དང་
མོན་རྟ་དབང་བཅས་ནས་བཅུ་གསུམ། འབུག་པ་གཅྱིག་བཅས་ཁོན་
བསྡམོས་གྲངས་བཅུ་བདུན་ཙམ་ཡོད།

༤།  ཐུབ་བསན་དར་རྒྱས་གླྱིང་།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༥ དང་ ༡༩༦༦ ལོའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱིས་འགོ་ཨ་ལོ་ཆོས་
མཛད་ཀྱིས་དགོན་ཆུང་ཞྱིག་བཞེངས་ཏེ་རྱི ན་མེད་ཆོས་ཚོགས་ཚུགས་
ས་ཞྱིག་བུང་ཞྱིང་། དེར་ཆོས་ཞུགས་བེད་མཁན་རྣམས་ཚེ་མ་ཟྱིན་པ་
སོགས་ཀྱིས་རྱིམ་པས་མྱི ་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་བར་བརྟནེ་གཞྱིས་དགོན་འདྱི་
དྭགས་པོ་བཤད་སུྒབ་གླྱིང་ལ་རྱིས་འབུལ་ཞུས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༤ དང་ 
༡༩༩༥ ལོ་ནང་གཞྱིས་འགོ་རྱི ག་དགའ་ར་ོརེ་ལགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་
འོག་སྔར་ཡོད་ཀྱི ་དགོན་ཆུང་ད་ེཉྱིད་སླར་གསོ་གསར་རྒྱག་བས། རེས་
སུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཆྱི བས་བསུྒར་གནང་སྐབས་
དབུ་འབེད་དང་རབ་གནས་མཛད་པ་དང་། དགོན་མྱི ང་ལ་ཐུབ་བསན་
དར་རྒྱས་གླྱིང་ཞེས་གསོལ་གནང་མཛད། ད་ལྟ་དགེ་འདུན་མང་ཉུང་ལ་
མ་ལྟསོ་པར་མུ་མཐུད་རུྒྱན་འཛྱི ན་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༥།  ཐུབ་བསན་ཆོས་གླྱིང་། 

 ཐུབ་བསན་ཆོས་གླྱིང་ནྱི་གཞྱིས་གྲོང་དུྲག་པར་ཆགས་ཡོད། སྦྱིན་བདག་
གཙོ་བ་ོནྱི་ལྕམ་སྐུ་ལེྭ་གར་ཡྱི ན། ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་བརུྒྱད་
ད་ེཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་དབུ་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་
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བུང་ཡོད། དརེ་དཀོར་གཉརེ་གཅྱིག་ལས་གཞན་གྭྲ་རུྒྱན་མེད། ད་ེནྱི་
གྲོང་སྡའེྱི ་མྱི ་མང་གྱི ་སྔ་དགོང་ཕག་འཚལ་སྐརོ་སོྦང་དང་མཆོད་འབུལ་
ཞུ་ཡུལ་གྱི ་བསྱི་གནས་ལྟ་བུ་ཡྱི ན།

༦།  རྒྱ་སནོ་བཀའ་རྙྱིང་སུྒབ་སྡ་ེགླྱིང་། 

 དེ་ཡང་ཀརྨ་འགུར་མེད་བསོད་ནམས་རྱི ན་པོ་ཆེར་དགོན་པ་ཞྱིག་ཕག་
འདབེས་གནང་རུྒྱའྱི་ཐུགས་མོས་ཡོད་པ་ལྟར་གཞྱིས་གྲོང་གསུམ་པའྱི་མྱི ་
མང་གྱིས་ས་ཆ་ཕུལ་བ་དའེྱི ་ཐོག་དགོན་པ་ཕག་འདབེས་གནང་བ་དང་། 
ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་སུྒབ་
སྡ་ེའདྱི་སྒ་ོའབེད་རྟནེ་འབལེ་གནང་འདུག དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་བལ་
བོད་ས་མཚམས་ཀྱི ་བོད་ཕུྲག་གྲངས་ཉརེ་གཅྱིག་ཙམ་སླབེས་ཡོད་པ་དེ་
དག་ལ་སྔནོ་འགྲོའྱི ་སླབོ་སོྦང་དང་འཚོ་བའྱི ་མཐུན་རེྐན་གང་ཐུབ་སུྐན་
བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།

༡༦༽  སྗོབ་གྲྭའྱི་བྱུང་རྱིམ། 

ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་བདོ་མྱི འྱི ་སྐྱབས་བཅོལ་སླབོ་གྭྲ་ཞེས་པ་ཞྱིག་
བཙུགས་པ། ད་ེཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་སྐབས་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༡༥ དང་དགེ་
རན་གྲངས་ ༦ ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་ M.P མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་འཛྱི ན་
ཁང་གྲངས་ ༥ གསར་རྒྱག་གནང་། ད་ེདུས་སླབོ་ཕུྲག ༦༠ དང་དགེ་རན་
གྲངས་ ༦ ཡོད། སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༨ པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་
དབུས་བོད་སླ ོབ་འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱིས་འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་བཞྱི ན་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༨༨ ནས་ ༡༩༨༩ ལོ་ནང་ཁང་མྱི ག་ ༦ དང་། ༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༠ ལོ་
ནང་གསང་སོྤད་གཉྱིས་བཅས་གསར་རྒྱག་གནང་བ་དང་། དེ་རེས་དུས་ཀྱི ་
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དགོས་མཁོ་ལ་གཟྱིགས་ཏེ་བཟོ་བཅོས་སམ་བསྐྱར་གསོ་གང་མང་གནང་ཡོད། 
ད་སྐབས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ བར་ལ་སླབོ་ཕུྲག་ ༩༧ དང་དགེ་
རན་འོས་སོྦང་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་དགེ་རན་ ༡༢ དང་། དགེ་རན་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ལས་
བེད་ ༥ བཅས་ཁོན་བསྡམོས་གྲངས་ ༡༧ ཡོད། སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་རེད་ཐང་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་དང་། ཨང་རྱིས་དང་ཚན་རྱིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་། དཔ་ེམཛོད་ཁང་། 
གློག་ཀླད་ཁང་བཅས་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་གང་ལེགས་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་
ཁོངས་ནས་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པའྱི་ཕ་ོམོ་གྲངས་ ༧༨ ཡོད་པ། མང་ཆེ་བ་སྤྱི ་སྒརེ་
གྱི ་ལས་དནོ་རང་སྐྱ་འཕརེ་བ་བེད་ཐུབ་མཁན་ཡྱི ན་འདུག

༡༧༽  སྨན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས།

༡།  ཐོག་མའྱི་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགུར།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ ནས་ ༡༩༦༤ ལོའྱི་ནང་ཐོག་མར་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་
སྨན་བཅོས་ཆེད་སྨན་ཁང་གུར་གྱི ་ནང་དབུ་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་། དེ་
རེས་ལྕགས་ཤོག་གྱི ་ཁང་པ་ཞྱིག་ནང་སྤ་ོབཤུག་གནང་། སྨན་རྱིན་རྣམས་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཆར་ཁོངས་ནས་བཏང་བ་དང་ས་གནས་གཞུང་
གྱིས་གཟྱིགས་རྟགོ་གནང་། རེས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་ཛ་དྲག་ཚོགས་པས་རོགས་
རམ་གནང་ས་ེཉལ་ཁྱི་ ༡༢ ཤོང་བའྱི་ས་ཕག་གྱི ་ཁང་པ་རྫ་ཐོག་ཅན་
གཅྱིག་དང་། གླ་ོནད་ཆེད་ཟུར་ད་ུཉལ་ཁྱི་ ༦ ཅན་གྱི ་ཁང་པ་གཅྱིག ཕུྲ་
གུ་སེྐྱ་ཁང་གསང་སོྤད་རང་འགྲྱིག་གཅྱིག གཞན་ཡང་བརྟག་དཔྱད་
ཁང་དང་། གཤག་བཅོས་ཆུང་རྱིགས་བེད་སའྱི་ཁང་བཅད། སྨན་སོྤད་
ཁང་། ཁུས་ཁང་གཅྱིག གསང་སོྤད་གཉྱིས། དོས་ཁང་བཅས་ཡུལ་
དུས་ཀྱི ་བབ་དང་མཐུན་པའྱི་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་རོགས་རམ་གནང་



316 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

ཡོད། སྐབས་དེར་ལས་བེད་ཀྱི ་སྡདོ་ཤག་ཁང་མྱི ག་བཞྱི ་དང་། སྨན་
ལས་པའྱི་སྡདོ་ཤག་ཁང་མྱི ག་གཉྱིས། གསང་ཆབ་དང་ཁག་ལུད་བརྟག་
དཔྱད་བེད་ཡུལ་ཁང་མྱིག་གཉྱིས་བཅས་ཡོད། སྐབས་དརེ་ལས་ཀ་བེད་
མཁན་སྨན་པ་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་བ་གཅྱིག་དང་། སྨན་སོྤད་དང་སྨན་ཁབ་
རྒྱག་མཁན་གཅྱིག ཁག་དང་གསང་ཆབ་བརྟག་དཔྱད་བེད་མཁན་
གཅྱིག བོད་རྱི གས་སྨན་གཡོག་གཅྱིག་དང་། སྐད་སུྒར་བུ་མོ་གཅྱིག 
གད་པ་རྒྱ་གར་བ་གཅྱིག་བཅས་ཡོད། ཉྱིན་རེ་ནད་པ་བཅུ་ནས་སུམ་
ཅུའྱི ་བར་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་གློ་ནད་ཅན་རེད། སྨན་ཁང་
འདྱིར་འཕྲལ་སེལ་གྱི ་གློ་སྨན་དང་གློ་ཁབ་ཙམ་ལས་མེད་སབས་ནད་པ་
ཚབས་ཆེན་རྣམས་རླངས་འཁོར་གླས་ཏེ་ར་ཡྱི ་སྒར་ཞེས་པའྱི་སྨན་ཁང་
དུ་བསྐྱལ་ནས་གླགོ་དཔར་བརྒྱབ་ཏ་ེབརྟག་དཔྱད་བེད་ཀྱི ་ཡོད། ཡྱི ན་ན་
ཡང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༣ ནང་ཛ་དྲག་ཚོགས་པའྱི་རོགས་རམ་གྱི ་
དུས་ཚོད་མཇུག་རོྫགས་ཤྱི ང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་
བཟུང་སུའྱི ་ཌན་རོགས་ཚོགས་ཤྱི ག་གྱིས་རོགས་རམ་འགན་བཞེས་
གནང་། ད་ཆ་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་བཞྱིན་
པ་ཡྱི ན།

༢།  བདོ་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་།  

 ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་མང་ཚོགས་ལ་འཕྲོད་
བསནེ་གྱི ་མཐུན་འགུར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། ནད་པ་
རྣམས་གཞྱིས་གྲོང་དང་པརོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་བསནེ་གཏུགས་
བེད་པར་འགྲོ་དགོས་ཀྱི ་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོའྱི་ནང་རང་གཞུང་
འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁང་གྱིས་ས་གནས་སུ་འཕྲོད་ལས་པ་ཞྱིག་བསྐསོ་ཏེ་
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སྡདོ་སྒར་གསུམ་པའྱི་ཁང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི ་ནང་མང་ཚོགས་ལ་སྨན་བཅོས་
བས་པ་དང་། ད་ེནས་རྱིམ་གྱིས་སྨན་ཞབས་འཕར་མ་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ས་ེཉྱིན་སླབོ་ཀྱི ་ཁང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི ་ནང་ལས་ཀ་བེད་འགོ་བཙུགས། 
ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་ག་
ས་གནས་སུ་ཁང་པ་ཆེ་ཆུང་དགུ་ཡོད་པའྱི ་སྨན་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་
དང་འཕྲོད་ལས་པ་འཕར་མ་གཉྱིས་བསྐ་ོགཏོང་གྱིས་སྨན་བཅོས་བས། 
ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ པར་འདྱི་ག་ས་གནས་སུ་སྨན་པ་བླ་ོགྲོས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་གཏངོ་གནང་མཛད་པ་དསེ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་དནོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་བ་དང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།

༣།  སྨན་རྱིས་ཁང་།

 སྨན་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་གསར་འཛུགས་
གནང་། སྨན་ཁང་གྱི ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་སྨན་བཅོས་ཁང་མྱི ག་གཉྱིས་
འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་གྱིས་མཐུན་འགུར་གནང་ཞྱིང་། སྨན་ལས་པ་རྣམས་
ཀྱི ་ལས་ཤག་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཁང་གླའྱི ་ཐོག་གནས་ཡོད། བོད་སྨན་གྱིས་
མྱི ་མང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པར་བརྟནེ། ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་གཙོས་བརྒྱ་དཔནོ་རྣམས་ཀྱིས་སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་
མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི ་དངུལ་ཁང་ཉ་ེའགྲམ་གྱི ་སྤྱི ་ས་ཕུལ་བ་ལྟར། ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་སྨན་ཁང་ལས་ཤག་དང་བཅས་པ་གསར་
རྒྱག་ལེགས་འགུྲབ་བུང་ཞྱིང་། ད་ལྟ་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་སྨན་པ་གཅྱིག་དང་། 
རྱིས་པ་གཅྱིག སྨན་སོྤད་པ་གཅྱིག གད་པ་གཅྱིག་བཅས་མྱི ་བཞྱི ་ཡོད། ཟླ་
རེར་ཆ་སྙམོས་ནད་པ་གྲངས་ ༣༥༥ ཙམ་དང་། ཉྱིན་རེར་ཆ་སྙམོས་ཀྱི ་
ནད་པ་ ༡༦ ཙམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་བེད་བཞྱིན་ཡོད་། 
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༡༨༽  མྱི་མང་མཉམ་འབེལ་བཟྗོ་གྲྭ།

༡།  ས་གནས་མྱི ་མང་མཉམ་འབལེ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་བཙུཊ་པ་དང་། 
ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༥།༡༢།༢༤ ཉྱིན་དབེ་སེྐྱལ་ཨང་ ༡༣༧༧ གྱི ་ཐོག་ཁྱིམས་
མཐུན་དབེ་སེྐྱལ་བས། རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༠ གསར་
འཛུགས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི ་སྐབས་
ཤས་བདག་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོད་ལ། ད་ལྟའྱི ་དུས་སུ་ཤས་
བདག་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༡༢༧༢ ལྷག་གྱིས་ལས་བརོན་བེད་མུས་ཡྱི ན།

༢།  མཉམ་འབལེ་གྱིས་སོན་ལུད་མཁོ་སུྒབ་དང་། ཀག་ཀར་ཞྱིང་རོྨས། ཐོན་
འབབ་ཉ་ོཚོང་ལ་སོགས་པའྱི་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན། བཟོ་
གྭྲའྱི ་ཐོག་ནས་ཚོགས་མྱི ་ཚོར་ཕན་ཐོགས་འདོད་བླ་ོཁེངས་པ་ཞྱིག་སུྒབ་
ཐུབ་ཀྱི ་མེད། གང་ཡྱི ན་ཞེ་ན་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་
ཀྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་། གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་རྟནེ་གཙོ་
བོའང་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་དང་། ཚོང་ལས་ཁོ་ན་ཡྱི ན་པས་རུམ་
གདན་འཐག་མཁན་གྱི ་མྱི ་མེད་པའྱི ་གནས་སངས་ཤྱི ག་ཆགས་ཡོད། 
མཉམ་འབལེ་གྱི ་རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲར་གོང་གུན་འཕགོ་གྱི ་ཡོད་ན་ཡང་། 
རུམ་གདན་འཐག་ལས་འདྱི ་བོད་ཀྱི ་ལག་ཤེས་ཤྱི ག་ཡྱི ན་པས་རུྒྱན་
འཛྱི ན་བ་རུྒྱ་གལ་འགངས་ཆེ་བར་བརྟེན་གོང་གུན་འཕོག་པ་མ་ལྟོས་
པར་རུྒྱན་སྱིང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན། ཡྱི ན་ནའང་ལོ་རེར་རུམ་གདན་
འཐག་མཁན་མྱི ་བདུན་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་མ་གཏོགས་མ་ཡོང་བའྱི ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི ་ཡོད། འཐག་མཁན་དེ་ཚོ་ཡང་ཕྱི ་ཟླ་གཉྱིས་པ་
ནས་བདུན་པའྱི ་བར་མ་གཏོགས་ལས་ཀར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི ་མེད། དེར་
བརྟནེ་རུམ་བཟོའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་མྱི ་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཟླ་བ་ལྡ་དུྲག་རྱིང་གྱི ་
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ལས་ཀ་སོྤད་ཐུབ་ཙམ་བས་ཏེ། བཏགས་ཟྱིན་པའྱི ་གདན་རྣམས་བོད་
པའྱི་ལག་རལ་ཡྱི ན་ཞེས་ཕྱི ་ལ་ཚོང་སུྒར་གང་ཐུབ་བེད་ཀྱིན་ཡོད། 

༣།  ཕན་བདེ་གླྱིང་གཞྱིས་མྱི ས་འདེབས་ལས་བེད་བཞྱིན་པའྱི ་སོན་འབས་
རྣམ་གྲངས་ནྱི། འབས། གྲོ། པད་ཁ་དམར་སེར་གཉྱིས། མ་རོྨས་ལོ་
ཏོག མོན་ཆག ཞོག་ཁོག བ་བོ་བཅས་ཡྱི ན་ལ། པད་ཁ་དང་བ་བོ་
དགུན་ཞྱིང་གྱི ་ངོ་བོར་འདེབས་ལས་བེད་ཀྱི ་ཡོད། ཞྱིང་པ་ཚོས་བཏབ་
པའྱི་བ་བོ་དང་ཞོག་ཁོག་གཉྱིས་ས་གནས་སུ་རྒྱ་གར་ཚོང་པ་སུས་རྱི ན་
གོང་ཆེ་བ་སྤད་ན་དརེ་འཚོང་གྱི ་ཡོད་པ་ལས་ད་བར་མཉམ་འབལེ་གྱིས་
ཚོང་སུྒར་བེད་ཀྱི ་མེད། དེ་ཡང་ཟ་འབུ་རྣམས་གཞྱིས་མྱི ་རང་གྱི ་བེད་
སོྤད་བེད་ཆེད་ཡྱི ན་པས་འཕྲོས་ལྷག་རྱི གས་གོང་མཚུངས་ལྟར་ཚོང་
སུྒར་བེད་ཀྱི ་ཡོད།

༤།  མཉམ་འབལེ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་རུྒྱན་ལོ་ལྔ་ཡྱི ན། འགན་
འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱད་འཕོ་ལེན་བས་ཟྱིན་པ་དང་། ད་ལྟའྱི ་
ཆར་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དགུ་པ་ཡྱི ན། ད་ེསྔ་མཉམ་འབལེ་
གྱི ་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནས་གཅྱིག་ལྕཊོ་གནང་ཡོད་ཀང་། 
༢༠༠༥།༥།༡༩ ཉྱིན་ནས་བཟུང་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་རྒྱ་
གར་དེབ་སེྐྱལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྒྱིག་དོན་འོས་བསྡུ་གནང་ས།ེ འོས་ཐོན་
བུང་བའྱི་འགན་འཐུས་ནང་ནས་གསང་བའྱི་འོས་ཤོག་བསྡུས་རེ་མཉམ་
འབལེ་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་འོས་འདམེས་བེད་ཀྱི ་ཡོད་པ་ལྟར། ད་ལྟ་མཉམ་
འབལེ་ཚོགས་གཙོ་རྟ་མགྲྱིན་ཚེ་རྱིང་ནས་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༥།  མཉམ་འབལེ་དུྲང་ཆེ་རྣམ་པའྱི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།
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ཨང་། མཚན། དསུ་ཡུན།
༡། མྱི ་འགུར། ༩༦༥ ནས་ ༡༩༦༧
༢། དབང་འདསུ་རྒྱལ་པ།ོ ༡༩༦༧ ནས་ ༡༩༧༢
༣། སངས་རྒྱས་ཚེ་དབང་། ༡༩༧༢ ནས་ ༡༩༧༧
༤། འཆྱི ་མེད་ར་ོརེ། ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༧༨
༥། ཀྱི། བསན་དར། ༡༩༧༨ ནས་ ༡༩༨༢
༦། ཚེ་རྱིང་དནོ་འགུྲབ། ༡༩༨༢ ནས་ ༡༩༨༥
༧། ཚེ་བརྟན་རྣམ་རྒྱལ། ༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༨༨
༨། རྱིག་དགའ། ༡༩༨༨།༡༠།༡ ནས་ ༡༩༩༢།༤།༣༠
༩། ཚེ་རྱིང་སབོས་རྒྱལ། ༡༩༩༢།༥།༡ ནས་ ༡༩༩༤།༡།༣༡ 
༡༠། རྟ་མགྲྱིན། ༡༩༩༤།༡༢།༢༤ ནས་ ༡༩༩༥།༩།༢༦
༡༡། སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༩༥།༩།༢༧ ནས་ ༡༩༩༨།༣།༢༡
༡༢། པད་མ་ར་ོརེ། ༡༩༩༨།༣།༢༢ ནས་ ༢༠༠༢།༧།༣༡
༡༣། ཟླ་བ་ཚུལ་ཁྱིམས། ༢༠༠༢།༨།༡ ནས་ ༢༠༠༥།༡༠།༣༡
༡༤། བསན་འཛྱི ན་སབོས་འབོར། ༢༠༠༥།༡༡།༡ ནས་ ༢༠༠༦།༣།༢༥
༡༥། བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས།  ༢༠༠༦།༦།༡ ནས་ ༢༠༠༧།༤།༣༠
༡༦། ངག་དབང་ཆོས་དབྱིངས། ༢༠༠༧།༥།༡ ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས།  

༦། མཉམ་འབལེ་དང་བཟོ་ཚོགས་དེབ་སེྐྱལ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་མངའ་སྡ་ེཡྱི ་
ཁེ་ཕན་ཐོབ་པ་ནྱི། ལུད་རྫས་སོགས་བཟོ་གྭྲ་ཁག་ནས་ཐད་ཀར་ཉ་ོསུྒབ་
བ་རུྒྱ་དང་། ས་གནས་སུ་གནས་འཁོད་གཞྱིས་མྱི ་དང་ཡུལ་མྱི ་ཚོར་
ཚོང་སུྒར་བ་རུྒྱའྱི ་ལག་འཁེར་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། དེ་ནས་མཉམ་
འབལེ་གྱི ་སྙན་ཞུའྱི ་ཐོག་བོད་མྱི འྱི ་སྡདོ་སྒར་ཕན་ཚུན་གྱི ་འགྲོ་ལམ་བདེ་
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བ་ོམེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ལམ་བཟོའྱི་ཆེད་སྔ་ཕྱི ་བསྡམོས་
སྒརོ་འབུམ་ ༦༩།༥༠ ཙམ་གྱི ་འཆར་གཞྱིར་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ནས་ད་
ལྟ་ལམ་བཟོ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་ཟ་
འབུ་རྱི ན་གོང་དམའ་པོའྱི ་ཐོག་ཐོབ་རུྒྱའྱི ་དེབ་སེྐྱལ་བེད་ཐུབ་པ་བུང་
བར་མ་ཟད། སོན་ལུད་ཆེད་སེྐྱད་ཀ་ཆུང་བའྱི་བུ་ལོན་ཐོབ་རུྒྱའྱི་ཐབས་
ཤེས་ཀང་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར་མྱི ་རྱིང་བར་དནོ་སོན་ཡོང་རུྒྱའྱི་རེ་བ་
ཆེན་པ་ོབེད་བཞྱིན་ཡོད།། །།





བྷན་རྡ་ར་ནྷོར་རྒྱས་གིང་གཞིས་ཆགས་

ཀི་ལྷོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  ནྗོར་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐྗོག་མའྱི་བྱུང་རྱིམ།

ཐོག་མར་རང་རྱི གས་བོད་མྱི ་གཞྱིས་སྐལ་མ་ཐོབ་མཁན་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི ་དང་། 
ཌལ་ཧོར། ར་རམ་ས་ལས་གཙོས་པའྱི་ཨོ་རྱི ་ས་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་ཁོངས་བརྒྱ་
ཤོག་གསུམ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་སྐལ་མ་ཐོབ་པའྱི་རྱིགས་སོགས་ཀྱི ་བོད་
མྱི ་སུམ་སངོ་ལྷག་ཙམ་ལ་འཚོ་བའྱི ་རྟེན་གཞྱིར་གཞྱིས་ཆགས་དགོས་གལ་ཆེ་
བར་བརྟནེ། འདྱི་ག་བྷན་ར་ར་རོྫང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ས་ལྷག་ཨར་ཇུ་ནྱི་ལོར་
སྒའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི ་ཉ་ེའདབས་སྒ་ོཐན་སྒའྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་
གནས་གཞུང་གཉྱིས་ཀྱིས་གནང་རུྒྱའྱི ་གཏན་འབེབས་ས་ཆའྱི ་ཐོག་ྋགོང་ས་
མཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་དང་བཙན་བོལ་བདོ་གཞུང་གྱི ་སྱིད་ཇུས་ལམ་སནོ་འོག་
རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་གནས་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་མ་གནང་
སྔནོ་ཙམ་ད་ུརང་གཞུང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་སྐབས་དའེྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་ཚེ་དབང་
རྟ་མགྲྱིན་མཆོག་འདྱི་ཁུལ་ས་ཞྱིབ་ཏུ་ཆེད་ཕབེས་ས་ཞྱིབ་ལེགས་པར་གནང་ནས། 
གཙོ་བ་ོའདྱི་གའྱི་ཞྱིང་ཆུ་འདྲནེ་གཏངོ་ཆུ་མཛོད་ཁོ་ནར་གཟྱིཊ་ཡོད། རུྒྱ་མཚན་
ནྱི ་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱི ན་པའྱི ་ཆ་ནས་དགོས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཞྱི ང་ཆུ་གང་
ལེགས་ཡོད་པའྱི ་གཟྱིགས་ཚུལ་བུང་བར་བརྟེན་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་རང་
གཞུང་ལ་སྐུ་ཚབ་ས་ཞྱིབ་པས་སྙན་འབུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཐུགས་གཏན་གཙང་ཁེལ་
བུང་ས།ེ བྷན་ར་ར་ནརོ་རྒྱས་གླྱིང་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢།༢།༣ ཉྱིན་གསར་འཛུགས་
ཀྱི ་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱིར་མྱི ་གྲངས་སུམ་སངོ་ཡྱི ན་ཡང་། སྐབས་དེར་དངོས་
སུ་ཡོང་མཁན་མྱི ་གྲངས་ ༧༨༠ ཙམ་བུང་བ་ད་ེདག་མ་ཧ་ར་ཤྱི ་ཌ་མངའ་སྡའེྱི ་
གྲོང་ཁེར་ནག་སུྤར་དང་རྒྱང་ཐག་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༡༦༠ ཙམ་ན་སྒ་ོཐན་གྷ་འུ་
ཞེས་རྱི ་ཁུ་ཤྱི ང་ནགས་ཡོད་པའྱི ་ཉེ་འགྲམ་དུ་གུར་ནང་ཟླ་བ་བཞྱི ་ཙམ་སྡོད་
དགོས་བུང་། དརེ་མཐུན་འགུར་ཞན་ལ་ཚ་བ་ཆེ་བའྱི་སྐབས་དང་ཁེལ་རེྐན་བདོ་
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མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་འདས་གྲོངས་སོང་བར་བརྟནེ་ད་ེའཕྲསོ་རྣམས་ཡོང་ནསུ་བལ་བ་
དང་། གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བུང་སབས་རེས་སུ་སླབེས་པ་
རྣམས་ཀང་ཁ་འཐོར་དུ་འགྲོ་རུྒྱའྱི ་ཉེན་ཁ་འཕྲད་སབས་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋ་གོང་ས་
སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོཁུལ་དརེ་གདན་ཞུ་གནང་རུྒྱ་དང་། དའེྱི ་བར་ལྷྱིང་འཇཊ་
སུ་སྡདོ་དགོས་རུྒྱ་རྒྱ་གར་ས་གནས་དང་དབུས་གཞུང་གྱིས་ལམ་སནོ་གནང་། ཕྱི ་
ལོ་ ༡༩༧༤ ལོའྱི་ནང་ྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཁུལ་དརེ་
ཆྱི བས་བསུྒར་གྱི ་ས་གཞྱི ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། མྱི ་མང་ལ་བླང་དརོ་བཀའ་
སླབོ་ཟབ་མོ་སྩལ་བའྱི ་ཐུགས་རེེ་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་
རུྒྱན་མཐུད་གནས་ཐུབ་བུང་ཡོད།

 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི ་མངའ་སྡ་ེཆེ་གྲས་ཨང་གཉྱིས་པ་མ་ཧ་
ར་ཤྱི ་ཊ་རའྱི་ ༼Maharashtra༽ རྱི ་བ་ོཆུང་ཆུང་ཡོད་ས་ཞྱིག་ལ་ཆགས་ཡོད་
པས། ཕྱིའྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ་མཐའ་འཁོར་ཤྱིང་ནགས་དང་རྱི ་བ་ོཆུང་ཆུང་ཡོད་པ་
བཅས་ཡྱི ད་དབང་འཕྲགོ་ཅྱིང་སོྤ་སྣང་འཕལེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། དནོ་དངོས་སུ་
རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ལ་ཕྱི་ཊྱི ་ ༨༥༠ ཐོག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟནེ། རྒྱ་
གར་གྱི ་མངའ་སྡ་ེཡོངས་རོྫགས་ཀྱི ་ནང་ནས་ཚ་བ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི ་གྲས་སུ་ངོས་འཛྱི ན་
བེད། དབར་དུས་སུ་ཚ་ཚད་ ༤༢ ནས་ ༤༧ བར་ཡྱི ན་པ་དང་། དགུན་དུས་
ཚ་ཚད་ ༣༥ ནས་ ༣༧ བར་ཡྱི ན། ད་ེབཞྱིན་ཆར་ཞོད་ཆེ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཨྱི ན་
ཆྱི ་ ༥༥ ནས་ ༥༧ བར་ཡྱི ན། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མཐའ་སྐརོ་ཡོངས་རོྫགས་རྒྱ་
གར་གྱི ་གྲོང་གསེབ་ཡྱི ན་པ་དང་། དེའྱི ་གཡས་གཡོན་ཁོམ་ར་ཆེ་ཤོས་གཞྱིས་
ཆགས་ནས་རྒྱང་ཐག་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཊར་ ༡༢ ཡོད་པའྱི་ཨར་ཇུ་ནྱིྱི ་མོར་སྒའུ་ཟེར་
བའྱི་གྲོང་ཁེར་ད་ེཡོད།  
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༢༽  ཐྗོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སེབས་ཚུལ་དང་ད་ལྟའྱི་མྱི་གངས་
སྐྗོར། 

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཌལ་ཧོར་དང་། ར་རམ་ས་ལ། ཀུ་ལུ་
ལམ་ལས་བཅས་ནས་ཡོང་བ་དང་གཞན་བརྒྱ་ཤོག་གསུམ་ལ་ཨོ་རྱི ་ས་ཕུན་
ཚོགས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ས་སྐལ་མ་ཐོབ་པ་ཁག་ཅྱིག་བཅས་སྐབས་དེར་
གཞྱིས་མྱི ་གྲངས་ ༧༥༠ ཡོད། ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢།༢།༣ ཉྱིན་གཞྱིས་ཆགས་
སུ་ཐེངས་དང་པོ་འབོར་བ་ཨོ་རྱི ་ས་གཞྱིས་ཁོངས་ནས་ས་ཞྱིང་མཐུན་རེྐན་མ་
ཐོབ་པའྱི་མྱི ་གྲངས ༣༠༦ དང་། ༡༩༧༢།༢།༢༢ ཉྱིན་འབོར་ཐེངས་གཉྱིས་པ་
ཌལ་ཧོར་ནས་སེར་སྐྱ་རན་གཞོན་མྱི ་གྲངས་ ༢༡༤། ༡༩༧༢།༢།༢༣ ཉྱིན་
འབོར་ཐེངས་གསུམ་པ་ར་ས་ནས་མྱི ་གྲངས ༧༢ དང་ཀུ་ལུ་ཁུལ་ནས་རན་
གཞོན་མྱི ་གྲངས་ ༡༧༤། ༡༩༧༢།༥།༤ ཉྱིན་ ༡༩༧༡ ལོར་བདོ་ནས་འབུག་
ཡུལ་བརུྒྱད་ད་ེརརོ་གླྱིང་དུ་ཡོང་བའྱི་མྱི ་གྲངས་ ༡༠ གླ་ོཡུལ་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་ས་
གནས་དྭགས་པོ་རྱི ་ཆོས་ནས་འབོར་བ་མྱི ་གྲངས་ ༦། ༡༩༧༢།༧།༡ ཉྱིན་རྒྱ་
གནས་བརུྒྱད་པའྱི་གསར་འབོར་བ་མྱི ་གྲངས་ ༥། ༡༩༧༢།༧ སྔནོ་ལ་འབོར་
བའྱི ་གཞྱིས་མྱི འྱི ་ཉ་ེའབེལ་སྔ་རེས་སུ་འབོར་བ་ཁོན་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་ ༡༠། 
༡༩༧༢།༨ ནང་དྭང་སླབོ་ཁོངས་ནས་དགོངས་འཁོལ་བུང་ས་ེསྔ་རེས་སུ་འབོར་
བ་མྱི ་གྲངས་ ༡༥། ཨོ་རྱི ་ས་གཞྱིས་ཆགས་ནས་འབོར་བ་རྣམས་ཀྱི ་ཉ་ེའབལེ་
བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རང་འདདོ་ཀྱིས་འབོར་བ་མྱི ་གྲངས་ ༦༡ བཅས་ཁོན་
བསྡམོས་མྱི ་གྲངས ༨༧༣ འབོར་ཡོད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨།༣།༣༡ 
ཉྱིན་བར་མྱི ་འབརོ་གྲངས་ ༡༡༩༦ ཡོད་འདུག

༣༽  ཐྗོག་མར་གཞྱིས་ཆཊ་ལ་གཞུང་སེྒར་གྱིས་རྗོགས་རམ་གནང་བ། 
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གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་གནས་
གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་གནང་བ་དང་། དེ་ནས་རྱི མ་བཞྱིན་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་
སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་ (Dr. Vid-

ikar, Itlay, Germany, France, England, Swiszerland & Japan) བཅས་
ཀྱི ་ནང་དུ་བཅའ་བཞུགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་རས་གཅོང་དང་། སླབོ་ཡོན་གྱིས་
གཙོས་པའྱི་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞྱི ་དཔརེ་ན་རས་གསོ་ཁང་དང་། འཕྲདོ་བསནེ་
སྨན་ཁང་། གཞྱིས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཁང་དང་མཉམ་འབལེ་བཟོ་ལས། དགོན་པ། མྱི ་
མང་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་ཁང་། ཁོར་ཡུག་སོགས་ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད། ར་བ་རོགས་ཚོགས་སོགས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་
ཇྱིྱི ་ཙམ་གནང་དང་ད་ོབདག་སུས་རོགས་རམ་མཐུན་འགུར་གནང་བ་བཅས་ལོ་
འཁོར་སོ་སོའྱི་ལས་བསྡམོས་ནང་ཞྱིབ་འཁོད་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
ཡང་ཚོགས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རས་གཅོང་དང་སློབ་ཡོན་སོགས་ལ་རོགས་
རམ་མཐུན་འགུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད། 

༤༽  གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཞྱིང་རྒྱ་ཁྗོན་དང་འཚོ་བའྱི་སྐྗོར། 

གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༦༡༢ གནང་ཡོད་པའྱི་
ཁོངས་ནས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༤༠༥ ལ་ད་ལྟ་ཡང་འདབེས་ལས་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 
ད་ལྟའྱི ་སྐབས་སུ་ཞྱི ང་པ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ཉེར་གཉྱིས་ཀྱིས་ས་ཞྱི ང་ཨེ་ཀར་ 
༤༧།༤༠ རང་གྱིས་འདབེས་ལས་བེད་ཀྱི ་ཡོད། ད་ེམྱི ན་ཞྱིང་པ་གྲངས་ ༡༨༢ 
ཀྱིས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༣༥༧།༦༠ རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་ལ་བོགས་མར་བཏང་ཡོད་
འདུག ལོ་འཁོར་གཅྱིག་གྱི ་ནང་སནོ་འབས་ཐེངས་གཉྱིས་འདབེས་ལས་བེད་པ་
དེ་དག་མང་ཆེ་བ་འབས་ཡྱི ན། གཞན་སྒ་སེར་དང་གྲོ་སོགས་ཧ་ཅང་ཉུང་ངུ་
འདེབས་ལས་བེད་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་སྐབས་མང་
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ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བ་ཧ་ཅང་སོྐྱ་པོ་ཡྱི ན་ཡང་། རྱིམ་བཞྱིན་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་
དང་ཚོང་ལས་ཙག་ཙྱི ག་བས་པ་བཅས་ཀྱིས་དངེ་སྐབས་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་
ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་སོང་ཡོད།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོ་ནང་ས་ཞྱིང་ལྷག་མ་གང་འཚམས་ཤྱི ག་ཡོད་པ་དེ་
དག་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་ཟོས་བས་པ་ལས་ད་ེམྱི ན་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
པའྱི་ལོ་རུྒྱས་མེད། འཚོ་རྟནེ་གཙོ་བ་ོནྱི་ཚོང་ལས་དང་། ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་
སནོ་འབས་ཐེངས་གཉྱིས་བསྡུ་རུྒྱ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡྱི ན། གཞན་རང་རྱི གས་སྤྱི ་
ཚོགས་ཀྱི ་སྒྱིག་ཁོངས་ཁག་ནང་ལས་ཀ་བེད་མུས་སུ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་
ཏུ་འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་ཁོངས་ཀྱི ་མྱི ་དུྲག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི ་རོགས་རམ་
ཐོག་རོགས་ཚོགས་སྒརེ་གྱིས་སླབོ་ཕུྲག་ལ་འཚོ་སྣནོ་རོགས་དངུལ་ལོ་གཅྱིག་ནང་
སྒརོ་འབུམ་བཅོ་ལྔ་ལྷག་དང་། དེ་མཚུངས་རང་གཞུང་གྱིས་རས་འཁོཊ་དང་། 
སླབོ་གྭྲ་བཅས་འཚོ་སྣནོ་ལོ་གཅྱིག་ནང་སྒརོ་འབུམ་ ༤༥ ལྷག་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་
བགོ་སོྤད་བེད་ཀྱི ་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ ༡༩༧༩ ལོར་སནོ་འབས་ལ་འབུ་
སོྐྱན་བུང་ས་ེབསྡུ་རུྒྱ་མ་བུང་བ་དང་། ཡང་ ༡༩༨༧ ལོར་ཐན་སོྐྱན་གྱིས་མྱི ་མང་
ལ་དཀའ་ངལ་བུང་བ།

 ༢༠༠༦ ལོར་སེར་བས་སོན་འབས་བསྡུ་རུྒྱ་མ་བུང་བ་དེ་ལ་ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༨༧ ལོར་སནོ་ཉསེ་ཀྱི ་གུན་གསབ་སྒརོ་ ༡,༠༠,༠༠༠།༠༠ གནང་བ་ལས་ད་ེ
མྱི ན་ལ་གུན་གསབ་གནང་མྱི ་འདུག སྐབས་དེར་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོས་སྒ་ོཕུགས་
གསོ་སོྐྱང་བས་པ་དསེ་འཚོ་ཐབས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
ཁྱིམ་བ་གསོ་མཁན་ཚོས་སྒ་ོང་བཙོང་ས་ེཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་འདུག 
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༥༽  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་གྱི་མཚན་དང་དུས་ཡུན་གཤམ་གསལ།

ཨང་།   མཚན།            སྔ་ཕྱིའྱི་ལོ་ཚྱི གས། 
༡།  མཁས་གུྲབ། ༡༩༧༢།༢།༡ ནས་ ༡༩༧༢།༣།༣༡  
༢། ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན། ༡༩༧༢།༤།༡ ནས་ ༡༩༧༢།༡༡།༣༠ 
༣། བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ། ༡༩༧༢།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༧༤།༡༢།༡༥ 
༤། ཚེ་རྱིང་དབང་རྒྱལ། ༡༩༧༤།༡༢།༡༦ ནས་ ༡༩༧༨།༨།༣༠ 
༥། བམས་པ་ཆོས་འབོར། ༡༩༧༨།༣།༡༤ ནས་ ༡༩༨༢།༣།༡༣ 
༦། བམས་པ་ཆོས་འབོར། ༡༩༨༢།༣།༡༤ ནས་ ༡༩༨༥།༩།༣༠ 
༧། བ་ེསང་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༨༥།༡༠།༡ ནས་ ༡༩༨༩།༦།༣༠ 
༨། སངས་རྒྱས་བམས་པ། ༡༩༨༩།༧།༡ ནས་ ༡༩༨༩།༡༢།༣༠ 
༩། སབོས་རྒྱལ། ༡༩༩༠།༡།༡ ནས་ ༡༩༩༠།༧།༣༠ 
༡༠། བ་ེསང་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༩༠།༨།༡ ནས་ ༡༩༩༢།༣།༣༠ 
༡༡། ངག་དབང་རྱིན་ཆེན། ༡༩༩༢།༤།༡ ནས་ ༡༩༩༥།༧།༢༧ 
༡༢། ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས། ༡༩༩༥།༧།༨༢ ནས་ ༡༩༩༦།༨།༢༠ 
༡༣། ཚེ་རྱིང་སབོས་རྒྱལ།   ༡༩༩༦།༨།༢༡ ནས་ ༡༩༩༩།༡༠།༢༡ 
༡༤། ཚེ་རྱིང་བསན་དར།    ༡༩༩༩།༡༠།༢༢ ནས་ ༢༠༠༠།༡།༢༩  
༡༥། མགོན་པ་ོབཀ་ཤྱིས།   ༢༠༠༠།༡།༣༠ ནས་ ༢༠༠༤།།༤།༤ 
༡༦། མཚོ་སྣ་ལྷག་པ།     ༢༠༠༤།༤།༥ ནས་ ༢༠༠༦།༣།༡༧ 
༡༧། བླ་ོབཟང་ཆོས་འབོར།   ༢༠༠༦།༣།༡༨ ནས་ ༢༠༠༧།༢།༡༦  
༡༨། བཟང་པ།ོ        ༢༠༠༧།༢།༡༧ ལས་ཐོག་པ་ཡྱི ན།

༦༽  གཞྱིས་ཆགས་སུ་ྋགྗོང་ས་མཆྗོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ། 
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ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་ཆྱི བས་བསུྒར་ཐེངས་དང་པོ་བསྐྱངས་པ་དང་། དེ་རེས་ 
༡༩༧༥ ལོ་དང་ ༡༩༨༠། ༡༩༨༥ བཅས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས་
ཡོད། ཟླ་ཚེས་སོགས་འདྱི་ག་ས་གནས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་བདེ་སུང་ལས་ཁུངས་
དང་། དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་བཅས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཀང་ལག་སོན་མ་
བུང་ཞྱིང་། ས་གནས་ཀྱི ་ཡྱི ག་ཆ་ ༡༩༨༦ ཡྱི ག་རྙྱིང་ཡོངས་རོྫགས་གཞྱིས་འགོ་
བླ་ོབཟང་ཆོས་འབོར་གྱི ་སྐབས་སུ་མེར་སེག་བཏང་ལུགས་བརོད་ཀྱི ་འདུག་པ་
ལྟར་ར་བ་ནས་མྱི ་འདུག དེའྱི ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་གནས་གཉྱིས་
ཀྱིས་བདོ་མྱི འྱི ་སུྙག་ཁང་དང་། ས་ཁང་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི ་ཆེད་དུ་འགྲོ་གྲོན་
བཏང་བའྱི ་རྱིས་ཤོག་ཀང་མེར་སེག་སོང་བར་བརྟེན་གཤམ་དུ་འཛུགས་སུྐན་
ལས་གཞྱིར་གྲོན་དངུལ་སུས་བཏང་སྐརོ་གྱི ་རེའུ་མྱི ག་མ་བཞག་པའང་བུང་ཚུར་
དངུལ་གྲངས་ཀ་མ་གསལ་བས་ཡྱི ན། ྋགོང་ས་མཆོག་འདྱི་ཕོགས་ཆྱི བས་
བསུྒར་གྱི ་ཟླ་ཚེས་འགའ་ཞྱི ག་ལག་སོན་བུང་བ་རེའུ་མྱི ག་ཏུ ་བཀོད་ཡོད། 

ཨང་།   ཆྱིབས་བསུྒར་ ཆྱིབས་ཞལ་ ཉྱིན་གྲངས།
  བསྐྱངས་ཉྱིན།  བསུྒར་ཉྱིན།   
༡།      ༡༩༩༠།༡།༢༨      ༡༩༩༠།༡།༣༡ བཞྱི། 
༡།  ༡༩༩༥།༡།༢ ༡༩༩༥།༡།༤ གསུམ།
༣།      ༢༠༠༤།༡།༡༠        ༢༠༠༤།༡།༡༣ བཞྱི།

༧༽   འདྱི་གར་གཟྱིགས་བསྐྗོར་དུ་ཕེབས་པའྱི་གནད་ཡྗོད་མྱི་སྣ། 

ཨང་།       མཚན།              ལོ་ཚྱི གས། 
༡། དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲྱིན།   ༡༩༧༢།༠།༠
༢།   བཀའ་ཟུར་བཀ་ཤྱིས་དབང་འདསུ།       ༡༩༩༩།༥།༡༣
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༣།  དཔལ་ས་སྐྱ་བདག་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆེ།        ༡༩༩༩།༢།༦
༤།   ས་གནས་རོྫང་དཔནོ།             ༡༩༩༩།༡༠།༢༣
༥།   ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ།      ༢༠༠༤།༡།༡༤
༦།   བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེ།    ༢༠༠༥།༠།༠
༧།   དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རྱིང་དནོ་འགུྲབ།    ༢༠༠༨།༦།༥

༨༽  དེ་སྗོན་དང་ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱིར་རྒྱུ་གྗོན་གཏྗོང་མཁན།                   

༡།  འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་རྒྱ་བསེྐྱད་ཀྱི་ཆེད་ད་ུསུད་སྱིས་བསྡམོས་སྒརོ་ 
༣,༣༧,༡༨༠་༠༠ རོགས་རམ་གནང་བ་དང་། 

༢།  གྲངོ་སྡ་ེགཉྱིས་ཀྱི ་སྡདོ་ཁང་ཉམས་གསོ་ཡྱི ་ཆེད་ད་ུཉྱི་ཧངོ་གྱིས་རོགས་
དངུལ་ ༣༡,༥༩,༢༢༠་༠༠ གནང་སོན་བུང་ཡོད།

༣།  མྱི ་མང་གྱི ་གསང་སོྤད་ཆེད་ད་ུརང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་གྱིས་
རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༢,༢༥,༠༠༠་༠༠ གནང་སོན་བུང་།

༤།  སྨན་ཁང་བསྐྱར་གསོ་ཡྱི ་ཆེད་ད་ུཨྱི ་ཌ་ལྱི འྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་
དངུལ་སྒརོ་ ༡,༩༤,༡༨༤་༠༠ གནང་སོན་བུང་ཡོད། 

༥།  རས་གསོ་ཁང་བཟ་ོབཅོས་རྒྱ་བསེྐྱད་ཀྱི་ཆེད་ད་ུསུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་
ཀྱིས་སྒརོ་ ༦,༩༩,༤༣༢་༠༠ གནང་སོན་བུང་།

༦།  བ་གསོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ཨྱི ་ཌ་ལྱི འྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སྒརོ་ 
༣༨,༤༦,༣༣༣་༠༠ རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེན་གནང་།

༧།  མཉམ་འབལེ་དསོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི ་ཆེད་ད་ུཨ་རྱིའྱི་མ་དངུལ་ཐེབས་
ར་ཚོཊ་པས་རོགས་སྒརོ་ ༡,༩༧,༧༦༥་༠༠ གནང་སོན་བུང་བ་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་ཞྱིང་རོྨ་འཕུྲལ་འཁོར་འཇོག་ཁང་གྱི ་ཆེད་ད་ུསྒརོ་ 
༩༨,༧༨༤།༠༠ དང་། སྐམ་གླགོ་དང་ས་ཕག་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུསྒརོ་ 
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༧༡,༢༡༨་༠༠ དང་། མཉམ་འབལེ་འབས་འཇོག་དསོ་ཁང་གྱི ་གྲནོ་
དངུལ་ ༢,༠༠,༠༠༠་༠༠ དང་། ཞྱིང་ས་ཁོད་སྙམོས་བཟ་ོབའྱི་ཆེད་སྒརོ་ 
༢,༤༧,༡༥༦་༠༠ དང་། རུམ་འཐག་བཟ་ོགྭྲ་རྒྱ་བསེྐྱད་ཀྱི་ཆེད་ད་ུརོགས་
དངུལ་སྒརོ་ ༨,༥༠,༠༠༠་༠༠ དང་། འབས་འཐག་འཕུྲལ་འཁོར་
གསར་ཉ་ོཡྱི ་ཆེད་ད་ུརོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༡,༦༨,༡༩༧་༠༠ དང་། ཡང་
གཞྱིས་མྱིའྱི་སྡདོ་ཁང་སླར་གསོ་ཡྱི ་ཆེད་ད་ུརོགས་དངུལ་སྒརོ་ 
༥,༧༢,༡༢༤་༠༠ བཅས་ལས་གཞྱི ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རོགས་རམ་མྱི ་
ཉུང་བ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་འདགུ 

༨།  གཞྱིས་མྱིའྱི་སྡདོ་ཁང་ཉམས་གསོ་ཡྱི ་ཆེད་ད་ུནག་སུྤར་ཡེ་ཤུ་སླབོ་ལས་
ཁང་གྱིས་རོགས་སྒརོ་ ༤,༥༢,༡༣༩་༠༠ གནང་ཡོད་པ་དང་།

༩།  རས་གསོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི ་ཆེད་ད་ུཨྱི ་ཌྱི ་རོགས་ལས་ཀྱིས་རོགས་
དངུལ་སྒརོ་ ༤,༧༥,༠༠༠༠༠ གནང་ཡོད།

༡༠།  ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་གྱི ་ཆེད་ད་ུསུད་སྱིས་ནང་སྱིད་ལ་སྒརོ་ 
༤༠,༠༠༠།༠༠ གནང་བ་ལས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ 
༡,༠༠,༠༠།༠༠ གནང་སོན་བུང་།

༡༡།  གྲངོ་སྡ་ེགཉྱིས་པའྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི ་ཆེད་ད་ུསུད་སྱིས་ཤེས་རྱིག་ལྷན་
ཁང་ལ་རོགས་ ༧,༥༠,༠༠༠་༠༠ གནང་བ་ལས་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་
ལྷན་ཁང་གྱིས་ ༡,༥༠,༠༠༠་༠༠ གནང་སོན་ཡོད་འདགུ

༩༽  སེྐྱ་ལྡན་སྗོ་ནམ།

ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སོ་ནམ་སླབོ་སནོ་
པ་སྐལ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ལགས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རེས་ཚོད་ལྟ་བས་ཏ་ེས་ཞྱིང་
ཨེ་ཀར་བདུན་གྱི ་ཐོག་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་རྱི མ་བཞྱི ན་
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བཙན་བོལ་གཞུང་གྱི ་སྱིད་བུས་ལམ་སནོ་འོག ༢༠༠༥ ལོ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་
ཁྱིམ་ཚང་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་གྲངས་ ༢༥ འདབེས་ལས་བས་པ་ད་ེ
ནས་གོམ་པ་རྱིམ་བགྲོད་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམ་ཚང་ ༤༤ ཡྱི ས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ 
༢༧།༤༠ འདབེས་ལས་བེད་ཀྱི ་ཡོད། འདྱི་གའྱི་ས་ཞྱིང་ཕལ་ཆེ་བ་ཡུལ་མྱི ར་བཊོ་
གཏངོ་བས་རེྐན་སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་འདབེས་མཁན་ད་ེཙམ་མེད་པ་དང་། གལ་སྱིད་
སེྐྱ་ལྡན་ས་ཞྱིང་ཡོངས་རོྫགས་རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་འབལེ་ལྟར་འདབེས་ལས་ཐུབ་
ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོང་རུྒྱ་ཡང་། སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བེད་མཁན་
ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པས་ད་བར་དནོ་འབས་ད་ེཙམ་བུང་མྱི ་འདུག

༡༠༽  གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག

༡།  ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་བུང་རྱིམ། 

 བཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི ་དགོངས་དནོ་བཞྱིན། བྷན་ར་ར་
ནརོ་རྒྱས་གླྱིང་ས་གནས་འཐུས་མྱི ་སྐབས་དང་པ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢ ཉྱིན་གསར་འཛུགས་གནང་ས་ེད་བར་མྱི ་ལོ་ ༡༦ སོང་བ་དའེྱི ་རྱི ང་
ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འདུའྱི ་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་
ཕོགས། ལོ་འཁོར་དངུལ་རྱིས་སངས་འཛྱི ན་བ་ཕོགས་དང་བཀའ་
འཁོལ་སྩལ་རུྒྱ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པས་ ༡༩༩༢ ལོའྱི་ནང་ཚོགས་གཙོ་
འཕྲྱིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་འདུག སྐབས་དརེ་ཚོགས་
མྱི ་གྲངས་ ༡༡ ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་དང་ཚོགས་
མྱི ་གྲངས་ ༡༡ ཡོད།

༢།  ས་གནས་སྨན་རྱིས་ཁང་།

 ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་བདུན་ཅུ་དནོ་གྲངས་ནང་འགོ་འཛུགས་གནང་ས་ེདབུས་
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སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་སྨན་པ་སྐརོ་བསོྐྱད་དུ་ཡང་ཡང་གཏོང་གནང་གྱིས་
བརྟག་དཔྱད་གནང་མུས་སུ་ཡོད། དེ་རེས་མྱི ་མང་གྱིས་རེ་སྐུལ་དང་
ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་ལམ་
སནོ་འོག་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ད་ཡོད་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་འདྱི་ཕྱི ་
ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་འགོ་འཛུགས་གནང་། ད་ལྟའྱི་
སྨན་ཁང་དང་། ལས་ཤག་བཅས་པ་ཉྱི་ཧོང་རོགས་ལས་ཚོགས་པས་
མཐུན་འགུར་གྱིས་ ༡༩༩༤ ལོར་གསར་རྒྱག་གནང་བ་དེ་ནས་རྱིམ་
བཞྱིན་བདོ་སྨན་བསནེ་མཁན་ཇེ་མང་གྱིས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་མང་པ་ོཡོང་
གྱི ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ས་གནས་ཀྱི ་གྲོང་ཁེར་ཆེ་ཁག་ལའང་ཟླ་རེ་སྐརོ་
བསོྐྱད་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད། རང་རྱིགས་ལོ་ན་བདུན་ཅུ་ཡན་དང་། བདོ་
ནས་གསར་དུ་འབོར། གཞུང་ཞབས་ལས་བེད། འཕགས་བདོ་གཉྱིས་
ཀྱི ་ཉམ་ཐག་ནད་པ་བཅས་ལ་སྨན་སྦྱིན་དང་། གྭྲ་བཙུན་དང་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ལ་སྨན་རྱི ན་ཕེད་བཅགས་གནང་བ་བཅས་བསྡམོས་སྒརོ་འབུམ་ཉྱི་
ཤུ་ར་གསུམ་ལྷག་ཙམ་སྨན་སྦྱིན་ལ་འགྲོ་གྱི ་ཡོད་པ་སོགས་མྱི ་མང་གྱི ་
འཕྲདོ་བསནེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི ་ཞབས་འདགེས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད།

༣།  འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་། 

 ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་དབུས་སོྐྱབ་གསོ་ཁང་ནས་
སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་སོགས་ལས་བེད་བསྐ་ོགཞག་དང་། སྨན་གྱི ་
མཐུན་རེྐན་སོགས་ཆ་ཚང་ཐད་ཀར་ཉསོ་ཏ་ེསྦྲགས་ཐོག་བརུྒྱད་བཏང་བ་
དེས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི ་ཡོད་ཀང་སྨན་རྣམས་ཟླ་ཤས་ཀྱི ་རེས་སུ་མ་
གཏགོས་དསུ་ཐོག་འབོར་མ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོད་སབས་ས་
གནས་ནས་ཉསོ་ཆོག་པ་ཞུས་པ་ལྟར་ས་གནས་གཞུང་གྱིས་འཛྱི ན་སོྐྱང་
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གནང་ས་ེསྨན་གྱི ་མཐུན་རེྐན་ད་ུཟླ་རེར་སྒརོ་ཉྱིས་སངོ་རེ་དབུས་སོྐྱབ་གསོ་
ཁང་ནས་མཁོ་གཏངོ་གནང་ཡོད། ད་ེརེས་སྨན་པ་བདོ་མྱི ་ནད་པར་ཤ་ཚ་
ད་ེཙམ་མེད་པ་དང་། ཡང་ནད་པ་ཛ་དྲག་རྱིཊ་དང་། ཆར་དུས་དང་། 
ཚ་དུས་བཅས་སུ་སྨན་དུས་ལྟར་སོྤད་མྱི ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་མྱི ་
ཉུང་བ་ཞྱིག་འཕྲད་པར་བརྟནེ། ༡༩༧༢ ནས་ ༢༠༠༡ ལོ་བར་འཕྲདོ་
བསནེ་སྨན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
བས་པ་དང་། ༢༠༠༡།༥།༢༣ གཟའ་སྐར་དགེ་བའྱི་ཉྱིན་ས་གནས་འཕྲདོ་
བསནེ་སྨན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་འཕྲོད་བསནེ་འགན་འཛྱི ན་ལ་རྱིས་སོྤད་
བས་པ་ཏེ། སྨན་ཁང་འཛྱི ན་སོྐྱང་གྱི ་མ་རའྱི ་ཆེད་སྨན་རྱི ན་ཟོག་ལྷག་
དངུལ་བསུྒར་སྒརོ་ ༤༨,༡༦༠།༠༠ དངུལ་རྐང་སྒརོ་ ༡,༥༠,༠༠༠།༠༠ 
བཅས་གཞྱིས་ལས་མ་དངུལ་ནས་ཕུལ་བ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་རང་གཞུང་
འཕྲདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཐད་ཀར་ཟུར་སོྐྱང་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༤།  ས་གནས་མཉམ་འབལེ་གྱི ་བུང་རྱིམ། 

ཀ  བྷན་ར་ར་ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ནྱི་ ༡༩༧༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༧ ཉྱིན་གསར་དུ་བཙུགས་པ་ཡྱི ན་ལ། ༡༩༦༠ ནང་ཁྱིམས་
ཐོག་དབེ་སེྐྱལ་ཨང་གྲངས་ (BHD/RSR-109) ཆོག་མཆན་
སྩལ་འདུག མཉམ་འབལེ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་
ནྱི༑ ཚོཊ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་དངུལ་གསོག་བསམ་བླ་ོབསུྐན་རུྒྱ་དང་། 
ཚོགས་མྱི ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པ། ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་སོ་
ནམ་དགོས་མཁོའྱི ་མཁོ་འདོན་དང་། ལག་ཤེས་བཟོ་རྱི གས་
མཁོ་བསུྐན་བ་རུྒྱ། ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི ་
ལག་རལ་ཇེ་མཐོར་བཏང་སེ་ཐོན་སེྐྱད་རེ་ཕུད་ཡོང་ཐབས། 
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ཞྱིང་སྨན་གཏོར་བེད་ཀྱི ་འཕུྲལ་ཆས་རྱི གས་བཟོ་ལས་སྡ་ེཚན་
སོ་སོས་ཉ་ོསུྒབ་གོ་སྒྱིག་བ་རུྒྱ་བཅས་ཡྱི ན་ཞྱིང་། ཐོག་མར་
ཚོགས་མྱི ་ ༨༦༨ ཡོད་པ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ 
༨༣༣ ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་ལས་གཉརེ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

ཁ  མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་དང་འཕ་ོལེན་ཟླ་ཚེས།
ཨང་།   མཚན།       དསུ་ཡུན། 
༡།   བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ།      ༡༩༧༤།༡༠།༧ ནས་ ༡༩༧༤།༡༢།༡༥ 
༢།    ཚེ་རྱིང་དབང་རྒྱལ།   ༡༩༧༤།༡༢།༡༦ ནས་ ༡༩༧༨།༨།༣༠ 
༣།   འཇམ་དཔལ་ཆོས་འབོར། ༡༩༧༨།༩།༡ ནས་ ༡༩༨༢།༣།༡༣    
༤།    འཇམ་དཔལ་ཆོས་འབོར།༡༩༨༢།༣།༡༤ ནས་ ༡༩༨༥།༩།༣༠     
༥།    བ་ེསང་ཚེ་རྱིང་།      ༡༩༨༥།༡༠།༡ ནས་ ༡༩༨༩།༦།༣༠   
༦། སངྱས་འཇམ་དཔལ། ༡༩༨༩།༧།༡ ནས་ ༡༩༨༩།༡༢།༣༡ 
༧།    སབོས་རྒྱལ།       ༡༩༩༠།༡།༡ ནས་ ༡༩༩༠།༧།༣༠ 
༨།    བ་ེསང་ཚེ་རྱིང་།      ༡༩༩༠།༨།༡ ནས་ ༡༩༩༢།༣།༣༠  
༩། ངག་དབང་རྱིན་ཆེན།    ༡༩༩༢།༤།༡ ནས་ ༡༩༩༥།༧།༢༧ 
༡༠། ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས།  ༡༩༩༥།༧།༢༨ ནས་ ༡༩༩༦།༨།༢༠ 
༡༡། ཚེ་རྱིང་སབོས་རྒྱལ།   ༡༩༩༦།༨།༢༡ ནས་ ༡༩༩༩།༡༠།༢༡ 
༡༢།   ཚེ་རྱིང་བསན་དར།  ༡༩༩༩།༡༠།༢༢ ནས་ ༢༠༠༠།༡།༢༩ 
༡༣།   མགོན་པ་ོབཀ་ཤྱིས། ༢༠༠༠།༡།༣༠ ནས་ ༢༠༠༤།༤།༤ 
༡༤།   མཚོ་སྣ་ལྷག་པ། ༢༠༠༤།༤།༥ ནས་ ༢༠༠༤།༡༠།༢༤ 
༡༥།   ཕུན་ཚོཊ་དབང་རྒྱལ། ༢༠༠༤།༡༠།༢༥ ནས་ ༢༠༠༧།༤།༢༠ 
༡༦།   ཕུན་ཚོགས་བསོད་ནམས། ༢༠༠༧། ༥།༢༡ ལས་ཐོག་པ།
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ག  མཉམ་འབལེ་དུྲང་ཆེ་མྱི ང་དང་འཕ་ོལེན་ཟླ་ཚེས། 
ཨང་།   མྱིང་།           འཕ་ོལེན་ཟླ་ཚེས། 
༡།   བླ་ོབཟང་ར་ོརེ།       ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༧༩ བར། 
༢།   པ་སངས་ཚེ་རྱིང་།      ༡༩༧༩ ནས་ ༡༩༨༤ བར། 
༣།   ཟླ་བ་ར་ོརེ།        ༡༩༨༤ ནས་ ༡༩༨༧ བར། 
༤།   སྐལ་བཟང་གཡུ་རྒྱལ།    ༡༩༨༧ ནས་ ༡༩༨༩ བར། 
༥།   ངག་དབང་རྱིན་ཆེན།     ༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༣ བར། 
༦།   ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།    ༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༧ བར། 
༧།   ལྷག་པ་ར་ོརེ།        ༡༩༩༧ྦ ནས་ ༡༩༩༩ བར། 
༨།   མགོན་པ་ོབཀ་ཤྱིས།      ༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༠ བར། 
༩།   དབང་འདསུ།        ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༢ བར། 
༡༠།   ཚེ་རྱིང་དབང་འདསུ།     ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༣ བར། 
༡༡།   འཇམ་དབངས་ར་ོརེ།      ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༥ བར། 
༡༢།   བསན་འཛྱི ན་ཕན་བད།ེ   ༢༠༠༥།༡༡།༡ ནས་ལས་ཁུར་བས།   

ང  བཟོ་གྭྲ་དང་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི ་ཚུགས་ལོ། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་མཉམ་འབལེ་གྱིས་དངུལ་བཏང་ས་ེཚོང་
ཁང་སྡ་ེཚན་ཐོག་མར་བཙུགས་པ། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་
རོགས་དངུལ་བརུྒྱད་ད་ེལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་བཙུགས་པ་དང་། ལོ་
དེར་མཉམ་འབལེ་རང་གྱིས་འགྲོ་སོང་བཏང་ནས་རམ་འཐག་
སྡ་ེཚན་བཙུགས། ཕྱི ་ལོ ༡༩༧༥ ལོར་ཨྱི ་ཡུ་ཚོགས་པའྱི ་
རོགས་དངུལ་བཏང་ས་ེགླགོ་ཀླད་སྡ་ེཚན་དང་། ༡༩༧༩ ལོར་
རོགས་དངུལ་བརུྒྱད་དེ་འབས་འཐག་སྡ་ེཚན་དང་འབས་སོག་
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སྡ་ེཚན། ༡༩༨༥ ལོར་མཉམ་འབལེ་གྱིས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ས་ེ
ལུད་རྫས་སྡ་ེཚན། ༢༠༠༡ ལོར་མཉམ་འབལེ་གྱིས་འགྲོ་གྲོན་
བཏང་ས་ེཁ་པར་སྡ་ེཚན་དང་དཔར་གློག་སྡ་ེཚན། ༢༠༠༣ 
ལོར་མཉམ་འབེལ་གྱིས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ས་ེསྤསོ་བཟོ་སྡ་ེཚན་
བཅས་ཁོན་བསྡོམས་བཟོ་ལས་སོགས་ཀྱི ་སྡ ེ་ཚན་ཁག་བཅུ་
བཙུགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་རང་བདེན་
ཚོགས་ཆུང་དང་། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། ས་གནས་འོས་
བསྡུ་སོགས་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།

༥།  ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་བུང་རྱིམ།

 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི ་ཐོག་མར་བཙུགས་སྐབས་ས་གནས་ཀུ་ལུ་དང་། 
ཌལ་ཧོར། ཨོ་རྱི ་ས། ར་རམ་ས་ལ་བཅས་ནས་ཡོང་བའྱི་གཞྱིས་མྱི ་
གྲངས་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད། དེ་དུས་གཞྱིས་ཁང་མ་གཏོགས་
གཞན་ལས་ཁུངས་གང་ཡང་མེད། ཕྱིས་སུ་ར་རམ་ས་ནས་གཞོན་ན་ུ
ཚོགས་པ་ཞེས་པ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བེད་པ་ཐོས་འཕྲལ་འདྱི་གར་
གཞྱིས་ལས་ཨྱི ན་དུྲང་བཀ་ཤྱི ས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ངག་དབང་
ལགས། རན་ཆོས་མཛད་བག་སོྤ། སུྤལ་སྐུ་བླ་ོབཟང་འཇམ་དབངས་
བཅས་ཁོང་འགའ་ཤས་ཤྱི ག་གྱིས་ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཤྱི ག་
འཛུགས་དགོས་སྐོར་གཞྱི ས་འགོ་བླ ོ་བཟང་ཉྱི ་མ་ལགས་ལ་ཞུས་ཏེ། 
རེས་གཟའ་ཉྱི་མ་ཞྱིག་ལ་བུ་བཅོལ་ཁང་ཡོད་ས་དེར་མྱི ་མང་ཚོགས་
འདུ་བསྡུས་ནས་མང་མོས་ཐོག་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་འཛུགས་རུྒྱ་བས། 
ཚོགས་མྱི ་དུྲག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་འཛུལ་ཞུགས་བས་ས་ེ ༡༩༧༣ ལོར་འདྱི་
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ག་ས་གནས་བདོ་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས། ༡༩༧༣ ལོ་དང་ 
༡༩༧༤ ལོ་བཅས་ལོ་གཉྱིས་རྱི ང་ཚོགས་དངུལ་བསྡུས་མེད་སབས་མྱི ་
མང་ལ་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སླ ོང་དང་འཁབ་སོན་བས་ནས་འགྲོ་གྲོན་
གཏངོ་ཐབས་བས། ས་གནས་གཞོན་ནའུྱི ་ཚོགས་གཙོ་དང་པ་ོསླབོ་དགེ་
བསན་འཛྱི ན་ཀུན་དགའ་ལགས་ཡྱི ན། ༡༩༧༦ ལོར་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚོགས་ཐེངས་དང་པ་ོར་སར་ཚོགས་བཅར་ཞུས། ར་སའྱི་ཚོགས་ཁང་
ཡང་ད་ལྟའྱི ་མཛོད་ཁང་རྙྱིང་པ་དེར་བཙུགས་ཡོད། ༡༩༧༦ ལོ་ནས་
བཟུང་ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་རུྒྱ་འགོ་འཛུགས་བས། ཡང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༦ 
ལོར་ས་གནས་གཞོན་ནའུྱི་དཔལ་འབོར་སླད་རྒྱ་གར་གྱི ་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་
གསུམ་བོགས་ལེན་གྱིས་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པའྱི ་ཚོགས་མྱི ་
རྣམས་ཀྱིས་འདབེས་ལས་བས་ཀང་ཕན་ནསུ་ཆེན་པ་ོཐོན་མེད། ༡༩༧༧ 
ལོ་ནས་ས་གནས་གཞོན་ནའུྱི ་ཚོགས་གཙོ་སདོ་དར་རྒྱས་གླྱིྱིང་སུྤལ་སྐུ་བླ་ོ
བཟང་འཇམ་དབངས་ཀྱིས་གནང་། སྐབས་དརེ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་
ཀྱི ་མཛད་རྣམ་འཁབ་སནོ་བས་པ་ལམ་ལྷངོ་བུང་བ་དང་། ཕྱིས་རྒྱ་གར་
སྐད་དུ་བསུྒར་ཏེ་ནག་སུྤར་རྒྱལ་སར་འཁབ་སོན་བས་ཏེ་བོད་དོན་
གསལ་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་། སྐབས་དེར་ (Dr. Anand 

Kushal-f) ཁོང་ཐུགས་དགེས་ཆེན་པོ་བུང་ས་ེབལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་
གཉྱིས་སུ་གནས་སྐརོ་གྱི ་མཐུན་སོྦར་གནང་། སྐབས་དེར་ཚོགས་མྱི ་ 
༡༢༠ ཙམ་ཡོད། ༡༩༨༣ ལོར་ལྡྱི་ལྱི ར་སྐད་འབདོ་ངོ་རོལ་ཤུགས་ཆེན་
བེད་དུས་འདྱི་གའྱི་ཚོགས་མྱི ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་མཉམ་ཞུགས་བས། དབུས་
ཀྱི ་ལམ་སནོ་འོག་ ༡༩༩༥ ལོའྱི་ནང་ཚོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྣ་ེཁྱིད་འོག་
བོད་བར་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་བརམས་པར་མཉམ་ཞུགས་དང་། 
དེའྱི ་རེས་མྱི ་མང་མདུན་བསོྐྱད་ཆེན་མོས་གཙོས་པའྱི ་ལས་འགུལ་སྣ་
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ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསྒགས་གང་ཐུབ་བས་
པར་མ་ཟད། རན་བཀ་ཤྱི ས་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་གཞོན་ནའུྱི ་ཚོགས་
གཙོའྱི་འགན་ཁུར་ཏ་ེལས་དནོ་གང་མང་ཞྱིག་གྱི ་འཕྲ་ོམཐུད་བཞྱིན་ཡོད།

༦།  ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀྱི ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཆེད་དུ་བོད་ཀྱི ་
དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྒརེ་ལངས་བས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རོལ་བས་པའྱི ་
དུས་དྲན་སླར་གསོའྱི ་ཆེད་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་དབུས་བུད་མེད་ལྷན་
ཚོགས་དབུ་བརྙེས་པས། འདྱི་ག་ནརོ་རྒྱས་གླྱིང་ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་
ཚོགས་ཀང་གསར་འཛུགས་བས་པ་ཡྱི ན། སྐབས་དང་པའོྱི་ཚོགས་གཙོ་
ཡེ་ཤེས་ཆོས་སོྒན་དང་རུྒྱན་ལས་མྱི ་ལྔ་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་མྱི ་བརྒྱ་
སྐརོ་ཞྱིག་ཤོང་བའྱི ་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་ཀང་གསར་རྒྱག་བས། གཞྱིས་
ལས་ཁང་གྱི ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་འོག་ཤྱི ང་སྣ་འདེབས་ལས་ཀྱི ་
ཆེད་དུ་ས་སངོ་ཞྱིག་བྱིན་པ་མྱི ་གཞན་ལ་བགོས་གཏོང་གྱིས་ཡོང་འབབ་
ཕྲན་བུ་འབུང་བའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་བཟུང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༨ ནས་ ༡༩༩༠ 
བར་ས་གནས་རུྒྱན་ལས་སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རྱིང་མཚོ་མོ་
དང་རུྒྱན་ལས་མྱི ་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད། དསེ་ཤྱི ང་ནགས་འདབེས་འཛུགས་
གང་ཆེ་བས་པ་དང་། འདོད་རུ་གླྱིང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་
སྐབས་དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་བཀོད་ཁབ་ལྟར་སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་
ཞུ་གང་ཐུབ་བསུྒབས།

  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོའྱི་ནང་ཚོགས་མྱི ་ཇེ་མང་དུ་སོང་བ་དང་ཤྱི ང་
སྣ་འདེབས་འཛུགས་ཀང་སྔར་བས་ཇེ་མང་དུ་སོང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༧ 
ལོའྱི་ནང་ས་གནས་གྲོང་གསེབ་དུ་རྱི ག་གཞུང་འཁབ་སནོ་བས། རུྒྱན་
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ལས་སྐབས་ལྔ་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རྱིང་དབང་མོ་དང་། སྐབས་དུྲག་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་འབུམ་སྐྱྱིད་སོྒལ་མ་བཅས་ཀྱིས་དབུས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་ལྟར་
ལས་འགུལ་འདྲ་མྱི ན་ནང་མཉམ་ཞུགས་བས་ཤྱི ང་། གཞན་ཡང་བདོ་
བསན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་སླད་དུ་ཚེས་བཅུ་དང་ཉརེ་ལྔ་གང་ཡྱི ན་ལ་མྱི ་མང་
གྱི ་ཞལ་འདོན་ཚོགས་རུྒྱ་འགོ་འཛུགས་ཀང་བས་ཡོད། གཞྱིས་འགོ་
མགོན་པོ་བཀ་ཤྱི ས་ལགས་སུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཏེ་ཤྱི ང་སྣ་འདེབས་
འཛུགས་དང་། འབས་ཞྱིང་འདབེས་ཡུལ་ད་ེདག་གཞྱིས་མྱི ་ཕུན་ཚོགས་
བཀ་ཤྱིས་ལ་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་རྱི ང་བགོས་མར་བཏང་། བགོས་མར་མ་བཏང་
གོང་ས་ཆ་ཡོངས་ཀྱི ་མཐའ་ལྕགས་རྭས་བསྐརོ་བ་དང་། སྤྱི ་ཚོགས་
ཐེབས་ར་ཁང་གྱིས་ས་སངོ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ཁྱི ་
ལྔ་གནང་། དའེྱི ་སྐབས་ཨ་རྱིའྱི་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལ་རོགས་རམ་གནང་། 

  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོ་བར་རུྒྱན་ལས་སྐབས་བདནུ་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་
ཚེ་རྱི ང་དབང་མོ་དང་རུྒྱན་ལས་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་ས་གནས་བུད་མེད་
ཁག་ལྔ་དང་མཉམ་ཞུགས་བས་ཏེ་པུ་ན་ནས་བྷམོ་བྷ་ེབར་གྲོམ་བགྲོད་
བས་པ་དང་། ཡང་ས་གནས་བུད་མེད་ཀྱིས་ནོར་རྒྱས་གླྱིང་ནས་ནག་
པུར་བར་གོམ་བགྲོད་བས་པ་བཅས་བོད་བསན་སྱིད་ཀྱི ་དོན་དུ་ལས་
འགུལ་འདྲ་མྱི ན་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡྱི ན།

༧།  ལྷ་མོ་ཚོགས་པའྱི་བུང་རྱིམ།

 ད་ལྟའྱི ་ལྷ་མོའྱི ་འཁབ་གཞུང་འདྱི ་ནྱི ་གཞྱིས་མྱི ་རན་རབས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ལྷག་བསམ་སྙྱིང་སབོས་དང་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བའྱི ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་འོག་
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ཐོག་མར་འགྲོ་བ་བཟང་མོ་དང་། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་གཟུགས་ཀྱི ་ཉྱི་མ་
དང་། པདྨ་འོད་འབར། ནརོ་བུ་བཟང་པ།ོ དྲྱི་མེད་ཀུན་ལྡན། སྣང་ས་
འོད་འབུམ་སོགས་ལྷ་མོའྱི ་འཁབ་གཞུང་རྣམས་ལོ་གསར་དང་ྋསྐུའྱི ་
འཁུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སོགས་ལ་འཁབ་སནོ་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་དང་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ༡༩༩༡ ལོའྱི་ནང་ལྷ་མོ་ཚོགས་པའྱི་འཁབ་སནོ་པ་རན་
གྲས་མང་ཆེ་བ་འདས་གྲོངས་སུ་གུར་ནས་ལྷ་མོ་མཇུག་སོྐྱང་བ་རུྒྱར་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་སྙན་
སེང་ཞུས་པར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོྐྱང་དགོས་པའྱི ་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་པར་མ་ཟད་མ་དངུལ་ཡང་གསོལ་རས་སྩལ་བ་བཅས་ཀྱི ་བཀའ་
དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་མཇུག་སོྐྱང་གང་ཐུབ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི ་
ཚོགས་པའྱི ་མྱི ང་ལ་ཆོལ་གསུམ་ལྷ་མོའྱི ་མཐུན་ཚོགས་ཞེས་འབོད་པ་
དང་། ཕྱི ་ལོ ༡༩༧༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། 
ཐོག་མར་མྱི ་གྲངས་ཕ་ོམོ་ ༣༨ ཡོད་པ་དང་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་མྱི ་གྲངས་ 
༤༩ ཡོད།

༡༡༽  དགྗོན་སེ་ཁག་གྱི་བྱུང་རྱིམ་ལྗོ་རྒྱུས། 

༡།  ས་གནས་གཞྱིས་དགོན་ཐེག་ཆེན་གླྱིང་། 

 ཐོག་མར་བོད་མྱི ་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་རེས་ཌལ་ཧོར་དུ་གདན་ས་
གསུམ་གྱི ་དགེ་འདུན་པ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ ༡༩༧༢ ལོའྱི་ནང་འདྱི་
ག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཏོང་གནང་མཛད་འདུག སྐབས་དེར་གྭྲ་གྲངས་ 
༦༥ ཙམ་འབོར་བ་ལ་ཚོགས་ཁང་སོགས་ཀྱི ་མཐུན་འགུར་གང་ཡང་
མེད་པས་ལྔ་ཁང་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་བཞུགས་དགོས་བུང་འདགུ སྐབས་
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དའེྱི་ནང་རྟནེ་གཙོ་བ་ོྋརྒྱལ་བའྱི་བཀའ་འགུར་བདོ་ཤོག་ལས་གུྲབ་པའྱི་
པོད་བརྒྱ་ཐམ་པ་མཉམ་འཁེར་གནང་ཡོད་རུང་འཇོག་ཡུལ་ར་བ་ནས་
མེད་པ་སོང་ཙང་། ༡༩༧༤ ལོའྱི་ནང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་མྱི ་མང་
མཉམ་རུབ་བས་ཏེ་ཛ་ཐོག་ཅན་གྱི ་གཞྱི ས་དགོན་གཙུག་ལག་ཁང་
གསར་བཞེངས་བས། དེའྱི ་རེས་སུ་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐེངས་མང་ཞབས་སོར་བཀོད་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་
ནས་དགོན་པའྱི ་ཐོག་གསར་པ་བཀབ་པའྱི ་འགྲོ་གྲོན་གཞྱིས་ལས་ཁང་
གྱིས་བཏང་། སྐབས་དརེ་དགེ་འདུན་གྲངས་ ༣༥ ཙམ་མོན་གྷ་ོདགའ་
ལྡན་ཤར་བང་གཉྱིས་དང་། སྦལེ་ཀོབ་སེ་ར་བེས་སྨད་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི ་
ཁོངས་སུ་སླབོ་གཉརེ་སླད་ཕེབས། ཚ་བའྱི་རེྐན་གྱིས་དགེ་འདུན་ ༡༧ 
འདས་གྲོངས་སུ་གུར། དགེ་འདུན་ ༦ སྐྱ་སར་བབས། གསར་ཞུགས་
གྭྲ་གང་འཚམ་ཡོད་རུང་ཁུངས་འཁོལ་བ་རེ་ཟུང་ལས་མ་བུང་། ད་ལྟའྱི་
ཆར་དབུ་རེར་ྋརྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆུང་དང་། འདུ་ཁང་དུ་སྐུ་རྟནེ། སནོ་
པ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་དང་གསུང་རྟནེ་བཀའ་འགུར་བསན་འགུར་སུང་
མ་དམར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི ་སྣང་བརྙན་སོགས་མྱི ་མང་གྱི ་ཕག་འཚལ་སྐརོ་
སོྦང་བེད་ཡུལ་གང་ལེགས་ཡོད། ད་ལྟ་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༧ 
ཡོད་པ། དེའྱི ་ཁོངས་བླ་མ་དང་དགེ་བཤེས་རྱི གས་མེད་ཁར་ལོ་རེ་
གཉརེ་པ་བརེ་ལེན་གྱིས་སྔར་སོལ་རུྒྱན་འཛྱི ན་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༢།  སྔ་འགུར་སུྒབ་བརུྒྱད་ཆོས་འཕལེ་གླྱིང་། 

  དེ་ཡང་ྋརེ་བཙུན་དམ་པ་བླ་ོགྲོས་དཔལ་འབོར་མཆོག་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོའྱི ་ནང་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་ནས་མྱི ་མང་དང་མཉམ་དུ་ལམ་ལས་
གནང་། ༡༩༦༦ ལོའྱི་ནང་ཨོ་རྱི ་ས་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
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ཕེབས་པ་དང་། ༡༩༧༢ ལོའྱི ་ནང་མྱི ་མང་མཉམ་དུ་འདྱི་ག་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་སུྒབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ། ༡༩༨༢ ལོ་ནས་
བཟུང་ནང་ཆོས་ཞུ་མཁན་ཇེ་མང་དུ་སོང་བར་བརྟེན་ཚོགས་ཁང་རྒྱ་
བསེྐྱད་ཀྱིས་ཚེས་བཅུ་ལྷ་ཁང་ཞེས་བཏགས། དེའྱི ་རེས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི ་
རྱི ་རེ་ཞྱིག་ལ་བཞུགས་ཆོག་པའྱི ་ཆོག་མཆན་ཞུས་པར་བཀའ་འཁོལ་
ཐོབ་རེས་སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་གྱིས་མཚམས་ཁང་ཞྱིག་བསུྐན་པ་དརེ་རྱིན་པ་ོ
ཆེ་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་ཏ་ེསུྒབ་པ་ཉམས་ལེན་མཛད། ༡༩༨༦ ལོར་
བོད་དུ་ཡོད་པའྱི ་གུར་ཆུང་དགོན་པའྱི ་གྭྲ་མང་ཡོངས་ཀྱིས་ཇྱི ་ལྟར་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་བོད་དུ་ཕེབས། བོད་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་རེས་ 
༢༠༠༢ ལོར་མྱི ་མང་གྱིས་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདེགས་ཞུས་ཏེ་དགོན་པ་
གསར་བཞེངས་གནང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སུྙན་གཞྱི ་དྲག་པ་ོཞྱིག་
བཞེས་ཏེ་སྨན་ཁང་གང་སར་བསནེ་གཏུགས་གནང་ཡང་མ་ཕན་པར་
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༣ རབ་གནས་མེ་ཁྱི ་ལོའྱི ་ཆོ་འཕུྲལ་ཟླ་བའྱི་ཚེས་ 
༡༤ ཉྱིན་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐྱིམ་ཚུལ་བསན། དགོན་པར་
ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྔ་ཕྱིར་ཆྱི བས་བསུྒར་
ཐེངས་བཞྱི ་བསྐྱངས་ཡོད།

༡༢༽  ས་གནས་ཉྱིན་སྗོབ་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ།

ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོའྱི་ནང་སྒ་ོཐང་སྒའུ་ཞེས་པའྱི་ས་གནས་སུ་གཞྱིས་
ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་སླབོ་གྭྲ་ཚུགས་ཡུལ་སྦྲ་གུར་ཡྱི ན། བུ་ཕུྲག་རྣམས་
མཉམ་དུ་བསྡུས་ཏེ་སླབོ་དགེ་མེད་ནའང་སྨན་ཞབས་སོྒལ་མ་སྐྱྱིད་འཛོམས་དང་། 
དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས་ལགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བདོ་ཡྱི ག་དང་། དབྱིན་ཡྱི ག 
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ཨང་རྱིས་སོགས་སླབོ་ཁྱིད་གནང་། རེས་སུ་ས་གནས་ད་ལྟའྱི ་ཆགས་ཡུལ་དུ་
གནས་སྤསོ་ཀྱིས་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་སོ་སོའྱི་ནང་ཕུྲ་གུ་མཉམ་དུ་བསྡུས་ཏ།ེ གཞྱིས་
གྲོང་དང་པརོ་སླབོ་དགེ་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས་དང་དབང་འདུས་སོྒལ་མ་གཉྱིས་
དང་། གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་པར་སླབོ་དགེ་འཇྱིགས་མེད་དང་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་གཉྱིས་
ཀྱིས་བས། ༡༩༧༣ ལོར་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ཀྱི ་སླབོ་མ་མཉམ་དུ་བསྡུས་པར་
མྱི ་གྲངས ༡༣༠ ཡོད་པ་ད་ེདག་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཚོགས་པས་སངས་འཛྱི ན་
གནང་ཡང་། སྐབས་དེར་སླབོ་སྤྱི ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཐུབ་མྱི ་འདུག སླབོ་གྭྲའྱི ་
འཛྱི ན་ཁང་གསར་རྒྱག་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༣ ནས་ ༡༩༧༤ ལོ་གཅྱིག་རྱིང་བས་ཏེ་
ལེགས་འགུྲབ་བུང་། ༡༩༨༠ ནས་ ༡༩༨༣ ལས་འཛྱི ན་འཕར་ཆ་གནང་བ་
དང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི ་ལས་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སུྐན་སོགས་ཡོངས་རོྫགས་
བསུྒབས་ཟྱིན་འདུག ཕྱི ་ལོ ༡༩༩༡ ལོའྱི་ནང་སླབོ་སྤྱི ་ (Venkateshwar) བསྐ་ོ
གཞག་གནང་འདུག གཞན་ཡང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོ་ནས་བཟུང་ ༢༠༠༨ ལོའྱི་
བར་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༡༡༧༠ བརལ་བ་གསར་ཞུགས་བས་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་
ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་བརྒྱད་པའྱི་སླབོ་ཐོན་གྲངས ༢༨༧ བུང་ཡོད།

༡༣༽  སྤྱི་མྱིའྱི་ལས་ཁང་གྱི་བྱུང་རྱིམ།

ཐོག་མར་ ༡༩༧༢ ལོར་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སྐབས་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཨོ་རྱི ་
ས་དང་། ཌལ་ཧརོ། ར་ས། ཀུ་ལུ་བཅས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱི ན་སབས་སྐབས་དའེྱི ་
ཁོངས་བརྒྱ་ཤོག་གྲངས་ ༨ ཡོད་པ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་བཀའ་དགོངས་
འོག་ལས་དནོ་བེད་དགོས་ཀྱི ་ཡོད་འདུག དའེྱི ་རེས་ ༡༩༧༦ ལོར་བརྒྱ་དཔནོ་
ཕྱིར་བསྡུ་བས་རེས་གཞྱིས་ཆགས་གྲོང་སྡ་ེཁག་གཉྱིས་སུ་བགོས་ཏེ་གྲོང་སྡ་ེརེ་ལ་
སྤྱི ་མྱི ་གཉྱིས་མང་མོས་འོས་བསྡུ་གནང་རུྒྱ་གནང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་སྤྱི ་མྱི འྱི་
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སྒྱིག་སོལ་དར་ཁབ་བུང་ས།ེ ༡༩༩༠ ལོར་སྤྱི ་མྱི འྱི ་ལས་ཁང་དུ་རྱིས་དུྲང་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་འགོ་བཙུགས་འདུག

༡༤༽  རྒས་གསྗོ་ཁང་གྱི་བྱུང་རྱིམ། 

སྐུ་ཞབས་མཆོག་གུྲབ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ཀྱི ་རས་འཁོགས་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་གྱིས་
དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་ལྟར་ ༡༩༩༧ ལོའྱི་ནང་
རས་གསོ་ཁང་འཛུགས་སུྐན་གནང་ས་ེ ༡༩༩༩ ལོའྱི་ཟླ་ ༡ པརོ་ལེགས་འགུྲབ་
བུང་ཞྱིང་། ྋདཔལ་ས་སྐྱ་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པོ་ཆེ་གདན་ཞུ་གནང་ས་ེམང་ཚོགས་
ལ་གསུང་ཆོས་ཀྱི ་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས་པ་དང་སབས་བསུན་ལོ་དའེྱི ་ཕྱི ་ཟླ་གཉྱིས་
པའྱི་ནང་དབུ་འབེད་གནང་། སྐབས་དརེ་རས་འཁོགས་གྲངས་ ༡༩ ལ་འགན་
འཛྱི ན་གཅྱིག་གྱིས་གཙོས་ལས་བེད་ ༤ བསྐ་ོགཞག་གནང་འདགུ ད་ེནས་བཟུང་
ད་བར་རས་འཁོགས་གྲངས་ ༣༨ འཛུལ་ཞུགས་བེད་ཐུབ་ཡོད། རོགས་ཚོགས་
ཀྱི ་དགོངས་གཞྱི ་ལྟར་ ༢༠༠༣།༤།༡ ནས་ ༢༠༠༦།༣།༣༡ བར་ལོ་གསུམ་རྱིང་
འཛྱི ན་སོྐྱང་ཚོད་ལྟ་ཟུར་སོྐྱང་གནང་འཆར་ཡོད་ཀང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥་ཕྱི ་ཟླ་ ༥ 
པའྱི ་ནང་བཀའ་བླནོ་ཁྱི ་པ་མཆོག་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཞབས་སོར་འཁོད་
སྐབས་རན་རོན་རྣམས་ལ་བླང་དོར་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་རན་
གསོ་ཁང་གྱི ་མ་འོངས་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཐད་དམྱི གས་བསལ་གྱིས་ལམ་སནོ་གནང་བ་
ལྟར། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥།༩།༡༩ ཉྱིན་རོགས་ཚོགས་སྐུ་ཞབས་མཆོག་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་
དང་སྐུ་ཞབས་ (FRANCO) རྣམ་གཉྱིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རན་གསོ་ཁང་གྱི ་
བལྟ་སོྐྱང་ཐད་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཚོགས་ཏེ་བཀའ་བསྡུར་གནང་མཐར་གཞྱིས་
ལས་ཁང་ལ་རྱིས་འབུལ་ཞུ་རུྒྱའྱི་གྲོས་ཆོད་བུང་ས།ེ ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦།༤།༡ ཉྱིན་
ནས་བཟུང་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱིས་འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་བཞྱིན་ཡོད།། །།





ལ་དྭགས་ལྷོ་བང་བྷོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་

ཀི་ལྷོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  ལ་དྭགས་ལྷྗོ་བང་བྗོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཐྗོག་མར་བྱུང་རྱིམ།

ྋརྒྱལ་ཀུན་སྙྱིང་རེའྱི ་རང་གཟུགས་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི ་རྣམ་
སུྤལ་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདེའྱི ་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འགྲོ་བ་ཡོངས་
ཀྱི ་མ་འདྲསེ་པའྱི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པ་ོྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་འོག་ྋདཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་
གར་དབུས་ས་གཉྱིས་སུ་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་བཞྱིན། རྒྱ་གར་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་
གནས་འཁོད་རང་རེ་བདོ་མྱི ་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་བའྱི་འཚོ་
བའྱི་རྟནེ་གཞྱིའྱི་ཆེད་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཚོ་བའྱི་མཐུན་རེྐན་སུྐན་བཞྱིན་པ་ལྟར། 
ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་གཉྱིས་སུ་བདོ་མྱི ་བཙན་བོལ་གནས་འཁོད་རྣམས་ལ་ས་གནས་
ཞྱིང་འབགོ་གྱི ་གནས་བབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སུྐན་གནང་
ཡོད། ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་གཉྱིས་ནས་སླ་ེཁུལ་གྱི ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༩ 
ལོར་ཆགས་པ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མཐའ་གངས་རྱི ་དང་མདུན་རྫ་རྱི ས་
བསྐརོ་པའྱི་དབུས་སུ་བདོ་ནས་རུྒྱག་པའྱི་ཆུ་བ་ོསེང་གེ་ཁ་འབབ་ཡོད། དའེྱི ་བང་
ཕོགས་སུ་ཤེལ་སྨན་ལྷ་དང་། ལྕགོ་ལམ་སར། ཨག་གླྱིང་། དཔ་ེཐུབ་བཅས་ཀྱི ་
ས་ཁུལ་དུ་བདོ་མྱི ་བཙན་བོལ་བའྱི་གཞྱིས་གྲོང་ ༡༢ དང་སླ་ེཚོང་རྱིགས་བརྒྱ་
ཤོག་བཅས་གཞྱིས་གྲོང་ ༡༣ དུ་ཕེས་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་རྒྱ་མཚོ་ངོས་
ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཌྱི ་ ༡༢༠༠༠ ཙམ་གྱི ་ཐོག་ཆགས་ཡོད། དབར་དུས་ཚ་ཚད་
སྤྱིར་བཏང་ཌྱིག་རྱི ་སེལ་སེས་ ༡༢ ནས་ ༣༠ བར་ཡྱི ན། དགུན་དུས་གྲང་
ཚད་ཌྱིག་རྱི ་སེལ་སེས་མ་ནསེ་ ༦ ནས་ ༣༠ བར་ཡྱི ན། ས་ཁུལ་འདྱིར་དགུན་
དུས་ཁ་བ་དང་དབར་དུས་ཆར་པ་ཅུང་ཙམ་ལས་ཤུགས་ཆེན་འབབ་ཀྱི ་མེད། 
ལྷག་པར་དབར་དུས་ཀང་ཆར་པ་འབབ་དཀོན་པ་ོཡྱི ན། བང་ཐང་ཁུལ་འབགོ་
སྡ་ེས་ཁག་དགུར་ཕེས་ཡོད་པའྱི་ནང་གསེས་ལ་བང་ཧན་ལེ། ཉྱི་མ། ཆུ་ཤུལ། 
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སུམ་མད།ོ ཅུ་མུར་བཅས་ས་ཁག་ལྔའྱི་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ས་མ་འབགོ་ཡྱི ན། ལ་
བང་མཁར་ནག་དང་། ས་སྨད། བཀག་གཞུང་། རོད་ཡུལ་བཅས་ས་ཁག་
བཞྱིའྱི ་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་བའྱི་རྟནེ་གཞྱི ་འབགོ་པ་ཁོ་ན་ཡྱི ན། དེ་དག་རྒྱ་
མཚོ་ནས་ཕྱི་ཌྱི ་ ༡༣༥༠༠ ནས་ ༡༥༠༠༠ ཐོག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ས་ཁུལ་
ད་ེདག་སླ་ེནས་རྒྱང་ཐག་རྱིང་ཤོས་ཀེ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༣༦༠ དང་ཉ་ེཤོས་ལ་ཀེ་ལོ་
མྱི ་ཀར་ ༡༤༠ ཡོད། ཚ་གྲང་གྱི ་དབེ་བ་ནྱི་དབར་དུས་ཚ་ཚད་སྤྱིར་བཏང་ཌྱིག་
རྱི ་སེལ་སེས་ ༥ ནས་ ༢༠ བར་དང་། དགུན་དུས་གྲང་ཚད་ཌྱིག་རྱི ་སེལ་
སེས་མཻ་ནསེ་ ༡༥ ནས་ ༣༥ བར་ཡྱི ན།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་དམར་ཀླ་ཀླའོྱི ་དཔུང་ཚོགས་ཀྱིས་བདོ་ས་ཡོངས་
རོྫགས་དྲག་པོའྱི ་སབོས་ཤུགས་ཀྱིས་དབང་ཤེད་བཙན་འཕྲོག་བས་ཏེ་བོད་མྱི ་
རྣམས་ཅྱི ་བ་གཏོལ་མེད་ཀྱི ་གནས་སུ་གར་བའྱི་སྐབས་དརེ། བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་
དཔྲལ་བའྱི ་མྱི ག་དང་ཁོག་སྙྱིང་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའྱི ་
དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་འཕགས་
པའྱི་ཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཆོལ་གསུམ་བདོ་
རྱིགས་སུྤན་ཟླ་འབུམ་ཕྲག་གཅྱིག་ལ་ཉ་ེབ་ཞྱིག་བོད་ཀྱི ་ས་འབལེ་རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་ནང་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་བར་བརྟནེ། འདྱི་ག་ལ་དྭགས་ཡུལ་ལུང་ས་
འབལེ་སདོ་མངའ་རྱིས་སྤྱི ་ཁབ་སྒར་དཔནོ་ཁབ་ཁོངས་རུ་ཐོག བཀ་ཤྱིས་སྒང་། 
རང་ལྭང་། ལྕགས་སྒང་། གླང་ཆུ། ཏྱིང་རེ། སྦངོ་པ། བང་པ། སྒརེ་རེ། དགེ་
རྒྱས། ས་སྨད་རྫ་དམར་སོགས་ཀྱི ་ཞྱིང་འབགོ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༠། 
༦༡།༦༢།༦༣ ལོ་བཅས་སོ་སོར་རང་ཡུལ་བཞག་ཏེ་སྒ་ོཕུགས་ར་ལུག་འབྱི་
གཡག་སོགས་ཇྱི ་ཡོད་གང་ལྕགོས་མཉམ་དེད་ཀྱིས་ལ་དྭགས་ས་མཚམས་བདེ་
མཆོག་བརུྒྱད་རྱིམ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་བང་ཐང་བཀག་གཞུང་། རོད་ཡུལ། ཉྱི་མ། 
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ཅུ་མུར། སུམ་མད།ོ ས་སྨད། མཁར་ནག ཆུ་ཤུལ། ཧན་ལེ་བཅས་སུ་ཞྱིང་
འབགོ་འཚོ་ཐབས་བེད་བཞྱིན་དུ་འབོར་ཡོད། སབས་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ས་ཁུལ་
ད་ེཚོ་བདོ་དབུས་ནས་ཧ་ཅང་ལམ་ཐག་རྱིང་པ་ོཡོད་པར་མ་ཟད། འཁོར་ལམ་
ཡང་བདེ་པོ་མེད་པ། ཧྱིན་བལ་ས་མཚམས་ཁད་ཉརེ་ཡོད་སབས་དབུས་ཁུལ་
ནང་བཞྱིན་གྱི ་གདུག་རུབ་དྲག་པ་ོལམ་སེང་ལག་ལེན་མ་བསར་ཙམ་བུང་སབས་
སེམས་ཅན་ཡོད་རྱི གས་ཁག་གཅྱིག་དང་། དེ་རེས་དམར་པོས་བཙན་དབང་
རྱིམ་བཞྱིན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་སྐབས་ཡོང་བ་ཁག་གཅྱིག་བཅས་ཡོད་པའྱི་གྲངས་
འབརོ་གཤམ་གསལ། ༡༩༦༠ ལོར་བང་ཐང་དུ་བདོ་ནབུ་ཕོགས་སདོ་ཁུལ་ནས་
མྱི ་གྲངས་ ༥༣༠ དང་། བདོ་དབུས་བང་གྱི ་འབགོ་པ་དང་། ཨ་མད་ོསོགས་
བདོ་བང་ས་འགྲྱིམས་ཏ་ེསླ་ེརུ་མྱི ་གྲངས་ ༢༦༦ ཙམ་འབོར། ༡༩༦༡ ལོར་བང་
ཐང་དུ་མྱི ་གྲངས་ ༡༣༥༧ འབོར། ༡༩༦༢། ལོར་བང་ཐང་དུ་མྱི ་གྲངས་ 
༡༥༧༦ འབོར། ༡༩༦༣ ལོར་བང་ཐང་དུ་མྱི ་གྲངས་ ༧༢༨ འབོར། ༡༩༦༥ 
ལོར་བང་ཐང་དུ་མྱི ་གྲངས་ ༥༧ འབོར། ༡༩༦༦ ལོར་བང་ཐང་དུ་མྱི ་གྲངས་ 
༢༥ འབོར། ༡༩༦༧ ལོར་བང་ཐང་དུ་མྱི ་གྲངས་ ༤༧ འབོར། ༡༩༦༨ ལོར་
བང་ཐང་དུ་མྱི ་གྲངས་ ༤༢ འབོར་བ་བཅས་སྔ་ཕྱི ་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་ ༤༦༢༨ 
འབོར་ཡོད།

 ལ་དྭགས་སླ་ེརུ་བོད་དབུས་ཁུལ་གྱི ་འབོག་པ་ཁག་གཅྱིག་འབོར་པའྱི ་
གནས་ཚུལ་གསན་འཕྲལ་རྒྱ་གར་ཕྱི ་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སོྐྱབ་གསོ་ཡོང་ཐབས་
ཞུས་ཀང་། ས་གནམ་གྱི ་བགྲོད་ལམ་འགག་པས་སྔ་འཕྲོས་གཏོང་ཐུབ་མྱི ན་
གསུང་སབས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འཚམས་འདྲྱི་ལྟ་སྐརོ་དུ་དབུས་གཙང་
སྤྱི ་འཐུས་དབང་འདསུ་ར་ོརེ་ལགས་ཆེད་གཏངོ་གནང་བའྱི་ཐོག་ཐུག་དམ་བཀའ་
ཡྱི ག་དང་། ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་གསོལ་རས་ཧྱིན་སྒརོ་ ༡,༥༠༠་༠༠ བཅས་
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སྩལ་ཡོད། འོན་ཀང་ཁོང་འཇའ་མུར་འབོར་སྐབས་རྟ་ལམ་གངས་ཀྱིས་འགག་
ས་ེའགྲོ་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་ལ་དྭགས་བ་ཀུ་ལ་རྱི ན་པོ་ཆེར་གོང་གསལ་བཀའ་
ཡྱི ག་དང་ཆབ་ཅྱིག་ལྷ་ོབང་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི ་བོད་མྱི ་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ལ་
གང་ཅྱིའྱི་རོགས་ཕན་གནང་དགོས་པ་བཀའ་ཡྱི ག་ཀང་ཕུལ་གནང་ཡོད།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོའྱི་ལོ་མཇུག་ཏུ་བང་ཐང་ཁུལ་ལྟ་སྐརོ་དུ་འགོ་འཛྱི ན་
ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཐུབ་བསན་ཟླ་བ། ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་རེ་དུྲང་ངག་
དབང་ཆོས་བཟང་ལགས་བཅས་ཆེད་གཏངོ་གནང་བ་ལྟར། སྐབས་དརེ་དམག་
མྱི འྱི ་གནམ་གུྲའྱི་ཐོག་བང་ཐང་དུ་སོྐྱབ་གསོའྱི་འབས་དང་། གྲོ་ཞྱིབ། འོ་རམ་
བཅས་གང་འཚམ་འབོར་བ་ལུང་པ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའྱི ་མྱི ་གྲངས་ 
༢༠༣༠ ལ་བགོ་འགྲེམ་གནང་བ་དེ་ནྱི ་སོྐྱབ་གསོ་ཐོབ་པ་ཐོག་མ་ཡྱི ན་འདུག 
བཙན་བོལ་བོད་མྱི འྱི ་ཕུགས་ཟོག་དེ་དག་རྩྭ ་ཁ་བཀག་སྡམོ་ཐོག་འགྲོ་སོྐྱད་མྱི ་
ཆོག་པའྱི་དམ་དྲག་བས་པ་དང་། ཉསེ་རུང་བཏང་བའྱི་རེྐན་གྱིས་བླ་ོཆུང་འགའ་
ཤས་ཕྱིར་ལོག་བེད་དགོས་བུང་ཡོད་འདུག དགུན་རྩྭའྱི ་དམྱི གས་སྒ་ོདངོས་
འབལེ་བཀག་སྡམོ་བེད་དགོས་ངེས་ཡུལ་མྱི ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱི ་གཉྱིས་
ཀས་བས་ཡོད། ར་བ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་བཀའ་འབལེ་ལྟར་ཡུལ་མྱི ་དང་། བཙན་
བོལ་བ་གཉྱིས་ཀས་དབར་དགུན་གཉྱིས་ཀར་འདྲ་མཉམ་ངང་ཕུགས་རྩྭ ་བཟའ་
ཆོག་རུྒྱ་དང་། སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་སྡདོ་ཡུལ་ལྷ་མལ་ལ་ཁལ་འགེལ་དང་། རྩྭ ་
རྱི ན་ལེན་པ་སོགས་བེད་མྱི ་ཆོག་རུྒྱས་མཚོན་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཐུབ་བས་པ་
དང་འབལེ་སྐབས་དརེ་མཐོང་ཐོས་ཇྱི ་བུང་ཕྱིར་འཁོར་མཚམས་རྒྱ་གར་གཞུང་
ལ་སྙན་སེང་ཞུ་འོས་གང་ཡོད་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་བཙན་
བོལ་བདོ་མྱི ར་ཕུགས་ཟོག་གྲངས་ ༡༠༠༢༩༠ ཙམ་ཡོད་རུང་། ༡༩༦༣ ལོར་
གངས་ཞོད་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་ཕུགས་གྲངས་ ༣༡༠༠༠ ལས་དེ་མྱི ན་ཚང་མ་འཆྱི ་
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གོད་བུང་བར་མ་ཟད། ༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་ལ་དྭགས་བད་ེམཆོག་ནས་
བླ་ོབུར་བཙན་འཛུལ་གྱིས་བོད་མྱི ་གང་ཙམ་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་བཅས་ལ་བརྟནེ་
བདོ་མྱི འྱི་ཕུགས་ཟོག་རྣམས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སུྤས་གཟྱིགས་ཡོང་བ་དང་བདོ་
མྱི ་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་རྱི མ་པས་གཞྱིས་ཆགས་ཆོག་པ་ཞུས་ཀང་དོན་འབས་
སོན་མེད། དེ་མུར་སླར་ཡང་རྩྭ ་སར་བཀག་སྡམོ་དང་། ཉསེ་བརུང་བཏང་བ། 
འཕྲགོ་བཅོམ་བེད་པ། ཆུ་ཤུགས་གནམ་གུྲ་འབབ་ཐང་བཟོས་པའྱི་གླ་ཆ་མ་སྤད་
པ༑ ཚ་ཁ་ལ་བརུྒྱད་རླངས་འཁོར་འགྲོ་ལམ་བཟོས་པ་དང་། གུ་ཡུལ་གནམ་
ཐང་དུ་ཁང་པ་དང་འབབ་ཐང་གསར་བཟོ་སོགས་བས་པའྱི ་ཁོངས་ནས་རྟ་
གཡག་གྱི ་གླ་ཆ་གཅྱིག་བུར་རོབ་རྱིས་སྒརོ་ ༤༠,༠༠༠ ཐོབ་པ་མ་སྤད་པ་སོགས་
ཁལ་འགེལ་དང་། བཙན་དབང་གཉྱིས་འདོམས་ཀྱིས་ཐོག་མྱི ་མང་མང་པོའྱི ་
ཕུགས་ཟོག་ར་སངོ་སོང་ནས་འཚོ་ཐབས་བལ་བར་བརྟེན་སླར་ཡང་བདེ་སྡུག་
ཞུས་པར་བརྟནེ་བང་ཐང་ནས་ཕུྲ་གུ་ ༥༨ དང་། སླ་ེནས་ཕུྲ་གུ་ ༤༦ བཅས་
ཁོན་བསྡམོས་ཕུྲག་གུ་ ༡༠༤ ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༣ པར་ལམ་གྲོན་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་གནང་ས་ེགཏན་འཇགས་སླབོ་གྭྲ་ཁག་ལ་གཏངོ་ཐུབ་པ་བུང་། བང་
ཐང་ཁུལ་གྱི ་རྟནེ་མེད་རྣམས་ལ་དྭགས་སླ་ེརུ་གནས་སྤ་ོདགོས་ལུགས་གསུངས་པ་
དང་། བསྐྱར་ད་ུནང་སྱིད་ལས་འཛྱི ན་ངག་དབང་ཆོས་བཟང་ལགས་ཆེད་ཕབེས་
ཐོག་ཕྱི ་ལས་ཀའུལ་དང་ས་གནས་ལས་བེད་བཅས་གྲོས་བསྡུར་གནང་སེ་ 
༡༩༦༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་སླ་ེརུ་སྡདོ་སྒར་གཉྱིས་འཛུགས་རུྒྱ་དང་། མྱི ་
མང་དང་། སླབོ་གྭྲ༑ ཕགོས་ཁང་བཅས་ཀྱི ་སྡདོ་གུར་ཕྱི ་ལས་ནས་གནང་རུྒྱ་ཐག་
གཅོད་བུང་བ་དེ་ནས་བཟུང་ཕུགས་རྱིགས་ཀྱི ་འཚོ་རྟནེ་མེད་པ་རྣམས་ལ་སླ་ེརུ་
སྡདོ་སྒར་ཚུགས། འོན་ཀང་ས་གནས་དེ་གྲང་ངར་ཆེ་བས་སླར་ཡང་ཤེས་ལྷ་སྨན་
ཐང་དང་། སྨན་ཀེམ་གཉྱིས་ལ་གནས་སྤསོ་བས་པ་ད་ེསྐབས་ས་ཐབ་ཨོ་སྱི ་ཀབོ་ 
༡༠༠ དང་སྡདོ་གུར་བཅས་གནང་ཡོད། སྐབས་དརེ་སླ་ེསྡདོ་སྒར་གཉྱིས་ནས་མྱི ་
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གྲངས་ ༥༧༥ མོན་གྷ་ོགཞྱིས་ཆགས་སུ་གཏངོ་བ་གནང་། སག་ཀེམ་འཕྲསོ་ལྷག་
སྨན་ཐང་དུ་ཟླ་བསྒྱིལ་ནས་སྒ་ོབརྒྱབ། སྨན་ཐང་དུ་མྱི ་གྲངས་ ༡༠༨༨ དང་རྟ་
གྲངས་ ༡༣༥ འབྱི་གཡག ༢༤ ར་ལུག ༣༠༤༤ བཅས་ཡོད། ད་དུང་བང་
ཐང་ཁུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་ཕུགས་ཟགོ་མེད་པའྱི་ཉམ་ཐག་རྱིགས་སླ་ེརུ་ཟླ་བསྒྱིལ་ཅྱི ་
ཐུབ་གནང་། ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི ་དགོན་ཁག་དང་། ཡུལ་མྱི ་སྤྱི ་མགྲྱིན་ནས་
གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པ་བཞྱིན་༡༩༦༦ ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་
ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དྭགས་སུ་ྋཞབས་སོར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས་
སྐབས་ཆྱི བས་ཞབས་སུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་དབང་འདུས་རོ་རེ་མཆོག་ལྷན་
བཅར་ཡོད་པ་ལྟར་ ༨།༢༩ ཉྱིན་བ་ཀུ་ལ་རྱི ན་པ་ོཆེ་དང་། ཕྱི ་ལས་ནང་ཌྱི ་བྱི་
སྱི ། ཡར་རྒྱས་གཙོ་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་ནརོ་བུ། ཌྱི ་སྱི འྱི ་ལས་རོགས། ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་བཅས་ཚོགས་འདུ་གནང་བའྱི ་ཐོག་རྒྱ་གར་ནང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
བཞེས་ཐབས་ཡོང་བ་མུ་མཐུད་དུ་ཞུས་ཀང་། ཕྱི ་ལས་ནས་ཞལ་བཞེས་མ་
གནང་བར་མལ་གྲོར་གཞྱིས་ཆགས་དགོས་རུྒྱ་ཉག་གཅྱིག་གསུང་སབས་ཁས་
ལེན་མྱི ་ཞུ་ཐབས་མེད་བུང་།

 གཞྱིས་ཆགས་བ་ཡུལ་མལ་གྲོར་ས་བབས་ཀྱི ་ཆ་ནས་འོས་འགབ་མ་
མཐོང་བས་ས་ཆ་ང་ཚོས་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྙན་སེང་ཞུ་རུྒྱ་བས། བང་ཐང་ཁུལ་
ད་ེསླ་ེནས་མལ་ལེ་ ༥༣༡ ཙམ་གྱི ་ས་ཐག་འགངས་པས་མྱི ་མང་གྱི ་བཟའ་ཆས་
ཚང་མ་སླ་ེཡས་མས་ནས་རྟ་དང་ར་ལུག་གྱི ་སྒལ་པར་སེྐྱལ་འདྲནེ་བེད་དགོས་
སབས་རྱི ན་འབབ་ལྡབ་འཕར་གྱི ་ཡོད་རུང་ཚང་མས་མུ་མཐུད་ཧུར་ཐག་གྱིས་
རང་འཚོ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ས་གནས་དཔནོ་རྱིགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོག་
ཡུལ་མྱི འྱི་ས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ས་ཁུལ་ ༡༡ ནང་ས་ཞྱིང་གསར་སླགོ་གྱིས་
འབུ་སོན་ཀེ་ལོ་ ༢༢༡༠ བཏབ་པར་ཐོན་འབབ་ཇྱི ་བཞྱིན་མ་བུང་བར་བརྟནེ་
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དབུས་གཞུང་ལ་ས་ཆ་གསོལ་རས་ཡོང་བ་དང་གཞྱིས་ཆགས་བ་འཐུས་ཆོག་
པའྱི་སྙན་སེང་ཞུས་ཤྱི ང་། བཀའ་འཁོལ་བུང་ན་བང་ཐང་རང་དུ་ཞྱིང་འབགོ་
འདྲསེ་མའྱི་གཞྱིས་ཆགས་བ་རུྒྱ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སླ་ེཁུལ་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་གལ་
སྱིད་རྒྱ་གར་ནང་ཡོང་མོས་མ་བས་ཚེ་ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་ས་གནས་འོས་འགབ་
ཅྱིག་ལ་ཞྱིང་འབགོ་འདྲསེ་མའྱི་གཞྱིས་ཆགས་བ་རྱིས་བས་པ་དང་། བང་ཐང་
ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི ་རང་མྱི ་ཕུགས་དཀར་ནག་ཡོད་རྱི གས་ཚང་མའྱི ་ས་ནས་སྤྱི ་
དངུལ་བསྡུ་ལེན་གྱིས་ཚོང་ལས་བས་འདུག་ཀང་། ཐོག་མའྱི་བསྡུ་གཞུང་དང་ཁེ་
འབབ་བུང་སོང་སོགས་རྱིས་ཞུ་ཁམས་དྭངས་ཤྱི ག་མ་བུང་བ་དང་དངུལ་གྱི ་
བདག་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཁ་འཐོར་སོང་བ་བཅས་ལ་བརྟནེ་ལག་ཡོད་སྒརོ་ ༢༥༧༦༠ 
ཡོད་པ་མང་ཚོགས་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་དད་འབུལ་ཞུས་ཤྱི ང་། 
སྐབས་དརེ་བསྡུ་རུྒྱ་བསྡད་པ་རྣམས་འགོ་འཛྱི ན་ལ་བཀོད་མངགས་གནང་བ་ལྟར་
བསྡུ་ལེན་བས་པ་སྒརོ་ ༡༨,༩༥༠།༩༠ སླར་མང་ཚོགས་ཀྱི ་བསམ་ཚུལ་དང་
བསུན་ཏ་ེཐག་གཅོད་བ་རུྒྱ་བས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོ་ཙམ་ནས་ྋདཔལ་ལྡན་རང་
གཞུང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་ཁུལ་སྡདོ་བོད་མྱི འྱི ་དཀའ་
སྡུག་གནས་སངས་ཞྱིབ་རྟོག་དང་འབེལ་ས་གནས་སུ་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པའྱི ་རེ་
སྐུལ་ལ་དྭགས་ས་གནས་མངའ་སྡའེྱི ་གཞུང་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་བད་ེ
སྡུག་སྙན་སེང་ཞུས་པའྱི ་འབས་བུར། འཇའ་མུ་ཀཱཤ་མྱི ར་མངའ་སྡའེྱི ་གཞུང་
གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་ཡུལ་དང་། སླབོ་གྭྲ། འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་། བཟོ་
གྭྲ༑ མཉམ་འབལེ། གཞྱིས་ཁང་དང་ཞྱིང་ས། སྤྱི ་ཚོགས་བད་ེདནོ་སོགས་ཀྱི ་
ཆེད་དུ་ས་ཆ་ཀར་ནལ་ ༣༦༩༠ གནང་བར་བརྟནེ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བོད་
གཞུང་མཐུན་མོང་གྱི ་ཐོག་ནས་བསོད་ནམས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་མ་ལག་དང་
བཅས་པ་རྱི མ་བཞྱིན་གསར་རྒྱག་བ་རུྒྱའྱི ་ལས་འཆར་གོ་སྒྱིག་བས། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༧༢ ལོ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཞྱིང་ས་བཟོ་བཀོད་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོ་
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ནས་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་འཕརེ་རྣམས་ལ་ཟ་འབུ་ར་
ཤན་གནང་ཐོག་ཉྱིན་གླ་ཧྱིན་སྒརོ་ ༡།༢༥ གནང་ཡོད། གོང་གསལ་ས་ཆ་ཀར་
ནལ་ ༣༦༩༠ ཡོད་ཐོག་ནས་མྱི ་རེར་ཀར་ནལ་ ༦ རེ་སྤད་པ་བསྡམོས་མྱི ་
གྲངས་ ༦༡༥ ལ་ས་ཞྱིང་བགོ་སོྤད་བུང་ཡོད། སྐབས་དརེ་གཞྱིས་མྱི ་ངོ་ཡོད་ར་
འབརོ་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་ ༢༠༢༨ ཡོད་པར་བརྟནེ་ད་དུང་ཞྱིང་ས་མ་ཐོབ་པ་
མྱི ་གྲངས་ ༡༤༦༣ ཡོད་པ་ད་ེརྣམས་ཀྱི ་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བ་ལས་རོལ་ཅྱི ་རྱིགས་
བས་ཏེ་སེྐྱལ་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་འཕྲད་ཡོད་འདུག

༢༽  གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་རྗོགས་རམ་གནང་མཁན།

གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་ཚུགས་སྐབས་རོགས་རམ་གནང་མཁན་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་
དབུས་ས་གཉྱིས་དང་ AP TIBET དབྱིན་ལན་བྱིས་ཚོགས། བདོ་ཁྱིམ་རོགས་
ཚོགས། འཇར་མན་རོཊ་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་བདོ་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
དང་། ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས། འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་སོགས་བརུྒྱད་ནས་
རོགས་རམ་གནང་ཡོད།

༣༽  གཞྱིས་ཆགས་སུ་མྱི་འབྗོར་ཇྱི་ཡྗོད།

ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མྱི ་འབརོ་ལ་དྭགས་སླ་ེཁུལ་ད་ུམྱི ་གྲངས་ ༢༠༢༨ དང་
བང་ཐང་ཁུལ་དུ་མྱི ་གྲངས་ ༤༢༠༨ ཡོད་ཅྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འཕེལ་རྱིམ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱི ་དབང་གྱིས་ད་ལྟ་སླ་ེབང་ཁག་གཉྱིས་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་ ༦༩༧༩ ཡོད།།

༤༽  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་གྱི་བྱུང་རྱིམ།

ཨང་། མཚན། ལས་ཡུན།
༡། རྫ་དམར་དཔནོ་འཆྱི ་མེད། ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༧༠
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༢། ཀརྨ། ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༧༥
༣། སྐལ་བཟང་དགྲ་འདལུ། ༡༩༧༥ ནས་ ༡༩༧༦
༤། བཀ་ཤྱིས་སབོས་རྒྱལ། ༡༩༧༦ ནས་ ༡༩༧༧
༥། བམས་པ་བརོན་འགུྲས། ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༧༩
༦། རྣམ་རྒྱལ་ར་ོརེ།  ༡༩༧༩ ནས་ ༡༩༨༢
༧། མྱི ་འགུར་ར་ོརེ།  ༡༩༨༢ ནས་ ༡༩༨༦
༨། བླ་ོགྲསོ་རྒྱལ་མཚན།      ༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༩༢
༩། སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་།      ༡༩༩༢ ནས་ ༡༩༩༥
༡༠། ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། ༡༩༩༥།༡༠།༤ ནས་ ༡༩༩༨།༢།༡༨ 
༡༡། བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་། ༡༩༩༨།༢།༡༨ ནས་ ༡༩༩༩།༡༡།༢༨
༡༢། ཀརྨ་སེང་གེ། ༡༩༩༩།༡༡།༢༨ ནས་ ༢༠༠༣།༣།༣༡
༡༣། དནོ་གུྲབ་ར་ོརེ། ༢༠༠༢།༣།༣༡ ནས་ ༢༠༠༣།༩།༤ 
༡༤། ངག་དབང་དནོ་འགུྲབ། ༢༠༠༣།༩།༤ ནས་ ༢༠༠༤།༧།༤ 
༡༥། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རྱིང་། ༢༠༠༤།༧།༥ ནས་ ༢༠༠༨།༧།༡༣
༡༦། ཇྱིང་གྱིར་དཔནོ་དགྲ་འདལུ། ༢༠༠༨།༧ ནས་ ༢༠༠༩།༥།༡༨
༡༧། བུ་ཆུང་ཚེ་རྱིང་། ༢༠༠༩།༤།༦ ནས་ ༢༠༡༠།༡།༢༠
༡༨། དནོ་གུྲབ་བཀྱིས། ༢༠༡༠།༡།༢༡ ལས་ཐོག་པ།  

༥༽  ལ་དྭགས་ལྷྗོ་བང་གཉྱིས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་རེན་གཞྱི།

སླ ེ་ཁུལ་གཞྱི ས་ཆགས་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་རྟེན་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་སོ ་ནམ་
འདབེས་ལས་ཡྱི ན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་མྱི ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཙམ་ལ་ས་ཞྱིང་
ཐོབ་མེད་པར་མ་ཟད། ས་ཞྱིང་ཡོད་པ་རྣམས་ལའང་ཞྱིང་ཆུ་ལྡང་ངེས་གཏངོ་རུྒྱ་
མེད་ཅྱིང་། གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་སྐབས་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་ཞྱིང་ཆུ་འདྲནེ་
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གཏོང་ཆེད། ཨ་བྱི་ཆུ་ཡུར་ཤེ་ཡུལ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཨག་གླྱིང་བར་
འཛུགས་སུྐན་གནང་ཡང་། སྤྱིར་ཡུལ་འདྱིར་ཆར་ཆུ་དཀོན་ཁར་ཆུ་ཡུར་དེ་
ནས་ཤེ་ཡུལ་མྱི ས་ཞྱིང་ཆུ་བདེ་སོྤད་བེད་ཀྱི ་ཡོད་པར་བརྟནེ། རང་རེའྱི་ཞྱིང་པ་
རྣམས་ལ་ལོ་ལྟར་ཆུ་དཀོན་པའྱི ་དཀའ་ངལ་གྱིས་འབུ་རྱི གས་དང་ཚལ་ཞྱིང་
འདེབས་ལས་ཉུང་ཤས་ལས་མེད། མང་ཆེ་བར་རྩྭ ་འོལ་ཞེས་པ་འདེབས་ལས་
བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེཡག་པ་ོསེྐྱས་ཚེ་སྒ་ོཕུགས་ཀྱི ་ལྟ་ོདང་རྩྭ ་ཚོང་བསུྒར་གྱི ་རྱིན་
འབབ་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་དསེ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་གྱི ་ཡོད། འོན་ཀང་སྔ་ལོ་དང་འདྱི་ལོ་ཆུ་དཀོན་པས་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་དོ་
ཕོག་ཆེན་པོ་བུང་ཡོད། ཞྱིང་ཆུ་འདྲནེ་པར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་སབས་སོ་
ནམ་འདེབས་ལས་ཐོག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་དང་། ལོ་
མང་སྔནོ་གཞྱི ་རྱི མ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བ་ངལ་རོལ་ཁོ་ནའྱི ་ཐོག་སེྐྱལ་བཞྱིན་
ཡོད་ནའང་དངེ་སང་རྒྱ་ཐང་ནས་བལ་པ་ོདང་། རྒྱ་གར་བ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོང་
གྱིན་ཡོད་སབས། རང་རེ་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་ངལ་རོལ་གྱི ་གོ་སྐབས་དེ་ཙམ་
ཐོབ་ཀྱི ་མེད། ཡྱི ན་ནའང་རང་རེའྱི་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་བདོ་ཁྱིམ་གྱི ་དགེ་ལས་མང་
ཆེ་བ་འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་མྱི ་ཡྱི ན་པར་མ་ཟད། ལ་དྭགས་ཡུལ་མྱི ་སྒརེ་གྱི ་སླབོ་གྭྲ་
ཁག་ནང་དགེ་རན་དང་། གཞན་ཡང་དྭང་སླབོ་སོགས་ལས་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་
ནང་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི ་ཡོད། ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་ལ་བང་ཁག་དགུ་ཡོད་པ་ལས་ས་ཁག་ལྔའྱི ་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ས་
མ་འབོག་དང་། ས་ཁག་བཞྱིའྱི ་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་འབོག་ལས་ཁོ་ནས་འཚོ་བ་
རོལ་གྱིན་ཡོད། ལ་བང་ཁུལ་ལ་སྐབས་རེར་གངས་དང་ཆར་པ་མ་བབས་པའྱི་
རེྐན་གྱིས་རྩྭ ་ཁ་ཞན་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། ཡང་སྔ་ལོ་ལ་བང་ས་ཁག་བཞྱིའྱི་རྩྭ ་
ཐང་ཚང་མ་བུ་ཆ་ག་པས་ཟོས་རེྐན་སེམས་ཅན་གསོ་སོྐྱང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
འཕྲད་པའྱི ་སྐབས་སུ་རང་གཞུང་དང་ས་གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རོགས་
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མགོན་གནང་བའྱི ་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་སྒ་ོཕུགས་འཆྱི ་སོྐྱན་དེ་ཙམ་འཆྱི ་
སོྐྱན་མེད་པར་སུང་སོྐྱབ་བེད་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

༦༽  ྋགྗོང་ས་མཆྗོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་ལྗོ་ཚིགས།

ྋསྤྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འདྱི་ག་ལ་དྭགས་གཞྱིས་ཆགས་
སུ་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནས་
རྱིམ་གྱིས་ ༡༩༦༧ དང་ ༡༩༧༦ ལོར་ྋམགོན་པོ་མཆོག་ནས་དུས་འཁོར་
དབང་ཆེན་བཀའ་དྲྱིན་སྩལ་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༦ དང་། ༡༩༩༧། ༡༩༩༨། 
༢༠༠༢། ༢༠༠༣། ༢༠༠༥། ༢༠༠༧། བཅས་སོ་སོར་ཆྱི བས་བསུྒར་གནང་
སྐབས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་བརེ་གཟྱིགས་པ་
ཆེན་པོས་ཆོས་འབེལ་བླང་དོར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་གནང་བ་མ་ཟད། འདྱི་ག་ལ་
དྭགས་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་ཕལ་ཆེ་བ་ནང་པ་ཡྱི ན་ཞྱི ང་ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་། 
སྐད་ཡྱི ག་སོགས་ཀང་བདོ་པ་དང་འབལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ལྟར་ྋགོང་ས་མཆོག་
ནས་གསུང་ཆོས་ལན་མང་སྩལ་ཏེ། བླ་མ་དང་སླབོ་མའྱི་འབལེ་བ་ཟབ་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པར་བརྟེན་ལ་དྭགས་པ་དད་ལྡན་རྣམས་ནས་གསོལ་འདེབས་ཡང་ཡང་
ཞུས་པ་བཞྱིན། ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ས་གནས་གཞན་དང་མྱི ་འདྲ་བར་ལ་
དྭགས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་མང་ཙམ་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རེད།

༧༽  གནད་ཡྗོད་མྱི་སྣ་ཁག་རྱིམ་ཕེབས། 

ཕྱི ་ལོ ༡༩༧༦ ལོར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དུྲང་གཞོན་ 
Deputy Secretary སྐུ་ཞབས་རམཱན་མཆོག་དང་ཞྱིང་ལས་མཁས་པ་བཅས་
ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་གནས་སངས་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་། ཕྱི ་ལོ་ 
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༡༩༧༤།༢།༣༠ ཉྱིན་ཤེག་ཨབ་དལུ་ལ་མངའ་སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན་གནང་རུྒྱའྱི་གཟྱིགས་
སྐརོ་ལ་ཕབེས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤།༨།༣༠ ཉྱིན་ American Senator འཐུས་མྱི ་
གཟྱིགས་སྐརོ་ཕེབས་སྐབས་ཞྱིང་ས་འཁོད་སྙམོས་སླད་བྷརོ་ཌོ་ཛར་སྐབས་ཞུས་
པར་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཀང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་བཀའ་འགོག་གནང་ས་ེ
དནོ་གྱིས་ཐོབ་མེད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤།༩།༣ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ཁེ་ན་ཀའྱི་གཞུང་
ཚབ་ཁོངས་གནད་ཡོད་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཀག་འཁོར་
གཉྱིས་སྐྱབས་ཞུས་ལ་རེས་སུ་ཨག་གླྱིང་གཞྱིས་སར་སྨན་ཁང་རྒྱག་རྟནེ་ཧྱིན་སྒརོ་ 
༡༥,༠༠༠ གནང་རུྒྱའྱི ་ཞལ་བཞེས་བུང་ཡང་། བོད་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡསེ་ཁ་བསུྒར་
གྱིས་ང་ཚོར་དནོ་ཐོབ་མ་བུང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤།༡༠།༣༠ ཉྱིན་རྒྱ་གར་སྱིད་བླནོ་
ལྕམ་སྐུ་ཨྱི ན་དྷྱི་རཱ་གྷནདྷྱི་མཆོག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་ཕབེས་སྐབས་ད་
ཕན་ང་ཚོས་གཙོས་པའྱི ་བོད་མྱི ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡོངས་ལ་རོགས་རམ་གནང་
བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། ར་བའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་འདདོ་དནོ་སྙྱིང་པ་ོབདོ་
རང་བཙན་ཡོང་ཐབས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་འབོད་སྐུལ་རྒྱབ་སོྐྱར་ངོ་སོ་
ཐོན་པ་ཡོང་བ་ཞེས་འཁོད་པའྱི་སྙན་ཞུ་འབུལ་ལམ་ཞུས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༥།༦།༥ 
ཉྱིན་ས་གནས་གཞུང་གྱི ་བླནོ་ཆེན་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག་གཟྱིགས་སྐརོ་
ཕེབས་སྐབས་གཞྱིས་ཆཊ་འདྱི་བཞྱིན་འཆར་དོན་ཚུལ་བཞྱིན་སུྒབ་ཐབས་དང་། 
ལྷག་པར་ཨག་གླྱིང་གཞྱིས་གྲོང་བཞྱིའྱི ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཡོང་
བ་བཅས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༣ ནས་ད་བར་བཞུགས་སྒར་ནས་
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་དུྲང་ཆེ་སོགས་ལྷ་ོབང་བོད་མྱི འྱི ་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སླད་གཟྱིགས་སྐརོ་སྔ་རེས་སུ་ཕབེས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་
༦ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་སྐུའྱི ་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་
བཀའ་འབེལ་ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་ཁུལ་གྱི ་བོད་མྱི ་ཉམ་ཐག་གྱི ་བུ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་
དམྱི གས་བསལ་ལྟ་སོྐྱང་དགོས་པའྱི ་བཀའ་གསུང་སྤྱི ་བཀུར་གྱིས་གཞྱིས་སྒར་
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ཁག་དང་ལ་བང་ས་ཁུལ་བཅས་བོད་མྱི ་གནས་ཡུལ་ཚང་མར་གཟྱིགས་སྐརོ་
གནང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༧།༡༡ པའྱི་ནང་དབུས་ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་དང་། རང་
གཞུང་ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་སླབོ་གྭྲར་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕེབས། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༧༤ ལོར་ས་གནས་མངའ་སྡའེྱི ་གཞུང་གྱི ་སྱིད་སོྐྱང་མཆོག་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་
ཕབེས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༤།༦ པའྱི་ནང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི ་བླནོ་ཆེན་གཞོན་
པ་སྐུ་ཞབས་ར་ཇྱི ་ཤྱི ་ཇ་པྱི་ལོགས་མཆོག་འདྱི་ག་ལ་དྭགས་སུ་སླ་ེཁུལ་དུ་གཞུང་
འབལེ་གཟྱིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་སྐབས་འདྱི་ག་གཞྱིས་སྒར་རུམ་བཟ་ོདང་བདོ་ཁྱིམ་
བཅས་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༤།༧ པའྱི་ནང་འཇའ་མུ་ཀཱཤྱི ་མྱི ར་
མངའ་སྡའེྱི ་སྱིད་སོྐྱང་མཆོག་གོང་མཚུངས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༩༥།༥།༡༩ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ད་ུབཅའ་བཞུགས་སུའྱི་ཌན་གཞུང་ཚབ་ལས་འཁུར་
བ་སྐུ་ཞབས་ Mr. Ingolf Kiesow མཆོག་གྱིས་གོང་མཚུངས་གཟྱིགས་སྐརོ་
གནང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༥།༦།༡༢ བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཀུན་དགའ་ཚེ་
རྱིང་དང་། སོྒལ་དཀར་ལྷ་མོ། འཆྱི ་མེད་ར་ོརེ་བཅས་ཆབ་སྱིད་ལམ་སནོ་སླད་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕབེས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༨།༤ པའྱི་ནང་མངའ་སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན་ཨབ་
དུྷ་ལ་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་སུང་སོྐྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཕར་ནན་ཌྱིསྱི ་
རྣམ་གཉྱིས་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕབེས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༨།༨ པའྱི་ནང་རྒྱ་གར་དབུས་
ནང་སྱིད་བླནོ་ཆེན་དང་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བཀ་ཤྱིས་དབང་འདུས་
མཆོག་སྐབས་སོ་སོར་ཕབེས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་རྒྱ་གར་སྱིད་བླནོ་ལྷན་རྒྱས་
འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕབེས། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠།༤ པའྱི་ནང་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཤསྟྱི་དང་མགོན་པ་མཚོ་རྣམ་གཉྱིས་འོས་བསྡུའྱི ་
སྒྱིག་གཞྱི ་གཙོ་གུར་གྱི ་ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི ་ཚོགས་འདུ་དང་། རང་བདེན་
ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ལས་བེད་སྐརོ་ཟབ་སོྦང་སླད་ཕབེས། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༡།༤།༧ ཉྱིན་
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་སྐུ་ངོ་བསན་པ་ཚེ་རྱི ང་མཆོག་དང་དུྲང་ཆེ་



364 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

འཇྱིགས་མེད་འབུང་གནས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི ་འདྱི་གར་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་
ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༡།༨ པའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་བ་དུར་
བཟང་པ་ོདང་སྤྱི ་འཐུས་རྒྱ་རྱི ་བུ་ཕུྲག་རྣམ་གཉྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས། ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༠༡།༩།༢ ནས་ཚེས་ ༢༡ བར་ྋརྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲྱིན་
ལས་ར་ོརེ་རྱི ན་པ་ོམཆོག་འདྱི་ག་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ཆྱི བས་བསུྒར་གནང་། ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༢།༥།༡༨ དང་ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དབྱིན་ལེན་རོགས་ཚོགས་ལྕམ་
སྐུ་བླ་ོབཟང་ཆོས་སོྒན་འདྱི་ག་ལ་དྭགས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཆར་གཞྱི ་དང་འབལེ་
བའྱི་གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕབེས།

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢།༧ པའྱི་ནང་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་
ཉྱི་མ་མཆོག་དང་། དུྲང་གཞོན་ཚེ་རྱི ང་སབོས་རྒྱལ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་དྭགས་ལྷ་ོ
བང་བོད་མྱི འྱི ་འབོག་གཞྱིས་སྡོད་སྒར་ཁག་ལ་འཚམས་འདྲྱིའྱི ་གཟྱིགས་སྐོར་
གནང་། ད་ེབཞྱིན་ལོ་དརེ་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་སྤྱི ་ཁབ་དབུ་འཛྱི ན་བཀའ་ཟུར་རེ་
བཙུན་པདྨ་མཆོག་གྱིས་ས་གནས་བདོ་ཁྱིམ་སླབོ་གྭྲར་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་། ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༠༤།༩།༣ ནས་ཚེས་ ༦ བར་དབྱིན་ལན་བདོ་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་དནོ་བེད་སག་
ལྷ་ལྕམ་སྐལ་བཟང་དབངས་སྐྱྱིད་ལགས་འདྱི ་ག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཚམས་
གཟྱིགས་སུ་ཕབེས། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤།༧ པའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་བསོད་
ནམས་ཁམས་པ་དང་སོྒལ་མ་ཚེ་རྱི ང་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ལམ་སནོ་དང་
འབལེ་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕབེས། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥།༧།༢༣ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་
འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བཙན་བོལ་བདོ་གཞུང་གྱི ་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་ཟམ་གདངོ་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་འཚམས་འདྲྱི་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧།༤།༡༨ 
ཉྱིན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་ཚེ་རྱི ང་དནོ་འགུྲབ་དང་། དུྲུང་འཕར་དངོས་
གུྲབ་ར་ོརེ་རྣམ་གཉྱིས་འཆར་གཞྱི ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི ་དང་སབས་བསུན་
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འདྱི་གཞྱིས་སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧།༦ པའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་སྤྱི ་
འཐུས་དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་དང་། ངག་དབང་ལྷ་མོ། སྐལ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་དྲྱིལ་བསྒགས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་དང་འབལེ་
འཚམས་གཟྱིགས་གནང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧།༦།༢༢ ཉྱིན་འདྱི་ག་ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་
གཞྱི ས་སྤྱི ་ལས་ཁང་ལ་སྐྱབས་རེ་གླྱིང་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་འཚམས་གཟྱིགས་
ཞབས་སོར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས། འདྱི་ལོ་ ༢༠༠༨།༣།༢༤ ནས་ཚེས་ ༣༠ 
བར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ངག་དབང་ལྷ་མོ་དང་། གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་
གཉྱིས་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་མང་ཚོགས་ལ་བདོ་ནང་ཛ་དྲག་དནོ་རེྐན་བུང་བའྱི་
གནས་ཚུལ་དང་འབལེ་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་གནང་སླད་ཕེབས་འདུག འདྱི་ལོ་ 
༢༠༠༨།༥།༡༤ ནས་ཚེས་ ༡༦ བར་རང་གཞུང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བླནོ་ཚེ་རྱི ང་དོན་འགུྲབ་མཆོག་བོད་དུ་བུང་བའྱི ་ཛ་དྲག་གྱི ་གནས་ཚུལ་
དང་འབེལ་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་གནང་ཆེད་ཕེབས། 
ཡང་འདྱི་ལོ་ ༢༠༠༨།༧།༧ ནས་ཚེས་ ༡༡ བར་དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བླནོ་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་མཆོག་དང་། ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་གཡུ་
ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་རྣམ་གཉྱིས་འདྱི་ག་ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་སྔནོ་འགྲོའྱི ་དགེ་
རན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ཇུས་སྐརོ་ཟབ་སོྦང་དབུ་འབེད་དང་སླབོ་ཁྱིད་ཀྱི ་
ཆེད་ཕབེས་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨།༩།༩ ནས་ཚེས་ ༡༥ བར་ྋརྒྱལ་དབང་ཀརྨ་
པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲྱིན་ལས་ར་ོརེ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་འདྱི་ག་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་ཆྱི བས་
བསུྒར་དང་སྦྲགས་འདྱི་ག་མང་ཚོགས་ལ་ཕྱི ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བླང་དརོ་
བཀའ་སླབོ་དང་། ད་ེརེས་གསུང་ཆོས་བཅས་སྩལ་ཡོད།

༨༽  མྱི་མང་མཉམ་འབེལ།

འདྱི ་ག་མྱི ་མང་མཉམ་འབེལ་དང་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་ནྱི ་ས་གནས་གཞྱིས་མྱི ་



366 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

རྣམས་ཀྱི ་བཟའ་བཅའ་མཁོ་སུྒབ་གྱི ་དགོས་མཁོ་དང་། སོན་ལུད་ཕུགས་ལུད་
སོགས་མཁོ་སུྒབ་ཀྱིས་མྱི ་མང་ལ་འགྲེམ་སྤལེ་བེད་རུྒྱ། པཤྭ་མྱི ་ན་བལ་སོགས་
ཚོགས་མྱི འྱི ་ཐོན་སེྐྱད་ཇྱི ་ཡོད་མཉམ་འབལེ་གྱིས་ཁེ་ཕན་ཕྲན་བུའྱི ་ཐོག་ཁོམ་ར་
འཚོལ་ཐབས་བ་རུྒྱ་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ 
L/71LDRCS ཐོག་དབེ་སེྐྱལ་བས་ནས་གསར་འཛུགས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༠༢ བར་དམྱི གས་བསལ་རང་གཞུང་ས་གནས་གཞྱིས་སྤྱི ་ལས་ཁང་གྱི ་
འགྲོ་གྲོན་ཇྱི ་ཡོད་རྣམས་མཉམ་འབེལ་ནས་ནར་གཏོང་བས་པ་བཅས་རང་
གཞུང་དང་མྱི ་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཙམ་བུང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་མཉམ་འབལེ་
ནས་ཚོགས་མྱི ་ལ་བཟའ་བཅའ་མཁོ་སུྒབ་ཀྱིས་ཚོགས་མྱི ར་ཚོང་འགྲེམ་བ་རུྒྱ་
དང་། སོན་ལུད་ཕུགས་ལུད་སོགས་མཁོ་སུྒབ་ཀྱིས་ཚོགས་མྱི ར་སེྐྱད་མེད་བུན་
གཡར་གནང་བ། ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དངུལ་བཅོལ་ལ་སེྐྱད་འབབ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི ་དངུལ་ཁང་ནས་སེྐྱད་འབབ་ཇྱི ་ཡོད་ལྟར་སོྤད་བཞྱིན་ཡོད།

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་ཕབེས་པ་ལྟར་
མཉམ་འབེལ་འགན་ལྷན་རྣམས་མ་དངུལ་གཏོང་མཁན་གྱི ་མང་ཚོགས་རང་
གྱིས་འདམེས་རུྒྱ་བས་ཤྱི ང་། འགན་ལྷན་ནང་ཁུལ་ནས་ཚོགས་གཙོ་བསྐ་ོགཞག་
བ་རུྒྱ་བས་ཡོད། ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འཕེན་བས་པའྱི ་མཉམ་
འབལེ་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་དག་གྱི ་མཚན། ཀརྨ་ཆོས་འཕལེ་ལཊ་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ ༢༠༠༥། 
༡༠།༨ ནས་བཟུང་ ༢༠༠༨།༤།༣༠ བར་དུ་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཚོཊ་གཙོའྱི་འགན་
གནང་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་ར་ོརེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨།༤།༣༠ ནས་བཟུང་ 
༢༠༠༨།༩།༡༩ བར་དང་། ཡབ་བཀ་ཤྱིས་ཆོས་སབོས་ལགས་ཀྱི ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨། 
༩།༡༩ ནས་ཚོགས་གཙོ་གནང་མུས་ཡྱི ན།

ས་གནས་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའྱི་མཉམ་དུྲང་གྱི ་མཚན་ཐོ།
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༡།  བདུད་འདུལ་ར་ོརེ་ཡྱི ས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤།༩།༡༩ ནས་ ༢༠༠༦།༨།༡༨ 
བར་ལས་འགན་འཁུར་ཡོད།

༢།  སོྒལ་མ་དབངས་འཛོམས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦།༧།༢༧། ནས་ ༢༠༠༧། 
༩།༠༧ བར་ལས་འགན་འཁུར་ཡོད།

༣།  ཕུན་ཚོགས་དབང་མོས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧།༨།༢༡ ནས་བཟུང་ལས་འགན་
འཁུར་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།

འདྱི་ག་མཉམ་འབལེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དེབ་སེྐྱལ་བས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
པའྱི་ཆ་ནས་འཕྲལ་སེལ་བུ་ལོན་སྒརོ་འབུམ་ ༢༠ ནས་ ༣༠ བར་ས་གནས་
མངའ་སྡསེ་གཡར་བཞྱིན་ཡོད་ལ། སེྐྱད་འབབ་ Subsidy ཀང་གང་ཡོང་གནང་
བ་བཅས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་རོགས་རམ་གནང་གྱི ་ཡོད་འདུག

༩༽  ལ་དྭགས་ལྷྗོ་བང་གཞྱིས་སྤྱི་ལས་ཁང་གྱི་འདས་མ་འྗོངས་ཀྱི་
ལས་འཆར།

༡།  ལ་བང་ཉྱི་མར་ཆུ་རྫྱིང་གསར་རྒྱག་འཆར་གཞྱི །

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་ཞྱིང་ཆུའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་རོགས་དངུལ་ ༡,༠༣,༤༦༠།༠༠ གནང་ས་ེཆུ་རྫྱིང་གསར་
རྒྱག་བས་པས་ད་ལྟའྱི ་ཆར་ལ་བང་ཉྱི་མར་ཞྱི ང་ཆུ་འདྲནེ་གཏོང་གྱི ་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༢།  བསོད་གླྱིང་གཞྱིས་གྲོང་ཁུངས་སོ་སོར་ཆུ་སུྦག་གསར་འཛུགས།  

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་གཞྱིས་སྒར་ཁག་ལ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་
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པོར་ཡོད་པར་བརྟེན་ཆུ་སུྦག་གསར་འཛུགས་ཐད་འཕྲོད་བསེན་ལྷན་
ཁང ་དང ་ ཨེ ་ཨྱི ་ཀྱི ་ཕ ་རན ་སྱི ་ རོགས ་ ཚོགས་གཉྱིས ་ནས ་ སྒོར ་ 
༢,༨༡,༦༠,༠༠༠་༠༠ རོགས་རམ་གནང་བ་ལ་བརྟནེ་གཞྱིས་གྲོང་ ༡༡ 
ལ་ཆུ་སུྦག་རེ་གསར་འཛུགས་བས་པས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཐུང་ཆུའྱི ་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

༣།  ཞྱིང་སར་ར་བ་བསྐརོ་རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི ། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་ལ་བང་ཧན་ལེ་དང་། སུམ་མད།ོ ཉྱི་མ་བཅས་ཀྱི ་སནོ་
འབས་སུང་སོྐྱབ་ཀྱི ་ཆེད་ཞྱིང་ས་ར་བ་བསྐརོ་རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི ་ལ་ཕ་རན་སྱི ་
རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སྒརོ་ ༡༠,༥༦,༠༠༠་༠༠ གནང་སོན་བུང་བས་ཞྱིང་ས་
ཁོན་ཕྱི་ཀྱི་ ༢༠༤༧༠ ལ་ར་བ་བསྐརོ་ཐུབ་བུང་ཡོད་པ་དསེ་རྱི ་དྭགས་རྐང་
སོགས་ཀྱིས་སནོ་འབས་ལ་གནདོ་འཚེ་བེད་པ་བཀག་འགོག་བེད་ཐུབ་ཡོད།

༤།  ཆུ་ཡུར་གསར་བཟོའྱི་ལས་གཞྱི ། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་ཧན་ལེ་བར་སོྐྱག་བར་ཆུ་ཡུར་མེད་པའྱི ་དཀའ་
ངལ་སེལ་སླད་ཕ་རན་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ནས་སྒརོ་ ༡,༠༦,༠༠༠།༠༠ 
གནང་སོན་བུང་བས་ཧན་ལེ་བར་སོྐྱག་བར་ཆུ་ཡུར་མེད་པའྱི ་དཀའ་
ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་ཆེད་ཡུར་ཆུང་གསར་རྒྱག་བས་པ་མ་ཟད། ༢༠༠༣ 
ལོར་ཆུ་ཡུར་ཆེན་པོ་གསུམ་གསར་རྒྱག་བས་རེས་ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཧན་ལེ་
ས་ཁག་གང་སར་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་མེད།

༥།  དསོ་ཁང་གསར་རྒྱག་འཆར་གཞྱི །

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་རྩྭ ་ཆག་ཉར་གསོག་ཆེད་དསོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི ་
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ཆེད་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་སྒརོ་ ༡༠,༠༠,༠༠༠་༠༠ གནང་བས་ས་
གནས་སུ་དོས་ཁང་གསར་རྒྱག་མ་དགོས་པར་སྔནོ་ཡོད་དོས་ཁང་ལ་
ཕྲན་བུ་བཟོ་བཅོས་བས་ཏེ་ད་ལྟའྱི ་ཆར་དགུན་དུས་རྩྭ ་ཆག་གསོག་
འཇོག་བ་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༦།  སྔ་ོཚལ་འདབེས་ཡུལ་དྲདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་འཆར་གཞྱི །

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཆེ་བ་ས་གནས་སུ་གཏན་སྡདོ་བེད་
བཞྱིན་ཡོད་པར་བརྟནེ། སྔ་ོཚལ་གང་མང་འདབེས་ལས་བ་རུྒྱར་དམྱིཊ་
ཏེ་ཨེབ་ཀྱི་སྦཌེ AP Tibet ནས་སྒརོ་ ༣,༥༨,༧༥༠་༠༠ གནང་སོན་
བུང་བས་སྔ་ོཚལ་གྱི ་དྲདོ་ཁང ༡༥ གསར་རྒྱག་བས་ཏེ་ད་ལྟའྱི ་ཆར་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༧།  ཉྱི་གླགོ་བགོ་འགྲེམ་འཆར་གཞྱི །

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ལ་བང་ས་ཁག་དགུར་གློག་གྱི ་མཐུན་རེྐན་ར་བ་
ནས་མེད་པར་བརྟནེ་ཉྱི་གླགོ་བགོ་འགྲེམ་གྱི ་ཆེད་ APTIBET & EU 
ནས་སྒརོ་ ༣༤,༥༥,༢༥༠་༠༠ གནང་བས་ཉྱི་འོད་གློག་སོྒན་ཆུང་བ་
གྲངས་ ༢༠༥ དང་ཆེ་བ་གྲངས་ ༢༨༣ བགོ་འགྲེམ་བས་པས་མང་
ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བར་ཕན་ཐོགས་བུང་།

༨།  ར་ལུག་གྱི ་ཚང་གསར་རྒྱག་འཆར་གཞྱི །  

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༨ ལ་བང་ས་ཁག་དགུར་ར་ལུག་འཆྱི ་སོྐྱན་སྔནོ་འགོག་
ཆེད་ IGSSS ནས་སྒརོ་ ༢,༩༤,༠༠༠་༠༠ གནང་བ་ར་ལུག་གྱི ་ཚང་
གསར་རྒྱག་བེད་མ་ཐུབ་ཀང་། ཏྱིར་སྤལ་གྲངས་ ༢༤༦ བགོ་འགྲེམ་
བས་པ་དསེ་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།



370 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

༩།  དཔ་ེཐུབ་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་འཆར་གཞྱི ། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་དཔ་ེཐུབ་གཞྱིས་རྙྱིང་ད་ུཆུ་ལོག་གྱི ་གནདོ་སོྐྱན་བུང་
ས་ེསྡདོ་ཁང་མེད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
སྒརོ་ ༣༡,༥༨,༦༩༠་༠༠  དང་ AET  ནས་སྒརོ་ ༡༣,༠༠,༠༠༠་༠༠ 
གནང་བ་དསེ་ཁྱིམ་དུད་གྲངས་ ༤༣ ལ་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་བས་
པ་ལྟར། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔ་ེཐུབ་ཀྱི ་སྡདོ་ཁང་མཐུན་རེྐན་ཡག་ཤོས་ཡྱི ན།

༡༠།  ཆུ་སུྦག་གསར་འཛུགས། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་དཔ་ེཐུབ་དང་བརྒྱ་ཤོག ༡༢ གཞྱིས་གསར་ཡྱི ན་
པར་བརྟནེ་འཐུང་ཆུའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་སྒརོ་ ༧,༧༧,༧༥༠་༠༠ གནང་བ་དང་ད་ེབཞྱིན་ལ་བང་ཧན་ལེར་
དང་སུམ་མདོར་འཐུང་ཆུའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་འཕྲོད་བསེན་ལྷན་
ཁང་གྱིས་སྒརོ་ ༨,༠༠,༠༠༠་༠༠ གནང་བ་དེས་གཞྱིས་གྲོང་བཅུ་པ་
དང་། བཅུ་གཉྱིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་སུ་ཆུ་སུྦག་གསར་འཛུགས་བས་
པ་དང་། ཧན་ལེར་ཆུ་སུྦག་གྲངས་ ༣ དང་སུམ་མདོར་གྲངས་ ༡ 
བཅས་གསར་འཛུགས་བས་པས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་།

༡༡།  སྤྱི ་ཁང་གསར་རྒྱག 

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ལ་བང་ཧན་ལེ་དང་ཉྱི་མར་མྱི ་མང་འདུ་འཛོམས་
བེད་ཡུལ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ཨེབ་ཀྱི་སྦཌེ་ P/137 ནས་
སྒརོ་ ༣,༦༢,༠༠༠་༠༠ གནང་བས་སྤྱི ་ཁང་གསར་རྒྱག་བས་ཏེ་དེ་སྔ་
མང་ཚོགས་ལ་འད་ུའཛོམས་བེད་ཡུལ་མེད་སབས་ལྷས་ར་དང་གང་སྒགོ་
ནང་འདུ་འཛོམས་བེད་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
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༡༢།  རུམ་འཐག་དང་བྱིས་གསོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ལ་བང་སུམ་མདོར་རུམ་འཐག་ཁང་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་དང་ལས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ཕུྲ་གུར་བདག་སོྐྱང་བེད་མཁན་མེད་
པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ཨེབ་ཀྱི་སྦཌེ་ P/137 ནས་
སྒརོ་ ༩༠,༠༠༠།༠༠ གནང་བ་དེས་ལ་བང་སུམ་མདོར་རུམ་འཐག་
བཟོ་གྭྲ་དང་བུ་བཅོལ་ཁང་གསར་རྒྱག་བས་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

༡༣།  ཉྱི་དྲདོ་ཤེལ་གྱི ་སྒའེུ་ཁུང་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་ལས་གཞྱི ། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ལ་བང་ཧན་ལེ་དང་སུམ་མད་ོབཅས་སུ་མྱི ་མང་
ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱི ་ཁང་པར་ཉྱི་དྲདོ་ཤེལ་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི ་ཆེད་ཨེབ་
ཀྱི་སྦཌེ་ P/137 ནས་སྒརོ་ ༢,༡༠,༠༠༠།༠༠ གནང་བས་ཤེལ་གྱི ་སྒའེུ་
ཁུང་གྲངས་ ༢༠ དང་སུམ་མདརོ་ཉྱི་འོད་ཤེལ་ཁང་གྲངས་ ༨ གསར་
རྒྱག་བས་ཡོད།

༡༤།  གླགོ་ཀླད་གསར་འཛུགས་འཆར་གཞྱི ། 

 གཞྱིས་ལས་ཁང་ད་ུད་ེསྔནོ་གླགོ་ཀླད་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་སླད་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ཨེབ་ཀྱི་སྦཌེ་ P/137 ནས་སྒརོ་ 
༩༠,༠༠༠།༠༠ གནང་བས་གཞྱིས་ལས་ཁང་དུ་གློག་ཀླད་གྲངས་ ༢ 
གསར་འཛུགས་བས་པས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་།

༡༥།  བསོད་གླྱིང་སྡདོ་ཁང་ཉམས་བཟོའྱི་ལས་འཆར། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་མང་ཚོགས་ཀྱི ་སྡདོ་ཁང་ཆར་ཆུ་མྱི ་འཚོག་པའྱི་
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དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྒརོ་ ༡༦,༢༤,༠༠༠།༠༠ 
གནང་བ་དསེ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ བར་དུད་ཁྱིམ་གྲངས་ ༢༢༩ ཡྱི ་སྡདོ་
ཁང་ཉམས་གསོ་བས་ཡོད།

༡༦།  ཆུ་ཤུར་ཡར་འཕལེ་གླྱིང་དུ་ས་ཞྱིང་ར་བ་བསྐརོ་རུྒྱའྱི་ལས་འཆར། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་ཆུ་ཤུར་ཡར་འཕལེ་གླྱིང་ད་ུས་ཞྱིང་མྱི ་ཀར་ ༢༠༠༠ 
ཙམ་ལ་ར་བ་བསྐརོ་ཏ་ེམང་ཚོགས་ནས་རྩྭ ་ཆག་འདབེས་ལས་བ་རུྒྱ་དང་
དེ་བཞྱིན་ཆུ་འཁོར་རམ་འཐག་གསར་འཛུགས་ལས་གཞྱིའྱི ་ཐད་ནང་
སྱི ད ་ལས་ ཁུངས ་བརུྒྱད ་ནས ་ ཀོ ་རན ་ སྐུ ་ཚབ ་ ཚོགས་པས ་ སྒོར ་ 
༤,༦༩,༩༣༥་༠༠ གནང་བ་དེས་སྤྱི ་ས་མྱི ་ཀར་ ༢༠༠༠ ཙམ་ལ་རའོྱི ་
རྒྱང་འཁོར་གསར་རྒྱག་བས་ཤྱིང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གང་འཚམ་འདབེས་
ལས་བེད་བཞྱིན་ཡོད་མོད། ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་པར་བརྟནེ་ལོ་
ལྟར་འདབེས་ལས་བེད་ཐུབ་མེད། རམ་འཐག་གསར་འཛུཊ་བས་པ་ལ་
བརྟནེ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༡༧།  ལས་ཞོར་སླབོ་སོྦང་། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་གཞྱིས་མྱི ་ཡྱི ག་རོྨངས་རྣམས་ལ་ཡྱི ་གེ་འབྱི་ཀླགོ་
ཐུབ་པ་ཡོང་སླད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ཀོ་རན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་
ནས་སྒརོ་ ༢,༧༧,༧༤༡།༠༠ གནང་བ་ལྟར་གཞྱིས་མྱི ་གྲངས་ ༩༠ ཙམ་
ལ་ལས་ཞོར་སླབོ་སོྦང་སྤད་ཏེ་ཡྱི ག་རོྨངས་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

༡༨།  སྔ་ོཚལ་དྲདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི ་ལས་འཆར། 

 ལ་བང་ཧན་ལེ་དང་ཉྱི་མ་བཅས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་སྔ་ོཚལ་གང་
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མང་འདབེས་རུྒྱའྱི་ལས་འཆར་ཆེད་ཨེབ་ཀྱི་སྦཌེ་ P/IND-009 རོཊ་
ཚོགས་ཀྱིས་སྒརོ་ ༩༤,༩༥༠།༠༠ གནང་སོན་བུང་བ་ལྟར་སྔ་ོཚལ་གྱི ་
དྲདོ་ཁང་གྲངས་ ༡༠ དང་། ས་དངོ་དྲདོ་ཁང་གྲངས་ ༦ གསར་རྒྱག་
བས་ཏེ་མཐུན་རེྐན་བསུྐན་ཡང་ས་དོང་གྱི ་དྲདོ་ཁང་འདེབས་ལས་བེད་
མཁན་མྱི ་འདུག 

༡༩།  གསང་སོྤད་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞྱིས་གྲོང་ ༡༡ 
དང་ ༡༢ གཉྱིས་སུ་གསང་སོྤད་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་སྒརོ་ 
༢,༣༧,༨༡༠།༠༠ རོགས་སོྐྱར་གནང་བས་གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་ལ་གསང་
སོྤད་གྲངས་ ༡༠ རེ་གསར་རྒྱག་བས་ཏེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་།

༢༠།  ཆུ་སུྦག་གསར་འཛུགས་འཆར་གཞྱི །  

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་གཞྱིས་གྲོང་དང་པའོྱི ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
སླད་ཆུ་སུྦག་གསར་འཛུགས་བེད་པར་འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༢,༠༠,༠༠༠།༠༠ གནང་བས་ཆུ་སུྦག་གསར་
འཛུགས་བས་ཏེ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

༢༡།  ཆུ་འཐེན་འཕུྲལ་འཁོར་གསར་འཛུགས་འཆར་གཞྱི །

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་མཉམ་འབལེ་མགྲོན་
ཁང་དུ་གཞུང་འབལེ་མྱི ་སྣ་ཆེ་ཁག་ས་གནས་སུ་ནམ་ཕབེས་སྐབས་ཆུའྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ཆུ་འཐེན་འཕུྲལ་འཁོར་འཛུགས་རུྒྱའྱི ་ཆེད་སྒརོ་ 
༢,༥༠,༠༠༠་༠༠ གནང་བ་ལྟར་ལས་གཞྱི ་ལག་བསར་བས་ཏ་ེད་ལྟ་ཆུའྱི་
མཐུན་རེྐན་གང་ལེགས་ཡོད།
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༢༢།  ཆུ་འཐེན་འཕུྲལ་འཁོར་གསར་འཛུགས།

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་འཕྲདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་གྱིས་གཞྱིས་དགོན་ཀརྨ་སུྒབ་
བརུྒྱད་ཆོས་གླྱིང་དགོན་པར་ཆུའྱི ་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་ཡྱི ན་པར་
བརྟནེ་སྒརོ་ ༢,༠༠,༠༠༠་༠༠ གནང་ས་ེཆུ་འཐེན་འཕུྲལ་འཁོར་གསར་
འཛུགས་བས་པས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བུང་
ཡོད།

༢༣།  ལ་བང་ཉྱི་མར་ཆུ་རྫྱིང་གསར་རྒྱག་འཆར་གཞྱི ། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ལ་བང་ཉྱི་མ་ས་ཁུལ་གྱི ་ཞྱིང་ཆུ་རྱི ་ཆུ་ཁོ་ནར་
བརྟནེ་དགོས་པར་བརྟནེ། ཆུ་རྫྱིང་གཉྱིས་ནང་ཆུ་གསོག་འཇོག་བ་རུྒྱའྱི་
ལས་འཆར་ཐད་ནང་སྱི ད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་རོགས་དངུལ་སྒོར ་ 
༩༨,༠༠༠་༠༠ གནང་སོན་བུང་བ་ལྟར་ལས་གཞྱི ་ལག་བསར་གྱིས་ཆུ་
རྫྱིང་ཆེ་ཆུང་གཉྱིས་གསར་རྒྱག་བས་པ་ལྟར་ད་ལྟ་ཞྱིང་ཆུ་འདྲནེ་གཏངོ་
གྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

༢༤།  སྤྱི ་ཁང་གསར་རྒྱག་འཆར་གཞྱི །

 ལ་བང་སྦར་ཀོག་ཏུ་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་བ་ཡུལ་སྤྱི ་ཁང་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་
རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༤,༠༠,༠༠༠་༠༠ གནང་བ་དསེ་སྤྱི ་ཁང་གསར་རྒྱག་
བས་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཏེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༢༥།  ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར།

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྒརོ་ ༨,༥༠,༧༧༦།༠༠ 
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གནང་ས་ེགཞྱིས་སྤྱིའྱི ་ལས་ཤག་དང་། ལས་བེད་ལས་ཤག་སོགས་དེ་
སྔནོ་གྱི ་ཁང་རྙྱིང་རྣམས་ཀྱིས་ཆར་ཆུ་མྱི ་འཚོག་པའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་
སླད་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་བས་པས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༢༦།  གསང་སོྤད་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར། 

 ས་གནས་བོན་དགོན་དུ་གསང་སོྤད་མེད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་
འཕྲདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་གྱིས་སྒརོ་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ གནང་ས་ེགསང་སོྤད་
ཁ་ཤས་གསར་རྒྱག་བས་པས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་།

༢༧།  ཆུ་རགས་གསར་རྒྱག་གྱི ་འཆར་གཞྱི ། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ཨག་གླྱིང་གཞྱིས་གྲོང་ ༦།༨།༩ བཅས་ལ་ཆུ་ལོག་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་བུང་ཏེ་སྡདོ་གནས་ཁང་པ་དང་གང་ར་བཅས་ལ་གནོད་
སོྐྱན་ཚབས་ཆེན་ཕགོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་སྒརོ་ ༡༢,༥༠,༠༠༠་༠༠ བཏང་ས་ེས་གནས་སུ་ཆུ་རགས་གསར་
རྒྱག་བས་པས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བུང་ཡོད། ཡང་
བསྐྱར་ལོ་དརེ་ཆུ་ལོག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བུང་ས་ེགཞྱིས་གྲོང་ ༨།༩ གཉྱིས་
ཀྱི ་ཆུ་རགས་ཚང་མ་ཁེར་སབས་ད་ལྟ་ཕུགས་འཕེར་གྱི ་ཆུ་ལོག་ཉེན་
སོྐྱབ་ལས་འཆར་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད།

༢༨།  ས་ཞྱིང་ལ་ར་བ་བསྐརོ་རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི ། 

 ཨག་གླྱིང་ས་ཁུལ་ད་ུས་ཞྱིང་ལ་ར་བ་བསྐརོ་རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ཐད་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་དབྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཁང་བརུྒྱད་རོགས་རམ་
སྒརོ་ ༨༨,༠༠༠།༠༠ གནང་བ་ལྟར། ཨག་གླྱིང་གཞྱིས་གྲངོ་ ༦།༧།༨།༩། 
བཅས་ཀྱི ་ས་ཆ་ཁོན་བསྡམོས་ཕུ་ཀྱི་ ༦༣༥༠ ལ་ར་བ་བསྐརོ་བས་མང་
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ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༢༩།  སྔ་ོཁང་གྲངས་ ༡༣༤ གསར་རྒྱག་འཆར་གཞྱི ། 

 དགུན་དུས་ལ་དྭགས་སུ་ཚལ་རྱིགས་ཤྱི ན་ཏུ་དཀོན་པོ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་སེལ་སླད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་དབྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཁང་
བརུྒྱད་རོགས་རམ་སྒརོ་ ༡༧,༢༧,༨༤༦།༠༠ གནང་བ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༢ ལོར་བསོད་གླྱིང་གཞྱིས་གྲོང་ ༡༢ ནང་སྔ་ོཚལ་གྱི ་དྲདོ་ཁང་
གྲངས་ ༡༣༤ དང་། ལ་བང་ཁུལ་དུ་དྲདོ་ཁང་གྲངས་ ༥༦ བཅས་
གསར་རྒྱག་བས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༣༠།  ཆུ་ཡུར་གསར་རྒྱག་གྱི ་འཆར་གཞྱི །

 ད་ེསྔནོ་ལ་བང་སུམ་མད་ོདང་ཧན་ལེར་ཆུ་ཡུར་ཆུང་བའྱི་རེྐན་གྱིས་ཞྱིང་
ཆུ་ལྡང་ངེས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངེལ་སེལ་སླད། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་དབྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཁང་བརུྒྱད་རོགས་རམ་
སྒརོ་ ༡༢,༦༤,༢༤༦།༠༠ གནང་བ་དསེ་ལ་བང་ཧན་ལེར་མང་ཚོགས་
རང་ངོས་ནས་ཆུ་ཡུར་གང་ལེགས་གསར་བཟོ་ཟྱིན་ཏེ་ཞྱིང་ཆུའྱི་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་མོད། ལ་བང་སུམ་མདོར་ཆུ་ཡུར་གསར་
བཟོ་ཟྱིན་ཡང་ལམ་བཟོའྱི་སྐབས་གནདོ་སོྐྱན་བུང་བ་འདྱི་ལོར་ལ་དྭགས་
རྱི ་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྐྱར་བཟོ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༣༡།  ས་ཞྱིང་ཁོད་སྙམོས་དང་ར་བ་བསྐརོ་རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི ། 

 ལ་བང་ཧན་ལེར་ས་ཞྱིང་ཁོད་སྙམོས་དང་ར་བ་བསྐརོ་རུྒྱ་དང་། དེ་
བཞྱིན་སུམ་མདོར་སྤྱི ་ས་ཁོད་སྙམོས་བཟོ་རུྒྱ་མ་ཟད། སངེ་རེག་ཞྱིང་
མྱི ག་བཟོ་རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ཐད་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ནང་སྱིད་ལས་
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ཁུངས་དང་དབྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཁང་བརུྒྱད་རོགས་དངུལ་སྒོར་ 
༡,༤༠,༨༠༠་༠༠ གནང་བ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ཡང་ད་ེབཞྱིན་
རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༡,༤༠,༠༠༠་༠༠ གནང་བར་བརྟནེ་ལ་བང་ཧན་
ལེར་ཨེ་ཀར་ ༥༠ དང་། སུམ་མདོར་ཨེ་ཀར་ ༢༠ བཅས་ཁོད་
སྙམོས་བཟོས་ཟྱིན་པ་དང་། ལ་བང་ཧན་ལེར་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་
བེད་མུས་ཡྱི ན་འདུག

༣༢།  ས་ཞྱིང་ལ་ར་བ་བསྐརོ་རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི །

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་དབྱིན་ལེན་དནོ་གཅོད་
ཁང་བརུྒྱད་ལ་བང་ཧན་ལེ་དང་སུམ་མདའོྱི་ས་ཞྱིང་ལ་ར་བ་བསྐརོ་རུྒྱའྱི་
ལས་འཆར་ལ་སྒརོ་ ༤,༠༣,༡༨༨་༠༠ གནང་བ་དསེ་ར་བ་བསྐརོ་བས་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་།

༣༣།  སྔ་ོཚལ་འདབེས་ལས་སོྦང་བརར་འཆར་གཞྱི །

   ལ་དྭགས་གཞྱིས་སྒར་མང་ཚོགས་ལ་སྔ་ོཚལ་འདེབས་ལས་ཀྱི ་ཉམས་
མོང་མེད་པར་བརྟནེ་དེ་སྐརོ་སོྦང་བརར་སོྤད་རུྒྱའྱི ་ཆེད་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་དང་དབྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཁང་བརུྒྱད་རོགས་དངུལ་སྒོར་ 
༥༤,༠༠༠་༠༠ གནང་བར་བརྟནེ་ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་ཁོངས་མྱི ་གྲངས་ 
༡༦༩ ཙམ་ལ་སྔ་ོཚལ་འདབེས་ལས་ཀྱི ་སོྦང་བརར་སྤད་ཡོད།

༣༤།  མཉམ་འབལེ་གྱི ་མ་དངུལ་སྐརོ། 

 མཉམ་འབལེ་ལ་མ་ར་མེད་པ་དང་ལོ་ལྟར་གོང་གུན་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་
ཚོང་ཁེ་ཉུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་འཕྲད་ལ་བརྟནེ། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ 
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ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་དབྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཁང་བརུྒྱད་
རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༢༩,༥༠,༠༠༠་༠༠ གནང་བས་མཉམ་འབལེ་གྱི ་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

༣༥།  དསོ་སེྐྱལ་རླངས་འཁོར་གསར་ཉའོྱི ་འཆར་གཞྱི ། 

 ལ་བང་ས་ཁག་རྣམས་ལ་རྩྭ ་ཆག་དང་ཟ་ཆས་དབརོ་འདྲནེ་ཆེད་མཉམ་
འབེལ་གྱིས་དོས་སེྐྱལ་རླངས་འཁོར་གསར་ཉ་ོབེད་རུྒྱའྱི ་ཐད། ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༢ ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་དབྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཁང་
བརུྒྱད་རོགས་རམ་སྒརོ་ ༡༥,༤༡,༣༨༥་༠༠ གནང་བ་དེས་དསོ་སེྐྱལ་
རླངས་འཁོར་ ༢ གསར་ཉ་ོབས་ཏེ་མང་ཚོགས་དང་མཉམ་འབལེ་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༣༦།  ཆུ་ཡུར་ Canal Outlets གསར་རྒྱག་འཆར་གཞྱི །

 ས་ཞྱིང་ཁོད་སྙམོས་ཟསོ་ཟྱིན་ན་ད་ོབདག་སོ་སོའྱི་ས་ཞྱིང་ལ་ཆུ་དསུ་ཐོག་
གཏརོ་རུྒྱའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་དང་དབྱི ན་ལེན་དོན་གཅོད་ཁང་བརུྒྱད་རོགས་རམ་སྒོར་ 
༨༠,༠༠༠་༠༠ གནང་སོན་བུང་བ་ལྟར་ཆུ་ཡུར་ཁག་ལ་ཆུ་བཀག་གཏངོ་
གྱི ་བཀག་འགོ་ ༡༠ གསར་རྒྱག་བས་པས་ཕན་ཐོགས་ཅྱི ་ཆེ་བུང་ཡོད།

༣༧།  སྔ་ོཚལ་དྲདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་འཆར་གཞྱི །

 ལ་བང་ཧན་ལེར་སྔ་ོཚལ་དྲདོ་ཁང་ཆེ་བ་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་བ་རུྒྱ་བས་
ཀང་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ལྟ་རྟོག་བེད་རུྒྱ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་
བརྟནེ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༦ ལ་སྔ་ོཚལ་དྲདོ་ཁང་བགོས་སོྤད་བེད་རུྒྱའྱི་
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འཆར་གཞྱིར། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་དབྱིན་
ལེན་དནོ་གཅོད་ཁང་བརུྒྱད་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༩༥,༠༠༠་༠༠ གནང་
བ་དསེ་ཁྱིམ་ཚང་ ༦ ལ་སྔ་ོཚལ་དྲདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་བས་པས་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་།

༣༨།  སེམས་ཅན་སུང་སོྐྱབ་ཐད་བུ་ལོན་མ་དངུལ་འཆར་གཞྱི ། 

 ལ་བང་ཁུལ་རྩྭ ་ཐང་ཞན་པས་དགུན་དུས་ཕུགས་ཟོག་འཆྱི ་སོྐྱན་མྱི ་ཡོང་
ཆེད་དངུལ་བུན་གཡར་གཏོང་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༥༠,༠༠,༠༠༠་༠༠ གནང་བ་ལོ་ལྟར་
ཕྱི ་ཟླ་ ༩ དང་ ༡༠ བའྱི་ནང་སེྐྱད་མེད་བུན་དངུལ་བགོས་སོྤད་བས་
པས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

༣༩།  འདྱི ་ག་ས་གནས་འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་ནས་སླེ་བང་གཞྱིས་མྱི ་མང་
ཚོགས་ལ་མཆྱི ན་པའྱི་གཉན་ཚད་ནད་གཞྱིའྱི་སྔནོ་འགོག་ཁབ་ (Hepa-

titis B Vaccine) རྱིན་མེད་རྒྱག་རུྒྱའྱི་ལས་འཆར་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཁག་
ཤེད་ནད་གཞྱིའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་རྱིན་མེད་
མཐུན་རེྐན་སོྦར་རུྒྱའྱི ་ལས་འཆར། མྱི ག་ནད་ལྱི ང་ཏོག (Cataract) 
ཞྱིབ་འཇུག་ད་སྨན་བཅོས་རྱི ན་མེད་མཐུན་འགུར་ཞུ་རུྒྱའྱི ་ལས་འཆར་
བཅས་ཡོད་ཅྱིང་། མྱི ་འགངས་བར་ལག་བསར་བེད་རུྒྱའྱི ་ལས་གཞྱི ་
འགོ་བརམས་ཡོད།

༡༠༽  སྟྗོན་ཉེས་དང་ཆུ་ལྗོག་སྗོགས་འབྱུང་བའྱི་གནྗོད་འཚེ་ཇྱི་བྱུང་།

ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་དབང་གྱིས་ཆར་ཆུ་
དཀོན་པས་ཆུ་ལོག་བུང་མོང་མེད་པ་ཡྱི ན་ཀང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠།༧།༢༩ ཉྱིན་



380 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

ལ་དྭགས་རོྫང་ཁོངས་སུ་སྔར་བུང་མ་མོང་བའྱི་ཆར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབབས་རེྐན། 
སེངྒ་ེགཙང་པོ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་ཏེ་ཕྱི ་ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་གཙང་ཆུ་ཁ་ཤོར་ནས་སླ་ེ
བསོད་ནམས་གླྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་བརྒྱ་ཤོག་བཅུ་པའམ་དཔེ་ཐུབ་བརྒྱ་ཤོག་ལ་
ཁྱིམ་ཚང་ ༥༣ ཡོད་པའྱི་ཁོངས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་ ༥༠ ཐམ་པའྱི་སྡདོ་ཁང་དང་
ནང་ཆས་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ར་མེད་སོང་ཞྱིང་། གོང་གསལ་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ནང་
སྡདོ་མཁན་གཞྱིས་མྱི ་གྲངས་ ༣༣༣ ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཟས་གོས་གནས་
མལ་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེ་འཕྲད་ཡྱི ད་སོྐྱ་ཛ་དྲག་གྱི ་གནས་སུ་གར་སྐབས་ལ་དྭགས་
རང་སོྐྱང་རྱི ་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལས་ཁུངས་དང་། ས་གནས་དམག་སྒར་ཁག་
བཅས་ནས་འཕྲལ་སེལ་སྡདོ་ཡུལ་ཆེད་སྡདོ་སྒར་གང་འཚམ་ཞྱིག་གོ་སྒྱིག་གནང་
བ་དང་། དོ་ཕོག་བུང་བའྱི ་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གྱི ་
འཆར་གཞྱི ་བཀོད་དེ་རང་གཞུང་གྱི ་རོགས་རམ་འོག་དཔེ་ཐུབ་བརྒྱ་ཤོག་དེ་
བཞྱིན་ཅོག་ལམ་བརྒྱ་ཤོག་ཁག་གྱི ་ཉ་ེའགྲམ་དུ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང་སྦྲགས་
གནས་སྤསོ་ཀྱིས་དཔེ་ཐུབ་བརྒྱ་ཤོག་དེ་ཆུ་ལོག་གྱི ་གནོད་འཚེ་ནས་བསྐྱར་གསོ་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ དང་ ༢༠༠༦ ལོ་གཉྱིས་མུ་མཐུད་དུ་ཆུ་ལོག་
བུང་རེྐན་འདྱི་གའྱི ་ཁབ་ཁོངས་ཨག་གླྱིང་བརྒྱ་ཤོག་དུྲག་པ་ནས་དགུ་པའྱི ་བར་
བཅས་ལ་འབུང་བའྱི ་གནོད་འཚེས་ས་ཞྱིང་དང་ཆུ་ཡུར་སོགས་ལ་གནོད་སོྐྱན་
ཆེན་པོ་བུང་བ་བསྐྱར་གསོར་དམྱི གས་ནས་ཆུ་རགས་འཆར་གཞྱིའྱི ་ལས་རྱིམ་
ལྟར་ཆུ་རགས་འཛུགས་སུྐན་བས། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི ་ས་ཞྱིང་མང་ཆེ་བར་སནོ་ཉེས་བུང་བར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནས་གུན་གསབ་གནང་ཡོད།

 གཞན་ཡང་ལ་བང་ཁུལ་དུ་གངས་ཞོད་ཀྱི ་རེྐན་པས་ལོ་ལྟར་སྒ་ོཕུགས་
སེམས་ཅན་ལ་རྩྭ ་ཆད་ཐེབས་བའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་
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ལས་ཁུངས་ནས་སེྐྱད་མེད་དངུལ་བུན་གཡར་པོ་གནང་བས་ལ་བང་ས་ཁག་
དགུའྱི་འབགོ་པ་རྣམས་ཀྱི ་སྒ་ོཕུགས་གསོ་སོྐྱང་ལ་ཕན་རླབས་ཅྱི ་ཆེ་བུང་ཡོད།

 ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༧།༧།༢༥ ཉྱིན་སླ་ེཚོང་རྱིགས་གོལ་མར་ཁེཊ་ Gol Mar-
ket མེ་སོྐྱན་ཚབས་ཆེ་ཤོར་ཏེ་ཚོང་ཁང་ ༢༥ ར་མེད་དུ་ཕྱིན་པར་བརྟནེ་འདྱི་
ག་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་སྐབས་དརེ་ཛ་དྲག་གྱི ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཏ།ེ འབལེ་ཡོད་
ལ་དྭགས་རྱི ་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་སྡ ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་དང་ས་གནས་
རོྫང་དཔནོ་དང་། ཏ་སྱིལ་དྷར་གཞན་ཡང་ས་གནས་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་མེ་སོྐྱན་
ཤོར་སར་གདན་འདྲནེ་ཞུས་པ་དང་། མེ་སོྐྱན་བུང་བའྱི་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ཚོང་ཁང་
སླར་གསོ་དང་གུན་གསབ་ཡོང་སླད་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་དེས་
ཚོགས་གཙོར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་གཞོན་བདོ་
ཁྱིམ་དབུ་འཛྱི ན། ཚོགས་མྱི ་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཚོཊ་
སྡ་ེཁག་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཡོད། འདྱི་ག་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་ཞལ་འདབེས་
ཞུ་བསྐུལ་གྱིས་མཚོན་འབེལ་ཡོད་དཔོན་རྱི གས་ཁག་ལ་རོགས་རམ་ཡོང་བའྱི ་
འབོད་སྐུལ་ཡྱི ་གེ་དང་སྦྲགས་གནད་ཡོད་དཔོན་རྱིགས་དག་ལ་འབལེ་གཏུགས་
ཞུས་ཡོད། ད་ེརེས་ྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དྭགས་སུ་
ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཐུགས་བརེའྱི་གཟྱིགས་ཆེན་པསོ་སྒརོ། ༦,༠༠,༠༠༠།༠༠ 
གསོལ་རས་སྩལ་བ་བཅས་ཀྱིས་མེ་སོྐྱན་ཤོར་སའྱི་ཚོང་ཁང་ ༢༥ གསར་སུྐན་
བེད་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ཕྱི ་ནང་གང་སའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཞལ་འདེབས་འབོད་
སྐུལ་ཞུས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མེ་སོྐྱན་ཤོར་བའྱི་ཁྱིམ་
ཚང་རེར་གུན་གསབ་དང་སེམས་གསོའྱི་སླད་སྒརོ་ ༧,༥༠༠་༠༠ རེ་སྩལ་བ་དང་། 
དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ནས་མེ་སོྐྱན་ཤོར་བ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོའྱི ་
སླད་སྒརོ་ ༡༠,༠༠༠་༠༠ གསོལ་རས་གནང་བ། ལ་དྭགས་རང་སོྐྱང་རྱི ་ལྗངོས་
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ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོཊ་ནས་སེམས་གསོའྱི ་སླད་སྒརོ་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ གནང་བ༑ 
གཞན་ཡང་ལ་དྭགས་མང་ཚོགས་དང་དམག་སྒར་སོགས་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཡྱི ག་
ཆ་དང་འབལེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་འབས་སུ་མང་ཚོགས་ནས་ཞལ་འདེབས་བུང་
བ་དང་། སྡ་ེཁག་ནས་རོགས་དངུལ་བུང་བ་བཅས་ཀྱི ་ཐོག་མར་མྱི ་ཚང་རེར་
སྒརོ་ ༦༠,༠༠༠་༠༠ བགོ་འགྲེམ་བས་པ་དང་། དའེྱི་རེས་ས་གནས་དམག་སྒར་
ནས་ཤྱི ང་ཆ་དང་ལྕགས་ཤོག སྱི ་མྱི ན་ཌ་སོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་གནང་བ་དངུལ་
བསུྒར་བས་ནས་སྒརོ་ ༡,༣༥,༠༠༠་༠༠ བུང་བ་དེའྱི ་ཐོག་དེ་སྔནོ་བགོ་འགྲེམ་
བས་པའྱི་འཕྲསོ་ལྷག་བསྣན་ཏ་ེབསྐྱར་དུ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༣ ལ་ཁྱིམ་ཚང་རེར་སྒརོ་ 
༩,༠༠༠་༠༠ ལྷག་ཙམ་བགོ་འགྲེམ་བས། སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་
ནས་གུན་གསབ་ས་གནས་རོྫང་དཔནོ་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་མེ་སོྐྱན་ཤོར་བའྱི་ཚོང་
ཁང་རེར་སྒརོ་ ༡༠,༠༠༠་༠༠ རེ་ཟུར་དུ་དོ་བདག་སོ་སོར་བགོ་སོྤད་གནང་། 
མདརོ་ན་སླ་ེཁུལ་ད་ུམེ་སོྐྱན་ཤོར་བའྱི་ཁོམ་ར་ལ་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་བེད་ཐུབ་
པ་བུང་བར་མ་ཟད། མ་ར་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་རེར་སྒརོ་སངོ་ཕྲག་བདུན་བཅུ་ཙམ་
ཞལ་འདབེས་དང་རོགས་རམ་བུང་ཡོད།

༡༡༽  ཡུལ་མྱི་དང་འཁྲུག་རྗོད་བྱུང་ཡྗོད་མེད་ཀྱི་སྐྗོར།

ལ་དྭགས་ཡུལ་ལྗངོས་འདྱི་ནྱི་བདོ་ཀྱི ་མངའ་རྱིས་ཁུལ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱི ན་
པ་མ་ཟད། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་ཆ་ལུགས། གོམས་སོལ། ལེགས་བང་། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་
དང་རྱི ག་གཞུང་སྐད་ཡྱི ག་སོགས་གང་ཅྱིའྱི ་ཐད་ནས་བོད་དང་ཁད་པར་མེད་
པར་བརྟནེ། འདྱི་ག་ལ་དྭགས་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཡུལ་མྱི ་དང་མཉམ་དུ་ཞྱི ་བདེ་
བག་ཕབེས་འཆམ་མཐུན་མཛའ་བརེའྱི་ངང་གནས་བཞྱིན་ཡོད། ད་བར་གཞྱིས་
མྱི ་རྣམས་དང་ལ་དྭགས་ཡུལ་མྱི ་བར་འཁུག་རོད་ཆེན་པོ་མྱི ་གསོད་ཁག་སོྦར་
སོགས་ཀྱི ་རྱིགས་གཏན་ནས་བུང་མོང་མེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་ག་ལ་དྭགས་སུ་
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ཉནེ་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཤྱི ག་ནྱི་ཡུལ་མྱི ་ལ་ས་ཆ་བཙོང་པ་དསེ་རེྐན་པས་རྙོག་དྲ་མང་པ་ོ
ཡོང་བ་དང་། ཡང་ཡུལ་མྱི ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བདོ་པའྱི་ས་ཆ་ཧམ་བཟུང་བས་པ་དསེ་
རེྐན་པས་འཁུག་རོད་ཡོང་ཉནེ་ཡོད།

༡༢༽  སེྐྱ་ལྡན་སྗོལ་རྒྱུན་སྗོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་སྐྗོར།

སྤྱིར་ལ་དྭགས་སླ་ེཁུལ་གནས་སྡདོ་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་རྟནེ་དམྱི གས་ཡུལ་
གཙོ་བོ་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཡྱི ན་ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་ཚུགས་ཏེ་
ས་ཞྱིང་བགོ་འགྲེམ་གནང་སྐབས་གཞྱིས་མྱི ་རང་ལོ་ ༡༨ ནས་ ༦༠ བར་སླབེས་
པ་རྣམས་ལ་མ་གཏོགས་ས་ཆ་ཐོབ་སྐལ་གནང་མྱི ་འདུག ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཡང་
གཞྱིས་མྱི ་མང་ཆེ་བར་ས་ཁང་གྱི ་མཐུན་འགུར་ཐོབ་མེད། བརྒྱ་ཤོག་དང་པོ་
ནས་དགུ་པ་བར་ལ་ས་སྐལ་ཐོབ་པ་མྱི ་གྲངས་ ༦༣༩ ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ས་ཞྱིང་
འདེབས་ལས་ཆེད་ས་ཆ་ཀ་ནལ་གྲངས་ ༣༨༣༥ ཡོད་པ་ལས་དེ་མྱི ན་གཞྱིས་
མྱི ་མང་ཆེ་བར་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་མེད་སབས། སོ་ནམ་
འདེབས་ལས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་འཚོ་བ་སེྐྱལ་རུྒྱ་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱི ན། ལྷག་པར་
ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་དབར་དུས་ཆར་ཆུ་ཤྱི ན་ཏུ་དཀོན་ཁར། དུས་ཚོད་མང་བ་
གྲང་ངར་ཆེ་བས་རྩྭ ་ཞྱིང་དང་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་སོགས་རྒྱ་ཐང་ནང་བཞྱིན་
ལོ་འཁོར་མར་འདེབས་ལས་བེད་ཐབས་མེད། ལོ་གཅྱིག་ལ་ས་ཞྱིང་འདེབས་
ལས་དུས་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དེ་ནྱི་སྤྱི ་ཡོངས་ལུང་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱི ག་ཡྱི ན། 
ཞྱིང་ཆུ་འདྲནེ་གཏོང་བེད་རུྒྱ་མེད་ན་གནམ་ཆུ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་
ལས་བེད་ཐབས་མེད་རེད། གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ཞྱིང་ཆུ་ནྱི་སེང་གེ་གཙང་པོ་
ནས་ཆུ་ཡུར་ནང་དྲངས་ཏེ་ས་ཞྱིང་ཀ་ནལ་གྲངས་ ༢༥༢༠ ཙམ་ལ་ཞྱིང་ཆུ་
གཏོང་གྱི ་ཡོད། རང་གཞུང་གྱི ་སྱིད་ཇུས་ལམ་སནོ་བཞྱིན་ལྷ་ོབང་གཉྱིས་སུ་
གནས་པའྱི་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཞྱིང་ཁ་འདབེས་ལས་སོལ་རུྒྱན་སེྐྱ་ལྡན་ཕོགས་
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སུ་ཁ་ཕོགས་བསུྒར་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཞྱིང་པ་མང་དག་ཅྱིག་ལ་སོལ་རུྒྱན་སེྐྱ་
ལྡན་ལ་དགེ་མཚན་ཇྱི ་ཡོད་དང་དངོས་འབེལ་ཕུགས་འཕེར་གྱི ་ཕན་ཐོགས་ཇྱི ་
ཡོད། སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་བེད་སངས། ལུད་བཅོས། སོན་འབུ་ཉར་
ཕོགས་སོགས་ཀྱི ་སོྦང་བརར་ལེགས་པར་སྤད་པའྱི་འབས་བུར་ཞྱིང་པ་རྣམས་སེྐྱ་
ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ལ་དགའ་མོས་དང་དོ་སྣང་བུང་ཡོད། སྤྱིར་ས་ཞྱིང་
ནང་རྫས་ལུད་དང་ཚ་ལུད། འབུ་སྨན་སོགས་ར་བ་ནས་བེད་སོྤད་མ་བས་པར་
ལོ་བཞྱི ་སོང་ཡང་། ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟནེ་འབུ་རྱིགས་འདབེས་ལས་བེད་རུྒྱ་
ཤྱི ན་ཏུ་དཀའ་བའྱི་ཚོད་དུ་ཡོད། རང་གཞུང་གྱི ་སྱིད་ཇུས་ལམ་སནོ་བཞྱིན་འདྱི་
ག་གཞྱིས་ལས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོ་ནས་བཟུང་སོ་ནམ་སླབོ་སནོ་པ་བསྐ་ོགཞག་
ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་མྱི ག་དཔེ་སནོ་ཆེད་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༢ གྱི ་ཐོག་གྲོ་དང་། 
འབུ། སན་མ། སྐབས་འགར་སྔ་ོཚལ་བཅས་འདབེས་ལས་བས་ཏེ་མང་ཚོགས་
ལ་སོལ་རུྒྱན་སེྐྱ་ལྡན་གྱི ་འབས་བུ་མྱི ག་དཔེ་སནོ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ད་བར་སོ་ནམ་སླབོ་སནོ་པ་ཇྱི ་བུང་གྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་འདྱི་ག་སླ་ེབང་
གཉྱིས་ཀྱི ་ཞྱིང་པ་དོ་སྣང་ཅན་ལ་སོལ་རུྒྱན་སེྐྱ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཐོག་
ཟབ་སོྦང་དང་། སེྐྱ་ལྡན་ལུད་བཅོས། སོན་འབུ་ཉར་ཕོགས། གཞན་ས་ཞྱིང་གྱི ་
གནས་བབས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཞྱིང་ཆུ་འདྲནེ་སངས་བཅས་སྐརོ་ལམ་སནོ་དང་
སླབོ་སནོ་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུབས་དང་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དསེ་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། འོན་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་གཞྱིས་སུ་སོ་ནམ་སླབོ་སནོ་
པ་མེད་རེྐན་སོ་ནམ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི ་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་ཅྱི ་ཆེ་འཕྲད་
བཞྱིན་ཡོད།

༡༣༽  གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག

༡།  ས་གནས་འཐུས་ཚོགས། 
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 བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་པའྱི ་
དགོངས་དནོ་བཞྱིན་བདོ་མྱི ་གནས་སྡདོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ས་གནས་
འཐུས་མྱི འྱི ་ཚོགས་འདུ་རེ་དགོས་གལ་བཞྱིན། གོང་གསལ་བཅའ་
ཁྱིམས་འབུ་དནོ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་གཉྱིས་ཀྱི ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་
ཀྱིས་འོས་འདེམས་བས་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༣།༧།༡༧ ཉྱིན་འགོ་འཛུགས་
ཀྱིས་ལྷ་ོབང་གཉྱིས་ཀྱི ་མྱི ་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི ་ས་འཐུས་ཀྱི ་གྲངས་
ཚད་གཏན་འབེབས་བས་པར་ལ་བང་ས་ཁག་ནས་འཐུས་མྱི ་གྲངས་ 
༡༠ དང་ལ་བང་སླབོ་བསོད་ནམས་གླྱིང་ནས་འཐུས་མྱི ་གྲངས་ ༡༡ 
བཅས་ལྷ་ོབང་གཉྱིས་ཀྱི ་ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ ༢༡ ལས་གུྲབ་པའྱི་ཚོགས་
འདུ་སྐབས་དང་པོ་དབུ་འཛུགས་བས་ཡོད། སྐབས་དང་པོའྱི ་ཚོགས་
གཙོ་དངོས་གུྲབ་དབང་འདུས་ལགས་དང་བམས་པ་ཆོས་འཕལེ་གཉྱིས་
ཀྱི ་འགན་འཁུར་ཞུས།

  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨།༧།༡༧ ཉྱིན་ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་ས་འཐུས་སྐབས་
དུྲག་པའྱི ་ཚོགས་གཙོ་བོན་བརུྒྱད་ཚང་ཆུང་གྲགས་ནས་འགན་འཁུར་
གྱིས་ལས་དོན་བེད་བཞྱི ན་ཡོད་མུས་ཐོག་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི ་འབུ་དོན་
བཞྱིན་ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་གཉྱིས་ཀྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་གྱི ་ལོ་
འཁོར་སྔནོ་རྱིས་སངས་འཛྱི ན་དང་། ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་ལ་མཉམ་མཐུན་
ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་སུ་ལམ་སནོ་དང་སྒྱིག་གཞྱི ་གཏན་འབབེས་བེད་
རུྒྱ༑ སྐབས་དང་པའོྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་འགྲོ་གྲོན་
གཏངོ་དམྱིགས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་དཔལ་འབོར་དཀའ་ངལ་ཆེ་འཕྲད་ལ་བརྟནེ། 
ས་འཐུས་སྒརེ་གྱི ་ཞལ་འདེབས་སྒརོ་ ༡༥༠།༠༠ རེ་བསྡུས་པ་དེས་
འཛྱི ན་ཆས་དང་ཚོགས་འདུའྱི་འགྲོ་གྲོན་བཅས་བཏང་ཡོད། ས་འཐུས་
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སྐབས་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་ཡྱི ག་ཕེབས་པ་བཞྱི ན་
གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་འགྲོ་གྲོན་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། 

  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༦ བར་བདོ་ཀྱི ་གྲོས་ཚོགས་དང་
སྱིད་ཇུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་
དང་། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛྱི ན་བེད་ཕོགས་སོགས་ཀྱི ་ཟབ་སོྦང་གོ་
སྒྱིག་གནང་སྐབས་འདྱི་གར་ལྷ་ོབང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི ་འཐུས་
མྱི ་ ༦ ཞུགས་ཐུབ་པ་བུང་བ་དང་། ཁོང་རྣམས་ཟབ་སོྦང་ནས་ཕྱིར་
ལོག་རེས་འདྱི་གའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཟབ་སོྦང་སླབོ་ཁྱིད་བས་ཡོད། ལྷག་
པར་དུ་ཕྱི ་ལོ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་བདོ་ཀྱི ་གྲོས་ཚོགས་དང་སྱིད་
ཇུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་ཀྱིས་ལ་
དྭགས་ལྷ་ོབང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་ས་འཐུས་
ཀྱི ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་དངུལ་རྱིས་སངས་འཛྱི ན་སོགས་ཀྱི ་ཟབ་
སོྦང་དམར་ཁྱིད་གནང་བར་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་བུང་ཡོད། ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་མང་གཙོའྱི ་འཕེལ་རྱི མ་དང་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ས་གནས་རང་ནས་འོས་འདེམས་བེད་དགོས་པ་
སོགས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་མང་པོ་གནང་ཡོད། ས་གནས་འཐུས་མྱི ་སྐབས་
གསུམ་པ་ནས་ལྔ་པ་བར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཚེ་ཚེ་སུྒབ་ཆེད་ྋརྒྱལ་
བའྱི ་ཕོ་བང་དགེ་འཕེལ་གླྱིང་དུ་ས་ག་ཟླ་བའྱི ་ནང་རྒྱལ་བའྱི ་བཀའ་
འགུར་རྱི ན་པོ་ཆེ་ལོ་ལྟར་དག་སོྒག་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་དེ་དག་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་ལ་རྱིས་སོྤད་གནང་བ་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་
ལོ་ལྟར་བཀའ་འགུར་དག་སོྒག་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

༢།  ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ།



387ལ་དྭགས་གཞིས་སིྤ་ལས་ཁུངས།

 ལ་དྭགས་བདོ་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༦ ཕྱི ་ཟླ་ ༣ 
པའྱི་ནང་དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་བཀའ་འབལེ་ལྟར་དབུ་བརྙེས། 
སྐབས་དེར་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི ་རྱི ང་ལ་ཚོགས་གཙོ་བཙུན་མ་ཐུབ་ནོར་
ལགས་དང་། ཚོགས་གཞོན་རན་སོྒལ་མ་ཆོས་འཛོམས་ལགས་དུྲང་
ཡྱི ག་ཚེ་དར་བླ་ོབཟང་ལགས་བཅས་ཡྱི ན་འདུག དེ་རེས་ཅོག་ལམ་གྱི ་
ས་ཆ་ད་ེབདོ་ཁྱིམ་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་ཟུར་པ་དགེ་སླངོ་བླ་ོབཟང་བསན་འཛྱི ན་
ལགས་དབུ་འཛྱི ན་སྐབས་སུ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ལ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན། 
ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་བ་ ༦ ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༦ བར་གྱི ་ལོ་གསུམ་
རྱིང་ཚོགས་གཙོ་རན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ལགས་དང་། ཚོགས་
གཙོ་རན་སྱིད་ཆོས་དཔལ་མོ་ལགས་གཉྱིས་ནས་གནང་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༡ བར་གྱི ་ལོ་གསུམ་རྱིང་ལ་ཚོགས་གཙོ་རན་ངག་
དབང་ལྷ་མོ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བུད་མེད་ལས་མེད་རྣམས་ལ་དམྱི གས་
ནས་འཚེམ་བཟོའྱི་སོྦང་བརར་སྤད་འགོ་བཙུགས་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༣ 
ནས་ ༡༩༩༤ བར་གྱི ་བུད་མེད་ཚོགས་གཙོ་བཙུན་མ་ཐུབ་བསན་ནརོ་
འཛོམས་ལགས་ཡྱི ན་པ་དང་། ཚོགས་གཞོན་སོྒན་མ་ལྷ་སོྒན་དང་དུྲང་
ཡྱི ག་བསམ་དཀར་སོྒལ་མ་བཅས་ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་སྔ་མའྱི ་རྱི ང་སྤལེ་
བའྱི་ལས་འཆར་ཁག་མུ་མཐུད་སྤལེ་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༥ ནས་ ༡༩༩༨ 
བར་ཚོགས་གཙོ་འཆྱི ་མེད་སོྒལ་མས་སྣ་ེཁྱིད་ད་ེསྔར་གྱི ་བེད་སྒ་ོཁག་དང་
ལས་འགུལ་གང་ཡོད་ལ་ཤུགས་སྣནོ་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༢ བར་ཚོགས་གཙོ་སྱིད་གཅོད་སོྒལ་མ་དང་ཚོགས་
གཞོན་ཚེ་རྱི ང་དབངས་སྐྱྱིད་གཉྱིས་ཀྱིས་གནང་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༢ 
ནས་ ༢༠༠༥ བར་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་ཆོས་སོྒན་དང་ཚོགས་གཞོན་ཚེ་
རྱི ང་ནོར་འཛོམས་གཉྱིས་ནས་གནང་བ་དེ་དུས་སྔར་ཡོད་བུད་མེད་



388 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

འཚེམ་ཁང་ལ་ལས་མྱི ་འཛུལ་ཞུགས་བེད་མཁན་མེད་རེྐན་རེ་ཞྱི ག་
འཚེམ་ཁང་སྒ་ོརྒྱག་དགོས་བུང་ཡོད། ད་བར་འཚེམ་ཁང་འདྱི་ནས་ཐོན་
པའྱི་འཚེམ་བཟོ་ཡག་ཤོས་བུད་མེད་བཅོ་ལྔ་ཙམ་བུང་ཡོད། ད་ཆ་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༩ བར་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛྱི ན་ཆོས་སོྒན་དང་
ཚོགས་གཞོན་ཚེ་རྱི ང་སོྒན་སྐྱྱིད་གཉྱིས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་ཕག་
ལས་ཁག་རུྒྱན་མཐུད་ད་ེགནང་བཞྱིན་ཡོད།

༣།  ས་གནས་དབུས་གཙང་རུྒྱན་ལས།

 འདྱི་ག་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ ༡༩༩༥ བར་དུ་ས་གནས་དབུས་གཙང་ཆོལ་
ཁའྱི་རུྒྱན་ལས་གསར་འཛུགས་ཐུབ་མེད་པ་དང་། ས་གནས་ལ་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་གྱི ་རུྒྱན་ལས་ཚུགས་དགོས་པ་གལ་གནད་ཆེ་བར་སོང་། ྋགོང་
ས་མཆོག་དང་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་རྱི ན་པོ་ཆེའྱི ་
དགོངས་དནོ་དང་མཐུན་པར་ ༡༩༩༥།༥།༢ ཉྱིན་ས་གནས་ཀྱི ་འཐུས་
མྱི ་གཉྱིས་ཚོགས་བཅར་ཞུ་དགོས་དབུས་གཙང་སྤྱི ་ཁབ་རུྒྱན་ལས་ཁང་
ནས་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་བཀ་ཤྱི ས་ལྷ་དར་དང་དཔལ་ལྡན་འཕྲྱིན་ལས་
ལགས་གཉྱིས་ཚོགས་བཅར་ཞུས་ཏེ། དབུས་རུྒྱན་ལས་རྣམས་དང་ས་
གནས་རུྒྱན་ལས་གཞན་ཁག་གྱི ་ཚོགས་འཐུས་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་བསྡུར་
བས་པ་དང་། ར་ས་དབུས་རུྒྱན་ལས་ནས་ལས་ཤོག་དང་ལས་དམ་
བཅས་གསོལ་རས་གནང་བ་བཞྱིན། ཕྱིར་ས་གནས་སུ་འབོར་མ་ཐག་
ཚོགས་མྱི ་ ༡༡ གྱིས་འགན་ཆ་ཚང་བླངས་ཐོག་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་
གཞྱིས་སྤྱི ་མཆོག་དང་། ས་གནས་གྲོས་ཚོགས། རང་བདེན་ཚོགས་
ཆུང་། བདོ་ཁྱིམ་དབུ་འཛྱི ན། མད་ོསདོ་དང་མད་ོསྨད་ཆོལ་ཁ། གཞོན་
ན་ུདང་བུད་མེད་ཚོགས་པ། དེ་བཞྱིན་མངའ་རྱིས་ཚོགས་པ་དང་བརྒྱ་
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དཔོན་རྣམ་པ། སླ་ེཚོང་རྱི གས་བཅས་ལ་ཆེད་བཅར་གྱིས་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སནོ་ཞུས་ཏེ། ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་དབུས་གཙང་ས་
གནས་མྱི ་མང་གྱིས་འོས་འཕནེ་བགྱིས་ཏེ་སྐབས་དང་པའོྱི ་དབུས་གཙང་
རུྒྱན་ལས་གསར་ཚུགས་ཟྱིན་པ་དང་། ས་རུྒྱན་སྐབས་དང་པའོྱི ་ཚོགས་
གཙོ་ཐུབ་བསན་དབང་འདུད་ལགས་དང་། ཚོགས་གཞོན་འཕྲྱིན་ལས་
ཆོས་གྲགས་ལགས། དུྲང་ཆེ་ཚེ་རྱི ང་དབང་རྒྱལ་ལགས་གཙོས་རུྒྱན་
ལས་གྲངས་ ༡༥ དང་། ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༡༣༠ ཡོད། ས་རུྒྱན་
ཚུགས་ནས་བཟུང་ཚོགས་མྱི ་སུ་ཞྱིག་ནད་མནར་དྲག་པོས་འཆྱི ་རེྐན་
བུང་ཚེ་ནང་མྱི ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒརོ་ ༡༥༠ རེ་འབུལ་
གྱི ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་མྱི ་སུ་ཞྱིག་ནད་མནར་གྱིས་སྨན་ཁང་
དུ་རུྒྱན་རྱི ང་ལུས་རྱི གས་ལ་ཧྱིན་སྒརོ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་སེམས་གསོའྱི ་
ཚུལ་དུ་འབུལ་གྱིན་ཡོད་པ་སོགས་རང་ནུས་ཅྱི ་ལྕགོས་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་
རྣམས་ལ་རོགས་ཕན་གང་ཐུབ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༡༣༽  ས་གནས་ཀྱི་དགྗོན་སེ་ཁག

༡།  རུ་ཐོག་ལུྷན་འགུྲབ་ཆོས་སྡྱིངས་དགོན།

༢།  ཀརྨ་སུྒབ་བརུྒྱད་ཆོས་གླྱིང་དགོན།

༣།  བང་ཐང་མ་ཧེ་དགོན།

༤།  གཡུང་དུྲང་བོན་གྱི ་དགོན་པ་བཅས་ཡོད་པ་ཁག་ལ་སྤྱི ་ཡོངས་དགེ་
འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༨༦ དང་བཙུན་མ་ཞལ་གྲངས་ ༢༣ ཙམ་ཡོད།

༥། བནོ་དགོན།
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 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ལ་དུས་འགུར་དྲག་པ་ོབུང་བ་ནས་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་ལ་ཉམས་རུད་ཆེན་པོ་བུང་བས་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུས་རྱིས་མེད་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གྱི ་བླ་ཆེན་
ཁག་དང་། བོད་མྱི ་མང་པོ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་དུ་བཙན་བོལ་དུ་
འབོར་བའྱི ་ནང་སོད་མངའ་རྱི ས་ཀྱི ་ས་མཚམས་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་
འབོར་བའྱི་བཙན་བོལ་བའྱི་ནང་གཡུང་དུྲང་བནོ་གྱི ་རྱིང་ལུགས་འཛྱི ན་
མཁན་བང་ནག་ཆུ་སྤྱི ་ཁབ་ཀྱི ་མངའ་ཞབས་སྙན་རོང་རོྫང་ཁོངས་རྫ་
དམར་དཔནོ་ཞྭ་ཕྲ་འཆྱི ་མེད་ནང་མྱི ་དང་། ཡར་སདོ་དཔནོ་ཁྱི་འབུམ་
ནང་མྱི ། ཡར་སདོ་དཔནོ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཡར་སྨད་བླནོ་པ་ོལྷ་འཇུ་
ནང་མྱི ་སོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་ཁུར་པོ་སངེ་ཆེན་རོྫང་ཁོངས་ཁུང་པོ་
སྐངོ་བུ་བནོ་བརུྒྱད་ལྷ་དགེ་བུ་སུྤན་ནང་མྱི ། འབྱི་རུ་རོྫང་ཞབས་རྒྱལ་ཤོད་
ཀྱི ་ཁུང་པ་ོཀུླ་མོ། སྦྲ་ཆེན་གྱི ་མྱི ་ཉག་དགྲ་འདུལ་ནང་མྱི ། འབངོ་པ་སདོ་
མའྱི་ཀུླ་ཁྱི་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་སོགས་ལ་དྭགས་ས་མཚམས་སུ་བསོ་
བོལ་དུ་སླབེས་ནས་འཚོ་གོས་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་འབགོ་པའྱི་འཚོ་བ་ལོ་
གཅྱིག་སེྐྱལ་རྱིང་སྐབས་ཤྱིག་གངས་ཞོད་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་སྒ་ོཕུགས་མང་པ་ོ
ཤྱི ་ཆད་བུང་རེས་བོད་མྱི ་མང་པོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉ་ེའགྲམ་དུ་འཁོད་
ནས། ཞྭ་དཔོན་འཆྱི ་མེད་ལ་གཞུང་གྱི ་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་ལ་དྭགས་སུ་
བསོ་འབོར་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་འགོ་འཁྱིད་འགན་བཞེས་དགོས་གསུངས་
པ་ལྟར་ལོ་གྲངས་བརྒྱད་རྱིང་ཞབས་ཞུ་གནང་མཐར་ཅོག་ལམ་སར་སྐུ་
གཤེགས། སྐབས་དེར་བོན་པོ་རྣམས་ལའང་བོད་མྱི ་སྤྱི ་མཚུངས་ལྟར་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་ཁང་ཐོབ་སྐལ་གནང་། ཁག་གཅྱིག་བང་ཐང་
དཀར་མཛེས་སར་འབོག་པའྱི ་འཚོ་བ་བསྐྱངས་མཐར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༡ 
ལོར་ཅོག་ལམ་སར་གཞྱིས་སྒར་དང་པོའྱི ་སྒྱིག་ཁོངས་རྫ་དམར་དཔོན་



391ལ་དྭགས་གཞིས་སིྤ་ལས་ཁུངས།

ནང་མྱི ས་གཞྱིས་ས་ཐབས་འཚོལ་གནང་བར་འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་
དང་། སྤྱིར་བཙན་བོལ་གཞྱིས་ཁག་གང་ས་ནས་བོད་མྱི ་རྱི གས་དང་། 
རྱི ག་གཞུང་ཉམས་ཆག་མྱི ་འགྲོ་བར་རུྒྱན་འཛྱི ན་གནང་བཞྱིན་པ་ལྟར་
བོན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་ཟུར་དུ་སོ་སོའྱི ་ཆོས་རྱིག་སྦང་སའྱི་དགོན་པ་
དང་སླབོ་ཁང་སོགས་མེད་རེྐན། ཕ་མ་དང་རན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངག་
ལས་ཅུང་ཙམ་ཐོས་པ་ལས་བོན་པོའྱི ་མཚན་མ་ཡལ་བ་ཙམ་ཞྱིག་བུང་
བ་ད་ེདག་གྱི ་བཀའ་དྲྱིན་ཡྱི ན། ད་ཆ་བཙན་བོལ་གྱི ་གནས་སངས་འོག་
ཏུ་གཞན་དབང་སབས་བསུན་དང་། འཛམ་གླྱིང་གྱི ་འགུར་འགྲོས་སྣ་
ཚོགས་འདྱི་དག་དང་བསྡངོས་ཏེ་མ་འོངས་རང་རྱིགས་ཀྱི ་སོན་ར་དག་
གྱིས་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་བླ་ན་མེད་པ་གཡུང་དུྲང་བོན་གྱི ་
བསན་པ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་རུྒྱས་མངའ་ཡོང་རུྒྱ་ཕར་བཞག བནོ་གྱི ་ན་གཞོན་
ཚོས་ཀང་རང་གྱི ་ཆོས་རྱི ག་ཅྱི ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་མྱི ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཏུ་
འགུར་བའྱི་གཉན་འཕྲང་གྱི ་ཉནེ་ཁ་འབུང་མྱི ་སྱིད་པ་མྱི ན་རེྐན། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༩༤ ལོར་རྫ་དམར་དཔནོ་ཞྭ་ཕྲ་འཆྱི ་མེད་ལགས་ནས་བདོ་རང་གྱི ་
ཕ་མེས་ཀྱི ་བསན་པ་འདྱི་ཉྱིད་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱི ན་སླད་གཡུང་དུྲང་བནོ་
རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོྐྱང་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བུང་ན་བསམ་པ་དརེ་ཡོད་ཀྱི ་མ་
གྲོས་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད། རྣམ་ཀུན་འདུ་འཛོམས་
བེད་སའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་བུང་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐརོ་གྲོས་མོལ་བུང་བ་ལྟར་
སྐུ་གཤེགས་ཁུང་པོ་ཀུླ་མོ་དང་། སྐལ་རྒྱམ་ནང་མྱི ས་སྤྱི ་པའྱི ་འདུ་
འཛོམས་བེད་སའྱི་ལྷ་ཁང་གྱི ་ས་ཆ་ཞྱིག་ཕུལ། ལྷག་པར་དུ་དྲྱི་མེད་དང་
སྐལ་རྒྱམ། སྐུ་གཤེགས་ཁུང་པ་ོཀུླ་མོ། དར་པ།ོ བནོ་རུྒྱད་ལྷ་དགེ་རྒྱལ་
ལོ་བཅས་གྲོང་པ་རེས་ཧྱིན་སྒརོ་ཆྱི ག་སངོ་རེ་ས་བནོ་གྱི ་ཚུལ་ད་ུཕུལ། ར་
སའྱི ་བོན་སྤྱི ་ཚོགས་གཙོ་བ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལགས་ཀྱིས་
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ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་སུ་འདྱི ་གའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གནས་སངས་སྐོར་
སྙན་སེང་ཞུས་པས་རྒྱབ་གཉརེ་ཕག་བྱིས་དང་ཧྱིན་སྒརོ་ཆྱི ག་ཁྱི་ཐམ་པ་
གསོལ་རས་སུ་གནང་། དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་དང་སོ་ལན་བོན་གཞྱིས་
ཆགས་སོགས་ནས་ཞལ་འདེབས་ཞུས། ྋསྐྱབས་རེ་སྨན་རྱི ་ཁྱི ་འཛྱི ན་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་གཟའ་སྐར་གང་དགེར་ས་གོན་བས་ན་ལེགས་ཚུལ་
བཀའ་ལུང་ཞུས་པ་ལྟར། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོའྱི་དབར་སདོ་གཟའ་སྐར་
དགེ་བའྱི ་ཉྱིན་ནོར་འཛྱི ན་ས་བཀའྱི་རྱི ་མོ་རྣམ་པར་བཀ་བའྱི་རང་གུར་
ནང་མྱི ་མང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི ་ས་གོན་དུ་བསན་སུང་ལ་འཕྲྱིན་བཅོལ་དང་། 
བསང་མཆོད། བསྙནེ་བཀུར་སོགས་དགའ་སྐྱྱིད་རྟནེ་འབལེ་མཛད་ནས་
ས་གནས་འདྱིར་གཡུང་དུྲང་བོན་གྱི ་མྱི ང་གྱི ་གདགས་གཞྱི ་གཡུང་དུྲང་
བནོ་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོྐྱང་ཚོགས་པའམ་ཡོངས་གྲགས་བནོ་པ་ོདགོན་
ཞེས་པའྱི ་ལྷ་ཁང་ཆེ་བ་གཅྱིག་དང་ཐབ་ཚང་བཅས་མྱི ་མང་རང་གྱིས་
ཨར་ལས་མཐུན་འགུར་ཞུས། སྐབས་ད་ེནས་བཟུང་བདོ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༡༥ ལ་ཡུལ་ལུགས་ལྟར་སནོ་པའྱི་འཁུངས་མཆོད་སྐབས་མྱི ་མང་འདུ་
འཛོམས་ཀྱིས་སེྐྱ་སྒ་ོགཅོད་པའྱི་མདོ་འདོན་ཀླགོ་དང་། ༡༩༨༨ ལོར་
བོད་སྨན་རྱི ་དགོན་ནས་གདན་འདྲནེ་ཞུས་པའྱི ་བདལ་འབུམ་དུས་དེ་
ནས་ད་ལྟའྱི་བར་འདནོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཚེས་ལྔ་ཉྱིན་རྒྱལ་བ་མཉམ་
མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི ་འཁུངས་མཆོད་ལ་དར་འཛུགས་བསང་
གསོལ་འཕྲྱིན་བཅོལ་གནང་གྱི ་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་ཚོགས་པ་
འདྱིའྱི ་འགན་རན་ལུང་རྱིགས་ཉྱི་མ་མཆོག་ནས་བཞེས་ཤྱི ང་། སྔནོ་གྱི ་
ལྷ་ཁང་རྙྱིང་པ་ཐོག་ཕུབ་ལྕགས་ཤོག་ལས་གུྲབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐྱིགས་པ་
བརྒྱབ་པ་དང་། རྒྱ་ཁོན་སུྤས་ལེགས་མེད་རེྐན་མ་འོངས་ཕུགས་རྱིང་ས་
བརྟན་ལ་དམྱི གས་ཏ་ེབསྐྱར་དུ་གསར་བཞེངས་བ་རུྒྱའྱི་ཆེད་ཕྱི ་ཚེས་ ༦ 
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ཉྱིན་རང་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞལ་འདེབས་ཞུས་ཆོག་པའྱི་
བཀའ་ཡྱི ག་རྒྱབ་གཉེར་སྐྱབས་ཞུས་ལ་ངོ་སོྦར་ཕག་བྱིས་གནང་བ་
བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་གྱིས་འཛུགས་སུྐན་ས་བནོ་ཆེད་ཧྱིན་
སྒརོ་ ༡༠,༠༠༠་༠༠ བཀའ་དྲྱིན་གསོལ་བསྩལ་གནང་། དེ་བཞྱིན་
གཞྱི ས་ཆགས་གང་སར་ཞལ་འདེབས་བསྡུ ་བར་སོང་ནས་ཕྱི ་ ལོ ་ 
༢༠༠༢།༩།༢༡ ཉྱིན་གཡུང་དུྲང་ལྷ་རེ་ལྷ་ཁང་གྱི ་རྨང་གཞྱི ་བཏྱིངས་ཤྱི ང་
ལས་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་དུང་ལས་དང་ལས་བཞྱི ན་ཡོད་པ་དང་
ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་ལས་དནོ་ཆེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་ལ་ལས་རོགས་རྣམས་དང་
ཕག་སེྦྲལ་ནས་ཞབས་འདགེས་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༡༤༽  སྗོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས།

༡།  སླབོ་ཕུྲག་དང་འབལེ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི ་སྐརོ།

 གཞྱིས་ཆགས་ཉྱིན་སླབོ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་གཞྱིས་མྱི ་
འཕྲལ་སེལ་སྡདོ་སྒར་སག་ཀེམ་དང་། སྨན་ལྷ་ཀེམ་གཉྱིས་སོ་སོར་གུར་
ཕུབ་ཐོག་སླབོ་གྭྲ་འགོ་འཛུགས་བས་ཤྱིང་། སྐབས་དརེ་སག་ཀེམ་ལ་སླབོ་
ཕུྲག་གྲངས་ ༦༠ ཙམ་དང་། སྨན་ལྷ་ཀེམ་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༤༥ 
བཅས་ལ་ཧྱིན་བོད་གཉྱིས་ཤེས་པའྱི་ལ་དྭགས་པ་དགེ་རན་གཉྱིས་ལ་ས་
གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་ཕགོས་ཐོབ་ཅྱིང་། སླབོ་གྭྲ་རེར་
དགེ་རན་རེས་བསླབ་པ་བུང་འདུག ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༦།༡༡།༡༥ ཉྱིན་རང་
གཞུང་ཤེས་ལྷན་ནས་བཏང་བའྱི་བདོ་དགེ་གཉྱིས་གསར་དུ་འབོར་བ་ལ་
གཞྱིས་འཆར་ཁོངས་ནས་ལས་ཕོགས་ཞུས་ཐོབ་ཀྱིས་སླབོ་འགོ་ཚུགས་
མུས་སུ། སག་ཀེམ་གྱི ་གཞྱིས་མྱི ་ཆེ་ཆུང་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་ ༥༧༥ རྒྱ་
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གར་ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷོ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཏོང་གནང་མཛད་པར་
བརྟནེ་འཕྲསོ་རྣམས་སྨན་ཐང་སླབོ་གྭྲར་ཟླ་བསྒྱིལ་མཛད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༧ 
ཙམ་ལ་ས་གཞུང་ཤེས་ལྷན་ནས་ལས་ཕོགས་སྩལ་བའྱི་དབྱིན་ཧྱིན་དགེ་
རན་ལ་དྭགས་པ་ཞྱིག་འབོར། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་གཞྱིས་འགོ་དང་
དགེ་རན་བཅས་སྐྱབས་ཞུས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་ཁུལ་གནས་དྲག་པའོྱི་དམག་
དཔོན་ (GOC) མཆོག་ནས་སླབོ་ཁང་རྒྱག་རུྒྱར་དངོས་ཆས་ལྕགས་
དར་དང་ཤྱི ང་སོགས་གསོལ་རས་ཐོབ་པ་དང་། ཁང་པ་བཟོ་བ་སོགས་
གཞྱིས་མྱི ་རང་ཁོངས་ནས་གླ་རྱི གས་གང་ཡང་མེད་པར་འཛྱི ན་ཁང་
གྲངས་ ༨ དང་། སླབོ་གྭྲའྱི ་ལས་ཁང་དང་གཉརེ་ཁང་ཁང་མྱི ག ༢ 
བཅས་གསར་རྒྱག་བས་ཏེ་འཕྲལ་སེལ་གུར་ལས་ཁང་པར་གནས་སྤསོ་
ཏེ་འཛྱི ན་གྭྲ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་གཞྱིས་ཆགས་འཆར་ཁོངས་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་ལས་ཁང་གྱི ་འགྲམ་དུ་སླབོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་ཁང་ཆེ་ཆུང་གྲངས་ ༨ 
དང་། ལས་ཁང་དང་དགེ་རན་སྡདོ་གནས་ཀྱི ་ཁང་མྱི ག ༡ བཅས་
གསར་རྒྱག་བས་ཏེ་དེར་གནས་སྤསོ་བས། སྐབས་དེར་གཞྱིས་འཆར་
ཁོངས་ནས་ཕགོས་ཐོབ་སྩལ་བའྱི་བདོ་དགེ་གཉྱིས་དང་ས་གནས་གཞུང་
གྱི ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕགོས་སྩལ་བའྱི་ལ་དྭགས་པའྱི་དགེ་རན་
གཅྱིག དབྱིན་ཡྱི ག་དང་། ཨང་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི ་དགེ་རན་བོད་རྱི གས་
བཞྱི ་ཡོད་པ་ཁོང་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཕགོས་ཐོབ་པ་བཅས་ཁོན་དགེ་རན་ངོ་གྲངས་ ༧ ཡོད་འདུག ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༧༩ ལོར་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ་ེནས་ཕག་གྲོན་སྩལ་ཏ་ེའདྱི་ག་དབུས་སླབོ་
ཏུ་འཛྱི ན་ཁང་ཆེ་བ་ ༢ དང་། ཆུང་བ་ ༡ བཅས་གསར་རྒྱག་བས་
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པའྱི་ཁོན་ཉྱིན་སླབོ་འདྱིར་འཛྱི ན་ཁང་ ༡༡ དང་། དབུས་སུ་སླབོ་ཕུྲག་
གྲངས་ ༡༩༢ ཡོད་པ་ལ་སླབོ་དགེ་གྲངས་ ༡༣ ཡོད་པ་ལ་དགེ་རན་
གྲངས་ ༥ ལ་ཕགོས་ཐོབ་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ་ེནས་གནང་བ་དང་། དགེ་
རན་གྲངས་ ༥ ལ་ཕོགས་ཐོབ་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གནང་བ། དགེ་རན་ ༢ ལ་ཕགོས་ཐོབ་གཞྱིས་འཆར་ལས་ཁང་
ནས་གནང་བ། དགེ་རན་ ༡ ལ་ཕགོས་ཐོབ་ས་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གནང་བ་བཅས་སླབོ་གྭྲར་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གོང་
འཁོད་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐོག་གནང་བ་རེད། ཨག་གླྱིང་བརྒྱ་ཤོག་
བཞྱིའྱི ་དབུས་སུ་ཡན་ལག་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་དང་ཐོག་རས་གུར་
ནང་ལོ་ཕེད་གཉྱིས་ཙམ་ཚུགས་འདུག་ཀང་། ཕྱིས་སུ་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་
དངོས་ཆས་མཐུན་འགུར་གནང་བ་དང་ཨག་གླྱིང་གཞྱིས་མྱི ས་དྭང་
བླངས་ཀྱིས་རང་དོན་རང་གཅེས་བས་པའྱི ་གུྲབ་འབས་སུ་སླ ོབ་གྭྲའྱི ་
འཛྱི ན་ཁང་ ༤ དང་། ཚོགས་ཁང་ ༡ བཅས་ཡོད།

  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༥ ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༨ བར་འཛྱི ན་རྱིམ་དང་པ་ོ
ནས་གསུམ་པ་བར་ཡོད་ཀང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༩ ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་དང་
པ་ོསྔནོ་འགྲོ་མཉམ་འབལེ་དང་། གསུམ་པ་དབུས་སླབོ་ཏུ་བསྒྱིལ་ཏ་ེད་ལྟ་
འཛྱི ན་རྱིམ་ ༢ ཡོད་འདུག སྔནོ་འགྲོའྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཁག་ལྔ་ཡོད་པ་ལས་
བརྒྱ་ཤོག་གསུམ་པ་དབུས་སླབོ་དང་ཉ་ེའགྲམ་ལ་བརྟནེ་དབུས་སུ་སྔནོ་
འགྲོའྱི ་སླབོ་གྭྲ་གཅྱིག་དང་། བརྒྱ་ཤོག་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པའྱི ་བར་
གཅྱིག བརྒྱ་ཤོག་བཞྱི ་པ་དང་ལྔ་པའྱི་བར་གཅྱིག གསུམ་པ་དང་བཞྱི ་
པའྱི ་བར་གཅྱིག ཨག་གླྱིང་བརྒྱ་ཤོག་བཞྱི ་པར་གཅྱིག་བཅས་ཁོན་ལྔ་
ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་སླབོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཐུགས་འགན་དབུས་ཤེས་
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ལས་དང་། ས་གཞུང་ཤེས་ལས་བཅས་ཟུང་འབལེ་གྱིས་གནང་གྱི ་ཡོད་
པ་མ་ཟད་སླབོ་དགེའྱི་ཕགོས་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་གནང་གྱི ་ཡོད་མོད། 
སླབོ་གྭྲར་མྱི ང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་སླབོ་དབེ་སོགས་གོང་ཁུངས་ནས་ཡོད་
ཙམ་ལས་དོན་དུ་མེད་རེྐན། རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་
གསོལ་སྐབས་རྒྱ་བོད་གཞུང་གཉྱིས་བཀའ་གྲོས་མོས་མཐུན་ཐོག་ནས་
འཛྱི ན་སོྐྱང་ལེགས་ཆའྱི་ཆེད་ད་ུབདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡའེྱི་ལས་ཁང་ནས་འཛྱི ན་
སོྐྱང་བཞེས་རུྒྱའྱི ་ཐག་ཆོད་བུང་ཡང་། རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕག་རྒྱ་ཕེབས་དོན་བས་ན་ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་གནང་རུྒྱ་འཕྲ་ོ
ཅན་ད་ུཡོད་ལུགས་ཕབེས་པ་བཅས་དང་། བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ་ེནས་འཛྱི ན་
སོྐྱང་ཞལ་བཞེས་ཐག་ཆོད་མེད་ཀང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༨ ནས་འདྱི་ག་སླབོ་
ཕུྲག་ལ་དབྱིན་ཧྱིན་དང་ཨང་རྱིས། ཚན་རྱིག་དང་རྒྱལ་རབས་བཅས་
ཀྱི ་སླབོ་དབེ། འབྱི་དབེ་དང་ཞ་སུྨག་བཅས་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་ལས་ཁང་
ནས་གསོལ་རས་གནང་འདུག   

  ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་འདྱི་ག་སླབོ་གྭྲའྱི་དགེ་ཆེ་ནས་ཐབས་ཤེས་
ཀྱིས་སླབོ་མྱི ང་དུ་ Middle School for Tibetans ཞེས་པ་ཐོབ་ཅྱིང་། 
སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ནང་འཛྱི ན་རྱིམ་མཐོ་ཤོས་བརྒྱད་པ་བར་ཡྱི ན་འདུག ལ་
དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་གནས་སྡོད་རང་རེ་བཙན་བོལ་བའྱི ་བུ་ཕུྲག་
རྣམས་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་ཐོབ་ཐང་ཤེས་ཡོན་གང་ཡང་མེད་པ་ཞྱི ག་མྱི ་
ཆགས་པའྱི་ཆེད། དགོངས་བཞེས་བཀའ་དྲྱིན་བླ་མེད་ཀྱི ་སྒ་ོནས་ར་ས་
བོད་ཁྱིམ་དབུ་འཛྱི ན་ལ་བུ་ཕུྲག་འདྱི་རྣམས་ལ་དམྱི གས་བསལ་ལྟ་སོྐྱང་
བ་དགོས་ཞེས་པའྱི ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་དང་དུ་བླངས་
ཏེ༑ ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་ཕུྲ་གུའྱི ་སྡདོ་ཁང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་བཞྱི ་ཙམ་
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གསར་རྒྱག་བས་པ་ནས་བཟུང་རྱིམ་པའྱི་ལ་དྭགས་བདོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀྱི ་
ཤེས་ཡོན་གྱི ་རྐང་ལེན་ཆ་ཚང་བོད་ཁྱིམ་ནས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ཏེ་
ཡར་རྒྱས་བཏང་། ༡༩༨༢ ལོར་འདྱི་ག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་ནང་ལག་ཤེས་བཟོ་
སླབོ་ཅྱིག་གསར་འཛུགས་བས་ཏ།ེ བུ་ཕུྲག་ན་གཞོན་སླབོ་སོྦང་གྱི ་སྐབས་
ཡོལ་ནས་སླབོ་སོྦང་བེད་མྱི ་ཐུབ་མཁན་རྣམས་དང་། ཡང་ཁག་ཅྱིག་
རྱིག་རལ་དམན་པ་སླབོ་སོྦང་གྱི ་སྦང་འབས་ཞན་རྱིགས་བཅས་ལ་ལག་
ཤེས་འཚེམ་པ་ོདང་། རུམ་འཐག ལྷ་བྱིས་སོགས་ཀྱི ་སོྦང་བརར་སྤད། 
ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་འདྱི ་ཉྱིད་ནང་ལྷ་བྱིས་འཛུལ་ཞུགས་བེད་མཁན་ 
༡༩༨༢།༢༠༠༤ ལོ་བར་བུ་ཕུྲག་གྲངས་ ༥༤ བུང་ཡོད་པ་དང་། འཚེམ་
པོའྱི ་སྡ་ེཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་བེད་མཁན་ད་བར་ ༡༥༧ བཅས་བུང་
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ལག་ཤེས་སོྦང་བརར་གྱི ་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད། འོན་
ཀང་རུམ་གདན་དང་བཙུག་གདན་ལས་གཞྱི ་ལ་གུྲབ་འབས་མ་སོན་
པར་བརྟནེ་ ༡༩༩༤ ལོ་ནས་སྒ་ོབརྒྱབ་དགོས་བུང་ཡོད། ལྷ་བྱིས་སྡ་ེཚན་ 
༢༠༠༤ ལོ་ནས་པ་ཀུལ་བདོ་ཁྱིམ་ལྷ་བྱིས་སྡ་ེཚན་དང་ཟླ་བསྒྱིལ་བཏང་
བ་དང་། འདྱི་ག་ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་ནང་ད་ཆ་ལག་ཤེས་འཚེམ་པོའྱི ་
སོྦང་བརར་གཅྱིག་པུ་ཡྱི ན། ལ་དྭགས་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ་ེའདྱི་ཉྱིད་གསར་
འཛུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་སླབོ་གྭྲ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་
གཉྱིས་སུ་གནས་པའྱི་བོད་མྱི ་གནས་བབས་སོྐྱ་པོའྱི ་རྱི གས་ལ་གང་ཐུབ་
རོགས་སོྐྱར་དང་འབེལ་ལྷག་དོན་རས་འཁོགས་བལྟ་སོྐྱང་བེད་མཁན་
མེད་རྱི གས་ལ་སྦྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་བས་ནས་འཚོ་སྣོན་འབུལ་
རུྒྱདང་། ད་ེབཞྱིན་རས་འཁོགས་ ༤༠ ཙམ་སྡདོ་ས་ཡོད་པའྱི་རན་གསོ་
ཁང་ཞྱིག་ཀང་གསར་རྒྱག་བས་ནས་རས་འཁོགས་ཕོ་མོ་བཞྱི ་བཅུ་ཞེ་
གྲངས་ཤྱི ག་ལ་བདག་སོྐྱང་བེད་བཞྱི ན་ཡོད། ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་
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དགོངས་བཞེད་བཞྱིན་ལ་བང་བདོ་གཞྱིས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་རན་རོན་ལ་
བལྟ་སོྐྱང་བེད་མཁན་མེད་རྱི གས་ལ་ཆེད་དུ་དམྱི གས་ཏེ་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་
ཚང་ནས་ཧྱིན་སྒརོ་ ༥,༠༠,༠༠༠་༠༠ དང་། ལྕམ་ཝེ་ཀར་ནས་ས 
༤,༠༣,༨༠༠།༩༣ བཅས་གནང་སོན་བུང་བ་བཞྱིན་ཉྱི་མ་བོད་ཁྱིམ་ལ་
རན་གསོ་ཁང་ཞྱིག ༢༠༠༡ ལོར་གསར་རྒྱག་བས་ཏེ་ད་ཆ་རན་གསོ་
ཁང་དའེྱི ་ནང་རས་འཁོགས་ ༡༦ སྡདོ་བཞྱིན་ཡོད། ཕ་རན་སྱིའྱི་བྱིས་
ཚོགས་དེ་བཞྱི ན་འདྱི ་ག་ཁྱིམ་སྡེར་ཟླ་བསྒྱིལ་བུང་བ་བཞྱི ན་འདྱི ་གའྱི ་
བསོད་ནམས་གླྱིང་གཞྱིས་ཁག་ནང་རན་རོན་གྲངས་ ༢༡ སོ་སོའྱི་ཁྱིམ་
དུ་སྡདོ་ཀྱིན་ཡོད་མོད། བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ་ེནས་དུས་གསུམ་གྱི ་ཁ་ལག་ད་ེ
སྔནོ་ཕ་རན་སྱི ་བྱིས་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་གནང་བཞྱིན་
ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ལ་བང་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཁག་དང་། བསོད་གླྱིང་གཞྱིས་
ཁག་བཅས་སུ་བུ་ཕུྲག་དང་སུྤན་ཉ་ེསོགས་ཀྱི ་ལྟ་རྟགོ་མེད་པའྱི་རན་རོན་
དང་། ལས་རོལ་བེད་མྱི ་ཐུབ་མཁན་ཉམ་ཐག་རྱིགས་ལ་ཁྱིམ་སྡ་ེནས་
སྦྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་ཟླ་རེར་འཚོ་སྣནོ་སྒརོ་ ༨༠༠ རེ་གནང་
བཞྱིན་ཡོད་ལ་ད་ཆ་རན་རོན་གྲངས་ ༣༣༥ ཙམ་ཡོད།

     མདརོ་ན་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་མ་ལག་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ཐོག་མར་
འགོ་འཛུགས་གནང་བ་ནས་དགེ་ལས་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་
དམྱི གས་ཡུལ་ལྟར་འཁུར་འཁྱིའྱི ་བེད་སྒ་ོདག་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
གྱིས་འབད་འབུངས་བས་པ་བཅས་ཀྱིས་བུ་ཕུྲག་གྱི ་སེྐྱས་སྦངས་དང་
ཤེས་འཕྲདོ་སོགས་ལོ་རེ་བཞྱིན་གོང་འཕེལ་དང་། དེ་བཞྱིན་དོ་བདག་
སློབ་མ་རྣམས་ནས་ཀང་རང་དགོས་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་ལ་བརོན་
བསེྐྱད་བུང་བའྱི ་དོན་འབས་སུ་སླ ོབ་སོྦང་གྱི ་ཆུ་ཚད་གོང་ནས་གོང་
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འཕལེ་དང་། གོམ་པ་མདུན་སྤསོ་ཐོག་སོྐྱད་བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་ ༣༣ ཡོད་
འདུག མྱི ་ལོ་ ༣༣ ནང་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་བུ་ཕུྲག་ཡོངས་ལ་སླབོ་ཡོན་
གཅྱིག་ཀང་མེད་པར་ཕྱི ་ནང་གྱི ་ཤེས་ཡོན་སོྦང་བའྱི ་གོ་སྐབས་བསུྐན་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

  ལ་དྭགས་ཡུལ་མྱི ་ཕ་མ་མེད་པའྱི་དྭ་ཕུྲག་དང་། ཕེད་དྭ་ཕུྲག ཕ་
མ་ཉམ་ཐག་གྱི ་བུ་ཕུྲག་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལའང་རོགས་ཕན་མཐུན་
འགུར་གྱིས་ཤེས་ཡོན་གྱི ་གོ་སྐབས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ད་
བར་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༦༣༢༧ ལ་འདྱི་ག་བདོ་ཁྱིམ་གྱིས་ཤེས་ཡོན་གོ་
སྐབས་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཁྱིམ་སྡ་ེའདྱི་ཉྱིད་ནང་འཚར་
ལོངས་བུང་བའྱི ་སླབོ་ཕུྲག་ཇྱི ་སྙདེ་ཅྱིག་མཐོ་སླབོ་ཁག་ལ་བསོྐྱད་དེ་སླབོ་
ཐོན་གྱིས་རང་རེའྱི ་བཙན་བོལ་གཞུང་ནང་གཞུང་ཞབས་ཀྱི ་ལས་ཀ་
ལས་བཞྱིན་པ་ཡང་གང་འཚམ་ཡོད། འདྱི་ག་ལ་དྭགས་སླ་ེབང་གཉྱིས་
ནས་སླ་ེབསོད་ནམས་གླྱིང་གཞྱིས་སྒར་ ༡༢ ནས་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་མྱི ་
གྲངས་ ༣༤༩ དང་། བང་ཐང་ས་ཁག་དགུའྱི་ནང་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་མྱི ་
གྲངས་ ༡༧༠ ཙམ་བཅས་བསྡམོས་གྲངས་ ༥༡༩ ཙམ་ཡོད། འདྱི་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་བུང་བ་ནྱི་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཚད་མེད་
ཐུགས་བརེའྱི་གཟྱིགས་སོྐྱང་ཆེན་པསོ་ར་ས་བཞུགས་སྒར་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་
སྡེའྱི ་དབུ་འཛྱི ན་སྐུའྱི ་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་ལ་ལ་དྭགས་ས་
ཁུལ་གྱི ་བོད་མྱི ་ཉམ་ཐག་གྱི ་བུ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་དམྱི གས་བསལ་ལྟ་སོྐྱང་
གནང་དགོས་པའྱི ་བཀའ་གནང་བ་བཞྱི ན་ལྷ་སྐུ་རེ་བཙུན་པདྨས་ཡུན་
རྱིང་ཁུར་བསེྐྱད་ཀྱི ་གོ་ཆ་བཙན་པ་ོབགོས་པའྱི་སྐུ་དྲྱིན་ཉག་གཅྱིག་ཡྱི ན།

༢།  ཅོག་ལམ་སར་བདོ་མྱི འྱི ་འཕྲདོ་བསནེ་བསྱི་གནས་ཁང་།
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 སྨན་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་ ༡༩༩༢།༤།༡ ཉྱིན་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་ནད་པ་
ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་དམྱི གས་ཏེ་སླ་ེརུ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། སྨན་ཁང་
འདྱིར་ས་ཁོན་མྱི ་ཀར་གུྲ་བཞྱི ་མ་ ༩༢༦།༩༨ ཡོད་པའྱི་ཐོག་བསྱི་གནས་
ཁང་ ༤ དང་ཁང་མྱི ག ༡༠ ཙམ་ཡོད། ༢༠༠༦།༥།༣༡ ཉྱིན་ 
LR/15410 & LR/15411 ཐོག་དེབ་སེྐྱལ་བས་ནས་བསྱི་གནས་ཁང་ 
༦ དང་ཁང་མྱི ག ༡༨ ཙམ་ལ་རྒྱ་བསེྐྱད་བས་ཡོད་པ་འདྱི་ས་གནས་ཀྱི ་
མང་ཚོགས་ནད་པ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་ཕན་གང་ཐུབ་བེད་བཞྱིན་
ཡོད།། །།



སྦེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་འགྷོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་

ཁྱབ་ཁྷོངས་གཞིས་ཁག་གི་

ལྷོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  སེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁྗོངས་གཞྱིས་
ཁག

ཨང་། མྱིང་། ................................................................... མྱི ་གྲངས།
༡།  བད་ེསྐྱྱིད་གླྱིང་། ..........................................................༢༣༤༥
༢།  དནོ་འགུྲབ་གླྱིང་དང་ཅནྡར་བྷ་ནྱི། ...............................༡༨༠༠
༣།  མཎྜུ ་ཝ་ལ་གླྱིང་ཚང་། ................................................... ༢༦༡
༤།  ཚེ་རྱིང་དནོ་ལྡན། .........................................................༧༥༠
༥།  རཱ་ཇྱི ་སུྤར་ཁ་འཐོར། .....................................................༤༣༠
༦།  མ་སུ་རྱི ་ཁ་འཐོར། .......................................................༢༨༣
༧།  ནཻ་ནྱི་ཏཱལ་ཁ་འཐོར། ..................................................... ༡༩༠
༨།  ཧཱ་རྱི ་ད་ུཝར། ..................................................................༧༥
༩།  སཱཧཱ་རན་པུར། ................................................................ ༥༡
 

བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལྗོ་རྒྱུས། 

༡༽  གཞྱིས་ཆགས་ཡུལ།

གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་བཞྱིན་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་མངའ་སྡ་ེཨུ་ཏར་ཁནྡ་རྒྱལ་ས་སྡ་ེ
ར་ལྡུན་གྲོང་ཁེར་ནས་བང་ཤར་ཕོགས་སུ་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༩ ཡོད་པའྱི་ལམ་ཟུར་
གྱི ་མུ་འདྲསེ་གཡས་ངོས་སུ་ཆགས་ཡོད། ད་ེནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༦ ཙམ་སོང་
བ་ན་རྒྱ་གར་གྱི ་གནས་ཆེན་སཱཧཱས་དྷ་ར་ཟེར་བ་དེ་ཡོད། ལུང་པ་འདྱི་ནྱི ་རྒྱ་
མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་ ༢༧༣༠།༡༠ དང་། གནམ་གཤྱིས་དྲདོ་ཚད་



404 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

དབར་དུས་ ༣༣ ནས་ ༢༢།༠༥ དང་དགུན་དུས་ ༢༡ ནས་ ༨།༠༥ ཡྱི ན། 
སྡ་ེར་ལྡུན་ཞེས་རྒྱ་གར་ནང་ཡུལ་ལུང་སྙན་གྲགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། འདྱི་
ནས་ལྡྱི་ལྱི ་དང་། བལ་ཡུལ། ཀ་རརོ་སྒང་གསུམ། དྷ་ས་བཞུགས་སྒར། ར་ོརེ་
གདན། ཝ་ར་ཎ་སྱི ་སོགས་ལ་འགྲྱིམ་འགུྲལ་བད་ེཞྱིང་། བད་ེགླྱིང་སྒ་ོའགྲམ་ནས་
སྡ་ེལྡུན་ཁོམ་རའྱི་བར་གྲོང་ཁེར་གྱི ་འགུྲལ་འཁོར་སྐར་མ་ ༡༥ རེའྱི་མཚམས་
ཉྱིན་གང་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་སབས་འགྲྱིམ་འགུྲལ་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་ཐོག མ་སུ་
རྱི ་དང་། ཅག་ར་ཏ་དྭང་སླབོ་བསྱི་གནས། སྤནོ་ཊ་གཞྱིས་ཆགས་སོགས་བོད་
མྱི འྱི ་གནས་ཡུལ་ཁག་ཉ་ེའཁོར་དུ་ཡོད་པ་རེད།

 ཡུལ་འདྱིའྱི ་ཁོམ་རར་བཟའ་བཅའ་དང་། དགོས་མཁོ་ཅྱི ་རྱི གས་ཆ་
རེྐན་ཧ་ཅང་འཛོམས་པོ་ཡོད་སབས་ཐག་རྱི ང་དུ་ངལ་གྲོན་བསནེ་ནས་འགྲོ་མྱི ་
དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་གཤྱིས་ཀ་བཟང་ཞྱིང་། བདོ་མྱི ་དང་
འཁོན་རོད་མེད་པར་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་བག་ཕབ་ཡོད་པ་སོགས་ཡུལ་
ལྗངོས་སྡདོ་སྣང་སྐྱྱིད་ཤོས་ཤྱི ག་ལ་བརྱི ་ཆོག་པ་ཡོད།

 གཞྱི ས་སྒར་འདྱི ་ཡང་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་
དགོངས་གཞྱི ་ལྟར་རང་གཞུང་གྱིས་ས་རྱིན་ཨར་གྲོན་སོགས་རོགས་དངུལ་རྱིམ་
བཞྱིན་ཐབས་འཚོལ་མཛད་ད་ེབདོ་མྱི འྱི་ངལ་སེལ་བད་ེཐབས་གཙོར་བཟུང་ཐོག 
ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་། གོམས་གཤྱིས་སོལ་བཟང་སོགས་འཕྲལ་ཕུགས་གང་
སར་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱི ན་ཐུབ་སླད་སྡ་ེལྡུན་ཁུལ་ས་ཁག་གསུམ་ནང་ཡོད་བདོ་མྱི ་
ཁ་འཐོར་རྣམས་ཟླ་བསྒྱིལ་མཉམ་སྡདོ་ཀྱིས་བོད་མྱི འྱི ་ངོ་བོ་མཚོན་པའྱི་མྱི ་སྡ་ེཁེ་
གཙང་ཞྱིག་གསར་སུྐན་གནང་འཆར་ལྟར་སྐབས་དེའྱི ་སྡ ེ་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་གྱིས་གཞྱིས་ས་ཉསོ་ཏེ་ཨར་ལས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་རང་གཞུང་ནང་
སྱིད་བརུྒྱད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་མྱི ང་ཞྱིག་
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གསོལ་རས་ཡོང་བ་ཞེས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གསོལ་འདབེས་ཞུས་
པའྱི་བཀའ་ལན་ཕྱི ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ཕབེས་གསལ་ ༼བད་ེསྐྱྱིད་གླྱིང་༽”ཞེས་
སྩལ་བ་ལྟར་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་མྱི ང་འདྱི་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཡོད།

༢༽  བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་བྱུང་རྱིམ།

བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་ཚུགས་སངས་ཀྱི ་ལོ་རུྒྱས་ནྱི། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༧༥ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞྱིས་ལས་ནས་རྒྱ་གར་ཁུལ་འབོར་བཙན་བོལ་
བོད་མྱི ་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཏོང་རུྒྱ་མཚམས་འཇོག་གནང་
ས་ེགཞྱིས་སྐལ་མ་ཐོབ་པའྱི་བཙན་བོལ་བདོ་མྱི ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༧༥ ལོ་
བར་རྒྱ་གར་ནང་འབོར་བ་རྣམས་ལ་གནས་ཡུལ་སོ་སོར་གཞྱིས་ཁང་རྒྱག་ཡུལ་
ས་ཆ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁང་ནས་ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་ན་དེའྱི ་ཐོག་ལྡྱི་ལྱི ་
དབུས་གཞྱིས་ལས་ནས་ Housing Scheme འོག་ཁྱིམ་ཚང་རེར་གཞྱིས་ཁང་
འགྲོ་གྲོན་སྒྱིག་གསལ་ལྟར་སྩལ་ཏ་ེགཞྱིས་ཁང་འཛུགས་སུྐན་ཆོག་འཐུས་བཀའ་
ཕབེས་ལྟར་ཧྱིན་བདོ་འབལེ་ཡོད་ནས་ས་ཁུལ་སོ་སོར་བདོ་མྱི ་གཞྱིས་སྐལ་མ་ཐོབ་
པ་ཇྱི ་ཡོད་ཀྱི ་ལོ་རུྒྱས་མྱི ང་ཐོ་འགེངས་ཤོག Family Card ཞེས་ས་གནས་
གཞྱིས་ལས་དང་བོད་མྱི འྱི ་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་སྩལ་དོན་སྡ་ེར་ལྡུན་
ཁུལ་མ་སུ་རྱི ་དང་། རཱ་ཇྱི ་སུྦར། ཧ་སུྤར་བཅས་པར་རྒྱ་གར་བའྱི་ཁང་པ་གླས་ཏ་ེ
སྡདོ་མཁན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་འགེངས་ཤོག་འགྲེམ་སོྤད་གནང་བ་ཆ་ཚང་བཀང་
ས་ེརྒྱ་གར་ས་གནས་གཞྱིས་ལས་སུ་ཕྱིར་འབུལ་ཞུས་རེས་ས་གནས་གཞྱིས་ལས་
ནས་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོའྱི ་ལོ་རུྒྱས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་འོས་ཆོས་ཚང་མྱི ན་རྱིམ་པ་
གསུམ་དུ་ཕེས་ཡོད། 



406 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

ཨང་། ས་གནས། (A) (B) (C) བསྡམོས།
༡། མ་སུ་རྱི ། ༩༩ ༤༢ ༧༡ ༢༡༢
༢། ཧ་སུྤར། ༡༩ ༢༠ ༤༡ ༨༠
༣། རཱ་ཇྱི ་སུྤར། ༡༠༥ ༦༢ ༦༧ ༢༣༤ 

བསྡམོས། ༢༢༣ ༡༢༤ ༡༧༩ ༥༢༦ 

གོང་ཁོངས་ནས་དང་ཐོག་རྱི མ་པ་ A ལ་གཞྱིས་ཁང་སྩལ་རུྒྱ་དང་། དེ་
མཚམས་ B/C ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་འོས་ཆོས་ཚང་བ་རྣམས་སྩལ་འཆར་
ཁོངས་བཞག་ཡོད་ཀང་། ད་ེརེས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༣ དང་ ༡༩༨༤ སོ་སོར་རྒྱ་གར་
དབུས་སའྱི་གཞྱིས་ལས་དང་། རང་གཞུང་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་ཟུང་འབེལ་ནས་
གོང་གསལ་རྱིམ་པ་སོ་སོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཡང་ཞྱིབ་སྔ་རེས་གནང་ས་ེམཐའ་དནོ་ད་ེ
སྔནོ་གཞྱིས་ཁང་གསར་སུྐན་གྱིས་གནང་ཟྱིན་པ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་
དང་། ད་ེའཕྲསོ་འོས་ཆོས་ཚང་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༤༥ ཡས་མས་ལ་གཞྱིས་ཁང་
གསར་སུྐན་གནང་ཡུལ་ས་ཆ་ནང་སྱིད་ནས་སུྤས་གཟྱིགས་གུྲབ་ཀང་། གཞྱིས་
ཁང་གསར་སུྐན་གནང་མ་ཐུབ་པར་འཕྲ་ོཅན་དུ་ལུས་ཡོད།།

༣༽ ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི་མྱི་མང་དང་འབྲུག་བྗོལ་བའྱི་གཞྱིས་ས་བཙལ་
བའྱི་སྐྗོར།

༡༩༧༨ ལོར་སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་མདའ་ཟུར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས་
ལགས་ཐོག་མར་ལས་ཁུར་ཞུ་སྐབས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ཁང་གྱི ་བཀོད་
མངགས་ཇྱི ་མཛད་ལྟར་གོང་གསལ་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི ་མྱི ་མང་ནས་སྡ་ེར་ལྡུན་དུ་
གཞྱིས་ཁང་གསར་སུྐན་ཡོང་ཐབས་སྔ་རེས་སུ་ཞུ་སྐུལ་ལྟར་གཞྱིས་ས་འཚོལ་
ཞྱི བ་རྱི མ་ཞུས་ཀྱི ་ཁོངས་ནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་མྱི ་མང་རྣམས་འགྲོ་བླ ོ་མེད་ཚུལ་



407སྡ་ེར་ལྡུན་དང་ཁྱབས་ཁོངས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།

འཐུས་མྱི ་སོ་སོ་བརུྒྱད་ཞུ་ནན་བས་པ་དང་། ཡང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་
ཡྱི ག་ཆ་ཁུངས་ལྡན་མེད་པ་སོགས་ཀྱིས་རེ་ཞྱིག་གཞྱིས་ས་གཏན་འཁེལ་མ་ཐུབ་
པར་ལུས་ཀང་། མཐའ་དནོ་ ༡༩༨༠ ལོར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནས་མྱི ་མང་གྱི ་ཞུ་མོས་ལྟར་གཞྱིས་ས་ཁེ་གཙང་ཞྱིག་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཉ་ོཐབས་
དགོས་ལུགས་ཕེབས་པ་ལྟར་སྡ་ེར་ལྡུན་སཱཧཱས་དྷ་རའྱི ་ལམ་བརུྒྱད་འཚོལ་ཞྱིབ་
སྐབས་ད་ལྟའྱི ་གཞྱིས་ས་འདྱི་ཉྱིད་ས་བདག་ཀཱ་ནལ་ཀར་ལྭལ་ཟེར་བ་ཞྱིག་གྱི ་
ཡྱི ན་པ་ཚོང་འཆར་ཡོད་ལུགས་བར་ཁེ་བ་བྷདརྱི ་ནཱཐ་ཟེར་བས་མཚམས་སོྦར་
ཞུས་པ་ལྟར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་ས་བདག་ངོ་གཏུགས་ཀྱིས་གྲོས་མོལ་
སྐབས་ས་རྱི ན་འོས་འཚམ་བུང་ན་བཙོང་ཆོག་བརོད་པས་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི ་
འཐུས་མྱི ་རྣམས་ས་ཐོག་ཏུ་མཉམ་འཁྱིད་ལྟ་ཞྱིབ་དང་སྦྲགས་བླ་ོམོས་ཡོད་མྱི ན་
འདྲྱི་ཞྱིབ་སྐབས་ཚང་མས་འཐུང་ཆུའྱི ་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་རེས་སུ་རྱི མ་
སེལ་ཐུབ་ན་གཞྱིས་ས་འདྱི་ལས་ལྷག་པ་མེད་ཚུལ་མགྲྱིན་གཅྱིག་ཏུ་མོས་མཐུན་
ཞུས་པ་ལྟར། ༡༩༨༠ ཕྱི ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་བཞྱིན་ཉསོ་
པའྱི་ས་ཆ་ཁག་གཅྱིག་དང་། ཡང་ ༡༩༨༡ དང་ ༡༩༨༢ ལོ་སོ་སོར་འབུག་
བོལ་ཐོན་ཐོ་གཉྱིས་པའྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཆེད་ཉསོ་པའྱི ་ས་ཆ་ཁག་གཅྱིག དེའྱི ་
རེས་ ༡༩༨༣ དང་ ༡༩༨༤ སོ་སོར་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི ་འཕྲསོ་ལུས་མྱི ་མང་གྱི ་
གཞྱིས་ཁང་ཆེད་ཉོས་པ་ས་ཆ་ཁག་གཅྱིག་བཅས་དབུས་བོད་མྱི འྱི ་ངལ་སེལ་
ཚོགས་པའྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ་ཉ་ོསྐབས་སོ་སོར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནས་ནང་སྱིད་
སྐུ་ཚབ་ས་རྱི ན་དངུལ་འབབ་ཇྱི ་ཐོབ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་གདན་ཞུས་ཐོག་ཉསོ་
ཟྱིན་ཁྱིམས་མཐུན་གན་ཡྱི ག་དབྱིན་ཡྱི ག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ Sale Deed ཁག ༢༣ 
ནང་གསལ་ས་ཁོན་བྱི་གྷ་ ༡༥༧་༥༧ ཡོད་པ་དང་། ད་ེརེས་ར་པུར་ Sweden 
IM རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་བེད་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བ་ཕྱི ་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་ཁར་ནང་སྱིད་
ལ་ཕུལ་བའྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༠་༣༨ དང་། ཡང་འགོ་འཛྱི ན་བླ་ོཐར་ལགས་ཀྱི ་



408 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཕག་གྲོན་སྩལ་ཏེ་བགྲེས་ཡོལ་བཞུགས་ཤག་ཆེད་སུྤས་
གཟྱིགས་གནང་བ་ཨེ་ཀར་ ༠་༤༥ དང་། དའེྱི ་རེས་འགོ་འཛྱི ན་ནརོ་པ་ཚེ་ནརོ་
ལགས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་སྩལ་ཏེ་བདེ་གླྱིང་མྱི ་མང་སྤྱི ་
གླྱིང་ཆེད་ཉསོ་པ་ས་ཆ་བྱི་གྷ་ ༧་༡༥ ཡང་གོང་གསལ་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི ་འཕྲསོ་
ལུས་གཞྱིས་ཁང་རྒྱག་འཆར་གྱི ་ས་ཆའྱི་དཀྱིལ་དུ་ཚུད་པ་གྲོང་གསེབ་པའྱི་ས་ཆ་
ཉསོ་པ་ཨེ་ཀར་ ༠་༧༠ ཡོད།

༤༽ བདེ་གྱིང་དུ་འབྲུག་བྗོལ་བྗོད་མྱི་འབྗོར་སྟངས།

ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤ ཙམ་ལ་འབུག་ཡུལ་ནང་བཙན་བོལ་བདོ་མྱི ར་གླ་ོབུར་རེྐན་ངན་
འཕྲད་འགོ་ཚུགས་ཏེ་བོད་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་རྒྱ་གར་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་
འཐུས་རང་གཞུང་བརུྒྱད་ནན་སྐུལ་རྱིམ་ཞུས་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་
མཛད་དནོ་སྱིད་བླནོ་ཨྱི ན་དྱི་ར་གན་དྷྱིས་ ༡༩༨༠ ཕྱི ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་
སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པརོ་ཕུལ་བའྱི་ཕག་བྱིས་ནང་འབུག་ནས་
བདོ་མྱི ་ ༡༥༠༠ ཡས་མས་རྱིམ་པས་རྒྱ་གར་ནང་བཞེས་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་
སོན་པ་ལྟར་འབུག་ནས་བདོ་མྱི ་འབོར་ཚོ་དང་པ་ོམོན་གྷརོ་གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་
པ་དང་། འབོར་ཚོ་གཉྱིས་པར་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༥༢ ལ་མྱི ་གྲངས་ ༧༦༠ ཡོད་པ་
འཇོག་ཡུལ་ས་ཆ་གཏན་འཁེལ་མ་ཐུབ་པར་རང་གཞུང་ལ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་རེས་
ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་བཀ་ཤྱི ས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་དང་། སྡ་ེལྡུན་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་གོ་བསྡུར་གྱིས་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་མུ་འདྲསེ་སུ་གཞྱིས་ས་ཉོ་སུྒབ་ཀྱིས་ལེན་
འཇོག་བས་ན་ལེགས་ཚུལ་དགོངས་མཐུན་བཞྱིན་རང་གཞུང་ནས་ཀང་དེ་དོན་
ཐུགས་མོས་བུང་ས་ེརྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞྱིས་ལས་སོགས་ལ་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་
ནས་ཞུ་མོལ་དནོ་སོན་ལྟར་འབུག་འབོར་གཞྱིས་ཆགས་ཆེད་ས་ཆ་ཉསོ་པ་བྱི་གྷ་ 
༢༠ ཙམ་ཡོད། དེ་རེས་འབུག་འབོར་བ་ས་གནས་སུ་མ་འབོར་གོང་འཕྲལ་



409སྡ་ེར་ལྡུན་དང་ཁྱབས་ཁོངས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།

སེལ་སྡདོ་གནས་གོ་སྒྱིག་ཞུ་སངས་ནྱི། དང་ཐོག་འབལེ་ཡོད་ཕྱི ་ནང་གང་སར་རེ་
སྐུལ་ཞུས་དོན་དྭང་སླབོ་དམག་སྒར་ནས་སྡདོ་གུར་རྙྱིང་པ་ཕུབ་ཡོད་ཆེ་ཆུང་སྣ་
ཚོགས་ ༦༠ ཡས་མས་དང་། རཱ་ཇྱི ་པུར་ IM རོགས་ཚོགས་ནས་སྡདོ་གུར་
གསར་པ་འབྱིང་གྲས་གྲངས་ ༥༠ ཡས་མས་རྱིན་མེད་གནང་བ་རྣམས་སྐབས་
དརེ་ཕུབ་རྒྱག་བ་ཡུལ་གཞྱིས་སར་འདྱི་ཁུལ་ས་གནས་མྱི ་མང་གྱིས་མཉམ་ལས་
བས་ཏ་ེས་འཁོད་སྙམོས་པ་དང་། གཙང་མ་བཟོས་པ། ཡང་དྭང་སླབོ་ཁག་ཅྱིག་
དམག་སྒར་ནས་བཏང་བས་སྡདོ་གུར་ཕུབ་རྒྱག་དང་དའེྱི་ནང་རྩྭ ་གདན་བཏྱིང་བ་
སོགས་བས། ས་གནས་རྒྱ་གར་འབེལ་ཡོད་ལ་སྙན་སྐུལ་གྱིས་འཐུང་ཆུའྱི ་རྐ་
འདྲནེ་འཛུགས་དང་། ཨར་འདམ་གྱི ་གླགོ་སྐུད་ཀ་བ་བཙུགས་ཏེ་སྡདོ་གུར་ནང་
དང་བར་སངོ་སོགས་ལ་གླགོ་ཞུན་འཁྱིད་འཛུགས་སོགས་ཆ་ཚང་བས།

 ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འབས་དང་། གྲོ་རྱིལ། མེ་ཤྱི ང་། ཟ་སྣུམ། 
ས་སྣུམ་སོགས་རྱིན་དངུལ་སྣ་ེསེལ་ཐོག འཚོ་དདོ་ལག་དངུལ་སྣ་ེསེལ་རེ་བཅས་
དསུ་ནས་དསུ་སུ་འབུག་བོལ་བར་ཟླ་དུྲག་རྱིང་བགོས་སོྤད་གནང་མྱིར་ལས་བེད་
ཆེད་ཕབེས་གནང་། འཕྲདོ་བསནེ་ཁང་གྱིས་འཕྲདོ་ལས་ཆེད་གཏོང་ཐོག་མ་སུ་
རྱི འྱི ་ཡེ་ཤུའྱི ་སྨན་ཁང་གྱིས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་སྨན་རྱི གས་བཅས་རླངས་
འཁོར་ཆབས་སྦྲགས་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཏེ་རྱི ན་མེད་སྨན་བཅོས་བརྟག་དཔྱད་
གནང་བ་སོགས་ཀྱི ་གོ་སྒྱིག་སྔནོ་ཚུད་ནས་བས་ཡོད།

 འབུག་བོལ་བ་བསུ་ལེན་གནང་སངས་ནྱི། ནབུ་བངེ་གཱལ་ནྱིའུ་ཇཱལ་པཡེ་
གུ་རྱི ་ནས་མེ་འཁོར་ནང་འབུག་བོལ་ཐོན་རྱི མ་སོ་སོར་སེྐྱལ་སོྒལ་དུ་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞྱིས་ལས་དང་རང་གཞུང་གཉྱིས་ཀྱི ་ལས་བེད། ས་གནས་ཉནེ་རྟགོ་པ་
བཅས་པར་ཚོ་ཁག་སོ་སོའྱི ་མྱི ང་གཞུང་ནང་གསལ་སྡེ་ལྡུན་མེ་འཁོར་འབབ་
ཚུགས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་འབོར་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་ཟླ་ 



410 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

༣ ཚེས་ ༡༣ བར་ཚོ་ཁག ༡༥ འབོར་རྱིམ་སོ་སོར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་
ལས་བེད་བཅས་རླངས་འཁོར་མཉམ་འཁྱིད་རྱིས་ལེན་དང་འབལེ་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་གང་ཐོན་བས་ཏ་ེབད་ེགླྱིང་དུ་སྡདོ་གུར་ནང་རྱིམ་བཞྱིན་བཞག་ས་ེངལ་སེལ་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་བེད་འོས་ཆ་ཚང་བས། 

 དེ་བཞྱི ན་འབུག་བོལ་ཁོངས་སུ་བོད་ནས་འབུག་དང་། རྟ་དབང་། 
འབས་ལྗངོས་བརུྒྱད་སྔ་རེས་གསར་འབོར་བདོ་མྱི ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་ཡང་སྐབས་
སོ་སོར་སེྐྱལ་སོྒལ་ས་གནས་སོ་སོའྱི་ཉནེ་རྟགོ་པར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞྱིས་ལས་ཀྱི ་
ངོས་སོྦར་དང་སྦྲགས་སྡ་ེལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་རྱིས་སོྤད་བུང་
བ་རྣམས་ལ་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་འོས་
འབུག་བོལ་དང་སྤྱི ་མཚུངས་གནང་།

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཧར་པུར་ལཱ་ཁན་ལྭ་ལཱ་བདོ་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་
སྐབས་སྡ་ེར་ལྡུན་རོྫང་དཔནོ་ District Magistrate (DM) དང་། ཉནེ་རྟགོ་
འགོ་དཔནོ་ Superintendent of Police (SP) ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་སོགས་
ལཱ་ཁན་ཝ་ལཱ་རས་གསོ་ཁང་གྱི ་ཡང་སེང་དུ་མཇལ་བཅར་སྐབས་ྋགོང་ས་
མཆོག་ནས་སྡ་ེར་ལྡུན་ཁུལ་སྡདོ་བོད་མྱི ་སྤྱི ་དང་། ལྷག་དོན་འབུག་ནས་གསར་
འབོར་རྣམས་ཀྱི ་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སུྐན་བེད་སྒ་ོསོགས་དཀའ་སེལ་རོགས་
ཕན་གང་ཡོང་གནང་དགོས་སྐརོ་ཧྱིན་དཔོན་གཉྱིས་ལ་བཀའ་མངགས་མཛད་
པར་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་སྡ་ེལྡུན་ཁུལ་གྱི ་བོད་མྱི འྱི ་གནས་སངས་སྙན་གསོལ་
དང་འབལེ་བཀའ་མངགས་ཇྱི ་ཕབེས་ལྟར་ཁས་ལེན་གནང་།  

༥༽ དགྗོས་མཁྗོའྱི་སྗོད་ཁང་ཁག་གསར་སྐྲུན་བེད་སྟངས།
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ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་མདའ་ཟུར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་བདེ་སྐྱྱིད་
གླྱིང་གཞྱིས་སྒར་ཆགས་ཡུལ་དང་ཐོག་ས་ཆ་སུྤས་ཉ་ོབས་པ་ནས་བཟུང་ས་ཁུལ་
གསུམ་གྱི ་ཁ་འཐོར་མྱི ་མང་དང་། འབུག་བོལ་མྱི ་མང་གྱི ་སྡདོ་ཁང་། དགོས་
མཁོའྱི ་ཁང་པ་ཁག་བཅས་གསར་སུྐན་བེད་ཆེད་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་དང་། 
རོགས་ཚོགས་ཁག རྒྱ་གར་དབུས་གཞྱིས་ལས་སོགས་ལ་འབལེ་ཞུས་ཀྱིས་རོཊ་
དངུལ་རྱིམ་སོན་བུང་བས་འཛུགས་སུྐན་བས་པ་གཤམ་གསལ།

༡།  མ་སུ་རྱི ་དང་། རཱ་ཇྱི ་པུར། ཧ་སུྤར་བཅས་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི ་མྱི ་མང་གྱི ་
ཆེད་དུ་ལྡྱི་ལྱི ་ Church’s Auxiliary for Social Action (CASA) 
རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཁང་པ་ལྔ་ཁང་བཞྱི ་རེ་ཡོད་པའྱི ་བཞྱི ་སོྒམ་བཅུ་
གཉྱིས་དང་ཕེད་ལ་ལྔ་ཁང་ ༥༠ ཡོད་པ་དང་།

༢།  ཡང་གོང་གསལ་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི ་ཆེད་མཻ་རཱ་ཌ་ Myrada རོགས་
ཚོགས་ཀྱིས་གོང་བཞྱིན་བཞྱི ་སོྒམ་བཅུ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ལ་ལྔ་ཁང་ ༥༠ 
ཡོད་པ་བསུྐན་ཡོད། 

༣།  ཡང་གར་དགོས་ཆེད་ཧོ་ལན་ཌ་ལྕམ་སྐུ་སྱི ་མོལ་ཌར་སྐུ་སྒརེ་གྱིས་ནང་
སྱིད་བརུྒྱད་རོགས་དངུལ་སྩལ་བས་གསར་སུྐན་ཁང་པ་བཞྱི ་སོྒམ་བཅུ་
ལ་ལྔ་ཁང་ ༤༠ དང་། བད་ེདནོ་ནམ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཤག་
ཁང་མྱི ག་བཞྱི ་ལ་ཁུས་ཁང་གསང་སོྤད་སྦར་མ་གླྱིང་གཅྱིག་ལས་བེད་
པའྱི་ཆེད་དུ་ཁུས་ཁང་གསང་སོྤད་ཁང་མྱི ག་དུྲག་ཅན་གཅྱིག་བཅས་ཀྱི ་
རོགས་སོྐྱར་གནང་། 

༤།  ཡང་གར་དགོས་ཆེད་དབྱིན་ལན་སྐུ་ཞབས་པྱི ་ཊར་ས་མར་ནས་སྡདོ་
ཁང་བཞྱི ་སོྒམ་གཅྱིག་ལ་ལྔ་ཁང་ ༤ ཡོད་པའྱི་རོགས་སོྐྱར་གནང་། 
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༥།  ༡༩༨༢ ལོར་འབུག་འབོར་བདོ་མྱི ་ཐོན་ཚོ་གཉྱིས་པའྱི་མྱི ་གྲངས་ ༧༦༠ 
ཡོད་པར་གཞྱིས་ཁང་གསར་སུྐན་ཧྱིན་བདོ་གཞུང་གཉྱིས་ཟུང་འབལེ་གྱི ་
བཀའ་འཁོལ་འཆར་གཞྱི ་ནང་གསལ་ས་གནས་གཞྱིས་ལས་བརུྒྱད་
རོགས་དངུལ་རྱིམ་སོན་བུང་བས་གསར་སུྐན་བས་པའྱི་ལྔ་ཁང་བཞྱི ་རེ་
ཅན་བཞྱི ་སོྒམ་སུམ་ཅུ་སོ་དུྲག་ལ་ལྔ་ཁང་ ༡༤༤ ཡོད། ཡང་བདོ་ནས་
གསར་འབོར་བའྱི་ཆེད་དུ་བཞྱི ་སོྒམ་གསུམ་ལ་ལྔ་ཁང་ ༡༢ གསར་
རྒྱག་བས།

༦།  ཧྱིན་རྱི་ཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་བརུྒྱད་རོགས་དངུལ་
སྩལ་བས་གསར་སུྐན་སྨན་ཁང་ཁང་མྱི ག་བདནུ་ཅན་གཅྱིག་དང་། གོང་
བཞྱིན་ཧྱིན་རྱི་ཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཟ་ཁང་ཁང་མྱི ག་གསུམ་
ཅན་གཅྱིག ཚོང་ཁང་ཁག་དང་། གཉརེ་ཚང་བཅས་ཁང་མྱི ག་བཞྱི ་
ཅན་གཅྱིག་གསར་རྒྱག་བས།

༧།  ཇར་མན་ལྟགོས་གསོ་ཚོགས་པས་བུ་བཅོལ་ཁང་ཁང་མྱི ག་གསུམ་ཡོད་
པ་གཅྱིག་གསར་རྒྱག་བས།

༨།  རཱ་པུར་ Sweden IM རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་བད་ེགླྱིང་མྱི ་མང་ཚོགས་
ཁང་དང་། མཛད་སནོ་ཚུགས་ཡུལ་ཁང་ཆེན་ལ་འདབས་སྦར་ཁང་
མྱི ག་གཉྱིས་དང་། ཁུས་ཁང་གསང་སོྤད་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་པ་གླྱིང་
གཅྱིག་གསར་རྒྱག་བས།

༩།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མྱི ་མང་གྱི ་བཟོ་གྭྲ་ཁང་མྱི ག་ཆེ་བ་འདབས་སེྦྲལ་
གཉྱིས་དང་། གཉརེ་ཚང་། བཤམས་སནོ་ཁང་མད་ོསུྦག་བཅས་ལ་ཁང་
མྱི ག་དུྲག་དང་། སངེ་ཐོག་ཏུ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་བཟོ་གྭྲའྱི་ལས་
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ཁང་བཅས་ལ་ཁང་མྱི ག་ལྔ་ཡོད་གླྱིང་གཅྱིག་དང་། རྒྱབ་ཕོགས་སུ་ལས་
མྱི འྱི་གསང་སོྤད་བཅས་ཡོད་པ་གསར་རྒྱག་བས།

༡༠།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གཞྱིས་མྱི ་སྤྱིའྱི ་གསང་སོྤད་དང་། ཁུས་ཁང་ཁང་
མྱི ག་བརྒྱད་རེ་ཡོད་པ་ཁག་བརྒྱད་གསར་རྒྱག་བས།

༡༡།  ཧྱིན་རྱི་ཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་བདེ་གླྱིང་མྱི ་མང་སླབོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་
ཁང་ཆེ་བ་ཁང་མྱི ག་བདུན་གསར་སུྐན་གནང་། དང་ཐོག་བད་ེགླྱིང་མྱི ་
མང་སླབོ་ཁང་གུར་ནང་ཡོད་པ་རེས་སུ་གསར་སུྐན་འཛྱི ན་ཁང་ནང་
སྤསོ་ཏེ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཐད་ཀའྱི་འཛྱི ན་སོྐྱང་འོག་
སླབོ་གྭྲ་ཚུགས་པ་དང་། ༡༩༨༤ ལོར་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་རྱིས་བཞེས་གནང་རེས་སླར་ཡང་འཛྱི ན་ཁང་ཡར་རྒྱས་དང་། 
སླབོ་གྭྲའྱི ་དགོས་མཁོའྱི ་ཁང་ཁུངས་ཁག་ཉྱིས་ཐོག་གསར་སུྐན་དང་། 
ལས་ཤག ཐབ་ཚང་། གསོལ་ཚྱི གས་བཞེས་ཁང་། ཁུས་ཁང་གསང་
སོྤད་སོགས་གསར་རྒྱག་བས་ཤྱི ང་། དགེ་ལས་ཇྱི ་དགོས་བཀོད་སྒྱིག་
གནང་ས་ེདེང་སྐབས་འཛྱི ན་གྭྲ་ ༨ བར་ཡོད་པ་བཅས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་
ཕོགས་སུ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།

༡༢།  ཡང་མ་སུ་རྱི ་དང་། རཱ་ཇྱི ་པུར། ཧ་སུྤར་བཅས་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི ་
གཞྱིས་ཁང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞྱིས་ལས་ནས་དེ་སྔནོ་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་
ཁོངས་ ༡༩༨༥ ལོ་དང་ ༡༩༨༦ ལོར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཚེ་རྱིང་
དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་གསར་སུྐན་བས་པའྱི་གཞྱིས་ཁང་སར་པ་
ཁག་ ༢ ལ་དུད་ཁྱིམ་ ༩༢ ཡོད།

༡༣།  ༡༩༩༠ ལོར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་བླ་ོབཟང་ངག་དབང་ལགས་ཀྱི ་
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སྐབས་རཱ་པུར་ IM རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་སྩལ་ཏ་ེབད་ེགླྱིང་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་། ལས་བེད་བཞུགས་ཤག་སངེ་ཤོད་ཡོད་པ་
གླྱིང་གཅྱིག་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༨ བསྡད་ཡོད།

༡༤།  གོང་གྱི ་ཨང་ ༣ ནང་གསལ་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་ཤག་ཨང་ ༡༥ བའྱི་
སངེ་ཐོག་ཏུ་སྤསོ་ཏ་ེཨང་ ༣ མགྲོན་ཁང་དུ་བསུྒར་བ་དང་། ཡང་ཨང་ 
༣ ནང་གསལ་སྱི ་མོལ་ཌར་གྱི ་ལྔ་ཁང་ ༤༠ ཡོད་ཁོངས་ནས་ལྔ་ཁང་ 
༨ ལས་ཤག་གྱི ་མྱི ང་ཐོག་ནས་བཟོ་གྭྲའྱི ་གསར་འབོར་ལས་མྱི འ་ྱིསྡདོ་
ཤག་ཏུ་བསུྒར་སོྤད་བས་པའྱི་འཕྲསོ་ལྔ་ཁང་ ༣༢ ཡོད་ཐོག་ནས་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་བླ་ོཐར་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་
གཞུང་ཞབས་བགྲེས་ཡོལ་བཞུགས་ཤག་ཆེད་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བ་ལྔ་
ཁང་ ༡༢ དང་གོང་གསལ་ཨང་ ༤ པྱི་ཊར་གྱི ་ལྔ་ཁང་ ༣ བཅས་
ཁོན་ལྔ་ཁང་ ༡༥ ཕུལ་འཕྲསོ་སྱི ་མོལ་ཌར་གྱི ་ལྔ་ཁང་ ༢༠ དང་། པྱི་
ཊར་གྱི ་ལྔ་ཁང་ ༡ བཅས་ལྔ་ཁང་ ༢༡ ལྷག་ཐོག་ནས་སླར་ཡང་ནང་
སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ལས་ཤག་ཆེད་ལྔ་ཁང་ ༤ གནང་
འཕྲསོ་ལྔ་ཁང་ ༡༧ ཡོད་པ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྱིམ་པས་ནང་སྱིད་
བཀའ་འབལེ་འབུག་བོལ་བ་རང་འཚོ་ཁག་ཅྱིག་དང་། བདེ་གླྱིང་བཟོ་
གྭྲའྱི་ལས་མྱི ་གསར་འབོར་ཁག་གཅྱིག་གྱི ་སྡདོ་ཁང་དུ་སྩལ་ཡོད།

༡༥།  གོང་གསལ་ཨང་ ༦ སྨན་ཁང་ཁང་མྱི ག་གསུམ་ཡོད་པ་ད་ེཉྱིད་རེས་སུ་
རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བདེ་གླྱིང་མུ་འདྲསེ་སུ་ས་ཆ་
སུྤས་གཟྱིགས་གནང་ས་ེཕྱི ་ལུགས་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་ཉྱིས་ཐོག་ཅན་ལ་
མཁོ་གལ་ཁང་པ་ཁག་གསར་སུྐན་གནང་སབས་གོང་གསལ་ཁང་མྱི ག་
གསུམ་པོ་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་བཀའ་འབལེ་ལྟར་ས་
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གནས་འགོ་འཛྱི ན་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་རྱིས་སོྤད་གནང་།

༡༦།  ཡང་གོང་གསལ་ཨང་ ༦ ནང་གསལ་ཚོང་ཁང་ཁག་དང་། གཉརེ་
ཚང་བཅས་རེས་སུ་མྱི ་མང་མཉམ་འབེལ་ཚོང་ཁང་སོད་སྨད་གཉྱིས་
དང་། བཟོ་གྭྲའྱི ་ཚོང་ཁང་སོགས་བདེ་གླྱིང་གྲོང་དཀྱིལ་ས་སངོ་དུ་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་གསར་སུྐན་
གནང་ས་ེགནས་སྤ་ོབས་སབས་གོང་གྱི ་ཁང་མྱི ག་གསུམ་པ་ོཡུ་ཀོ་དངུལ་
ཁང་དང་། ས་གཞུང་བཟའ་བཅའྱི་ཚོང་ཁང་ལ་ཁང་གླར་བཏང་བ་དང་། 
ཟ་ཁང་ནྱི་སྒརེ་གཉརེ་ལ་བགོས་མར་བཏང་།

༡༧།  གོང་གསལ་ཨང་ ༩ བད་ེགླྱིང་བུ་གསོ་ཁང་གྱི ་མུ་འདྲསེ་སུ་རང་གཞུང་
ཤེས་རྱི ག་ཁབ་ཁོངས་སམ་བྷོ་ཊས་སྔོན་འགྲོའྱི ་སླ ོབ་གྭྲའྱི ་མདུན་ངོས་
ལྕགས་རྱི ་དང་བཅས་རྒྱ་བསེྐྱད་གནང་།

༡༨།  གོང་གསལ་ཨང་ ༡༠ བད་ེགླྱིང་མྱི ་མང་ཚོགས་ཁང་ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་རྒྱ་བསེྐྱད་ཐོག མུ་
འདྲསེ་མདུན་ངོས་སུ་ CRS རོགས་སོྐྱབ་ཀྱི ་ལས་འཆར་ལྟར་ཟས་
རྱིགས་ཞུ་ལེན་བེད་བཞྱིན་པ་འཇུག་འགྲེམ་གནང་ཡུལ་དོས་ཁང་ཆེ་བ་
བཅས་གསར་སུྐན་བས།

༡༩།  ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་བླ་ོབཟང་ཐར་འདདོ་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༡ 
དང་ ༡༩༩༢ སོ་སོར་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཕག་གྲོན་སྩལ་ཏེ་གཞུང་
ཞབས་བགྲེས་ཡོལ་བཞུགས་ཤག་གསར་སུྐན་གནང་བ་ཁྱིམ་ཚང་རེར་
ཁང་མྱི ག་གསུམ་རེ་ཡོད་པ་དང་གླྱིང་ ༡༠ ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༠ ཡོད།

༢༠།  ཡང་བགྲེས་ཡོལ་བཞུཊ་ཤག་ཁྱིམ་ཚང་རེར་ཁང་མྱི ག་གསུམ་རེ་དང་།  
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ཐབ་ཚང་། ཁུས་ཁང་གསང་སོྤད་འདབས་སྦར་ཅན་འོག་ཐོག་ཏུ་ཁྱིམ་
ཚང་ ༢ དང་། སངེ་ཐོག་ཏུ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢ བཅས་ཁྱིམ་ཚང་བཞྱི ་རེ་
ཡོད་གླྱིང་ ༣ ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༢ ཡོད།

༢༡།  ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནོར་པ་ཚེ་ནོར་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ 
དང་ ༢༠༠༡ སོ་སོར་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཕག་གྲོན་སྩལ་ཏེ་གཞུང་
ཞབས་བགྲེས་ཡོལ་བཞུགས་ཤག་རྱིམ་པ་དང་པརོ་ཁྱིམ་ཚང་རེར་ཁང་
མྱི ག་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པའྱི ་ཁང་མྱི ག་གསུམ་ལ་ཐབ་ཚང་དང་གསང་སོྤད་
འདབས་སྦར་ཡོད་པ་འོག་ཐོག་ཏུ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢ དང་། སངེ་ཐོག་ཏུ་
ཁྱིམ་ཚང་ ༢ ཡོད་པ་དང་། གླྱིང་ ༡ ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༤ ཡོད། བགྲེས་
ཡོལ་བཞུགས་ཤག་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པར་ཁྱིམ་ཚང་རེར་ཁང་མྱི ག་གསུམ་
ལ་ཐབ་ཚང་གསང་སོྤད་འདབས་སྦར་བཅས་ཡོད། འོག་ཐོག་ཏུ་ཁྱིམ་
ཚང་ ༢ དང་། སངེ་ཐོག་ཏུ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢ ཡོད། གླྱིང་ ༢ ལ་ཁྱིམ་
ཚང་ ༨ ཡོད་པ་དང་། ཡང་བགྲེས་ཡོལ་བཞུགས་ཤག་རྱིམ་པ་གསུམ་
པར་ཁྱིམ་ཚང་རེར་ཁང་མྱི ག་གཉྱིས་ལ་ཐབ་ཚང་གསང་སོྤད་འདབས་
སྦར་དང་། འོག་ཐོག་ཏུ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢ དང་། སངེ་ཐོག་ཏུ་ཁྱིམ་ཚང་ 
༢ ཡོད། གླྱིང་ ༢ ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༨ བཅས་ཡོད། གོང་གསལ་བགྲེས་
ཤག་ཁོངས་རྱིམ་པ་དང་པ་ོནས་ཁྱིམ་ཚང་ ༡ དང་། རྱིམ་པ་གསུམ་
པར་སླར་ཡང་ཁང་མྱི ག་གཅྱིག་རེ་རྒྱ་བསེྐྱད་གནང་རུྒྱ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢ 
བཅས་ད་ལྟ་ལྷག་ལུས་སུ་ཡོད།

༢༢།  ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཚེ་ནརོ་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་སྤྱི ་གླྱིང་ལ་ནྱི་དར་ལནཌ་
ལྕམ་སྐུ ་བུ་ལྱི ག་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་དངུལ་གྲོན་གནང་སེ་ལྕགས་རྱི ་
བསྐརོ་བ་དང་། མཛད་སྒ་ོཚུགས་ཡུལ་སྡྱིངས་ཆ་བཅས་གསར་སུྐན་
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གནང་། ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དགྲ་འདལུ་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་སྤྱི ་གླྱིང་
གྱི ་སྡྱིངས་ཆར་ཐོག་གཡབ་དང་། ཉེ་འཁྱིས་སུ་གསང་སོྤད་བཅས་
གསར་སུྐན་གནང་།

༦༽ བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་སྤྱི་ཡྗོངས་ཀྱི་ཆུ་གྗོག་འདེྲན་འཛུགས།

༡།  གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་དང་ཐོག་འགོ་འཛུགས་སྐབས་སུ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་ཀང་། སྡ་ེལྡུན་གཞྱིས་ལས་དང་། ཆུ་ལས་སུ་འབལེ་བ་བས་
ཏ་ེརྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་པའྱི་འཐུང་ཆུའྱི་རྐ་ལ་ནས་ཕྲ་སྦམོ་ཨྱི ན་ཅྱི ་གཅྱིག་
ཅན་ཞྱིག་གཞྱིས་སར་སྤད་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་དོན་ལྟར་འཁྱིད་
འཛུགས་བས་ཐོག ཆུ་མཛོད་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཀང་གསར་བཟོ་བས་ཏ།ེ མྱི ་
མང་གྱི ་འཕྲལ་སེལ་འཐུང་ཆུ་འགྲྱིག་ཙམ་བུང་ཡོད། 

  ད་ེརེས་འབུག་ནས་རྱིམ་གྱིས་འབོར་ཏེ། ལས་གཞྱི ་ཆེ་རུ་སོང་
བ་དང་། མྱི ་འབོར་མང་དུ་སོང་བ་སོགས་ཀྱི ་དབང་གྱིས་འཐུང་ཆུའྱི ་
དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་སོང་སབས་དབུས་སའྱི་གཞྱིས་ལས་དང་། ཆུ་ལས་
གོང་འོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་སྐརོ་སྙན་སྐུལ་རྱིམ་མང་ཞུས་དནོ་ ༡༩༨༢ ལོར་སྡ་ེལྡུན་དུ་ཧྱིན་
བདོ་འབལེ་ཡོད་རྣམས་འཐུང་ཆུའྱི་ངལ་སེལ་བད་ེཐབས་ཇྱི ་ལེགས་གྲོས་
མོལ་གནང་ནས་སླར་ཡང་འཐུང་ཆུའྱི་ལྕགས་སུྦག་ཨྱི ན་ཅྱི ་གཅྱིག་འཕྲལ་
དུ་འདྲནེ་འཛུགས་ཀྱིས་གནས་སྐབས་རྱི ང་འཐུང་ཆུའྱི ་དཀའ་ངལ་མྱི ་
འཕྲད་པ་བཟོ་རུྒྱ་དང་། ཕུགས་ཡུལ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་མྱི ་འབརོ་ཆེ་
ཙམ་ཡོང་བཟོ་ཡོད་སབས་ཡུལ་མྱི ་གྲོང་གསེབ་པའྱི་འཐུང་ཆུར་རེ་ལྟསོ་
མ་དགོས་པའྱི་འཆར་གཞྱི ་ངེས་གཏན་འཁེལ་བ་ཞྱིག་བཟོ་རུྒྱ་དང་། ད་ེ
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ཡང་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཁེ་གཙང་གྱིས་བེད་སོྤད་ཆོག་པའྱི་སཱཧཱས་
དྷ་ར་ནས་བད་ེགླྱིང་བར་ལྕགས་སུྦག་རྐ་ལ་ཨྱི ན་ཅྱི ་ ༥ ཅན་ཞྱིག་འཁྱིད་
འཛུགས་བས་ན་ཁོན་ཡོངས་ལ་དངུལ་གྲོན་ཇྱི ་དགོས་འབེལ་ཡོད་ས་
གཞུང་ཆུ་ལས་ཁང་གྱི ས་འཆར་རྱིས་གང་མགོགས་འབུལ་ལུགས་
དགོས་སྐརོ་ཚོགས་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་ཡང་སྐབས་ཤྱི ག་
རྱི ང་དོན་འཁེལ་མ་ཐུབ་པར་དེ་མུར་ལུས་རེྐན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་
ལས་ཁང་གྱིས་ལྡྱི་ལྱི ་དང་། ལག་ནའོ་རུ་སྔ་རེས་རྱིམ་བཅར་གྱིས་འབལེ་
ཡོད་ལ་སྔོན་དུ་ཐུགས་གཏན་ཇྱི ་འཁེལ་ལྟར་འཕྲལ་དུ་ཕག་ལེན་དོན་
འཁེལ་ཡོང་ཐབས་སྙན་སྐུལ་ཞུས་རེས་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་
སྡ་ེར་ལྡུན་ Circuit House དབུས་གཞྱིས་ལས་ཟུང་དུྲང་ལྕམ་སྐུ་ཅཽཧཱན་
དང་། དུྲང་གཞོན་ཨྱི ང་རྱིག ལས་བ་མེ་རཱ། ས་གཞུང་གཞྱིས་ལས་ངོ་
ལས། སྡ་ེར་ལྡུན་རོྫང་དཔནོ། ས་གཞུང་ཇཱལ་ནྱི་གྷམ་དང་། སྡ་ེལྡུན་གཱར་
ལྭཱལ་ཇཱན་སྱི ་ཐན་གྱི ་ཆུ་ལས། བོད་ཕོགས་ནས་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་བཀ་
ཤྱིས་ཕུན་ཚོཊ་ལགས། སྡ་ེལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྣམ་དབང་དང་། 
ལས་དུྲང་ངག་ནརོ་སོགས་རྒྱས་འཛོམས་ཐོག་ནས་སྔནོ་ད་ུཐུགས་གཏན་
འཁེལ་དོན་བཞྱིན་སཱཧཱས་དྷ་ར་ཀ་ལ་གསར་འཁྱིད་བ་ས་ནས་བདེ་གླྱིང་
བར་ས་ལྗངོས་དང་། བར་ཐག་ཇྱི ་ཡོད་ Engineer ནས་ཉམས་ཞྱིབ་
ཐྱིག་ལེན་དང་འབལེ་ཁོན་ཡོངས་ལ་གླ་གྲོན་ཇྱི ་འགྲོ་འཆར་རྱིས་འབུལ་
དགོས་སྐརོ་དང་། སྔ་འཕྲསོ་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་གླ་གྲོན་བཀའ་འཁོལ་སྩལ་
རུྒྱ་སོགས་ཐག་གཅོད་གནང་། དེ་རེས་ཉམས་ཞྱིབ་ཐྱིག་ལེན་ཆ་ཚང་
ཟྱིན་ཏེ་འཆར་རྱིས་སྐབས་བར་ཐག་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༥ ཙམ་ཡོད་སར་
ཆུ་སུྦག་སྦམོ་ཚད་ཨྱི ན་ཅྱི ་ ༥ ཅན་ལ་ལས་གླ་དང་། ཆུ་མཛོད་བཅས་
ལ་འཆར་རྱིས་སྐབས་སྒརོ་འབུམ་བཞྱི ་བཅུ་ཞེ་གྲངས་གསལ་བའྱི་འཆར་
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རྱིས་ལ་རོྫང་དང་། ས་གཞུང་འབལེ་ཡོད་ནས་མོས་མཐུན་རྒྱབ་སོྐྱར་གྱི ་
ཡྱི ་གེ་དང་སྦྲགས་དབུས་གཞྱིས་ལས་སུ་ཕུལ་བ་དང་། དབུས་གཞྱིས་
ལས་ནས་འཆར་རྱིས་ནང་གསལ་དངུལ་གྲོན་བཀའ་འཁོལ་གནང་
ཁོངས་སུ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ནས་འཆར་གསལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཐོབ་
འབབ་གནང་རུྒྱ་བཅས་ཐུགས་མཐུན་གྲོས་ཆོད་བུང་། ད་ེནས་ས་གཞུང་
ཇཱལ་ནྱི ་གྷམ་ནས་འགན་འཁུར་བླངས་ཏེ་ལས་འགོ་བཙུགས་རེས་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཚེ་རྱིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་དང་། ད་ེརེས་འགོ་འཛྱི ན་
བླ་ོབཟང་ངག་དབང་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་ལས་ཀ་བེད་བཞྱིན་པ་འགོ་འཛྱི ན་
བླ་ོབཟང་ཐར་འདདོ་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་མཇུག་བསྒྱིལ་ཐུབ་ཙམ་བུང་། 
བདེ་གླྱིང་གྲོང་སདོ་རྱི ་འདབས་སུ་ཆུ་མཛོད་ཆེ་གྲས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཀང་
གསར་སུྐན་ཟྱིན་ཏེ་བདེ་གླྱིང་མྱི ་མང་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོར་འཐུང་ཆུའྱི ་
ལྕགས་སུྦག་འཐེན་འཛུགས་ཐུབ་པ་སོགས་འཐུང་ཆུའྱི ་དཀའ་ངལ་མེད་
ཙམ་ཆགས། དེ་རེས་ས་གཞུང་ཆུ་ལས་ཁང་གྱིས་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་འཐུང་ཆུ་ཁེ་གཙང་འདྲནེ་འཛུགས་བས་པའྱི་དངུལ་གྲོན་ཧྱིན་
བོད་གཞུང་གཉྱིས་ཀྱིས་སྩལ་སབས་འབུང་འགུར་ལྟ་ཞྱི བ་འཛྱི ན་སོྐྱང་
དང་། ཉམས་གསོ། གཏངོ་ཡོང་སོགས་བད་ེགླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བ་ལེགས་ནན་བརོད་ལྟར་ནང་སྱིད་ལ་དགོངས་སྐརོ་
དང་འབལེ་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོྤད་ཀྱིས་གཉྱིས་མོས་ཡྱི ག་ཆ་བཞག་པ་ནང་
སྱིད་དང་། ངོ་བཤུས་འདྱི་ག་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པ་ལྟར་
ལག་བསར་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོར་འཐུང་ཆུ་
འདྲནེ་འཛུགས་ཡོད་པ་དང་། ཆུ་རྱི ན་ལྔ་ཁང་རེར་ཚད་གཞྱི ་གཏན་
འབེབས་ལྟར་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྡུ་ལེན་ཐོག ལྕགས་སུྦག་ཨ་མར་
ཉམས་གསོ་བ་དགོས་སོགས་ཆུ་ལས་ཁང་གྱིས་མྱི ་སྣ་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་



420 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

ལག་བསར་བས་ཀང་། ཐོག་མར་ཆུ་མགོ་ནས་བདེ་གླྱིང་བར་ལྕགས་
སུྦག་འདྲནེ་ལམ་ནོར་སོྐྱན་ཕྲན་བུ་བུང་རེྐན་དེང་སྐབས་ལྕགས་སུྦག་ལ་
སོྐྱན་ཤོར་བཟོ་བཅོས་ཡང་ཡང་བ་དགོས་ཀྱིས་ངལ་གྲོན་ཆེ་ཙམ་ཡོང་
བཞྱིན་པ་དང་། ད་ེསྔནོ་གཞྱིས་ཁོངས་མ་ཡྱི ན་པ་གཞན་ཁག་རེ་ཟུང་ལ་
འཐུང་ཆུ་སྤད་པ་སོགས་ཀྱིས་དེང་སྐབས་གཞྱིས་མྱི ་ལ་འཐུང་ཆུའྱི་ངལ་
བ་ཕྲན་བུ་ཡོད་འདུག

༢།  གཞྱིས་ཆགས་ནང་གློག་འཁྱིད་འཐེན་འགོ་འཛུགས་མ་བས་གོང་ཡུལ་
གྱི ་གྲོང་གསེབ་ལ་གླགོ་ཡོད་མུས་ནས་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཁང་རྒྱ་ཁོན་དང་། 
ས་བབ་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་གླགོ་སྐུད་ཀྱི ་ཀ་བ་དང་། འབབ་ཚུགས་བཅས་ཇྱི ་
དགོས་སྡ་ེལྡུན་གཞྱིས་ལས་བརུྒྱད་གློག་ལས་ལ་འབེལ་ཞུས་ཀྱིས་རྱི མ་
བཞྱིན་འཁྱིད་འཐེན་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ཡང་གཞྱིས་ཁང་ཚང་མའྱི་ནང་
ལོགས་སུ་གླགོ་སྐུད་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོས་གསར་འཐེན་མ་དགོས་པར་དང་
ཐོག་ཨར་ལས་སྐབས་ནས་ཆ་ཚང་བཟོས་ཡོད་སབས་ཕྱི ་ལོགས་གློག་
སྐུད་ནས་ཐད་ཀར་ཁྱིམ་ཚང་ནང་འདྲནེ་ཆོག་པ་སབས་བདེ་བུང་ཡོད། 
དེ་བཞྱིན་གློག་རྱི ན་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེའམ། ཁྱིམ་ཚང་འགའ་ཤས་
མཉམ་སྡུད་ཀྱིས་གློག་གྱི ་མྱི ་ཀར་སྒརེ་གྲོན་བཏང་ས་ེབཙུགས་ཉར་ཡོད་
པ་ལྟར་ཟླ་བ་གཉྱིས་རེའྱི ་མཚམས་གློག་ལས་ནས་མྱི ་ཀར་ལ་བལྟ་ཞྱིབ་
ཀྱིས་གློག་བེད་སོྤད་ཇྱི ་བས་ཨང་གྲངས་ཐོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་གློག་རྱི ན་
ཇྱི ་ཐོབ་འཛྱི ན་འབོར་མཚམས་ད་ོབདག་སོ་སོ་གླགོ་ལས་སུ་རྱིས་བེད་དུ་
འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་སོགས་གླགོ་གྱི ་ཁྱིམས་སྒྱིག་སྤྱི ་སོལ་འགལ་མེད་བེད་
བཞྱིན་ཡོད། 

༧༽  སྒྱིག་འཛུགས་དང་། ལས་འགན་གནས་བབས།



421སྡ་ེར་ལྡུན་དང་ཁྱབས་ཁོངས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།

སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ནྱི་སྡ་ེལྡུན་ཁུལ་སྡདོ་བདོ་མྱི ་སྤྱི ་ཡོངས་
ལ་ཁབ་པ་མ་ཟད། བདེ་གླྱིང་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་འགོ་འཛྱི ན་ཡང་གཅྱིག་ལྕགོས་ཞུ་
བཞྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་གནས་གཞྱི ་བད་ེགླྱིང་ད་ུཡོད་པར་ར་བའྱི་ལས་བེད་ས་
མྱི ག་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གཅྱིག ཁ་འཐོར་མྱི ་མང་ལས་དུྲང་གཅྱིག བད་ེགླྱིང་
ལས་དུྲང་གཅྱིག རྱིས་པ་གཅྱིག ཁ་ལོ་པ་གཅྱིག ཡྱི ག་བང་གཅྱིག བཅས་
བསྡམོས་དུྲག་ཡོད་པ་ལས། ད་ལྟའྱི་ཆར་འགོ་འཛྱི ན་གཅྱིག་དང་། ཁ་འཐོར་མྱི ་
མང་ལས་དུྲང་གཅྱིག ཡྱི ག་བང་གཅྱིག གཞན་ CRS ཟས་སོྐྱབ་ཆོད་གན་ལས་
བེད་གཅྱིག་དང་རང་ཁོངས་ཁ་ལོ་པ་གཅྱིག་བཅས་ཡོད།

༡། ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཀྱི ་ལས་འགན།

 ཀ  རྣམ་ཀུན་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་སོྐྱད་དང་། སྐརོ་ཞྱིབ་སོགས་ལ་
ཕྱི ་སོྐྱད་བེད་དགོས་མ་གཏགོས་གཞུང་འབལེ་གུང་གསེང་ཁག་
ཕུད་ཉྱིན་ལྟར་ལས་ཁུངས་སུ་འགོ་འཛྱི ན་ངོ་ལས་ཚང་མ་ལས་
བཅར་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ལས་དནོ་བེད་སྒ་ོགཙོ་བ་ོནྱི། ཁབ་
ཁོངས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་དཀའ་སེལ་བདེ་ཐབས་སྐརོ་རོགས་ཕན་
བེད་འོས་ཅྱི ་མཆྱི ས་དང་བས་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།

 ཁ  རང་གཞུང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཡྱི ག་འབེལ་གྱིས་
མཚོན་བཀའ་དོན་སྤྱི ་དང་། མྱི ་མང་གྱི ་ལས་དོན་སྐརོ་འབལེ་
ཆགས་ཁག་ལ་ཞུ་སྐུལ་བ་འོས་རྱི གས་སྐབས་སོ་སོར་དོ་ཁུར་
གང་ཆེ་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།

 ག  ས་གནས་རྒྱ་གར་འབེལ་ཡོད་དཔོན་རྱི གས་ལ་རུྒྱན་དུ་འབེལ་
ཟབ་གང་ཆེའྱི་ངོས་ནས་སྤྱི ་སྒརེ་ལས་དནོ་སྐརོ་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་
ནས་རེ་སྐུལ་ཞུ་འོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
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 ང  ཕྱི ་ནང་དཔོན་རྱི གས་གཟྱིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་མྱི ་སུ་བུང་ལ་
གུས་བསུ་སྣ་ེལེན་དང་། མཐུན་འགུར། ཡུལ་བབ་གནས་
སངས་ངོ་སོྤད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་སྐརོ་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་
མོལ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

 ཅ  ཁབ་ཁོངས་མྱི ་མང་ལ་ཡུལ་མྱི ར་བསུན་མཁས་དང་། ཡུལ་
ཁྱིམས་ལ་འགལ་མེད་སུང་བརྱི ་བེད་གལ་ཆེ་ལུགས་སྐརོ་དུས་
ནས་དུས་སུ་སླབོ་གསོ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

 ཆ  ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་དུས་ཆེན་ཁག་སུང་བརྱི ་དང་། ལྷག་པར་ཆོ་
འཕུྲལ་ཟླ་བ་དང་། ས་ག་ཟླ་བར་མྱི ་མང་མཉམ་འཛོམས་དང་
འབེལ་སྤྱི ་རྱི མ་གསོག་སུྒབ་བེད་སྒོ་ཅྱི ་མཆྱི ས་འཆར་འཕར་
གནད་སྨྱིན་འབད་སུྒབ་བས་ཏེ་སུྒབ་ཐོ་འབེལ་ཡོད་ལ་འབུལ་
བཞྱིན་ཡོད།

 ཇ  གཞྱིས་སྒར་གྱི ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་གཙང་སྦྲ་འཕྲདོ་བསནེ་དང་། མྱི ་
མང་སྒརེ་སོ་སོའྱི་འཕྲདོ་བསནེ་བེད་སྒའོྱི ་རྱི གས་འཕྲདོ་ལས་ཀྱི ་
སླབོ་སནོ་ལྟར་བེད་རུྒྱ་དང་། ནད་གཞྱི ་ཆུང་ཙག་རྱི གས་བདེ་
གླྱིང་འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་ལ་བསནེ་གཏུགས་བེད་ཀྱིན་ཡོད།

 ཉ  བདོ་ཀྱི ་གསུམ་བཅུའྱི་སྒརེ་ལངས་དུས་དྲན་དང་། མང་གཙོའྱི་
དུས་ཆེན། འཁུངས་སྐར་དུས་ཆེན། ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་ཞྱི ་
བདེའྱི ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བའྱི ་དུས་ཆེན་སོགས་ལ་མྱི ་མང་
འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་མཛད་སྒ་ོདང་སྦྲགས་སུང་བརྱི ་གཟབ་རྒྱས་
ཆེ་ཐོན་བེད་བཞྱིན་ཡོད།
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 ཏ  མང་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི ་ཆོས་རྱི ག་དང་། སོལ་རུྒྱན་གོམས་
གཤྱིས་བཟང་པོ་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱི ན་ཐོག ཡ་རབས་བཟང་
སོྤད་དང་མ་བལ་བ་འབུང་ཐབས་སྤྱི ་དང་། ལྷག་པར་བདོ་དནོ་
བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི ་འཐབ་རོད་ལྷག་བསམ་ཆེན་
པོས་རུྒྱན་འཁོངས་བེད་ཕོགས་སོགས་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་
བའྱི་སླབོ་གསོ་དྲྱིལ་བསྒགས་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

 ཐ  བདེ་གླྱིང་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ལོ་ལྟར་དབར་དགུན་ཚོགས་
དུས་གཉྱིས་སོ་སོར་འཛྱི ན་སོྐྱང་གྱི ་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་ཚོགས་བཅར་གྱིས་ཚོགས་འདུའྱི ་འགྲོ་ལུགས་དང་
མཐུན་པའྱི་ལས་དནོ་སྙན་གསན་དང་། དྲྱི་བར་ལན་འདབེས། 
གྲོས་འཆར་འདནོ་འབུལ། སྔནོ་རྱིས་འགོད་འབུལ་སོགས་བེད་
སྒ་ོསྤྱི ་དང་། ལྷག་དོན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྒྱིག་
གཞྱི ་དང་། གྲོས་ཆོད་འཛྱི ན་སོྐྱང་གྱི ་ངོས་ནས་ལག་བསར་བེད་
འོས་ཅྱི ་མཆྱི ས་ལ་འབད་སུྒབ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

 ད  ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ནས་བཟུང་བདོ་ཁོན་
ཡོངས་སུ་ཞྱི ་བའྱི ་སྒརེ་ལངས་བུང་ས་ེབཙན་བོལ་བོད་གཞུང་
མང་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ལྟར། སྡ་ེར་ལྡུན་ས་
གནས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོའྱི ་ལས་ཁུར་འོག་
བཀའ་དོན་ལས་འགུལ་ཅྱི ་མཆྱི ས་སྐབས་སོ་སོར་ཁུར་ལེན་
གྱིས་གཟབ་གཟེངས་ཆེ་ཐོན་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

༢། བད་ེགླྱིང་སྤྱི ་མྱི ་བརྒྱ་དཔནོ་གྱི ་ལས་འགན།
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ཀ  བད་ེགླྱིང་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་མྱི ་མང་ཡོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་
སྤྱི ་མྱི ་གཉྱིས་དང་། མྱི ་མང་གྱིས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་བརྒྱ་དཔནོ་
དུྲག་ཡོད་པས་རྣམ་ཀུན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ལ་
འབེལ་གཏུགས་རོགས་འདེགས་བེད་པ་དང་། མྱི ་མང་གྱི ་
དཀའ་སེལ་བད་ེཐབས་སྐརོ་ཡར་ཞུ་མར་གནང་ཅྱི ་མཆྱི ས་ཐོག 
གཞྱིས་སྒར་ནང་ཁྱིམས་སྒྱིག་ཚུལ་བཞྱིན་འབུང་ཐབས་ལ་ལྟ་
ཞྱིབ་མཇུག་གནོན་སོགས་འདྱིའྱི ་ནང་རེ་རེ་བཞྱིན་འཁོད་མྱི ན་
ལ་མ་བལྟསོ་པར་རུྒྱན་དུ་ལས་དོན་བསུྒབ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་ཁུར་སུྒབ་བས་ཏ་ེས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་མང་ཚོགས་ཚང་
མར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།

ཁ  དེ་བཞྱི ན་བདེ་གླྱིང་མཉམ་འབེལ་ཚོང་ཁང་གྱི ་ལྟ་རྟོག་སངས་
འཛྱི ན་ཡང་སྤྱི ་བརྒྱ་ཐུན་མོང་གྱིས་བས་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་ཉརེ་
མཁོ་ཙག་ཙྱི ག་སྣ་ཚོགས་ཉ་ོའདོན་ཚོང་སུྒར་དང་། བུང་སོང་
རྱིས་ཁ་ཉར་འཇོག་བེད་བཞྱི ན་པར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞྱི བ་
འཇུག་གྱི ས་རྱི ས་འབས་ཁ་གསལ་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་
བསྒགས་བེད་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ལོ་ནས་བཟུང་ཚོང་ཁང་གྱི ་
དངུལ་རྱིས་སྤྱི ་དང་། ལྷག་པར་མྱི ་མང་དང་འབལེ་བའྱི་བུང་
སོང་དངུལ་རྱིས་ཇྱི ་ཡོད་ཁྱིམས་སྒྱིག་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་སྔནོ་རྱིས་ཕོགས་བསྡམོས་ནང་ཟླ་བསྒྱིལ་བས་ཏེ་
ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། དེར་
གསལ་དངུལ་གྱི ་གཏངོ་ལེན་ལས་དནོ་ཇྱི ་ཡོད་སྔར་མུས་བཞྱིན་
རང་འཇགས་གནས་རུྒྱ་བཅས་མོས་མཐུན་ངོས་ལེན་བས་པ་
ལྟར་ལག་བསར་བ་རུྒྱ།
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ག  བདེ་གླྱིང་དུ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་དུས་བཟང་སྐབས་མང་ཚོགས་འདུ་
འཛོམས་བས་ཏེ་འཆར་འཕར་ཞབས་རྱི མ་སུྒབ་གསོག་ཞུ་
སྐབས་སོ་སོར་སྤྱི ་བརྒྱ་ཚོས་འགན་ཁུར་བླངས་ཏ་ེསྔནོ་ཚུད་ནས་
གོ་སྒྱིག་འཐུས་ཚང་བས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་དགེ་སྐུལ་དང་། 
སུྒབ་ཐོ་ཉར་འཇོག ཞལ་འདེབས་ཐོ་འགོད། གསོལ་ཇ་དང་
ཞལ་ལག་འབུལ་རུྒྱ། བུང་སོང་རྱིས་རྒྱག་སོགས་ལས་དནོ་ཅྱི ་
མཆྱི ས་རྱིགས་ཚགས་ཚུད་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༣། བད་ེགླྱིང་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་ལས་གནས་བབས།

 བད་ེགླྱིང་མྱི ་མང་གྱི ་རྣམ་ཀུན་འཚོ་ལས་ནྱི། མྱི ་མང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡས་
མས་ཀྱིས་ཚོང་ལས་འདུ་འགོད་སྣ་ཚོགས་བེད་པ་དང་། ད་ེཡང་དབར་
ཚོང་ལ་ཕྱི ་སོྐྱད་བེད་མྱི ་ཁག་ཅྱིག་དང་། མང་ཆེ་བ་ལུ་ཏྱི ་ཨ་ན་ནས་
གོན་ཆས་སོགས་ཉ་ོའདནོ་གྱིས་དགུན་ཐོག་རྱིང་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྲོང་ཁག་
ཏུ་ཚོང་བར་འགྲོ་བ་དང་། ཡང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ཅྱིག་ལ་སྡ་ེལྡུན་དུ་ཁོམ་
ས་ཁང་པ་ཆུང་ངུ་རེ་ཡོད་པར་རུྒྱན་དུ་ཙག་ཙྱི ག་ཁོམ་སོན་བེད་པ་
སོགས་འདུ་འགོད་ལས་རོལ་སྣ་ཚོགས་བེད་བཞྱི ན་པ་བཅས་ཀྱི ་སྔར་
དང་མྱི ་འདྲ་བའྱི་དཔལ་འབོར་འཚོ་ལས་གང་ཐད་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་རྣམ་པ་
གསལ་པ་ོཡོད། གཞྱིས་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཁང་རྒྱ་བསེྐྱད་དང་
ཉྱིས་ཐོག་བཟོ་སུྐན་བས་དང་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༨༽ འདྱིར་ཡྗོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་སེ་ཚན་ཁག

༡།  ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། 

 ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༡།༤།༡ ནས་ཚོགས་ཁང་
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དང་། འཛྱི ན་ཆས་སོགས་གྲ་སྒྱིག་བས་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༡།༡༡།༩ ཉྱིན་
སྐུ་ངོ་མད་ོསྔགས་བསན་འཛྱི ན་ལགས་ཀྱིས་སྒ་ོའབེད་གནང་། 

༢།  རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་། 

 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་བཙུགས་པ་
དང་། ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༡༡ ཡོད་པ་ཚོས་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་བ་སོགས་
རང་འགན་གང་ལྕགོས་བེད་ཀྱི ་ཡོད། 

༣།  ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༧།༩།༡ ཉྱིན་ས་གནས་བད་ེསྐྱྱིད་གླྱིང་དུ་བཙུགས་ཤྱི ང་། ད་ཆ་
ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༡༦༥ དང་། རུྒྱན་ལས་ལས་ཐོག་པ་གྲངས་ ༡༡ ཡོད། 

༤།  ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་དབུ་འཛུགས་བས་པ་དང་། ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ 
༡༡༠ ཡོད། དབུས་གཞུང་གྱི ་ལངས་ཕོགས་གཙོར་བཟུང་ས་ེལས་དནོ་
ལ་གང་ནསུ་བེད་ཀྱི ་ཡོད།

༥།  རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་ཆུང་། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༥།༦།༣༠ ཉྱིན་བད་ེགླྱིང་ད་ུགསར་འཛུགས་བས་པ་དང་། མང་
གཙོ་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བའྱི་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ ༩༥ ལྷག་འཛུལ་ཞུཊ་བས།

༩༽ སྤྱི་ནྗོར་ྋགྗོང་ས་མཆྗོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་ལྗོ་ཚིགས།

༡།  ༡༩༨༨།༤།༢༧ ཉྱིན་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྡ་ེ
ལྡུན་དུ་ཆྱི བས་བསུྒར་སྐབས་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་གཞྱིས་གསར་དབུ་འབེད་
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དང་། རབ་གནས་ཆེད་གསོལ་འདབེས་གདན་ཞུས་ལྟར་ྋཞབས་སོར་
བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་འཁོད་བུང་ཡོད།

༢།  ༡༩༩༢ ལོར་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྡ་ེལྡུན་
འབྱི་གུང་བང་ཆུབ་གླྱིང་དགོན་དབུ་འབེད་དུ་གདན་ཞུ་སྐབས་བདེ་གླྱིང་
ད་ུགདན་ཞུས་ལྟར་ྋཞབས་སོར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་འཁོད་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

༣།  ༡༩༩༥ ལོར་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རཱ་ཇྱི ་སུྦར་
ས་སྐྱ་ཆོས་ཚོགས་སུ་ཆྱི བས་བསུྒར་སྐབས་བདེ་གླྱིང་འཕྲོད་བསནེ་སྨན་
ཁང་གསར་སུྐན་ཟྱིན་པ་དབུ་འབེད་དུ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆྱི བས་བསུྒར་
བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས།

༤།  ༡༩༩༧ ལོར་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྡ་ེལྡུན་ཁུལ་
ཆྱི བས་བསུྒར་སྐབས་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་དུ་གསོལ་འདེབས་སྙན་ཞུས་ལྟར་
ཞབས་སོར་བཀོད་ད་ེམང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཐོག་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༥།  ༢༠༠༠ ལོར་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བད་ེསྐྱྱིད་
གླྱིང་ས་སྐྱའྱི་བཙུན་དགོན་དབུ་འབེད་དུ་གདན་ཞུས་སྐབས་མཛད་སྒའོྱི ་
ཐོག་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།

༡༠༽  གནད་ཡྗོད་མྱི་སྣ་ཆེ་ཁག་གྱི་གཟྱིགས་སྐྗོར་ལྗོ་ཚིགས། 

༡།  ༡༩༨༡།༡༠།༡༢ ཉྱིན་རང་གཞུང་བདེ་བཀའ་ཕུན་བཀས་མཆོག་དང་། 
ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བློན་ཐུབ་ཉྱི་མཆོག་བདེ་གླྱིང་དུ་གཟྱིགས་སྐོར་དང་
བཀའ་སླབོ་གནང་བར་ཕབེས།

༢།  ༡༩༨༢།༣།༡༨ ཉྱིན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་དབང་རརོ་མཆོག་
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གྱིས་བདེ་གླྱིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་འབུག་བོལ་བོད་མྱི ར་གཟྱིགས་སྐོར་དང་
བཀའ་སླབོ་གནང་།

༣།  ༡༩༨༢།༡༡།༡༨ ཉྱིན་ཆོས་ཤེས་བཀའ་བླནོ་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསན་མཆོག་
དང་། ས་འཐུས་རྒྱལ་སས་རྱིན་པ་ོཆེ་རྣམ་གཉྱིས་བད་ེགླྱིང་དུ་གཟྱིགས་
སྐརོ་དང་བཀའ་སླབོ་གནང་བར་ཕབེས།

༤།  ༡༩༨༣།༢།༢༦ ཉྱིན་ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་གསར་པ་མད་ོསྔཊ་ལགས་དང་། 
དུྲང་གཞོན་བཀ་ཤྱི ས་ཕུན་ཚོགས་གཉྱིས་བདེ་གླྱིང་དུ་ཨར་ལས་སོགས་
ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བར་ཕབེས། 

༥།  ༡༩༨༣།༦།༢༣ ཉྱིན་གོང་གསལ་ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་ཆུང་གཉྱིས་བད་ེགླྱིང་
དུ་གཞྱིས་ཁང་གསར་སུྐན་ཁག་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་དང་མང་ཚོགས་ལ་
བཀའ་སླབོ་གནང་བར་ཕབེས།

༦།  ༡༩༨༣།༧།༢༣ ཉྱིན་སྤྱི ་འཐུས་ཚེ་དབང་ལགས་དང་། སྤྱི ་འཐུས་སས་
དོན་ཡོད་ལགས་གཉྱིས་བདེ་གླྱིང་དུ་གཟྱིགས་སྐོར་དང་བཀའ་སློབ་
གནང་བར་ཕབེས། 

༧།  ༡༩༨༤།༢།༡༢ ཉྱིན་སྤྱི ་འཐུས་བླ་ོབཟང་རབ་རྒྱས་ལགས་དང་། སྤྱི ་
འཐུས་བློ་བཟང་ལགས་གཉྱིས་ཉེར་ལྔའྱི ་དུས་དྲན་སྐོར་བཀའ་མོལ་
གནང་བར་ཆེད་ཕབེས་མཛད།

༨།  ༡༩༨༤།༢།༢༣ ཉྱིན་ནང་སྱིད་དུྲང་གཞོན་དང་ལྷན་དུ་དབྱིན་ལན་བདོ་
ཚོགས་ཀྱི ་སྐུ་མགྲོན་གཉྱིས་བད་ེགླྱིང་དུ་གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕབེས།

༩།  ༡༩༨༤།༤།༦ ཉྱིན་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་བམས་པ་ཆོས་འབོར་ལགས་དང་
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ལྷན་ད་ུདབྱིན་ལན་ལྕམ་སྐུ་ཌཡེ་ནཱ་འདས་མོའྱི་ཚོགས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་གཉྱིས་
ཀྱིས་བད་ེགླྱིང་དུ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༡༠།  ༡༩༨༤།༡༠།༨ ཉྱིན་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་བད་ེགླྱིང་དུ་གཟྱིགས་
སྐརོ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བདེ་གླྱིང་སླབོ་གྭྲ་ཤེས་རྱིག་ནས་རྱིས་བཞེས་ཀྱིས་
འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་ཕོགས་ཇྱི ་དགེའྱི་སྐརོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལ་བཀའ་
བསྡུར་གནང་བར་ཕབེས།

༡༡།  ༡༩༨༤།༡༢།༡༥ ཉྱིན་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་བམས་པ་ཆོས་འབོར་ལགས་
དང་།  དབུས་གཞྱིས་ལས་སྐུ་ཚབ་མེཧེ་རཱ། ས་རོྫང་གཞྱིས་ལས། ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་བཅས་ལྷན་ཐོག་ནས་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི ་མྱི ་མང་ལ་
གཞྱིས་ཁང་གསར་སུྐན་ཟྱིན་ཁག་བགོ་སོྤད་གནང་བར་ཕབེས། 

༡༢།  ༡༩༨༩།༩།༡༠ ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསན་རྣམ་རྒྱལ་
མཆོག་དང་། ལྡྱི་དོན་དང་ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བླནོ་བཀའ་བླནོ་བཀ་ཤྱི ས་
དབང་འདུས་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་བད་ེསྐྱྱིད་གླྱིང་དུ་གཟྱིཊ་སྐརོ་ལ་ཕབེས།

༡༣།  ༡༩༩༩།༡༢།༣ སྤྱི ་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དུྲང་གཞོན་དབང་
འདུས་ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་། ཚེ་རྱིང་དབང་ཕུག་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ལོ་
འཁོར་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་བར་ཕབེས།

༡༤།  ༢༠༠༠།༣།༡༥ ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བསན་པ་ཚེ་རྱི ང་མཆོག་དང་། 
དུྲང་ཆེ་འཇྱིགས་མེད་འབུང་གནས་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་
འདབས་སེྦྲལ་མྱི ་ཚང་ ༡༤༥ ཡྱི ་གཞྱིས་གསར་ལས་འཆར་དང་འབལེ་
ཆེད་ཕབེས་གནང་།



430 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

༡༥།  ༢༠༠༠།༤།༡༤ ནང་སྱིད་ CRS ལས་བེད་བསན་འཛྱི ན་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལགས་ཟས་སོྐྱབ་ལས་དནོ་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༡༦།  ༢༠༠༠།༤།༢༨ སྤྱི ་འཐུས་ཚེ་རྱི ང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་མང་ཚོགས་ལ་
མང་གཙོའྱི ་ལམ་ལུགས་དང་འཕེལ་རྱི མ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་གནང་བར་
ཕབེས།

༡༧།  ༢༠༠༠།༥།༢༨ ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་འཇྱིགས་མེད་འབུང་གནས་ལགས་
དང་། དུྲང་གཞོན་ཚེ་རྱིང་སབོས་རྒྱལ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་བད་ེསྐྱྱིད་གླྱིང་
འདབས་སེྦྲལ་མྱི ་ཚང་ ༡༤༥ ཡྱི ་གཞྱིས་གསར་ལས་འཆར་དང་འབལེ་
ཆེད་ཕབེས་གནང་། 

༡༨།  ༢༠༠༠།༧།༣༡ སྐུ་ངོ་ཕྲངེ་རྱིང་ནང་མྱི ར་ཐུཊ་གསོ་གནང་བར་ཕབེས།

༡༩།  ༢༠༠༠།༡༠།༤ འཆར་འགོད་ཟུང་དུྲང་ཉྱི་མ་བསམ་མཁར་ལགས་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལོ་རུྒྱས་བསྡུ་བར་ཆེད་ཕབེས་གནང་། 

༢༠།  ༢༠༠༠།༡༡།༡༨ སྤྱི་ཁབ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛྱི ན་རྣམ་རྒྱལ་ར་ོརེ་མཆོག་
མང་ཚོགས་ལ་འོས་བསྡུའྱི ་འགྲོ་ལུཊ་སྐརོ་སླབོ་སནོ་གནང་བར་ཕབེས།

༢༡།  ༢༠༠༠།༡༡།༡༩ ཨ་རྱི ་བོད་ཀྱི ་མ་དངུལ་ཐེབས་རའྱི་ Tibet Fund 
ཚོགས་གཙོ་རྱི ན་ཆེན་དར་ལོ་ལགས་ལས་འཆར་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་
བར་ཕབེས། 

༢༢།  ༢༠༠༠།༡༡།༡༩ ནང་སྱིད་ཟུང་དུྲང་དངོས་གུྲབ་རོ་རེ་ལགས་ལས་
འཆར་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བར་ཕབེས། 
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༢༣།  ༢༠༠༠།༡༢།༡༦ འཕྲདོ་བསནེ་ཟུང་དུྲང་ཡུ་སུ་ཕ་ཧ་ནཡེཀ་ལགས་ལས་
འཆར་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བར་ཕབེས། 

༢༤།  ༢༠༠༡།༡།༢ ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་འཇྱིགས་མེད་འབུང་གནས་ལགས་
གཞུང་ཞབས་བགྲེས་ཤག་འཛུགས་སུྐན་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བར་
ཕབེས། 

༢༥།  ༢༠༠༡།༨།༩ ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་འཇྱིགས་མེད་འབུང་གནས་ལཊ་དང་། 
ཟུང་དུྲང་སོབས་རྒྱལ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞྱིས་ལས་
ལས་བེད་མཱ་ཐུར་མཇལ་འཕྲད་དུ་ཕབེས། 

༢༦།  ༢༠༠༡།༨།༦ སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་མཆོག་མང་
ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་བར་ཕབེས། 

༢༧།  ༢༠༠༡།༨།༡༨ སྤྱི ་འཐུས་གསུམ་སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་ཁག་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་བར་ཕབེས།

༢༨།  ༢༠༠༡།༩།༡༦ ནང་སྱིད་ཟུང་དུྲང་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཅནྡར་བྷ་
ནྱི་ས་ཆར་གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕབེས།

༢༩།  ༢༠༠༥།༧།༨ དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ་ཁྱི ་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་
རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་
བཙན་བོལ་གཞུང་གྱི ་མཛད་ཇུས་དང་ཆབ་སྱིད་ལངས་ཕོགས། བདོ་རྒྱ་
འབལེ་མོལ་གནས་སངས། ད་ེབཞྱིན་མང་གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་སོགས་ཀྱི ་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་གནང་།

༣༠།  ༢༠༠༧།༤།༢༥ རང་གཞུང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རྱི ང་ཕུན་ཚོགས་
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མཆོག་སྨྱིན་གླྱིང་ཁྱི་ཆེན་རྱི ན་པོ་ཆེ་དང་འཁུལ་ཞྱིག་རྱི ན་པོ་ཆེར་བརྟན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་དང་འབེལ་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་དུ་འཚམས་གཟྱིགས་
ལ་ཕབེས། 

༣༡།  ༢༠༠༧།༥།༡༥ བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཀྱིརྟྱི་སོྒལ་དཀར་ལྷ་མོ་དང་། སྤྱི ་
འཐུས་བདེ་བ་ཚང་ར་ོརེ་དབང་འདུས་རྣམ་གཉྱིས་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་མང་
ཚོགས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་བར་ཕབེས། 

༣༢།  ༢༠༠༧།༧།༡༠ བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་
རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་སུ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བར་ཕབེས།

༣༣།  ༢༠༠༧།༧།༢༢ དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ་ཁྱི ་པ་ཟམ་གདོང་རྱི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག་པ་ཋན་ཀོཊ་ Prasthan Ashram གྱི ་མཁས་དབང་ཡཱཤ་པཱལ་
མྱི ་ཏལ་མཆོག་དང་ལྷན་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་དུ་ངོ་ཕེབས་མཁས་དབང་ཡ་ཤ་
པལ་མྱི ་ཏལ་མཆོག་དང་གཞན་ཡང་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་གཉྱིས་ཀྱིས་འཚེ་
བ་མེད་པ་དང་བདེན་པའྱི ་སྒ་ོནས་བོད་ཀྱི ་ར་དོན་སུྒབ་དགོས་པའྱི ་བླང་
དརོ་བཀའ་སླབོ་གནང་།

༣༤།  ༢༠༠༨།༧།༡༥ དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསནེ་བཀའ་བླནོ་དཔལ་འབོར་ཚེ་
རྱིང་མཆོག་མངོན་དགའ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི ་སླབོ་གྭྲར་
ཕེབས་ཞོར་དུ་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་མང་ཚོགས་ལ་འཕྲོད་བསནེ་དང་འབེལ་
བའྱི་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་གནང་།

༡༡༽  འབེལ་ཡྗོད་རྒྱ་གར་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་ཕེབས་པའྱི་ལྗོ་ཚིགས། 

༡།  ༡༩༨༡།༩།༢ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞྱིས་ལས་དུྲང་གཞོན་ལྭཱ ་སུ་དེ་བ་
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དང་། ས་གཞུང་གཞྱིས་ལས་དུྲང་གཞོན་ལྭར་མཱ། སྡ་ེར་ལྡུན་རོྫང་དཔནོ་
ཤར་མ་ངོ་ལས་བཅས་འབུག་བོལ་བོད་མྱི ་འཇོག་ཡུལ་དང་། གཞན་
ཡང་མཐུན་རེྐན་གྲ་སྒྱིག་བེད་ཕོགས་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་དང་བཀའ་མོལ་
གནང་བར་ཕབེས།

༢།  ༡༩༨༡།༩།༢༣ ཉྱིན་གོང་གསལ་དབུས་སའྱི་དུྲང་གཞོན་གཉྱིས་དང་། 
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་བཀ་ཤྱིས་སབོས་རྒྱལ་ལགས། དུྲང་གཞོན་
བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་བད་ེགླྱིང་དུ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་དང་། སྡ་ེ
ར་ལྡུན་གཞུང་ཁང་ Circuit House ནང་ལས་འཆར་སྐརོ་གྲོས་མོལ་
གནང་བར་ཕབེས།

༣།  ༡༩༨༡།༡༢།༦ དྱིལ་ལྱི ་ཁ་ས་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་མེ་ཇར་མེ་གྷལ་
ཐབས་ཤེས་ཅན་ཁཱ་སའྱི་རོགས་གྲོན་གནང་ས་ེགཞྱིས་ཁང་གསར་སུྐན་
དབུ་འཛུགས་དང་། མྱི ་མང་ལ་ཉལ་ཁེབས་ཀམ་པལ་བགོས་སོྤད་ཀྱི ་
མཛད་སྒ་ོགནང་བར་བད་ེགླྱིང་དུ་ཕབེས།

༤།  ༡༩༨༢།༡།༦ ཉྱིན་འབུག་བོལ་བདོ་མྱི ་ཐོན་ཚོ་དང་པ་ོབད་ེགླྱིང་ད་ུའབོར་
ཉྱིན་ས་གཞུང་གཞྱིས་ལས་དུྲང་གཞོན་ལྭར་མཱ། སྡ་ེར་ལྡུན་རོྫང་དཔོན་
གཞོན་པ་ SDM ངོ་ལས་བད་ེགླྱིང་དུ་འབུག་བོལ་བར་གཟྱིགས་བསྐརོ་
དུ་ཕབེས།

༥།  ༡༩༨༢།༤།༢༠ ཉྱིན་རཱ་པུར་ IM རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་ཕས་
ན་སྦགེ་ཅན་བདེ་གླྱིང་དུ་གཟྱིགས་སྐརོ་དང་། རོགས་རམ་བེད་ཕོགས་
བཀའ་བསྡུར་གནང་བར་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༦།  ༡༩༨༢།༤།༢༡ ཉྱིན་དབུས་གཞྱིས་ལས་ཟུང་དུྲང་ཧ་ོཊ་སབ་དང་། སྡ་ེར་
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ལྡུན་རོྫང་དཔོན་བགྲེས་གཞོན་ངོ་ལས། ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་བཀ་ཤྱི ས་
སོབས་རྒྱལ་ལགས་བདེ་གླྱིང་དུ་གཟྱིགས་སྐོར་དང་སྦྲགས་འཐུང་ཆུ་
འདྲནེ་འཛུགས་དང་། འབུག་བོལ་བར་བཟའ་བཅའ་གནང་ཕོགས་
སོགས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་ཕབེས། 

༧།  ༡༩༨༢།༦།༡༣ ཉྱིན་བདེ་གླྱིང་དུ་འབུག་བོལ་བོད་མྱི ར་དགའ་བསུའྱི ་
མཛད་སྒའོྱི ་ཉྱིན་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྡ་ེར་ལྡུན་རོྫང་དཔོན་ཨོ་པྱི ་ལྭར་མ་
ཐབས་ཤེས་སོགས་འབལེ་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་ཕབེས།

༨།  ༡༩༨༢།༡༢།༡༤ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞྱིས་ལས་ཟུང་དུྲང་ལྕམ་སྐུ་ཅོ་
ཧཱན་མཆོག་ཨར་ལས་སྤྱི ་ཡོངས་ཐོག་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕབེས།

༩།  ༡༩༨༣།༩།༧ ཉྱིན་ཀཱ་སཱ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་གཙོ་འཛྱི ན་ཌོག་ཊར་བྷ་ཐུ་ལོ་
མེའུ་དང་། མེ་ཇར་མེ་གྷལ་བཅས་བད་ེགླྱིང་དུ་ཀཱ་སཱའྱི་ཁང་སནོ་མཛད་
སྒ་ོདང་། མྱི ་མང་ལ་སོྐྱབ་གོས་བགོ་སོྤད་གནང་བར་ཆེད་ཕབེས་མཛད། 

༡༠།  ༡༩༨༣།༩།༢༨ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞྱིས་ལས་དུྲང་ཆེ་དཤེ་མུཁ་དང་། 
ཟུང་དུྲང་ལྕམ་སྐུ་ཅོ་ཧཱན། རང་གཞུང་ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་དང་དུྲང་གཞོན་
བཅས་གཞྱིས་ཆགས་སྒ་ོའབེད་དང་ཆབས་ཅྱིག་གཟྱིཊ་སྐརོ་དུ་ཕབེས།

༡༡།  ༡༩༨༣།༡༡།༢༠ ཉྱིན་ཡུ་པྱི་ས་གཞུང་གྱི ་ནང་སྱིད་བླནོ་པ་ོབྷར་ཧམ་ད་ཏ་
མཆོག་བདེ་གླྱིང་སླབོ་ཁང་གསར་སུྐན་ཟྱིན་པའྱི ་རྟེན་འབེལ་མཛད་སྒ་ོ
དང་འབལེ་བའྱི་སླབོ་གྭྲ་དབུ་འབེད་ལ་གདན་ཞུ་ལྟར་ཕབེས།

༡༢།  ༡༩༨༣།༡༢།༦ ཉྱིན་དབུས་གཞྱིས་ལས་དུྲང་གཞོན་མུ་ཁེ་དང་། ས་
གཞུང་གཞྱིས་ལས་ལྭར་མཱ་ངོ་ལས། ས་རོྫང་གཞྱིས་ལས་རན་ཅན་
འཐུང་ཆུ་འཐེན་འཛུཊ་སྐརོ་གྲོས་མོལ་གནང་བར་ཆེད་ཕབེས་གནང་། 



435སྡ་ེར་ལྡུན་དང་ཁྱབས་ཁོངས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།

༡༣།  ༡༩༨༤།༥།༡༤ ཉྱིན་སྡ་ེར་ལྡུན་རོྫང་དཔནོ་ DM ངོ་ལས་ནས་བད་ེསྐྱྱིད་
གླྱིང་ལག་ཤེས་བཟ་ོགྭྲ་སྒ་ོའབེད་ཀྱི ་རྟནེ་འབལེ་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་བཟོ་གྭྲའྱི་འཐག་ལས་དང་། ཨར་ལས་འཛུགས་སུྐན་སོཊ་
ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༡༤།  ༡༩༨༤།༥།༢༩ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱི ་དུྲང་ཆེ་ཨུ་
པ་ད་ཡཱ་མཆོག་བད་ེགླྱིང་དུ་གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕབེས།

༡༥།  ༡༩༨༤།༦།༦ ཉྱིན་དབུས་གཞྱིས་ལས་ཟུང་དུྲང་ལྕམ་སྐུ་ཅོ་ཧཱན་མཆོག་
བད་ེགླྱིང་བཟོ་གྭྲར་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕབེས།

༡༦།  ༡༩༨༤།༧།༡༦ ཉྱིན་དབུས་གཞྱིས་ལས་ཟུང་དུྲང་ལྕམ་སྐུ་ཅོ་ཧཱན་དང་། 
ས་གཞུང་གཞྱིས་ལས་དུྲང་གཞོན་ལྭར་མཱ། ས་གཞུང་དང་རོྫང་ཁུལ་ཆུ་
ལས་འགན་འཛྱི ན། རང་གཞུང་ནང་སྱིད་དུྲང་གཞོན་དང་། ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་སོགས་དང་ཐོག་བད་ེགླྱིང་དང་། ད་ེནས་སྡ་ེལྡུན་གཞུང་ཁང་ 
(Circuit House)དུ་བདེ་གླྱིང་སྤྱི ་ཡོངས་ལ་གཏན་འཇགས་འཐུང་ཆུ་
འདྲནེ་འཛུགས་སྐརོ་གྲོས་མོལ་གནང་།

༡༧།  ༡༩༨༤།༩།༢༡ ཉྱིན་གོང་གསལ་དབུས་སའྱི་གཞྱིས་ལས་དང་། ཆུ་ལས་
གོང་འོག་རང་གཞུང་ནང་དུྲང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་སོགས་ཀྱིས་
ཚོགས་འདུ་རྒྱས་པ་གནང་ས་ེཚོགས་ཐོག་ནས་ཆུ་འགོ་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་ ༥ 
ཡོད་ས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་བར་ཆུའྱི ་ལྕགས་སུྦག་ཨྱི ན་ཅྱི ་ ༥ ཅན་
འཁྱིད་འཛུགས་ཆོག་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་དང་། དགོང་དྲ་ོའབལེ་ཡོད་
དབུས་སའྱི་གཞྱིས་ལས་ནས་འབུག་བོལ་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཁང་གསར་
སུྐན་ལེགས་གུྲབ་ཟྱིན་པ་རྣམས་བགོ་སོྤད་གནང་།
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༡༨།  ༡༩༨༤།༩།༢༣ དང་ ༡༩༨༤།༡༢།༡༣ སོ་སོར་དབུས་སའྱི་གཞྱིས་ལས་
དང་། ནང་དུྲང་བཀ་ཤྱི ས་ཕུན་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི ་
གཞྱི ས་ཁང་མཁོ་མྱི ་ལྷག་འཕྲོས་ལ་བདེ་གླྱིང་དུ་བསྐྱར་ཞྱི བ་ཕོགས་
བསྡམོས་གནང་།

༡༩།  ༡༩༨༤།༤།༡༡ ཉྱིན་བད་ེགླྱིང་མྱི ་མང་ཚོགས་ཁང་གསར་སུྐན་གྱི ་རོགས་
གྲོན་ར་ཱཔུར་ IM རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་སབས་འདྱི་ཉྱིན་ཚོགས་ཁང་
སྒ་ོའབེད་ཀྱི ་མཛད་སྒའོྱི ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བ་ོཕས་ན་སྦགེ་གདན་ཞུ་བས།

༢༠།  ༡༩༨༤།༩།༤ སྡ་ེར་ལྡུན་རོྫང་དཔོན་ཨ་ཏུལ་ཅཱཏུར་བེ་དྱི་མཆོག་གྱིས་
གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་། 

༢༡།  ༡༩༨༤།༡༠།༢༡ ཉྱིན་དབྱིན་ལན་བདོ་ཚོགས་སྐུ་ཚབ་ལྭྱི ་ལེ་ཡ་མ་པྱི་ཊར་
མཆོག་གྱིས་བད་ེགླྱིང་དུ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༢༢།  ༡༩༨༦།༨ (Cantt. Kanpur) སྤྱི ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་སེ་མུ་ཡེལ་ཐོ་མ་སེ་བད་ེ
གླྱིང་དུ་གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕབེས།

༢༣།  ༡༩༩༠།༣།༧ (SOIR-IM, Sweden) གསར་འགོད་དུྲང་ཆེ་སེྭན་ཨར་
ནསེ་བད་ེསྐྱྱིད་གླྱིང་སླབོ་གྭྲར་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་བར་ཕབེས། 

༢༤།  ༡༩༩༡།༤།༦ ཨ་རྱིའྱི ་སྱིད་འཛྱི ན་ཇོར་ཇ་བུཤ་སྐུ་བགྲེས་ཀྱི ་ཚ་མོ་ཨེལ་
སྱི ་ཝཱལ་ཀར་མཆོག་རང་གཞུང་ཆབ་སྱིད་དུྲང་ཆེ་བསན་པ་བསམ་
མཁར་དང་ལྷན་བད་ེགླྱིང་དུ་གཞུང་འབལེ་གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕབེས། 

༢༥།  ༡༩༩༡།༦།༥ དྱིལ་ལྱི ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ (William Plant) མཆོག་
དང་། དམྱི གས་བསལ་ལས་རོགས་ (Karen T. Levine) གཞུང་ཚབ་
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ཀྱི ་བད་ེསུང་སྐུ་ཚབ་ (Leon T. Hunt) བཅས་བད་ེགླྱིང་གཞྱིས་སྒར་དུ་
གཞུང་འབལེ་གཟྱིགས་སྐརོ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་གནས་སངས་ཐུགས་
ཞྱིབ་གནང་བར་ཕབེས།

༢༦།  ༡༩༩༡།༧།༦ སྡ་ེར་ལྡུན་རོྫང་དཔནོ་པརཏཱཔ་སྱི ངྒྷ་མཆོག་ྋསྐུའྱི་འཁུངས་
སྐར་དུས་ཆེན་དང་བསུན་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་སྔནོ་འགྲོའྱི ་སླབོ་གྭྲ་དབུ་འབེད་
གནང་བར་ཕབེས།

༢༧།  ༡༩༩༢།༤།༦ ཡུ་པྱིའྱི ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི ་རྱི ག་གཞུང་འགན་འཛྱི ན་
གཞོན་པ་ཨ་ན་ུརཱ་དཱྷ་གོཨེལ་དང་། རྱིག་གཞུང་དུྲང་ཆེ་རྱི ་ཊ་སྱི ་ནཱ་རྣམ་
གཉྱིས་བད་ེགླྱིང་དུ་གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕབེས།

༢༨།  ༢༠༠༨།༩།༡༩ རང་གཞུང་ལྡྱི་ལྱི ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི ་བཀའ་འབལེ་དང་
ལྡྱི་ལྱི ་ཨ་རྱི ་གཞུང་ཚབ་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ (Liana Brooks & Steph-

anie Holmes) རྣམ་གཉྱིས་སྡ་ེལྡུན་ཁུལ་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་
གནས་སངས་ཐུགས་ཞྱིབ་དང་གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕབེས། 

༡༢༽ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་གྱི་བྱུང་རྱིམ།

ཨང་།   མཚན།            ལས་ཡུན། 
༡། རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདསུ།   ༡༩༧༨།༡།༡ ནས ༡༩༨༥།༢།༡༥ 
༢།  ཚེ་རྱིང་དབང་རྒྱལ།    ༡༩༨༥།༢།༡༦ ནས ༡༩༨༨།༥།༡༨ 
༣།  བླ་ོབཟང་ངག་དབང་།   ༡༩༨༨།༥།༡༩ ནས ༡༩༩༡།༡།༨ 
༤།  བླ་ོབཟང་ཐར་འདདོ།     ༡༩༩༡།༡།༩ ནས ༡༩༩༣།༦།༢༠ 
༥།  ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས།   ༡༩༩༣།༦།༢༡ ནས ༡༩༩༥།༥།༢༦
༦།  འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།     ༡༩༩༥།༥།༢༧ ནས ༡༩༩༧།༣།༡༠ 



438 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

༧།  ཨཅཱརྱ་བླ་ོབཟང་།      ༡༩༩༧།༣།༡༡ ནས ༡༩༩༧།༥།༣༡ 
༨།  ཆོས་འབོར་དཔལ་ལྡན། ༡༩༩༧།༦།༡ ནས ༡༩༩༨།༥།༣༡ 
༩།  ནརོ་པ་ཚེ་རྱིང་ནརོ་བུ།     ༡༩༩༨།༦།༡ ནས ༢༠༠༢།༦།༡
༡༠།  ཇྱིང་གེར་དཔནོ་དགྲ་འདལུ། ༢༠༠༢།༦།༡ ནས ༢༠༠༨།༦།༡༦
༡༡།  མདའ་ཟུར་རྒྱལ་མཚན། ༢༠༠༨།༦།༡༦ ནས་ལས་ཁུར་བས།

༡༣༽ བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་བྗོད་མྱིའྱི་ལག་ཤེས་བཟྗོ་གྲྭ།

བད་ེསྐྱྱིད་གླྱིང་བདོ་མྱི འྱི ་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡ ཉྱིན་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་དང་། གནས་ཡུལ་མངའ་སྡའེྱི ་ཡུལ་
ཁྱིམས་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ནས་བཟུང་ Registration No. 

492/1989 date 04/08/1989  (Registered under the Societies Registra-

tion Act XX1 of 1860) བཅས་ཀྱི ་ཐོག་ཁྱིམས་མཐུན་དབེ་སེྐྱལ་བས།

༡། བཟོ་གྭྲའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་དང་། ཚོགས་མྱི འྱི་གྲངས་འབརོ།

 བད་ེསྐྱྱིད་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དང་
མྱི ་འདྲ་བའྱི་སྡདོ་ཁང་གྱི ་མཐུན་རེྐན་ལས་གཞྱིས་མྱི འྱི་འཚོ་རྟནེ་གྱི ་ཆེད་
ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་བ་ཡུལ་སོགས་ས་གནས་ཀྱི ་གནས་བབ་ཆ་ནས་ས་
ཁུལ་གུ་ཡངས་མེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་དུ་གནས་ཡུན་
རྱི ང་རང་རེའྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་རྱི ག་གཞུང་གྱི ་ཡ་གལ་བཟོ་རྱི ག་
ལག་ཤེས་ཁག་རུྒྱན་འཛྱི ན་སླར་གསོ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེར་གཟྱིགས་ཏེ་བོད་
མྱི འྱི་ལག་ཤེས་བཟ་ོགྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་གཞྱིས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཁང་དང་མཉམ་གསར་
སུྐན་གྱིས་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་བས་
ཤྱིང་། གཞྱིས་མྱི འྱི་འཚོ་ཐབས་དམྱིགས་རྟནེ་དང་། ལྷག་པར་བདོ་རྱིཊ་



439སྡ་ེར་ལྡུན་དང་ཁྱབས་ཁོངས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།

ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་དང་། ན་གཞོན་སླབོ་མཐར་མ་འཁོལ་བའྱི་
རྱི གས་ལ་ལག་ཤེས་སོྦང་བརར་གྱི ་ལམ་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པ་
མ་ཟད་རྱི ག་གཞུང་གཅེས་འཛྱི ན་ཐོག་ཞལ་འདེབས་འབུལ་ཐུབ་རུྒྱར་
དམྱི གས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། 

  ཐོག་མར་བཟོ་གྭྲ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ལས་མྱི ་གྲངས་ ༡༥༠ 
ཡོད་ཀང་། རྱིམ་བཞྱིན་ལས་མྱི ་འགའ་རེ་བཟོ་གྭྲ་ནས་དགོངས་ཞུ་བས་
ཏེ་ཚོང་ལས་ཙག་ཙྱི ག་རྱི གས་གཉརེ་བ་དང་། ཡང་འགའ་རེ་སོྦང་
བརར་ཐོན་ཏེ་སོ་སོའྱི ་ཁྱིམ་དུ་འཐག་ལས་བེད་པ་སོགས་ལོ་རེ་བཞྱིན་
ལས་མྱི འྱི ་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་སོང་བས། ད་ལྟའྱི ་ཆར་བཟོ་གྭྲའྱི ་ནང་
ལས་མྱི ་ངོ་ཡོད་གྲངས་ ༦༦ ལས་ཀ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

༢། ཚོགས་མྱི འྱི་བད་ེདནོ།

 ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལས་རུྒྱན་རྱིང་སོ་སོའྱི་ཤེས་འཇོན་
དང་ལས་ཀའྱི་མུར་ཚད་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ལས་གླ་ལྡང་ངེས་འབུལ་མུས་
ཀྱི ་ཐོག ལས་མྱི འྱི ་ཕུྲ་གུ་རེར་རོགས་ཚོགས་བརུྒྱད་སླབོ་ཡོན་གྱི ་རོགས་
རམ་ཐབས་འཚོལ་བེད་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། ལས་མྱི ་ལོ་ན་མཐོ་གྲས་
རྣམས་ལ་འཚོ་བའྱི་སྣ་ེསེལ་རས་ཕགོས་དང་། ཡང་དམྱིགས་བསལ་ངལ་
ཅན་རྣམས་ལ་འཚོ་སྣནོ། དེ་བཞྱིན་ཚབས་ཆེའྱི ་ནད་མནར་རྱིགས་ལ་
སྨན་སྦྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཙམ་གྱི ་མཐུན་འགུར་བཅས་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།

༣།  བཟོ་གྭྲའྱི་ཚོགས་གཙོ་རྱིམ་བུང་།
ཨང་།  མཚན། ལས་ཡུན་ལོ་ཚྱི གས། 
༡། བླ་ོབཟང་ངག་དབང་། ༡༩༨༨།༠༥།༡༩ ནས ༡༩༩༡།༠༡།༠༨



440 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

༢། བླ་ོབཟང་ཐར་འདདོ། ༡༩༩༡།༠༡།༠༩ ནས ༡༩༩༣།༠༦།༢༠
༣། ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོཊ། ༡༩༩༣།༠༦།༢༡ ནས ༡༩༩༥།༠༥།༢༦
༤། འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ༡༩༩༥།༠༥།༢༧ ནས ༡༩༩༧།༠༣།༡༠
༥། ཨཅཱརྱ་བླ་ོབཟང། ༡༩༩༧།༠༣།༡༡ ནས ༡༩༩༧།༠༥།༣༡
༦། ཆོས་འབོར་དཔལ་ལྡན། ༡༩༩༧།༠༦།༠༡ ནས ༡༩༩༨།༠༥།༣༡
༧། ནརོ་པ་ཚེ་རྱིང་ནརོ་བུ། ༡༩༩༨།༠༦།༠༡ ནས ༢༠༠༢།༠༦།༠༡
༨། ཇྱིང་གེར་དཔནོ་དགྲ་འདལུ། ༢༠༠༢།༠༦།༠༡ ནས ༢༠༠༨།༦།༡༦
༩། མདའ་ཟུར་རྒྱལ་མཚན། ༢༠༠༨།༠༦།༡༦ ནས་ལས་ཁུར་གནང་།

༤།  བཟོ་གྭྲའྱི་ཚོགས་དུྲང་རྱིམ་བུང་། 
༡།  རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདསུ།  ལོ་གཉྱིས་དང་ཟླ་བ་བརྒྱད། 
༢།  རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདསུ།  ལོ་གཉྱིས་དང་ཟླ་བ་ལྔ་། 
༣།  རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདསུ།  ལོ་གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་བཅུ་གཅྱིག
༤། མྱིག་མར་མཚམས་གཅོད། ལོ་གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་བཅུ། 
༥།  མྱིག་མར་མཚམས་གཅོད།  ཟླ་བ་གསུམ། 
༦།  མྱིག་མར་མཚམས་གཅོད།  ལོ་གཅྱིག་རྱིང་། 
༧།  ར་ོརེ་བསན་འཛྱི ན།  ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་། 
༨།  ར་ོརེ་བསན་འཛྱི ན།  ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་། 
༩།  སྐལ་བཟང་དབང་འདསུ།  ལོ་གཉྱིས་དང་ཟླ་དྲག 
༡༠།  སྐལ་བཟང་དབང་འདསུ།  ད་ལྟའྱི་ལས་ཐོག་པ། 

༥། ཐོན་སེྐྱད་ཀྱི ་སྡ་ེཚན་དང་། ཁོམ་རའྱི་གནས་སངས།

 བཟོ་གྭྲའྱི་ཐོན་སེྐྱད་གཙོ་བ་ོསྡ་ེཚན་གསུམ་དུ་ཕེ་ཡོད།
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ཀ  སེ་ཤན་དང་བལ་སྐུད་ཀྱིས་འཐག་པའྱི ་པང་གདན་རབ་འབྱིང་
ཁག་དང་། སྱིང་སྐུད་དང་བལ་སྐུད་ཀྱིས་འཐག་པའྱི་སདོ་ཕད་
འདྲ་མྱི ན་ཁག་གྱི ་སྡ་ེཚན། 

ཁ  འཚེམ་བཟོ་སྡ་ེཚན། 

ག  བོད་ཀྱི ་སོལ་རུྒྱན་ལམ་ནས་བཟོས་པའྱི ་གཟྱིམ་སྤ ོས་སྡ ེ་ཚན་
བཅས་ཡྱི ན་ཞྱིང་། འཐག་ལས་ཀྱི ་རྱི གས་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༤ 
འགོ་འཛུགས་བས་པ་དང་། སྤསོ་བཟོ་སྡ་ེཚན་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༣ 
ནས་གསར་འཛུགས་བས། དེ་སྔ་ཕན་ལ་པང་གདན་གྱི ་ཚོང་
བསུྒར་ཧ་ཅང་བཟང་ཞྱིང་ཁོམ་རའྱི་ནང་དུའང་ཚོང་རུྒྱག་ཆེན་
པ་ོཡོད་ཀང་། བར་ལམ་བདོ་ནས་རྒྱ་བཟོས་པང་གདན་ཤུགས་
ཆེ་ཁོམ་རར་འབོར་བ་དང་། རྱིན་གོང་ཡང་ཁེ་གུན་སྣ་ཚོགས་
ཡོད་སབས་བཟོ་གྭྲའྱི་པང་གདན་གྱི ་ཚོང་འཁོས་ལ་རང་ཤུགས་
ཀྱིས་ཉམས་ཉསེ་ཕགོ་ཡོད། གཞན་ཡང་བཟོ་གྭྲའྱི་འགན་འཛྱི ན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་ཡུན་ལོ་གསུམ་ཡྱི ན་པ་དང་། ད་ཕན་འགན་
ལྷན་ཐེངས་ ༩ རུ་འཕསོ་ལེན་བས་ཟྱིན་ལ། བཟོ་གྭྲའྱི་ཚོགས་
གཙོ་ནྱི་དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཡྱི ན། ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་བཟོ་གྭྲ་
དེབ་སེྐྱལ་བས་པ་དང་སྦྲགས་བཟོ་གྭྲའྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚོགས་ཀང་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།། །།
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གཉྱིས་པ། 
དནོ་འགུྲབ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལོ་རུྒྱས།

༡༽  གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་ཡུལ།  

དེ་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི ་ཡུའུ་སྤྱིའྱི ་མངའ་སྡའེྱི ་ཁོངས་གཏོགས་སྡ་ེར་ལྡུན་
ནས་མལ་ལེ་དུྲག་གྱི ་ལྷ་ོཕོགས། ལྡྱི་ལྱི ་ལ་འགྲོ་བའྱི་རླངས་འཁོར་གཞུང་ལམ་གྱི ་
ཤར་བརུྒྱད་ཀྱི ་ལྱི ་མན་གྲོང་ཟེར་བར་ཡོད་ཅྱིང་། ས་ཆའྱི་མཐོ་ཚད་ལ་རྒྱ་མཚོའྱི་
ངོས་ནས་ཕྱི་ཊྱི ་ ༣༣༠༠ དང་། ཚ་ཚད་ cm དགུ་བཅུ་ནས་བརྒྱ་ཡྱི ་བར་ཡྱི ན། 

༢༽  ཐྗོག་མའྱི་གནས་ཚུལ། 

ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་ཀ་སུྦག་ཁུལ་དུ་ཨ་མདའོྱི ་ཟོླས་གར་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་ཞྱིག་
སྒྱིག་འཛུགས་བས་ཏ་ེཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པའོྱི་མཛད་རྣམ་ལོ་རུྒྱས་ཕོགས་
བསྒྱིགས་དང་། སླབོ་སནོ་བེད་པར་རུྒྱད་སྨད་མཁན་ཟུར་ངག་དབང་ལེགས་ལྡན་
བསྐ་ོགཞག་གནང་ས་ེསོྦང་བརར་བས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༡ ནས་ ༡༩༦༢ བཅས་
ལ་རྒྱ་གར་ས་ཁུལ་ཆེ་ཁག་ལ་འཁབ་སནོ་ཡོང་དངུལ་བཙལ་འཚོལ་བས། དེ་
རེས་ཁོ་ཚོ་མ་སུ་རྱི ་ཁུལ་དུ་གནས་སྡདོ་བས་ཏ་ེཕུགས་བརྟན་གྱི ་གཞྱིས་ཆགས་བ་
ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་བཙལ་འཚོལ་བས། ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཅན་ངར་བྷ་ནྱིཞེས་
པ་དངེ་སང་གྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཡུལ་གྱི ་ཉ་ེའགྲམ་ད་ེདག་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། ཡུ་
སྤྱིའྱི ་གཞུང་གཉྱིས་ཀར་གཞྱིས་སར་གནང་བའྱི ་རེ་བསྐུལ་ཞུས་ཀང་། སྐབས་
དེར་ས་བདག་ནང་ཁུལ་རོད་རྙོག་ཡོད་སབས་ལག་སོན་མ་བུང་། འོན་ཀང་། 
ཐོག་མར་ཟོླས་གར་སྒྱིག་ཁོངས་སུ་མྱི ་གྲངས་ ༧༠ ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སོྐྱབ་
གསོའྱི་རོགས་སྐུལ་བས་ཏ་ེདནོ་ཐོབ་དང་འབལེ་རེ་ཞྱིག་ར་ཇྱི ་སུྤར་ད་ུགནས་སྡདོ་



443སྡ་ེར་ལྡུན་དང་ཁྱབས་ཁོངས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།

བས། དའེྱི ་རེས་སུ་ཁོང་ཚོའྱི་ནང་དུ་འབོར་བའྱི་གསར་འབོར་བ་རྣམས་བསྡད་
མྱི ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་བཏང་བར་བརྟནེ་དཀའ་ངལ་ཅྱི ་ཆེ་ཞྱིག་བུང་། དེའྱི ་ཕྱིར་
མགོན་པ་ོཚེ་བརྟན་སོགས་ནང་སྱིད་ལ་འབོར་ཏ།ེ རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བསྡད་ཆོག་
པའྱི་རེ་སྐུལ་བས་པ་དང་། སྡ་ེར་ལྡུན་རོྫང་དཔནོ་ལ་རྒྱབ་སོྐྱར་ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་
སོགས་སྤྱི ་མཚུངས་ལྟར་ཕན་ཐོགས་གང་འོང་བས་ཡོད། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་ས་སྦྱིན་སླངོ་དང་སརེ་མཛད་གནང་མཁན་ཨཅརྱ་
བྷ་ེབུྷ་བྷྱི་ལྭ་མཆོག་ལ་སྒརེ་ཁག་གྱིས་དད་འབུལ་བས་པའྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༢༥ 
ཡོད་པའྱི་ཁོངས་ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༢༥ གོ་རའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་གནང་འཕྲསོ་
དག་དོན་འགུྲབ་གླྱིང་དུ་ས་ཨེ་ཀར་ ༡༠༠ ས་བདག་སུྦག་ཐན་ཚོགས་པས་
གསོལ་རས་སྩལ་ཐོབ་བུང་། དེ་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་
ཐོག་མར་ཤྱི ང་ནགས་གཅོད་འབེག་དང་། ཤྱི ང་ར་བཀོག་འདོན་སོགས་མྱི ་
ཤུགས་ལ་བརྟནེ་ནས་འབད་བརོན་བས། རྱིམ་བཞྱིན་ལྷ་བྱིས་དང་། འཚེམ་བཟོ། 
ཤྱི ང་བཟོ། ལྕགས་བཟོ་བཅས་ཀྱི ་ལས་ཀ་གང་མང་བས། སྐབས་དེར་བུ་ཕུྲག 
༤༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པར་སླབོ་སོྦང་བེད་ཡུལ་གྱི ་འཛྱི ན་གྭྲ་བཙུགས། ཁ་ཐྱི ་ཀ་མྱི ་
ཤོན་གྱི ་ལས་ཐབས་ཞན་པའྱི་མྱི ་གྲངས་ ༧༠ ཙམ་ལ་བལ་འཁེལ་གླ་འབབ་ཀྱི ་
རོགས་རམ་གནང་། དེའྱི ་དུས་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་མྱི ་གྲངས་ཁོན་བསྡམོས་ 
༢༥༠ ཡོད་འདུག་པ་དང་། ཡང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་བཙུགས་པ་ནས་ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༦༨ བར་ཆོལ་གསུམ་གྱི ་བདོ་མྱི ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་འཕར་བས་སྐབས་དརེ་མྱི ་
གྲངས་ ༦༠༩ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་འདུག ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡༡ ནང་ Tibetan 
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གཞུང་ལ་སྙན་གསང་ཞུས་ཏེ་ཆོག་མཆན་ཨང་ ༤༧༦ དབེ་སེྐྱལ་བས་འདུག་པ་
དང་། གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་བོད་མྱི ང་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུས་
པས་དནོ་འགུྲབ་གླྱིང་ཞེས་གསོལ་སྩལ་བུང་།



444 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

༣༽  བཟྗོ་རྱིགས་རྣམ་གངས། 

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་འཚོ་བ་ནྱི་གཙོ་བོ་བཟོ་རྱི གས་ལ་བརྟནེ་པ་དང་། དེ་ཡང་
བཟོ་རྱིགས་རྣམ་གྲངས་ནྱི་ཤྱི ང་བཟོ་དང་། ཐུག་པ་བཟོ་བ། འཚེམ་འཁོར་གྱིས་
བཟོས་པའྱི ་གོན་ཆས། བལ་འཁེལ་ལས་རྱི གས། འཚེམ་བཟོ། ཤོག་བཟོ། 
ལྕགས་རྱིགས་བཟོ་བ། ལྷ་བྱིས་སོགས་ཡྱི ན་འདུག་ལ། ཐོན་སེྐྱད་དེ་དག་བཟོ་
བེད་ཀྱི ་འཕུྲལ་ཆས་སོགས་ཀང་གང་ཙམ་ཡོད། 

༤༽  རྗོགས་སྐྱྗོར་བྱུང་བ་ཁག 

ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་ཁ་ངྱི་ཀ་མྱི ་ཤོན་གྱིས་ཁང་པ་བཟོ་བེད་ཀྱི ་སོ་ཕག་འབུམ་ 
༡༨ གནང་བ་དང་། སོ་ཕག་ད་ེདག་གྱིས་གཞྱིས་ཁང་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱག་དགོས་
པའྱི ་རོགས་དངུལ་ལ་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ (SWISS ABROAD) ཀྱིས་
གཞྱིས་ཁྱིམ་བདུན་ཅུ་ཡོད་པ་རེ་ལ་མཐུན་རེྐན་སྒརོ་ ༤,༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་རེ་
དང་། དའེྱི ་རེས་ཁང་ཁྱིམ་ ༣༠ ལ་གོང་བཞྱིན་རོགས་རམ་གནང་འདུག བཟོ་
ཁང་དང་། ཤྱིང་བཟོའྱི་འཕུྲལ་ཆས། ཐུག་འཐག་འཕུྲལ་ཆས། གླགོ་ཁུས་འཕུྲལ་
ཆས། སླབོ་གྭྲའྱི་མཐུན་རེྐན་བཅས་སུད་སྱི ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་ཛ་ཚོགས། ཨན་སྱི ་
སྱི ་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱིས་རོགས་རམ་མཛད་པ་དང་། སླབོ་གྭྲ་ཆུང་བའྱི་ཁང་པ་
གསར་རྒྱག་གྱི ་རོགས་རམ་ཀེ་ན་ཌ་བོད་དོན་ཚོགས་པས་གནང་། ལག་ཤེས་
བཟོ་ཁང་ཁང་མྱི ག་བརྒྱད་ཀྱི ་འགྲོ་སོང་ལ་ཨ་རྱི འྱི ་ཛ་ཚོགས་དང་། ཨན་སྱི ་སྱི ་
གཉྱིས་ཀྱིས་རོགས་རམ་གནང་། སླབོ་གྭྲ་ཆུང་བ་དང་། བཟོ་སླབོ་ཀྱི ་རུྒྱན་གྲོན་
སུད་སྱི ་དང་། ཀེ་ན་ཌ་བོད་དོན་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཏོང་གནང་མཛད། 
བལ་འཁེལ་ལས་ཀྱི ་ལག་ཆ་ཁ་ངྱི་ཀ་མྱི ་ཤོན་གྱིས་གནང་བ་དང་། སྨན་ཆས་
རྣམས་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་། གཞན་ཡང་ཡུ་རོབ་བཙན་བོལ་ཀམ་
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སྤནེ་ཚོགས་པས་སྒརོ་ ༡,༩༣,༩༠༠།༠༠ དང་། ན་ོལེྭ་བཙན་བོལ་ཚོགས་པས་
སྒརོ་ ༡༤,༨༤༩།༠༠ སུད་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སྒརོ་ ༢༥,༥༠༤།༠༠ ཤ་
རན་གྱིས་སྒརོ་ ༡,༧༥༠།༠༠ བཅས་གནང་བས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་
ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ། 

༥༽  སྗོབ་གྲྭའྱི་བྱུང་རྱིམ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་སླབོ་གྭྲ་ཆུང་བ་བཙུགས་པ་དང་། སླབོ་ཕུྲག་སྡདོ་ཁང་བཅས་
གསར་སུྐན་བས། དའེྱི ་རེས་ལག་ཤེས་སོྦང་བརར་ཁང་དང་། ནང་བསན་རྱིག་
གཞུང་སླབོ་གྭྲ་བཅས་ཁག་གསུམ་རྱིམ་འཛུགས་བས་ཏེ། སླབོ་སོྦང་གང་ལེགས་
སོྤད་ཐབས་བས་ཡོད་ལ། སྐབས་དརེ་སླབོ་གྭྲར་དགེ་རན་བཅོ་ལྔ་ཡོད། སླབོ་དསུ་
ནྱི་སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༨ ནས་ཕྱི ་དྲ་ོ ༣ བར་ཡྱི ན། དགེ་རན་རྣམ་པའྱི་ཕགོས་ནྱི་
ཧྱིན་སྒརོ་ ༢༠༠ ནས་ ༩༠༠ བར་གནས་ཚོད་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་སོྤད་ཀྱི ་ཡོད་ལ། 
དགེ་རན་མྱི ་བཞྱིར་ T. S. Society བཟོ་ལས་གཞྱིས་ཆགཊ་ཚོགས་པས་གནང་། 
མྱི ་བརྒྱད་ལ་ (Swiss Aid Tibetan) སུད་སྱིའྱི ་བདོ་དནོ་ཚོགས་པས་གནང་
ཡོད་པ་དང་། མྱི ་གསུམ་ལ་ཚོགས་པ་སྤྱི ་སྒརེ་གྱིས་རོགས་རམ་གནང་ཡོད། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་རླངས་འཁོར་བཟོ་བཅོས་ཀྱིས་མཚོན་ལག་ཤེས་སྣ་
ཚོགས་སླབོ་འགོ་ཐེངས་དང་པ་ོབཙུགས་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡ ནང་
གོང་གསལ་སླབོ་སོྦང་ཐེངས་གཉྱིས་པ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་སླབོ་སོྦང་སྤད་ཡོད་ལ། 
སླབོ་ཡུན་ནྱི་ལོ་གཅྱིག་ཡྱི ན།། །།
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གསུམ་པ། 
གླྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་ལོ་རུྒྱས་སྙྱིང་བསྡུས།

༡༽  ཐྗོག་མའྱི་བྱུང་རྱིམ། 

ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༥༩ ནང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་བསན་སྱིད་དང་བཅས་
པ་གཏོར་བཅོམ་གྱིས་གཞུང་འབངས་གཉྱིས་ཀ་རེ་ཞྱིག་ཕྱི ་ཡུལ་དུ་བཙན་བོལ་
ལ་ཕེབས་དགོས་བུང་བ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་ལྟར་དང་། སྐབས་དེར་གླྱིང་
ཚང་དཔནོ་དམངས་ཀང་ཁ་འཐོར་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ཀང་། དཔནོ་ཡར་གླྱིང་དབང་
རྒྱལ་གྱི ་ལམ་སནོ་འོག་གླྱིང་ཚང་གྱི ་མྱི ་སེར་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་དང་རྒྱལ་བླནོ་བཅས་
རྒྱ་གར་དུ་འབོར་ཐུབ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་རྟནེ་མེད་དཀའ་ངལ་ནང་ལུྷང་ཡོད་
པའྱི་དུས་ཤྱི ག་ལ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་
དོན་འགུྲབ་གླྱིང་དུ་ཞབས་སོར་བསྐྱངས་པའྱི ་དུས་སྐབས་དེར་དཔོན་ཡར་གླྱིང་
དབང་རྒྱལ་ཉྱིད་སྐུ་བཅར་གྱིས་མྱི ་མང་གྱི ་བད་ེསྡུག་སྙན་གསོལ་ཞུས་པས་མགོན་
པོ་མཆོག་གྱིས་བེད་སྒའོྱི ་ཐབས་ལམ་བཀའ་སླབོ་རྱི མ་སྩལ་བུང་བར་མ་ཟད། 
ཐུག་པ་བཟོ་བེད་འཕུྲལ་འཁོར་ཞྱིག་དང་ཕག་དངུལ་ཧྱིན་སྒརོ་ ༡,༡༡༡།༠༠ 
བཅས་གསོལ་རས་ཐོབ་པ་ནད་ཐོག་སྨན་འཁེལ་དུ་གུར་ཅྱིང་། ཁོང་ཚོའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ར་འཛུགས་ཀྱི ་ལས་དནོ་རྣམས་མགོན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཐུགས་བསེྐྱད་བཟང་
པསོ་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་གོམ་པ་མདནུ་སོྐྱད་ཐུབ་པ་བུང་། ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་ར་
འཛུགས་སྐབས་གཞྱིས་མྱི ་གྲངས་ ༡༢༠ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་དབུས་སོྐྱབ་
གསོ་ཚོགས་པས་ས་ཁང་དང་འཐུང་ཆུ་གདན་བཟོ་ཁང་སོགས་ཀྱིས་ཆེད་ཧྱིན་
སྒརོ་ ༡,༠༤,༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་གནང་འབོར་བུང་བ་ལྟར་འཆར་གསལ་ལེགས་
སུྒབ་སྡདོ་ཁང་གྲངས་ ༢༥ དང་། ཡང་ད་ེརེས་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་བརུྒྱད་མ་ཧ་
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ར་ཌ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སྡདོ་ཁང་གྲངས་ ༡༡ ཆེད་ཧྱིན་སྒརོ་ ༦༦,༠༠༠།༠༠ 
ཐམ་པ་གནང་ཞྱིང་སྡདོ་ཁང་གྲངས་ ༣༦ དང་རྱིམ་པས་མྱི ་འབརོ་འཕལེ་རྱིམ་
བཞྱིན་རོགས་མེད་སྒརེ་ངོས་ནས་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་བས་པ་གྲངས་ ༡༢ 
དང་སྡདོ་ཁང་སྒརེ་བདག་མེད་མཁན་གྲངས་གསུམ་བཅས་ད་ཡོད་ཁྱིམ་ཚང་
གྲངས་ ༥༡ ནང་མྱི ་འབརོ་གྲངས་ ༢༦༡ ཡོད། ༡༩༥༩ ལོར་ཐོག་མར་འབས་
ལྗངོས་སུ་འབོར། གཞོན་ན་ུདང་དར་མ་སོགས་ལམ་ལས་སུ་བསོྐྱད། དེ་མྱི ན་
གྱི ་ཕུྲ་གུ་རྣམས་སླབོ་གྭྲར་བསོྐྱད་དེ་ལོ་གྲངས་ཧྲྱིལ་པོ་དུྲག་འབས་ལྗངོས་སུ་ཁ་
འཐོར་གནས་སྡདོ་བ་དགོས་བུང་། ༡༩༦༥ ལོའྱི་མཇུག་ལ་སྡ་ེར་ལྡུན་ས་ཁུལ་རཱ་
ཇྱི ་སུྤར་ལ་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་རྒྱག་བ་རུྒྱའྱི་ནང་ཁུལ་གྲོས་མོལ་བུང་
བ་བཞྱིན་ལོ་དུས་དེའྱི ་ནང་གཞྱིས་ཆགས་གསར་རྒྱག་བེད་སའྱི ་ས་ཆ་རྒྱ་ཁོན་
འབྱིང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དའེྱི་ཐོག་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་བས་རུང་ས་ཆ་བརྟན་པ་ོ
མེད་པ་རེས་སུ་ཤེས་ཚོར་བུང་ས་ེ ༡༩༦༩ ལོར་དནོ་འགུྲབ་གླྱིང་གྱི ་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་
ཅན་དར་བྷ་ནྱི་ཞེས་པའྱི་ས་ཆ་དེའྱི ་ཐོག་གཞྱིས་ཆགས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་དེ་རྒྱག་
འགོ་བཙུགས་ཀང་ས་ཆའྱི ་རྒྱ་ཁོན་དང་མ་འོངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཚེ་
ཕོགས་ཚང་མ་ནས་ཡུལ་མྱི ས་མཐའ་བསྐརོ་ཡོད་པས། ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གཞྱི ་ས་
ཆའྱི ་ཆ་རེྐན་མེད་པའྱི ་དབང་གྱི ས་དེ་ཡང་བློས་བཏང་བ་དགོས་བུང་ནས་ 
༡༩༧༤ ལོར་ད་ལྟའྱི་གླྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་གནས་ཡུལ་གྱི ་ས་གནས་མ་དུྷ་ལྭ་
ལར་གཞྱིས་ཆགས་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་རྒྱག་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་ 
༣༤ སོང་། སྤྱིར་གླྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཐོག་མར་ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་ ༢༥ 
ཡོད་པའྱི ་ཁོངས་ནས་དཔལ་ངོར་ཨེ་ལྭམ་ཆོས་ལྡན་གྱིས་གདན་ས་གསར་
བཞེངས་ཆེད་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༥ རྱིན་མེད་དང་། རྙྱིང་མའྱི་སུྒབ་ཁང་གསར་
རྒྱག་ཆེད་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༣ རྱིན་མེད་ཕུལ། རྫ་སྨནོ་རྒྱལ་གཡུང་དུྲང་གླྱིང་གྱི ་
དགོན་པ་གསར་བཞེངས་ཆེད་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༥ དང་། སོ་ནམ་འདབེས་ལས་
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ཆེད་ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་ ༡༠ བཅས་ཡོད། བླ་བང་ཁག་དང་ངོར་པ་ཆོས་སྒར་
བཅས་སུ་བསྡམོས་བླ་གྭྲ་དང་མཁན་པ་ོབཅས་གྲངས་ ༣༠༠ བརེ་ཆེན་བཤད་
སུྒབ་གླྱིང་སུྒབ་ཁང་དུ་བླ་གྭྲ ༤ རྫ་སྨནོ་རྒྱལ་གཡུང་དུྲང་གླྱིང་དགོན་པར་བླ་གྭྲ་ 
༡༧ རྙྱིང་མའྱི་སུྒབ་ཁང་ནང་བླ་གྭྲ་གྲངས་ ༡༧ བཀའ་བརུྒྱད་དཔལ་སུྤངས་ཀུན་
ཁབ་ཆོས་གླྱིང་ནང་བླ་གྭྲ་གྲངས་ ༧ ངོར་དགོན་སྔགས་ཀྱི ་བཤད་གྭྲ་གསར་
བཞེངས་ནང་བླ་གྭྲ་མཁན་པ་ོབཅས་གྲངས་ ༥༧ ཡོད་པ་ཁོན་ཡོངས་ས་གནས་
འདྱིར་བོད་རྱི གས་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི ་རྱི ་རུྒྱད་ཀྱི ་སླབོ་གཉརེ་བ་བཅས་བསྡམོས་
སེར་སྐྱ་གྲངས་ ༦༦༣ གནས་ཡོད། ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་ཆེད་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ 
༡༠ ལས་མེད་སབས་ད་ེསྔནོ་དཔལ་ངོར་ཨེ་ལྭམ་ཆོས་ལྡན་གྭྲ་ཚང་གྱིས་ལོ་ངོ་ཉྱི་
ཤུ་ལྷག་རྱིང་ས་ཆ་དའེྱི་ཐོག་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་གནང་ས་ེཕན་ཐོགས་མྱི ་དམན་
པ་བུང་ཡོད། ད་ཆ་ཚོགས་པ་རང་ངོས་ནས་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཀྱི ་ལས་གཞྱི ་
འགོ་འཛུགས་བེད་བཞྱིན་ཡོད། མང་ཚོགས་ཀ་ྱིའཚོ་བའྱི་གནས་སངས་དང་འཚོ་
བ་ཁུངས་སེྐྱལ་སངས་གཙོ་བོ་བཟོ་ཚོང་ཁོ་ན་ཡྱི ན། ཚོང་ལས་དང་གདན་ཚོང་
གནང་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་རེ་ཟུང་ཡོད། ཁང་ས་དང་ཞྱིང་ས་གཉྱིས་ཐད་ཡུལ་མྱི ་
དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྱི གས་བུང་མོང་མེད་པར་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་གང་
ལེགས་ཡོད། གོང་བཀོད་དགོན་སྡ་ེཁག་གྱི ་ནང་བདོ་རྱིགས་གྲངས་ ༡༢༣ དང་
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རུྒྱད་ཀྱི ་གྭྲ་བཙུན་གྲངས་ ༢༧༩ བཅས་བཞུགས་གནང་མཛད་
ཡོད་ལ། འདྱིར་སེར་སྐྱ་ཕ་ོམོ་ཡོངས་ཀྱི ་ཆེད་ད་ུའཕྲདོ་བསནེ་གྱི ་ཕོགས་ནས་སྨན་
ཁང་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་དང་དརེ་སྨན་སོྤད་པ་གཅྱིག་བཅས་ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་གསོལ་
ཕོགས་བཅས་རང་གཞུང་འཕྲོད་བསནེ་ལྷན་ཁང་གྱིས་མུ་མཐུད་གནང་བཞྱིན་
ཡོད། 

༢༽  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་གྱི་བྱུང་རྱིམ། 
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ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་བུང་རྱིམ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་གནས་སངས་ནྱི་གཞྱིས་
ཆགས་གཞན་དང་ཅུང་ཟད་མྱི ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཏུ་གནས་ཡོད། གླྱིང་ཚང་རྒྱལ་
བཙུན་སས་དང་སས་མོ་རྒྱལ་བློན་དང་སྡེ་འབངས་ཉུང་ཤས་བཅས་རྒྱ་གར་
བཙན་བོལ་དུ་ཕབེས་ཐུབ་པ་བུང་བས། ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུཊ་
སྐབས་རྒྱལ་བླནོ་ཡར་གླྱིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛྱི ན་
གྱིས་མཚན་བཞེས་གནང་ས་ེ ༡༩༧༢ བར་ཐུགས་འགན་བཞེས། དའེྱི་རེས་གླྱིང་
སས་སྐུ་སེྐྱས་འཇྱིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་ ༡༩༨༢ བར་ཚོགས་པའྱི་ཐུགས་འགན་
བཞེས་གནང་མཛད། དེའྱི ་རེས་ཡར་གླྱིང་དབང་རྒྱལ་གྱི ་སས་ཆེ་བ་ནོར་བུ་ཚེ་
རྱི ང་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་ཐུགས་འགན་ ༡༩༨༦ བར་བཞེས་གནང་
མཛད། དེའྱི ་རེས་གླྱིང་སས་ཆུང་བ་བཤད་སུྒབ་བསན་འཕེལ་གྱིས་ཚོགས་པའྱི་
འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཤྱི ང་། བར་སྐབས་ཤྱི ག་ནས་ཁོང་འབུག་
ལ་ཕེབས་དགོས་བུང་རྱི ང་ཁོང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་བར་གླྱིང་བསོད་དགའ་ཡྱི ས་གཞྱིས་
ཆགས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་ཐུགས་འགན་ཡོངས་རོྫགས་བཞེས་གནང་མཛད། 
༡༩༩༣ ལོའྱི་མཇུག་ལ་སས་ཆུང་བ་ཚེ་ལས་འདས། དའེྱི ་རེས་གླྱིང་ཚང་བཙུན་
མོ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སོྒན་གྱིས་ཚོགས་པའྱི ་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ཐུགས་འགན་བཞེས་
གནང་མཛད། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་
གླྱིང་ཚང་སས་མོ་རྱིག་འཛྱི ན་དབང་མོས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ཐུགས་འགན་
མུ་མཐུད་ད་ེགནང་ཡོད། 

༣༽  ྋགྗོང་ས་མཆྗོག་དང་གནད་ཡྗོད་མྱི་སྣའྱི་གཟྱིགས་བསྐྗོར།  

༧གོང་ས་མཆོག་གླྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༨ དང་།  གཞན་ཡང་ 
༡༩༩༦ དང་ ༢༠༠༢ བཅས་ལ་ཆྱི བས་བསུྒར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས་ཡོད། ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་༧གོང་ས་མཆོག་བརེ་ཆེན་བཤད་སུྒབ་གླྱིང་སུྒབ་ཁང་དུ་ཉྱིན་
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ཞག་དུྲག་རྱིང་བཞུགས་གནང་མཛད་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་བདོ་གཞུང་གྱི ་མྱི ་སྣ་
ཆེ་ཁག་བཀའ་ཁྱི ་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག བཀའ་ཁྱི ་མཁས་
དབང་ཟམ་གདོང་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག བཀའ་ཟུར་པད་མ་ཆོས་འབོར། བཀའ་
ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས། བཀའ་ཟུར་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ། བཀའ་ཟུར་བླ་ོབཟང་སྙན་
གྲགས། སྤྱི ་འཐུས་ལས་ཐོག་དང་སྤྱི ་ཟུར། ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི ་དུྲང་ཆེ་ཆུང་གྱི ་
གཙོས་པའྱི་སྱིད་ཞུའྱི་ལས་བེད་དང་མྱི ་སྣ་ཆེ་ཁག་བཅས་འཚམས་གཟྱིགས་དང་
གལ་ཆེའྱི ་ལས་དོན་ཆེད་ཐེངས་མང་ཕེབས་གནང་མཛད་ཡོད་མོད། ལོ་དུས་
སོགས་ཁ་གསལ་མེད་པས་འོལ་ཚོད་བས་ཏེ་འདྱིར་བཀོད་མེད། 

༤༽  བཟྗོ་གྲྭའྱི་སྐྗོར།

ད་ེསྔནོ་གཞྱིས་ལས་ཁོངས་སུ་རུམ་གདན་བཟ་ོགྭྲ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཡོད་རུང་། ༡༩༩༠ 
ནང་བར་བུང་སོང་རྱིས་ཁ་ཞྱིབ་བཀོད་བས་རེས་ཁེ་འབབ་མེད་པ་གོང་གུན་ཕགོ་
གྱི ་ཡོད་པས་བཟོ་གྭྲ་སྒ་ོརྒྱག་དགོས་བུང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གླྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་
ནང་སྡདོ་གནས་རང་བདག་ཁང་པ་མེད་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་གསུམ་ཡོད་པ་རང་
གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུ་འཆར་ཡོད་པས་རང་གཞུང་གྱིས་ངོས་
ལེན་གནང་ཚེ་ཁྱིམ་ཚང་གསུམ་གྱི ་སྡདོ་གནས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་གཙང་སེལ་བེད་
ཐུབ་པ་འདུག གླྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་དགོན་སྡ་ེཁག་ཕུད་པའྱི་ས་གནས་
སུ་ཆུ་སྒང་རུྒྱན་ལས་མ་གཏོགས་གཞན་གཞུང་འབེལ་ཡྱི ན་མྱི ན་གྱི ་ཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་གང་ཡང་མྱི ་འདུག

༥༽  སྗོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས། 

གཞྱིས་ཁོངས་སུ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཐོག་མར་ཚོགས་པ་རང་ངོས་ནས་
གསར་འཛུགས་བས་པ་ཡྱི ན། འཛྱི ན་སོྐྱང་གྱི ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྱི ང་ཡེ་ཤུ་
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ཚོགས་པ་ཞྱིག་ནས་ལོ་མང་གཟྱིགས་སོྐྱང་གནང་ཞྱིང་། མཐར་སླབོ་གྭྲ་ད་ེཡེ་ཤུ་
ཚོགས་པར་རྱིས་སོྤད་གནང་ན་ཚོགས་པ་དསེ་འཛྱི ན་སོྐྱང་དང་ཡར་རྒྱས་ཚགས་
ཚུད་གཏངོ་རུྒྱ་ཡྱི ན་ལ། ད་ེམྱི ན་དབང་ཚད་འདྲ་མཉམ་ཐོག་སླབོ་གྭྲ་འཛྱི ན་སོྐྱང་
གནང་གྱི ་ཡྱི ན་ཞེས་གསུངས་པར་བརྟནེ། གཞྱིས་མྱི ་ཚོས་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ཡེ་
ཤུ་ཚོགས་པར་སོྤད་རུྒྱ་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད། བོད་ཡྱི ག་སླབོ་དགེ་ལ་གསོལ་
ཕོགས་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ནས་མུ་མཐུད་གནང་གྱི ་ཡོད་ལ། གཞྱིས་ཁོངས་
གནས་སྡདོ་རང་རེའྱི་བདོ་རྱིགས་གཞོན་ན་ུགྲངས་ ༢༥ ཙམ་མཐོ་སླབོ་ཏུ་བསོྐྱད་
ཐུབ་བུང་ཡོད།། །། 

བཞྱི ་པ། 
ཚེ་རྱིང་དནོ་ལྡན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལོ་རུྒྱས་སྙྱིང་བསྡུས། 

གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་གར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ནང་ནས་ཆེས་ཕྱི ་མ་ཡྱི ན། ཐོག་
མར་ཨ་རྱིའྱི་སྦྱིན་བདག་སྒརེ་པ་ཞྱིག་གྱིས་མཐུན་རེྐན་སྦར་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན། ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་དང་། ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་བཅས་ཀྱིས་རྱིས་ལེན་གནང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་བཟུང་མྱི ་མང་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་གནས་སྤ་ོའགོ་བཙུགས་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༥།༣།༢༩ ཉྱིན་
གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་དབུ་འབེད་བས་པ་དང་། ཉྱིན་དེར་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་
སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུ་འབེད་གནང་། སྐུ་མགྲོན་ལ་ས་སྐྱ་
ྋསྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་སྦྱིན་བདག ས་གནས་བླནོ་ཆེན་བཅས་
ཕབེས་གནང་བུང་ཡོད།
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 གཞན་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཕེབས་པའྱི ་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་ནྱི་
ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་དབུ་འབེད་ཀྱི ་ཉྱིན་མོར་ཕེབས་པའྱི་
མགྲོན་པ་ོདག་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨།༩།༢༠ ཉྱིན་ཆེད་དུ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་
གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་མཁན་གྱི ་ཨ་རྱིའྱི་དནོ་གཅོད་པ་བཅས་ཡྱི ན། 

 ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་ཁོན་ལ་བྷྱི་སྒར་ ༧༥ ཡོད་ཚོད་དང་། ད་
ཆ་བྷྱི་སྒར་ ༤༢ ཙམ་ཞྱིག་ལས་གསལ་པོ་མྱི ་འདུག འདྱི་གའྱི་ས་ཆའྱི་དྲ་ོགྲང་
སོགས་ནྱི་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དང་ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡོད། 
གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཐོག་མའྱི་མྱི ་གྲངས་ ༧༤༥ ཡོད་ལ། ད་ལྟའྱི ་མྱི ་གྲངས་ 
༧༥༠ ལྷག་ཡོད། ད་ེདག་ལས་རཱ་ཇྱི ་སུྤར་བུད་མེད་བཟོ་གྭྲའྱི་ནང་གནས་སྡདོ་བེད་
པའྱི་མྱི ་གྲངས་ ༡༨༤ དང་། གཞྱིས་ཆགས་ནང་གནས་སྡདོ་བེད་པའྱི་མྱི ་གྲངས་ 
༤༦༠ བཅས་ཡོད་ལ། ཡང་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་མྱི ་གྲངས་ ༢༩ ལྷག་ཡོད་འདུག

 གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གདན་འཐག་བཟོ་གྭྲར་འགྲོ་ཡྱི ་ཡོད་
པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་དུས་བསུན་གྱིས་དགུན་ཚོང་སོགས་ལ་འགྲོ་ཡྱི ་ཡོད་པ་
བཅས་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་ནྱི་འགྲྱིག་ཙམ་དུ་ཡོད་མོད། སྨན་ཁང་གྱི ་མཐུན་
རེྐན་མེད་པས་བགྲེས་པོ་གཅོང་ནད་ཅན་སྨན་ཁང་ལ་བསནེ་པར་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀྱིན་ཡོད་འདུག། །།
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ལྔ་པ། 
སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ཁབ་ཁོངས་སུ་             

ཡོད་པའྱི་དགོན་སྡ་ེཁག

སྤྱིར་སྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་ཀྱི ་དགོན་པ་རེ་འགའྱི ་ལོ་རུྒྱས་ནྱི ་ས་གནས་གཞྱིས་
ཆགས་སོ་སོའྱི ་ལོ་རུྒྱས་སུ་ཐོན་ཡོད་མོད། ས་གནས་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་པའྱི ་
རྱི གས་ཀྱི ་བུང་རྱི མ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་མ་རག་པས་སྡ་ེལྡུན་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི ་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་གྱི ་ལོ་རུྒྱས་ལག་ཏུ་སོན་པ་དག་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བཀོད་ཡོད་ལ། འདྱི་ནྱི་
གཟྱིགས་པ་པ་ོདག་གྱིས་གཟྱིགས་བད་ེབའྱི་ཆེད་ཀང་ཡྱི ན། 
༡།  ས་སྐྱ་མཐོ་སླབོ། 
 ཆོས་རུྒྱད། ས་སྐྱ། གྭྲ་གྲངས། ༡༢༥ 
༢།  འབྱི་གུང་བང་ཆུབ་གླྱིང་།
 ཆོས་རུྒྱད། བཀའ་བརུྒྱད།
 གྭྲ་གྲངས། ༡༣༡ ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི ་ཡོང་ཁུངས་ནྱི་སོག་པ་ོ ༡༦ 

ལ་དྭགས་ ༥༥ བལ་པ་ོ ༤༡། 
༣།  འབྱི་གུང་བཤད་གྭྲ།
 ཆོས་རུྒྱད། བཀའ་རུྒྱད། 
 གྭྲ་གྲངས ༨༨ ལས་ལ་དྭགས་ ༥༡ སོག་པ་ོ ༦ འབུག་པ་ ༢ བལ་

བ་ོ ༡༢
༤།  འབྱི་གུང་བཙུན་དགོན།
 ཆོས་རུྒྱད། བཀའ་བརུྒྱད།
 བཙུན་གྲངས། ༧༤ ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི ་ཡོང་ཁུངས་ནྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་
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རྱི ་རུྒྱད་ ༢༤ འབུག་པ་ ༡ རྒྱ་གར་བ་ ༡ 
༥།  རྙྱིང་མ་བསམ་གཏན་རེ་བཙུན་དགོན། 
 ཆོས་རུྒྱད། རྙྱིང་མ།
 བཙུན་གྲངས། ༤༦ ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེལས་ཧྱི་མ་ལ་ཡཱ་རྱི ་རུྒྱད་ནས་ ༤༠ 

ཡོད།
༦།  གླྱིང་ཚང་ངོར་བླ་གྭྲ་དང་ཆོས་སྒར། 
 ཆོས་རུྒྱད། ས་སྐྱ།  
 གྭྲ་གྲངས། ༣༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལས་བདོ་རྱིགས་གྲངས་ ༡༢༣ 

ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི ་རུྒྱད་ ༢༧༩
༧།  རྫ་སྨནོ་རྒྱལ་གཡུང་དུྲང་གླྱིང་དགོན།
 ཆོས་རུྒྱད། བནོ་པ།ོ 
 གྭྲ་གྲངས། ༡༧ ཡོད། 
༨།  རྙྱིང་མའྱི་སུྒབ་ཁང་།
 ཆོས་རུྒྱད། རྙྱིང་མ། གྭྲ་གྲངས་ ༡༧ ཡོད། 
༩།  བཀའ་བརུྒྱད་དཔལ་སུྤངས་ཀུན་ཁབ་གླྱིང་།
 ཆོས་རུྒྱད། བཀའ་བརུྒྱད། 
 གྭྲ་གྲངས་ ༧ ཡོད། 
༡༠།  ངོར་དགོན་སྔགས་ཀྱི་བཤད་གྭྲ། 
 ཆོས་རུྒྱད། ས་སྐྱ།
 གྭྲ་གྲངས་ ༥༧ ཡོད།
༡༡།  ལྷ་ོབག་ཐེག་ཕྱི་དགོན།
 ཆོས་རུྒྱད། དགེ་ལུགས།
 གྭྲ་གྲངས་ ༨ ཡོད།
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༡༢།  ལྷ་ོབག་དགའ་ལྡན་དནོ་གཉྱིས་གླྱིང་།
 ཆོས་རུྒྱད། དགེ་ལུགས།
 དགོན་པ་འདྱི་དགེ་སླངོ་ཡེ་ཤེས་དནོ་ཡོད་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༠།༧།༡ ཉྱིན་

གསར་བཞེངས་ མཛད་ཅྱིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ྋསྤྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་
སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུ་འབེད་རབ་གནས་གནང་།

 ད་ལྟའྱི་ཆར་དགེ་འདནུ་པ་ཞལ་གྲངས་ ༢༣ ཡོད་འདགུ 
༡༣།  དཔལ་བད་ེཆེན་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་།
 ཆོས་རུྒྱད། བཀའ་བརུྒྱད།
 དགོན་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་སྐྱབས་རེ་སྒ་བཤད་སུྒབ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་

མ་མཆོག་གྱིས་བསན་འགྲའོྱི་དནོ་ད་ུདགོན་པ་ཕག་བཏབ། འདྱི་རུ་བདོ་
རྱིགས་དགེ་འདནུ་པ་གྲངས་ ༡༥ དང་། ཁུ་ན་ུབ་ ༣༧ ལ་དྭགས་པ་ 
༡ མོན་པ་ ༡༥ མྱི ་རྱིགས་གཞན་ ༧ དང་། བཙུན་མ་བདོ་རྱིགས་
ཞལ་གྲངས་ ༥ ཁུ་ན་ུབ་ ༡༢ མྱི ་རྱིགས་གཞན་ ༡ བཅས་གྭྲ་བཙུན་
ཁོན་བསྡམོས་གྲངས་ ༩༣ ཡོད།

༡༤།  འགོ་མྱི ན་ཨོ་རྒྱན་སྨྱིན་གྲལོ་གླྱིང་།
 ཆོས་རུྒྱད། སྔ་འགུར་རྙྱིང་མ་ཆོས་རྒྱལ་གཏརེ་བདག་གླྱིང་བའྱི་ཆོས་

བརུྒྱད།
 དགོན་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༥།༡།༦ ཉྱིན་ྋསྐྱབས་རེ་རོྫང་ནང་རྱིན་

པ་ོཆེ་དང་། མཁོ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་ཟུང་ནས་བསན་འགྲའོྱི་དནོ་ད་ུབཞེངས།
  ད་ལྟ་བདོ་རྱིགས་དགེ་འདནུ་པ་གྲངས་ ༡༧༦ དང་། འབས་

ལྗངོས་པ་ ༣༩ ད་ེབཞྱིན་ཁུ་ན་ུབ་ ༡༩ པྱི་ཏྱི་བ་ ༡༣ ལ་དྭགས་ ༤ 
མོན་པ་ ༡༤ འབུག་པ་ ༩༠ བལ་བ་ོ ༡༢༧ དང་། བཙུན་མ་བདོ་
རྱིགས་ ༦ འབས་ལྗངོས་པ་ ༢ ཁུ་ན་ུབ་ ༥ འབུག་པ་ ༡༧ བལ་པ་ོ 
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༡༤ བཅས་ཁོན་བསྡམོས་དགེ་བཙུན་ ༥༢༠ ལྷག་་ཡོད།
༡༥།  དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་། 
 ཆོས་རུྒྱད། སྔ་འགུར་རྙྱིང་མ།
 དགོན་པ་འདྱི་ནྱི་བཙུན་པ་དཀོན་མཆོག་བསན་འཛྱི ན་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༠ 

ལོར་གསར་ད་ུབཞེངས་ཤྱིང་། ད་ལྟ་ྋསྐྱབས་རེ་པདྨ་ནརོ་བུ་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གྱིས་འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་གྱི ་ཡོད། 

 ད་ལྟའྱི་དསུ་སུ་དགོན་པ་འདྱིར་དགེ་འདནུ་པ་ཞལ་གྲངས་ ༡༥ ཡོད།
༡༦།  དཔལ་ལྡན་བཀ་ཤྱིས་འཁྱིལ།
 ཆོས་རུྒྱད། དགེ་ལུགས།
 དགོན་པ་འདྱི་ཉྱིད་ ༡༩༧༠ ལོར་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཁུ་ཚུལ་ཁྱིམས་མཆོག་

དང་། ཨ་ལཌ་ཕག་མཛོད་མཁན་པ།ོ དསུ་འཁོར་བ་རྱིས་དཔནོ་ཨ་ཁུ་
བླ་ོགྲསོ། དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ འདོ་ཟརེ། བསོ་གྲཌ་འཇྱིཌ་མེད་
བཅས་ཐུན་མོང་ནས་འགན་གཙོ་བས་ཏ་ེཨ་མད་ོབཀ་ཤྱིས་འཁྱིལ་དགོན་
པ་འདྱི་ཉྱིད་གསར་ད་ུབཞེངས། ༡༩༩༥ ནས་འབས་སུྤངས་སྒ་ོམང་གྭྲ་
ཚང་གྱིས་འཆད་ཉན་གྱི་དགེ་རན་མངཊ་གཏངོ་གནང་བཞྱིན།

 ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་རྱིགས་དགེ་འདནུ་པ་གྲངས་ ༣༥ དང་། རྒྱ་གར་བ་ 
༢ ཁུ་ན་ུབ་ ༣ ལ་དྭགས་པ་ ༢ མོན་པ་ ༤༥ བལ་བ་ོབ་ ༣ བཅས་
ཁོན་ ༩༠ ལྷག་ཡོད། 

༡༧།  བརེ་ཆེན་བསན་པའྱི་དགའ་ཚལ་བཤད་སུྒབ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་།  
 ཆོས་རུྒྱད། ས་སྐྱ།
 དགོན་པ་འདྱི་ཕག་བཏབ་པ་པ་ོདཔལ་ས་སྐྱའྱི་ཡོངས་རོྫགས་བསན་པའྱི་

མངའ་བདག་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋགོང་མ་ཁྱི་འཛྱི ན་ཞེ་གཅྱིག་ ༤༡ པ་ཆེན་
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པ་ོམཆོག་ཉྱིད་ཡྱི ན། ད་ལྟ་དགེ་འདནུ་པ་ཞལ་གྲངས་ ༢༩༧ ཡོད།
༡༨།  ས་སྐྱ་བཙུན་དགོན།
 ཆོས་རུྒྱད། ས་སྐྱ། བཙུན་དགོན་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་དཔལ་

ས་སྐྱའྱི་ཁྱི་འཛྱི ན་སོྒལ་མ་ཕ་ོབང་ཆེན་པ་ོྋསྐྱབས་མགོན་ངག་དབང་ཀུན་
དགའ་འཕྲྱིན་ལས་མཆོག་གྱིས་གསར་བཞེངས་མཛད། ད་ལྟའྱི་དསུ་སུ་
བཙུན་མ་གྲངས། ༢༠༥ ཙམ་ཡོད། ད་ེལས་བདོ་རྱིགས་ ༡༢༥ དང་། 
རྒྱ་གར་བ་ ༦ པྱི་ཏྱི་ ༡༡ ལ་དྭགས་ ༩ འབུག་པ་ ༣ མ་ལཱེ་ཤྱི ་ཡཱ་ ༡ 
བལ་བ་ོབ་ ༥༡ བཅས་ཡོད།

༡༩།  ངོར་དཔལ་ཨེ་ལྭམ་ཆོས་ལྡན།
 ཆོས་རུྒྱད། ས་སྐྱ། 
 དགོན་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་ཁང་གསར་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་། ཐང་

རེ་མཁན་རྱིན་པ་ོཆེ། ཀུླ་ལྡྱིང་མཁན་རྱིན་པ་ོཆེ་གསུམ་གྱིས་གསར་
བཞེངས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་རྱིགས་དགེ་འདནུ་པ་
གྲངས་ ༦༩ དང་། པྱི་ཏྱི་བ་ ༡༩ ལ་དྭགས་པ་ ༨ མོན་པ་ ༧༥ 
སོག་པ་ོ ༤ འབུག་པ་ ༧༣ བལ་བ་ོ ༢ དང་། བདོ་རྱིགས་བཙུན་མ་
གཅྱིག་བཅས་འཚོ་བཞུགས་གནང་ཡོད།། 
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དུྲག་པ། 
སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ཁབ་ཁོངས་སུ་

ཡོད་པའྱི་སླབོ་གྭྲ་ཁག

ཨང་། སླབོ་གྭྲ། སླབོ་ཕུྲག་གྲངས།
༡། མ་སུ་རྱི ་གཏན་སླབོ། ༧༣༦
༢། མ་སུ་རྱི ་བདོ་ཁྱིམ། ༡༣༥༠
༣། རཱ་ཇྱི ་སུྤར་བངོ་ཁྱིམ། ༥༥༦
༤། བད་ེསྐྱྱིད་གླྱིང་སམ་བྷ་ོཊ་ཉྱིན་སླབོ། ༢༥༩
༥། མངོན་དགའ་དམྱིགས་བསལ་སླབོ་གྭྲར་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༤༩
 བཅས་ཡོད་པ་ལས་བད་ེསྐྱྱིད་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁོངས་
 ནས་མཐོ་སླབོ་ཐོན་མཁན་གྲངས་ ༡༢༣
 བཅས་ཡོད་འདགུ །

བདུན་པ། 
སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ཁབ་ཁོངས་སུ་

ཡོད་པའྱི་རས་གསོ་ཁང་།

༡།  རཱཇ་པུར་སངེ་དུ་ཡོད་པའྱི་རས་གསོ་ཁང་ལ་རས་འཁོཊ་གྲངས་ ༤༣ ཡོད།

༢།  རཱཇ་པུར་ཤོད་ཀྱི ་རས་གསོ་ཁང་དུ་རས་འཁོགས་གྲངས་ ༥༧ ཡོད།།
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རཱ་ཇྱི ་སུྤར་བདོ་ཀྱི ་བུད་མེད་མཉམ་ལས་བཟོ་གྭྲ། 

༡།  བཟོ་གྭྲའྱི་འགོ་འཛུགས་དང་བུང་རྱིམ། 

 ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༤ ཙམ་ནས་བོད་ཀྱི ་བུད་མེད་ཚོགས་པས་ར་སུྤར་རྒྱལ་
རུྒྱད་ཀྱི ་སས་འདས་པའོྱི་ནཱ་བྷ་ཁང་པ་ཨང་ ༢༡༠ ཞེས་པའྱི་ཁང་བདག་
རྒྱལ་མོ་རཇ་མ་ཏ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི ་སྡདོ་ཁང་གཡར་པོ་བས། 
ད་ེསྔནོ་ཁང་སངོ་ལུས་པ་ད་ེམུར་ལུས་ན་དགེ་མཚན་མེད་པར་མངོན་ཏ་ེ
སྐབས་དེའྱི ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་རྣམ་པས་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ལྟར། རང་རྱི གས་བུད་མེད་
མཉམ་དུ་གང་ཙམ་འདུས་པའྱི ་བཟོ་གྭྲ་ཞྱི ག་ཆེད་འཛུགས་གནང་རུྒྱ། 
གཏན་ཁེལ་བས་ནས་སྡ་ེར་ལྡུན་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༡༧ ཙམ་བསྡུས་
ཏ་ེཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་རཱ་ཇྱི ་སུྤར་བུད་མེད་མཉམ་ལས་
བཟོ་གྭྲ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་བས་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཁྱིམས་དནོ་ལྟར་དབེ་སེྐྱལ་བས་པ་ཡྱི ན། 

  དེ་ཡང་ྋསྐྱབས་རེ་ཏྲ་ེཧོར་བཀའ་འགུར་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གདན་ཞུས་
ཀྱིས་བཟོ་གྭྲར་རབ་གནས་དང་ཐུགས་སྨནོ་སྐྱབས་འཇུག་གནང་། དའེྱི ་
སྐབས་བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི ་རུྒྱན་ལས་ཕྲེང་རྱི ང་ལྷ་སྐུ ་མཆོག་དང་། 
ནརོ་ཡོན་བད་ེདབང་། ཕུན་ཚོགས་སོྒལ་མ། ཟླ་སོྒན་བཅས་ཀྱིས་གཙོ་
འགན་འོག་རུྒྱན་ལས་གཞན་རྣམས་ནས་བཟོ་གྭྲའྱི ་ཐུགས་འགན་བཞེས་
ཏེ༑ བཟོ་གྭྲའྱི་བསང་ཁུག་དང་། བདོ་ལྷམ། བལ་བཀལ་ཏེ་བལ་གོས་
སདོ་ཐུང་སོགས་བསླས་པའྱི ་ཐོན་སེྐྱད་ཚོང་སུྒར་བས། དེ་ནས་རྱི མ་
བཞྱིན་བཟོ་གྭྲའྱི ་ལས་མྱི འྱི ་གྲངས་འབོར་མང་དུ་སོང་སབས། ཕྱི ་ལོ་ 
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༡༩༦༥ ལོའྱི་དཀྱིལ་ཙམ་དུ་ཨ་རྱི ་ཛ་དྲག་ཚོགས་པ་ཞེས་པའྱི་ཚོགས་པ་
ཞྱི ག་ལ་རོགས་རམ་ཡོང་བའྱི ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པས་ལོ་གཅྱིག་རྱི ང་
རོགས་རམ་གནང་རུྒྱའྱི ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཀང་། བ་བ་དེ་ལམ་ལྷངོ་མ་
བུང་བར་ལོ་གཅྱིག་མ་སོང་གོང་རོགས་རམ་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་མ་
ཟད། འཕུྲལ་ཆས་ཆ་ཚང་ཡང་མཉམ་འཁེར་བས་པས་བཟོ་གྭྲའྱི་དཀའ་
ངལ་སྐརོ་རང་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་བུང་། རང་གཞུང་གྱིས་ལྡྱི་
ལྱི ་དནོ་གཅོད་བརུྒྱད་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབདོ་སྐུལ་གནང་འབས་རྒྱ་
གར་དབུས་རོགས་སོྐྱར་ཚོགས་པས་ (Central Relief Committee) 
ལས་མྱི ་ཡོངས་ལ་སྔ་ཕྱི ་བར་གསུམ་གོས་སྨན་སོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་རྒྱ་
ཆེ་གནང་སོན་བུང་། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོའྱི་ནང་རང་གཞུང་གྱིས་གཞུང་
ཞབས་པ་ཕ་ལྷ་མདའ་ཟུར་ར་ོརེ་དབང་འདུས་མཆོག་ར་སུྤར་བཟོ་གྭྲའྱི ་
བཟོ་འགོར་བསྐ་ོགཞག་གནང་། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་རུམ་བཟོའྱི་སོྦང་བརར་
ཆེད་ཨམ་རྱིཊ་སར་མྱི ་གྲངས་ ༡༠ གཏངོ་རུྒྱའྱི་དནོ་སྨྱིན་སོན་པ་ལྟར་
གནང་། ད་ེསྐབས་ར་སུྤར་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་ར་ས་མཉམ་ལས་སུ་ཟླ་བསྒྱིལ་མྱི ་
དགོས་པའྱི ་སྐརོ་རང་གཞུང་ལ་ྋསྙན་སེང་ཞུས་པར་རང་གཞུང་གྱིས་
ཀང་ད་ེདནོ་ཆོག་འཐུས་བཀའ་སླབོ་གནང་རེས་བཟོ་གྭྲའྱི་ལས་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་གྲོས་བསྡུར་བས་ཏེ། ཕྲངེ་རྱི ང་ལྷ་སྐུ་དང་། ས་སྐྱ་རེ་བཙུན་འཆྱི ་
མེད་ལགས། ནོར་ཡོན་བདེ་དབང་ལགས་གསུམ་ལ་བཟོ་གྭྲའྱི ་དབུ་
འཛྱི ན་གནང་སོྐྱང་ཡོང་བའྱི ་རེ་སྐུལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པ་ལྟར་ཞལ་
བཞེས་ཐོབ། རྒྱ་གར་གྱི ་སྱིད་བླནོ་ན་ེཧ་རུ་མཆོག་གྱི ་སྱིང་མོ་མྱི ་ཋྱི ་ཇེཡ་
ལག་ཤ་མྱི ་མཆོག་བཟོ་གྭྲའྱི ་སླབོ་སནོ་པར་རེ་འདུན་ཞུས་པ་ལྟར་ཐུགས་
འཁུར་བཞེས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོ་ཙམ་ནས་ཕྲངེ་རྱིང་ལྷ་སྐུ་མཆོག་གྱིས་
ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞེས་འོག་འགོ་ལས་ཚང་མས་འབད་བརོན་བས་
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འབས་སུ་བཟོ་གྭྲ་རང་སྐྱ་འཕེར་བ་བུང་བ་དང་། དེའྱི ་རེས་ནོར་ཡོན་
བདེ་དབང་ལགས་གཟུགས་གཞྱི ་མྱི ་བདེ་བའྱི ་དབང་གྱིས་དགོངས་པ་
ཞུས་ཚབ་ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོ་ཙམ་ནས་ལྷ་སྐུ་ཕྲངེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་འཇྱིཊ་
མེད་ཆོས་དར་ལགས་བཟོ་འགོར་བསྐ་ོབཞག་གྱིས་འཛྱི ན་སོྐྱང་གནང་ས།ེ 
ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོའྱི་ནང་མ་སུ་རྱི འྱི ་རྱི ་མཚམས་རཱ་ཇྱི ་སུྤར་དུ་ཁང་པ་
ཨང་ ༢༢༥ ཅན་ལ་ས་ཆ་སྦྱི་གྷ་ ༩ ཡོད་པ་ཆགས་ཡུལ་ལ་རྒྱ་མཚོ་
ནས་མྱི ་ཀར་ ༩༠༠ ཙམ་དང་། གནམ་གཤྱིས་ཚ་དྲདོ་སྙམོས་པ་ཞྱིག་
སུྤས་གཟྱིགས་ཀྱིས་བཟོ་གྭྲའྱི་ཁང་ཆེན་ལ་སོགས་པ་གསར་སུྐན་བས་ཏེ་
བཟོ་གྭྲ་གནས་སྤ་ོབས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོ་ནས་རང་གཞུང་གྱིས་མདའ་
ཟུར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས་ལགས་དང་། དེའྱི ་རེས་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རྱི ང་
དབང་རྒྱལ་ལགས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་
དང་བཟོ་འགོ་གཅྱིག་ལྕགོས་སྔ་རེས་སུ་བསྐ་ོགཞག་སྩལ་དོན་ལྟར་བཟོ་
འགོའྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོ་ནས་རང་གཞུང་གྱིས་
བཟོ་འགོ་ཟུར་དུ་བསྐ་ོགཏངོ་གནང་བའྱི་འགན་འཛྱི ན་རྱིམ་བོན་པ་དང་། 
ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་རྱི ང་མཆོག་དང་སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྣམ་པས་
ཚོགས་གཙོའྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས། སྐུ་ཞབས་ལྭྱི ་ཇེ་ལག་ཤ་མྱི ་ (Vijay 

Lakshmi) མཆོག་ལྷ་སྐུ་ཕྲངེ་རྱི ང་མཆོག་ས་སྐྱ་གོང་མའྱི་བདག་མོ་སྐུ་
ཞབས་མཆོག དབང་ཕུག་རྒྱལ་པ་ོལགས་བཅས་ལ་བཟོ་གྭྲའྱི་སླབོ་སནོ་
པ་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་འདུན་ཞུས་པ་བཞྱི ན་སྐབས་སོ་སོར་ཐུགས་
འགན་བཞེས་ཏེ་ད་ཆ་བཟོ་གྭྲ་སྤྱིའྱི ་གནས་སངས་དང་། ལས་མྱི འྱི་འཚོ་
བའྱི་གནས་སངས་སོགས་གང་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། ཡྱི ན་
ནའང་། འདྱིར་ད་དངུ་གནད་དནོ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་ནྱི་ནཱ་བྷ་ས་ཁང་སྐརོ་
ལ་བུང་བའྱི་དཀའ་རྙོག་ད་ེཡྱི ན་འདུག དངེ་གྱི ་ཆར་བྷྱི་སྒར་གཉྱིས་ཙམ་
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བཟོ་གྭྲར་འཐོབ་ཚུལ་ཡོད་མོད། དངོས་སུ་ཁྱིམས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་
པར་ལུས་ཡོད་པས་ཐབས་འཚོལ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༢། ྋགོང་ས་མཆོག་ཆྱི བས་བསུྒར་བསྐྱངས་པའྱི་ལོ་ཚྱི གས། 
ཨང་། ཆྱིབས་བསུྒར་བསྐྱངས་ཚེས། བཟ་ོགྭྲའྱི་འགོ་འཛྱི ན། 
༡། ༡༩༧༤ ་་་་་་་་་་་
༢། ༡༩༨༨།༤།༢༧ ཐུབ་བསན་བཀ་ཤྱིས། 
༣། ༡༩༩༢།༡༡།༡༧ དངོས་གུྲབ་ར་ོརེ། 
༤། ༡༩༩༥།༣།༥ བླ་ོབཟང་ར་ོརེ།  

གཤམ་བཀོད་རེའུ་མྱི ག་ཁག་གཉྱིས་ལས་༼ཀ༽ཡྱི ་རྟགས་ཅན་ནྱི ་ས་
གནས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་བས་པ་དང་།༼ཁ༽ཡྱི ་རྟགས་ཅན་ནྱི ་གཞུང་
བསྐསོ་གནང་བ་ཡྱི ན།

༣། ཟོ་གྭྲའྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཡུན་ལོ་ཚྱི གས།  
ཨང་།  མཚན།    ལས་ཡུན་ལོ་ཚྱི གས། 
༡།  རྱིན་ཆེན་སོྒལ་མ།  ༡༩༦༥།༡།༡ ནས་ ༡༩༩༣།༦།༢༩
༢།  ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས།  ༡༩༩༣།༦།༢༩ ནས་ ༡༩༩༥།༥།༢༦
༣།  འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།   ༡༩༩༥།༥།༢༧ ནས་ ༡༩༩༧།༣།༡༠
༤། བླ་ོབཟང་།       ༡༩༩༧།༣།༡༡ ནས་ ༡༩༩༧།༥།༣༡
༥།  ཆོས་འབོར་དཔལ་ལྡན། ༡༩༩༧།༦།༡ ནས་ ༡༩༩༨།༥།༣༡
༦།  ཚེ་རྱིང་ནརོ་བུ།    ༡༩༩༨།༦།༡ ནས་ ༢༠༠༢།༦།༡
༧།  དཔནོ་དགྲ་འདལུ།    ༢༠༠༢།༦།༢ ནས་ ༢༠༠༨།༦།༡༦
༨། མདའ་ཟུར་རྒྱལ་མཚན།  ༢༠༠༨།༦།༡༦ ནས་ལས་ཐོག་པ།
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༤།  བཟོ་གྭྲའྱི་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ལོ་ཚྱི གས། 
ཨང་། མཚན། ལས་ཡུན་ལོ་ཚྱི གས། 
༡། བུད་མེད་རུྒྱན་ལས་དག  ༡༩༦༥།༡།༡ ནས་ ༡༩༦༦
༢། ར་ོརེ་དབང་ཕུག ༡༩༦༦ ནས་ ༡༩༦༩
༣། ནརོ་ཡོན་བད་ེདབང་།  ༡༩༦༩ ནས་ ༡༩༧༡།༢།༢༢
༤། འཇྱིཊ་མེད་ཆོས་དར། ༡༩༧༡།༢།༢༣ ནས་ ༡༩༧༨།༤།༡༦
༥། རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདསུ།  ༡༩༧༨།༤།༡༧ ནས་ ༡༩༨༥།༥།༡༠
༦། ཚེ་རྱིང་དབང་རྒྱལ། ༡༩༨༥།༥།༡༡ ནས་ ༡༩༨༦།༡༡།༡༨
༧། ཐུབ་བསན་བཀ་ཤྱིས།  ༡༩༨༦།༡༡།༡༩ ནས་ ༡༩༩༡།༥།༡༠
༨། དངོས་གུྲབ་ར་ོརེ།  ༡༩༩༡།༥།༡༡ ནས་ ༡༩༩༣།༥།༡༥
༩། བླ་ོབཟང་ར་ོརེ།  ༡༩༩༣།༩།༡༦ ནས་ ༡༩༩༥།༡༢།༢༢
༡༠། དབང་འདསུ་ར་ོརེ།  ༡༩༩༥།༡༢།༢༢ ནས་ ༡༩༩༨།༧།༢༢
༡༡། བཀྱིས་ཆོས་འཛོམས།  ༡༩༩༨།༧།༢༣ ནས་ ༢༠༠༠།༢།༢༦
༡༢། ངག་དབང་དགེ་ལེཊ། ༢༠༠༠།༢།༢༧ ནས་ ༢༠༠༠།༦།༡༡
༡༣། ཚེ་རྱིང་དནོ་འགུྲབ།   ༢༠༠༠།༦།༡༢ ནས་ ༢༠༠༡།༡༠།༧
༡༤། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རྱིང་།  ༢༠༠༡།༡༠།༨ ནས་ ༢༠༠༣།༣།༡༥
༡༥། མྱིག་དམར་སོྒལ་མ།  ༢༠༠༣།༣།༡༦ ནས་ ༢༠༠༤།༥།༢༦
༡༦། ཀརྨ་དར་རྒྱས།   ༢༠༠༤།༥།༢༧ ནས་ ༢༠༠༨།༥།༢༧
༡༧། བསན་འཛྱི ན་ཀུན་བཟང་། ༢༠༠༨།༥།༢༨ ནས་ལས་ཐོག་པ། 

༥།  དམྱི གས་ཡུལ་དང་འཐག་ལས་རྣམ་གྲངས། 

 དེ་ཡང་རང་རྱི གས་ཁ་བ་ཅན་གྱི ་ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་མྱི ་ཉམས་གོང་
འཕལེ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བ་རུྒྱ་དང་། བདོ་རྱིགས་བུད་མེད་ཉམ་



464 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལྱོ ་རྒྱུ ས།

ཐག་ནད་གཅོང་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟགོ་བ་རུྒྱ། གཞན་ཡང་ལོ་ན་དར་བ་དང་། 
བཟའ་ཟླ་ཡ་བལ། ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་སོྤད་རུྒྱ། བུད་མེད་དེ་
དག་གྱི ་ཕུྲ་གུ་ལ་སླབོ་ཡོན་འཚོལ་ཐབས་གནང་རུྒྱ། ལོ་ན་བགྲེས་པ་
རྣམས་ལ་རོགས་རམ་གྱི ་ཐབས་ཤེས་འཚོལ་རུྒྱ་སོགས་རང་འཁོས་ལ་
དཔག་པའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་མྱི ་དམན་པ་བཟུང་ནས། མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི ་
ཚོང་འབེལ་སྒྱིག་ཁྱིམས་དང་། རང་གཞུང་གྱི ་ཁྱིམས་སྒྱིག་དང་། 
སྐབས་བབ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གནང་བའྱི ་དགོངས་པ་ལྟར། མང་
ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདམེས་བས་པའྱི་འགན་ལེན་འཐུས་མྱི ་ ༡༠ དང་། 
ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐ་ོགཞག་སྩལ་པའྱི་བཟོ་འགོ་དང་ཚོགས་གཙོ། 
དེ་བཞྱིན་འཛྱི ན་སོྐྱང་ནས་རེ་འདུན་ཞུས་པའྱི་སླབོ་སནོ་པ་གཉྱིས་བཅས་
ཚོགས་མྱི ་ ༡༤ ཡྱི ས་འཛྱི ན་སོྐྱང་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་གནང་
བཞྱིན་ཡོད།

  ཐོག་མར་བཟ་ོགྭྲ་འགོ་འཛུགས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཟ་ོགྭྲའྱི་ནང་
བསང་ཁུག་དང་། བདོ་ལྷམ། བལ་བཀལ་ནས་བསླས་པའྱི་གོན་པ་སོགས་
ཚོང་སུྒར་བས་ཡོད། འོན་ཀང་ད་ེདག་ལ་ཡོང་འབབ་ད་ེཙམ་མེད་པར་
བརྟནེ། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོའྱི་ནང་རང་གཞུང་གྱིས་ཨམ་རྱིཊ་སར་མྱི ་
གྲངས་ ༡༠ རུམ་གདན་སོྦང་བརར་ད་ུགཏངོ་གནང་མཛད་པ་ལམ་ལྷངོ་
བུང་བས་རུམ་གདན་གྱི ་ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་བས། དེ་ནས་རྱི མ་
བཞྱིན་པང་གདན་དང་འཚེམ་བཟོའྱི ་སྡ་ེཚན་ཡང་འགོ་འཛུགས་བས་པ་
ཡྱི ན། ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི ་ཁོངས་སུ་རུམ་བཟོ་དང་། པང་
གདན། འཚེམ་བཟོ་སོགས་ཀྱི ་ལས་རྱིགས་ཁག་གྱི ་ཐོན་སེྐྱད་ཚོང་སུྒར་
བེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། ཕྱི ་ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་ད་བར་ད་ུལོ་རེ་ཟུང་མ་གཏགོས་
སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་ལོ་ལྟར་ཚོང་སུྒར་གྱི ་གནས་སངས་འགྲྱིག་ཙམ་བུང་ཡོད། 
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༦།  བཟོ་གྭྲའྱི་ལས་མྱི འྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས།

 ལས་མྱི ་རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་དང་། ཆུ་གློག་སོགས་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་ཡོད་
ཁར། སླབོ་ཕུྲག་ལ་སླབོ་ཡོན་དང་། རས་འཁོགས་རྣམས་ལ་འཚོ་སྣནོ་
སོྦར་བཞྱིན་ཡོད། ལས་མྱི འྱི ་གཟུགས་གཞྱི ་མ་བདེ་བ་འདྲ་སོགས་བུང་
ཚེ་བསནེ་གཏུགས་བེད་སའྱི་བདོ་ལུགས་དང་། ཕྱི ་ལུགས་ཀྱི ་སྨན་ཁང་
ཆུང་ཆུང་རེའང་ཡོད་འདུག ཡང་བཟོ་གྭྲའྱི་ལས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་དགུན་
དསུ་ཚོང་ལས་བེད་ཆེད་ཟླ་བ་གསུམ་རྱིང་གྱི ་གུང་གསེང་གཏངོ་གྱི ་ཡོད་
པ་དང་། ལས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ངོས་ནས་ལས་ཀ་སོགས་འཐུས་ཤོར་དུ་མྱི ་
འགྲོ་བ་དང་དཀའ་ངལ་མྱི ་འབུང་བའྱི་ཆེད། ཁོང་ཚོའྱི་ཕུྲ་གུ་སྡདོ་ཡུལ་
ལ་བུ་བཅོལ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་སོགས་དངེ་སྐབས་ལས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་
བའྱི་གནས་སངས་ནྱི་མྱི ་དམན་ཙམ་ཡོད།། །།


