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མ་ཆད་པར་བརྒྱབ་ཀྱི ་ཡོད་པས་དུས་དེར་སོྤ་འཆམ་པ་མང་ཆེ་བ་ས་གནས་
གཞན་དུ་འགྲོ་ཡྱི ་ཡོད།	 སྐབས་རེ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ཙམ་ཉྱིན་མཚན་མེད་པ་
ཆར་པ་འབབ་ནས་མ་སྐམ་པ་དང་ཁང་པའྱི ་ནང་དྲྱི་མ་ཁ་བ་སོགས་ཀྱི ་དཀའ་
ངལ་ཤུགས་ཆེ་འཕྲད་ཀྱི ་ཡོད།	 ད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་ཟླ་བཅྱུ ་གཉྱིས་པ་ནས་ཕྱི ་ཟླ་གཉྱིས་
པ་བར་ཟླ་བ་གསུམ་རྱི ང་དགུན་དུས་ཀྱི ་གནམ་གཤྱི ས་གྲང་མོ་ཡོད་ཁར་དུས་
ཚོད་མང་ཆེ་བ་ཆར་རུླང་ལྡང་ཞྱིང་སྐབས་རེ་གངས་ཀང་འབབ་ཀྱི ་ཡོད།	བདོ་མྱི ་
མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་གྲོང་ཁེྱར་ཁག་གྱི ་ནང་དགུན་ཚོང་ལ་འགྲོ་བ་དང་ཡུལ་སྐརོ་
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སོྤ་འཆམ་པ་ཚོ་ཡང་གནམ་གཤྱི ས་དྲ་ོསར་བསོྐད་ནས་ས་གནས་འདྱིར་མྱི ་
འབརོ་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཡྱི ་ཡོད།

༢༽  ཐོག་མར་མི་མང་རྣམས་ས་གནས་སུ་སླེབས་སྟངས་དང་། 
སྐབས་སོ་སོར་མི་གྲངས།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་འདྱི་ནྱི་ས་གནས་གཞན་དང་མྱི ་འདྲ་བར་བདོ་གཞུང་
ནས་འཆར་གཞྱི ་བཀོད་དེ་གཞྱིས་ཆགས་བཙྱུགས་པ་གང་ཡང་མྱི ན།	 ༡༩༥༩	
ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་དམར་ལ་ཤོར་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་མྱི ་
སངོ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བོྱལ་དུ་སླབེས་ནས་ཐོག་མར་མྱི ་ས་
མ་རྱི ་ལ་ཕབེས་བཞུགས་གནང་།	ད་ེརེས་བདོ་གཞུང་གྱི ་མཛད་གཙོ་ཁག་གཅྱིག་
རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་རྡ་རམ་ས་ལར་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕེབས་
པ་སྐབས་དེར་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཆྱུ ་ནྱི་མ་སུ་རྱི འྱི ་འོ་མ་ལས་ཞྱིམ་པ་འདུག་ཅེས་པ་
ཀུ་རེའྱི ་གསུང་ཚྱུལ་ལས།	 གཞན་གདམས་གསེས་བེྱད་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་ཞྱིག་
གནང་ཡོད་ཚོད་མྱི ་འདགུ	ལོ་ད་ེགའྱི་ནང་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཞུགས་སྒར་དང་
བཙན་བོྱལ་གཞུང་གྱི ་ལས་ཁུངས་ཁག་བཅས་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སྤ་ོའགོ་
འཛུགས་གནང་འདུག	སྐབས་དརེ་དངོས་སུ་འབོྱར་བའྱི་བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ལ་
བཅར་འདྲྱི་ཞུས་པ་བཞྱིན་བདོ་མྱི ་	༥༠༠	ནས་	༦༠༠	མ་གཏཊོ་མེད་པ་དང་།	
བོད་མྱི ་རྣམས་ཤྱི ང་ཁང་དང་གུར་བཅས་ཀྱི ་ནང་བསྡད་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་
གཞྱིས་ཆགས་པ་ཡྱི ན་ཚྱུལ་བརོད་ཀྱི ་འདུག	བདོ་མྱི ་སླབེས་པའྱི་ཁོངས་ནས་བརྒྱ་
དཔནོ་འོས་འདམེས་བྱས་ཏ་ེརེས་སུ་བདོ་མྱི ་འབོྱར་མཁན་རྣམས་ལ་སྣ་ེལེན་ལམ་
སནོ་དང་སྡདོ་གནས་གུར་ཡང་གྲ་སྒྱིག་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	སྐབས་དརེ་ྋསྤྱི ་ནརོ་གོང་
ས་མཆོག་ནས་བོད་མྱི ་གསར་པ་འབོྱར་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་རེ་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་
མཇལ་ཁ་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་གནང་གྱི ་ཡོད་འདུག	
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	 སྤྱིར་བཏང་ལོ་རྒྱྱུ ས་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་
ཁུངས་ཐོག་མར་	 ༡༩༦༧	 ལོར་སྐུ་ངོ་བླ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་སྐབས་དང་པོ་དང་ཕོགས་མཚྱུངས་བདེ་སུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་
འགན་འཛྱི ན་ཡང་གཅྱིག་ལྕགོས་གནང་འདུག་ཀང་འགོ་འཛྱི ན་སྐབས་ལྔ་པ་བར་
དངེ་ཆར་ས་གནས་སུ་མེད་པས་བཅར་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་མ་བྱྱུང་བར་བརྟནེ་
སྐབས་དུྲག་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་བད་ེསུང་འགན་འཛྱི ན་གཅྱིག་ལྕགོས་
གནང་མཁན་ལས་བེྱད་རྒན་ཡོལ་ཕེབས་པ་སྐུ་ངོ་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་
དངོས་སུ་ས་གནས་སུ་ཡོད་པར་བཅར་འདྲྱི་ཞུས་སྐབས།	 ཁོང་ནས་འགྲེལ་
བརོད་གནང་གསལ།	ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁང་པ་འདྱི་ད་ེསྔནོ་ཁ་ཆེ་མྱི ་
ཚང་ཞྱིག་གྱི ་སར་ནས་ཁང་གླ་གླས་ཏེ་བསྡད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཁང་གཟུགས་ཀང་
རང་འཇགས་ཡྱི ན་པ་ལས་ད་ལྟའྱི ་ཁང་པ་འདྱི་ཁ་ཆེའྱི ་ལྷ་ཁང་མྱི ན་པའྱི ་འགྲེལ་
བརོད་གནང་གྱི ་འདུག	 སྐབས་དེ་དུས་ཁ་ཆེའྱི ་མྱི ་རེ་ཟུང་ལས་མཐོང་རྒྱྱུ ་མེད་
གསུངས་པ་དང་།	 ལས་ཁང་གྱི ་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་བདེ་སུང་ཡན་ལག་འདྱི་
བཞྱིན་སྐུ་ངོ་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་གསར་རྒྱག་གནང་འདུག	
རྡ་སངེ་བད་ེསུང་ཡན་ལག་དང་།	བད་ེདནོ་ལས་ཁུངས་ཚྱུགས་ཡུལ་འདྱི་བཞྱིན་
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༢	ལོ་ནས་བཟུང་བད་ེསུང་ཁོངས་ཀྱིས་བདག་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཀང་
ས་བདག་དང་བདེ་སུང་ལས་ཁུངས་དབར་དམྱི གས་བསལ་གན་ཡྱི ག་གྱི ་ཐོག་
ནས་ས་ཆ་བེད་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་སྤད་རྱིགས་མེད་སབས།	 དེ་སྔ་ས་
བདག་གྱིས་ས་གླ་དགོས་ལུགས་སོགས་ཀྱི ་རྙོག་གླེང་མང་པོ་བཤད་པ་ད་ལྟ་རྒྱ་
གར་ས་གནས་ཁྱིམས་ཁང་དུ་ཁ་མཆྱུ ་ཡོད་མུས་ཡྱི ན།	 སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་
ལགས	༡༩༧༧	ལོར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གནང་སྐབས་མེག་གྷན་ཁུལ་དུ་བརྒྱ་
ཤོག་བཅྱུ ་ཡོད་ཅྱིང་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི ་བཀའ་ཡྱི ག་འབོྱར་བ་རྣམས་བརྒྱ་
དཔནོ་བརྒྱྱུ ད་མྱི ་མང་ལ་གསལ་བསྒགས་བེྱད་པ་དང་།	བརྒྱ་དཔནོ་རྣམས་ཀྱིས་
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དྭང་བླངས་ཐོག་བདོ་མྱི ་འདས་གྲོངས་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཕུང་པ་ོདུར་ཁོད་དུ་བསྐལ་
རྒྱྱུ ་ལ་སོགས་པའྱི ་ལས་དོན་རྣམས་མཉམ་རུབ་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 སྐབས་དེར་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་སུ་ཟུར་འཛུགས་ཀྱི ་ལས་བེྱད་དམྱིགས་བསལ་མེད་
པར་བརྟནེ་བརྒྱ་དཔནོ་རྣམས་ཀྱི ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ནྱི་མེད་ད་ུམྱི ་རུང་བའྱི་
གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད།	 ཁོང་ནས་མུ་མཐུད་གསུང་གསལ་སྐབས་དེར་
བོད་མྱི ་མང་ཆེ་བ་གནས་སྡདོ་བེྱད་ཡུལ་ནྱི་བོད་གཞུང་ཟོླས་གར་ལམ་གཞུང་གྱི ་
སངེ་འོག་ཤྱིང་ནགས་ཡོད་སར་ཡྱི ན།	ད་ེདསུ་སྣུམ་འཁོར་སོགས་ད་ལྟ་ལྟ་བུ་མཐོང་
རྒྱྱུ ་མེད།	བདོ་མྱི ་རྣམས་རྡ་ཤོད་དང་མེག་གྷན་བར་ལ་རྐང་ཐང་ལ་བསོྐད་པ་ལས་
སྣུམ་འཁོར་ཐོག་འགྲོ་མཁན་མེད།	ལྡྱི་ལྱི ་སོགས་ལ་བསོྐད་དགོས་བྱྱུང་སྐབས་རྐང་
ཐང་ཐོག་རྡ་ཤོད་སྣུམ་འཁོར་འབབ་ཚྱུགས་སུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི ་ཡོད།

༣༽  སྐབས་དླེའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས།	

བོད་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བོྱལ་དུ་སླབེས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྐབས་
བཅོལ་དུ་སྣ་ེལེན་གནང་བ་ལས་ཐད་ཀར་རོགས་རམ་གནང་བ་བྱྱུང་མྱི ་འདུག་
ཀང་།	 ཟོླས་གར་ལམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཤྱི ང་ནགས་ཀྱི ་ས་ཆ་དེ་དག་རྒྱ་གར་དབུས་
ངལ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཚན་ཐོག་བོད་མྱི ་སྐབས་
བཅོལ་དུ་འབོྱར་མཁན་རྣམས་ཀྱི ་སྡདོ་གནས་སུ་གནང་འདུག	 སྐབས་དེ་དུས་
ཡོད་པའྱི་དོ་བདག་མེག་གྷན་ཚོང་ཁང་ཨང་ལྔ་པའྱི་མོ་ཡན་སུྤ་རངས་རྡ་ོརེ་ནས་
ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སྣུམ་དང་གྲོ་ཆག་སོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་	༡༩༦༤	ལོ་
ནས་བཟུང་གནང་བ་བརོད་ཀྱི ་འདུག	 དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི ་ཚོའྱི ་སྡདོ་གནས་ཤྱི ང་
ཁང་དང་།	 སུྙག་ཁང་།	 གུར་ལ་སོགས་དོ་བདག་སོ་སོས་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་
ལས་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་རམ་གནང་རྱིགས་མྱི ་འདུག
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༤༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་བྱུང་རིམ་གི་མཚན་དང་ལས་ཡུན་གཤམ་
གསལ།

	ཨང་།			མཚན།										 			ལོ་ཁམས།
	༡།			བླ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན།			 ༡༩༦༧	ནས་	༡༩༦༨	བར།
	༢།		རྡ་ོརེ་ཚེ་བརྟན།		 ༡༩༦༨	ནས་	༡༩༦༩	བར།
	༣།		མཁེྱན་རབ་བསན་སོྐང་།	 ༡༩༧༠	ནས་	༡༩༧༢	བར།
	༤།		ཟླ་བ་དར་རྒྱས།	 ༡༩༧༢	ནས་	༡༩༧༣	བར།
	༥།		སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག	 ༡༩༧༣	ནས་	༡༩༧༧	བར།
	༦།		སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ།	 ༡༩༧༧	ནས་	༡༩༧༨	བར།
	༧།		དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་།	 ༡༩༧༩	ནས་	༡༩༨༠	བར།
	༨།		སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ།	 ༡༩༨༠	ནས་	༡༩༨༢	བར།
	༩།		བསན་པ་བཟོད་པ།	 ༡༩༨༢	ནས་	༡༩༨༣	བར།
	༡༠།	བླ་ོགྲོས་རྒྱལ་མཚན།	 ༡༩༨༣	ནས་	༡༩༨༦	བར།
	༡༡།		བླ་ོབཟང་མཁས་གུྲབ།	 ༡༩༨༧	ནས་	༡༩༩༡	བར།
	༡༢།	བཀྲྱིས་དནོ་འགུྲབ།	 ༡༩༩༡	ནས་	༡༩༩༢	བར།
	༡༣།	ཚེ་དབང་བཀྲྱིས།	 ༡༩༩༢	ནས་	༡༩༩༢	བར།
	༡༤།	ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་།	 ༡༩༩༢	ནས་	༢༠༠༡	བར།
	༡༥།	བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ།	 ༢༠༠༡	ནས་	༢༠༠༧	བར།
	༡༦།	ཚེ་རྱིང་ཕུན་ཚོགས།		 ༢༠༠༧	ནས་ལས་ཐོག་པ།

༥༽  དླེ་སོན་དང་ད་ལྟའི་ས་གནས་ཀི་ལས་འཆར།

༡།		 ༡༩༩༢	ལོར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་མྱི ་མང་ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདམེས་



9རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

གནང་བར་བརྟེན་དེ་སྔནོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ཡོད་ཀང་
ལས་གཞྱི ་དམྱི གས་བསལ་མེད་པ་དང་།	 ༡༩༩༢	 ལོར་ཐོག་མར་འགོ་
ཚྱུགས་སྐབས་ལས་ཁང་ནས་ལས་གཞྱི ་༼བདོ་མྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་བད་ེདནོ་མ་
དངུལ་༽	 ཞེས་པའྱི ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་འབོྱར་
ལྡན་མྱི ་ཚང་ཁག་ལ་ཞལ་འདེབས་འབོད་སྐུལ་གྱིས་མ་དངུལ་བསྡམོས་
སྒརོ་	༩༦༢༤༠།༠༠	བྱྱུང་བ་ལོ་ཤས་རྱིང་ས་གནས་དང་ཕྱི ་རོལ་གྱི ་བདོ་
མྱི ་ཉམ་ཐག་དང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་དག་གྱི ་དཀའ་ངལ་
སེལ་སླད་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་འདུག

༢།		 ༡༩༩༣	ལོར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་དང་
འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་སླད་ལས་གཞྱི ་སྣ་ེམང་གཉརེ་མུས་ཁོངས་ནས་
རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི འྱི ་སླབོ་གྭྲ་གསར་རྒྱག་བེྱད་ཆེད་འདྱི ་ཁུལ་གྱི ་བོད་མྱི ་
དང་ཕྱི ་རྒྱལ་བ་བཅས་ལ་རོགས་དངུལ་ཞལ་འདེབས་འབོད་སྐུལ་གྱིས་
མ་དངུལ་ཁོྱན་བསྡམོས་སྒརོ་	 ༡༩༧༦༣༡།༠༠	 བྱྱུང་བ་ལྟར་མེག་གྷན་
སྦག་སུ་ལམ་འོག་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་ཧེ་རུ་གྲོང་གསེབ་དུ་དེ་སྔནོ་ཤྱི ང་
ཁང་གྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ས་ཕག་གྱི ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་བྱས་པས་
ཕུྲ་གུ་ཚོར་ཆར་དུས་དང་དགུན་དུས་སུ་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཡོད་པ་
རྣམས་སེལ་རྒྱྱུ ར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༣།		 ༡༩༩༣	 ལོ་ནས་འགོ་ཚྱུགས་པའྱི ་ལས་གཞྱི ་	 ༼ལས་ཁང་གྱི ་རོགས་
དངུལ་མ་དངུལ༽	 ཞེས་པ་ནྱི་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་དུ་དཀའ་ངལ་དངོས་
ཡོད་ཀྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་མྱི ་མང་བ་དང་ཕུྲ་གུ་གསོ་སོྐང་མྱི ་ཐུབ་པའྱི ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རྣམས་ལ་འདྱི་ལས་ནས་ལས་གཞྱི ་འདྱིའྱི ་འོག་ཕྱི ་
རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ལ་འབྲལེ་ལམ་གྱིས་སྦྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་བྱས་ཏ་ེ
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ད་བར་ཁོྱན་བསྡམོས་སྒརོ་	 ༦༣༤༣༦༣༡།༠༠	 ལྷག་ཙམ་བྱྱུང་བ་མ་
དངུལ་ད་ེནས་བགོ་འགྲེམས་བྱས་ཡོད།

༤།		 བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་འདྱི ་ས་གནས་གཞན་དང་མྱི ་འདྲ་བར་
ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཞུགས་སྒར་ཡྱི ན་པར་བརྟནེ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་
ནས་ཆོས་ཞུ་བ་མང་པོ་ཡོང་མུས་དང་།	 བཙན་བོྱལ་གཞུང་གྱི ་བསྱི་
གནས་ཆ་ཚང་འདྱིར་ཡོད་པ།	 དེ་བཞྱིན་གྱི ་བོད་ནས་བོད་མྱི ་སྐབས་
བཅོལ་བ་དང་མཇལ་ཁར་ཡོང་མཁན་མང་བ།	རྒྱ་གར་བ་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་
སོྤ་འཆམ་པ་རྒྱྱུ ན་ཆད་མེད་པར་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱིས་རང་
བཞྱི ན་མྱི ་ཚོགས་མང་པོ་ཆགས་ཏེ་ས་གནས་ཀྱི ་ཁོར་ཡུག་གཙང་སྦྲ་
ཉམས་ཞན་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་ལ་
ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་སྐབས་ཁོར་ཡུག་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་གནང་གྱི ་ཡོད་
པ་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་རྡ་སའྱི ་ཁོར་ཡུག་ལ་
སོྐན་འཛུགས་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི ་གནས་ཚྱུལ་ལ་བརྟནེ་དབུས་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པའྱི ་དགོངས་པ་བཞྱི ན་ྋརྒྱལ་བའྱི ་བཞུགས་སྒར་ཁོར་ཡུག་གྱི ་
གཙང་སྦྲ་འཕྲདོ་བསནེ་ཆེད་འདྱི་ལས་ནས་དམྱི གས་བསལ་འགན་ཁུར་
ནས་ཁོར་ཡུག་གྱི ་ལས་གཞྱི ་ཞྱིག་	༡༩༩༤	ལོར་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད།	
ལས་གཞྱི ་འདྱིས་ད་བར་མ་དངུལ་མཁོ་སུྒབ་དང་བེད་སོྤད་བཏང་བ་
ཁོྱན་བསྡམོས་སྒརོ་	༩༨༨༢༠༩༥།༠༠	ཟྱིན་འདུག	རོགས་རམ་གནང་
མཁན་ནྱི་ཕྱི ་རྒྱལ་གྱི ་	(SOIR	IM)	རོགས་ཚོགས་ཡྱི ན།	འདྱི་ཁུལ་ཡོད་
པའྱི ་དགོན་སྡ་ེདང་སྡ་ེཁག་ནས་ཀང་ལོ་ལྟར་ཁོར་ཡུག་གྱི ་ལས་གཞྱིའྱི ་
ཆེད་སྡ ེ་ཁག་ཆེ་ཆྱུང་ལ་གཞྱི གས་པའྱི ་རྒྱས་བཅད་ཀྱི ་ཞལ་འདེབས་
གནང་མུས་ཡྱི ན།	 ཐོག་མར་	 ༡༩༩༤	 ལོར་ལས་གཞྱི ་འགོ་ཚྱུགས་
སྐབས་ཧ་ོལེན་ནས་ཡྱི ན་པ་ཕྱི ་རྒྱལ་བ་ཞྱིག་ནས་སྣ་ེའཁྱིད་ཐོག་ཧ་ོལེན་དྲྱི་
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དོན་གཅོད་ནས་སྒརོ་	 ༣༢༣༩༡༣།༠༠	 ཁོར་ཡུག་ལས་གཞྱི ་འགོ་
འཛུགས་རྒྱྱུ འྱི་ཆེད་ཞལ་འདབེས་གནང་ཡོད།

༥།		 ༡༩༩༤	ལོར་ཁོར་ཡུག་ལས་གཞྱི ་འགོ་ཚྱུགས་པ་དུས་དརེ་འགྱིག་ཤོག་
དང་ཤོག་བུ་ལ་སོགས་མང་དུ་ཕྱིན་པར་བརྟནེ།	 འགྱིག་ཤོག་དང་ཤོག་
བུ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་བསྐར་བཟོ་དགོས་གལ་མཐོང་ས་ེའགྱིག་ཤོག་
བེད་སོྤད་བེྱད་མཚམས་བཞག་ཏུ་བཅྱུག་པ་དང་།	 ཚགས་པར་སོགས་
ཤོག་སྙྱིགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་དེ་ལག་པས་རྡུང་ནས་ཤོག་བུ་ཆྱུང་ཆྱུང་དེ་
འདྲ་བཟོས་ནས་བདེ་སོྤད་གཏངོ་འགོ་བཙྱུགས།	ད་ེནས་	༡༩༩༦	ལོར་
སུ་ཌེན་རོགས་ཚོགས་༼SOIR	IM༽ལ་ཤོག་བཟོའྱི་འཕུྲལ་ཆས་ཉ་ོརྒྱྱུ འྱི་
འཆར་གཞྱི ་ཕུལ་བ་བཞྱིན་རོགས་དངུལ་བསྡམོས་སྒརོ་	༦༧༦༠༥༣།༠༠	
གནང་བ་དེས་དེང་གྱི ་ཤོག་བུ་བསྐར་བཟོའྱི ་འཕུྲལ་ཆས་ཆ་ཚང་དེ་ཉ་ོ
ཐུབ་པ་བྱྱུང་བ་དང་།	 འཕུྲལ་ཆས་དེ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཤོག་བུ་ཁོམ་རའྱི་
སུྤས་ཚད་དང་མཐུན་པ་བསྐར་བཟོ་བྱས་ཏེ་ད་བར་ལོ་བཅྱུ ་བཞྱི ་སོང་བ་
དེའྱི ་རྱི ང་ཐོག་མར་ཤོག་བུ་བཟོ་བ་དང་།	 དེ་ནས་དེབ་རྱི གས་སོགས་
བཟོ་བའྱི ་བར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་དེང་གྱི ་ཆར་འདྱི་ཁུལ་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་
ཡུལ་གུྲ་ཁག་ལ་ཕྱིར་ཚོང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 ལས་གཞྱི ་དེས་བོད་ནས་
གསར་འབོྱར་བདོ་མྱི ་	༡༤	ལ་ལས་ཀ་སོྤད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༦།		 དྭང་ཟུར་རྒས་གསོ་ཁང་ལས་གཞྱི །	

	 རྡ་ས་ཁུལ་དུ་དྭང་ཟུར་ཕོན་ཆེ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི ་གནས་སངས་ཧ་ཅང་
ཞན་པོ་ཡོད།	 དྭང་སླབོ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་སྐབས་དེང་དུས་ལྟར་གྱི ་
དངུལ་མང་པ་ོཐོབ་མེད་ཅྱིང་།	 སྤྱི ་ཚོགས་ནང་སླབེས་དུས་ལུས་སབོས་
ཉམས་ནས་ལས་ཀ་བེྱད་མྱི ་ཐུབ་པ་དང་ཡོང་འབབ་ཀང་དམྱི གས་
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བསལ་མེད་དུས་ཁང་གླ་སོགས་སོྤད་རྒྱྱུ ་མེད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་
ཆེན་ཡོད་པ་ད་ེདག་སེལ་ཆེད།	འདྱི་ག་ལས་ཁང་ནས་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་
ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྒས་གསོ་ཁང་འཛུགས་སུྐན་བྱ་ཡུལ་གྱི ་ས་
ཆ་གསོལ་རས་གནང་བ་དང་།	 ཇར་མན་གྱི ་ཨ་མ་ལེྭ་དཀར་ལགས་
ཀྱིས་ཐོག་མར་རོགས་དངུལ་བསྡམོས་སྒརོ་	 ༤༩༠༩༦༢	 	 གནང་བ་
དེས་ས་བཤང་རྒྱག་རྒྱྱུ ་དང་རྩྱིག་རྨང་གཏྱིང་རྒྱྱུ །	 དེ་ནས་མུ་མཐུད་
རོགས་རམ་གྱིས་ཁང་པ་ཐོག་བརེྩགས་གསུམ་ཙམ་རྒྱག་རྒྱྱུ འྱི ་ལས་
འཆར་ཡོད་ཀང་།	 དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཕེབས་
གསལ་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ནས་རྒན་གསོ་ཁང་ཚྱུགས་ཀང་རྒྱྱུ ན་གྲོན་
ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱྱུ ར་བརྟནེ་དབུས་ནང་སྱིད་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་རྒས་
གསོ་ཁང་སྤྱི ་མཚྱུངས་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་བཞེས་རྒྱྱུ ་
གསུངས་པ་བཞྱིན	 ༡༩༩༧	 ལོར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་
གཞྱི ་ཆ་ཚང་རྩྱིས་སོྤད་ཞུས་ཡོད།

༧།		 ཕུང་བསེགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི ་ལས་གཞྱི །	

	 རྡ་སེང་ཕོ་གྷན་ལམ་བར་ཡོད་པའྱི ་ད་ལྟའྱི ་ཕུང་བསེགས་ཁང་འདྱི ་	
༡༩༩༨	ལོར་མེག་གྷན་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བརྒྱ་དཔནོ་རྣམས་ནས་འགན་
རྐང་ལེན་གྱིས་བཞུགས་སྒར་མྱི ་མང་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་བོད་རྱི གས་སུྤན་ཟླ་
རྣམས་ནས་དཔལ་འབོྱར་རོགས་རམ་བྱས་པ་ལྟར་ཕུང་བསེགས་ཁང་
གསར་རྒྱག་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 ཕུང་བསེགས་ཁང་ལ་བསྡམོས་སྒརོ་	
༧༥༠༠༠༠།༠༠༼འབུམ་བདུན་དང་ཕེད་ཀ་༽	ཙམ་སོང་ཡོད།

༨།		 ཀྲག་འཁོར་གསར་ཉའོྱི ་ལས་གཞྱི །	
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	 གོང་ཞུས་བཞྱི ན་ཁོར་ཡུག་ལས་གཞྱི ་གཞྱི ་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས་དེ་སྔ ོན་
ཀྲག་འཁོར་གཅྱིག་གྱིས་གད་སྙྱིགས་སྐམ་རློན་གཉྱིས་ཀ་ལེན་གྱི ་ཡོད་
ཀང་མྱི ་འབོར་མང་དུ་ཕྱིན་སབས་གད་སྙྱིགས་སྐམ་རློན་དབོར་འདྲནེ་
ཆེད་ཀྲག་འཁོར་གསར་བ་ཞྱིག་དགོས་གལ་མཐོང་བ་ལྟར་༼Richard	
Gere,	 USA༽རོགས་ཚོགས་ལ་རོགས་དངུལ་སྐབས་འཇུག་ཞུས་དནོ་
སྒརོ་	 ༡༢༨༧༡༡༡།༠༠	 རོགས་རམ་གནང་བ་བཞྱིན་	༢༠༠༣	དང་།	
༢༠༠༤	 ལོར་ཀྲག་འཁོར་གསར་པ་གཉྱིས་ཉསོ་ཏེ་ས་གནས་ཀྱི ་གད་
སྙྱིགས་སྐམ་རློན་དུས་ཐོག་འོར་འདྲནེ་གྱིས་ཁོར་ཡུག་གྱི ་གཙང་སྦྲ་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༩།		 ད་ེསྔནོ་ལས་ཁང་ནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི ་སླབོ་
གྭྲ་གསར་རྒྱག་བྱས་པ་ད་ེདག་ལོ་བཅྱུ་བཞྱི ་ལྷག་ཙམ་སོང་ཞྱིང་དངེ་སང་
སློབ་ཕུྲག་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་དེ་སྔ ོན་གྱི ་སླ ོབ་ཁང་ཆྱུང་དྲགས་པ་དང་།	
སླབོ་གྭྲའྱི་ཉ་ེའཁྱིས་ཀྱི ་ལྷ་ཁང་ཡང་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱྱུ ་བཅས་ལ་འདྱི་ནས་
རོགས་རམ་ཡོང་བ་ས་གནས་མྱི ་མང་ནས་རེ་སྐུལ་བྱས་དོན་སྐུ་སྒ ེར་
ཡྱི ག་ཚང་ལ་ྋསྙན་སེང་ཞུས་པར་མ་ཎྱིའྱི་ཐེབས་རྩ་ནས་འདྱི་ལོ་རོགས་
དངུལ་སྒརོ་	༥༡༨༡༩༠།༠༠	གསོལ་རས་གནང་བ་ལྟར་ལས་གཞྱི ་འདྱི་
ཕྱི ་ཟླ་	༡༠	ཙམ་ལ་མཇུག་བསྒྱིལ་གྱི ་ཡོད།

༦༽  ཡུལ་མི་དང་འཁྲུག་རོད་བྱུང་བའི་སོྐར།

༡།		 འཁུག་རོྩད་དང་པ།ོ

	 བདོ་ནས་བཙན་བོྱལ་དུ་ཡོང་ས་ེཐོག་མར་	༡༩༦༠	ལོ་ཙམ་ལ་བཞུགས་
སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་འབོྱར་པ་ནས་བཟུང་	༡༩༩༤	ལོ་བར་བདོ་མྱི ་དང་
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ཡུལ་མྱི ་སྒརེ་རེ་ཟུང་བར་འཁུག་རོྩད་ཆྱུང་ཙག་རྱིགས་བྱྱུང་ཡོད་པ་ལས་
བདོ་མྱི ་དང་ཡུལ་མྱི འྱི་སྤྱི ་ཚོགས་བར་འཁུག་རོྩད་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་མོང་མེད།	
ཡྱི ན་ནའང་	༡༩༩༤	ཕྱི ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༢	ཉྱིན་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་
གྭྲའྱི ་ཉ་ེའགྲམ་དུ་བོད་ཕུྲག་ཡེ་ཤེས་ཆོས་འཕེལ་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི འྱི ་
ཕུྲ་གུ་ཨུ་སྤནེ་རྡ་ར་གཉྱིས་འཁུགས་འཛྱི ངས་ཤོར་བ་དང་།	 དེ་རེས་རྒྱ་
གར་ཡུལ་མྱི འྱི ་བུ་ཨུ་སྤནེ་རྡ་ར་གློ་བུར་འདས་གྲོངས་སོང་ཚེས་	 ༢༣	
ཉྱིན་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྭྲའྱི ་ཉ་ེའཁྱིས་དུར་སར་ཚེ་འདས་དེ་ཉྱིད་ཀྱི ་
ཕུང་བ་ོམེར་སེག་གཏངོ་སྐབས།	རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་	༥༠༠	ལྷག་ཙམ་འདུ་
འཛོམས་པ་དེ་དག་གྱིས་ཁོ་པ་འདས་རེྐན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་འཕེལ་ལ་ཉསེ་
འགེལ་གྱིས་བོད་མྱི འྱི ་ཐོག་ངོ་རོྒལ་སྐད་འབོད་བྱས་པ་དང་ྋསྤྱི ་ནོར་
གོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལའང་མཚན་སྨད་ཞུས་ཏེ་བོད་
མྱི ་རྣམས་རྡ་ས་ནས་ཕྱིར་འཕུད་བེྱད་དགོས་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི ་འབདོ་སྒ་
ཚྱི ག་རྩྱུ བ་མང་དག་ཅྱིག་བེད་སོྤད་ཀྱིས་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ནས་
འགོ་ཚྱུགས་ཏེ་སྐད་འབོད་བེྱད་བཞྱིན་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་གངས་སྐྱིད་
ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བ་དང་།	 དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་
མེག་གྷན་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི ་རང་རྱི གས་ཀྱི ་ཚོང་ཁང་དང་སྡདོ་གནས་
ཁག་གཏོར་བཤྱིགས་དང་འཕྲགོ་བཅོམ་བྱས་ཏེ་ཁོྱན་བསྡམོས་ཧྱིན་སྒརོ་	
༢༣༧༩༣༧༠།༠༠	ལྷག་ཙམ་གྱི ་གོང་གུན་བཟསོ་པ་སྐབས་དརེ་ས་གནས་
རོང་དཔོན་ལ་བོད་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ཁྱྱིམ་ཚང་སོ་སོ་བཅས་
པར་གོང་གུན་བྱྱུང་བའྱི་ཐོ་གཞུང་ཕུལ་བ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
ནས་གོང་གུན་གུན་གསབ་ཏུ་ཧྱིན་སྒརོ་	༡༥༠༠༠༠༠།༠༠	༼འབུམ་བཅོ་
ལྔ་༽	གནང་ཡོད།	ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བདོ་མྱི འྱི་ཁང་དངོས་གཏརོ་བཤྱིག་
དང་ྋགོང་ས་མཆོག་ལའང་མཚན་སྨད་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་རེྐན་བཅས་
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ཀྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཞུགས་སྒར་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞན་དུ་
གནས་སྤསོ་གནང་རྒྱྱུ འྱི་དགོངས་བཞེས་མ་གནང་ཐབས་མེད་གྱུར་པའྱི་
གནས་ཚྱུལ་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་ཁྱབ་སྤལེ་བྱྱུང་མ་ཐག་ས་གནས་
དཔོན་རྱི གས་ཆེ་ཁག་དང་ཡུལ་མྱི ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པོ་
བྱྱུང་ནས་སྐབས་དེར་ཚང་མ་ཐུན་མོང་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་ནམ་ཞྱིག་
པོ་ཏ་ལར་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་མ་གནང་བར་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་བཞུགས་
སྒར་འདྱི་ནས་གནས་སྤསོ་མ་གནང་རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་རེྩ་གཅྱིག་ཏུ་
བཏབ་པའྱི ་འབྲས་བུར་མཐའ་དོན་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ཞལ་བཞེས་
སྐལ་བཟང་ཐོབ་ས་ེྋགོང་ས་མཆོག་ནས་གསུང་དོན་ད་ལན་གྱི ་གནས་
ཚྱུལ་འདྱི་ནྱི་རེྐན་ངན་གྲོགས་ཤར་བྱྱུང་ནས་བདོ་མྱི ་དང་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་
ཕན་ཚྱུན་དངོས་འབྲལེ་ངོ་ཤེས་ཐུབ་ས་ེའབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་ཏུ་གྱུར་ཡོད་
ཅེས་ཐུགས་མཉསེ་པོ་གནང་ཡོད།	 སྐབས་དེར་བོད་གཞུང་ནས་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་།	བད་ེསུང་ལས་ཁུངས།	ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་བཅས་
ལས་གུྲབ་པའྱི་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆྱུང་ཡང་བསྐ་ོབཞག་གནང་བ་བཞྱིན་བདོ་
མྱི ་དང་ཡུལ་མྱི འྱི ་བར་གནས་ཚྱུལ་འགྲྱིག་འཇགས་དང་ཞྱི ་འཇམ་
ཐབས་ཤེས་གནང་བ་བཞྱིན་གུྲབ་འབྲས་ཀང་ཚད་མཐོན་པོ་བྱྱུང་ཡོད།	
སྐབས་དེར་ཡུལ་མྱི འྱི ་ཕུྲ་གུ་ཚེ་འདས་ཨུ་སྤནེ་རྡ་ར་ནང་མྱི ་རྣམས་ལ་
བོད་གཞུང་དང་རྡ་སའྱི ་བོད་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུས་ནས་སྒརོ་འབུམ་
གཉྱིས་སེམས་གསོ་སླད་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་གནང་ཡོད།	 མཐའ་མ་རྒྱ་
གར་ཁྱིམས་ཁང་གྱི ་བཅད་ཁའྱི ་ནང་ཡེ་ཤེས་ཆོས་འཕེལ་ལ་ནག་ཉསེ་
མེད་པ་ཐག་བཅད་ད་ེཁ་མཆྱུ ་ཐོབ་ཡོད།

༢།		 འཁུག་རོྩད་ཐེངས་གཉྱིས་པ།
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	 ༢༠༠༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢	 ཉྱིན་དགོང་དྲའོྱི ་ཚྱོུ ད་	 ༨།༣༠	 ཙམ་ལ་	
India	House	ནང་བདོ་རྱིགས་གཞོན་སེྐས་	༦	ནས་ཆང་འཐུང་ས་ེ
ཕྱིར་ཐོན་རེས་གཞུང་ལམ་དུ་	 	 Auto	 Driver	 Suresh	 Kumar	
འཁུག་འཛྱི ངས་བྱྱུང་བར་ཨོ་ཀྲ་ོདང་ཀྲགེ་སྱི ་གཏངོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་
ལངས་བྱས་ཏ་ེའཁུག་འཛྱི ངས་ཆེར་འགྲོ་སྐབས་བུད་མེད་གཉྱིས་ལ་ཡང་
ཉསེ་བརྡུང་བཏང་བ་དེས་རེྐན་པས་གནས་ཚྱུལ་ཚབས་ཆེར་སོང་བ་དེ་
ནྱི་བོད་མྱི ་དང་ཡུལ་མྱི འྱི ་བར་གྱི ་འཁུག་འཛྱི ངས་གཉྱིས་པ་ཡྱི ན།	 དེའྱི ་
སང་ཉྱིན་ཕྱི ་ཚེས་	༣	ཉྱིན་བདོ་རྱིགས་གཞོན་སེྐས་ཕན་ཚྱུན་ཨེས་ཨེམ་
ཨེས་བཏང་ས་ེཉྱིན་རྒྱབ་ཚྱོུ ད་	 ༣	 ཙམ་ལ་གཙྱུག་ལག་ཁང་དུ་མྱི ་མང་
བརྒྱ་ཕྲག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་བོད་མྱི ་གཞོན་སེྐས་མང་པོས་རྡོག་རྩ་
གཅྱིག་སྒྱིལ་གྱི ་ཐོག་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ས་མུ་མཐུད་ནས་བདོ་མྱི ར་ལག་པ་
བཀག་ན་མགོ་སྒུར་རྒྱྱུ ་མྱི ན་པའྱི་ཚྱི ག་ཐོ་ལ་མོས་མཐུན་བྱས།	 ཕྱི ་ཚེས་	
༤	ཉྱིན་བདོ་མྱི འྱི་ཚོང་ཁང་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་པ་དང་།	ཀྲགེ་སྱི ་གླ་གླས་ཀྱིས་
འགྲོ་རྒྱྱུ ་མེད་པ་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི ་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱྱུ ང་རེས་
སྦགས་སུ་མགྲོན་ཁང་དུ་ཚྱོུ ད་	༣	ཐོག་	S.P.,	D.C.,	S.D.M.,	S.H.O.	
རྒྱ་གར་ཚོང་ཁང་སྐྱིད་སྡུག་སོགས་དང་བོད་མྱི ་བཅས་འདུ་འཛོམས་
སར་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ནས་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་གནང་ཡོད།	 དེ་ཉྱིན་
ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་དང་།	 བདེ་སུང་དུྲང་ཆེ།	 བདེ་དནོ་བཅས་ངོ་ཕེབས་
ཀྱིས་རང་རྱིགས་རྣམས་ལ་ལམ་སནོ་སླབོ་གསོ་གནང་།

	 	 ཕྱི ་ཟླ་	 ༥།༥	 ཉྱིན་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་དོན་རེྐན་གྱི ་
དཀའ་རྙོག་སེལ་སླད་ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་དང་།	 བདེ་སུང་དུྲང་ཆེ།	 ས་
གནས་བདེ་དོན་བཅས་གསུམ་ལས་གུྲབ་པའྱི ་ཚོགས་ཆྱུང་ཞྱི ག་བསྐོ་
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གཞག་གནང་བ་དང་།	 ཕྱི ་དྲའོྱི ་ཚྱོུ ད་	 ༥	 ཐོག་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱིས་
ཆོས་རར་མྱི ་མང་སངོ་ཁག་ཁ་ཤས་བསྡུ་སྐངོ་ཐོག་བཀའ་ཁྱི་མཆོག་ནས་
ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་གནང་།	ཕྱི ་ཚེས་	༧	ཚྱོུ ད་	༣	ཐོག་ཡོངས་གླྱིང་
སྔནོ་སླབོ་ཏུ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་མྱི ་མང་གྱི ་ཞུ་གཏུགས་བྱ་རྒྱྱུ ་ཇྱི ་ཡོད་གསན་
མཐར་གསལ་བཤད་གནང་འོས་ཁག་གནང་ཡོད་པ་དང་།	ཆྱུ ་ཚོད་	༥	
པའྱི་ཐོག་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་རྣམ་གཉྱིས་ནས་བད་ེ
དནོ་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཁང་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་དང་གཞུང་འབྲལེ་མྱི ན་པའྱི་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་གྱི ་འགན་འཁུར་བ་ངོ་ཐུག་གྱིས་བསམ་ཚྱུལ་བསྡུ་ལེན་
གནང་ཡོད།	ཕྱི ་ཚེས་	༩	ཉྱིན་ཚོགས་ཆྱུང་དང་།	བཀའ་ཁྱི་ལས་ཚབ་
ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་	 ITFA,	 Sanyog	
Manch,	Taxi	&	Auto	Union,	Hotel	&	Beparmandal	བཅས་
བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐོག་རང་ཕོགས་ནས་གསལ་བཤད་གང་ཡོད་
གནང་།	ཕྱི ་ཚེས་	༡༠	ཉྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཁྱབ་ཁོངས་གྭྲ་ཚང་
ཁག་དང་།	 ཟུར་སོྐང་སྡ་ེཚན་ཁག་བཅས་ཀྱི ་འགན་བཞེས་རྣམས་ལ་
བཀའ་ཁྱི ་ལས་ཚབ་ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་ལམ་སནོ་བཀའ་
སླབོ་གནང་ཡོད།	ཕྱི ་ཚེས་	༡༡	ཉྱིན་སྔ་དྲའོྱི ་ཚྱོུ ད་	༩	ཐོག་ས་གནས་
བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	ཉསེ་རྡུང་ཕགོ་པའྱི་བུདེ་བཅས་
ལ་སྤྱི ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་དང་བཀའ་ཁྱིའྱི ་ལས་ཚབ་བཅས་ནས་ནང་
འགྲྱིག་བེྱད་ཐབས་དགོས་པའྱི་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་གནང་།

	 	 དེ་རེས་ཚྱོུ ད་	 ༡༠	 ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཁྱབ་ཁོངས་གྭྲ་
ཚང་ཁག་དང་།	ཟུརསོྐང་སྡ་ེཚན་ཁག	ས་གནས་ཚོགས་པ་ཁག་བཅས་
ཀྱི ་འགན་འཁུར་བ་རྣམས་ལ་ཕན་ཚྱུན་ནང་འགྲྱིག་བེྱད་འཆར་སྐོར་
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ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་གནང་ཡོད།	དགོང་དྲའོྱི ་ཚྱོུ ད་	༤	ཙམ་ལ་སྦགས་
སུ་མགྲོན་ཁང་དུ་	DC. S.P. Taxi & Auto Union	བུད་མེད་ཚོགས་
པའྱི ་རྒྱྱུ ན་ལས་བཅས་ནས་བོད་མྱི ་དང་ཡུལ་མྱི ་བཅས་འཛོམས་སར་
ཕན་ཚྱུན་ནང་འགྲྱིག་བྱ་རྒྱྱུ འྱི ་ཡྱི ག་ཆ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་དང་
འབྲལེ་ཡོད་རྒྱ་བདོ་དཔནོ་རྱིགས་རྣམས་ནས་ཀང་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་
ཀང་གནང་ཡོད།	ཕྱི ་ཟླ་	༥།༡༧	ཉྱིན་ཕ་ོགྷན་སྐརོ་སུང་ལས་ཁང་དུ་སྤྱི ་
འཐུས་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་དབུས་སྤྱི ་འཐུས་ཁག་གཅྱིག་དང་།	ས་གནས་
བུད་མེད་ཚོགས་གཙོ་སྐལ་བཟང་གཡུ་སོྒན།	 ཉསེ་རྡུང་ཕོག་པའྱི ་བུད་
མེད་དབྱངས་ཅན།	 དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི ་འཁུགས་འཛྱི ངས་བེྱད་མཁན་
སྨར་ཁམས་བུ་ཆྱུང་དང་།	 འབའ་བ་ཀུན་དགའ།	 ཨ་མདོ་གདུགས་
དཀར་སྐབས།	ཡུལ་མྱི ་ཨོ་ཀྲ་ོཡུ་ནན་ཚོགས་གཙོ་མའྱི་ཀལ།	སུ་རེཤ་
ཀུ་མར་སོགས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཕན་ཚྱུན་ནང་འགྲྱིག་གྱི ་ཐག་གཅོད་
བྱྱུང་བ་དང་།	བདོ་མྱི ་གསུམ་པ་ོསྐརོ་སུང་བས་འཛྱི ན་བཟུང་མྱི ་ཡོང་བ་
སོགས་ཀྱི ་ཐད་ཚོགས་གཞོན་དང་བད་ེདནོ་ནས་འགན་ལེན་བེྱད་སྒ་ོཁག་
གྱི ་ཡྱི ག་ཆ་བཟོས་པ་བཅས་ཁྱིམས་ཁང་ད་ུངོ་བཅར་གྱིས་ཁྱིམས་ཐོག་གྱི ་
ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱྱུ ་ཙམ་ལས་རྩ་བའྱི ་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐུབ་ཡོད།	
༢༠༠༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༠	ཉྱིན་དནོ་རེྐན་དང་འབྲལེ་ཆགས་	Auto	
Driver	Suresh	Kumar	དང་འཁུགས་འཛྱི ངས་བེྱད་མྱི འྱི་ཁོངས་བདོ་
རྱི གས་བུ་མོ་ཞྱིག་ལ་ཉེས་བརྡུང་བཏང་བ་དེ་ཁྱིམས་ཁང་ནས་ཁྱིམས་
གཏུགས་སླད་བཀའ་འགུགས་གནང་བ་སྔོན་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་
ཁྱིམས་རོྩད་པས་	 (Randhir	 Singh	 Rana)	 ཡྱི ག་ཆ་བཟོས་ནས་	
༢༠༠༧	ཟླ་༡༢	ཚེས་༢༧	ཉྱིན་ཁྱིམས་ཁང་དུ་ཁ་མཆྱུ ་ནང་འགྲྱིག་བེྱད་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	



19རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

༣།		 རྡ་ས་མེག་གྷན་ཁོམ་གཞུང་དུ་མེ་སོྐན་བྱྱུང་བའྱི་སྐརོ།	

	 ༢༠༠༤	ཕྱི ་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༠	ཉྱིན་གྱི ་མཚན་མོ་ཆྱུ ་ཚོད་	༣	ཙམ་
ལ་རྡ་ས་མེག་གྷན་ཁོམ་གཞུང་དུ་འབྱྱུང་བའྱི་གནོད་གཞྱི ་འགོག་ཐབས་
མེད་པའྱི་མེ་སོྐན་བྱྱུང་ནས་ཀེ་ལ་ཤ་ཟ་ཁང་དང་ཁང་འོག་ཚོང་ཁང་	༡༡	
དང་འོག་ཤོད་མྱི ་ཚང་ལྔ་བཅས་ལ་གནོད་སོྐན་བྱྱུང་བར་འདྱི་ག་ལས་
ཁང་གྱི ་བདེ་དོན་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ལས་བེྱད་ཡོངས་རོགས་མེས་འཚྱི ག་
བཞྱིན་པའྱི་ཁང་པའྱི་ནང་ནས་ཅ་དངོས་བཏནོ་རྒྱྱུ ་དང་མེ་གསད་ཐབས་
སུ་ནསུ་པ་གང་ཡོད་བཏནོ་པར་མ་ཟད་སྐབས་དརེ་ས་གནས་ཀྱི ་བདོ་མྱི ་
དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་ནས་ཀང་མཉམ་རུབ་གནང་བར་བརྟེན་
ཚེས་	༢༡	སྔ་དྲ་ོཆྱུ ་ཚོད་	༡༢	ཙམ་ལ་མེ་གསོད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	འོན་
ཀང་ཁང་པ་ཡོངས་རོགས་ཚྱི ག་ཟྱིན་པ་སྐབས་དརེ་ས་གནས་རོང་དཔནོ་
སྐུ་ངོ་མ་ས་གནས་སུ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ལ་ཕབེས་ནས་གོད་ཆགས་བྱྱུང་བའྱི་
ནང་མྱི ་རྣམས་ལ་ཧྱིན་སྒརོ་	 ༡༠༠༠༠།༠༠	 རེ་གསོལ་རས་གནང་བ་
དང་ཆབས་ཅྱིག	 དེ་ཉྱིན་དགོང་དྲ་ོརོང་དཔོན་མཆོག་ནས་སྔར་རྒྱྱུ ན་
བཞྱིན་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ས་ཆ་བོད་གཞུང་	 CTRC	 མྱི ང་ཐོག་བོགས་
མར་བཏང་བའྱི ་ཚོང་ཁང་རྣམས་བོད་མྱི ར་རང་འཇགས་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་
ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད།	 སྐབས་དེར་གོ་བསྡུར་བྱྱུང་དོན་གོད་ཆགས་
བྱྱུང་བའྱི ་ངལ་སེལ་ལས་དོན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོྐང་སླད་ཚོགས་ཆྱུང་
ཞྱིག་དགོས་གལ་གཟྱིགས་པ་བཞྱིན་	༼རྡ་ས་མེག་གྷན་མེ་སོྐན་ངལ་སེལ་
ཚོགས་ཆྱུང་༽	ཞེས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བའྱི་རྒྱྱུ ན་ལས་ཚོགས་མྱི ་
གསར་འདམེས་བྱྱུང་བ་གཤམ་གསལ།

ཀ		 ཚོགས་གཙོ།	བད་ེདནོ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ།
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ཁ		 ཚོགས་གཞོན།	 ཚོང་ཁང་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་གཙོ་བཀྲྱིས་དོན་
འགུྲབ།

ག		 དུྲང་ཆེ།	ཚོང་ཁང་སྐྱིད་སྡུག་བསན་འཛྱི ན་དར་རྒྱས།

ང		 རྩྱིས་པ།	བད་ེདནོ་ལས་ཁང་གྱི ་རྩྱིས་པ་སྐལ་བཟང་རྡ་ོརེ།

ཅ		 དངུལ་གཉརེ།	ཟ་ཁང་སྐྱིད་སྡུག་བསན་འཛྱི ན་དནོ་ཡོད།

	 བཅས་ལ་གཏན་འབེབས་བྱྱུང་ཡང་།	 ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་དང་ཐད་
ཀར་འབྲལེ་བ་མ་ཞུས་པར་ཚོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་པར་བརྟནེ་དེ་རེས་ས་
གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི ་ཐོག་ཚོགས་ཆྱུང་
ནང་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་ཞུགས་དགོས་གསལ་ལུགས་བཤད་བྱྱུང་
བ་བཞྱིན།	 གོང་གསལ་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོར་ཚོགས་ཆྱུང་
གྱི ་	Chairman	མཚན་གནས་ཕུལ་ཏ་ེཚོགས་ཆྱུང་གཏན་འབབེས་བྱྱུང་
ཡོད།	 ཚོགས་ཆྱུང་ནས་འདྱི་ཁུལ་གྱི ་དགོན་པ་དང་།	 སྡ་ེཁག	 ཚོགས་
སྐྱིད་ཁག་བཅས་ལ་ཞལ་འདེབས་འབོད་བསྐུལ་གྱིས་ཁོྱན་བསྡམོས་ཧྱིན་
སྒརོ་	༥༢༡༠༢༡།༠༠	༼འབུམ་ལྔ་སངོ་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་བརྒྱ་མེད་ཉྱི་
ཤུ་རྩ་གཅྱིག༽	བྱྱུང་ཡོད།	ད་ེནས་གོད་ཆགས་བྱྱུང་བའྱི་ནང་མྱི ་རྣམས་
ལ་ཐོག་མར་སྡདོ་སའྱི ་ཁང་པའྱི ་ཟླ་གསུམ་གྱི ་ཁང་གླ་དང་བོད་མྱི ་ཁྱྱིམ་
ཚང་གསུམ་གྱི ་ཅ་དངོས་མ་གནས་སྒརོ་	༡༠༠༩༣༠།༠༠	ཚྱི ག་པའྱི་གུན་
གསབ་ཡོང་བ་ཞེས་ཚོགས་ཆྱུང་ལ་ཞུ་སྙན་འབོྱར་པ་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ	༡༠	
འབབ་སྒརོ་	༡༠༠༩༣།༠༠	རེ་སྤད་པ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་མེ་སོྐན་བྱྱུང་བའྱི་
ཉེ་འཁྱིས་མ་ཎྱི ་ ལྷ ་ཁང་དང་ཨོམ་ཟ་ཁང་གཉྱིས་ལ་བསྡོམས་སྒོར་	
༣༠༠༠།༠༠	སེམས་གསོའྱི་སླད་སྤད་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་
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ཁང་	 ༡༡	 ལ་སྒརོ་	 ༥༠༠༠།༠༠	 རྩྱིས་སྒརོ་	 ༥༥༠༠༠།༠༠	 དང་།	
གཞོན་ནའུྱི ་ལས་ཁུངས་ལ་སྒརོ་	 ༢༥༠༠།༠༠	 བཅས་བསྡམོས་སྒརོ་	
༥༧༥༠༠།༠༠	 སྤད་ཡོད།	 དེ་འཕྲསོ་ལྷག་བསྡད་ཞལ་འདེབས་རྣམས་
ཁང ་པ ་གསར ་རྒྱག ་ སླད ་ནང ་སྱི ད ་ལས ་ ཁུངས ་ སུ ་ ཧྱི ན ་ སྒ ོར ་	
༣༢༠༠༠༠།༠༠	ཕུལ་བ་དང་།	ཙག་ཙྱིག་ལྷག་བསྡད་སྒརོ་	༣༦༠༨༢།༠༠	
ཡོད་པ་དེ་ཕྱི ་ཟླ་	 ༥།༢༨	 ཉྱིན་ཚོགས་ཆྱུང་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ཚང་
འཛོམས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་སུ་གནང་རྒྱྱུ ་ཐག་གཅོད་
བྱྱུང་དོན་བཞྱིན་ཕུལ་ཡོད།	 ཚོགས་ཆྱུང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སྒརོ་	
༥༢༡༠༢༡།༠༠	 གོད་ཆགས་བྱྱུང་བ་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི ་ཁང་གླ་
དང་།	གུན་གསབ།	ཁང་པ་གསར་རྒྱག་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་བདེ་སོྤད་བཏང་
ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱྱུ ང་བ་སོགས་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ལས་འགན་
རྣམས་འཐུས་ཚང་ལེགས་འགུྲབ་ཞུས་ཡོད།

༧༽  ས་གནས་ཀི་གཞུང་འབླེལ་ཚོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས་
གཤམ་གསལ།

༡།		 ས་གནས་གྲོས་ཚོགས།		

	 སྐབས་བཅྱུ ་གཅྱིག་པའྱི་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ཕྱི ་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༨	 ཉྱིན་གཏན་ལ་
འབེབས་གནང་ནས་་ས་གནས་སོ་སོར་མྱི ་མང་ནས་མང་གཙོའྱི ་ལམ་
སོལ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་མྱི ་མང་
ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདམེས་དགོས་པ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་ལྟར་རྡ་
ས་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀང་	༡༩༩༢	ལོར་འོས་འདམེས་གནང་ནས་
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ད་བར་ས་འཐུས་སྐབས་དུྲག་པ་བར་སླབེས་ཡོད།

༢།		 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་སྐབས་དང་པོ་	 ༡༩༧༢	 ལོ་ནས་འགོ་ཚྱུགས་
གནང་འདུག་ཀང་ལོ་དུས་དང་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ཚད་གཏན་འབབེས་ཀྱི ་
ལོ་རྒྱྱུ ས་རག་ཐབས་བྱས་ཀང་ལག་སོན་མ་བྱྱུང་བར་བརྟནེ་ད་ེསྔནོ་རང་
ཚོགས་ནང་ལོ་མང་ལས་ཀ་གནང་མོང་ཡོད་པ་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་གཙོ་ངག་
དབང་བསན་པ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲྱི་ཞུས་པར་ཁོང་ནས་གསུང་གསལ་
བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་མ་གནང་གོང་ལོ་དུས་གཏན་འབེབས་
མེད་པས་སྐབས་རེ་ལོ་གཅྱིག་དང་སྐབས་རེ་ལོ་གཉྱིས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	
རང་ཚོགས་སྐབས་བཅྱུ ་གཅྱིག་པ་ནས་ཚོགས་མྱི ་དང་ལོ་དུས་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ལྟར་ད་ལྟ་ཚོགས་པའྱི་བེྱད་སྒ་ོམཐའ་དག་སུྒབ་བཞྱིན་
ཡོད་འདུག

༣།		 ས་གནས་འོས་བསྡུ།

	 ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི ་ལས་ཁུངས།	འགན་འཛྱི ན་དང་ལས་བེྱད་ལོགས་
སུ་ས་གནས་སུ་མེད་ཀང་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དནོ་བཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་
ལས་འགན་དང་ལས་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་སྐབས་བབ་ས་གནས་ནས་
ལས་དནོ་གཅྱིག་ལྕགོས་གནང་མུས་ཡྱི ན།

༨༽  ཟུར་སོྐང་སླེ་ཚན་ཁག

༡།		 ཐང་སངོ་གུླ་གར་ཚོགས་པ།

	 ཐང་སངོ་གུླ་གར་བོད་ཀྱི ་འཁབ་སནོ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་
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གཙོ་བ་ོརང་རྱིགས་བདོ་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་རྣམས་མྱི ་
ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་དང་།	ཉམས་པ་སོར་ཆྱུད་སླད་བསྱི་གནས་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༠	 ཟླ་བ་དང་པོའྱི ་ནང་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ནས་ད་ལྟའྱི ་ཆར་
དགེ་རྒན་ལས་བེྱད་དུྲག་དང་སླབོ་ཕུྲག་ན་གཞོན་བུ་དང་བུ་མོ་གྲངས་	
༣༥	ཙམ་ཡོད།	སླབོ་ཕུྲག་ན་གཞོན་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་རང་རྱིགས་བདོ་ཀྱི ་
ཁྱད་ནོར་ཡྱི ན་པའྱི ་རྱི ག་གཞུང་སྒྱུ ་རྩལ་གཞས་དང་ཞབས་བྲོ།	 ལྷ་མོ་
རོལ་དབྱངས་བཅས་ལ་ད་ོསྣང་དང་ཤེས་རྟགོས་ཡོང་སླད་སླབོ་ཁྱིད་བེྱད་
བཞྱིན་པ་དང་།	 ད་བར་ཐང་སངོ་གུླ་གར་བདོ་ཀྱི ་འཁབ་སནོ་ཚོགས་མྱི ་
རྣམས་ནས་རང་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའྱི ་མཛད་སྒ་ོཁག་དང་།	 གཞན་
ཡང་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་གར་མྱི ་མང་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག	 དེ་བཞྱིན་
སླབོ་གྭྲ་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་བཅས་ལ་རང་རྱི གས་བོད་ཀྱི ་ཁྱད་
ནརོ་རྱིག་གཞུང་སྒྱུ ་རྩལ་ཐོག་ནས་གཞས་ཞབས་བྲ་ོལྷ་མོ་རོལ་དབྱངས་
བཅས་འཁབ་སནོ་གང་མང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།	 ཐང་སངོ་གུླ་གར་
ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་བེྱད་སྐབས་སླབོ་མ་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དང་
སླབོ་མ་ད་ེཡང་རྡ་སངེ་བདོ་ཁྱྱིམ་ནས་ཡྱི ན།	ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་སླབོ་མ་
ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཁོྱན་བསྡམོས་སླབོ་མ་གྲངས་	 ༣༥	
ཙམ་ཡོད་པ་དང་དགེ་རྒན་ལས་བེྱད་གྲངས་དུྲག་བཅས་ཡོད།

༢།		 བདོ་གཞུང་ཟོླས་གར་ཚོགས་པ།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བཞུགས་སྒར་མ་སུ་རྱི ་ནས་༧གོང་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་དགོས་པ་དུ་མ་བཀའ་ཤག་ལྷན་
རྒྱས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྤྱི ་བསྩལ་དགོངས་དནོ་གཏམ་བརོད་ཟོླས་གར་ཞྱིག་
ཆེད་འཛུགས་ཐུབ་ན་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསྒགས་དང་།	 རྱི ག་གཞུང་མྱི ་
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ཉམས་བརྒྱྱུ ད་འཛྱི ན་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བཅས་ཀྱི ་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་
ཡོང་རྒྱྱུ ་ཞེས་སྤྱི ་ཕབེས་བཞྱིན་གཞུང་ཞབས་རྙྱིང་པའྱི་ཁོངས་ནས་བཀའ་
ཤོད་བར་མཚོ་རྡ་ོརེ་དོན་གུྲབ་ལགས་དང་།	 རེྩ་དུྲང་སྐལ་བཟང་ཀུན་
དགའ།	ཤོད་དུྲང་སྤྱི ་ལྕགས་བཀྲྱིས་རྡ་ོརེ།	ཕག་ནང་ལྷ་དབང་ཚེ་རྱིང་།	
ཕག་ནང་རྡ་ོརེ་རྱི ག་འཛྱི ན་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཁེྱད་ཚོ་ཀ་སུྦག་
ཁུལ་བསོྐད་དེ་གསང་བའྱི ་སྒ ོ་ནས་ཟོླས་གར་གྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཤྱི ག་
འཛུགས་ཐུབ་པའྱི ་འབད་བརོྩན་དགོས་རྒྱྱུ འྱི ་བཀའ་གསུང་སྤྱི ་ཕེབས་
བཞྱི ན་སྐུ་ངོ་ནོར་ནང་ངག་དབང་ནོར་བུ་ལགས་འགོ་འཛྱི ན་ཞུས་པ་
བཞྱིན་བསྐ་ོགཞག་སྩལ།	 ཐོག་མར་ཀ་སུྦག་དུ་རྨ་བྱ་ངག་དབང་མཐུ་
སབོས་ལགས་ཀྱིས་དབུས་བུ་དང་བུ་མོ་གཟུགས་བྱད་ལེགས་པ་རྣམས་
ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཀང་དོན་སོན་དེ་ཙམ་མ་བྱྱུང་སབས་ཟོླས་གར་
འགོ་འདེམས་རྣམས་གྲོས་མོལ་གྱིས་མཐར་རྨ་བྱ་ངག་དབང་མཐུ་
སབོས་ལགས་དང་།	ལྷ་དབང་ཚེ་རྱིང་ལགས་གཉྱིས་ནས་ཐུགས་འགན་
རྐང་བཞེས་ཀྱིས་ཕ་མ་དང་དོ་བདག་སོ་སོ་ངོ་ཐུག་གྱིས་འབོད་བསྐུལ་
ཞུས་ཏེ་ཕ་ོམོ་གང་འཚམས་ཤྱིག་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ས་ེཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	
༨	ཚེས་	༡༡	ཉྱིན་བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི ་ཤེས་རྱིག་ཟོླས་གར་ཚོགས་པ་
ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་།	 འཁབ་སནོ་དང་པ་ོ	 ༡༩༦༠	 ཟླ་	 ༤	
ཚེས་	 ༩	 ནས་	 ༡༡	 བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱི ང་ལྡྱི་ལྱི ར་ཨེ་ཕ་རོ་ཨེ་ཤན་
ཚོགས་འདུའྱི ་སྐབས་འཁབ་སནོ་ཞུས་པར་རྒྱ་གར་སྱིད་འཛྱི ན་དང་སྱིད་
འཛྱི ན་གཞོན་པ།	 སྱིད་བླནོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་དཔོན་རྱི གས་དང་།	 ཕྱི ་
རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག	རྒྱལ་ཁབ་	༡༩	སྐུ་ཚབ།	བདོ་མྱི འྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་
གནད་ཡོད་མྱི ་གྲངས་	༥༠༠	སྐརོ་ལྷན་འཛོམས་སར་འཁབ་སནོ་ཞུས།	
ད་ེནས་བཞུགས་སྒར་མ་སུ་རྱིར་བཅར་ཏེ་	༡༩༦༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༦	
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ཉྱིན་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་པར་དགེས་མཉསེ་ཆེན་
པོས་བཀའ་སླབོ་གནང་།	 གཞས་ཐོག་མ་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀྱི ་བསདོ་པ་དགའ་གཞས་སྐ་རེངས་དང་པོ།	 བསདོ་པའྱི ་གུླ་དབྱངས།	
བཟོ་ཞྱིང་འབྲོག་གསུམ་གྱི ་ངལ་རོྩལ་བེྱད་སངས།	 ཆོལ་གསུམ་མྱི ་སྣ་
ཆྱི ག་སྒྱིལ་གྱིས་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་དར་བསེྒངས་འཁེྱར་གྱི ་མཉམ་གཞས་
སོགས་གུླ་གཞས་ལེའུ་	༢༣	གསར་རོྩམ་ཞུས།	རྒྱལ་རབས།	ཆོས་རྒྱལ་
ཁྱི ་སོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི ་ཆོས་ཕོགས་མཛད་པ་གཙོ་བོར་སནོ་པའྱི ་རྒྱལ་
རབས་ཐོག་མ་གསར་རོྩམ་གྱིས་	 ༡༩༦༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༥	 ཉྱིན་
གཟྱིགས་འབུལ་དང་པོ་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ལ་བཀའ་སླབོ་ཞུ་ཆེད་གཟྱིཊ་འབུལ་ཞུ་སྐབས་བཀའ་ཤག་དང་།	
སྤག་ས་ཆོས་སྒར་གྱི ་གཙོས་བོད་མྱི འྱི ་སྡདོ་གནས་ཁག་གྱི ་འགོ་འཛྱི ན་
རྣམ་པ།	གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་བཅས་ལ་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས།	

	 	 ཐོག་མའྱི་འཁབ་སནོ་ཞུ་ཡུལ་གཤམ་གསལ།	བདོ་མྱི འྱི ་སླབོ་གྭྲ་
ཁག་དང་།	ལྡྱི་ལྱི །	 སྦམོ་སྤ།ེ	ཀ་ལ་ཀ་ཏ།	ཀུ་ལུ།	མན་ཌྱི །	མ་ན་ལྱི །	
ཌལ་ཧའོ་སེ།	རྡ་ོགླྱིང་།	ཀ་སུྦག	སྱིམ་ལ།	རྡ་ས།	ཀང་ར།	 སྦག་ས་
ཆོས་སྒར།	 ཅན་དྷྱི་གར་བཅས་སུ་འཁབ་སནོ་ཞུས།	 རྱིམ་བཞྱིན་ཡར་
རྒྱས་ཕྱིན་ཏ་ེགངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་
གྱི ་ནང་གསེས་ཏེ།	 ལྷ་མོའྱི ་ཟོླས་གར་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི ་ཆེད་དུ་
བདོ་གཞུང་ཟོླས་གར་ཚོགས་པས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཞོ་སནོ་
རྒྱས་པ་འགོ་ཚྱུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	ཞོ་སནོ་འགོ་ཚྱུགས་ནས་ད་བར་
ཕོགས་མཐའ་ཁག་གྱི ་ལྷ་མོའྱི ་ཚོགས་པ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ཞོ་སནོ་
རྒྱས་པ་ཐེངས་	༡༤	བར་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་པར་༧སྤྱི ་ནརོ་༧གོང་ས་



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

༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐུགས་དགེས་མཉསེ་ཆེན་པོས་བཀའ་
སླབོ་གསུང་གྱི ་བདུད་རྩྱི ་སྩལ།	 དེ་བཞྱིན་ཕྱིའྱི ་རྒྱལ་ཁབ་གྲངས་	 ༣༢	
ཙམ་ལ་ལྷ་གཞུང་དང་གཞས་སྣ་སོགས་ཐེངས་	༡༠༠	ལྷག་ཙམ་འཁབ་
སནོ་ཞུས།	 ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ནང་བསྐརོ་བསོྐད་དུ་འགྲོ་སྐབས།	
འཁབ་སོན་གཟྱིགས་འབུལ་གྱི ་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་ངོ་སོྤད་
ཡོང་གྱི ་ཡོད་པར་མ་ཟད།	 གསར་ཤོག་ཁག་དང་།	 གཟུགས་མཐོང་
བརྙན་འཕྲྱིན་བརྒྱྱུ ད་བོད་ཀྱི ་བདེན་དོན་ཡང་འགྲོ་སོང་གཏོང་མྱི ་དགོས་
པར་ཞོར་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དྲྱིལ་བསྒགས་ཡོང་གྱི ་ཡོད།

	 	 སླབོ་གྭྲ་ཁག་ལ་འདྱི་ནས་དགེ་རྒན་བཏང་བ་གྲངས་འབོར་ཏག་
ཏག་མེད་ཀང་བརྒྱ་སྐརོ་བཏང་ཡོད།	ད་བར་བདོ་གཞུང་ཟོླས་གར་ནས་
ལྷ་གཞུང་ཁག་མྱི ་འདྲ་བ་	 ༡༢	 འཁབ་སནོ་ཞུས་ཁོངས་དེ་སྔ་བོད་ནང་
འཁབ་སནོ་གནང་བའྱི ་ལྷ་གཞུང་ཐོག་ལྷ་གཞུང་གསར་རོྩམ་ཡང་ཞུས་
ཡོད།	 དེང་སང་འདྱི་གར་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་གཞུང་ཞབས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བ་དང་།	ནང་ཁུལ་སྡ་ེཚན་ཁག་བཞྱི ་ཡོད།

༡།		 འཛྱི ན་སོྐང་སྡ་ེཚན།		

༢།		 འཁབ་སནོ་དང་སོྦང་བརྡར་སྡ་ེཚན།	

༣།		 བཟོ་ལས་སྡ་ེཚན།		

༤།		 ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན་བཅས་བཞྱི ་ཡོད།	

	 སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་འོག་འཁབ་སནོ་སྡ ེ་ཚན་ནང་འཁབ་སནོ་འགན་
འཛྱི ན་གཙོས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༥༩	ཡོད་པ་ནས།	དགེ་ལས་གྲངས་	
༦	བྲ་ོཔ་འབྲྱིང་བ་གྲངས་	༡༠	བྲ་ོཔ་གཞོན་པ་གྲངས་	༣༦	སླབོ་ཕུྲག་



27རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

གྲངས་	 ༦	 བཅས་དང་།	 དེ་བཞྱིན་བཟོ་ལས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	 ༡༤	
བགྲེས་ཡོལ་བ་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༣	འཛྱི ན་སོྐང་དུྲང་ཆེ་གཙོས་ཚོགས་
མྱི ་གྲངས་	༢༠	བཅས་ཁོྱན་བསྡམོས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༩༥	ཡོད།	ད་
ཡོད་ཟོླས་གར་ལ་ས་ཆ་རྒྱ་ཁོྱན་མྱི ་ཀྲར་གུྲ་བཞྱི ་མ་	 ༢༥༢༡༥	 བཅས་
ཡོད།

༣།		 བདོ་ཀྱི ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་།

	 ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅྱུ ་བཞྱི ་པ་མཆོག་
གྱིས་བདོ་ཀྱི ་ཆོས་རྱིག་སུང་སོྐབ་དང་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕལེ་སླད་སླབོ་གྭྲ་
དང་དགེ་འདུན་གྱི ་སྡ།ེ	 དེ་བཞྱིན་རྱི ག་གཞུང་གྱི ་བསྱི་གནས་མང་དག་
ཅྱིག་ཆེད་འཛུགས་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་ཁོངས་བཞུགས་སྒར་བོད་ཀྱི ་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠།༦།༡༡	ཉྱིན་བཞེངས་འགོ་བཙྱུཊ།	
འདྱི་ནྱི་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་བསྱི་གནས་ཀྱི ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་གནས་པའྱི ་
རང་རེའྱི ་ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་གྱི ་དགོས་མཁོའྱི ་ཡྱི ག་ཆའྱི ་མཛོད་ཀྱི ་
འབྱྱུང་ཁུངས་དང་།	 ཕྱི ་ནང་མྱི ་རྱིགས་ཀུན་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་སླབོ་གཉརེ་
གནང་ཡུལ་དང་སླབོ་ཁྱིད་གནང་ཡུལ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན།	དཔ་ེམཛོད་ཁང་
འདྱིར་ཡྱི ག་ཆ་སྣ་ཚོགས་འབུམ་གྱི ་གྲངས་ལ་ཉ་ེབ་ཡོད་ཅྱིང་།	 དེ་སངེ་
དབེ་དང་ཐང་ཀ	 སྐུ་བརྙན།	 མཆོད་རྟནེ་སྣ་ཚོགས།	 དཔར་རྱིས་དུྲག་
སངོ་སྐརོ་བཅས་ཀྱིས་གཏམས་ཡོད།	 འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་ཉརེ་ལྔའྱི ་རྱི ང་
འདྱི་ནས་ཆོས་རྱི ག་ཐད་སྱི ་ཞུ་སུྒབ་པར་ཕྱི ་མྱི ག་ལྟ་སྐབས།	 དངོས་
འབྲལེ་དུས་རབས་འཕོ་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མཉམ་འགྲོས་ཀྱི ་མྱུར་ཚད་
ཐོག་འབད་སུྒབ་བགྱིས་པའྱི་མངོན་རྟགས་སུ་འཛམ་གླྱིང་གང་སར་འདྱི་
ནས་སླབོ་གཉརེ་གནང་མོང་བའྱི་མཁས་པ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱྱུང་ཡོད།	
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ཀ		 དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི ་དམྱི གས་ཡུལ།

	 བོད་ཀྱི ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི ་བོད་ཀྱི ་
ཆོས་དང་རྱི ག་གནས་ཀྱི ་འབྲེལ་བ་གོ་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི ་བསྱི་
གནས་རྣམས་སུ་ལྟག་ཆྱུ ་ཆད་པའྱི ་རྱིང་བུའྱི ་རྣམ་ཐར་མཇུག་
བསྡུས་ཏེ་ཇྱི ་སྱིད་འགྲོ་བ་གནས་ཀྱི ་བར་དུ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་
གསུམ་དང་འཆད་རོྩད་རོྩམ་གསུམ་གྱི ་ལམ་ནས་ཀུན་ལ་ཕན་
བད་ེསུྒབ་པའྱི་སྡྱིངས་ཆ་གཞན་དྲྱིང་མྱི ་འཇོག་པ་ཞྱིག་བསུྐན་རྒྱྱུ ་
དང་།	ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི ་སླབོ་ཕུྲག་དང་།	ཉམས་ཞྱིབ་པ།	
མཁས་པ་མུ་མཐུད་ནས་བྱྱུ ང་དང་འབྱྱུ ང་འགྱུ ར་རྣམས་ལ་
འཛྱི ན་སོྐང་སྤེལ་གསུམ་གྱི ་ལམ་ནས་སྱི ་ཞུ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་བཅས་
ཡྱི ན།	བདོ་ཡྱི ག་ནང་འཁོད་ཡྱི ག་ཆ་དང་སྒྱུ ་རྩལ་དཔ་ེརྱིས་མཁོ་
སུྒབ་བྱ་རྒྱྱུ །	 དཔེ་མཛོད་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སྤྱི ་སྒརེ་རྣམས་
ལ་བདོ་དབྱྱིན་ཕག་དབེ་མཐུན་རེྐན་སྦར་རྒྱྱུ །	འདྱི་ན་གཞན་ན་
ཡོད་པའྱི ་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱི ག་ཆ་རྣམས་ཀྱི ་དཀར་ཆག་ཐོ་འགོད་
བྱ་རྒྱྱུ །	 བོད་དཔེ་དཀོན་རྱི གས་དང་དབྱྱིན་འགྱུར་ཕག་དཔེ་
གསར་པ་དཔར་སུྐན་གནང་རྒྱྱུ །	ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་།	བདོ་ཀྱི ་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དནོ་གཉརེ་རྣམས་ལ་སླབོ་ཁྱིད་བྱ་རྒྱྱུ །

	 	 ཐོག་མར་དཔ་ེམཛོད་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༡།༡༡།༡	
ཉྱིན་གསར་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་།	འདྱི་ཉྱིད་དབུ་ཚྱུགས་པ་ནས་
བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའྱི ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་།	 མཁས་པ།	
སླབོ་གཉརེ་བ།	དནོ་གཉརེ་བ་བཅས་ལ་ཆོས་རྱིག་གྱི ་རྒྱ་སྒ་ོཕེས་
ཡོད།	ཐོག་མའྱི་འགོ་འཛུགས་དསུ་ནས་གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་



29རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏ་ེབདོ་ཀྱི ་ནང་ཆོས་དང་སྐད་ཡྱི ག	རྱིག་
གཞུང་དང་སོལ་རྒྱྱུ ན་རྱི ་མོ་དང་བཟོ་རྱིག་གྱི ་སྒྱུ ་རྩལ་བཅས་ཀྱི ་
ཐད་འཆར་བཀོད་བཞྱིན་ཕྱི ་ནང་མྱི ་རྱི གས་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ལ་
མཐོང་བ་བརྒྱྱུ ད་པའྱི ་ཕག་ལེན་དངོས་སུ་ཁྱིད་པའྱི ་ལམ་ནས་
རྨད་བྱྱུང་སྱི ་ཞུ་རོ་ཐོགས་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 འདྱི་ནས་དཔར་དུ་
བཏབ་པའྱི ་བོད་དབྱྱིན་དུས་དེབ་རྣམས་ལྭར་ཎས་གཙོས་པའྱི ་
འཛམ་གླྱིང་དཔེ་མཛོད་གང་མང་ཞྱིག་དང་ལྷན་དུ་བརེ་ལེན་
ཡང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད།	 ལྷག་པར་འདྱི་ནས་ལས་གཞྱི ་སྤལེ་
བའྱི ་ངག་རྒྱྱུ ན་ལོ་རྒྱྱུ ས་མཁོ་སུྒབ་ནྱི ་ཤྱི ན་ཏུ་དཀོན་པར་གྱུར་
པའྱི་གལ་ཆེན་ལས་དོན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པས།	 ད་བར་ངག་རྒྱྱུ ན་ལོ་
རྒྱྱུ ས་དབེ་ཕྲངེ་	༢༥	བར་དཔར་སུྐན་ཟྱིན་ཏེ་ཀླགོ་པ་པ་ོརྣམས་
ཀྱི ་གཟྱིགས་མོར་བསར་བཞྱིན་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་འདྱི་གའྱི་ཆོས་
རྱིག་འཛྱི ན་གྭྲ་རྣམས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་ཆེས་མཐོའྱི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ནས་ཀང་ཆོས་རྱིག་གྱི ་བསྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་ངོས་འཛྱི ན་
ཐོབ་ཡོད།	

ཁ		 སྡ་ེཚན་ཇྱི ་ཡོད།

༡།		 བདོ་ཡྱི ག་དང་དབྱྱིན་ཡྱི ག་ནང་བཞུཊ་གསུང་རྟནེ་ཁག

༢།		 ཡྱི ག་ཚགས་དང་དཔར་རྙྱིང་སྡ་ེཚན།

༣།		 སྐུ་རྟནེ་ཁང་།

༤།		 ཆོས་རྱིག་སླབོ་གཉརེ་སྡ་ེཚན།

༥།		 ཉམས་ཞྱིབ་དང་རོྩམ་འགྱུར་སྡ་ེཚན།
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༦།		 དཔར་སུྐན་སྡ་ེཚན།

༧།		 ངག་རྒྱྱུ ན་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྡ་ེཚན།

༨།		 འཛྱི ན་སོྐང་སྡ་ེཚན་བཅས་སྡ་ེཚན་བརྒྱད་ཡོད།

༤།		 བདོ་གཞུང་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྙྱིང་བསྡུས།

ཀ		 ངོ་སོྤད།		

	 བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་དེ་བཞྱིན་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་
ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པའོྱི ་བཀའ་དགོངས་ལྟར།	སྐུ་སྒརེ་གཟྱིམ་
ཆྱུང་ནས་མ་རྩ་གསོལ་རས་བསྩལ་བ་དང་ཕྱི ་ཁག་ནས་བུ་ལོན་
ཐོག་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་
བཞེས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༣	ལ་འགོ་འཛུགས་
གནང་འདུག་ལགས།

ཁ	 དམྱིགས་ཡུལ།	

	 རང་རེའྱི ་བོད་ལྗ ོངས་ཀྱི ་སྣོད་བཅྱུད་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་དམར་
ནས་བཙན་འཕྲགོ་ཐོག་རྩ་ཆེའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི ་གླགེས་
བམ་ཆེ་ཕྲ་ཐམས་ཅད་རྩ་གཏརོ་བཏང་པ་རྣམས་སླར་གསོ་ཐུབ་
ཐབས་དང་།	 ལྷག་པར་རང་རྱི གས་རྣམས་ཀྱི ་མ་འོངས་པའྱི ་
སོན་རྩར་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་ཆོས་དང་སྐད་ཡྱི ག་རྒྱལ་རབས་བཅས་
ཚང་བའྱི ་སླབོ་དེབ་སྔནོ་འགྲོ་དང་པོ་ནས་འཛྱི ན་གྲ་བཅྱུ ་གཉྱིས་
བར་ཡོངས་རོགས་དཔར་བསུྐན་མཁོ་གཏོང་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།	གཞན་ཡང་བདོ་ཀྱི ་ཆོས་རྱིག་ལ་ད་ོསྣང་ཅན་དང་
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རྱི ་བ་ོཧྱི་མ་ལ་ཡྱི ་རྱི ་རྒྱྱུ ད་ལ་སོགས་པར་གནས་པའྱི་དད་ལྡན་ཕྱི ་
ནང་མྱི ་རྱི གས་རྣམས་ཀྱི ་རེ་འདུན་ཆ་ཙམ་སྐོང་ཆེད་ཐུགས་
མཁོ་བཀའ་མངགས་རྣམས་དཔར་བསུྐན་འགྲེམ་སྤལེ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།

	 	 བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་ནས་དཔར་བསུྐན་
ཐད།	 བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བཀའ་ཕེབས་
དགོངས་དནོ་ལྟར།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༡	 ལོར་སླབོ་དབེ་རོྩམ་སྒྱིག་
ཚོགས་ཆྱུང་དང་པ་ོཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་འཛྱི ན་གྭྲའྱི་རྱིམ་པ་དང་
འཚམས་ཤྱི ང་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་འཛྱི ན་རྱིམ་དང་པོ་
ནས་ལྔ་པ་བར་གྱི ་བོད་ཡྱི ག་སླབོ་དེབ་ཁག་ལོ་རྱིམ་བཞྱིན་རོྩམ་
སྒྱིག་བསྐར་ཞྱིབ་གནང་འགོ་བརྩམས་ཡོད།	 བཙན་བོྱལ་གྱི ་
དུས་ཡུན་རྱི ང་བོད་མྱི ་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་སུྤས་ཚད་ལྡན་ཞྱིང་
སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའྱི ་ཤེས་ཡོན་བརྒྱྱུ ད་
སོྤད་ཡོང་སླད་བསླབ་གཞྱིའྱི་རྩ་འཛྱི ན་དང་སླབོ་དབེ་ལ་དསུ་ནས་
དུས་སུ་བསྐར་ཞྱིབ་དང་ལེགས་བཅོས་རྱིམ་ཅན་དུ་གནང་ཡོད་
པ་དཔརེ་ན།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༨	ལོར་སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞྱིབ་ཚོགས་
ཆྱུང་གཉྱིས་པ་བསྐ་ོའཛུགས་ཀྱིས་འཛྱི ན་རྱིམ་དུྲག་པ་ནས་བཅྱུ ་
གཅྱིག་བར་གྱི ་བོད་ཡྱི ག་སླབོ་དེབ་རོྩམ་སྒྱིག་གནང་ཡོད།	 དེ་
རེས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	དང་།	༡༩༨༣།	༡༩༨༦།	༢༠༠༠།	༢༠༠༨	
བཅས་ལ་བསྐར་ཞྱི བ་བསྒྱུ ར་བཅོས་ཇྱི ་གནང་ཐོག་དཔར་
བསུྐན་འགྲེམ་སྤེལ་འཐུས་གཙང་ཞུས་པ་མ་ཟད་བོད་གཞུང་
ཤེས་དཔར་ལས་བེྱད་སྔོན་མ་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
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བསོྐན་ཡོད།	སླབོ་དབེ་དཔར་རྩ་རྣམས་འཚག་ཤོག		(Sten-
cil)	 ཐོག་དང་བརྒྱད་སངོ་གཟུངས་བསྡུས་ལག་བྲྱིས་དཔར་རྩ་
དང་དེ་ནས་དཔར་རྩ་རྣམས་ལྕགས་འབུྲ་ཐོག་ནས་བཟོས་
གནང་ཡོད།	 བོད་ཡྱི ག་འཕུྲལ་དཔར་གྱི ་ལས་གཞྱི ་ཤེས་རྱི ག་
དཔར་ཁང་གསར་དུ་བཙྱུགས་དེ་བཞྱི ན་སླ ོབ་གྭྲ་ཁག་རྱི མ་
བཞྱིན་གསར་འཛུགས་ཟྱིན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སླབོ་གྭྲའྱི་འཛྱི ན་
གྭྲ་སོ་སོའྱི ་དམའ་རྱི མ་བར་གྱི ་བོད་ཡྱི ག་སླ ོབ་ཚན་ཆོས་སྱིད་
གང་གྱི ་ཐད་ནས་བོད་མྱི ་རྱི གས་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་ཁྱད་ཆོས་གོ་དོན་
གཏྱིང་ཟབ་གནད་ཀྱི ་ སྙྱིང་པོ་འདུས་པའྱི ་ སླ ོབ་དེབ་གསར་
བརྩམས་དང་།	ཕོགས་བསྒྱིགས་ཟྱིན་པ་ད་ེརྣམས་ཛ་དྲག་མྱུར་
མགོགས་སུ་དཔར་བསུྐན་བེྱད་དགོས་པར་བརྟནེ་དཔར་གཞྱི ་
འཕུྲལ་འཁོར་རྒྱ་གར་ནང་ཉསོ་ཆོག་ཡོད་ནའང་ང་ཚོའྱི ་སླབོ་
དེབ་ཚང་མ་བོད་ཡྱི ག་དབུ་ཅན་གྱི ་ཐོག་ཏུ་དཔར་བསུྐན་བྱ་
དགོས་པས་སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་ནང་སྔནོ་ཆད་བདོ་ཡྱི ག་གྱི ་ལས་
ཀའྱི་དར་སོལ་ཧ་ལམ་མེད་པ་དང་མཚྱུངས་པར་བརྟནེ་དཔར་
ཁང་ཁག་ལ་ང་ཚོའྱི་སླབོ་དབེ་དབུ་ཅན་གྱི ་དཔར་བསུྐན་བྱ་ཡུལ་
རྩ་བ་ནས་མེད་པས་སྐབས་དརེ་ལྡྱི་ལྱི ར་བཅའ་བཞུགས་རྒྱ་གར་
བ་མཁས་དབང་ཌོག་ཊར་༼ལོ་ཀྱི ་ཤ་ཅན་རྡར་༽	ལ་བདོ་ཡྱི ག་
དཔར་བསུྐན་ལས་ཀ་སབས་བདེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེར་བཀའ་སླབོ་
ཞུས་པར་ཁོང་གྱིས་བོད་ཡྱི ག་དབུ་ཅན་ལྕགས་འབུྲ་ཆེ་ཆྱུང་གྱི ་
ལུག་ཀོང་གསར་བཟོ་བེྱད་དགོས་པ་དང་དེ་ནས་འཕུྲལ་འཁོར་
གྱི ་བདོ་ཡྱི ག་དཔར་ཁང་ལས་གཞྱི ་གསར་འཛུགས་བེྱད་དགོས་
པའྱི ་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་ཆ་རེྐན་ཚང་འཛོམས་ཀྱི ་ལག་ལེན་
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གསར་སླབོ་བྱ་རྒྱྱུ ་མགོ་རྙོག་སྣ་མང་འཕྲད་ན་ཡང་ཨུ་ཚྱུགས་
ཀྱིས་བསམ་བློའྱི ་འཐབ་འཛྱི ང་བེྱད་དགོས་བྱྱུ ང་བར་བརྟེན།	
བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་རྣམ་པའྱི ་
སྐབས་བབ་དུས་ཡུན་ཐོག་ཕག་བསར་ཇྱི ་གནང་གཤམ་གསལ།

༡།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	༼ལྡྱི་ལྱི ར་ཌོག་ཊར་ལོ་ཀྱི ་ཤ་ཅན་རྡར༽	
ཁོང་གྱི ་དཔར་ཁང་དུ་སླབོ་སོྦང་བེྱད་པར་བོད་གཞུང་
ཆོས་དོན་ལས་ཟུར་ཨོ་རྒྱན་ཚེ ་རྱི ང་ལགས་དང་།	
གཞུང་ཞབས་བགྲེས་ཡོལ་སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུ ག་
ལགས་གཉྱིས་ཆེད་གཏོང་གནང་འདུག	 ལྡྱི་ལྱི ར་ཟླ་
དུྲག་རྱིང་ཛ་དྲག་དཔར་བསུྐན་ལས་གཞྱིའྱི་ལྕགས་པར་
ཡྱི ག་འབུྲ་སྒྱིག་བཤྱི གས་དང་།	 པར་འདེབས།	 དེབ་
བཟོ།	པར་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱ་སྒའོྱི ་སླབོ་སོྦང་བྱས་
པ་དང་སྦྲགས་འཛྱི ན་གྭྲ་གསུམ་པའྱི ་སླ ོབ་དེབ་པར་
ཐེངས་དང་པ་ོཔར་བསུྐན་བྱས་པའྱི་དབེ་དང་།	ལྕགས་
པར་ཡྱི ག་འབུྲ་དང་དགོས་མཁོ་ཙག་ཙྱི ག་བཅས་གང་
འཚམས་མཉམ་འཁེྱར་གྱི ་རྡ་སར་འབོྱར་ཏེ་ད་ལྟའྱི ་
ཆོས་རྱི ག་ཟོླས་གར་ཚྱུགས་ཡུལ་༼ཀོ་ནེམ་ཀུ་ཀྲྱིའྱི༽	
ལས་ཤག་དང་།	 པར་ཁང་ཆབས་སྦྲགས་མདོ་སུྦག་
གཉྱིས་ནང་འཕྲལ་སེལ་ཡྱི ག་འབུྲ་སྒྱིག་བཤྱི གས་པར་
ཁང་ཆྱུང་ངུ་ཞྱི ག་སྒ ོ་འབེྱད་གནང་པར་གཞྱི ་སྒྱིག་པ་
རྣམས་རྡ་ཤོད་རྒྱ་གར་པར་ཁང་དུ་པར་བསུྐན་བྱས་
རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱབ་འཁུར་གྱི ་༼ཀོ་ནམེ་ཀུ་ཀྲྱིའྱི༽	འབོྱར་
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པ་དང་དེབ་བཟོ་རང་ལས་བྱས།	 ལོ་དེར་ྋགོང་ས་
ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོཀོ་ནམེ་ཀུ་ཀྲྱིའྱི་ཟོླས་གར་དང་།	
དཔར་ཁང་དུ་གཟྱིགས་བསྐརོ་ྋཞབས་སོར་བཀྲྱིན་ཆེ་
འཁོད་སྐབས་དཔར་ཁང་གྱི ་ལས་དོན་སྐརོ་བཀའ་རྩད་
ཕབེས་པར་ད་ཕན་གྱི ་ལས་དནོ་རྣམས་ྋསྙན་སེང་ཞུས་
པར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཁོང་
ཚོར་པར་སུྐན་འཁོར་ལོ་ཞྱིག་དགོས་ངེས་འདུག་ཅེས་
སྐབས་དེར་ཆྱི བས་ཞབས་སུ་ཡོད་པ་ཤེས་རྱི ག་བཀའ་
བློན་ཐུབ་བསན་ཉྱིན་བེྱད་མཆོག་ལ་པར་འདེབས་
འཕུྲལ་འཁོར་ཉ་ོབསུྒབ་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཁྱབ་གནང་
འདུག	 དེ་རེས་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཨམ་རྱི ་
སར་བཟོས་པའྱི ་པར་འདེབས་འཁོར་ལོ་ཆེ་བ་གཅྱིག་
དང་།	ཤོག་བྲགེ་འཁོར་ལོ་གཅྱིག	འཁོར་འགུལ་གླགོ་
གྱི ་མ་འཁོར་	༼མེ་ཊོར༽	གཅྱིག་བཅས་སུྤས་གཟྱིགས་
གནང་བར་ཧྱིན་སྒརོ་	༨༥༦༥།༠༠	ཐོབ་པ་རྣམས་དང་།	
ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་གསོལ་རས་སྒརོ་	 ༩༠༠༠།༠༠	
བཅས་རྩྱིས་སོྤད་གནང་འདུག	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༢	 ལོར་
པར་ཁང་ཕོ་སོར་གན་ཅྱི ་སླ་བ་རམ་ཀོ་ཀྲྱིར་སྤོས་ཏེ་
འཕུྲལ་འཁོར་སྒྱིག་སོྦར་གྱིས་སྐབས་དེར་ལས་བེྱད་མྱི ་
གྲངས་	 ༧	 ཡོད་པ་ནས་སླབོ་དེབ་སོགས་པར་བསུྐན་
ཞུས།	རྱིམ་པས་ཤེས་རྱིག་ནས་ལས་བེྱད་འགའ་ཤས་
ཁ་སྣནོ་དུ་བསྐ་ོགཞག་སྩལ།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༤།༩།༨	ཉྱིན་
ཨོ་རྒྱན་ལགས་ཤེས་རྱི ག་པར་ཁང་གྱི ་འགོ་འཛྱི ན་
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གནས་བརྒྱད་པ་བསྐོ་གཞག་སྩལ་བ་བཞྱི ན་གསར་
མཇལ་ཞུས།	སླབོ་གྭྲའྱི་འཛྱི ན་རྱིམ་ལ་དཔག་པའྱི་སླབོ་
དེབ་པར་འགྲེམས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱྱུ ་བཀའ་ནན་ཕེབས་
པར་བརྟནེ་ལས་བེྱད་ཁ་སྣནོ་གྱིས་འགན་འཛྱི ན་ཐེ་བའྱི་
མྱི ་གྲངས་	 ༡༠	 ནས་མྱི ་ལྔས་ཉྱིན་མོ་ཚྱོུ ད་དགུ་དང་།	
མྱི ་ལྔས་མཚན་མོ་ཆྱུ ་ཚོད་དགུ་རེས་མོས་ཀྱིས་ལས་ཀ་
བྱས་ཏེ་འཕུྲལ་འཁོར་བར་མཚམས་མ་བཞག་པར་
བཀའ་དགོངས་ལེགས་བསུྒབས་ཞུས།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༦	
ལོ་ནས་དཔར་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི ་ཁོངས་གཏགོས་ཙམ་ལས་ཁང་གླ་དང་།	ཆྱུ ་གླགོ་གྱི ་
རྱི ན་པ།	ཕགོས་ཐོབ།	རྒྱྱུ ་ཆའྱི་རྱིན་པ་སོགས་འགྲོ་གྲོན་
རྣམས་རང་གཞུང་ནས་ཞུ་མ་དགོས་པར་འཚོ་བ་རང་
འཚོ་བྱས་ཏེ་རྩ་བའྱི ་ལས་འགན་སླབོ་དེབ་པར་བསུྐན་
ཞུས་ཏེ་སླ ོབ་དེབ་རྣམས་ཀྱི ་རྱི ན་གོང་ཤེས་རྱི ག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཕྱི ་ནང་ཁྱད་མེད་ཀྱིས་
སུྤས་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱྱུ ་གཏན་འབབེས་མཛད།

༢།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོ་ཕོ་སོར་གན་ཅྱི ་སླ་བ་རམ་ཀོ་ཀྲྱིར་
ནས་རྡ་ཤོད་ཀ་ཤྱི ་མྱི ར་ཀོ་ཀྲྱི་གླས་ཏེ་དཔར་ཁང་དང་
ལས་ཤག་བཅས་སྤསོ་ཏེ་ཁང་ཁུངས་གུ་ཡངས་དང་།	
ལས་མྱི ་སོ་སོར་གླ་ཆ་སྤར་ཆ་བྱས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩	
ལོ་སྦ་ོསྤལ་ཤོག་བུའྱི ་བཟོ་གྭྲའྱི ་དཔར་ཁང་གྱི ་ལས་བེྱད་
འབྲས་བློ་ གླྱིང་རྟའུ་ཆོས་མཛད་ཐུབ་བསན་དཀོན་
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མཆོག་དང་།	 གཙང་པ་ཁྱི་སུྤལ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་
ངོ་ལས་གསུམ་དང་།	འཕུྲལ་འཁོར་གཅྱིག	ཡྱི ག་འབུྲ་
དང་འཛྱི ན་ཆས་གང་འཚམས་བཅས་ཟླ་བསྒྱིལ་གཏངོ་
བ་གནང་།	ད་ེརེས་ལས་བེྱད་ཁ་སྣནོ་བསྐ་ོགཏངོ་གནང་
བ་དང་དཔར་ཁང་གྱི ་ལས་དོན་ཡང་རྒྱ་བསེྐད་འཛྱི ན་
རྱི མ་སླ ོབ་དེབ་ཀྱིས་མཚོན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁག་
དང་།	སྤྱི ་སྒརེ་ཁག་ནས་བཀའ་མངགས་གནང་རྱིགས་
བོད་དབྱྱིན་གཉྱིས་ཐོག་དཔར་བསུྐན་ཞུས་པ་དང་།	
རེའྱི ་ལམ་རྱི མ་ཆེན་མོ་དཔེ་རྱི ང་གྱི ་པར་ཤྱི ང་ཡོད་པ་
ནས་པར་ཤྱི ང་བཞྱི ་རེ་པར་འཁོར་ནང་བཅྱུགས་ཏེ་
གང་མང་པར་བསུྐན་ཞུས།	ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་
ཆེན་པའོྱི ་བཀའ་དགོངས་སུ་དཔར་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་མ་
འོངས་བོད་དུ་དཔར་འདེབས་ལས་དོན་གྱི ་ལག་རྒྱྱུ ན་
སྤ ེལ་ཐུབ་པ་དགོས་གལ་ཕེབས་པ་ལྟར་ཚང་མས་
ཉམས་གསོག་གཙོ་འཁུར་ཞུས་ཏེ་བླ་ོགླྱིང་དཔར་ཁང་
སོགས་ལ་སླབོ་སོྦང་ཀང་སྤད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༣།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༡	 ལོར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ་
དེབ་ཁག་གྱི ་མ་དཔེ་རྩྱིས་སོྤད་གནང་བ་དང་སླབོ་དེབ་
སོ་སོ་ནས་ཁ་གྲངས་འདྱི་ཙམ་པར་བསུྐན་ཞུ་དགོས་ཀྱི ་
བཀའ་ཁྱབ་གནང་བ་བཞྱི ན་བཀའ་དོན་འགལ་མེད་
པར་བསུྐན་དེབ་བཟོ་འཕྲལ་མྱུར་ཞུས་ཀང་ཤེས་རྱི ག་
ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ་དབེ་ཉུང་ཤས་ལས་སུྤས་གཟྱིགས་
མ་གནང་སབས་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་པ་དེས་དཔར་ཁང་



37རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

གྱི ་རྒྱྱུ ན་གྲོན་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་འཕྲད་ཡོད།	
འདྱི་སྐརོ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༢	 ལོར་ཤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆེན་
སྐབས་སུ་སླབོ་དེབ་སུྤས་གཟྱིགས་མ་གནང་བས་འཕྲོ་
བརླག་འགྲོ་དང་།	 ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕོགས་མཐའྱི་
སླབོ་གྭྲའྱི ་ནང་སླབོ་དེབ་མེད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
བཅས་ལ་བརྟནེ་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ་དེབ་
ཙམ་སུྤས་གཟྱིགས་ཀྱིས་སླབོ་གྭྲ་ཁག་ལ་འགྲེམས་སོྤད་
གནང་དགོས་པའྱི ་འབོད་བསྐུལ་གྱི ་དགོངས་འཆར་
ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་བྱྱུང་ཡོད་འདུག	 ཤེས་རྱི ག་
ལས་ཁུངས་ནས་ལྭ་ཎ་ཆོས་གྲགས་དཔར་ཁང་གྱི ་ཡྱི ག་
འབུྲ་བཤྱི ག་སྒྱིག་མཁན་རྒྱ་གར་བ་མྱི ་ལྔ་ཆེད་བསྐོང་
གནང་ས་ེཤེས་དཔར་ལས་བེྱད་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་
སོྤད་དགོས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཡྱི ག་འབུྲ་བཤྱི ག་སྒྱིག་
གྱི ་ལས་གྭྲར་ཞུགས་སུ་བཅྱུགས་ཀང་མཐུན་རེྐན་དང་
གླ་ཕོགས་ཆྱུང་རེྐན་ལ་བསྙད་དེ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཉྱིན་
ཤས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི ་ལྭ་ཎར་ཕྱིར་ལོག་བྱས་འདུག

༤།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༣	ལོར་རྡརོ་གདན་དུ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་ཞལ་སྔ་ནས་དཔལ་དུས་ཀྱི ་
འཁོར་ལོའྱི་དབང་ཆེན་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བ་
རྣམས་ལ་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་ཆེད་ཕག་དཔེ་མང་པོ་
ཞྱིག་པར་བསུྐན་གྱིས་འབུལ་གཏོང་ཞུ་དགོས་ཞེས་སྐུ་
སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་ནས་བཀའ་མངགས་ཕབེས་པ་ལྟར་པར་
བསུྐན་དུས་ཐོག་ཟྱིན་ཀང་རྡརོ་གདན་དུ་དབོར་འདྲནེ་



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

ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་སྐབས་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་
ནས་མྱི ་འགྲོ་ཆེད་གཉརེ་གྱིས་འཕྲལ་འབུལ་ཞུ་དགོས་
ཞེས་ཛ་དྲག་གྱི ་བཀའ་ཕེབས་པར་བརྟནེ་ཤེས་ལས་སུ་
དགོངས་སྐརོ་ཞུས་ཏ་ེའགན་འཛྱི ན་ཨོ་རྒྱན་ལགས་དང་
དཔར་ལས་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གཉྱིས་ཀྱིས་དཔ་ེདབེ་ཚོང་
འགྲེམ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་མཉམ་དུ་འཁེྱར་ཏ་ེསྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་
ལ་ཕག་དཔ་ེརྣམས་དུས་ཐོག་རྩྱིས་འབུལ་ཞུས།	དཔར་
ཁང་གྱི ་དཔེ་དེབ་རྣམས་གསུང་ཆོས་རྱི ང་སུྤས་འཚོང་
བེྱད་མུས་སྐབས་རོགས་པ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ནད་མནར་
ཚབས་ཆེ་བྱྱུ ང་སེ་སྨན་བསེན་སྐབས་ནད་གཡོག་དང་
དབེ་ཚོང་བྱ་རྒྱྱུ ་གཉྱིས་ཀ་འགོ་འཛྱི ན་ཨོ་རྒྱན་ལགས་ཀྱི ་
ཐོག་ཏུ་བབས་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཅྱི ་ཆེ་བྱྱུ ང་བར་མ་ཟད་
ནད་པ་དྲག་སེྐད་མེད་པར་ཟླ་གཅྱིག་ཙམ་ནད་གཡོག་
ཏུ་མཉམ་སྡོད་བྱས་རེྐན་གློ་ནད་འགོ་འཛྱི ན་ཨོ་རྒྱན་
ལགས་ལ་འགོས་པ་ལྟ་བུས་ནད་མནར་དྲག་པ་ོབྱྱུང་།

༥།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	ལོར་ཌལ་ཧརོ་བད་ེདནོ་ནས་ཤེས་རྱིག་
དཔར་ཁང་དུ་འགན་འཛྱི ན་དགའ་ཤར་བླ་ོབཟང་ཚྱུལ་
ཁྱིམས་ལ་ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བླནོ་ཀུན་བདེ་གླྱིང་མཆོག་
ནས་བསྐ་ོགཞག་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥།༥།༡	 ཉྱིན་ལས་
འགོ་འཛུགས་སྐབས་ལས་བེྱད་པར་གླ་ཕོགས་རྩ་ཆད་
དང་ཁང་བདག་ནས་ཁང་པའྱི ་སྐ ོར་ཁྱིམས་གཏུགས་
ཀྱིས་ཟླ་རེ་བཞྱི ན་དུ་ཁྱིམས་ཁང་ལ་སར་ཆགས་ལོ་



39རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

གཉྱིས་རྱི ང་འགྲོ་དགོས་བྱྱུ ང་སོགས་དཀའ་རྙོག་ཆེ་
ཙམ་འཕྲད་འདུག	 ཤེས་དཔར་ཁང་གླ་དང་།	 ལས་
བེྱད་ཀྱི ་ཕགོས།	 སླབོ་དབེ་ཁོྱན་ཆེ་ལམ་སེང་པར་སུྐན་
བེྱད་དགོས་ཀྱི ་ཤོག་བུ་དང་སྣག་ཚ་གཏོས་ཆེ་དགོས་
པར་བརྟནེ།	སྐབས་དརེ་སྤྱི ་སྒརེ་ཁག	༡༩	ནས་དངུལ་
བུན་བླངས་ཏེ་ཞོགས་སྔ་ལངས་དང་དགོང་ཕྱི ་ཉལ་སྒ་ོ
གསུམ་ཡོད་རུྒ་རྩལ་སུྤགས་ཀྱིས་ལས་འཁུར་ཚགས་
ཚྱུད་ཞུས་པ་དང་།	 ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ནས་ཐུགས་རེ་གཟྱིགས་བསྐངས་ཆེན་པོས་
གཟྱིམ་ཆྱུང་སྐུ་སྒརེ་ནས་སྒརོ་	 ༡༥༠༠༠།༠༠	 གསོལ་
རས་སྩལ་བའྱི་ཐུགས་བསེྐད་བྱྱིན་མཐུས།	 ལས་གཞྱི ་
ཁག་ལམ་ལྷངོ་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༦།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༩།༧།༧	 ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་རྱི ་ཁ་བླ་ོ
བཟང་བསན་འཛྱི ན་མཆོག་དང་	Smt.	R.K.	Bhard-
waj	རྡ་ས་བདོ་གཞུང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གཤམ་འོག་ས་ཆ་
རྒྱ་ཁོྱན་	14	KANAL	11	MARLAS	ཁང་པ་སྱི ་སྱི ་
རྡར་གོ་སེ་ཀོ་ཀྲྱི་ཞྱིག་བཅས་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་ཡོད།	
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ལོར་ཤེས་དཔར་མ་སྤསོ་གོང་ཐུགས་
དམ་སྙན་སེང་དང་སྦྲགས་ཆོས་ཕོགས་བྱ་བ་རྣམས་
ལེགས་བསུྒབས་ཀྱིས་རྡ་ཤོད་ཀ་ཤྱི ་མྱི ་རྡ་ཀོ་ཀྲྱི་ནས་སྱི ་
སྱི ་རྡར་གོ་སེ་ཀོ་ཀྲྱིར་སྤསོ་ཡོད་པ་རེད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༥།༣།༣༡	ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒརེ་
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དུྲང་ཆེ་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་སྔནོ་ཞུས་ལ་བཀའ་བཞེས་
བཟང་ཐོབ་བཞྱི ན་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་སྔ་དྲའོྱི ་ཆྱུ ་ཚོད་	༨།༣༠	ཐོག་རྡ་ས་བདོ་
གཞུང་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་དུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀྲྱིན་
ཆེ་ས་ེགཟྱིམ་ཆྱུང་བཞུགས་ཁྱིར་ཞབས་སོར་འཁོད་པ་
དང་ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་ནས་མཎ་ཌལ་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་རྟེན་འདེགས་འབུལ་ཞུས།	 རྟེན་འབྲེལ་གྱི ་
གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས་བཏེག	 དེ་རེས་བཀའ་བསན་
གསུང་རབ་ཕག་དཔེ་སོགས་བཞུགས་ཡུལ་དུ་དཔར་
ཁང་འགན་འཛྱི ན་ནས་སྤསོ་སྣསེ་གདན་འདྲནེ་ཞུས་ཏེ་
གཟྱིགས་ཞྱི བ་ཐུགས་སྨོན་ཕག་ནས་བཅས་རྩལ་ཏེ་
བཞུགས་ཁྱིར་ཞབས་སོར་འཁོད་པ་དང་།	ཤེས་དཔར་
འགན་འཛྱི ན་ནས་ལས་བསྡོམས་རག་བསྡུས་ྋསྙན་
སེང་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་འདྱི་གར་ཞབས་སོར་འཁོད་
པར་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་ད་ུམཇལ་དར་ནང་མཛོད་
ཀྱིས་སྣ་ེདྲངས་འབུལ་མཚོན་བསར་འབུལ་ཞུས་རེས་
གཟྱིམ་ཆྱུང་འགག་ཏུ་ཤེས་དཔར་ལས་བེྱད་དང་ནང་
མྱི ་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་དང་ཕག་སུང་
གསོལ་རས་སྩལ།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༥།༩།༢༨	འཁོད་གནས་ནང་ཤེས་
རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་གྱིས་ཡྱི ག་
ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་དང་ལྡྱི་ལྱི ་གཉྱིས་ལ་ས་
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ཁང་ཉ་ོཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་སྙན་སེང་ཞུས་དནོ་ལྟར་
བཀའ་འཁོལ་ཡྱི ་གེ་གནང་ཡོད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༥།༡༡།༡༢	 ཉྱིན་རྡ་ས་བཞུགས་
སྒར་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལྷན་ཁང་གྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་
ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་ནས་རྱི ག་གཞུང་ཁྱབ་སྤལེ་ཆེད་
བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟནེ་ས་ཁུངས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་བོད་
རྱི གས་བཀྲྱིས་དོན ་གུྲབ་ཀྱི ་ལག་ནས་ས་ཆ་ཕྱི ་ཊྱི ་	
༣༢྾	 ༣༠	 རྒྱ་ཁོྱན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ཁང་པ་སངེ་ཤོད་
ཁང་མྱི ག་བརྒྱད་དང་ནབུ་བརྒྱྱུ ད་ཁང་ཆྱུང་བཅས་སུྤས་
གཟྱིགས་གནང་རེས་དེབ་སེྐལ་ཡྱི ག་ཆ་རྣམས་བལ་
ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩའྱི ་མྱི ང་ཐོག་ཏུ་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༩	ལོ་ནས་ཤེས་དཔར་གྱི ་དཔ་ེདབེ་ཚོང་ཁང་ཞྱིག་
ཁང་གླའྱི ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ལགས།	 རྒྱ་གར་ནས་བོད་མྱི ་
ཚོས་ཕག་དཔེ་ཁེྱར་སྐབས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི ་
ས་མཚམས་ནས་་ད་ོཔ་ོབསྔགོས་བཤེར་བེྱད་པ་སོགས་
དཀའ་ངལ་ཡོད་སབས་བལ་ཡུལ་བུླ་ཡོན་ཞུ་ཆོག་པའྱི་
ཤེས་དཔར་ཡན་ལག་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དེས་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད་པ་རེད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༦	 ལོར་ལྡྱི་ལྱི ་མ་ཇུ་ཀྲྱི་ལའྱི་ནང་
བཞུགས་དམ་ཆོས་ལགས་ཀྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི ་ས་
གཞྱི ་ཨང་	༢༢	ཅན་དང་གུར་རང་འགྲྱིག་བདོ་གཞུང་
ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་བ་དང་།	
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ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༧	ལོར་ཁང་པ་ཐོག་བརེྩགས་གཉྱིས་ཅན་
ཞྱིག་སྒརོ་	 ༢༣༠༠༠༠།༠༠	 བཏང་ནས་གསར་རྒྱག་
བྱས་པ་དེ་དག་ལྡྱི ་ལྱི ་ཤེས་དཔར་ཡན་ལག་གྱི ་ལས་
ཁུངས་དང་ལས་བེྱད་གཉྱིས་ཀྱི ་ལས་ཤག	 དཔེ་ཕག་
བཀའ་འགྱུར་དཔར་བསུྐན་ཟྱིན་པ་ཉར་འཇོག་རེས་རྡ་
སར་གཏངོ་རྒྱྱུ འྱི་ཆེད་ཡྱི ན།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༨།༢།༢༦	 ཉྱིན་བདོ་གཞུང་ཤེས་
རྱི ག་དཔར་ཁང་གྱི ་སྱི ་སྱི ་རྡར་གོ་སེ་ས་ཁང་རྣམས་
ཤེས་རྱི ག་དུྲང་ཆེ་རབ་བསན་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་
ཀྱི ་མཚན་ཐོག་མྱི ང་བསྒྱུ ར་གནང་བར་མ་ཟད་ཤེས་
རྱི ག་དཔར་ཁང་གྱི ་ཁང་པ་ཨར་ལས་ཀྱིས་ལས་ཤག་
དང་གསུང་རབ་གླེག་བམ་བཞུགས་ཡུལ་བཅས་ཁང་
མྱི ག་ཆྱུང་ངུ་	༥༨	གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོད།	ད་ེསྔནོ་སྤྱི ་
སྒརེ་ཁག	༡༩	ནས་དངུལ་བུན་བླངས་པ་ད་ེདག་གྱི ་ངོ་
བསེྐད་རྱི མ་སྤད་ཐོག་སློབ་དེབ་ཆ་ཚང་ལོ་ལྟར་དུས་
ཐོག་འབུལ་ལམ་ཞུ་བཞྱིན་མ་ཟད།	འབུམ་རྒྱས་འབྲྱིང་
བསྡུས་གསུམ་དང་།	 བཀའ་འགྱུར་དང་རེའྱི ་གསུང་
འབུམ་སོགས་དཔེ་དེབ་ཁོྱན་ཆེ་པར་བསུྐན་ཞུས་ཡོད་
པ་དང་།	བདོ་གཞུང་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས་ལོ་རེ་
གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢	ནས་
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༠	 བར་རྡ་ས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་
བརྒྱྱུ ད་རང་གཞུང་དཔལ་འབོྱར་ལས་ཁུངས་ལ་སྒརོ་	
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༨༢༩༨༥༤།༦༥	འབུལ་ལམ་ཞུས་འདུག

༧།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ལོར་བཀའ་ཤག་ནས་བདོ་ནས་གསར་
འབོྱར་སྣ་ེལེན་མགྲོན་ཁང་གསར་རྒྱག་མཛད་སྐབས་
ཨར་པོའྱི ་ཞལ་འདེབས་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་
བོ ད ་ ག ཞུ ང ་ ཤེ ས ་ རྱི ག ་ ད པ ར ་ ཁ ང ་ ན ས ་ སྒོར ་	
༣༠༠༠༠༠།༠༠	 འབུམ་གསུམ་ཕུལ་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༤།༤།༡༧	འཁོད་གནས་ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་
བླ་ོབཟང་ཚྱུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས་བཀའ་ཤག་མཚན་
ཐོག་དང་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཁང་བཅས་སུ་ཕུལ་སྙན་ནང་
ད་ཆ་ལོ་ན་	༧༥	སོན་པ་ནད་གཅོང་ལ་འགན་འཛྱི ན་
གསར་པ་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་བ་ཞེས་དང་།	 རྒན་ཡོལ་
གནང་ནས་ལོ་	 ༡༢	 ཙམ་སོང་ཡང་ྋགོང་ས་མཆོག་
གྱི ་བཀའ་སློབ་སྙྱིང་བཅངས་ཞུས་གནས་འཁོད་པ་
འབུལ་ལམ་ཞུས་དོན་ལྟར།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༥།༡།༢༤	
ཉྱིན་ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བླནོ་ལྕམ་རྱི ན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་
མཆོག་ནས་ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་བླ་ོབཟང་ཚྱུལ་
ཁྱིམས་ལགས་སུ་བཀའ་ཁྱབ་སྩལ་བའྱི ་ནང་།	 ཉྱིད་
ནས་ད་བར་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་གྱི ་
འཁུར་འགན་གནང་རྱི ང་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཀུན་ནས་
བསླངས་ཏ་ེགཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ཡར་རྒྱས་གུྲབ་འབྲས་
གང་ལེགས་བྱྱུ ང་བར་བསྔགས་བརོད་དང་འབྲེལ་
དགུང་ན་གང་འཚམས་ཕབེས་པ་དངོས་ཡོད་ཐོག་ནམ་
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ཞྱི ག་འགན་འཛྱི ན་གསར་པ་དགོས་མཚམས་རེས་
མཐུད་འཛྱི ན་སོྐང་ཐོག་འཐུས་ཤོར་མྱི ་འབྱྱུང་བ་སྔནོ་
ཚྱུད་བསམ་ཞྱིབ་དགོས་གལ་ཙམ་མ་ཟད།	 དེ་གའྱི ་
གནས་སངས་གཞྱི ་རྩར་བཞག་ས་ེསྤྱི ་སོལ་དང་མཐུན་
པའྱི ་དབུ་འཛྱི ན་དང་།	 དེ་འོག་དུྲང་ཆེ།	 གལ་ཆེའྱི ་
གནད་དོན་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་པ་པོ་འགན་
འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཤྱི ག་བཅས་བྱ་སུྤ་གནོན་གྱི ་སྒྱིག་
འཛུགས་འགྲོ་ལུགས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དགོས་གལ་ཆེ་བ་
དང་།	 དབུ་འཛྱི ན་ནས་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ཕྱི ་ནང་
འཛྱི ན་སོྐང་སྤྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་འཆར་འགོད་སོགས་ཐག་
གཅོད་ཀྱི ་འགན་དབང་བཞེས་རྒྱྱུ །	དུྲང་ཆེ་དབུ་འཛྱི ན་
གྱི ་ཐད་ཀའྱི་བཀོད་ཇུས་འོག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱབ་
ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་དོན་ཁག་ལ་ལྟ་རྟགོ་དང་།	
དབུ་འཛྱི ན་མ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་དབུ་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་
འགན་བཞེས་རྒྱྱུ ་དང་ཕྱིར་ཕེབས་མཚམས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི ་
སྙན་གསེང་ཞུ ་རྒྱྱུ ་བཅས་གོ ་རྱི མ་ལྡན་པའྱི ་གནང་
ཕོགས་རྩ་འཛྱི ན་དགོས་རྒྱྱུ ་དང་།	 དུྲང་ཆེ་འོས་བབས་
ཤྱི ག་མྱི ་རྱི ང་བར་བསྐོ་གཏོང་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ན་རྩྱིས་
འབྲེལ་སོགས་གཤམ་འོག་སྡ ེ་ཚན་ཡན་ལག་བཅས་
པའྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་འགྲོ་ལུགས་སྔར་ཡོད་ཐོག	 དེ་གའྱི ་
གནས་སངས་ལ་གཞྱི གས་པས་སྣོན་འཕྲྱི ་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་ཐབས་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱྱུ ་དང་།	 འགན་
འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་དུས་འགངས་སུ ་མ་སོང་བར་
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ཚྱུགས་ཐབས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་བཅས་འཁོད་འདུག	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥།༢།༡༤	ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་
ཚེ་རྱི ང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་
འགན་འཛྱི ན་ལ་འདྱི་ནས་སྩལ་རྒྱ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥།༡།༢༤	
འཁོད་པའྱི་འབུྲ་དནོ་ལྟར་ད་ེགའྱི་དུྲང་ཆེའྱི་ལས་འཁུར་
ཆེད་བླ་ོབཟང་དཀོན་མཆོག་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༥།༢།༡༧	
ནས་ལས་འགོ་འཛུགས་རྒྱྱུ ར་ཆེད་གཉརེ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ན་
ད་ེནས་ལས་ཡུལ་དང་།	སྡདོ་གནས་ལས་ཤག	གཞན་
པའྱི ་མཐུན་རེྐན་ཐོབ་ཆ་ཇྱི ་ཡོད་ཤེས་དཔར་རང་
ཁུངས་ནས་གོ་སྒྱིག་རྒྱག་སོྤད་གནང་དགོས་པ་དེ་དོན་
དགོངས་འཇགས་ཞུ་བཅས་འཁོད་པ་ལྟར་བསྐ་ོགཞག་
སྩལ་བ་དང་།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥།༤།༢༡	ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་
ཚེ་རྱི ང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེས་དཔར་འགན་
འཛྱི ན་ལ་བཀའ་སྩལ་ནང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༥།༤།༡༣	
ཉྱིན་སྐུ་ཉྱིད་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལྕམ་རྱིན་ཆེན་མཁའ་
འགྲོ་མཆོག་ངོ་མཇལ་བཀའ་བསྡུར་བྱྱུང་བ་ལྟར།	 སྐུ་
ཉྱིད་དགོངས་ཞུའྱི ་ཚབ་གསར་མྱི ་འགྲོ་འོས་ཆོས་ལྡན་
པ་ཞྱིག་ཤེས་རྱི ག་ནས་གོ་སྒྱིག་གནང་དགོས་ལ་སོང་།	
ད་ཡོད་དེ་གའྱི ་ལས་བེྱད་ཁོངས་ནས་ལོ་མང་ཞབས་
ཞུའྱི་ཉམས་མོང་དང་།	 ལྷག་བསམ་ཤེས་ཚད་སོགས་
ལས་འགན་ཐེག་ངེས་མྱི ་འགྲོ་ཇྱི ་ཡོད་ནང་དོན་འོས་
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མྱི འྱི ་མྱི ང་ཐོ་འདྱི་ལྷན་གྱི ་དགོངས་པའྱི ་དཔྱད་གཞྱིར་
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༥།༤།༢༦	 འགངས་མེད་འདྱི་གར་ཡྱི ག་
ཐོག་འབུལ་འབོྱར་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་པ་དང་ད་ེནས་
ཕུལ་བའྱི ་འོས་མྱི ་གང་ཞྱི ག་ཐོག་བསྐོ་གཞག་གནང་
འོས་གྱུ ར་ཚེ ་སྒྱི ག་གཞྱི ་དགོངས་དོན་ཟླ་དུྲག་ཚོད་
བལྟའྱི ་ཐོག་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་དང་།	 དེ་མྱི ན་འདྱི་
ལྷན་ནས་འོས་ཆོས་ལྡན་ངེས་ཐབས་འཚོལ་འདེམས་
སུྒག་གྱི ས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་བཅས་འཁོད་
ཡོད།

༨།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥།༥།༡༦	ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་ཚེ་རྱི ང་
དབང་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེས་དཔར་ལས་བེྱད་པདྨ་
རྒྱལ་པོ་ལགས་སུ།	 དེ་ག་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་གྱི ་
འགན་འཛྱི ན་བླ་ོབཟང་ཚྱུལ་ཁྱིམས་ལགས་དགོངས་པ་
ཞུས་འཁོལ་ཚབ་གསར་དྲག་གྲས་ཤྱི ག་དགོས་གལ་
ཁེྱད་ཉྱིད་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནང་ལོ་མང་ཞབས་ཞུ་
དང་།	ཕྱི ་ཕོགས་འབྲལེ་གཏུགས་བེྱད་སྒའོྱི ་ཉམས་མོང་
སོགས་ཡོད་པར་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་དཔར་
ཁང་འགན་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་འགན་ལོ་གཅྱིག་རྱི ང་ཚོད་
ལྟའྱི་ཐོག་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཡྱི ན་ན།	ད་ེགའྱི་ཕྱི ་ནང་
འཛྱི ན་སོྐང་ཐོག་སྔར་ལས་ཚགས་ཚྱུད་འབྱྱུང་ཐབས་
ལྷག་བླ་ོཆེ་སེྐད་དགོས་རྒྱྱུ ་དང་།	རྩྱིས་སོྤད་ལེན་ཐད་ཕྱི ་
ལོ་	 ༡༩༩༥།༦།༩	 ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ཚེས་	
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༣༠	 ཚྱུན་རྩྱིས་སོྤད་ལེན་བེྱད་སྒ་ོགད་གཙང་མཇུག་
སྒྱིལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱྱུ ་བཅས་བཀའ་སྩལ་གནང་ཡོད།	
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༥།༨།༣༡	ཉྱིན་འགན་འཛྱི ན་གསར་རྙྱིང་
བར་རྡ་ས་ཤེས་དཔར་དབུས་དང་ཡན་ལག་བལ་ཡུལ་
ལྡྱི་ལྱི ་བཅས་ས་གནས་སོ་སོར་ངོ་ཕབེས་ཐོག་ཕན་ཚྱུན་
སོྤད་དཔང་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་རྩྱི ས་ལེན་རྩྱི ས་སོྤད་
ཁམས་དྭངས་ཞུས་ཡོད།

༩།		 ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་དོན་གནས་གསུམ་
ཐོག་རོྩད་རྙོག་ཡོད་བཞྱིན་པ་གཤམ་གསལ།

•	 ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༣།༡༢།༣	ནང་ད་ཡོད་ཤེས་དཔར་ས་ཁང་
དེ་དག་ཁང་བདག་ཚོང་མཁན་མ་རྒན་གྱི ་བུ་མོ་ལ་
བདག་དབང་ཡོད་ལུགས་ཁ་མཆྱུ ་བཙྱུགས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༤	 ཟླ་དུྲག་པའྱི ་ནང་སྱི མ་ལ་མངའ་སྡ་ེཁྱིམས་
བཏུགས་བྱས་པ་དང་།	 ད་ལྟ་རྡ་ས་ཁྱིམས་ཁང་དུ་
ཁྱིམས་གཏུགས་འགྲོ་མུས་ཡྱི ན།

•	 པཱ ་ལམ ་ པུར ་ཁལ ་བ སྡུ ་ལས ་ ཁུངས ་ནས ་ཕྱི ་ ལོ ་	
༡༩༩༥།༡།༡༣	 འཁོད་གནས་འབོྱར་གསལ་ཤེས་
དཔར་འགྲོ་གྲོན་ཡོང་ཁུངས་ཇྱི ་ཡོད་ཁལ་བསྡུ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ཁོངས་འཚྱུད་ཡོད་ངེས་ཀང་།	
འདྱི་གར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥།༢།༡༠	འགངས་མེད་ཡྱི ག་ཆ་
ཁག་འཁེྱར་ཏེ་འགྲེལ་བརོད་ཁ་གསལ་དགོས་གསལ་
བར་སྐབས་དེར་དུས་ཐོག་གསལ་བཤད་ཆེད་བཅར་
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ཡང་དོ་བདག་བཀའ་འགུགས་གནང་མཁན་མ་བྱྱུང་
སབས།	འདྱི་ནས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༥།༢།༡༠	འཁོད་པའྱི་
སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པར་མ་འོངས་པར་རང་ཕོགས་
ནས་མ་ལན་མ་འགོད་ཆེད་རང་གཞུང་ཤེས་ལྷན་དང་
དབུས་རྩྱིས་ཞྱིབ་བཅས་སུ་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཡྱི ག་ཆ་མཁོ་
སུྒབ་བྱ་མུས་ཡྱི ན།

•	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ནང་ལྡྱི་ལྱི ་ཤོག་ཚོང་ཇོ་ཏྱི་པར་སད་ལ་
སྔ་འདོན་སྒ ོར་འབུམ་ལྔ་དང་ཕེད་ཀ་ཤོར་བ་ཤོག་བུ་
དང་དངུལ་ཇྱི ་རུང་རག་ཐབས་གྲོས་མོལ་བེྱད་བཞྱིན་
ཡོད།	

༡༠།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༥།༩།༡	 ཉྱིན་ནས་ཤེས་དཔར་འགན་
འཛྱི ན་ལས་ཚབ་པདྨ་རྒྱལ་པ་ོལགས་ནས་འགན་འཁུར་
ཞུས་པ་ཤེས་རྱིག་ལམ་སནོ་ལྟར།	 ཚོགས་པའམ་སྒྱིག་
འཛུགས་གང་ཞྱི ག་ལ་སྒྱི ག་གཞྱི ་ཞྱི ག་དགོས་པ་ནྱི ་
ཚོགས་པའྱི ་སྤྱི ་སོལ་ལྟར།	 སྒྱིག་གཞྱི ་དང་ལས་བེྱད་
པའྱི ་ཐོབ་ཐང་བཅས་ལ་སུང་རྩྱི ་ཐོག་ལས་བེྱད་པའྱི ་
ངོས་ནས་ཀང་ལྟ་སོྤད་འཁེྱར་སངས་སོགས་རྒྱྱུ ་མཚན་
མང་དག་ཡོད་སབས་འདྱི ་ག་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་
དཔར་ཁང་ནས་གཞུང་འཛྱི ན་འགྲོ་ལུགས་དང་བསུན་
ཏེ་སྒྱི ག་གཞྱི ་འདྱི ་ཉྱིད་གསར་སྒྱི ག་ཞུས་པར་རང་
གཞུང་ཤེས་ལྷན་ནས་སྣནོ་འཕྲྱི་གནང་འོས་གནང་ས་ེསྔ་
འཕྲོས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལགས་ན།	 ཤེས་རྱི ག་



49རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

དཔར་ཁང་ལས་བེྱད་ཚང་མས་སྒྱིག་གསལ་འབུྲ་དོན་
ཁག་ལ་རྩྱིས་བཀུར་གྱིས་སུང་བརྩྱི ་ཚྱུལ་བཞྱིན་དགོས་
རྒྱྱུ ་སོགས་སྒྱིག་ལམ་གསར་བཟོ་གནང་།

༡༡།		 བདོ་གཞུང་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚོགས་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་བ་	༧	ཚེས་	༢༤	ཉྱིན་ཤེས་དཔར་
ཁང་དུ་བསྐངས་པའྱི ་སྐབས་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་གཤམ་
གསལ།

•	 ཚོགས་གཙོ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལྕམ་རྱིན་ཆེན་མཁའ་
འགྲོ་མཆོག

•	 ཚོགས་གཞོན་ཤེས་རྱི ག་དུྲང་ཆེ་དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱི ང་
ལགས།

•	 དུྲང་ཆེ་ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་ལས་ཚབ་པདྨ་རྒྱལ་
པ་ོལགས།

•	 ཚོགས་མྱི ་ཤེས་རྱིག་དུྲང་གཞོན་རྱི ་ཁ་ལགས།

•	 ཚོགས་མྱི ་ཤེས་རྱི ག་རྩྱི ས་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱི ང་
ལགས།

•	 ཚོགས་མྱི ་ཤེས་དཔར་དུྲང་ཆེ་བླ་ོབཟང་དཀོན་མཆོག་
ལགས།

•	 ཚོགས་མྱི ་ཤེས་དཔར་དཔར་བསུྐན་འགན་འཛྱི ན་སྦྱིན་
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པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

•	 ཚོགས་མྱི ་ཤེས་དཔར་དངུལ་གཉེར་བསན་འཛྱི ན་
དབང་རྒྱལ་ལགས།	བཅས་ཤེས་རྱིག་དང་ཤེས་དཔར་
གཉྱིས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་བཞྱི ་རེར་ཚོགས་འདུ་བསྐངས་པ་
དང་སྦྲགས་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ཤེས་དཔར་གསུང་རབ་
དང་ས་ཁང་བཅས་ལ་གཟྱིགས་བསྐརོ་ཕབེས།

༡༢།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦།༩།༣	འཁོད་གནས་ནང་།	ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་ལས་ཚབ་
པདྨ་རྒྱལ་པ་ོལགས་སུ།	 ད་ེགའྱི་འགན་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་
གནས་ཐོག་གཞུང་ཞབས་དུྲང་གཞོན་གཅྱི ག་གྱི ་ས་
མྱི ག་བཀའ་འཁོལ་སྩལ་སྨྱིན་ཡོད་པ་ལྟར་དབུས་སྣེ་
འབྲལེ་དུྲང་གཞོན་སྐལ་བཟང་གཡུལ་རྒྱལ་ལགས་གོང་
གསལ་དམྱི གས་སྒོར་འདྱི ་གར་གནས་སྤོས་བྱྱུ ང་བ་
བཞྱི ན་དེ་གའྱི ་འགན་འཛྱི ན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་
དང་།	ཉྱིད་ནས་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་ཤེས་
དཔར་འགན་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་འཁུར་བཞེས་པའྱི ་རྒྱྱུ ས་
བབ་ཉམས་མོང་དང་ལྷག་བསམ་འཁུར་བསེྐད་བཅས་
ལ་བརྟནེ།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༦	ནས་
ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་འགན་འཛྱི ན་ལས་རོགས་སུ་བསྐ་ོ
བཞག་གནང་བ་ཡྱི ན་དེ་ལུགས་གོང་ཚེས་ཉྱིན་ནས་
བཟུང་འགན་འཛྱི ན་གསར་རྙྱིང་དབར་ལུགས་མཐུན་
རྩྱིས་སོྤད་རྩྱིས་ལེན་གནང་དགོས་འཁོད་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	



51རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

༡༩༩༦།༩།༣༠	 ཉྱིན་འགན་འཛྱི ན་གསར་རྙྱིང་བར་རྡ་
ས་ཤེས་དཔར་དབུས་དང་ཡན་ལག་བལ་ཡུལ་ལྡྱི་ལྱི ་
བཅས་ས་གནས་སོ་སོར་ངོ་ཕེབས་ཐོག་ཕན་ཚྱུན་སོྤད་
དཔང་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་རྩྱིས་ལེན་རྩྱིད་སོྤད་ཁམས་
དྭངས་ཞུས་ཡོད།

༡༣།		ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦།༡༠།༡	ཉྱིན་ནས་དུྲང་གཞོན་སྐལ་བཟང་
གཡུལ་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེས་དཔར་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་
ལས་འཁུར་ཞུས་པ་དང་གླ་ཕོགས་དང་མཐུན་འགྱུར་
རྣམས་ཤེས་དཔར་རང་ངོས་ནས་གནང་ཞྱིང་།	ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༦།༡༡།༢༥	 ཉྱིན་ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་
གཉྱིས་པའྱི ་གྲོས་ཆོད་ནང་བཀའ་འཁོལ་ལྟར།	 ལྡྱི་ལྱི ་
ཤེས་དཔར་མཇ་ན་ུཀྲྱི་ལར་ཁང་པ་ཨང་།	 ༢༢	 ཐོག་
བརེྩགས་གཉྱིས་ཅན་དེ་བཞྱི ན་ཁྱྱིམ་མཚེས་ཁང་པ་
གསར་རྒྱག་ས་འོག་ཁང་པ་	 Basement	 བུྲས་རེྐན་
ཤེས་དཔར་ཁང་པ་བབས་སོྐན་བྱྱུང་ས་ེགོད་ཆག་ཆེན་
པོ་བྱྱུང་སབས་ཐོག་བརེྩགས་བཞྱི ་དང་ཕེད་ཀ་ཅན་གྱི ་
ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ལེགས་འགུྲབ་བྱས་ཏེ་ཁང་ཁུངས་
སངེ་ཐོག་ནང་ཁྱྱིམ་ཚང་ཆེ་བའྱི་ལས་ཤག་གསུམ་དང་
དེ་འོག་ཐོག་བརེྩགས་གཉྱིས་ནང་ཁྱྱིམ་ཚང་ཆྱུང་བའྱི ་
ཁང་མྱི ག་ཐབ་ཚང་རང་འགྲྱིག་ཁང་མྱི ག་བརྒྱད་
བཅས་ལས་ཤག་གྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཡོད།	 དེའྱི ་འོག་
ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་དཔར་དཔ་ེདབེ་ཚོང་ཁང་གསར་
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འཛུགས་གནང་།	 གོང་གསལ་ལྡྱི་ལྱི ་ཤེས་དཔར་ས་
འོག་ཁང་པའྱི ་ནང་གློག་རྐང་གསུམ་ཅན་འཁྱིད་ཆོག་
མྱི ན་ལ་བརྟེན་དཔར་སུྐན་འཕུྲལ་འཁོར་འཛུགས་
ཐབས་མ་མཆྱིས་ཤྱིང་།	འོན་ཀང་དབེ་བཟོའྱི་ཆེད་དཔ་ེ
དེབ་གཅོད་གཏུབ་འཕུྲལ་ཆས་དང་དེབ་འཚེམ་ཆེད་
འཕུྲལ་ཆས་བཅས་དེབ་བཟོའྱི ་དགོས་མཁོས་སུྤས་ཉསོ་
ཟྱིན་ཏེ་མ་འོངས་དེབ་བཟོ་ཆ་ཚང་རང་ཕོགས་ནས་
རང་མྱི ་རང་ལས་ཐུབ་པ་ཡོང་ངེས་ཆགས་ཡོད།	 དེ་
བཞྱི ན་རང་གཞུང་ཤེས་དཔར་འཆར་གཞྱི ་ཆེ་ཙམ་
ཞྱིག་ལྡྱི ་ལྱི ་ཁུལ་དུ་རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་དང་འཕྲོད་
བསནེ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་བཅས་མཉམ་རུབ་
ཐོག་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་བཅྱུ ་ཙམ་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་
འཆར་ཡོད་ན་དེའྱི ་ཁོང་ཤེས་དཔར་ཆེད་དུ་ས་ཆ་ཨེ་
ཀར་གཉྱིས་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་རྒྱྱུ ་འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་
ལྷན་ནས་མཁེྱན་རྟོགས་ཡོད་མུས་ཐོག་རང་གཞུང་
ཤེས་རྱི ག་བརྒྱྱུ ད་རོགས་རམ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་སླད་དུ་
འཆར་གཞྱི ་ཆེ་ཆྱུང་ཁག་གསུམ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་
དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧།༧།༡༡	ཉྱིན་ཤེས་དཔར་འགན་
ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་བཞྱི ་པའྱི ་ཐོག་སྒྱིག་གཞྱིར་བསྐར་
བཅོས་དང་།	 དནོ་ཚན་	 ༢༡	 གསོག་དངུལ་ཞུ་སོྤད་
སྐརོ་གསར་སྣནོ་ཞུས་ཏེ་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།	

༡༤།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༧།༡༢།༡༥	 ཉྱིན་རང་གཞུང་བཀའ་དུྲང་
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ཡྱི ག་ཚང་ནས་གནས་འཕསོ་བཀོད་རྒྱ་ཕབེས་དནོ་ལྟར།	
ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་སྐལ་བཟང་གཡུལ་རྒྱལ་
ལགས་སྦ་ེཀོབ་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛྱི ན་
དུ་གནས་འཕོས་ཚབ་གསར་ཨོ་གཞྱི ས་འགོ་འཛྱི ན་
ཟུར་པ་ཐུབ་བསན་དབང་རྒྱལ་ལགས་སུ་རྩྱིས་སོྤད་ཞུ་
དགོས་པའྱི་བཀའ་ཕབེས་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༨།༣།༡༥	
ཉྱིན་འགན་འཛྱི ན་གསར་རྙྱིང་བར་རྡ་ས་ཤེས་དཔར་
དབུས་དང་ཡན་ལག་བལ་ཡུལ་ལྡྱི་ལྱི ་བཅས་ས་གནས་
སོ ་སོར་ངོ ་ཕེབས་ཐོག་ཕན་ཚྱུ ན་སོྤད་དཔང་དབུ ་
བཞུགས་ཀྱིས་རྩྱིས་ལེན་རྩྱིས་སོྤད་ཁམས་དྭངས་ཞུས་
ཡོད།

༡༥།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨།༣།༡༦	ཉྱིན་ནས་དུྲང་གཞོན་ཐུབ་བསན་
དབང་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེས་དཔར་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་
ལས་འཁུར་ཞུས་པ་དང་གླ་ཕོགས་དང་མཐུན་འགྱུར་
རྣམས་ཤེས་དཔར་རང་ངོས་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨།༦།༩	ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
བཀའ་དུྲང་ཡྱི ག་ཚང་གྱི ་བཀའ་འབྲལེ་ལྟར་ཤེས་དཔར་
ལས་གཞྱི ་རྒྱ་བསེྐད་གནང་འཆར་སྔ་འཕྲསོ་ངང་འཐེན་
གནང་གལ་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི ་བཀའ་ཕབེས་ཡོད།

༡༦།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨།༦།༡༧	ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་
དུྲག་པའྱི་གྲོས་ཆོད་བཞྱི ་པའྱི་ནང་།	 ཤེས་དཔར་ལས་
བེྱད་ཞབས་ལོ་བརྩྱི ་ཕོགས་གཏན་འབབེས་དགོས་སྐརོ།	
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ཤེས་དཔར་དེ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༡	 ལོར་ྋགོང་ས་
མཆོག་གྱི ས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི ་བོད་གཞུང་གྱི ་བཀའ་
འབྲལེ་ལམ་སནོ་འོག་དགོས་པ་དགེ་མཚན་ཆེ་གཟྱིགས་
ཀྱིས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་།	ལོ་དུས་
དེ་ནས་བཟུང་ལས་བེྱད་མང་པོ་ཞྱི ག་ནས་རང་ནུས་
གང་འབོྱན་ལྷག་བསམ་བཟང་པོའྱི ་ཞབས་འདེགས་
གང་ལེགས་ཞུས་པས་གུྲབ་འབྲས་ཀང་དངོས་སུ ་
མཐོང་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཚང་མའྱི ་དགོངས་མངའ་དང་།	
ཤེས་དཔར་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ནས་འདས་པའྱི ་ལོ་
ངོ་ཁ་ཤས་སྔནོ་བར་ལས་བེྱད་ཕལ་ཆེར་ལམ་ལུགས་
མཐུན་པའྱི ་རྩ་འཛྱི ན་བཀོད་རྒྱ་སོགས་ཡྱི ག་ཐོག་གང་
ཡང་སྤད་སོལ་བྱྱུང་མེད་སབས།	 ད་ཡོད་ལས་བེྱད་
རྣམས་ཀྱི ་ཞབས་ལོ་བརྩྱི ་ཕོགས་ཐད་ཆ་འཛྱི ན་གཏན་
འབེབས་ཞུ་སླད་འགན་ལྷན་ཐོག་ཞྱི བ་ཕྲ་གྲོས་བསྡུར་
བྱྱུང་འབྲས་སུ།	 ལས་བེྱད་གང་ཞྱིག་ཤེས་རྱི ག་དང་
ཤེས་དཔར་གཉྱིས་ནས་བཀོད་རྒྱ་ཡྱི ་གེ་མྱི ག་སནོ་བྱ་རྒྱྱུ ་
ཡོད་རྱིགས་ལ་ཞབས་ལོ་བཀོད་རྒྱ་ལྟར་བརྩྱི ་འཇོག་བྱ་
རྒྱྱུ ་དང་ལས་བེྱད་རྙྱིང་པ་བཀོད་རྒྱ་སོགས་གང་ཡང་
མེད་རྱི གས་རྣམས་ཀྱི ་ཞབས་ལོ་བརྩྱི ་ཕོགས་ཐད་དོ་
བདག་ལས་བེྱད་རང་ཉྱིད་ནས་རྒྱལ་དོན་དཔྱ་ཁལ་
གསོལ་ཕོགས་བརྒྱ་ཆའྱི ་བསྡུ ་འབབ་ཕུལ་ཉྱིན་ནས་
ཞབས་ལོ་བརྩྱི ་འཇོག་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།	 ཤེས་དཔར་ལས་
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བེྱད་དོ་བདག་སོ་སོར་རྩ་འཛྱི ན་གཏན་འབེབས་ཞུས་
པས་བཀོད་རྒྱ་ཡྱི ་གེ་ཟུར་དུ་སྤད་ཡོད་པ་བཅས་ལ་
མོས་མཐུན་ཞུས།	 ཤེས་དཔར་ལས་བེྱད་ཞབས་ལོ་
བརྩྱི ་ཕོགས་གཏན་འབེབས་སྐབས་ཕོགས་གཞུང་དང་
རྒྱལ་དནོ་དཔྱ་ཁལ་གསོལ་ཕགོས་བརྒྱ་ཆའྱི་བསྡུ་འབབ་
ཕུལ་ཡོད་མེད་དང་འདས་པའྱི་ལས་རྒྱྱུ ན་རྱིང་ད་ོབདག་
རང་ཉྱིད ་ནས ་ལས་ཀ ་བར་མཚམས་བཞག་སེ ་
དགོངས་ཞུ་བྱས་ཟྱིན་པའམ་འཛྱི ན་སོྐང་ནས་གནས་
དབྱྱུང་བཏང་བ་སོགས་བྱྱུང་ཡོད་རྱི གས་ཀྱི ་ལས་བེྱད་
གང་ཞྱི ག་བསྐར་དུ ་ ཤེས་དཔར་ལས་བེྱད་ཁོངས་
བསྐར་འཇུག་བྱྱུང་ཡོད་ཚེ་སྔནོ་གྱི ་ཞབས་ལོ་ཇྱི ་སོང་
བརྩྱིས་མེད་གཏོང་རྒྱྱུ ་དང་རང་ཉྱིད་ཤེས་དཔར་ལས་
བེྱད་ཁོངས་བསྐར་འཇུག་དསུ་ཚེས་ཉྱིན་ནས་ཞབས་ལོ་
བརྩྱི ་འཇོག་བྱ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀྱི ་གྲོས་ཆོད་མོས་མཐུན་བྱྱུང་
བ་ལྟར་ལས་བེྱད་རྣམས་ལ་བཀོད་རྒྱ་ཡྱི ་གེ་ལག་བསར་
སྩལ་ཡོད་པ་རེད།

༡༧།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨།༦།༡༧	ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་
དུྲག་པའྱི་གྲོས་ཆོད་བཅྱུ་གཅྱིག་ནང་།	ཤེས་དཔར་ནས་
དཔེ་དེབ་དཔར་བསུྐན་དང་ཕྱིར་ཚོང་བྱ་རྒྱྱུ ་ལྡྱི ་ལྱི ར་
དེབ་བཟོ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱྱུ ་བཅས་ལ་ཤེས་དཔར་
རང་ངོས་ནས་ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་ལ་དཔ་ེདབེ་ཐད་གཏངོ་བྱ་
རྒྱྱུ ་གང་ཐད་ནས་ཤེས་དཔར་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་དེབ་
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བསེྐལ་མ་བྱས་ཚེ་གངཅྱི འྱི ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱྱུ ར་
བརྟནེ་ཤེས་དཔར་དེ་བཞྱིན་ངེས་པར་དེབ་བསེྐལ་བེྱད་
དགོས་གལ་ཆེ་དང་།	 ཤེས་དཔར་དེ་བཞྱིན་ད་ཡོད་
ཤེས་རྱིག		TCE	&	WF	དབེ་བསེྐལ་འོག་ཟླ་སྒྱིལ་
བཏང་ན་ཤེས་རྱི ག་གྱི ་རྩྱིས་སོགས་གང་ཅྱིར་དཀའ་
ངལ་མ་འཕྲད་པ་ངེས་པར་དགོས་གལ་བརྟེན་དེབ་
བསེྐལ་བྱ་ཕོགས་ཐད་རྩྱི ས་ཞྱི བ་དང་ཁྱིམས་རོྩད་
མཁས་པ་ཁག་ལ་ལམ་སོན་ཞུས་ཏེ་དེབ་བསེྐལ་བེྱད་
ཐབས་འབད་བརོྩན་ཞུ་དགོས་ཀྱི ་གྲོས་ཆོད་བྱྱུ ང་བ་
ལྟར།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩།༧།༡༧	ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་
ཐེངས་དགུ་པའྱི ་གྲོས་ཆོད་ཨང་བརྒྱད་པའྱི ་ནང་།	
ཤེས་དཔར་ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་		TCE	&	
WF	 འོག་དེབ་སེྐལ་བྱ་རྒྱྱུ ར་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་
ལྟར་ཤེས་དཔར་མཚན་བྱང་ཐོག	 བོད་གཞུང་ཤེས་
རྱི ག་དཔར་ཁང་ཞེས་རང་འཇགས་འཇོག་རྒྱྱུ ་དང་
དབྱྱིན་ཡྱི ག་ཐོག	 Tibetan Cultural & Religious 

Publication Centre (A unit of Tibetan Children’s 

Educational & Welfare Fund) A Registered So-

ciety of the Dept of Educa-tion/Registered under 

the Societies Registration Act xxi of 1860 (Reg. 

No. 2369/81)	 གོང་གསལ་མྱི ང་བྱང་ཐོག་ཤེས་
དཔར་ལས་ཤོག་དང་རྩྱིས་ཤོག་ཐོག་ལག་བསར་ཞུ་
དགོས་གྲོས་ཆོད་མོས་མཐུན་བྱྱུང་ཡོད་འདུག	 ཕྱི ་ལོ་	
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༡༩༩༨།༡༡།༢༣	ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་བདུན་
པའྱི་ཐོག	ཤེས་དཔར་སྒྱིག་གཞྱི ་དངོས་སུ་ལག་བསར་
ཞུ་སྐབས་དནོ་ཚན་ཁག་མང་པའོྱི་ནང་བཙན་བོྱལ་བདོ་
གཞུང་གྱི ་སྤྱིའྱི ་སྒྱིག་སོལ་ཁག་དང་མཐུན་མྱི ན་གྱིས་
དཀའ་ངལ་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་བསྐར་བཅོས་སྣནོ་འཕྲྱི་
གནང་འོས་གནང་ས་ེགཏན་འབེབས་གནང་།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༨།༡༡།༢༣	ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་བདུན་
པའྱི ་གྲོས་ཆོད་བརྒྱད་པའྱི ་ནང་གསལ།	 ཤེས་དཔར་
ལས་བེྱད་རྒན་ཡོལ་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་
ཕེབས་སེྐལ་མཛད་སྒོ་གསོལ་སོན་དང་སྦྲགས་རྒས་
ཡོལ་ཕེབས་མྱི ་རེར་ལས་རྒྱྱུ ན་ཞབས་ལོར་གཞྱིགས་
པས་ལེགས་བསེྐད་སོན ་པའྱི ་ཞལ་ཐང་དང་སྒོར ་	
༢༥༠༠།༠༠	 ལས་མ་བརྒལ་བ་རེ་དང་ཕག་འཁེྱར་
བཅས་སྩལ་རྒྱྱུ ་སྤྱི ་མོས་ཐག་གཅོད་བྱྱུང་བ་ལྟར།	ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༩།༡།༦	 ཉྱིན་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་ཚོགས་ཁང་ནང་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི ་མཛད་གཙོ་
རྣམས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་མཛད་སྒོ་བསྐངས་པ་དང་།	
རང་གཞུང་བཀའ་ཁྱི་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་
ནས་དེ་སྔནོ་བཀའ་དུྲང་ཡྱི ག་ཚང་ནས་ཤེས་དཔར་ལྡྱི་
ལྱི ་ལས་གཞྱི ་རྒྱ་བསེྐད་མ་གནང་ན་ལེགས་ཚྱུལ་བཀའ་
ཕེབས་ཡོད་མོད།	 ད་ཆ་ཤེས་དཔར་རང་ངོས་ནས་
མྱི ང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་དཔར་བསུྐན་ལས་གཞྱི ་གསར་
འཛུགས་བྱས་ནའང་།	རང་གཞུང་ནས་དམྱིཊ་བསལ་
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དགག་ཆ་ཆེ་བ་མེད་སབས།	 ཤེས་དཔར་རང་ངོས་
ནས་འཆར་གཞྱི ་འཛུགས་བསུྐན་ཐོག་ཤེས་རྱི ག་དང་
བཀའ་བསྡུར་ལམ་སནོ་གཞྱི ་བཟུང་འབད་བརོྩན་གནང་
རྒྱྱུ ་བཀའ་ཕེབས་པ་སོགས་ཀྱིས་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་
ངང་ཞུས།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩།༥།༡༥	ཤེས་དཔར་འགན་
ལྷན་ཐེངས་བརྒྱད་པའྱི་གྲོས་ཆོད་དང་པའོྱི་ནང་གསལ།	
ཤེས་དཔར་དེ ་བཞྱི ན་ ལྡྱི ་ལྱི ར་དཔར་ཁང་གསར་
འཛུགས་ཆེད་ཁང་པ་དང་ས་ཆ་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་
རྒྱྱུ ར་སྤྱི ་མོས་ཐག་གཅོད་བྱྱུ ང་བ་ལྟར་འགན་འཛྱི ན་
ནས་ལྡྱི་ལྱི ར་ལས་དོན་རྒྱ་སེྐད་ཆེད་ས་ཁང་ཇྱི ་དགའ་
རྩད་གཅོད་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་རྱི ན་འབབ་དང་
ཡྱི ག་ཆ་བཟོ་ཕོགས་སོགས་ཀྱི ་ཐད་ཤེས་རྱི ག་དང་གོ་
བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ན་འཐུས་རྒྱྱུ །	 ས་ཁང་
གསར་ཉོ་དེ་བཞྱི ན་ཤེས་དཔར་ལ་དེབ་སེྐལ་ཡྱི ག་ཆ་
སོགས་གང་ཡང་མེད་སབས་ཤེས་རྱི ག་ཁྱབ་ཁོངས་
བདོ་ཕུྲག་མཐའ་སོྐའྱི་སླབོ་ཡོན་དང་བད་ེདནོ་མ་དངུལ་
མྱི ང་ཐོག་སུྤས་གཟྱིགས་དབེ་སེྐལ་གནང་ན་འཐུས་རྒྱྱུ འྱི་
བཀའ་འཁོལ་ཐག་གཅོད་ལ་སྤྱི ་མོས་གྲོས་མཐུན་བྱྱུང་
བ་ལྟར།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩།༧།༢༩	 ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་	 R	 28,	
Ramesh	 Park,	 Laxmi	 Nagar,	 Delhi	 110092.	
Mr.	Zahir	Ahmed	160	sqyds.	ཅན་ས་འོག་རྩྱིས་
པའྱི་ཁང་པ་ཐོག་རེྩག་ལྔ་ཛ་ཧྱིར་ཨེ་མདའ་བརྒྱྱུ ད་སྒརོ་	
༧༧༥༠༠༠༠།༠༠	 ཐོག་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་བ་དང་
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སྦྲགས་མྱི ང་བསྒྱུ ར་ཡྱི ག་ཆ་སོགས་ཁམས་གཙང་
བཟོས་ཡོད་པ་རེད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩།༧།༡༧	 ཤེས་
དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་དགུ་པའྱི ་གྲོས་ཆོད་ཨང་
གསུམ་པའྱི ་ནང་།	 ད་ཆ་ལྡྱི་ལྱི ་ཤེས་དཔར་ཁྱིམས་
མཐུན་གྱི ་ཁང་པ་གསར་པ་ཉསོ་ཟྱིན་སབས་རྱིམ་པས་
ད་ཡོད་མ་ཇུ་ཀྲེ་ལའྱི ་ཁང་པ་དེ་བཞྱི ན་ཕྱིར་ཚོང་བྱ་
རྒྱྱུ ར་བརྟནེ་ལས་ཤག་དང་ལས་ཁུངས་འཛྱི ན་ཆས་ཇྱི ་
ཡོད་ཁང་པ་གསར་པའྱི་ཆེད་བདེ་སོྤད་གཏོང་རྒྱྱུ ་དང་།	
དེ་དང་ཕོགས་མཚྱུངས་རྡ་ས་ཤེས་དཔར་ལས་ཁུངས་
དབུས་མ་ཡང་ལྡྱི་ལྱི ར་སྤ་ོབསྒྱུ ར་གྱིས་ལྡྱི་ལྱི ར་དགོས་
མཁོའྱི ་འཛྱི ན་ཆས་མཉམ་དུ་ཆབས་ཅྱིག་འོར་འདྲནེ་
དགོས་རྒྱྱུ །	 དེ་འཕྲསོ་འཛྱི ན་ཆས་ཇྱི ་དགོས་རྱི ན་གོང་
འགྲན་བསྡུར་གྱིས་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་གསར་
ཉོ་བྱས་ན་འཐུས་རྒྱྱུ འྱི ་གྲོས་ཆོད་བྱྱུ ང་པ་ལྟར་ཤེས་
དཔར་ལས་ཁུངས་དབུས་མ་རྡ་ས་ནས་ལྡྱི་ལྱི ར་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༩	ཟླ་བ་བཅྱུ ་པའྱི་ནང་སྤསོ་ཡོད་པ་རེད།

༡༨།		 ཤེས་དཔར་ཁང་པ་གསར་པའྱི་དངུལ་སྤད་ཕོཊ་སྐརོ།	

	 ཤེས་དཔར་ལྡྱི་ལྱི ་ཁང་པ་གསར་ཉའོྱི ་འགྲོ་སོང་གཏོང་
ཕོགས་ཐད་སྔནོ་དུ་གྲོས་ཆོད་བྱྱུང་བ་ལྟར་ཁང་པའྱི་མ་
གནས་སྒརོ་	༧༧,༥༠,༠༠༠་༠༠	ནས་ཤེས་དཔར་ནས་
སྒོར་	 ༢༥,༠༠,༠༠༠་༠༠	 དང་དེ་བྱྱིངས་སྒོར་	
༥༢,༥༠,༠༠༠་༠༠	 ཤེས་རྱི ག་ནས་གནང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད་
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འཕྲསོ་དབེ་སེྐལ།	ཆྱུ ་གླགོ་སོགས་ལ་འགྲོ་གྲོན་ཇྱི ་སོང་
ཤེས་རྱི ག་ནས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་།	 ཤེས་རྱི ག་ནས་ཤེས་
དཔར་འཛུགས་སུྐན་ཐོག་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ཟྱིན་པའྱི ་
དངུལ་འབབ་ཐོག་དགོངས་བཞེས་ཐག་གཅོད་ཇྱི ་
གནང་ཤེས་དཔར་དེ་བཞྱིན་ད་ཆ་མྱི ང་དོན་མཚྱུངས་
པའྱི་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི ་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་གྲོས་
ཆོད་བྱྱུང་དོན་ལྟར་གོང་དངུལ་རྣམས་ཤེས་རྱི ག་ལས་
ཁུངས་ནས་སྔ་འདནོ་གནང་ཡོད།

༡༩།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩	 ནང་ལྡྱི་ལྱི ་ཤེས་དཔར་དབུས་ཁང་པ་	
༢༨	ནང་དཔར་བསུྐན་འཕུྲལ་ཆས་	Offset Printing 

Machine 24x36”གོ་སྒྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་ད་ེསྔནོ་དཔ་ེ
དེབ་གཅོད་ཐུབ་དང་གླེགས་བམ་བཟོ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཤེས་
དཔར་རང་ཉྱིད་ནས་ལག་བསར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩།༩།༢༩	ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
གནས་འཕསོ་བཀོད་རྒྱ་ཕབེས་དནོ་ལྟར།	 ཤེས་དཔར་
འགན་འཛྱི ན་ཐུབ་བསན་དབང་རྒྱལ་ལགས་ལྡྱི་ལྱི ་དོན་
གཅོད་ཁང་དུ་གནས་འཕོས་ཚབ་གསར་མ་སུ་རྱི ་
གཏན་སླབོ་རེག་ཊར་ཟུང་དུྲང་སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་
ལགས་སུ་རྩྱིས་སོྤད་ཞུ་དགོས་བཀའ་ཕེབས་བཞྱིན་ཕྱི ་
ལོ་	 ༡༩༩༩།༡༠།༡	 ཉྱིན་འགན་འཛྱི ན་གསར་རྙྱིང་
དབར་ལྡྱི་ལྱི ་ཤེས་དཔར་དང་ཡན་ལག་རྡ་ས་བལ་ཡུལ་
བཅས་ས་གནས་སོ་སོར་ངོ་ཕེབས་ཐོག་ཕན་ཚྱུན་སོྤད་
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དཔང་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་རྩྱིས་ལེན་རྩྱིས་སོྤད་ཁམས་
དྭངས་ཞུས་ཡོད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩།༡༠།༡	ཉྱིན་ཤེས་དཔར་འགན་
ལྷན་ཐེངས་བཅྱུ ་པའྱི ་ནང་ཤེས་དཔར་གསུམ་འགན་
འཛྱི ན་གསར་རྙྱིང་གཉྱིས་མཉམ་བཀའ་བསྡུར་བསྐངས་
པའྱི་གྲོས་ཆོད་བརྒྱད་པའྱི ་ནང་།	 ཤེས་དཔར་འགན་
འཛྱི ན་ཟུར་པ་ཐུབ་བསན་དབང་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེས་
རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གྲོས་
ཆོད་ཇྱི ་ལྟར་བཞག་པ་རྣམས་འཛེམས་ཟོན་མེད་པར་
ཕག་བསར་གནང་ས་ེདུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་རྱི ང་འགན་
འཁུར་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོའྱི ་ལས་འཁུར་གང་ལེགས་
གནང་ཡོད་པར་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་
བསྔགས་བརོད་ཀྱི ་གྲོས་ཆོད་ལ་མོས་མཐུན་ཐག་གཅོད་
གནང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩།༡༠།༢	ཉྱིན་ནས་ཟུང་དུྲང་
སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་ལགས་ནས་ཤེས་དཔར་གྱི ་
འགན་འཛྱི ན་ལས་འཁུར་བཞེས་པ་དང་གླ་ཕགོས་དང་
མཐུན་འགྱུར་རྣམས་ཤེས་དཔར་རང་ངོས་ནས་ཕུལ་
ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༠།༣།༢༩	 ཉྱིན་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་
ཁག་ལ་དཔ་ེདབེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ར་	Import & Export Li-

cense	ཤེས་རྱིག་གྱིས་དངུལ་ཁང་གྱི ་རྒྱབ་གཉརེ་ཐོག་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ ་ཐུབ་པ་བྱྱུ ང་ཡོད་པ་བཞྱི ན་ད་ལྟ ་
གཏངོ་མུས་སུ་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༠།༤།༢༧	ཉྱིན་ལྡྱི་
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ལྱི ་	 R-27, Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi 

110092. Mr. Zahir Ahmed 160 Sqyds.	ཅན་ས་
འོག་རྩྱི ས་པའྱི ་ཁང་པ་ཐོག་བརེྩགས་ལྔ་ཛ་ཧྱིར་ཨེ་
མདའ་བརྒྱྱུ ད་སྒརོ་	 ༨༠,༥༠,༠༠༠་༠༠	 ཐོག་སུྤས་
གཟྱིགས་གནང་བ་ཡྱི ག་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དང་བཀའ་
འཁོལ་ཆེད་ཤེས་རྱིག་ནས་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་	
ངསྐགྲ	 ལ་ཕུལ་ཡོད།	 ད་ེསྔནོ་ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་
ཐེངས་བཅྱུ་པའྱི་གྲོས་ཆོད་ཨང་བདནུ་པའྱི་ནང་གསལ།	
ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་ལས་ཁུངས་དབུས་མ་ལྡྱི ་ལྱི ར་
ཐུགས་གཏན་འཁེལ་སབས།	ད་ོཁང་དང་ལས་ཤག་ལ་
སོགས་པ་དགོས་གལ་ལ་བརྟེན་ལྡྱི་ལྱི ་ལག་ཤྱི ་མྱི ན་ན་
གར་ཁང་པ་ཨང་།	༢༨	སུྤས་གཟྱིགས་གནང་ཟྱིན་པའྱི་
ཐག་ཉ་ེའབྲལེ་མཚྱུངས་ཀྱི ་ཨང་	 ༢༧	 ད་ེབཞྱིན་སུྤས་
གཟྱིགས་གནང་རྒྱྱུ ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་ལྟར་ལག་
བསར་ཞུས།

༢༠།		ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ནང་ལྡྱི་ལྱི ་ཤེས་དཔར་དབུས་ཁང་པ་	
༢༨	ནང་དཔར་བསུྐན་འཕུྲལ་ཆས་	Offset Printing 

Machine 24x36”ད་ེསྔནོ་གཅྱིག་ཡོད་པར་སླར་ཡང་
དཔར་བསུྐན་འཕུྲལ་ཆས་གཅྱིག་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་།	
དཔར་བསུྐན་འཕུྲལ་ཆས་གཉྱིས་ལ་ཉྱིན་རེར་ཆྱུ ་ཚོད་	
༡༢	ཙམ་ལས་ཀ་བེྱད་མུས་དང་དཔ་ེདབེ་གཅོད་གཏུབ་
གླེགས་བམ་བཟོ་རྒྱྱུ །	 དེབ་གཟུགས་སབ་གྲས་འཚེམ་
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འགྲྱིགས་བེྱད་རྒྱྱུ ་སོགས་ཤེས་དཔར་རང་ངོས་ནས་
རང་རྐ་འཕརེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠།༥།	
༣༠	 ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་ཤེས་དཔར་མཇ་ནུ་ཀྲྱི་ལར་ཁང་པ་
ཨང་	 ༢༢	 ཐོག་བརེྩགས་བཞྱི ་དང་ཕེད་ཀ་ཅན་དེ་
བཞྱི ན་ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་བཅྱུ ་པའྱི ་གྲོས་
ཆོད་ཨང་ལྔ་པ་ནང་གསལ་མཇ་ནུ་ཀྲྱི ་ལར་གནས་
བཞུགས་བརོྩན་འགུྲས་སེང་གེ་ལ་སྒརོ་འབུམ་ལྔ་བཅྱུ ་
བྱས་ཏེ་ཚོང་བསྒྱུ ར་གནང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩།༧།༡༧	
ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་དགུ་པའྱི ་གྲོས་ཆོད་
བདུན་པའྱི ་ནང་གསལ་ལྟར།	 བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་ལ་ཕྱི ་ ལོ ་	
༡༩༩༩།༠༤།༡༡	 ནས་བཟུང་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༠།༠༧།༢༧	
བར་སོྤད་ཐེངས་བཅྱུ ་ཐོག་སྒརོ།	 ༡,༣༨,༡༠,༠༠༠།༠༠	
འབུམ་བརྒྱ་དང་སོ་བརྒྱད་དང་ཁྱི ་གཅྱི ག་བཅས་སྔ་
འདོན་བུན་གཡར་གནང་ཡོད།	 དེ་བཞྱི ན་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༠།༡༠།༤	 ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་བཅྱུ ་
གཉྱིས་པའྱི་གྲོས་ཆོད་གསུམ་པ་ནང་གསལ་ལྟར།	 ལྡྱི་
ལྱི ་བོད་སླབོ་བསམ་ཡས་གླྱིང་མ་ཇུ་ཀྲྱི་ལའྱི ་ས་ཁུངས་
ཚོང་ཁང་ཨང་དུྲག་པ་ནས་ཤེས་དཔར་ཁང་མྱི ག་ཚོང་
ཁང་གསུམ་དང་ལས་ཤག་གསུམ་བཅས་ཀྱི ་ས་ཁོྱན་	
༢༡༨༧།༣༧	 ཕུ་ཊྱི ་གུྲ་བཞྱི ་མ་ཐོག་གསར་རྒྱག་བྱས།	
ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༡།༨།༢༧	 ཉྱིན་སྱིམ་ལར་གནས་སྡདོ་ཚེ་
རྱིང་ན་ེགེ་ལ་ཤེས་དཔར་ལྡྱི་ལྱི འྱི་བདོ་སྒར་བསམ་ཡས་
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གླྱིང་ཁང་པ་ཨང་	༡༧༩༼ཁ༽	པ་ཐོག་བརེྩགས་གཉྱིས་
པ་ཆ་ཚང་དང་འོག་གྱི ་འཚོང་ཁང་གཅྱིག་བཅས་སྒརོ་	
༩༥༠༠༠༠།༠༠	 འབུམ་དགུ་དང་ཁྱི་ལྔ་ཐོག་སུྤས་ཚོང་
གནང་བ་ཕན་ཚྱུན་གཉྱིས་མོས་ཀྱི ་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད།

༢༡།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༡།༩།༢༧	 ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་
གནས་འཕསོ་བཀོད་རྒྱ་ཕབེས་དནོ་ལྟར།	 ཤེས་དཔར་
འགན་འཛྱི ན་ཟུང་དུྲང་སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་ལགས་
ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་དབུས་མར་ལས་བཅར་ནང་
དགོས་པར་བརྟནེ།	 དེར་ཚབ་གསར་འདྱི་གའྱི ་དུྲང་
གཞོན་ལྷག་པ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་བསྐ་ོགཞག་སྩལ་པ་ལྟར།	
ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༡།༡༠།༨	 ཉྱིན་ལས་བཅར་དང་སྦྲགས་
རྩྱིས་ལེན་རྩྱིས་སོྤད་གནང་དགོས་བཀའ་ཕེབས་ལྟར།	
ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་གོང་གསལ་བཀའ་ཕབེས་བཞྱིན་
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡།༡༠།༨	ཉྱིན་ལས་བཅར་ཞུས་པའྱི་རེས་
སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་ལགས་གླ་ོབུར་དུ་སུྙང་གཞྱི ་བྱྱུང་
བར་བརྟནེ་ཕན་ཚྱུན་རྩྱིས་ལེན་རྩྱིས་སོྤད་མ་བྱྱུང་བར་
རྒྱྱུ ན་རྱིང་གནས་ལགས།	 སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་ལཊ་
ལྡྱི་ལྱི ་སྨན་ཁང་དུ་ཡུན་རྱི ང་ལུས་པ་དང་མཐར་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༢།༡།༡༦	 ཉྱིན་ལས་ཤག་ཏུ་ཚེ་ལས་འདས་བར་
གྱུར།

༢༢།		ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༡།༡༢།༡༢	 ཉྱིན་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་
ནས་ལྷག་པ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་ལ་དེ་གའྱི ་འགན་འཛྱི ན་
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སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་ལགས་སུྙང་བཞྱིན་པར་འགན་
འཛྱི ན་གསར་རྙྱིང་བར་རྩྱིས་སོྤད་ལེན་མ་ཟྱིན་པར་
འགན་འཛྱི ན་ལས་ཚབ་ཀྱི ་ངོ་བའོྱི་ཐོག་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་
ལས་དོན་འགན་འཁུར་འཐུས་ཚང་ཞུ་དགོས་བཀའ་
ཕབེས་ལྟར་ལས་འཁུར་གང་ཐུབ་གནང་།

༢༣།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡།༡།༢	ཉྱིན་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བློན་མཆོག་འདྱི ་གར་ཤེས་དཔར་དུ་གཟྱིགས་ཞྱི བ་
བསྐངས་སྐབས་ལས་བེྱད་ཡོངས་རོགས་བསྡུ་སྐངོ་གྱིས་
བཀའ་སླབོ་དམྱི གས་བསལ་གནང་།	 སླད་ཕྱིན་རང་
གཞུང་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི ་ངོས་ནས་ཟུར་སོྐང་སྡ་ེ
ཚན་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལྟ་བུ་ད་
ལྟའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་གནས་སངས་འོག་མུ་མཐུད་རྒྱྱུ ན་རྱིང་
འཇོག་རྒྱྱུ ་མྱི ན་པ་ཐག་གཅོད་གནང་ཟྱིན་པ་དང་།	འདྱི་
གའྱི ་ ཤེས ་དཔར་ལས་ བེྱད ་ ཚོའྱི ་ ངོས ་ནས་ཚང་
འཛོམས་བགྲོ་ གླེང་ལམ་ནས་རང་སོྐང་སྡེ་ཚན་དུ ་
གནས་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ནམ་ཡང་ན་བོད་གཞུང་ཐད་ཀའྱི ་
འཛྱི ན་སོྐང་འོག་གནས་རྒྱྱུ ་ཇྱི ་དགེའྱི་འདམེས་ཀ་གཉྱིས་
ཐོག་གོ་བསྡུར་སྦང་བཤད་མཐྱིལ་ཕྱིན་བགྱིས་ཏེ་སྤྱི ་
མོས་བསམ་ཤོག་ཕོགས་བསྡམོས་ཞུས་ཏེ་རང་གཞུང་
བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢།༣	ཚེས་ཤར་ལ་འགན་
འཛྱི ན་ལྷག་པ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་རྡ་སར་བཀའ་ཤག་ཏུ་ངོ་
བཅར་ཐོག་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར།	འདྱི་
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ལས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢།༡།༩	ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་ཤེས་དཔར་
དབུས་དང་ཡན་ལག་རྡ་ས་བལ་ཡུལ་བཅས་ལ་གོང་
གསལ་གནས་དོན་ཐོག་བསམ་ཤོག་ཕོགས་བསྡམོས་
འདྱི་གར་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢།༢།༢༠	འགངས་མེད་འབོྱར་
དགོས་གསལ་བསྒགས་བརྡ་ཁྱབ་བྱས་པ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་ངོ་བཤུས་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི ་དུྲང་ཆེ་མཆོག་ལ་
ཕུལ་འདུག

༢༤།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢།༢།༢	ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
གནས་འཕསོ་བཀོད་རྒྱ་ཕབེས་དནོ་ལྟར།	 ཤེས་དཔར་
འགན་འཛྱི ན་དུྲང་གཞོན་ལྷག་པ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་ཉྱིད་
རང་བཀའ་དུྲང་ཡྱི ག་ཚང་ནས་ཏྱི ་ཛུ་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་ལ་གནས་སྤ་ོགནང་ཟྱིན་འདུག་པར་བརྟནེ་སོྤད་
དཔང་ལྡྱི་ལྱི ་དོན་གཅོད་དུ་ཡོད་པའྱི ་ཤེས་རྱི ག་སྐུ་ཚབ་
སྐལ་བཟང་རྡ་ོརེ་ལགས་ངོ་ཕབེས་དགོས་པའྱི་བརྡ་ཁྱབ་
ཞུས་ཡོད་དང་སོྤད་ཁ་ཐོ་གཞུང་ཇྱི ་ཡོད་ཤེས་དཔར་
དུྲང་ཆེ་བླ ོ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ལ་རྩྱིས་སོྤད་ཁམས་
དྭངས་དགོས་པ་བཀའ་ཕེབས་ལྟར།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢།	
༣།༢༡	 ཉྱིན་སོྤད་དཔང་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྩྱིས་ལེན་
རྩྱིས་སོྤད་ཁམས་དྭངས་བྱྱུང་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢།	
༣།༢༢	 ཉྱིན་ནས་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་གྱི ་འགན་
འཛྱི ན་ལས་ཚབ་དང་དུྲང་ཆེ་གཅྱིག་ལྕགོས་མྱི ང་འཛྱི ན་
པ་བླ ོ་བཟང་དཀོན་མཆོག་བག་གྲོ་ནས་ལས་འཁུར་
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བླངས་པ་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢།༧།༤	 ཤེས་དཔར་
འགན་ལྷན་ཐེངས་བཅྱུ ་བཞྱི ་གྲོས་ཆོད་བརྒྱད་པའྱི་ནང་
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དནོ་ཚན་ཁག་ནང་གསལ་དངུལ་ལེན་
ཐུབ་པ་དང་རྩྱིས་གཙང་ཞུ་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར་
ལག་བསར་གང་ལེགས་ཞུས་ཡོད།	ཤེས་དཔར་འགན་
འཛྱི ན་དསུ་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་འཕ་ོའགྱུར་མང་པ་ོབྱྱུང་
བས་ལབ་རྙོག་དང་རྩྱིས་རྙོག་བྱྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༡།༤།༡	 ནས་	 ༢༠༠༢།༣།༣༡	 བར་གྱི ་བོད་
གཞུང་ཤེས་དཔར་རྩྱིས་ཁའྱི ་གནས་སངས་ཐོག་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ནས་ཤེས་དཔར་ནྱི་མྱི འྱི ་དངུལ་བུན་གཡར་ཐོག་
ནས་འཚོ་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་འགྲེལ་བརོད་གནང་ཡོད།

༢༥།		ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢།༡༡།༡༤	 ཉྱིན་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་
འཛྱི ན་སོྐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཞོན་ཤེས་རྱི ག་
དུྲང་ཆེ་མཆོག་ནས་ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་ལས་
ཚབ་དང་དུྲང་ཆེ་གཅྱིག་ལྕགོས་བླ་ོབཟང་དཀོན་མཆོག་
ལ་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་བཀོད་ཁྱབ་གནང་དོན་ལ།	
ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་གྱི ་མ་འོངས་འཛྱི ན་སོྐང་གནས་
སངས་སྐརོ།	 བཀའ་ཤག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དགོངས་
བཞེས་གནང་མུས་ཐག་ཆོད་མ་བྱྱུང་བར་དེ་གའྱི་ལས་
དོན་དང་འགྲོ་གྲོན་གཉྱིས་ཀ་འཆར་ཅན་བེྱད་སྒ་ོཙམ་
ལས་དམྱིགས་བསལ་རྱིགས་གསར་རོྩམ་གསར་གཏདོ་
མ་དགོས་པ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢།	
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༡༡།༦	 འཁོད་གནས་སོང་བ་ལྟར་དབུས་དང་ཁྱབ་
ཁོངས་ཡན་ལག་གང་དུ་ཡང་ལས་བེྱད་གསར་བསྐ་ོམྱི ་
དགོས་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་གསུངས་པ་ལྟར་གོང་གསལ་སྙན་སེང་
དང་སྦྲགས་ལག་བསར་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣།	
༣།༢༤	 ཉྱིན་འཛམ་གླྱིང་བསན་འགྲོའྱི ་དཔལ་མགོན་
མཚྱུངས་ཟླ་མ་མཆྱི ས་པ་ྋསྐབས་མགོན་ྋགོང་མ་ཁྱི་
ཆེན་རྡ་ོརེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་སྔ་དྲ་ོཆྱུ ་ཚོད་	 ༨།༠༠	
ཐོག་ལྡྱི་ལྱི ་ཤེས་དཔར་དབུས་ལས་བེྱད་ཡོངས་དང་མྱི ་
མང་བཅས་ནས་བང་འགྲྱིགས་ཀྱི ་ ལྷ ་དར་ཕག་ལ་
བསྣམས་ནས་རྒྱལ་སྒ་ོནས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཏེ་ཆྱི བས་
བསྒྱུ ར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་པ་དང་འབྲལེ་ཤེས་དཔར་
འགན་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་སུ་གདན་ཞུས་ཀྱི ་གསོལ་ཇ་
འབྲས་སྱི ལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས།	 ཚོགས་ཁང་དུ་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་ཞབས་སོར་འཁོད་
མཚམས་ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་ནས་མཎ་ཌལ་རྟནེ་
གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཟྱིན་རེས་སྐབས་ཞུ་སྙན་
སེང་ཞུས་ས་ེརྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ལས་བེྱད་མྱི ་མང་
བཅས་ལ་བཀའ་སློབ་དང་སྤྱི ་སྒ ེར་ཡོངས་ཀྱི ་འགལ་
རེྐན་མ་ལུས་པ་ཞྱི ་ཞྱིང་མཐུན་རེྐན་ལེགས་ཚོགས་གོང་
འཕེལ་དང་བསམ་དོན་ཇྱི ་བཞྱི ན་འགུྲབ་པའྱི ་ཐུགས་
སྨནོ་ཞལ་བཞེས་སྐབས་འཇུག་བྱྱུང་པ་བཅས་ཀྱི ་ལས་
བེྱད་དང་མྱི ་མང་རྣམས་ཡྱི ད་སོྤ་དགེ་ལེགས་བྱྱུང་བས་
བཀའ་བཀོད་གནང་འཕྲལ་མཇལ་བཅར་ཕག་དབང་
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ཕག་སུང་བཅས་གནང་།	 ལས་བེྱད་རྣམས་ལས་
ཁུངས་སུ་རང་གནས་ཐོག་རྱི ན་པོ་ཆེ ་མཆོག་ནས་
ྋརྒྱལ་བའྱི ་བཀའ་བསན་གསུང ་རབ་ཕག་དཔེ ་
བཞུགས་ཡུལ་ཁང་ནང་དཔར་བསུྐན་འཕུྲལ་ཆས་དབེ་
བཟོ་སོགས་འགན་འཛྱི ན་ནས་སྤོས་སྣེ་དང་འབྲེལ་
གཟྱིགས་བསྐརོ་ཐུགས་སྨནོ་ཕག་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཞུས་
རེས་ལས་བེྱད་དང་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་སེྐལ་
ཞུས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣།༨།༡༠	དགོང་དྲ་ོཆྱུ ་ཚོད་	
༢	 པའྱི ་ཐོག་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་དབུས་ལྡྱི་ལྱི ་ས་
གནས་སུ་དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་བཀའ་བློན་ཁྱི ་པ་
མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ད་ེསྔནོ་སྙན་
སེང་ཞུས་པའྱི་བཀའ་བཟང་ཐོབ་པ་བཞྱིན་ཞབས་སོར་
བཀྲྱིན་བསྐངས་པ་ལས་བེྱད་ཡོངས་་ཀྱིས་རྒྱལ་སྒ་ོནས་
ཕེབས་བསུ་ཞུས།	 བཀའ་ཁྱི ་མཆོག་དང་སྐུ་འཁོར་
བཅས་པ་འགན་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་སུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་
གསོལ་ཇ་དང་ཞལ་ལག་འབུལ་ལམ་ཞུས།	ལས་བེྱད་
རྣམས་ལས་ཁུངས་སུ ་རང་གནས་ཐོག་བཀའ་ཁྱི ་
མཆོག་དཔར་བསུྐན་དང་དེབ་བཟོ་དཔེ་དེབ་འཇོགས་
ཡུལ་སོགས་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་དང་སྦྲགས་ལས་བེྱད་
རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་ལས་འགན་ངོ་སོྤད་ཞུས།	ད་ེནས་
བཀའ་ཁྱི་མཆོག་ཚོགས་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ལས་
བེྱད་འདུ་འཛོམས་ཐོག་ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་ལས་
ཚབ་ནས་ཤེས ་རྱི ག ་དཔར་ཁང་གྱི ་ ངོ ་ སོྤད ་དང་
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དམྱི གས་ཡུལ་ད་ལྟའྱི ་གནས་སངས་བཅས་ཡྱི ག་ངག་
གཉྱིས་ཐོག་སྙན་སེང་ཞུས།	 བཀའ་ཁྱི ་རྱི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ནས་ལས་བེྱད ་ ཡོངས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི ་
དགོངས་ཚྱུལ་དང་གཞུང་གྱི ་ལས་དོན་བཅས་ཀྱི ་ལམ་
སནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས།	 ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་
ལས་ཚབ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་གཅྱིག་
སླར་བོད་གཞུང་བཀའ་ཁྱི ་མཆོག་གྱི ས་གཙོས་པའྱི ་
བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་དེ་
བཞྱིན་གཞུང་གྱི ་ཐད་འཛྱི ན་འོག་སྔར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་
ཚགས་ཚྱུད་གོང་འཕེལ་དུ་ཡོང་བའྱི ་བེྱད་བདེ་ཐུགས་
ཐག་མྱུར་དུ་སྐབས་འཇུག་ཅྱི ་ནས་ཡོང་བའྱི་རེ་བསྐུལ་
སྙན་སེང་ཞུས་རེས་ལས་བེྱད་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་སེྐལ་
ཞུས་ལགས།

༢༦།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣།༨།༡༡	ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་
་དབུས་ལ་བཀའ་ཁྱི ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གཟྱིགས་སྐོར་
བསྐངས་པ་དང་ཤེས་དཔར་ལོ་རྒྱྱུ ས་བཅས་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་
རུླང་འཕྲྱིན་ནས་རྒྱང་བསྱིངས་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༣།༩།༢༧	 ཉྱིན་ཨ་རྱི ་ཨེ་ཤའྱི ་རུླང་འཕྲྱིན་ནས་
ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་ལས་ཚབ་མཉམ་དྲྱི་བ་ལན་
འདབེས་ཀྱིས་རྒྱང་བསྱིང་ཞུས།	 དའེྱི ་རེས་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་
མད་ོསྨད་རུླང་འཕྲྱིན་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣།༡༢།༥	ཉྱིན་
ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་ལས་ཚབ་མཉམ་དྲྱི་བ་ལན་
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འདེབས་བྱས་པ་རྒྱང་བསྱིང་ཞུས།	 ཤེས་དཔར་དཔེ་
དེབ་བུླ་ཡོན་འབུལ་ཕོགས་དང་དམྱི གས་བསལ་དེབ་
ཡོན་ཆག་ཡང་དུས་བཀག་ཐོག་བོད་ཀྱི ་དུས་བབ་
གསར་ཤོག་དང་བོད་མྱི འྱི ་རང་དབང་གསར་ཤོག་
བཅས་ལ་གསལ་བསྒགས་ཞུས།	ད་ེབཞྱིན་ལས་ཁུངས་
དབུས་མར་དྲ་གནས་གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་བཅས་
ཀྱི ་དཔེ་དེབ་དང་དཔར་བསུྐན་བཀའ་མངགས་གནང་
མཁན་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་ནས་གནས་འབྲལེ་བཀའ་མངགས་
ཞུ་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།	

༢༧།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤།༣།༡༧	ཉྱིན་ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་
ལས་ཚབ་དང་དུྲང་ཆེ་གཅྱིག་ལྕགོས་མྱི ང་འཛྱི ན་པ་བླ་ོ
བཟང་དཀོན་མཆོག་དང་རྡ་ས་ཤེས་དཔར་ཡན་ལག་
འགན་འཛྱི ན་ལས་ཚབ་རྣམ་རྒྱལ་སོྒལ་མ་གཉྱིས་ནས་
ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་
སྐུ་སྒརེ་དུྲང་ཆེ་མཆོག་ལ་ཤེས་དཔར་གྱི ་གེགས་བར་
ཆད་རྣམས་མྱུར་སེལ་སྐབས་ཞུ་དང་སྦྲགས་སྤྱི ་ནོར་
ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་གཞུང་
ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་ནས་ྋརྒྱལ་བའྱི ་བཀའ་འགྱུར་
རྱི ན་པ་ོཆེ་པདོ་	༡༠༠	ཐམ་པ་དང་བསན་འགྱུར་པདོ་	
༢༡༣	 ཅན་ན་བཟའ་གདངོ་དར་རང་འགྲྱིགས་འབུལ་
ལམ་ཞུས་ཡོད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤།༤།༩	 ཉྱིན་ཤེས་རྱི ག་དཔར་
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ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་
ཤེས་བཀའ་བླནོ་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱི གས་མཆོག་ནས་
ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལས་ཚབ་བློ་
བཟང་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀོད་རྒྱ་གནང་བ་ལྟར་ཤེས་
རྱི ག་དཔར་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་དང་དུྲང་ཆེ་གཅྱིག་
ལྕགོས་ཀྱི ་འགན་འཁུར་བཞྱིན་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༥།	
༣།༨	ཉྱིན་བཀའ་དུྲང་ཡྱི ག་ཚང་ནས་ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་
མཆོག་དང་ངོ་བཤུས་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་ལ་བཀའ་
ཕབེས་གནང་དནོ་ནང་།	ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གཞུང་
འཛྱི ན་ནམ།	 རང་སོྐང་སྡ་ེཚན་དུ་བསྒྱུ ར་རྒྱྱུ ་ཅྱི ་དགེ་
ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་སྙན་ཞུ་སྔ ་རེས་དང་།	
དཔར་ཁང་གྱི ་ད་ལྟའྱི ་ལས་བེྱད་དང་།	 དཔལ་འབོྱར་
གནས་སངས།	བཙན་བོྱལ་གཞུང་གྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་
ངོ ་བོ་བཅས་སྒོ་གང་ས་ནས་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་
གཞུང་འཛྱི ན་གནང་ཐབས་ཤྱི ན་ཏུ་དཀའ་བས།	ད་ེག་
ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་སངས་འཛྱི ན་འོག་
རང་སོྐང་གྱི ་གནས་བབ་ཅྱི ་འདྲ་ཞྱིག་དབེ་སེྐལ་བྱས་པ་
དགའ་མྱི ན་དང་།	དབེ་སེྐལ་ལ་མཁོ་བའྱི་ཡྱི ག་ཆ་ཁག་
ཁྱིམས་རོྩད་པ་ཚད་ལྡན་བརྒྱྱུ ད་འཕྲལ་དུ་གོ་སྒྱིག་བྱ་
དགོས།	 ཁྱིམས་མཐུན་སྒྱིག་འཛུགས་ཤྱི ག་དེབ་སེྐལ་
ཟྱིན་འཕྲལ་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་རང་སོྐང་ཅན་དུ་
བསྒྱུ ར་རྒྱྱུ །	 ཁྱིམས་མཐུན་ལས་དོན་མ་ཟྱིན་བར་ད་
ལྟའྱི ་གནས་བབ་རྒྱྱུ ན་འཁོྱང་བྱ་དགོས་བཅས་བཀའ་
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ཕབེས་པ་ཡོད།

>	 ཤེས་དཔར་	Importer Exporter (IEC) Number 

0599062878	ལག་འཁེྱར་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠།༣།༢༩	
ལ་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་ཐོབ་པའྱི ་ཐོག་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་
ལ་དཔེ་དེབ་བཀའ་མངགས་ཅྱི ་བྱྱུང་གཏོང་བཞྱིན་
ཡོད་ལགས་ན།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣།༡༠།༣༡	ནས་ཤོ་
ཁལ་ལས་ཁུངས་ནས་གཏོང་རྒྱྱུ ་བཀག་འགོག་
གནང་བར་འབྲལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་སྙན་དང་
སྦྲགས་ངོ་བཅར་སྙན་སེང་ལན་མང་ཞུས་པའྱི ་
མཐར་འབྲལེ་ཡོད་གཙོ་འཛྱི ན་	J.	Alam	མཆོག་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྡ་ས་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་
དང་ལྡྱི་ལྱི ་ཤེས་དཔར་གཉྱིས་ཀྱི ་གོང་གསལ་ལག་
འཁེྱར་ཐོག	BIN (PIN + Extension) AAATT 

1513B	 གཅྱིག་ལ་ཁག་གཉྱིས་བེད་སོྤད་གཏོང་
བཞྱི ན་པ་ཁྱིམས་མཐུན་མྱི ན་པས་ནང་ཁུལ་ཐག་
གཅོད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི ་བེད་སོྤད་བེྱད་
རྒྱྱུ ་དང་དེ་མྱི ན་ཤེས་དཔར་དེ་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་
དབུས་ཀྱི ་ཡན་ལག་ཅྱིག་ཡྱི ན་པ་གསལ་ཆ་དགོས་
པའྱི ་ལམ་སོན་གནང་བ་ལྟར་འགན་འཛྱི ན་ལས་
ཚ བ ་ ད ང ་ དུྲ ང ་ ཆེ ་ ག ཅྱི ག ་ ལྕོ ག ས ་ ཕྱི ་ ལོ ་	
༢༠༠༣།༡༡།༡༢	ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ངོ་
བཅར་གྱིས་གོང་གསལ་སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དེ་
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དག་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ཐབས་འཚོལ་བེྱད་
དགོས་གསུངས་པ་ལྟར་ད་ལྟ་ལག་བསར་འགྲོ་མུས་
ཡྱི ན།

>	 རྡ་ས་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་དངུལ་བཅོལ་ཁལ་
འབབ་སྤད་མྱི ་དགོས་པར་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་
ནས་ངོས་སོྦར་གནང་བཞྱི ན་པ་དེ ་དག་ཕྱི ་ ལོ ་	
༢༠༠༦།༥།༢༦	 ཉྱིན་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཤེས་དཔར་ལ་ངོས་སོྦར་གནང་བདེ་མེད་ལུགས་
ཀྱིས་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བ་ལྟར།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨།	
༣།༣༡	བར་སྒརོ།	༡,༧༧,༤༦༡་༠༠	སྤད་ཟྱིན་པ་
མ་ཟད་ད་ལྟ་འབབ་ཁལ་སྤད་མུས་ཡྱི ན།

>	 ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི ་ལས་བེྱད་ཀྱི ་ཕུྲ་གུ་རྣམས་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་གཏངོ་སླབོ་འཇུག་
དང་སླབོ་ཡོན་དགོངས་བཞེས་གནང་མུས་དེ་དག་
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤།༧།༧	ཉྱིན་འདྱི་གའྱི་ལས་བེྱད་རྙྱིང་
གྲས་བླ་ོབཟང་ཐར་ལམ་གྱི ་བུ་མོ་བསན་འཛྱི ན་ནརོ་
འཛོམས་ལ་རྩ་ཆག་ཐོག་སླབོ་འཇུག་གནང་ཐབས་
མེད་པའྱི་བཀའ་ཁྱབ་བྱྱུང་ལགས།	འོན་ཀང་འདྱི་
ལས་ནས་ས་གནས་བདེ་དོན་བརྒྱྱུ ད་རོགས་ལམ་
སྐབས་འཇུག་གྱིས་དེང་སྐབས་སྤནོ་ཀྲ་གཏན་སླབོ་
ཏུ་སླབོ་འཇུག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༢༨།		ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༥།༩།༢༠	 ཉྱིན་ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་
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ཐེངས་	༢༡	པའྱི་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དནོ་བཞྱིན་ཚོགས་
ཆྱུ ང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱི ས་རྱི ང་མྱི ན་ཤེས་དཔར་གྱི ་
གནས་སངས་ལ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་རྒྱྱུ ར་བརྟེན།	 རྩ་
འཛྱི ན་བྱ་བདེར་དོན་ཚན་འགར་བསྐར་བཅོས་དང་
གསར་སྣནོ་ཕྱིར་བསྡུ་རྱིགས་གནང་འོས་གནང་ས་ེཤེས་
དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་	༢༣	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥།༨།༡༦	
ཉྱིན་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི ་ཉྱིན་ནས་རྩ་འཛྱི ན་
ལག་བསར་གནང་རྒྱྱུ ར་ཤེས་དཔར་ལས་བེྱད་ཡོངས་
ནས་སྒྱིག་གསལ་འབུྲ་དོན་ཁག་ལ་བརྩྱི ་བཀུར་དང་
ཉམས་ལེན་ཚྱུལ་བཞྱི ན་བེྱད་དགོས་པའྱི ་ལྡྱི ་ལྱི ་བོད་
གཞུང་ཤེས་རྱི ག་དཔར་དབུས་ལས་ཁང་ནས་སྒྱིག་
གཞྱི ་དེབ་དཔར་བསུྐན་དང་སྦྲགས་ལས་བེྱད་ཡོངས་
ལ་གསལ་བསྒགས་འགྲེམ་སྤལེ་ཞུས།

༢༩།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥།༡༡།༡༦	ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་བདོ་མྱི ་བསམ་ཡས་
གླྱིང ་ རྙྱི ང ་མའྱི ་མགྲོན་ཁང་ནང་བཞུགས་ཚེ ་རྱི ང་
དབྱངས་སོྒན་ལ་ཤེས་དཔར་ལྡྱི་ལྱི འྱི ་བོད་སྒར་བསམ་
ཡས་གླྱིང་ཁང་པ་ཨང་།	 ༡༧༩༼ཁ༽པ་ཐོག་བརེྩགས་
དང་པོ་ཆ་ཚང་དང་འོག་གྱི ་ཚོང་ཁང་གཅྱིག་བཅས་
སྒརོ།	 ༨,༨༥,༠༠༠་༠༠	 འབུམ་བརྒྱད་དང་ཁྱི་བརྒྱད་
སངོ་ལྔ་ཐོག་ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་
པའྱི་གྲོས་ཆོད་ཨང་གཉྱིས་པ་ལྟར་སུྤས་ཚོང་གནང་པ་
ཕན་ཚྱུན་གཉྱིས་མོས་ཀྱི ་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད།
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༣༠།		ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦།༠༡།༣༠	 ཉྱིན་རྡ་ས་མེག་ལོར་ཤེས་
དཔར་དཔེ་དེབ་ཚོང་ཁང་དེ་བཞྱི ན་ཁང་གླའྱི ་ཐོག་
གནས་ཡོད་པ་ད་ེདག་དཔལ་འབོྱར་རབ་བརྟན་གྱི ་ཁང་
ཁུངས་ཨང་	 ༢༣	 ཅན་ཚད་གཞྱི ་མྱི ་ཊར་གུྲ་བཞྱི ་མ་
བསྡམོས་	༢༡།༣༥	 ཡོད་པར་སྒརོ་	༣,༤༡,༦༠༠་༠༠	
གསུམ་འབུམ་བཞྱི ་ཁྱི ་ཆྱི ག་སོང་དུྲག་བརྒྱ་ཐོག་ཤེས་
རྱིག་དཔར་ཁང་ནས་སུྤས་གཟྱིགས་ཞུས་པའྱི་ཕན་ཚྱུན་
གཉྱིས་མོས་ཀྱི ་ཁྱིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་འཇོག་གནང་
ཡོད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦།༢།༩	ཉྱིན་ཤེས་དཔར་འགན་
ལྷན་ཐེངས་	 ༢༤	 གྲོས་ཆོད་ཨང་གཉྱིས་པའྱི ་ནང་།	
ཤེས་དཔར་ལ་ཕོགས་སྤར་གཏན་འབེབས་མེད་པའྱི ་
རེྐན་གྱི ས་དཀའ་ངལ་མང་ཙམ་འཕྲད་ཡོད་པར་
བརྟནེ།	ད་ལན་འགན་ལྷན་འདྱི་ཐོག་མ་འོངས་པར་སྱི་
ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི ་ཕོགས་རྱིམ་བསྐར་ཞྱིབ་སྐབས་གཏན་
འབེབས་ཇྱི ་ལྟར་གནང་བ་བཞྱི ན་ལག་བསར་གནང་
ཆོག་རྒྱྱུ ་ཡང་།	 དེབ་སེྐལ་ཟྱིན་མཚམས་ཚོགས་པའྱི ་
འགན་ལྷན་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ལམ་སནོ་གསར་
པ་ཞུ་དགོས་ཐག་གཅོད་བྱྱུང་བ་ལྟར་ལག་བསར་འགྲོ་
མུས་ཡྱི ན།

༣༡།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦།༢།༢༢	ཉྱིན་ཁྱིམས་རོྩད་ཚེ་རྱིང་སབོས་
རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་	 ༢༠	
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གྲོས་ཆོད་ཨང་གཉྱིས་པའྱི ་ནང་གསལ།	 ཤེས་རྱི ག་
དཔར་ཁང་དེབ་སེྐལ་བྱ་ཕོགས་ཐད།	 བོད་ཕུྲག་གྱི ་
ཤེས་ཡོན་དང་བདེ་དོན་མ་དངུལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ངོས་
ནས་ཚོགས་པ་ཟུར་བཙྱུགས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱི ན་པར་
ཤེས་དཔར་གྱི ་ཚོགས་སྡེ་དེ་ཉྱིད་ཚོགས་པ་གསར་པ་
ཞྱིག་གྱི ་ངོ་བོར་དེབ་སེྐལ་བྱ་ཐབས་དགོས་རྒྱྱུ ར་ཐག་
གཅོད་གནང་།	 དེབ་སེྐལ་གྱི ་ལས་དོན་ཁག་གུྲབ་
མཚམས་ཤེས་རྱི ག་དེབ་སེྐལ་ཚོགས་པའྱི ་མྱི ང་ཐོག་
ཡོད་པའྱི ་ས་ཁང་ཁག་རྱི མ་པས་ཁྱིམས་མཐུན་མྱི ང་
བསྒྱུ ར་ཐབས་གནང་རྒྱྱུ །	 དེབ་སེྐལ་བྱ་རྒྱྱུ འྱི ་ཚོགས་
མྱི འྱི ་ཐད་མྱི ་གྲངས་བརྒྱད་དྲག་འདེམས་ཐག་གཅོད་
བྱྱུང་བ་ལྟར་དེབ་སེྐལ་ཟྱིན་བྲྱིས་ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས།	 དེང་སྐབས་ཤེས་རྱི ག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི ་འགན་འཁུར་ཐོག་དེབ་སེྐལ་བྱ་རྒྱྱུ འྱི ་
ལག་བསར་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦།༣།༦	
ཉྱིན་དེ་སྔ ོན་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩།༠༤།༡༡	ནས་
བཟུང་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠།༠༧།༢༧	བར་སོྤད་ཐེངས་བཅྱུ ་
ཐོག་སྒརོ།	༡,༣༨,༡༠,༠༠༠་༠༠	སྔ་འདནོ་བུན་གཡར་
གནང་བ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣	ནས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	
བར་འབུལ་ཐེངས་ལྔ་ཐོག་གོང་གསལ་དངུལ་གཡར་
རྩྱིས་གཙང་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།
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༣༢།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦།༥།༡༠	ཉྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ནས་བཟུང་
སྱི མ་ལ་མངའ་སྡའེྱི ་ཁྱིམས་ཁང་ནང་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི ་
རྡ་སའྱི ་ཤེས་དཔར་ས་ཁང་གྱི ་ཁ་མཆྱུ ་དེ་བཞྱིན་ཐག་
གཅོད་ཐུབ་པར་མ་ཟད་རྒྱལ་ཁ་རང་ཕོགས་ལ་ཐོབ་
པའྱི ་ཁྱིམས་དཔོན་མཆོག་ནས་ཐག་ཆོད་བཅད་ཁ་ངོ་
བཤུས་ཤོག་གྲངས་	༢༤	ཅན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦།༡༡།༡༥	 ཉྱིན་
གོད་ཡ་ཁ་གཏད་ནས་སྱི མ་ལ་མངའ་སྡ་ེཁྱིམས་ཁང་
གྱིས་ཐག་གཅོད་རྒྱལ་ཁ་ཤེས་དཔར་ལ་ཐོབ་པ་དརེ་བླ་ོ
ཁ་མ་ཚྱི མས་པར་བསྐར་ནན་ཁྱིམས་དཔོན་གཉྱིས་
ཐོག་ཞུ་གཏུགས་གནང་བ་ལྟར།	 རང་གཞུང་བཀའ་
ཤག་གྱི ་བཀོད་ཁྱབ་བཞྱིན་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་འགན་འཁུར་ཐོག་ཤེས་རྱི ག་དུྲང་འཕར་
དངོས་གུྲབ་རྡ་ོརེ་ལགས་བསྐ་ོགཞག་སྩལ་བ་རོགས་པ་
ཤེས་དཔར་འགན་འཛྱི ན་བླ ོ་བཟང་དཀོན་མཆོག་
བཅས་ཁྱིམས་གཏུགས་ལ་འགྲོ་མུས་ཡྱི ན།

༣༣།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦།༩།༢༠	ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
བཀོད་ཁྱབ་ནང་སྩལ།	 ལྡྱི་ལྱི ་ཁྱྱིམ་སྡདོ་ནང་བཟོ་ལས་
བེྱད་མྱི ་ཆོག་པའྱི ་ཁྱིམས་ཉསེ་ལག་བསར་འགྲོ་བཞྱིན་
པའྱི ་ཐོག་བཀའ་ཁྱི ་མཆོག་ལ་ལམ་སོན་བཀའ་སློབ་
ཞུས་པའྱི་ཕྱིར་ཕབེས་སུ།	ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཉསེ་མ་ཕགོ་པ་
དང་རྟོག་ཞྱི བ་འོག་མ་ཚྱུ ད་པའྱི ་གོ ་ སྐབས་ལ་དམ་
འཛྱི ན་གནང་ས་ེཡུལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ལས་དནོ་
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ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་གནང་དགོས་
གསུངས་པ་ལྟར།	ཤེས་དཔར་གྱི ་དཔར་བསུྐན་སྡ་ེཚན་
གྱི ་ལས་ཀ་དཔར་བསུྐན་འཕུྲལ་ཆས་གཉྱིས།	དཔ་ེདབེ་
གཅོད་གཏུབ་ཀྱི ་འཕུྲལ་ཆས་གཅྱིག	ལྕགས་ཤོག་ཕྱིར་
བཏོན་འཕུྲལ་ཆས་གཅྱིག	 དཔེ་དེབ་བཟོ་རྒྱྱུ ་བཅས་
མཚམས་འཇོག་ཞུས་ཏེ་དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་ལ་སྤད་
ཡོད།	 གོང་གསལ་ཞྱིབ་ཁའྱི་གནས་དོན་རྣམས་ཤེས་
རྱི ག་ལས་ཁུངས་ལ་འདྱི ་ལས་ནས་ཕག་བྲྱིས་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༦།༡༡།༢༢	ལ་ཕུལ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ངོ་བཤུས་
བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།	
དཔར་བསུྐན་སྡ་ེཚན་ལས་མཚམས་འཇོག་སྐབས་རྒྱ་
གར་ལས་བེྱད་གྲངས་བརྒྱད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་
རྙོག་ལབ་གླེང་མང་ཙམ་བྱྱུང་བར་སྐབས་འཕྲལ་ལྷྱིང་
འཇགས་ཐོག་འཇོག་ཐུབ་པ་དང་ད་ལྟའྱི ་ཆར་གོང་
གསལ་རྒྱ་གར་རྣམས་ལ་འདྱི་ལས་ནས་ལས་ཀ་མེད་
ལགས།	 དེང་སྐབས་དཔར་བསུྐན་དང་དཔེ་དེབ་བཟོ་
ཡུལ་བཅས་རྒྱ་གར་གྱི ་ལག་ཏུ་སོྤད་དགོས་པ་མ་ཟད་
འོར་འདྲནེ་འགྲོ་སོང་འཕར་མ་སོྤད་དགོས་ཀྱི ་བེྱད་
བད་ེམེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ངང་གནས་ཡོད།

༣༤།		ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦།༡༢།༢༥	 ཉྱིན་བཀའ་དུྲང་ཡྱི ག་ཚང་
ནས་བཀའ་ཕེབས་ནང་།	 དེ་ནས་༢༠༠༦།༡༡།༢༢	
འཁོད་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་གནས་སངས་སྐརོ་རྒྱྱུ ན་
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རྱིང་དཀའ་ངལ་ནང་གནས་མྱི ་དགོས་པར་བཀའ་ཐག་
སྐབས་འཇུག་ཅྱི ་ནས་ཡོང་བ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབོྱར་ལྟར་
བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཐོག་སྙན་སེང་ཞུས་པར།	 ཤེས་
དཔར་གྱི ་གནས་སངས་ཐད་གཞུང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་
དབང་བྱྱུས་འོག་ཡོད་པའྱི ་རང་སོྐང་སྡ་ེཚན་དུ་བསྒྱུ ར་
རྒྱྱུ ར་ཐག་གཅོད་སྔོན་ཟྱིན་ལ་བརྟེན་ཤེས་རྱི ག་ལས་
ཁུངས་ལ་འབྲལེ་ཞུ་དགོས་ཕབེས་པ་ལྟར།	བདོ་གཞུང་
ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་རྩ་འཛྱི ན་བཀོད་ཁྱབ་ཕག་
བྲྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧།༢།༨	འཁོད་གནས་ནང་།	བར་
ལམ་ལོ ་ཤས་ནང་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་གྱི ་སྒྱི ག་
འཛུགས་གནས་སངས་སྐརོ་ད་ེགའྱི་འགོ་ལས་ཐུན་མོང་
ནས་རང་གཞུང་ལ་སྙན་ཞུ་རྱི མ་པར་ཕུལ་བ་དང་།	
རང་གཞུང་ནས་རྩ་བའྱི ་ལམ་སོན་དང་སྦྲགས་ཞྱི བ་
འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་སྔ་རྟྱིང་གཉྱིས་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་
བ་སོགས་ཀྱི ་བརྒྱྱུ ད་རྱི མ་ཅྱི ་བྱྱུང་བླ་ོམངའ་ལྟར་ཡྱི ན།	
བརྒྱྱུ ད་རྱི མ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་མཐར་དཔལ་ལྡན་
རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་མཆོག་ནས་ཐག་གཅོད་གཏན་
འབེབས་གནང་དོན་དུ།	 ཆེད་བཙྱུགས་ཚོགས་ཆྱུང་
གཉྱིས་པས་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕུལ་བའྱི ་སྙན་ཐོའྱི ་རྒྱབ་
གཉརེ་ལྟར།	 ད་ལྟའྱི ་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་གྱི ་སྒྱིག་
འཛུགས་འདྱི་བཞྱིན་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་གྱི ་འཛྱི ན་
སོྐང་སྒྱིག་གཞྱིའྱི ་ཆ་རེྐན་འོག་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་དབང་
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བྱྱུས་འོག་ཡོད་པའྱི་རང་སོྐང་སྡ་ེཚན་གྱི ་ངོ་བརོ་བསྒྱུ ར་
རྒྱྱུ ་དང་།	 ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་ལྟར་ལག་
བསར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱྱུ ་ ཞེས་ཕེབས་ཡོད།	
གནད་དོན་འདྱི ་སྐ ོར་ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་ཐེངས་	
༢༦	 པ་བསྐངས་པའྱི ་སར་ངོ་སོྤད་གསལ་བསྒགས་
སོང ་བ ་ ལྟར ་ ཤེས ་རྱི ག ་ལས ་ ཁུངས ་ནས ་ཕྱི ་ ལོ ་	
༢༠༠༧།༢།༨	 འཁོད་པ་ཤེས་དཔར་ལ་བཀོད་ཁྱབ་རྩ་
འཛྱི ན་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་གནང་ཡོད།	 འདྱི་ལས་ནས་
ཀང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞྱིབ་གནས་ཞུ་སྙན་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༧།༣།༣༠	འཁོད་པར་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།	ད་ེ
བཞྱིན་ལས་བེྱད་ཡོངས་ལ་ཤེས་རྱི ག་གྱིས་བཏང་བའྱི་
བཀོད་ཁྱབ་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་གསལ་བསྒགས་འགྲེལ་
བརོད་ཞུས་པ་མ་ཟད་ཤེས་རྱི ག་དུྲང་ཆེ་མཆོག་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༧།༤།༡༧	 ཉྱིན་གཟྱིགས་བསྐརོ་དང་སྦྲགས་ལས་
བེྱད་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་
འགྲེལ་བརོད་ཞུས་ཡོད།	 ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་གྱི ་
ལས་བེྱད་ནས་སྤྱི ་དོན་བསམ་ཤེས་ཐོག་འདེམས་ཀ་
གསུམ་ཀར་སྤྱི ་མོས་ཀྱི ་གཞུང་འཛྱི ན་འོག་གནས་རྒྱྱུ ར་
ཞུ་སྙན་ཤེས་རྱི ག་དང་ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་བཀའ་
ཤག་བཅས་ལ་ཕུལ་ཡོད།	 མཐར་བོད་གཞུང་ཤེས་
རྱི ག་དཔར་ཁང་དེ་བཞྱིན་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་དབང་བྱྱུས་འོག་ཡོད་པའྱི ་རང་
སོྐང་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧།༩།༡༥	
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ཉྱིན་ཤེས་རྱི ག་དུྲང་ཆེ་མཆོག་ནས་ཕག་བྲྱིས་བཀའ་
ཕེབས་ནང་།	 ད་ཆ་དེ་གའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་སངས་འཛྱི ན་
གཞུང་འོག་ཏུ་ཚྱུད་ཟྱིན་ཀང་པར་ཁང་གྱི ་ལས་དནོ་མུ་
མཐུད་འཛྱི ན་སོྐང་ཆོག་པ་བྱྱུང་གཤྱིས།	ད་ལམ་བཀོད་
ཁྱབ་བྱ་རྒྱྱུ ར།	ད་ེགའྱི་འགན་འཛྱི ན་གང་ཉྱིད་དང་པར་
བསུྐན་འགན་འཛྱི ན་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱི ང་གཉྱིས་ནས་
འགན་འཁུར་གྱིས་ས་གནས་ཀྱི ་གྲོས་འདྲྱི་བྱ་ཡུལ་སུ་
རུང་ཞྱིག་ལ་བརྟནེ་ཏ།ེ	ལྡྱི་ལྱི འྱི་མངའ་ཁོངས་བཟོ་ལས་
ས་ཁུལ་གང་རུང་གྱི ་ནང་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི ་ལས་
དོན་དགོས་མཁོར་འཚམ་པའྱི ་ས་ཁང་གྱི ་རྟེན་གཞྱི ་
འོས་མཐུན་ཞྱིག་ཉ་ོསུྒབ་བམ།	 གསར་བསུྐན།	 གླ་
གཡར་བཅས་བྱ་དམྱི གས་ཇྱི ་ཡོད་ཞྱིབ་འཚོལ་གནང་
རྒྱྱུ ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧།༡༡།༣༠	ནང་ཚྱུད་འདྱི་གར་
ད་ེསྐརོ་སྙན་ཐོ་དང་འཆར་གཞྱི ་འབུལ་དགོས།	ད་ེདང་
ལྷན་ཅྱི ག་ད་ཡོད་ཁང་རྟེན་གཉྱིས་པོའྱི ་ཁང་མྱི ག་རྒྱ་
ཁོྱན་ཅྱི ་ཡོད་རྣམས་ད་བར་མཁོ་སོྤད་བེྱད་ཚྱུལ་ཇྱི ་ཡྱི ན་
ཞྱིབ་གསལ་སནོ་པའྱི ་པར་རྱིས་ས་བཀྲ་དང་གྲངས་ཐོ་
བཅས་འདྱི ་གར་གང་མགོགས་ཟུར་འབུལ་གནང་
དགོས་གསུངས་པ་ལྟར།	འདྱི་ལས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧།	
༡༠།༢༤	 ཉྱིན་ཁང་རྟནེ་གཉྱིས་པོའྱི ་ཁང་མྱི ག་རྒྱ་ཁོྱན་
པར་རྱི ས་ས་བཀྲ་དང་དེའྱི ་བེད་སོྤད་བེྱད་ཡུལ་གྱི ་
འགྲེལ་བརོད་ཞྱིབ་ཁ་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས་རེས་འདྱི་
ལས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧།༡༡།༡༩	 ཉྱིན་གོང་གསལ་
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བཀའ་ཕབེས་ལྟར།	ས་ཁང་དཔར་བསུྐན་འཕུྲལ་ཆས་
དེབ་བཟོ་བཅས་ཀྱི ་འཆར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཁ་ཤེས་རྱིག་དུྲང་
ཆེ་མཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་མ་ཟད་ཞབས་བསྐུལ་
ཡང་ཞུས་པ་ཡྱི ན།

༣༥།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༣།༡	ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་བདོ་གཞུང་ཤེས་རྱིག་
དཔར་ཁང་དང་ལྡྱི་ལྱི ་ཤོག་ཚོང་ཇོ་ཏྱི ་པར་སད་ཨྱི ན་
དར་སེན་ལྗན་ལ་ཤོག་བུའྱི་ཉ་ོཆེད་སྔ་འདནོ་སྒརོ་འབུམ་
ལྔ་དང་ཕེད་ཀ་ཤོར་བར་རོྩད་རྙོག་དེ་བཞྱི ན་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༧	ནས་ལྡྱི་ལྱི ་ཁྱིམས་ཁང་དུ་གཏུགས་བཤེར་འགྲོ་
མུས་མ་ཟད་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ལའང་མཛད་
དཀའ་འཕྲད་ཉནེ་བྱྱུང་ཡོད་ལགས།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨།	
༢།༡༤	 ཉྱིན་ཁྱིམས་རོྩད་ཕན་ཚྱུན་དབར་ངག་ཐོག་
གཏུགས་བཤེར་ཞུས་པའྱི་མཐར་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨།༣།༡	
ཉྱིན་ཁྱིམས་དཔོན་མཆོག་ནས་ཁ་མཆྱུ ་ཐག་གཅོད་
གནང་བ་མ་ཟད་རྒྱལ་ཁ་ཤེས་དཔར་རང་ཉྱིད་ལ་ཐོབ་
པའྱི ་བཀའ་བཅད་གནང་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་ཁ་མཆྱུའྱི ་
བཅད་ཁ་དང་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནས་
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༣།༡༣	འཁོད་པའྱི་ཡྱི ག་ཆ་ཤོག་གྲངས་	
༤༡	 ཅན་འདྱི་གར་འབོྱར་བ་དང་འདྱི་ལས་ནས་རང་
གཞུང་ཤེས་དཔར་འགན་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞོན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་དུྲང་ཆེ་མཆོག་
ལྷན་རྒྱས་ལ་ངོ་བཤུས་འབུལ་ལམ་སྙན་སེང་ཞུས།



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

༣༦།		བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་ནས་ལོ་རེར་གཙང་
ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི ་འབབ་རང་གཞུང་དཔལ་འབོྱར་ལས་
ཁུངས་ལ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢	ནས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༣།༣༡	
བར་སྒརོ་	༥༩༡༠༧༨༢།༩༨	འབུལ་ལམ་ཞུས་ཁུངས་
ནས་འཕྲསོ་སྒརོ་	༡༡༤༢༤༥༥།༠༠	འབུལ་བསྡད་ཡོད།

	 ད་ལྟ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༩།༡༥	བར་བདོ་གཞུང་ཤེས་རྱིག་
དཔར་ཁང་གྱི ་གནས་སངས་ནྱི།

༡།		 མཐར་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་དེ་
བཞྱི ན་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་
འཛྱི ན་སོྐང་དབང་བྱྱུས་འོག་ཡོད་པའྱི་རང་སོྐང་
སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ལགས།

༢།		བདོ་གཞུང་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི ་ལས་ཁུངས་
དབུས་ལྡྱི་ལྱི ་དང་ཡན་ལག་རྡ་ས་དང་བལ་ཡུལ་
བཅས་སུ་ཡོད་པར་འགོ་ལས་མྱི ་གྲངས་	 ༣༣	
ཡོད།

༣།		འཛུགས་སུྐན་ཐད།	

	 ལྡྱི་ལྱི ་ཤེས་དཔར་དབུས་ལ་ཁང་པ་ཨང་	 ༢༧	
དང་།	 ༢༨	 ཐོག་བརེྩགས་ལྔ་ཅན་གཉྱིས་ཡོད་
པའྱི་ནང་།
o	 ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་།
o	 ལས་ཤག་ཆ་ཚང་།
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o	 དཔ་ེདབེ་དང་ཤོག་བུ་ད་ོཁང་།	
o	 ཕྱིར་གཏངོ་སྡ་ེཚན་བཅས་ཡོད།	
o	 ལྡྱི ་ལྱི ་མ་ཇུ་ཀྲྱི ་ལར་དཔེ་དེབ་ཚོང་ཁང་

དང་ལས་ཤག་བཅས་ཡོད།	
o	 རྡ་སར་ཤེས་དཔར་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་

ཆ་ཚང་།	
o	 ལས་ཤག་ཆ་ཚང་།	
o	 དཔ་ེདབེ་ད་ོཁང་ཆ་ཚང་།	
o	 ཕྱིར་གཏངོ་སྡ་ེཚན།	
o	 མ་འོངས་འཛུགས་སུྐན་སླད་ས་སོང་ཆེ་

ཙམ་ཡོད།	
o	 རྡ་སངེ་མེག་ལོར་ལ་ཤེས་དཔར་དཔ་ེདབེ་

ཚོང་ཁང་ཡོད།	
o	 བལ་ཡུལ་ཤེས་དཔར་ཡན་ལག་ལས་

ཁུངས།	
o	 ལས་ཤག	
o	 དཔ་ེདབེ་ད་ོཁང་།	
o	 ས་སངོ་ཡང་ཆྱུང་ཙམ་ཡོད།	
o	 བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་འགྲམ་སྐྱིད་གྲོང་

བསམ་གཏན་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་དུ་ཤེས་དཔར་
དཔེ་དེབ་ཚོང་ཁང་བཅས་ཡོད།	 གོང་
གསལ་རྣམས་ནས་བལ་ཡུལ་དཔེ་དེབ་
ཚོང་ཁང་གཅྱིག་པོ་ཁང་གླ་ཐོག་ཡོད་པ་
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ལས་དེ་མྱི ན་ཆ་ཚང་ས་ཁང་རྣམས་ཤེས་
དཔར་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སེ་
རང་བདག་ཡྱི ན་ལགས།

༤།		 ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་ཉམས་གསོ་ཞེས་པ་གཙོ་
བོ་གཞྱི ་རྱི མ་སླབོ་གྭྲ་ཁག་ལ་སོང་།	 སྔནོ་འགྲོ་
དང་པ་ོནས་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་གཉྱིས་བར་བདོ་ཡྱི ག་
སླབོ་དབེ་ཡོང་རོགས་ཤེས་རྱིག་གྱི ་བཀའ་ཕབེས་
ལྟར་ཤེས་དཔར་ནས་དཔར་བསུྐན་དང་མཁོ་
གཏོང་ལོ་ལྟར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།	 ཤེས་
དཔར་དཀར་ཆག་གྱི ་ཡོན་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅྱུ ་
སླབོ་གྭྲ་ལ་ཆག་ཡང་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད།	དཀར་
ཆག་དེ་བཞྱིན་ལོ་གཉྱིས་མཚམས་འགྱུར་བ་རེ་
གཏོང་གྱི ་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི ་ཆོས་རྱིག་ལ་
དོ་སྣང་ཅན་དང་།	 དད་ལྡན་ཕྱི ་ནང་མྱི ་རྱི གས་
རྣམས་ཀྱི ་རེ་འདུན་ཆ་ཙམ་སྐངོ་ཆེད།	 འདྱི་ག་
ཤེས་དཔར་ནས་རྒྱལ་བའྱི ་བཀའ་འགྱུར་དང་
དེའྱི ་དགོངས་འགྲེལ་བསན་འགྱུར་གྱིས་གཙོས་
དཔེ་དེབ་ཁག་གོང་གསལ་ལྟར་དཔར་བསུྐན་
ཐོག་བུླ་ཡོན་འོས་འཚམས་ཐོག་ནས་འགྲེམ་སྤལེ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༥།			རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་རོྩམ་སྒྱིག་སྡ་ེཚན་ནས་ཕ་
ཡུལ་ཤེས་བྱའྱི་བང་མཛོད་ཀྱི ་དཔར་རྩ་ཟླ་རེར་
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འདྱི་གར་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་ལྟར།	 ཤེས་དཔར་
ནས་དཔར་བསུྐན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་ཟླ་རེ ་
བཞྱིན་འགན་འཁུར་ཆ་ཚང་ལག་བསར་ཞུ་མུས་
ལགས།

༦།		ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས་དཔ་ེདབེ་
དཔར་བསུྐན་དང་དེབ་བཟོ་སོགས་རྒྱ་གར་
དཔར་ཁང་ཁག་ལ་སྤད་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་
ཕན་ཚྱུན་འོར་འདྲནེ་འཕར་མ་དང་བེྱད་བདེ་
མེད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་ཐོག་ལག་བསར་འགྲོ་
བཞྱིན་ཡོད།

	 		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢	ནས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧།	
༢།༨	 བར་ཤེས་དཔར་གནས་སངས་ཐུགས་
ཐག་མ་ཆོད་པ་དང་ཆ་རེྐན་མ་ཚང་བའྱི ་ཐོག་
ནས ་འ གོ ་ལས ་ཚང ་མས ་ཕར ་ གུྲ ་མཉམ ་
འདེགས་བྱས་ཏེ་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་འབད་
བརོྩན་བསུད་མར་ཞུས་རེྐན་དནོ་འབྲས་ཀང་མྱི ་
དམན་པ་གོང་གསལ་ལྟར་བྱྱུང་ཡོད་འདུག

༥།		 ནརོ་གླྱིང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་ཁང་།

ཀ	 ཐོག་མའྱི་དམྱི གས་ཡུལ།

	 ནོར་གླྱིང་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་ཁང་གྱི ་ངེས་སནོ་པ་
བཀའ་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྱིས་གསུང་གསལ་ལ།	
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ངེད་རང་གྱི ་བསམ་ཚྱུལ་གཞན་ཞྱིག་ལ།	 རྱིས་མེད་བླ་སུྤལ་
དགེ་བཤེས་སོགས་ཀྱིས་བསན་དནོ་གལ་ཆེན་དགོངས་བཅངས་
ཀྱིས་དེང་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་གཞན་དང་གཞན་དག་ཏུ་རང་
རེའྱི ་བོད་ཀྱི ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་བསྱི་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་འཛུགས་
སུྐན་གནང་ནས་འགའ་ཞྱི ག་བསན་དོན་གྱི ་མཛད་པ་དང་།	
ཆོས་མཐུན་གྱི ་འདུ་འགོད་སོགས་ཧ་ལས་པ་ཡོད་ཀང་།	 བོད་
གཞུང་གྱིས་ཐད་ཀར་འཛྱི ན་སོྐང་བསྐངས་པའྱི་རྱི ག་གཞུང་གྱི ་
ལྟ་ེགནས་གཞྱི ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྱིག་འདྱི་ཡྱི ན་དམྱི གས་བསལ་བཀོད་
སྒྱིག་མཛད་སབས་གྱུར་མྱི ་འདུག་ཅྱིང་།	 ངེད་རང་གྱི ་བསམ་
པར་ངེད་ཚོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་རྱི ན་པོ་ཆེ་བསམ་
འཕེལ་གྱི ་ནོར་བུ་ཞྱི ག་ངོམ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པས་དེ་ཙམ་མཐུན་རེྐན་
འདུ་འགོད་སོགས་ལ་ངལ་བ་ཆེ་གནས་ཨེ་ཡོང་སྙམ་པ་བྱྱུང་།	
དོན་འདྱིས་ད་ཆ་རྱི ག་གཞུང་གྱི ་ལྟ་ེགནས་ཤྱི ག་ཚྱུགས་མ་ཐུབ་
ན་ཤྱི ན་ཏུ་ཕངས་སྙམ་པའྱི་སེམས་ཚོར་ཞྱིག་བྱྱུང་ཞེས་ངེས་སནོ་
པ་མཆོག་ནས་རྱི ག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཤྱི ག་གསར་འཛུགས་
གནང་རྒྱྱུ འྱི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་དང་།	 ྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གངས་སྐྱིད་ཚོགས་ཁང་དུ་
རང་གཞུང་སྱི ་ཞུ་ལས་བེྱད་ཆེ་ཕྲར་ཆོས་སྱིད་བླང་དོར་དང་
འབྲལེ་བའྱི་གལ་དོན་ཞྱིབ་ཆ་ཅན་གྱི ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དགོངས་
ཀྱི ་ཁོད་དུ་དེང་རང་རེའྱི ་སྒྱུ ་རྩལ་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེ་ཁག་
འགའ་ཤས་ཕྱི ་མྱི ་ཚོས་གཞུང་ལུགས་དང་མྱི ་མཐུན་པའྱི་འཆལ་
ཆོལ་མང་པོ་ཞྱིག་རང་རེའྱི ་སྒྱུ ་རྩལ་ཡྱི ན་ཁུལ་གྱིས་ཚོང་ལས་
དར་སྤལེ་བེྱད་བཞྱིན་འདུག་ན།	 འདྱི་དག་ལ་སོྐན་འདོན་ཡོ་
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སང་བྱ་རྒྱྱུ ་ངེད་ཚོའྱི་འགན་དབང་ཡྱི ན་ཁར།	ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི ་
བདོ་ཀྱི ་ཆོས་རྱིག་གྱི ་སྒྱུ ་རྩལ་ད་ེརྣམས་གཅེས་སོྐང་།	དར་ཁྱབ་
བྱ་རྒྱྱུ ་རང་རེའྱི ་འོས་འགན་དུ་འཁྱི་བའྱི ་བེྱད་སྒ་ོཡྱི ན་པས་ཚང་
མས་གཟབ་ནན་བེྱད་དགོས་ཞེས་པའྱི་སྙྱིང་པ་ོཅན་གྱི ་གསུང་གྱི ་
བདུད་རྩྱི ་དེ་ངེས་སནོ་པ་མཆོག་གྱིས་དགོངས་པར་བཅངས་ཏེ་
ཐུགས་འགན་ཆེར་བསེྐད་ཀྱིས་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་འདྱི་ཉྱིད་
གསར་འཛུགས་ཀྱི ་ཐོག་མའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་མངོན་དུ་འགྱུར་
བར་རབ་ཏུ་བསྐུལ།	གཞན་ཡང་།	དངེ་བདོ་ནང་རང་རྱིགས་
ལར་ཞེན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་རྱི ག་སླར་གསོ་གཅེས་སོྐང་
གང་ཐུབ་གནང་མུས་ཀང་།	 བོད་འབངས་རྣམས་དམར་པོའྱི ་
བཙན་ཤེད་སྡུག་རྩྱུ བ་ཀྱི ་འོག་རང་འདོད་རང་དབང་གྱི ་བྱ་
ཐབས་ལ་གཞོལ་རྒྱྱུ འྱི ་གོ་སྐབས་རྱི ང་བྲལ་གྱི ་གནས་སངས་སུ་
ལུྷང་པ་དང་།	 རང་རེའྱི་ཆོས་རྱིག་གྱི ་སོལ་བཟང་འདྱི་བོད་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི ་འཚོ་གནས་ཀྱི ་བླ་སོག་དང་།	 བདོ་དང་བདོ་མྱི ་ཞེས་
འབུར་ཐོན་གྱི ་རྣམ་པར་གནས་རྒྱྱུ འྱི ་རྩ་འགངས་ཅན་གྱི ་སོག་
སྙྱིང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སབས།	 རྒྱ་དམར་ནས་ཁ་མཁས་སུླ་བྲྱིད་
དང་།	གཡོ་སྒྱུ འྱི་བཞྱིན་བཟང་གྱི ་རྣམ་འགྱུར་བསན་ནས་ཕུགས་
དནོ་ཆོས་རྱིག་གོམས་གསུམ་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏངོ་རྒྱྱུ འྱི་ཐབས་སྣ་ེ
གང་ས་ནས་སྤད་དང་སོྤད་བཞྱི ན་པའྱི ་ཤུགས་ཀྱིས་གངས་
ལྗོངས་ས་ཡྱི ་ཐྱིག་ལེར་བོད་རྱི གས་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱི གས་སུ་
འགྱུར་བཞྱིན་པ་དང་།	དའེྱི ་ཁོར་ཡུག་ནང་དམར་པའོྱི ་ལྟ་སོྤད་
རྩ་བཟུང་གྱི ་ནསུ་ཤུགས་ཐེབས་པའྱི་ལས་རྱིགས་རྩལ་དུ་བཏོན་
པའྱི ་དབང་གྱིས་སྒྱུ ་རྩལ་རྣམ་གྲངས་དར་སྤལེ་ཁོད།	 དམར་
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ལུགས་ཀྱི ་རྣམ་འགྱུར་ཐོན་པའྱི་མཁོ་དངོས་འདནོ་སྤལེ་ཆེད་དུ་
གཉརེ་ནས་བེྱད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར།	མྱི ་རབས་གོང་མ་མེས་པ་ོ
དམ་པ་རྣམས་དང་།	ཡར་ཐོན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆ་འཛྱི ན་ལས་གཉརེ་
བེྱད་པའྱི་མཁོ་དངོས་སྒྱུ ་རྩལ་ལ་མྱི ག་དཔ་ེལྟ་ཡུལ་མེད་པ་དང་།	
བེྱས་ཁོད་ལའང་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོྱི ་རེས་
འཛྱི ན་དང་།	 མཛད་འཕྲྱིན་བླ་ན་མེད་པའྱི ་བྱྱིན་མཐུས་བེྱས་
འཁོད་གཞོན་སེྐས་ཚོར་ཆོས་རྱི ག་གྱི ་གོ་དོན་ལེགས་ལམ་དུ་
སོན་མུས་འཕྲྱིན་ལས་བླ་ན་མེད་པའྱི ་བྱྱིན་མཐུས་བེྱས་འཁོད་
གཞོན་སེྐས་ཚོར་ཆོས་རྱིག་གྱི ་གོ་དནོ་ལེགས་ལམ་དུ་སོན་མུས་
ཀང་།	 སྤྱིའྱི ་ཆ་ནས་རང་རེའྱི ་ཁྱད་གནད་ཅན་གྱི ་སྒྱུ ་རྩལ་གྱི ་
རྣམ་གྲངས་དག་དང་གོམས་འདྲྱིས་མཉམ་སོྤད།	 མྱི ག་སྔར་
བསར་རྒྱྱུ ་ཡུལ་དསུ་ཀྱི ་རེྐན་པས་ད་ེཙམ་མེད།	ད་ེའདྲ་ད་ེའདྲའྱི་
འདུ་སྡ ོད་ཀྱི ་ཁོད་དུ་རྒྱ་གར་གྱིས་མཚོན་པའྱི ་བོད་མྱི ་བྱྱིངས་
གནས་ཡུལ་ཁག་གྱི ་རང་རེའྱི ་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་རྒྱྱུ ན་ལྡན་
མཉམ་འགྲོགས་དང་།	 མྱི ག་སྔར་སོྤད་རྒྱྱུ ་ནྱི།	 གཞན་སོལ་སྒྱུ ་
རྩལ་ཤས་ཆེ་བས་དེས་ཤན་བརྡབེས་པའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི ་རྒྱ་རྙྱིར་
ཚྱུད་དེ་གངས་ལྗངོས་སྒྱུ ་རྩལ་ལ་དེ་ཙམ་ད་ོསྣང་བེྱད་ཤུགས་ཆེ་
བའྱི ་རྣམ་པ་མ་དོད།	 གནས་བབ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི ་ནང་སོལ་
བཟང་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་གྱི ་ལས་གཞྱི ་རྩ་འཛུགས་ཤྱིག་མ་
ཐུབ་ན་རྱི ག་གཞུང་སུང་སོྐབ་ཅེས་པའྱི་ཁ་གཡང་ཙམ་གྱིས་ཅྱི ་
ཕན་སྙམ་པའྱི ་བསམ་བློ་དང་དམྱི གས་ཡུལ་གཙྱི གས་འཛྱི ན་
གྱིས་རྱིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་འདྱི་ཉྱིད་གསར་འཛུགས་བེྱད་པར་
མདུན་དུ་ཕོགས་པ་ཡྱི ན་ན།ོ།	
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ཁ	 ལས་འཆར་གསར་འདྱིང་གྱི ་སྐརོ།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༣	 ལོར་ནོར་གླྱིང་ངེས་སནོ་པ་བཀའ་ཟུར་སྐལ་
བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་རང་གཞུང་ནས་སྐབས་དེའྱི ་ཆོས་རྱི ག་
དུྲང་གཞོན་གྱི ་ཐུགས་འགན་བཞེས་སྐབས་ནརོ་གླྱིང་འདྱི་བཞྱིན་
གསར་འཛུགས་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི ་དམྱི གས་སྒ་ོདང་།	འཆར་གཞྱི ་རྣམས་
སྐབས་དེའྱི ་ཆོས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་ཁམས་སུྤལ་འཇམ་དབྱངས་དནོ་
གུྲབ་རྱི ན་པོ་ཆེ་དང་།	 དུྲང་གཞོན་བསམ་མཁར་མྱི ་འགྱུར་
ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ལ་ཇྱི ་བཞྱིན་ཞྱིབ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཐུགས་རེྩ་
གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ།	 ལས་གཞྱི ་འདྱིར་ཕྱི ་
ཕོགས་ཀྱི ་འདུ་འགོད་དང་།	ལས་རྱིགས་གཉརེ་སངས།	ལག་
རྩལ་གྱི ་རྒྱྱུ ས་མངའ་སོགས་ཡོད་པའྱི ་ལྷག་བླ ོ་ཅན་གྱི ་མོང་
གོམས་དང་།	ཕྱི ་མྱི ར་འབྲལེ་ལམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེར་མཐོང་ཡང་།	ལག་འདནོ་གླ་ཕགོས་འདདོ་ཚྱི མ་ཞྱིག་སོྤད་
རྒྱྱུ འྱི ་ཆ་རེྐན་མེད་སབས།	 ཟླ་ངོ་རེ་ཟུང་དྭང་བླང་ལྟ་བུའྱི ་ལས་
གྲོགས་བེྱད་མཁན་འབྱྱུ ང་ཡང་ཕན་ཆ་དེ་ཙམ་མྱི ་ཡོང་བ་
དངོས་དོན་དང་།	 ནོར་གླྱིང་ངེས་སནོ་པ་མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཟླ་པདྨ་
སོྒལ་དཀར་རམ་ཀེམ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ལ་གོང་གྱི ་ཆ་རེྐན་ཚང་
མ་འཛོམས་པ་མ་ཟད།	ཕྱི ་ཕོགས་ཀྱི ་སོལ་རྒྱྱུ ན་སྒྱུ ་རྩལ་སོགས་
ལ་ཆྱུང་དུས་ནས་གོམས་འདྲྱིས་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།	 དེང་སོལ་ལས་
དོན་ལ་གཞོལ་སངས་ཀྱི ་ཉམས་མོང་དང་ཤེས་ཚད་ལྡན་ཞྱིང་།	
ལྷག་བསམ་དང་ཤེས་འཇོན་གང་ཐད་ནས་ཆ་རེྐན་ཡོངས་སུ་
འཛོམས་པར་བརྟནེ།	ངེས་སནོ་པ་དང་དུྲང་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་
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རེ་དནོ་དགོངས་ཚྱུལ་པདྨ་སོྒལ་དཀར་ལགས་ལ་ཞྱིབ་གྲོས་བྱས་
པར་གླ་མེད་ཞབས་ཞུ་གང་ཐུབ་བརོྩན་གཉརེ་བྱ་རྒྱྱུ འྱི་ཁས་ལེན་
ཞུས།	 ངེས་སནོ་པ་དང་དུྲང་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་
མགོན་ཆེན་པའོྱི ་སར་བཅར་ཐོག	དགོས་དམྱི གས་འཆར་དནོ་
ཇྱི ་མ་ཇྱི ་བཞྱིན་ཞྱིབ་ཕྲ་སྙན་སེང་ཞུས་འབྲེལ་བཀའ་ཡྱི ་ཕེབས་
སྒརོ་ལས་འཆར་འདྱི་ཉྱིད་གལ་གནད་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བས་ཇྱི ་ལྟར་
བསམ་དོན་འགུྲབ་པའྱི ་ཐུགས་བསེྐད་དང་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་
རྒྱྱུ འྱི ་གསུང་གྱི ་མདུད་རྒྱ་སྤྱི ་གཙྱུག་ཏུ་བཅྱིངས་པར་མཛད་ཐོག	
མཐུན་རེྐན་ཧྱིན་སྒརོ་ཉྱིས་འབུམ་བཀྲྱིན་སྩལ་རྒྱྱུ འྱི་བཀའ་བཞེས་
ལུྷག་པརོ་ཐོབ།	 ནརོ་གླྱིང་ངེས་སནོ་པ་མཆོག་གྱི ་གསུངས་དནོ་
ལ།	རང་གྱི ་ཞེ་ཕུགས་ཀྱི ་འཆར་སྒ་ོལ་ལས་དནོ་འདྱི་ཉྱིད་མཐུན་
རེྐན་དང་གྲོན་དངུལ་སོགས་གཞན་བརྟེན་ཁོ་ན་དགོས་པའྱི ་
རང་དཔག་གཞྱི ་རྒྱ་གང་ཆེ་དང་།	 གཞན་ཟེར་གླེང་རྙོག་གྱི ་
བསོད་སྨད་ཅྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་རུ་འཛྱི ངས་གཤགས་ནས་འགྲོ་རྒྱྱུ ་
སོགས་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གྱིས་གཙེས་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་སྔ ོན་མཐོང་
ཡང་།	ྋགོང་ས་ཆེན་པའོྱི ་ཐུགས་རེའྱི་རེས་འཛྱི ན་དང་།	གང་
གྱི ་མཚན་སྙན་གྱི ་ནརོ་བུ་རང་གྱི ་སྤྱི ་གཙྱུག་གྱི ་རྒྱན་དུ་ཡོད་པས་
བཀའ་དནོ་འོད་སྣང་གྱི ་ཟེགས་མ་འབུམ་དུ་འཕྲ་ོབ་གདནོ་མྱི ་ཟ་
སྙམ་པའྱི་ཡྱི ད་ཆེས་དང་།	གདངེ་སྤབོས་ཀྱིས་དྲངས་ཏེ།	ད་ནྱི་
དཀའ་སྡུག་གང་བྱྱུ ང་ཡང་མཐའ་སེྐལ་སྙམ་པའྱི ་ངེད་ཐབས་
ཤེས་གཉྱིས་ཀྱི ་ཡྱི ད་ལ་དམ་བཅའ་བརྟན་པོར་བཟུང་བ་ཡྱི ན།	
ཞེས་ད་ལྟའྱི ་གཞྱི ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི ་རྱི ག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་འདྱི་ཉྱིད་དེ་
ལྟར་དབུ་བརྙེས་པ་ཡྱི ན་ན།ོ།	
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ག	 ས་ཆ་ཉ་ོསངས་ཀྱི ་སྐརོ།	

	 ས་ཆ་གང་སར་ཞྱིབ་བརྩད་ལྟ་རྟགོ་ལོ་ཟླའྱི་རྱི ང་བྱས་ཤྱི ང་།	ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༨༤	ནང་ད་ལྟའྱི་ནརོ་གླྱིང་ཆགས་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་ད་ེཐོབ་
སོན་བྱྱུང་བས་ས་ཁུལ་འདྱི་ཉྱིད་འགུྲལ་འཁོར་བགྲོད་བསོྐད་ཀྱི ་
ལམ་གཞུང་དང་ས་ཁག་ཉ་ེབ།	 ཤྱི ང་སྣའྱི ་ལྡུམ་ར་དང་།	 ཆྱུ ་
རྒྱྱུ ན་དང་རྱི ་འདབས་ལ་ཡོད་པ་སོགས་ངོ་མཚར་ཁྱད་ཆོས་
མང་པོ་ཚང་བས་ངེས་སནོ་པ་སོགས་ཀྱི ་ཐུགས་ལ་བབ་པོ་བྱྱུང་
ནས་བདམས་གནང་མཛད།	ས་ཆ་ཉ་ོརྒྱྱུ ་ཁྱིམས་མཐུན་བེྱད་རྒྱྱུ ་
གལ་གནད་ཆེན་པོར་གཟྱིགས་ནས་ལས་ཀྱི ་སྣེ་མོ་པ་རྣམས་
ཀྱིས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁྱིམས་རོྩད་པ་འགའ་ཤས་བསནེ་གཏུགས་
བྱས།	 བོད་མྱི ས་ས་ཆ་ཐད་ཀར་ཉ་ོརྒྱྱུ འྱི ་ཁྱིམས་ལུགས་དོན་
མཐུན་མེད་ཀང་།	 མངའ་སྡ་ེའདྱིའྱི ་ནང་ཞྱིང་ས་ཡོད་པའྱི ་
མངའ་སྡའེྱི ་མྱི ་ཁུངས་ཤྱི ག་ནས་ཐོག་མར་ཉསོ།	 དེས་ས་ཆ་ཉ་ོ
མཁན་ལ་ས་ཆ་འདྱིར་འཛུགས་སུྐན་གང་བྱས་ཀང་དབང་ཚད་
ཉོ་མཁན་ལ་ཡོད་པའྱི ་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱི ག་ཆ་སྤད་ཆོག་པ་མ་
ཟད།	 འབྱྱུང་འགྱུར་ས་ཆ་ཉ་ོམཁན་ལ་བདག་ཐོབ་ཡོད་པའྱི ་
ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི ་ཞལ་ཆེམས་ཡྱི ག་ཆ་ཡང་བསྣནོ་འཇོག་ཆོག་
པའྱི ་ཁྱིམས་ལུགས་དོན་མཐུན་ལྟར་ད་ལྟའྱི ་ནོར་གླྱིང་ཆགས་
ཡུལ་གྱི ་ས་ཁོྱན་ཨེ་ཀར་ལྔ་མ་ཟྱིན་ཙམ་འདྱི ་ཉོ་སུྒབ་བྱས།	
ྋགོས་ས་མཆོག་ནས་གསོལ་སྩལ་བཀྲྱིན་ཆེ་བའྱི་ཧྱིན་སྒརོ་ཉྱིས་
འབུམ་ཐོག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཟུར་དངུལ་ཕྲན་ཡོད་ནས་
ཁ་བསྣནོ་བྱས་ཏེ་ས་རྱི ན་ཆ་ཚང་སྤད།	 རེ་ཞྱིག་དཔལ་འབོྱར་
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གྱི ་མཐུན་རེྐན་མ་འཛོམས་པའྱི ་དཀའ་ངལ་འོག་ཨར་ལས་
འཛུཊ་སུྐན་མགོ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པ་དང་།	 ས་ཆ་མཉནེ་ལྕྱུག་
འཁྱི་ཤྱི ང་འཛོམས་པ་ོཡོད་པའྱི་གླྱིང་ག་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སབས་
ཉ་ེཁུལ་གྲོང་གསེབ་པ་དང་སྒ་རྡྱི་བ་ཚོས་ར་ལུག་བ་གསུམ་འཚོ་
ཡུལ་བྱས་ཏེ་རྱི ་བ་རྣམས་ལྷདོ་དལ་བག་ཡངས་ལ་སོྤད་ཅྱིང་།	
ཤྱི ང་རེྩར་སེྤའུ་ལྟར་འཛེགས་ཏེ་ཤྱི ང་གྱི ་ཡལ་ག་དང་ལོ་འདབ།	
རྩྩྭ ་འཇག་སོགས་སྒ་ོཕྱུགས་ཀྱི ་དནོ་ད་ུགཅོད་འབྲགེ་བྱས་ནས་མེ་
ཏོག་དང་།	 ལོ་མས་མཛེས་པའྱི་ལྗནོ་ཤྱི ང་རྣམས་རབ་བྱྱུང་གྱི ་
དབུ་ལྟར་བཟོས་ནས་ཁོར་ཡུག་སྐ་ཐེར་ལ་བཏང་བའྱི ་ཉམས་
ཆག་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 ལྗནོ་སྣ་ཉམས་ཆག་མྱི ་
འབྱྱུང་ཆེད་ལྗནོ་སུང་བ་མྱི ་གཅྱིག་ལ་ཟླ་རེར་གླ་འབབ་སྒརོ་ལྔ་
བརྒྱ་སྤད་ནས་བཞག	གླྱིང་སུང་བ་ད་ེཟླ་ཤས་རྱིང་བསྡད།	ཡང་
གླྱིང་སུང་བ་གཞན་ཞྱིག་བཙལ་འཚོལ་གྱིས་བཞག་ཀང་བདེ་
མྱི ན་བྱྱུང་ས་ེདགོངས་འཁོལ་བཏང་དགོས་བྱྱུང་སོང་།	 མཐའ་
མ་ཚེ་རྱིང་སྤནེ་པར་གླྱིང་སུང་གྱི ་ལས་ཀ་སྤད་པ་དང་།	ཁོང་ནྱི་
ད་ཆ་ནོར་གླྱིང་ལས་བེྱད་ནང་ལས་མྱི ་བཞྱི ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་
ནས་ཞབས་ཡུན་གྱི ་མཚན་ཐོ་དང་པོ་གཡང་ཊམ་གྱི ་ཚོད་དེ་
རེད།	 དེ་ནས་བཟུང་གླྱིང་སུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་ས་ཆར་སུང་
སོྐབ་ལྕགས་རྱི ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མེད་སབས་སྒ་ོཕྱུ གས་སདོ་ནས་
བཀག་ན་སྨད་ནས་ཡོང་ས་ེའ་འུབ་མ་འདུས་པ།	ལྷག་པར་ཡུལ་
མྱི ་དང་ཁ་རོྩད་རྟག་ཏུ་བེྱད་དགོས་སབས་དོན་རེྐན་ཆེན་པོ་མ་
བྱྱུང་གོང་ལྕགས་རྱི ་ཞྱིག་མ་བསྐརོ་ཀ་མེད་ཡྱི ན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་
བྱྱུང་བར་བརྟེན།	 འཕྲལ་སེལ་ལྕགས་ཀྱི ་གཟེ་མ་ར་མགོའྱི ་
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ལྕགས་རྱི ་ཞྱིག་བསྐརོ།	ད་ེནས་བཟུང་ལྗནོ་ཤྱི ང་རྣམས་སྐ་བཅད་
ལུས་བསྒྱུ ར་བེྱད་མ་དགོས་པར་སོྤ་བདེ་བག་ཕེབས་སུ་གནས་
ཐུབ་པ་དང་།	 ཡུལ་མྱི ་དང་ཁ་རོྩད་ཀྱི ་དོན་རེྐན་སོགས་མེད་
པར་ས་ཆ་བདག་སོྐང་བེྱད་པར་དགེ་མཚན་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།	

ང	 ལས་གཞྱི ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི ་སྐརོ།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༥	 ལོར་ཐུགས་རེའྱི་བདག་ཉྱིད་ྋགོང་ས་མཆོག་
གྱིས་སུད་སྱི ་རྱི ་ཀོང་ས་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་དགོན་གྱི ་འདབས་
རོལ་ལ་ཕྱི ་ནང་སྣདོ་ལྡན་རྣམས་ལ་དཔལ་དུས་ཀྱི ་འཁོར་ལོའྱི ་
བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་བསྩལ།	སྐབས་དརེ་ནརོ་གླྱིང་ངེས་སནོ་པ་
དང་སྐུ་ཟླ་པད་མ་སོྒལ་དཀར་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གྲོན་ཆ་སྒེར་
གཏོང་ཞུས་ནས་ཕ་རན་སྱི ར་ཕེབས་བསོྐད་གནང་སེ་པད་མ་
སོྒལ་དཀར་ལགས་ཀྱི ་སེྐད་བེྱད་ལ་ལྟེ་གནས་གསར་རྒྱག་གྱི ་
ལས་འཆར་ཐོག་གྲོན་དངུལ་ད་བར་དུ་འདུ་འགོད་མ་ཐུབ་པའྱི་
བཀའ་མོལ་བྱྱུང་བས་ཁོང་གྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ་པར་དང་།	
ཕྱི ་མྱི ས་དགའ་མོས་བེྱད་པའྱི ་བོད་ཀྱི ་འདྲ་རྱི ས་སྣ་ེམང་དཔར་
སོྒམ་ནང་འཇུག་རྒྱྱུ ་ཚོན་ཚོགས་ཆེ་ཆྱུང་དང་།	ཤྱིས་ཤོག་འདྲ་
མྱི ན་སོགས་ཁྱི་ཕྲག་སྐརོ་ཚོང་བསྒྱུ ར་ཆེད་མ་གནས་ནར་གཏངོ་
དང་འབྲལེ་དཔར་བསུྐན་གནང་།	 བརྙན་པར་དེ་ནས་སངོ་ཚོ་
འགའ་ཤས་སུད་སྱི ར་དུས་དབང་སྐབས་ཚོང་བསྒྱུ ར་བྱ་རྒྱྱུ འྱི ་
ཆེད་མཉམ་འཁེྱར་གནང་ས།ེ	 བརྙན་པར་ཁག་སུད་སྱི ་བོད་
རྱི གས་གཞོན་ཚོགས་སོགས་ཚོགས་འདུ་དང་།	 དུས་དབང་
སྐབས་ཚོང་བཅོལ་བཞག་ས།ེ	 འདུ་འགོད་གང་འཚམ་བྱྱུང་བ་



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

མ་ཟད།	འབྲལེ་ཡོད་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་རྱིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་
གསར་འཛུགས་ཀྱི ་ངོ་སོྤད་དང་།	 གྲོན་ཆ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་
པའྱི་གོ་སྐབས་ཀང་ལེགས་པར་ཐོབ།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་ཉྱི་ཧོང་སུྦ་ཤོ་ཀ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི ་
དབུ་འཛྱི ན་ལྕམ་སྐུ་སྦ་སྦ་ལགས་ནང་ཁྱྱིམ་དང་།	 ཚོགས་མྱི ་
འགའ་ཤས་བཅས་རྡ་རམ་ས་ལར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཇལ་ཁར་ངོ་བཅར་དང་།	 དེ་སྐབས་གྭྲ་རྒྱྱུ ན་གསར་
འབོྱར་དང་རྱིག་གནས་ལྟ་ེགནས་སོགས་ཀྱི ་སྐརོ་ནརོ་གླྱིང་ངེས་
སནོ་པ་མཆོག་དང་འབྲལེ་མོལ་གནང་བ་མ་ཟད།	ཁོང་ཚོ་ནརོ་
གླྱིང་འཛུགས་བསུྐན་བྱ་ཡུལ་ས་ཁུལ་གསར་ཉ་ོབྱས་པར་གདན་
ཞུ་ཞུས།	 ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚྱི གས་ཀང་གྲ་སྒྱིག་ཞུས་ནས་སོྤ་
སྐྱིད་ཀྱི ་རྣམ་པས་ཉྱིན་གང་དེར་ལྷདོ་བཞུགས་གནང་སོང་བས་
དབུ་ལས་འབྲལེ་ཡོད་རྣམས་ལ་རྱིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་སྐརོ་ཞྱིབ་
ཚགས་འགྲེལ་བརོད་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི ་གོ་སྐབས་ཐོབ།	 སྐབས་དེར་ཁོང་
ཚོས་རྱི ག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཆེད་རོགས་རམ་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་
དམྱི གས་བསལ་ཞལ་བཞེས་མ་བྱྱུང་ཡང་།	 ཁོང་ཚོ་རྡ་སར་
བཞུགས་རྒྱྱུ ན་གྱི ་གྲོན་གཏོང་དངུལ་ལྷག་ཇྱི ་ཡོད་རྟནེ་འབྲལེ་གྱི ་
ཚོད་དུ་རས་གཞྱི ་ཞྱིག་ས་ལ་བཀྲམ་ནས་དེའྱི ་སངེ་བོྱས་གནང་
བ་དང་།	 རྣམ་འགྱུར་གང་ལ་བལྟས་ཀང་ལས་འཆར་དེར་
ཐུགས་དགེས་པོ་བྱྱུ ང་ཡོད་པས་དབུ་ལས་འབྲེལ་ཡོད་དང་
བཅས་པ་རེ་བ་ཆེན་པའོྱི ་ངང་གནས་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༧	
ལོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོདབྱྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ལོན་
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ཊོན་དུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་སྐབས་དང་བསུན།	ནརོ་གླྱིང་ངེས་སནོ་པ་
དང་ཁོང་གྱི ་སྐུ་ཟླ་རྣམ་གཉྱིས་ནས་ལམ་གྲོན་རང་ངོས་ནས་
བཏང་ས་ེལོན་ཊོན་ལ་ཆེད་བསོྐད་གནང་།	 སྐབས་དེར་པཎ་
ཆེན་འོས་སུྤལ་རྱིན་པ་ོཆེ་ཡང་ད་ེགར་བཞུགས་ཡོད་པས།	རྱིན་
པོ་ཆེ་བརྒྱྱུ ད་ངེས་སནོ་པ་མཆོག་སྐུ་ཞབས་སྦས་རོན་ཐྱི ་སྱི ན་ལ་
འབྲལེ་མོལ་ཞུ་བའྱི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་ནས་ནརོ་གླྱིང་རྱིག་གཞུང་ལྟ་ེ
གནས་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་དགོས་དོན་དང་།	 དེའྱི ་མཐུན་རེྐན་
འདུ་འགོད་ཐོག་རོགས་རམ་གནང་བཞེས་གུྲབ་ན།	 བོད་ཀྱི ་
རྱི ག་གཞུང་སླར་གསོར་སྨན་ངེས་སྐརོ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུས་ཤྱི ང་།	 སྐུ་
ཞབས་སྦས་རྱི ན་ཐྱི ་སྱི ན་ཁོང་ནྱི་དངོས་རྱི ག་སྒྱུ ་རྩལ་ལ་དགེས་
མཉསེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་།	ནརོ་གླྱིང་སྒྱུ ་རྩལ་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི ་ལྟ་ེགནས་ཡྱི ན་པ་སོགས་ཀྱི ་རེྐན་ལ་བརྟནེ།	
ཨ་སྒརོ་ཆྱི ག་འབུམ་གྱི ་དངུལ་འཛྱི ན་ཞལ་འདབེས་རོགས་རམ་
གནང་བ་མྱི ག་སྨན་མྱི ག་ཐོག་ཏུ་བྱྱུ ང་སབས་ཨར་ལས་འགོ་
འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་།	

	 	 	 ཁང་བཟོའི་སོྐར།

	 ནརོ་གླྱིང་ཆགས་ཡུལ་གྱི ་ས་ཁོྱན་ལ་ཨེ་ཀར་	༥	མ་ཟྱིན་ཙམ་
དང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་སྤྱི ་ལེའམ་ཀེ་ལོ་མེ་ཏྲར་	
༡༤	 དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་གྱི ་རྱི ་འདབས་སུ་ཡོད་པ་དང་།	 ནོར་
གླྱིང་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་ཁང་གྱི ་ཁང་བཟོའྱི ་བཀོད་
རྣམ་ཐད་ཡུལ་ལུང་གྱི ་ཆགས་བབ་དང་།	 གནམ་གཤྱི ས་ཀྱི ་
འགྱུར་འགྲོས།	 རྒྱྱུ ་ཆའྱི ་ཐོན་ཁུངས་སོགས་ལ་སབས་བསུན་
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དགོས་པར་བོྱལ་གཡོལ་བྱ་ཐབས་བྲལ་ཡང་།	 དེ་མྱི ན་བོད་
ལུགས་ཀྱི ་ཁང་བཟོའྱི ་རྣམ་པ་གང་ཐོན་རྩལ་གཉརེ་བྱས་ཤྱི ང་།	
དེ་ཡང་འགྲོ་གྲོན་གྱི ་ཆ་ནས་སྤྱིར་བཏང་ཡུལ་སོལ་གྱི ་ཁང་པ་
ལས་ཕྲན་བུ་འགྲོ་སོང་ཆེ་ན་ཡང་།	 རྱི ག་གཞུང་གྱི ་ལྟ་ེགནས་
ཤྱིག་ཡྱི ན་སབས་བདོ་ཀྱི ་ཁང་བཟོའྱི་རྱིག་རྩལ་གྱི ་ཁྱད་རྣམ་གང་
ཐོན་བྱ་རྒྱ་ུདགོས་གལ་ཏུ་བཟུང་ཡོད།	ད་ེཙམ་མ་ཟད་འདྱི་ཉྱིད་
རང་རྱི གས་དར་དྲག་གཞོན་སེྐས་ཚོའྱི ་མྱི ག་སྔའྱི ་སོྤད་ཡུལ་དུ་
གྱུར་ན།	 རང་གྱི ་རྱི ག་གཞུང་ལ་དགའ་སྤབོས་ཀྱི ་ཚོར་ཉམས་
འདྲནེ་པ།	ཡུལ་གུྲ་གཞན་དང་གཞན་དག་གྱི ་མྱི ་རྱིགས་ལའང་
བོད་ཀྱི ་ཁང་བཟོའྱི ་རྱི ག་གཞུང་གྱི ་ཁྱད་ཡོན་དངོས་སུ་ངོ་སོྤད་
ཐུབ་ཁར།	བདོ་མྱི ར་ཆེ་མཐོང་གྱི ་རྣམ་འགྱུར་ཐོན་པའྱི་ལེགས་
བྱས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་དགོས་དནོ་ཁྱད་པར་བ་ད་ུམར་དམྱིགས་
པ་དགོས་དོན་དང་།	 རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡང་མེད་པར་རྒྱས་སོྤས་
ཀྱི ་རྣམ་པ་ཐོན་ཐབས་བྱས་པ་གཏན་ནས་མྱི ན་པ་རྣམ་དཔོྱད་
ཅན་དག་གྱི ་གཟྱིགས་ངོར་ཆྱུབ་བཞྱིན་པ་དེ་ལྟར་དང་།	 ཨར་
ལས་ཀྱི ་རྒྱྱུ ་ཆའྱི ་སྐརོ་ནས་ཞུས་ན།	 དེང་སང་རང་རེའྱི ་སྤྱི ་
ཚོགས་ཀྱི ་ཁོད་དུ་བོད་ཀྱི ་རྒྱྱུ ན་གོམས་བཟོ་སྤམ་ཆེ་བའྱི ་རྒྱབ་
ལྗོངས་མེད་མཁན་ཕྱུ ག་གསར་འགའ་ཤས་ཀྱི ་ཁང་པ་དང་།	
འཛྱི ན་ཆས།	 གོས་རྒྱན་སོགས་ཧར་པོ་བཀྲག་མདངས་ཅན།	
དཔེར་ན།	 ཁང་པར་ཆ་བཞག་ན་ནང་གྱི ་གང་ལྡབེས་དང་།	
ཕྱིའྱི་ལྕགས་ཀྱི ་དྲ་མྱི ག་སོགས་ལ་ཚོས་གཞྱི ་ལྗང་ཁུ་དང་།	ཁང་
པའྱི་སྒ་ོདང་།	སྒའེུ་ཁུང་སོགས་ཚོན་ཁ་ཅན།	འཛྱི ན་ཆས་ཀང་
ཚོན་ཚོགས་ཡ་མ་ཟུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དེ་འདྲ་བཟོ་
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སོལ་དར་བཞྱིན་པ་འདྱི་དག་ཅྱིས་ཀང་སྨད་འོས་པ་ཞྱིག་རེད།	
ནརོ་གླྱིང་ཁང་བཟོའྱི་རྒྱྱུ ་ཆའྱི་ཐད་ཡུལ་ལུང་འདྱི་ནས་ཐོན་པའྱི་
ཨར་ལས་ཀྱི ་རྒྱྱུ ་ཆ་རྡ་ོགཡམ་དང་།	 ཁང་སའྱི་ཁོད་ནས་ཐོན་
པའྱི་བྲག་རྡ་ོགཤགས་ནས་བདེ་སོྤད་བྱས་ཡོད་པའྱི་བཟོ་སྤམ་ཆེ་
ལ་འགྲོ་སོང་ལ་ཁེ་ཁྱད་གང་ཆེ་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱྱུང་།	ཁང་བཟོའྱི་
བཀོད་པ་ནྱི ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཕག་སོང་སྤན་སོང་གྱི ་བཀོད་
དབྱྱིབས་ཀྱི ་མཚོན་དོན་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 དེའྱི ་རྒྱྱུ ་མཚན་འུ་
ཅག་གྱི ་ཡུལ་ལུང་བོད་གངས་ལྗོངས་དེ་ཉྱིད་འཕགས་མཆོག་
སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་བདག་གྱིར་བཞེས་ཏེ།	དའེྱི ་རྣམ་རོལ་
རྒྱལ་བླནོ་པཎ་གུྲབ་སྡམོ་བརོྩན་ངུར་སྨྱིག་འཆང་བ་སོགས་ད་
ལྟའྱི ་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅྱུ ་བཞྱི ་པ་བར་ན་རྱི མ་གྱིས་བོྱན་
ནས་བདོ་ལྗངོས་ལུགས་གཉྱིས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུ ར་བའྱི་རང་
ཅག་ཁ་བ་རྱི ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་དང་།	
དེའྱི ་བརྡ་སོན་དུ་གོ་བའྱི ་ཆེད་དུ་བཀོད་རྣམ་དེ་ལྟར་བཏོན་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན།	གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱིས་དབུ་དང་།	ད་ེའོག་ཁང་ཆེན་
ཐོག་བརེྩགས་གསུམ་ཐོག་སྒརོ་འཁྱྱིལ་དུ་ཡོད་པས་ཕག་སངོ་།	
ད་ེའོག་བཟ་ོརྱིག་སྡ་ེཚན་གྱི ་ཁང་ཆེན་གཡས་གཡོན་གཉྱིས་ཀྱིས་
ཞབས་ཀྱི ་པདྨ།	 མགྲོན་ཁང་གྱིས་མནྜལ་བཅས་མཚོན་དནོ་དུ་
བྱས་པ་ཡྱི ན།

ཅ	 ཨར་ལས།	

	 ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་བསེྐད་བྱྱིན་
མཐུ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་ལས་འཆར་བཀོད་པ་པ་ོདང་ཞུ་སྒ་ོདངོས་
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སུྒབ་གཉརེ་མཁན་རྣམས་ཀྱི ་སྙྱིང་སབོས་ཆོད་སེམས་བཅས་ལ་
བརྟནེ་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༨	ལོའྱི་ཟླ་	༡༡	ནང་ཨར་ལས་ཀྱི ་བེྱད་
སྒ་ོདངོས་སུ་མགོ་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་།	 ཨར་ལས་
བོགས་མ་ལེན་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཁ་ཀོར་ཞུ་བར་གཏན་ཁེལ་
ནས།	 རྒྱྱུ ་འགྲོ་ཚང་མ་ནོར་གླྱིང་ནས་གཏོང་རྒྱྱུ ་དང་།	 ཨར་
རྒྱག་གྱི ་ལས་དོན་འགན་འཁུར་གཉེར་བས་བྱ་རྒྱྱུ ་བྱས་ཤྱི ང་།	
གནད་དོན་ནྱི་ལས་གཉརེ་འདྱི་ག་ནོར་གླྱིང་ནས་བྱ་རྒྱྱུ ་ཨར་པོ་
བར་བཀོལ་བྱྱུས་ཇྱི ་བཞྱིན་འགྲོ་མྱི ན་དང་།	རྒྱྱུ ་འགྲོ་ལས་གཉརེ་
བས་བཏང་ན་རྒྱྱུ ་ཆར་བསེས་ལྷད་བཏང་དོགས་ཀྱིས་ལས་ཀ་
དང་།	 རྒྱྱུ ་འགྲོའྱི ་འགན་འཁུར་སོ་སོར་ཁ་བཀྲལ་བ་ལེགས་
གནས་སུ་མཐོང་བས་ཡྱི ན།	 ཨར་ལས་འཛུགས་བསུྐན་རྱི ང་
ནོར་གླྱིང་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་ཀེམ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཉྱིན་ལྟར་
ཨར་ལས་སར་བསོྐད་ནས་བགོས་ལེན་པ་དང་མཉམ་གོ་བསྡུར་
འབྲལེ་མོལ་གནང་ཡང་།	ཁང་བཟོའྱི་ཆེད་ལས་པ་གཅྱིག་མེད་
ན་འབྱྱུང་འགྱུར་སོྐན་གནས་ཡོང་གཞྱི ་ཆེ་ཞྱིང་།	སྐབས་དརེ་སྐུ་
ཞབས་རྡེ་ལྭྱི ་ཏ་ཞུ་བ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི ་མྱི ་རྱི གས་ཁང་བཟོའྱི ་ཆེད་
ལས་པ་ཞྱིག་རྡ་རམ་ས་ལར་ལོ་མང་གཏན་སྡདོ་ཐོག	བདོ་ཁྱྱིམ་
གྱི ་ཨར་ལས་བྱྱུས་འགོད་ཀང་གནང་མོང་བ་དང་།	 ཁོང་ཆོས་
ནོར་ཁང་གྱི ་ཁང་པའྱི ་བྱྱུ ས་འགོད་པར་གླ་གླས་ཡོད་མུས་ལ་
བརྟནེ།	 ཁོང་ལ་ནརོ་གླྱིང་ཨར་ལས་ཀྱི ་བཀོད་འདམོས་དགོས་
པའྱི ་གླ་བཅོལ་བྱས།	 རྡྱི་ལྭྱི ་ད་ནས་ཁང་པའྱི ་ས་རྱི ས་སོགས་
བཀོད་བྱྱུས་གནང་ཡུལ་བོད་རྱི གས་ཁང་པ་བརྟན་བཟོའྱི ་སླབོ་
སོྦང་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཀང་ལས་གཉརེ་བྱས།	 ཁོང་པ་ཨར་སར་
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གཏན་སྡདོ་ཀྱིས་ཁང་པའྱི་ས་ཁ་ཇྱི ་བཞྱིན་ཡོང་མྱི ན་ཞྱིབ་འཇུག་
དང་།	རྡ་ོབཟོ་བ་ཚོར་ཁང་བཟོའྱི་ས་ཁ་གཞྱིར་བཟུང་སྐུ་ཞབས་
རྡྱི་ལྭྱི ་ད་ནས་བཀོད་མངགས་གང་གནང་བ་ཁྱབ་བསྒྱུ ར་བྱས་ཏ་ེ
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།	 ཉྱི་ཧངོ་སྦ་ོཤོ་ཀ་ཚོགས་པ་ནས་ནརོ་
གླྱིང་ཨར་ལས་ཐོག་མཐུན་རེྐན་རོགས་རམ་གནང་མུས་ཐོག	
གཙྱུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི ་གྲོན་གཏོང་ཆ་ཚང་
གནང་རྒྱྱུ འྱི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཅྱིང་།	ད་ེནས་ལོ་བདུན་རྱིང་ཨར་
ལས་འཛུགས་བསུྐན་སྤྱི ་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་།

ཆ	 ལས་མྱི ་གསར་འཇུག

	 སྐབས་འདྱིར་རྒྱ་ནག་གྱི ་བཙོན་ར་ལྟ་བུའྱི ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་དྲག་
གནནོ་འོག་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོརང་དབང་དང་སླབོ་སོྦང་གྱི ་ཆེད་དུ་
བཙན་བོྱལ་དུ་ཡོང་མྱི ་མང་དུ་སོང་བ་དང་།	 བཙན་བོྱལ་དུ་
སླབོ་གྭྲ་ཁག་དང་།	 རྱི ས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པོ་རྣམས་བསྐར་
འཛུགས་སོགས་ཆོས་དང་རྱིག་གནས།	 དེང་བསུན་ཤེས་ཡོན་
དང་བཅས་པ་ཕྲ་ཚྱུགས་པའྱི་གནས་སྐབས་མངོན་དུ་གྱུར།	གྭྲ་
རྒྱྱུ ན་རྣམས་རང་རང་འདདོ་མོས་ཀྱིས་དགོན་སྡ་ེསོ་སོར་གཏངོ་
གནང་གྱིས་བོད་གཞུང་གྱིས་འཚོ་ཐབས་མཐུན་རེྐན་རོགས་
རམ།	སླབོ་གྭྲར་ལོ་ཚད་ཆེ་དྲག་པ་དང་།	དགོན་སྡརེ་འཛུལ་བླ་ོ
མེད་རྱི གས་ལ་དམྱི གས་བསལ་དར་གཞོན་གྱི ་སླ ོབ་གྭྲ་ཆེད་
འཛུགས་བསྐངས་ཏ།ེ	གང་ལ་གང་འོས་ཀྱི ་འགྲོ་སངས་ཆ་ཚང་
བ་གནང་ཡོད།	 འོན་ཀང་དར་གཞོན་གྱི ་སླབོ་ཐོན་པ་དང་།	
ཡང་ཤེས་ཡོན་ལ་དོ་འཁུར་མེད་པ།	 ཡོད་ཀང་རྣམ་དཔོྱད་
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ཀྱིས་མ་ལྕགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བདོ་ད་ུཕྱིར་ལོག་བྱ་ཡུལ་གྱི ་གཞྱི ་
རྩ་གཏན་ནས་མེད་རྱིགས།	ཡང་འགའ་ཤས་ལག་ཤེས་ཕྲན་བུ་
དང་།	འགའ་ཤས་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གནས་ལ་སྦངས་བརོྩན་བྱས་པ་
ཁག་གཅྱིག་སོགས་རྒྱ་གཞུང་གྱི ་བཙན་འོག་ཏུ་བསྐར་ལོག་རྒྱག་
འདོད་མེད་པ་ཇེ་མང་གྱི ས་རྡ་རམ་ས་ལར་ལས་མེད་བོད་
རྱིགས་ན་གཞོན་མང་པ་ོཞྱིག་འཕར་ཚད་འགྲོ་བའྱི་འགོ་ཚྱུགས་
ཤྱིང་།	ད་ེའདྲའྱི་བདོ་ནས་འབོྱར་གྲས་མང་པ་ོཞྱིག་ནརོ་གླྱིང་ལ་
ལས་རྱི གས་བཙལ་འཚོལ་བེྱད་པར་ཡོངས་སྐབས།	 འདྱི ་
རྱི གས་ལ་ལྟ་སོྐང་ཐུབ་ན་ལྟ་སོྐང་བེྱད་དགོས་པ་མྱི ་རྱི གས་
གཅྱིག་གྱི ་ལ་རྒྱར་ཐུག་པའྱི ་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞྱི ག་ཡྱི ན་པ་
དང་།	ད་ེདག་གྱི ་སེམས་ཚོར་ལའང་།	བདོ་གཞུང་གྱི ་གཟྱིགས་
སོྐང་གྱིས་འཚོ་བ་ཡྱི ན་སྙམ་པའྱི ་གཏམ་དོན་གཉྱིས་ཡོད།	 མྱི ་
ཡུལ་དུ་གཉེན་ཉེ་གང་ཡང་མེད་པའྱི ་དཀའ་སྡུག་གྱིས་གཙེས་
པའྱི་ལམ་ངན་དུ་འཕན་མྱི ་དགོས་པར་འཚོ་བའྱི་མདུན་ལམ་གྱི ་
གཞྱི ་རྩ་ཚྱུགས་ཐུབ་པ་དང་།	གཞན་ཡང་ནརོ་གླྱིང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་
གཞུང་གཅེས་སོྐང་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གནས་དར་སྤལེ་
བེྱད་པའྱི ་ལྟ་ེགནས་ཤྱི ག་ཡྱི ན་ཀང་།	 འདྱི་ནས་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་
ཞབས་འདགེས་གང་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན།	 ཆོས་དང་ཆབ་སྱིད་
ལ་སྨན་དགེའྱི་བྱ་བ་ཡྱི ན་སྙམ་པའྱི་ལྷག་བསམ་གྱིས་དྲངས་ནས།	
འཁོས་དཔག་གྱིས་ལས་སོྤད་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་འགོ་བཙྱུགས་པ་
རེད།	

	 	 དེ་སྐབས་ལྷ་བྲྱིས་བསན་ཆོས་ལགས་ཀྱི ་རྒྱྱུ ས་འབྲེལ་
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ཡོད་པའྱི་རྱི ་མོ་ཆོབ་ཙམ་འབྲྱི་ཤེས་མཁན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཤྱིག་
དང་།	 དེ་མྱི ན་ཤྱི ང་བཟོ་བ་སོགས་གང་འཚམ་ལ་ལས་སོྤད་
བྱས།	སྐབས་འཕྲལ་འཚེམ་བཟ་ོཁང་འཁོས་དཔག་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་
བཙྱུགས་ཤྱི ང་།	འཚེམ་ཁང་དརེ་འཚེམ་བུ་ཕྲན་བུ་ཤེས་མཁན་
ཚོར་གཙོ་འགན་བླང་བཅྱུག་ནས་ཁོང་ཚོའྱི ་བཀོད་སྒྱིག་འོག་
ལྷན་དུྲབས་དང་།	 སྔས་ཤུབས།	 ཕུྲ་གུའྱི ་རེྩད་ཆས་བར་ཚང་
ཅན་གྱི ་རས་གཞྱིར་གཡག་དང་།	རྱི ་བངོ་།	སག་ལ་སོགས་པ་
འཚེམ་བཅོས་བྱས་ནས་ཆབ་སྱིད་དྲྱིལ་བསྒགས་དོན་དུ་རེྩད་
ཆས་དེ་ཚོའྱི ་རྒྱབ་ལ་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་དར་དང་མདུན་ལ་བོད་རང་
དབང་ཞེས་དབྱྱིན་ཡྱི ག་ཏུ་བཀོད།	 དེ་དག་ནོར་གླྱིང་འཕྲལ་
སེལ་ཚོང་ཁང་དུ་ཚོང་བསྒྱུ ར་གྱིས་འདུ་འགོད་ཕྲན་བུ་ཡོང་
ཐབས་ཀྱིས་ལས་མྱི ་ཚོའྱི ་འཚོ་བའྱི ་མཐུན་རེྐན་བཙལ་འཚོལ་
བྱས།

ཇ	 སྒྱུ ་རྩལ་ཁང་གྱི ་སྒ་ོདབེྱ།		

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་སྒྱུ ་རྩལ་ལས་གྭྲ་ཁག་དང་།	མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་
འཛྱི ན་ཁང་སོགས་ཀྱི ་གཡས་གཡོན་གྱི ་ཁང་བརེྩགས་ཐོག་ས་
གསུམ་ཅན་དེ་ལེགས་གུྲབ་བྱྱུང་ནས།	 སྒྱུ ་རྩལ་ཁང་གྱི ་སྒ་ོདབེྱ་
དགེས་སནོ་ཞུས།	སྐབས་དརེ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
གདན་ཞུ་གསོལ་འདབེས་བཀའ་བཞེས་སྤྱི ་སྨྱིན་ཐོབ།	ད་ེཉྱིན་སྤྱི ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་།	བཀའ་ཤག	སྤྱི ་འཐུས་རྣམ་པ།	དུྲང་
ཆེ་ཆྱུང་གྱིས་མཚོན་པའྱི ་ལས་བེྱད་ཁག	 སྐུ་མགྲོན་སོགས་མྱི ་
གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གདན་ཞུ་དང་།	 རྡ་སར་གཉུག་མར་
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གནས་པ་དང་།	 ཕོགས་ནས་ལྷགས་པའྱི ་བོད་མྱི ་དང་།	 མྱི ་
རྱི གས་གཞན་ཁག་བཅས་སོང་ཚོ་གསུམ་སྐོར་འདུ་འཛོམས་
བྱྱུང་།	 ྋགོང་ས་མཆོག་ཞབས་སོར་པདྨའྱི་རེ་ཁ་མངོན་པར་
འཁོད་ཅྱིང་།	 སྒ་ོདབེྱའྱི་དར་དཔྱངས་ཚོས་ཚོཊ་ལྔ་ལྡན་གཅོད་
འབྲེག་བསྐངས་ཏེ་ནོར་གླྱིང་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་
ཁང་གྱི ་སྒ་ོའཕར་ཡངས་པརོ་ཕེས་པར་མཛད།	 དགེ་འདུན་པ་
རྣམས་ཀྱིས་སེར་སེྦྲང་དང་བོད་གཞུང་ཟོླས་གར་སྒྱུ ་རྩལ་པ་
རྣམས་ཀྱིས་གུས་བསུ་ཞུས་པ་དང་མྱི ་འཇྱིགས་སེང་ཁྱིར་ཞབས་
སོར་མངོན་པར་འཁོད་པ་དང་།	 ཆེད་ཕེབས་འབྲས་སུྤངས་
གསུང་བཟང་བས་སྔར་སོལ་ནོར་གླྱིང་ལྗ ོངས་རྒྱྱུ འྱི ་བརྟན་
བཞུགས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི ་དཔལ་ཡོན་འདུ་བགྱི ་བར་བྱས།	
གསུང་མཚམས་དང་བསུན་ངེས་སོན་པ་མཆོག་ནས་མནྡལ་
ཚོམ་འདགེས་དང་།	བདོ་ལྗངོས་ལྔ་རྱིག་གྱི ་ཡོལ་གོ་ཡྱི ་གེའྱི་སླབོ་
དཔནོ་ཐོན་མྱི ་སམ་བྷ་ོཊའྱི་སྣང་བརྙན་གནས་འདྱིར་རྱིག་གནས་
ཆྱུ ་གཏེར་གྱི ་རྦ་རླབས་འཕྱུར་བའྱི ་རྟགས་རྟེན་སླད་སྤན་ལམ་
འདེགས་མཚོན་དུ་བསར་འབུལ་ཞུས།	 དུས་མཚམས་དང་
བསུན་དེར་འདུས་ཡོངས་ལ་གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས།	 དགེ་
འདུན་རྣམས་ལ་མཇལ་དར་དང་བསྙནེ་བཀུར་སོགས་བཀྲྱིས་
དགེ་མཚན་འབར་བའྱི ་ལེགས་བྱས་འདུ་བགྱི ་བ་ཟྱིན་འཕྲལ།	
མགོན་པོ་གང་གྱི ་འཛུམ་ཞལ་ཟླ་བ་དཀར་པོ་དགེས་པའྱི ་འོད་
སྣང་དེར་འདུས་ཡོངས་ལ་འཕྲོ་བར་མཛད་པ་དང་།	 འབྲེལ་
ཡོད་ལས་དོན་བགྱིད་ཁུར་ཞུ་མྱི ་རྣམས་ལ་ལེགས་གཟེངས་
གསུང་གྱི ་དབུགས་དབྱྱུང་དང་།	བླང་དརོ་བེྱད་སྒའོྱི ་བཀའ་སླབོ་
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ཟབ་གསུང་བདུད་རྩྱིའྱི ་ཟེགས་མ་དེར་འདུས་ཡོངས་ཀྱི ་རྣ་བའྱི་
བུ་གའྱི་བཅྱུད་དུ་བལྟམས་པར་བསྐངས་ཤྱི ང་།	 དེ་རེས་འདུས་
ཚོགས་ནས་ཤྱིས་ཚྱི ག་གྱི ་གདངས་སྙན་པར་འཁོལ་ཞྱིང་།	བདོ་
གཞུང་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་སྐུ་མགྲོན་ཡོངས་ལ་ལེགས་
དར་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒ་ོགྲོལ།

ཉ	 ཆོས་ནརོ་ཁང་དང་ནརོ་གླྱིང་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།		

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༨	ལ་ཆོས་ནརོ་ཁང་གྱི ་ཁང་བཟོའྱི་ལས་བཅོལ་སྐུ་
ཞབས་རྡལྭེྱི ་ད་དང་།	 བོགས་གཏོང་བྱ་ཡུལ་སྐུ་ཞབས་ཁ་ཀོར་
ལ་ཞུས་ཤྱི ང་།	 སྐུ་ཞབས་རྡ་ེལྭ་ད་ནས་ནརོ་གླྱིང་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་
འཛྱི ན་ཀེམ་ཡེ་ཤེས་དང་ངེས་སནོ་པ་མཆོག་ལ་གླེང་བགྲོས་ཀྱི ་
བསམ་ཤེས་བཏོན་རེས་བྱས་ནས་ཁང་པ་བྱྱུ ས་འགོད་ཀྱི ་ས་
རྱིས་དང་།	 བརྟན་ཆའྱི་འགན་ཁུར་ཚང་མ་ཁོང་གྱིས་བླངས།	
ཨར་རྒྱབ་པ་གཅྱིག་ཀང་གླ་བཅོལ་བྱས།	སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་
ཀེམ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནོར་གླྱིང་དང་།	 ཆོས་ནོར་གཉྱིས་ཀའྱི ་
ཨར་ལས་ལ་ལྟ་རྟགོ་ཞུ་དགོས་དང་།	 སྐུ་ཞབས་རྡ་ེལེྭ་ད་སུྙན་
ཁམས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་ལས་དུས་སུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ།	 ཡང་
འཛྱི ན་ཆས་དང་།	ལྡབེས་རྱིས་ཚང་མ་ནརོ་གླྱིང་ལག་ཤེས་པས་
བཟོ་བསུྐན་བྱས་སབས་འགོར་གཞྱི ་གང་འཚམ་བྱྱུང་།	 ཁང་
མྱི ག་སོ་སོར་མྱི ང་དང་།	 ད་ེབསུན་ལྡབེས་རྱིས་མྱི ་འདྲ་བ་ཡོད།	
དཔརེ་ན།	ཁང་མྱི ག་གཅྱིག་འབུྲག་དང་།	གངས་སེང་སོགས་
ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི ་སོག་ཆགས་དང་།	 ཡང་བོད་ཀྱི ་ལྷ་མོའྱི ་འདྲ་རྱིས།	
ཡུལ་འབྲགོ་གྱི ་འདྲ་རྱིས།	 བོད་ཀྱི ་བྱ་རྱིགས་འདྲ་མྱི ན་སོགས་
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ཀྱི ་བྲྱིས་བརྙན་གྱིས་གང་ལྡབེས་ཡོངས་སུ་བཀང་ཡོད།	 ཁང་
མྱི ག་སོ་སོར་ཆབ་ཁང་དང་།	 གཟྱིམ་སོྤད་དེང་ལུགས་དང་
མཐུན་ཞྱིང་།	 འཛྱི ན་ཆས་ཡོངས་རོགས་བོད་བཟོའྱི ་རྣམ་པ་
ཡོད་པ་ལ།	 དེང་བསུན་གྱི ་མཁོ་སོྤད་དང་འཚམ་ཞྱིང་།	 ཁང་
མྱི ག་ཚང་མར་བོད་ཀྱི ་གུྲམ་ཟྱིའྱི ་ས་གདན་སོགས་མདོར་ན་
ཉལ་ཁེབས་ཡན་ཆད་ལ་བོད་ལུགས་འདྲ་གཟུགས་ལྷན་དུྲབས་
སུ་བཅོས་ཡོད།	ཞྱིབ་ཆ་འདྱིར་འབྲྱིར་མ་ལང་ཞྱིང་།	གང་ལྟར་
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ནང་ལེགས་པར་གུྲབ་ནས་འབྲྱི་གུང་སྐབས་
མགོན་ཆེ་ཚང་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྒོ་དབེྱ་རྟེན་འབྱྱུང་གྱི ་
ཤྱི ས་པ་གུྲབ་པའྱི་བྱྱིན་འབེབས་མཛད།	 ད་ཡོད་འགན་འཛྱི ན་
བདེ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི ་ལྷག་བསམ་འབད་བརོྩན་དང་།	
འཇོན་ཐང་གང་ལེགས་ཡོད་པའྱི ་ཁར་ཁེམ་བྷ་ོཌྱི ་ཡར་མགྲོན་
ཁང་ཁག་གྱི ་ཉམས་ཞྱིབ་ཏུ་ཆེད་གཉརེ་བྱས་ཏ།ེ	རྱིམ་པས་ཡོང་
འབབ་ཀང་གང་ཆེ་བྱྱུང་བས་སླར་ཡང་ཁང་ཁུངས་རྒྱ་བསེྐད་
བྱས།	 དེ་ཚོའྱི ་ནང་དབུས་གཙང་གྱི ་ཁང་མྱི ག་ལ་དབུས་ཆས་
རྒྱན་གོས་ཅན་དང་།	 མདོ་སདོ་ཀྱི ་ཁང་པར་མདོ་སདོ་ཀྱི ་གོས་
རྒྱན་དང་།	 ཡུལ་སོལ་སྡདོ་སངས།	 མདོ་སྨད་ལ་མདོ་སྨད་ཀྱི ་
རྒྱན་གོས་དང་།	 དགོན་པ་སོགས་ཀྱི ་འདྲ་རྱི ས་བཀོད་ཅྱིང་།	
ཁང་མྱི ག་ལེགས་ཤོས་དེར་སོང་བཙན་ཁང་ཞེས་བཏགས་ནས་
དེའྱི ་ནང་བདོ་ལུགས་དཀྲལོ་ཅན་ཕག་སྒམ་དང་མཆོད་གཤོམ།	
མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི ་སྐུ་བརྙན།	 བོད་ལུགས་གདན་ཅོག་
སོགས་སྒྱིག་གཤོམ་བྱས་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་གནས་སངས་ལ་ཆ་
བཞག་ན།	 ཆོས་ནརོ་འགུྲལ་ཁང་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ནང་ཆེ་ཤོས་
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མྱི ན་ཡང་།	 ལེགས་ཤོས་ཡྱི ན་ཞེས་ཞུ་ཆོག་པའྱི ་ཚོད་དུ་ཡོད།	
དེ་བཞྱིན་ནོར་གླྱིང་མགྲོན་ཁང་འགོ་འཛུགས་ཞུ་སངས་སོགས་
ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུས་ན་ཡྱི ག་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཆགས་གཞྱིར་བརྟནེ་འདྱི་
ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་མ་དགོས་པར་ནོར་གླྱིང་གསོལ་མགྲོན་ཁང་གྱི ་གཙོ་
འགན་ཨ་བྷ་ོདགའ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཁུར་ཡོད་པ་དང་།	 ནང་
ཆས་དང་བཀོད་དབྱྱིབས་སོགས་གོང་གྱི ་ཆོས་ནོར་ཁང་དང་
གཅྱིག་མཚྱུངས་སུ་ཡོད།	

	 	 ནོར་གླྱིང་གསོལ་ཁང་ནྱི ་ཧ་ཆང་རྒྱ་ཆེན་དེ་འདྲ་མྱི ན་
ཀང་།	ཕྱིའྱི་བཟ་ོབཀོད་དང་ནང་གྱི ་བསྒྱིགས་བཀོད་སོགས་བདོ་
ཀྱི ་བཟོ་རྣམ་གྱི ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པར་བྱས་ཡོད་ཅྱིང་།	 ནང་
ལོགས་ཀྱི ་རྱི ་མོ་སྣ་ཚོགས་ནྱི་བདོ་ས་རང་ན་ཡོད་པའྱི་བྱ་བེྱའུའྱི་
རྱི གས་ཡྱི ན་པ་དང་།	 གནམ་ཡོལ་བཟོ་གུྲབ་སྤྱིན་རྱིས་སོགས་
གང་ལའང་བོད་རང་གྱི ་བཟོ་རྩལ་གྱི ་ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས་ཕྱུག་པར་
བྱས་ཡོད།	 ནང་གྱི ་ཞལ་ལག་ཀང་བདོ་རང་གྱི ་ཟས་རྱིགས་སྣ་
ཚོགས་གཙོ་འདོན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ལྷག་གྱི ་ཟས་རྱི གས་མཁོ་
སུྒབ་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 ཞབས་ཞུ་པ་རྣམས་ནྱི་སྐད་རྱི གས་གསུམ་
ནས་ལྔའྱི ་བར་ཤེས་མཁན་དང་།	 གསོལ་ཁང་ཞབས་ཞུ་བའྱི ་
ཉམས་མོང་ཕྱུག་པོ་ཡོད་མཁན་ཤ་སག་ཡྱི ན།	 ནམ་རྒྱྱུ ན་ནོར་
གླྱིང་མགྲོན་ཁང་གྱི ་སྐུ་མགྲོན་གལ་ཆེའྱི ་རྱི གས་ཀྱིས་ཀང་འདྱི་
ག་ནས་ཞལ་ལག་མཆོད་ཀྱི ་ཡོད།	 ཆོས་ནོར་གསོལ་ཁང་ནྱི་
ཆོས་ནརོ་མགྲོན་ཁང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་ཅྱིང་།	ནང་གྱི ་ལྡབེས་
རྱི ས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་དང་རྒྱལ་རེྩ་དཔལ་འཁོར་མཆོད་རྟེན་



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

སོགས་ལོ་རྒྱྱུ ས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་རྱི ་མོ་སྣ་ཚོགས་དང་།	ནང་
ཆས་ཆ་ཚང་ཤྱི ང་གྱིས་བཟོས་བོད་རྱི ས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་
ཅྱིང་།	ས་གདན་དང་བཅས་ཚད་ལྡན་གསོལ་ཁང་གྱི ་རྣམ་པར་
བཟོ་བསུྐན་བྱས་ཡོད།	 ཕྱི ་རོལ་དུ་མེ་ཏོག་གླྱིང་ཀ་གུར་དང་
བཅས་སྐུ་མགྲོན་ལ་དམྱི གས་བསལ་སོྤ་སྣང་སླབེས་ཆེད་དུ་ཞལ་
ལག་མཆོད་ས་བཟོ་བསུྐན་གང་ལེགས་ཡོད་ཅྱིང་།	 ལྷག་པར་
ཞལ་ལག་ལ་བདོ་རང་གྱི ་ཟས་རྱིགས་དང་ཡོ་རོབ་གླྱིང་དང་ཨེ་
ཤ་ཡའྱི་གླྱིང་གྱི ་ཞལ་ལག་སོགས་ཤར་ནབུ་སྐུ་མགྲོན་སུ་ཡྱི ན་གྱི ་
ཐུགས་མོས་བཞྱིན་གཡོས་སོྦར་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 གངས་སྐྱིད་
སྤྱི ་ཐབ་མ་བྱན་ཆེན་མོ་དང་ཟོླས་གར་མ་བྱན་ཆེན་མོ་སོགས་
ལས་ཀའྱི ་ཉམས་མོང་དང་བྱང་ཚད་སོྦང་བརྡར་ཅན་དག་གྱི ་
ལག་རྩལ་དང་ཉམས་མོང་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་ཐོག་བོད་རང་གྱི ་ཞལ་
ལག་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་།	ཡོ་རོབ་དང་རྒྱ་གར་གྱི ་ཞལ་ལག་
བཟོ་སངས་སྐརོ་ལ་དམྱི གས་བསལ་སོྦང་བརྡར་ཡོད་མཁན་གྱི ་
མ་བྱན་ཚད་ལྡན་གྱི ་ཕག་ལས་གནང་གྱི ་ཡོད།	 ཞབས་ཞུ་པ་
རྣམས་ཀང་དམྱི གས་བསལ་གསོལ་ཁང་ཞབས་ཞུའྱི ་སླབོ་སོྦང་
ཡོད་མཁན་དང་སྐད་ཡྱི ག་བཞྱི ་ནས་ལྔའྱི་བར་ཤེས་མཁན་མང་
ཞྱིང་།	ཞབས་ཞུ་ཕ་ོམོ་སུ་ཡྱི ན་ཡང་བདོ་རང་ག་ྱིཆས་གོས་སུྤས་
ལྡན་གོན་ཅྱིང་ཀུན་སོྤད་སོགས་ཀང་ཚད་ལྡན་གསོལ་ཁང་གྱི ་
རྱིམ་པར་སླབེས་ཐུབ་ཡོད།	

ཏ	 བད་ེལྡན་གཙྱུག་ལག་ཁང་།	

	 བད་ེལྡན་གཙྱུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཡུལ་ལ་ས་ཁོལ་མང་པ་ོམེད་
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ཀང་།	གང་ཡོད་པའྱི་ས་ལྷག་དརེ་བེྱད་སྒ་ོགང་དགོས་ཚང་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱྱུ ར་གྲོས་འདྲྱི་གོ་བསྡུར་གནང་ཤྱིང་།	ནརོ་གླྱིང་གྱི ་
ཁང་བཟོའྱི ་མཚོན་དོན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་དང་།	 སྤྱི ་ཡོངས་
ནས་བྱས་ན།	 ས་ཁོལ་གང་ཡོད་ལ་ཁང་པས་གུ་དོག་ས་སོྤད་
མེད་པ་ཆགས་པ་ཡྱི ན་ན།	ཁོར་ཡུག་གྱི ་མཛེས་བཀོད་ལ་ཉམས་
ཆགས་ཆེན་པོ་འགྲོ་རྒྱྱུ ་དང་།	 ཁོར་ཡུག་གྱི ་བཀོད་པར་ཇྱི ་མྱི ་
སྙམ་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་ངན་པའྱི་རེས་འབྲས་ལྷག་རྒྱྱུ ་གདནོ་མྱི ་
ཟ་ཞྱིང་།	དརེ་བརྟནེ་ཁང་པ་སོ་སོའྱི་དབར་བར་སངོ་འཇོག་རྒྱྱུ ་
སོཊ་བླ་ོའདྲྱི་གྲོས་བསྡུར་མང་པོ་གནང་དགོས་བྱྱུང་ཡོད་ཅྱིང་།	
ལྡབེས་རྱིས་སུ་མཛད་པ་བཅྱུ ་གཉྱིས་སོགས།	 ལྷ་བྲྱིས་དགེ་ཆེ་
བསན་ཆོས་འདས་པོས་གཙོ་འགན་བླངས་ཏེ།	 ངེས་སནོ་པ་
མཆོག་ལ་འདྲྱི་བསྡུར་དང་འབྲལེ་ནརོ་གླྱིང་ལྷ་བྲྱིས་སྡ་ེཚན་ནས་
བརྙན་རྱིས་འབྲྱི་འགོད་བྱས།	

	 	 སྐབས་དེར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
དགུང་གྲངས་རེ་གཉྱིས་སུ་ཕེབས་པའྱི ་ཚྱུལ་བསན་སྐུ་བགེགས་
ཀྱི ་ཚད་མ་ཡོད་རྱི གས་ཞྱི ་ནས།	 སྐུ་ཚེ་རྡ་ོརེའྱི ་རང་ཁམས་སུ་
བསན་སླད།	 ཚོགས་ཁང་གྱི ་སངེ་ཕོགས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་གནས་
བརྟན་བཅྱུ ་དུྲག་དང་།	ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི ་སྐུ་བརྙན་ངོ་གྲངས་
འབྲྱི་འགོད་ཞུས།	མཐོང་ཡངས་སུ་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲངེ་ན་རྱིམ་གྱི ་
སྣང་བརྙན་དང་།	 རྒྱན་དུྲག་མཆོག་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་
བཞེངས་བསུྐན་དང་།	 དེ་བཞྱི ན་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱལ་བ་
རྱི གས་ལྔ་གཙོ་གྱུར།	 ཐུབ་དབང་ཞལ་གྲངས་ཆྱི ག་སངོ་ཉྱིས་
བརྒྱ་དང་།	 སྨན་ལྷ།	 ཚེ་དཔག་མེད་སོགས་ལྡབེས་བཀོད་ཞུས་
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ཡོད།	 གཞན་ཡང་།	 གཟྱིམ་ཆྱུང་སོགས་ལ་སྣང་བརྙན་དང་།	
ཞལ་ཐང་འབྲྱི་བཀོད་ཞུས་པ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་འདྱིར་བརོད་
ཀྱིས་མྱི ་ལངས།	ལྡབེས་རྱིས་འདྱི་དག་རྒྱག་སྐབས་ངེས་སནོ་པ་
མཆོག་དུས་ཚོད་ནམ་ཡོད་ལ་ཉྱིན་གང་གཙྱུག་ལག་ཁང་དུ་
མཉམ་བཞུགས་ཀྱིས་ལྟ་རྟགོ་གནང་།	 དེ་བཞྱིན་འཛྱི ན་ཆས་
སོགས་ཀང་གཙོ་བོ་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་ཀེམ་ཡེ་ཤེས་ལགས་
ནས་བཀོད་འདོམས་ཀྱིས་ཤྱི ང་བཟོའྱི ་སྡ་ེཚན་དང་།	 འཚེམ་
བཟོའྱི ་སྡ་ེཚན་ནས་གསར་བསུྐན་ཞུས་པ་ལས་ཕྱི ་ཕོགས་ནས་
གོང་ཆེ་ཉ་ོསླ་ཞུས་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱི ་འདུག

ཐ	 རྟནེ་གཙོ་ཐུབ་དབང་གྱི ་སྐུ།	

	 སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་
དགོངས་བཞྱི ན་རྟེན་གཙོར་ཐུབ་དབང་གྱི ་སྐུ ་དང་བཞེངས་
བསུྐན་གནང་མཁན་རྟནེ་བཞེངས་ཆེ་མོ་རེྩ་གདོང་སྤནེ་པ་རྡ་ོརེ་
ལགས་སུ་ཆེད་གཉརེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་གཏན་ཁེལ་བར་ལྟར།	 ཆོས་རྱིག་
དུྲང་ཆེ་མཁས་གུྲབ་ལགས་ར་ཇུ་པུར་དུ་རྟེན་བཞེངས་ཆེན་
མོར་འབྲེལ་མོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ར་ཆེད་ཕེབས་གནང་ས་ེརྟེན་བཞེངས་
དགེ་ཆེ་དང་།	 ཁོང་གྱི ་ཕག་རྒྱྱུ ན་འཇགས་པའྱི་ལག་རྩལ་པ་ལྔ་
ནོར་གླྱིང་དུ་ལས་ཞབས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཐག་བཅད་དེ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༤	
ལོར་དགེ་ལས་རྣམས་ནོར་གླྱིང་ལ་ཆེད་འབོྱར་གྱི ས་རྟེན་
བཞེངས་ལག་རྩལ་པ་ལྔ་ནོར་གླྱིང་དུ་ལས་ཞབས་ཞུ་རྒྱྱུ ་གཏན་
ཁེལ་བྱྱུང་།
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	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ལོར་དགེ་ལས་རྣམས་ནརོ་གླྱིང་ལ་ཆེད་
འབོྱར་གྱིས་རྟནེ་གཙོ་ཐུབ་པའྱི ་སྣང་བརྙན་གསར་བཞེངས་ཀྱི ་
ལས་འགོ་བཙྱུགས།	རྟནེ་གཙོའྱི་ནང་གཟུངས་སུ་གང་བྱྱུང་ཚད་
མཐུན་མེད་པ་ཐལ་ཉསེ་འབྱྱུང་དོགས་ཀྱིས།	 ནང་གཟུངས་
གཞན་ནས་སྒྱིལ་ཟྱིན་བུླས་ན་སངས་འཛྱི ན་མ་ཐུབ་པའྱི ་སོྐན་
གནས་ཆགས་རྒྱྱུ ་ཡོང་ཉནེ་ལ་བསམ་ས་ེགཟུངས་སྒྱིལ་མཁན་
ཆེད་མངགས་འབྲས་བློ་གླྱིང་དགེ་འདུན་པ་བཞྱི ་སྡ ེ་གདན་ཞུ་
དང་།	གཟུངས་བཞུགས་སུ་གཙོ་བ་ོྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཆོས་
དང་།	རྟནེ་བྱྱིན་རྩ་ཆེ།	རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་འགྱུར་དང་།	འབུམ་
ཆ་ཚང་གཉྱིས།	 བརྒྱད་སངོ་པ་གྲངས་བཅྱུ།	 གཟུང་བསྡུས་
གྲངས་དགུ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་ཐུགས་གཟུངས་དང་།	
མགྲྱིན་གཟུངས་སོགས་ཇྱི ་དགོས་དམ་དོན་བྱས།	 གཟུངས་
འབུལ་ཞུ་བའྱི ་ཉྱིན་དབུ་བཞུགས་སུ་ལྡན་མ་བླ་ོཆོས་རྱི ན་པོ་ཆེ་
གདན་ཞུ་ཕག་བསར་གནང་ནས་ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་བ།	 ད་ལྟ་
ནརོ་གླྱིང་བད་ེལྡན་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུསྐལ་ལྡན་སེྐ་བ་ོཡོངས་ཀྱི ་
བསོད་ནམས་ཀྱི ་རྟནེ་དུ་བཞུགས་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱི ན།

ད	 ནརོ་གླྱིང་བད་ེལྡན་གཙྱུག་ལག་ཁང་སོགས་ཁོར་ཡུག་ཡོངས་ཀྱི ་
དབུ་འབེྱད།		

	 མཛད་རྟནེ་དངོས་གཞྱི ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༨	ཉྱིན་
ཞུས་ཤྱི ང་།	 དེ་ཉྱིན་མཛད་གཙོར་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་
མགོན་ཆེན་པོ་གདན་ཞུ་ལྷངོས་གསོལ་བཀའ་བཞེས་སྔནོ་ནས་
སྤྱི ་གཙྱུག་ཏུ་འཇོ་བ་ལྟར།	 ཞབས་སེན་འོད་ཆགས་ཀྱི ་རྱི ་མོ་
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ནོར་གླྱིང་པད་མའྱི ་འདབ་མར་བཀོད་དེ་ལེགས་བྱས་བེྱ་བའྱི ་
གཏེར་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྒྱས།	 མཛད་ཞབས་སུ་སྐབས་རེ་ས་སྐ་
བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ།	འབྲྱི་གུང་སྐབས་མགོན།	དགེ་ལྡན་བྱང་
རེྩ་ཆོས་རེ།	བདོ་གཞུང་ཆོས་སྱིད་ཀྱི ་མངའ་དབང་བསྒྱུ ར་བའྱི་
བཀའ་ཡྱི ་མདུན་འདོན་དང་།	 གྲོས་ཚོཊ་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་དང་།	
སྤྱི ་འཐུས་རྣམ་པ།	དུྲང་གཞོན་ཡན་གྱི ་སྱིད་ཞུའྱི་ལས་བེྱད།	རྡ་
སར་བཅའ་བཞུགས་ལས་བེྱད་བགྲེས་ཡོལ་རྣམ་པ།	 མངའ་
སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན་དང་།	 ཉྱི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་སྤྱི ་འཐུས་གཅྱིག	
ཡོལ་དམག་སྒར་གྱི ་དམག་སྤྱི ་ཆེན་མོ།	 ཕ་རན་སྱི ་གཞུང་ཚབ་
ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་དུྲང་ཆེ་དང་པ།ོ	ཉྱི་ཧངོ་རྱིགས་ཀྱི ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
གཙོ་ལྕམ་སྐུ་སྦ་སྦ་ལགས་གཟྱིམ་ཁང་ལྟསོ་བཅས་སོགས་ཚོགས་
འཐུས་ཉྱི་ཤུ།	 སོག་པོ་དགའ་ལྡན་དགོན་པའྱི ་མཁན་པོ་དང་།	
རུ་སུ་ནང་པའྱི ་མངའ་སྡ་ེསུྦ་རུ་ཡ་ཏྱི་དང་།	 ཨ་གྱིན་སྱི ་ཀྱི ་སྐུ་
ཚབ་སོགས་ཆོས་སྱིད་ཀྱི ་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི ་ཆེ་རུྒ་རྣམས་
དང་།	རྣམ་གྭྲ་གསུང་ཞབས་རྣམ་པས་དབུས་དགེ་འདནུ་འདསུ་
པ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་སེར་སྐ་མྱི ་མང་སངོ་ཚོ་གསུམ་ལས་བརྒལ་བ་
མཛད་སྒརོ་ཆེད་བཅར་གནང་།	 ྋགོང་ས་རྒྱལ་བའྱི་དབང་བ་ོ
མཆོག་གྱི ་ཞབས་སོར་ནརོ་གླྱིང་ཀུན་དགའྱི་སེྐད་ཚལ་དུ་མངོན་
པར་བཀོད།	 བད་ེལྡན་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་ཡང་སངེ་ནས་སྤན་
རྒྱ་དང་།	གར་པས་བསུ་སྣའྱི་དབྱངས་སྙན་པའྱི་སྒ་བརྒྱ་ཀུན་ཏུ་
འཁོལ་བ་སོགས་ཕེབས་བསུ་རྒྱ་ཆེར་ཞུས།	 ྋགོང་ས་མཆོག་
ནས་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་རྟནེ་གཙོ་ལེགས་བྱས་བེྱ་བས་བསུྐན་
པའྱི ་ཐུབ་པའྱི ་སྣང་བརྙན་ལ་སྙན་དར་ཉྱིན་མོ་བདེ་ལེགས་སྱིད་
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ན་རྱི ང་བ་འབུལ་གནང་མཛད་དེ་མྱི ་འཇྱི གས་གདོང་ལྔས་
བཏེགས་པའྱི་གསེར་གྱི ་ཁྱི་འཕང་མཐོན་པརོ་ཞབས་སེན་གྱི ་རེ་
ཁཱ་མངོན་པར་བཀོད།	 ནོར་གླྱིང་ངེས་སནོ་པ་དང་སྤྱི ་ཁྱབ་
འགན་འཛྱི ན་རྣམ་གཉྱིས་ནས་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་བསན་འགྲོ་སྤྱི ་
དང་།	བེྱ་བྲག་བདོ་ལྗངོས་ཆོས་སྱིད་ཀྱི ་དཔལ་ཡོན་མངོན་པར་
མཐོ་བའྱི་སླད་སྐུ་ཚེ་མྱི ་གཞྱིག་རྡ་ོརེའྱི་རང་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅྱིང་།	
ནོར་གླྱིང་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་རབ་
འབྱམས་རྱིག་པའྱི་སྒྱུ ་རྩལ་གྱི ་གཏརེ་ད་ུབརྡལ་བ་སོགས་ཐུགས་
བསེྐད་རྨད་པོ་ཆེས་རེས་སུ་བཟུང་བའྱི ་དོན་དུ།	 མཎ་ཌལ་གྱི ་
ཚོམ་བུ་འདགེས་འབུལ་དང་།	གོས་ལྷན་དུྲབས་ཀྱི ་མགོན་པ་ོཚེ་
དཔག་ཏུ་མེད་པའྱི་ཐང་བརྙན་འབུལ་ཚན་དུ་བསར།	ངེས་སནོ་
པས་ནོར་གླྱིང་སྒྱུ ་རྩལ་ལྟེ་གནས་ཀྱི ་བྱྱུ ང་བ་ལས་བརྩམས་ཏེ་
སྔནོ་དེང་འབྱྱུང་འགྱུར་དང་བཅས་པའྱི་ལས་རྱིམ་པ་ཁག་དེར་
ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི ་སྙན་དབང་དུ་ཞུས།	 ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བླང་དོར་བཀའ་སླབོ་བསྩལ།	 སེྐས་ཆེན་
དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབུས་རྱི ས་མེད་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་
མཚོར་རྟནེ་འབྱྱུང་ལེགས་དར་དང་།	བསྙནེ་འགེད་དད་འབུལ་
བསར་ཏེ་ཤྱི ས་བརོད་ཀྱི ་མཐའ་རྒྱན་ནས་སྔ་དྲོའྱི ་མཛད་སྒོ་
བཀྲྱིས་དགེ་ལེགས་ཀྱི ་ངང་ནས་གྲོལ་ལོ།།	

	 	 བདེ་ལྡན་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་ཡང་ཐོག་ཚོམས་ཆེན་
འདདོ་འཇོ་བད་ེཡངས་ཀྱི ་ནང་མཁེྱན་བརེྩའྱི་གཏརེ་ཆེན་ྋགོང་
ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུས།	རྱིས་མེད་ཆོས་རྒྱྱུ ད་
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ཀྱི ་བླ་ཆེན་ཁག	 བཀའ་ཤག	 ལས་བེྱད་དང་།	 སྐུ་མགྲོན་གཙོ་
གྲས་ལ་ཉྱིན་གུང་ལྗགས་སྨྱིན་འབུལ་བསར་དང་།	ད་ེམྱི ན་ནརོ་
གླྱིང་ཁང་ཁོལ་ཁག་ལ་སྐུ་མགྲོན་སུམ་བརྒྱ་བརྒལ་བར་གསོལ་
སནོ་དང་།	གྲོང་གསེབ་ཡུལ་མྱི ་ཁྱྱིམ་མཚེས་ཡོངས་ལ་ག་ནམོ་
པའྱི་གུང་ཚྱི གས་བསར་འབུལ་ཞུས།ཉྱིན་གུང་གསོལ་སནོ་གུྲབ་
འཕྲལ་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་ཕྱི ་ཁྱམས་སུ་ཞབས་སགེས་བད་ེསན་
སོྒན་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཞབས་པད་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་
དུྲང་དུ་གཙོ་གྲས་རྣམ་པ་དང་།	 སེར་སྐ་མྱི ་མང་བཅས་འདུས་
པའྱི་འདུ་རྭར་མངའ་སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་།	
དེ་ནས་བོད་གཞུང་ཟོླས་གར་ཚོགས་པས་གུླ་གར་གཞས་སྣའྱི ་
གཟྱིགས་འབུལ་དང་།	རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ས་ཡུལ་གཞས་བྲ་ོགར་
སོགས་གཟྱིགས་འབུལ་བསར།	 ཕེད་ཡོལ་ཕག་ཚོད་བཞྱི ་པ་
ཙམ་ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས།	ཕྱི ་ཉྱིན་སྱིད་
གསུམ་འགྲན་མེད་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་སླར་ཡང་
ནོར་གླྱིང་བདེ་ལྡན་གཙྱུག་ལག་ཁང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད།	
སོལ་རྒྱྱུ ན་གཞས་སྣ་སོགས་གཟྱིགས་འབུལ་གནང་བར་དགེས་
མཉསེ་ཀྱིས་དེར་འདུས་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའྱི་ཚོགས་རྣམས་སོྤ་
དགའྱི་གནས་ལ་བཀོད་ད་ེམཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་གྲོལ།

ན	 འཚེམ་སྡ།ེ	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༠	ལོར་ནརོ་གླྱིང་འཚེམ་པའོྱི ་སྡ་ེཚན་འདྱི་གསར་
འཛུགས་བྱས།	 འཚེམ་བཟོའྱི ་གནས་ལ་བྱང་བ་དང་ཉམས་
མོང་ཆེ་བའྱི ་དགེ་འཇམ་དབྱངས་ཉྱི་མ་ལགས་ཀྱིས་ཐོན་རས་
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བཟོ་འདོན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་མྱི འྱི ་ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་བའྱི ་རྐང་འགན་འཁེྱར་བ་དང་།	 ནོར་གླྱིང་སྤྱི ་ཁྱབ་
འགན་འཛྱི ན་ཀེམ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས་བཟོ་བཀོད་དང་ཚོང་
དོན་རྱི གས་གཙོ་གཉརེ་གནང་གྱི ་ཡོད།	 གཞན་ཨ་རྱི འྱི ་ནེའུ་
ཡོག་ཏུ་རྟནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི ་དེང་དུས་ཀྱི ་གོན་ཆས་ཇུས་འགོད་
ཐད་འཛམ་གླྱིང་ན་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི ་སླ ོབ་གྭྲ་ཆེན་མོ་	
Parsongs	School	of	Design	ནས་ཆེད་ལས་སླབོ་ཐོན་པ་
བསོད་ཆོས་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་དང་མཉམ་ལས་
ཐོག་གནའ་དེང་ཟུང་གྱི ་ཁྱད་རྣམ་ལྡན་པའྱི ་གོན་ཆས་སོགས་
འཚེམ་བཟོའྱི་ཐོན་རས་འདྲ་མྱི ན་ཇུས་འགོད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།		

	 	 བོད་རང་གྱི ་བསམ་བླའོྱི ་མཛེས་རྩལ་རྱི ག་གནས་རྨང་
གཞྱི ་བྱས་ནས་ཕྱི ་ཕོགས་ཀྱི ་བསམ་ངོར་འཇུག་པའྱི་མཁོ་འདནོ་
དང་།	ད་ེའཚམ་བཀོད་རྣམ་གྱི ་ཇུས་འགོད་ཀྱིས་འདྱི་ག་སྡ་ེཚན་
ནས་གསར་བསུྐན་བྱས་པའྱི་རྱིགས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་།	འདྱིར་
དཔེ་མཚོན་ཙམ་བཀོད་ན་རྱི ་དཔར་དང་འཁྱྱིལ་སྣའྱི་རྱི ་མོ་ལྡན་
པའྱི་བོད་ལུགས་ཀྱི ་གུར་དང་གཡབ།	 རྒྱལ་ཆེན་སྡ་ེབཞྱི ་དང་།	
རྒྱལ་སྱིད་སྣ་བདུན།	བདོ་ཀྱི ་རྒྱལ་དར།	རྣམ་བཅྱུ ་དབང་ལྡན།	
དེ་བཞྱིན་ྋགོང་ས་མཆོག་གསེར་ཁྱི ་མངའ་གསོལ་ཞུས་ནས་
བགྲང་བྱ་	 ༦༠	 འཁོར་བ་དང་།	 ལུགས་གཉྱིས་གསེར་གྱི ་
འཁོར་ལོ་ཕག་ཏུ་བཞེས་ནས་མྱི ་ལོ་	 ༥༠	 འཁོར་བའྱི་མཛད་
སནོ་སྐབས་བཀྲ་ཤྱིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་རས་བརྒྱད་འཁོད་པའྱི་
སྒ་ོའཕོར་གནམ་ཡོལ་དང་།	 གངས་སེང་དཀར་མོའྱི ་ལག་ཏུ་
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ནོར་བུ་དགའ་འཁྱྱིལ་བཏེགས་པའྱི ་རྱི ་མོ་ཇུས་འགོད་སུྤས་
ལེགས་ཅན་ཞྱིག་དང་།	ཀ་འཕན་རྱིང་ཚད་ཕྱི་ཏྲྱི་	༡༤	བྱས་པ་
ཆ་གཅྱིག་བཅས་བཟོ་བསུྐན་གྱིས་མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་ཕུལ།	 དེ་
མྱི ན་འདོད་ཡོན་སྣ་ལྔ་དང་།	 པོ་ཏ་ལ།	 མཐུན་པ་སུྤན་བཞྱི །	
དཔག་བསམ་འཁྱི་ཤྱི ང་།	 ཤམ་བྷ་ལའྱི་བེྱའུ།	 དཔྱྱིད་དཔལ་
གྱིས་མཛེས་ལྗངོས།	 རྟགས་བརྒྱད་བུམ་གཟུགས།	 བཀྲ་ཤྱིས་
རྟགས་བརྒྱད།	 ཁུང་ཁུང་སྐ་ེརྱི ང་།	 གསེར་ཉ་ཁ་སོྤད།	 གཟྱི་
དཔལ།	སག	རྨ་བྱ་ཁ་སོྤད་སོགས་འདབ་ཆགས་ཀྱི ་རྱིགས་དང་།	
རྩྱི ་ཤྱི ང་སོགས་རྱི ་མོ་དང་མཚོན་རྟགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི ་མཛེས་
རྱིས་ལྡན་པའྱི་སྒ་ོཡོལ་དང་གང་འགེལ་མཛེས་རྒྱན།	རྒྱབ་སྔས།	
ཉལ་ཁེབས།	 བཀྲ་ཤྱི ས་རྟགས་བརྒྱད།	 སྔས་ཤུབ་སོགས་ལྷན་
འདུྲབ་དང་འཚེབ་འདུྲབ་འདྲསེ་མ།	སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་ཀེམ་
ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས་བོད་སྐ ོར་དེབ་རྱི གས་མང་པོ་ཞྱི ག་ལ་
ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་དུས་རབས་བཅྱུ ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་བོད་ལ་དར་
བའྱི་རྱི ་དྭགས་དང་།	 བྱ་རྱིགས་ཀྱི ་སྣང་བརྙན་བྲྱིས་ཆ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་སླར་གསོ་དང་།	ལྷག་པར།	སྔནོ་རབ་དར་གོས་ཚོང་ལམ་
སྐབས་དར་བའྱི་བྲྱིས་ཆར།	 དེང་སོལ་བོད་ཀྱི ་བྲྱིས་ཆ་ཕྲན་བུ་
བསྣན་ནས་སྙསེ་ཤུབ་སོགས་ལ་བཟ་ོབཀོད་གནང་།	གཞན་ཡང་
འཆམ་གོས།	 བོད་དོན་འཐབ་རོྩད་ལ་སྨན་སླད་གཡག་དང་།	
བྱྱི ་ལ་དོམ་སོགས་རྱི ་དྭགས་ཀྱི ་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་ལ་
བོད་ཀྱི ་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མྱི ན་གྱི ་ཆས་གོས་གཡོགས་པའྱི་རྒྱབ་ཏུ་
བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་དར་དང་བྲང་སངེ་དུ་དབྱྱིན་ཡྱི ག་ཐོག་བོད་རང་
བཙན་ཞེས་འཁོད་པའྱི ་རེྩད་ཆས་དང་གཤམ་རས།	 བོད་ཀྱི ་
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སོལ་རྒྱྱུ ན་གོན་ཆས་དང་བཟོ་ལྟ་འདྲ་མྱི ན་ལས་གུྲབ་པའྱི ་དེང་
དུས་ཀྱི ་ཆས་གོས་དཔ་ེགསར་དང་ལྟ་ོཕད་སྣ་ཚོགས་བཟོ་འདནོ་
བྱས་དང་བེྱད་མུས་དེས་བོད་ཀྱི ་འཚེམ་བཟོའྱི ་ཐད་རང་སོལ་
རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་ཐོག	 དེང་དུས་ཀྱི ་ལེགས་ཆ་ནང་འདྲནེ་གསར་
གཏོད་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་བེྱད་པའྱི ་སངོ་
ཆ་དེ་བསྐང་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 འདྱི་ནས་བཟོ་འདོན་བྱས་པའྱི ་
ཆས་གོས་དང་བཀྲ་ཤྱི ས་རྟགས་བརྒྱད་ལྟ་བུའྱི ་གང་འགེལ་
གཤམ་རས་བཅས་ལ་རྒྱྱུ ་ཆ་དང་།	བཟོ་རྩལ།	མཛེས་རྣམ།	ས་
ཆ་བཅས་ཚད་འཕརེ་ངོམ་ཆོག་པར་འབད་འབུངས་ཞུ་མུས་ལ་
བརྟནེ།	 འདྱི་གའྱི ་ཐོན་རས་ལ་བོད་རྱི གས་ཙམ་མ་ཟད།	 ཕྱི ་
རྒྱལ་མྱི ་རྱི གས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དགའ་མོས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་
བྱས་ཏེ་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་གྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་དང་ཁོམ་རར་བོད་ཀྱི ་
འཚེམ་བཟོའྱི ་འཛད་སོྤད་དང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི ་བརྒྱྱུ ད་ལམ་
ཚྱུགས་བཞྱིན་ཡོད།		

	 	 ནརོ་གླྱིང་གྱི ་དངོས་ཆས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཚོང་གྱི ་གནས་
བབ་དང་བསུན་པའྱི ་རྱི ན་ཐང་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དངོས་དོན་ཡང་།	
ད་ེལྟར་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་།	གཙོ་
གནད་འགའ་ཤས་དཔེ་མཚོན་ལ་ཞུས་ན།	 ནོར་གླྱིང་བོད་ཀྱི ་
རྱི ག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་ཁང་འདྱི་ཉྱིད།	 རྱི ག་གཞུང་གཅེས་
སོྐང་བེྱད་པའྱི་གཙོ་འགན་ཡོད་སབས།	ཐོན་བསེྐད་ཇྱི ་ཡོད་སུྤས་
ལེགས་ཞེ་གཅྱིག་ཡོང་ཐབས་མ་བྱས་ན་རྱི ག་གཞུང་གཅེས་
སོྐང་གྱི ་དོད་ལ་རྱི ག་གཞུང་གཏོར་བཤྱི ག་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་
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ཆགས་ཉནེ་དང་།	 སུྤས་ལྡན་ཡོང་བ་ལ་ལག་རྩལ་བར་ལས་གླ་
མཐོ་ཚད་ཅྱིག་མ་སྤད་ན་ཞྱིབ་ཚགས་མྱི ་ཡོང་བ་དང་།	 ཞྱིབ་
ཚགས་བེྱད་པ་ལ་དུས་ཚོད་གཏོང་དགོས་པ་ལས་སླ་བཅོས་ཀྱི ་
ག་ལ་འགྲྱིགས།	 དུས་འགོར་ཇྱི ་ཙམ་སོང་བ་དེ་བརྩྱིས་ཀྱིས་
ལས་གླ་འཕར་མ་འགྲོ་བ་ནྱི་བཅོས་སུ་མེད་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་
རེད།	ད་ེནས་རྒྱྱུ ་ཆ་ལེགས་གྲས་ཞེ་གཅྱིག་ཡྱི ན་སབས།	ད་ེདང་
མཐུན་པའྱི ་རྒྱྱུ ་ཆའྱི ་རྱི ན་གོང་ཆེ་གནས་ཡོང་བ་ནྱི ་ཀུན་ཆོས་
དང་།	 དེ་ཙམ་མ་ཟད་བཟོ་འདོན་བེྱད་ཐུབ་ཙམ་གྱིས་མྱི ་ཕན་
པར།	 དེ་དག་ཚོང་འགྲེམས་དགོས་སབས་དེ་དང་བསུན་པའྱི ་
ལས་བེྱད་དགོས་པར་ཕགོས་ཐོབ་སོྤད་ལེན་དང་།	གཞན་ཡང་།	
འཁོར་གླ།	སྦྲག་ཏར།	ཁ་པར་སོགས་འཛྱི ན་སོྐང་གྱི ་འགྲོ་གྲོན།	
ས་ཁང་གོག་ཧུལ་དུ་མྱི ་གཏོང་བར་ཉམས་གསོ།	 བྱྱིས་བཅོལ་
ཁང་དང་།	 ལས་མྱི འྱི ་བུ་ཕུྲག་གྱི ་སླབོ་ཡོན་སོགས་འགྲོ་གྲོན་
གཏོང་ཁུངས་ཤྱི ན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བས་དེ་དག་གྱི ་རྟནེ་ཁ་ཚོང་གཉརེ་
མ་གཏགོས་གཞན་ག་ལ་འཚོལ།	ད་ེའདྲའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཞྱིག་འཚོ་
གནས་ཐུབ་པའྱི་ལས་གཉརེ་བེྱད་པར།	བཟང་པའོྱི་ཁ་བརྡ་མེད་
པར།	 ངན་པའྱི ་གླེང་ཕོགས་བཟོ་བའྱི ་ངལ་བ་བེྱད་རྱི གས་ནྱི་
སེམས་ཤུགས་ཀྱི ་འགག་རྡ་ོཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པས་ཚྱུལ་མཐུན་
ལུགས་བཟང་ལ་དགའ་བ་ཚོས་ནྱི་མ་རབས་ཀྱི ་སོྤད་འཆལ་འདྱི་
འདྲ་ག་ལ་བཟོ།	རྡ་ོདནོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཚེམ་བཟོ་བ་ལྔ་བཅྱུ ་ལྷག་
ལ་ལས་སོྤད་དང་།	 སོྦང་བརྡར་སྤད་ད་ེརྱིམ་པས་ལེགས་གྲས་
རྣམས་གཟབ་གཉརེ་ཅྱི ་ཆེ་དགོས་པའྱི་ལས་རྱིགས་ལག་བསར་
བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།
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པ	 ལྷ་བྲྱིས་སྡ་ེཚན།	

	 བོད་དུ་ནང་ཆོས་དང་འབྲལེ་བའྱི་བྲྱིས་ཆའྱི་སྣང་བརྙན་ནྱི་དུས་
རབས་བདུན་པ་ཙམ་ནས་འབྲྱི་སོལ་བྱྱུང་ནས་རྱིམ་འཕལེ་གྱིས་
མདོ་རྒྱྱུ ད་གཞུང་ལུགས་ཀྱི ་ཁུངས་བཙྱུན་པའྱི ་བཟོ་རྩལ་རྱི ག་
གནས་རྨད་བྱྱུང་ཞྱིག་ཏུ་གུྲབ།	དངེ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཞལ་ཐང་
སོགས་ཕྱི ་ལུགས་སམ།	ཡང་ན་དངེ་སང་གྱི ་བྲྱིས་ཆ་ལྟར།	སྣང་
བར་གང་ཤར་ཤར་མཚོན་དོན་སོགས་འགྲེལ་བརོད་བྱས་ཏེ།	
ཞྱི ་ཁོའྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀང་དངེ་སོལ་བྲྱིས་ཆ་ལྟར་འབྲྱི་བཞེངས་བེྱད་
མཁན་འདུག	 ཡང་དངུལ་དངོས་དང་ཚོང་གྱི ་དོན་དག་ལ་
གཞུང་ལུགས་དང་མྱི ་མཐུན་པའྱི་ཐང་ག་དང་།	 འབུར་བརྙན་
མང་པ་ོབདོ་ཀྱི ་བཟོ་རྩལ་ལས་བྱྱུང་བའྱི་རྟནེ་དངོས་དང་ཐང་ག་
ཡྱི ན་པའྱི་བཟོ་རྣམ།	དའེང་དངོས་རྙྱིང་ཡྱི ན་པའྱི་བཟོ་ལྷད་བྱས་
ནས་ཁོམ་རར་ཐོན་བཞྱིན་པ་འདྱི་དག	ཆོས་དང་།	བདོ་ཀྱི ་སྒྱུ ་
རྩལ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆ་ནས་འགལ་འཛོལ་ཆེན་པོ་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད།	
བོད་ཀྱི ་སོལ་བཟང་འཇྱིག་པའྱི་གཤེད་མ་ལྟ་བུའང་ཆགས་ཡོད་
པ་བརོད་ཅྱི ་དགོས།	ཡུལ་དུས་ཀྱི ་འགྱུར་འགྲོས་མྱུར་རླབས་ཆེ་
བའྱི་སྐབས་འདྱིར།	 བྲྱིས་ཐང་སོགས་གནའ་སྔ་མོའྱི ་ལག་རྩལ་
བཟང་པ་ོཡོད་པ་རྣམས་ཉར་ཚགས་གཅེས་སོྐང་བྱ་རྒྱྱུ ་ནྱི།	རང་
རེར་འཁྱི་བའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་རེད།	 གནད་དོན་འདྱིས་ནོར་
གླྱིང་དུ་ལྷ་བྲྱིས་སྡ་ེཁག་ཆེད་དུ་བཙྱུགས་པ་དང་།	ཚན་པ་འདྱིའྱི་
ནང་ཐང་རྱིས་དང་།	གོས་ཐང་།	ཤྱི ང་ཚོན།	མཐྱིང་ཤོག་བཟོ་
རྒྱྱུ ་དང་།	 དེ་སངེ་རྱི ན་ཆེན་སྣ་བདུན་འདུལ་སོྦང་བྱས་ནས་
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གསུང་རབ་འབྲྱི་བའྱི་ཚན་ཁག་བཅས་ཡོད།	

	 	 འདྱི ་ག་ལྷ་བྲྱིས་སྡ ེ་ཚན་ནས་སྤྱི ་སྒ ེར་བཀོད་མངགས་
གནང་བའྱི་ཞྱི ་ཁོའྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི ་གསེར་ཐང་དང་།	ཚོན་ཚོགས་
ཞལ་ཐང་ཆེ་ཆྱུང་གང་མང་བཞེངས་བསུྐན་ཞུས་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་
སྐབས་ལྷ་བྲྱིས་པ་རེྩར་ཐོན་ཚོས་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅྱུ ་བཞྱི ་པ་
ཆེན་པོའྱི ་འཁུངས་རབས་ཞལ་ཐང་ངོ་གྲངས་ཉྱི ་ཤུ ་རྩ་ལྔ ་
བཞེངས་བསུྐན་ཞུ་མུས་དང་།	ཞལ་ཐང་	༨	གསར་བཞེངས་
ཟྱིན་པ་ཡྱི ན།	ཞལ་ཐང་སོ་སོར་སྐུ་ཕྲངེ་གང་ཞྱིག་དབུས་སུ་གཙོ་
བ་ོདང་།	མཐའ་སྐརོ་དུ་སྐུ་ཕྲངེ་དའེྱི ་མཛད་པ་གཙོ་གནད་ཁག་
དང་།	གང་གྱི ་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི ་ཡྱི ་དམ་དང་གཉརེ་
གཏད་གནང་བའྱི་བཀའ་སུང་སོགས་བཀོད་ཡོད།	བྲྱིས་ཆ་དང་།	
ཚོན་མདངས།	གསེར་འབུལ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཉརེ་མཁོའྱི་གྲོན་ཆ་ཇྱི ་
སོང་ལ་འཛེམས་པ་མ་བྱས་པར་ཞྱིབ་ཚགས་གང་ཆེ་བྱས་ནས་
ཞལ་ཐང་གཅྱིག་ཚར་བ་ལ་ཟླ་གྲངས་དགུ་ནས་བཅྱུ་བར་འགོར་
གྱི ་འདུག	ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་འདྱིར་བདོ་ཕྱི ་ནང་གཉྱིས་ཀར་
མཆོར་མདངས་ཆེ་བའྱི་ཞལ་ཐང་འདྱི་ལྟ་བུ་བཞེངས་བསུྐན་ཞུ་
མཁན་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་བརོད་ན་བརོད་ཆོག་པ་ཞྱི ག་ཡོད།	
འདྱི་ནྱི་ནོར་གླྱིང་གྱི ་མགོ་མང་ཡོངས་ཀྱི ་རེ་བའྱི ་སྙྱིང་ནོར་ཕྱུང་
པའྱི ་བསོད་ནམས་ཞྱིང་མཆོག་ཏུ་བསུྐན་པའྱི ་བགོ་སྐལ་བླ་ན་
མེད་པ་ཐོབ་པའྱི་ནརོ་གླྱིང་གྱི ་ནརོ་གྱི ་སྙྱིང་པ་ོལྟ་བུ་ད་ེཡྱི ན།	

	 	 སྡ་ེཚན་འདྱིའྱི ་ཁོངས་གཏོགས་ཤྱི ང་ཚོན་སྡ་ེཚན་ནས།	
ཕག་སྒམ་མཆོད་གཤོམ།	སྤསོ་འཛྱི ན།	ལྟབེ་ཅོག	བཞུགས་ཁྱི་
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ཡོ་ཆས་སོགས་ལ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའྱི་ཚོན་ཚོགས་ཀྱི ་བྲྱིས་ཆ་
སྣ་ཚོགས་དང་།	 སོྐ་འབུར་བྲྱིས་ཆའྱི ་མཛེས་ཆ་བཏོན་ནས།	
སྔར་སོལ་སོྐ་འབུར་གཏོང་སངས་སླར་གསོ་བེྱད་པའྱི་གོ་སྐབས་
རྩལ་གཉརེ་བེྱད་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།	ནརོ་གླྱིང་ཕྱི ་ནང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་
ཉམས་དགའ་བའྱི་གནའ་སོལ་ཚོན་རྱིས་ཀྱི ་བཀོད་པ་ཡོད་པ་ད་ེ
ནྱི་བརྱིད་ཉམས་རྒྱས་སོྤས་དང་དུ་བླང་པ་མ་ཡྱི ན་པར།	 དེས་
གནའ་སྔའྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛྱི ན་བེྱད་པའྱི་དགོས་དནོ་ཁར།	
ལྷ་བྲྱིས་དང་།	 ཤྱི ང་ཚོན་སོྦང་བརྡར་བ་ཚོར་ལག་ལེན་དངོས་
སུ་བསར་ནས་འབྲྱི་སོྦང་གྱི ་གོ་སྐབས་ཀང་ཐོབ་ཐབས་བྱས་ཡོད།	

	 	 གོས་ལྷན་དུྲབ་ཀྱི ་ཐང་ག་བཞེངས་སོལ་ནྱི་དུས་རབས་
མང་པོའྱི ་སྔནོ་བོད་ལ་དར་བ་ཞྱིག་རེད།	 དམྱི གས་བསལལྷན་
དུྲབ་ཀྱི ་ལྷ་སྐུ ་བཞེངས་པའྱི ་སོལ་ཡང་བཙན་པོ་ཁྱི ་སོང་ལྡེའུ་
བཙན་སྐབས་ནས་དར་ཡོད།	བདོ་ཀྱི ་གོས་ཐང་ནྱི།	རྱིན་ཐང་
ཆེ་བའྱི ་གོས་ཆེན་ཚོན་ཚོགས་སུྤས་ལྡན་ལས་བཞེངས་ཤྱི ང་།	
གོས་ཆེན་ནྱི་རྒྱ་གར།	རྒྱ་ནག	ཉྱི་ཧངོ་།	རུ་སུ།	མདརོ་ན་ཕ་
རན་སྱི ་ནས་དར་བའང་ཡོད་པ་རེད།	གོས་ཆེན་ད་ེཚོའྱི་བཀོད་
རྣམ་ཡང་།	 གནའ་སྔ་མོའྱི ་དར་གོས་ཚོང་ལམ་བརྒྱྱུ ད་འཛམ་
གླྱིང་ཤར་ཕོགས་ནས་ནུབ་ཕོགས་སུ་དར་བའང་ཤས་ཆེན་པོ་
ཡོད།	 ད་སྔནོ་དགེ་ཆེ་བསན་པ་ཆོས་འཕེལ་འདས་པོ་ལགས་
ཀྱིས་ནརོ་གླྱིང་གོས་ཐང་སྡ་ེཚན་གྱི ་གཙོ་འགན་བཞེས་ནས་རྱིམ་
འཕལེ་བྱྱུང་ས་ེསྡ་ེཚན་རང་རྐ་འཕརེ་ངེས་ཆགས་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་
ཆར་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་འགན་ཁུར་ནས་
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མེས་པོའྱི ་སོལ་བཟང་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་གྱིས་ཞྱི ་དྲག་ལྷ་ཚོགས་གང་
མང་བཞེངས་བསུྐན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལས་མྱི འྱི ་
སུྤས་ཚད་སྔར་ལས་གོང་མཐོར་གཏོང་སླད་ཐྱིག་རྩ་དང་རྱི ་མོ་
སོགས་ཀྱི ་གཞྱི ་རྩའྱི ་ཤེས་ཡོན་གྱི ་སོྦང་བརྡར་ཀང་སོྤད་བཞྱིན་
ཡོད།	སྡ་ེཚན་འདྱི་ག་ནས་བཞེངས་བསུྐན་བྱས་པའྱི་རྱིགས་ལ།	
གནས་བརྟན་བཅྱུ ་དུྲག་གྱི ་ཞལ་ཐང་ཕྱི་ཏྲྱི་	 ༡༧	 ཅན་དང་།	
པཎ་གུྲབ་བཅྱུ ་བདུན་གྱི ་ཞལ་ཐང་ཉརེ་ལྔ་ཕྱི་ཏྲྱི་	༥	ཅན།	སནོ་
པ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་དང་།	 ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ།	 རྱིག་གསུམ་
མགོན་པོ།	 མགོན་པོ་ཀུླ་སུྒབ་སོགས་ཀྱི ་ལྷན་འདུྲབ་ཞལ་ཐང་
མང་པོ་བཞེངས་བསུྐན་ཞུས་ཡོད།	 ལས་མྱི ་	 ༢༧	 ལྷག་གྱིས་
བདོ་ཀྱི ་སོལ་རྒྱྱུ ན་བཟོ་རྩལ་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་དར་སྤལེ་སླད་ལས་ཁུར་
བླང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།		

	 		 མཐྱིང་ཤོག་གྱི ་སངེ་རྱིན་ཆེན་སྣ་བདནུ་གྱི ་མཛེས་བརྱིད་
ལྡན་པའྱི ་གསུང་རབས་བྲྱིས་ཏེ་བསོད་ནམས་ཀྱི ་ཞྱི ང་མཆོག་
བསུྐན་པའྱི ་རང་རེའྱི ་གནའ་སོལ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།	
འོན་ཀང་།	 བོད་ས་ཁོྱན་ཡོངས་ལ་རྒྱ་དམར་གྱིས་རང་རེའྱི ་
ཆོས་དང་།	 རྱིག་གཞུང་རྩ་གཏོར་གཏོང་ཐབས་བྱས་པ་ནས་
བཟུང་མཐྱིང་ཤོག་གསར་བསུྐན་བྱ་སངས་ཀྱི ་བརྒྱྱུ ད་རྱིམ་བེྱས་
ཁོད་དུ་དར་བཟོ་མ་བྱྱུང་ཞྱིང་།	 གནད་དོན་དེས་ྋགོང་ས་
མཆོག་གྱི ་བཀའ་འབྲེལ་འདྱི ་ནས་མཐྱིང་ཤོག་བཟོ་འདོན་བྱ་
ཐབས་བྱས་ནས།	ད་སྔནོ་ལྷ་བྲྱིས་དགེ་ཆེ་བསན་པ་ཆོས་འཕལེ་
འདས་པོ་རྒྱ་གར་ར་ཇ་སུྤར་ས་དགོན་དུ་སྔནོ་མ་སྡ་ེདགེ་ཁུལ་
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ལག་ལེན་གནང་མོང་བའྱི་དགེ་སླངོ་བགྲེས་སོང་ཞྱིག་བཞུགས་
པའྱི་མདུན་ལ་ཆེད་བཅར་དང་།	ཁོང་གྱིས་སོྦར་ཁྱིད་མན་ངག་
ཇྱི ་བཞྱིན་གསལ་སནོ་གནང་འདུག	 ཡུལ་བབ་དང་།	 གནམ་
གཤྱིས་ཁམས་བསུན་ཕྲན་བུ་སྒྱུ ར་བཀོད་དགོས་པ་ཕུད་སྔར་གྱི ་
བེྱད་སྒ་ོཇྱི ་བཞྱིན་ཉམས་གསོ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 ལྷ་བྲྱིས་དབུ་
དགེ་བསན་ཆོས་ལགས་ཀྱིས་ལམ་སོན་འོག་དགེ་འདུན་དོན་
འགུྲབ་དང་སྐལ་བཟང་ཚྱུལ་ཁྱིམས་གཉྱིས་ཀྱིས་མཐྱིང་ཤོག་
ཡུན་གནས་སུྤས་ལེགས་ཅན་བཟོས་སོྦར་ཐོག་གསེར་དང་།	
དངུལ།	ཟངས།	ལྕགས།	གཡུ་བྱྱུར་མུ་ཏྱིག་བཅས་རྱིན་ཆེན་
སྣ་བདུན་ལ་སོྦར་བ་ཚད་ལྡན་གྱིས་གཡོས་སོྦར་བྱས་ཏེ་ཚེ་མད་ོ
དང་།	གསང་འདུས་རྩ་རྒྱྱུ ད།	 སོྤད་འཇུག་སོགས་འབྲྱི་བསུྐན་
ཞུས་ཡོད།

ཕ	 རྟནེ་བཞེངས་སྡ་ེཚན།	

	 ནརོ་གླྱིང་རྟནེ་བཞེངས་སྡ་ེཚན་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ལོར་གསར་
འཛུགས་ཞུས།	 རྟནེ་བཞེངས་ཀྱི ་བཟོ་རྣམ་སྒྱུ ་རྩལ་ཐད་མཁེྱན་
མོང་རེྩར་སོན་དབུ་དགེ་ཆེ་མོ་སྤ ེན་པ་རྡོ་རེ་ལགས་དང་དབུ་
ཆྱུང་ཚེ་བརྟན་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཟོ་བཀོད་འཛུབ་ཁྱིད་
འོག་བཟོ་རྩལ་མྱི ་གྲངས་ལྔ་ནས་ནརོ་གླྱིང་བད་ེལྡན་གཙྱུག་ལག་
ཁང་གྱི ་གསེར་ཟངས་ཐུབ་པའྱི ་སྣང་བརྙན་དང་།	 ཨ་རྱི ་དང་།	
ཡུ་རོབ་ཁུལ་ནས་བཀོད་མངགས་གནང་དོན་དཔལ་དུས་ཀྱི ་
འཁོར་ལོའྱི་སྣང་བརྙན་སྐུ་ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་	 ༨	 ཡོད་པ་གཉྱིས་སོགས་
ཁོྱན་ཞྱི ་ཁོའྱི་ལྷ་ཚོགས་ཆེ་ཆྱུང་མང་པ་ོགསར་བཞེངས་ཞུས་ཡོད།
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	 	 ད་ལྟའྱི་ཆར་རྟནེ་བཞེངས་ཀྱི ་ལས་གཉརེ་བ་བཟ་ོབ་ོ	༡༨	
དང་།	 སོྦང་བརྡར་བ་	 ༦	 བཅས་ཡོད།	 རྟནེ་བཞེངས་སོྦང་
བརྡར་གྱི ་ཡུན་ཚད་ལོ་གྲངས་བཅྱུ ་གཉྱིས་དང་།	དའེྱི་རྱི ང་ཐོག་
མར་བྲྱིས་ཆ་ནས་བཟུང་བརྒྱྱུ ད་རྱི མ་མང་པོ་ཞྱིག་སྦང་གཉརེ་
བེྱད་དགོས་པ་ཡྱི ན།	འདྱིར་གསལ་པརོ་ཞུ་སྙྱིང་ལ།	དངེ་སྐབས་
ལྡྱི་ལྱི ་དང་།	 བལ་ཡུལ་སོགས་ནས་ཞྱི ་ཁོའྱི ་རྟནེ་མང་པོ་ཞྱིག་
བཞེངས་བསུྐན་གྱིས་དངུལ་དངོས་ཁོམ་རའྱི ་གར་སེགས་སུ་
ཐོན་ཡོད།	ད་ེདག་དང་རང་རེའྱི་མཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་སྔར་
སོལ་ལག་རྩལ་གཉྱིས་བསྡུར་ན།	 སྔར་སོལ་ཉྱིད་བཟོ་ཁྱད་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའྱི ་ཁྱད་ཡོན་རེྩར་ཐོན་ཡོད་པ་མཐོང་ཆོས་སུ་
ཡོད།

བ	 ཤྱིང་བཟོ་དང་ཤྱི ང་རོྐས་སྡ་ེཚན།

	 ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༥	ལོར་ནརོ་གླྱིང་ཤྱིང་རོྐས་སྡ་ེཚན་གསར་འཛུགས་
བྱས།	ཉམས་མོང་རྱིམ་གསོག་གྱི ་གུྲབ་དནོ་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ཆ་
སྡ་ེཚན་འདྱི་གཉྱིས་ཟླ་སྒྱིལ་གྱིས་ཤྱི ང་རོྐས་དང་།	 འཇམ་བཟོ།	
དེ་བཞྱི ན་ཁང་པའྱི ་བཟོ་བཀོད་བཅས་ལ་མཁེྱན་མོང་ཚད་
འཕེར་བའྱི་དབུ་དགེ་ཆེན་མོ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་དབུ་
ཆྱུང་ནོར་བུ་ལགས་གཉྱིས་ཀྱིས་འདྱི་གའྱི་ཐོན་རས་བཟོ་འདོན་
དང་ལག་རྩལ་མྱི ་སྣ་གསར་པ་གསོ་སོྐང་གྱི ་གཙོ་འགན་རྒྱྱུ ས་
སནོ་གནང་བ་དང་།	 འདྱི་ནས་བཟོ་འདནོ་ཞུས་པའྱི་ཤྱི ང་ཆས་
གྲས་སུ་ནོར་གླྱིང་བདེ་ལྡན་གཙྱུག་ལག་ཁང་དུ་ྋརྒྱལ་བའྱི ་
བཞུགས་ཁྱི་བརོྐས་མ་དང་།	 ནོར་གླྱིང་དང་ཆོས་ནོར་མ་ལག་
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གྱི ་བོད་ལུགས་ནང་ཆས་ཡོངས་རོགས།	 ྋགོང་ས་མཆོག་
གསེར་ཁྱི་མངའ་གསོལ་ཞུས་ནས་བགྲང་བྱ་དུྲག་ཅྱུ ་དང་ལུགས་
ཟུང་བདག་གྱིར་བཞེས་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅྱུ ་འཁོར་བའྱི ་དགའ་
སནོ་སྐབས་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་སླད།	ནརོ་གླྱིང་ཤྱི ང་རོྐས་བཟོ་
རྩལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྣང་བརྙན་བཞུགས་ཡུལ་བརོྐས་རྱི ས་
ལེགས་པའྱི་ཕག་སྒམ་དང་མཆོད་གཤོམ་སུྤས་ལེགས་ཤྱིག་བཟོ་
སུྐན་གྱིས་དུས་སནོ་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས།	 བོད་ནང་ལོ་བདུན་
ཞེས་པའྱི ་གློག་བརྙན་འཁབ་སོན་ལ་ཆེད་བཟོ་བྱས་པའྱི ་བོད་
ལུགས་ཆ་སྒམ།	 རྒྱྱུ ད་སྨད་གྭྲ་ཚང་གྱི ་ྋརྒྱལ་བའྱི་བཞུགས་ཁྱི་
བརོྐས་མ་གསེར་རྱིས་ཅན་དང་།	 གཞན་བཟོ་རྣམ་སྣ་ཚོགས་
ལྡན་པའྱི ་ཆ་སྒམ་དང་།	 སྤསོ་གཞོང་།	 ཤྱི ང་ཁོལ།	 སྒ་སྙན།	
མཆོད་གཤམ།	 བརོྐས་དཀྲལོ་ཅན་གྱི ་ལྟབེ་ཅོག	 ཡྱི ག་ཚང་གྱི ་
འཛྱི ན་ཆས་སྨྱུ ་གུ ་འཇོག་སེགས་སོགས་ཤྱི ང་གྱི ་ཡོ ་བྱད་སྣ་
ཚོགས་བོད་མྱི འྱི ་རྱི ག་གཞུང་གྱི ་ཁྱད་རྣམ་འབུར་ཐོན་དང་
གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི ་ལེགས་ཆ་ལྡན་པ་བཟོ་འདོན་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རྣམས།	བདོ་རྱིགས་ནང་ཁུལ་ཙམ་མྱི ན་པར་ཕྱི ་
རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ལའང་ཚོང་འགྲེམ་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱིས།	 བདོ་མྱི འྱི ་
ཤྱི ང་བཟོའྱི ་སྒྱུ ་རྩལ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་ཁོྱན་དུ་ཚད་མཐོའྱི ་གདེངས་
འཇོག་དང་ད་ོསྣང་ཡོང་བའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བསུྐན་དང་སུྐན་མུས་
ཡྱི ན།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་རྒན་མྱི ག་དམར་ཚེ་རྱི ང་དང་རྒྱལ་མཚན་
བསན་འཛྱི ན་གཉྱིས་ཀྱིས་འགན་ལེན་འོག་ལས་མྱི ་བཅྱུ ་དུྲག་
ལྷག་གྱིས་ཤྱི ང་བརོྐས་བཟོ་རྩལ་གྱི ་ལས་དནོ་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།

མ	 རྡུང་ཚགས་སྡ་ེཚན།	
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	 བོད་ཀྱི ་རྡུང་ཚགས་སྒྱུ ་རྩལ་རྱི གས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་དང་དར་སྤལེ་
སླད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ལོའྱི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༥	ཉྱིན་ནརོ་གླྱིང་
རྡུང་ཚགས་སྡ་ེཚན་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་།	 བདོ་ཀྱི ་
སོལ་རྒྱྱུ ན་ཚགས་རྒྱག་སྒྱུ ་རྩལ་ལ་བྱང་གོམས་ཆེ་བ་ཀརྨ་ལགས་
ཀྱིས་གཙོ་འགན་འོག་ཐོན་རས་ཁག་བཟོ་བསུྐན་བེྱད་མུས།	 སྡ་ེ
ཚན་འདྱི་ནས་རྡུང་ཚགས་ཞུས་པའྱི་གྲས་སུ།	 ྋགོང་ས་མཆོག་
གསེར་ཁྱིར་མངའ་གསོལ་ཞུས་ནས་བགྲང་བྱ་	 ༦༠	 དང་།	
ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི ་གསེར་འཁོར་ཕག་མཚན་དུ་བཞེས་ནས་མྱི ་ལོ་	
༥༠	འཁོར་བའྱི་མཛད་སནོ་སྐབས།	སྡ་ེཚན་འདྱིའྱི་བཟོ་རྩལ་བ་
རྣམས་ཀྱིས་དྭངས་བླང་ཐོག་སྔ་དགོང་དང་གུང་གསེང་གྱི ་དུས་
ཚོད་སྤད་པ་དང་།	 ནོར་གླྱིང་ཡྱི ག་ཚང་ནས་རྒྱྱུ ་གྲོན་སྦར་ཅྱིང་
རྱི ན་ཆེན་གཉྱིས་པ་ལས་གུྲབ་པའྱི ་ཚགས་ལྡན་མཛེས་རྱི ས་
ལེགས་པའྱི ་ཐྱིང་ཏོག་ཁག་ཅྱིག་བཟོ་བསུྐན་གྱིས་དུས་སནོ་ཉྱིན་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་།	 འདྱི་གའྱི ་ཁང་ཁུངས་ཡོངས་ཀྱི ་སྒ་ོ
ཤན་སོགས་དང་།	གཞུང་བསནེ་དགྲ་ལྷའྱི་གཙོ་བ་ོགནས་ཆྱུང་རྡ་ོ
རེ་གྲགས་ལྡན་གྱི ་ཐུགས་གསལ་མེ་ལོང་།	དགོན་སྡ་ེགྭྲ་ཚང་ཁག་
དུ་མའྱི་རྒྱ་ཕྱིབས་དང་གྷན་ཇྱི ་ར།	སྒ་ོཤན།	ད་ེབཞྱིན་སོྒན་དང་།	
ཞག་སོྒན་འཇོག་སའྱི་སགེས་བུ།	 མཆོད་ཏྱིང་།	 རྱི ་དྭགས་དྲན་
མྱི ན་གྱི ་གཟུགས་བརྙན་ལྡན་པའྱི ་རྟགས་མ་སྣ་ཚོགས།	 མཛེས་
རྱིས་ལྡན་པའྱི་ཐུར་མ་དང་།	པར་སོྒམ།	གའུ།	རུླང་དྲྱིལ་སོགས་
རྣམ་གྲངས་མྱི ་འདྲ་བའྱི་ཐོན་རས་རྱིགས་བཟོ་སུྐན་ཞུ་མུས།

ཙ	 རས་གཞྱི ་དཔར་སུྐན་སྡ་ེཚན།	
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	 སྡེ་ཚན་འདྱི ་བོད་མྱི འྱི ་གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི ་དཔར་ལས་
ལག་རྩལ་དར་སྤལེ་སླད་གསར་འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་།	 སྡ་ེཚན་
འདྱི་ནས་ནོར་གླྱིང་སྤྱི ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའྱི ་ལས་ཤོག་དང་།	
ཡྱི ག་སྐགོས།	 དེབ་ཀྱི ་ཁ་ཤོག་དང་རྒྱབ་ཤ།	 དགེ་རྒན་དང་
འགན་འཛྱི ན་རྣམ་པའྱི ་མཚན་བྱང་།	 མཛད་སྒོ་དང་འདུ་
འཛོམས་རྱིགས་ཀྱི ་དཔུང་རྟགས།	ད་ེབཞྱིན་ལས་རྟགས་དང་།	
མཚོན་དཔར་ཅན་གྱི ་ལོ་ཐོ།	ལོ་གསར་ཤྱིས་ཤོག	ངོ་སོྤད་ཤོག་
བྱང་།	 དཔར་རྱིས་ལྡན་པའྱི ་ཤོག་བུའྱི ་གང་འགེལ་ཡྱི ག་སྣདོ།	
དེ་བཞྱིན་ནོར་གླྱིང་བཟོ་སྡ་ེཁག་ནས་བཟོ་འདོན་ཞུས་པའྱི ་གོན་
ཆས་དཔ་ེགསར་རྱིགས་ཀྱི ་ཐོག་འགོད་རྒྱྱུ འྱི་ལས་རྟགས།	སདོ་
གོས་སངེ་ཡྱི ག་རྱིས་ཕབ་འགོད་སོགས་བདོ་མྱི འྱི ་ཁྱད་རྣམ་དང་
དེང་དུས་ཀྱི ་ལེགས་ཆ་ཟུང་འབྲེལ་ལྡན་པའྱི ་ཡྱི ད་འགུག་ཁྱད་
ནསུ་ཅན་བཟོ་བསུྐན་བེྱད་མུས།

ཚ	 རྱིག་གཞུང་ཞྱིབ་འཇུག་སྡ་ེཚན།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར།	ནརོ་གླྱིང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་
ཁང་།	བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་ཞྱིབ་འཇུག་སྡ་ེཚན་གསར་འཛུགས་
བྱས།	འདྱིའྱི་བྱྱུང་རེྐན་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་བརོད་ན།	རང་རེ་ཚང་
མས་མཁེྱན་གསལ་ལྟར།	ཕྱི ་ལོ་དུྲག་ཅྱུ ་རེ་གྲངས་ལ་རྒྱ་དམར་
གྱིས་བོད་ནང་བཀའ་བསན་གསུང་རབ་རྣམས་མེར་བསེགས་
ཆྱུ ་བསྐྱུ ར་སོགས་གང་ལྟར་ཤུལ་མེད་བཟོ་ཐབས་ཀྱི ་སོྨ་སོྤད་ཀྱི ་
ཟྱིང་ཆ་བསླངས་ཏེ།	བདོ་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག་ཚྱུན་ཆད་ཉམས་དམས་
སུ་གཏོང་བའྱི ་དྲག་སོྦར་མྱི ་སོྤད་ལས་འདས་པའྱི ་ལས་འགུལ་
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སྤལེ།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༦	ལོར་མཱའོ་ཤྱི ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་།	བདོ་ཀྱི ་
གནས་སངས་ཕྲན་བུ་དྲག་ཏུ་སོང་ས།ེ	མཐོ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ཁག་ལ་
བོད་ཡྱི ག་སླབོ་པའྱི ་འགོ་ཚྱུགས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 དེབ་རྱི གས་
ཀང་དམར་གཞུང་གྱི ་ལྟ་སོྤད་དང་མཐུན་པ་ཡོད་ན་དཔར་
བསུྐན་ཆོག་པ་དང་།	 གོ་སྐབས་འདྱི་ཉྱིད་དམ་འཛྱི ན་བསྐངས་
ནས་སྣང་མཐའྱི ་ཟོླས་གར་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གྱིས་ཀང་དགོངས་ཡངས་དཀེལ་ཆེས་བདོ་ཀྱི ་ཆོས་རྱིག་
སླར་གསོའྱི ་མཛད་ཐབས་བླ་ལྷག་ཏུ་བཞེས་པའྱི ་ཁར།	 ཤུལ་
ལུས་ལར་ཞེན་ཅན་གྱི ་མཁས་དབང་ཚོས་ཀང་འཇྱིགས་ཞུམ་
མ་མཛད་པར་ཆོས་དང་།	རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་འབྲལེ་
བའྱི་གླེགས་བམ་ལྷག་བསྡད་དང་།	 གསར་རོྩམ་དཔར་བསུྐན།	
གཞོན་སེྐས་ཚོར་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གནས་སླབོ་ཁྱིད་སོགས་གནང་ས།ེ	
ཆོས་རྱིག་གྱི ་དབེ་རྱིགས་འདྲ་མྱི ན་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།		

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ཙམ་ནས་བོད་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག་དང་།	 བརྡ་དག	
སྙན་རོྩམ་སོགས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་གྱི ་ཕྱུ ག་པའྱི ་གཞོན་སེྐས་གང་
འཚམ་འབྱྱུང་བཞྱིན་ཡང་།	 དེ་དག་གྱི ་ཤེས་ཚད་དང་མཐུན་
པའྱི ་ལས་སྒརོ་འཇུག་པའྱི ་གཞྱི ་རྩའྱི ་འཆར་འགོད་མེད་པ་མ་
ཟད།	 	 སྨ་བརོད་རང་དབང་མེད་པའྱི་འཇྱིགས་ཞུམ་གྱི ་མེ་ལྕ་ེ
འབར་བའྱི་སབས་ལས་རང་ཡུལ་ད་ུརང་དབང་གྱི ་རོྩམ་འབྲྱི་བྱ་
དབང་མེད་པ་སོགས་འཇྱིགས་འཚེར་བེྱད་དགོས་པའྱི ་གནས་
སངས་འོག་ཞྱི ་ལྷདོ་ཀྱི ་སྡདོ་ཐབས་ག་ལ་ཡོད།	 བེྱས་ཁོད་དུ་
ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་ཐུགས་རེས་ཆོས་རྱི ག་
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ཉམས་པ་སླར་གསོ་བྱྱུང་ཁར།	 དེའྱི ་སྙན་པ་གཞྱིས་ལུས་བོད་
མྱི འྱི ་ཁོད་དུ་བརྡལ་ཁྱབ་བྱྱུང་།	ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་ཀྱི ་འོག་
རྒྱ་གར་དུ།	བདོ་ཆོལ་གསུམ་སྤྱི ་དང་།	བེྱ་བྲག་མད་ོསྨད་ཁུལ་
ནས་ན་གཞོན་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གནས་ཀྱིས་ཕྱུ ག་པ་མང་པོ་ཞྱི ག་
འབོྱར་ཞྱིང་།	 འོན་ཀང་།	 ད་ེདག་ལའང་ད་ེའཚམ་གྱི ་བེྱད་སྒ་ོ
སྤལེ་བའྱི་མཐུན་རེྐན་རྒྱ་ཆེ་སབས་འགྲྱིག་མེད་སབས་རྡ་རམ་ས་
ལ་སོགས་ལ་གྲོང་ཉུལ་བྱས་ཏེ་སྡདོ་དགོས་པའང་གང་འཚམ་
བྱྱུང་ཡོད་པ་མཐོང་ཆོས་དང་།	 གནས་ཚྱུལ་དེ་དག་གྱིས་རེྐན་
ལྟ་བུ་བྱས་ནས།	གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་ཁོད་ལ་ཇྱི ་འཚམ་གྱི ་
ལས་སྒརོ་ཞུགས་པའྱི ་མདུན་ལམ་ཞྱིག་བསན་ཏེ་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་
གཞུང་ཞྱིབ་འཇུག་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་འཛུགས་ཐབས་བྱྱུང་ན།	 དོན་
འབྲལེ་གྱི ་ཕན་རླབས་ཡོང་རྒྱྱུ ར་དམྱི གས་ནས།	སྤྱི ་འཐུས་ཟུར་
པ་ཧོར་གཙང་འཇྱིགས་མེད་ལགས་ཞྱི བ་འཇུག་སྡེ་ཚན་གྱི ་
འགན་འཛྱི ན་དུ་བསྐ་ོབཞག་ཞུས་ནས།	 དུས་རྱི མ་ནང་རོྩམ་
སྒྱིག་པ་བཅྱུ ་གཉྱིས་སྐརོ་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་།	རོྩམ་འབྲྱི་བེྱད་
པའྱི ་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད།	 ཁོང་ཚོས་ཁུར་འགན་དང་ལེན་
དགོས་པའྱི་ནང་།	 ཚན་ཁག་བཅྱུ ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཅྱིངས་པའྱི་ཟླ་
རེའྱི་ཚགས་པར་	 ༼ནརོ་ལྡ།ེ༽	 འདྱི་ནྱི་བདོ་ཕྱི ་ནང་གཉྱིས་ཀྱི ་
ཉམས་སྣང་གནང་མཁན་ཚོའྱི ་བླ ོ་གྲོས་ཀྱི ་སྒ ོ་མོ་འབེྱད་པའྱི ་
གསེར་གྱི ་ལྡ་ེམྱི ག་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།	

	 ༼ནརོ་འོད།༽	ཅེས་བརྙན་པར་ཚོན་ཚོགས་ཡོད་པའྱི་ཟླ་གསུམ་
མཚམས་ལ་འདནོ་ཐེངས་རེའྱི་བརྙན་དབེ་དང་།	དའེྱི་ནང་དནོ་
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གཙོ་གྲས་ནྱི།	སུྒང་རོྩམ་དང་།	གནད་ཆེའྱི་ལོ་རྒྱྱུ ས།	སྙན་ངག	
དཔྱད་རོྩམ།	སྒྱུ ར་རོྩམ།	 ཤེས་མོང་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི ་མྱི ་སྣར་
བཅར་འདྲྱི་དང་རྒྱལ་གཅེས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོའྱི ་མོང་
ཚོར་བྱྱུང་བ་སོགས་འཁོད་པའྱི ་རོྩམ་རྱི ག་ལ་བླ་ོཁ་མཐོ་དམན་
ཅྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་འབྲྱི་ཀླགོ་ལ་ད་ོསྣང་མཐོར་འདགེས་ཀྱི ་དགོས་དནོ་
ཅན་གྱི ་དུས་དབེ།

	 ༼ནོར་མཛོད་༽	 ཅེས་ཟླ་དུྲག་མཚམས་འདོན་སྤལེ་བེྱད་པའྱི ་
དུས་དབེ་དང་།	དའེྱི ་ནང་དནོ་ཡང་།	གནའ་དངེ་གྱི ་རོྩམ་ཁྱད་
དང་རོྩམ་རྱི གས་འདྲ་མྱི ན་དབར་དཔྱད་གླེང་སྤལེ་བའྱི ་དཔྱད་
བརོད་དང་།	ལོ་རྒྱྱུ ས་དགོས་དཔོྱད།	བརྩམས་ཆོས་ཞྱིབ་དཔོྱད།	
སྤྱི ་ཚོགས་དཔྱད་བརོད།	བརྡ་སོྤད་དཔྱད་གླངེ་དང་།	བགྲོ་གླངེ་
གར་སགེས་བཅས་བརོད་གཞྱི ་སྣ་མང་ཐོག་དཔྱད་རོྩམ་འདོན་
སྤལེ་ཞུས་ཏེ།	 གཙོ་བོ་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་མཐོ་གྲས་ཀྱིས་
འབྲྱི་ཀླགོ་རྩལ་གཉརེ་ཡོང་བའྱི་དེབ་ཕྲེང་དང་།	 ཕྱི ་ནས་རོྩམ་
ཡྱི ག་འགོད་སྤལེ་ཞུས་རྱི གས་ལ་རོྩམ་ཡོན་ཡང་འབུལ་བཞྱིན་
ཡོད།	གཞན་ཡང་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི ་ལུགས་སུ་དར་སྤལེ་བེྱད་པའྱི་
ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་	 (Encyclopedia)	 ལྟར་བརོད་དོན་འདྲ་
མྱི ན་གྱི ་ཚན་ཁག་གཅེས་བསྡུས་བྱས་པའྱི ་༼གངས་ཅན་ཤེས་
རྱི ག་བང་མཛོད༽ཅེས་སྣ་མང་ཤེས་བྱའྱི ་ངོ་སོྤད་ཀྱི ་བརྩམས་
ཆོས་འབྲྱི ་རོྩམ་བེྱད་བཞྱི ན་པའྱི ་ནང་རང་རེའྱི ་གནའ་དེང་
མཁས་པའྱི་བརྩམས་ཆོས་ཁག་གྱི ་ངོ་སོྤད་དང་།	 ཡུལ་གོམས་
གཤྱིས་ལུགས།	སྣདོ་བཅྱུད་ཆགས་རྱིམ།	རང་བྱྱུང་ཐོན་ཁུངས།	
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གངས་ལྗངོས་སྤྱི ་བེྱའྱི ་ལུགས་གཉྱིས་བྱྱུང་རབས་སོགས་དང་།	
ངོ་བོ།	 རྣམ་གྲངས་དང་ཕན་ཁྱད་སོགས་དོན་གྱི ་ཉྱིང་ཁུ་ཕྱུ ང་
པའྱི ་དཔྱད་འཚོལ་བསྡུ་བསྒྱིགས་ཀྱིས་དེབ་ཕྲེང་རོྩམ་སྒྱིག་ཞུ་
མུས་དང་།	ད་ེཡང་ནརོ་གླྱིང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་གྱི ་ལས་གཞྱི ་གཙོ་གྲས་ཤྱི ག་ཡྱི ན།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩	
ལོ་མཇུག་ནས་ད་བར་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུ ག་ལགས་ཀྱིས་འགན་
འཛྱི ན་ལས་ཁུར་བླང་མུས་ཀྱི ་བེྱད་སྒ་ོཧུར་བསེྐད་ཡོད་བཞྱིན་པ་
དང་།	 ད་ལྟའྱི་སྐབས་རོྩམ་སྒྱིག་པ་མྱི ་གྲངས་བཅྱུ ་གསུམ་དང་།	
ཀློག་ཀླད་མཁོ་སོྤད་པ་བཞྱི ་བཅས་ཁོྱན་མྱི ་གྲངས་བཅྱུ ་བདུན་
ཡོད།	

ཛ	 མཛད་རྣམ་སྡ་ེཚན།

	 ནརོ་གླྱིང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་ཁང་འདྱི་ཉྱིད།	རྱིག་
གཞུང་གྱི ་ལྟ་ེགནས་ཤྱི ག་ཡྱི ན་སབས་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་ཁུངས་
སྔནོ་ཡོད་མཛད་རྣམ་རོྩམ་འབྲྱིའྱི་ཞབས་ཞུ་སྡ་ེཚན་ཡོད་པ་ནརོ་
གླྱིང་ཁྱབ་ཁུངས་སུ་ཟླ་སྒྱིལ་དགེ་སྐ ོར་སྤྱི ་རྒྱན་དུ་འཇོ་ཞྱི ང་།	
མཛད་རྣམ་ཕོགས་སྒྱིག་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི ་ཐད་ནོར་གླྱིང་ནས་ཞབས་ཞུ་
དགོས་སྐརོ་བུང་བ་གསེར་གཟྱིགས་བསྐངས་པར་དགའ་སོྤའྱི ་
འདབ་མ་ཡངས་པོར་བཞད་དེ་ཐུགས་རེའྱི ་གཏད་སོ་ཆེད་
བསྐངས་གནང་བའྱི ་བཀྲྱིན་སྙྱིང་བཅངས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ནྱི ་ངེད་ཚོའྱི ་
འགན་ཁུར་གྱི ་གཙོ་གནད་ཡྱི ན་པ་སོྨས་ཅྱི ་དགོས།	སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་
ཚང་དུ་མཛད་རྣམ་ཞབས་ཞུ་བའྱི ་ཁུངས་སུ་སྣར་སྐྱིད་ངག་
དབང་དོན་གུྲབ་ལགས་དང་།	 རྱིགས་ལམ་སླབོ་གྭྲ་ཐོན་པ་སྐུ་
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ཞབས་པདྨ་རྱིག་འཛྱི ན།	 གློག་ཀླད་དུ་འཇུག་འགོད་བེྱད་པོ་བླ་ོ
བཟང་བསན་འཛྱི ན།	རྒྱྱུ ་ཆ་བསྡུ་རུབ་པ་སྒ་བྲང་བླ་ོབཟང་བསན་
འཛྱི ན་བཅས་ཁོ་ཚོ་བཞྱི ་ཡོད་པ་ནོར་གླྱིང་ལས་བེྱད་ཁུངས་
འཇུག་ཞུས་པ་ཡྱི ན།	ད་ེསངེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་།	བཀའ་བླནོ་
ཟུར་པ་ཞེ་བ་ོབླ་ོབཟང་དར་རྒྱས་མཆོག་གསར་བསྣནོ་ཞུས་ཤྱི ང་།	
ཁོང་ནྱི ་མཁེྱན་རྩལ་ཡངས་ཤྱི ང་གཞུང་གྱི ་འགྲོ་སོལ་ཡྱི ག་
རྱིགས་བརོད་འགོད་ལ་མཁེྱན་པ་རྒྱས་སབས།	ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་
མཛད་ཁུར་བཤོལ་མཚམས་ནོར་གླྱིང་དུ་རོྩམ་འབྲྱིའྱི ་མཛད་
འགན་བཞེས་རྒྱྱུ ར་སྔ ོན་ཚྱུ ད་ནས་ཞལ་བཞེས་གཏན་འཁེལ་
ཡོད་པ་ལྟར།	 སབས་འགྲྱིག་བྱྱུང་ས་ེམཛད་རྣམ་སྡ་ེཚན་ཁུངས་
མཛད་ཁུར་གནང་རྒྱྱུ ་ཞུས་པ་ཡྱི ན།	 མཛད་རྣམ་སྡ་ེཚན་ནོར་
གླྱིང་ད་ུཟླ་སྒྱིལ་ཞུ་སྐབས་གཞྱི ་རྩའྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་གནང་ཟྱིན་པ་རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕྲངེ་དང་པ་ོནས་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ ་བཞྱི ་པ་མཆོག་སྐུ་འབུམ་
ནས་ནརོ་གླྱིང་དུ་ཐོག་མར་གདན་ཞུ་བསྐངས་སྐབས་བར་དང་།	
ཡང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 གྭྲ་སྐརོ་མཚན་རྟགས་བསྐངས་བཞེས་
གནང་བ་ནས་	༡༩༦༠	ལོར་བེྱས་ཁོད་དུ་དམངས་གཙོའྱི་ལམ་
སོལ་གསར་བཏདོ་བསྐངས་པའྱི་བར་བཅས་འདུག	

	 	 ནོར་གླྱིང་མཛད་རྣམ་སྡེ་ཚན་ནས་ཕོགས་སྒྱི ག་ཞུ ་
དགོས་པ་	༡༩༤༠	ནས་	༡༩༥༨	བར་ལོ་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་
ཀྱི ་མཛད་པ་ཕོགས་སྒྱིག་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཆགས་འདུག	
དུས་སྐབས་དེར་ྋགོང་ས་མཆོག་སུྤལ་ཆྱུང་སྱིད་རྱི ན་པོ་ཆེ་སྐུ་
ན་ཕྲ་བའྱི་སྐབས་ཀྱི ་མཛད་པ་ཇྱི ་བསྐངས་སྐརོ་གྱི ་སྐབས་འཁེལ་
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ཡོད་པ་དང་།	ཡང་རྒྱ་དམར་ནས་བདོ་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་
ནས་ལོ་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་རྱིང་ཇྱི ་བྱས་ཀྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་གལ་ཆེ་ཁག་
ཡྱི ན་ཀང་།	རྒྱྱུ ་ཆ་ལྟ་དཔོྱད་བྱ་ཡུལ་ཧ་ཅང་དཀོན་པས་ཕོགས་
སྒྱིག་ཞུ་རྒྱྱུ ར་དམྱི གས་བསལ་གྱི ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བྱྱུང་།	འོན་
ཀང་ལག་སོན་བྱྱུང་རྱིགས་ཀྱི ་ཡྱི ག་ཆ་ཁག་དང་།	འབྲལེ་ཡོད་
ལ་བཅར་འདྲྱི།	 ལྷག་པར་ྋགོང་ས་མཆོག་མཛད་གསེང་དང་
སབས་བསུན་ངོ་བཅར་དང་འབྲལེ་ཐུགས་དཀེལ་ཆེ་བའྱི་བཀའ་
ལན་སྤྱི ་བོར་བསྐངས་པ་བཅས་ལས་ད་ཆ་མ་ཟྱིན་ལམ་རོམ་
ཟྱིན་ཡོད།	 མཛད་རྣམ་སྡ་ེཚན་གྱི ་ཞབས་ཞུའྱི ་ཁུངས་རེས་སུ་
ཕེབས་པ་བཀའ་བླནོ་ཁྱི ་ཟུར་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱས་མཆོག་
དང་།	 གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་དང་།	 འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་
གྱི ་ཚོགས་ཟུར་རྣམ་རྒྱལ་རྡ་ོརེ།	སྐུ་སྒརེ་དུྲང་ཟུར་བླ་ོབཟང་སྦྱིན་
པ༑	དྲྱིལ་བསྒགས་དུྲང་ཟུར་གྲགས་པ་བསན་དར་བཅས་རྱིམ་
པས་ཕག་ལས་གནང་མུས་ཡྱི ན།	 སྣར་སྐྱིད་ངག་དོན་ལགས་
དང་།	 དུྲང་ཟུར་གྲགས་པ་བསན་དར།	 གླགོ་ཀླད་འཇུག་པ་ོབླ་ོ
བཟང་བསན་འཛྱི ན་བཅས་དགོངས་ཞུ་ཕུལ་འཕྲསོ།	དངེ་སྐབས་
ནོར་གླྱིང་ངེས་སནོ་པ་བཀའ་བླནོ་ཁྱི ་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་
ཀྱིས་གཙོས་རོྩམ་འབྲྱིའྱི་ཞབས་ཞུ་བ་ངོ་གྲངས་བརྒྱད་ཡོད།

ཝ	 ཡྱི ག་ཚགས་སྡ་ེཚན།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་ནརོ་གླྱིང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་
ཁང་གྱི ་ཡྱི ག་ཚགས་ལས་གཞྱི ་མགོ་འཛུགས་བྱས།	 བདོ་ཀྱི ་ལོ་
རྒྱྱུ ས་ནང་སྔནོ་ཆད་བྱྱུང་མ་མོང་བའྱི ་དུས་འགྱུར་ཉམས་ཉསེ་
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གོད་ཆག་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་བའྱི་གནས་བབ་ནང་།	རང་རེའྱི་རྩ་ཆེའྱི་
ཡྱི ག་རྱི གས་ཁག་མང་རྩ་གཏོར་ཤུལ་མེད་བཏང་བའྱི ་གཞན་
དབང་བཙན་ཐབས་ཀྱི ་དབང་འོག་ཏུ་ཚྱུད་ཅྱིང་།	ད་ེནྱི་སྔ་སོར་
ཆྱུད་མྱི ་ཐུབ་པའྱི ་ཐབས་སོྐའྱི ་བྱྱུ ང་རབས་ཤྱི ག་རང་རེའྱི ་མྱི ་
རབས་ཀྱི ་སེམས་ལ་བརྣག་པའྱི ་ཕམ་ཉསེ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་
རེད།	འོན་ཀང་སྤྱི ་ཡོངས་ནས་བདོ་ཕྱི ་ནང་གང་སར་ཤུལ་ལྷག་
ཡྱི ག་རྱི གས་སོགས་བཙལ་འཚོལ་གྱི ་བསྡུ་ཚགས་དང་།	 དེང་
སང་གྱི ་མཁོ་སོྤད་ཆེ་བའྱི་ཡྱི ག་རྱི གས་སོགས་ཀང་གསོག་ཉར་
གཅེས་ཚགས་བེྱད་ཐུབ་ན་མྱི ་རབས་རེས་མ་ཚོར་དཔྱད་གཞྱིའྱི་
གཟྱིགས་དཔ་ེགལ་ཆེ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་ནྱི་སོྨས་མྱི ་དགོས་པ་ཞྱིག་
རེད།	 ལར་ནས་དེང་སང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་ལམ་སོལ་ལའང་ཡྱི ག་
ཚགས་ཀྱི ་སྡ་ེཚན་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་རྩྱིས་ནས་མང་
ཚོགས་ནས་བལྟ་ཀླགོ་དང་།	དཔྱད་གཞྱི ་སོགས་ཀྱི ་རྒྱྱུ ་ཆར་མཁོ་
འདནོ་བེྱད་པ་ལྟར་རང་རེས་ཀང་ད་ེམཚྱུངས་གོམ་པ་རྱིམ་སྤསོ་
བེྱད་དགོས་པ་ནྱི་ངེད་ཚོར་འགན་འཁྱི ་ཡོད་པའྱི ་ལས་དོན་གྱི ་
ཆ་ཤས་ཤྱི ག་ཆགས་ཡོད།	 སྡ་ེཚན་འདྱིའྱི ་ནང་ཆེད་ལས་པ་མྱི ་
གྲངས་བཞྱིས་འགན་འཁུར་བེྱད་པ་དང་།	 གློག་ཀླད་ཆེ་ཆྱུང་
འདྲ་མྱི ན།	གླགོ་བརྙན་པར་ཆས་དང་།	པར་ཆས་རྱིགས་འདྲ་
མྱི ན་སོགས་ཡོ་བྱད་སྣ་ེའདུས་དགོས་ངེས་ཁག་ཡོད།

ཞ	 ཡྱི ག་ཚགས་སྡ་ེཚན་གྱི ་ཁོངས་གཏགོས།	

༡།	 ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་གསུང་ཆོས་ཀྱི ས་མཚོན་པའྱི ་
གསུང་ཆོས་ཁག་གྱི ་བརྙན་འཕྲྱིན་དང་།	 སྒ་འཇུག་



135རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

འཁོར་ཐག་བསྡུ་ཚགས།	

༢།	 བདོ་འབྲལེ་བརྙན་པར་བསྡུ་ཚགས།	

༣།	 གླགོ་བརྙན་སྡ་ེཚན།	

༤།	 དྲ་རྒྱ་སྡ་ེཚན་བཅས་ཡོད།	 ད་སྐབས་ལས་དོན་བྱས་
ཟྱིན་པར་སྡེ་ཚན་དང་པོར་གསུང་ཆོས་བརྙན་འཕྲྱིན་
འོད་སྡརེ་	༼DVD༽	༡༤༠	དང་།	སྒ་འཇུག་འཁོར་
ཐག་གྲངས་༣༣༦	 ཡོད།	 ༼AudioCD༽	 འོད་སྡརེ་	
༩༡	 ཡོད།	 གསུང་ཆོས་ཁག་ས་བཅད་སོ་སོ་དང་།	
འཕྲོས་དོན་གསུང་བཤད་བཅས་གུང་སྒྱིག་སེ་དཀར་
ཆག་བཀོད་ད།ེ	 དཔརེ་ན།	 ལམ་རྱིམ་གསུང་ཆོས་ལྟ་
བུར་མཚོན་ན་མགོ་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚྱུལ་ནས།	
མཇུག་མྱི ་སླབོ་པའྱི ་ཟུང་འཇུག་གྱི ་བར་དང་།	 འཕྲསོ་
དོན་གསུང་བཤད་བཅས་པ་ས་བཅད་སོ་སོའྱི ་འོག་
སྒྱི ག ་བཀོད་བྱས་ནས་གཟྱིགས་བདེ ་བཟོས ་ཡོད།	
བརྙན་དཔར་བསྡུ་ཚགས་ནང་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་།	
བོད་འབྲེལ་བརྙན་དཔར་ཕོགས་བསྡུས་གཅེས་ཚགས་
ཀྱིས་འདྲ་དཔར་སོ་སོའྱི་ལོ་རྒྱྱུ ས་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་ནས་
འདྲ་དཔར་ནང་གསལ་ཇྱི ་ཡྱི ན་གྱི ་མྱི ང་དང་།	 འགྲེལ་
བརོད་བཅས་གང་རག་བཀོད་ཟྱིན་པ་ངོ་གྲངས་བཞྱི ་ཁྱི་
ལྷག་དང་།	ད་དངུ་བསྡུ་ཚགས་ཀྱི ་ལས་དནོ་རྱིམ་བསུད་
བེྱད་མུས་ཡྱི ན།
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ཟ	 མཐོ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༡	ཉྱིན་ནརོ་གླྱིང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་
གཞུང་གཅེས་སོྐང་ཁང་བོད་ཀྱི ་ཆེས་མཐོའྱི ་རྱི ག་གནས་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཡྱི ན།	 སྐབས་དང་པོའྱི ་
འཚང་རྒྱྱུ གས་འབུལ་མྱི ་བདུན་ཅྱུ ་སྐརོ་བྱྱུང་།	 དེ་དག་ནས་
ལེགས་གྲས་རེྩ་བཏོག་གྱིས་སླབོ་གཉརེ་བ་ཕ་ོམོ་གཉྱིས་བསྡམོས་
ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི ་འདམེས་སུྒག་བྱས་ཤྱིང་།	དའེྱི་ཁུངས་ནས་འགའ་
ཤས་བོད་ཕུྲག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེནས་ཐོན་གྲས་ཡོད་ཀང་།	 བྱྱིངས་བོད་
ནས་འབོྱར་བ་ཞེ་གཅྱིག་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད།	 རྱི ག་གནས་ཀྱི ་ཆྱུ ་
ཚད་ལོན་པ་མད་ོསྨད་པ་མང་བ་བྱྱུང་།	ཐོག་མར་གསར་འཛུཊ་
སྐབས་གཞྱི ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲའྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་བ་རྒས་ཡོལ་ད་ུཕབེས་པ་
རྱི ག་གནས་དང་།	 རོྩམ་རྱི ག་ལ་ཆེད་མཁས་ཨ་ཅརྱ་བླ་ོགླྱིང་
དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན་སླབོ་སྤྱི ་དང་སུམ་རྟགས་དགེ་
རྒན་གཅྱིག་ལྕགོས།	 ཐོས་བསམ་གྱིས་རྒྱྱུ ད་ཕྱུག་པའྱི་འབྲས་བླ་ོ
གླྱིང་ཉག་རེ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཚེ་དབང་ནང་ཆོས་ཀྱི ་སླབོ་
དགེ།	 བོད་ཀྱི ་རྱི ག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁེྱན་རྒྱ་ཡངས་བ་
སྤྱི ་ཟུར་ཧོར་གཙང་འཇྱིགས་མེད་སྙན་ངག་དགེ་རྒན།	 དབྱྱིན་
དགེ་ཕྱི ་རྒྱལ་བ་འཇུ་ལྱི ་ལ་ཡ་བཅས་ཡོད།	 ཐོག་མའྱི་སླབོ་གྭྲ་
བའྱི ་སྡ་ེཁག་ནས་ལོ་གྲངས་དུྲག་མུ་མཐུད་སྡདོ་མཁན་མ་བྱྱུང་
ཡང་།	 ལོ་གསུམ་གྱི ་ཐོན་རྒྱྱུ གས་ཟྱིན་པའྱི ་ཁོད་རོ་ཐོགས་ཀྱི ་
ལས་རྱིགས་ལ་གཞོལ་བ་བྱྱུང་ཡོད།	 སྡ་ེཁག་གཉྱིས་པའྱི་ནང་
སོག་རྱིགས་དང་།	 ཧྱི་མ་ལའྱི་རྱི ་རྒྱྱུ ད་ཀྱི ་མྱི ་རྱི གས་ཀང་ཡོད་
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ཅྱིང་།	 སྡ་ེཁག་འདྱིའྱི ་ལོ་རྱི མ་གསུམ་པ་ཐོན་གྲས་ནས་སླབོ་
གཉརེ་བ་ངོ་གྲངས་བརྒྱད་ནརོ་གླྱིང་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟ་ེགནས་དང་།	
ལས་རྱིགས་གཞན་ཐོག་ལས་ཁུར་ལེན་བཞྱིན་པ་དང་།	འགའ་
ཤས་ལོ་རྱིམ་དུྲག་པ་མཐའ་འཁོྱངས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ནང་སྡ་ེཁག་བཞྱི ་པ་གསར་འཇུག་བྱས།	
སྐབས་བཞྱི ་པའྱི ་མཐོ་རྱི མ་སླབོ་གཉརེ་བ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་ལ་བོད་ཀྱི ་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི ་སྙྱིང་དནོ་ཟུང་འབྲལེ་གྱི ་རྱིག་གནས་སྣ་ེ
མང་སོྦང་བའྱི་གོ་སྐབས་སྤད་པའྱི་ཐོག།	གླགོ་ཀླད་དང་རྒྱའྱི་སྐད་
ཡྱི ག	དབྱྱིན་སྐད་སོགས་དུས་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་སླབོ་སོྦང་
གང་ཐུབ་མཁོ་སོྤད་བེྱད་མུས།	 སླགོ་གཉརེ་པ་རང་ངོས་ནས་
རོྩག་སྒྱིག་བེྱད་པའྱི་སླབོ་གྭྲའྱི་དུས་དབེ་	༼ནརོ་རྒྱྱུ ན་༽	དྲ་ཐོག་
ཏུ་མངགས་གཏངོ་དང་།	བདོ་རྒྱ་དབྱྱིན་གསུམ་སྐད་ཡྱི ག་ལས་
རོྩམ་སྒྱིག་བེྱད་པའྱི་	 ༼འོད་ཐྱིག་༽	 ཚགས་ཤོག་དཔར་སུྐན་
འགྲེམ་སྤལེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	

འ	 བྱྱིས་བཅོལ་ཁང་དང་སྔནོ་འགྲོའྱི་སླབོ་གྭྲ

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་འཁོས་དཔགས་ཞན་པའྱི་བྱྱིས་བཅོལ་ཁང་
ཞྱིག་ཡོད་པར་བྱྱིས་པ་ལྔ་ལས་མེད།	 བྱྱིས་པར་ལྟ་སོྐང་བེྱད་
མཁན་རོྨ་མོ་འཇམ་དབྱངས་ཟེར་བར་འགན་དཀྲྱི་བྱས་པ་ཡྱི ན།	
རྱིམ་གྱིས་ནོར་གླྱིང་དུ་ལས་མྱི ་ཇེ་མང་སོང་བསུན་བྱྱིས་བཅོལ་
ཁང་རྒྱ་བསེྐད་བེྱད་དགོས་བྱྱུང་།	 ད་ཆའྱི ་ཆར་སངས་རྒྱས་
ལགས་ཀྱིས་གཙོ་འགན་ལེན་བཞྱིན་ཐོག་བྱྱིས་བཅོལ་ཁང་དུ།	
ལོ་གཅྱིག་མན་མ་འབྱར་བྱྱིས་པ་དགུ་དང་།	 ལོ་གྲངས་གཅྱིག་
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ནས་གསུམ་བར་བྱྱིས་པ་གྲངས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དགུ།	གསུམ་ནས་བཞྱི ་
བར་སྔནོ་འགྲོའྱི་འཛྱི ན་གྭྲ་དང་པརོ་གྲངས་བཅོ་ལྔ།	བཞྱི ་ནས་ལྔ་
བར་སྔནོ་འགྲོའྱི་འཛྱི ན་གྭྲ་གཉྱིས་པར་གྲངས་བཅྱུ།	ལྔ་ནས་དུྲག་
བར་སྔནོ་འགྲོའྱི་འཛྱི ན་གྭྲ་གསུམ་པར་གྲངས་གཉྱིས་བཅས་ཁོྱན་
བྱྱིས་པ་གྲངས་དུྲག་ཅྱུ ་རེ་ལྔ་ཡོད།	ལོ་གྲངས་དུྲག་ཡན་བྱྱིས་པ་
གྲངས་བཅྱུ ་དགུ་དང་།	 ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱྱིམ་གཏན་སླབོ་ཏུ་
བསོྐད་མྱི ་གཅྱིག་བཅས་ཁོྱན་བྱྱིས་པ་གྲངས་	 ༢༠	 བོད་ཁྱྱིམ་
ཁོངས་སླབོ་གྭྲར་གཏངོ་མུས་ཡྱི ན།	ད་ེཁོངས་ཕུྲ་གུ་གྲངས་བཅྱུ ་
དགུ་རྡ་ཤོད་དུ་བསོྐད་མྱི ་ཚོའྱི ་དོན་དུ་དམྱི གས་བསལ་སྤྱི ་སོྤད་
སྣུམ་འཁོར་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ཞོགས་པ་སླབོ་གྭྲར་བསྐལ་ནས་
ཕྱི ་དྲ་ོནརོ་གླྱིང་དུ་ཕྱིར་ལོག་བེྱད་པ་རེད།	 གཞྱི ་རྩའྱི་བྱྱིས་པའྱི་
གྲངས་འབོར་ནྱི་ལས་བེྱད་དང་།	 ལས་མྱི འྱི ་གྲངས་ཚད་ལ་
བརྟེན་ནས་འཕར་ཆག་འགྲོ་རྒྱྱུ འང་།	 རྒྱྱུ ན་གཏན་ཕུྲ་གུའྱི ་
གྲངས་འཕར་བ་ལས་ཆག་པ་ཡོང་རྒྱྱུ འྱི ་དུས་སྐབས་ཉུང་ཤས་
ཡྱི ན།	བྱྱིས་བཅོལ་ཁང་དུ་ད་སྐབས་མ་མ་བཅྱུ ་དང་།	དགེ་རྒན་
གསུམ་ཡོད།	 བྱྱིས་པའྱི་འཕྲདོ་བསནེ་ལ་ལེགས་ཚྱུལ་བསླབ་བྱ་
བླང་ས།ེ	ཞོགས་པ་ཆྱུ ་ཚོད་བཅྱུ ་གཅྱིག་པར་མེ་ཏགོ་གྱི ་ཇ་དང་།	
རླངས་བཙོས་གྲོ་ཟས་དང་ཤྱི ང་ཏོག་གྱི ་ལྡ་ེཁུ།	 ཕེད་ཡོལ་ཆྱུ ་
ཚོད་གསུམ་དང་ཕེད་ཀར་གོང་མཚྱུངས།	 བར་བར་ལ་ཤྱི ང་
ཐོག་ངང་ལག་སོགས་ཤྱི ང་འབྲས་འདྲ་མྱི ན་སོྤད་ཀྱི ་ཡོད།	 དེ་
དག་གྱི ་མཐུན་རེྐན་ལ་ད་སྐབས་བྱྱིས་པ་གྲངས་བཅྱུ ་དུྲག་ལ་
སྦྱིན་བདག་ཡོད་པས་ཁོང་ཚོའྱི ་ས་ནས་ཟླ་རེར་སྒརོ་སུམ་བརྒྱ་
ཡོད་མུས་ཀང་།	བྱྱིས་པ་གྲངས་	༤༩	ལ་སྦྱིན་བདག་མེད་པས་
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ཁོང་ཚོའྱི ་ས་ནས་གླ་ཡོན་གང་ཡང་བླང་མྱི ་དགོས་པ་ནོར་གླྱིང་
ནས་ནར་གཏོང་གྱི ས་ལོ་འཁོར་གཅྱི ག་ནང་བསྡོམས་སྒོར་	
༦༣༧༠༠༠་༠༠	འགྲོ་མུས་ནས་སྦྱིན་བདག་ཡོད་པའྱི་ཕ་མ་ཚོའྱི་
བསྡུ་འབབ་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་སྒརོ་	 ༥༧༦༠༠་༠༠	 འཐེན་
འཕྲསོ་སྒརོ་	 ༥༧༩༤༠༠་༠༠	 ནརོ་གླྱིང་ནས་གཏངོ་མུས།	 རྡ་
ཤོད་བོད་ཁྱྱིམ་དུ་ཉྱིན་སླ ོབ་ཀྱི ་ངོ་བོར་བསོྐད་མྱི ་ཚོའྱི ་ཆེད་སྤྱི ་
སོྤད་སྣུམ་འཁོར་གྱི ་ཁ་ལོ་པ་སོགས་ཀྱི ་འགྲོ་སོང་ཁོྱན་བསྡམོས་
ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་སྒརོ	 ༡༨༩༤༦༣་༠༠	 དེ་ཁོངས་ནས་ཕ་
མ་སོ་སོའྱི ་ས་ནས་འཁོར་གླའྱི ་དོད་ཟླ་རེར་སྒོར་བརྒྱ་དང་ལྔ་
བཅྱུ ་བསྡུ་མུས་ཐོག	དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྭྲར་འདྱི་གའྱི་སྤྱི ་སོྤད་རླངས་
འཁོར་ཆེད་གཏོང་ཞུས་པ་ཤེས་ལས་ནས་འདྱི ་གར་ཟླ་རེར་
སྒརོ་	༥༠༠༠་༠༠	གནང་མུས་བསྡམོས་སྒརོ་	༡༣༩༠༡༨་༠༠	
འཐེན་འཕྲོས།	 ད་ལྟའྱི ་སྐབས་འདྱིར་འཕར་སོང་ཧྱིན་སྒརོ་	
༥༠༤༤༨་༠༠	ནརོ་གླྱིང་ནས་ནར་གཏངོ་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།	འཛྱི ན་
གྭྲ་དང་པོ་ནས་གཉྱིས་པ་བར་བྱྱིས་པ་གྲངས་གཉྱིས་ཡོད་པར་
བྱྱིས་པ་རེར་བོད་ཁྱྱིམ་དུ་སླབོ་ཡོན་ཟླ་རེར་སྒརོ་	 ༥༥༠་༠༠	
བསྡམོས་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་སྒརོ་	༦༥༥༠་༠༠	དང་།	འཛྱི ན་
གྭྲ་གསུམ་པ་ནས་བཅྱུ ་པ་བར་བྱྱིས་པ་གྲངས་	༡༣	ལ་བྱྱིས་པ་
རེར་ཟླ་རེར་སྒརོ་	༦༠༠	ད་ེཁོངས་ནས་བྱྱིས་པ་གྲངས་བཞྱི ་ལ་
རྡ་སངེ་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་སླབོ་ཡོན་གནང་བ་ཕུད་ཁོྱན་ལོ་འཁོར་
གཅྱིག་ནང་སྒརོ་	 ༡༡༡༦༠༠་༠༠	 ཐམ་པ་བོད་ཁྱྱིམ་དུ་འབུལ་
མུས་དང་།	དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྭྲར་ནརོ་གླྱིང་ཁུངས་བྱྱིས་པ་གྲངས་
བཅྱུ ་འགྲོ་མུས་ནས་གཉྱིས་ལ་ཕུྲ་གུ་རེར་ཟླ་རེར་སྒརོ་	 ༩༠	
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དང་།	ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ལ་སྒརོ་	༢༡༦༠་༠༠	ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་སུ་འབུལ་མུས།	རྡ་ཤོད་ཉྱིན་སླབོ་ཏུ་འགྲོ་མཁན་བྱྱིས་པ་
ཚོ་སླབོ་གྭྲ་ནས་ནོར་གླྱིང་དུ་ཕྱིར་འཁོར་མཚམས་ཕེད་ཡོལ་ཆྱུ ་
ཚོད་ལྔ་དང་ཕེད་ཀ་བར་དམྱི གས་བསལ་འཛྱི ན་གྭྲ་ཚྱུགས་ཏེ་
སླབོ་ཁྱིད་དང་རང་སོྦང་།	 དེའྱི ་ཁར་དཀྲྱིས་མོག་དང་།	 ཤྱི ང་
ཐོག་ལྡ་ེཁུ།	ཇ་བཅས་བཏང་།	དབྱར་དགུན་གུང་གསེང་སྐབས་
ཉྱིན་ལྟར་འཛྱི ན་གྭྲ་རྟག་ཚྱུགས་ཀྱིས་ཇ་དང་།	 དཀྲྱིས་མོག་
འཆར་ཅན་དང་།	 ཁོང་ཚོའྱི ་ཆེད་དམྱི གས་བསལ་དགེ་རྒན་
གཉྱིས་བསྐ་ོའཛུགས་ཡོད་ཅྱིང་།	 འགྲོ་གྲོན་ཁོྱན་བསྡམོས་སྒརོ་	
༡༡༥༡༦༩་༠༠	 འགྲོ་མུས་ནས་ཕ་མ་སོ་སོའྱི ་ས་ནས་ཟླ་རེར་
སྒརོ་བརྒྱ་རེ་བསྡུ་འབུལ་བསྡམོས་	༢༥༧༩༠་༠༠	འཐེན་འཕྲསོ་
ལོ་འཁོར་རེར་	༨༩༣༧༩་༠༠	ནརོ་གླྱིང་ནས་ཁ་གསབ་གཏངོ་
མུས་ཡྱི ན།	

ཡ	 སྨན་ཁང་།

	 འདྱི་གར་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་གནས་བབ་མྱི ་ཆྱུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
སབས།	 དེ་ལ་བལྟསོ་པའྱི ་ཆ་རེྐན་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་འཛོམས་
དགོས་པ་ནྱི ་བོྱལ་གཡོལ་བྱ་ཐབས་མེད་པའྱི ་ངང་ཚྱུལ་ཞྱི ག་
རེད།	 འདུ་སྡདོ་བྱ་མྱི ་ལྟསོ་འཁོར་ཧ་ལམ་མྱི ་གྲངས་ལྔ་བརྒྱ་
ཡས་མས་ཡོད་སབས་ས་ཆྱུ ་མ་འཕྲོད་པ་དང་།	 དེ་མྱི ན་རེྐན་
གཞན་དག་གྱི ་དབང་གྱིས་གཟུགས་བབ་བདེ་མྱི ན་གྱི ་ནད་གཞྱི ་
ཆེ་ཆྱུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཙེས་པའང་ཡང་ཡང་ཡོང་མུས་ལ་
བརྟནེ།	ནད་གཞྱི ་དྲག་བཅོས་བྱ་རྒྱྱུ ་ཚབས་ཆེ་རྱིགས་རྡ་ས་སྨན་
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རྩྱིས་ཁང་དང་།	བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ལ་སྨན་པ་བསནེ་གཏུགས་
བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།	དསེ་ཀང་བཅོས་ཐབས་ཀྱི ་ཆ་རེྐན་ལྡངེ་མྱི ན་ཡོང་
སྐབས་ཅན་རྡྱི་སྒར་དང་།	 ལྡྱི་ལྱི ་སོ་སོར་སྨན་ཁང་གང་འོས་ལ་
ཆེད་གཏངོ་གྱིས་འདྱི་གའྱི་སྨན་གཡོག་མའམ།	ཡང་ན་རོགས་
ཟླ་གཞན་ཆེད་གཉརེ་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 འོན་ཀང་རྒྱྱུ ན་ལྡན་ནད་
རྱི གས་ཙག་ཙྱི ག་གམ།	 ཡང་ན་སྨན་ཁང་གང་ཞྱིག་ལ་ངེས་
བསོྐད་མྱི ་དགོས་པའྱི ་རྱི གས་ནོར་གླྱིང་རང་དུ་སྨན་ཁང་ཆྱུང་
ཆྱུང་ཞྱིག་འཛུགས་གཉརེ་བྱས་ཡོད།	 སྨན་ཁང་གྱི ་ཆ་རེྐན་ལ་
ཁང་པ་མད་ོསུྦག་གསུམ་དང་།	 སུྦག་མར་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་
བྱ་ས་དང་།	དའེྱི་མད་ོམར་སྨན་སོྤད་ཡུལ།	དའེྱི་མདརོ་ནད་པ་
སྒུག་སྡདོ་བྱ་ས་བཅས་ཡོད།	

ར	 བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོའྱི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༥	 ནས་བདུན་ཕྲག་
གཅྱིག་རྱི ང་ནོར་གླྱིང་དུ་གནམ་གཤྱི ས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྟེན་
ནས་གོ་ལར་ཕན་གནོད་ཅྱི ་འགྱུར་ཞེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི ་ཐོག་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མཁས་པའྱི་བགྲོ་གླངེ་འཚོགས།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོའྱི་
ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༠	ནས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་
པའྱི ་སྨན་པ་རྣམས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ནོར་གླྱིང་དུ་
འཚོགས།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོའྱི་ཟླ་	༡༢	པའྱི་ཚེས་	༡	ནས་
ཉྱིན་གསུམ་རྱི ང་བོད་ཀྱི ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐརོ་བགྲོ་གླེང་
ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པ་ོའཚོགས།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢	ལོའྱི་ཟླ་	
༡༡	ཚེས་	༢༦	ནས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་གངས་ལྗངོས་རྱིས་མེད་
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ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པ་ལྷན་འཚོགས་གནང་།	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༦	ལོའྱི་ཟླ་	༧	ནང་གངས་ལྗངོས་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་རྱིས་མེད་
ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དགུ་པ་ལྷན་འཚོགས་གནང་།

ལ	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོཊ་འབྲས་སུྤངས་མཆོད་རྟནེ་གྱི ་དསུ་དབང་ཆེན་མོ།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	 ལོའྱི་དུས་དབང་གྱི ་སྦྱིན་བདག་གཙོ་བ་ོའཇར་
པན་བུྷ་ཤོ་ཀའྱི ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལོ་མང་རྱི ང་ནོར་གླྱིང་ངེས་
སནོ་པ་མཆོག་བརྒྱྱུ ད་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་དཔལ་དུས་ཀྱི ་འཁོར་
ལོའྱི ་དབང་ཆེན་སྩལ་གནང་ཡོང་བའྱི་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཀའ་
བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་རེས།	 ཆོས་ཚོགས་ཀྱི ་ངོས་ནས་གོ་སྒྱིག་
ནརོ་གླྱིང་ནས་དགོས་པའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུས་འབྲལེ།	ལས་གཞྱི ་ཆེན་
པོ་འདྱི་གལ་ཆེན་དུ་བཟུང་ནས་འགན་ལེན་བཀོད་སྒྱིག་བྱས།	
གོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་འཆར་རྱི མ་པ་
བསྒྱིགས་ཏེ།	 དུས་དབང་གནང་ཡུལ་ས་གནས་དཔྱད་ཞྱིབ་
གཏན་འཁེལ་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དེ ་དོན ་ སྙན་སེང་
དགོངས་འཁོལ།	ལྷག་པར་དསུ་དབང་རྱིང་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་
སྐུ་ཕྱྭ ་སུང་སོྐབ།	 ཆོས་ཞུ་བའྱི་མཐུན་རེྐན་གློག་དང་ཆྱུ།	 སྡདོ་
གུར།	 བཟའ་བཅའ།	 སྨན་བཅོས།	 གསང་སོྤད་ཁུས་ཁང་།	
བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་གྱི ་གྲངས་ཚད་སོགས་འཆར་གཞྱི ་ས་ཁ་
དང་བཅས་པ་གསལ་པོ་བཟོས་ཏེ།	 དེ་དོན་རོགས་རམ་དམ་
དོན་དགོས་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་རྱིམ་ཞུས་ལ་བརྟནེ།	
རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པསོ་དུས་དབང་
གནང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་ཁོལ་དང་།	 དུས་དབང་བདེ་འཇགས་
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དང་དཀའ་ཚེགས་མེད་པའྱི ་ངང་འདུ་ཚོགས་ཐུབ་ཆེད།	 ས་
གནས་ཀྱི ་ལམ་ཁ་ཡར་རྒྱས་དང་གཙང་སྦྲ།	 ཚད་མཐོའྱི་སྔནོ་
རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་བརྒྱྱུ ད་འོག་རྱིམ་སྡ་ེཁག་ལ་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི ་
མཐུན་རེྐན་སྦར་ཕོགས་བཅས་དམ་དོན་བཀོད་མངགས་དང་
འབྲལེ།	དམྱི གས་བསལ་གོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཚྱུང་གྱིས་འགན་ལེན་
འོག་ལས་མྱི ་ཡོངས་ནས་འབད་བརོྩན་ཅྱི ་ཆེར་གནང་བར་
བརྟནེ་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི ་ལྟར་ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་།	ཆོས་ཞུ་
པའྱི ་འཚོ་བ་དང་གསུང་ཆོས་ར་བའྱི ་མཐུན་རེྐན་དང་བཀོད་
སྒྱིག་གང་ཐད་ནས་ཆོས་ཞུ་པ་ཡོངས་ཀྱི ་འདོད་བླ ོ་ཡོངས་སུ་
ཚྱི མས་པས།	 གོ་སྒྱིག་ཞུ་ཕོགས་ལ་ཆོས་ཞུ་པ་ཕལ་ཆེ་བས་ཡྱི ་
རངས་བསྔགས་བརོད་དང་།	 ལྷག་དོན་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་
ཚོགས་དབུས་སུ་དུས་དབང་ཞུ་སྒ་ོལེགས་གུྲབ་བྱྱུང་བར་དགེས་
མཉསེ་ཀྱིས་བསྔགས་བརོད་བཀའ་སླབོ་ལན་གསུམ་དུ་བསྩལ།	
གཞན་དུས་དབང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་དབུ་གུར་ནྱི ་ནོར་གླྱིང་
བཟོ་རྩལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟླ་ངོ་མང་པརོ་འབད་བསེྐད་ཞུས་པའྱི་
གུྲབ་དོན་དུ།	 དབུ་གུར་དེར་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མྱི ན་གྱི ་གསར་
འགོད་པ་དང་གནད་དོན་དབེྱ་ཞྱིབ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཚད་མཐོའྱི་
གདེངས་འཇོག་བརྒྱྱུ ད།	 རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་ཁོྱན་དུ་བོད་མྱི འྱི ་བཟོ་རྩལ་
གྱི ་ཁྱད་རྣམ་དང་རྣམ་དཔོྱད་ཐད་གཟེངས་སུ་མངོན་པའྱི་ཟྱིན་
ཐོ་གསར་བ་ཞྱིག་བཀོད་ཐུབ་ཡོད།	 ད་ེལོའྱི་དུས་དབང་གཞྱིས་
ལུས་མྱི ་མང་གྱི ་ཚབ་མཚོན་བོད་ནས་རང་རྱི གས་ཆོས་ཞུ་བ་
སངོ་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་ལྷག་ཕབེས་འཛོམས་བྱྱུང་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེནྱི་
བོད་ཀྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐོག་བོད་ནས་ཆོས་ཞུར་ཕེབས་པའྱི ་གྲངས་
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འབརོ་མང་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཟབ་གསལ་
བཀའ་སླབོ་དང་།	བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་དབུས་བཀའ་ཟུར་རྣམ་པའྱི་
ལམ་སནོ་གསུང་བཤད།	དུས་དབང་གོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆྱུང་གྱིས་
གཉརེ་བའྱི་	 ༼རྣམ་བཅྱུ ་དབང་ལྡན་༽	 ཉྱིན་རེའྱི་གསར་ཤོག་
སོགས་བརྒྱྱུ ད།	 ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་དབུ་མའྱི ་
ལམ་གྱི ་སྱིད་ཇུས་དང་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་གྱི ་ཁ་ཕོགས་
དམྱི གས་སྒ།ོ	 ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའྱི ་མཛད་བྱྱུས་ཇྱི ་ཡྱི ན་
མཁེྱན་རྟགོས་བྱྱུང་ཡོད་པ་ད་ེནྱི།	བདོ་གཞྱིས་བེྱས་བར་ཡོངས་
ཁྱབ་ཀྱི ་མཛའ་འབྲེལ་དང་ཡྱི ད་ཆེས་རྒྱྱུ ན་གནས་གོང་འཕེལ་
འགྲོ་བའྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

	 	 དེ་སྐབས་ཨ་རྱི ་དང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་སོགས་
ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་ཅྱུ ་དནོ་གཅྱིག་དང་།	བདོ་ཕྱི ་ནང་གཉྱིས་
ཀྱི ་གཙོས་ཁོྱན་ཆོས་ཞུ་བ་འབུམ་གཉྱིས་འདུ་འཛོམས་བྱྱུང་བ་
མ་ཟད།	 ཕྱིའྱི ་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་ཅྱུ ་ལྷག་ནས་གསར་འགོད་པ་
ཉྱིས་བརྒྱ་བཞྱི ་བཅྱུ ་ཆེད་བཅར་གྱིས་བདོ་ཀྱི ་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚྱུལ་
དང་།	 ལྷག་པར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་རྒྱྱུ ས་ལོན་བེྱད་པའྱི་
གོ་སྐབས་ཀང་བྱྱུང་ཡོད།	 དུས་དབང་གྱི ་མཐའ་མའྱི་ཉྱིན་དུས་
དབང་གོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་ནརོ་གླྱིང་ངེས་སནོ་པ་
བཀའ་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་
སྤན་སྔར་ཆོས་ཞུ་བ་ཉྱིས་འབུམ་གྱི ་དབུས་སུ་དུས་དབང་གོ་
སྒྱིག་གྱི ་བྱྱུང་རྱི མ་དང་།	 བེྱད་སྒ་ོསྤལེ་སངས་དང་བྱྱུང་སོང་
རྩྱིས་ཕྲ་སོགས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་སྙན་སོྒན་ཞུས།
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ཤ	 དབེ་སེྐལ་དང་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས།	

	 ནོར་གླྱིང་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཡྱི ད་
ཆེས་དགེ་རྩའྱི ་མཚན་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་
དེབ་སེྐལ་བྱས་ཤྱི ང་།	 བོད་མྱི འྱི ་ལེགས་བྱང་སྒྱུ ་རྩལ་གྱི ་
དམྱི གས་དོན་གཙོ་གཉེར་བེྱད་པའྱི ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི ་སྡ ེ་ཚན་
གལ་གནད་ཅན་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 ཚོགས་སྡ་ེའདྱིའྱི ་ཁྱིམས་ནུས་ཀྱི ་
དབང་ལུང་ཁྱབ་སྒྱུ ར་བེྱད་པའྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་
ཚོགས་གཙོྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་།	
ཚོགས་མྱི ར་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱི ན་པོ་
ཆེ་མཆོག	རྡ་ས་དཔ་ེམཛོད་འགན་འཛྱི ན་རྒྱ་མཚོ་ཚེ་རྱིང་།	ད་ེ
མྱི ན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་དང་།	 དུྲང་ཆེ།	 ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ།	
འཇྱིག་རྟནེ་མྱི ་སྡའེྱི ་འགན་ཁུར་ཚོགས་པའྱི་དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ར་
ཇྱི ་བ་མེ་ལོ་ཏ་ར།	 བཀའ་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།	 ཀེམ་ཡེ་
ཤེས་སམ་པདྨ་སོྒལ་དཀར་ལགས་བཅས་ལ་གཏན་འཁེལ་ཞུས།	
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ལོར་ྋགོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་འགན་
འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་བསྐངས།	 སྤྱི ་ཁྱབ་དབང་
འཛྱི ན་གྱི ་ཁྱིམས་ནུས་ཡོངས་རོགས་མངའ་བའྱི ་ྋགོང་ས་
མཆོག་གྱིས་ལྟ་ེགནས་འདྱིའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་གྱི ་གཙོས་ལས་དནོ་ཆ་
ཚང་སྤྱི ་འདོམས་གཙོ་གཉརེ་བེྱད་པོར་ངེས་སནོ་པ་བཀའ་བླནོ་
ཁྱི་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་།	སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་
ཀེམ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གཉྱིས་ཐད་བསྐ་ོབསྐངས་ཡོད།	 ྋགོང་ས་
མཆོག་གྱི ་མཛད་གསེང་སབས་བསུན་མགོན་པོ་གང་ཉྱིད་དབུ་
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བཞུགས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་བསྐངས་མུས་
དང་།	 དེ་བཞྱིན་ལོ་འཁོར་བསར་ཆགས་ཀྱི ་བྱྱུང་སོང་རྩྱིས་ཁ་
ཁག་ལ་རང་གཞུང་སྤྱི ་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་བཞྱི ་
ལྷག་རྱི ང་ལས་བེྱད་གསུམ་ནས་བཞྱི ་བར་ཆེད་མངགས་འདྱི་
གའྱི་གཏོང་ཡོང་དང་འབྲལེ་བའྱི་དོན་གནད་རེ་རེ་བཞྱིན་རྩྱིས་
ཞྱི བ་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་དང་གནང་མུས་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་
གཞུང་ནས་ཀང་ལོ་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་མུས་ཡྱི ན་ཞྱིང་།	 ལོ་
རེའྱི ་ལས་སྡམོ་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི ་སྙན་ཐོ་ཡང་སྤྱི ་ལྷན་
སོགས་ཁུངས་སོ་སོར་འབུལ་གྱི ་ཡོད།	

ས	 ནརོ་གླྱིང་གྱི ་མྱི ་སྡ།ེ	

	 ནརོ་གླྱིང་དུ་ཐོག་མར་ལས་འགོ་འཛུགས་སྐབས།	ལྷ་བྲྱིས་དགེ་
ཆེ་བསན་པ་ཆོས་འཕལེ་བདོ་དུ་ཡོད་སྐབས་ཀྱི ་གཞོན་སེྐས་དགེ་
ཕུྲག་འགའ་ཤས་ལས་སྣརེ་ཞུགས་ཡོད།	ལོ་འགའ་ཤས་ནས་མྱི ་
གྲངས་འཕེལ་ཆ་ཆེན་པོ་བྱྱུང་།	 དེའྱི ་ནང་འགའ་ཤས་བཙན་
བོྱལ་དུ་སྔནོ་ནས་འབོྱར་བ་དང་།	 འགའ་ཤས་རྒྱ་གར་དུ་སེྐས་
འཚར་བྱྱུང་བ།	 ལྷག་པར་བོད་ནས་འབོྱར་བའྱི ་རང་རྱི གས་
མང་བ་ོཡོད།	ཁོང་ཚོའྱི་རྩ་ཁུངས་ནྱི་དབུས་གཙང་།	མད་ོསདོ་
སྨད་བཅས་བདོ་ཆོལ་གསུམ་ཁོྱན་ཡོངས་ནས་ཡྱི ན།	 ནརོ་གླྱིང་
ནས་རྱིམ་པས་གྲངས་འབོར་གང་འཚམ་ལ་ལས་ཀ་སྤད་དེ་གླ་
འབབ་དང་།	སྡདོ་ཁང་།	འཕྲདོ་བསནེ་ལྟ་སོྐང་སོགས་འཚོ་བའྱི་
མདུན་ལམ་དོན་འཁོྱངས་བྱྱུ ང་བར་བརྟེན་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕུྲག་
སོགས་ཁྱྱིམ་གཞྱིས་མང་པོ་ཆགས་ཏེ།	 སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་རྣམ་པ་
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གོང་མཐོར་འཕལེ།	ནརོ་གླྱིང་གྱི ་ལས་དནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་ཀྱི ་རྱིག་
གཞུང་གཅེས་སོྐང་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ཀང་།	 ཚོགས་སྡེའྱི ་ཁུངས་
གཏོགས་ལས་བེྱད་དང་ལས་མྱི །	 དེ་དག་གྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་བཅས་
ལ་ངལ་འཕྲད་མྱི ་ཡོང་བ་དགའ་སྐྱིད་ངང་གནས་སྡོད་ཐུབ་
ཐབས་དང་།	ད་ེདག་ནས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོས་མ་འོངས་བདོ་ཀྱི ་
རྱི ན་ཐང་མཐོང་ནས་ཞབས་འདེགས་འགུྲབ་ཐུབ་ཐབས་དང་།	
མདོར་ན་འདྱི ་ནས་རྐང་འགན་ཁེྱར་རྒྱྱུ ་གཞན་ཞྱི ག་ལ་སྤྱི ་
ཚོགས་ཀྱི ་ཞབས་འགྱུར་རམ།	 ཕན་བདེ་བསུྒབ་པར་འགན་
ཁུར་གྱིས་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་མྱི ་ཆྱུང་བ་ཞྱིག་འབྱྱུང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།	

ཧ	 ནརོ་གླྱིང་སོྤ་སྐྱིད།

	 འདྱི་གའྱི ་ལས་བེྱད་དང་།	 ལས་མྱི ་ཚང་མས་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསེྐད་ཀྱིས་རྒྱྱུ ན་ད་ུལས་རོྩལ་བྱ་རྒྱྱུ ར་ཧུར་འབུངས་བེྱད་
ཀྱི ་ཡོད་པ་དང་།	 ཡང་ཚང་མ་མཉམ་འདུས་ཀྱི ་ངང་ཕན་ཚྱུན་
སོྤ་སེམས་འཁོལ་བའྱི ་འདུན་པ་འཕེལ་ན།	 གཅྱིག་མཐུན་གྱི ་
སེམས་ཁུར་ཉམས་མེད་འཕེལ་བའྱི ་ཆ་རེྐན་དུ་འགྲོ་བ་བཅས་
ལས་ལོ་རེ་བསར་ཆགས་ཕྱི ་ཟླ་ལྔ་པ་ཡས་མས་ལ་ཉྱིན་གཉྱིས་
རྱི ང་སོྤ་སྐྱིད་གླྱིང་ག་གཏོང་གྱི ་ཡོད།	 རྩ་བའྱི ་སོྤ་སྐྱིད་ཀྱི ་དུས་
གསེང་ནོར་གླྱིང་དབུ་འབེྱད་ཀྱི ་དུས་དྲན་སབས་བསུན་བྱས་ན་
འོས་འཚམ་ཆེའང་།	དབུ་འབེྱད་ཀྱི ་དསུ་ཚེས་ཕྱི ་ཟླ་བཅྱུ་གཅྱིག་
པའྱི་ནང་ཡྱི ན་པས།	 ད་ེལ་སབས་བསུན་བྱས་ན་གནམ་གཤྱིས་
ཅྱུང་འཚམ་མྱི ན་གྱི ་རེྐན་གྱིས་གོང་གསལ་དུས་ཚེས་ལ་སབས་
འགྲྱིག་བྱས།	 སྤྱིར་བཏང་རྡ་ས་ཁུལ་སོྤ་སྐྱིད་གཏོང་སོལ་ཕལ་
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ཆེར་སྤྱི ་མཚྱུངས་ཞྱིག་འདུག་ཀང་།	ནརོ་གླྱིང་གྱི ་སོྤ་སྐྱིད་ལམ་
ལུགས་ནྱི་སྣང་ཚྱུལ་མྱི ་མཛེས་པའྱི ་རྒྱན་རེྩད་ཆེ་རྱི གས་རྣམས་
དམ་དྲག་བྱས་ནས།	 གཙོ་བོ་གཞས་དང་ཞབས་བྲ།ོ	 ཚང་མ་
མཉམ་འདུས་ཀྱི ་ཁ་མཚར་དགོད་བྲོའྱི ་རེྩད་མོ་འདྲ་མྱི ན་དང་།	
ལྷག་པར་བོད་སྐད་གཙང་མ་བཤད་པར་འགྲན་བསྡུར་དང་།	
བོད་ཆས་གོན་ལུགས་འགྲན་བསྡུར་སོགས་བོད་ཀྱི ་ཡུལ་སོལ་
རྱི ག་གནས་གང་མང་ཞྱི ག་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་དང་དར་སྤེལ་ལ་
དམྱི གས་ནས་རེྩ་སོལ་བཏདོ་ཡོད།	སྡ་ེཚན་ཁག་སོ་སོའྱི་རེྩད་སྣ་
དང་།	བྲ་ོགཞས།	གུླ་དབྱངས་སོགས་འགྲན་བསྡུར་བེྱད་ཅྱིང་།	
ཨང་གྲངས་གསུམ་པ་བར་བྱ་དགའ་ལེགས་སེྐས་ཐོབ་སོྤད་བེྱད་
པ་མ་ཟད།	 ནརོ་གླྱིང་གྱི ་ལག་རེྩད་དང་།	 རྐང་རེྩད་སྤ་ོལོའྱི་སྡ་ེ
ཚན་ནང་ཁུལ་འགྲན་བསྡུར་གྱི ་བྱ་དགའ་ཡང་དེ་ཉྱིན་སོྤད་ཀྱི ་
ཡོད།	 རེྩད་མོ་བ་རྣམས་ཕྱི ་ཕོགས་ཀྱི ་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་
རྒྱྱུ ར་སོྤ་སྣང་གྱིས་དྲངས་པའྱི་སེམས་ཁུར་ཆེན་པ་ོབེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	
དརེ་ལྟར་ལོ་ལྟར་རྡ་ས་སོགས་སུ་ལག་རེྩད་དང་།	རྐང་རེྩད་སྤ་ོ
ལོའྱི ་འགྲན་བསྡུར་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་
དང་།	ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི ་གླྱིང་གའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཉྱིན་དང་པ་ོནརོ་གླྱིང་
གཞུང་དང་།	 ཉྱིན་གཉྱིས་པར་བསྡུ་ཆ་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་ཀང་།	 ཕྱི ་
ལོ་	༢༠༠༦	ནས་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀར་ནརོ་གླྱིང་སྤྱི ་གཞུང་ནས་ནར་
གཏངོ་བེྱད་མུས་ཡྱི ན།

༦།		 སྙྱིང་སབོས་གླྱིང་དབང་སོྐན་སོྦང་བརྡར་ཁྱྱིམ་ཚང་།

	 ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྙྱིང་སབོས་གླྱིང་ཞེས་པའྱི་
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མཚན་བྱང་ངོ་མཚར་ཅན་བྱྱིན་རླབས་བཀའ་དྲྱིན་གསོལ་བསྩལ་གནང་
བའྱི་བདོ་ཕུྲག་དབང་སོྐན་ལག་ཤེས་སོྦང་བརྡར་ཁྱྱིམ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ངག་དབང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས་འགན་འཁུར་འབད་
བརོྩན་ལུྷར་ལེན་ཐོག་གསར་བསུྐན་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩།༣།༢༧	 ཉྱིན་
རྟནེ་འབྱྱུང་མཛད་སྒའོྱི ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་དབུ་འབེྱད་བཀའ་
དྲྱིན་བསྐངས་པ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢།༥།༡༠	ཉྱིན་སུྒབ་བརྒྱྱུ ད་བསན་
པའྱི ་གཙྱུག་རྒྱན་ྋདཔལ་ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅྱུ ་བདུན་པ་ཨོ་
རྒྱན་འགྲོ་འདུལ་འཕྲྱིན་ལས་རྡ་ོརེ་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་གྱིས་འཛུགས་
སུྐན་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་རྨང་རྡ་ོབཙྱུགས་ཤྱིང་རབ་གནས་བྱྱིན་རླབས་
བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤།༥།༡༢	ཉྱིན་ལས་འཆར་རྒྱས་བསུྐན་གཉྱིས་པ་
ལེགས་པར་གུྲབ་པའྱི་རྟནེ་འབྱྱུང་མཛད་སྒའོྱི ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བ་ོཕྱིན་ལེན་	
Finland	གཞུང་ཚབ་དུྲང་ཆེ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་ན་ེ	Dr. Ahonen	མཆོག་དང་།	
བོད་གཞུང་བཀའ་བླནོ་ཁྱི ་བ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱི ན་པོ་ཆེ།	 དེ་
བཞྱི ན་བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་མཆོག་
བཅས་ཕབེས་ནས་བཀའ་སླབོ་གནང་།	མཛད་སྒརོ་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་གྱི ་
སྐུ་ཚབ་དང་།	 ཚོགས་གཙོ་སེྦྲལ་པོས་གཙོས་སྤྱི ་འཐུས་རྣམ་པ།	 བོད་
གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི ་ལས་བེྱད་མཐོ་དམན་མང་པོ།	 རྒྱ་གར་བ་
གནད་ཡོད་མང་བོ་བཅས་མྱི ་མང་གྲངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཕེབས་
གནང་གྱིས་ཚང་མས་བཀའ་སློབ་གཙོ་པོར་དབང་བོ་སོྐན་ཅན་ལ་ལྟ་
སོྐང་བེྱད་ཐུབ་པའྱི་བཅོས་མྱི ན་གྱི ་བླ་ོསབོས་ལ་ཡྱི ་རངས་བསྔགས་བརོད་
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གནང་བ་སོགས་ཡྱི ད་འགུལ་ཐེབས་པའྱི་ངང་མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གུྲབ།

ཀ	 ཚོགས་པ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཛུཊ་དགོས་པའྱི་ཐོག་མའྱི་འདུན་པ།

	 ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་རླབས་ཆེ་བའྱི ་དབུ་
འཁྱིད་དང་།	 གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་པ་ཆེན་པའོྱི ་བཀའ་
དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་བཙན་བོྱལ་སྤྱི ་ཚོགས་འདྱི་བཙན་བོྱལ་བ་གཞན་
དང་མྱི ་འདྲ་བའྱི ་ཚགས་ཚྱུད་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱྱུ ང་
ཡོད་པ་ནྱི་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད།	ད་ེལྟ་བུའྱི་མཛད་བཟང་
ལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཆྱུ ་ཐྱིགས་ལྟ་བུ་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་ཤྱིག་ཐུབ་
ན་ཅྱི ་མ་རུང་སྙམ་པ་དང་།	ལྷག་པར་དུ་དལ་འབོྱར་གྱི ་མྱི ་ལུས་
ཞྱིག་ཐོབ་པ་མ་ཟད།	 དགེ་སྡྱིག་སྤང་བླངས།	 གཞན་ཕན་བྱང་
སེམས་ཀྱི ་བཀའ་སློབ་ཆྱུ ་རྒྱྱུ ན་ལྟར་ཐོབ་ཀྱི ་ཡོད་པར་བརྟེན།	
བཀའ་དྲྱིན་བསམ་ཤེས་བྱས་ཏེ་རང་རེའྱི ་དམངས་ཁོད་རྱི ག་
འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་དང་།	ཤེས་དམན་པ།	རྩ་གྲྱིབ་དང་།	གྲྱིབ་སོྐན།	
ཞ་བོ།	 ལོང་བ།	 འོན་པ།	 ལྐུགས་པ་ལ་སོགས་དབང་པོ་སོྐན་
ཅན་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སོྐང་འགན་ཁུར་བྱ་རྒྱྱུ འྱི་ཆེད་
སོྦང་བརྡར་ཁང་འདྱི་གསར་འཛུགས་བྱས།	 ཐོག་མར་སོྦང་
བརྡར་ཁང་འདྱི་གསར་འཛུཊ་བྱས་དུས་ཕུྲ་གུ་གྲངས་	༧	དང་།	
ལས་བེྱད་	༤	བཅས་དང་།	ས་ཆའྱི་རྒྱ་ཁོྱན་ཀ་ནལ་	༢	ཐོག་
འཕྲལ་སེལ་ལྕགས་ཐོག་ཅན་སོགས་ཡོད།	 ད་ཆ་ཕུྲ་གུ་གྲངས་	
༥༠	དང་།	གཏན་འཇགས་ལས་བེྱད་	༡༢	འཕྲལ་སེལ་	༢	ས་
ཆའྱི་རྒྱ་ཁོྱན་ཀ་ནལ་	 ༢༠	 ཐོག་ཉལ་ཁང་དང་།	 ཐབ་ཚང་།	
གསོལ་ཚྱི གས་ཁང་།	འཛྱི ན་ཁང་།	ཡྱི ག་ཚང་།	 ཚོགས་ཁང་།	
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སྨན་སོྤད་ཁང་།	ལས་ཤག་དང་བཅས་པ་ལེགས་གུྲབ་བྱྱུང་ཡོད།	

ཁ	 དམྱི གས་ཡུལ།

༡།	 དབང་པོ་སོྐན་ཅན་ཡྱི ན་པའྱི་ཕུྲ་གུ་རྣམས་སུང་བྱ་དང་
བདག་སོྤད་ཀྱི ་ཁོར་ཡུག་ནས་འཚར་ལོངས་བྱ་རྒྱྱུ །

༢།	 དབང་པོ་སོྐན་ཅན་ཡྱི ན་པའྱི་ཕུྲ་གུ་རྣམས་ལ་རང་ནསུ་
སོྦང་བརྡར་སྤད་དེ་སེམས་ཤུགས་སྤར་ཏེ་རང་ཁ་རང་
གསོ་བེྱད་ཐུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱྱུ །

༣།	 དབང་པོ་སོྐན་ཅན་ཡྱི ན་པའྱི ་ཕུྲ་གུ་རྣམས་ཀྱི ་སེམས་
ཁམས་དང་གཟུགས་བཅོས་ཀྱི ་བག་ཕེབས་བདེ་རྩ་
བསུྐན་རྒྱྱུ །

༤།	 ལས་ཀ་དང་ཡོང་ཁུངས་ཀྱི ་གོ་སྐབས་བསུྐན་རྒྱྱུ །

༥།	 ལག་ཤེས་བཟ་ོཚོང་བྱས་ཏ་ེའབྱྱུང་འགྱུར་ཡོང་སྒ་ོབསུྐན་
པ་དང་།	འཚོ་བའྱི་ཕོགས་ལ་སེམས་ཤུགས་སྤར་རྒྱྱུ །

༦།	 སོྦང་བརྡར་སྤད་པའྱི་ཕུྲ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་མའྱི་དཔལ་
འབོྱར་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སོགས་ཡྱི ན།

ག	 བེྱད་སྒ་ོཁག		

༡།		 སོྦང་བརྡར།

	 སོྦང་བརྡར་གཙོ་བ་ོདབང་པའོྱི་ནསུ་པ་དང་འདདོ་པ་ལ་
བསུན་ཏེ་ལུས་སམ།	ཤེས་པ་ལེགས་གྲས་རྣམས་ལ་སྤྱི ་
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ཚོགས་ཀྱི ་ནང་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ར་དམྱི གས་ཏེ་
རྱི ་མོ་འདྲ་མྱི ན་དང་།	རང་བཙན་ལག་འདགོས།	ལྷས་
མ་སླ་རྒྱྱུ །	 འཚེམ་བཟོ་དང་།	 ཤྱི ང་བཟོ་ཆྱུང་རྱི གས།	
སྤསོ་བཟོ།	 ཁོར་ཡུག་སུང་སོྐབ་ཆེད་ཤོག་སྙྱིགས་ནས་
ཤོག་བུ་བསྐར་བཟོ་བྱས་ཏེ་ཤྱི ས་ཤོག	 བཟོ་རྒྱྱུ ་དང་།	
ནུས་པ་ཆྱུང་བ་རྣམས་ལ་སོ་སོའྱི ་ལུས་དང་།	 གོས།	
སྡདོ་ཁང་།	 ཁོར་ཡུག་གཙང་ཉར་བེྱད་རྒྱྱུ །	 མེ་ཏོག་
དང་ཚལ་ཞྱིང་འདེབས་ལས་སོགས་ཀྱི ་གོམས་གཤྱིས་
འཇགས་ཐབས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།

༢།		 ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་ཞལ་འདབེས།

	 རང་རེའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
བཟང་སོྤད་འཇགས་ཐབས་སུ་སྔ་དགོང་ཞལ་འདོན་
དང་།	བླ་མ་སོགས་ཀྱི ་མཇལ་ཁར་འཁྱིད་རྒྱྱུ །	བདོ་སྤྱི ་
སྨན་བསོད་ནམས་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཕཱ།	 དེ་
མྱི ན་འཛམ་གླྱིང་ས་ཁུལ་གཞན་ནང་འབྱྱུང་བའྱི ་རེྐན་
དང་།	 ལྷག་པར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གདུག་
རྩྱུ བ་འོག་གནས་པའྱི ་བོད་རྱི གས་སུྤན་ཟླ་རྣམས་ཀྱི ་
ཆེད།	 གོམ་བགྲོད་དང་རམ་སནོ་ཁོམ་སྐརོ་ལ་སོགས་
ལ་མཉམ་ཞུགས་མྱི ་ཐུབ་པ་ཟུར་བལྟས་ལེབ་མཐོང་
ཡྱི ན་པས།	 ཟས་བཅད་དང་དགེ་སོྦར་ཞལ་འདོན་
སོགས་བདོ་གཞུང་གྱི ་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་ཞབས་འདགེས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།
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༣།		 སྱིད་དནོ་ནམ་བདོ་ཀྱི ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས།

•	 བདོ་གཞུང་དང་སྤྱི ་ལྷན་གྱིས་མཛད་རྱིམ་དང་།	ཕྱི ་རྒྱལ་
དང་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་
ཡྱི ན་པའྱི་ཡུལ་སྐརོ་སོྤ་འཆམ་སྡ་ེཚན་དང་།	 བོད་དོན་
རྒྱབ་སོྐར་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་འཆར་གཞྱི ་བཟོས་ཏེ།	
དཔནོ་རྱིགས་དང་སླབོ་ཕུྲག	མཁས་དབང་།	ཚོང་དང་
སྤྱི ་ཚོགས་སྡ་ེཚན།	 མང་ཚོགས་དང་འགྲོ་བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་
ཐང་དནོ་གཉརེ་བ་ལ་སོགས་ལོ་ལྟར་ཕབེས་ཀྱི ་ཡོད་པར་
སྣེ་ལེན་དང་།	 བོད་རྒྱའྱི ་གནས་སངས་ཐོག་གསལ་
བཤད་དང་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།

•	 	 སྐབས་དང་དུས་བསུན་གྱི ་རང་གཞུང་བཀའ་
བློན་དང་སྤྱི ་འཐུས་སོགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གསུང་
བཤད་གོ་སྒྱིག་ཞུས་ནས་ལས་བེྱད་དང་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་ཐབས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

•	 རང་རེའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་ལའང་བུད་མེད་གཞོན་ནུ་
སོགས་ཚོགས་སྒརེ་སུ་རུང་ནས་སྤྱི ་དནོ་ལ་རེ་སྐུལ་ནམ་
བྱྱུང་ལ་རྒྱབ་སོྐར་གང་ཐུབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	དཔརེ་ན།	
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་་ཚོགས་པ་ལྔས་གོམ་བགྲོད་ཕབེས་
མྱི ་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༤།༤	ནས་	
༢༠	 བར་ཚོགས་ཁང་དང་ཡྱི ག་ཚང་སངེ་འོག་གཉྱིས་
ཀ་དང་།	 གསོལ་ཐབ་དང་ཕེབས་འཁོར་འཇོག་སའྱི་
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ཐང་དང་དེ་མྱི ན་གང་དགོས་ཀྱི ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་
མ་ཟད།	 ཕེབས་ཐོན་སྐབས་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་།	
གོམ་བགྲོད་པ་དག་གནས་ཡུལ་སུང་བྱ་བས་བཀག་
ཉར་བེྱད་སྐབས་སྣུམ་འཁོར་འཇོག་སའྱི་སྐུ་ངལ་འཕྲད་
པར་འདྱི་གར་བཞག་ཆོག་པའྱི་དཀའ་སེལ་ཞུས་ཡོད།	

༤།		 འཕྲདོ་བསནེ་སྐརོ།

	 སླབོ་གྭྲ་དང་སྒྱིག་འཛུགས་ཕལ་ཆེ་བས་ལག་ལེན་ཐུབ་
པའྱི་ཟས་སྣ་ེཡྱི ན་ཡང་།	 ཤ་སྒངོ་ལས།	 སྔ་ོཚལ་དང་
ཤྱི ང་ཏགོ་གལ་ཆེར་བརྩྱིས་པ་དང་།	ཞག་ཚྱི ལ་ཉུང་ལ་
གྲོ་ཞྱིབ་འབྲས་འབུྲ།	ཕེ་མ་ཀ་ར་སོགས་མྱིག་ལ་མཛེས་
པ་ལས་བཅྱུད་ལྡན་གང་ཡྱི ན་ཉོ་བ་མ་ཟད།	 སྒྱིག་
འཛུགས་ཕལ་ཆེར་མེད་པས་ཆྱུ ་ཚོད་ལྔ་པའྱི་རེས་འོ་མ་
དང་ཤྱི ང་ཏགོ་ཉྱིན་ལྟར་རེས་མོས་ཀྱིས་ཕུལ་གྱི ་ཡོད།	

༥།		 གཞས་དང་ཞབས་བྲ་ོལུས་རྩལ་སོྦང་བརྡར།

	 གཞས་དང་རེྩད་རྱི གས་ནྱི།	 རྣ་བས་གོ་མྱི ན་དང་།	
རྱིག་ཤེས་བཀྲ་དམན།	རྐང་འགྲོ་ཐུབ་མྱི ན་གང་ལའང་
ཁྱད་པར་མེད་པར་ཚང་མས་དགའ་བོ་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད་
པར་བརྟནེ།	དགའ་སནོ་དསུ་ཆེན་ཁག་ལ་ཁེར་རྐང་མ་
ཡྱི ན་པར་རྒྱྱུ ན་དུ་རོལ་དབྱངས་དང་།	 འཁབ་རྒྱྱུ འྱི་གོ་
སྐབས།	 རེྩད་རྱི གས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མུས་རེད།	 དེ་
བཞྱི ན་གཟུགས་གཞྱིར་དཔགས་པའྱི ་ལུས་རྩལ་དང་
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རེྩད་རྱིགས་མཐུན་རེྐན་སྦར་ཡོད།	 གོ་སྐབས་དེ་དག་
གྱིས་ཕུྲ་གུའྱི ་སེམས་སྐྱིད་པོ་ཁོ་ན་མ་ཡྱི ན་པར།	 ལུས་
སེམས་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བར་མངོན།	

༦།	 སྨན་བཅོས།

	 སྤྱིར་ཕུྲ་གུ་སོ་སོའྱི་ཕ་མས་གང་ཐུབ་ནད་གཞྱིར་བཅོས་
ཐབས་བྱས་ཡོད་པ་གདོན་མྱི ་ཟ་ཡང་།	 སོ་སོའྱི ་ལས་
དབང་གྱིས་ལུས་སེམས་ཀྱི ་གནས་བབས་ཡར་རྒྱས་
འགྲོ་ཐབས་སུ་སྤྱིར་བཏང་བརྟག་དཔྱད་དང་།	 གྲྱིབ་
སོྐན།	རྣ་བས་མྱི ་གོ་བ།	སྨ་བརོད་མྱི ་ཐུབ་མཁན་སོཊ་
ཚན་པ་སོ་སོར་དབེྱ་སེ་ཉེ་འཁོར་གྱི ་སྨན་ཁང་དང་།	
དྲག་སེྐད་མེད་རྱི གས་ཅན་དྷྱི་གྷར་སོགས་སྨན་ཁང་ཆེ་
སར་ཁྱིད་དེ་སྨན་བཅོས་གང་ཐུབ་ཅྱིག་བྱས་དང་བྱ་
མུས་ཡྱི ན།	 ད་ེམྱི ན་གཟུགས་བཅོས་དང་།	 ངག་སོྦང་
སོགས་གང་ཐུབ་སོྤད་ཀྱི ་ཡོད།	དཔརེ་ན་བུ་མོ་ལོ་	༡༨	
བར་ཉལ་ཁྱི་དང་རྩྱིག་པར་འཐམས་ཏ་ེའགྲོ་མཁན་ཞྱིག་
སྤྱི ་མཚྱུངས་འགྲོ་བསོྐད་ཐུབ་པ་དང་།	རྩ་གྲྱིབ་ཅན་ཞྱིག་
ད་ལྟ་རྡ་ཤོད་སླབོ་གྭྲར་འགྲོ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་
བུ་ཞྱིག་གྱི ་དེ་སྔནོ་རྣ་བས་མྱི ་གོ་བ་ད་ལྟ་གོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
ཆཊ་ཡོད།	 ད་དུང་རྣ་བས་མྱི ་གོ་བ་དང་རྐང་ལག་མྱི ་
བད་ེབ་སོགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དྲག་སེྐད་བྱྱུང་ཡོད།	

༧།		 སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ།
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•	 འདྱི་གའྱི་སྨན་སོྤད་ཁང་ནས་རྒྱྱུ ན་དུ་བོད་མྱི ་དང་ཡུལ་
མྱི ་དབེྱར་མེད་སྨན་བཅོས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 ལྷག་པར་རྒྱ་
ཆེ་བའྱི ་རྱི ན་མེད་སོའྱི ་སྨན་བཅོས་ཐེངས་གཉྱིས་དང་།	
སྤྱི ་ཡོངས་ནད་གཞྱི ་སྨན་བཅོས་ཐེངས་གཅྱིག	 བུད་
མེད་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕྲདོ་བསནེ་ཀྱི ་ཞབས་ཞུ་མྱི ་དམན་
ཙམ་ཞུས་ཡོད།

•	 འདྱི་གའྱི ་སྨན་ཞབས་པ་དང་འཕྲོད་བསེན་ལས་བེྱད།	
སླབོ་ཕུྲག་བཞྱིས་གཟུགས་བཅོས་སོྦང་བརྡར་བྱས་ནས།	
བོད་གཞུང་ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་བྱམས་པ་གླྱིང་གྱི ་
རྒན་འཁོགས་རྣམས་ལ་འཕུར་མཉདེ་ཀྱི ་ཞབས་ཞུ་དང་
པ་ོད་ེཞུས་ཡོད།

•	 གཡས་གཡོན་ཁོར་ཡུག་སུང་སོྐབ་ཆེད་གཙང་འཕྲོད་
སྤྱི ་དང་།	 འདྱི་ལོའྱི ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུའྱི ་འཁུངས་
སྐར་གཙོས་ལོ་ཤས་གོང་ནས་མེ་ཏོག་དང་།	 ཤྱི ང་
འབྲས།	རྩྱི ་ཤྱི ང་རྱིགས་སོགས་འདབེས་འཛུགས་བེྱད་
ཀྱི ་ཡོད་པས།	 གཟྱིགས་སྐརོ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་བས་ཡྱི ད་
སྨནོ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།	

༨།		 གཟེངས་རྟགས་དང་ངོས་འཛྱི ན།

	 ད་བར་ལས་དནོ་ཁག་ལ་ཕྱི ་ནང་གྱིས་ངོས་འཛྱི ན་ཐོབ་
པ་དཔརེ་ན།	རྒྱལ་སྤྱིའྱི་	World	Women་s	Guild	
ལོའྱི་ཟས་བཅྱུད་བྱ་དགའ་ཐོབ།	༢༠༠༣	ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
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རོ་ཊྱི ་རྱི ་ཀ་ལབ་	International	Rotary	Club	ནས་
ངོས་འཛྱི ན་དང་རོགས་སོྐར་ཐོབ།	 ༢༠༠༣	 དང་	
༢༠༠༤	སོ་སོར་ཨ་རྱིའྱི་ས་ཁུལ་	Baltimor	ནང་ཨ་
རྱིའྱི་རྱིག་རྩལ་མཐོང་རྒྱའྱི་འགྲེམས་སནོ་		American	
Visionary	Art	Museum	ཞེས་པའྱི་རྱི ་མོའྱི་འགྲན་
བསྡུར་དུ ་ ཞུགས་ནས་ཕག་འཁེྱར་དང་དངུལ་གྱི ་
གསོལ་རས་ཐོབ།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ལོར་འཇར་མན་
གསར་ཤོག་ཅྱིག་གྱི ་ནང་།	 འཛམ་གླྱིང་གྱི ་བླ་ོསབོས་
ལྡན་པའྱི་བུད་མེད་	 ༡༠༠	 ཞེས་ནང་སྙྱིང་སབོས་གླྱིང་
གྱི ་འགན་འཁུར་ཞུ་མཁན་སྤྱི ་འཐུས་ངག་དབང་ལྷ་མོ་
ལགས་ཀང་འདམེས་ཐོན་བྱྱུང་ཡོད།	༢༠༠༤	ལོར་རྡ་
ས་ས་ཁུལ་	Sangklab	དང་།	༢༠༠༥	ལོར་སདོ་པའྱི་
སྤྱི ་ཁྱབ་དབུས་རྒྱྱུ ན་ལས་ཁང་ནས་ལོ་	 ༤༠	 ནང་སྤྱི ་
དོན་བྱས་རེས་ཅན་གྱི ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།	 ༢༠༠༨	
ལོར་ཉྱི་ཧོང་ཀྲོག་ཁོྱ་ནང་རྒྱལ་སྤྱི ་རྱི ་མོའྱི ་དུས་ཆེན་		
International	Art	Festival	ནང་	༢༠༠༩	ལོའྱི་
ལོ་ཐོའྱི ་རྱི ་མོ་ཁག་འདེམས་སུྒག་བྱས་པའྱི ་ནང་འདྱི ་
གའྱི་རྱི ་མོ་ཡང་འདམེས་ཐོན་བྱྱུང་ཡོད་པ་རེད།

༩།		 མ་འོངས་བེྱད་འཆར།

	 ལས་རྱིམ་དང་པོ་གསུམ་ལེགས་གུྲབ་ཟྱིན་པར་བརྟནེ་
ད་ཆ་ཕུྲ་གུ་སྱིལ་པལོ་རེྩད་ཐང་དང་།	ཆྱུ ་རྐལ་རྒྱག་ས།	
ཕུྲ་གུའྱི་ལུས་རྩལ་ཐང་	ཞྱིག་དང་།	ཉྱི་འོད་ཚ་གླགོ	ས་
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མཚམས་ཀྱི ་ར་བ་འཕྲོས་ལྷག་བསྐརོ་རྒྱྱུ ་དང་།	 ལག་
ཤེས་རེ་ཟུང་གསར་སླབོ་བེྱད་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།

༧།		 རྡ་ས་བདོ་མྱི འྱི ་མཉམ་འབྲལེ་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ།

༡།		 མཉམ་འབྲེལ་བཟོ་གྭྲ་འདྱི ་བཞྱི ན་ཐོག་མ་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་
ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་ལྟར།	 བཙན་
བོྱལ་བོད་གཞུང་གྱི ་ལམ་སནོ་རོགས་སོྐར་འོག་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༣	
ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༡	ཉྱིན་པན་ཇབ་མངའ་སྡ་ེཀང་ར་རོང་ཁོངས་
རྡ་ས་བུད་མེད་ལག་ཤེས་མཉམ་ལས་ཚོགས་པ་ཞེས་གསར་
འཛུགས་གནང་འདུག	 ཚོགས་པ་འདྱི་ཆགས་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་ནྱི་
རྒྱ་མཚོའྱི ་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཊར་	 ༡༧༥༠	 དང་གནམ་
གཤྱིས་ཚ་གྲང་མཐོ་ཚད་	 ༣༨	 དམའ་ཚད་	 ༠	 བར་ཡྱི ན་
འདུག	

༢།		 བཟོ་ལས་རྣམས་ཁག་གཅྱིག་ཀུ་ལུ་དང་སྱི མ་ལ་ལམ་བཟོའྱི ་
ཁོངས་ནས་ཡྱི ན་པ་དང་།	 ཁག་གཅྱིག་བལ་ཡུལ་བརྒྱྱུ ད་བོད་
ནས་ཐད་ཀར་འབོྱར་བ་ཡྱི ན་འདགུ	སྐབས་དརེ་ལས་མྱི ་གྲངས་	
༤༥	རེད་འདུག

༣།		 མཉམ་ལས་བཟོ་གྭྲ་འདྱི ་བཞྱི ན་ཐོག་མར་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་
ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་དང་མཐུན་
པར་རང་རེའྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ལག་ཤེས་རྣམས་རྒྱྱུ ན་
འཛྱི ན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་།	ད་ེབཞྱིན་རང་རྱིགས་རྣམས་
སྐབས་བཅོལ་དུ་གནས་རྒྱྱུ ན་རྱི ང་འཚོ་གོས་སུྐན་ཐབས་སླད་
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གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	 སྐབས་དེར་བཟོ་གྭྲའྱི ་མ་རྩ་
ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་གསོལ་སྩལ་སྒརོ་	
༥༠༠༠་༠༠	 ཐམ་པའྱི་ཐོག་ལས་མྱི ་རྣམས་ནས་བསྡུས་འབབ་
སྒརོ་	༥༢༨༣་༠༠	ཡོངས་འཛྱི ན་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་སེྐད་མེད་སྔ་
གཡར་སྒརོ་	༡༤༧༥་༠༠	ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྔ་གཡར་
སྒརོ་	༢༥༠༠་༠༠	བཅས་ཁོྱན་བསྡམོས་མ་རྩ་སྒརོ་	༡༤༢༥༨་
༠༠	རེད་འདུག་པ་ལས་རོགས་ཚོགས་སོགས་དམྱི གས་བསལ་
བྱྱུང་མྱི ་འདུག

༤།		 བཟོ་གྭྲ་གསར་འཛུགས་སྐབས་ལས་མྱི ་གྲངས་	 ༤༥	 ཡོད་པ་
རྱིམ་བཞྱིན་འཕལེ་ཏ་ེཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠	ནས་	༡༩༨༥	བར་སྐབས་
དེའྱི ་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་མྱི ་གྲངས་	 ༢༤༠	 ལྷག་ཙམ་ཡོད་
འདུག	ད་ལྟ་	༢༠༠༨།༣།༣༡	ཉྱིན་ལས་མྱི ་ལས་འཕརེ་གྲངས་	
༧༨	 དང་།	 ལས་མྱི ་བགྲེས་ཡོལ་ཐོན་པ་རྒས་ཕོགས་འབུལ་
དགོས་གྲངས་	༡༩	ལས་བེྱད་གྲངས་	༡༨	བཅས་ཁོྱན་བསྡམོས་
བཟོ་ལས་གྲངས་	༡༡༥	ཡོད་འདུག

༥།		 ཐོག་མར་བཟོ་གྭྲར་བདག་ཐོབ་ས་ཁང་གང་ཡང་མེད་པར་བཟོ་
གྭྲ་ཚྱུགས་ཡུལ་ས་གཞུང་གྱི ་ས་སངོ་སངེ་འཕྲལ་སེལ་ཤྱི ང་ཁང་
བརྒྱབ་པ་དང།	 ལས་མྱི ་རྣམས་ཁག་ཅྱིག་ཤྱི ང་ཁང་ནང་དང་
ཁག་ཅྱིག་རས་གུར་ནང་བསྡད་ཡོད།	 སྐབས་དེར་ལས་མྱི ་
རྣམས་སྤྱི ་ཐབ་དང་ལས་གླ་མཐོ་ཚད་མྱི ་རེར་ཉྱིན་གླ་སྒརོ་མེད་
པད་	 ༢༥	 རེ་ཐོག་སྐབས་རེ་གོས་ཕོགས་སོྐབ་གསོ་བགོ་སོྤད་
གནང་གྱི ་ཡོད་པ་དང་།	བཟའ་བཅའ་སོྐབ་གསོ་འབོྱར་རྱིགས་
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སྤྱི་ཐབ་ལ་བདེ་སོྤད་གནང་གྱི ་ཡོད་འདགུ	ད་ེརེས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༠	
ཙམ་ནས་གླ་ཕོགས་ཟླ་སྒྱིལ་བཏང་སེ་ད་སྐབས་ལས་གླ་རུམ་
གདན་འཐག་གླ་མྱི ་ཊར་གུྲ་བཞྱི ་རེར་སྒརོ་	༨༩༠་༠༠	རེ་དང་།	
སུྤན་དཀྲྱིས་ཉྱིན་གླ་སྒརོ་	 ༤༧་༠༠	 རེ།	 ཇེམ་རྒྱག་ལས་གླ་མྱི ་
ཊར་གུྲ་བཞྱི ་རེར་སྒརོ་	༡༣༩་༠༠	རེ།	འཚེམ་བུ་བའྱི་ཉྱིན་གླ་
སྒརོ་	 ༧༦་༠༠	 རེ་ཞུ་སོྤད་བྱ་བཞྱིན་ཡོད།	 བཟོ་ལས་བུ་ཕུྲག་
རྣམས་སྔནོ་འགྲོ་བར་སླབོ་ཡོན་ཆ་ཚང་བཟོ་གཞུང་ནས་གནང་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	བཟོ་ལས་ཉམ་ཐག་དང་རྒས་གཅོང་ཁག་
ཅྱིག	ཉམ་ཐག་གྱི ་བུ་ཕུྲག་ཁག་ཅྱིག་བཅས་ལ་རོགས་རམ་ཐོབ་
བཞྱིན་ཡོད།	 ད་ེབཞྱིན་བཟོ་ལས་གསར་ཞུགས་རྣམས་ལ་སྒརེ་
གཞུང་ཁག་ནས་ཕུྲ་གུར་སླབོ་ཡོན་རོགས་དང་སླབོ་འཇུག་ཆེད་
དགོས་ངེས་རྒྱབ་གཉརེ་ངོས་སོྦར་སོགས་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད།

༦།		 བཟོ་འགོ་བྱྱུང་རྱིམ་དང་།	 མཚན།	 ལས་འཁུར་དུས་ཡུན་ལོ་
ཁམས་ཟླ་ཚེས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།	 	མཚན་གནས།	 									ལས་མཚམས།
༡།			 ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས།					༡༩༦༣།༤།༡༡	ནས་	༡༩༦༧།༢།༢༣
༢།			 བླ་ོབཟང་རབ་རྒྱལ།						༡༩༦༧།༢།༢༤	ནས་	༡༩༨༣།༡༠།༦
༣།			 བླ་ོགྲསོ་རྒྱལ་མཚན།					༡༩༨༣།༡༠།༧	ནས་	༡༩༨༦།༡༢།༡༢
༤།			 བླ་ོབཟང་མཁས་གུྲབ།				༡༩༨༦།༡༢།༡༣	ནས་	༡༩༩༢།༣།༣༡
༥།			 བད་ེསྐྱིད་དནོ་ལྡན།						༡༩༩༢།༤།༡	ནས་	༡༩༩༣།༥།༣༡
༦།			 བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ།			༡༩༩༣།༦།༡	ནས་	༡༩༩༥།༨།༩
༧།			 ངག་དབང་རྱིན་ཆེན།					༡༩༩༥།༨།༡༠	ནས་	༡༩༩༧།༥།༢༡



161རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།
༨།			 བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།			༡༩༩༧།༥།༢༢	ནས་	༡༩༩༨།༣།༡༠
༩།			 བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།			༡༩༩༨།༣།༡༡	ནས་	༢༠༠༡།༤།༢༦
༡༠།			བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོ༺།	 ༢༠༠༡།༤།༢༧	ནས་	༢༠༠༣།༥།༣༡
༡༡།			 དཔལ་སོྒན་མཚམས་གཅོད།	༢༠༠༣།༦།༡	ནས་	༢༠༠༤།༧།༢༥
༡༢།			བླ་ོབཟང་ཤེས་རབ།					༢༠༠༤།༧།༢༦	ནས་	༢༠༠༥།༣།༡༡
༡༣།		 པདྨ་རྡ་ོརེ་རྡ་ོམཚན་པ།					༢༠༠༥།༣།༡༢	ནས་ལས་ཐོག་པ།

༧།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༣།༤།༡༡	ཉྱིན་མཉམ་ལས་བཟོ་གྭྲ་གསར་འཛུགས་
ཞུས་པ་ནས་བཟུང།	སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུའྱི ་གཅེན་མོ་
དམ་པ་ཚེ་རྱི ང་སོྒལ་མ་མཆོག་གྱི ས་གཙོས་རང་གཞུང་གྱི ་
མཛན་གཙོ་རྣམ་པ།	 དེ་བཞྱིན་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི ་དཔོན་
རྱིགས་ཁག	ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གྱི ་གཞུང་འབྲལེ་དང་གཞུང་
འབྲེལ་མྱི ན་པའྱི ་དཔོན་རྱི གས་ཁག	 རོགས་ཚོགས་ཁག	 ཕྱི ་
རྒྱལ་བ་བདོ་ཀྱི ་ལག་ཤེས་ཐོག་ད་ོསྣང་དང་བདོ་མྱི ར་ཤ་ཚ་ཡོད་
པའྱི་ཚོང་ཤག་ཁག་བཅས་ཕྱི ་ནང་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་དུ་མ་ཞྱིག་
ཕབེས་ཡོད་འདུག	

༨།		 ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་རང་རེའྱི་ལག་ཤེས་རུམ་
གདན་འཐག་ལས་དང་།	 ཆས་གོས་བཟོ་སུྐན་ཁག་བོད་ཀྱི ་
བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་རྒྱྱུ ན་འཁོྱངས་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་།	 རང་རྱི གས་རང་མགོ་མ་ཐོན་པ་ཉམ་ཐག་ཁག་བཟོ་
གྭྲར་འཇུག་བཞེས་ཀྱིས་འཚོ་རྟེན་བསུྐན་རྒྱྱུ ་བཅས་ཐོག་མའྱི ་
དམྱི གས་ཡུལ་ཐད་འབད་བརོྩན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་འདུག
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༩༽ ས་གནས་ཀི་གཞུང་འབླེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས།

ཀ		 བདོ་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྙྱིང་བསྡུས།

	 བདོ་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནྱི་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོའྱི་ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	 ༡༢	 ཉྱིན་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་
གཞུང་དམངས་དང་བཅས་པར་ཚྱུལ་མྱི ན་ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་དྲག་
གནོན་མྱི ་བཟད་པ་བེྱད་སྐབས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའྱི ་མདུན་གྱི ་འབྲས་བུ་
གཡུལ་ཁའྱི་ཐང་སྡརེ་དུ་བུད་མེད་སངོ་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་
རྒྱ་དམར་གྱི ་དབང་བསྒྱུ ར་ལ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི ་ངོ་རོྒལ་བྱས་པ་ནས་
བཟུང་དབུ་བརྙེས་པ་ཞྱིག་རེད།	སྐབས་དརེ་དཔའ་མོ་སངོ་གྱི ་ཁྱྱུ ་མཆོག་
ཀུན་གླྱིང་ཀུན་བཟང་ལགས་དང་།	 དགའ་གླྱིང་ཤར་ཆོས་ལགས་ཀྱིས་
གཙོས་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་རང་སོག་བླསོ་གཏོང་དང་མ་བསྐུལ་དྭང་
བླང་ངང་བུད་མེད་ཚོགས་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་མྱི འྱི ་བཙན་གནོན་གྱི ་བེྱད་
སོྤད་ལ་ངོ་རོྒལ་གྲོས་ཆོད་བཞག་ས།ེ	 ལྷ་ཞོལ་དཔར་ཁང་དུ་བདོ་ལྗངོས་
ཚོགས་འད་ུཧག་བསྡུས་སར་ངོ་བཅར་ཞུས་ནས་བུད་མེད་ཚོས་གསུངས་
དོན།	 བོད་མྱི ་རྣམས་རང་དབང་འདོད་པ་དང་རྒྱ་མྱི འྱི ་དབང་བསྒྱུ ར་
འོག་སྡདོ་འདདོ་མེད།	རྒྱ་མྱི ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལོག་དགོས།	བདོ་ཀྱི ་བདག་པ་ོ
བདོ་མྱི ་ཡྱི ན།	བདོ་འདྱི་བདོ་མྱི ས་འཛྱི ན་སོྐང་གཙང་མ་ཞྱིག་བེྱད་དབང་
མ་བྱྱུང་བར་བོད་མྱི ་དམངས་ཚོས་ཕོ་ཟད་མོ་ལ་ཐུག	 ལག་ཟད་དཔུང་
ལ་ཐུག་ཀང་ངོ་རོྒལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བེྱད་རྒྱྱུ འྱི ་དམ་བཅའ་བཞག་ཟྱིན་
པས།	 ད་རེས་ཀྱི ་དོན་གནད་དེ་བཞྱིན་གནས་སྐབས་ལྷྱིང་འཇགས་ཀྱི ་
དནོ་ཕན་མེད་པར་སོང་།	ད་ེདནོ་ལྷན་ཚོགས་ནས་དགོངས་བཞེས་ཡོད་
པ་ཞུ་སོགས་ཀྱི ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 རམ་སནོ་ཁོམ་སྐརོ་གཞྱི ་རྒྱ་
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ཆེ་བ་ཞྱིག་ལྕང་གསེབ་ཤར་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་བར་སྐོར་བརྒྱྱུ ད་
གོར་ཁའྱི ་གཞུང་ཚབ་དང་།	 བདེ་སྐྱིད་གླྱིང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་
བཅས་པར་བསོྐད་ད།ེ	བདནེ་པའྱི་དཔང་པ་ོཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་ཡོད་
བ་རེད།	

	 	 དེ་བཞྱི ན་རྒྱ་དམར་གྱི ་ལས་ཁུངས་ལྟེ་བར་ངོ་རོྒལ་བརྡ་ཡྱི ག་
སྤད་པ་སོགས་ཀྱི ་ཉེར་ལེན་འོག་བུད་མེད་འགོ་བེྱད་ཚང་མ་འཛྱི ན་
བཟུང་བཙོན་བཅྱུག་བྱས་པ་དང་བུད་མེད་སངོ་ཕྲག་མང་པོའྱི ་གཅེས་
པའྱི་ལུས་སོག་ཤོར་བས་མ་ཚད།	 མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་དམར་གྱིས་འཛྱི ན་
བཟུང་བཙོན་བཅྱུག་བྱས་ཏ་ེམྱི ་ཆོས་ལས་འདས་པའྱི་མནར་གཅོད་ཚད་
མེད་མངས་དགོས་བྱྱུང་ཡོད།	མཐར་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་དམར་པའོྱི་
དབང་བསྒྱུ ར་འོག་ཚྱུད་རེས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་དབུས་བོད་མྱི ་ཁྱི ་ཚོ་
བརྒལ་བ་རང་ཡུལ་བཞག་ནས་གཞན་ཡུལ་དུ་གར་དགོས་བྱྱུང་ཞྱིང་།	
སྐབས་དརེ་བཙན་བོྱལ་དུ་ཕབེས་པའྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི ་ནང་ནས་བུད་
མེད་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཁུར་བཞེས་ཐོག་རྒྱལ་གཅེས་སྔནོ་
གཤེགས་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི ་འཐབ་རོྩད་དེ་མཇུག་སོྐང་བརྒྱྱུ ད་འཛྱི ན་
གནང་རྒྱྱུ འྱི་ལས་འགན་དང་།	བདོ་དནོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་དགོས་མཁོ་བཅས་
ལ་དམྱིགས་ཏ་ེབཙན་བོྱལ་ནང་བུད་མེད་ཀྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ད་ེབཞྱིན་སླར་
གསོ་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་ཕུགས་བསམ་གྱི ་ལབ་རེྩ་ཐོག་མར་བསད།	 འོན་ཀང་
དུས་སྐབས་དེར་བཙན་བོྱལ་གྱི ་གནས་སངས་ནྱི་གོམ་རྱིམ་ཐོག་མ་ཡྱི ན་
སབས་བདོ་མྱི ་ཕལ་ཆེ་བ་ཁ་འཐོར་གྱི ་གནས་སངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་།	
དའེྱི་སབོས་ཀྱིས་བུད་མེད་གཅྱིག་གྱུར་གྱི ་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་འཛུགས་སོྐང་
བེྱད་ཐུབ་མེད།	 དེར་བརྟེན་ས་ཁུལ་དང་དུས་བབ་ཀྱི ་གནས་སངས་
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གཞྱིར་བཞག་ཐོག་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་སུ་བུད་མེད་ཀྱི ་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་ཀྱི ་གོམ་སབས་དང་པ་ོསྤ་ོའགོ་ཚྱུགས་ཡོད།	

	 	 ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ནས་	༡༩༨༤	བར་རྒྱ་གར་ས་ཁུལ་རྡརོ་
གླྱིང་དང་།	དྷ་རམ་ས་ལ།	ཀ་ལོན་སུྦག	རཱཇ་པུར་བཅས་སུ་བུད་མེད་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཀང་།	 དབུས་ཡྱི ག་ཚང་ཞེས་
དམྱི གས་བསལ་མེད།	ད་ེནས་ྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི ས་བེྱས་འབོྱར་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཆོལ་གསུམ་སྤྱི ་འཐུས་
འདེམས་ཕོགས་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་ཞོར་དུ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ས་ཐག་
ཐག་ཅྱིག་བྱྱུང་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པ་ོཡོད་ལུགས་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྲྱིན་
བསྩལ་ཕབེས་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༤	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༠	ཉྱིན་ྋརྒྱལ་བའྱི་
བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་དངོས་སུ་དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་
བསྐར་གསོ་བྱས་པ་དང་སྦྲགས།	ཐོག་མའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཡན་ལག་ཁག་བཅྱུ་གཉྱིས་བཙྱུགས་པ་རེད།	ད་ེལྟར་བདོ་
ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནྱི་བདོ་ཀྱི ་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཚོགས་པ་
ཁག་གྱི ་ནང་ནས་ཆེས་རྙྱིང་ཤོས་ཤྱི ག་དང་ཆེ་ཤོས་ཤྱི ག་ཡྱི ན་ཞྱིང་།	 ད་
ཆ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཡན་ལག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་དང་།	བལ་
ཡུལ།	ཨ་རྱི །	 ཁེ་ན་ཌ།	 སུད་སྱི །	ཉྱི་ཧངོ་།	ཨྱི ་ཌ་ལྱི །	དབྱྱིན་ལན།	
ཨོ་ས་ཊེ ་ལྱི ་ཡ་བཅས་ས་གནས་ཁག་བཞྱི ་བཅྱུ ་ཞེ ་བདུན་ཙམ་ལ་
བཙྱུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད་ལ།	ཚོགས་མྱི ་གཅྱིག་ཁྱི་བཞྱི ་སངོ་ལྷག་ཡོད།	

	 	 བོད་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་གཅེས་སྔནོ་གཤེགས་
དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེད་དུ་རང་སོག་དརོ་བ་དང་
དཀའ་སྡུག་གྲངས་མེད་མངས་པར་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ཞུ་བཞྱིན་པ་
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དང་།	 ཇྱི ་སྱིད་བོད་ཀྱི ་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དེ་སྱིད་དུ་ང་ཚོའྱི ་
འཐབ་རོྩད་དེ་མུ་མཐུད་མཇུག་སོྐང་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།	 ལྷན་ཚོགས་དེ་དག་
སླར་གསོ་ཞུས་ཏེ་ལོ་ངོ་	 ༢༤	 ཧྱིལ་པའོྱི ་ནང་སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཙམ་
མ་ཡྱི ན་པར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་སྡྱིངས་ཆའྱི ་སེང་བོད་པའྱི ་གནད་དོན་དྲྱིལ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བེྱད་ཐུབ་ཡོད།	དཔརེ་ན།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ལོར་པ་ེ
ཅྱིང་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་བུད་མེད་ཀྱི ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞྱི ་པ་དེ་འཚོགས་
སྐབས་ཕྱི ་རྒྱལ་གྱི ་ཕག་འཁེྱར་ཡོད་མཁན་བོད་པའྱི ་བུད་མེད་འགའ་
ཤས་ངོ་བཅར་ཐུབ་ཏ་ེབདོ་དནོ་དྲྱིལ་བསྒགས་དང་།	ཡང་སྒསོ་བདོ་ནང་
གྱི ་བུད་མེད་ཚོའྱི ་གནས་སངས་ཐད་འགྲེལ་བརོད་དང་འབྲེལ་བརྙན་
འཕྲྱིན་འཁོར་ཐག་ཀང་བསན་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 བོད་དོན་ཡྱི ག་ཆ་ཡང་
གང་མང་འགྲེམས་སྤལེ་བེྱད་ཐུབ་ཡོད།	དའེྱི ་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བའྱི་
ཁུངས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གྱི ་བུད་མེད་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བོད་པའྱི་
གནད་དོན་དེ་ཁུངས་སེྐལ་ར་སོྤད་བེྱད་ཐུབ་པ་དང་།	 དེར་རྒྱབ་སོྐར་
ཡང་གང་ལེགས་ཐོབ་པས་མ་ཚད་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚོར་ཚད་མཐོའྱི་
གདངེས་འཇོག་ཐོབ་ཡོད།	ད་ེནས་བཟུང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་བུད་མེད་དང་
འབྲེལ་བའྱི ་ཚོགས་ཆེན་མང་པོར་བོད་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་
འཐུས་མྱི ་ངོ་བཅར་བེྱད་རྒྱྱུ འྱི ་གོ་སྐབས་བྱྱུང་བ་དང་།	 བུད་མེད་ལ་ཕོ་
མཆོག་མོ་དམན་གྱི ་དབེྱ་འབེྱད་མེད་པར་བཟོ་རྒྱྱུ འྱི ་གྲོས་མཐུན་	 CE-

DAW	 ཚོགས་འདུར་བཅར་ནས་བོད་ནང་གྱི ་བུད་མེད་ཚོར་གཏན་
འབབེས་བྱས་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེདག་འགལ་བ་འགྲོ་ལུགས་སྐརོ་ཐད་ཀར་
རྒྱ་གཞུང་ལ་བཅར་འདྲྱི་བེྱད་རྒྱྱུ འྱི་རྩ་ཆེའྱི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་ཡོད།	

	 	 ད་ེམཚྱུངས་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་འགྲོ་བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་
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གྱི ་ཚོགས་དུས་ཐེངས་	༦༡	61st. Session UNCHR	སངེ་བཅར་རྒྱྱུ འྱི་
གོ་སྐབས་བྱྱུང་བ་དང་།	སྐབས་དརེ་བདོ་ནང་བུད་མེད་ཀྱི ་གནས་སངས་
དང་ཡང་སྒསོ་འཕྲདོ་བསནེ་སྐརོ་གླེང་སླངོ་བེྱད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

	 	 ད་དུང་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༩	ནས་	༢༠	ཉྱིན་ཇྱི ་
ནྱི་ལྦར་འཚོགས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བྱྱིས་པའྱི་ཐོབ་ཐང་སྡ་ེཚན་	(UNCRC)	
གྱི ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ྋཔཎ་ཆེན་ཆྱུང་སྱིད་རྱི ན་པ་ོཆེའྱི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
ཤུགས་ཆེ་བེྱད་ཐུབ་པར་བརྟནེ་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་རང་དབང་ཅན་གྱི ་སྡ་ེ
ཚན་ནས་པཎ་ཆེན་ཆྱུང་སྱིད་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དངོས་སུ་མཇལ་
འཕྲད་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི ་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་ཡོད།	བདོ་ཀྱི ་བུད་
མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་བསུྒབ་བྱ་དང་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་
ནང་བདོ་པའྱི་གནད་དནོ་དྲྱིལ་བསྒགས་གང་མང་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།	 སྒསོ་སུ་
རྒྱ་ནག་གྱི ་བཙན་འོག་ཏུ་མོང་བཞྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་བུད་མེད་རྣམས་
ཀྱི ་གནས་སངས་སྐརོ་གླེང་སླངོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།	 ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི ་བུད་
མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་པའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་རང་རེའྱི ་བུད་མེད་
རྣམས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་འཐབ་རོྩད་དེ་རྒྱྱུ ན་འཁོྱངས་ཡོང་བར་སྡྱིངས་ཆ་
ཞྱིག་བསུྐན་གྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་།	 འཕྲདོ་
བསནེ།	 འགན་འཁུར་སྣ་ེའཁྱིད།	 བུད་མེད་ཀྱི ་ནསུ་སབོས་འཕལེ་རྒྱས་
སོགས་ཀྱི ་བྱ་གཞག་མང་དག་ཅྱིག་གྱི ་ནང་ལས་འགུལ་དང་ནསུ་ཤུགས་
གཙོ་བ་ོསྤལེ་མཁན་གྱི ་ཚོགས་པ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི ་ཡོད།

ཁ		 བདོ་ཀྱི ་དགུ་བཅྱུ ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ།

	 བདོ་ཀྱི ་དགུ་བཅྱུ ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ནྱི་སྤྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོའྱི་
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ཟླ་	 ༩	 པའྱི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉྱིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་རྡ་རམ་ས་ལར་
བཙྱུགས་པ་དང་།	 དེར་ངོ་བའོྱི ་ཐོག་ནས་དམྱི གས་ཡུལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་
ས༑ེ	 གཅྱིག་ནྱི་བོད་མྱི འྱི ་རང་དབང་འཐབ་རོྩད་ཀྱི ་ལས་འགུལ་ཁག་
བརྟན་ལྷྱིང་ས་བརྟན་དང་རྒྱྱུ ན་མཐུད་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཆེད་བཙན་བོྱལ་
སྤྱི ་ཚོགས་ནང་རྣམ་པ་འདྲ་མྱི ན་གྱི ་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་།	གཉྱིས་ནྱི་
ཚོགས་པ་འདྱིའྱི ་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་མྱི ་རྣམས་ལ་འཚོ་བ་དང་།	 སྨན་
བཅོས།	ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་དང་ཆ་རེྐན་གསར་སུྐན་བྱས་
ཏེ་རང་འཚོ་རང་གནས་ཐུབ་པའྱི ་གནས་བབ་གསར་པ་ཞྱིག་ཏུ་སླབེས་
ཆེད་ཐུན་མོང་ཐོག་འབད་ཐབས་བྱ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།	

	 	 སྤྱི ་ལོ་	༡༩༩༠	ལོར་བདོ་ནས་བཙན་བོྱལ་དུ་སླབེས་པའྱི་བཙན་
རོྒལ་རྒྱལ་སོྐབ་ཀྱི ་སྱིད་དོན་བཙོན་པ་ཟུར་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འབྲེལ་
ཆགས་སོགས་བོད་རང་བཙན་ཆེད་དུ་རླབས་ཆེན་གྱི ་འཐབ་རོྩད་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་བེྱད་མོང་བའྱི་མྱི ་སྣ་རྒན་གྲས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བལ་ཡུལ་
སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་བཙན་རོྒལ་རྒྱལ་སོྐབ་ཀྱི ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་
བྱ་རྒྱྱུ འྱི་ཐོག་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས།	ཡྱི ན་ནའང་།	རྩ་བ་མེད་པའྱི་བཙན་
བོྱལ་ཁོར་ཡུག་གྱི ་ནང་སྒྱིག་འཛུགས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱྱུ ར་དཔལ་
འབོྱར་གྱི ་མཐུན་རེྐན་དང་རྨང་གཞྱི ་ནྱི ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱི ན་པར་
བརྟནེ།	 མདུན་དུ་འཕྲད་པའྱི ་གནད་དོན་དང་པོ་ནྱི ་ཚོགས་པའྱི ་རྒྱྱུ ན་
གཏན་གྱི ་འགྲོ་གྲོན་ཚྱུད་པའྱི ་དཔལ་འབོྱར་གྱི ་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་
བེྱད་དགོས་ཀྱི ་ཡོད།	སྐབས་དརེ་བཙན་བོྱལ་ནང་སླབེས་པའྱི་སྱིད་དནོ་
བཙོན་པ་དང་།	 དེ་མྱི ན་གྱི ་འབྲེལ་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཚྱུད་པའྱི་ཁོྱན་མྱི ་གྲངས་
སུམ་ཅྱུ ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་མང་ཆེ་བར་དཔལ་འབོྱར་གྱི ་རྨང་
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གཞྱི ་མེད་ལ།	ཐ་ན།	རང་ཉྱིད་ལ་གཏན་སྡདོ་བྱ་སའྱི་ཁང་པ་ངོ་དྲག་པ་
གཅྱིག་ཀང་མེད།	

	 	 སྐབས་དརེ་བདོ་ཀྱི ་ལོ་གསར་འཆར་ལ་ཉ་ེབར་སླབེས་ཡོད་པའྱི་
གོ་སྐབས་དང་བསུན་ནས་ཚོགས་མྱི ་ཚོས་སསེ་དབང་གྱི ་ཐོག་མར་གོམ་
སབས་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་སྤ་ོཐུབ་པ་བྱྱུང་བ་རེད།	 དུས་དེར་བོད་ནས་གནས་
མཇལ་གཉནེ་འཕྲད་ད་ུསླབེས་པའྱི་པཱ་ལགས་གཅྱིག་དང་།	ཨ་མ་ལགས་
གཅྱིག་ནས་སྦྱིན་བདག་བྱས་ནས་གྲོ་ཞྱིབ་རྩྩྭ ་རས་གཅྱིག་དང་།	 སྣུམ་
ལྕགས་ཀྲྱིང་གང་མཁོ་སོྤད་གནང་བ་རེད།	 དེ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཚོགས་མྱི ་
ཚོས་འཆར་གཞྱི ་གཞན་ཞྱིག་བསྒྱིགས་ཡོད་པ་ས།ེ	 གོང་གྱི ་གྲོ་ཞྱིབ་རྩྩྭ ་
རས་ད་ེདང་སྣུམ་ལྕགས་ཀྲྱིང་གང་པ་ོད་ེདག་བདེ་སྤད་ད།ེ	ལོ་གསར་གྱི ་
དསུ་ཚྱི གས་དང་སབས་བསུན་གྱི ་ཁ་ཟས་ཚོང་གཉརེ་བེྱད་པའྱི་ལས་གཞྱི ་
འགོ་བརྩམས་ཤྱི ང་།	 དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་མྱི ་སྣ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལྡྱི་
ལྱི ར་བསོྐད་ནས་རྒྱ་གར་གྱི ་གོན་གོས་རྙྱིང་པ་འཚོང་སའྱི ་ཁོམ་གཞུང་
ནས་གོན་གོས་རྙྱིང་པ་ཉསོ་པ་དང་།	ད་ེདག་རྡ་རམ་ས་ལར་འཁེྱར་ཡོང་
ནས་གཙང་བཀུྲས་བྱས་རེས་བཙོངས་པ་རེད།	 ད་དུང་ཚོགས་མྱི ་རེའྱི ་
ས་ནས་ཟླ་རེར་ཚོགས་པའྱི ་ཚོགས་དངུལ་གྱི ་ཚྱུལ་དུ་ཧྱིན་སྒརོ་གཅྱིག་
ནས་ལྔའྱི་བར་བསྡུ་རྒྱྱུ འྱི ་ཐག་གཅོད་ཀང་བྱས།	 ཐབས་ཤེས་དེ་དག་ལ་
བརྟནེ་ནས་དངུལ་ཕྲན་བུ་གསོག་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱྱུང་།	ད་ེའདྲའྱི་བརྒྱྱུ ད་
རྱི མ་གྱི ་ནང་ཕལ་ཆེ་བར་གཏན་འཇགས་རང་བཞྱིན་གྱི ་ལས་གནས་
གང་ཡང་མེད་པར་བརྟནེ།	 ཚང་མས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་འབོྱར་གྱི ་རྨང་གཞྱི ་བསུྐན་དགོས་ལ།	 དེ་
ལས་གལ་འགངས་ཆེ་བའྱི ་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་སྐབས་བབ་ཀྱི ་མྱི ་
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སྣ་དེ་དག་གྱི ་ཉྱིན་རེའྱི ་ལྟ ོ་གོས་ཀྱི ་གནད་དོན་ཡང་ཐག་གཅོད་དགོས་
པས།	ད་ེའདྲའྱི་གནད་དནོ་ཐག་གཅོད་བེྱད་དགོས་ན་སྐབས་དའེྱི་ཚོགས་
མྱི འྱི་ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་གཉྱིས་བསྡུར་བ་བཏང་ཚེ།	ད་ེནྱི་རྦད་ད་ེ
ཁེ་གོང་བསྡུར་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད།	 གནས་སངས་དེ་འདྲའྱི་འོག་
ཚོགས་མྱི འྱི ་ཁོད་ཀྱི ་མྱི ་སྣ་མང་ཆེ་བ་ཕོགས་མཐའྱི ་གྭྲ་ས་དངསློབ་གྭྲ་
ཁག་ལ་བསོྐད།	ད་ེམྱི ན་སེ་རའྱི་སྐུ་ཞབས་སྨར་ཁམས་པ་འོད་ཟེར་སུྤལ་
སྐུ་ཡྱི ས་གཙོ་བ་ོགནང་བའྱི་མྱི ་སྣ་ལྔ་དུྲག་ཅྱིག་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་མཚན་ཉྱིད་
གྭྲ་ཚང་དུ་སླབོ་གཉརེ་བྱས་ནས་བསྡད།	དུས་སྐབས་དའེྱི ་རྱི ང་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་བེྱད་སངས་དང་།	 ཚོགས་པའྱི་སྒྱིག་གཞྱི ་བཟོ་སངས་
སོགས་གནད་དོན་མང་པོའྱི ་ཐོག་ལ་བསམ་ཚྱུལ་བརེ་རེས་བྱས་མཐར་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་མྱི ང་དང་ལས་ཁུངས་མཐོ་ཤོས།	 ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོ།	
ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ།	ཚོགས་མྱི འྱི་འོས་ཆོས་བཅས་གཏན་ལ་ཕབ།

༡།	 སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་མྱི ང་ལ་བོད་ཀྱི ་དགུ་བཅྱུ ་གསུམ་ལས་འགུལ་
ཚོགས་པ་ཞེས་འདོགས་དགོས་དོན་ནྱི།	 ༡༩༨༧	 ལོའྱི་ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	༢༧	དང་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	ཡང་	༡༩༨༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༥	བཅས་ཀྱི ་ཞྱི ་རོྒལ་ལས་འགུལ་ལ་ཟེར།

༢།		 ལས་ཁུངས་མཐོ་ཤོས།	དབུས་སྤྱི ་ཁྱབ་རྒྱྱུ ན་ལས་ཁང་།	

༣།		 ཚོགས་པའྱི་ངོ་བ་ོནྱི་བདོ་བསན་སྱིད་སླར་གསོའྱི་ཞབས་འདགེས་
ཞུ་བའྱི་བདོ་མྱི འྱི ་ཡོངས་ཁྱབ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	

༤།	 ཚོགས་པའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་ནྱི།	

•	 ང་ཚོའྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་བཞྱིན་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་
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པོའྱི ་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་དང་བོད་མྱི ་དམངས་ཀྱི ་འདོད་དོན་
བོད་རང་བཙན་འཐབ་རོྩད་བེྱད་ཕོགས་ལ་ཡར་རྒྱས་ཚགས་
ཚྱུད་ཡོང་བའྱི་ནསུ་པ་འདནོ་རྒྱྱུ །	

•	 གཞྱིས་བེྱས་བོད་མྱི ་ཡོངས་རོགས་དམ་ཚྱི ག་རྡགོ་རྩ་གཅྱིག་ཏུ་
བསྒྱིལ་ཐད་ཤུགས་སྣནོ།

•	 བོད་རང་བཙན་འཐབ་རོྩད་ལ་རྒྱབ་སོྐར་གནང་མཁན་གྱི ་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ་ེདང་མྱི ་སྣ་ཁག་དང་འབྲལེ་མཐུད་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་གཞན་
དག་ལའང་རྒྱབ་གཉརེ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐུལ་རྒྱ་གང་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ །	

•	 སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྤྱི ་བེྱའྱི ་
ཟབ་གསལ་བཀའ་སླབོ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པའྱི་སླབོ་སོྦང་དང་།	
སུང་བརྩྱི ་དྲྱིལ་བསྒགས་མཐར་ཕྱིན་ཞུ་རྒྱྱུ །	

•	 ལོ་ལྟར་འཆར་ཅན་ཕྱི ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༧	ཉྱིན་བདོ་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་
ལྷ་སར་གཞྱི ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་བདོ་མྱི ས་བཙན་རོྒལ་རམ་སནོ་ཁོམ་སྐརོ་
དངོས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་བྱས་པའྱི་དུས་དྲན་སུང་བརྩྱི ་བྱ་རྒྱྱུ །

༥།		 ཚོགས་མྱི འྱི་འོས་ཆོས་ནྱི།	

>	 བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོྱི ་ཆབ་འབངས་སུ་གཏགོས་པ།	

>	 བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་།	མྱི ་དམངས་ལ་ལ་རྒྱ་དང་བརེྩ་ཞེན་ཡོད་པ།	

>	 དགྲ་བོ་རྒྱ་དམར་ནག་གཉྱིས་ལ་བླ་ོགཏད་དང་རེས་འབྲངས་བེྱད་
མཁན་མྱི ན་པ།	

>	 རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་མྱི ན་པ་བཅས་ཡྱི ན།
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	 སྐབས་དེ་དུས་སླ ོབ་སོན་ཞུ་ས་ནྱི ་བྲག་གཡབ་འཇམ་དབྱངས་བསན་
འཛྱི ན་དང་།	 སྨར་ཁམས་ཉྱི་མ་དཔོན།	 རྟ་དཔོན་ཚང་ཨ་མ་ཨ་ཏྱི།	
སྤམོ་མདའ་ཚང་ཨ་ཎྱི ་དཔལ་ཆེན་ལྟ་བུའྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མྱི ་སྣ་
རྒན་གྲས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི ་ས་ནས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི ་ཉམས་མོང་སླབོ་སནོ་
དུའང་བཟུང་བ་རེད།	བསམ་གྲོས་ད་ེལྟར་བྱས་པའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལོ་
ན་ཕྲ་བའྱི་མྱི ་སྣ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་འབད་ཐབས་འོག	 སྐབས་དེའྱི ་མཚན་
ཉྱིད་གྭྲ་ཚང་གྱི ་སླབོ་གྭྲའྱི ་ཉལ་ཁང་ཞྱིག་གཡར་པ་ོབྱས་པའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི ་
འོག་གནས་སྐབས་ཀྱི ་ཚོགས་པའྱི་ཡྱི ག་ཚང་གྱི ་ཚབ་བྱས།	དུས་ཚོད་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་གྱི ་སྐབས་སུ་སུད་སྱི ར་ཡོད་པའྱི ་མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་འཚེམ་འཁོར་
གཉྱིས་སྦྱིན་བདག་བྱས་པར་བརྟནེ།	 དེ་ལ་བརྟནེ་ནས་སབས་བདེའྱི ་
འཚེམ་ཁང་ཞྱིག་ཀང་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དང་།	དའེྱི་ནང་ཉྱི་མ་ཨ་
སང་དང་།	ཀ་ཀ་པ་སངས་གཉྱིས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་གྱི ་ཐོག་ད་ེམྱི ན་གྱི ་
མྱི ་སྣ་གཞན་དག་འགའ་ཞྱིག་ལས་གུྲབ་པ་ཡྱི ན་ཞྱིང་།	དསེ་འཚེམ་ཁང་
དང་ཡྱི ག་ཚང་གཅྱིག་ལྕགོས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འཚེམ་བུ་རྒྱག་
མཁན་རང་ཉྱིད་ཡང་དེ་གར་གཏན་སྡདོ་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 འཚེམ་ཁང་དེ་
ཚོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི ་ཡྱི ག་ཚང་ལྟ་བུ་ཡྱི ན་པས།	 རེ་གཟའ་སྤནེ་
པ་དང་ཉྱི་མ་ནམ་ཡྱི ན་གྱི ་སྐབས།	མཚན་ཉྱིད་གྭྲ་ཚང་དུ་སླབོ་གཉརེ་བྱ་
བཞྱིན་ཡོད་པའྱི ་ཚོགས་མྱི ་སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་འགའ་རེས་འཚེམ་བུ་རྒྱག་
རོགས་བེྱད་པ་དང་།	འགའ་རེས་དུས་སྐབས་དའེྱི་རྱིང་བདོ་དུ་བྱྱུང་བའྱི་
གནས་ཚྱུལ་རྣམས་ཕོག་བསྒྱིགས་ཀྱིས་ཡྱི ག་ཆ་བཟོ་གྱི ་ཡོད།	བདོ་ཡྱི ག་
གྱི ་ཐོག་ནས་ཡྱི ག་ཆ་བཟོ་རྒྱྱུ ར་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མེད་ཀང་།	ད་ེལས་
གལ་གནད་ཆེ་བའྱི ་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི ་བོད་ནང་གནས་སངས་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་སངེ་དུ་དྲྱིལ་བསྒགས་བེྱད་དགོས་སབས།	 ཚང་མར་དཀའ་
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ངལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི ་ཐོག་ནས་ཡྱི ག་ཆ་བཟོ་རྒྱྱུ ར་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀྱི ་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ།	 བདོ་གཞུང་ཕྱི ་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལམ་
སནོ་དང་རོགས་རམ་གྱི ་འོག་ནས་བོད་ཡྱི ག་གྱི ་ཡྱི ག་ཆ་རྣམས་དབྱྱིན་
ཇྱིའྱི ་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུ ར་བྱས་ཏེ།	 དུས་སྐབས་དེར་གང་ཤེས་རྟགོས་བྱྱུང་
བའྱི ་གནས་ཚྱུལ་རྣམས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི ་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྩ་འཛུགས་ཁག་དང་།	ད་ེམྱི ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་སྱིད་གཞུང་དང་།	
གྲོས་ཚོགས་།	 མྱི ་སྒརེ་པ།	 ཡང་སྒསོ་བོད་དོན་ཐོག་བདེན་པའྱི ་རྒྱབ་
ལངས་བེྱད་མཁན་གྱི ་གཞུང་འབྲེེལ་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ངོ་
སོྤད་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 དེ་ལྟར་ལོ་ངོ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི ་རྱི ང་ཚོགས་མྱི ་ཚོས་
བོད་ཀྱི ་འབྱྱུང་འགྱུར་གྱི ་བྱ་བཞག་མངོན་འགྱུར་གྱི ་དོན་དུ་གུྲབ་འབྲས་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་མ་བྱྱུང་མོད།	 ཡྱི ན་ནའང་ཚང་མའྱི ་ལས་ཀའྱི ་དམྱི གས་
ཡུལ་དང་ཁ་ཕོགས་རྩ་བའྱི ་ཆ་ནས་གཏན་འཁེལ་ཟྱིན་སབས།	 སྤྱི ་ལོ་	
༡༩༩༡	ལོའྱི་ཟླ་	༩	པའྱི་ཚེས་	༢༧	ཉྱིན་བཞུགས་སྒར་ལྷ་རྒྱལ་རྱིར་
བོད་ཀྱི ་དགུ་བཅྱུ ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་དངོས་སུ ་གསར་
འཛུགས་བྱས་པའྱི་ཁྱབ་བསྒགས་བྱས།	ད་ེཡང་ཟླ་	༩	པའྱི་ཚེས་	༢༧	
ཉྱིན་ནྱི་བོད་ཀྱི ་དེང་རབས་ཀྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐོག་དོན་སྙྱིང་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བའྱི ་ལོ་
ཞྱིག་ས།ེ	སྤྱི ་ལོ་	༡༩༨༧	ལོའྱི་ཟླ་	༩	པའྱི་ཚེས་	༢༧	ཉྱིན་བདོ་ཀྱི ་རྒྱལ་
ས་ལྷ་སར་འབྲས་སུྤངས་དགོན་པའྱི་དགེ་འདནུ་པས་སྣ་ེཁྱིད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་
གྱིས་བདོ་ད་ུབཙན་འཛུལ་དབང་བསྒྱུ ར་བྱས་པར་ངོ་རོྒལ་གྱི ་རླབས་ཆེའྱི་
འབདོ་སྒ་བསྒགས་པར་བརྟནེ།	དུས་ཚོད་ད་ེཚང་མས་གལ་གནད་ཆེན་
པོ་ཡྱི ན་པར་ངོས་འཛྱི ན་གྱིས་བདམས་ཁ་བྱས་པ་ཡྱི ན།	 སྐབས་དེའྱི ་
མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་བདོ་གཞུང་གྱི ་བཀའ་བླནོ་དང་།	སྤྱི ་འཐུས།	ད་ེམྱི ན་གྱི ་
ཚོགས་པ་དང་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་གྱི ་འཐུས་མྱི ་མང་པོ་ཚོགས་བཞུགས་
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གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི ་དནོ་སྙྱིང་ལྡན་པའྱི་ད་ེཉྱིན་གྱི ་མཛད་
སྒའོྱི ་ཐོག་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་སྐབས་དའེྱི་བདོ་ཀྱི ་ཛ་དྲག་གྱི ་དསུ་བབས་དང་
འབྲལེ་བའྱི་གལ་ཆེའྱི་གནད་དནོ་རབ་དང་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་བ་རེད།	ད་ེལྟར་ཚོགས་པའྱི་ལས་ཀའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་དང་།	ཁ་
ཕོགས།	དངོས་གཞྱིའྱི་ལས་དནོ་སོགས་འགོ་འཛུགས་ཟྱིན་ཀང་།	ཁོྱན་
ཡོངས་ཀྱི ་འཕེལ་རྱིམ་གྱི ་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཚོགས་པའྱི་གནས་བབས་
ནྱི་སྔར་བཞྱིན་དམའ་རྱིམ་གྱི ་དསུ་སྐབས་སུ་གནས་ཡོད།	ད་ེཡང་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་སྐབས་དེར་མྱི ་སྣའྱི ་གུྲབ་ཆ་དང་ཚོགས་མྱི འྱི ་དཔུང་ཁག་
ཡག་པ་ོཞྱིག་ད་དུང་ཡང་ཆགས་མེད་པའྱི་ཐོག་ཐ་ན།	ཡྱི ག་ཚང་གྱི ་ནང་
དུ་རྒྱྱུ ན་དུ་ལས་ཀ་བེྱད་མཁན་གྱི ་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀྱི ་གནས་སངས་ཀང་ཡག་
པ་ོཞྱིག་ཚྱུགས་ཐུབ་ཀྱི ་མེད།	དའེྱི་དབང་གྱིས་གལ་ཆེའྱི་གནད་དནོ་མང་
པ་ོཞྱིག་སྐབས་དརེ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཉ་ེའཁོར་ད་ུཡོད་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་སུམ་
ཅྱུ ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་
བེྱད་པ་དང་།	 དེ་མྱི ན་གྱི ་གནད་དོན་སྤྱིར་བཏང་བ་མང་ཆེ་བ་མཚན་
ཉྱིད་གྭྲ་ཚང་ནང་སློབ་གཉེར་བེྱད་བཞྱི ན་ཡོད་པའྱི ་མྱི ་སྣ་དེ་དག་གྱིས་
བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 གལ་ཏེ་ཐག་གཅོད་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་དམྱི གས་བསལ་གྱི ་
དཀའ་གནད་དང་འཕྲད་ཚེ།	ཚོགས་མྱི ་རྒན་གྲས་རྣམས་དང་ཕན་ཚྱུན་
གྲོས་བསྡུར་གྱི ་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བེྱད་དགོས།	 བྱྱུང་རྱི མ་དེ་དག་
བརྒྱྱུ ད་རེས་ཚང་མར་བསམ་བླ་ོགཞན་ཞྱིག་འཁོར་བ་ས།ེ	 དུས་སྐབས་
དེའྱི ་རྱི ང་གྱི ་བོད་ནང་གྱི ་གནས་སངས་ནྱི ་དེ་སྔ་དང་མྱི ་འདྲ་བར་ཁོྱན་
ཡོངས་ནས་ཛ་དྲག་གྱི ་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི ་ཡོད་ད།ེ	རྒྱ་མྱི ས་བདོ་
ཀྱི ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།	ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས་དང་བཅས་པ་རྩ་
གཏོར་ཤུལ་མེད་བཟོ་བའྱི ་གདུག་རྩྱུ བ་ཆེ་བའྱི ་སྱིད་ཇུས་སྔར་བས་ཇེ་
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ཆེར་སོང་བ་དང་།	 ད་དུང་རྒྱ་མྱི ས་བོད་མྱི ་ཞྱི ་རོྒལ་བ་དང་བཙོན་ཁང་
ནང་ཚྱུད་པ་ཚང་མར་ཆེས་གཏུམ་དྲག་ཆེ་བའྱི ་མནར་གཅོད་ཇྱི ་འདྲ་
གཏངོ་ཚྱུལ་གྱི ་གཏམ་བརོད་ལྟ་བུའྱི་གར་སགེས་ཐོག་འཁབ་གཞུང་ཞྱིག་
གསར་རོྩམ་བྱས་རེས་བརྙན་འཕྲྱིན་འཁོར་ཐག་ནང་བཅྱུག་ཏ་ེྋགོང་ས་
མཆོག་དང་།	 དེ་མྱི ན་བོད་གཞུང་སྤྱི ་འཐུས་སོགས་ཁག་སོ་སོར་སྤན་
འབུལ་ཞུས་པར་ཚང་མས་ཚད་མཐོའྱི ་གདེང་འཇོག་ཐོབ་པ་མ་ཟད།	
སྐབས་དརེ་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་གཏམ་བརོད་འཁབ་མཁན་རྣམས་ལ་
མཇལ་ཁའྱི་གོ་སྐབས་གནང་།	མྱི ་རྱི ང་བར་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ཚོ༺༺ཊ་
མྱི ་ཚོར་གཏམ་བརོད་ད་ེབཞྱིན་བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
གྱི ་ནང་དུའང་བསྐརོ་བསོྐད་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི ་ལམ་
སནོ་ཕབེས་པ་དང་།	ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ལམ་སནོ་དརེ་བཀའ་ཤག་ནས་
ཀང་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་ངོས་འཛྱི ན་གནང་ས།ེ	 ཕོགས་ཚང་མའྱི་
མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གྱི ་འོག་ནས་སྐབས་དེར་ཚང་མས་རང་རོྩམ་
རང་འཁབ་བྱས་པའྱི་གཏམ་བརོད་ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབྲལེ་གྱི ་ཐོག་ནས་
བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་མང་པའོྱི ་ནང་བསྐརོ་བསོྐད་ཐུབ་པ་
བྱྱུང་ཡོད།	 འཕེལ་རྱིམ་དེ་དག་གྱི ་ཁོད་ནས་སླར་ཡང་སྔར་གྱི ་འཚེམ་
ཁང་དེ་རྒྱ་བསེྐད་བྱ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 འཚེམ་བུའྱི ་ལས་རྱིགས་དེ་མ་
གཞྱི ་ཡོང་འབབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མ་ཡྱི ན་ནའང་།	 དསེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
ལས་མེད་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་འགའ་ཞྱིག་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི ་ལས་ཀ་བེྱད་ཐུབ་
པ་མ་ཟད།	 དེའྱི ་ཁོད་ནས་ཚོགས་པའྱི ་རྒྱྱུ ན་གྲོན་གྱི ་མ་དངུལ་གྲབ་
གསོག་བྱ་རྒྱྱུ ར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ནསུ་པ་ཕྲན་བུ་ཐོན་པས་ཡྱི ན།	

	 	 སྤྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ལོར་ཚོགས་པས་བོད་ཀྱི ་ཕོ་ཉ་ཞེས་པའྱི་དུས་
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དེབ་ཅྱིག་བཏོན་པ་རེད།	 དེ་ཡང་ཐོག་མར་བོད་གཞུང་དཔལ་འབོྱར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ས་ནས་ཁང་པ་ཞྱིག་གཡར་བ་དང་།	སྐབས་དའེྱི ་ཚོགས་
པའྱི་སླབོ་སནོ་པ་སྨར་ཁམས་པ་ཕུར་པ་དཔོན་ཚང་ཚེ་རྱི ང་སབོས་རྒྱལ་
ལགས་ཀྱིས་གལ་ཆེའྱི་ལམ་སནོ་གནང་བ་རེད།	 ཚོགས་པའྱི་དུས་དེབ་
དརེ་ཕ་ོཉ་ཞེས་བརོད་དགོས་དནོ་ནྱི་བདོ་ནང་གྱི ་ཛ་དྲག་གྱི ་གནས་སངས་
དག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་སངེ་དུ་ལན་བསྐལ་མཁན་གྱི ་མཚོན་དོན་ཡྱི ན་པའྱི ་ཆ་
ནས་མྱི ང་ད་ེལྟར་བཏགས་པ་ཞྱིག་རེད།	དསུ་སྐབས་དརེ་ཚོགས་མྱི ་མང་
པ་ོཞྱིག་སླབོ་གྭྲ་ཐོན་པའྱི་དསུ་ལ་སླབེས་ཟྱིན་པ་རེད།	ཡྱི ན་ནའང་།	ཚོཊ་
པའྱི་དཔལ་འབོྱར་གྱི ་རྨང་གཞྱི ་དང་།	ཆ་རེྐན་གང་ནས་བལྟས་ཀང་མྱི ་
མང་པ་ོམཉམ་འདསུ་ཀྱིས་ལས་ཀ་བེྱད་སའྱི་ཡྱི ག་ཚང་ལྟ་ཅྱི །	ཐ་ན་ཉལ་
སའྱི་ཁང་པ་ཐེབ་ཆགས་ཤྱིག་ཀང་མེད་པར་བརྟནེ།	ཡེ་ཤེས་རྟགོས་ལྡན་
མཚན་ཉྱིད་གྭྲ་ཚང་ནས་དགོངས་ཞུ་བྱས་ཏེ།	 ཚོགས་པའྱི་རྒྱྱུ ན་གཏན་
གྱི ་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་བསྡད་པ་དང་།	 དེ་མྱི ན་ཚོགས་མྱི ་མང་ཆེ་བ་ཤེས་
རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་བགོས་བརྒྱབ་པ་ལྟར།	 རང་རང་གྱི ་ལས་
ཐོག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱྱུ ར་ཐག་གཅོད་བེྱད་དགོས་བྱྱུང་ཡོད།

	 མཐའ་མཇུག་སསེ་དབང་གྱི ་ཐོག་ནས་ཚོགས་པའྱི་བྱ་བཞག་འགོ་ཚྱུགས་
ཡོང་རྒྱྱུ ར་ལམ་ལྷངོས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱྱུང་བ་ནྱི།	སྐབས་དརེ་ཚོགས་པའྱི་
འཚེམ་ཁང་གྱི ་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་འཇར་པན་བ་ཎ་གྷ་ཧཱ་ར་དང་ཨ་
ཀེ་མ་ཞེས་པ་གཉྱིས་ནས་འཚེམ་ཁང་གྱི ་གནས་བབ་དང་།	 ཚོགས་མྱི ་
ཚོས་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་རྒྱྱུ ས་ལོན་བྱྱུང་བར་
བརྟནེ།	སྐབས་དརེ་ཁོང་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་འཚེམ་ཁང་གྱི ་ཆེད་དུ་འཇར་
པན་གྱི ་སྦྱིན་བདག་ཤྱི ག་ངོ་སོྤད་ཀྱི ་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི ་ཚོགས་པ་གནས་
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ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་ད་ེཉ་ོསུྒབ་བྱ་རྒྱྱུ ར་དཔལ་འབོྱར་གྱི ་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་
ཐོབ་པ་དང་།	 ལས་གྭྲ་གསར་རྒྱག་གྱི ་དངོས་གཞྱིའྱི ་ལས་ཀ་དེ་སྤྱི ་ལོ་	
༡༩༩༧	 ལོར་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཏེ།	 སྤྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ལོར་དངོས་སུ་
ལས་ཁུངས་ཚྱུགས་ཡུལ་ལྟ་བུར་གྱུར།	ད་ེནས་ཁོྱན་ཡོངས་སུ་ཚོགས་པ་
ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་དུས་མཚྱུངས་སུ་ད་ལྟའྱི ་ཤར་ངོས་ཀྱི ་སླ ོབ་གྭྲ་
ཚོགས་ཡུལ་གྱི ་ཐོག་རེྩག་ཁང་དེ་ཡང་དེ་སྔ་ཚོགས་པའྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྟ་
མགྲྱིན་དབང་འདུས་ནས།	 ཨ་རྱི འྱི ་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོྐར་གནང་
མཁན་ཚོར་ཕན་ཚྱུན་འབྲལེ་བ་བྱས་ཏ་ེརྒྱབ་སོྐར་ཐོབ་མཚམས་	༢༠༠༣	
ལོར་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གྱི ་ལས་གྭྲ་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	
ཚོགས་པ་འདྱི ་ད་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་ཀ་ཚ་ངག་དབང་འོད་འབར་གྱི ་
གཙོས་རྒྱྱུ ན་ལས་དུྲག་དང་གདན་ཞུའྱི ་ལས་བེྱད་བཞྱི །	 ལས་བེྱད་ཀྱི ་
ལས་ཤག་དང་།	སྤྱི ་ཐབ།	འཚེམ་ཁང་སོགས་ལས་གུྲབ་པ་བཅས་གུྲབ་
ས་ེཚོགས་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

ག		 ཆོལ་གསུམ་ཅྱིག་བསྒྱིལ་ཚོགས་པ།

༡།		 སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་
དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་།	 རང་གཞུང་གྱི ་ལམ་སནོ་རྱི མ་པའྱི ་
དགོངས་དནོ་བཞྱིན།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་གནས་མཆོག་རྡ་ོརེ་
གདན་ད་ུཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའྱི་མྱི ་མང་སེར་
སྐའྱི ་འཐུས་མྱི ་དང་མཁན་བླ་འགོ་གཙོ་སྤྱི ་མགྲྱིན་ནས་བོད་
རྱི གས་སེར་སྐ་ཡོངས་རོགས་རྡགོ་རྩ་གཅྱིག་བསྒྱིལ་ལྕགས་ཀྱི ་
གོང་བུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བེྱད་རྒྱྱུ འྱི་མནའ་གན་མཐུ་མོ་ཆེ་བསྣལོ་འཇོག་
བྱས་པའྱི་འབུྲ་དོན་དང་།	 མ་འོངས་བོད་ཀྱི ་རྩ་ཁྱིམས་རྱི ན་པོ་
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ཆེའྱི ་དགོངས་དོན་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པར་ལག་ལེན་དོན་
འཁོྱལ་བྱྱུང་ཐབས་སླད།	ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༤	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༣	
ཉྱིན་རྡརོ་རེ་གླྱིང་དུ་རེྩ་དུྲང་འཕན་པོ་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་
དང།	 ཏྲ་ེཧོར་ཚེ་དབང་འཕྲྱིས་ལས།	 ཉག་རོང་དཔོན་ཉྱི་མ་
རྒྱལ་མཚན།	 སྣང་ར་དགེ་འདུན་བཟོད་པ།	 འབའ་ཕག་སྐལ་
བཟང་བཀྲྱིས།	ཀྱི ་རྟྱི་བླ་ོབཟང་སེང་གེ	རྒྱལ་རེྩ་སྡ་ེགླང་པ་སངས་
རྒྱལ་པ།ོ	བླ་བྲང་པདྨ་རྡ་ོརེ།	ཤེས་དཀར་ཚེ་རྱིང་དབང་འདུད་
བཅས་རྒྱལ་གཅེས་ཆོལ་གསུམ་མྱི ་སྣ་ཁག་ཅྱི ག་ནས་བོད་
རྱི གས་ཆོལ་གསུམ་ཆྱི ག་སྒྱིལ་ཚོགས་པ་འདྱི ་དངོས་སུ་དབུ་
འཛུགས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད།	 ཚོགས་པ་འདྱིས་དམྱི གས་ཡུལ་
དོན་ཚན་ལྔ་གཞྱིར་བཟུང་སྒྱིག་གཞྱི ་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་སྤྱི ་
ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་།	 རང་
གཞུང་ལ་སྤན་བསར་གྱིས་ཚོགས་པ་འཛུགས་འཐུས་བཀའ་
འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུས་པ་ལྟར།	རང་གཞུང་ནས་ངོས་བཞེས་
ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་བཀྲྱིན་ཆེ་བསྩལ་་བྱྱུང་ཡོད།

༢།		 ཚོགས་པའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་དནོ་ཚན་ལྔ་།
	 	 	 དོན་ཚན་དང་པོ།

	 གཞྱིས་བེྱས་ཡོངས་ཀྱི ་མགོན་དཔུང་མཚྱུངས་ཟླ་མ་མཆྱི ས་པ་
ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	བདོ་གཞུང་གྱི ་
རླབས་ཆེན་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབྲལེ་མང་གཙོའྱི་མཛད་བཟང་གྱི ་
དབུ་ཁྱིད་འོག་བླ ོ་རེྩ ་གཅྱི ག་གཏོད་ཤར་བསོྐད་ཀྱིས་འཕྲལ་
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ཕུགས་ཀྱི ་བད་ེདནོ་དང་།	 རང་དབང་རང་བཙན་གྱིས་མཚོན་
པའྱི་གཞུང་མང་གཅྱིག་མཐུན་ཡར་རྒྱས་བྱྱུང་ཐབས་ཞུ་བྱ་གང་
ཅྱིར་ཕར་བ་གུྲ་འདགེས་ལྷག་བསམ་དུང་ལས་དཀར་ལ་བཟོད་
བསན་ལྕགས་ལས་ས་བའྱི ་ནུས་ཤུགས་གང་ཆེ་བླང་དོར་མ་
འཛོལ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ །	

	 དོན་ཚན་གཉིས་པ།

	 ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི ་
སོལ་དང་མཐུན་

	 པའྱི ་མང་གཙོའྱི ་རྩ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་བཀྲྱིན་ཆེ་བ་འཛམ་
གླྱིང་ཡོངས་ལ་གསལ་བསྒགས་བསྐངས་པའྱི་རྩ་དནོ་ལ་ཉམས་
ལེན་སུང་བརྩྱི ་དྭང་ལེན་ཞུ་རྒྱྱུ །	

	 	 	 དོན་ཚན་གསུམ་པ།

	 བསན་དགྲ་རྒྱ་མྱི ་དམར་པསོ་རང་རེའྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཙན་བཟོས་
ཀྱིས་རང་རེའྱི ་ཕ་མེས་མྱི ་རབས་ནས་དཀའ་སྤད་དུ་མས་རྱིམ་
བསགས་རྱི ན་ཐང་བྲལ་མའྱི ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་རྒྱ་
ནག་ཏུ་རུྐ་འཁེྱར་བེྱད་པ།	 སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་
བསེགས་གཏུབ་བཅད་གསུམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་བསན་པ་
རྱི ན་པོ་ཆེ ་རྩ་བརླག་ཏུ ་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱི ན་པ་དང་།	
གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི ་སུྤན་ཟླ་མྱི ་མང་རྣམས་ནྱི ་སྡུག་བསྔལ་གྱི ་
སྨག་རུམ་མུན་པའྱི་གནས་ལ་བཅྱུག་ས་ེམྱི ་སོྤད་ལས་འདས་པའྱི་
སེྐ་སྒ་ོའགོག་པ་དང་།	གསོད་རྡུང་བེྱད་པ་སོགས་བཙན་དབང་
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གདུག་རྩྱུབ་ཀྱི ་འོག་ཏུ་ཉྱིན་མཚན་བར་མེད་དུ༔་ཁས་མནར་ཏེ་
དུས་ད་ལྟ་ཡང་བོད་མྱི འྱི ་ཁག་གྱི ་འབབ་རྒྱྱུ ན་མྱི ་ཆད་པའྱི ་དགྲ་
བོའྱི ་སོྤད་ངན་དེ་དག་སྙྱིང་གྱི ་དཀྱིལ་དུ་བཀོད་དེ།	 སནོ་པ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་སནོ་གནང་མཛད་པའྱི ་
དམ་པའྱི་ཆོས་དང་།	 རྱིག་གཞུང་ལ་ཡྱི ད་ཆེས་གཅེས་འཛྱི ན་
དང་འབྲལེ།	བདོ་རྱིཊ་ཡྱི ན་ཕྱིན་ཕན་ཚྱུན་རོགས་རེས་འཕྲལ་
ཕུགས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀུན་སོྤད་ལྡན་ཞྱི ང་སླ ོབ་སོྦང་
སོགས་ཞུ་སྒ་ོགང་ཅྱིར་འབད་བརོྩན་ལྷདོ་མེད་བེྱད་པ་ལས་ཆོས་
ལུགས་གུྲབ་མཐའྱི་ཕོགས་རྱིས་དང་རྱིགས་རུས་གྲལ་རྱིམ་གྱི ་
དབེྱ་བ་སོགས་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུབྱས་ཏ་ེརྙྱིང་ཞེན་ཕོགས་ལུྷང་འཐེན་
འཁེྱར་རྱིང་ལུགས་འདྱི་རྱིགས་དངོས་བརྒྱྱུ ད་ཅྱི ་རྱིགས་ནས་མྱི ་
ཞུ་བར།	དྲང་སྙམོས་ཀྱིས་ཆོལ་གསུམ་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་རོཊ་
འོ་ཆྱུ ་གཅྱིག་འདྲསེ་ལྟ་བུའྱི ་དམ་ཚྱི ག་རྡོ་རྩ་གཅྱིག་སྒྱིལ་གྱིས་
མགོན་གཉནེ་དགྲ་གསུམ་འཛྱི ན་ཕོགས་མ་ནརོ་བར་བསན་དགྲ་
རྒྱ་མྱི ་དམར་པོ་དང་།	 གོ་མྱི ན་ཏང་གྱི ་ལས་བེྱད་རེ་ཟུང་གྱིས་
གཙོས་པའྱི་ཕྱི ་ནང་གྱི ་དགྲ་བའོྱི ་ལྐགོ་གཡོའྱི་ངན་བྱྱུས་བསུླ་ཁྱིད་
ལ་མགོ་བ་ོམ་རོྨངས་པར་རྒྱྱུ ན་དུ་དགོས་ཟོན་བརྟག་དཔྱད་ཀྱིས་
དགྲ་བོར་མུ་མཐུད་ངོ་རོྒལ་མཐར་ཕྱིན་བེྱད་པ་ལས་བློ་ཆྱུང་
འགའ་ཤས་ནས་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི ་དགེ་སོྐན་མ་རྟོགས་པར་
འཕྲལ་སེལ་སྒརེ་དོན་ཁོག་ལ་བཅྱུགས་ཏེ་དགྲ་བོའྱི ་རྒྱྱུ གས་ཁྱྱི ་
བྱས་དང་བེྱད་མུས་དེ་རྱི གས་རྩ་བ་ནས་བཀག་འགོག་ཐུབ་པ་
ཞུ་རྒྱྱུ །
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	 	 	 དོན་ཚན་བཞི་པ།

	 བོད་རྱི གས་ཆོལ་གསུམ་ཆྱི ག་སྒྱིལ་ཚོགས་པ་ནས་རྒྱལ་བསན་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི ་བདག་པོ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཡྱི ད་
བཞྱིན་ནོར་བུའྱི ་སྐུ་ཕཱ་དང་བསན་སྱིད་རང་དབང་སླར་གསོའྱི ་
ཐད་བྱས་རེས་བཞག་པའྱི་རང་རྱིགས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་
རེས་དྲན་ཐོག་རང་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་དསུ་ཆེན་ཁག་
བཅས་ལ་བསན་པ་རྒྱས་ཤྱིང་འགྲོ་ཀུན་བད་ེབ་སོགས་ཀྱི ་མཆོད་
འབུལ་བསང་གསོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།	 བོད་རྱི གས་བདག་མེད་
མཐའ་ཞན་དངོས་འབྲེལ་རྱི གས་ལ་སྨན་བཅོས་སོགས་ཡུལ་
བབ་ཕན་ཆར་ལྟ་རྟགོ་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱྱུ །

	 	 	 དོན་ཚན་ལྔ་པ།

	 བདོ་རྱིགས་ཆོས་གསུམ་ཆྱི ག་སྒྱིལ་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་སྒྱིག་ཁོངས་
སུ་ཞུགས་ཕྱིན་གཞྱི ས་བེྱས་ས་གནས་གང་དུ་གནས་ཀང་།	
རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྱིད་དང་།	 རང་རྱིགས་ཀྱི ་དོན་དུ་ལུས་སོག་
འདོར་ནུས་ཞབས་འདེབས་ཞུ་རྒྱྱུ ་སྨ ོས་མེད་ཁར་གཙང་སྦྲ་
འཕྲོད་སནེ་དང་ཡུལ་མྱི ་ཁྱྱིམ་མཚེས་སོགས་ལ་མཐུན་པ་སུྤན་
བཞྱིའྱི་ངང་ཚྱུལ་བཟུང་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཁུར་ལེན་ཐོག	ཕོགས་
འཐེན་བེྱད་པ་སོགས་ལུགས་ངན་སྤང་པའྱི ་དྲང་བདེན་གྱི ་སྒ ོ་
ནས་གཞུང་དང་མྱི ་མང་གཅྱིག་མཐུན་ཚགས་ཚྱུད་ཡར་རྒྱས་
འབྱྱུ ང་ཐབས་དམྱི གས་ཡུལ་དུ་བཟུང་བའྱི ་དོན་གནད་ཁག་
འགན་འཁུར་ཉམས་ལེན་སུང་བརྩྱི ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས།	
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༣།	 ཚོགས་པའྱི་འཕལེ་རྱིམ་སྐརོ་གཤམ་གསལ།	

	 ཚོགས་པའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གཞྱི ར་བཟུང་སྒྱི ག་གཞྱི ་གཏན་
འབེབས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་།	 བལ་ཡུལ་གང་སར་ཚོགས་པའྱི་
ཡན་ལག་གསར་བཛུགས་ཀྱིས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ཁྱི་ཁག་ཙམ་
བྱྱུང་འདུག	དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི ་ཕོགས་ནས་ྋརྒྱལ་བའྱི་བཀའ་
དགོངས་འགལ་མེད་དགྲ་གཉནེ་མགོན་གསུམ་འཛྱི ན་ཕོགས་མ་
ནོར་བར་བོད་རྱི གས་ཡོད་དོ་ཅོག་རྡགོ་རྩ་གཅྱིག་སྒྱིལ་གྱིས་རྩ་
དནོ་འགུྲབ་ཐབས་ལ་འབད་བརོྩན་ལྷདོ་མེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་།	
ལོ་རྒྱྱུ ས་རྒྱས་པ་ཆོལ་གསུམ་ཆྱི ག་སྒྱིལ་ཚོགས་པའྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་
དངོས་བདེན་བྱྱུང་རྱིམ་དེབ་ཐེར་དྲང་སོང་དགེས་པའྱི་མཆོད་
སྤྱིན་ནང་གསལ་བ་ལྟརཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་འགོ་འཛུགས་པ་
པ་ོཡྱི ན།	༡༩༦༦	ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ར་རྒྱ་དམར་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གྱི ་མདུན་དུ་ངོ་རོྒལ་རམ་སནོ་ཁོམ་སྐརོ་བྱས་པ་འདྱི་
རྒྱ་གར་ནང་བོད་མྱི ས་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་རོྒལ་སྐད་འབོད་ཁོམ་
སྐརོ་བྱས་པ་ཐེངས་དང་པ་ོཡྱི ན་པ་རེད།

ང		 སྐྱིད་སྡུག་ཁག

༡།		 ཆབ་མད་ོསྐྱིད་སྡུག

	 རབ་དཀར་གངས་རྱི ས་ཁོར་ཡུག་ཡོངས་སུ་བསྐོར་
བའྱི་བདོ་ལྗངོས་ཆོས་ལྡན་གྱི ་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ཉྱིད་བདོ་རེ་
གཉའ་ཁྱི ་བཙན་པོ་ནས་བཟུང་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དཔོན་
རྣམས་གསུམ་སོགས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
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མྱི ་ཡྱི ་མགོན་དུ་རྱི མ་པར་བོྱན་ནས་འདུལ་ཞྱི ང་དུ་
བདག་གྱི ར་བསྐངས་ཏེ་མྱི ་ལོ་སོང་ཕྲག་བརྒལ་བར་
བདེ་སྐྱི ད་ཀྱི ་འཚོ་བར་ལོངས་སུ་སོྤད་བཞྱི ན་ཡོད་
ནའང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༠	ལོ་ནས་རྒྱ་དམར་དཔུང་ཚོགས་
ཀྱི ་བཙན་འཛུལ་དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་རེྐན་གྱིས་མ་བདག་
བདག་བཟུང་བདག་པ་ོཕྱིར་འཕུད་བྱས་ཏ་ེཆོལ་གསུམ་
བོད་རྱི གས་མང་དག་ཅྱིག་བཙན་བོྱལ་དུ་འབོྱར་བའྱི ་
ཁོངས་ནས་མད་ོསདོ་ཆོལ་ཁའྱི་ཡ་གལ་ཆབ་མད་ོསྐྱིད་
སྡུག་ནྱི་སྤྱི ་ལོར	༡༩༨༧	ཟླ་བ་དུྲག་པའྱི་ཚེས་པ་	༥	ལ་
གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་སྐབས་དརེ་
གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་ཆབ་མདོ་དུྲང་ཡྱི ག་
དཀོན་མཆོག་རྡ་ོརེ་།	སོང་སོང་བྱམས་པ་ཆོས་འབོྱར།	
རུ་ཚ་འཕྲྱིན་ལས་དར་རྒྱས་།	 ཤར་ཙ་དགའ་དགའ་།	
དགའ་བ་ཚང་བྱམས་པ་ཀུན་མཁེྱན་བསམ་ནརོ།	ཆབ་
མདོ་བུ་ལགས་།	 སག་གཟྱིགས་རྡ་ོརེ་སོགས་མ་གྲོས་
བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱི ་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་
པ་དང་ལོ་དེར་ཆབ་མདོ་སོྤ་སྐྱིད་ཐེངས་དང་པོ་བཏང་
ཡོད་པ་རེད་འདུག	 ཚོགས་པ་འདྱིར་གསར་འཛུགས་
གནང་དགོས་དོན་ནྱི ་།	 ཆབ་མདོའྱི ་སེར་སྐ་ཕོ་མོ་
ཡོངས་ནས་རྒྱྱུ ན་དུ་གཞྱིས་བེྱས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་འདྱི་
ཕྱི འྱི ་སྐབས་གནས་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆོན་པོ་
མཆོག་གྱི ་ཡང་དག་དབུ་འཁྱིད་འོག་མང་གཙོའྱི་གཞུང་
གྱི ་ལམ་བཟང་ཁོ་ནའྱི ་འོག་ཤར་བསོྐད་དང་འབྲེལ་
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གནས་དུས་དང་འཚམས་པའྱི ་བོད་གཞུང་མང་གྱི ་
ཞབས་འདེགས་ཞུ་འོས་ཅྱི ་མཆྱི ས་རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐགོ་
མེད་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་རྒྱབ་སོྐར་ཞུ་བ་
ལས་དོལ་རྒྱལ་བསེན་པ་སོགས་བཀའ་དོན་འགལ་
འགྲོའྱི ་རྱི གས་ནམ་ཡང་བེྱད་མྱི ་ཆོག་པ་དང་གཉྱིས་
ཕན་དབུ་མའྱི ་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི ་བདེན་མཐའ་གསལ་
ཐབས་ལ་ལྷོད་ཡང་མེད་པའྱི ་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོྐར་ཞུ་
དགོས་པ།	ད་ེབཞྱིན་ཉམ་ཐག་ལ་ལྟ་སོྐང་།	ནད་པ་ལ་
ལྟ་སོྐང་དང་ནད་གཡོག་རྒྱྱུ ག་པ་སྐྱིད་སྡུག་ནང་ཁུལ་
གོད་གཞྱི འྱི ་རྱི གས་བྱྱུ ང་ཚེ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་རོགས་པ་
དང་མཐུན་འགྱུར་ཇྱི ་ཡོད་གནང་རྒྱྱུ །	 སྨན་པ་བསནེ་
གཏུགས་སོགས་ལ་རོགས་རམ་ལམ་སནོ་བྱ་རྒྱྱུ །	ཕུང་
པ་ོབསེྐལ་བསེགས་།	བསྔ་ོརྟནེ་འབུལ་བསེྐལ་སོགས་ལ་
རོགས་འཁུར་ལེན་ཞུ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཡྱི ན་འདུག	ཆབ་མད་ོ
སྐྱིད་སྡུག་འདྱི་སྐྱིད་སྡུག་རྙྱིང་ཤོས་ཡྱི ན་པ་དང་དརེ་སྔནོ་
སྐྱིད་སྡུག་འདྱིའྱི ་ཁོངས་ཁམས་ཀྱི ་ས་ཁུལ་ཁག་མ་ཚྱུད་
པ་ཧ་ལམ་མེད།	 ཕྱིས་སུ་ཚོགས་ཆྱུང་མང་པོ་གསར་
འཛུགས་གནང་རེྐན་ད་ལམ་མྱི ་	 ༣༠༠	 ནས་	 ༥༠༠	
མ་གཏགོས་མེད།

༢།			རྡ་ས་མེག་གྷན་ཕ་མའྱི ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྙྱིང་
བསྡུས།

	 ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་ཐུགས་རེ་
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བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་ཀྱི ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།	
མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་ངོ ་བོ་བཅས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་གོང་འཕེལ་
གཏངོ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་བ་མ་ཟད།	བཙན་བོྱལ་ནང་ཐུགས་
ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི ་སོན་རྩའྱི ་མྱུ ་གུ་
རྣམས་ལ་དེང་དུས་ཕྱི ་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཤེས་ཡོན་ལྡན་
པའྱི་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་སོག་རྩར་སེྐད་སྱིང་བེྱད་ཆེད་བཙན་
བོྱལ་ནང་སློབ ་གྭྲ ་ཁག་འཛུགས་སུྐན་གནང་ཡོད།	
བཙན་བོྱལ་ནང་སླབོ་གྭྲ་ཆེ་ཤོས་རྡ་ས་བོད་ཕུྲག་ཁྱྱིམ་
སྡརེ་ལྷ་སྐུ་རེ་བཙྱུན་པདྨ་མཆོག་གྱིས་བདོ་ཕུྲག་སངོ་ཕྲག་
འགའ་ཤས་ལ་ཟ་གོས་དང་།	དངེ་དུས་ཤེས་ཡོན་སླབོ་
སོྦང་གྱི ་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་བ་གནང་བ་དང་།	 འདྱི་ག་
བཞུགས་སྒར་གྱི ་རྡ་སངེ་བདོ་ཁྱྱིམ་ཉྱིན་སླབོ་དང་།	མེག་
གྷན་ཉྱིན་སླབོ་སླབོ་གྭྲ་གཉྱིས་ལ་གཟྱིགས་སོྐང་བླ་མེད་
གནང་བ་མ་ཟད།	 སློབ་གྭྲའྱི ་མཐུན་རེྐན་ཆ་ཚང་
འཛོམས་པ་བོད་ཁྱྱིམ་ཁོངས་སུ་ཉེ་ཆར་བར་འཛྱི ན་
སོྐང་གྱི ་འགན་འཁུར་ཆེན་པོ་་བཞེས་གནང་མཛད་
ཡོད།	མེག་གྷན་ཉྱིན་སླབོ་ཏུ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་དང་རྡ་
སེང་བོད་ཁྱྱིམ་དུ་འགྲོ་བཞྱི ན་པའྱི ་ཉྱིན་སླ ོབ་སླ ོབ་ཕུྲག	
ཡོངས་གླྱིང་སྔནོ་འགྲོའྱི་སླབོ་གྭྲ་ཁག་གསུམ་གྱི ་སླབོ་ཕུྲག་
འདྱི་ཚོའྱི ་ཕ་མ་མང་ཆེ་བ་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་རང་
འཚོ་དང་།	 སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ཡུལ་སྐད་ཀང་ཕྲན་
བུའྱི་མ་འདང་བ།	འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་བརྒྱ་ཆ་མང་
ཆེ་བ་སུད་ཚོང་བ་ཡྱི ན་སབས།	 བོད་ཁྱྱིམ་གཏན་སླབོ་
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ཁོངས་སུ་གཏོང་རྒྱྱུ འྱི ་གོ་སྐབས་བྲལ་ནས་དཀའ་ངལ་
དུ་མ་བྱྱུང་ཡོད་ཅྱིང་།	བཞུགས་སྒར་མེག་གྷན་ཁུལ་དུ་
གནས་སྡདོ་རྣམས་ནས་མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་
གྱིས་གཞྱིས་སྒར་རྡ་ས་ས་གནས་བད་ེདནོ་གྱི ་ལམ་སནོ་
འོག་མེག་གྷན་ཕ་མའྱི ་ཚོགས་ཆྱུང་འདྱི་ཉྱིད་	 ༡༩༩༠	
ལོར་གསར་འཛུགས་ཞུས་ཏེ་མེག་གྷན་ཉྱིན་སླབོ་དང་།	
རྡ་སངེ་བོད་ཁྱྱིམ་ཉྱིན་སླབོ།	 ཡོངས་གླྱིང་སྔནོ་འགྲོའྱི ་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་བྱམས་བརེྩ་ཆེན་པོའྱི ་ངང་ནས་སླབོ་
སོྦང་ཡག་པ་ོསོྤད་རྒྱྱུ །	 སོྤད་ལམ་ཡང་ཡག་པ་ོབཟོ་རྒྱྱུ །	
ཡ་རབས་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་སངས།	 རྒན་གཞོན་
བར་གུས་ཞབས་བེྱད་སངས།	 ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་འགན་
འཁུར་བས་དམྱི གས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
སྤྱི ་དང་བེྱ་བྲག་འདྱི་ག་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་བུ་ཕུྲག་རྣམས་
ལ་གཟྱིགས་སོྐང་དང་།	 ས་གནས་ཐོག་ཏུ་དངོས་ཡོད་
ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི ་ཕ་མ་རྒས་འཁོགས་དང་ནད་
གཅོང་།	ཕ་མ་ཉམ་ཐག་གྱི ་ཕུྲ་གུ་བཅས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་
སྐརོ་བཅས་ལ་རྡ་ས་མེག་གྷན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་དང་།	
ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གྱིས་
གནས་ཚྱུལ་གནང་འབོྱར་བྱྱུང་བ་དེ་དག་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་
ནས་རོགས་རམ་ཐབས་ཤེས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 ཕ་མ་
ཉམ་ཐག་གྱི ་ཕུྲ ་གུ་གྲངས་མེད་ལ་སློབ་ཡོན་མཐུན་
འགྱུར་དང་།	 ད་ེབཞྱིན་བུ་དང་བུ་མོ་མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་སླབོ་
ཡོན་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ།	 འཚོ་བ་རང་འཚོ་ཡྱི ན་
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པའྱི་ཕ་མ་ཁ་བྲལ་ཕྱིན་པའྱི་ཉམ་ཐག་འགའ་ཤས་དང་།	
ཕ་མ་སུྤན་མཆེད་མེད་པ་སོགས་ལ་འཚོ་སྣོན་རོགས་
དངུལ་སྤད་བཞྱིན་ཡོད།	ཕ་མ་མང་ཆེ་བ་ནྱི་ཤེས་ཡོན་
གྱི ་རོྨངས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཕུྲ་གུར་རང་སོྦང་སོགས་ལ་
སྐུལ་ལྕག་བེྱད་སངས་མ་ཤེས་པ་ད་ེདག་ལ་སླབོ་གྭྲ་ཁག་
གྱི ་དགུན་ཁའྱི་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི ་གུང་སེང་རྱི ང་མེག་གྷན་
རྡ་ས་ཕ་མའྱི ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི ་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་དང་ས་གནས་གཞན་གྱི ་སླ ོབ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་
དམྱི གས་བསལ་སློབ་ཁྱིད་བོད་ཡྱི ག་དང་ཨང་རྩྱིས་།	
དབྱྱིན་ཇྱི ་ལ་སོགས་བཅས་སླབོ་མཁན་དགེ་རྒན་ཚད་
ལྡན་ཞྱིག་གོ་བསྒྱིགས་ཞུས་ནས་སྔ་དགོང་གཉྱིས་ལ་ཆྱུ ་
ཚོད་	 ༡	 རྱི ང་སླབོ་ཕུྲག་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་ཡྱི ག་ཚད་གུྲབ་
འབྲས་ལེགས་ཐོན་ཡོང་བའྱི ་ཆེད་དགུན་དུས་ལ་རང་
སོྦང་གནང་གྱི ་ཡོད།	 ཉྱིན་སླབོ་ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་	 ༩	
ཐོན་མཚམས་ནས་ཕུྲ་གུའྱི ་སླབོ་སོྦང་བྱ་རྒྱྱུ འྱི ་དུས་ཚོད་
སྙྱིང་པོར་སོན་པར་བརྟནེ།	 འཛྱི ན་གྭྲ་	 ༡༠	 སླབེས་
མཚམས་ནས་རྡ་སངེ་བོད་ཁྱྱིམ་གཏན་སླབོ་ཏུ་ཞུགས་
ཆོག་པ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་རྒྱབ་གཉརེ་ཡང་དག་ཡོད་ཚེ་
དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི ་ཡོད།	 རྡ་སངེ་བོད་ཁྱྱིམ་
གཏན་སླབོ་ཀྱི ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ ་གཉྱིས་
ནང་བརྒྱ་ཆ་	༥༥	ལས་ལེན་མ་དགོས་པ་དང་།	ཉྱིན་
སླབོ་སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་	༧༥	 ལེན་དགོས་པའྱི་ཆ་
རེྐན་འདྱི་བཞྱིན་ཉྱིན་སླབོ་ཚོར་ཆེས་མཐོ་བ།



187རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

		 བདོ་ཁྱྱིམ་ནས་མཐོ་སླབོ་སླབོ་ཡོན་མུ་མཐུད་གནང་དང་
གནང་བཞྱིན་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ལོར་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཉྱིན་སླབོ་
ཕུྲ་གུ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་སྣུམ་འཁོར་ཞྱིག་ཉསོ་ཡོད་པ་ད་ེལོ་
མང་སོང་རེྐན་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དཀའ་བ་ཆགས་ཡོད་
རེྐན།	 ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་རྒྱྱུ ན་ལས་སྐབས་བཅྱུ ་པའྱི་
རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་ཚྱུལ་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་
རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་གྱི ་བླ་སུྤལ་ཁག་དང་།	 དགོན་སྡ་ེ
ཁག	རང་གཞུང་ལྷན་ཁང་ཁག	ཚོགས་སྐྱིད་ཁག	མྱི ་
མང་།	 ཚོང་ཁང་།	 ཟ་ཁང་།	 མགྲོན་ཁང་བཅས་ཕྱི ་
རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་སྣུམ་འཁོར་ཉོ་རྒྱྱུ འྱི ་མ་
དངུལ་ཆ་ཚང་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཐབས་འཚོལ་གང་
ཡོང་ཅྱི ་ཡོང་གྱི ་འབད་བརོྩན་གནང་ཡོད།	སྣུམ་འཁོར་
གསར་པའྱི ་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་འགྲོ་སོང་ཡོངས་རོགས་དང་
སྣུམ་འཁོར་རྙྱིང་པའྱི ་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་འགྲོ་སོང་བོད་ཁྱྱིམ་
ནས་སྔར་བཞྱིན་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་ཀྱིས་སྐབས་འཇུག་
ཡོང་བ་ཞུས་པར་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཏེ་སྣུམ་
འཁོར་སོྐང་བའྱི ་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་བོད་ཁྱྱི མ་ནས་
བསྐངས་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།	 འཛྱི ན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་ཉྱིན་སླབོ་
རྣམས་ལོ་ན་ཧ་ཅང་ཆྱུང་བའྱི ་དབང་གྱི ས་ཉྱིན་ལྟར་
ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ལངས་ནས་སློབ་གྭྲར་སྣུམ་འཁོར་གྱི ་
དུས་ཚོད་རེས་ཟྱིན་དགོས་སབས་སླབོ་མ་རང་ཉྱིད་མ་
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ཟད།	 ཕ་མ་ཚོ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བས་
དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་སེལ་སླད་འཛྱི ན་རྱིམ་ལྔ་པ་ད་ེབཞྱིན་
མེག་གྷན་བོད་ཁྱྱིམ་ཉྱིན་སླ ོབ་ནང་གསར་འཛུགས་
གནང་ན་གང་ལེགས་ཡོང་ངེས་མ་ཟད་		Bus	ནང་
སླབོ་ཕུྲག་ཆ་ཚང་མྱི ་ཤོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཡང་ཕྲན་
བུ་ཡང་དུ་འགྲོ་རྒྱྱུ འྱི ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་ལུགས་
ཞུས་པ་ལྟར།	ད་ེདནོ་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༢	ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་ལྔ་པ་མེག་གྷན་ཉྱིན་སླབོ་ནང་
འཛུགས་གནང་མཛད་འདུག	དངེ་དུས་ཀྱི ་གཞྱིས་སྒར་
གྱི ་གནས་སངས་འཛམ་གླྱིང་ཕོགས་མཐའ་ག་ས་ག་
ནས་ཡུལ་བསྐརོ་སོྤ་འཆམ་པ་ཧ་ཅང་ཆེས་འཁོར་སའྱི་
ས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སབས།	 རྒྱན་རེྩད་ཁང་དང་།	 ཆང་
རག་ཁང་།	 ཐ་མག་ཉལ་ཐག་ལ་སོགས་པས་ཕུྲ་གུ་
འཕྲ་ོབརླག་འགྲོ་རྒྱྱུ འྱི ་ཉནེ་ཁ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་རྡ་སངེ་
བདོ་ཁྱྱིམ་གཏན་སླབོ་དང་ཉྱིན་སླབོ་གཉྱིས་བར་ལ་ཕུྲ་གུ་
རུན་བཤད་མཁན་སོགས་ཅྱུང་ཙམ་ལྷག་བཞྱིན་ཡོད་
པར་ཚང་མས་སེམས་ཁུར་བེྱད་པའྱི ་གནས་སངས་
ཤྱི ག་ཆགས་ཡོད་རེྐན།	 ཚོགས་ཆྱུང་ནས་འགན་ཁུར་
ཏེ་བོད་ཁྱྱིམ་དབུ་འཛྱི ན་མཆོག་དང་།	 བོད་ཁྱྱིམ་སླབོ་
སྤྱི ་མཆོག་ནས་བཀའ་སློབ་ཟབ་ནན་གནང་བས་ཕན་
རླབས་ཀང་བྱྱུང་ཡོད།	 རྡ་སངེ་གཏན་སླབོ་སླབོ་ཕུྲག	
མེག་གྷན་ཉྱིན་སླབོ་དང་ཡོངས་གླྱིང་སྔནོ་འགྲོའྱི ་སླབོ་གྭྲ་
ཁག་གྱི ་སླབོ་ཕུྲག་གྱི ་ཤེས་ཡོན་དང་།	ཀུན་སོྤད།	སྒྱིག་
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ཁྱིམས་སོགས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་སླབོ་གྭྲའྱི ་འགན་འཛྱི ན་སླབོ་
སྤྱི ་དང་།	 དགེ་ལས་རྣམས་ཕན་ཚྱུན་ཚོགས་ཆྱུང་དང་
འབྲལེ་ལམ་བཟང་པ་ོཡོད།	 ལོ་ལྟར་ཕ་མའྱི་ཉྱིན་མོར་
རྡ་སངེ་བདོ་ཁྱྱིམ་དང་མེག་གྷན་ཉྱིན་སླབོ།	ཡོངས་གླྱིང་
སླ ོབ་གྭྲ་བཅས་ནས་ཕ་མའྱི ་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་གྱི ་
མཛད་སྒརོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་བཅར་ཏེ་
སླབོ་གྭྲའྱི་དབུ་འཛྱི ན་མཆོག་དང་།	སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བ་ོཕ་
མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་པ་བཅས་ཕ་མའྱི་
བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་དང་འབྲེལ་བའྱི ་ལམ་སོལ་སུང་
བརྩྱི ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།	 ལོ་ལྟར་ཕྱི ་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༥	
ཉྱིན་དགེ་རྒན་གྱི ་ཉྱིན་མོ་ཞེས་དགེ་རྒན་རྣམ་པའྱི་བཀའ་
དྲྱིན་རེས་དྲན་ཞུ་ཕྱིར་རྡ་སངེ་བོད་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྭྲའྱི ་སླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་ལས་རྣམས་ལ་རེྩད་རྱིགས་འདྲ་
མྱི ན་གྱི ་ཁབ་སནོ་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུ་སོལ་ཡོད་སབས།	
ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུས་
ཏེ་དགེ་ལས་རྣམས་ལ་གསོལ་སནོ་ཟབ་རྒྱས་ཕུལ་རྒྱྱུ འྱི ་
ལུགས་སོལ་ཡོད།	ལོ་ལྟར་བྱྱིས་པའྱི་དུས་ཆེན་གྱི ་ཉྱིན་
མོ་དང་།	 ཡོངས་གླྱིང་སྔནོ་འགྲོའྱི ་སླབོ་གྭྲ་དབུ་བརྙེས་
པའྱི་དུས་དྲན།	བདོ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དུས་ཆེན་ཆེ་ཁག་
རྱིགས་ལ་མེག་གྷན་ཉྱིན་སླབོ་དང་།	 ཡོངས་གླྱིང་སླབོ་
གྭྲ་བཅས་ཀྱིས་སློབ་ཕུྲག་ཚོར་བོད་པའྱི ་རྱི ག་གཞུང་
དང་།	 གོམས་གཤྱིས་སོགས་ལ་དོ་སྣང་དང་།	 རྱིག་
གཞུང་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་ལ་ཚོགས་ཆྱུང་ལ་མགྲོན་
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འབོད་གནང་བ་ལྟར་ལོ་ལྟར་བཅར་ནས་ཐུགས་རེ་
ལེགས་འབུལ་གྱི ་མཇལ་དར་གོ་སྒྱིག་ཞུས།	 ཚོགས་
ཆྱུང་ལ་དཔལ་འབོྱར་ཡོང་ཁོངས་སྔོན་མ་རྒྱྱུ ན་ལས་
རྣམས་ཀྱིས་རོགས་ཚོགས་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་ས་ེ
རོགས་དངུལ་དེ་དག་གོང་གསལ་རྱི གས་དང་འབྲེལ་
བའྱི་འཆར་གཞྱི ་གསར་པ་ལག་ལེན་གྱི ་ཆེད་བསར་གྱི ་
ཡོད།	

	 	 ༢༠༠༣	ལོར་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་ཀྱིས་མེག་གྷན་
ཉྱིན ་ སླ ོབ ་ སླ ོབ ་ ཕུྲག་གྱི ་ ཆེད་ཐབ་ཚང་བརྒྱབ་རྒྱྱུ འྱི ་
དགོངས་འཆར་ཡོད་རུང་།	 རྡ་སངེ་བོད་ཁྱྱིམ་དབུ་
འཛྱི ན་མཆོག་ནས་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་ལ་ཉྱིན་སླབོ་ཀྱི ་ས་
ཆ་དེ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ཁྱིམས་ཁང་ནང་རོྩད་གཞྱིར་ཡོད་
སབས།	 ཉྱིན་སླབོ་གྱི ་ཐབ་ཚང་རྒྱབ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀྱི ་ལས་
འགུལ་བརྩམས་ཚེ་ཁྱིམས་རོྩད་བེྱད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་
ཚྱུ ལ་དེར་གནོད་སོྐན་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་ལ་བརྟེན།	
ཁྱིམས་ཐག་མ་ཆོད་བར་ཐབ་ཚང་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཕྱིར་འཐེན་
བྱ་དགོས་ཀྱི ་བཀའ་ནན་ཏན་ཕེབས་འདུག	 རྒྱྱུ ན་ལས་
སྐབས་	 ༡༡	 པའྱི་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་རྣམས་ཀྱི ་ལས་
འཆར་ནང་ཡོད་པའྱི ་མེག་གྷན་ཉྱིན་སླབོ་ཀྱི ་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ལ་ཉྱིན་གུང་ཞལ་ལག་བཟོ་སའྱི་ཐབ་ཚང་ཞྱིག་
རྡ་སེང་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་བཀའ་གྲོལ་གནང་བ་བཞྱི ན་
མཐའ་མ་ཐབ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོད།	༢༠༠༨།༣།༢༤	ཉྱིན་
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སྐབས་བཅྱུ ་གཉྱིས་པའྱི ་ཚོགས་མྱི ་གསར་པ་མྱི ་མང་
གྱིས་འོས་འདམེས་གནང་ཞྱིང་།	རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་ཕན་
ཚྱུན་ངོ་སོྤད་དུ་མང་མོས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་ལས་ཚན་འོས་
འདམེས་བསྐ་ོབཞག་བྱས།	 ད་ེཡང་།	 ཟླ་བ་རྱི ན་ཆེན་
ཚོགས་གཙོ།	 དབང་འདུས་ཚོགས་གཞོན།	 བསོད་
ནམས་སབོས་རྒྱལ་དུྲང་ཆེ།	ཨོ་རྒྱན་རྩྱིས་པ།	འཇྱིགས་
མེད་དངུལ་གཉརེ།	 དབྱངས་འཛོམས་དུྲང་ཆེ་ལས་
རོགས།	རྟ་མགྲྱིན།	 ཐུབ་བསན།	བཀྲ་ཤྱིས།	བཀའ་
རྟནེ།	 བསན་འཛྱི ན་སོྒལ་མ་བཅས་རྒྱྱུ ན་ལས།	 ཁོྱན་
བསྡམོས་མྱི ་བཅྱུ ་གཅྱིག་ཚོགས་མྱི འྱི ་ནང་ཞུགས་ཡོད།	
སྐབས་བཅྱུ ་གཉྱིས་པའྱི་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་
ཀྱིས་ཐོག་མའྱི ་གྲོས་འཆར་ནང་།	 མྱི ་མང་གྱི ་དཀའ་
ངལ་བསལ་ཐབས་གལ་ཆེར་མཐོང་སེ་ཕུྲ་གུ་རྣམས་
ཉྱིན་དགུང་ཞལ་ལག་སྐབས་ནང་ལ་ལོག་མྱི ་དགོས་
པར་སླབོ་གྭྲའྱི ་ནང་ཞལ་ལག་གོ་སྒྱིག་བེྱད་ཐུབ་ཚེ་་ཕ་
མར་དཀའ་ངལ་ཆྱུང་བ་མ་ཟད།	ཕུྲ་གུའྱི་བད་ེའཇགས་
ལའང་ཕན་པ་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བར་མཐོང་ནས།	 རྒྱྱུ ན་ལས་
རྣམས་ཀྱིས་ཕུྲ་གུའྱི ་ཉྱིན་དགུང་ཞལ་ལག་དེ་སླབོ་གྭྲའྱི ་
ནང་དུ་གོ་སྒྱིག་ཞུས་ཡོད།	༢༠༠༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༡	
ཉྱིན་ཉྱིན་མོའྱི ་སླབོ་གྭྲའྱི ་སྤྱི ་ཐབ་གསར་པ་དབུ་འབེྱད་
མཛད་སྒོར་ཕེབས་བཅར་ཞུས་པ་གཙོ་བོ་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་ཚེ་རྱི ང་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 བོད་ཁྱྱིམ་
དབུས་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་ཚེ་དབང་ཡེ་ཤེས་ལགས།	
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རྡ་སེང་བོད་ཁྱྱིམ་ངེས་སོན་པ་དགེ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས།	 རྡ་སངེ་བོད་ཁྱྱིམ་སླབོ་སྤྱི ་བསོད་ནམས་
སོྒལ་དཀར་ལགས་དང་།	 ས་གནས་གཞུང་འབྲལེ་མ་
ཡྱི ན་པའྱི་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག	 མེག་གྷན་ཉྱིན་སླབོ་
དགེ་ལས་རྣམས།	 ཕུྲ་གུའྱི ་ཕ་མ་ཡོངས་རོགས་དང་
ཚོགས་མྱི ་རྣམས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༢	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་སླབོ་ཀྱི ་ཉྱིན་དགུང་
ཞལ་ལག་དུས་གཅྱིག་གཏོང་རྒྱྱུ ་འགོ་ཚྱུགས་མཛད་པ་
བཞྱིན་མ་བྱན་གཅྱིག་དང་།	 མ་གཡོག་གཅྱིག་ཟླ་བ་
གསུམ་རྱི ང་ལ་ཚོད་བལྟའྱི ་ཚྱུལ་དུ་བཞག་ཅྱིང་།	 མ་
བྱན་གྱི ་གླ་ཕོགས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་སྒརོ་	 ༢,༥༠༠་༠༠	
དང་།	མ་གཡོག་ལ་གླ་ཕགོ་ཟླ་གཅྱིག་ལ་སྒརོ་	༡,༠༠༠་
༠༠	སྤད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	མ་འོངས་པར་ཚོགས་
ཆྱུང་གྱི ་དཔལ་འབོྱར་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་མཚམས་སུ་མ་
བྱན་དང་།	མ་གཡོག་གཉྱིས་ལ་གླ་ཕགོས་སྤར་རྒྱྱུ འྱི་ཆ་
རེྐན་བཞག་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་སུ་
ལའང་ཉམས་མོང་ད་ེཙམ་མེད་སབས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀྱི ་ལྟ་ོདོད་ཕ་མས་ཟླ་རེར་སྒརོ་	 ༣༠༠།༠༠	 བཞག་
ཡོད།	ཞལ་ལག་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀྱི ་སྒྱི ག་འཛུགས་ཐད་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་འགན་
ཁུར་ཆ་ཚང་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད།	 རྒྱྱུ ན་ལས་
ཡོངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།	 རྒྱྱུ ན་ལས་སྐབས་གསར་བའྱི ་མ་
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འོངས་གྲོས་འཆར་ལས་གཞྱི ་ལག་བསར་བེྱད་དགོས་
པ་ཁག་ནྱི།	སླབོ་གྭྲའྱི་གསང་སོྤད་རྒྱ་བསེྐད་དང་གསར་
བཟོ་བྱ་རྒྱྱུ །	 སླབོ་ཕུྲག་གྱི ་རེྩད་ཐང་ཉམས་གསོ།	 དངེ་
དུས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་གློག་ཀླད་འཛྱི ན་གྭྲ་	 Computer	
Class	གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།

	 	 གོང་གྱི ་འཆར་གཞྱི ་ད་ེརྣམས་ལ་དཔལ་འབོྱར་
དགོས་མཁོ་ཆེ ་བས་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་ཀྱིས་རོགས་
ཚོགས་ཁག་ནས་ཐབས་འཚོལ་གནང་དང་གནང་མུས་
ཡྱི ན།	 རྒྱྱུ ན་ལས་གོང་མ་སྐབས་བཅྱུ ་གཅྱིག་པའྱི ་མ་
དངུལ་ལྷག་མ་དངུལ་ཁང་ནང་ཧྱིན་སྒརོ་	༡,༠༠,༠༠༠	
་༠༠	 འབུམ་གཅྱིག་དང་།	 དངུལ་དམར་ཧྱིན་སྒརོ་	
༩༠,༠༠༠་༠༠	སངོ་ཁག་དགུ་བཅྱུ།	ཁོྱན་བསྡམོས་ཧྱིན་
སྒརོ་	 ༡,༩༠,༠༠༠་༠༠	 མ་དངུལ་གཅྱིག་འབུམ་དགུ་
ཁྱི ་རྒྱྱུ ན་ལས་གསར་པ་སྐབས་བཅྱུ ་གཉྱིས་པར་ལག་
སོན་བྱྱུང་ཡོད།	སྤྱི ་ཚོགས་ནང་མྱི ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
ཐབས་སུ་ཕ་མ་རྣམས་ནས་རང་གྱི ་ཕུྲ་གུར་ལྟ་སོྐང་གང་
ལེགས་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད།	 ཚོགས་ཆྱུང་གྱིས་
ཀང་དེའྱི ་ཐོག་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	 རྒྱྱུ ན་
ལས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བློ་དག་ཆོད་པོས་མཐུན་
ལམ་ཟབ་པོ།	 ལས་ཡུན་རྱི ང་མ་ལྟསོ་པར་རྒྱྱུ ན་ལས་
ཚང་མ་ད་བར་ཕན་ཚྱུན་ཚང་མར་རང་རང་སོ་སོའྱི ་
ལས་དོན་ཆེ་ཆྱུང་འདྲ་མྱི ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་།	
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ཚང་མས་སྤྱི ་དོན་གལ་ཆེར་བརྩྱིས་ཏེ་བསམ་པ་རྣམ་
དག་གྱིས་ལས་འགུལ་ལ་མ་གཡོལ་བར་བླ་ོམཐུན་དམ་
གཙང་དུ་གནས་བཞྱིན་ཡོད།

༣།		 ལྷ་ས་མཐུན་གྲོགས།	

	 དང་པོ།	ལྷ་ས་མཐུན་གྲོགས་ད་ེབཞྱིན་སྤྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༥	ཉྱིྱིན་འདྱི་གར་འབོྱར་བའྱི་ཤ་ཚ་ཅན་
གྱི ་ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི ་དོན་གཉརེ་ཅན་གྱི ་མྱི ་སྣ་འགས་ཐོག་
མར་གསར་འཛུགས་བྱས།	ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུན་ནྱི་
འདྱི ་ག་ལྷ ་ས་ཁུལ་གྱི ་མྱི ་ཡྱི ན་པ་གང་ཞྱི ག་མཐུན་
གྲོགས་ནང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་པའྱི ་རྱི གས་ནས་ྋསྤྱི ་ནོར་
གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་འོག	
བོད་གཞུང་གྱི ་སྒྱིགས་འཛུགས་ལ་བརྩྱི ་བཀུར་ཚྱུལ་
བཞྱི ན་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱི ག་རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་
དགོངས་འགལ་མེད་ཐོག་རྒྱལ་གཅེས་མ་དངུལ་ལག་
དེབ་ཚྱུལ་བཞྱི ན་བསྡུ་འབུལ་དུས་ཐོག་གཙང་འབུལ་
དགོས་པ།	

	 གཉིས་པ།	ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི ་ཉམ་ཐག་ནད་མནར་རྱིགས་
ལ་གང་ནུས་ཅྱི ་ཕན་གྱི ་རོགས་རམ་དང་འགོ་འདོན་
ལམ་སནོ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།	ཚོགས་མྱི ་གང་རུང་ནད་མནར་
གྱི ་རེྐན་པས་སྨན་ཁང་དུ་ལུས་སྐབས་འདྱི ་ག་མཐུན་
གྲོགས་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀྱི ་འགན་རྐང་བཞེས་ཐོག་ནད་
གསོས་འཚམས་འདྲྱི་དང་།	ནད་གཡོག	གལ་སྱིད་ཚེ་



195རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

ལས་འདས་པ་ཡྱི ན་ན་སྐུ་པུར་དུར་སྦངས་སོགས་ཀྱི ་
ཞབས་ཕྱི ་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།	

	 གསུམ་པ།	 ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་འཁུངས་ལྷ་དབྱར་
གསོལ་གཙོས་རང་གཞུང་གྱི ་མཛད་སྒོ་ཆེ ་ཕྲ་གང་
ལའང་འདྱི་ནས་བཀའ་ཡྱི ག་དང་གོ་སྐབས་ནམ་བྱྱུང་
ལ་ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི ་དམངས་ཁོད་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་བྱ་
དང་བེྱད་མུས་སུ་ཡྱི ན།	 མཐུན་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་དོན་
བེྱད་ཕོགས་ཐད་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 དུྲང་ཆེ།	 ལས་
དུྲང་།	དངུར་གཉརེ།	རྩྱིས་པ་བཅས་རྒྱྱུ ན་ལས་གྲངས་
ཚད་བརྒྱད་ནས་བཅྱུ ་བར་གྱི ་སྐབས་ཐོག་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀྱི ་
ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀྱི ་ཡོད་ལ་རྒྱྱུ ན་ལས་དུས་ཡུན་ལོ་
གཉྱིས་རེའྱི ་མཚམས་ནས་ཚོགས་མྱི ས་འདེམས་ཀྱི ་
ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་ལོ་ལྟར་བོད་ནས་གསར་དུ་གནས་
བསྐརོ་དང་ཐུག་འཕྲད་ལ་ཕེབས་པའྱི་ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི ་མྱི ་
རྣམས་ལ་འདྱི ་ནས་གཞྱིས་བེྱས་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི ་གོ་
སྐབས་གལ་ཆེན་ཞྱི ག་ཏུ ་བསམ་སེ་སྣེ་ ལེན་གསོལ་
ཚྱི གས་དང་།	 ྋགོང་ས་མཆོག་དང་རང་གཞུང་བོད་
དོན ་དགོངས་བཞེས ་ ངོ ་ སོྤད ་དང ་བརྙན ་འཕྲྱི ན ་
གཟྱིགས་འབུལ་ཞུ་བཞྱི ན་ཡོད།	 དེ་བཞྱི ན་ལོ་ལྟར་
ཚོགས་མྱི ་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་ངོ་ཤེས་སླད་ཉྱིན་
གསུམ་རེའྱི ་སོྤ་སྐྱི ད་གོ་སྒྱི ག་ཞུ་བཞྱི ན་ཡོད་པ་དང་
སབས་བསུན་ལོ་རེའྱི ་སྤྱི ་དངུལ་དང་རྒྱྱུ ་དངོས་སོགས་



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

རྩྱིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་འབུལ་བཞྱིན་པ་དང་།	 གལ་
སྱིད་རྩྱིས་ཆད་བྱྱུ ང་རྱི གས་འབྲེལ་ཡོད་དོ་དག་རང་
ཉྱིད་ཀྱིས་འགན་ཁུར་བེྱད་པའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད།	 ཟླ་
རེར་རྒྱྱུ ན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་མྱི ་ཉམ་ཐག་
རྱིགས་ལ་གྲོས་ཆོད་བཞྱིན་མཐུན་འགྱུར་ཇྱི ་ཆགས་ཀྱི ་
གོ་བསྡུར་དང་།	 ཚོགས་མྱི འྱི ་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་
གྱིས་སྐབས་ཐོག་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ལ་རྒྱྱུ ན་ལས་
ཆེད་བཅར་གྱིས་གནས་བབ་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་གྲོས་ཆོད་
དང་ཐག་གཅོད་བྱ་བཞྱིན་ཡོད།	 མཐུན་གྲོགས་ནང་
ཁུལ་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་ཕུད་མེ་ཏགོ་ཆྱུང་ཡང་ལྷ་རས་
ཀྱི ་དཔ་ེལྟར་	༢༠༠༨	ལོའྱི་བདོ་ནང་གྱི ་ཛ་དྲག་གནས་
ཚྱུལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེྐད་དང་བོད་ཀྱི ་རྩ་དོན་
འཐབ་རོྩད་ལ་དམྱི གས་ཏེ་བོད་གཞུང་མང་ཛ་དྲག་
ལས་འགུལ་ཚོགས་པར་ཧྱིན་སྒརོ་	༡༠༠༠༠།༠༠	ཞལ་
འདབེས་དང་།	བྱི་ཧར་མངའ་སྡའེྱི ་ཆྱུ ་ལོག་གོད་ཆགས་
ལ་ཐུགས་གསོས་ཆེད་ཧྱིན་སྒརོ་	༥༠༠༠།༠༠	ཕུལ་བ་
སོགས་སྤྱི ་དང་བེྱ་བྲག་གྱི ་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལ་
འབད་འབུངས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

	༤།		རྡ་ས་ཏྲ་ེཧརོ་སྐྱིད་སྡུག

		 རྡ་ས་ཏྲེ་ཧོར་སྐྱི ད་ སྡུག ་ཚོགས་པ་འདྱི ་ཉྱིད ་ཕྱི ་ ལོ ་	
༡༩༨༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༧	ཉྱིན་གསར་ད་ུདབུ་བཙྱུགས་
ཤྱི ང་།	 འདྱི་ནྱི་མདོ་ཁམས་ཀྱི ་དཀར་མཛེས།	 ར་པ།	
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སངོ་འཁོར།	ཉག་རོང་།	མྱི ་ཉག་།	རྟའུ།	དར་རྒྱས།	
བ་ེརྱི །	བྲག་འགོ།	ལྕགོ་རྱི ་སོགས་ཀྱིས་གུྲབ་པའྱི་ཚོཊ་
པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ།	 ཚོགས་མྱི འྱི་གྲངས་ཚད་ནྱི་ད་སྐབས་
བཞུགས་སྒར་ཁུལ་དུ་མྱི ་གྲངས་	 ༥༡༣	 ཙམ་ཡོད།	
ཚོགས་པ་འདྱི་ཉྱིད་བཙྱུགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོ
ནྱི ་མདོ་ཁམས་ཏྲེ་ཧོར་ཁུལ་གྱི ་ ཡུལ་སོལ་གོམས་
གཤྱིས་རྣམས་ཉམས་པ་སོར་ཆྱུད་དང་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ད་
འཛྱི ན་བེྱད་ཆེད་དང་ལྷག་པར་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་
འཁུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་།	ད་ེམྱི ན་དམྱི གས་བསལ་
དུས་ཆེན་ཁག་ལ་མདོ་ཁམས་ཏྲེ་ཧོར་ཁུལ་གྱི ་མང་
ཚོགས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་གཞས་སྣ་གཟྱིགས་འབུལ།	 དེ་
ཁུངས་ཀྱི ་མང་ཚོགས་དཀའ་ངལ་ཆེ་རྱིགས་ལ་ཚོགས་
པའྱི་འཁོས་དཔག་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་དཔལ་འབོྱར་རྒྱབ་
སོྐར་དང་།	 བཙན་བོྱལ་གཞུང་གྱི ་སྒྱིག་གཞྱིའྱི ་འོག་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་ལས་འགུལ་འདྲ་མྱི ན་ཚགས་ཚྱུགས་ཀྱི ་
སྤ ེལ་ཐུབ་པའྱི ་ཆེད་བཙྱུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༩།༠༧།༢༧	ནས་	༡༩༩༦།༨།༡༢	བར་ཚོགས་པ་
འདྱིའྱི ་སངས་འཛྱི ན་ལས་འགན་དཀར་མཛེས་ལྷག་པ་
ཚེ་དབང་དང་།	 སངོ་འཁོར་ཕུན་ཚོགས་དངོས་གུྲབ་
གཉྱིས་ནས་ཞུས་པ་དང་།	༡༩༩༦	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༢	
ཉྱིན་ནས་དར་རྒྱས་དབང་ཆེན་དང་།	 དཀར་མཛེས་
བསན་འཛྱི ན།	 དར་རྒྱས་བྱམས་པ་བསན་འཛྱི ན།	
དཀར་མཛེས་ས་ེདགའ།	རྟའུ་པདྨ།		ར་པ་ཐུབ་བསན་
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འོད་ཟེར།	དཀར་མཛེས་དབང་གྲགས།	མྱི ་ཉག་ཐུབ་
བསན་འོད་ཟེར་བཅས་ནས་	 ༡༩༩༩།༤།༡༤	 བར་ལོ་
འཁོར་གསུམ་ཙམ་གྱི ་རྱི ང་ཐུགས་འགན་བཞེས།	 དེ་
ནས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡།༤།༡༤	བར་ཆོས་མཛད་དང་།	ཡ་
མ་བསམ་འགུྲབ།	 དཀར་མཛེས་ཡ་མ་རྱི ན་ཆེན།	
བསམ་དགའ།	 མྱི ་ཉག་བླ་ོབཟང་ནོར་བུ།	 ར་པ་བླ་ོ
དགའ།	བསོད་ནམས་བཀྲྱིས།	རྡ་ོརེ་དཔལ་ལྡན།	དནོ་
འགུྲབ་ཚེ་རྱི ང་བཅས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་
འཁོར་གཉྱིས་ཙམ་གྱི ་རྱི ང་ཕག་ལས་གནང་བ་དང་།		
ད་ེནས་འགན་འཛྱི ན་གསར་པ་བསོད་ནམས་རྡ་ོརེ་དང་
།	ཤ་འུ།	རྱིན་ཆེན་བསམ་འགུྲབ།	ཕུན་ཚོགས་དབང་
འདསུ།	བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།	བྱམས་པ་དགྲ་འདལུ།	
རྡ་ོརེ་དབང་གྲགས་བཅས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༣།༦།༡༨	
བར་ལོ ་གཉྱིས་རྱི ང་འཛྱི ན་སོྐང་གྱི ་ ཐུགས་འགན་
བཞེས།	༢༠༠༣།༦།༡༨	ནས་	༢༠༠༥།༧།༢༠	བར་
འགན་འཛྱི ན་གསར་པ་སྦྱིན་པ་དང་།	 དཀར་མཛེས་
བད་ེཆེན།	 དར་རྒྱས་པདྨ།	 དབང་ཕྱུག	 དར་དགོན་
ཀརྨ་ཤེས་རབ།	རྟའུ་ཤེས་རབ།	ར་པ་འཇྱིགས་དགའ།	
དཀར་མཛེས་བུ་མོ་མཆོག	མྱི ་ཉག་ཆོས་འཛོམས།	མྱི ་
ཉག་ཚེ་རྱི ང་དབང་ཕྱུག་བཅས་ལ་རྩྱིས་སྤད་ཀྱིས་ཁོང་
རྣམ་པས་ལོ་འཁོར་གཉྱིས་རྱི ང་འགན་ཁུར་མཛད།	
༢༠༠༥།༧།༢༠	ནས་གཉརེ་པ་གསར་པ་བསན་འཛྱི ན་
ཆོས་འཕེལ་དང་།	 བྱམས་པ་བསན་འཛྱི ན།	 རྡ་ོརེ་
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དཔལ་ལྡན།	 ར་པ་བསན་པ།	 དཀར་མཛེས་འཇོ་ལོ།	
དཀར་མཛེས་བསན་རྒྱས་མགོན་པ།ོ	ཕུར་བུ་ཚེ་རྱི ང་།	
བྱམས་པ་གཡང་འཛོམས།	 ཡ་དགའ་སོྒལ་མ་བཅས་
ནས་ཕྱི ་ལོ་༢༠༠༧།	༤།༢༢	བར་ཐུགས་འགན་བཞེས།	
༢༠༠༧།༤།༢༢	 ཉྱིན་ནས་བཟུང་ད་སྐབས་འཛྱི ན་སོྐང་
བ་ཆོས་འཛྱི ན་དང་།	ཡ་མ་བསམ་འགུྲབ།	རྒན་བསོད་
ནམས་རྡ་ོརེ།	 ར་པ་ཐུབ་དགའ།	 བསོད་ཆོས་འཕེལ།	
དཀར་མཛེས་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།	 ཡེ་ཤེས་བསོད་
ནམས།	 ངག་དབང་དགེ་ལེགས།	 ཀུན་དགའ་ཉྱི་མ།	
པ་སངས་རྡ་ོརེ།	 སྤྱི་ཀྲར།	 མྱི ་ཉག་བླ་ོབཟང་ནོར་བུ་
བཅས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ལས་གནས་འགན་འཁུར་བརེ་
མོས་ཀྱི ་ད་བར་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བ་ོདང་དམྱིགས་ཡུལ་མ་
བརླག་པར་རྒྱྱུ ན་འཁོྱངས་སུ་གནས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༥།			བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོགས་པ།

	 བོད་རྒྱལ་ཡོངས་བཙོན་གྲོལ་ཚོགས་པ་ནྱི ་ྋགོང་ས་
ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པའྱི་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་དགེས་བརེྩ་
བའྱི་བཀའ་འཁོལ་སྤྱི ་བའོྱི ་མཛེས་རྒྱན་བསྩལ་ཐོབ་བྱྱུང་
ཞྱིང་།	རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་གཞུང་འབྲལེ་
མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ཚོགས་པ་སྤྱི ་འགྲེའྱི ་ཁོངས་ངོས་བཞེས་
རྒྱབ་གཉརེ་གནང་བ་ལྟར།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ལོའྱི་ཟླ་༩	
ཚེས་	༣	ཉྱིན་དངོས་སུ་དབུ་བརྙེས་ཤྱི ང་།	ད་ལྟའྱི་ཆར་
ཚོགས་མྱི ་ལྔ་བཅྱུ ་ལྷག་ལས་གུྲབ་པའྱི་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་
ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི ་བཙོན་ཟུར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	
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	 	 	 	 ཚོགས་པའི་ལངས་ཕོགས།	

	 ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་ཐུགས་བཞེད་དང་
བོད་མྱི ་མང་གྱི ་རྨང་གཞྱིྱི འྱི ་མངོན་འདོད་གཉྱིས་ངོ་བོ་
དབེྱར་མེད་ལ་སོང་།	 བཙན་བོྱལ་བདོ་གཞུང་གྱི ་སྱིད་
བྱྱུས་ཏེ་བདེན་པ་དང་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་ལ་གཞྱི ་
བཅོལ་བའྱི ་དབུ་མའྱི ་ལམ་ཀྱི ་རྒྱ་ལས་མྱི ་བརྒལ་རྒྱྱུ ་ནྱི་
ཚོགས་པའྱི ་སྒྱིག་གཞྱིའྱི ་འབུྲ་དོན་ནང་གསལ་ལྟར་རྩ་
འཛྱི ན་ལངས་ཕོགས་ཡྱི ན།	

	 	 	 	 ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ།	

ཀ		 བོད་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་ཆེད་རྒྱ་དམར་
གྱིས་བཙོན་ད་ུམནར་གཅོད་མངས་དགོས་བྱྱུང་
བའྱི ་བཙོན་ཟུར་རྒས་གཅོང་མང་དག་ཅྱི ག་
བཙན་བོྱལ་ཁོད་དམྱི གས་བཀར་འཚོ་བའྱི་རྟནེ་
ཁོངས་མེད་པ།	 ཁ་ཚ་དགོས་གཏུཊ་ཀྱིས་འཚོ་
བའྱི ་མཐུན་རེྐན་དང་སྨན་ཡོན་སོགས་གང་
ཅྱིར་རོགས་པ་གནད་སྨྱིན་ལ་འབད་རྒྱྱུ །	

ཁ		 རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་གནས་སྡདོ་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ནང་འགྲོ་བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་དང་།	
དམངས་གཙོའྱི ་འཕྲོད་བསེན་བཅས་ཀྱི ་ཐད་
མྱི ་མང་ལ་གོ་རྟོགས་སྤལེ་སླད་ཟབ་སོྦང་སོྤད་
ཐབས།	
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ག		 བོད་མྱི ་བཙོན་ཟུར་རྒན་པ་ཚོའྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་བསྡུ་
སྒྱིག་དང་དཔར་འགྲེམ་བྱ་རྒྱྱུ འྱི་ལས་འཆར།

ང		 བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་གྱི ་སྱིད་བྱྱུས་ཏེ་དབུ་
མའྱི ་ལམ་གྱི ་དགོངས་དོན་འོག་བོད་རང་
དབང་བདེན་པའྱི ་ལས་འགུལ་ཞྱི ་བའྱི ་སྒ་ོནས་
སྤལེ་རྒྱྱུ །	

ཅ		 ཚོགས་པའྱི ་བསྱི་གནས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་
ས་ལ་ཡྱི ན།	 ས་གནས་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟནེ་
བཅས་སུ་ཡོད།	དབུས་རྒྱྱུ ན་ལས་མྱི ་གྲངས་	༩	
ཡོད་པ་ནས་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་མྱི ་གསུམ་རེ་ཡོད།	

	 	 	 	 ཚོགས་པ་འདིས་བླངས་པའི་གྲུབ་འབས།

ཀ		 ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐུ་
ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང་།	 འཛམ་གླྱིང་
ཡོངས་ལ་ནད་མཚོན་མུ་གེའྱི ་འཇྱིག་པ་མེད་
པར་ཞྱི ་བདེ་རང་དབང་དཔལ་ལ་ལོངས་སོྤད་
ཅྱིང་།	བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་
ཆེད་དུ་མྱི ་རྒྱྱུ ་སོག་གསུམ་བླསོ་བཏང་ཟྱིན་པའྱི་
སྔ ོན ་གཤེགས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཕོ ་ མོ ་
རྣམས་མངོན་མཐོ ་ ངེས་ལེགས་ཀྱི ་ས ་ལ་
འགོད་ཆེད་བཅས་སུ་དམྱི གས་ཏེ།	 མཐོ་ཚད་
ཕྱི་ཁྱི་དགུ་བཅྱུ ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟནེ་
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ཞྱི ག་ཕོ་བྲང་སྐུ ་རྒྱབ་ལྷ་རྒྱལ་རྱི ར་བཞེངས་
བསུྐན་ལེགས་གུྲབ་བྱས་ཡོད།	

ཁ		 ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་
ཆོས་སྱི ད་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི ས་རླབས་ཆེན་
མཛད་འཕྲྱིན་རྣམས་བསན་པ་ཇྱི ་སྱིད་བར་མྱི ་
ནུབ་དར་གནས་ཡོང་བ་དང་།	 བོད་རང་
དབང་ཆེད་རྒྱའྱི ་མུན་བཙོན་དུ་མནར་གཅོད་
མངས་དང་མོང་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བཙོན་འདས་
གསོན་རྣམས་ཀྱི ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱལ་ཞེན་སྙྱིང་
སབོས་དང་།	ལྷག་བསམ་ལ་རེས་དྲན་མཚོན་
སླད་མཐོ་ཚད་ཕྱི ་ཁྱི ་བདུན་ཅན་གྱི ་རྡོ་རྱི ང་
གསར་སུྐན་ཞུས་ཤྱི ང་།	 རྡ་ོརྱི ང་གྱི ་ངོས་སུ་
ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོར་ནོར་པེལ་
ཞྱི ་བདེའྱི ་གཟེངས ་རྟགས་འབུལ ་བཞེས ་
བསྐངས་པའྱི ་སྐུ་དཔར་དང་མཛད་རྣམ་སྙྱིང་
བསྡུས་བཅས་བརོྐས་ཡོད།

ག		 བོད་ཀྱི ་ཆབ་སྱིད་བཅོན་ཟུར་རྒན་རབས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་ཚོགས་མྱི ་ཚོའྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་
སྙྱིང་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ།	 ཉྱི་འོད་མ་རྱིག་པའྱི་
ནམ་ཟླ།	དང་	ཁག་དྲནོ་གྱི ་འཁྱྱུག་བྲྱིས།	ད་ེ
བཞྱིན་མྱི ་མགོ་ཐང་ལ་འགྲྱིལ་ཅྱིང་ཟུངས་ཁག་
གྱི ་ཡུར་ཆྱུ །	 ཞེས་པ་བཅས་དེབ་ཕྲེང་གསུམ་
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དཔར་འགྲེམ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱི ན།	

ང		 བཙན་བོྱལ་ཁོད་ཀྱི ་གཏན་ཉྱིན་སླ ོབ་གྭྲ་ཁག་
ཅྱིག་ཏུ་བདོ་ནང་གྱི ་འགྲོ་བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ་
དང་།	 བོད་ནང་གྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི ་
དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་བོད་ཀྱི ་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་།	
སོལ་རྒྱྱུ ན་ཀྱི ་ཡ་རབས་གཤྱི ས་བཟང་བཅས་
ཀྱི ་སྐརོ་གཅེས་ཉར་དགོས་གལ་ཆེ་བའྱི ་ཟབ་
སོྦང་ཁག་ཕུལ་ཡོད།	

ཅ		 དེང་སྐབས་ཚོགས་མྱི ་བཙོན་ཟུར་རྒས་གཅོང་
ཉམ་ཐག་བདུན་ལ་འཚོ་སྣོན་མཚོན་སླད་ཟླ་
རེར་ཧྱིན་སྒརོ་	༢༠༠།༠༠	རེ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་
འཚོ་འཁོས་ཞན་པའྱི ་ཚོགས་མྱི ་གཞན་ཁག་
ཅྱིག་ལ་སྨན་དོན་མཐུན་འགྱུར་འཕར་གཏོང་
ཞུ་མུས་བཅས་ཡྱི ན།

༦།		 ནང་ཆེན་ཉརེ་ལྔའྱི་མཐུན་ཚོགས།

	 ནང་ཆེན་ཉེར་ལྔའྱི ་བྱྱུ ང་རབས་མདོར་བསྡུས་ནང་སྡེ་
ཤོག་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད།	 ཕྱི ་སྡ་ེཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ།	 རྒ་པ་རྱི ན་
ཆེན་ཚོ་དུྲག་སོགས་ཡོངས་གྲགས་སུ་འབདོ་ལ།	 ནང་
ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཆབ་འབངས་དཔོན་ཆེན་ཉེར་ལྔ་དང་།	
དའེྱི ་རྒྱ་ཁོྱན་ལ་ནང་ཆེན་ཉརེ་ལྔ་མྱི ང་དུ་གྲགས།	ནང་
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ཆེན་རྒྱལ་རབས་རྱིམ་བོྱན་ནས་རྒྱལ་པ་ོམཐའ་མ་ཨང་	
༢༥	བ་བཀྲ་ཤྱིས་ཚེ་དབང་སབོས་རྒྱལ་	༡༩༡༡།༡༩༦༡	
ཀྱིས་བཙྱུན་མོ་སྡ་ེདགེ་སས་མོ་གཡུ་སོྒན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་
ཏེ་སས་ཀུན་ཁྱབ་དང་།	ཀུན་དགའ།	ཨ་ཁུང་།	སས་
མོ་མོ་དགའ།	 གཡུ་རྡརེ།	 གཡུང་ཆྱུང་སོགས་ཡོད།	
༡༩༥༩	ས་ཕག་དུས་འགྱུར་རྱི ་བ་ོརལ་བ་དང་རྒྱ་མཚོ་
འཁུག་པ་ལྟ་བུའྱི ་དུས་ཟྱིང་འོག་རྒྱལ་པོ་ཁོང་རྒྱ་དམར་
གྱིས་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཏེ་	 ༡༩༦༡	 ལོར་ཡ་ང་བའྱི་
དྲག་སོྤད་འོག་བཙོན་ཁང་དུ་འདས།	 རྒྱ་དམར་གྱི ་
བསྒྱུ ར་བཅོས་འོག་ནང་ཆེན་ཉརེལྔའྱི་ས་ཁོྱན་རོང་ཁག་
དུྲག་ལ་དབེྱ་ས་ེནང་ཆེན་རོང་།	ར་སདོ།	འབྲྱི་སདོ།	ཆྱུ ་
མར།	འཁྱི་འདུ།	 ཡུལ་ཤུལ་རོང་བཅས་རོང་དུྲག་གྱི ་
རྒྱ་ཁོྱན་སྤྱི ་ལེ་གུྲ་བཞྱི ་མ་ཆྱི ག་འབུམ་དགུ་ཁྱི་བདནུ་སངོ་
ལྷག་ཡོད།	མྱི ་འབརོ་ཉྱིས་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་ལྷག་ཙམ་ཡོད།	

	 	 དེང་གྱི ་བཙན་བོྱལ་ནང་ནང་ཆེན་ཉེར་ལྔའྱི ་
སྐྱིད་སྡུག	༡༩༩༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༨	ཉྱིན་རྒྱྱུ ད་སདོ་ར་
མོ་ཆེ་ཐང་ཆེན་དུ་གསར་འཛུགས་གནང་སྐབས།	 དྷ་
རམ་ས་ལ།	རྦྱིར།	ཤེས་རབ་གླྱིང་བཅས་ནས་ཚོཌ་མྱི ་	
༡༥༠	ཙམ་འདུ་འཛོམས་བྱྱུང་།	ལོ་ལྟར་བཞྱིན་ཐུགས་
སོྤ་རེ་བཏང་ས་ེཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་རྣམས་ངོ་སོྤད་ཐུག་
འཕྲད་དང་ཚོགས་མྱི ་ནང་ཁུལ་ཉམ་ཐག་ནད་པ་དང་།	
ན་ཤྱི ་རྒ་སོགས་ཅྱི ་མཆྱི ས་ལ་ལྟ་རྟགོ་གང་ཐུབ་བེྱད་ཀྱི ་
ཡོད།	 ལོ་གསུམ་རེའྱི ་མཚམས་ནས་གཉརེ་པ་བརེ་
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ལེན་དང་རྩྱིས་སོྤད་རྩྱིས་ལེན་ཚོཌ་མྱི ་མཉམ་འཛོམས་
ཐོག་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	

	 	 ༢༠༠༥	 ལོར་ནང་ཆེན་ཉརེ་ལྔའྱི་རྒྱལ་རབས་
ངོ་སོྤད་དང་ལོ་རྒྱྱུ ས་རྒྱྱུ ་ཆ་འདམེས་སྒྱིག་ཅེས་པའྱི་དབེ་
ཅྱི ག་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཞྱི བ་འཇུག་ལ་ཕན་ཕྱིར་དེབ་གྲངས་	
༥༠༠	ཐམ་པ་དཔར་བསུྐན་ཞུས་།	༢༠༠༨	སྤྱི ་ཟླ་	༩	
ཚེས་	༢༨	ཉྱིན་ཀོ་རྱིས་ཡའྱི་གསུངས་ཆོས་སྐབས་དང་
བསུན་ཏེ་ནང་ཆེན་གཞྱིས་བེྱས་གཉྱིས་ཀྱིས་༧གོང་ས་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པས་བསྐལ་
བརྒྱར་བརྟན་ཆེད་བརྟན་བཞུགས་ཤྱི ག་ཀང་བསར་
འབུལ་ཞུས་ཡོད།

༧།		 རྒྱལ་སནོ་ལྡྱིང་དགུ་སྐྱིད་སྡུག

	 མད་ོཁམས་ཆྱུ ་བཞྱི ་ནང་རྒྱལ་མོ་རུལ་ཆྱུའྱི་འགྲམ་དང་།	
སྒང་དུྲག་གྱི ་ནང་ནས་མདོ་ཁམས་སྤོ་འབོར་སྒང་གྱི ་
སདོ།	 ཤར་ཕོགས་ཁྱྱུང་པོ།	 ལྷ་ོཕོགས་ཤོར་ས་ལྷ་ོ
གསུམ།	ནབུ་ཕོགས་ནགས་ཤོད་བཅས་ཀྱི ་ས་འབྲལེ་ད་ུ
འཁེལ།	རྒྱལ་སནོ་སྡྱིང་ཚོ་དགུ་ནྱི་སདོ་ལྡྱིང་གསུམ་དང་།	
བར་ལྡྱིང་གསུམ།	སྨད་ལྡྱིང་གསུམ་བཅས་ལྡྱིང་ཁ་དགུ་
ཞེས་གྲགས་ལ་རྒྱལ་སོན་ལྡྱིང་ཚོ་དགུའྱི ་ཁོངས་ལྷ་སྡ ེ་
དགོན་ཁག་བཅྱུ ་གསུམ་ཐོག	 བུ་དགོན་དང་རྱི ་ཁོད་
བཅས་ཉརེ་ལྔ་བཅས་ཡོད།	ཉ་ེརབས་བཙན་བོྱལ་ནང་
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རྒྱལ་སནོ་སྐྱིད་སྡུག་	 ༢༠༠༢	 ལོར་བཙྱུགས་ཏེ་ད་ཆ་
ཚོགས་མྱི ་	༩༣	ཙམ་ཡོད།

༨།		 བྲག་གཡབ་སྐྱིད་སྡུག

	 བྲག་གཡབ་སྐྱི ད་སྡུག་ནྱི ་ཕ་ཡུལ་གཅྱི ག་པ་རྣམས་
བཙན་བོྱལ་ད་ུའབོྱར་སྐབས་བདོ་གཞུང་གྱི ་ལམ་སནོ་ངོ་
སོྤད་དང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་བེྱད་སླད་ཆེད་བཙྱུགས་
པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ།	 ད་ལྟའྱི ་སྐབས་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི ་ཁྱབ་
ཁོངས་ཚོགས་མྱི ་མྱི ་འབརོ་	༥༠༠	ཙམ་དང་མཐོ་སླབོ་
སོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སླབོ་མ་བདུན་བསྡམོས་ནས་ཚོགས་
མྱི ་	༥༠༧	ཙམ་ཡོད།

༩།		 སྡ་ེདགེ་མཐུན་འབྲལེ་ཚོགས་པ།	

	 སྡ་ེདགེ་ཞེས་པ་ནྱི ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ཤར་ཕོགས་མདོ་
ཁམས་ཡུལ་གྱི ་ནང་གསེས་སུ་སྡ་ེདགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཞེས་
བདོ་ཀྱི ་རྒྱལ་ཕྲན་ཞྱིག་ཡྱི ན།	ཤར་མྱི ་ཉག་གཞག་ར་ལྷ་
རེྩར་གནམ་ལྷ་བབས་ཀྱི ་རྒྱལ་པ་ོམགར་ཚ་འབུྲག་ཅེས་
པ་ནས་སྒ་ོཞེས་པའྱི་ས་ཆར་གནས་ས་འཛྱི ན་ཏ་ེསྒ་ོལྷ་སྡ་ེ
དཀར་པོ་ཟེར་བའྱི ་ཡུལ་དེར་ཆགས་པའྱི ་མྱི ་རབས་
བཞྱི ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོའྱི ་ནང་བླནོ་ཆེན་
པོ་མགར་སངོ་བཙན་ཡུལ་བཟུང་ཞུ་བ་ནས་ད་བར་མྱི ་
རབས་དང་རྒྱལ་རབས་དུྲག་ཅྱུ ་རེ་གཉྱིས་སོང་ཡོད།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་པའྱི ་ནང་ནས་བོ་ཐར་
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བཀྲྱིས་སེང་གེ་ཞུ་བ་ནས་སྡེ་བཞྱི ་དགེ་བཅྱུ ་ཚང་བའྱི ་
རྒྱལ་ས་བཟུང་བ་དང་།	 གུྲབ་ཐོབ་ཐང་སངོ་རྒྱལ་པསོ་
དཔལ་ལྡན་ས་སྐའྱི ་ཆོས་ལུགས་འཛྱི ན་པའྱི ་དགོན་ས་
བཏབ་པ་ནས་ད་བར་མྱི ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཟྱིན་ལ་ཉ་ེབའྱི་རྱིང་
དུ།	 ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པའོྱི ་ཡུལ་ཁམས་སུ་གྱུར།	 བསན་
འཛྱི ན་སེྐས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་ཆོས་བེྱད་
དགེ་འདནུ་འད་ུབའྱི་གནས་ཆེན་པརོ་གྱུར་ཏ་ེརྒྱལ་སྱིད་
ཆོས་བཞྱིན་སོྐངས་བཞྱིན།	 ཁྱིམས་ཡྱི ག་ཞལ་ལྕ་ེབཅྱུ ་
གསུམ་ལ་རྩ་བ་འཛྱི ན།	ལྷ་ཆོས་དགེ་བཅྱུ ་དང་མྱི ་ཆོས་
གཙང་མ་བཅྱུ ་དུྲག་ལོངས་སུ་སོྤད།	 འཁོར་ཡུག་སུང་
སོྐབ་ཀྱི ་འོག་ནས་སོག་ཆགས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ལའང་འཚེ་བ་
མྱི ་འབྱྱུང་བའྱི་རནོ་རྒྱ་རྱི ་ཁྱིམས་དང་།	ཆྱུ་རྒྱ་ཉ་ཁྱིམས་
ཀྱི ་རྒྱ་བསྡམོས།	 སླབོ་དཔོན་པད་མ་འབྱྱུང་གནས་ཀྱི ་
བཀའ་དང་ཐུགས་སྨནོ་གྱིས་ཁྱབ་པའྱི་དཀར་ཕོགས་ཀྱི ་
ལྷ ་ ཀུླ ་གཉན་གསུམ་ཡུལ་ལྷ ་གཞྱི ་བདག་རྣམས་ལ་
གསོལ་མཆོད།	 རང་བྱྱུང་གྱི ་མེ་ཏོག་དང་།	 རྩྱི ་ཤྱི ང་
ནགས་ཚལ་རྱི གས་ལ་སུང་སོྐབ།	 ས་གཏེར་དང་།	
ནོར་གཏེར།	 གཡང་གཏེར་རྱི གས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི ་
བསོད་ནམས་ཀྱི ་རྟེན་དུ་བསྔགོས་འདོན་མྱི ་ཆོག་པའྱི ་
ཁྱིམས་ལུགས་དམྱི གས་བསལ་དུ་འཛྱི ན་པའྱི་བདོ་མད་ོ
ཁམས་ཤར་ཕོགས་ཀྱི ་རྒྱན་ཕྲན་ཡྱི ན།	 ༢༠༠༡	 ལོར་
སྤྱི ་ཟླ་	༧	པའྱི་ནང་སྐྱིད་སྡུག་གསར་འཛུགས་གནང་ས་ེ
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་མྱི ་གྲངས་	༢༢༢	ཙམ་ཡོད།
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༡༠།		ཁྱྱུང་པ་ོསྐྱིད་སྡུག

	 མད་ོཁམས་ཁྱྱུང་པའོྱི་ས་ཁོྱན་ནྱི་བདོ་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའྱི་
ཤར་ཕོགས།	ད་ལྟ་བདོ་རང་སོྐང་ལྗངོས་ཞེས་པའྱི་ཆབ་
མད་ོས་ཁུལ་གྱི ་ཁྱབ་འོག་སངེ་ཆེན་རོང་ཁོངས་ཡོངས་
རོགས་དང་།	ལྷ་ོརོང་རོང་།	རྱི ་བ་ོཆེ་རོང་།	ནག་ཆྱུ ་
ས་ཁུལ་གྱི ་ཁྱབ་འོག་སྦྲ་ཆེན་རོང་སོག་རོང་བཅས་སུ་
གང་འཚམས་ཁྱབ་ཡོད།	 སྒྱུ ་རྩལ་རྱི ག་དངོས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་ཞྱི ང་ཆོས་ལུགས་ཐད་གཡུང་དུྲང་བོན་
དང་སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མ་བ།	 མཉམ་མེད་བཀའ་རྒྱྱུ ད་པ།	
རྱི ་བོ་དགེ་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི ་དགོན་སྡ་ེབརྒྱ་ཕྲག་མ་ཟྱིན་
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད།	 རྒྱ་དམར་གྱིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་
བྱས་རེས་བཙན་བོྱལ་དུ་གསར་དུ་འབོྱར་བཞྱི ན་པ་
རྣམས་ཛ་དྲག་ནད་མནར་སོགས་ལ་ཕན་ཚྱུ ན་སྐྱིད་
སྡུག་མཉམ་མོང་གྱི ་རོགས་མགོན་དང་མཐུན་སོྦར་
ཡོང་སླད་དང་།	ཡུལ་ལུང་གྱི ་ཐུན་མྱི ན་གོམས་གཤྱིས་
སོགས་གསོན་གནས་ཐུབ་ཕྱིར་	༡༩༩༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༥	ཉྱིན་རྡ་རམ་ས་ལར་ཐོག་མར་སྐྱིད་སྡུག་འགོ་འཛུཊ་
ཀྱིས་ད་བར་དམྱི གས་ཡུལ་གཞྱི ར་བཟུང་ལས་དོན་
རྒྱྱུ ན་གནས་དང་ཕན་ཚྱུན་རོགས་མགོན་སོགས་ཅྱི ་ཐུབ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ་ཐོག་མར་ཚོགས་མྱི ་མྱི ་གྲངས་	 ༣༤	
ཙམ་ཡོད།

༡༡།		 ཚ་བ་སྐྱིད་སྡུག
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	 ཚ་བ་སྐྱིད་སྡུག་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	ཉྱིན་
མང་གཙོ་དུས་དྲན་དང་སབས་བསུན་ནས་བཞུགས་
སྒར་རྡ་ས་རུ་ཡོད་པའྱི ་ཚ་བའྱི ་ཁོངས་གཏོགས་མཛོ་
སྒང་ཁུལ་དང་།	དཔའ་ཤོད་ཁུལ།	ཚ་བ་རོང་ཁུལ།	ར་
ཡུལ།	 སྤམོ་མདའ་སོགས་དོན་སྙྱིང་ཚ་བའྱི་ཁོངས་སུ་
གཏོགས་པའྱི ་སེར་སྐ་ཕོ་མོ་མྱི ་གྲངས་བརྒྱ་སྐརོ་ཞྱིག་
འཛོམས་ནས་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད།	སྐྱིད་སྡུག་གྱི ་
དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ ་ནྱི ་སྐྱི ད ་ སྡུག ་གྱི ་ ཁོངས་སུ ་
གཏོགས་པའྱི ་མྱི ་སུ་ཞྱིག་ལ་ན་ཚ་དང་།	 རེྐན་ཆག་
རྱི གས་བྱྱུང་སྐབས་ལྟ་རྟགོས་རོགས་རམ་གྱིས་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།	འཚོ་བ་ཁུངས་མ་འཁོྱལ་
བའྱི ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་འཚོ་རྟེན་ཐབས་ཤེས་གང་
ཐུབ་བྱ་རྒྱྱུ །	 ཕན་ཚྱུན་སུའྱི་ངོས་ནས་ཀང་རོགས་ཕན་
ཤེས་རྟོག་ཐུབ་མྱི ན་འདྱི ་བཞྱི ན་སྔར་སོང་ད་འགྲོའྱི ་
དབང་དུ་མ་ཡྱི ན་པར་ཕན་ཚྱུ ན་རོགས་རམ་དང་།	
གཅེས་སོྐང་གང་ཐུབ་ཡོང་ཐབས་གཙོ་བཟུང་ཐོག་བདོ་
མྱི འྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ཡ་རབས་བཟང་སོྤད་ཀྱི ་
གོམས་གཤྱིས་རྣམས་མྱི ་ཉམས་གོང་སྤལེ་དང་།	ཉམས་
པ་སོར་ཆྱུད་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱྱུ །	དབེཞྱིན་ཚ་
བའྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི ་སྣ་གསོ་སོྐང་བྱ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཡྱི ན།	 ད་
ལྟའྱི ་ཆར་ངྷ་སར་ཚ་བའྱི་སྐྱིད་སྡུག་ཁོངས་སུ་གཏོགས་
པའྱི་མྱི ་འབོར་ཞྱིབ་ཕྲ་གྲངས་འབོར་མ་ངེས་ཀང་ཚོད་
དཔག་བེྱད་པ་ལྟར་ན་སླབོ་ཕུྲག་དང་མྱི ་མང་བསྡམོས་
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མྱི ་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་དང་།	མཐོ་སླབོ་འགྲོ་མཁན་
སླབོ་མ་གྲངས་	༡༠	ཙམ་ཡོད།

༡༢།		 གཙང་སདོ་བྱང་པ་སྐྱིད་སྡུག

	 གཙང་སདོ་བྱང་པ་སྐྱིད་སྡུག་ནྱི་ད་ལྟའྱི ་བོད་ངམ་རྱི ང་
རོང་དང་།	 ལྷ་རེྩ་རོང་ཁུལ་གྱི ་མྱི ་གཙང་སདོ་བྱང་པ་
སྐྱིད་སྡུག་ནང་བཞུགས་བླ་ོཡོད་རྱི གས་ཚྱུད་པའྱི ་སྐྱིད་
སྡུག་གཅྱིག་ཡྱི ན་ལ།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣	 ལོར་བཙྱུགས།	
ཐོག་མའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་ནྱི་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་བོད་
ཀྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི ་དགོངས་དནོ་བཞྱིན་ཡུལ་འདྱི་ཁུལ་
གཙང་སདོ་བྱང་ཁུལ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་གཞན་ཡུལ་
གྱི ་འཚོ་བ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་གྱི ་ཕར་རོགས་ཚྱུར་
རོགས་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།	 གཙང་སདོ་བྱང་པའྱི ་སོལ་རྒྱྱུ ན་
དམངས་ཁོད་རྱི ག་རྩལ་མ་ཉམས་གོང་སྤེལ་དང་
ཉམས་པ་སོར་ཆྱུད་ཆེད་བཙྱུགས་པ་བཞྱི ན་ད་བར།	
ནད་གཅོང་དང་།	 ཉམ་ཐག་གང་འཚམས་ཤྱི ག་གྱི ་
དཀའ་ངལ་དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་འབྲལེ་ཡོད་ཁག་ལ་
སྐབས་འཇུག་འཚོ་མགོན་ཞུ་མྱི ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་
ནང་ཁུལ་གང་ཐུབ་འབད་ཐབས་བེྱད་མུས་དང་།	འདྱི་
ག་སྐྱིད་སྡུག་ནས་རོགས་ཕན་མ་ཐུབ་རྱིགས་ཕུྲག་གུ་ངུ་
ས་ཕ་མ་ཟེར་བའྱི ་དཔེ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་རྡ་
ས་བདེ་དོན་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་གྱི ་རོགས་མགོན་
སྐབས་འཇུག་ཡོང་བའྱི ་ངོས་སོྦར་རྒྱབ་གཉེར་དང་།	
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སྐྱིད་སྡུག་གྱི ་འགན་ཁུར་མྱི ་ངོ་ཆེད་བསོྐད་ཀྱིས་གནས་
ཚྱུལ་འགྲེལ་བརོད་བྱས་པའང་བྱྱུང་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་
དམྱི གས་ཡུལ་གཉྱིས་པའྱི ་ཐད་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་
འཁུངས་སྐར་གཙོས་དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་གྱི ་དུས་
དྲན་མཛད་སྒ་ོཆེ་ཕྲ་ཆྱུང་གསུམ་གང་ལའང་བདེ་དོན་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་ཡྱི ག་ནམ་ཕེབས་དང་།	 ལྷག་
པར་དུ་ལོ་རྒྱྱུ ས་རང་བཞྱི ན་ལྡན་ཞྱི ང་དམངས་ཁོད་
རྱིག་རྩལ་ཁོད་གལ་ཆེའྱི་གོ་བབ་བཟུང་པའྱི་གཙང་སདོ་
བྱང་ཁུལ་གྱི ་སདོ་གཞས་འོད་སརེ་ཆེད་བསྒྱིགས་གཉྱིས་
ཕ་ཡུལ་གྱི ་དམངས་ཁོད་རྱིག་རྩལ་མ་ཉམས་གོང་སྤལེ་
དང་བུ་རབས་ཚ་བརྒྱྱུ ད་ལ་མྱི ག་སནོ་ཆེད་བརྙན་ཕབ་
བྱྱུང་ཡོད།	སླད་ཕྱིན་ཀང་སྔར་བཞྱིན་༧གོང་ས་མཆོག་
དང་དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་དགོངས་འགལ་
མེད་ཐོག་གཙང་སོད་བྱང་པ་ཁུལ་གྱི ་ཉམ་ཐག་ནད་
གཅོང་རྱིགས་ལ་གང་ཐུབ་རོགས་རམ་ལམ་སནོ་དང་།	
ངོས་སོྦར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་འོས་ཞུ་འཆར་དང་།	 སྐུའྱི ་
འཁུངས་ལྷ་ཡར་གསོལ་གཙོས་གཞུང་གྱི ་མཛད་སྒ་ོཆེ་
ཕྲ་གང་ཞྱིག་ལའང་དེ་ནས་བཀའ་ཡྱི ག་དང་གོ་སྐབས་
ནམ་བྱྱུ ང་ལ་གང་ཐུབ་རྱི ག་གཞུང་འཁབ་སོན་བྱ་
འཆར་ཡོད།

༡༣།		རྡ་ས་སྨར་ཁམས་སྐྱིད་སྡུག

	 ༧སྤྱི ་ནོར་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་
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རང་གཞུང་གྱི ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པའོྱི་བཀའ་དྲྱིན་འོག་རྡ་
ས་སྨར་ཁམས་སྐྱིད་སྡུག་དེ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༩	 སྤྱི ་
ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༩	ཉྱིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་
དངོས་སུ་གསར་འཛུགས་བྱས།	 དེ་ཡང་།	 ཀ༔ཐོག་
གཞྱིས་ཆགས་པ་ཁག་ཅྱིག་དང་།	 བདོ་ནས་གསར་དུ་
འབོྱར་བ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སྒྱིག་འཛུགས་བྱས།	ད་ེསྐབས་
ཀྱི ་གཉེར་པ་གསར་འབོྱར་བ་ཉྱི་མ་དཔོན་ཨ་བཟང་
དང་།	 གཞྱིས་ཆགས་བ་འཕྲྱིན་ལས་ཕོ་གསར་གཙོས་
རྒྱྱུ ན་ལས་མྱི ་གྲངས་བདུན་ཡོད།	ཚོགས་པའྱི་སླབོ་སནོ་
པ་རྱི ་འབུར་སུྤལ་སྐུ ་མཆོག་གྱི ས་༧གོང་ས་སྐབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པར་བརྟནེ་
སྐྱིད་སྡུག་དེ་བཞྱིན་གསར་འཛུགས་ལེགས་འགུྲབ་ཐུབ་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སྐྱིད་སྡུག་དེ་ཉྱིད་ནམ་ཡང་༧གོང་ས་
མཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་ལམ་སནོ་འོག་བསོྐད་རྒྱྱུ །	སྐྱིད་
སྡུག་ད་ེབཞྱིན་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱྱུ ་མཚན།	
དམྱི གས་ཡུལ་སོགས་ནྱི།	 སྐྱིད་སྡུག་འདྱིའྱི ་ཁོངས་སུ་
གཏོགས་པའྱི་མྱི ་སྣ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ལའང་ནད་མནར་ལ་
སོགས་པའྱི ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཡོང་སྐབས་དེ་སེལ་
ཐབས་དང་།	 རྒན་འཁོགས་ཚོར་ལྟ་སོྐར་རོགས་རམ་
བྱ་རྒྱྱུ །	རང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་སོལ་རྒྱྱུ ན་ད་ུཡོད་པའྱི་གཞས་
ཞབས་བྲ་ོདེ་དག་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱྱུ འྱི ་
ཆེད་དུ་ཡྱི ན།	 བོད་ཀྱི ་སོལ་རྒྱྱུ ན་གྱི ་རྱི ག་གཞུང་ཡུལ་
གོམས་ཞབས་གཞས་སོགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱྱུ འྱི ་
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ཆེད་དུ་༧སྤྱི ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ནས་རང་རེའྱི་སྐྱིད་སྡུག་ལ་ཧྱིན་སྒརོ་	༥,༠༠༠་
༠༠	 ཐམ་པ་གསོལ་བསྩལ་སྐབས་འཇུག་བཀའ་དྲྱིན་
ཆེ་བ་ཐོབ།	 ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོྱར་
བཞྱི ན་པ་དེ་དག་ལ་རོགས་རམ་དང་ལམ་སོན་གང་
ལེགས་བྱས་དང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་སྐབས་
ཚོགས་མྱི ་	༣༥༧	ཡོད།	མྱི ་གྲངས་	༥༩	ནྱི་གླ་ཡོད་
ཐོག་འཚོ་བ་སེྐལ་བཞྱིན་ཡོད།	 མཐོ་སླབོ་འཛྱི ན་རྱིམ་	
༡༥	ཐོན་པའྱི་ན་གཞོན་	༡༨	ལྡྱི་ལྱི ་དང་།	བྷངེ་ལོར།	
རྡ་ས།	 བལ་ཡུལ་སོགས་སུ་ལས་ཀ་བྱས་དང་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད།	 དེ་འཕྲོད་ཚོགས་མྱི ་གཞན་རྣམས་རང་
རང་སོ་སོའྱི་འཚོ་སྡདོ་ཆེད།	བག་ལེབ་དང་།	ལ་ཕྱིང་།	
སུད་ཚོང་སོགས་ཚོང་ཙག་ཙྱི ག་རྒྱག་བཞྱི ན་ཡོད་པ་
དང་།	འགའ་རེ་གཞན་གྱི ་གོན་གོས་བཀུྲས་ཏེ་འཚོ་བ་
སེྐལ་བཞྱིན་ཡོད།	 ཁོང་ཚོར་སྡདོ་གནས་ཀྱི ་ཁང་པར་
རང་བདག་མེད་པ་མ་ཟད།	 གཏན་འཇགས་ཀྱི ་འཚོ་
བའྱི་དམྱི གས་རྟནེ་སོགས་གང་ཡང་མེད།	

༡༤།		 རྡ་ས་ཆོལ་གསུམ་དྭང་བླངས་མྱི ་མང་།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོའྱི་ཕྱི ་ཟླ་	༥	ཙམ་གྱི ་ནང་ྋགོང་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རྱིར་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་
གནང་སྐབས་བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ལ་བཀའ་སླབོ་ཕེབས་
དགོངས་སུ ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཡང་སྱི ད་ཕེབས་
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ཕོགས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཅྱིག་ཕེབས་པར་བོད་མྱི ་ཚོར་
བཟོད་མེད་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པོ་བྱྱུང་བ་མ་ཟད།	 དོལ་
རྒྱལ་ཕོགས་གཏོགས་པས་སོྨ་ཧམ་གྱིས་མྱི ་བསད་ཁག་
སོྦར་གྱི ་བྱ་ངན་སོྤད་ལོག་ཞུ་བཞྱིན་པ་བཅས་ལ་བརྟནེ།		
བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་མྱི ་མང་	 ༡༢	ཙམ་ནས་མ་
གྲོས་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱི ་འཁུར་ལེན་ཞུས་ནས་
ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་ཁོད་གསོལ་འདབེས་ཞུ་སྙན་
དང་།	མང་ཚོགས་ལ་འབདོ་བསྐུལ་སོགས་ཀྱི ་ཡྱི ་གེ་མྱི ་
གཞན་ལ་བཟོ་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་འགོ་བཙྱུགས་མ་ཐག་མང་
ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	 ༢༥	 ཙམ་དྭང་བླངས་ཐོག་མཉམ་
བཞུགས་བྱྱུང་བ་ལྟར་ལོ་དའེྱི ་ཕྱི ་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་ཤར་ལ་
ཉྱིན་	༡	མྱི ་མང་རྣམས་མཉམ་ལས་ཐོག་ཁར་མཉམ་
འཛོམས་གྲོས་མོལ་ཞུས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱི ན་
པའྱི ་དབུས་ཚོགས་པ་ཁག་དང་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་བཅས་
ཀྱི ་འཐུས་མྱི ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཀའ་སྡུར་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱས་པ་
བཞྱིན་ཉྱིན་གཅྱིག་བཞུགས་སྒར་ཉྱིན་སླབོ་ནང་ཚོགས་
སྐྱིད་ཁག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གདན་ཞུས་ལྟར་འཛོམས་
རེས་ཕྱི ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༣	ཉྱིན་ཡོངས་གླྱིང་སླབོ་གྭྲའྱི་
ནང་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གྱི ་དགོན་སྡ་ེགྭྲ་ཚང་ཁག་དང་།	
ཟུར་སོྐང་སྡ་ེཚན་ཁག	ཚོགས་སྐྱིད་བཅས་ཚང་མའྱི་སྐུ་
ཚབ་གདན་ཞུས་ཚོགས་ཕེབས་ལྟར་བཀའ་གྲོས་གནང་
མཐར་སྤྱི ་མོས་ཀྱི ་གྲོས་ཆོད་དནོ་ཚན་	༥	ཞྱིག་འཇོག་
གནང་གྱིས་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོར་སྐུ་ཚེ་
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ཞབས་པད་བརྟན་པའྱི ་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་
ཆོག་པའྱི ་མཚན་འཁོད་ཞུ་སྙན་སོྒན་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ས་
མཚོན་ྋསྐུ་ཕའྱི ་ཞབས་རྱི མ་སོགས་སུྒབ་གསོག་ཞུ་
རྒྱྱུ ར་བརྟན་བཞུགས་གྭྲ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆྱུང་མྱི ་སྣ་	 ༢༥	
ལས་གུྲབ་པ་འཛུགས་གནང་དང་།	 དོལ་རྒྱལ་ཕོགས་
གཏོགས་པར་སྐབས་བབས་གདོང་ལེན་དང་ལན་
འདེབས་སོགས་བྱ་རྒྱྱུ ་ལོ ་གཅྱི ག་རྱི ང་ཆོལ་གསུམ་
མཉམ་འབྲེལ་སྤྱི ་ཁྱབ་ནས་འགན་ཁུར་གནང་རོགས་
ཞུས་དོན་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་མ་ཟད་དཔལ་འབོྱར་
སོགས་མྱི ་རྒྱྱུ ་ཟོག ་གསུམ ་གྱི ་རྒྱབ ་ སོྐར ་ ཞུ ་རྒྱྱུ ར ་
བཞུགས་སྒར་ཁྱབ་ཁོངས་ཚོགས་པ་སྡ་ེཁག་ཚང་མས་
ཁས་ལེན་མོས་མཐུན་གྱིས་གྲོས་ཆོད་དནོ་ཚན་	༥	ལ་
ཚང་མས་ས་རྟགས་བཀོད་གནང་མཛད།	 བརྟན་
བཞུགས་གྭྲ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་མཚན་འཁོད་ཞུ་
སྙན་འབུལ་རྒྱྱུ ས་མཚོན་བླ་ལྷ་ཁག་ལ་ལུང་ཞུ་ཕྱིར་
ཕབེས་ཀྱི ་ཞབས་རྱིམ་རྒྱ་ཆེ་སུྒབ་གསོག་དང་།	 བརྟན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་བཀའ་བཞེས་ཐོབ་པ་ལྟར་བརྟན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་གྱི ་འབུལ་མཚོན་གསུང་རྟནེ་གྱི ་
ཁོངས་སུ་དྭང་བླངས་མྱི ་མང་ནས་མད་ོསྡ་ེབསྐལ་བཟང་
པོད་	 ༡༡༣	 འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་ལོ་ལྟར་
བདོ་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༤	 དུས་བཟང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་
སབས་བསུན་གྱི ་སྐུ ་ཕཱའྱི ་ཞབས་རྱི མ་གཙོ་བོ་མདོ་སྡ ེ་
བསྐལ་བཟང་པདོ་	 ༡༡༣	 དག་སོྒག་དང་ཞབས་རྱིམ་
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ཁག་སུྒབ་གསོག་ཞུས་ནས་ཚོགས་འཁོར་བཅས་འབུལ་
བཤམས་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་ཉྱིན་གྲངས་	༣།༤	རེ་ཐེག་ཆེན་
ཆོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་དུ་སུྒབ་གསོག་ཞུ་སྐབས་བླ་
ལྷ་ཁག་ལ་ལུང་ཞུ་སོགས་ཀྱི ་ཕྱིར་ཕེབས་དགོངས་དོན་
ལྟར་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་ྋགོང་
ས་མཆོག་སྐུ་ཀེག་སྔ་ཕྱིར་ཕབེས་བསུན་བརྟན་བཞུགས་
གཟབ་རྒྱས་ཤྱིག་བསར་འབུལ་ཞུས་པ།	ད་ེབཞྱིན་དྭང་
བླངས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་རྒྱྱུ ན་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་
གྱི ་ྋསྐུ ་ཕྱྭ ་ཉེན་སུང་དོ་འཁུར་དང་རང་གཞུང་ལ་
གནས་དུས་ཚོད་རྩྱིས་སོགས་བྱ་མྱི ར་གདོང་ལེན་གང་
ཐུབ་ཡྱི ག་ངག་གང་ཐད་ནས་ཞུ་བཞྱིན་པ་དྭང་བླངས་
མྱི ་མང་གྱི ་ཁོངས་མྱི ་ནྱི ་དྭང་བླངས་ཁོ་ནས་འཛུལ་
བཞུགས་ཀྱི ་སྐབས་སོ་སོར་མྱི ་གྲངས་མང་ཙམ་ཉུང་
ཙམ་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་དེའྱི ་གོང་ཚོགས་པའྱི ་རྒྱྱུ ན་ལས་
དང་ཚོགས་གཙོ་གང་ཡང་མེད།	 དངུལ་གཉརེ་དང་
རྩྱིས་པ་སོགས་བབས་འོས་ཀྱི ་འོས་འཛུགས་བྱས་པ་
དང་།	༢༠༠༦	ལོ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱྱུ འྱི་གྲ་སྒྱིག་
ཞུ་སྐབས་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་འོས་འཛུགས་
ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་གཞོན་འོས་འཛུགས་གཏན་
ཁེལ་དང་ལས་ཤོག་དང་ལས་ཐམ་བཅས་གཏན་
འབབེས་གསར་བཟོ་བྱས།	ད་བར་དྭང་བླངས་མྱི ་མང་
ལ་མ་དངུལ་གྱི ་རྨང་གཞྱི ་ཡོང་ཁུངས་གང་ཡང་མེད་
པར་ཞལ་འདེབས་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་ྋསྐུ་ཕྱྭ ་བསན་
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སྱིད་ཞབས་རྱིམ་སོགས་འབད་སུྒབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	ད་
ཡོད་དྭང་བླངས་ཆོལ་གསུམ་གྱི ་ཁོངས་ནས་ཁྱྱིམ་ཚང་
ཁ་ཤས་ཡོད་འདུག

༡༥།		 རྡ་ས་ལྷ་ོཁུལ་སྐྱིད་སྡུག		

	 ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅྱུ ་བཞྱི ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་
གཟྱིགས་རྒྱང་རྱི ང་བའྱི ་རླབས་ཆེན་གྱི ་དགོངས་པའྱི ་
འོག་བོད་ཀྱི ་གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི ་འཕེལ་
རྱིམ་ནང་མཆོད་རྟནེ་མགོ་མཇུག་ལོག་ཀང་བང་རྱིམ་
སྐདེ་པར་གནས་ཞེས་པའྱི་དཔ་ེལྟར།	བཙན་བོྱལ་བདོ་
མང་གཙོའྱི ་གཞུང་གསར་འཛུགས་གནང་ནས་མྱི ་ལོ་
ལྔ་བཅྱུ ་འཁོར་བའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་ལ་རེས་དྲན་
དང་།	 ཉམས་མོང་ཕོགས་བསྡམོས་བེྱད་པའྱི ་དུས་
སྐབས་འདྱིར།	བཙན་བོྱལ་བདོ་གཞུང་གྱི ་ལས་ཁུངས་
མ་ལག་ཁག་དང་།	སླབོ་གྭྲ།	དགོན་སྡ།ེ	གཞུང་འབྲལེ་
མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་།	ད་ེམྱི ན་གྱི ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་
གྱི ་རང་རང་སོ་སོའྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་འཚོལ་
ཞྱིབ་དང་།	 ལེགས་བསྒྱིགས་བེྱད་པའྱི་ལས་དོན་ཁག་
ཕོགས་ཡོངས་ནས་བཙྱུགས་ཟྱིན་ཞྱིང་།	 འདས་པའྱི ་
དུས་སྐབས་དེ་དག་གྱི ་རྱི ང་བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི ་རྣམས་
ཀྱི ་རྩ་བ་མེད་པའྱི ་བཙན་བོྱལ་འཁོར་ཡུག་གྱི ་ཁོད་
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི་གནས་སྐབས་
ཀྱི ་འཚོ་གནས་དང་།	 ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བོད་
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མྱི འྱི ་རང་དབང་འཐབ་རོྩད་དང་།	 བོད་ཀྱི ་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་སོགས་རང་རེའྱི་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་སོལ་བཟང་
རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་བྱས་ཏེ།	བདོ་ཀྱི ་ངོ་བ་ོམཚོན་པའྱི་སྤྱི ་ཚོཊ་
ཀྱི ་མ་ལག་གསར་པ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་
ཅྱིང་།	 འགྱུར་ལྡགོ་དེ་དག་གྱི ་ཁོད་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའྱི ་
ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི ་སྐྱི ད་སྡུག་མང་པོ་བཙྱུགས་ཡོད་ལ།	
སྐྱིད་སྡུག་དེ་དག་གྱིས་བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་
བརྟན་ལྷྱིང་ས་བརྟན་དང་།	 རྒྱྱུ ན་མཐུད་གོང་འཕེལ།	
ཞྱི ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡོང་རྒྱྱུ ར་ལེགས་སེྐས་མྱི ་ཉུང་
བ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པར་ཡྱི ད་ཆེས་ཡོད།		

	 	 གང་ཡྱི ན་ཞེ་ན།	 སྐྱིད་སྡུག་དེ་དག་གསར་
འཛུགས་བེྱད་པའྱི་བརྒྱྱུ ད་རྱིམ་གྱི ་ནང་དམངས་གཙོའྱི་
ལམ་ལུགས་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ཚོགས་གཞོན།	
དུྲང་ཆེ།	ད་ེམྱི ན་གྱི ་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་སྐྱིད་སྡུག་ད་ེགའྱི་
ཁོངས་གཏོགས་མྱི ་མང་ནས་འོས་ཤོག་བུླགས་ནས་
འདེམས་བསྐ་ོབེྱད་ཀྱི ་ཡོད་ཅྱིང་།	 འདེམས་བསྐ་ོཟྱིན་
རེས་ཚོགས་གཙོ་དང་།	ཚོགས་གཞོན།	དུྲང་ཆེ་བཅས་
ཀྱིས་གཙོ་འགན་འཁུར་བའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་སྐྱིད་སྡུག་
དེའྱི ་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི ་མྱི ་མང་ཁོད་དུ་སྤྱི ་ཚོགས་ཕན་
བདེའྱི ་ཆེད་དུ་སྣ་མང་གྱི ་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་ཀྱི ་ཡོད་པ་ས།ེ	
དཔེར་ན།	 ཉམ་ཐག་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི ་སླབོ་ཕུྲག་ལ་སླབོ་
ཡོན་གྱི ་རོགས་རམ་བེྱད་པ་དང་།	 ད་ེབཞྱིན་དུ་དབང་



219རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

པོ་སོྐན་ཅན་དང་།	 ནད་མནར་གྱི ་རྱི གས་སོགས་སྨན་
ཁང་དུ་ལུས་པའམ་ད་ེམྱི ན་གྱི ་འཚོ་བའྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་རྟགོ་
བྱ་རྒྱྱུ །	 ཐ་ན་འདས་གྲོངས་སོང་བའྱི ་མྱི ་སྣར་འདས་
མཇུག་བྱ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀྱི ་ཐད།	རང་རང་སོ་སོའྱི་དཔལ་
འབོྱར་གྱི ་ཆ་རེྐན་ལ་གཞྱིགས་ནས་རོགས་རམ་བེྱད་ཀྱི ་
ཡོད།	ཕན་གྲོགས་ད་ེལྟར་བེྱད་པ་ད་ེནྱི་གཞྱི ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
དང་ཚད་གཞྱི ་མཐོ་པོ་ཞྱིག་མྱི ན་ནའང་།	 བཙན་བོྱལ་
ཁོར་ཡུག་འགྲྱིམས་པའྱི ་བརྒྱྱུ ད་རྱི མ་གྱི ་ཁོད་བོད་མྱི ་
རྣམས་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་དང་ཕན་ཚྱུན་རོགས་རམ་
བེྱད་པའྱི་རང་རེའྱི་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཕ་མེས་ནས་ཡོད་པའྱི་
སོལ་རྒྱྱུ ན་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ།	 	 དེ་དང་ཕོགས་
མཚྱུངས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུའྱི ་འཁུངས་སྐར་དང་།	
དམངས་གཙོའྱི་དུས་ཆེན།	 ཞྱི ་བདེའྱི ་གཟེངས་རྟགས་
ལྟ་བུའྱི་དུས་ཆེན་ཆེ་ཁག་གྱི ་སྐབས་སུའང་།	རང་རང་
སོ་སོའྱི ་ཡུལ་ལུང་གྱི ་ཁྱད་ཆོས་དང་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་རྣམ་
པ་ལྡན་པའྱི་གུླ་ལེན་གར་འཁབ་སོགས་རྱིག་རྩལ་འཁབ་
སོན་གྱི ་བེྱད་སྒ ོ་མང་པོའྱི ་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས།	
རང་རེའྱི ་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་མཚར་སྡུག་འོད་སོང་འབར་
བའྱི་སོལ་རྒྱྱུ ན་གྱི ་རྱིག་གནས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་དང་།	 དར་
སྤལེ་གཏངོ་རྒྱྱུ འྱི་དནོ་དུ་ལས་འགན་ཡང་འཁུར་བཞྱིན་
ཡོད་ལ།	 བོད་ཀྱི ་འབྱྱུང་འགྱུར་བྱ་བཞག་སྔར་ལས་
དར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱྱུ འྱི་ཡྱི ད་ཆེས་ཀང་ཡོད།

༡༦།		 རྡ་ས་དྭགས་ཀོང་སྐྱིད་སྡུག
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	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ཟླ་༣	ཚེས་	༡༨	འགོ་འཛུགས་བྱས་
པའྱི ་སྐྱིད་སྡུག་འདྱིའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི་བོད་ཕྱི ་
ནང་གཉྱིས་ལ་འབྲེལ་མཐུད་བེྱད་རྒྱྱུ ་དང་རྡ་སར་
གནས་སྡོད་དྭགས་ཀོང་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་མྱི ག་ལྟ ་
རོགས་རམ་ཕྲན་བུ་བེྱད་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།	 དམྱི གས་
ཡུལ་གཉྱིས་པ་ནྱི་ཀོང་པ་ོམྱི ་ངན་རེ་ཟུང་ནས་དཀུྲགས་
ཤྱི ང་བརྒྱབ་ས་ེཀོང་པོ་མདོ་སདོ་ཡྱི ན་ཁུལ་གྱི ་ལབ་རྙོག་
མང་དག་ཅྱིག་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 དེ་རྣམས་ལ་
ཀོང་པོ་མདོ་སདོ་ཁུངས་མྱི ན་པར་གསལ་བཤད་བེྱད་
རྒྱྱུ ་དང་གཙོ་བ་ོ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་
པ་བཞྱི ན་ཀོང་པོ་སྐབས་གཅྱིག་དབུས་གཙང་ཁུངས་
གཏོཊ་གནས་དགོས་གསུང་པ་བཞྱིན།	 དུས་ད་ལྟའང་
དབུས་གཙང་ཁུངས་གནས་མུས་ཡྱི ན་པས་ཕན་ཐོགས་
ཡོད།	དཀུྲགས་ཤྱིང་དབེྱན་སོྦར་ཉུང་ད་ུཕྱིན་པ་ད་ེཡང་
སྐྱིད་སྡུག་བཙྱུགས་པས་ཕན་ཐོགས་ཡྱི ན།	 དེ་བཞྱིན་
རྒས་འཁོགས་ནད་གཅོང་རྱིགས་ལ་ཡང་ཕྲན་བུ་དངོས་
པའོྱི ་རོགས་རམ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༡༠༽ གདན་ས་ཆོས་སྒར་གི་སོྐར།

༡།		 ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་རྟནེ་དང་།	བརྟནེ་པར་བཅས་པའྱི་
ལོ་རྒྱྱུ ས་དཀར་ཆག་དད་གསུམ་འདྲནེ་པའྱི་ཤྱི ང་རྟ།	རྒྱ་གར་ཧྱི་མ་ཅལ་
མངའ་སྡའེྱི ་ཀང་ར་རོང་ཁོངས།	 དྷ་རམ་ས་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་དུ་
འབོད་པའྱི ་ས་གནས་འདྱིར།	 གཙྱུག་ལག་ཁང་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པར་
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བཅས་པ་གསར་ད་ུབཞེངས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་རགས་རྱིམ་བཀོད་པར།	རྒྱྱུ ་
རེྐན་ནྱི།	འགྲོ་བ་མྱིས་མཚོན་པའྱི་སེམས་ཅན་ཡྱི ན་ན་ོཅོག་བད་ེབ་འདདོ་
པ་དང་།	སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་ཤ་སག་ཡྱི ན་ལ།	བད་ེསྡུག་གཉྱིས་རྒྱྱུ ་
རེྐན་ལ་བརྟནེ་ནས་འབྱྱུང་བས་བད་ེབ་འདདོ་པས་དའེྱི་རྒྱྱུ ་སུྒབ་དགོས་པ་
དང་།	སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པས་དའེྱི ་རྒྱྱུ ་སྤངོས་དགོས་ཤྱི ང་།	བད་ེསྡུག་
གྱི ་མཐར་ཐུག་པའྱི ་གཙོ་བོའྱི ་རྒྱྱུ ་རེྐན་སེམས་དུལ་མ་དུལ་འདྱི་ལ་ཐུག་
པས་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདོད་པས་སེམས་འདུལ་བའྱི་
ཐབས་ལ་འབད་དགོས།	སེམས་འདུལ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་སྔནོ་གྱི ་སེྐས་བུ་
དམ་པ་མང་པོས་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་བསན་ཡོད་པའྱི་ནང་ཚན།	 ཐུབ་པ་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ་དམ་པའྱི ་ཆོས་འདྱི ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་།	
གཞྱི ་ལམ་འབྲས་བུའྱི ་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་རྒྱྱུ ་མཚན་ཡང་དག་པའྱི་
ལམ་ནས་བསན་དུ་ཡོད་པ་ཡྱི ན་ཅྱིང་།	ཆོས་འདྱི་བྱྱུང་ནས་ལོ་ཉྱིས་སངོ་
ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་འདས་རུང་།	ད་ལྟའང་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་ནང་པ་དུང་ཕྱུར་
ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ་ཡྱི ན།	 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ་རེས་འབྲངས་
པས།	གཞྱི ་བདནེ་པ་གཉྱིས་དང་།	བདནེ་པ་བཞྱི ་ལ་བརྟནེ་ནས།	ཐབས་
ཤེས་ཟུང་སེྦྲལ་གྱི ་ལམ་བརྒྱྱུ ད།	འབྲས་བུ་བྱང་ཆྱུབ་མངོན་དུ་བྱ་དགོས་
པ་ཡྱི ན་ལ།	 དེ་ལྟ་བུའྱི ་ཚྱུལ་རྣམས་སུྒབ་པ་ལ་ཤེས་དགོས་པས།	 བདེ་
བར་གཤེགས་པའྱི ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི ་རྟནེ་བཞེངས་ན།	 མཐོང་ཐོས་
དྲན་རེག་གྱིས་སེམས་ཅན་མང་པོར་དགེ་བའྱི ་བག་ཆགས་གསར་དུ་
འཇོག་པ་དང་།	བག་ཆགས་སད་པར་བེྱད་པ་དང་།	དྲན་པ་གསོ་བའྱི་
རེྐན་དུ་བེྱད་པ་སོགས་སྤྱིར་འཕྲལ་ཡུན་གྱི ་དགོས་པ་མང་པ་ོཡོད།

	 	 བེྱ་བྲག་ཏུ་བདོ་ཁ་བ་ཅན་པའྱི་ལྷ་སྐལ་ྋརྒྱལ་ཀུན་སྙྱིང་རེའྱི་རང་
གཟུགས་མགོན་པ་ོཐུགས་རེ་ཆེན་པའོྱི ་སྣང་བརྙན་འཕགས་པ་རང་བྱྱུང་
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ལྔ་ལྡན་དུ་གྲགས་པ་ལྷ་སའྱི ་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་རྟེན་གཙོའྱི ་གྲས་སུ་
བཞུགས་པ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༦	 ལོར་སརོ་བཤྱི གས་སོང་བའྱི ་དབུ་ཞལ་
འཐོར་གར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པ་ནང་གཟུངས་སྙྱིང་པོར་བཞུགས་པའྱི ་
འཕགས་པའྱི་སྐུ་བརྙན་ཞྱིག་བཞེངས་པར་སོྤ་ཞྱིང་།	 སྐུ་བརྙན་བཞུགས་
ཡུལ་ཡང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ཀུན་གྱིས་མཇལ་མཆོད་བྱ་ཡུལ་ཞྱིག་མེད་
ཐབས་མེད་པ་དང་།	 ཁུལ་འདྱིར་ཆོས་ཀྱི ་འཆད་ཉན་བྱ་ཡུལ་ཁང་
ཁུངས་ཕྲན་བུ་ཆེ་བ་ཞྱི ག་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༦༩	 ལོར་བདོ་རབ་བྱྱུང་བཅྱུ ་དུྲག་པའྱི་ས་བྱ་ལོར་གཙྱུག་ལག་ཁང་
འདྱི་བཞྱིན་གསར་དུ་བཞེངས་བསུྐན་བགྱིས་པའོ།།

	 སྐུ་རླེན་སོྐར།

	 རྟནེ་གྱི ་གཙོ་བརོ།	བསྐལ་པ་བཟང་པ་ོའདྱིར་སངས་རྒྱས་མཆོག་གྱི ་སུྤལ་
སྐུའྱི ་རྣམ་ཅན་སངོ་རྩ་གཅྱིག་བོྱན་དང་འབོྱན་རྒྱྱུ འྱི ་རྣམ་འདྲནེ་བཞྱི ་པ།	
ཇྱི ་སྐད་དུ་སླབོ་དཔནོ་ཀུླ་སུྒབ་ཞབས་ཀྱིས།

	 	 གང་གྱིས་ཐུགས་བརེྩས་ཉརེ་བཟུངས་ནས།	།
	 	 ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར།།
		 	 དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་སནོ་མཛད་པའྱི།	།
	 	 གཽ་ཏམ་ད་ེལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།
	 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི ་རྟནེ་འབྱྱུང་རང་དབང་དུ་འདོམས་པའྱི་བསན་

པའྱི ་བདག་པོ་སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ་སྐུ་བརྙན་པད་སྦྲགས་ཀྱི ་སྐུ་
ཚད་ལ་ཕྱི ་ཀྲྱི ་དགུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་སྐུ་རྒྱྱུ ་ཟངས་ཚ་གསེར་ཅན་བཟོ་
བཀོད་ཚད་མཐུན་བོྱན་གཙང་གསར་བཞེངས་གཙང་ཁང་དབུས་སུ་
བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད།
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	 	 སྔར་བོད་རེ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི ་སོང་ལྡེ་བཙན་གྱི ་སྐུ་དུས་སུ་བསམ་
ཡས་གཙྱུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའྱི ་ཚེ་སླབོ་དཔོན་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་
ཀྱིས་ལྷ་སྱིན་མ་རུངས་པ་དག་བཏུལ་ཏེ་བསན་པའྱི ་རྨང་གཞྱི ་འཛུགས་
པའྱི་གྲོགས་དན་མཛད་པའྱི་ཐུགས་བསེྐད་འཕྲྱིན་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་
པ་མངའ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།	 ྋརྒྱལ་མཆོག་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་
བཟང་པསོ།

	 	 རྱིག་འཛྱི ན་གུྲབ་པའྱི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་འབྱྱུང་།།
	 	 ལྔ་བརྒྱའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད།།
	 	 རྡ་ོརེ་འཆང་དབང་བླ་ོབཟང་གྲགས་པའྱི་དཔལ།།
	 	 སྣ་ཚོགས་སུྤལ་པའྱི་གར་མཛད་ད་ེལ་འདུད།།
	 ཅེས་གསུངས་པ་དང་།	ཕོགས་མཚྱུངས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེྱན་པ་

བླ་ོབཟང་ཆོས་ཀྱི ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པསོ་ཀང་།	
	 	 སྔནོ་གྱི ་དུས་སུ་གྱུར་པ་ན།།	
	 	 རྱིག་འཛྱི ན་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་ཏེ།།
	 	 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད།།
		 	 དངེ་སང་དུས་ཀྱི ་ཐ་མ་ལ།།
	 	 བླ་ོབཟང་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི ་ཡབ།།	
	 	 སྣ་ཚོགས་སུྤལ་པའྱི་ཟོླས་གར་གྱིས།།
	 	 མཁས་དང་གུྲབ་པའྱི་རྣམ་པར་རོལ།།
	 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།	གངས་ཅན་གྱི ་ལྗངོས་སུ་སྔ་ཕྱིར་སུྤལ་པའྱི་རོལ་

གར་སྣ་ཚོགས་པའྱི ་སྒ་ོནས་བསན་འགྲོའྱི ་བདེ་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་མཛད་
པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་མཆོག་ཏུ་ཆེ་བ་དང་།	 དེང་གྱི ་སྐབས་སུ་ཡང་།	 བོད་
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ལྗངོས་ཀླ་ཀླསོ་དབང་དུ་སྒྱུ ར་བཞྱིན་པའྱི ་མྱི ་དང་མྱི ་མྱི ན་མ་རུང་པའྱི ་
བསམ་སོྦར་ངན་པ་བེྱ་མའྱི ་འཆང་བུ་ལྟར་རང་ཞྱི ག་ཏུ་གཏོང་བའྱི ་
ཐུགས་རེ་དང་འཕྲྱིན་ལས་བསྐུལ་བའྱི་སླད་དུ།	ཟངས་ཚ་གསེར་མའྱི་གུ་
རུ་སྣང་སྱིད་ཟྱིལ་གནོན་གྱི ་སྐུ་བརྙན་གསར་བཞེངས་ནང་གཟུངས་སྤྱི ་
ལྟར་ཐོག	 གུ་རུའྱི་སྐུ་བརྙན་འབུམ་ཕྲག་ལྷག་ངེས་ཅན་གཙང་ཁང་ནབུ་
མར་ཞལ་བདོ་ཕོགས་ཤར་གཟྱིགས་ཀྱིས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད།

	 དངུལ་སྐུ་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པོའི་གནས་ལུགས།

	 སྔར་བདོ་རེ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པསོ་བཞེངས་ཤྱི ང་།	 ལྷ་ལྡན་ར་
ས་འཕུྲལ་སྣང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་གཙང་ཁང་བྱང་མར་བཞུགས་སུ་
གསོལ་ནས་མྱི ་ལོ་ཆྱི ག་སངོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གྱི ་རྱིང་བདོ་ལྗངོས་སེྐ་འགྲོའྱི་
མཆོད་ཡུལ་བསོད་ནམས་ཀྱི ་ཞྱིང་དུ་ཉམས་ཆག་འཕོ་འགྱུར་བྱྱུང་མ་
མོང་བར་བཞུགས་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་རང་བྱྱུང་ལྔ་ལྡན་ཞེས་སྱིད་ན་
རྙེད་དཀའྱི་སྐུ་རྟནེ་བྱྱིན་རླབས་ཅན་ཡོངས་གྲགས་ད་ེབཞྱིན།	བར་སྐབས་
བོད་ལྗངོས་བཙན་འཕྲགོ་མ་བདག་བདག་བཟུང་བེྱད་པོ་རྒྱ་དམར་གུང་
བྲན་གྱི ་གཙོ་བོ་དག་ལ་ཤེས་རྱི ག་གསར་བརེར་འབོད་པ་ལོག་པའྱི ་བླ་ོ
གྲོས་ཤར་ཏེ་སྔར་གྱི ་རྱི ག་གཞུང་དང་།	 རྟནེ་གསུམ་ཡོངས་རོགས་རྩ་
མེད་དུ་གཏོང་བའྱི ་ཀླ་ཀླའོྱི ་སོྤད་ཚྱུལ་ཤྱི ན་ཏུ་ཐ་ཆད་པ་ལུྷར་བླངས་ཏེ་	
༡༩༦༦	 ལོར་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྣམས་སརོ་
བཤྱི གས་སོང་བའྱི ་སྐུ ་ཚལ་བོད་མྱི ་གཅྱི ག་ནས་གཅྱི ག་ཏུ་བརྒྱྱུ ད་དེ།	
འཕགས་པ་རང་བྱྱུང་ལྔ་ལྡན་གྱི ་ཞྱི ་ཞལ་གཅྱིག་དང་།	 ཁོ་ཞལ་གཅྱིག	
༡༩༦༧	 ལོ་འགོར་བལ་ཡུལ་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་གར་དུ་གདན་དྲངས་པ་དང་།	
ཡང་།	 ཁོ་ཞལ་གཞན་གཅྱིག་དང་།	 འོད་དཔག་མེད་ཀྱི ་དབུ་ཞལ་
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བཅས་	 ༡༩༦༨	 ལོར་གོང་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་གར་དུ་གདན་
དྲངས་ཕེབས་འབོྱར་བྱྱུང་།	 དེ་ལྟར་སུྤལ་པའྱི ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་
སྒམ་པོས་བཞེངས་པའྱི ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་རང་བྱྱུང་ལྔ་ལྡན་སྐུ་དངོས་ད་
ཆ་རང་རེས་མངོན་སུམ་དབང་པོའྱི ་སོྤད་ཡུལ་དུ་མཇལ་རྒྱྱུ འྱི ་བསོད་
ནམས་ཀྱི ་སྐལ་བས་ཕངོས་ཀང་།	དབུ་ཞལ་ཁག་རྒྱ་གར་དུ་གདན་ཞུས་
རྣམས་ནང་གཟུངས་སྙྱིང་པོར་བཞུགས་པའྱི ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྱི ་སྐུ ་
བརྙན་རང་བྱྱུང་ལྔ་ལྡན་གྱི ་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བྱས་ཆོག་པ་ཞྱིག་བཞེངས་བསུྐན་
ཐུབ་ན།	འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པསོ་བདོ་གངས་ཅན་གྱི ་སེམས་
ཅན་རྣམས་གདུལ་བྱར་བཟུང་བའྱི་ཐུགས་བསེྐད་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་
རྟནེ་འབྲེལ་ལས།	 བོད་འབངས་སེྐ་འགྲོའྱི ་འཕྲལ་ཡུན་གྱི ་འདོད་དོན་
འགུྲབ་པའྱི ་དགོས་པ་དགེ་མཚན་དུ་འགྱུར་ངེས་སྙམ་པའྱི ་ལྷག་བསམ་
གྱིས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ།	 སྐུ་རྒྱྱུ ་དངུལ་དཀར་ལས་གུྲབ་པའྱི་ཐུགས་རེ་
ཆེན་པོ་དཔལ་མོ་ལུགས་བཅྱུ ་གཅྱི ག་ཞལ་ཕག་སོང་སྤན་སོང་གྱི ་སྐུ ་
བརྙན་པད་སྦྲགས་སྐུ་ཚད་ལ་ཕྱི ་ཀྲྱི ་བཅྱུ ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་འདྱི་
བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠	 བོད་ལྕགས་ཁྱྱི ་ལོར་གསར་དུ་བཞེངས་ཤྱི ང་།	
གཟུངས་ཀྱི ་རྱིམ་པ་བྱྱིངས་རྣམས་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ཇྱི ་ལྟ་བའྱི ་ཐོག་
ལ།	 དབུའྱི་ནང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པ་ོརང་བྱྱུང་ལྔ་ལྡན་གྱི ་དབུ་ཞལ་གསུམ་
བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད་པས།	 དད་ལྡན་རྣམས་ནས་ལྷ་ལྡན་སུྤལ་པའྱི་
གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པ་ོརང་བྱྱུང་ལྔ་ལྡན་དང་ངོ་བ་ོདབེྱར་
མེད་ད་ུམོས་ནས་ཕག་མཆོད་གསོལ་འདབེས་བགྱི ་འོས་པ་ཡྱི ན།	ད་ེལྟའྱི་
ཐུགས་རེ་ཆེན་པའོྱི་དངུལ་སྐུ་འདྱི་བཞྱིན་རེ་ཞྱིག་གཙྱུག་ལག་ཁང་འདྱིར་
བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་རེས་སུ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་གདན་འདྲནེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པས་དེའྱི ་རྟནེ་འབྲལེ་སླད་དུ་ཞལ་བོད་ཕོགས་ཤར་གཟྱིགས་
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ཀྱིས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད།	 དེ་ལྟར་སྐུ་རྟནེ་སནོ་མཆོག་ཐུབ་པའྱི ་
དབང་པ་ོདང་།	འཕགས་མཆོག་འཇྱིག་རྟནེ་དབང་ཕྱུག	གུ་རུ་སྣང་སྱིད་
ཟྱིལ་གནནོ།	གསུང་རྟནེ་ྋརྒྱལ་བའྱི་བཀའ་འགྱུར་རྱི ན་པ་ོཆེ་པདོ་བརྒྱ་
ཐམ་པ་དང་།	བསན་འགྱུར་རྱི ན་པ་ོཆེ་པདོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ།	ཐུཊ་
རྟནེ་ཟངས་ཚྭ་གསེར་མའྱི་མཆོད་རྟནེ་ཆེ་ཆྱུང་དང་།	རྒྱ་གར་ལྱི ་མ་ཁག་
སོགས་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པར་བཅས་པ་འདྱི་དག་སེྐ་རུྒའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི ་
ཞྱིང་མཆོག་ཏུ་སྱིད་མཐར་བརྟན་པར་བཞུགས་ཤྱི ང་།	མཐོང་ཐོས་དྲན་
རེག་གྱི ་འགྲོ་ཀུན་སྨྱིན་གྲོལ་གྱི ་དཔལ་ལ་འགོད་སླད།	 གསང་སྔགས་བླ་
མེད་ཀྱི ་དཀྱིལ་འཁོར་སུྒབ་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་རབ་ཏུ་གནས་པའྱི ་
ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའྱི་ཆར་འབབེས་ཀང་རྒྱས་པར་བགྱིས་ཏ་ེདམ་
ཡེ་དབེྱར་མེད་དུ་བསུྒབས་པ་ལགས།	

	 	 གཙྱུག་ལག་ཁང་འདྱིའྱི་ཨར་ལས་སུ་ཧྱིན་བདོ་རྡ་ོཤྱིང་མྱི ་གྲངས་	
༣༠	སྐརོ་དང་།	དམངས་འུལ་བདོ་མྱི ་ཁེ་གཙང་མྱི ་གྲངས་	༧༠།	༨༠	
སྐརོ་བཅས་ནས་ལས་རྒྱྱུ ན་ཟླ་བ་བདུན་གྱི ་ཁོངས་ཡོངས་སུ་བསུྒབས།	
ཕྱི ་ནང་བཟོ་བཀོད་མཛེས་ཆ་སོགས་རྒྱས་གཤོམས་སོྤས་པ་དརོ་ཏ་ེམཁོ་
བདེ་གང་ཆེ་ཡོང་ཐབས་གཙོ་བཟུང་བྱས།	ས་བརྟན་ཕུགས་འཕརེ་ཡོང་
བར་དམྱིགས་ཏ་ེལྕགས་དང་།	འབྱི་ལར་ས་གཏངོ་ཁུངས་ཁག་ལུྷག་པར་
བཏང་བས།	དནོ་སྙྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་འདྱིར་ས་རྡ་ོཤྱི ང་ལྕགས་སོགས་
རྒྱྱུ ་འགྲོའྱི་རྱིགས་དང་།	ལས་མྱི འྱི་གླ་ཕགོས་སོགས་འགྲོ་གྲོན་ཁག་ཁོྱན་
གཅྱིག་ཏུ་བསྡམོས་པའྱི ་ཧྱིན་སྒརོ་ཉྱིས་འབུམ་བརྒལ་ཙམ་སོང་།	 རྟནེ་
བཞེངས་བཟོ་ལས་པ་འགོ་བྱྱིངས་མྱི ་བདུན་ནས་ལས་རྒྱྱུ ན་ལོ་གཅྱིག་
དང་ཟླ་བ་དགུའྱི་ཁོངས་གོང་གསལ་སྐུ་རྟནེ་རྣམ་གསུམ་བཞེངས་བསུྐན་
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ལེགས་པར་ཞུས་ཤྱི ང་།	སྐུ་རྒྱྱུ །	གསེར།	དངུལ།	ཟངས།	དངུལ་ཆྱུ།	
སྐུ་རྒྱན་ཁོངས་ཕ་ལམ་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ཕྲ་རྱིགས།	མུ་ཏྱིག	གཡུ་བྱྱུར།	
གཟྱི།	 བཟོ་པའྱི ་ལས་གླ།	 ཟུར་གསོས་སོགས་འགྲོ་ཆ་ཡོངས་རོགས་
རགས་བརྩྱིས་ཀྱིས་བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སྒརོ་འབུམ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་སོང་
འདུག	སྣདོ་ཀྱི ་བཀོད་པ་གཙྱུག་ལག་ཁང་དང་།	བཅྱུད་ཀྱི ་སྐུ་རྟནེ་ཁག་
བཅས་གསར་བཞེངས་འགྲོ་ཆ་ཁོྱན་བསྡམོས་ཧྱིན་སྒརོ་ལྔ་འབུམ་ལྷག་
ཙམ་སོང་བའྱི་ཁོངས་སུ།	 གཙྱུག་ལག་ཁང་དང་།	 རྟནེ་བཞེངས་རང་
ལ་ཆེད་དམྱི གས་ཞལ་འདེབས་དངུལ་དངོས་ཕུལ་འབོྱར་བྱྱུང་བ་ཁོྱན་
བསྡམོས་ཧྱིན་སྒརོ་	༢༡༣༩༠༠།༠༠	ཟྱིན་པ་སྨྱིན་གཏངོ་ཐོག་ཁ་ལོངས་
ཧྱིན་སྒརོ་	 ༢༨༦༡༠༠།༠༠	 དགོས་པ་འདྱི་གར་གཞྱིས་བེྱས་བོད་མྱི ་
འདས་གསོན་ཁག་གྱི ་ཆེད་དུ་སྐབས་ཞུ་དངུལ་དངོས་རྱིམ་འབོྱར་བྱྱུང་
བ་རྣམས་སྨྱིན་གཏངོ་བྱས་ཡོད།	

	 	 དེ་ལྟར་གནས་འདྱིར་གཙྱུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་
བཅས་པ་གསར་དུ་བཞེངས་ཏེ་རྣམ་དཀར་བསོད་ནམས་ཀྱི ་ཕུང་པོ་ཇྱི ་
སྙདེ་ཅྱིག་འད་ུབྱས་པ་འདྱིས་མཚོན་བདག་གཞན་དསུ་གསུམ་གྱི ་དགེ་རྩ་
རྣམས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡམོས་པའྱི་མཐུ་ལ་བརྟནེ་ནས།	 རྒྱྱུ ་སོྦར་བ་
འདས་གསོན་འབྲེལ་ལྟོས་བཅས་པ་རྣམས་དང་།	 ཨར་ལས་རྟེན་
བཞེངས་དོ་དམ་ལས་བེྱད་རྡ་ོཤྱི ང་དམངས་འུལ་སོགས་ཚྱུལ་འདྱིར་སྒ་ོ
གསུམ་ངལ་འཁུར་དང་ལེན་བེྱད་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན།	 མཐོང་ཐོས་
དྲན་རེག་གྱི ་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཕགས་མཆོག་
འཇྱིག་རྟནེ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་རེས་སུ་བཟུངས།	ངེས་འབྱྱུང་བྱང་སེམས་
ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་དང་།	རྱིམ་གཉྱིས་ལམ་གྱི ་བགྲོད་པ་མྱུར་དུ་རོགས་
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ནས་སབོས་བཅྱུ ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྱི ་གོ་
འཕང་མྱུར་བ་ཉྱིད་དུ་ཐོབ་པ་དང་།	 བོད་གངས་ཅན་གྱི ་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་
དམར་ཀླ་ཀླའོྱི ་བཙན་དབང་ཚེ་གཡོག་ལས་མྱུར་དུ་གྲོལ་ཏེ་འགྲོ་བ་མྱི འྱི ་
རྱི གས་གཞན་དག་དང་སྐལ་མཉམ་རང་དབང་གྱི ་དགའ་སནོ་ལ་སོྤད་
ཐུབ་པ།	འཇྱིག་རྟནེ་ཀུན་ཏུ་ནད་མུག་འཁུག་རོྩད་སོགས་མྱི ་མཐུན་རུྒད་
ཚོགས་ཞྱི ་ཞྱིང་།	 འགྲོ་ཀུན་མཛའ་གཅྱུགས་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི ་འཚོ་བ་བཟང་
པོར་སོྤད་པ་བཅས་ཀྱི ་བསྔ་ོསྨནོ་མཚམས་སོྦར་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བགྱིས་
ཡོད་པ་ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་འགུྲབ་པར་གྱུར་ཅྱིག	ཅེས་པའྱི་ལོ་རྒྱྱུ ས་དྲན་རྟནེ་
དཀར་ཆག་དང་།	 སྨནོ་ཚྱི ག་འདྱི་ནྱི་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཐམས་
ཅད་མཁེྱན་པ་མཆོག་གྱིས་མཛད་པའོ།།

༢།		 རྣམ་རྒྱལ་གྭྲ་ཚང་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླྱིང་།

	 གངས་ཅན་ལྷ་གཅྱིག་འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདྨོ་སྐུ་ཕྲེང་རྱི མ་བོྱན་
རྣམས་ཀྱི ་འཕྲྱིན་ལས་དང་།	 ཐུགས་རེའྱི་ཞོ་ཤས་ལེགས་པར་བསྐངས་
པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་སྐུའྱི ་གམ་བཅར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕན་བདེ་
ལེགས་བཤད་གླྱིང་ངམ།	རྣམ་རྒྱལ་གྭྲ་ཚང་ཞེས་མཚན་སྙན་གྱི ་གྲགས་
པ་ཕོགས་ཀྱི ་བུ་མོའྱི་མཐའ་གུྲར་ཁྱབ་པའྱི་གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི།	ྋརྒྱལ་
མཆོག་སྐུ་ཕྲངེ་གཉྱིས་པ་ཐམས་ཅད་མཁེྱན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ཕྱི ་
ལོ་	 ༡༥༠༩	 ལོར་མངའ་དྭགས་རྒྱལ་གསུམ་གྱི ་ནང་ཚན་ཆོས་འཁོར་
རྒྱལ་གྱི ་གཙྱུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་སྐབས་ཐོག་མར་དབུ་ཚྱུགས་
ཤྱི ང་།	ྋརྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་དགོན་བདག་གནང་གཞྱིའྱི་ཁྱད་
འཕགས་གྭྲ་ཚང་ལྔ་ཡོད་པ་ནྱི་མངའ་རྱིས་གྭྲ་ཚང་དང་།	 དྭགས་པོ་གྭྲ་
ཚང་།	 ཆོས་འཁོར་རྒྱལ།	 ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླྱིང་།	 སྒར་པ་གྭྲ་
ཚང་བཅས་ཀྱི ་ནང་ཚན་ཞྱིག་ཡྱི ན།	
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	 	 ཡོངས་གྲགས་སུ་ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲངེ་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་
རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་རབ་བྱྱུང་བཅྱུ ་པའྱི ་ཤྱི ང་ཁྱྱི ་ལོ་ས་ེཕྱི ་ལོ་	 ༡༥༧༤	
ལོར་འབྲས་སུྤངས་གསང་སྔགས་ཕ་ོབྲང་ད་ུཕག་བཏབ་ཅྱིང་།	ཐོག་མའྱི་
རྟནེ་འབྲལེ་གྱི ་སླད་དུ་ྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་གྱིས་རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པའོྱི ་
འགྲེལ་པ་སོྒན་གསལ་གྱི ་བཀའ་ཆོས་ཆོས་ཐུན་གཅྱིག་གནང་ཞྱིང་།	གྭྲ་
ཚང་གྱི ་མཚན་དུའང་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླྱིང་ཞེས་མཚན་གསོལ་
གཟེངས་བསདོ་བཀའ་དྲྱིན་སྩལ།	གཞན་ཡང་བཻ་སེར་ལས།	ས་འབུྲག་
གྱི ་ལོ་མཇུག་ལ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླྱིང་འཛུགས་པ་གནང་ཞྱིང་།	
དརེ་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པའོྱི་ཚེ་སུྒབ་ལ་དམྱིགས་རྣམ་རྒྱལ་མའང་བཙྱུགས།	
སེར་འབྲས་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི ་གདན་ས་རེ ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་
བསྐངས་ཞེས་འཁོད་པ་ལྟར་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བསོད་
ནམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དང་།	 སོག་པོའྱི ་རྒྱལ་པོ་ཨལ་ཐན་རྣམ་གཉྱིས་
མཆོད་ཡོན་དུ་གྱུར་བས་ྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་དང་།	 ཨལ་ཐན་རྒྱལ་
པའོྱི་སྐུ་ཚེ་བསྱིང་བའྱི་ཆེད་གཙྱུག་ཏརོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའྱི་སྒ་ོནས་ཆོ་ག་
སྨྱིན་སུྒབ་མཛད་པས་ན།	 རྣམ་རྒྱལ་གྭྲ་ཚང་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ལ།	
རེས་སུ་སྐུ་ཞབས་གྭྲ་ཚང་ཞེས་ཀང་འབདོ་སོལ་བྱྱུང་།	ད་ེབཞྱིན་བཻ་སེར་
ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྭྲ་ཚང་ནྱི།	རེ་བླ་མ་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་ཆེན་པ་ོའཕཊ་
པ་རྱི ན་པོ་ཆེར་སེྐ་བ་བཞེས་དུས་ཧོར་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་འབུལ་ཆེན་
གསུམ་གྱི ་མཐའ་མར་གོས་ཡུག་ནག་པོ་བདུན་གྱི ་མཐར་དཀར་པོ་
གཅྱིག་ཕུལ་བས་འདྱི་ནས་སེྐ་བ་བདུན་བར་མྱི ་ཕྲད།	ད་ེརེས་ཁོྱད་རྒྱལ་
པོ་གསེར་གྱི ་མྱི ང་ཅན་དང་།	 ངེད་ཆྱུ ་ལས་བྱས་པའྱི ་མྱི ང་ཅན་དུས་
མཇལ་ནས་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བེྱད་གསུངས་པ་སོགས་ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་ཐོག་ཏུ་བབས་ཏེ་ཐམས་ཅད་མཁེྱན་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་
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མཆོག་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པསོ་སོག་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་དུས་རྒྱལ་པའོྱི་སྐུ་
ཚེ་ངས་ཀང་རྣམ་རྒྱལ་གྭྲ་ཚང་ལ་དགེ་ལུགས་ཀྱི ་ས་གར་འཛུགས་རྩྱིས་
བྱས་ཏེ།	 དགེ་ལུགས་ཀྱི ་ས་གར་ཤེས་མཁན་བཙལ་བས་མངའ་རྱིས་
བར་དུ་བཙལ་ཀང་རྩད་མ་ཆོད།	 ཞྭ་ལུ་ནས་རྒྱྱུ ན་བྱས་ཏེ་བུ་ལུགས་ཀྱི ་
ས་གར་ཞྱིག་འཛུགས་རྩྱིས་ཡྱི ན།	 འཕངས་པ་དེ་འདྲའྱི་ཕག་ལེན་ཁྱད་
པར་ཅན་ད་ལྟ་ཁྱི་སྐརོ་བཅྱུ་གསུམ་ན་བཙལ་བས་ཀང་མ་རྙེད་ནབུ་འདགུ	
ཁམས་ཕོགས་ན་ལེགས་པར་བཙལ་ན་རྙེད་ཤས་ཆེ་གསུངས་ཤྱི ན་ཏུ་
གཅེས་འདུན་ཆེ་བར་མཛད་སོང་།	 །ཞེས་གསང་བའྱི ་རྣམ་ཐར་དུ་
གསལ་ལོ།།	 བཻ་སེར་ལས།	 རེ་བླ་མ་མཆོག་ཞྱིང་འདྱིར་ཕེབས་ནས་
འཇྱིགས་བེྱད་ཚར་ལུགས་སོགས་ཐམས་ཅད་མཁེྱན་པ་བསོད་ནམས་
རྒྱ་མཚོའྱི ་དུས་གང་ཡྱི ན་རྣམས་གོང་འཕེལ་དང་གངས་ཅན་དུ་ཆོས་
སྱིད་གདུགས་དཀར་གྱིས་ཁྱབ་པའྱི ་ཕན་བདེ་སྤལེ་བའྱི ་དགོས་པ་ཁྱད་
པར་ཅན་ཞྱི ་རྒྱས་དབང་དྲག་གྱི ་ལས་དང་མཐར་ཐུག་ཀང་ཐུགས་རེ་
ཆེན་པའོྱི་དམྱི གས་འཁྱིད་ཉ་ེལམ་རྱིག་འཛྱི ན་ཞལ་ལུང་སོགས་ནང་དནོ་
སྔ་འགྱུར་རྡ་ོརེ་ཐེག་པའྱི་རྱི ང་ལུགས་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅྱིང་།	 སྐབས་
དེར་ཨང་ཀྱི ་དང་པོའྱི ་ཡང་རེྩ་ཨང་མེད་གྭྲ་གྲངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅྱུ ་
སྐརོ་ས་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་དའེོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

༣།		 དཔལ་ལྡན་སདོ་རྒྱྱུ ད་གྭྲ་ཚང་།

	 དེ་ཡང་གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ཐོག་མའྱི ་བེྱད་པོ་རྡོ་རེ་འཆང་རེ་བཙྱུན་ཀུན་
དགའ་དནོ་གུྲབ་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་ནྱི།	རབ་བྱྱུང་བདུན་པའྱི་ས་མོ་
ཕག་དང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༤༡༩	 ལོར་གཙང་རྟ་ནག་ཏུ་སྐུ་འཁུངས།	 རེ་དགེ་
འདུན་གུྲབ་ལས་རྣམ་འགྲེལ་དང་།	ལྷག་པར་རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ལས་
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འདུས་པའྱི་རྩ་བཤད་ཀྱི ་བཤད་ལུང་དང་།	 རྱིམ་ལྔའྱི་དམར་ཁྱིད།	 རྒྱྱུ ་
ཆེན་སྦྱིན་པ་དཔལ་བ་ལས་འདསུ་པའྱི་རྒྱྱུ ད་འགྲེལ་མན་ངག་དང་བཅས་
པ་གསན་ནས་རྒྱྱུ ད་ཀྱི ་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་འདུས་པའྱི ་བསན་པའྱི ་
བདག་པརོ་གྱུར།	 ད་ེནས་རེ་ཉྱིད་དགུང་གྲངས་ཞེ་དུྲག་ལ་ཕབེས་པ་ཕྱི ་
ལོ་	༡༤༦༤	རབ་བྱྱུང་བརྒྱད་པའྱི་ཤྱི ང་ཕ་ོསེྤལ་ལོར་ཐུབ་བསན་སྤྱི ་དང་།	
ཁྱད་པར་ཡབ་རེ་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པའྱི ་མདོ་སྔགས་ཀྱི ་བསན་པ་གསེར་
སྦང་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་འདྱི་ཉྱིད་བླར་ནས་བླར་སྤལེ་བའྱི་ཐུགས་བསེྐད་ཀྱིས།	
རྒྱྱུ ད་པའྱི་ནང་རྟནེ་ཐུབ་དབང་ཚྱུལ་ཁྱིམས་མ་དང་།	མགོན་ཐང་རྱིན་པ་ོ
ཆེ༑	ནང་མཆོད་ཀ་པཱ་ལ་བཅས་རྟནེ་སྐལ་དུ་བསྣམ་ནས་ཉ་ེགནས་བཀྲ་
ཤྱི ས་དང་བཅས་དབུས་སདོ་ཕོགས་སུ་ཕེབས།	 ཐོག་མར་དཔོན་སླབོ་
དུྲག་དང་།	 དེ་ནས་སོ་གཉྱིས་བྱྱུང་བས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་ལྷ་
གྲངས་དང་མཉམ་པས་རྒྱྱུ ད་ཀྱི ་འཆད་ཉན་འཕེལ་བའྱི ་རྟེན་འབྲེལ་
ལེགས་པར་འགྲྱིག	 དེ་ནས་སྔར་རེ་བཙྱུན་ཤེས་རབ་སེང་གེས་བསན་
པའྱི ་སྙྱིང་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི ་བསན་པ་སྤེལ་བའྱི ་རྒྱྱུ ད་གྭྲ་
སོྐངས་ཤྱི ག་ཅེས་ལུང་བསན་དབུགས་དབྱྱུ ང་དུས་སུ ་བབས་པར་
གཟྱིགས་ཏེ།	རེ་ཉྱིད་དགུང་ལོ་ང་དུྲག་པའྱི་ཤྱི ང་རྟ་ཕྱི ་ལོ་	༡༤༧༥	ལོར་
རྒྱྱུ ད་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ཕག་འདེབས་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་རྒྱྱུ ད་ཐམས་
ཅད་ཀྱི ་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་རྒྱྱུ ད་ཀྱི ་བཤད་པ་བཙྱུགས་
ཤྱི ང་།	 ད་ེནས་ལོ་རེ་བཞྱིན་གྭྲ་ཚོགས་ཇེ་ཆེར་དང་།	 བཤད་སུྒབ་གོང་
འཕེལ་དུ་གྱུར་ཏེ་མཁས་གུྲབ་ཆེན་པོ་རེ་བཙྱུན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་།	
རྒྱྱུ ད་ཆེན་སྦྱིན་པ་དཔལ་བ་གཉྱིས་ཀྱི ་རྣམ་ཐར་བཟང་པོ་མ་ཉམས་པ་
བཟུང་ནས་དམ་ཆོས་འདུལ་བའྱི ་དགོངས་དོན་བཞྱི ན་འདུལ་ཁྱིམས་
གཙང་ཞྱིང་རྒྱྱུ ད་ཀྱི ་འཆད་ཉན་ལོ་བཅྱུ ་གསུམ་གྱི ་བར་བསྐངས་པས་
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མཁའ་ལ་ཉྱི་ཟླ་བཞྱིན་དུ་དཔལ་ལྡན་སདོ་རྒྱྱུ ད་གྭྲ་ཚང་ཞེས་ཡོངས་སུ་
གྲགས་པ་འདྱི་བྱྱུང་བ་ཡྱི ན།	 ནམ་ཞྱིག་ཆྱུ ་མདའ་གཙྱུག་ལག་ཁང་དུ་
རྒྱྱུ ད་ཀྱི ་འཆད་ཉན་མཛད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ཤྱི ག་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆྱུས་
འཇྱིག་ཉནེ་ཆེན་པོ་བྱྱུང་ས།ེ	 སྡ་ེཔ་སྐྱིད་ཤོད་པས་ཕོ་ཉའྱི ་བཀའ་ཡྱི ག་
འབོྱར་བ་དང་འཆད་ཉན་མནན་སོྦར་གྱི ་ཚྱི ག་ཆྱུ ་ཡྱི ་སངེ་དུ་བཅག་པར་
བྱ༑	 ཞེས་གསུང་པ་དང་དུས་མཉམ་པར་བྱྱུང་བས་རྟགས་རྟནེ་ལེགས་
འགྲྱིགས་བྱྱུང་།	 དེ་ནས་ཆོས་མཚམས་བཞག་པ་དང་།	 རེ་ཉྱིད་ནས་
དུྲག་ཅྱུ ་མ་ཕག་ཏུ་བཞེས།	སྐྱིད་ཆྱུའྱི ་སངེ་དུ་བཞུགས་ཏེ་རུ་འཕུྲལ་གྱིས་
ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་གནོད་ཕོགས་སུ་དུྲག་ཅྱུ ་མ་གནད་སྨྱིན་འཕང་སྐྱུ ་
གནང་བས་ལྷ་སའྱི་གྲོང་འཁེྱར་ཆྱུ ་ཡྱི ་འཇྱིག་པ་ལས་གྲོལ་བའྱི་ཕན་ནསུ་
མངོན་གསལ་ཐོན་ཏེ་མྱི ་ཁྱི ་སོང་མང་པོ་སོག་གྱི ་འཇྱི གས་པ་ལས་
བསྐབས་པའྱི་ལེགས་འབུལ་དུ་གཞུང་ས་མཆོག་ནས་ར་མོ་ཆེ་རྟནེ་དང་
བརྟནེ་པར་བཅས་པ་རྟནེ་སྐལ་དུ་ཕུལ་ཅྱིང་།	ད་ེནས་བཟུང་ར་མོ་ཆེ་ལ་
དཔལ་ལྡན་སདོ་རྒྱྱུ ད་གྭྲ་ཚང་གྱི ་གདན་ས་མཛད་པ་ཡྱི ན།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་ལོ་རྒྱྱུ ས་ནང་མ་གྲགས་པའྱི་བསན་དགྲ་རྒྱ་
དམར་གྱིས་བདོ་ས་ཡོངས་ལ་དྲག་གནནོ་ཧམ་ཟོས་བྱས་རེྐན་ྋགོང་ས་
ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོས་དབུས་རང་རྱི གས་ཆྱི ག་འབུལ་བརྒལ་བ་
བཙན་བོྱལ་དུ་འཁོད།	སྐབས་དརེ་ལུང་པ་རྒྱྱུ ས་མེད།	སྐད་བརྡ་འཕྲདོ་
མྱི ན།	གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་ན་
ཡང་།	༧གོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལམ་སནོ་འོག	ཐོག་
མར་རང་གྭྲའྱི ་དགེ་འདུན་པ་	 ༨༣	 ཌལ་ཧོར་དུ་སོྐབ་གསོའྱི ་གསོལ་
ཕགོས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཉྱིན་མོ་བཟོ་གྭྲའྱི་ཕག་ལས་དང་།	མཚན་མོ་སྔར་
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སོལ་བཟང་པ་ོམྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་སླད་སླབོ་ཁྱིད་དང་།	 ཆོས་ཐོག་སོ་
སོའྱི་བེྱད་སྒ་ོརྣམས་ཆད་ལུས་མེད་པར་སུྒབ་པ་མ་ཟད།	ལྷག་པར་རྒྱྱུ ད་
འགྲེལ་ཆེན་མོའྱི་འཆད་ཉན་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་གནས་ཐུབ་པ་ནྱི་བསན་པའྱི་
མཛད་རེས་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡྱི ན།	ད་ེནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ལོར་རང་གཞུང་
ནས་ལམ་སནོ་འོག་གནས་སྐབས་གཞྱིས་ཆགས་འབུམ་ལ་བསན་སྒང་དུ་
གནས་སྤ་ོམཛད།	 དེ་ཡང་ལོ་ངོ་སུམ་ཅྱུ ་ཉ་ེབར་གནས་དེར་བཞུགས་
རྱི ང་ཁུལ་དེའྱི ་མྱི ་མང་དང་གཞྱིས་ཆགས་སོགས་ལ་ཆོས་སྱིད་ཀྱི ་གང་
ཐད་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བྱྱུང་ཡོད།	 དེ་ནས་ཡབ་རེ་༧རྒྱལ་བ་
ཙོང་ཁ་པའྱི་མདོ་སྔགས་ཀྱི ་བསན་པ་རྱི ན་པོ་ཆེ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་ཆེད་
གྭྲ་ཚོགས་འཕལེ་བ་དང་།	༧གོང་ས་མཆོག་གྱི ་གསུང་གྱི ་བདུད་རྩྱི ་ངོམ་
མེད་ལོངས་སུ་སོྤད་རྒྱྱུ འྱི་སྐལ་བཟང་གྱི ་གོ་སྐབས་དང་།	ལྷག་པར་༧གོང་
ས་མཆོག་ལ་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའྱི ་ནོར་པེལ་ཞྱི ་བདེའྱི ་གཟེངས་
རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་པའྱི ་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་སླད་རྡ་ས་ར་མོ་
ཆེའྱི ་གཙྱུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གསར་བཞེངས་ལེགས་གུྲབ་
ཐོག	དགེ་འདུན་འདུས་མང་རྣམས་རྡ་སར་གནས་སྤསོ་ཀྱིས་རྒྱྱུ ད་ཆེན་
ཀུན་དགའ་དནོ་གུྲབ་ནས་ད་ལྟའྱི་མཁན་རྱི ན་པ་ོཆེ་བསོད་ནམས་དཔལ་
བཟང་མཆོག་གྱི ་བར་རྒྱྱུ ད་འགྲེལ་ཆེན་མོའྱི ་འཆད་ཉན་དང་ཟབ་ལམ་
རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི ་རྣལ་འབོྱར་ཟབ་མོ་བཤད་སུྒབ་གཉྱིས་ཀྱི ་འཛྱི ན་བཞྱིན་
པའྱི ་ཐོག	 ༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་
མཚན་ཉྱིད་ཀྱི ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སླབོ་གཉརེ་བེྱད་མུས་དང་།	 ལྷག་
པར་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་སྤང་བླང་ཞུ་སྒའོྱི ་གལ་
ཆེའྱི ་བཀའ་སླབོ་ཕེབས་སྐབས།	 གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ནས་མྱུར་མཛད་ཡེ་
ཤེས་མགོན་པ་ོདཔང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བེྱད་



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

མྱི ་རྣམས་དང་ཁ་དང་ཁ་སུྤའྱི ་དབེྱ་མཚམས་གསལ་པོར་ཕེས་ནས།	
བཙན་བོྱལ་དུ་གནས་པའྱི་དགོན་སྡ་ེཆེ་ཆྱུང་མཐའ་དག་གྱི ་མྱི ག་དཔེར་
བལྟ་འོས་པར་གྱུར་ཡོད།	 གཞན་ཡང་༧གོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་།	
བོད་བསན་སྱིད་ཀྱི ་བདེ་གནས་སླད་ཞབས་རྱི མ་ཇྱི ་དགོས་རང་གཞུང་
ཆོས་རྱི གས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བཀའ་དགོངས་བཞྱི ན་དུས་ནས་དུས་སུ་
སུྒབ་བཞྱིན་པ་བཅས་སོ།།

༤།		 རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།

	 བོད་གངས་ཅན་གྱི ་སྣདོ་བཅྱུད་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༠	
ལོར་གདུག་རྩྱུ བ་ཅན་རྒྱ་དམར་གྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཐོག་ནས་བཙན་
འཛུལ་གྱིས་བོད་ལྗངོས་ཆོལ་གསུམ་ཡོངས་རོགས་དབང་དུ་མ་བསྡུས་
པའྱི་བར་བདོ་ད་ེཉྱིད་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མའྱི་ཐོག་གནས་པ་
ལས་ཕྱི ་མྱི ་སུས་ཀང་བོད་ཀྱི ་སྱིད་དབང་འཛྱི ན་སོྐང་བྱས་པའྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་
ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་བྱྱུང་མེད།	བདོ་རེ་གླང་དར་མའྱི་རེས་བདོ་ཁམས་སྱིལ་
བུར་འཐོར་ནས་བོད་སྤྱི ་ལ་དབང་བའྱི ་རྒྱལ་པོ་མ་བྱྱུང་གྱི ་བར་ལོ་བཞྱི ་
བརྒྱ་སྐརོ་ཞྱིག་སོང་བའྱི་མཇུག་མཚམས་ཤྱི ག་ནས་བཟུང་༧རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ཆོལ་གསུམ་ཡོངས་རོགས་ལ་མངའ་
དབང་གྱིས་ཆོས་སྱིད་ཀྱི ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་མ་གྱུར་གྱི ་བར་བོད་ཀྱི ་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི ་དབང་ཆ་རྣམས་བོད་མྱི ་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚྱུན་དབང་ཤུགས་ཀྱིས་
འཕྲགོ་རེས་བེྱད་རྒྱྱུ འྱི ་དོན་དུ་ཉ་ེའཁོར་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཧོར་སོག་
དང་རྒྱ་ནག་སོགས་ནས་དྲག་དམག་གྱི ་སོབས་ཤུགས་ཀྱི ་རྒྱབ་གཉེར་
བླངས་པ་ཙམ་རབས་དང་རྱིམ་པ་བྱྱུང་བ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གྱི ་རྒྱལ་
བླནོ་དང་།	 དམག་དཔོན།	 སྐུ་ཚབ་སོགས་གང་གྱིས་ཀང་བོད་ཀྱི ་ཆབ་
སྱིད་ལ་དབང་བསྒྱུ ར་བྱས་པ་གཏན་ནས་མེད།



235རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

	 	 ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་བཙན་
བཟུང་བྱས་ཏེ་བོད་མྱི འྱི ་ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་མྱི ་རྱི གས་དང་བཅས་པ་
བྱྱུས་ངན་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ནས་ཤུལ་མེད་དུ་བཟོ་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།	 བདོ་རང་
དབང་དང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་ཐོབ་ཐང་།	ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོགས་བསྐར་
གསོ་གོང་འཕེལ་གྱི ་ཆེད་དུ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བླ་
ན་མེད་པའྱི་ཐུགས་བསེྐད་སྨནོ་ལམ་དང་མཛད་འཕྲྱིན་བཅས་ཀྱིས་བཙན་
བོྱལ་ནང་མང་གཙོའྱི་ལམ་སོལ་གསར་གཏོད་དང་སྦྲགས་བོད་གཞུང་གྱི ་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་།	གཞྱིས་ཆགས།	སླབོ་གྭྲ	ཆོས་སྡ།ེ	བཟོ་ལས།	
རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་སོགས་གསར་འཛུགས་གནང་ས་ེརྱིམ་གྱིས་ཕོགས་
གང་ས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེས་ཆེར་འགྲོ་མུས་སུ་ཡོད།

	 	 རིགས་ལམ་སོབ་གཉླེར་ཁང་གསར་འཛུགས་སོྐར།	

	 ༧སྤྱི ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རང་རེའྱི་བཙན་
བོྱལ་གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྭྲ་ཁག་གྱི ་ནང་རབ་བྱྱུང་སླབོ་ཕུྲག་ཁོད་ནས་སླབོ་
གྭྲ་ཐོན་རེས་ལམ་སོལ་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི ་སྒ་ོནས་མཚན་ཉྱིད་རྱིགས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་གཉརེ་སྦང་བརོྩན་བེྱད་འདདོ་ཡོད་པ་རྣམས་
ཀྱི ་ཆེད་དང་།	 ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི ་རྩ་དོན་དང་ཆོས།	 རྱིག་གཞུང་།	
བོད་མྱི འྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་བཅས་ལ་ཕན་ཐོགས་སྱི ་ཞུ་བཅས་ལ་དམྱི གས་ཏེ།	
བདོ་གཞུང་སླབོ་གྭྲ་ཁག་ནས་སླབོ་ཕུྲག་དནོ་གཉརེ་ཅན་རབ་བྱྱུང་གྲངས་	
༢༣	སྐརོ་ཞྱིག་བསྡུ་རུབ་གནང་ས།ེ	གང་ཉྱིད་ཀྱི ་སྐུའྱི ་འཁུངས་སྐར་དང་
སབས་བསུན་གྱིས་	 ༡༩༧༣	ཕྱི ་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	༦	ཉྱིན་བཞུགས་སྒར་
ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་ཉ་ེའདབས་སུ་རྱིགས་ལམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐངས་ཏེ་ཤེས་འཇོན་ལྷག་བསམ་གྱིས་
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ཕྱུག་པའྱི ་མ་སུ་རྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཆེ་མོའྱི ་ཆོས་དགེ་མཁས་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་
མཚོ་མཆོག་དབུ་དགེ་གཅྱིག་ལྕགོས་སུ་བསྐ་ོབཞག་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས།	
རྱི གས་ལམ་སླབོ་གཉེར་ཁང་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་བྱྱུང་ནས་ལོ་
ཤས་བར་ཕྱིའྱི ་མཐུན་རེྐན་ཆེས་ཞན་པ་ཡོད་ནའང་དགེ་སླ ོབ་ཡོངས་
ནས་དཀའ་ངལ་ལ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་རང་འཁྱིའྱི ་སྐབས་བབས་ལས་
འགན་ཐོག་འབད་བརོྩན་ཧུར་བསེྐད་གནང་།	ལྷག་པར་དབུ་དགེ་མཆོག་
ནས་ལྷག་བསམ་སྙྱིང་སོབས་ཆེན་པོས་༧གོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་
དགོངས་དང་ལེན་གྱིས་གང་གྱི ་སྤན་སྔར་ཇྱི ་ལྟར་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་
ལྟར་སླབོ་གཉརེ་ཁང་འདྱིའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་དང་སླབོ་འཁྱིད།	 མཐུན་རེྐན་
བཅས་པ་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་སྒ་ོནས་དཀའ་ཚེགས་ཡོངས་རོགས་ཁྱད་དུ་
བསད་དེ་ཐབས་མཁས་ངང་ལྷག་བསམ་སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་ཀྱིས་བཀའ་
དྲྱིན་བསྐངས་པས་ལོ་རེ་བཞྱིན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དེ་ཉྱིད་རྒྱ་སེྐད་ཕྱིན་པ་
དང་ཆབས་ཅྱིག་ཕྱི ་ནང་གྱི ་མཐུན་རེྐན་ཡང་ཇེ་བཟང་དུ་ཕྱིན།

	 	 རིགས་ལམ་སོབ་གཉླེར་ཁང་གི་ཡན་ལག་སོྐར།		

	 རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་མཐོ་སླབོ་དང་སླབོ་གྭྲ་སོགས་
གསར་འཛུགས་བེྱད་ཆོག་པ་ལྟར་དབུ་དགེ་དམ་པ་མཁས་དབང་བློ་
བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག་དང་རྱིག་གཞུང་ཉམས་པ་
སླར་གསོ་དང་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕལེ་བྱྱུང་ཡོད།

	 	 ༡༩༨༠	 ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་གཞུང་གྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ་གྭྲ་
ཡོངས་ལ་བོད་དགེ་ཆེས་དཀོན་པའྱི ་དཀའ་ངལ་ཅྱི ་ཆེ་ཡོད་པ་བསལ་
ཆེད་དང་།	 བོད་ཀྱི ་རྩ་ཆེའྱི ་སྐད་ཡྱི ག་དང་རྱི ག་གཞུང་བཅས་ས་ཁུལ་
གང་སར་དར་ཁྱབ་ཏུ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་གཙོ་བརོ་དམྱི གས་ཏ་ེ
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དྷ་རམ་ས་ལའྱི ་ཉེ་འགྲམ་གྱི ་ས་གནས་ས་རཱ་ཞེས་པར་མཐོ་སླབོ་ཁང་
ཞྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ད་ེཉྱིད་	༡༩༩༨	ཕྱི ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༣	
ཉྱིན་བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་བཀའ་བླནོ་ཁྱི ་པ་
མཆོག་གྱིས་གཙོས་བཀའ་བླནོ་དང་སྤྱི ་འཐུས།	བདོ་གཞུང་ལས་ཁུངས་
མ་ལག་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་དང་དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ།	ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་འགན་
འཛྱི ན།	 སླབོ་གྭྲ་ཁག་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་སོགས་འདུ་ཚོགས་ཆེན་པའོྱི ་དབུས་
སུ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུ་འབེྱད་བཀའ་དྲྱིན་
བསྐངས་པ་ནས་བཟུང་སླབོ་གཉརེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་བོད་ཀྱི ་སྐད་
ཡྱི ག་དང་རྱིག་གཞུང་བཅས་ལ་ཚད་མཐོའྱི་སླབོ་གཉརེ་དང་སོྦང་བརྡར་
མཐར་ཐོན་གྱིས་གཞུང་དང་མྱི ་མང་ལ་ཕན་རླབས་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེན་པ་ོསུྒབ་
བཞྱིན་པ་དང་།	མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་མཚན་ཉྱིད་དང་ཆ་རེྐན་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་པ་
སོགས་ཀྱི ་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརྟནེ།	 ༢༠༠༣	 ལོར་དཔལ་ལྡན་བོད་གཞུང་
ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི ་མཐོ་རྱི མ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དུ་ཡྱི ག་
ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་ངོས་འཛྱི ན་གསལ་བསྒགས་གནང་བའྱི ་བོད་ཀྱི ་
མཐོ་སླབོ་སྙན་གྲགས་དང་དནོ་ཕན་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།

	 	 རིགས་ལམ་སོབ་གཉླེར་ཁང་གི་ངོ་བོ།	

	 རྱི གས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཞེས་པའྱི ་མྱི ང་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བསྩལ་ཅྱིང་།	 རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ལ་ལ་
ལས་རྱིགས་ལམ་སླབོ་གྭྲ་ཞེས་པ་དང་།	ལ་ལས་མཚན་ཉྱིད་སླབོ་གྭྲ་ཞེས་
པ།	 ཡང་ལ་ལས་མཚན་ཉྱིད་གྭྲ་ཚང་ཞེས་པ་བཅས་དགའ་ཞེན་ཆེན་
པསོ་འབདོ་སོལ་ཡོད།	གཙོ་བ་ོ༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་བླ་ན་མེད་པའྱི ་བཀའ་དགོངས་དང་དབུ་དགེ་དམ་པ་མཁས་དབང་
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རྒན་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གྱི ་ཡང་དག་པའྱི ་ལམ་སནོ་འོག་བོད་ཀྱི ་
ཆོས་རྒྱྱུ ད་ཆེན་པ་ོརྣམས་ལ་དད་གུས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས་
རྱིས་མེད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི ་གཞུང་ཆེན་ལ་སླབོ་གཉརེ་བེྱད་ས་ཞྱིག་ཡྱི ན།	
༧གོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་དང་བོད་གཞུང་གྱི ་ལམ་སནོ་ཡང་
དག་པའྱི་འོག་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་དང་མྱི ་རྱིགས་ལུང་ཚན་རྱིས་མེད་
དུ་བརྩྱི ་མཁན་གྱི ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན།	

	 	 རིགས་ལམ་སོབ་གཉླེར་ཁང་གི་དམིགས་ཡུལ།

	 རྱི གས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་དུ་མ་ཞྱི ག་ཡོད་ཀང་
མདོར་བསྡུས་ན་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྱི གས་ལམ་
སླབོ་གཉེར་ཁང་དུ་༧ཞབས་སོར་ཐོག་མར་བསྐངས་སྐབས་དགེ་སླབོ་
ཡོངས་ལ་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྲྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་ད་ུདམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོ
གཉྱིས་གསུངས་པ་ལས་དང་པོ་ནྱི།	 གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་
མཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས་མཐར་ཐོས་བསམ་ལས་བྱྱུང་བའྱི་དནོ་ལ་
སྒམོ་པ་རེྩ་གཅྱིག་གྱིས་ཚེ་དང་སུྒབ་པ་མཉམ་པ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱྱུ །	 གཉྱིས་པ་
ནྱི།	 གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སླབོ་སོྦང་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས་སྤྱི ་
ཚོགས་ཀྱི ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།		

	 	 རིགས་ལམ་སོབ་གཉླེར་ཁང་གི་ལས་དམ་སོྐར།	

	 ལས་དམ་གྱི ་ནང་དུ་བོད་ཀྱི ་ཡུལ་ལྗངོས་དང་།	 བཤད་སུྒབ་འཁོར་ལོ་
གསུམ།	ཐེག་པ་གསུམ་གྱི ་དམ་ཆོས་རོགས་པར་ཡོད་པ།	སངས་རྒྱས་
ཀྱི ་ཐེག་པའྱི་ཡང་རེྩ་གསང་སྔགས་ཀྱི ་ཐེག་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ།	 ཐེག་
གསུམ་གྱི ་དམ་ཆོས་མཐའ་དག་ཆོས་སོྤད་བཅྱུའྱི ་སྒ་ོནས་འཛྱི ན་སོྐང་
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སྤལེ་གསུམ་གྱིས་ཞྱི ་བསྱིལ་ཆོས་ཀྱི ་བདུད་བརྩྱི ་བདོ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་དར་ཞྱིང་
ཡོད་པ་འཛད་མེད་དུ་སོྤད་བཞྱིན་པ།	 བོད་ཀྱི ་འགྲོ་བ་ཆགས་པ་ནས་
བཟུང་སེ་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་སོྐང་ཞྱི ང་འཚོ་བ་
བཅས་མཚོན་པ་ཡོད།		

	 	 རིགས་ལམ་སོབ་གཉླེར་ཁང་གི་སྒིག་གཞིའི་སོྐར།

	 རྱིགས་སླབོ་མ་ལག་གཉྱིས་ཀར་ཁྱབ་པའྱི་སྤྱི ་ཁྱབ་སྒྱིག་གཞྱི ་དང་མ་ལག་
སོ་སོའྱི་སྒྱིག་གཞྱི ་བཅས་ཡོད།	 སྒྱིག་གཞྱིར་སྣནོ་འཕྲྱི་བསྒྱུ ར་བཅོས་བྱ་
དགོས་རྱིགས་དང་རྱིགས་སླབོ་མ་ལག་གཉྱིས་ཀྱི ་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་ཁག་
སྤྱི ་ཁྱབ་འཛྱི ན་སོྐང་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི ་ཡོད།	རྱིགས་
སླབོ་མ་ལག་གཉྱིས་ཀའྱི ་སྱིད་བྱྱུས་དང་གཞྱི ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི ་ལས་དོན་གལ་
ཆེའྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་ཐོག་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་༧སྙན་
སེང་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཞུས་ཏེ་ལག་ལེན་འགེལ་
ཐབས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།

	 	 རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་དླེབ་སྐླེལ།	

	 རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ེཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི ་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་དབེ་
སེྐལ་བྱས་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཡང་ལེན་ཆོག་
པའྱི ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའྱི ་ཁར་རྩྱིས་ཁ་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་གར་གྱི ་
ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་བཟོ་ཉར་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།

	 རིགས་སོབ་མ་ལག་གཉིས་ཀི་སོབ་དཔོན་དང་ལས་བླེད་བསོྐ་

བཞག་གནང་ཕོགས།
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	 ༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཞྱི ང་གཤེགས་དམ་པ་
མཁས་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་
འགན་འཛྱི ན་དུ་བསྐ་ོབཞག་གནང་ཞྱིང་།	ཕྱིས་རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ནས་སླབོ་གཉརེ་ཐོན་པ་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་
རྱི གས་སློབ་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་གཞོན་པར་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་ཡྱི ན།	
བཀའ་དྲྱིན་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བ་མཁས་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་སྐུ ་
གཤེགས་པའྱི ་རེས་རྱི གས་སླབོ་ཀྱི ་དཔེ་ཁྱིད་སླབོ་དཔོན་བགྲེས་པ་དགེ་
བཤེས་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་རྱིགས་སླབོ་ཨ་མའྱི་འགན་འཛྱི ན་
དུ་བསྐ་ོབཞག་བསྩལ།	 རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་
དང་འགན་འཛྱི ན་གཞོན་པ་སུ་ཡྱི ན་ད་ེདག་རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
མ་ལག་གྱི ་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་དང་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་གཞོན་པ་
རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་པ་ཡྱི ན།	ས་རཱ་མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་སླབོ་སྤྱི ་དང་སླབོ་སྤྱི ་
གཞོན་པ།	 རྱིགས་སླབོ་མ་ལག་གཉྱིས་ཀའྱི་སླབོ་དཔོན་དང་ལས་བེྱད་
བཅས་ཡོངས་རོགས་རྱི གས་སླབོ་མ་ལག་གྱི ་སྤྱི ་ཁྱབ་འཛྱི ན་སོྐང་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི ་ཐག་གཅོད་སྔནོ་སོང་ཐོག་རྱི གས་སླབོ་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་
ནས་བསྐ་ོབཞག་གནང་གྱི ་ཡོད།	མ་འོངས་པར་རྱིགས་སླབོ་སྤྱི ་ཁྱབ་སྒྱིག་
གཞྱི ་ལྟར་རྱི གས་སླབོ་སྤྱི ་ཁྱབ་འཛྱི ན་སོྐང་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྱི གས་སླབོ་
འགན་འཛྱི ན་གྱི ་འོས་མྱི ་གཉྱིས་ཀྱི ་མཚན་གཞུང་ཕུལ་བའྱི ་ཁོངས་ནས་
གཅྱིག་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྱིགས་སླབོ་སྤྱི ་ཁྱབ་
འགན་འཛྱི ན་དུ་བསྐ་ོབཞག་བཀའ་དྲྱིན་བསྩལ་རྒྱྱུ །		

	 	 སོབ་འཇུག་དང་སོབ་གཉླེར་བའི་གྲངས་འབོར།	

	 དེང་སྐབས་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི ་མཚམས་སུ་ཆ་རེྐན་ཚང་བའྱི ་སླ ོབ་
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གཉརེ་བ་གྲངས་	 ༣༠	 སྐརོ་ཞྱིག་གསར་འཇུག་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 སླབོ་
གཉརེ་བ་གང་ཞྱིག་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་པ་ཐོན་པའྱི་ལག་འཁེྱར་ཡོད་ན་ཚྱུད་
རྒྱྱུ གས་གཏོང་མྱི ་དགོས་པར་ཐད་ཀར་འཇུག་བཞེས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་ཀང་
འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་པའྱི་ལག་ཁེྱར་མེད་རྱིགས་རྣམས་ཚྱུད་རྒྱྱུ གས་ངེས་པར་
དུ་གཏངོ་དགོས་པ་ཡྱི ན།	སླབོ་གཉརེ་ཁང་འདྱི་ནྱི་དགོན་པ་གྭྲ་ཚང་ཁག་
དང་མྱི ་འདྲ་བར་སླབོ་གཉརེ་མཐར་ཐོན་ཟྱིན་མཚམས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ནས་ཐོན་ཏེ་འགྲོ་དགོས་པ་ལས་མུ་མཐུད་གནས་སྡདོ་མྱི ་ཆོག་པ་ཡྱི ན།	
དེང་སྐབས་མཚན་ཉྱིད་རྱི གས་པའྱི ་སྒ་ོནས་གཞུང་ཆེན་ལ་སླབོ་གཉརེ་
བེྱད་མཁན་ཕྱི ་ནང་མྱི ་རྱིགས་བསྡམོས་གྲངས་	༡༥༠	སྐརོ་ཡོད།	

	 	 སྒིག་ཁིམས་སོྐར།		

	 རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི ་སྡ་ེཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་
གཙོ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའྱི ་རྩ་ཁྱིམས་
དང་མྱི ་འགལ་བར་སུང་བརྩྱི ་དང་།	 ནང་ཁྱིམས་ཐོག་སྒྱིག་གཞྱི ་ཟུར་
ཡོད་ལྟར་སླབོ་གཉེར་གྱི ་བེྱད་སྒ་ོདང་མཐུན་པའྱི ་སྒྱིག་ཁྱིམས་དམ་ལ་
འཇམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི ་སླབོ་གཉེར་བ་ཡོངས་ནས་དང་བ་ཆེན་པོས་
བརྩྱི ་སུང་བེྱད།	 སྤྱིར་སླབོ་གཉརེ་བའྱི་སྒྱིག་ཁྱིམས་ཡོངས་རོགས་དགེ་
བསྐསོ་ཀྱི ་སངས་འཛྱི ན་འོག་འགྲོ་དགོས།	འོན་ཀང་སྐབས་རེ་དགེ་བསྐསོ་
ཀྱིས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་བྱྱུང་ཚེ་འགན་འཛྱི ན་བགྲེས་གཞོན་
རྣམ་གཉྱིས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དང་།	 ཅྱི ་ས་ེའགན་འཛྱི ན་རྣམ་
གཉྱིས་ནས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་སེྐ་གཞྱི ་བྱྱུང་ཚེ་སྤྱི ་ཁྱབ་འཛྱི ན་སོྐང་ལྷན་ཚོགས་
ནས་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི ་ཡོད།

	 	 སོབ་ཚན་དང་འཛིན་གྲྭ། རྒྱུགས་སྤོད། ལག་འཁླེར་སོྐར།
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	 ཞྱིང་གཤེགས་དབུ་དགེ་དམ་པ་མཁས་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་
གྱིས་སླབོ་ཚན་དང་སླབོ་ཁྱིད་བེྱད་ཕོགས་སྒྱིག་གཞྱི ་བཅས་གནའ་དསུ་ཀྱི ་
གདན་ས་ཆེན་པའོྱི ་སླབོ་གཉརེ་གནང་སངས་ལ་གཞྱི ་བཅོལ་ཏ་ེདངེ་དུས་
ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་བེྱད་ཚྱུལ་དང་མཐུན་པ་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཞྱིང་།	ཐོག་
མའྱི ་ལོ་ཤས་རྱི ང་དབུ་དགེ་དམ་པ་མཆོག་གཅྱིག་པུས་འཛྱི ན་གྭྲ་ཁག་
འགའ་ཤས་ལ་སླབོ་ཁྱིད་གནང་དགོས་པར་བརྟནེ།	 གཙོ་བོ་དབུ་དགེ་
མཆོག་གྱི ་དེ་སྔའྱི ་མོང་གོམས་དང་བསུན་པའྱི ་ཐོག་དགེ་སླ ོབ་དབར་
དཀའ་ངལ་འཕར་མ་མྱི ་འབྱྱུང་བའྱི་ཆེད་དུ་སླབོ་ཚན་གྱི ་རྱིམ་པ་ཕལ་ཆེ་
བ་འབྲས་སུྤངས་བླ་ོགསལ་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་གྱི ་སླབོ་ཚན་གྱི ་རྱིམ་པ་ལྟར་བྱས་
པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་གྲ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་དེང་སྐབས་འགོ་
བསྡུས་གྭྲ་ནས་བཟུང་གཞུང་ཆེན་ཀ་པོད་ལྔའྱི ་ཐོག་ཏུ་སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མ་
དང་མཉམ་མེད་བཀའ་བརྒྱྱུ ད།	དཔལ་ས་སྐ་བཅས་རྱིས་མེད་ཆོས་རྒྱྱུ ད་
ཁག་གྱི ་རང་གཞུང་།	 གསང་སྔགས་བཅས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆྱུང་སྔགས་དང་
བཅས་པའྱི་སླབོ་ཚན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཛྱི ན་གྭྲ་སོ་སོར་ཆ་བགོས་བྱས་ཡོད།

>	 རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དུ་ཐོག་མར་སླབོ་གཉརེ་བ་གསར་དུ་
འཇུག་བཞེས་བྱྱུང་འཕྲལ་གཞུང་ཆེན་སྔནོ་འགྲོའྱི ་འཛྱི ན་གྭྲར་སྒྱིག་
ཞུགས་ཀྱིས་རྱི གས་ལམ་ཆེ་འབྲྱིང་ཆྱུང་གསུམ་གྱི ་བསྡུས་གྭྲ་དང་།	
བླ་ོརྱིགས།	རྟགས་རྱིགས།	གུྲབ་མཐའ་བཅས་སླབོ་ཚན་ཆ་ཚང་ལོ་
གཅྱིག་གྱི ་ནང་སླབོ་གཉརེ་ཚར་བ་དགོས།	རྒྱྱུ གས་སོྤད་ནྱི་རོྩད་རྒྱྱུ ཊ་
ཀྱི ་ལམ་ནས་གཏོང་དགོས།	 རྒྱྱུ གས་སོྤད་འདྱི་འཕྲོད་ནའང་ལག་
འཁེྱར་དམྱི གས་བསལ་གནང་སོལ་མེད།

>	 གཞུང་ཆེན་སྔནོ་འགྲོའྱི ་འཛྱི ན་གྭྲ་ཐོན་རེས་ཕར་ཕྱིན་འཛྱི ན་གྭྲར་
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ཞུགས་ཆོག་པ་ཡྱི ན།	ཕར་ཕྱིན་འཛྱི ན་གྭྲར་ལོ་དུྲག་སླབོ་གཉརེ་བེྱད་
དགོས།	 ལོ་དུྲག་པོ་དེའྱི ་རྱི ང་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་
པའྱི་བར་གྱི ་རྩ་བ་དང་འཕགས་བདོ་ཀྱི ་འགྲེལ་པ་ཁག་དང་།	 རྣམ་
འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའྱི ་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ་བཅས་སླབོ་ཚན་ཆ་ཚང་
ལོ་དུྲག་ལ་ཆ་བགོས་ལྟར་སློབ་གཉེར་ཞྱི བ་ཕྲ་དུས་ཐོག་ཚར་བ་
དགོས།	ལོ་རེའྱི་སླབོ་གཉརེ་ཟྱིན་རེས་ལོ་རེའྱི་རྒྱྱུ གས་སོྤད་འབྲྱི་རྒྱྱུ ཊ་
དང་རོྩད་རྒྱྱུ གས་ཀྱི ་ལམ་ནས་གཏངོ་དགོས།	ཕར་ཕྱིན་ལོ་རྱིམ་དུྲག་
པའམ་མཐའ་མའྱི་རྒྱྱུ གས་སོྤད་སྐབས་གདན་ས་ཆེན་པ་ོདང་མྱི ་འདྲ་
བར་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པ་ོནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི ་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་
པ་ཁག་ཆ་ཚང་དང་།	རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པའོྱི ་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་
པ་བཅས་ལོ་དུྲག་གྱི ་སླབོ་ཚན་ཡོངས་རོོགས་ལ་འབྲྱི་རྒྱྱུ གས་ཁག་ལྔ་
དང་རོྩད་རྒྱྱུ གས་ཁག་གཉྱིས་བཅས་བསྡོམས་རྒྱྱུ གས་སོྤད་ཁག་
བདུན་གཏངོ་དགོས།	རྒྱྱུ གས་སོྤད་ཀྱི ་དྲྱི་ཤོག་རྣམས་གདན་ས་ཆེན་
པོ་ཁག་ནས་ཐོན་པའྱི ་མཁས་དབང་དགེ་བཤེས་རྣམ་པས་བཟོ་བ་
དང་།	ལན་ཤོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཨང་ཀྱི ་སོྤད་ཀྱི ་ཡོད།	རྒྱྱུ གས་
སོྤད་ལེགས་པར་འཕྲོད་ན་ཕར་ཕྱིན་རབ་འབྱམས་པའྱི ་ལག་ཁེྱར་
ཐོབ་ཀྱི ་ཡོད།

>	 ཕར་ཕྱིན་རབ་འབྱམས་པའྱི་རྒྱྱུ གས་སོྤད་འཕྲདོ་ན་དབུ་མའྱི་འཛྱི ན་
གྭྲར་ཞུགས་ཆོག་པ་ཡྱི ན།	དབུ་མ་འཛྱི ན་གྭྲར་ལོ་གསུམ་སླབོ་གཉརེ་
བེྱད་དགོས།	ལོ་གསུམ་པ་ོདའེྱི ་རྱིང་དབུ་མ་འཇུག་པ་སེམས་བསེྐད་
དང་པ་ོནས་དབུ་མ་འཇུག་པ་རོགས་མཚམས་བར་ཆ་ཚང་གྱི ་རྩ་བ་
དང་དེའྱི ་འགྲེལ་བ་དབུ་མ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གཙོ་བོར་གྱུར་
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པའྱི་འགྲེལ་བ་ཁག་དང་།	 རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉྱིས་པའྱི་རྩ་བ་དང་
འགྲེལ་པ་བཅས་ཀྱི ་སླ ོབ་ཚན་ལོ་གསུམ་ལ་ཆ་བགོས་ལྟར་སློབ་
གཉརེ་ཞྱིབ་ཕྲ་དུས་ཐོག་ཚར་བ་དགོས།	 ལོ་རེའྱི ་སླབོ་གཉརེ་ཟྱིན་
རེས་ལོ་རེའྱི་རྒྱྱུ གས་སོྤད་འབྲྱི་རྒྱྱུ གས་དང་རོྩད་རྒྱྱུ གས་ཀྱི ་ལམ་ནས་
གཏོང་དགོས།	 དབུ་མ་ལོ་རྱིམ་གསུམ་པའམ་མཐའ་མའྱི་རྒྱྱུ གས་
སོྤད་སྐབས་གདན་ས་ཆེན་པོ་དང་མྱི ་འདྲ་བར་དབུ་མ་འཇུག་པ་
སེམས་བསེྐད་དང་པོ་ནས་སེམས་བསེྐད་དུྲག་པ་ཆ་ཚང་བར་གྱི ་རྩ་
བ་དང་འགྲེལ་པ་ཁག་ཆ་ཚང་དང་།	 རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉྱིས་པའྱི་
རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ་བཅས་ལོ་གསུམ་གྱི ་སླབོ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ལ་
འབྲྱི་རྒྱྱུ གས་ཁག་བཞྱི ་དང་རོྩད་རྒྱྱུ གས་ཁག་གཉྱིས་བཅས་བསྡམོས་
རྒྱྱུ གས་སོྤད་ཁག་དུྲག་གཏངོ་དགོས།	རྒྱྱུ གས་སོྤད་ཀྱི ་དྲྱི་ཤོག་རྣམས་
གདན་ས་ཆེན་པ་ོཁག་ནས་ཐོན་པའྱི་མཁས་དབང་དགེ་བཤེས་རྣམ་
པས་བཟོ་བ་དང་ལན་ཤོག་ལ་ཞྱི བ་འཇུག་གྱིས་ཨང་ཀྱི ་གནང་གྱི ་
ཡོད།	རྒྱྱུ གས་སོྤད་ལེགས་པར་འཕྲདོ་ན་དབུ་མ་རབ་འབྱམས་པའྱི་
ལག་ཁེྱར་ཐོབ་ཀྱི ་ཡོད།																						

>	 དབུ་མ་རབ་འབྱམས་པའྱི ་རྒྱྱུ གས་སོྤད་འཕྲོད་ན་རྱི ས་མེད་སློབ་
དཔནོ་གྱི ་འཛྱི ན་གྭྲར་ཞུགས་ཆོག་པ་ཡྱི ན།	རྱིས་མེད་སླབོ་དཔནོ་གྱི ་
འཛྱི ན་གྭྲར་ལོ་བཞྱི ་སླབོ་གཉརེ་བེྱད་དགོས།	 ལོ་བཞྱི ་པོ་དེའྱི ་རྱི ང་
མངོན་པ་མཛོད་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ།	འདལུ་བ་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ།	
སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་རང་གཞུང་ཁག	 མཉམ་མེད་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་ཀྱི ་
རང་གཞུང་ཁག	 དཔལ་ས་སྐའྱི ་རང་གཞུང་ཁག་བཅས་ལ་སླབོ་
གཉེར་བྱས་ཏེ་ལོ་རེའྱི ་རྒྱྱུ གས་སོྤད་ནྱི ་འབྲྱི ་རྒྱྱུ གས་ཀྱི ་ལམ་ནས་
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གཏངོ་གྱི ་ཡོད།	མངོན་པ་མཛོད་དང་འདུལ་བའྱི་སླབོ་ཚན་སོ་སོར་
འབྲྱི་རྒྱྱུ གས་བཞྱི ་རེ་གཏོང་དགོས་པ་དང་རྱི ེས་མེད་ཆོས་རྒྱྱུ ད་ཁག་
གྱི ་སླབོ་ཚན་རེར་འབྲྱི་རྒྱྱུ གས་གཉྱིས་རེ་བཅས་འབྲྱི་རྒྱྱུ གས་བཅས་
བསྡམོས་པའྱི་བཅྱུ་བཞྱི ་གཏངོ་དགོས།	རྱིས་མེད་སླབོ་དཔནོ་ལོ་རྱིམ་
བཞྱི ་པའམ་མཐའ་མའྱི་རྒྱྱུ གས་སོྤད་འཕྲདོ་པའྱི་ཐོག་ནང་ཆོས་སྐརོ་
བརོད་གཞྱི ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱི ་ཐོག་ཏུ་དཔྱད་རོྩམ་ཤོག་ལྷེ་
ཉུང་མཐར་གྲངས་	 ༥༠	 ཚང་བ་ཞྱིག་བྲྱིས་ཏེ་མཁས་དབང་དགེ་
བཤེས་ཉུང་མཐར་བཞྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྲལེ་ཨང་ཀྱི ་གནང་ས་ེ
རྒྱྱུ གས་སོྤད་འཕྲོད་པ་བཅས་བྱྱུང་བ་ཡྱི ན་ན་རྱི ས་མེད་སླབོ་དཔོན་
ཆེན་པའོྱི ་ལག་ཁེྱར་ཐོབ་ཀྱི ་ཡོད།	

>	 རྱིས་མེད་སླབོ་དཔོན་ཆེན་པོའྱི ་རྒྱྱུ གས་སོྤད་འཕྲདོ་ན་གསང་སྔགས་
འཛྱི ན་གྭྲར་ཞུགས་ཆོག་པ་ཡྱི ན།	 གསང་སྔགས་འཛྱི ན་གྭྲར་ལོ་གཉྱིས་
སླབོ་གཉརེ་བེྱད་དགོས།	ལོ་གཉྱིས་པ་ོདའེྱི་རྱིང་༧རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པའོྱི་
སྔགས་རྱིམ་ཆེན་མོ་དང་།	 སྔགས་ས་ལམ་སོགས་སླབོ་གཉརེ་ཞྱིབ་ཕྲ་
བགྱིས་ཏེ་ལོ་རེར་འབྲྱི་རྒྱྱུ གས་ཁག་གསུམ་རེ་བརྩྱིས་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི ་ནང་
འབྲྱི་རྒྱྱུ གས་ཁག་དུྲག་གཏངོ་བའྱི་སྒ་ོནས་རྒྱྱུ གས་སོྤད་གཏངོ་དགོས།	ལོ་
རྱིམ་གཉྱིས་པའམ་ལོ་རྱིམ་མཐའ་མའྱི་རྒྱྱུ གས་སོྤད་ལེགས་པར་འཕྲདོ་
ན་རྱིས་མེད་དགེ་བཤེས་ཀྱི ་ལག་ཁེྱར་འཐོབ་ཀྱི ་ཡོད།	རྱིགས་ལམ་སླབོ་
གཉེར་ཁང་དང་གང་ཅྱིའྱི ་ཐད་འབྲེལ་ཆེ་བའྱི ་ཆ་ནས་ཕར་ཕྱིན་ཐོན་
རྒྱྱུ གས་དང་དབུ་མ་ཐོན་རྒྱྱུ གས།	 རྱིས་མེད་སླབོ་དཔོན་ཆེན་པོའྱི ་ཐོན་
རྒྱྱུ གས།	གསང་སྔགས་ཐོན་རྒྱྱུ གས་བཅས་ཀྱི ་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒརེ་
ཡྱི ག་ཚང་དང་བོད་གཞུང་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས།	 བོད་གཞུང་ཤེས་
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རྱི ག་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་རེ་རྒྱྱུ གས་སོྤད་གཟྱིགས་ཞྱི བ་ཏུ་
ཕེབས་སོལ་ཡོད།	 རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་སླབོ་གཉརེ་ཐོན་
པའྱི ་ལག་འཁེྱར་གྱི ་ཐོག་ནས་གཞུང་དང་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་ཁོད་དུ་སྱི ་ཞུ་
སུྒབ་མཁན་དང་།	 ལག་འཁེྱར་དེ་གའྱི ་སྒ་ོནས་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་
མང་པའོྱི་ནང་ཚད་མཐོའྱི་མཐོ་སླབོ་འགྲྱིམས་ཏ་ེམཐོ་སླབོ་ཀྱི ་སླབོ་དཔནོ་
སོགས་གནང་མཁན་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱྱུང་དང་འབྱྱུང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།

	 	 རྱི གས་ལམ་སླབོ་གཉེར་ཁང་དུ་ལོ་ངོ་བཅྱུ ་དུྲག་རྱི ང་མཚན་ཉྱིད་
རྱིགས་པའྱི་སྒ་ོནས་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་བེྱད་སྐབས་སུ་རེའྱི་ལམ་རྱིམ་
ཆེན་མོ་དང་སོྤད་འཇུག་སོགས་བསླབ་བྱའྱི ་སྡ་ེཚན་ཁོངས་སུ་ཟུར་དུ་
དམྱི ཊ་བསལ་སླབོ་ཁྱིད་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 གཞན་ཡང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གནས་
དང་དབྱྱིན་ཇྱི།	རྒྱ་སྐད་སོགས་སླབོ་སོྦང་བེྱད་རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་ཡང་བཟང་
པ་ོཡོད།		

	 	 རིགས་སོབ་ཀི་གྲུབ་འབས་སོྐར།	

	 རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ནས་
བཟུང་ད་བར་སླབོ་གཉརེ་བ་སངོ་ཕྲག་ཉ་ེབ་སླབོ་གཉརེ་ཐོན་ཡོད་པའྱི ་
ཁོངས་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་དང་།	དགེ་བཤེས་ཀྱི ་མཚན་
གནས་བཞེས་མཁན།	 ཆོས་སྡ་ེདང་དགོན་པའྱི་དབུ་འཛྱི ན་དང་མཁན་
པ།ོ	ཆོས་ཚོགས་ཀྱི ་དབུ་འཛྱི ན།	བཤད་གྭྲའྱི་དཔ་ེཁྱིད་སླབོ་དཔནོ།	མྱི ་
མང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོྤད་གནང་མཁན།	མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་སླབོ་དཔནོ།	སླབོ་
གྭྲའྱི ་ཆོས་དགེ་དང་དགེ་རྒན།	 གཞུང་གྱི ་སྱི ་ཞུ་བ།	 རོྩམ་པ་པོ།	 ཞྱིབ་
འཇུག་པ།	ཚགས་པར་དང་དསུ་དབེ་ཁག་གྱི ་རོྩམ་སྒྱིག་པ།	ཚོགས་སྒརེ་
ཁག་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་དང་ལས་བེྱད།	 སྐད་བསྒྱུ ར།	 གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི ་
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ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་གྱི ་ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཕྱི ་ནང་སྤྱི ་
ཚོགས་ཀྱི ་ཞབས་ཞུ་ལྷག་བསམ་ཆེན་པོས་ལེགས་པར་བསུྒབས་དང་
སུྒབ་བཞྱིན་པ་བཅས་ཀྱི ་གུྲབ་འབྲས་བཟང་པའོྱི ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཀུན་
གྱི ་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་གཞུང་མང་ཚང་མས་དགའ་
སྤབོས་དང་བསྔགས་བརོད་རྒྱབ་སོྐར་གནང་བཞྱིན་པ་བཅས་ཡྱི ན།

	 རིགས་ལམ་སོབ་གཉླེར་ཁང་མ་ལག་དང་བཅས་པ་མུ་མཐུད་

གནས་ཐབས་སོྐར།

	 རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་ཡན་ལག་ས་རཱ་བདོ་ཀྱི ་མཐོ་རྱིམ་སླབོ་
གཉེར་ཁང་གཉྱིས་ཀར་བཀའ་དྲྱིན་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བ་དབུ་དགེ་དམ་པ་
མཁས་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ནས་
བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར་གཙོ་བ་ོརྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་སླབོ་གཉརེ་
ཐོན་པའྱི ་སླ ོབ་ཟུར་རྣམས་ཀྱིས་རྱི གས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་མ་ལག་
དང་བཅས་པ་མུ་མཐུད་རྒྱྱུ ན་འཁོྱངས་གནས་ཐབས་སུ་འཛྱི ན་སོྐང་དང་
སླབོ་གཉརེ།	 དཔལ་འབོྱར་ཐབས་འཚོལ།	 དགོངས་ཆར་གནང་རྒྱྱུ ་
སོགས་ཀྱི ་ལས་དོན་ལ་དངོས་ཤུགས་རྒྱྱུ ད་གསུམ་གྱི ་སྒ ོ་ནས་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་ལམ་སོལ་བཟང་པོ་
ཡོད་བཞྱིན་པ་བཅས་ཡྱི ན།

༥།		 ཀྱིརྟྱི་བེྱས་པ་གྭྲ་ཚང་།
	 ༄༅།།	བླ་ོཆེན་བཟང་པའོྱི ་ཐུགས་བསེྐད་ཕ་མཐར་སོན།།	
	 	 ཐུབ་བསན་འཛྱི ན་ལ་གདུང་འཚོབ་གཉྱིས་པའྱི་རེ།།	
	 	 འཇྱིགས་མེད་མཁེྱན་བརེྩ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་དབྱྱིངས་ལས།།	
	 	 འགྲོ་ཀུན་བད་ེབའྱི་རྒྱ་མཚོ་སོྐང་ད་ེརྒྱལ།།
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	 ཞེས་ཤྱིས་སྨནོ་གྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ་གང་གླེང་བར་བྱ་བ་ནྱི།	 དགོངས་
འདུས་གསེར་ཆོས་སུ་གྲགས་པ་གུ་རུའྱི་ལུང་བསན་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས།	

སག་སྱིད་འདྲསེ་པའྱི་ནགས་མད་ོརུ།།	
འགྲོ་འདུལ་གླྱིང་བས་ས་བནོ་བཏབ།།	
མད་ོསྔགས་བསན་འཛྱི ན་བླ་མ་འཁུངས།།
ཡུལ་སྐད་ཀྱིརྟྱི་སུྤལ་སྐུ་ཞེས།།	
ཉང་སནོ་བརེ་སྔནོ་ཅན་གྱི ་སུྤལ།།	
ལྷ་སྱིན་དངོས་སུ་ཕག་རྒྱར་འཛུད།།	

	 ཅེས་སོགས་ཀྱིས་ལུང་གྱིས་བསྔགས་པ་མདོ་སྨད་ལྷ་ོརྒྱྱུ ད་ཀྱི ་བསན་པའྱི་
མངའ་བདགྋརོང་ཆེན་བསན་པའྱི་སོྒན་མེ་སྐབས་མགོན་ཀྱིརྟྱི་སྐུ་ཕྲེང་
བཅྱུ ་གཅྱིག་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནྱི།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༤༢	ལོར་མད་ོསྨད་མཛོད་
དགེའྱི ་ཐེ་བོའྱི ་སག་མོའྱི ་སྒང་དུ་འཁུངས།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༤༥	 ལོར་རེ་
འཇྱིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་དང་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་
ལྔ་བ་བསན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཀྱིས་སྐུ་གོང་མའྱི་ཡང་སུྤལ་དུ་ངོས་
འཛྱི ན་གནང་ས་ེགདན་ས་གོང་འོག་ཏུ་ཁྱི ་སནོ་སོགས་ཞུས།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༥༧	ལོར་ལྷ་སར་ཕབེས་ནས་སྐུ་ཡོན་གསན་བཞེས་མཛད་སྐབས་རྒྱ་
དམར་གྱི ་བོད་ས་ཡོངས་རོགས་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པས་	 ༡༩༥༩	
ལོར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བོྱལ་ལ་ཕབེས།	༡༩༦༠	ནས་སྦག་ས་ཆོས་སྒར་
དང་ཌལ་ཧོར་སོགས་སུ་ནང་དོན་རྱི ག་པའྱི ་སྐརོ་གསན་བསམ་དང་།	
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༨	ལོ་ནས་བཟུང་ལྭར་ཎཱ་བདོ་ཀྱི ་ཆེས་མཐོའྱི་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕྱི ་ནང་གྱི ་རྱི ག་པའྱི ་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་
པར་སྦངས་ཏེ་ཨཙརྱའྱི་མཚན་གནས་བཞེས་པ་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༨	
ནས་བོད་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ལོ་བཅྱུའྱི ་རྱི ང་རྱི ག་གཞུང་ཉམས་
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ཞྱིབ་ཀྱི ་མཛད་འགན་བཞེས།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༤	དང་	༡༩༨༥	ལོར་ནང་
དནོ་གཞུང་འབྲལེ་སྐུ་ཚབ་ཀྱི ་ངོ་བའོྱི ་ཐོག་ནས་བདོ་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་དང་།	
གདན་ས་སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ།	བཀྲ་ཤྱིས་ལུྷན་པ།ོ	ལྷ་མོའྱི་བླ་མཚོ།	
རྒྱ་ནག་གྱི ་རྒྱལ་ས་པེ་ཅྱིན།	 རྱི ་བོ་རེྩ་ལྔ།	 མདོ་སྨད་ཀྱི ་ས་ཁུལ་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་བསྐརོ་དང་།	 ྋཀུན་གཟྱིགས་ྋཔཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་
མཁེྱན་པ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་རྒྱ་བོད་ཀྱི ་གྲགས་ཅན་མྱི ་སྣ་མང་པོར་
མཇལ་འཕྲད་དང་།	ལོ་མང་རྱིང་རྒྱྱུ ན་ཆད་པའྱི་རབ་གནས་ཆེན་མོ་ལྷ་
ལྡན་སུྤལ་བའྱི ་གཙྱུག་ལག་ཁང་དུ་ཉམས་གསོ་གནང་བ་སོགས་མཛད་
པ་རླབས་ཆེན་བསྐངས།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༦	 དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའྱི་
མཚན་གནས་བཞེས།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ལོ་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་དུ་ཕག་
ལས་གནང་བ་དང་།	མ་འོངས་བདོ་ཀྱི ་རྩ་ཁྱིམས་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆྱུང་
དང་།	 ཆབ་སྱིད་ཚོགས་ཆྱུང་།	 གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་
བཅས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཐད་བསྐསོ་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༢	ལོར་འཕགས་ཡུལ་ཀྱིརྟྱི་བེྱས་པ་གྭྲ་ཚང་གྱི ་ཆེས་མཐོའྱི་བདོ་ཀྱི ་
རྱི ག་གནས་སློབ་གཉེར་ཁང་འདྱི ་ཉྱིད་གསར་འཛུགས་བཀའ་དྲྱིན་
བསྐངས་ཏ་ེདབུ་འཛྱི ན་གྱི ་མཛད་འགན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བཞེས།	ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༩༣	ལོ་ནས་ཁོང་གྱི ་སླབོ་བརྒྱྱུ ད་དུ་གཏགོས་པའྱི་དགོན་སྡ་ེམང་
པོར་བཅའ་ཁྱིམས་རབ་དང་རྱིམ་པར་བསྩལ་བ་སོགས་བསན་ལ་དག་
ཐེར་བླ་མེད་གནང་།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་མང་མོས་འོས་འདམེས་བརྒྱྱུ ད་ད་ེཆོས་རྱིག་བཀའ་
བླནོ་གྱི ་མཛད་འགན་བཞེས།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ལོ་ནས་དགོས་པ་དུ་མར་
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དམྱི གས་ཏེ་གནས་མཆོག་རྡ་ོརེ་གདན་དུ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གཉན་ཚེ་བུ་
པའྱི ་ལུགས་ཀྱི ་བསྙནེ་མཚམས་ཆེན་མོར་བཞུགས་ཤྱི ང་དགེ་བསྐུལ་རྒྱ་
ཆེར་བྱྱུང་བས་ལོ་གཉྱིས་ལྷག་རྱི ང་བོད་ནང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི ་མ་ཎྱི ་
དུང་ཕྱུ ར་འདོན་མཁན་མང་པོ་བྱྱུ ང་བ་སོགས་སྔར་ལོ་རྒྱྱུ ས་ནང་མ་
གྲགས་པའྱི ་ཚོགས་བསགས་ཆེན་པོ་བྱྱུང་ས་ེ	 ༢༠༠༦	 ལོར་བསྙནེ་
མཚམས་ཆེན་མོ་ལེགས་པར་གུྲབ།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི ་
རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཀྱིརྟྱི་བླ་བྲང་ཆེན་མོ་དེ་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོར་
བསྒྱུ ར་ཏེ་ཀྱིརྟྱིའྱི ་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དེའྱི ་དབུ་
ཁྱིད་དང་།	 འཕགས་ཡུལ་ཀྱི ་རྟྱི་བེྱས་པ་གྭྲ་ཚང་གྱི ་ཆེས་མཐོའྱི་བོད་ཀྱི ་
རྱི ག་གནས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་གྱི ་མཚན་གནས་བཞེས་ཏེ་
སླབོ་སནོ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	འཕགས་ཡུལ་ཀྱིརྟྱི་བེྱས་པ་གྭྲ་ཚང་གྱི ་ཆེས་
མཐོའྱི ་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གནས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་འདྱི་ནྱི་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་
རྣམས་མྱི ་བསུན་ཀླ་ཀླའོྱི ་དཔུང་གྱིས་ཉ་ེབར་གཞོམ་པའྱི་ངང་ཚྱུལ་རྣམས་
ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་བདོ་རབ་གནས་ཆྱུ ་སེྤལ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༩	ལོར་
རྨང་གཏྱིངས་ཤྱི ང་།	མད་ོསྨད་ཀྱིརྟྱི་དགོན་ནས་གྭྲ་གཞོན་མང་པ་ོའབོྱར་
བར་བརྟནེ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ལོར་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གནས་སྤྱི ་བེྱར་རྒྱྱུ གས་སོྤད་
ཀྱིས་སླབོ་ཡུན་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཅན་སྔནོ་འགྲོའྱི ་འཛྱི ན་གྭྲ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི ་
འཛྱི ན་གྭྲ་བཅས་གསར་འཛུགས་ཀྱིས།	 ལམ་རྱིམ་དང་།	 གུྲབ་མཐའ།	
ཆོས་འབྱྱུང་།	སུམ་རྟགས།	བརྡ་དག	སྙན་ངག	མངོན་བརོད།	སྡབེ་
སོྦར།	 ཟོླས་གར།	 སྒ།	 སྨན།	 རྩྱིས།	 རྒྱལ་རབས་སོགས་ཀྱི ་སྐརོ་རྩ་
འགྲེལ་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་པར་སྦངས་བརོྩན་བགྱིས་ཏེ་སླབོ་གཉརེ་
མཐར་སོན་སྐབས་བཅྱུ་བར་སླབེས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ལོར་སླབོ་ཚན་
སྤྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་ཆ་ནས་དེ་ཙམ་འཐུས་སྒ་ོཚང་མྱི ན་ལ་གཟྱིགས་ཏེ་མཚན་
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ཉྱིད་སླབོ་གཉརེ་བེྱད་མཁན་ཟུར་དུ་འཛྱི ན་གྭྲ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ།	
བསྡུས་གྭྲ་འཛྱི ན་གྭྲ་ལོ་དུས་ངེས་མེད་དང་།	 རྟགས་རྱིགས་འཛྱི ན་གྭྲ་ལོ་
གཅྱིག་དང་།	 ཕར་ཕྱིན་འཛྱི ན་གྭྲ་ལོ་དུྲག་རོགས་རེས་ཕར་ཕྱིན་རབ་
འབྱམས་པའྱི ་ཕག་འཁེྱར་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་སྒྱིག་ལམ་གཏན་འབེབས་གཞྱིར་
བཟུང་འདྱི་ལོར་ཕར་ཕྱིན་རབ་འབྱམས་པ་ཐེངས་དང་པ་ོཐོན་བཞྱིན་ཡོད།	

༦།		 རྡ་ས་ཚེ་མཆོག་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་།			

	 ཚེ་མཆོག་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་འདྱི་ནྱི་དུས་རབས་	 ༡༨	 སྐབས་ྋརྒྱལ་དབང་
འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའྱི་བཀའ་འབྲལེ་ལྟར།	 དཀའ་ཆེན་ཡོངས་འཛྱི ན་
ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནས་ཕག་བཏབ་པར་མཛད།	 དགོན་པ་
ཕག་བཏབ་ཡུལ་ས་གནས་ནྱི་ལྷ་སའྱི ་ལྷ་ོཕོགས་སུ་གྲྱིབ་ཅེས་པའྱི ་གྲོང་
གསེབ་ཏུ་ཕག་བཏབ་པར་མཛད།	 དེ་ནས་བཟུང་གྭྲ་ཚང་འདྱིར་ཆོས་
བེྱད་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་བརྒྱ་ཙམ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་།	 དགེ་
འདུན་རྣམས་ཀྱིས་བསླབ་པ་སླ ོབོ་གཉརེ་ནྱི།	 གཞྱི ་གསུམ་གྱི ་ཆོ་ག་གཙོ་
བོར་གྱུར་པའྱི་གསང་བདེ་འཇྱིགས་གསུམ་དང་།	 མཚན་ཉྱིད་ཀྱི ་སླབོ་
གཉརེ་ལ་སོགས་པ་གནང་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	བར་གནས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་
ཡོད།	 བོད་ས་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་དམར་གྱིས་དྲག་གནོན་བྱས་རེས་རྒྱ་
གར་རྱི ་ཤྱི ་བྷ་ལྭན་དུ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༧	ནས་འཆར་གཞྱི ་གོ་སྒྱིག་གྱིས་རྒན་
དམ་པ་ཕག་མཛོད་བཀྲ་ཤྱི ས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནས་ཕག་བཏབ་པར་
མཛད།	 ཁོང་ནྱི་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྐྱིད་གྲོང་བསམ་གཏན་གླྱིང་གྭྲ་
ཚང་གྱི ་གཉརེ་པ་དང་ཕག་མཛོད་ཀྱི ་ལས་འགན་སོགས་ལོ་	༡༥	ཙམ་
རྱི ང་གནང་བ་དང་།	 དེའྱི ་རྱི ང་དགེ་འདུན་བཞུགས་ཡུལ་གྱི ་གྭྲ་ཤག་
ཐོག་བརེྩགས་ཉྱིས་ཐོག་ཅན་ཁང་མྱི ག་གྲངས་	 ༣༥	 ཙམ་གསར་
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བཞེངས་ལེགས་གུྲབ་གནང་རེས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༦	 ལོར་རྡ་སར་ཕེབས་
ནས་	༡༩༩༡	ལོར་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་།	ད་ལྟའྱི་དབུ་བཞུགས་བླ་མ་
ཡོངས་འཛྱི ན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི ་ཡང་སྱིད་སྐུུ ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བསན་
འཛྱི ན་དགེ་ལེཌ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡྱི ན་ལ།	 ཁོང་གྱིས་ད་ཆ་འབྲས་
གཞུང་གྱི ་ཆོས་རྱི ག་ལྷན་ཁང་གྱི ་དུྲང་ཆེའྱི ་ཕག་ལས་གནང་མུས་རེད།	
འདྱི་གར་བོད་རྱི གས་གྭྲ་གྲངས་	 ༢༩	 དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡྱི ་བལ་པོའྱི ་ས་
མཚམས་ནས་ཡྱི ན་པ་གྲངས་	༡༦།	འབྲས་ལྗངོས་སམ་སྒང་ཏགོ་བཅས་
ནས་ཡྱི ན་པ་གྲངས་	 ༦	 བཅས་བསྡམོས་པའྱི་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་	
༥༡	ཡོད།

༧།		 རྡ་ས་སྨྱུ ང་གནས་ལྷ་ཁང་།

		 ལོ་གྲངས་བཞྱི ་བཅྱུ ་ལྷག་གྱི ་སྔནོ་ནས་སེར་སྨད་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསན་བླ་ོ
གྲོས་དང་།	 དད་ལྡན་ཨ་མ་སོྒལ་མ་གཉྱིས་མཆོད་ཡོན་དུ་འབྲེལ་ཏེ་
བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་བཞུགས་དད་ལྡན་པ་རྣམས་དཀར་པོ་དགེ་
བའྱི ་ལས་ལ་བསྐུལ་ཕྱིར།	 ས་ག་ཟླ་བ་དང་།	 ཆྱུ ་སདོ་ཟླ་བ་དེ་མྱི ན་ལྷ་
བབས་དུས་ཆེན།	 གཞན་ཡང་ཉ་སངོ་བརྒྱད་གསུམ་སོགས་སུ་སྨྱུ ང་
གནས་བརྒྱ་ཚར་རམ་དཀར་པོ་ཆ་བརྒྱད།	 ཆ་གཅྱིག་དང་ཆ་གཉྱིས་
གཏོང་བ་སོགས་དུས་བསུན་གྱི ་དགོས་གལ་ལ་གཟྱིགས་ཏེ་ཐོག་མར་དྷ་
ས་ཕོ་སར་གྷ་འཇྱི ་ཞེས་པའྱི ་གྲོང་ཁུལ་དུ།	 ཁང་གླ་གླས་ཏེ་གོང་འཁོད་
དགེ་བཤེས་མཆོག་ནས་སྨྱུ ང་གནས་བླ་མ་མཛད་པ་དང་།	ཨ་མ་ལགས་
ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞབས་ཞུ་བཅས་སྨྱུ ང་གནས་དངོས་སུ་ཚྱུགས་ཐུབ་པ་
བྱྱུང་།	ད་ེརེས་ད་ལྟའྱི་སྨྱུ ང་གནས་ཚོགས་ཡུལ་གྱི ་ས་ཁང་འདྱི་དག་ཁོང་
རྣམ་གཉྱིས་ནས་མྱི ་གཞན་ནས་དངུལ་གཡར་པོ་ཞུས་ཏེ་སུྤས་གཟྱིགས་
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ཀྱིས་བླ་རབས་བཞྱི ་པའྱི ་བར་འཛྱི ན་སོྐང་གྱི ་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་སེར་
སྨད་གྭྲ་ཚང་ནས་བཞེས་ཡོད་པ་དང་།	 འཛྱི ན་སོྐང་བ་ཡང་གྭྲ་ཚང་གྱི ་
འདུས་མང་ནས་འོས་ཤོག་འཕེན་ཞྱིང་།	 ཐ་འོག་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའྱི ་
དུྲང་དུ་ཟན་རྱིལ་དཀུྲགས་ནས་གཏན་འབེབས་བསྐ་ོབཞག་གནང་བའྱི ་
སྨྱུ ང་གནས་བླ་མ་དང་།	 གཉརེ་པ།	 དབུ་མཛད་གསུམ་ནས་འགན་
བཞེས་ཏ་ེའཛྱི ན་སོྐང་གནང་ཡོད།	འོན་ཀང་སབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་
ཐོག་མར་དགེ་བཤེས་ལགས་དང་ཨ་མ་རྣམ་གཉྱིས་སུ་སྤྱིར་སངས་
ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི ་ཤེས་ཚད་དམན་པའྱི ་དབང་གྱི ས་ས་ཁང་གྱི ་རྱི ན་
འབབ་དགེ་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་བདག་པརོ་སྤད་པའྱི་བྱྱུང་འཛྱི ན་ཞྱིག་ལེན་པ་
ཙམ་ལས་ཁྱིམས་མཐུན་མྱི ང་འགྱུར་ཡྱི ག་ཆ་སོགས་གང་ཡང་བཟོས་
མེད་པ་ལ་བརྟནེ་ནས།	བར་སྐབས་ས་ཁང་གྱི ་བདག་ཐོབ་ཐད་གླངེ་ལྷག་
མང་དག་ཅྱིག་བྱྱུང་སབས་གྭྲ་ཚང་དང་།	 སྨྱུ ང་གནས་འཛྱི ན་སོྐང་མྱི ་
འཐུས་བཅས་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་རང་གཞུང་ཆོས་དནོ་སོགས་སུ་
སྙན་ཞུ་ཐེངས་མང་ཕུལ་མཐར།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༨	
ཉྱིན་སེར་སྨད་མཁན་ཟུར་རྱིན་པ་ོཆེ་རེ་བཙྱུན་བླ་ོབཟང་འཇམ་དབྱངས་
མཆོག་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་གཟྱིམ་ཆྱུང་
མཇལ་བཅར་ཞུས་སྐབས།	ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་སེར་སྨད་གྭྲ་ཚང་དང་
སྨྱུ ང་གནས་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་བརེྩའྱི ་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པོས་བཀའ་
བཟང་ཕབེས་པར་བརྟནེ།	 དངེ་སྐབས་རྙོག་གླེང་ཞྱི ་འཇམ་དང་།	 འདྱི་
གའྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་བེྱད་སྒ་ོཁག་སྔར་རྒྱྱུ ན་བཞྱིན་ས་ག་ཟླ་བ་དང་ཆྱུ ་སདོ་
ཟླ་བ་སོགས་སུ་ལོ་ལྟར་སྨྱུ ང་གནས་ཆ་བཅྱུ ་རེ་དང་།	 དེ་མྱི ན་ཉ་སངོ་
བརྒྱད་གསུམ་སོགས་སུ་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གྱི ་མྱི ་མང་འདུ་འཛོམས་
ཐོག་རང་གཞུང་བླ་ལྷའྱི ་བཀའ་ལུང་བཞྱིན་བོད་སྤྱིའྱི ་བསན་སྱིད་མངའ་
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ཐང་གོང་འཕེལ་ཐོག་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཕྲལ་ཡུན་བདེ་ཐབས་སླད།	
ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཞབས་བརྟན་དང་གནས་བཅྱུ།	མ་ཎྱི ་དང་གུ་རུ་སྱི ་
དྷྱི༑	 སོྒལ་མ།	 བོད་ལྗངོས་ལྷ་སུང་འཕྲྱིན་བསྐུལ་བཅས་གྲངས་གསོག་
སྨྱིན་སུྒབ་ཀྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	 ྋགོང་ས་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པསོ་གུས་འབངས་སྨྱུ ང་གནས་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་
རེའྱི་སྐབས་འོག་ནས་ནམ་ཡང་མྱི ་འདརོ་བའྱི་བཀའ་བཟང་དང་།	སྨྱུ ང་
གནས་ལྷ་ཁང་གྱི ་རྟནེ་གཙོར།	 རྒྱྱུ ་གསེར་ཟངས་ལས་གུྲབ་ཅྱིང་རྱི ན་པ་ོ
ཆེའྱི ་ཕྲ་རྒྱན་ཅན་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ལོངས་སྐུའྱི ་རྣམ་ཅན་གྱི ་སྐུ་བརྙན་
དཔངས་སུ་ཨྱི ན་ཅྱི ་	༥༢	ཅན་ཞྱིག་གསོལ་བསྩལ་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་
པ༑	 ས་ག་ཟླ་བའྱི ་ཚེས་དགུ་ཉྱིན་སྨྱུ ང་གནས་ཡར་ཚོགས་དང་སབས་
བསུན་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ལྷ་ཁང་གྱི ་རྟནེ་གྱི ་གཙོ་བོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་
ཡོད།

༨།		 འཕགས་ཡུལ་སྔ་འགྱུར་ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རོང་།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ནང་ཤུག་གསེབ་ནས་བཙྱུན་མ་	 ༢༣	 དང་ཚེ་རྱི ང་
ལྗངོས་བཙྱུན་དགོན་ནས་བཙྱུན་མ་	༤	བཅས་རྒྱ་གར་ལ་འབོྱར་།	དའེྱི་
སྐབས་བོད་གཞུང་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་དང་སྐུ ་སྒ ེར་ཡྱི ག་ཚང་ལ་
བཙྱུན་དགོན་ཞྱིག་བཞེངས་རྒྱྱུ འྱི་རེ་བསྐུལ་ཞུས་བ་དང་།	རེས་སུ་ྋགོང་
ས་མཆོག་ལ་སྙན་གསན་ཕུལ་ཏེ་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་རེས།	
སྐབས་ད་ེདུས་སྔ་འགྱུར་སྙྱིང་མའྱི་དབུ་ཁྱིད་ྋསྐབས་རེ་དྱིལ་མགོ་མཁེྱན་
བརེྩ་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཨམ་མོ་རར་ཨ་མ་བསོད་ནམས་
ཆོས་སོྒན་གྱིས་ས་ཆ་ཞྱི ག་ཕུལ་འདུག་པ་དེ་ཤུག་གསེབ་དགོན་པར་
གནང་བར་བརྟེན་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་སུྤལ་སྐུ་ཨ༔དབྱངས་རྱི ན་པོ་ཆེ་དང་
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བཙྱུན་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བདོ་གཞུང་གྱི ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཞལ་འདབེས་
ཞུས་ཏེ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཐོན་མཇལ་ཞུ་
སྐབས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་གནས་དེར་བོད་མྱི ་ཉུང་བ་དང་ཆོས་ཀྱི ་
མཐུན་རེྐན་ཞན་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་ཀང་ཁེྱད་རྣམས་ལོ་ན་
ཆྱུང་བས་སླབོ་སོྦང་བེྱད་དགོས་པ་དང་།	དཀའ་ངལ་བྱྱུང་ན་བདོ་གཞུང་
ལ་འབྲལེ་བ་བྱ་དགོས་ཞེས་བཀའྱི་གནང་བ་བསྩལ་བྱྱུང་།	ད་ེནས་བྱང་
ཕོགས་ཨམ་མོ་རར་སྡདོ་སྐབས་ྋསྐབས་རེ་དྱིལ་མགོ་མཁེྱན་བརེྩ་རྱི ན་
པོ་ཆེས་སུྤལ་སྐུ་གསང་སྔགས་ལ་བཀའ་མངགས་གནང་ས་ེཟླ་བ་	 ༡	
རྱིང་ལ་ཀུན་བཟང་བླ་མའྱི་ཞལ་ལུང་བཀའ་ཁྱིད་གནང་།	ས་ཆ་དརེ་ཟླ་
བ་	 ༧	 ཙམ་བསྡད་པའྱི་རྱི ང་བཙྱུན་མ་རྣམས་ནས་རྱིག་འཛྱི ན་བརྒྱྱུ ད་
པའྱི ་ཕག་བཞེས་མ་ཉམས་པ་དང་བོད་བསན་སྱིད་ཀྱི ་ཞབས་རྱི མ་ཅྱི ་
ཐུབ་བསུྒབས་སྐབས།	 ྋསྐབས་རེ་དྱིལ་མགོ་མཁེྱན་བརེྩ་རྱི ན་པོ་ཆེས་
ྋསྐབས་རེ་གུྲབ་དབང་པད་ནོར་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཙྱུན་མ་ཚོར་
གཟྱིགས་རྟགོ་གནང་དགོས་ལུགས་བཀས་བསྐུལ་བ་བཞྱིན།	ྋསྐབས་རེ་
པད་ནོར་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་བྱང་ཕོགས་ཨམ་མོ་རར་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་
བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་པ་དང་།	མཐུན་རེྐན་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེར་གནང་།	

	 	 དགོན་པ་དེར་བཞེངས་རྒྱྱུ འྱི ་ཐད་དཀའ་ངལ་ཆེ་བར་གཟྱིགས་
པའྱི་མཐར་དཀའ་ཚེགས་རྱིམ་པར་མངས་རེྐན་སླར་ཡང་བཞུགས་སྒར་
རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སྤསོ་བྱས།	 སྐབས་ད་ེདུས་ཁང་པའྱི་མཐུན་རེྐན་
ཞན་པས་བཙྱུན་མ་ཁ་ཤས་རྒྱ་གར་བའྱི་གྲོང་གསེབ་དུ་བསྡད།	ཕལ་ཆེ་
བས་དབུས་གཙང་ཚོགས་ཁང་གཡར་ནས་བསྡད་སྐབས་ཀང་སོྒལ་མ་
སོགས་ཞབས་རྱིམ་སུྒབ་པ་ལ་བརྟནེ་ཏེ་ཟླ་བ་	༧	ཙམ་སོང་།	དའེྱི ་རེས་
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བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི ་ཚོགས་གཙོ་ལྷ་ལྕམ་རྱི ན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དང་
ཆོས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ལྷན་རྒྱས་བཀའ་མོལ་བྱྱུང་།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོའྱི་མཇུག་ཏུ་ལྕམ་མཆོག་གྱིས་བུད་མེད་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་ཆེན་དང་པའོྱི ་རེས།	ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁའྱི་
སྐབས་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་འདུ་ལ་
ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དོན།	 ཁེྱད་ཚོ་
མཉམ་འཛོམས་ནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་དགའ་པོ་ཞེ་
དྲག་བྱྱུང་།	ད་ཁེྱད་ཚོས་བཙྱུན་མ་རྣམས་ལ་ཡང་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་
བེྱད་ཐུབ་ན་ལེགས་ཞེས་གསུངས།	 དེའྱི ་སྐབས་བཙྱུན་མ་རྣམས་ཀྱི ་
གནས་སངས་ཧ་ལས་པའྱི་སོྐ་པོ་ཡོད་སབས།	 དུས་དེ་ནས་བཟུང་བུད་
མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཙྱུན་མ་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་གང་དྲག་ཅྱི ་དྲག་
གནང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ལོར་རྒྱ་གར་གྱི ་ཁང་པ་རྙྱིང་པ་ཁ་ཤས་ལྕམ་
རྱི ན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཏེ་བཙྱུན་མ་རྣམས་མཉམ་
ད་ུགནས་སྡདོ་བྱྱུང་སྐབས་།	ྋསྐབས་རེ་གུྲབ་དབང་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི ་
བཀས་སྐུལ་འོག་མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་མཆོག་དང་།	 ལྷ་ལྕམ་རྱི ན་
ཆེན་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ལུྷག་པོ་གནང་ས་ེཕྱི ་ཡྱི ་
མཐུན་རེྐན་ལ་སོགས་སྤྱི ་མཚྱུངས་ལྕམ་རྱི ན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་
གྱིས་ཐབས་ཤེས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་།	ནང་སླབོ་སོྦང་གྱི ་ཐད་མཐུན་རེྐན་ཆ་
ཚང་ྋསྐབས་རེ་པད་ནོར་རྱི ན་པོ་ཆེས་བསྩལ་རྒྱྱུ འྱི ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་
ནས་བཟུང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ལོ་ནས་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སླབོ་རྱིག་པའྱི་འབྱྱུང་
གནས་གླྱིང་གྱི ་མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་མཆོག་གྱི ་བཀས་བསྐུལ་བ་
བཞྱིན་རྒྱྱུ ན་ལས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ནས་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སླབོ་ཤུག་གསེབ་
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བཙྱུན་མའྱི་མཁན་སླབོ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉནེ་ཕབེས་དང་ཕབེས་བཞྱིན་
པ་ད་ེལྟར་དང་།	ཕྱིའྱི་མཐུན་རེྐན་ཐད་ལྕམ་སྐུ་ཞབས་མཆོག་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༡	ནས་བཟུང་ཐུགས་བརེྩ་བ་ཆེན་པསོ་སྐུ་ངལ་ཁྱད་དུ་བསད་ད་ེསྐུ་
ཉྱིད་ཀྱི ་བྱ་བཞག་སོགས་ལ་མ་གཟྱིགས་པར་བཙྱུན་མ་རྣམས་ལ་ཤེས་
ཡོན་དང་འཕྲདོ་བསནེ་བཟང་པ་ོཞྱིག་འཇོག་རྒྱྱུ འྱི་འབད་བརོྩན་གནང་བ་
དང་།	 བཙྱུན་དགོན་འདྱིར་བཙྱུན་མ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི ་བཞུགས་
གནས་ཁང་དང་།	 གསོལ་མགྲོན་ཁང་།	 གསོལ་ཐབ་གཉརེ་ཚང་།	
འཛྱི ན་ཁང་།	 ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ།	 དཔེ་མཛོད་ཁང་།	 མགྲོན་ཁང་།	
རྒས་གཅོང་ལྟ་རྟགོ་ཁང་དང་།	ལས་ཁུངས་སོགས་རྱིམ་བཞྱིན་བཞེངས་
གནང་རྒྱྱུ འྱི ་འཆར་གཞྱི ་ཡོད་པ་ལྟར་ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཨར་པོ་འགོ་བཙྱུགས་
ནས་ཁང་པ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད།	ད་ེལྟར་མཐུན་རེྐན་རོགས་རམ་གནང་བ་
ལ་བརྟནེ་ནས་བཙྱུན་དགོན་འདྱིར་བཙྱུན་མ་གྲངས་	 ༨༩	 མད་ོསྔགས་
རྱི ག་གནས་དང་བཅས་པའྱི ་བསླབ་པ་མཐར་སོན་དང་ཐོན་ལ་ཉེ་བ་
བཙྱུན་མ་གྲངས་	༢༨	ད་ལྟ་ཐོན་བཞྱིན་པ་	༡༣	སླབོ་མཐར་ཐོན་ལ་ཉ་ེ
བའྱི ་བཙྱུན་མ་གྲངས་	 ༥	 བལ་ཡུལ་སུྒབ་ཁང་དུ་ལོ་དགུ་ཙམ་སྔར་
བཞུགས་པ་དང་ད་ལྟ་ཡང་བཞུགས་བཞྱིན་པའྱི་བཙྱུན་མ་གྲངས་	 ༣༢	
བཅས་ཡོད་།

༩།		 སོྒལ་མ་གླྱིང་བཙྱུན་དགོན།

	 བཙྱུན་དགོན་སོྒལ་མ་གླྱིང་ནྱི་	 ༡༩༩༡	 ལོར་བོད་ཀྱི ་བཙྱུན་མའྱི་ལས་
འཆར་གྱིས་ལམ་སོན་དབུ་ཁྱིད་འོག་གསར་དུ་བཙྱུགས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༣	ལོར་སླབོ་གཉརེ་དབུ་འཛུགས་གནང་ས་ེད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ་ངོ་	༡༥	
ཙམ་ཕྱིན་འདུག	བཙྱུན་མ་ཚོས་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཕོགས་ཐད་ལ་གཙོ་
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བ་ོནང་ཆོས་དང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གནས་དབྱྱིན་ཡྱི ག	ཞར་བྱྱུང་རྒྱལ་རབས་
ཆོས་འབྱྱུང་དང་ཨང་རྩྱིས་སོགས་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་གྱི ་ཡོད།	བཙྱུན་
དགོན་འདྱི་ནས་ད་བར་ཕར་ཕྱིན་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་མཁན་བཙྱུན་མ་
གྲངས་	 ༤༦	 དང་།	 	 དབུ་མ་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་མཁན་བཙྱུན་མ་
གྲངས་	༢༠	རྱིག་གནས་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་མཁན་བཙྱུན་མ་གྲངས་	
༧	བཅས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སླབོ་ཐོན་པ་ཁོྱན་བསྡམོས་བཙྱུན་མ་	༧༣	ཙམ་
འདུག

༡༠།		 དགེ་ལྡན་ཆོས་གླྱིང་བཙྱུན་དགོན།	

					བཙྱུན་དགོན་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི ་མ་དགོན་ནྱི་ལྷ་ལྡན་གྲོང་གྱི ་བྱང་སེ་ར་དགོན་
གྱི ་ཤར་རྱི འྱི ་ངོགས་སུ་གནས་པའྱི ་ནེ་ཕྱུ ང་རྱི ་བཙྱུན་དགོན་ཡྱི ན་ཞྱིང་།	
དེའང་ཐོག་མར་སེ་ར་དགོན་པ་ཆགས་སའྱི་འགྲམ་དུ་དུས་རབས་བཅྱུ ་
གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཞང་གཡུ་བྲག་པའྱི་སླབོ་མ་རབ་འབྱམས་པ་ཆོས་རེས་
སུྒབ་སྡ་ེབཏབ་པའྱི ་ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ནའང་།	 དུས་
རབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི ་ནང་རེ་ཙོང་ཁ་པ་སེ་ར་ཆོས་སྡྱིངས་སུ་བཞུགས་
སྐབས་སུྒབ་སྡ་ེདེའྱི ་བླ་སླབོ་ཡོངས་ནས་རེ་བཙྱུན་ཙོང་ཁ་པའྱི ་ཞབས་ལ་
གཏུགས།	

	 	 ད་ེརེས་གུང་རུ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པ་ོསེ་རའྱི་ཁྱི་པ་མཛད་སྐབས་
བཙྱུན་མ་ཕལ་ཆེ་བས་ཆོས་རྒྱྱུ ད་དགེ་ལུགས་འཛྱི ན།	སྐབས་དརེ་བཙྱུན་
མའྱི་སླབོ་དཔནོ་མཁའ་སོྤད་དཔའ་མོས་གྭྲ་བཙྱུན་མཉམ་དུ་བསྡད་ན་མྱི ་
ལེགས་པར་དགོངས་ཏེ་དགོན་གནས་སྤ་ོརྒྱྱུ འྱི ་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་
གནས་བརྟན་མྱི ་ཕེད་པ་བཞུགས་པའྱི་ཇོ་མོ་སྱི ་སྱི འྱི་ས་འཛྱི ན་གྱི ་མགུལ།	
རང་བྱྱུང་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱྱིལ་གྱི ་སངེ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི ་ཆྱུ ་
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རྒྱྱུ ན་འབབ་པ།	རྩྱི ་ཤྱི ང་ནགས་ཚལ་ཉམས་དགའ་བའྱི་གནས་སུ་དགོན་
པ་སྤསོ་པར་མཛད།	བཙྱུན་དགོན་འདྱིར་ད་ེདུས་ནའེུ་ཆྱུང་རྱི ་དང་།	མེ་
ཆྱུང་རྱི །	ན་ེཕྱུང་རྱི ་སོགས་འབདོ་སོལ་ཁ་ཤས་ཡོད།	མ་དགོན་ད་ེཉྱིད་
དུ་བཙྱུན་མ་ཞལ་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གྱིས་སྡམོ་གསུམ་གྱི ་ཉམས་ལེན་
ཐོག་ལོ་ལྟར་ཆོས་ཐོག་ལ་འབད་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་དགོན་པའྱི་བྱ་བ་ཡང་
དགེ་བའྱི་ཕོགས་སུ་དར་བཞྱིན་འགྲོ་བ་ད་ེལྟར་ཡྱི ན་ཡང་།	དུས་འགྱུར་
སྐབས་བསན་དགྲ་རྒྱ་དམར་གྱིས་ཤུལ་མེད་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།	 སྤྱི ་
ལོ་ང་དགུའྱི་ལོར་བཙྱུན་དགོན་ན་ེཕྱུང་རྱི ་ད་ེཉྱིད་ནས་ཕབེས་པའྱི་བཙྱུན་
མ་ངག་དབང་ཆོས་འཛྱི ན་དང་།	 ངག་དབང་དཔལ་སོྒན་གཉྱིས་ཀྱིས་
གཙོས་པའྱི་བཙྱུན་མ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འགན་བཞེས་ཏ་ེཡོངས་འཛྱི ན་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱི ་ཞབས་དུྲང་དང་།	 རང་གཞུང་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་སུ་
བཅར་ནས་མ་དགོན་ནེ་ཕྱུ ང་རྱི ་དགོན་པའྱི ་རྨང་གཞྱིའྱི ་ཐོག་མ་དགོན་
འདྱི་ཉྱིད་གསར་བཞེངས་གནང་འཆར་གྱི ་དནོ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན་
བཀའ་འཁོལ་ཐོབ།	 སྐབས་རེ་ཁྱི ་བྱང་རྱི ན་པོ་ཆེ་ནས་བཙྱུན་དགོན་
འདྱིར་དགེ་ལྡན་ཆོས་གླྱིང་ཞེས་མཚན་གསོལ།	ད་ེནས་རྱིམ་པས་གཏངོ་
ཕདོ་ཅན་གྱི ་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་རོགས་རམ་གནང་བ་ལ་བརྟནེ་ནས་
ད་ལྟའྱི ་གནས་གཞྱི ་འདྱི ་གར་བཙྱུན་མ་ཚོས་བགྲང་བྱ་གཉྱིས་ཀྱི ་རྱི ང་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ས་ེབཙྱུན་མ་ལྔ་བཅྱུ ་ཙམ་ཤོང་བའྱི ་འདུ་ཁང་དང་།	
བཙྱུན་ཤག་ཤྱི ང་ཁང་བརྒྱད་ལེགས་པར་གུྲབ་ཏེ་བཙྱུན་དགོན་འདྱི་ཉྱིད་
ནས་སྔར་གྱི ་ཕག་བཞེས་ཁག་མ་ཉམས་དར་སྤལེ་གཏོང་འགོ་ཚྱུགས་
ཡོད།	ད་ལྟའྱི་སྐབས་བཙྱུན་དགོན་འདྱི་ཉྱིད་ལ་བཙྱུན་མ་གྲངས་	༡༤༣	
ཡོད།	
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༡༡།		 འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གླྱིང་བཙྱུན་དགོན།

	 དེ་ཡང་རང་ཅག་ནང་པ་ཡོངས་ཀྱི ་ྋམགོན་སྐབས་མཚྱུངས་ཟླ་མ་
མཆྱི ས་པ་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་
གངས་ཅན་པ་དང་མྱི ་རྱི གས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི ་ཧྱི ་མ་ལ་ཡའྱི ་རྱི ་རྒྱྱུ ད་མྱི ་
མང་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརེྩ་བ་ཆེན་པོས་རེས་འཛྱི ན་སྐུ་ངལ་འཛེམས་
མེད་ཐོག་གནམ་གཤྱིས་དང་ས་རོང་རྩྱུབ་ཅྱིང་།	ཐོན་ཁུངས་ཀྱི ་ཆ་རེྐན་
ཞན་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རྒྱྱུ ད་ཀྱི ་ཞྱིང་འབྲགོ་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཡང་ཡང་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏ་ེཆོས་འབྲལེ་གསུང་ཆོས་བཀྲྱིན་བསྕལ་བའྱི་ཐོག་
རྩ་ཆེའྱི ་བཀའ་སླབོ་རྱི མ་པ་ཕེབས་དོན་སྙྱིང་པོ།	 ས་ཁུལ་དེ་དག་ལ་ཕ་
མེས་ནས་དར་བའྱི ་མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་བོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་མུ་
མཐུད་རྒྱྱུ ད་འཛྱི ན་དར་ཁྱབ་ཡོང་བ་བེྱད་དགོས་པ་དང་།	 ད་ེཡང་ནང་
ཆོས་ལ་དད་པ་ཡྱི ད་ཆེས་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི ་ཆོག་པར་བསླབ་པ་སླབོ་
གཉརེ་བྱས་ཏེ་དོན་སྙྱིང་ཤེས་ནས་ཉམས་ལེན་བེྱད་དགོས་པའྱི་རྩ་ཆེའྱི ་
ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་སྤྱི ་བོར་ཕེབས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི ་ས་
ཁུལ་གང་ས་ནས་དྷ་ས་སོགས་བོད་མྱི ་བཙན་བོྱལ་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་སླ ོབ་
གཉེར་བསྱི ་གནས་གང་སར་སློབ་སོྦང་གྱི ་གོ ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ།	
བརྒྱྱུ ད་རྱི མ་དེ་ལས་དྷ་སའྱི ་ཉེ་འདབས་སུ་ཆགས་པའྱི ་བཙྱུན་དགོན་
འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གླྱིང་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ལོར་ཨ་རྱི ་བུན་
དགེ་སླ ོབ་མ་ཀརྨ་ལེགས་བཤད་མཚོ་མོ་མཆོག་ནས་གཙོ་བོ་ཧྱི ་མ་ལ་
ཡའྱི ་རྱི ་རྒྱྱུ ད་ཀྱི ་བཙྱུན་མ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་དམྱི གས་ཏེ་བཙྱུགས་པའྱི ་
རྱིས་མེད་ཀྱི ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཞྱིག་ཡྱི ན།	ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་
འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གླྱིང་སླབོ་ཁང་	 Jamyang Choling Institute 
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No XX1 1860 Sr. No 940/96	 ཞེས་ཚོགས་པ་དབེ་སེྐལ་བྱས།	ད་
ལྟའྱི ་ཆར་སླབོ་གཉེར་བའྱི ་ཁོངས་ལ་དྭགས་དང་ཟངས་དཀར་གཉྱིས་
བསྡམོས་པའྱི་སླབོ་གཉརེ་བ་	 ༢༡	 གར་ཞ་ནས་	 ༡༣	 སྤྱི་ཏྱི་ནས་	 ༡༡	
མོན་ནས་	༦	འབྲས་ལྗངོ་ནས་	༤	འབུྲག་ནས་	༢	བལ་ཡུལ་ནས་	
༡༢	ཨཏ་རན་ཅལ་ནས་	༡	བདོ་ནས་གསར་འབོྱར་	༡༥	ཐཱ་ལྦན་ནས་	
༣	སོག་པ་ོ	༢	ཨོ་སྱི ་ཀྲྱི་ལྱི ་ཡ་ནས་	༡	ཀོ་རྱིས་ཡ་ནས་	༢	དང་འབྲྱིང་
རྱིམ་སླབོ་གྲ་ཐོན་པའྱི ་སྐ་མོ་	 ༢	 བཅས་ཁོྱན་བསྡམོས་སླབོ་གཉརེ་བ་	
༡༠༠	ལྷག་ཙམ་དང་འདྱི་གའྱི་དབུ་འཛྱི ན་མཁན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་
གཏན་འཇགས་དཔ་ེའཁྱིད་རྒན་གཉྱིས་དང་།	 ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི ་ཐ་སྙད་
རྱིག་པའྱི་དགེ་རྒན་གཉྱིས་བཅས་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་སྔ་དྲ་ོཞོགས་ཚོགས་
གྲོལ་བ་ནས་ཕྱི ་དྲ་ོཆོས་གྭྲ་མ་གྲོལ་བར་སླབོ་འཁྱིད་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	
མ་ཟད་སྐབས་རེ་ཕྱི ་རྒྱལ་བ་དང་བླང་བུད་མེད་དགེ་རྒན་དང་འདྱི་གའྱི་
བཙྱུན་མ་ཧྱིན་དྷྱི་སླབོ་གྭྲར་འགྲྱིམས་མོང་བ་འགའ་ཤས་ནས་ཧྱིན་དྷྱི་དང་།	
དྭང་བླངས་ཕྱི ་རྒྱལ་བ་བུད་མེད་ཚོས་དབྱྱིན་ཇྱི ་སླ ོབ་ཁྱིད་ཀང་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་བཙྱུན་དགོན་འདྱིའྱི ་སླབོ་གཉརེ་བའྱི ་འཛྱི ན་
རྱི མ་ལ་ཆ་བཞག་ན།	 སྔགས་རྱིམ་འཛྱི ན་གྭྲ་ཁག་གཅྱིག	 མངོན་པ་
མཛོད་ལོ་རྱིམ་དང་པའོྱི་འཛྱི ན་གྭྲ་གཅྱིག	དབུ་མ་འཛྱི ན་གྭྲ་གཅྱིག	ཕར་
ཕྱིན་འཛྱི ན་གྭྲ་རྒན་གཞོན་གཉྱིས།	རྟགས་རྱིགས་དང་གུྲབ་མཐའ་འཛྱི ན་
གྭྲ་གཅྱིག་བཅས་འཛྱི ན་ཁག་དུྲག་ཡོད།	སླབོ་གཉརེ་བྱ་ཕོགས་ཐད་དབུ་
ཕར་ཚད་གསུམ་གྱིས་མཚོན་པའྱི ་ནང་དོན་རྱི ག་པ་རྩ་བའྱི ་སླ ོབ་ཚན་
དང་གཞན་ཡང་བདོ་ཀྱི ་ཐ་སྙད་རྱིག་པ།	དབྱྱིན་ཧྱིན་སོགས་ཕྱི ་ནང་སྐད་
ཡྱི ག་རྣམས་ཡན་ལག་སློབ་ཚན་གྱི ་ཚྱུ ལ་དུ་དེ་དག་ལོ་རྱི མ་ལྟར་ཆ་
བགོས་ཀྱིས་སྔནོ་འགྲོ་བདོ་ཡྱི ག་བྲྱིས་ཀླགོ་སོྦང་རྒྱྱུ ར་ལོ་གཅྱིག	 ལོ་རྱིམ་
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གཉྱིས་པ་ནས་མཚན་ཉྱིད་རྱི ག་པའྱི ་གཞུང་ལུགས་བསྡུས་བླ་ོགཉྱིས་ལོ་
གཅྱིག	རྟགས་གུྲབ་གཉྱིས་ལོ་གཅྱིག	ད་ེནས་ཕར་ཕྱིན་ལོ་དུྲག་དབུ་མ་
ལོ་གསུམ།	 མཛོད་ལོ་གཉྱིས།	 འདུལ་བ་འོད་ལྡན་དང་འདུལ་བ་སྤྱི ་
བཤད་བཅས་སླབོ་སོྦང་བེྱད་མུས་སུ་ཡོད།	མ་ཟད་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་
འབྲེལ་བའྱི ་བསན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་སོགས་ཚོགས་སྐྱིད་གཞན་དང་སྤྱི ་
མཚྱུངས་ལྟར་བདོ་ཀྱི ་རྩ་དནོ་ཆེད་ནསུ་པ་གང་ཡོད་ཀྱིས་ལས་འགུལ་ལ་
མཉམ་ཞུགས་ཀང་གནང་མུས་ཡྱི ན།	འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་དང་ཕྱིའྱི་
འཛུགས་སུྐན་ཐོག་མདརོ་བསྡུས་ཤྱི ག་ཞུས་ན།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༨	ནས་ཕྱི ་
ལོ་	༢༠༠༠	བར་དགོན་པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་བཙྱུན་མ་ཀརྨ་
ལེགས་བཤད་མཚོ་མོ་མཆོག་ནས་དཔལ་འབོྱར་དང་འཛྱི ན་སོྐང་གང་
ཐད་རོགས་རམ་གནང་ཡང་ལོ་ད་ེནས་ཁོ་མོ་ལས་དནོ་གཞན་མང་དག་
ཅྱི ག་ཡོད་པ་མ་ཟད་ལོ་ནའྱི ་འབབ་སོགས་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་དགོངས་ཞུ་
གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢	ལོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་ནས་ཕྱིའྱི་
འཛུགས་སུྐན་ཐད་ཕྱི ་ནང་མྱི ་རྱི གས་གཏོང་ཕོད་ཅན་ལ་འབོད་བསྐུལ་
གནང་ནས་རོགས་རམ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་བ་བྱྱུང་།	དཔལ་ལྡན་བདོ་གཞུང་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་བདོ་ནས་གསར་འབོྱར་བཙྱུན་མ་ཚོར་
ལག་དངུལ་དང་དགེ་རྒན་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི ་ཁ་སྣནོ་རོགས་རམ་གནང་
མུས་སུ་ཡོད།	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་
གཙོ་བ་ོཤེས་ཡོན་དང་འབྲལེ་བའྱི་རོགས་རམ་ཕྲན་བུ་ཡང་གནང་མུས་
ཡྱི ན།	སྤྱིར་འཚོ་བའྱི་མཐུན་རེྐན་ཐོག་ཕྱི ་ནང་མྱི ་རྱིགས་གཏངོ་ཕདོ་ཅན་
ལ་འབདོ་བསྐུལ་གྱིས་འབྲས་བུ་མྱི ་ཉུང་ཙམ་ཐོབ་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་དབུ་
འཛྱི ན་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བཙྱུན་མ་ཡོངས་ནས་མང་མོས་འོས་ཤོག་
བསྡུས་ནས་ཚོགས་མྱི ་དགུ་ལས་གུྲབ་པའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ལྷན་ཚོགས་
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བཙྱུགས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་དང་དཔལ་འབོྱར་འཛྱི ན་སོྐང་སོགས་ཀྱི ་ཕག་
ལས་གནང་མུས་ཡྱི ན།

༡༢།		 ཏེ་ལོ་སུྤར་བཙྱུན་དགོན།																					

	 སྤྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་དམར་ཀླ་ཀླའོྱི ་དཔུང་གྱིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་
བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་བོད་མྱི ་རྣམས་ལ་མྱི ་སོྤད་ལས་འདས་པའྱི་མནར་
གཅོད་བྱས་རེྐན་བོད་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བོྱལ་ལ་ཡོང་དགོས་
ཐུག་པ་བཞྱིན།	འདྱིའྱི་ཁུལ་གྱི ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀང་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་དུ་
འབོྱར་མཚམས་ཅྱི ་བྱ་གཏོལ་མེད་ཀྱི ་ངང་དུ་ལུས་སྐབས་ལག་ཧོར་
གནས་སྡདོ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི ་མ་མྱི ་སབ་ཅེས་པ་ས་ེ	Fredh	Bedi	ཞེས་པ་ད་ེ
དབྱྱིན་སྐད་ཀྱི ་མྱི ང་དང་།	བདོ་སྐད་ད་ུཀརྨ་མཁས་མཆོག་དཔའ་མོ་ཞེས་
རང་ཉྱིད་ཀྱི ་རྩ་བའྱི་བླ་མ་ྋདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ ་དུྲག་རྱིག་
པའྱི་རྡ་ོརེ་མཚན་འདོན་གནང་ས་ེསྤྱིར་བོད་མྱི ་ཚོར་དགའ་ཞེན་ཆེན་པོ་
གནང་བ་དང་སྒོས་སུ་ང་ཚོ་བཙྱུན་མ་ཁ་འཐོར་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་
འགྱུར་གནང་ས་ེགནས་སྐབས་རྱིང་ལག་ཧརོ་དུ་གནས་བཅས་པ་དང་ད་ེ
ནང་ཁོང་གྱི ་བཙྱུན་མ་ཚོ་འདུས་སྡདོ་བྱ་ཡུལ་བཙྱུན་དགོན་ཞྱིག་གསར་
བཞེངས་གནང་ཆེད་དགོན་པ་བརྒྱབ་ཡུལ་གནས་འཚོལ་བར་གུྲབ་ཆེན་
ཏ་ེལོ་པའྱི་སུྒབ་པ་གནང་བའྱི་གནས་མཆོག་ཏ་ེལོ་སུྤར་ཞེས་པ་དརེ་ས་ཆ་
ཉསོ་ཏེ་གནས་དརེ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༧	དང་	༦༨	ནང་ཚྱུད་དུ་ལག་ཧརོ་
ནས་གནས་སྤོས་ཀྱིས་ཏེ་ལོ་སུྤར་དུ་ཐོག་མར་རྩྩྭ ་ཁང་ཞྱི ག་བརྒྱབ་སེ་
གནས་སྐབས་རྱི ང་བཙྱུན་མ་རྣམས་བཞུགས་ཡུལ་དུ་གནང་བ་དང་།	
བཙྱུན་དགོན་གསར་བཞེངས་ཐད་ྋདཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་
བཅྱུ ་དུྲག་པར་དགོངས་སྐོར་རྱི མ་ཞུས་ཀྱིས་བཙྱུན་མ་ཚོའྱི ་སྡ ོད་ཤག་
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དང་ད་ཡོད་ཀྱི ་ཚོགས་ཁང་རྙྱིང་པ་འདྱི་གསར་བཞེངས་གནང་།	དགོན་
པ་གསར་གཞེངས་གུྲབ་རེས།	ྋདཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིག་པའྱི་རྡ་ོ
རེ་མཆོག་གནས་འདྱིར་ཞབས་སོར་འཁོད་ད་ེགཙྱུག་ལག་ཁང་སྒ་ོའབེྱད་
གནང་བ་དང་དེ་ནས་རྱིམ་ཕེབས་ཀྱིས་བཙྱུན་མ་ཚོར་བླང་དོར་བཀའ་
སློབ་ཆྱུ ་བོའྱི ་རྒྱྱུ ན་བཞྱི ན་བསྩལ་བ་མ་ཟད་བཙྱུན་མ་ཚོར་འདོན་ལྟ་
དབྱངས་དང་མཆོད་བཞེངས་བཅས་ཀྱི ་དགེ་རྒན་རུམ་སགེས་དགོན་པ་
ནས་རྱིམ་གཏངོ་གནང་ས།ེ	བཙྱུན་མ་ཚོ་འདནོ་རྟ་དབྱངས་དང་མཆོད་
བཟ་ོདཀར་རྒྱན་བཅས་ཀྱི ་ཐད་སླབོ་སོྦང་མཐོན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	ད་ེནས་ཕྱི ་
ལོ་	 ༡༩༨༡	 ལོར་ྋདཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅྱུ ་དུྲག་པ་
མཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱྱིངས་སུ་གཤེགས་ཏེ་བཙྱུན་མ་ཚོར་མགོན་
སྐབས་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་བྱྱུ ང་ཡང་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་དང་རང་གཞུང་གྱི ་ལམ་སནོ་འོག་བཙྱུན་མ་ཚོས་ད་ལྟའྱི ་བར་
སྔར་སོལ་རྣམས་མ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༡༡༽ སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་།

ཀ		 བཞུགས་སྒར་བདོ་ཕུྲག་ཁྱྱིམ་སྡ།ེ

༡།		 སྔནོ་གླེང་།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་ལོག་སྨནོ་དུས་སུ་བདོ་ས་ེརྒྱ་དམར་གྱིས་
བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་བའྱི ་སྱིད་བྱྱུ ས་ལག་
བསར་བྱས་རེྐན་བོད་མྱི ་མང་རྣམས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་
རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བྱས་པ་དང་།	 ྋགོང་
ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དབུས་
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བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ཆོས་སྱིད་ཞྱི ་དྲག་སོགས་གཞུང་གྱི ་ངོ་བོ་
ཡོངས་སུ་ཚང་བ་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གྱིས་རྒྱ་གར་
འཕགས་པའྱི ་ཡུལ་དུ་ྋཞབས་སོར་བདེ་འཁོད་བྱྱུ ང་མ་ཐག་
བདོ་ཀྱི ་རང་དབང་སླར་གསོའྱི་ལས་གཞྱི ་རྣམ་མང་ཕག་བསར་
གནང་བའྱི ་ནང་ཚན་བོད་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་ངོ་བོ་མཚོན་པའྱི ་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སོྐབ་དང་།	འབྱྱུང་འགྱུར་བདོ་ཀྱི ་བདག་
པོ་ད་ཡོད་བྱྱིས་པ་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ཕྱི ་ནང་ཤེས་ཡོན་གཉྱིས་
ལྡན་ཕུལ་བྱྱུང་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་པར་གསོ་སོྐང་གནང་
སླད་རྡ་ས་བདོ་ཕུྲག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེའདྱི་ཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠།༥།༧	ཉྱིན་
བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི ་མྱི ང་ཐོག་དབུ་འཛུགས་
གནང་།	ད་ེཡང་ལ་དྭགས་ལམ་བཟོའྱི་འགན་འཛྱི ན་རྒྱལ་རོང་
ནང་སོ་བཞུགས་སྒར་དུ་བཅར་ནས་འཇའ་མུ་ཁུལ་ལ་དྭགས་
ལམ་ལས་པ་ཚོ་ས་ཆྱུ ་མ་འཕྲདོ་པ་ལྟ་བུས་ནད་མནར་འཆྱི ་རེྐན་
བྱྱུང་བའྱི ་དཀའ་ངལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྐུ་ངོ་ཐུབ་བསན་
ཉྱིན་བེྱད་ས་གནས་སུ་ཆེད་བརོང་གནང་ས་ེལམ་ལས་པ་ཚོར་
སེམས་གསོའྱི ་འཚམས་འདྲྱི་དང་སྦྲགས་བུ་ཕུྲག་རང་ལོ་	 ༡༥	
མན་ཆད་ཇྱི ་ཡོད་མཉམ་དུ་འཁྱིད་དགོས་ཀྱི ་བཀའ་མངགས་
ཡོད་པ་ལྟར་ཕ་མ་ཚོས་མོས་མཐུན་བྱས་ཏེ་བུ་གྲངས་	༢༨	དང་།	
བུ་མོ་གྲངས་	༢༣	ལྷན་མ་མ་པདྨ་ཆོས་སོྒན་དང་དཀོན་མཆོག་
ཆོས་སོྒན་བཅས་མཉམ་འཁྱིད་གནང་བ་ལྟར་ཐོག་མའྱི ་ལས་
གཞྱི ་ཀོ་ནེམ་དུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་སྐུའྱི ་གཅེན་མོ་དམ་པ་ཚེ་
རྱི ང་སོྒལ་མ་མཆོག་དང་།	 ཕག་རོགས་བཀའ་ཟུར་སྐུ་ངོ་ཐུབ་
བསན་ཉྱིན་བེྱད་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་ཐུགས་འགན་
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བཞེས་པ་དང་།	 སྐབས་དའེྱི ་མཛད་འཆར་ལྟར་སླབོ་ལོ་སོན་པ་
རྣམས་གཏན་སླབོ་ཁག་རྱིམ་བཞྱིན་བཙྱུགས་ཏེ་དེ་དག་གྱི ་ནང་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་བྱས་ཡོད།	

	 	 ཡྱི ན་ན་ཡང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་དབུ་འཛྱི ན་སྐུའྱི ་
གཅེན་མོ་ཚེ་རྱི ང་སོྒལ་མ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་མ་ཟྱིན་པའྱི ་ཡྱི ད་སོྐའྱི ་
གནས་ཚྱུལ་བྱྱུ ང་བས་མཛད་འགན་ཇྱི ་ཡོད་སྐུའྱི ་གཅྱུང་མོ་
བཀའ་ཟུར་རེ་བཙྱུན་པདྨ་མཆོག་ལ་ཐུགས་འགན་བསྩལ་བ་
བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོྐང་གྱིས་གནང་སྒ་ོསྤྱི ་དང་།	ལྷག་པར་
གནས་སྐབས་དེའྱི ་གནས་སངས་ཀྱི ་ཆ་ནས་བུ་ཕུྲག་རྣམས་ཕྱི ་
ནང་གྱི ་ཤེས་ལྡན་དུ་འཚར་ལོངས་ཡོང་ཆེད་ཕྱི ་རྒྱལ་ཕུྲ་གུའྱི ་
ཁྱྱིམ་སྡ་ེཡོད་སར་བོད་ཁྱྱིམ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཁག་ལ་
བུ་ཕུྲག་གཏོང་ཐབས་གནང་བ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་སྒརེ་གྱི ་ཁྱྱིམ་
ཚང་ཁག་ལ་བུ་ཚབ་ཏུ་བཏང་བ།	ཕྱི ་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་བཅས་
པའྱི ་སླ ོབ་གྭྲ་ཁག་ལ་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་བུ་ཕུྲག་གང་མང་སློབ་
སོྦང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་གནང་ཡོད།	རྱིམ་པས་གཏན་སླབོ་ཁག་ཏུ་
ཡང་ས་མྱི ག་མེད་པའྱི ་གནས་ཚྱུལ་བྱྱུང་སབས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༡	
ལོར་བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་བུ་བཅོལ་ཁང་དེ་བཞྱི ན་བོད་ཕུྲག་
ཁྱྱིམ་སྡེར་མྱི ང་བསྒྱུ ར་དང་འབྲེལ་ཁྱིམས་མཐུན་དེབ་སེྐལ་
གནང་སེ་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཤེས་ཡོན་སླ ོབ་སོྦང་སོྤད་རྒྱྱུ ་
གསལ་བ་བཞྱིན།	ལས་འགུལ་འགོ་འཛུགས་གནང་གལ་ཆེ་བ་
ལྟར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ལོར་	CBSE	འོག་ངོས་འཛྱི ན་ཐོབ་ས་ེརྱིམ་
པས་བུ་ཕུྲག་ཚོའྱི་འཚར་ལོངས་དང་མཐུན་པའྱི་སླབོ་སོྦང་སོྤད་
རྒྱྱུ འྱི་མཐུན་རེྐན་འཛོམས་པར་བརྟནེ།	 མྱི ་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་
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རྱིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་ཕྱིའྱི ་ཤེས་ཡོན་ཡང་སླབོ་སོྦང་སྤད་དེ་
འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་དུ་གསོ་སོྐང་གནང་རྒྱྱུ ་གཏན་འཁེལ་
བ་ལྟར་ཕྱི ་རྒྱལ་སླབོ་གྭྲ་ཁག་དང་སྒརེ་གྱི ་བུ་ཚབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱྱུ ་
མཚམས་འཇོག་གནང་ཡོད།	ྋསྤྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་དགོས་གལ་
དང་བསུན་བོད་མྱི ་གནས་ཡུལ་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་ཁྱྱིམ་སློབ་
གསར་རྒྱག་གཙོ་བོར་གྱུ ར་པའྱི ་ལས་གཞྱི ་ཁག་ལག་བསར་
གནང་བ་ཁག་རགས་ཙམ་གླེང་བ་ཡྱི ན་ན།	 སྐུའྱི ་གཅྱུང་མོ་
བཀའ་ཟུར་རེ་བཙྱུན་པདྨ་མཆོག་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
དང་།	 སྐུ་ངལ་ཞུམ་མེད་ཀྱི ་འབད་བརོྩན་གནང་བའྱི་འབྲས་བུ་
ཀུན་གྱིས་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པར་བརྟནེ།	ཕྱི ་ནང་གང་ས་ནས་
གཟེངས་བསདོ་ཀྱི ་བྱ་དགའ་རྱིམ་པ་ཕུལ་བ་སོགས་ཀྱི ་བདོ་ཁྱྱིམ་
འདྱི ་བོད་ཀྱི ་ཤེས་རྱི ག་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་སོགས་ཀྱི ་སླད་མེད་དུ་མྱི ་
རུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་གསལ་བ་ོརེད།	

	 	 སྐུའྱི ་གཅྱུང་མོ་མཆོག་དགུང་ལོའྱི་བབ་དང་བསུན་མང་
གཙོའྱི ་ལམ་སོལ་གཞྱིར་བཟུང་ལོ་ན་གཞོན་པ་ཚོར་གོ་སྐབས་
ཐོབ་སླད་འོས་བསྡུའྱི ་ལམ་ནས་དབུ་འཛྱི ན་གསར་པ་འདེམས་
བསྐ་ོགནང་བ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ལོ་ནས་ཁྱྱིམ་སྡའེྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་
སྡ་ེཚན་ནང་ཞབས་ཞུ་གནང་བ་གཙོ་འཛྱི ན་གཞོན་པ་ཚེ་དབང་
ཡེ་ཤེས་ལགས་སུ་མང་མོས་འོས་འདེམས་བྱྱུང་ས་ེ	 ༢༠༠༦།༨	
ནས་འགན་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	 ཡྱི ན་ན་ཡང་།	 ལྷ་སྐུ་མཆོག་
ཁྱྱིམ་སྡ་ེའདྱིར་མེད་དུ་མྱི ་རུང་བ་ཡྱི ན་སབས་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་
གྱི ་ནང་མྱི འྱི ་ཚྱུལ་དུ་བཞུགས་ནས་རྒྱྱུ ན་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ཐུགས་
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འགན་བཞེས་མྱི ་དགོས་ཀང་སྤྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་ལས་དནོ་ལ་གཟྱིགས་
རྟོགས་ལམ་སནོ་དང་ལྷག་པར་མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་ལས་གཞྱིའྱི ་ཐོག་
ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཡོང་བ་ཞེས་སྐབས་འདྱིའྱི ་འབྲེལ་
ཡོད་ཚང་མས་ནན་གསོལ་ཞུས་པར་བརྟེན་དེ་ལྟར་བཀའ་
བཞེས་གནང་ས་ེཐུགས་འགན་བཞེས་མུས་སུ་ཡོད།	

༢།		 བདོ་ཁྱྱིམ་སྤྱི ་ཁྱབ་ཡྱི ག་ཚང་།

•	 ཚོགས་པའྱི ་མགོན་སྐབས་གཞྱི ས་བེྱས་བོད་མྱི འྱི ་ཆོས་སྱིད་
གཉྱིས་ཀྱི ་དབུ་འཁྱིད་ཞྱི ་བདེའྱི ་དེད་དཔོན་ྋགོང་ས་མཆོག་
ཡྱི ན།

•		 ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས།
•		 བདོ་ཁྱྱིམ་འཛྱི ན་སོྐང་ལྷན་ཚོགས།
•		 བདོ་ཁྱྱིམ་འཛྱི ན་སོྐང་དང་འཕལེ་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས།
•		 བདོ་ཁྱྱིམ་ཤེས་ཡོན་འཕལེ་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས།

•	 སྤྱི ་ཁྱབ་ཡྱི ག་ཚང་དང་སྡ་ེཚན་སོ་སོའྱི་ནང་འགན་འཛྱི ན་ཚོགས་
ཆྱུང་དང་།	 དེ་དག་གྱི ་འོག་ལས་རྱིམ་གཞྱི ་བཅོལ་གྱི ་ཚོགས་
ཆྱུང་ཡོད་པ་སོ་སོར་ལས་དོན་ཞུ་སྒ ོའྱི ་བཀོད་སྒྱིག་ལམ་སོན་
ཡྱི ག་ཆ་ཡོད་པ་ལྟར་ཞུ་སྒའོྱི ་ཐོག་ལས་སླབོ་ཀྱི ་ཚོགས་ཆེན་ཁག་
ནས་སྤྱི ་སྨན་དགོངས་འཆར་བྱྱུ ང་བ་དེ་དོན་ལེགས་ཆ་སྤེལ་
ཐབས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་ཞུ་མུས་ཐོག་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་ལྟར་བུ་ཕུྲག་རྣམས་རང་རང་གྱི ་
རྣམ་དཔོྱད་ཀྱི ་ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་སད་དེ་བླང་དོར་གྱི ་གནས་
ལ་རང་སབོས་ཀྱིས་ལེགས་ཉསེ་དབེྱ་འབེྱད་ཀྱི ་ནསུ་པ་ལྡན་པའྱི་
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བོད་མྱི ་ཚད་ལྡན་འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་འབའ་ཞྱིག་འཚར་
ལོངས་ཡོང་ཐབས་བེྱད་གལ་གྱི ་བཀའ་མངགས་དགོངས་དོན་
འགུྲབ་ཐབས་སོགས་ལ་དམྱི གས་ཏེ་སྐབས་སོ་སོར་དགོས་གལ་
གྱི ་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་།	ལྷག་པར་དགེ་རྒན་གྱི ་འོས་སོྦང་།	
སླབོ་ཚན་དང་མཐུན་པའྱི ་ཟབ་སོྦང་།	 སླབོ་འཁྱིད་ལམ་སནོ་
གནང་ཕོགས་སོགས་སློབ་ཕུྲག་གཙོ་བོར་བཞག་པའྱི ་ཐབས་
ཚྱུལ་འོག་སླབོ་ཕུྲག་སོ་སོའྱི ་མོས་འདུན་དང་མཐུན་པའྱི་བསམ་
བླ་ོདང་ཤེས་ཚད་གོང་འཕལེ་ཡོང་སླད།	ཟུར་སོྦང་ལས་འཆར་
སྣ་ཚོགས་སྤེལ་རྒྱྱུ ས་མཚོན་དུས་བསུན་གྱི ་ཞུ ་སྒ ོ་ཅྱི ་མཆྱི ས་
མཚམས་སོྦར་ཐུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱྱུ ་སོགས་དོན་སྙྱིང་བུ་ཕུྲག་ཚོར་
སླབོ་སོྦང་གྱི ་མཐུན་རེྐན་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཞྱིག་སོྤད་རྒྱྱུ ་ནྱི་གལ་
ཆེན་ནང་གྱི ་དོན་ཆེན་ཡྱི ན་པར་ངོས་འཛྱི ན་གྱིས་དོན་འཁོྱལ་
བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༣།		 ཁྱྱིམ་སྡའེྱི ་ཡན་ལག་ཁག
ཿ	 བཞུགས་སྒར་རྡ་སངེ་བདོ་ཁྱྱིམ།
ཿ	 ལ་དྭགས་བདོ་ཁྱྱིམ།
ཿ	 བྷལེ་ཀོབ་བདོ་ཁྱྱིམ།
ཿ	 རྡ་ཤོད་བདོ་ཁྱྱིམ།
ཿ	 སུ་ཇ་བདོ་ཁྱྱིམ།
ཿ	 གྷ་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁྱྱིམ།
ཿ	 ཅོན་ཏ་ར་བདོ་ཁྱྱིམ།
ཿ	 སེ་ལ་ཁུ་བདོ་ཁྱྱིམ།
ཿ	 བཞུགས་སྒར་མེག་གྷན་ཉྱིན་སླབོ།
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ཿ	 ཀུ་ལུ་བདོ་ཁྱྱིམ་ཉྱིན་སླབོ།
ཿ	 ལ་དྭགས་བསོད་གླྱིང་གཞྱིས་ཁག་ཉྱིན་སླབོ།	
ཿ	 ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གཏན་སླབོ་ཁག་གསུམ།
ཿ	 བཞུགས་སྒར་བདོ་ཁྱྱིམ་ལས་རྱིགས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།
ཿ	 ཀུ་ལུ་བདོ་ཁྱྱིམ་ལས་རྱིགས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།
ཿ	 སེ་ལ་ཁུ་བདོ་ཁྱྱིམ་ལས་རྱིགས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།
ཿ	 ལ་དྭགས་བདོ་ཁྱྱིམ་ལས་རྱིགས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།
ཿ	 ལྡྱི་ལྱི ་བདོ་ཁྱྱིམ་མཐོ་སླབོ་སྡདོ་ཁང་།
ཿ	 བྷངེ་ལོར་བདོ་ཁྱྱིམ་མཐོ་སླབོ་སྡདོ་ཁང་།
ཿ	 མོན་གྷ་ོབདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་ཕུྲག་སྡདོ་ཁང་།
ཿ	 ཤེས་ཡོན་འཕལེ་རྒྱས་སྡ་ེཚན།
ཿ	 དགེ་འོས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།
ཿ	 སྔནོ་འགྲོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེཚན།
ཿ	 ཨ་མའྱི་འོས་སོྦང་།
ཿ	 བདོ་ཁྱྱིམ་ཕྱི ་རོགས་སྡ་ེཚན།
ཿ	 བྷངེ་ལོར་བདོ་ཁྱྱིམ་མཐོ་སླབོ་བཅས་ཡོད།

༤།		 མཐོ་རྱི མ་སོྦང་བརྡར་ཁག་ལ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ནས་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༨	 བར་སློབ་ཚན་འདྲ་མྱི ན་ལ་བཏང་ཐོན་བྱྱུ ང་བའྱི ་
བསྡམོས་གཞུང་གཤམ་གསལ།	
S# SUBJECT TOTAL  NO. OF PASS 

1 Tibetan Studies    380

2 Under-graduate Studies   1370
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3 Post-graduate Studies   335

4 Health & Medical Profession   317

5 Ccomputer & Information Technology   172

6 Education   417

7	 Certificate	&	Diploma	Studies	 		136

8 Post-Graduate Diploma Studies (PGD)         135

༥།		 ལས་རྱི གས་ཁག་ནས་སློབ་ཐོན་བྱྱུ ང་བའྱི ་རེའུ་མྱི ག་གཤམ་
གསལ།
ལྷ་བྲྱིས།	 ༡༣༧
རུམ་འཐག	 ༧༣
འཚེམ་ལས།	 ༢༩༨
པང་གདན་འཐག་ལས།	 ༡༤
ཤོག་དཔ་ེའབྲྱི་ལས་པ།	 ༡༠
ལས་རྱིགས་སླབོ་ཁང་དུ་སྡ་ེཚན་	 ༡༧	 ཡོད་ཁོངས་ནས་ཐོན་
གྲངས་	 ༧༣༡

༦།		 བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་ཁག་ནང་གཏན་ཉྱིན་སླབོ་འཇུག་ཞུས་པ།

	 གཏན་སླབོ་ཁོངས་བུ་ཕུྲག		 ༣༥༥༨༧

	 ཉྱིན་སླབོ་ཁོངས་བུ་ཕུྲག		༨༢༣༣

༧།		 ཁྱྱི མ་སྡེའྱི ་གཟྱིགས་སོྐང་འོག་ཡོད་པའྱི ་མྱི ་འབོར་ཕོགས་
བསྡམོས།

	 གཏན་སླབོ་ཁོྱན་བསྡམོས་		 ༡༠༡༦༨
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	 ཉྱིན་སླབོ་ཁོྱན་བསྡམོས།			 ༡༩༡༩
	 མཐོ་རྱིམ་སླབོ་གཉརེ་བ།		 ༡༡༠༩
	 ལས་རྱིགས་སླབོ་གཉརེ་བ།		 ༦༩༡
	 ཕི་རོགས་སླེ་ཚན་འོག་གཟིགས་སྐོང་གནང་བཞིན་པ།

	 རྒས་གཅོང་།			 	 	 ༥༣༨

	 བུ་ཕུྲག་གྲངས།		 	 	 ༡༩༣༦

	 ལས་བེྱད་དང་ལས་མྱི ་བསྡམོས་		 ༡༥༡༧

༨།	 ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱྱུས།

	 རང་གཞུང་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱྱུས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་གནང་བར་
རེས་སུ་ཡྱི ་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	བདོ་ཕུྲག་ཁྱྱིམ་སྡའེྱི ་
སླབོ་གྭྲ་ཁག་གྱི ་སྔནོ་འགྲོ་དང་།	གཞྱི ་རྱིམ་འོག་མའྱི་འཛྱི ན་གྭྲའྱི་
ནང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༦	 ལོ་ནང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱྱུས་ཀྱི ་དགོངས་
དོན་གཞྱི ་མཚྱུངས་ལག་བསར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	 བུ་ཕུྲག་ཚོར་
སླབོ་སོྦང་གྱི ་ངོ་བོ་དང་པོ་མ་སྐད་ཀྱི ་ལམ་ནས་བྱ་རྒྱྱུ ་དེ་བཞྱིན་
འོས་ཤྱི ང་རན་ལ་གུྲབ་འབྲས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཀང་བྱྱུང་ཡོད།	 མྱི ་
རྱི གས་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་ངོ་བོ་ལྡན་ཐབས་སུ་དམྱི གས་པའྱི ་ལས་
འཆར་དང་གྲ་སྒྱིག་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི ་ཐོག་མུ་མཐུད་ནསུ་འདོན་ཞུ་རྒྱྱུ ་དེ་
བཞྱིན་ལས་འགན་གྱི ་ནང་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་
འཛྱི ན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	

ཁ	 ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གླྱིང་།	
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༡།		 ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླྱིང་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ཕྱི ་ཟླ་༣	
ཚེས་༧	 ཉྱིན་གསར་དུ་བཙྱུགས་པ་དང་།	 སྐབས་དེར་སླབོ་མ་
གྲངས་	 ༡༠༧	 དབུས་སྣ་ེལེན་ཁང་ནས་འགན་འཛྱི ན་ཆོས་
འཛྱི ན་བྱམས་པ་ནས་རྩྱིས་ལེན་ཞུས་ནས་ས་གནས་འདྱི ་རུ་
རས་གུར་ཕུབ་ས་ེའགོ་འཛུགས་གནང་པ་རེད།	 ༡༩༩༤	 ནས་	
༡༩༩༩	བར་ལྕགས་ཤོག་སྡདོ་ཁང་གསར་བའྱི་ནང་གནས་སྤསོ་
བྱས་བ་དང་།	 ༡༩༩༨	 ཕྱི ་ཟླ་	 ༡༠	 ནས་ཨར་ལས་མགོ་
བཙྱུགས།	 ༡༩༩༩	ཕྱི ་ཟླ་	 ༡༢	ནས་སླབོ་མ་རྣམས་སྡདོ་ཁང་
གསར་བའྱི་ནང་སྤསོ་བ་རེད།	

༢།		 ༢༠༠༢	ཕྱི ་ཟླ་	༣	ནས་ཤེས་རྱིག་གྱིས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་
སླབོ་གླྱིང་ཁྱབས་ཁོངས་སུ་བཞེས་ཏེ་འཛྱི ན་སོྐང་བྱས།

༣།		 སླབོ་གྭྲ་འདྱི་བཙྱུགས་དགོས་དོན་ནྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོྱར་
པའྱི་གཞོན་སེྐས་ལོ་གྲངས་	༡༨	ནས་	༣༠	ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་
བོད་ནང་དུ་སླ ོབ་སོྦང་གྱི ་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་པ་དང་སློབ་ཡོན་
འབུལ་མྱི ་ཐུབ་པ་དེ་བཞྱི ན་རྒྱ་ཡྱི ག་སོྦང་བློ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི ་
ཆེད་དུ་ཡྱི ན།

༥།		 སླབོ་སོྦང་དུས་ཡུན་ལོ་ལྔ་ཡྱི ་ཚད་ཡྱི ན།

༦།		 སླབོ་ཚན་བོད་ཡྱི ག་དང་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་རབས།	 ཆོས་འབྱྱུང་།	
ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་རྣམ།	སྙན་ངག	དབྱྱིན་ཡྱི ག་བཅས་
ཡྱི ན།

༧།		 སླབོ་སོྦང་བེྱད་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་སླབོ་མའྱི་ཆེད་དུ།	 ལག་ཤེས།	 ལྷ་
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བྲྱིས།	 འཚེམ་བཟོ་བཅས་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་སྦར་ཡོད།	 དེར་མ་
ཟད་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ལག་ཤེས་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་སྦར་བ་གཤམ་
གསལ།
དང་པ།ོ		 ཤྱི ང་བཟོ།	
གཉྱིས་པ།		 གླགོ་བཟོ།
གསུམ་པ།		 ཆྱུ ་བཟོ།	
བཞྱི ་པ།		 རྡ་ོབཟོ།

༨།		 ལོ་རེ་འཛྱི ན་གྭྲ་གཉྱིས་རེ་སོྤད་དགོས་པ་དང་ལོ་ལྔའྱི་ནང་དབྱྱིན་
ཇྱི ་འཛྱི ན་གྭྲ་བརྒྱད་པ་དང་བོད་ཡྱི ག་འཛྱི ན་གྭྲ་བརྒྱད་པ་ལ་
འཛྱི ན་རྱི མ་བཅས་ཡོད་སློབ་མཐར་ལག་འཁེྱར་འཛྱི ན་རྱི མ་
བཅྱུ ་གཉྱིས་པར་ཚད་འཛྱི ན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༩།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ནས་	༢༠༠༨	ཕྱི ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༣༠	བར་
བོད་ནས་གསར་དུ་འབོྱར་བ་བུ་གྲངས་	 ༤༤༨༦	 དང་བུ་མོ་
གྲངས་	༡༥༤༥	བསྡམོས་	༦༠༣༡	འབོྱར་ཡོད་མོད་བརྒྱ་ཆ་	
༦༠	ཙམ་བདོ་ལ་ཕྱིར་ལོག་བཞྱིན་ཡོད།

༡༠།	 འཛྱི ན་སོྐང་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་	U.S.A.	
བུའྱི་སྡདོ་ཁང་།		 Denmark	
འཛྱི ན་ཁང་།	 	 Denmark	
ཚོགས་ཁང་།	 	 Denmark	

༡༡།	 ཐབ་ཚང་།	 	 	 Denmark	

	 གཉརེ་ཚང་།	 	 	 Denmark	
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	 སླབོ་མ་གསོལ་ཚྱི གས་ཁང་།	 Denmark	

	 ལས་ཤག	 	 	 Denmark	

༡༢།	 བུ་མོའྱི་ཉལ་ཁང་།	སུའྱི་སྱི ་ནང་མྱི ་གཅྱིག་ནས།

༡༣།		 སླབོ་གྭྲའྱི ་ས་ཆའྱི་རྒྱ་ཁོྱན་།	 ཀར་ནལ་	 ༧༠	 མར་ལ་	 ༤།༥	
ཡོད་།

༡༤།		 སླབོ་གྭྲའྱི་འགན་འཛྱི ན་རྱིམ་བོྱན།
༡།		 ཆོས་འཛྱི ན་བྱམས་པ།	 ༡༩༩༣།༣།༧ནས་	༢༠༠༧།༤།༢༠
༢།		 ཀུན་དགའ་རྡ་ོརེ།	 ༢༠༠༧།༤།༢༡	ནས་	༢༠༠༧།༡༡།༥
༣།		 དངོས་གུྲབ་རྡ་ོརེ།	 ༢༠༠༧།༡༢།༧	ནས་	༢༠༠༨།༧།༤
༤།		 བུ་ཕུྲག་ཤསྱིརྱི །	 ༢༠༠༨	ནས་ལས་ཐོག་པ།

ག		 ས་རཱ་མཐོ་སླབོ།

	 ས་རཱ་བདོ་ཀྱི ་མཐོ་རྱིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནྱི་བདོ་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་
རྱིག་གནས་སླབོ་སོྦང་བྱ་སའྱི་མཐོ་སླབོ་ཅྱིག་ཡྱི ན་ཞྱིང་།	མཐོ་སླབོ་འདྱིའྱི་
དམྱི གས་ཡུལ་ནྱི།	 ༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སནོ་དང་།	 བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དགོངས་གཞྱི །	 བོད་
ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་སྤྱི ་དང་སྒསོ་སུ་ཐུན་མོང་རྱིག་གནས་ཉམས་པ་སླར་གསོ་
དང་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་ཡོང་ཆེད་ཤེས་ཡོན་ལྡན་པའྱི་མྱི ་སྣ་གསོ་སོྐང་
བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱི ན།	 དརེ་བརྟནེ།	 རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་དབུ་དགེ་
གཅྱིག་ལྕཊོ་མཁས་དབང་ཞྱིང་གཤེགས་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་།	
༡༩༩༡	 ནས་བཟུང་ས་ཆ་ཉ་ོརྒྱྱུ ས་མཚོན་པའྱི ་ཨར་རྒྱག་གྱི ་ལས་གཞྱི ་
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དབུ་འཛུགས་གནང།	 དེའྱི ་སྐབས་དཔལ་འབོྱར་གྱི ་གནས་སངས་ཞན་
པས་ཐོག་མའྱི་ས་ཉའོྱི ་ཞལ་འདེབས་ཀང་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་
ནས་བསྩལ་གནང་བྱྱུང་བ་དང་།	༡༩༩༢	ལོར་ྋསྤྱི ་ནརོ་༧གོང་ས་ཆེན་
པོས་ཐོག་མའྱི ་ས་གཞྱི ་བྱྱི ན་རླབས་སུ་ཞབས་སོར་བཀའ་དྲྱིན་ཡང་
བསྐངས།	 འདྱི་གའྱི་ཨར་རྒྱག་དང་འབྱྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གནས་
འདྱི་ཉྱིད་མྱི ་རབས་རེས་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་ཐུབ་སླད་གཞྱི ་རྒྱ་ཆེ་
བའྱི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་འདྱི་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་རླབས་ཆེན་མཛད་བཟང་
སོྐང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གདནོ་གྱིས་མོས་པའྱི་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་
པས་	 ༡༩༩༧	 ལོར་ཞྱིང་གཤེགས་དམ་པ་དང་རེས་འཇུག་སླབོ་མ་
གཉྱིས་བཅས་རེྐན་ལམ་དུ་བཏང་བ་དསེ་བདོ་ཀྱི ་ཤེས་རྱིག་ལ་གོང་གུན་
ཚབས་ཆེན་དང་།	རྱིགས་སླབོ་མ་ལག་གྱི ་དགེ་ལས་སླབོ་མ་རྣམས་ཀང་
བླ་ོཕམ་དང་ཡྱི ད་སོྐའྱི ་གནས་སུ་གྱུར།	 འདྱི་གར་གཞྱི ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཨར་
རྒྱག་ལས་གཞྱི ་ཡོངས་སུ་མ་གུྲབ་པ་སོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་འོག	རྱིགས་
སླབོ་མ་ལག་གྱི ་དགེ་ལས་རྣམས་ནས་ཇྱི ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་
དགེ་བའྱི ་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དགེ་བཤེས་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ནས་རྱིགས་སླབོ་མ་ལག་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་གྱི ་ཐུགས་འགན་བཞེས་
ནས་ཐོག་མར་འདྱི་གའྱི ་ཨར་རྒྱག་གྱི ་ལས་མཇུག་རྣམས་ལེགས་གུྲབ་
བྱྱུང་མཚམས་	༡༩༩༨	སྤྱི ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༣	བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་གཟའ་
སྐར་དང་སབས་བསུན་སྤྱི ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་དབུ་
འབེྱད་མཛད་སྒརོ་ཞབས་སོར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་པ་ནས་བཟུང་དངོས་
སུ་བོད་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་རྱི ག་གནས་སླབོ་སོྦང་བེྱད་སའྱི ་མཐོ་
སླབོ་ཁང་ཞྱིག་དངོས་སུ་དབུ་བརྙེས་པ་རེད།	 སླབོ་ཚན་སོགས་ལའང་
དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་དང་།	རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
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ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ལམ་སནོ།	འདྱི་གའྱི་སླབོ་དཔནོ་བགྲེས་གཞོན་རྣམ་པའྱི་
ཉམས་མོང་དང་།	 ཕྱིར་བཞུགས་མཁས་པ་མང་པོའྱི ་དགོངས་ཚྱུལ།	
བོད་ཕྱི ་ནང་གྱི ་མཐོ་སླབོ་ཁག་གྱི ་སླབོ་ཚན་དང་ཡང་དཔྱད་བསྡུར་ནན་
ཏན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་འབྲལེ།	༢༠༠༡	ལོའྱི་སྤྱི ་ཟླ་	༤	ཚེས་	
༢༦	ཉྱིན་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐོ་སླབོ་ཚད་ལྡན་གྱི ་
ཕག་འཁེྱར་ཀང་གསོལ་བསྩལ་གནང་པ་དང་	 ༢༠༠༣	 ནས་ལོ་རེར་
སླབོ་གྲངས་	༡༥	ལ་སླབོ་ཡོན་ཡང་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་བཞྱིན་ཡོད།	

༡།		 བསླབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སླབོ་མའྱི་གྲངས་འབརོ།

	 འདས་པའྱི ་ལོ་ངོ་བརྒྱད་ཀྱི ་ནང་མཐོ་རྱི མ་རྱི ག་གནས་སྐབས་
བདུན་པ་བར་བསླབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སླབོ་མ་གྲངས་	 ༡༥༤	
དང་།	 འབྲྱིང་རྱིམ་དགེ་འོས་སྐབས་བཞྱི ་པ་བར་གྲངས	 ༨༨	
དམའ་རྱིམ་དགེ་འོས་སྐབས་གཉྱིས་ལ་གྲངས	༦༣	ཧྱི་མ་ལ་ཡ་
རྱི ་བརྒྱྱུ ད་ཀྱི ་དམའ་རྱིམ་དགེ་འོས་སྐབས་གཉྱིས་ལ་གྲངས	༤༩	
ཡྱི ག་འགུྲལ་སླབོ་མ་ད་བར་གྲངས་	 ༢༦	 ཐོན་ཅྱིང་།	 སླབོ་
མཐར་སོན་པ་རྣམས་ད་ཆ་སྤྱི ་སྒ ེར་འདྲ་མྱི ན་གྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཁག་
དང་།	 ཚོགས་སྡ།ེ	དགོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་ཤེས་ཡོན་གྱི ་སྱི ་ཞུ་བསུྒབ་
བཞྱིན་ཡོད།	

	 	 ཟབ་སོྦང་ཁག་དུས་ཡུན་རྱི ང་ཐུང་འདྲ་མྱི ན་ཐོག་བོད་
ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའྱི ་ཟབ་སོྦང་ཡང་།	 དབུས་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི ་བཀའ་འབྲལེ་འོག་གཞུང་ཞབས་འོས་
སོྦང་གནང་བ་སྐབས་དུྲག་དང་ཟབ་སོྦང་སྐབས་བདུན་གནང་པ་
དང་།	 རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཟུང་འབྲལེ་གྱི ་
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གཏན་ཉྱིན་སླབོ་དགེ་རྣམས་ལ་ཟབ་སོྦང་།	 བདོ་ཕུྲག་ཁྱྱིམ་སྡའེྱི ་
དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་བོད་ཁྱྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་རྒན་ལགས་རྣམ་
པར་དུས་ཡུན་འདྲ་མྱི ན་གྱི ་ཟབ་སོྦང་དང་།	 བོད་ཁྱྱིམ་གྱི ་མ་
འོངས་དགེ་རྒན་གྱི ་དམྱི གས་སྒའོྱི ་འོས་སོྦང་པ་རྣམས་ལའང་ཟླ་
དུྲག་རྱིང་བདོ་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག་དང་།	ནང་ཆོས་སོགས་ཀྱི ་སླབོ་སོྦང་
སོྤད་བཞྱིན་པ་ལས་ད་བར་སྐབས་དུྲག་པ་བར་བསླབེས་ཡོད།	

༢།	 ཕྱི ་རྒྱལ་མཐོ་སླབོ་ཁག་དང་ཤེས་ཡོན་བརེ་རེས་ཀྱི ་ལས་གཞྱི །	

	 ཕྱི ་རྒྱལ་མཐོ་སླབོ་ཁག་ལ་འབྲལེ་བ་ཡང་	༢༠༠༠	ལོར་ཨ་རྱི ་
ཨྱི ་མོ་རྱི ་མཐོ་སླབོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ལྟར་སླབོ་དུས་
གཅྱི ག་ཆ་ཚང་འདྱི ་ག་ནས་སློབ ་སོྦང་སོྤད་ཀྱི ་ ཡོད་ཅྱི ང་།	
༢༠༠༤	 ལོར་ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་འབྲལེ་ལམ་མུ་མཐུད་གནས་
ཕྱིར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་སྐུ་མདུན་དུ་ཕོགས་
གཉྱིས་ཀས་མོས་མཐུན་གན་ཡྱི ག་གྱི ་མཚན་རྟགས་ཀང་བསོྐན་
ཡོད།	༢༠༠༠	ནས་	༢༠༠༧	བར་ཐེངས་ལྔ་སླབེས་ཡོད་པ་དང་།	
དེ་བཞྱིན་	 ༢༠༠༥	 ལོར་མྱི ་ཡ་མྱི ་མཐོ་སླབོ་ཁང་དང་འབྲེལ་
མཐུད་ཐུབ་པ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྐབས་གསུམ་པ་བར་ཕྱིན་ཡོད།

༣།	 ད་ལྟའྱི་གནས་སངས།

	 ད་ཡོད་སླབོ་མ་གྲངས་	 ༢༥༢	 དགེ་ལས་གྲངས་	 ༣༥	 ཡོད།	
འཛྱི ན་གྭྲ་ཁག	རྱིག་གནས་འཛྱི ན་གྭྲ་གསུམ།	དགེ་འོས་འཛྱི ན་
གྭྲ་གཅྱིག	 ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དགེ་འོས་འཛྱི ན་གྭྲ་གཅྱིག	 ནང་རྱིག་
འཛྱི ན་གྭྲ་གཅྱིག	མཚམས་སོྦར་འཛྱི ན་གྭྲ་གཅྱིག	ཕྱི ་རྒྱལ་སྐད་
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ཡྱི ག་འཛྱི ན་གྭྲ་གཉྱིས།	 ཟུར་སོྦང་སྡ་ེཚན་གཅྱིག་བཅས་ཁོྱན་
བསྡམོས་སྡ་ེཚན་བརྒྱད་ཡོད།	

༤།	 མཐོ་སླབོ་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བེྱད་སངས།

	 མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་སླབོ་ཁྱིད་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་དསུ་ནྱི་ལོ་ལྟར་སྤྱི ་
ཟླ་	༧	པའྱི་ཚེས་	༡	ལ་ངེས་པ་ཡྱི ན།	མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་ཚྱུད་རྒྱྱུ གས་
ད་ེབཞྱིན།	ལོ་ལྟར་སྤྱི ་ཟླ་	༥	པའྱི་བདུན་ཕྲག་དང་པརོ་ངེས་པ་
ཡྱི ན།	མཐོ་སླབོ་ཁང་ད་ུའཛུལ་ཞུགས་བེྱད་སངས་རྱིགས་གཉྱིས་
ཡོད།	ཡྱི ག་རྒྱྱུ གས་བཏང་ནས་མཐོ་སླབོ་ལ་ཞུཊ་མཁན་གཅྱིག་
དང་།	 ཡྱི ག་རྒྱྱུ གས་ལ་མ་ཞུགས་ཀང་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་ལ་
སོྦང་འདདོ་ཤུགས་ཆེན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཟུར་སོྦང་གྱི ་གོ་སྐབས་
འབུལ་བཞྱིན་ཡོད།	 ཟུར་སླབོ་རྣམ་པར་སྐབས་དང་བསུན་ཏེ་
སླབོ་གྭྲའྱི ་ས་དམྱི གས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི ་སླབོ་འཇུག་བེྱད་བཞྱིན་
ཡོད།

༥།	 མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་འཛྱི ན་གྭྲ་ཁག་དང་སླབོ་ཚན།
		 	 	 ནང་རིག་འཛིན་གྲྭ	

	 སློབ་འཇུག་ནྱི ་ལོ་གསུམ་བཞྱི ་མཚམས་སུ་ཐེངས་རེ་བེྱད་ཀྱི ་
ཡོད།	སླབོ་ཕུྲག་ས་དམྱི གས་	༤༠	ནས་	༤༥	བར་ཡྱི ན།	དའེྱི ་
ནང་དམྱི གས་བསལ་ས་མྱི ག་གཞྱི ་རྱི མ་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་གཉྱིས་
ཐོན་པའྱི་བོད་རྱི གས་སྐ་བོ་གསུམ།	 ཕྱི ་རྒྱལ་ཆེད་ས་དམྱི གས་
བདུན།	 དེ་བྱྱིངས་རྣམས་རབ་བྱྱུང་ཡྱི ན་དགོས།	 ལོ་གསུམ་
ཙམ་ས་རཱ་མཐོ་སླབོ་ཏུ་སླབོ་སོྦང་བྱས་རེས་རྱིགས་སླབོ་ཨ་མར་
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གནས་སྤསོ་བྱས་ཤྱིང་མུ་མཐུད་སླབོ་ཚན་ལྷག་མ་རྣམས་མཇུག་
སེྐལ་གནང་དགོས།	 ཕར་ཕྱིན་དང་ཚད་མ་ཐོན་པར་ལོ་	 ༧	
དའེྱི ་སངེ་དབུ་མ་ཐོན་པར་ལོ་	༣	དའེྱི ་སངེ་མཛོད་འདུལ་དང་
ས་སྐ་བཀའ་རྙྱིང་གྱི ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སླབོ་སོྦང་བེྱད་པར་ལོ་
བཞྱི །	དའེྱི་སངེ་གསང་སྔགས་སླབོ་སོྦང་བེྱད་པར་ལོ་	༢	བཅས་
ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་སླབོ་སོྦང་མཐར་སོན་པར་ལོ་	༡༦	འགོར་
གྱི ་ཡོད།

		 	 	 མཚམས་སྦོར་འཛིན་གྲྭ

	 དུས་ཡུན་ལོ་གཅྱིག་ཡྱི ན།	 ས་མྱི ག་སླབོ་མ་གྲངས་	 ༢༥	 ནས་	
༣༠	བར་ཡྱི ན།	སླབོ་མའྱི་ཡོང་ཁུངས་གཞྱི ་རྱིམ་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་
གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སླབོ་མ་རྣམས་ས་རཱ་མཐོ་སླབོ་ཏུ་ཞུགས་འདདོ་
ཡོད་ན།	 མཚམས་སོྦར་འཛྱི ན་གྭྲའྱི ་ཚྱུད་རྒྱྱུ གས་ལ་ཞུགས་
དགོས་ཤྱི ང་ཚྱུད་པ་རྣམས་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་མཚམས་སོྦར་འཛྱི ན་
གྭྲར་བདོ་ཀྱི ་བརྡ་སོྤད་དང་།	རྒྱྱུ ན་སོྤད་ཡྱི ག་རྱིགས།	ནང་ཆོས་
ངོ་སོྤད།	ལོ་རྒྱྱུ ས།	དག་ཡྱི ག	ཡྱི ག་གཟུགས་སོགས་གཞྱི ་རྱིམ་
གྱི ་རྨང་གཞྱིའྱི ་སླབོ་ཚན་ཁག་ཟུར་བཀོལ་གྱིས་སླབོ་སོྦང་སོྤད་
བཞྱིན་ཡོད།་	ད་ེནྱི་གཞྱི ་རྱིམ་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་གཉྱིས་དང་རྒྱ་གར་
མཐོ་སླབོ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་གཙོ་བརོ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་
ཡྱི ན།མཐོ་རྱི མ་རྱི ག་གནས།	 དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་རྱི ང་ཡྱི ན།	
ས་དམྱི གས་སླབོ་མ་གྲངས་	༣༠	ནས་	༣༥	བར་ཡྱི ན།	དརེ་
ཞུགས་པར་ངེས་པར་དུ་མཐོ་རྱིམ་རྱི ག་གནས་ཀྱི ་ཚྱུད་རྒྱྱུ གས་
ལ་ཞུགས་དགོས་ཤྱི ང་།	 གཞྱི ་རྱིམ་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་གཉྱིས་སམ་
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མཚམས་སོྦར་འཛྱི ན་གྭྲ་སོགས་ཀྱི ་སྔནོ་འགྲོའྱི་ཆ་རེྐན་མེད་ཀང་
རྱི ག་གནས་ཚྱུད་རྒྱྱུ གས་ནང་ཞུགས་ཆོག་དེ་ནྱི་བོད་ཡྱི ག་ཤེས་
ཚད་ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི ་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་བོད་ནས་ཕེབས་
མཁན་ཚོར་དམྱི གས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན	 པ་དང་རྒྱྱུ གས་འཕྲོད་པ་
རྣམས་མཐོ་རྱིམ་རྱིག་གནས་ནང་སླབོ་འཇུག་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	
ཅྱི ་ས་ེརྒྱྱུ གས་འཕྲདོ་ཀང་འདྱི་ག་མཐོ་སླབོ་ཏུ་བཞུགས་ཁོམ་མེད་
པ་དང་།	ས་དམྱི གས་ཀྱི ་རེྐན་པས་འདྱི་གའྱི་རྱིག་གནས་འཛྱི ན་
གྭྲར་མ་ཚྱུད་ན་ཡྱི ག་འགུྲལ་ལམ་ནས་མཐོ་རྱིམ་སླབོ་སོྦང་བེྱད་
རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད།

	 	 སླབོ་ཚན།	 བོད་ཀྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས།	 བརྡ་སོྤད།	 སྙམ་རོྩམ།	
ནང་ཆོས།	གླགོ་ཀླད།	དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱི ག།	རྒྱ་གར་མཐོ་སླབོ་
ཁག་ཏུ་	(Correspondence	Course)	ཐོག་སླབོ་སོྦང་གནང་
རྒྱྱུ འྱི་མཐུན་འགྱུར་བཅས་སྦར་བཞྱིན་ཡོད།	

   དགླེ་རྒན་འོས་སྦོང་།	

	 དུས་ཡུན་ལོ་གཅྱིག་གམ་གཉྱིས་ཡྱི ན།	 དགེ་རྒན་འོས་སོྦང་ལ་
གཞྱི ་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་འོས་དང་།	 གཞྱི ་རྱིམ་བར་མའྱི་དགེ་
འོས་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་ཅྱིང་།	 དགེ་འོས་དེ་བཞྱིན་རང་གཞུང་
ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་དགེ་འོས་ས་
དམྱི གས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་དགེ་རྒན་འོས་སོྦང་གོ་སྒྱིག་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།	དགེ་འོས་སུ་ཞུགས་པར་མཐོ་རྱིམ་རྱིག་གནས་སླབོ་ཐོན་
གྱི ་སླབོ་ཐོན་ཨང་སྡ་ེགཉྱིས་པ་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 མ་མཐར་ལོངས་
པ་ཞྱིག་དགོས།
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 བོད་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀི་

དགླེ་འོས།

	 དསུ་ཡུན་ལོ་གཉྱིས།	སླབོ་མ་གྲངས་	༢༥	ནས་༣༠	བར།	སླབོ་
འཇུག་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་མཚམས་སུ་ཐེངས་རེ།	 ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་
རྱི ་རྒྱྱུ ད་རྣམས་ནྱི་བོད་དང་རྱི ག་གཞུང་གཅྱིག་པའྱི ་ཡུལ་ལུང་
ཞྱིག་ཡྱི ན་ཞྱིང་།	 བོད་དེ་རྒྱ་མྱི ས་བཙན་འཕྲོག་མ་བྱས་གོང་
ནང་ཆོས་གཙོ་བོར་གྱུ ར་བའྱི ་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་སློབ་སོྦང་
གནང་བར་བོད་ཀྱི ་ས་གནས་གང་སར་ཕེབས་ཀྱི ་ཡོད་ཅྱིང་།	
བོད་ནང་དུ་སླ ེབས་རེས་ཐོབ་ཐང་ཡང་བོད་པ་དང་གཅྱི ག་
མཚྱུངས་ཡྱི ན།	ལྟ་གོམས་སོྤད་གསུམ་དང་ཉྱིན་རེའྱི་མྱི ་ཚེ་སེྐལ་
སངས་ཀང་བོད་རྱི གས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ལས་གཉྱིས་སུ་མེད།	
འོན་ཀང་རྒྱ་མྱི ས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བོད་དུ་སླབོ་
སོྦང་བེྱད་པར་བསོྐད་རྒྱྱུ འྱི ་གོ་སྐབས་མེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཐ་
ན་བདོ་པ་རང་ཉྱིད་ཀང་རང་གྱི ་རྱིག་གཞུང་སླབོ་སོྦང་བེྱད་རྒྱྱུ འྱི་
ཐོབ་ཐང་མེད་པར་གྱུར་བའྱི ་ཡ་ང་བའྱི ་གནས་སངས་ཤྱི ག་ཏུ་
གྱུར།	ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རྒྱྱུ ད།	གཞན་ཡང་
སོག་རྱིགས་སོགས་མདརོ་ན་སྔར་བདོ་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་
པ་རྣམས་ཀང་བདོ་ལ་ཉམས་ཉསེ་བྱྱུང་བ་དང་ལྷན་ད་ུད་ེདག་གྱི ་
རྱིག་གཞུང་ཡང་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད།	འོན་ཀང་༧གོང་ས་
མཆོག་གྱི ་རླབས་ཆེན་གྱིས་ལམ་སནོ་ཐུགས་རེའྱི ་འོག་བཙན་
བོྱལ་བདོ་གཞུང་དང་།	རྒྱ་གར་གཞུང།	ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་
ཁག་སོགས་ཀྱི ་རྒྱབ་སོྐར་སོགས་ལས་བཙན་བོྱལ་ད་ུཕབེས་བའྱི་
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བོད་པ་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་དུ་མ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་རང་གྱི ་
རྱིག་གཞུང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱྱུ འྱི་ཆེད་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་
བསྱི་གནས་ཁག་ཆེད་བཙྱུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 དེའྱི ་
ཁོངས་སུ་ཧྱི ་མ་ལ་ཡའྱི ་རྱི ་རྒྱྱུ ད་ཁག་ལའང་སྔར་བཞྱི ན་གོ་
སྐབས་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཁོངས་སུ།	འདྱི་ག་མཐོ་སླབོ་ནས་
ཀང་དགེ་འོས་འཛྱི ན་གྭྲ་ཆེད་བཙྱུགས་ཀྱིས་སློབ་སོྦང་སོྤད་
བཞྱིན་ཡོད།	ད་བར་ཐེངས་གཉྱིས་སྤད་ཡོད་ཅྱིང་།	༢༠༠༩།༧	
པའྱི ་ནང་སླར་ཡང་དགེ་འོས་ཐེངས་གསུམ་པ་སོྤད་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་
འདུག

   ཕི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ

	 དུས་ཡུན་ལོ་གཅྱིག	སླབོ་མ་གྲངས་	༢༠	ནས་	༢༥	བར་ཡོད་
པ་དང་།	རྒྱལ་ཁབ་དང་ཕ་ོམོ།	ཆོས་ལུགས།	ལོ་གྲངས་སོགས་
ལ་ཁྱད་པར་མེད།	 སླབོ་ཚན།	བདོ་ཡྱི ག་འབྲྱི་ཀླགོ།	བདོ་སྐད་
བརྒྱབ་སངས།	 ནང་ཆོས་ངོ་སོྤད།	 གཞྱི ་རྱིམ་གྱི ་བརྡ་སོྤད་ཀྱི ་
འགྲོ་སངས་སོགས་སླབོ་སོྦང་སོྤད་ཀྱི ་ཡོད།	 སླབོ་འཇུག་བེྱད་
སངས་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་བོད་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག་སླ ོབ་སོྦང་བེྱད་
འདདོ་ཡོད་པའྱི་སྙན་ཞུ་དང་མཉམ་ད་ུརང་གྱི ་ཁ་བྱང་ཁ་གསལ་
འབྲྱི་དགོས།	ལོ་གཅྱིག་གྱི ་རེས་མུ་མཐུད་བདོ་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་འདདོ་ཡོད་ཚེ་མཚམས་སོྦར་འཛྱི ན་གྭྲ་དང་།	ནང་
རྱིག་འཛྱི ན་གྭྲ་གསར་བསྡུའྱི ་སྐབས་དང་འཁེལ་ཞྱིང་གོང་གྱི ་ས་
མྱི ག་ནང་ཚྱུད་ན་ནང་རྱི ག་སླ ོབ་སོྦང་ཡང་བྱས་ཆོག་པའྱི ་གོ་
སྐབས་སོྤད་བཞྱིན་ཡོད།	
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 ཕི་རྒྱལ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་རིག་གཞུང་སླེལ་རླེས་

ཀི་ལས་འཆར། 

	 ཕྱི ་རྒྱལ་མཐོ་སླབོ་ཁག་ལ་འབྲལེ་བ་ཡང་།	༢༠༠༡	ལོར་	Em-

ory Uni-versity, U.S.A	ཨྱི ་མོ་རྱི ་མཐོ་སླབོ་གཙྱུག་ལག་ཁང་
དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ལྟར་སླབོ་དུས་གཅྱིག་ཆ་ཚང་འདྱི་
ག་ནས་སླབོ་སོྦང་སོྤད་ཀྱི ་ཡོད་ཅྱིང་།	 ༢༠༠༥།༢།༡༤	 ལོར་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་སྐུ་མདུན་དུ་ཕོགས་གཉྱིས་
ཀས་མོས་མཐུན་གན་ཡྱི ག་གྱི ་མཚན་རྟགས་ཀང་བསོྐན་ཡོད།	
སླབོ་སོྦང་གྱི ་དུས་ཡུན་ནྱི་ཟླ་བ་ལྔའྱི ་རྱི ང་ཡྱི ན།	 ༢༠༠༡	 ནས་	
༢༠༠༧	བར་སྐབས་ལྔ་པར་སླབེས་ཡོད།	སྤྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ནས་	
Miami University, U.S.A	 མྱི ་ཡ་མྱི ་མཐོ་སླབོ་ཁང་དང་
འབྲེལ་མཐུད་ཐུབ་པ་དང་ད་ལྟ་སྐབས་གསུམ་པ་བར་འགྲོ་
བཞྱིན་ཡོད།	དུས་ཡུན་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི ་རྱི ང་ཡྱི ན།	དའེྱི ་
ནང་བདོ་ཀྱི ་ནང་ཆོས་དང་།	 སྒམོ་སུྒབ།	 བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་
པ།	 བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་།	 བདོ་ཕྱི ་ནང་གྱི ་བདོ་མྱི འྱི ་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི ་གནས་སངས་སོགས་ལ་སླབོ་སོྦང་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

 བོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་འབླེལ་བའི་ཟུང་འབླེལ་དུས་

ཐུང་ཟབ་སྦོང་ཁག

>	 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲལེ་བ།

	 གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྭྲ་ཁག་གྱི ་གཞྱི ་རྱིམ་འོག་མ་དང་།	བར་པ།	
གོང་མ་གསུམ་ལ་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གནས་སྐརོ་ཟབ་སོྦང་དང་།	
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ཆོས་དགེ་ཟབ་སོྦང་།	 ཤེས་ཡོན་སྱིད་ཇུས་གསར་པའྱི ་
དགོས་དམྱི གས་དང་འབྲེལ་བའྱི ་ཟབ་སོྦང་སོགས་ལོ་ལྟར་
སོྤད་མུས་ཡྱི ན།

>	 གཞུང་ཞབས་འདམེས་ལྷན་དང་འབྲལེ་བ།

	 གཞུང་ཞབས་གསར་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་།	གཞུང་ཞབས་
གནང་བཞྱི ན་པའྱི ་ལས་བེྱད་པ་རྣམ་པར་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་
གཞུང་ཐོག་ཟབ་སོྦང་ཕུལ་བཞྱིན་ཡོད།	

>	 ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲལེ་བ།

	 བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་དགོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་བོད་དགེའྱི ་དཀའ་
ངལ་ཆེ་བར་བསནེ་བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་
འདྱི་ག་མཐོ་སླབོ་ནས་དགེ་འོས་ཐེངས་དང་པོ་ཕུལ་བ་དེས་
ཆོས་བེྱད་དགོན་སྡེ་ཁག་དུ་བོད་དགེའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

>	 རྡ་ས་བདོ་ཁྱྱིམ་དང་འབྲལེ་བ།

	 རྡ་ས་བོད་ཕུྲག་ཁྱྱིམ་སྡའེྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་དགེ་ཁག་གཅྱིག་
ལ་ལོ་གཅྱིག་རྱི ང་དགེ་འོས་ཕུལ་བ་དང་།	 ད་ལྟའྱི ་འཆར་
བདོ་ཁྱྱིམ་དགེ་འོས་པ་རྣམས་ཟླ་དུྲག་རྱིང་བདོ་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག་
སོཊ་ཡར་རྒྱས་ཆེད་འདྱི་གར་འོས་སོྦང་གནང་མུས་དང་།	
ད་བར་ཐེངས་ལྔ་པ་བར་སླབེས་ཡོད།	

>	 མ་སུ་རྱི ་བདོ་ཁྱྱིམ་དང་འབྲལེ་བ།



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

	 མ་སུ་རྱི འྱི ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི ་གཞྱི ་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་ཁག་
གཅྱིག་ལ་བོད་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག་དང་།	 ནང་ཆོས་ཀྱི ་ཐོག་འོས་
སོྦང་ཐེངས་གཅྱིག་ཕུལ།	

>	 དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་གྱི ་བཀའ་འབྲལེ།

	 ད་ེཡང་རང་རྱིགས་ན་གཞོན་མང་དག་ཅྱིག་གཞྱི ་རྱིམ་འཛྱི ན་གྭྲ་
བཅྱུ ་གཉྱིས་ཐོན་རེས་རྒྱ་གར་མཐོ་སླབོ་འདྲ་མྱི ན་ཐོག་སླབོ་སོྦང་
གནང་བར་ཕེབས་པ་དང་།	 ཉྱིན་རེའྱི ་འཚོ་བའྱི ་ནང་བོད་ཀྱི ་
ཐུན་མྱི ན་རྱི ག་གཞུང་ཁག་ལ་སློབ་སོྦང་བེྱད་རྒྱྱུ འྱི ་གོ་སྐབས་
དབེན་ཞྱིང་།	 ཐ་ན་བོད་སྐད་བརྒྱབ་ས་ཚྱུན་ཡང་མེད་པའྱི ་
དཀའ་ངལ་གྱི ་འོག་ནས་མཐོ་སླབོ་ཐོན་སྐབས་བོད་ཡྱི ག་གནས་
ཚད་ཀང་ཇེ་ཞན་དང་།	 བོད་སྐད་ཀང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བརྒྱབ་
རྒྱྱུ ར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ།	 འགའ་ཞྱིག་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བ་དང་
ལྟ་སོྤད་ཀང་བོད་མྱི འྱི ་ཡ་རབས་བཟང་སོྤད་ཀྱི ་ཁོར་ཡུག་ལས་
རྒྱང་རྱིང་གྱུར་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་དང་ཡོང་བཞྱིན་གནས་ཡོད།	ད་ེ
འདྲའྱི ་དཀའ་ངལ་དེ་ལས་སོྒལ་ཐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒ ེར་
ཡྱི ག་ཚང་ནས་བཀའ་ཕེབས་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ལྟར་
རང་རྱི གས་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་མཐོ་སླ ོབ་ཀྱི ་གུང་སེང་དང་
སབས་བསུན་ནས་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་ངོ་སོྤད་ཀྱི ་ཟབ་སོྦང་ལོ་
ལྟར་སྤྱི ་ཟླ་	༥	པ་	༦	པའྱི་ནང་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་སླབོ་སོྦང་ཕུལ་
བཞྱིན་ཡོད།	ད་ལྟ་ཐེངས་ལྔ་པ་བར་སླབེས་ཡོད།	མདརོ་ན་བདོ་
ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་སྤྱི ་དང་སྒསོ་སུ་བདོ་ཀྱི ་སོལ་རྒྱྱུ ན་རྱིག་གནས་མ་
ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བེྱད་རྒྱྱུ ་དང་།	དངེ་དུས་
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ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་ལྡན་པའྱི་ཐོག་རང་གྱི ་རྱི ག་གཞུང་ལ་རྒྱྱུ ས་མངའ་
ལྡན་ཞྱིང་།	རྱིག་གཞུང་ད་ེལས་བྱྱུང་བའྱི་བཟང་པའོྱི ་བསླབ་བྱ་
རྣམས་ཉྱིན་རེའྱི ་འཚོ་བའྱི ་གོམས་གཤྱི ས་དང་འོ་ཆྱུ ་གཅྱི ག་
འདྲསེ་ཀྱིས་བོད་མྱི འྱི ་བཟང་སོྤད་རྣམས་མ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་
ཐུབ་པའྱི་མྱི ་རབས་གསར་པ་གསོ་སོྐང་བེྱད་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱི ན།

ང		 ཡོངས་གླྱིང་སྔནོ་འགྲོའྱི་སླབོ་གྭྲ།

༡།		 སླབོ་གྭྲའྱི་བྱྱུང་རྱིམ།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ལོ་ནས་	 ༡༩༨༠	 བར་བོད་མྱི ར་འཚོ་གོས་
དཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་རེྐན་གྱིས་བུ་ཕུྲག་མང་པ་ོསླབོ་གྭྲར་མ་བཏང་
བ་དང་སླབོ་གྭྲ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་མཁན་མང་བའྱི་དཀའ་ངལ་
ལ་བརྟནེ་འབྲལེ་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་མ་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཕུྲ་
གུའྱི ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་འགན་འཁུར་བྱ་དགོས་པའྱི ་བཀའ་སློབ་
ཡང་ཡང་ཕེབས་པ་ལྟར།	 གཞོན་སེྐས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱི ང་ཀྱིས་རང་
ནུས་ཅྱི ་ལྕགོས་ཀྱིས་བོད་སྤྱི ་པའྱི ་དོན་དུ་སླབོ་གྭྲ་འཛུགས་རྒྱྱུ འྱི ་
འཆར་གཞྱི ་དང་བསམ་ཚྱུལ་ཁག་དང་པོ་གཞོན་ནུའྱི ་རུ་ཁག་
དང་།	 དེ་ནས་	 ༡༩༨༣།༡༡།༢༣	 ལ་མང་ཚོགས་འདུ་བསྐངོ་
བྱས་ཏ་ེགསལ་བཤད་བྱས་པར།	མང་ཚོགས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་
རྒྱབ་སོྐར་ཆེན་པོ་བྱྱུ ང་བ་བཞྱི ན་ལས་གཞྱི ་དངོས་སུ་འགོ་
འཛུགས་མ་བྱས་གོང་དང་ཐོག་འབྲལེ་ཡོད་ཤེས་ལྷན་དང་བདོ་
ཁྱྱིམ་དབུ་འཛྱི ན་བཅས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པར་མང་ཚོགས་སམ་
ཕ་མའྱི ་ངོས་ནས་སོ་སོའྱི ་ཕུྲ་གུའྱི ་ཤེས་ཡོན་གྱི ་དོན་དུ་འགན་
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འཁུར་གནང་མཁན་དང་པོ་བྱྱུ ང་བ་ཞེས་དགེས་སོྤ་ཆེན་པོའྱི ་
བསྔགས་བརོད་ཐོབ།	ད་ེནས་ཤེས་ལྷན་གཙོས་འབྲལེ་ཡོད་ཁག་
གྱི ་བཀའ་སློབ་ལམ་སོན་བཞྱི ན་འཆར་གཞྱི ་དང་པོ་སྒ ོ་རྒྱག་
དགོས་བྱྱུང་།	 དེ་ནས་སླར་ཡང་བྱྱིས་པ་ཆྱུང་བ་བདག་ཉར་བྱ་
རྒྱྱུ འྱི ་ལས་གཞྱི ་གསར་པ་འདྱི་	 ༡༩༨༤།༦།༡	 ཉྱིན་ཤེས་རྱི ག་
དུྲང་ཆེ་དང་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་ཤེས་ཡོན་གཙོ་འཛྱི ན་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་ཟོླས་གར་ལམ་དུ་སྒ ེར་གྱི ་ཁང་པ་ཞྱིག་གྱི ་ནང་
དབུ་འབེྱད་མཛད་སྒ་ོཞུས།	

	 	 ༡༩༨༥	 ལོར་ད་ལྟའྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག་སྤསོ་ཀང་ལོ་གསུམ་
ལྷག་ཙམ་ལ་སློབ་གྭྲའྱི ་ཁང་ཐོག་འགེབས་མ་ཐུབ་པར་ལུས།	
༡༩༨༧།༡༠།༢༧	ཉྱིན་	SOIR- IM	རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་ཁང་
པའྱི ་ཐོག་འགེབས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཞྱིང་	 England’s Save the 

Children’s Fund	 རོགས་ཚོགས་ནས་བྱྱིས་པ་དག་གྱི ་ཉྱིན་
དགུང་ཞལ་ལག་རོགས་རམ་གནང་བས་རྱིམ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་
སུ་ཕྱིན།

༢།		 སླབོ་ཕུྲག་གྱི ་གནས་སངས།

	 སླབོ་གྭྲ་འགོ་ཚྱུགས་པའྱི་སྐབས་མཐུན་རེྐན་ཞན་པའྱི་དབང་གྱིས་
སླབོ་ཕུྲག	༢༥	ནས་	༣༥	ལས་གཏངོ་མཁན་མ་བྱྱུང་།	རྱིམ་
བཞྱིན་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་མཛད་
པ་འཕྲྱིན་ལས་ཀྱི ་ཐུགས་རེ་དང་།	ཡང་སྒསོ་ྋསྐབས་རེ་ཡོངས་
གླྱིང་རྱི ན་པོ་ཆེས་དམྱི གས་བསལ་ཐུགས་སྨོན་སྐབས་འཇུག་
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བཀའ་དྲྱིན་བསྩལ་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་རོགས་ཚོགས་རྣམས་
ཀྱིས་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་།	 སྤྱི ་ཚོགས་ལ་བསམ་ཞྱིབ་
ཡོད་པའྱི ་སྒརེ་དང་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་བུན་གཡར་གནང་བ་
བཅས་ལ་བརྟནེ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་དེང་སྐབས་ཉྱིན་སླབོ་སྔནོ་
འགྲོ་དང་བུ་བཅོལ་ཁང་བཅས་སུ་སླ ོབ་ཕུྲག་ཁོྱན་བསྡོམས་	
༢༦༥	 ལྷག་ཙམ་ཡོད་ཅྱིང་།	 དའེྱི ་ནང་ཡུལ་མྱི འྱི་བུ་ཕུྲག་བརྒྱ་
ཆ་	༥	ཙམ་ཡོད།	

ཅ		 གངས་སྐྱིད་སམ་བྷ་ོཊ་ཉྱིན་སླབོ།

	 ཉྱིན་སླབོ་འདྱི་ནྱི་	༡༩༧༥	ལོར་རྡ་སངེ་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྭྲའྱི་དབུ་
འཛྱི ན་མཆོག་ནས་དམྱི གས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་འདྱི་
ག་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་གྱི ་སྱི ་ཞུ་བ་རྣམ་པའྱི་བུ་ཕུྲག་གྱི ་ཆེད་
སྔནོ་འགྲོ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཏ་ེབཙྱུགས་པ་དང་།	
སྐབས་དེར་འཛྱི ན་ཁང་གཅྱིག་གསར་བཟོ་བྱས་ཤྱི ང་།	 སླབོ་
ཕུྲག་གྲངས་	༢༥	ཙམ་དང་དགེ་ལས	༢	ཡོད་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༨	 ལོ་ནས་རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་འོག་
དམའ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུ ར་ཏེ་ལོ་ངོ་སུམ་ཅྱུ ་འཁོར་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	༤༠	དང་།	དགེ་ལས་	༣	ཡོད་
འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་སྔར་གྱི ་འཛྱི ན་ཁང་རྙྱིང་པ་གསུམ་
གྱི ་ཤུལ་དུ་ཚོགས་ཁང་གཅྱིག་དང་འཛྱི ན་ཁང་གཉྱིས་དེ་བཞྱིན་
ད་ོཁང་བཅས་གསར་བསུྐན་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ལོ་ནས་
བཟུང་སམ་བྷོ་ཊ་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྭྲ་ཡོངས་ཀྱི ་འཛྱི ན་རྱི མ་
གསུམ་པ་བར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱྱུས་གསར་པ་གཏན་འབེབས་
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གནང་བའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་རྱིམ་པས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱྱུས་
གསར་པའྱི ་དཔེ་སནོ་ལམ་སོལ་དུ་བསྒྱུ ར་ཡོད་ནའང་།	 འདྱི་
སླབོ་ཏུ་དགེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་
དུྲང་ཆེ་མཆོག་དང་།	 སམ་བྷ་ོཊ་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛྱི ན་མཆོག་
ལ་སམ་བྷ་ོཊ་ཉྱིན་སླབོ་ཏུ་གནས་སྐབས་རྱིང་དབྱྱིན་ཇྱི ་སྐད་ཡྱི ག་
སླབོ་ཁྱིད་གནང་རྒྱྱུ ར་དམྱི གས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་
ཕོགས་སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལོ་གཅྱིག་རྱི ང་སྔནོ་འགྲོ་
གཉྱིས་པ་ནས་འཛྱི ན་རྱི མ་གཉྱིས་པ་བར་དབྱྱིན་ཇྱི ་སླ ོབ་ཁྱིད་
ཞུས་ཡོད།	 འདྱི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོའྱི ་སླབོ་དུས་གསར་པ་ནས་
དབྱྱིན་ཇྱི ་སླབོ་ཁྱིད་བྱ་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇོག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱྱུས་ལམ་སོལ་གཙང་མ་ལག་བསར་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་།	སླབོ་
མ་རྣམས་བདོ་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག་དང་།	ཡྱི ག་གཟུགས།	སྤྱིར་བཏང་
ཤེས་བྱ་སོགས་ཀྱི ་ཤེས་ཚད་གོང་འཕལེ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག	

ཆ		 མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྭྲ།

	 བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱི ་རྱི མ་གྱི ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱྱུས་ཀྱི ་ལམ་སོན་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་།	 བཀའ་ཤག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་བོད་
གཞུང་ཤེས་རྱིག་སམ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་སྤྱི ་ཁྱབ་ལས་ཁང་གྱིས་རྩྱིས་བཞེས་
གནང་ས།ེ	ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱྱུས་ཀྱི ་དགོངས་དནོ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་
ཞྱིག་ཡོང་ཆེད་བཀའ་བླནོ་ཁྱི ་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༥།༡༠།༡༠	 ཉྱིན་དབུ་འབེྱད་གནང་བ་ཡྱི ན་
འདུག	 སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་སྐབས་གཏན་སྡདོ་
སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	༨༤	དང་ཉྱིན་མོའྱི་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	༢༢	བཅས་ཁོྱན་



291རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས།

བསྡམོས་སླབོ་གྲངས་	༡༡༦	འཛུལ་ཞུགས་གནང་ས་ེཤེས་ཡོན་དང་བད་ེ
དནོ་ལྟ་རྟགོ་པ་དགེ་རྒན་	༡༠	དང་།	འཛྱི ན་སོྐང་ལས་བེྱད།	སྨན་ཞབས་
པ།	མ་ཚབ།	མ་བྱན།	གཉརེ་པ་བཅས་ལྷག་བསམ་དག་པའྱི་མྱི ་སྣ་	༢༤	
བསྐ་ོབཞག་བགྱིས་པ་ལྟར་དེ་དག་སོ་སོའྱི ་ནསུ་པ་ལ་དཔགས་པའྱི་ལས་
གནས་ལ་ཧུར་ཐག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།

ཇ		 བདོ་གཞུང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་།

	 ངོ་བོ།	དངེ་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་ཁང་།

	 དམིགས་ཡུལ་དང་བསྒྲུབ་བ།	 གསོ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྟ་གུྲབ་ལྟར་མྱི ་
རྱི གས་དང་།	 རྱིགས་རུས།	 ལུང་ཚན།	 ཆོས་ལུགས་ཕོ་མོ་སོགས་
དབེྱར་མེད་གཅྱིག་གྱུར་ཐོག་ནས་ནད་རྱི གས་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་
བཅོས་ལྟ་སོྐང་བྱ་རྒྱྱུ །	

	 བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས།	 བོད་གཞུང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་
ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་འཁོལ་འོག་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༤	ཉྱིན་རྱི ་ཤྱི ང་སྐུ་ངོ་ཞྱིང་གཤེགས་ཚེ་དབང་
རྱི ག་འཛྱི ན་དམ་པ་དེས་གསར་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་།	 ༼སྐབས་དེར་
ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་དང་སྨན་གསོག་འཇོག་དང་སྨན་
སོྤད་ཁང་གཅྱིག་ལྕགོས་གཅྱིག་བཅས་ཁང་མྱི ག་གཉྱིས།༽	འགན་འཛྱི ན་
དང་།	 སྨན་ཞབས་གཅྱིག	 སྨན་སོྤད་པ་གཅྱིག	 ཞོར་ལས་རྒྱ་གར་སྨན་
པ་གཅྱིག	གཞན་ཡང་ལས་རོགས་གཅྱིག་བཅས་ལས་བེྱད་མྱི ་གྲངས་	༥	
ལས་མེད།		

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ཉྱིན་སྨན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་
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དང་སྣདོ་བཅྱུད་ཡོངས་རོགས་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་ལ་རྩྱིས་འབུལ་
ཞུས་རེས་སྨན་ཁང་གྱི ་མྱི ང་བོད་གཞུང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ཞེས་མྱི ང་
བསྒྱུ ར་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་འགན་འཛྱི ན་ལས་བེྱད་ཁག་ཅྱིག་
གཞུང་ནས་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་ཡོད།	 སྐབས་དརེ་གོང་གསལ་ནད་པ་
བརྟག་དཔྱད་	Outpatient Department	ཁང་ལས་གཞན་སྡ་ེཚན་གང་
ཡང་མེད།	 དེ་རེས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི ་ཁྱིམས་གཞྱིའྱི ་འོག་
དབེ་སེྐལ་ཞུས་ཏ་ེའཛྱི ན་སོྐང་སངས་འཛྱི ན་ཡང་ཁྱིམས་དནོ་ལྟར་འགན་
འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	

	 འཕླེལ་རིམ་ལོ་རྒྱུས།	 སྤྱི ་ཚོགས་ནང་ནད་རྱི གས་སྣ་ཚོགས་འཕེལ་
བཞྱིན་པ་མེད་པར་བཟོ་བའྱི ་དགོས་མཁོ་དང་བསུན་ཏེ་སྨན་ཁང་ཚད་
ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་སུ་ཕྱི ་ནང་སྣོད་བཅྱུད་རྒྱ་བསེྐད་རྱི མ་བཞྱི ན་དུ་
ཞུས་ཤྱི ང་།	 ལྷག་པར་	༡༩༨༦	ལོར་མེག་ལོར་དུ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་
དང་ལས་ཤག་ཐོག་ཡོང་འབབ་འདུ་འགོད་སླད་གླ་གཏངོ་ཁང་མྱི ག་ཁག་
ཅྱི ག་བཅས་ཁང་པ་ཐོག་རེྩག་གསུམ་ཅན་ཞྱི ག་གསར་རྒྱག་དང་།	
༡༩༨༩	 ལོར་གངས་སྐྱིད་དུ་སྨན་ཁང་འདབས་སྦར་དུ་ལས་ཤག་དང་།	
ཡོང་འབབ་འདུ་འགོད་སླད་གླ་གཏངོ་ཁང་མྱི ག་ཁག་ཅྱིག་བཅས་ཁང་པ་
ཐོག་རེྩགས་གསུམ་ཅན་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་ཞུས།	 རྡ་ས་འདྱི་ཉྱིད་ྋརྒྱལ་
བའྱི་བཞུགས་སྒར་དང་བཙན་བོྱལ་བདོ་གཞུང་གྱི ་བསྱི་གནས་ཡྱི ན་པར་
བརྟནེ་ཁུལ་སྡདོ་བོད་མྱི འྱི ་གྲངས་འབོར་སྔར་བས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་
བཞྱིན་པ་དང་།	བདོ་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་
བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི་སྤྱི ་ཚོགས་ནས་འཕྲདོ་བསནེ་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་
དུས་མཐུན་འཕྲོད་བསནེ་ལྟ་རྟགོ་ལས་དོན་ཐོག་སོྦང་བརྡར་སོྤད་ཡུལ་
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བསྱི་གནས་ཤྱི ག་དཔེ་སནོ་བྱ་དགོས་སོགས་དང་།	 གཞན་ཡང་འཕྲོད་
བསནེ་ལས་གཞྱི ་ཡར་སྤལེ་གཏངོ་དགོས་བཅས་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་ད་དངུ་སྨན་
ཁང་རྒྱ་བསེྐད་མ་བྱས་ཐབས་མེད་གྱུར་པ་བཞྱིན་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་
རོགས་དངུལ་འབདོ་བསྐུལ་ཐབས་ཤེས་ཞུས་པ་ལྟར།	 ཨྱི ་ཊྱི ་ལྱི ་གཞུང་
ནས་	 AISPO	 ཨསེ་པ་ོཚོགས་པའྱི་བརྒྱྱུ ད་རོགས་རམ་ཐོབ་སོན་བྱྱུང་
བ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩	དང་	༢༠༠༠	 ལོར་དངེ་རབས་དང་མཐུན་
པའྱི་གཞྱི ་རྱིམ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི ་དགོས་མཁོའྱི་མཐུན་རེྐན་ཚང་བའྱི་སྨན་
ཁང་ཐོག་བརེྩགས་བཞྱི ་ཅན་རྒྱ་བསེྐད་གསར་བསུྐན་དང་འབྲལེ་	༢༠༠༡	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༣	ཉྱིན་སྨན་ཁང་གསར་སྤསོ་བྱས་ཏེ།	ད་ཆ་ཚན་རྱིག་
དང་མཐུན་པའྱི་ནད་རྱིགས་འདྲ་མྱི ན་གྱི ་བརྟག་དཔྱད་སྣ་ེའཛོམས་བྱ་རྒྱྱུ ་
ཡོད་པ།	 སྨན་སོྤད་དང་སྨན་མཛོད་ཁང་ཚད་ལྡན།	 ནད་གསོ་ཁང་གྱི ་
མཐུན་རེྐན་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ།	 སྨན་གཏུགས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་སོགས་
སྔར་ལས་མཐུན་རེྐན་འཛོམས་པ་གསར་བསུྐན་ཐུབ་ཡོད།	

	 སྨན་ཁང་འཛིན་སྐོང་།		 སྨན་ཁང་འདྱི་ནྱི ་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཁྱིམས་མཐུན་དབེ་སེྐལ་ཡོད་
པའྱི་ཟུར་སོྐང་སྡ་ེཚན་གྲས་ཤྱི ག་ཡྱི ན།	 སྨན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་འགན་
འཁུར་དེབ་སེྐལ་ཚོགས་པའྱི་རྩ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་གནང་དགོས་པ་ལྟར།	 འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
འདེམས་བསྐ་ོགནང་བའྱི་སྨན་ཁང་འགན་འཛྱི ན་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་བྱ་སྒ་ོ
མཐའ་དག་རྒྱྱུ ན་དུ་འགན་འཁུར་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

	 སྨན་ཁང་གི་འདུ་འགོད་ཡོང་འབབ།	སྨན་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཟུར་སོྐང་
སྡེ་ཚན་ཞྱི ག་ཡྱི ན་སབས་འཛྱི ན་སོྐང་གྱིས་མཚོན་འཛུགས་སུྐན་ཡར་
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རྒྱས་སོགས་ཀྱི ་ཆེད་དགོས་དངུལ་ཡོངས་རོགས་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱ་
དགོས་པ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་ཉ་ེའདབས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་དུ་ཡོད་
པའྱི་གཞྱིས་སྒར་ཁག	༡༩	ལའང་ཞོར་ད་ུལྟ་སོྐང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	སྨན་
ཁང་གྱི ་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་འདུ་འགོད་ཡོང་འབབ་ཐད།	 གླ་གཡར་ཁང་
ཁུངས་ཁག་ཅྱི ག་གྱི ་ཁང་གླ་ཙམ་ལས་མེད་པར་བརྟེན་ཡོང་འབབ་
ཤུགས་ཆེ་བ་ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་དང་དགེ་སེམས་ཅན་གྱི ་སྦྱིན་བདག་
ཁག་གྱི ་རོགས་རམ་རྒྱབ་སོྐར་ལ་བརྟེན་བསྡད་ཡོད་རུང་།	 ད་ལྟའྱི ་
འཆར་སྨན་ཁང་ལ་དགོས་དངུལ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་མ་ཟད།	མ་འོངས་
པར་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཟོ་མ་མངོན།

	 	 སྨན་བཅོས་འགན་འཁུར།	

༡།		 སྨན་ཁང་ནས་སྨན་བཅོས་དང་བརྟག་དཔྱད་སོགས་མཐུན་རེྐན་
ཇྱི ་ཡོད་སྨན་གཏུག་བེྱད་མྱི ་སུ་ཡྱི ན་རུང་རྱི གས་རུས་དང་།	
ཆོས་ལུགས།	ཕ་ོམོ།	དཔལ་འབོྱར་གནས་སངས།	ལུང་ཚན་
སོགས་དབེྱ་བ་མེད་པར་ཚང་མར་གཅྱི ག་མཚྱུ ངས་འབུལ་
ཐབས་ཞུ་རྒྱྱུ །	 ལྷག་པར་སྨན་བཅོས་རྱི ན་འབབ་རང་ངོས་ནས་
སོྤད་མྱི ་ཐུབ་པའྱི ་དངོས་འབྲེལ་ཉམ་ཐག་རྱི གས་ལ་དམྱི གས་
བསལ་ལྟ་རྟགོ་གང་འོས་བྱ་རྒྱྱུ །	

༢།		 རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་ཀྲྱི་སྦྱི་ནད་གཞྱི ་སྨན་བཅོས་དྲག་སེྐད་
མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ་དམྱི གས་བསལ་སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱྱུ །

༣།		 བུད་མེད་སུྦྲམ་མ་དང་ཕུྲ་གུ་ལོ་	 ༥	 མན་ལ་ནད་གཞྱི ་སྔནོ་
འགོག་གྱི ་དམྱི གས་བསལ་སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱྱུ །
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༤།		 གཞན་ཡང་དགོས་དབང་གྱི ས་དམྱི གས་བསལ་གནང་འོས་
རྱིགས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་སངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་སྨན་
བཅོས་ལྟ་རྟགོ་བྱ་རྒྱྱུ །

	 སླེ་ཚན་ཇི་ཡོད།

༡།		 ཕྱི ་གཏུགས་སྨན་ཁང་།		Out	patient
༢།		 སྤྱིར་བཏང་ནད་གསོ་ཁང་།		In-patient
༣།		 ཀྲྱི་སྦྱི་བརྟག་དཔྱད་དང་ནད་གསོ་ཁང་།	TB	clinic	&	Wards
༤།		 སོའྱི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་།		Dental
༥།		 མྱི ག་དབང་བརྟག་དཔྱད་ཁང་།		Eye	clinic
༦།		 ཕ་ོནད་འཕུྲལ་འཁོར་བརྟག་དཔྱད།	(Endoscopy)	
༧།		 ཁག་ལུད་དང་བཙོག་གཅྱིན།	 སྙྱིང་།	 གླགོ་དཔར།	 (Labora-

tory, Xray & ECG)	
༨།		 དམྱིཊ་བསལ་གླགོ་པར་	(Ultrasound)	བརྟག་དཔྱད་ཁང་།	
༩།		 སྤྱི ་ཚོགས་འཕྲདོ་བསནེ་སླབོ་གསོའྱི ་སྡ་ེཚན།	 (Health Media 

and Education)	
༡༠།		 མེགྷན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་ཡོད།	 (Delek Clinic, Mc-

leod)

	 	 མཐུན་རྐླེན་སྦོར་སྤོད།

	 ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་སྨན་སོྤད་ཁང་།	སྨན་ཁང་ནས་སྨན་བཅོས་
བལྟ་རྟགོས་རྒྱྱུ ན་བསྱིང་དགོས་བའྱི ་་ནད་པའྱི ་ཆེད་ཉལ་ཁྱི ་གྲངས་	 ༢༦	
ཡོད་པའྱི་སྤྱིར་བཏང་ནད་གསོ་ཁང་ཁང་མྱི ག་	༥	ཅན་དང་སྒརེ་དམྱི གས་
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ནད་གསོ་ཁང་	༢	གཤགས་བཅོས་དང་ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་ཁང་།	ཕུྲ་གུ་
སེྐས་བཅོས་ཁང་།	ལོ་	༥	མན་གྱི ་བྱྱིས་པའྱི་འཕྲདོ་བསནེ།	ཉལ་ཁྱི་གྲངས་	
༢༣	ཡོད་པའྱི་ཀྲྱི་སྦྱི་ནད་གསོ་ཁང་ཁང་མྱི ག	༥	ཅན་བཅས་དང་།

	 	 ནད་གཞི་བརག་དཔྱད་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་འདྲ་མིན།		

༡།			X-ray	machine	༢									
༢།			Ultrasound	machine	༡				
༣།			Videoendosc	ope	༢	
༤།			Microsco	pe	༢																			
༥།			Suction	machine	༢										
༦།			Nebulizer	༡			
༧།			ECG	༡																														
༨།				Sterlizer	༣			 											
༩།			Incubator	༡
༡༠།			Oxygen	concentrator	༣							
༡༡།			Elisa	༡		
༡༢།			RA	50	Chemical	Analyzer	༡	
༡༣།			Automated	Hematology	Analyzer
༡༤།			Automatic	X-ray	film	processor
༡༥།			Phototherapy	machine	 	
༡༦།			Anaesthesia	machine		
ནད་པ་འོར་འདྲནེ་ཆེད་སྣུམ་འཁོར་ཆྱུང་བ་	 ༢	 དང་སྤྱིར་བཏང་སྣུམ་
འཁོར་	༡	བཅས	གསུམ་ཡོད།
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	 	 སྨན་བཅོས་ལས་གཞན་པའི་སྤི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ།

༡།		 ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་གཞྱིས་སྒར་ཁག་ནང་ལོ་ལྟར་སྨན་བཅོས་
བསྐརོ་བསོྐད་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་།	སྐབས་དརེ་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་
དང་།	འཕྲདོ་ལས་པ་སོ་སོར་སྐབས་བབས་ལམ་སནོ་བྱ་རྒྱྱུ །	

༢།		 རང་རེའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་དགོས་མཁོ་དང་བསུན་ཏེ་འཕྲོད་ལས་
པར་	Basic	CHW	Training	&	Refresher	Course	སོྦང་
བརྡར་སོྤད་རྒྱྱུ །	ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༡	ནས་འགོ་བཙྱུགས་ཏེ་ད་བར་
སོྦང་བརྡར་ཐེངས་	 ༢༦	 གོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་མྱི ་གྲངས་	 ༢༥༦	
ལ་འཕྲདོ་ལས་སོྦང་བརྡར་སྤད་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་ཕན་ལས་
འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི ་འཕྲོད་ལས་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་དང་།	
ཉམས་མོང་གོང་མཐོར་གཏངོ་ཐབས་སུ་ཟབ་སོྦང་ཐེངས་	༡༥	
སྤད་ཡོད།	

༣།		 འཕྲདོ་བསནེ་སླབོ་གསོའྱི་སྡ་ེཚན་འོག་རྡ་སངེ་བྱམས་པ་གླྱིང་རྒས་
གསོ་ཁང་གྱིས་གཙོས་རྡ་སའྱི་ཉ་ེའཁོར་ས་ཁུལ་སྡ་ེཚན་ཁག་སོ་
སོར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁག་ཤེད་དང་།	 གཅྱིན་སྙྱིའྱི ་ན་ཚ།	
མཆྱི ན་པའྱི་གཉན་ཚད།	རེག་དུག་གྱི ་ནད་	HIV/AIDS	སོཊ་
ནད་རྱི གས་འདྲ་མྱི ན་སྐརོ་ལ་སྔནོ་འགོག་སླབོ་གསོ་དང་།	 གོ་
རྟགོས་སྤལེ་སླད་ཡྱི ག་ཆ་འདྲ་མྱི ན་བཟོ་བསུྐན་འགྲེམས་སྤལེ་བྱ་
རྒྱྱུ ་བཅས་ཡོད།

	 	 ལས་བླེད་གནས་སྟངས།

	 ད་ཡོད་སྨན་ཁང་འགན་འཛྱི ན་གཅྱིག་དང་ཡྱི ག་ཚང་ལས་བེྱད་བཞྱི །	སྤྱི ་
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ཁྱབ་སྨན་པ་གཅྱིག་གྱི ་འོག་སྨན་པ་གྲངས་དུྲག	འཕྲདོ་བསནེ་སླབོ་སནོ་པ་
གཅྱིག	སྨན་ཞབས་གྲངས་བཅྱུ ་གཉྱིས།	སྨན་སོྤད་གཅྱིག	དངུལ་འཛྱི ན་
བཟོ་མྱི ་གཅྱིག	ཕྱི ་བཅོས་གསོ་ཐབས་མཁན་	Physiotherapist	གཅྱིག	
མྱིག་བརྟག་དཔྱད་མཁན་གཅྱིག	རས་སོྦར་བརྟག་དཔྱད་མཁན་གསུམ།	
སོའྱི་ལས་བེྱད་གཉྱིས།	ཊྱི ་བྱིའྱི ་འཕྲདོ་ལས་གཅྱིག	མ་བྱན་གསུམ།	ཁ་
ལོ་བ་གཉྱིས།	 ཡྱི ག་སེྐལ་གཅྱིག	 གད་པ་གསུམ།	 མཚན་སུང་གཅྱིག་
བཅས་ཁོྱན་མྱི ་གྲངས་	༤༢	ནས་གོང་གསལ་ལས་དནོ་རྣམས་སྨན་ཁང་
གྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ཞབས་འདེགས་
སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།

ཉ		 བདོ་གཞུང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས།

༡།		 ལྷ་ས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༡༦	 ལོར་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ ་གསུམ་པ་ཆེན་
པའོྱི ་སྐུའྱི ་བླ་སྨན་དང་།	 སྤྱི ་ཁྱབ་མཁན་པ་ོགཅྱིག་ལྕགོས་མཛད་
མཁན་མྱི ་རེ་བཀྲས་ཁང་དངོས་གཞྱི ་བྱམས་པ་ཐུབ་དབང་
མཆོག་གྱིས་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ ་གསུམ་པ་མཆོག་ལ་སྨན་
རྩྱིས་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བསྐངས་རྒྱྱུ ་དང་།	 དེའྱི ་འགོ་
འཛྱི ན་ཡང་ཁོང་གྱི ་དངོས་སླབོ་མཁེྱན་རབ་ནོར་བུ་མཆོག་ལ་
འོས་བབ་ཆེ་ཚྱུལ་བཅས་སྙན་ཞུ་གནང་བར།	 ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་
ཕྲངེ་བཅྱུ ་གསུམ་པ་ཆེན་པསོ་ལྷ་སར་གཞྱི ་རྒྱ་ཆྱུང་ཙམ་གྱི ་སྨན་
རྩྱིས་ཁང་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཆོག་པའྱི ་ཆོག་མཆན་
གནང་བ་དང་།	མཁེྱན་རབ་ནརོ་བུ་མཆོག་ལ་གཞུང་ཞབས་རེྩ་
སྐརོ་ལས་ཚན་པའྱི་གོ་གནས་ཐོག་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་།	ལྕགས་
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པོ་རྱི ་རྱི ག་བེྱད་གྭྲ་ཚང་གཉྱིས་ཀའྱི ་དབུ་འཛྱི ན་གཅྱིག་ལྕགོས་
གནང་དགོས་པའྱི ་ཕག་རྟགས་ཕེབས་རེས་བཙྱུགས་པ་དང་།	
སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་དོ་དམ་བོད་གཞུང་རེྩ་ཡྱི ག་ཚང་
ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི ་ཡོད།

༢།		 བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་སྨན་སྦྱིན་ཁང་།	

	 སྤྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ལོར་ྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཧྱི ་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་ཌལ་ཧའོ་སྱི ར་བོད་མྱི ་སྐབས་
བཅོལ་བའྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཆེད་ཕབེས་
སྐབས།	 ཁུལ་དེར་གནས་སྡདོ་གདན་ས་ཁག་གྱིས་གཙོས་བོད་
མྱི ་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་དང་མཇལ་ཁ་གནང་
སྐབས།	 དེ་སྔནོ་ལྷ་ས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ནས་ཐོན་པའྱི་གོང་དཀར་
བཤད་སུྒབ་གླྱིང་གྱི ་སྨན་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་དེ་གའྱི ་གཞྱི ས་
ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་གཟྱིགས་རྟགོས་བྱྱུང་རེས།	 ཆོས་དོན་ལས་
ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་རྡ་སར་བཀའ་འགུགས་ཀྱིས་སྨན་དགེར་བསྐོ་
བཞག་གནང་བ་དང་།	དགེ་ཕུྲག་ཏུ་རྣམ་རྒྱལ་གྭྲ་ཚང་གྱི ་གསུང་
ཞབས་བྱམས་པ་བསོད་ནམས	༼རྒན་ལྷ་དབང༽	དང་།	བཀྲ་
ཤྱིས་རྒྱལ་མཚན་གཉྱིས་ཆེད་འཛུགས་གནང་ནས།	དངེ་སྐབས་
རྡ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི ་བཟོ་གྭྲ་ཆགས་ཡུལ་ཀྱི ་ཤོ་ནཱ་བ་སུ་ཞེས་པའྱི་
ས་གནས་དེར།	 དེ་སྔནོ་དབྱྱིན་ཇྱིས་རྒྱ་གར་ལ་དབང་བསྒྱུ ར་
སྐབས་བཟོས་པའྱི་ཤྱི ང་ཁང་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་།	 སྨན་
རྒྱྱུ འྱི ་མ་རྩ་སྐུ་སྒ ེར་ནས་གསོལ་སྩལ་གྱིས་རྒྱྱུ ན་བཀོལ་སྨན་སྣ་
གྲངས་འགའ་ཤས་སྡབེ་སོྦར་བྱས་ཏ།ེ	རྡ་ོགཞོང་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་གྱི ་
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ནང་རྡུང་སྣུར་བྱས་ནས་ནད་པ་ལ་སྨན་སྦྱིན་གནང་འགོ་ཚྱུགས།	
ལྕགས་གླང་སྤྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༡	 ལོར་དགེ་སླབོ་གསུམ་ཅོབ་རྭ་ཧའོ་
སྱི ་ཞེས་དེ་སྔ ོན་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི ་སྐབས་བཟོས་པའྱི ་ཤྱི ང་ཁང་ཁང་
མྱི ག་འགའ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་སོན་བྱྱུང་བ་དེའྱི ་ནང་
སྤསོ།	ཆགས་ཡུལ་ད་ེནྱི་མེཀ་ལོ་གྷན་ཇྱིའྱི་ཤར་ཕོགས་སུ་ཀེ་ལོ་
མྱི ་ཊར་གཅྱིག་ཙམ་གྱི ་སར་ཡོད་ལ།	ས་ཁད་མཐོ་ཞྱིང་མཐོང་
རྒྱ་ཡངས་པ་དང་ཁུ་སྱིམ་པ།	 ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཤྱི ང་ནགས་ཀྱིས་
བསྐརོ་ཞྱིང་མཁའ་རུླང་གཙང་ལ་མཛེས་སྡུག་ཡྱི ད་དུ་འོང་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་།	 རང་གཞུང་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་གྱི ་སྐུ་
ཚབ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དབུ་འབེྱད་དང་སྦྲགས།	སྨན་སྦྱིན་སླབོ་
ཁང་དངོས་སུ་གསར་འཛུགས་གནང་ས།ེ	 སྨན་པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་
ལྡན་མཆོག་ལ་ནད་པར་སྨན་སྦྱིན་དང་།	 སྨན་སྦྱིན་ཁང་གྱི ་
འཛྱི ན་སོྐང་།	སྨན་སླབོ་དག་ལ་དཔ་ེཁྱིད་སོགས་ཀྱི ་བྱ་བ་རྣམས་
གཅྱིག་ལྕགོས་སུ་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་ཐུགས་འགན་བསྐ་ོབཞག་མཛད།	
སྐབས་དེར་སྨན་སྦྱིན་ཁང་གྱི ་འགན་འཁུར་གཙོ་བོ་རང་གཞུང་
ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ནས་བཞེས་ཀྱི ་ཡོད།	 ཆྱུ ་སག་སྤྱི ་ལོ་	
༡༩༦༢	 ལོར་རང་གཞུང་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་གྱི ་བཀའ་འབྲལེ་
བཞྱིན་གནང་སྣང་སྨན་པ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་སྨན་ཁང་ད་ུགདན་
ཞུས་ཀྱིས་སྨན་དགེ་གཞོན་པར་བསྐ་ོབཞག་གནང་བས།	སྨན་པ་
ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་ལགས་ཀྱི ་ཕག་རོགས་སུ་སླབོ་ཕུྲག་དག་ལ་
དཔ་ེའཁྱིད་དང་།	སྨན་སོྦར།	ནད་པར་སྨན་སྦྱིན་སོགས་ཕྱི ་ནང་
གྱི ་ལས་དོན་གང་ཅྱིར་ཕར་བ་གུྲ་འདེགས་ལྟ་བུའྱི ་ཕན་ནུས་
འདནོ་སྤལེ་བྱྱུང་།	 ཆྱུ ་ཡོས་སྤྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༣	 ལོར་རང་གཞུང་
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ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་ནས་ཡང་བསྐར་ཁོ་དགའ་བ་བསམ་འཕེལ་
ནརོ་བུ་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་།	གྲོ་མོ་དངུ་དཀར་དགོན་པའྱི་སྨན་པ་བླ་ོ
བཟང་བཀྲ་ཤྱིས།	ས་སྐ་ཀུ་རུང་དཔལ་རེྩའྱི་སྨན་པ་ཕུན་ཚོགས་
ནརོ་བུ་དགྲ་འདུལ་བཅས་བེྱས་འབོྱར་སྨན་པ་གྲགས་ཅན་ཁག་
ཅྱིག་སྨན་སྦྱིན་ཁང་ལ་གདན་ཞུས་གནང་ས།ེ	ཁོ་དགའ་བ་རྱི ན་
པ་ོཆེ་སླབོ་དགེ་དང་།	གཞན་རྣམས་བརྟག་དཔྱད་སྨན་པ།	སྨན་
གཉརེ་པ།	 བསྐརོ་སོྐད་སྨན་པ་བཅས་སོ་སོར་འགན་དཀྲྱིས་
ཀྱིས་ལས་སྣ་ེཆ་བགོས་གནང་བས།	 རྡ་ས་ཁུལ་གྱི ་བོད་མྱི ས་
གཙོས་ཉམ་ཐག་ནད་པ་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་བྱྱུང་བར་
མ་ཟད།	 སྨན་པ་གང་འཚམས་འདུས་ཤྱི ང་ལས་གཞྱི ་རྒྱ་སེྐད་
ཐུབ་པ་དེས་སྨན་སྦྱིན་ཁང་གཞྱི ་རྐང་ཚྱུགས་པར་རྨང་གདན་
གང་ལེགས་འདྱིང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་།	སྨན་པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་ལྡན་ལཊ་
ཀྱིས་སྨན་སྦྱིན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་དང་སློབ་ཁྱིད་ཀྱི ་ཐུགས་
འགན་གནང་མུར་ལོ་འདྱིར་ྋརྒྱལ་བའྱི་བླ་སྨན་པར་བསྐ་ོབཞག་
གནང་།	 དེ་ནས་བཟུང་སྨན་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་མཆོག་ནས་
ྋརྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁེྱན་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་
དང་ྋརྒྱལ་བའྱི་ཡོངས་འཛྱི ན་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི ་སྐུའྱི་འཕྲདོ་བཞེས་
དང་མཐུན་པའྱི་ལྗགས་སྨྱིན་གསོལ་སྨན་རྣམས་སྐབས་འཕྲལ་སོ་
སོར་སོྦར་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།	 སྨན་སྦྱིན་ཁང་གྱི ་ཐུགས་འགན་
ཡོངས་རོགས་བཞེས་རྒྱྱུ ་སོགས་གཅྱིག་ལྕོགས་གནང་བཞྱི ན་
ཡོད།	སྨན་སྦྱིན་སླབོ་ཁང་བཙྱུགས་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི ་
ཉམས་མོང་དང་གུྲབ་འབྲས་ལེགས་ཐོན་ལ་གཞྱིགས་ཏེ།	རང་
གཞུང་ཆོས་དནོ་ལྷན་ཁང་ནས་ལོ་དའེྱི ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༩	ཉྱིན་	
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༼བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་སྨན་སྦྱིན་སླ ོབ་ཁང་།༽	 ཞེས་མཚན་
གསོལ་གནང་བ་མ་ཟད།	 དགེ་རྒན་དང་སྨན་པ།	 ལས་བེྱད།	
སླབོ་ཕུྲག་བཅས་ཀྱི ་སྤྱི ་མཐུན་འགྲོ་ལུགས་བཅའ་ཡྱི ག་གསར་དུ་
བསྒྱིགས་ནས་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྤན་
འབུལ་གྱིས་ཕག་རྟགས་ཕབེས་རེས།	 བཅའ་ཡྱི ག་རྱི ན་པ་ོཆེའྱི་
དགོངས་དོན་འོག་སྨན་སྦྱིན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་དང་སླབོ་གསོ་
སོགས་སྒ་ོགང་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་།	 མང་གཙོའྱི་ངོ་བོའྱི ་
ཕོགས་སུ་གོམ་སབས་ཇེ་མགོགས་སུ་འགྲོ་འགོ་ཚྱུགས།	

	 	 ཤྱི ང་འབུྲག་སྤྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་མཚོ་སྣ་དགོན་པའྱི་
རེྩའྱི ་སྨན་པ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤྱི ས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་གྱི ་
བཀའ་འབྲེལ་ལྟར།	 སྤན་ཊོ་ནས་རྡ་ས་སྨན་སྦྱིན་སླབོ་ཁང་དུ་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་སྨན་སོྦར་འགན་འཛྱི ན་དུ་བསྐ་ོབཞག་བྱས་པ་
དང་།	 སྐབས་དེར་སྨན་སོྦར་ཁང་དུ་གསོལ་སྨན་སོྦར་བཟོའྱི ་
མཐུན་རེྐན་དང་མྱི ་འགྲོ་སོགས་ཀྱིས་ལྡངེ་མྱི ན་ལ་བརྟནེ།	 སྨན་
པ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤྱིས་དང་།	 སྨན་སླབོ་བྱམས་པ་བསོད་
ནམས་གཉྱིས་ལོ་ལྟར་སནོ་དཔྱྱིད་མཚམས་སུ་འཆར་ཅན་ཌལ་
ཧོར་ཁུལ་དུ་སྨན་སོྦར་གནང་བར་བསོྐད་འགོ་ཚྱུགས་ཤྱི ང་།	
དེར་སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་གྱི ་གྭྲ་རྒྱྱུ ན་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་
ལ་རོགས་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན།	གྭྲ་རྒྱྱུ ན་རྣམས་ཀྱིས་དྭང་བླངས་
ཀྱིས་སྨན་རྣམས་ལག་ཤུགས་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་ཤྱི ང་དང་རྡོ་
གཏུན་སོགས་ནང་བརྡུངས་པ་དང་།	རྱིལ་བུ་བསྒྱིལ་བ།	 སྐམ་
གསེད་སོགས་རོགས་རམ་གནང་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལས་གསོལ་
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སྨན་གྱི ་ཕནོ་འབརོ་དང་།	སྣ་ེགྲངས་མང་ཙམ་བཟོ་འགོ་ཚྱུགས་
པར་གྲགས།	སྐབས་དརེ་ད་དངུ་དབྱར་དསུ་འཆར་ཅན་སྨན་པ་
དང་།	 སྨན་སླབོ་རྣམས་རྡ་སའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི ་རྱི ་ཁུལ་དང་
ཌལ་ཧོར་ཁུལ་སོགས་སུ་སྨན་བཏོག་ལ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།	 དེ་
ལྟར་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་སྨན་སྦྱིན་སླབོ་ཁང་སྐབས་དང་དུས་ལ་
བསུན་པའྱི་ཡར་རྒྱས་ཚགས་འཚྱུད་དང་།	ཕྱི ་ནང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་
ནད་པ་བསནེ་གཏུགས་བྱ་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་
སུ།	རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི ་འཕྲདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་གྱིས་རྟགོས་
ཞྱི བ་ཆེད་སྐུ ་ཚབ་སྨན་པ་བྷག་དྷ ་ཤ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆེད་
མངགས་བཏང་ས།ེ	 ཁོང་ནས་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ་དབུས་འཕྲདོ་
བསེན་ལྷན་ཁང་གྱི ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་བོད་སྨན་ལག་ལེན་
བེྱད་མྱི ་ཆོག་པར་བཤད་པ་དང་།	 བོད་སྨན་འདྱིས་མྱི ་མང་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཇྱི ་འདྲ་ཡོད་མེད་ཚོད་དཔག་ཆེད།	ཕྱི ་ནང་གསང་
གསུམ་གྱི ་ལམ་ནས་ཉམས་སད་དང་།	ཚོད་ལྟ།	དྲྱི་རྩད་སྔ་ཕྱི ་
གནང་བར་བླ་སྨན་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱྱུ ད་གཞུང་
དང་མཐུན་པར་མཁས་མཛངས་ལྡན་པའྱི་སྒ་ོནས་ལན་འདབེས་
འཕྱུ ག་མེད་གནང་བ་དང་།	 ལག་ལེན་ཁོད་ནད་པའྱི ་ཐོག་
ལའང་གདེང་ཁེལ་བའྱི ་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་ཐོན་པས།	
མཐར་བོད་སྨན་འདྱི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཡུན་རྱི ང་ཁུངས་བཙན་ལ་ཚན་
རྱི ག་དང་མཐུན་པའྱི ་རྱི ག་གཞུང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ཤེས་
རྟགོས་དང་།	ཡྱི ད་ཆེས་རྙེད་ད་ེའབྲལེ་ཡོད་ལ་ད་ེདནོ་སྙན་སེང་
ཞུས་པ་བརྒྱྱུ ད་ལག་ལེན་བེྱད་པར་དགག་བྱ་མ་བྱས་པ་མ་ཟད།	
ཉམ་ཐག་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་རྒྱ་གར་གཞུང་འཕྲོད་བསནེ་
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ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ནད་པ་བཅྱུའྱི ་ཉལ་ཁྱི ་དང་།	 ཉལ་ཆས།	
གཤགས་བཅོས་ཡོ་བྱད།	 ལས་ལྔའྱི ་ཆ་བྱད་སོགས་དང་།	
གཞན་ཡང་ནད་གཡོག་གཅྱིག	 མ་བྱན་གཅྱིག་གྱི ་གྲོན་དངུལ་
བཅས་ཀང་གནང་བ་རེད།	མེ་རྟ་སྤྱི ་ལོ་	༡༩༦༦	ལོར་ྋསྐུའྱི ་
བླ་སྨན་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་ལགས་ནས་ྋབླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་དང་།	
འཛྱི ན་སོྐང་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ལྕགོས་མྱི ན་གྱི ་རེྐན་གྱིས་འགན་
འཛྱི ན་ལས་འཁུར་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་རེས།	ཆོས་དནོ་ལྷན་
ཁང་ནས་སྨན་སྦྱིན་སླབོ་ཁང་དུ་ཡྱི ག་ཚང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་
འགོ་འཛྱི ན་དུ་དགེ་ལུགས་སྤྱི ་འཐུས་བླ་ོབཟང་མཁེྱན་རབ་དང་།	
རྩྱིས་དུྲང་ཁོ་ཞབས་ཕུན་ཚོགས་ནརོ་བུ་བསྐ་ོབཞག་གནང་།	ད་ེ
རེས་འགན་འཛྱི ན་ལས་ཚབ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་གྱི ་དུྲང་གཞོན་
ཐུབ་བསན་ཟླ་བ་ལགས་བསྐ་ོགཏོང་གནང་ས་ེལས་འཁུར་ཞུས་
རྱིང་།	རྡ་སའྱི་སྨན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་མ་ཁང་ཆེན་པ་ོས་ཁོྱན་མཱ་ལ་
བཅྱུ ་བདུན་ཡོད་པ་སུྤས་གཟྱིགས་ཀྱིས་ཤྱི ང་ཁང་ཐོག་བརེྩགས་
གསུམ་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་དང་།	 འཕུྲལ་འཁོར་སོགས་གསར་
འཛུགས་ཐུབ་པ་དསེ་སྨན་སྦྱིན་ཁང་གྱི ་མཐུན་རེྐན་དང་།	ལས་
ཆོད།	སྨན་ལས་རྣམས་ཀྱི ་ལས་ཁང་གྱི ་དཀའ་ངལ་སོགས་སེལ་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་།	

༣།		 རྩྱིས་རྱིག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།

	 ལྕགས་བྱྱི ་ལོར་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གྱི ་བཀའ་འབྲལེ་བཞྱིན།	 རང་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་
དཀར་ནག་དབྱངས་གསུམ་རྩྱིས་ཀྱི ་རྱི ག་པ་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་
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འཛྱི ན་དང་།	ཉམས་པ་སླར་གསོའྱི་ཆེད་ཀ་སུྦག་ཁུལ་དུ་གནས་
སྡདོ་བེྱད་བཞྱིན་པ་མད་ོསྨད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤྱིས་འཁྱྱིལ་གྱི ་མཛོད་
ཟུར་དུས་འཁོར་བ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་རྡ་སར་ཆེད་
འགུགས་གནང་ས།ེ	 གྷྱི ་ལེན་མོར་ཞེས་བོད་ཁྱྱིམ་དུ་འགྲོ་སའྱི ་
ལམ་ཟུར་གྱི ་ཤྱི ང་ནགས་ནང་དེ་སྔ ོན་དབྱྱིན་ཇྱིས་རྒྱ་གར་ལ་
དབང་བསྒྱུ ར་སྐབས་བརྒྱབ་པའྱི་ཁང་པ་དམར་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
དེར་རྩྱིས་ཁང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་དུས་འཁོར་བ་བློ་གྲོས་རྒྱ་
མཚོ་མཆོག་དགེ་རྒན་ཆེན་མོར་བསྐ་ོབཞག་དང་།	བྲག་གཡབ་
ཆེ་ཚང་བླ་ོལྡན་ཤེས་རབ་དང་།	 འབྲས་བླ་ོགླྱིང་ཤག་འཁོར་
མཁན་སུྤལ་ཡེ ་ཤེས་དཔལ་ལྡན་གཉྱིས་དགེ་ཕུྲག་དུ ་ ཆེད་
འཛུགས་གནང་ས་ེརྩྱིས་སླབོ་ཁང་གྱི ་རྨང་གཞྱི ་ཐོག་མ་ད་ེའགུྲབ་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་།

	 	 ལྕགས་གླང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ལོར་དུས་འཁོར་བ་བླ་ོགྲོས་
རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུའྱི ་དགུང་ཀེག་ཀེག་
རྩྱིས་བརྩྱི ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི ་རྩྱིས་ཀྱི ་ཞུ་སྒ་ོཁག་དང་།	
དགེ་ཕུྲག་གཉྱིས་ལ་སླབོ་འཁྱིད་གནང་ཞོར་ལ་ལོ་དའེྱི་ལོ་ཐོ་ཐོག་
མར་འདནོ་སྤལེ་གནང་བ་མ་ཟད།	 རབ་བྱྱུང་བཅྱུ ་དུྲག་པའྱི་ཆྱུ ་
སག་ནས་ས་སེྤལ་བར་གྱི ་ལོ་ཐོ་འགྲེམ་སྤལེ་གནང་།	ཆྱུ ་སག་ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༦༢	ལོར་བྲག་གཡབ་ཆེ་ཚང་བླ་ོལྡན་ཤེས་རབ་མཆོག་
ནས་དཀར་ནག་དབྱངས་གསུམ་གྱི ་རྩྱིས་ལ་སྦངས་འབྲས་ཐོན་
པའྱི་རྒྱྱུ ག་འབུལ་དུ་ལོ་དའེྱི ་ལོ་ཐོ་འདནོ་སྤལེ་གནང་།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༣	 ལོར་ཤག་སྐརོ་མཁན་སུྤལ་ཡེ་ཤེས་
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དཔལ་ལྡན་མཆོག་ནས་ལོ་ཐོ་འདནོ་སྤལེ་གནང་།	༡༩༦༧།༥།༡	
ཉྱིན་བྲག་མཐོན་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ཀང་རྩྱིས་ཁང་ད་ུ
འཛུལ་ཞུགས་གནང་བ་བཅས་ཀྱིས་རྩྱིས་རྱི ག་རེས་འཛྱི ན་པ་
རྒྱྱུ ན་ཆད་ལ་ཉ་ེབའྱི་ཉག་ཕྲའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་།

༤།		 འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩྱིས་ཁང་།

	 བོད་གཞུང་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ནས་འཆར་འགོད་ལམ་སནོ་
གནང་བ་ལྟར།	མེ་ལུག་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧།༨།༡༧	ཉྱིན་ཅོབ་ར་ཧའོ་
སྱི འྱི ་སྨན་སྦྱིན་སླབོ་ཁང་སྔནོ་ཡོད་ཐོག་གྷྱི ་ལྱི ང་མོར་ནས་རྩྱིས་
ཁང་ཡང་ཤྱི ང་ཁང་གསར་བ་དེར་གནས་སྤོས་ཀྱིས་ཟླ་སྒྱིལ་
གནང་ས།ེ	ལྷ་ལྡན་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་ཚབ་ཏུ་འཕགས་ཡུལ་བེྱས་
ཀྱི ་རྒྱལ་ས་རྡ་རམ་ས་ལར་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ཞེས་མཚན་
གསོལ་གནང་།	 ས་སེྤལ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༨	 ལོར་མཁས་དབང་
བར་ཞྱི ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་མཆོག་འབྲས་ལྗངོས་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་
སྒང་ཏོག་ཏུ་བཅའ་བཞུགས་གནང་བཞྱིན་པ་རང་གཞུང་ཆོས་
དནོ་ལྷན་ཁང་ནས་མཁེྱན་རྟགོས་བྱྱུང་ས་ེརྡ་སར་སྨན་རྩྱིས་ཁང་
གྱི ་དགེ་རྒན་དུ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕབེས་འབོྱར་བྱྱུང་།	ལོ་དའེྱི་ཟླ་	
༡༡	ཚེས་	༢༡	ཉྱིན་བདོ་ཀྱི ་གསོ་དཔྱད་སྨན་དང་།	གཙྱུག་ལག་
རྩྱིས་ཀྱི ་སླབོ་ཚན་ཕོགས་བསྒྱིགས་སྙན་ཞུ་གསར་བསྒྱིགས་ཀྱིས་
ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	བདོ་གཞུང་རྒྱྱུ ན་
ལས་ཚོགས་འདུར་སྤན་ཞུས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ས།ེ	 སྨན་
རྩྱིས་གཉྱིས་ཀྱི ་སླབོ་ཚན་ལོ་རྱིམ་དང་པ་ོནས་བདནུ་པ་བར་ཡོད་
པ་ཞྱིག་གཏན་འབབེས་གནང་།
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	 	 ཆྱུ ་གླང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༣	 ལོར་སྐུ་སྒརེ་ནས་དངུལ་བུན་
ཞུས་ཏེ་ད་ལྟའྱི ་དབུས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ཆགས་ཡུལ་གངས་སྐྱིད་
ཁུལ་གྱི ་ས་ཆ་རྒྱ་ཁོྱན་ཨེ་ཀར་ལྔ་ཙམ་འདྱི་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་
བ་དང་།	ད་ེསངེ་ཨར་གཞྱི ་འཛུགས་སུྐན་གྱི ་ལས་འཆར་བཀོད་
པར།	 འཇར་མན་རོགས་ཚོགས་མཱེ་སེ་རོར་ནས་རོགས་རམ་
ཞུས་སྩལ་བྱྱུང་བ་དང་།	བདོ་ཁྱྱིམ་གྱིས་རྒན་དངོས་གུྲབ་ལགས་
ཨར་ལས་གཟྱིགས་རྟགོས་པར་ཆེད་གཏངོ་གྱིས་ད་ཡོད་དབུས་
སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་ཡྱི ག་ཚང་ཆེན་མོ་གསར་རྒྱག་གྱི ་ལས་གཞྱི ་
འགོ་འཛུགས་བྱས།	 ལྕགས་སེྤལ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ལོར་དབུ་
འཛྱི ན་ཚ་རོང་འཇྱིགས་མེད་ལགས་དགོངས་པ་ཞུས་ཚབ་སག་
ལྷ་བླ ོ་བཟང་བསམ་གཏན་མཆོག་དབུ་འཛྱི ན་དུ་བསྐོ་བཞག་
གནང་།	 ལོ་མཇུག་ལ་བླ་སྨན་པ་བསན་འཛྱི ན་ཆོས་གྲགས་
མཆོག་བདོ་ནས་ཕབེས་པ་དང་།

	 	 ལྕགས་བྱ་	༡༩༨༡	ལོར་སྨན་པ་བསན་འཛྱི ན་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས་བོད་ནས་ཕེབས།	 ཆྱུ ་ཁྱྱི ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༢།༤།༢༨	 ཉྱིན་
གཟའ་སྐར་འཕྲདོ་སོྦར་དགེ་བ་དང་བསུན་ནས་བླ་སྨན་པ་བསན་
འཛྱི ན་ཆོས་གྲགས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཕོ་བྲང་དུ།	 རྱི ན་ཆེན་
དངུལ་ཆྱུ ་བཙོ་བཀུྲ་ཆེན་མོའྱི ་ཕག་བཞེས་ཉམས་བསར་མཛད་
སྒརོ་ྋགོང་ས་མཆོག་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས།

	 	 མེ་ཡོས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༧།༣།༢༣	 ཉྱིན་རང་གྱི ་མཚན་
ཙམ་ཡང་འདནོ་འདདོ་མེད་པའྱི་གཏངོ་ཕདོ་ཅན།	ཚེ་དང་ལྡན་
པ་ཨྱི ་ཊ་ལྱི འྱི ་མྱི ་རྱི གས་ཤྱི ག་ནས་སྦྱིན་བདག་གནང་བའྱི ་སྨན་
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རྩྱིས་མཐོ་སླབོ་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་གསར་རྒྱག་ལེགས་གུྲབ་ཟྱིན་
པའྱི ་དབུ་འབེྱད་མཛད་སྒོར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཞབས་ཟུང་
བཀྲ་ཤྱི ས་ཀྱི ་རེ་ཁ་མངོན་པར་འཁོད་པ་ཞེས་སྔནོ་ནས་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་ལྟར།	བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྤྱི ་བའོྱི་རྒྱན་ད་ུསྨྱིན་ཏ་ེ
ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྲྱིན་ཞབས་སོར་འཁོད་པ་དང་བསུན།	
བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གླངེ་ཚོགས་འད་ུཐེངས་དང་པ་ོགོ་
སྒྱིག་ཞུས་ཏེ།	 སྨན་རྩྱིས་ལས་སླབོ་ཡོངས་ཀྱི ་སངེ་ཕྱི ་ནང་ཡུལ་
གུྲ་སོགས་གང་ས་ནས་སྨན་པ་མཁས་པ་མྱི ་ཉུང་བ་ཚོགས་
ཞུགས་གནང་བའྱི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི ་དནོ་སྙྱིང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་
ཡོད།	

	 	 མེ་ཡོས་སྣནོ་ཟླ་བའྱི་ཚེས་	༢༡	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༧།༧།༡༦	
རེས་གཟའ་ཕུར་བའྱི་ཉྱིན།	དུས་སོྦར་དང་།	སྨན་དཔྱད་འཁོར་
ལོ།	 བདུད་རྩྱི ་ཐུན་མཚམས་བཅས་གཟའ་སྐར་དགེ་བའྱི་དུས་
དང་བསུན།	དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་སྨན་སོྦར་འགན་འཛྱི ན་སྨན་པ་
བསན་འཛྱི ན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་།	འགན་འཛྱི ན་ལས་རོགས་
སྨན་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་གཉྱིས་ཀྱི ་གཟྱིགས་རྟགོ་འོག་
སྨན་པ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་དང་།	 སྨན་པ་བསན་འཛྱི ན་བདེ་
བེྱད་ལགས།	 གཞན་ཡང་སྨན་སོྦར་ལས་བེྱད་བརྒྱད་བཅས་
ཁོྱན་བསྡམོས་སྨན་ལས་མྱི ་གྲངས་བཅྱུ ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཟ་འཆྱི ང་
ཁམས་སོ་སོའྱི་བཙོ་བསེག་ལེགས་བསུྒབ་དང་།	ཉརེ་མཁོའྱི་ས་
གོན་མཐའ་དག་འཐུས་ཚང་སྔོན་དུ་ཟྱིན་པའྱི ་སྒ ོ་ནས་དངོས་
གཞྱིའྱི ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི ་རྱི ང་བཅྱུད་ཀྱི ་རྒྱལ་བོ་དངུལ་ཆྱུ ་
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བཙོ་བཀུྲ་ཆེན་མོ་ཐེངས་གཉྱིས་པ་དེ་བཞྱིན་ལམ་ལྷངོ་དང་ལྡན་
པའྱི་སྒ་ོནས་ལེགས་གུྲབ་བྱྱུང་བ་མ་ཟད།	 ཐེངས་འདྱིར་ལོ་ངོ་
སོང་ལ་ཉེ་བའྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་ནང་ལྕྱི་བ་དང་སོལ་མེ་ཁོ་ནར་བརྟེན་
ནས་དངུལ་ཆྱུ ་བཙོ་སྦངས་བེྱད་པའྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་མཇུག་བསྒྱིལ་ཏེ།	
རླངས་ཞུན་ཐབ་བེད་སོྤད་ཚོད་ལྟར་གུྲབ་འབྲས་ཐོན་པ་དེ་ནྱི ་
བོད་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱི ག་པའྱི ་མདུན་མཆོངས་ཆེན་པོ་ཞྱི ག་དང་།	
གསར་གཏོད་ཀྱི ་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ལ་རྩྱིས་ཆོག་ཅྱིང་།	 དེས་ད་
དུང་སྨན་ལས་པའྱི ་ལས་ཆོད་དང་ཚད་ལྡན་ངོ་བོ་གཅྱི ག་ཏུ་
བརྟན་སུང་བེྱད་དགོས་པའྱི ་མེ་ཤུགས་རྙོག་འཛྱི ང་གྱི ་གནད་
དོན་ཡང་སེལ་ཐུབ་ཡོད།	 རྩྱིས་དཀར་ནག་མྱི ་ཉམས་གོང་
འཕལེ་ཡོང་སླད་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦།༣།༢༠	ཉྱིན་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་
རྩྱིས་པའྱི ་ཚོགས་ཆེན་དང་པོ་བསྐངོས་འཚོགས་གནང་ས་ེགུྲབ་
འབྲས་ཀང་མྱི ་དམན་པ་བྱྱུང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༧།༣།༢༥	 ཉྱིན་
ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉྱིས་པ་བསྐངས་ཏེ་བསམ་ཚྱུལ་བགྲོ་གླེང་
སོགས་ལུྷག་པརོ་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༥།		 བདོ་གཞུང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་གུྲབ་ཚྱུལ།
•	 	 	 སླེ་ཁག

	 བོད་གཞུང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ལ་སྒྱིག་གསལ་འཚོལ་ཞྱིབ་ཚོགས་
ཆྱུང་གྱི ་འདེམས་ཐོན་འོས་དམྱི གས་ཁོངས་ནས་འགན་འཛྱི ན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་བསྐ་ོབཞག་གནང་བའྱི་ངེས་སནོ་པ་དང་།	 ངེས་
སནོ་པ་གཞོན་པ།	 དུྲང་ཆེ་བཅས་ཀྱི ་སངས་འཛྱི ན་འོག་འཛྱི ན་
སོྐང་སྡ་ེཚན་དང་།	རྱིག་གཞུང་སྡ་ེཚན་བཅས་ལས་འགན་གྱི ་ངོ་
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བའོྱི་ཐོག་ནས་སྡ་ེཚན་ཆེ་ཁག་གཉྱིས་སུ་དབེྱ་ཡོད།
•	 	 	 འཛིན་སོྐང་སླེ་ཚན་ཁོངས།

	 དབུས་ཀྱི ་ལས་ཁུངས་དང་།	༼ནང་གསེས་རྒྱྱུ ད་བཞྱི ་ཕབ་སྒྱུ ར་
ཚན་པ་དང་།	 ས་ཁང་ཆྱུ ་གློག་ཚན་པ།	 གློག་ཀླད་ཚན་པ།	
སྦྲགས་ཁང་ཚན་པ།	འཆར་འགོད་ཚན་པ།	 སླབོ་ཡོན་འབྲལེ་
མཐུད་ཚན་པ་བཅས་ཚྱུད་ཡོད།༽	 ཡན་ལག་སྤྱི ་ཁྱབ་སྡ་ེཚན།	
དངུལ་རྩྱིས་སྡ་ེཚན།	ལྡྱི་ལྱི ་ཚོང་དང་འབྲལེ་མཐུད།	ནང་ཞྱིབ་
སྡ་ེཚན།	 སྨན་མཛོད་དང་སྨན་ཚོང་སྡ་ེཚན་བཅས་སྡ་ེཚན་ཁག་
དུྲག་ཡོད།

•	 	 	 རིག་གཞུང་སླེ་ཚན་ཁོངས།

	 སྨན་རྩྱིས་མཐོ་སླབོ་སྡ་ེཚན།	 ༼ཁྱབ་ཁོངས་དཔ་ེམཛོད་ཁང་།༽	
སྨན་སོྦར་སྡ་ེཚན།	སྐར་དཔྱད་རྩྱིས་རྱིག་སྡ་ེཚན།	༼ཁྱབ་ཁོངས་
སྐར་རྩྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་པ་དང་བོད་ཀྱི ་སོལ་རྒྱྱུ ན་རྩྱིས་རྱི ག་ཟབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་།༽	 ནད་བཅོས་ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།	 སྨན་
རས་ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།	 གསོ་རྱི ག་ཞྱིབ་འཇུག་སྡ་ེཚན།	 སྔ་ོ
སོྦར་ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན་བཅས་སྡ་ེཚན་ཁག་བདནུ་ཡོད།	གཞན་
ཡང་འཛྱི ན་སོྐང་ཚགས་ཚྱུད་དང་མཉམ་རུབ་ཆེད་སྒྱིག་གསལ་
ལས་ཀའྱི ་ངོ་བོའྱི ་ཆ་ནས་དབང་ཚད་བགོ་འགྲེམ་བྱས་པའྱི ་
ཚོགས་ཆྱུང་ཁག་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།	།།



ཌལ་ཧོར་བོད་མྱིའྱི་སོད་སྒར་

གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྱིན་བསྡུས།
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༡༽ ཌལ་ཧོར་བོད་མིའི་སོད་སྒར་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་། གཞིས་ཆགས་ཀི་
བྱུང་རིམ།

ཌལ་ཧོར་བོད་མྱི འྱི ་སྡ ོད་སྒར་འདྱི ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཧྱི ་མ་ལ་ཡའྱི ་རྱི ་རྒྱྱུ ད་	
H.P.	 Chamba	 རོང་གྱི ་ཁུངས་སུ་གཏགོས་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་མཚོ་ནས་མཐོ་
ཚད་མྱི ་ཌར་	༢༠༡༠	ཙམ་གྱི ་སར་ཆགས་ཡོད།	དབྱར་ཁ་ཚ་དྲདོ་ཆེ་ཤོས་	28°	
Celcius	དང་དགུན་དུས་གྲང་ངར་ཆེ་ཤོས་	minus	2°	Celcius	བར་ཡོང་
གྱི ་ཡོད།	ཆར་ཆྱུ ་ལོ་ལྟར་	༢༡༤	 cm	འབབ་ཀྱི ་ཡོད།	 ཡུལ་ལྗངོས་བཀོད་པ་
མཛེས་ལ་ཆྱུ ་རུླང་གཙང་ཞྱིང་དབྱར་ཁའྱི ་རྱི ང་སྤང་རྱི ་ཐམས་ཅད་རྩྱི ་ཤྱི ང་མེ་
ཏགོ་དང་།	སྤང་སྤསོ།	ཁམ་པ་དཀར་པ་ོསོགས་ཀྱིས་ཁེངས་ཡོད།	ཤྱི ང་ནགས་
ཕལ་ཆེ་བ་བརེ་ཏ་ོདང་།	ཐང་ཤྱི ང་།	སག་མ་གསུམ་རེད།	དབྱར་དུས་ཚ་དྲདོ་
སྙམོས་པའྱི་དབང་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ཡུལ་སྐརོ་སོྤ་འཆམ་པ་ཡོང་སའྱི་ས་གནས་
གྲགས་ཆེ་བའྱི་གྲས་ཤྱི ག་ཆགས་ཡོད།	འོན་ཀང་དགུན་དུས་གྲང་ངར་ཆེ་ལ་ཁ་
བ་ཡང་ཆེན་པོ་བབས་ཀྱི ་ཡོད་པའྱི ་རེྐན་གྱིས་ས་གནས་འདྱི་གའྱི ་གཉུག་མར་
གནས་པའྱི་མྱི ་རྣམས་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེ་བ་གྲང་གཡོལ་ཆེད་ས་གནས་གཞན་
ལ་འགྲོ་གྱི ་ཡོད།

					ཌལ་ཧརོ་བདོ་མྱི འྱི ་སྡདོ་སྒར་འདྱི་	༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བདོ་
བཙན་བཟུང་བྱས་རེས་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས་ཤྱི ང་།	 བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི ་སྡདོ་
སྒར་ཆེས་སྔ་ཤོས་གྲས་ཤྱིག་ཡྱི ན།	 འདྱི་གར་མྱི ་ས་མ་རྱི ་ནས་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༦	
ཙམ་ལ་བདོ་མྱི ་གྲངས་	༤༠༠	ཐོག་མ་ཚོ་ཁག་གཅྱིག་ཌལ་ཧརོ་དུ་འབོྱར་བ་དང་།	
ད་ེརེས་བདོ་མྱི ་ཚོ་ཁག་གཉྱིས་བསྐར་ད་ུམྱི ་ས་མ་རྱི ་ནས་འབོྱར་ནས་བདོ་མྱི ་ཁོྱན་
བསྡམོས་གྲངས་	༡༥༠༠	ཙམ་ཌལ་ཧརོ་དུ་འབོྱར་བ་དང་རོགས་ཚོགས་	Cen-

tral Relief Committee, New Delhi	ནས་གཞུགས་ཡུལ་གོ་སྒྱིག་དང་ཟ་ཆས་
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སོགས་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་ནར་གཏངོ་བཀྲྱིན་ཆེ་བ་གནང་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་
སུ་བདོ་མྱི ་ཁོྱན་བསྡམོས་གྲངས་	༨༠༠	ཙམ་ཡོད།	སྐབས་དརེ་ཌལ་ཧརོ་ཁུལ་
གྱི ་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་བ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡྱི ན་པ་དང་།	ཌལ་ཧརོ་ལག་ཤེས་
བཟོ་གྭྲ་ལ་བརྟནེ་ནས་འཚོ་ཐབས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་
དང་ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱིས་བཟའ་བཅའ་དང་སོྐབ་གསོ་ཐོབ་པ་དང་།

	 བྱྱིས་པ་རྣམས་འཇུག་ཡུལ་གྱི ་བུ་གསོ་ཁང་སོགས་གསར་རྒྱག་གནང་།	
བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི ་དང་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་གཉྱིས་དབར་འཕགས་བོད་གནའ་
འབྲེལ་བཟང་པོ་ཤུལ་འཛྱི ན་གྱི ་སྒ ོ་ནས་གང་ཅྱི འྱི ་ཐད་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་
གནས་མུས་དང་།	 ས་གནས་སུ་ཡུལ་མྱི ་དང་བོད་མྱི འྱི ་དབར་མྱི ་རྱི གས་ཀྱིས་
འཁུག་བརོྩད་རྱི གས་བྱྱུང་མོང་མེད་པ་མ་ཟད།	 ས་གནས་སུ་ཧྱིན་བོད་མཛའ་
འབྲལེ་ཚོགས་པ་ཡང་ཆེད་འཛུགས་གནང་ཡོད་།	 འདྱི་གར་བོད་མྱི ་ཕལ་ཆེ་བ་
རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་ཐབས་ནྱི་དགུན་དུས་སུད་ཚོང་དང་།	དབྱར་ཁའྱི་རྱིང་ཌལ་ཧརོ་
ཁོམ་གཞུང་དུ་གོན་ཆས་རྱིགས་འཚོང་རྒྱྱུ 	ད་ེབཞྱིན་བཟོ་གྭྲའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་
བཟོ་གྭྲར་ཕག་ལས་གནང་གྱི ་ཡོད།	ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་སུ་བླ་ཆེན་མ་སུྤལ་རྱི ན་
པ་ོཆེ་སྐུ་གོང་མ་དང་།	སྤང་ནང་རྱིན་པ་ོཆེ།	རྐང་ཕག་རྱིན་པ་ོཆེའམ་བླ་མ་ལུང་
རྟགོས་རྒྱལ་མཚན།	འཇམ་བླ་ོརྱི ན་པ་ོཆེ།	རྒྱྱུ ད་སདོ་མཁན་ཟུར་དཔང་མགོན་
རྱི ན་པོ་ཆེ་སོགས་མཁས་གུྲབ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི ་བླ་མ་དུ་མ་ཞྱིག་འདྱི་གར་བཞུགས་
གཤེགས་བྱྱུང་བ་རེད།	 ཡོངས་འཛྱི ན་ཁྱི་བྱང་རྱི ན་པོ་ཆེའྱི ་ཡང་སྱིད་ཡབ་ཆེན་
སབོས་རྒྱས་ལགས་དང་ཡུམ་ཆེན་བླ་ོབཟང་སོྒལ་མ་གཉྱིས་ལས་ཌལ་ཧོར་དུ་སྐུ་
འཁུངས་པ་རེད།	 ྋགོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འདྱི་གར་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༦༠	དང་	༡༩༦༣།	༡༩༦༧	ད་ེབཞྱིན་	༡༩༨༨	བཅས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་
ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྲྱིན་བསྩལ་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་༧དཔལ་ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་
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པ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ ་བདུན་པ་མཆོག	 ༢༠༠༧།༡༠།༤	 ལ་ཌལ་ཧོར་དུ་ཞབས་བཅག་
གནང་ཡོད་པ་རེད།

༢༽ གཞུང་འབླེལ་དང་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ།

༡།		 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས།

	 ཌལ་ཧོར་དུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ	 ༢༠༠༣	 ཟླ	 ༩	
ཚེས	 ༢༧	 ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་བར་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སྐབས་གཉྱིས་བྱྱུང་ཡོད།	 སྐབས་དང་པོ་བཅའ་ཁྱིམས་
དོན་ཚན་	 ༧༨(ཁ)	 པ་གཞྱིར་བཟུང་བསྐ་ོགཞག་བྱྱུང་ཡོད་པ་དང་།	
སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་ས་འཐུས་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་	༧༨(ཀ)	པ་གཞྱིར་
བཟུང་མྱི ་མང་ནས་ཐད་ཀར་འོས་བསྡུའྱི ་ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱྱུ ང་
ཡོད།	ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འདུའྱི་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་དགུ་ཡོད།	

	 	 ས་འཐུས་ཀྱི ་ལས་ཁུངས་ཀང་ཆེ་ཆྱུང་རན་པོ་ཞྱིག་ཕུན་ཚོགས་
གླྱིང་བཟོ་གྭྲས་གཡར་པ་ོགནང་ཡོད་པ་དང་།	ལོ་གཅྱིག་ནང་སྒྱིག་གཞྱི ་
གཞྱིར་བཟུང་གྱི ་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་མ་ཆད་པར་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
གྱི ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མཚམས་རེ་ཛ་དྲག་དང་སྤྱི ་ཚོགས་བདེ་འཇགས་
ཆེད་དགོས་མཁོ་དང་བསུན་ཚོགས་འདུ་འཕར་མ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
གྱི ་ཡོད།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་དོན་བེྱད་ཕོགས་དང་།	 ས་
གནས་བདེ་དོན་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་བདེ་སླད་གཤམ་གསལ་སྒྱིགས་
གཞྱི ་ས་འཐུས་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།	

ཀ		 ཌལ་ཧོར་ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི ་ཚོགས་འདུའྱི ་འགྲོ་ལུགས་དང་
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ལས་དནོ་བེྱད་ཕོགས་ཀྱི ་སྒྱིག་གཞྱི །

ཁ		 ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྒྱིག་གཞྱི །

ག		 ཌལ་ཧརོ་བདོ་མྱི འྱི་སྤྱི ་ཚོགས་བད་ེའཇགས་ཀྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་བཅས་
ཡྱི ན།

༢།		 བདོ་གཞུང་བད་ེདནོ་ལས་ཁུངས།

	 ཌལ་ཧོར་བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་སུ་གཞུང་བསྐསོ་ལས་བེྱད་གཉྱིས་ཡོད་
པ་ནྱི་བདེ་དོན་དང་རྩྱིས་དུྲང་གཉྱིས་རེད།	 བདེ་དོན་བཟོ་གྭྲའྱི ་འགན་
འཛྱི ན་གཅྱིག་ལྕགོས་དང་།	རྩྱིས་དུྲང་བཟོ་གྭྲའྱི་རྩྱིས་དུྲང་གཅྱིག་ལྕགོས་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	འདྱི་གའྱི་བད་ེདནོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་ཌལ་ཧརོ་
ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་དང་།	 གཏན་སླབོ།	 ཡན་ལག་སྨན་
རྩྱིས་ཁང་།	འཕྲདོ་བསནེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་ཡོད་མུས་ཐོག	ཁ་
ཐོར་མྱི ་མང་གྱི ་ཆེད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་	༢༠༠༧	 ལོར་གཞྱིས་
ཆགས་གསར་རྒྱག་གནང་ཡོད།

	 	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་གསར་རྒྱག་ཆེད་དཔལ་འབོྱར་རོགས་རམ་
གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་།	 ཨ་རྱི ་བོད་ཀྱི ་ཐེབས་རྩ།	 Narada 

Production Inc. USA, ECH Eversdijk Smulders Stichting The 

Netherland, Verein Tibet Fruende Switzerland.	 བཅས་ཡྱི ན།	
ཌལ་ཧོར་བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནྱི་འདྱི་གའྱི ་ཁྱབ་
ཁོངས་བདོ་མྱི ་རྣམས་དང་འབྲལེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད།

༣།		 ཌལ་ཧརོ་བད་ེདནོ་རྱིམ་བོྱན་གྱི ་མཚན་གཞུང་།
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ཨང་།	 མཚན།	 ལོ་དུས།
༡།	 ཚ་རྡརོ་མཁན་ཆྱུང་།		 ༡༩༥༩	ནས་བད་ེདནོ་དུ་བསྡད་མོད་ཀང་ག་	

	 དུས་བརེ་བ་ོབརྒྱབ་མྱི ན་གྱི ་ལོ་དུས་མྱི ་གསལ།
༢།	 རྨ་ཡར།		 ལོ་ཚྱི གས་མྱི ་གསལ།
༣།	 ངག་དབང་དཔལ་མོ།	 ༡༩༦༤།༡༢།༡	ནས་	༡༩༦༨།༡༠།༣༡
༤།	 ཆོས་མཛད་རྟྱིང་འགོག		 ལོ་ཚྱི གས་མྱི ་གསལ།
༥།	 བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ།			 ལོ་ཚྱི གས་མྱི ་གསལ།
༦།	 ཆོས་འབོྱར་དཔལ་ལྡན།	 ལོ་ཚྱི གས་མྱི ་གསལ།
༧།	 ཡེ་ཤེས་ཚེ་བརྟན།			 ལོ་ཚྱི གས་མྱི ་གསལ།
༨།	 སངས་རྒྱས་ཚེ་དབང་།		 ༡༩༨༣།༤།༣	ནས་	༡༩༨༧།༡༢།༣༡
༩།		 སྐལ་བཟང་གཡུ་སོྒན།		 ༡༩༨༨།༡།༡	ནས་	༡༩༩༠།༥།༣༡
༡༠།	 བསོད་ནམས་དཔལ་འབོྱར།	 ༡༩༩༠།༦།༡	ནས་	༡༩༩༣།༡༡།༣༠
༡༡།	 དཔནོ་དགྲ་འདུལ།	 ༡༩༩༣།༡༢།༡	ནས་	༡༩༩༨།༤།༣༠
༡༢།	 དངོས་གུྲབ་རྒྱལ་མཚན།	 ༡༩༩༨།༥།༡	ནས་	༢༠༠༠།༩།༧
༡༣།	 ཚེ་རྒྱལ་སྦྲ་གཉྱིས།	 ༢༠༠༠།༩།༨	ནས་	༢༠༠༢།༨།༢༡
༡༤།	 པད་མ་རྡ་ོརེ་རྡ་ོཚན་པ།	 ༢༠༠༢།༨།༢༢	ནས་	༢༠༠༥།༡།༡༩
༡༥།	 ཚེ་རྱིང་བཀྲྱིས་དབནོ་པ།ོ	 ༢༠༠༥།༡།༢༠	ནས་་	༢༠༠༩།༣།༡༥
༡༦།	 ཚེ་བརྟནེ་འཇྱིག་མེད།	 ༢༠༠༩།༣།༡༦	ནས་ལས་ཐོག

༤།		 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢	ཕྱི ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༠	ཉྱིན་བདོ་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་
ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆྱུང་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་གྲོས་ཆོད་གཏན་
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འབེབས་ཐོག་མྱི ་མང་གྱི ་འཕྲལ་ཕུགས་ཕན་བདེའྱི ་གཞྱི ་རྩ་བཙན་བོྱལ་
གཞུང་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི ་ནསུ་སབོས་ས་བརྟན་ཞྱིག་ངེས་པར་དགོས་པ་དང་ད་ེ
ཡང་གཙོ་ཆེ་གཞུང་གྲོགས་དཔལ་འབོྱར་གྱི ་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་
གཏོང་རྒྱྱུ ར་རག་ལུས་པ་སོགས་དགོས་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརྟེན་བཙན་
བོྱལ་བདོ་མྱི ་གནས་ཡུལ་ས་ཁུལ་ཚང་མར་	 ༡༩༧༢	 ཕྱི ་ཟླ་	 ༨	 པའྱི་
ནང་ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི ་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆྱུང་
གསར་འཛུགས་ཀྱིས་དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ས་ེགཞུང་གྱི ་དཔལ་འབོྱར་རྒྱབ་
རྟེན་སླད་མ་བསྐུལ་དྭང་བླང་ཐོག་མྱི ་རེ་ནས་ཟླ་རེར་གཏན་འབེབས་
བཞྱིན་ཕག་དངུལ་འབུལ་མུས་དང་།	 ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ནས་ཕོགས་ཀྱི ་
བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་རེ་འབུལ་རྒྱྱུ འྱི ་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གཞྱི ་བཟུང་ཊལ་
ཧོར་ས་གནས་སུ་ཡང་	 ༡༩༧༢	 ལོར་ས་གནས་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་འཐུས་མྱི ་
འོས་བསྡུ་གནང་ཏེ་བཙན་བོྱལ་གཞུང་གྱི ་སྒྱིགས་གཞྱི ་གཏན་འབེབས་ལྟར་
ལག་བསར་བྱ་མུས་འདུག

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢		ནས་	༢༠༠༢		བར་བཙན་བོྱལ་གཞུང་གྱི ་ལམ་
སནོ་བཀོད་སྒྱིགས་ལྟར་རང་བཙན་དང་འབྲལེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་འཁུར་
རྐང་ལེན་ཞུས་པ་དང་།	ས་གནས་མྱི ་མང་གྱི ་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་
འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་རང་གཞུང་བཅས་ལ་དགོངས་བཞེས་
ཡོང་སླད་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་
གཞུང་འབྲལེ་དང་སྤྱི ་བའྱི་ལས་དནོ་ཐོག་ལྷག་བསམ་ཆེ་བསེྐད་དང་།	ལྷག་
དོན་ྋགོང་ས་མཆོག་ཕྱི ་ཕེབས་སྐབས་སྐུའྱི ་བླ་གཟའ་ནམ་འཁེལ་ལ་བསང་
གསོལ་དར་འཛུགས་སླད་ལས་འཁུར་རྐང་བཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༥།		 ཌལ་ཧརོ་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་བཟོ་གྭྲ



319ཌལ་ཧརོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་མྱི ་ས་མ་རྱི ་ནས་བོད་མྱི ་གྲངས་	 ༡༥༠༠	 ཙམ་
འབོྱར་རེས་འཕྲལ་དུ་ལྡྱི་ལྱི འྱི ་རྒྱ་གར་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་གྱི ་
ཚོགས་མྱི ་ཁ་ཤས་ཌལ་ཧོར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཐོག་མ་བོད་མྱི ་རྣམས་
ལ་ལག་ཤེས་འདྲ་མྱི ན་དཔེར་ན།	 འཚེམ་བཟོ་དང་ལྷ་བྲྱིས་།	 ལྷ་བཟོ།	
སུད་ཀྲར་སླས་རྒྱྱུ །	 བདོ་ཤོག་བཟོ་རྒྱྱུ །	 ཡྱི ་རེྩ་བཟོ་རྒྱྱུ །	 ཀམ་བལ་དང་
རུམ་གདན་ཐག་ལས།	 ལྷམ་བཟོ།	 ཤྱི ང་བཟོ་སོགས་ཀྱི ་བཟོ་གྭྲ་གསར་
འཛུགས་གནང་ས་ེབོད་མྱི ་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཐབས་བཀའ་
དྲྱིན་ཆེ་བ་གནང་།

	 	 དེ་རེས་བོད་མྱི ་གྲངས་	 ༤༠༠	 ཙམ་བཟོ་གྭྲའྱི ་ནང་འཛུལ་
བཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་དེ་བྱྱིངས་རྣམས་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
གནས་སྤསོ་གནང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༢	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༧	བར་བཟོ་
གྭྲའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་རྒྱ་གར་མཉམ་འབྲལེ་མཐུན་ཚོགས་ནས་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 དེ་ནས་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་བོད་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་རྩྱིས་
སོྤད་གནང་ཡོད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	ཟླ་	༣	ཚེས་	༧	ཉྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་	
༼ཌལ་ཧརོ་བདོ་མྱི འྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ༽	ཞེས་	Society	མྱི ང་ཐོག་སྱིམ་
ལར་ཁྱིམས་མཐུན་དབེ་བསེྐལ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེནས་བཟུང་བཟོ་
གྭྲའྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་བཟོ་གྭྲའྱི ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཚོགས་མྱི ་
ཡོངས་ནས་ལོ་གསུམ་རེ་མཚམས་མང་མོས་འོས་འདེམས་གནང་སེ་
འགན་ལྷན་གྱི ་གྲོས་ཆོད་གཞྱིར་བཟུང་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་མུས་ཡྱི ན།

	 བཟོ་གྭྲ་འདྱིའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་ནྱི་བདོ་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ལག་ཤེས་
སུང་སོྐབ་དར་སྤལེ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།	 བོད་ཀྱི ་རུམ་གདན་འཐག་ལས་ཐོག་
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སོྦང་བརྡར་འབུལ་རྒྱྱུ །	ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་འཚོ་ཐབས་བསུྐན་རྒྱྱུ ་
བཅས་ལ་དམྱི གས་པ་ཞྱིག་རེད།	 བཟོ་གྭྲ་འདྱི་ནས་ལ་དྭགས་བསོད་
ནམས་གླྱིང་དང་།	 མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་།	 བྷན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གླྱིང་།	
བྷལེ་ཀོབ་བཅས་སུ་གནས་པའྱི ་བོད་མྱི ་མང་དག་ཅྱིག་ལ་རུམ་གདན་
འཐག་ལས་དང་ལག་ཤེས་གཞན་ཐོག་སོྦང་བརྡར་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	
རུམ་གདན་འགྲེམ་སནོ་སྐབས་དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་
ཐེངས་གསུམ་ལ་ཨང་དང་པའོྱི ་བྱ་དགའ་བསྩལ་ཡོད།

	 	 ད་ལྟའྱི ་འཆར་བཟོ་གྭྲའྱི ་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་བེྱད་གྲངས་	 ༩	
དང་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༧༢	ཡོད་པ་དང་།	ཚོགས་མྱི ་དང་དའེྱི ་ནང་མྱི ་
རྣམས་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་ལ་བརྟནེ་ནས་གནས་ཡོད།	 བཟོ་གྭྲའྱི ་ཚོང་ལས་སྡ་ེ
ཚན་ཁག་ནྱི་རུམ་གདན་འཐག་ལས་སྡ་ེཚན་དང་།	 ཇེམ་རྒྱག་སྡ་ེཚན།	
རྱི ་མོའྱི་སྡ་ེཚན།	འཚེམ་བཟོའྱི་སྡ་ེཚན།	ཐུག་པ་བཟོ་བསུྐན་གྱི ་སྡ་ེཚན།	
ཕྱིར་ཚོང་ཁང་སྡ་ེཚན་བཅས་དུྲག་ཡོད།

	 	 བཟོ་གྭྲའྱི ་གཞུང་ནས་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་རྱི ན་མེད་
དང་།	རྒས་ཕགོས།	གསོག་དངུལ་གྱི ་མཐུན་རེྐན་བཅས་གནང་བཞྱིན་
ཡོད་།	བཟོ་གྭྲ་འདྱིའྱི་ཁེ་བཟང་གང་བྱྱུང་བ་རྣམས་ཚོགས་མྱི འྱི་བད་ེདནོ་
དང་།	བཟོ་གྭྲ་འདྱིའྱི ་ཡར་རྒྱས་ཁོ་ནའྱི་ཆེད་གཏངོ་བཞྱིན་པ་རེད།

	 བཟོ་འགོ་རྱིམ་བོྱན་གྱི ་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱི ན།
ཨང་།			མཚན།	 	ལོ་དུས།
	༡།		 བཀྲ་ཤྱིས་ཚེ་དབང་།	 ༡༩༦༢།༧།༡	ནས་	༡༩༦༤།༡༡།༣༠
	༢།		ངག་དབང་དཔལ་མོ།	 ༡༩༦༤།༡༢།༡	ནས་	༡༩༦༨།༡༡།༣༡	
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	༣།		རྡ་ོརེ་དནོ་འགུྲབ།	 ༡༩༦༨།༡༢།༡	ནས་	༡༩༧༨།༤།༣༠
	༤།		ཆོས་འབོྱར་དཔལ་ལྡན།	 ༡༩༧༨།༥།༡	ནས་	༡༩༨༣།༤།༡༢
	༥།			སངས་རྒྱས་ཚེ་དབང་།		༡༩༨༣།༤།༡༣	ནས་	༡༩༨༧།༡༢།༣༡
	༦།		སྐལ་བཟང་གཡུ་སོྒན།	 ༡༩༨༨།༡།༡	ནས་	༡༩༩༠།༥།༣༡
	༧།		 བསོད་ནམས་དཔལ་འབོྱར།	 ༡༩༩༠།༦།༡	ནས་	༡༩༩༣།༡༡།༣༠
	༨།		དཔནོ་དགྲ་འདུལ།	 ༡༩༩༣།༡༢།༡	ནས་	༡༩༩༨།༤།༣༠
	༩།		དངོས་གུྲབ་རྒྱལ་མཚན།	 ༡༩༩༨།༥།༡	ནས་	༢༠༠༠།༩།༧
	༡༠།		ཚེ་རྒྱལ་སྦྲ་གཉྱིས།	 ༢༠༠༠།༩།༨	ནས་	༢༠༠༢།༨།༢༡
	༡༡།		པད་མ་རྡ་ོརེ་རྡ་ོཚན་པ།	༢༠༠༢།༨།༢༢	ནས་	༢༠༠༥།༡།༡༩
	༡༢།		ཚེ་རྱིང་བཀྲྱིས་དབནོ་པ།ོ	 ༢༠༠༥།༡།༢༠	ནས་ཞུ་མུས།

༥།		 ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།

	 ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༤	 ལོར་དབུ་འཛུགས་
གནང་བ་དང་།	ད་ེནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱྱུ ན་ལས་ཐེངས་བདུན་བརེས་པ་
དང་།	ད་ལྟ་རྒྱྱུ ན་ལས་ཐེངས་བརྒྱད་པ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།	ས་གནས་སུ་
ཆོས་ཕོགས་དང་།	ཆབ་སྱིད།	དཔལ་འབོྱར་འད་ུའགོད་སོགས་ཀྱི ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་པའྱི་	ཐོག་སྤྱིཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་།	སྣ་ེལེན་སོགས་
གང་ཐུབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༣༽  ས་གནས་ཀི་དགོན་པ།

༡།		 དཔལ་ལྡན་རྣམ་གྲོལ་གླྱིང་དགོན།

	 ཐོག་མར་བོད་ནས་སྐབས་བཅོལ་དུ་འབོྱར་མ་ཐག་མྱི ་ས་མ་རྱི ་ལ་
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སླབེས་སྐབས་དརེ་གདན་ས་གསུམ་གྱི ་གྭྲ་པ་ལོ་ན་ཆྱུང་བ་རྣམས་དཔ་ེཆ་
གཟྱིགས་རྒྱྱུ འྱི ་ཆེད་དུ་སྦག་ས་ཞེས་པའྱི་ས་ཆར་བཏང་བ་རེད།	 གཞན་
མཁན་པ་ོཟུར་པ་དང་དགེ་འདནུ་པ་བགྲེས་པ་རྣམས་ཌལ་ཧརོ་ད་ུཕབེས་
པ་རེད།	 དེ་རེས་ཌལ་ཧོར་དུ་ཨོ་ཀ་སྱི ་ཞེས་པའྱི་ས་ཆ་དེ་ལ་གདན་ས་
གསུམ་དང་།	 ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་མཉམ་འཛོམས་ཐོག་གྭྲ་ཇ་དང་
མང་ཇ།	སྨནོ་ལམ་སོགས་ཚོགས་ཀྱི ་ཡོད་པ་རེད།

	 	 ལོ་ཤས་རེས་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དགེ་འདུན་པ་
མང་དག་ཅྱིག་བཏང་བ་རེད།	དའེྱི ་ལྷག་མ་དགེ་འདུན་པ་དང་།	མཁན་
ཟུར།	 དགེ་བཤེས།	 བླ་སུྤལ།	 ཏྲ་ེཧརོ་སོྐར་དཔནོ་རྱི ན་པ་ོཆེས་དབུས་
པའྱི་སླབོ་མ་གྲངས་	༦༤	ཡོད་པ་རྣམས་ཌལ་ཧརོ་ས་ནྱི་ནགུ་ཅེས་པའྱི་
ས་ཆ་དེ་ལ་གནས་བཞུགས་ཀྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་
བཞྱི ན་དགེ་བཤེས་སྤང་ནང་སུྤལ་སྐུའྱི ་དབུ་འཁྱིད་འོག་ད་བར་གཞྱི ་
གསུམ་ཆོ་ག་དང་།	གསང་བད་ེའཇྱིགས་གསུམ་སོགས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་
བྱ་བ་གང་ཐུབ་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།	

	 	 ད་ལྟའྱི་འཆར་བླ་སུྤལ་དགེ་བཤེས་དང་དགེ་འདནུ་པ་གྲངས	༡༦	
ཡོད།	 གཞན་ཡང་མ་འོངས་པར་ས་གནས་མྱི ་དམངས་ཀྱི ་རེ་འདུན་
དང་དགོས་མཁོ་གཞྱིར་བཟུང་དགོན་པ་གསར་རྒྱག་གྱི ་འཆར་གཞྱི ་ཡོད་
བཞྱིན་པ་མ་ཟད་དགེ་འདུན་པ་གང་མང་གསར་འཇུག་ཞུ་འཆར་ཡོད་
པ་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
ངང་རང་འཁྱིའྱི ་ལས་འགན་དང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་བྱ་བ་རྣམས་དགའ་
བཞྱིན་སོྤ་བཞྱིན་བེྱད་མུས་སུ་ཡོད།
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༤༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོྐར།

༡།		 གཏན་སླབོ།

	 རྒྱ་དམར་གྱིས་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་རེས་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་བཙན་བོྱལ་ད་ུའབོྱར་བའྱི་བདོ་རྱིགས་གཞོན་སེྐས་རྣམས་
ལ་དེང་དུས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་སློབ་སོྦང་སོྤད་རྒྱྱུ ་ཨང་དང་པོ་ལ་གཟྱིགས་
ནས་ཐོག་མར་མ་སུ་རྱི ་གཏན་སླབོ་དང་ད་ེནས་ཤྱིམ་ལ་གཏན་སླབོ་དབུ་
འཛུགས་གནང་བ་མ་ཟད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༢	ལོར་ཌལ་ཧརོ་གཏན་སླབོ་
འདྱི་བཞྱིན་འགོ་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་སྐབས་དརེ་རྡ་ས་བུ་གསོ་ཁང་དང་
ཉ་ེའཁོར་ཟུར་གསོག་ཁག་ནས་སླབོ་ཕུྲག་རྱིམ་འབོྱར་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༦	
ནང་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ལྔ་བརྒྱ་བརྒལ་བ་བྱྱུང་ཡོད།	 ཐོག་མ་འཛྱི ན་ཁང་
དང་དེ་ནས་ཉལ་ཁང་སོགས་རྱི མ་བཞྱི ན་གསར་རྒྱག་གྱི ་ལས་གཞྱི ་
བརྩམས་ཏེ་	༡༩༦༨	ལོ་ཙམ་ལ་ད་ལྟའྱི་འཛྱི ན་ཁང་དང་ཉལ་ཁང་ཚང་
མ་ལེགས་པར་བསུྐན་ཟྱིན་པ་མ་ཟད་སླབོ་ཕུྲག་གྱི ་གྲངས་འབརོ་	 ༦༠༠	
ལས་མང་བ་བྱྱུང་ཡོད།	 དའེྱི ་རེས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༡	 ལོར་ཀ་སུྦག་གཏན་
སླབོ་སྒ་ོབརྒྱབ་ནས་སླབོ་གྭྲ་དའེྱི་འཛྱི ན་རྱིམ་དུྲག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི ་
སླ ོབ་ཕུྲག་རྣམས་སློབ་གྭྲ་འདྱི ་ཉྱིད་ནང་ཟླ་སྒྱིལ་བྱས་པ་དང་དེ་བཞྱི ན་	
༡༩༧༣	 ལོར་པན་ཆ་མ་རྱི ་སླབོ་གྭྲ་སྒ་ོབརྒྱབ་ནས་འཛྱི ན་རྱི མ་དགུ་པ་
མན་ཆད་ཀྱི ་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་ཅྱིག་ཟླ་སྒྱིལ་བྱས།	༡༩༧༢	ནང་འཛྱི ན་རྱིམ་
བཅྱུ ་གཅྱིག་གྱི ་ཡྱི ག་རྒྱྱུ གས་ཕུལ་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་སྡ་ེཁག་དང་པ་ོད་ེབྱྱུང་
ཡོད་།	ད་ེནས་	༡༩༧༣	དང་	༡༩༧༤།	༡༩༧༦།	༡༩༧༧	བཅས་ཀྱི ་
ཡྱི ག་རྒྱྱུ གས་ཕུལ་མཁན་སླབོ་མའྱི་གྲངས་ཚད་མ་ངེས་ཀང་ཡྱི ག་རྒྱྱུ གས་
སྐབས་སོ་སོར་གུྲབ་འབྲས་གང་ལེགས་བྱྱུང་ཡོད་ཚྱུལ་འདགུ	ད་ེནས་རྒྱྱུ ་
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མཚན་གང་ཡྱི ན་མ་ཤེས་ཀང་	 ༡༩༧༥	 ལོ་འཛྱི ན་རྱིམ་	 ༡༡	 གྱི ་ཡྱི ག་
རྒྱྱུ གས་གཏོང་མཁན་སློབ་ཕུྲག་ཚང་མ་མ་སུ་རྱི ་གཏན་སློབ་ཏུ་ཟླ་སྒྱིལ་
གནང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༨	ལོ་ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ ་གཉྱིས་སམ་གཞྱི ་
རྱི མ་གོང་མའྱི ་ལམ་ལུགས་དེ་བཞྱིན་གསར་གཏོད་གནང་པ་ནས་ད་ལྟ་	
༢༠༠༨	ལོའྱི་བར་མུ་མཐུད་ད་ེཡྱི ག་རྒྱྱུ གས་ཕུལ་ནས་སླབོ་ཐོན་པ་རྒྱྱུ ན་མ་
ཆད་པར་བྱྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་
ལྷག་བསམ་གཡོ་བ་མེད་པའྱི་སྒ་ོནས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
ནང་ཕག་ལས་ཀང་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།	ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏན་
སླབོ་འདྱིའྱི་ནང་སླབོ་སོྦང་བེྱད་བཞྱིན་པའྱི་སླབོ་མ་གྲངས་	༡༩༡	ཡོད་པ་
ནས་ཉལ་ཁང་ནང་	 ༡༢༢	 དང་གཞན་རྣམས་ཉྱིན་སླབོ་ཡྱི ན།	 ད་ལྟའྱི ་
ཆར་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་འཛྱི ན་ཁང་དང་ཉལ་ཁང་།	ད་ེབཞྱིན་རེྩད་ཐང་
དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་སོགས་ཕྱིའྱི ་མཐུན་རེྐན་གང་ལེགས་ཡོད་ནའང་།	
ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ནས་བཟུང་སླབོ་ཕུྲག་གྱི ་གྲངས་འབརོ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་
རེྐན་གྱིས་འཛྱི ན་གྭྲ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་སྒ་ོརྒྱག་དགོས་བྱྱུང་ཡོད།	 མ་
འོངས་པར་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་བཞྱིན་རྒྱྱུ ན་གནས་ཐུབ་མྱི ན་ཡང་སླབོ་ཕུྲག་གསར་
ཞུགས་བེྱད་མཁན་ཡོད་མེད་ཁོ་ནར་རག་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པས་འབྲེལ་
ཡོད་ཁག་ནས་དགོངས་བཞེས་རྒྱ་མྱི ་ཆྱུང་བ་ཞྱི ག་གནང་གལ་ཆེ་བ་
མངོན།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ནང་སླབོ་སྤྱི ་གཅྱིག་དང་རེག་ཊར་གཅྱིག	 ད་ེ
བཞྱིན་ལས་བེྱད་གྲངས་	༣༤	ཡོད་པ་ནས་དགེ་རྒན་གྲངས་	༡༨	ཡོད།	
མ་ཟད་ད་ེདག་ནང་བདོ་རྱིགས་དགེ་རྒན་གྲངས་གསུམ་ཙམ་ཡོད།

༢།		 ཡན་ལག་སྨན་རྩྱིས་ཁང་།

	 སྨན་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༤	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༣	ཉྱིན་
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དངོས་སུ་དབུ་འབེྱད་གནང་འདགུ་པར་ད་ེཡང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་ཁེ་ཕན་
ལ་མ་གཟྱིགས་པར་ས་གནས་མྱི ་མང་ཁོ་ནའྱི ་ཆེད་དུ་གསར་འཛུགས་
གནང་བ་དང་།	 འོན་ཀང་སྨན་ཁང་ཚྱུགས་ཡུལ་གཏན་འཇགས་མེད་
པར་ས་གནས་ཁག་གསུམ་ཙམ་ལ་གནས་སྤསོ་བྱ་དགོས་བྱྱུང་འདུག	ད་
ཡོད་སྨན་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་སྨན་ཁང་གནས་སྤསོ་ཐེངས་བཞྱི ་པ་རེད་འདགུ	
གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱི ན་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཁོ་ནའྱི ་ཆེད་དུ་ཆེད་
འཛུགས་གནང་བར་སོང་སྨན་ཁང་ཚྱུགས་ཡུལ་དང་སྨན་པའྱི་ལས་ཤག་
བཅས་བཟོ་གྭྲ་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་བཞྱིན་རེད་འདུག	ད་ེ
ཡང་སྨན་ཁང་ཐད་ད་ཡོད་བརྟག་དཔྱད་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚེ་
རྱི ང་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་རྒྱ་སེྐད་གཏོང་དགོས་བྱྱུང་འདུག་པར་མཁེྱན་
གསལ་བཞྱིན་སྨན་པའྱི་ལས་ཤག་དང་།	སྨན་ཁང་བཅས་པར་ཆར་ཞོད་
སྐབས་ཆྱུ ་བབས་ཆེ་བ་སོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་བཟོ་བཅོས་ཐེངས་མང་བེྱད་
དགོས་བྱྱུང་ཞྱིང་དེང་གྱི ་ཆར་སྤྱི ་འགྲྱིག་ཙམ་ཡོད།	 དེ་ཡང་ད་བར་གྱི ་
བརྒྱྱུ ད་རྱིམ་ནང་སྨན་པ་རྱིམ་པ་བརྒྱྱུ ད་ས་གནས་སུ་ཞབས་འདེགས་མྱི ་
དམན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	རྩ་བའྱི་སྨན་ཁང་གྱི ་གནས་སངས་
ནྱི ་ཁུག་ཀོག་ཡྱི ན་དུས་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་དེ་ཙམ་མཐོང་གྱི ་མེད་པ་
སོགས་ལ་བརྟནེ་ནད་པ་མང་ཆེ་བ་བོད་མྱི ་ཁོ་ན་ཡྱི ན་པས་སྨན་ཁང་གྱི ་
ཡོང་སྒ་ོདེ་ཙམ་བཟང་རྒྱྱུ ་མེད་མོད།	 སྨན་ལས་པ་གསུམ་གྱི ་གསོལ་
ཕོགས་ལྡངེ་མྱི ན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་བོད་མྱི ་རྣམས་ལ་སྨན་སྦྱིན་གཏོང་གྱི ་
ཡོད།

༣།		 འཕྲདོ་བསནེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

	 འདྱི་གའྱི་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་ཁང་ཆྱུང་ངུ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོར་དབུ་
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འཛུགས་གནང་ཞྱིང་།	 དེ་སྐབས་བོད་སྨན་དང་རྒྱ་སྨན་གཉྱིས་ཀའྱི ་
མཐུན་རེྐན་ཡོད་པ་དང་།	སྨན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་བཟོ་
གྭྲས་གནང་གྱི ་ཡོད་མོད།	 རེས་ནས་རང་གཞུང་འཕྲོད་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་འགན་བཞེས་ཡོད་པ་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༦	 ལོར་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འཇྱིགས་མེད་སོྒལ་མར་ཟླ་གསུམ་
རྱི ང་འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འཕྲོད་ལས་པའྱི ་ཟབ་སོྦང་གནང་
རེས་འདྱི་གའྱི་འཕྲདོ་ལས་པར་བསྐ་ོགཞག་བྱྱུང་ཡོད།	འཕྲདོ་ལས་པའྱི་
ལས་འགན་གཙོ་བ་ོནྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་ན་ཚ་འདྲ་མྱི ན་སྐརོ་
གོ་རྟོགས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་གནང་རྒྱྱུ ་དེ་རེད།	
མ་ཟད་སུྦྲམ་མ་རྣམས་ལ་མ་དང་བྱྱིས་པའྱི ་འཕྲོད་བསནེ་སྐརོ་ལ་ཡང་
ཡང་འཕྲདོ་ལས་པས་སླབོ་གསོ་དང་།	བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་ན་ཚ་འདྲ་མྱི ན་
སྔནོ་འགོག་གྱི ་ཁབ་དང་དེ་བཞྱིན་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེྐན་སོྦར་བཞྱིན་
ཡོད།

༥༽ ཁ་འཐོར་མི་མང་།

	 བཟོ་ཁོངས་ནང་མེད་པའྱི ་བོད་མྱི ་དེ་སྔ་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གནས་སྤསོ་
སྐབས་མ་བསོྐད་པའྱི ་ཁ་འཐོར་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་གསར་རྒྱག་གྱིས་	༢༠༠༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༡	ཉྱིན་ད་ོབདག་སོ་
སོ་ལ་བགོས་འགྲེམས་ཟྱིན་པ་དང་།	 ྋདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ནས་	༢༠༠༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༤	ཉྱིན་དབུ་འབེྱད་རབ་གནས་བཀྲྱིན་ཆེ་བ་གནང་
ཡོད།	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་གསར་རྒྱག་ཆེད་དཔལ་འབོྱར་རོགས་རམ་གནང་
མཁན་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་།	ཨ་རྱི ་བདོ་ཀྱི ་ཐེབས་རྩ།	Narada Production Inc. 
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USA, ECH Eversdijk Smulders, Stichting The Netherland, Verein Ti-

bet Fruende Switzerland.	བཅས་ཡྱི ན་ན།ོ།	།།





སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་

གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

སྱིང་བསྡུས།
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༡༽ གཞིས་ཆགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོ་ནས་བཟུང་རང་གཞུང་གྱིས་སྱི མ་ལའྱི ་གཡས་གཡོན་དུ་
གནས་བའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོ་ས་གནས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་ཏ་ེགཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་རྒྱྱུ འྱི་
དགོངས་གཞྱི ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཉ་ེའཁོར་གྱི ་ས་ཆ་ཞྱིག་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་འཆར་
གྲ་སྒྱིག་གནང་འདུག	༡༩༧༩	ནས་	༡༩༨༠	ཡས་མས་ཙམ་ལ་སེན་ངོ་ལྱི ་ས་
གནས་ཀྱི ་	 Dogra	 ས་ཆ་ཞྱིག་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་གྲོས་འགོ་བཙྱུགས་
འདུག་ཀང་།	 སབས་མྱི ་ལེགས་པའྱི་ཐོག་ས་ཆའྱི་གོང་ཚད་མཐོ་བའྱི་རེྐན་གྱིས་
རང་གཞུང་གྱིས་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་ཐུབ་མྱི ་འདུག	དའེྱི ་རེས་སུ་	Longwood	
ཉེ་འགྲམ་དུ་གནས་སྡོད་དབྱྱིན་ཇྱི ་སེྐ་དམན་ཞྱིག་གྱིས་ས་ཆར་ལྟ་ཞྱི བ་གནང་
འདུག་ཀང་སྔར་བཞྱིན་རྱི ན་གོང་མཐོ་དྲགས་པས་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་ཐུབ་མྱི ་
འདུག	

	 ༡༩༨༡།༠༢	 ནས་སྱིམ་ལ་ཀུ་སུམ་ཀྲྱི་རུ་གནས་པའྱི ་རུམ་གདན་ལག་
ཤེས་བཟོ་གྲའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ཡོངས་རོགས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕུལ་བ་རེད།	ད་ེདནོ་རང་གཞུང་གྱིས་སྱིམ་ལའྱི་གཡས་གཡོན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀུ་
སུམ་ཀྲྱི ་ས་ཆའྱི ་ཐོག་འཇོག་གནང་མཛད་རྒྱྱུ འྱི ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་རེད།	
༡༩༧༤	ནས་	༡༩༧༥	ཙམ་ནས་སྱིམ་ལའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ཀྱི ་མྱི ང་ཐོ་བསྡུ ་རུབ་ཀྱིས་ཞྱི བ་འཇུག་གནང་འགོ་བཙྱུགས་པ་དང་།	
སྐབས་དེར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི ་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་དངུལ་གྲོན་གནང་ས་ེགཞྱིས་ཁང་
འཛུགས་སུྐན་གནང་ས་ེམཐའ་མ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦	ལོར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཁང་པ་
བགོ་འགྲེམ་དང་སྦྲགས་ཀུ་སུམ་ཀྲྱིར་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་བྱྱུང་འདུག	
གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་གསར་དུ་འཛུགས་སྐབས་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ནང་བཞྱིན་
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ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབྲེག་སོགས་བྱ་དགོས་བྱྱུང་མྱི ་འདུག	 སྱིམ་ལ་ཀུ་སུམ་ཀྲྱི་
གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་གར་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་རྒྱལ་ས་སྱིམ་ལ་ནས་སྣུམ་
འཁོར་ཐོག་ཆྱུ ་ཚོད་ཕེད་དང་རྒྱང་ཚད་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀྲར་	༨	ཙམ་ཡོད།	རྒྱ་མཚོ་
ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀྲར་	༢༢༡༣	དང་གནམ་གཤྱིས་དབྱར་དསུ་	14.27° celcius	
དང་།	དགུན་དུས་	3.10° celcius	བཅས་ཡྱི ན།

༢༽ ཐོག་མར་གཞིས་མི་རྣམས་གཞིས་ཆགས་སུ་སླེབས་སྟངས་སོྐར།

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༢།༠༢	 ཙམ་ནས་སྱིམ་ལའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་བོད་ནས་འབོྱར་བ་
ཁག་ཅྱིག་གནས་སྡདོ་བྱས་འདུག་པ་དང་།	 དེའང་ས་གནས་གཅྱིག་ཏུ་མ་ཡྱི ན་
པར་སྱིམ་ལ་རྒྱལ་སའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ Chotta Shimla, 

Sanjauli, Rohrupatta, Ladakimola, Bus-station, Nabh house, Long-

wood, Kenthu, Kharapathar, Narkanda, Sawra, Theog, Dharampur, 

Solan, Kasauli	བཅས་སུ་གནས་སྡདོ་བྱས་འདུག	༡༩༧༠	ལོའྱི་རེས་སུ་ཧྱི་མ་
ཅལ་མངའ་སྡེའྱི ་ནང་ཡོད་པའྱི ་ཀུམ་རའོ་གཞྱིས་ཆགས་དང་ས་ཏྲོན་གཞྱིས་
ཆགས་གཉྱིས་ནས་བོད་མྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་མང་པོ་ཞྱིག་སྱིམ་ལའྱི ་སྣུམ་འཁོར་འབབ་
ཚྱུགས་ཀྱི ་ཉ་ེའགྲམ་དུ་རང་འཚམས་ཀྱིས་གནས་སྡདོ་བྱས་འདུག	

	 དེ་བཞྱིན་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་མོན་གྷོ་དང་མན་སྤར་ནས་ཀང་བོད་
མྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་འགའ་ཤས་ཕྱིར་ལོག་གྱིས་གནས་སྡདོ་བྱས་ཡོད།	 སྐབས་དེ་ནས་	
༡༩༧༩	དང་	༡༩༨༠	བར་སྱིམ་ལའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་བདོ་མྱི ་གནས་སྡདོ་ཁག་
ཁྱྱིམ་ཚང་	༡༠༣	ཙམ་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་མྱི ་གྲངས་	
༤༥༠	ཙམ་ཡོད།	༼མྱི ་འབརོ་གྲངས་ཐོའྱི་ནང་ད་ེསྐབས་ཀྱི ་བཟོ་གྭྲའྱི་མྱི ་འབརོ་	
༡༥༠	ཙམ་དང་།	ཁ་ར་སྤ་ཐར་དང་དའེྱི ་གཡས་གཡོན་བདོ་མྱི ་འདུ་སྡདོ་གྲངས་	
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༡༣༠	 ཙམ་ཚྱུད་མེད༽	 ད་ལྟའྱི ་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་སྱིམ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་
འདྱིར་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༡༦༧༤	ལྷག་ཡོད་འདུག		

༣༽  གཞིས་ཆགས་གསར་དུ་ཚུགས་དུས་ས་ཆ་ཨླེ་ཀར་ཇི་ཡོད་དང་། 
དླེའི་སྐབས་ཀི་མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་སོྐར།

སྱིམ་ལ་བདོ་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཐོག་མ་ནས་བཟུང་ཁང་ས་སྦྱི་སྒ་	Bigha	
༤༨།༠༦	 ཡོད།	 ༡༩༦༠	 ལོ་གཞྱིས་ཆགས་མ་ཚྱུགས་གོང་བོད་མྱི འྱི ་འཚོ་བའྱི་
གནས་སངས་ཧ་ཅང་སོྐ་བོ་རེད།	 ༡༩༦༥	 ཙམ་དུ་ས་མར་ཧྱིལ་ཟེར་བའྱི ་ས་
གནས་སུ་བོད་མྱི ་ཆྱི ག་བསྒྱིལ་ཚོགས་པས་རུམ་གདན་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་ཞྱིག་
བཙྱུགས་ནས་བདོ་མྱི ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་རུམ་གདན་འཐག་ནས་འཚོ་བ་སེྐལ་བ་དང་
ཞོར་དུ་ཐུན་མྱི ན་ལག་ཤེས་བདག་ཉརེ་བྱས་ཡོད།	 ཡང་ཁྱྱིམ་ཚང་གསུམ་བཞྱི ་
ཞྱིག་གྱིས་	Kalimpong	ནས་བདོ་ཀྱི ་གོན་ཆས་དང་ཅ་དངོས་རྙྱིང་པ་ཚོང་ལས་
བྱས་འདུག	ཡྱི ན་ནའྱི་བདོ་མྱི ་ཕནོ་ཆེ་བས་ལམ་བཟོའྱི་ལས་ཀ་བྱས་ནས་སོ་སོའྱི་
ཉྱིན་རེ་འཚོ་བ་སེྐལ་ཐུབ་པ་བྱས་འདུག	 དེའྱི ་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག	
Muncipal	Committee,	PWD	ལས་ཁུངས་ཁོངས་གཏགོས་ཁོྱ་གར་ཉྱིན་གླ་
སྒརོ་	༢	དང་ཕེད་ཀ་དང་།	བུད་མེད་རྣམས་ལ་སྒརོ་ཕེད་ཀ་ཉུང་བ་རག་འདུག

	 དེ་མྱི ན་སྒརེ་གྱི ་ལག་གཡོག་ཏུ་ལས་ཀ་ལས་སུ་ཕྱིན་པས་ཉྱིན་རེར་སྒརོ་
ཕེད་ཀ་གཞུང་གྱི ་ལས་ཁུངས་ལས་མང་བ་ཐོབ་འདུག	 ༡༩༧༥	 དང་	 ༡༩༧༦	
ཙམ་དུ་བདོ་མྱི ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་	Partnership	 ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི ་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་	
Azad Market	 ནས་ཕྱི ་རྒྱལ་བའྱི ་སོྐབ་གསོའྱི ་གོན་ཆས་རྙྱིང་པ་ཉསོ་ཏེ་སྱི མ་
ལར་ཚོང་ལས་བེྱད་འགོ་ཚྱུགས་ཏ་ེརྱིམ་བཞྱིན་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ཡོང་ཁུངས་ཇེ་
བཟང་དུ་སོང་འདུག	 དེའྱི ་ལོ་ཤས་རེས་སུ་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་	 Ludhiana	
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ནས་སུད་ཚོང་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་ལོ་རེ་ནས་ལོ་
རེར་ཆྱུང་དུ་སོང་འདུག

༤༽ ས་གནས་འགོ་འཛིན་རིམ་བྱུང་གི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།

ཨང་།				མཚན།		 	ལས་ཡུན།
༡།			 བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ།	 ༡༩༨༣།༧།༡	ནས་	༡༩༨༦།༧།༨
༢།			པ་སངས་ཚེ་རྱིང་།	 ༡༩༨༦།༧།༨	ནས་	༡༩༨༨།༩།༥
༣།			སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག		 ༡༩༨༨།༩།༦	ནས་	༡༩༩༡།༩།༣༠
༤།			འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རྱིང་།	 ༡༩༩༡།༩།༣༠	ནས་	༡༩༩༣།༦།༣༠
༥།			འཆྱི ་མེད་རྡ་ོརེ།	 ༡༩༩༣།༧།༡	ནས་	༡༩༩༤།༡༠།༡༤
༦།			བཀྲ་ཤྱིས་ནརོ་བུ།	 ༡༩༩༤།༡༠།༡༥	ནས་	༡༩༩༧།༨།༥
༧།			ཟླ་བ་རྡ་ོརེ།	 ༡༩༩༧།༨།༦	ནས་	༢༠༠༡།༧།༣༡
༨།			མདའ་ཟུར་ཀུན་དགའ་རྡ་ོརེ།	 ༢༠༠༡།༨།༡	ནས་	༢༠༠༥།༧།༡༥
༩།			བསན་འཛྱི ན་ཀུན་བཟང་།	 ༢༠༠༥།༧།༡༦	ནས་	༢༠༠༥།༡༢།༦
༡༠།		ངག་དབང་ཡོན་ཏན།	 ༢༠༠༥།༡༢།༧	ནས་	༢༠༠༩།༧།༡༧
༡༡།	 བསན་འཛྱི ན་རྣམ་རྒྱལ།	(ལས་ཚབ།)	 ༢༠༠༩།༧།༡༦	ནས་	༢༠༠༩།༨།༩
༡༢།	 བསན་འཛྱི ན་དངོས་གུྲབ།	 ༢༠༠༩།༨།༡༠	ནས་	༢༠༠༩།༡༠།༦
༡༣།	 དནོ་གུྲབ་རྒྱལ་པ།ོ	 ༢༠༠༩།༡༠།༥	ནས་	༢༠༠༩།༡༢།༡༣
༡༤།	 བསན་འཛྱི ན་ཀུན་བཟང་།	 ༢༠༠༩།༡༢།༡༤	ནས་ལས་ཐོག

༥༽ ྋགོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་ལོ་དུས་ཞིབ་གསལ།

༡།		 ༡༩༦༤	ནས་	༡༩༦༥	ལོར་ས་མར་ཧྱིལ་དུ་རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་གསར་
འཛུཊ་སྐབས་སུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་བ་ད་ེཐེངས་དང་པ་ོཆགས་འདུག	
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༢།		 ༡༩༧༨	 ལོར་ཀུ་སུམ་ཀྲྱིར་བཟོ་གྭྲར་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་
བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས།

༣།		 ༡༩༨༣།༧	པའྱི་ནང་ས་གནས་སུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་།

༤།		 ༡༩༩༢།༦	པའྱི་ཟླ་མཇུག་དང་ཟླ་	༨	པའྱི་ཟླ་འགོའྱི་ནང་ཀུ་སུམ་ཀྲྱིར་
གནས་པའྱི ་སག་ལུང་རེྩ་སུྤལ་རྱི ན་པོ་ཆེའྱི ་རྡོ་རེ་བྲག་དགོན་པའྱི ་དབུ་
འབེྱད་མཛད་སྒའོྱི ་སྐབས་སུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་ཡོད།

༥།		 ༢༠༠༢།༦	པའྱི་ནང་སེན་ཇོ་ལྱི ར་གནས་པའྱི་ཇོ་ནང་མ་དགོན་ད་ུཆྱི བས་
བསྒྱུ ར་གནང་སྐབས་དང་དེ་མྱི ན་ྋགོང་ས་མཆོག་ས་གནས་གཞན་དུ་
ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་སྐབས་ཕབེས་ལམ་ད་ུསྱིམ་ལ་མང་ཚོགས་དང་སླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་།

༦།		 ༡༩༦༣།༩།༤	 ཉྱིན་མཐུན་གྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་བྱྱིས་པའྱི་ཕན་སོྐབ་ཚོགས་
པའྱི ་སྱི མ་ལའྱི ་བུ་གསོ་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི ་ནང་སླབོ་སོྐང་གནང་བཞྱིན་པའྱི ་
བདོ་ཕུྲག	༢༥༠	ཙམ་ལ་བཀའ་སླབོ་གསུང་བཤད་བསྩལ་ཡོད།

༧།		 ༡༩༩༠།༡	པའྱི་ནང་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གྱིས་གདན་
ཞུས་ལྟར་ས་གནས་རམ་སུྤར་མ་ནྱི་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་
ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་སྐབས་སུ་སྱིམ་ལར་གནས་སྡདོ་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླབོ་གསུང་བཤད་བསྩལ་གནང་ཡོད།

༦༽ ཕི་ནང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སུ་ཕླེབས་ཀི་ལོ་དུས་ཞིབ་གསལ།	

༡།			 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡།༩	པའྱི་ནང་	Mrs.	Imtraut	Wager	འཇར་མན་ཨ་
མ་ལེྭ་གར་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།
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༢།		 ༢༠༠༢།༩	 པའྱི་ནང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོཊ་གཞོན་རྒྱ་རྱི ་སོྒལ་མ་མཆོག་དང་།	
སྤྱི ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱི ང་།	 དགེ་ལུགས་སྤྱི ་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལགས་
བཅས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༣།		 ༢༠༠༣།༦	 པའྱི་ནང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོཊ་གཞོན་རྒྱ་རྱི ་སོྒལ་མ་མཆོག་དང་།	
སྤྱི ་འཐུས་སོྒལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་གཉྱིས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞུང་
འབྲལེ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༤།		 ༢༠༠༨།༧།༡	ནས་ཚེས་	༤	བར་རང་གཞུང་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་མཁས་
དབང་ཟམ་གདོང་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི ས་གཞྱི ས་ཆགས་སུ་གཞུང་
འབྲལེ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༥།		 གཞྱིས་ཆགས་སུ་ྋས་སྐ་བདག་ཁྱི ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་
བསྐངས།	

༦།		 གཞྱིས་ཆགས་སུ་དཔལ་ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་གཞྱི ས་ཆགས་སུ་
ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་།

༧།		 ༢༠༠༦།༥	 པའྱི་ནང་ཕྱི ་དྲྱིལ་དུྲང་གཞོན་རྟ་མགྲྱིན་ཚེ་རྱིང་གྱིས་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་ལྟ་སྐརོ་གནང་།

༨།		 ༢༠༠༦།༧	 པའྱི་ནང་དབྱྱིན་ཇྱི ་ཌོག་ཀྲར་	 Thomas	 Kauffmann	
མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༩།		 ༢༠༠།༨།༢༡	 ནས་ཚེས་	 ༢༩	 བར་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་ཆོས་
འཕལེ་མཆོག་དང་།	ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་རྱི ་སོྒལ་མ།	སྤྱི ་འཐུས་ངག་དབང་
ལྷ་མོ།	སྤྱི ་འཐུས་བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ།	སྤྱི ་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཐུབ་
བསན་འཕལེ་རྒྱས་བཅས་ཀྱིས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་གྲོས་ཚོགས་སུ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སོྐར་ཚོགས་པ་འཛུགས་སླད་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕབེས།
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༡༠།		 ༢༠༠༦།༡༡།༢༡	 ཉྱིན་རང་གཞུང་བཀའ་བླནོ་ཁྱི ་པ་མཁས་དབང་ཟམ་
གདངོ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཀྱི ་ནརོ་ས་གནས་སུ་མཛད་སྒ་ོལ་ཕབེས་སྐབས་
ཕབེས་ལམ་དུ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཉྱིན་གཅྱིག་བཞུགས།

༡༡།		 ༢༠༠༦	དང་	༢༠༠༧	ལོར་འཇར་མན་གྱི ་མཐོ་རྱིམ་སླབོ་ཕུྲག	Anne	
Kuluczka	 (from	 Kurve	 Wastrow	 Education	 &	 Meeting	
Centre	for	peaceful	&	Non-Violent	Action)	གཞྱིས་ཆགས་
སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༡༢།		 ༢༠༠༦།༩།༡༣	ནས་ཚེས་	༡༥	བར་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་
པའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛྱི ན་	S.P.	Rana	མཆོག་དང་རང་གཞུང་ཤེས་
རྱིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛྱི ན་ཚེ་རྱིང་བསམ་འགུྲབ་རྣམ་གཉྱིས་ནས་སླབོ་
གྭྲར་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༡༣།		༢༠༠༦།༨།༡༢	ཉྱིན་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་པའྱི་ངེས་སནོ་པ་
མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་སླབོ་ཏུ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༡༤།		 ༢༠༠༦།༨།༡༨	ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་མངའ་སྡ་ེབླནོ་
ཆེན་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་སྐབས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།	

༡༥།		 ༢༠༠༦།༤།༡༦།	 ནས་ཚེས་	 ༡༧	 བར་འཕྲདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་བསན་པ་
བསམ་མཁར་ལགས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་གཟྱིགས་སྐརོ་
གནང་།

༡༦།		 ༢༠༠༦།༧	པའྱི་ནང་ནང་སྱིད་དུྲང་གཞོན་དངོས་གུྲབ་རྒྱལ་མཚན་ལཊ༺༺་
ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་ལྟ་སྐརོ་གནང་།

༡༧།		 ༢༠༠༦།༩	པའྱི་ནང་ལྡྱི་ལྱི ་རྱི ་དྭགས་སུང་སོྐབ་ཚོགས་པས་གཞྱིས་ཆཊ་
སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།
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༡༨།		 ༢༠༠༧།༤།༢༣	 ཉྱིན་རྡ་ས་ནས་དགེ་བཤེས་རྡ་ོརེ་དགྲ་འདུལ་ལགས་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་ནང་ཆོས་སླབོ་ཁྱིད་གནང་བར་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༡༩།		 ༢༠༠༧།༤།༢༣	 ཉྱིན་རྡ་ས་བོད་ཀྱི ་དཔེ་མཛོད་དབུ་འཛྱི ན་དགེ་བཤེས་
ལྷག་རྡརོ་ལགས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ནང་ཆོས་སླབོ་ཁྱིད་གནང་བར་ཆེད་
ཕབེས་གནང་།

༢༠།		༢༠༠༧།༦།༢༤	 ཉྱིན་རྡ་ས་རྱི ག་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་
གཞོན་པ་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
ནང་ཆོས་སླབོ་ཁྱིད་གནང་བར་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༢༡།		 ༢༠༠༧།༧།༦	ཉྱིན་	Shimla	Mayor	Narendra	Kateria	མཆོག་
ྋསྐུའྱི ་འཁུངས་སྐར་མཛད་སྒའོྱི ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༢༢།		༢༠༠༧།༧།༢༡	ནས་ཚེས་	༢༢	བར་ཕྱི ་དྲྱིལ་དུྲང་འཕར་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་
ལགས་དང་།	 དུྲང་གཞོན་དོན་འགུྲབ་རྒྱལ་པོ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༢༣།		༢༠༠༧།༡༠།༧	ནས་ཚེས་	༡༢	བར་ཤེས་རྱིག་དུྲང་གཞོན་སོྒལ་དཀར་
ལྷ་མོ་ལགས་སླབོ་ཕུྲག་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་མདུན་ལམ་སླབོ་སནོ་ཆེད་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༢༤།		༢༠༠༧།༥།༢༣	ཉྱིན་རྡ་ས་ནརོ་གླྱིང་གཡུ་ཐོག་སྨན་གླྱིང་གྱི ་སྨན་པ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༢༥།		༢༠༠༧།༥	 པའྱི་ནང་སྤྱི ་འཐུས་བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ་ལགས་དང་།	
སྤྱི ་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱི ང་པོ་རྣམ་གཉྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞུང་
འབྲལེ་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕབེས།

༢༦།		༢༠༠༧།༩།༡༥	ནས་ཚེས་	༡༦	བར་དཔལ་འབོྱར་ཉམས་ཞྱིབ་འགན་
འཛྱི ན་བླ་ོབཟང་ཟླ་བ་དང་།	དནོ་འགུྲབ་རྡ་ོརེ།	Manager	of	District	
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Industry	Center,	Manager	of	UCO	Bank,	Shimla	མཆོག་བཅས་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་ཟབ་སོྦང་སོྤད་སླད་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

༢༧།		༢༠༠༧།༩།༦	ཉྱིན་བད་ེསྐྱིད་གླྱིང་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་མཆོག་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕབེས།

༢༨།		༢༠༠༨།༥།༤	ནས་ཚེས་	༥	བར་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་རྱི ་སོྒལ་
མ་མཆོག་དང་སྤྱི ་འཐུས་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་གཉྱིས་ཀྱི ་གོ་སྒྱིག་
འོག	Himalaya	Parivaar	ཧྱི་མ་ལ་ཡ་སུང་སོྐབ་དང་བདོ་དནོ་སྐརོ་
ཚོགས་འདུ་ལ་ཕབེས་སྐབས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༢༩།		༢༠༠༨།༧།༣	ཉྱིན་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་དང་།	
ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་རྱི ་སོྒལ་མ།	སྤྱི ་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།	སྤྱི ་
འཐུས་སོྒལ་དཀར་ལྷ་མོ།	 སྤྱི ་འཐུས་སོྒལ་མ་ཚེ་རྱི ང་།	 ཨ་རུ་ན་ཅལ་
ནས་ཡྱི ན་པ་རྒྱ་གར་དབུས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཀྱི ་རན་རྱི ་ཇུ་ཇྱི །	 བླ་
མ་བླ་ོབཟང་བཟོད་པ།	ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་མཚོ་སྣ་རྱི ན་པོ་ཆེ།	 ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན་	
Prof.	 Prem	 Kumar	 Dhumal	 དང་བླནོ་ཆེན་ལས་རོགས་བཅས་
སྱིམ་ལར་ཆྱི ངས་ཡྱི ག་བཞག་ས་ེམྱི ་ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ	༩༤	འཁོར་བའྱི་མཛད་
སྒརོ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་།

༣༠།		༢༠༠༨།༨	 པའྱི་ནང་	 International	 Tibet	 Support	 Network	 ཀྱི ་
ཚོགས་མྱིས་བདོ་རང་དབང་དཔལ་འབར་ཁེྱར་ཏ་ེགཞྱིས་ཆགས་ནང་སླབེས།

༣༡།		རྡ་སར་གནས་སྡདོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་སྤྱི ་
འཐུས་ལྷ་མོ་སྐབས་དང་།	སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་སྨན་པ་མཁེྱན་རབ་རྒྱ་མཚོ་
གཉྱིས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་དབུ་མའྱི ་ལམ་གྱི ་སྐ ོར་གོ་རྟོགས་གསུང་
བཤད་སླད་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕབེས།
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༣༢།		༢༠༠༨།༡༠།༢༤	ཉྱིན་མངའ་སྡའེྱི ་ཤྱི ང་ནགས་བླནོ་ཆེན་	J.	P.	Nadda	
མཆོག་སྱིམ་ལ་གཏན་སླབོ་ཏུ་སླབོ་གྭྲའྱི་ལོ་འཁོར་མཛད་སྒའོྱི ་ཉྱིན་ཕབེས།

༧༽ གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་འཆར་ཁག

༡།		 ཁ་ར་སྤ་ཐར་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག

	 ཁ་ར་སྤ་ཐར་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་གནང་ཆེད་རོགས་རམ་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་འཇུག་ཞུས་པ་བཞྱི ན་རང་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གཉྱིས་ནས་མ་དངུལ་	༡,༡༧,༩༡,༠༧༤།༠༠	གྱི ་རོགས་རམ་གནང་བས་
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ལོར་འགོ་འཛུགས་བྱས་ནས་	༢༠༠༢	ལོར་ལེགས་པར་
གུྲབ་ས་ེཁ་ར་སྤ་ཐར་ཁོངས་གཏོགས་ཁ་འཐོར་ས་གནས་མྱི ་མང་ཚོ་ཀུ་
སུམ་ཀྲྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཟླ་བསྒྱིལ་བྱྱུང་བ་དང་།	 གདན་ས་ཆོས་སྒར་
དང་གཞྱིས་ཆགས་མཉམ་དུ་ཡོད་པའྱི ་སོ་སོའྱི ་ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་
རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་དང་།	 ཕུྲ་གུ་སླབོ་གྭྲར་གཏོང་བ་སོགས་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་
བྱྱུང་ཡོད།

༢།		 བཟོ་གྭྲའྱི་ཁང་ཐོག་བཟོ་བཅོས།

	 བཟོ་གྭྲའྱི ་ལས་མྱི འྱི ་ལས་ཤག་གྱི ་ཁང་ཐོག་བཟོ་བཅོས་བེྱད་ཆེད་རང་
གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་དངུལ་སྒརོ་	 ༧,༠༣,༩༦༨།༠༠	
གནང་བ་ལྟར་	༢༠༠༨	ལོར་བཟོ་གྭྲའྱི་ལས་མྱི འྱི་ལས་ཤག་གྱི ་ཁང་ཐོག་
བཟོ་བཅོས་བྱས་ཏེ་དབྱར་ཆར་པ་དང་།	 དགུན་ཁ་བའྱི ་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༣།		 བཟོ་གཞྱིས་	E Block	གང་རྩྱིག་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར།
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	 བཟོ་གཞྱིས་ E Block གྱི ་གང་རྩྱིག་གསར་པ་རྒྱག་སླད་རང་གཞུང་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་དངུལ་སྒརོ་	 ༡,༩༨,༣༤༧།༠༠	 གནང་སོན་
བྱྱུང་བས་བཟོ་གཞྱིས་ཀྱི ་གང་རྩྱིག་གསར་དུ་བརྒྱབ་ས་ེཁང་པའྱི ་རྨང་
གཞྱི ་བརྟན་དུ་ཕྱིན་ཡོད།

༤།		 བཟོ་གཞྱིས་སུ་	Septic	Tank	ལས་འཆར།

	 ༢༠༠༤	ལོར་བཟོ་གཞྱིས་སུ་	Septic	Tank	ཆེད་རང་གཞུང་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་མ་དངུལ་སྒརོ་	༡,༤༢,༠༠༠།༠༠	གནང་བས་མྱི ་
མང་གྱི ་འཕྲདོ་བསནེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༥།		 ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག

	 ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་	
Norwegian Church Aid (NCA)	ནས་མ་དངུལ་སྒརོ་	༥,༨༨,༧༠༠།༠༠	
གནང་བས་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་འགོ་འཛུགས་ཞུ་འཆར་ཡོད།

༦།		 འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོ།

	 ༢༠༠༨	 ལོར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁུལ་ལ་འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོའྱི ་ཆེད་	
SOIR-IM, Dehradun	ནས་སྒརོ་	༨,༠༠,༠༠༠།༠༠	གནང་བས་འགྲོ་
ལམ་མྱུར་བཟོའྱི་ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད།

༧།		 མྱི ་མང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག

	 མྱི ་མང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར་འདྱི་གཅྱིག་བསྡུས་འཆར་
གཞྱི ་བཞྱི ་བའྱི ་ ཁོངས ་ སུ ་བཀའ ་འཁོལ ་ ཐོབ ་སེ ་མ ་ད ངུལ ་ སྒོར ་	
༡༩,༥༨,༦༦༨།༠༠	གནང་རྒྱྱུ ་གནང་བ་ལྟར་རོགས་དངུལ་ཐོན་མཚམས་
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ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

༨།		 བཟོ་གཞྱིས་ A-Block གང་རྩྱིག་གསར་རྒྱག

	 བཟོ་གཞྱིས་གང་རྩྱིག་གསར་རྒྱག་འཆར་གཞྱི ་འདྱི་གཅྱིག་བསྡུས་འཆར་
གཞྱི ་བཞྱི ་པའྱི ་ཁོངས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་སེ་རོགས་དངུལ་སྒོར་	
༢,༦༦,༤༣༦།༠༠	 གནང་རྒྱྱུ ་ངེས་པ་རོགས་དངུལ་ཐོན་མཚམས་ལས་
གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

༩།		 སངས་རྒྱས་ཆོས་གླྱིང་ཚོགས་ཁང་བཟོ་བཅོས་འཆར་གཞྱི །

	 སངས་རྒྱས་ཆོས་གླྱིང་ཚོགས་ཁང་བཟོ་བཅོས་འཆར་གཞྱི ་འདྱི་གཅྱིག་
བསྡུས་འཆར་གཞྱི ་བཞྱི ་པའྱི ་ཁོངས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་སེ་རོགས་
དངུལ་སྒརོ་	༢,༨༦,༧༧༣།༠༠	གནང་རྒྱྱུ ་ངེས་པ་བཞྱིན་རོགས་དངུལ་
ཐོན་མཚམས་ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

༨༽ སོྟན་ཉླེས་དང་། ཆུ་ལོག་སོཊ་འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་ཇི་བྱུང་།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ནས་	༡༩༩༣	ཡས་མས་སུ་ཁ་ར་སྤ་ཐར་ཁྱབ་ཁོངས་ཅྱིར་སྒ་ཧནོ་
ཟེར་བའྱི ་ས་གནས་སུ་ཆྱུ ་ལོག་བྱྱུང་ས་ེདེར་གནས་བོད་མྱི འྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི ་
བཟའ་ཚང་གཉྱིས་དང་སེར་མོ་བ་གཅྱིག་བཅས་ཁོྱན་མྱི ་གསུམ་འཆྱི ་སོྐན་བྱྱུང་འདགུ

༩༽ ས་གནས་ཀི་གཞུང་འབླེལ་དང་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག

༡།		 ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འདུ།

	 བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་པ་དང་དོན་
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དགུ་བ་གཉྱིས་ཀྱི ་དགོངས་དོན་སྱི མ་ལ་ས་གནས་སུ་མྱི ་འབོར་ལ་
གཞྱིགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༧	ཡོད་པ་དང་ཚོགས་འཐུས་ཀྱི ་ཡུན་
ཚད་ལོ་གསུམ་ཡྱི ན།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧།༨	 པ་ནས་བཟུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་
ས་གནས་འཐུས་མྱི ས་འགན་འཁུར་ཡོད།

༢།		 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་དུྲག་ཅྱུ ་པའྱི་དགོངས་དནོ་
བཞྱིན་སྱི མ་ལ་ས་གནས་འདྱི་ནྱི ་ས་གནས་ཁག་དགུ་ཙམ་དུ་ཁ་འཐོར་
ཡོད་རེྐན་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་དགུ་ལས་མེད་པ་དང་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཡུན་
ཚད་ལོ་གསུམ་ཡྱི ན།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧།༧	པ་ནས་བཟུང་སྐབས་	༡༧	པའྱི་
རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱིས་ལས་ཁུར་བེྱད་མུས་ཡྱི ན།

༣།		 ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 ས་གནས་སུ་ཉྱིན་སླ ོབ་སླ ོབ་ཕུྲག་ཚོའྱི ་ངོ་ཚབ་མཚོན་ཆེད་དུ་ཕ་མའྱི ་
ཚོགས་ཆྱུང་གསར་འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་།	 ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་བུ་ཕུྲག་དག་
བདག་གཉརེ་བེྱད་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་སླབོ་གྭྲའྱི་བེྱད་སྒ་ོདག་ལ་འགན་རྐང་
ལེན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༤།		 སྱིམ་ལ་དྭང་ཟུར་སྐྱིད་སྡུག

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢།༣།༢༨	ཉྱིན་སྱིམ་ལར་གནས་ཡོད་དྭང་ཟུར་རྣམ་པས་
བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་ཐོག་དྭང་ཟུར་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་འདྱི་གསར་
འཛུགས་གནང་།	 སྐྱིད་སྡུག་གྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་ནྱི ་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་
འོག་དྲག་ཞབས་ཟུར་པ་ཉམ་ཐག་རྱི གས་དང་རྒས་ཧེང་བདག་མེད་
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སོགས་ཀྱིས་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་བསྒྱིལ་གྱི ་སྒ་ོནས་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱྱུ འྱི་ཆེད་
དུ་ཡྱི ན།	 ཚོགས་པས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་སྔ་རེས་འབྲེལ་
གཏུགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦	སྔནོ་ནས་རྩ་དགོངས་ཕབེས་པ་དྭང་ཟུར་
གྲངས་	༡༦	ལ་དྭང་སླབོ་དམག་སྒར་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༧	པ་ནས་
བཟུང་ཟླ་རེར་ཧྱིན་སྒརོ་	 ༡,༠༠༠།༠༠	 འཚོ་སྣནོ་ཐོབ་བཞྱིན་འདུག	
ཚོཊ་པའྱི ་ཡོང་འབབ་ནྱི་ཚོགས་མྱི ་གསར་ཞུགས་སྐབས་ཚོགས་མྱི ་རེ་
ནས་ཧྱིན་སྒརོ་	 ༡༠༠།༠༠	 དང་དེའྱི ་རེས་སུ་ལོ་རེའྱི ་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་
དམྱི གས་སུ་ཚོགས་མྱི ་རེ་ནས་སྒརོ་	༡༢	བསྡུ་ལེན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	ད་
ལྟའྱི་ཆར་སྐྱིད་སྡུག་ཁོངས་སུ་ཚོགས་མྱི ་འགོ་འཛྱི ན་གཅྱིག་དང་།	 འགོ་
འཛྱི ན་ལས་རོགས་ལྡྱིང་དཔནོ་གཅྱིག	བཅྱུ ་དཔནོ་བཅྱུ ་གསུམ།	དམག་
དཀྱུ ས་བཞྱི ་ཅྱུ ་ཞེ་བཞྱི ་བཅས་ཁོྱན་བསྡམོས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་བདུན་ཅྱུ ་
འདུག	 སྐྱིད་སྡུག་གྱི ་རྒྱྱུ ན་ལས་ཁོངས་སུ་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ཚོགས་
གཞོན།	དུྲང་གཞོན།	དངུལ་གཉརེ།	རྩྱིས་པ་བཅས་རྒྱྱུ ན་ལས་གྲངས་
ལྔ་འདུག་པ་དང་།	རྒྱྱུ ན་ལས་ཀྱི ་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་ཡྱི ན།

༡༠༽ ས་གནས་མཉམ་འབླེལ་གི་ལོ་རྒྱུས།

༡།		 ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲའྱི་བྱྱུང་རྱིམ།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་བདོ་རྱིགས་ཆོལ་གསུམ་གཅྱིག་སྒྱིལ་ཚོགས་པའྱི་
རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་སྱིམ་ལ་ཁུལ་ཙམ་
མ་ཟད་བོད་རྱི གས་གང་ན་ཇྱི ་ཡོད་མང་ཆེ་བ་སྐབས་དེར་ལམ་ལས་ཁོ་
ནར་བརྟེན་ཏེ་ཉྱིན་ལྟ་ོཉྱིན་འཚོལ་ལྟ་བུའྱི ་བོད་རྱི གས་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་
ངལ་སེལ་སླད་དང་།	 ལྷག་དོན་བོད་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་རྱི ག་
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གཞུང་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཆས་དང་གོམས་གཤྱིས།	 སྐད་ཡྱི ག	 ད་ེབཞྱིན་
ལག་ཤེས་རུམ་གདན།	 ཤྱི ང་བཟོ།	 འཚེམ་བཟོ།	 སྣམ་བུ་འཐག་ལས་
སོགས་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་གནས་ཡོང་རྒྱྱུ འྱི ་ཆེད་དུ་སྱི མ་ལ་རྒྱལ་སའྱི ་ནུབ་
ཕོགས་སུ་རྒྱང་ཚད་ཀེ་ལོ་མྱི ་ཀྲར་	༧	ཙམ་སར་ས་མར་ཧྱིལ་	Sum-

mer Hill ཞེས་པའྱི་ས་ཆར་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱྱུ འྱི་འཆར་
གཞྱི ་གོ་སྒྱིག་གནང་འདུག	ཐོག་མའྱི་མ་རྩ་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་
པོའྱི ་ སྐུ ་ སྒ ེར ་ཡྱི ག ་ཚང་ནས་ སྔ ་ཕྱི ་བ སྡོམས་མ ་དངུལ་ཧྱི ན ་ སྒ ོར ་	
༦༠༠༠༠།༠༠	དང་།	སྱིམ་ལ་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་རྱིགས་འབོྱར་ལྡན་
ལྷག་བསམ་ཅན་རྣམ་པས་སེྐད་མེད་མ་དངུལ་བུན་གཡར་གནང་བ་རོབ་
རྩྱིས་སྒརོ་ཉྱིས་ཁྱི ་བརྒལ་བ་བྱྱུང་བ་བཅས་ལ་བརྟནེ་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༥	
ལོར་བདོ་རྱིགས་ཆོལ་གསུམ་གཅྱིག་སྒྱིལ་ཚོགས་པའྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་
ཞེས་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་རེད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༣	ལོ་མཇུག་ཏུ་རྒྱལ་སའྱི་ཤར་ཕོགས་སུ་ཀེ་ལོ་མྱི ་
ཊར་	༦	ཙམ་སར་ཀུ་སུམ་ཀྲྱི་ཞེས་པར་ནབུ་སྦངེ་སྒལ་ནས་ཡྱི ན་པ་སྐུ་
ཞབས་སྦ་ེནར་ཇྱི ་ Banerji ཞེས་པར་སྒརེ་བདག་ས་ཆ་སྦྱི་གྷ་	༤༨།༠༦	
ཡོད་པ་གསར་ཉསོ་གནང་ས་ེཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོར་བཟོ་གྭྲ་ཆ་ཚང་ས་
མར་ཧྱིལ་ནས་ཀུ་སུམ་ཀྲྱིར་སྤསོ་བ་དང་།	 རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་
ཁང་གྱིས་ལམ་སནོ་བྱས་པ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༣	 ལོར་མངའ་སྡ་ེདེབ་
སེྐལ་ལས་ཁུངས་སུ་དབེ་སེྐལ་བྱས་ཏ་ེདབེ་སེྐལ་ཨང་གྲངས་	༡༥༨།༧༣	
ཐོབ་ཡོད་འདུག	 སྐབས་དརེ་བཟོ་གྭྲའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་ཆྱི ག་སྒྱིལ་ཚོགས་པ་
ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་མོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༧	དང་	༡༩༧༨	ཙམ་ནས་
བཟོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ཐད་རོྩད་རྙོག་བྱྱུ ང་སེ་མཐའ་མར་བཟོ་གྭྲའྱི ་མྱི ་
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མང་ནས་བཟོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་
རྩྱིས་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི ་ཡྱི ག་ཐོག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༡	 ལོ་
ནས་བཟུང་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟོ་གྭྲ་འཛྱི ན་སོྐང་
གནང་མུས་ཡྱི ན།

༢།		 ལས་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱི གས་ཡུལ།

	 སྱིམ་ལ་རུམ་གདན་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་བཙྱུགས་པའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་
བོ་ནྱི་བོད་མྱི ་ཚོ་བཙན་བོྱལ་དུ་འབོྱར་ན་ཡང་སོ་སོའྱི ་རྱི ག་གཞུང་དང་
རུམ་གདན་ལག་ཤེས་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་གནས་ཐུབ་སླད་དང་།	 དེ་སྐབས་
ཀྱི ་མང་ཚོགས་ལ་འཚོ་རྟནེ་བསུྐན་ཐབས་སུ་ཆེད་དུ་བཙྱུགས་པ་ཡྱི ན།	
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༥	 ལོར་བཟོ་གྭྲ་ཐོག་མར་བཙྱུགས་དུས་ཚོགས་མྱི ་ཁྱྱིམ་
ཚང་གྲངས་	 ༢༠	 ཙམ་དང་།	 རུམ་འཐག་ལས་མྱི ་མང་ཤོས་	 ༡༠༠	
ཙམ་བྱྱུང་འདུག	ད་ལྟའྱི་ཆར་བཟོ་གྭྲའྱི་ནང་རུམ་འཐག་མྱི ་གྲངས་	༣༠	
དང་ཚོགས་མྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་གྲངས་	༦༠	ཡོད།	སྱིམ་ལ་རུམ་གདན་ལས་
ཤེས་བཟོ་གྭྲ་ནས་ཚོགས་མྱི ་ཚོར་རུམ་གདན་འཐག་ཁང་ད་ུལས་ཀ་བེྱད་
རྒྱྱུ འྱི ་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དང་མཉམ་དུ་སོ་སོའྱི ་ལག་ཤེས་བདག་ཉར་ཐུབ་
པ།	ལོ་རེའྱི་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་	༡༥	རུམ་འཐག་ལས་མྱི ་སོ་སོའྱི་ལས་
ཤུགས་ལ་དཔག་པའྱི་བགོ་འགྲེམ་བེྱད་མུས་ཡྱི ན།	ད་ེམྱི ན་བཟ་ོགྭྲའྱི་ངོས་
ནས་སོ་སོའྱི་ཚོགས་མྱི ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི ་ཁེ་ཕན་ཆེད་སྣ་འཛོམས་ཚོང་
ཁང་དང་ཐུག་བཟོའྱི་ལས་གཞྱི ་སོགས་ལག་བསར་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༣།		 མཉམ་འབྲལེ་དང་བཟོ་ཚོགས་འགན་ལྷན་གྱི ་ལས་རྒྱྱུ ན་ཚད་གཞྱི །

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༣	ལོར་སྱིམ་ལ་རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་དབེ་སེྐལ་བྱས་པ་ནས་
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བཟུང་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་དང་པོའྱི ་ཁོངས་སུ་བཟོ་འགོ་དང་རྩྱིས་
དུྲང་།	 དངུལ་གཉརེ།	 གཞན་ཡང་བཟོ་གྭྲའྱི་ཚོགས་མྱི ་རང་ངོས་ནས་
མྱི ་གྲངས་	༧	བཅས་ཁོྱན་བསྡམོས་འགན་འཛྱི ན་འཐུས་མྱི ་གྲངས་	༡༠	
ཙམ་བྱྱུང་འདུག་པ་དེས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ལོ་བར་མུ་མཐུད་ཕག་ལས་
གནང་འདགུ	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢	ལོའྱི་ནང་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་བསྐར་
གསོ་གནང་ས་ེའགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་ཁོངས་སུ་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་བཟོ་གྭྲའྱི ་ཚོགས་གཙོའྱི ་ངོ་བོ་དང་།	 རྩྱིས་དུྲང་།	
དངུལ་གཉརེ།	བཟོ་གྭྲའྱི་ཚོགས་མྱི འྱི་ཁོངས་ནས་མྱི ་གྲངས་	༤	འོས་
འདམེས་གནང་ས་ེའགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༧	ཡོད།	ད་ལྟའྱི་
ཆར་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི ་ལས་དུས་ཡྱི ན་པ་དང་།	
འགན་འཛྱི ན་འཐུས་མྱི ་ནྱི ་བཟོ་གྭྲའྱི ་རྩ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ལྟར་ཚོགས་
གཙོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་།	 གཞན་ཚོགས་མྱི ་དུྲག་བཟོ་གྭྲའྱི ་ཚོགས་
ཆེན་ཐོག་འོས་འདམེས་གནང་ས་ེདུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་གནང་མུས་ཡྱི ན།

༤།		 མཉམ་འབྲལེ་དང་བཟོ་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི ་ལས་འཆར་ཁག

	 རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༥	ལོར་ས་མར་ཧྱིལ་དུ་བཟོ་
གྭྲ་འཛུགས་སྐབས་ཆྱི ག་བསྒྱིལ་ཚོགས་པ་དང་།	ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི ་བདོ་
མྱི ་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཞལ་འདེབས་ཀྱིས་བཟོ་གྭྲ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་
དང་།	ད་ེནས་རྱིམ་པས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཞྱིང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༣	ལོར་བཟོ་
གྭྲ་ས་མར་ཧྱིལ་ནས་ཀུ་སུམ་ཀྲྱིར་སྤ་ོསྐབས་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་དང་རང་
གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་རོགས་རམ་འོག་ས་ཆ་སུྤས་གཟྱིགས་
གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 དེའྱི ་རེས་སུ་ལས་ཁུངས་དང་བཟོ་གྭྲ་ལས་
ཤག་བཅས་འཛུགས་སུྐན་བེྱད་ཆེད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་ཕྱི ་
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རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་	United Nation’s High Commission for Ref-

ugees, Canadian Refugee Aid Society, German Aid to Tibetans	
བཅས་ནས་རོགས་རམ་གནང་ཐོབ་བྱྱུང་འདུག

	 	 ཐུག་བཟོ་ལས་གཞི།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༨	ལོར་	World	Vision,	England	རོགས་སོྐར་འོག་
ཐུག་བཟོའྱི ་ལས་གཞྱི ་ལག་བསར་བྱས་ཤྱི ང་ཐོན་སེྐད་ལ་དཔག་པའྱི ་
ཁོམ་རའྱི་གནས་སངས་འགྲྱིག་ཙམ་ཡོད།

	 	 སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་།

	 ༢༠༠༧།༥།༢༥	ཉྱིན་བཟོ་གྭྲའྱི་སྤྱི ་དངུལ་བཀོལ་ཏ་ེསྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་
སུྤས་ལེགས་ཤྱི ག་གསར་རྒྱག་བྱས་པས་ས་གནས་མང་ཚོགས་དང་
མཉམ་འབྲལེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཙམ་ཡོད།

༥།		 བཟོ་གྭྲའྱི་ཁེ་ཕན།

	 བཟོ་གྭྲ་དབེ་སེྐལ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༣	ལོར་ས་ཆ་ཉསོ་ཆོག་
པའྱི ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ས་ེརྒྱ་གར་སྒརེ་བདག་ཅྱིག་ནས་ཀུ་སུམ་ཀྲྱིར་ས་
ཁོྱན་སྦྱི་སྒ་	 ༤༨།༠༦	 ཉ་ོཐུབ་བྱྱུང་ཡོད་པ་དང་།	 གཞན་ཡང་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༤	 ལོར་རུམ་གདན་ཕྱི ་རྒྱལ་དུ་ཚོང་བསྒྱུ ར་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་
ཞུས་ཐོབ་བྱྱུང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢	ལོར་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་	Small	Scale	
Industries	ཁོངས་སུ་དབེ་སེྐལ་བྱས་ཏ་ེཐོབ་ཐང་ཕྲན་བུ་ཞུས་ཐོབ་བྱྱུང་
ཡོད་འདུག

༡༡༽ གདན་ས་ཆོས་སྒར་ཁག
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སྱིམ་ལ་ས་གནས་སུ་གདན་ས་ཆོས་སྒར་ཀུ་སུམ་ཀྲྱི་རུ་སག་ལུང་རེྩ་སུྤལ་རྱི ན་པ་ོ
ཆེའྱི ་རྙྱིང་དགོན་རྡ་ོརེ་བྲག་དང་།	 སེན་ཇྱི ་ལྱི ར་ཇོ་ནང་མ་དགོན་ནང་མ་དགོན་
རྟག་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླྱིང་དགོན་པ་བཅས་གཉྱིས་ཡོད།	རྡ་ོརེ་བྲག་དགོན་
པར་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་	 ༡༣༦	 ཡོད་པ་ལས་དེ་དག་གྱི ་ཡོངས་ཁུངས་བོད་
རྱི གས་གྲངས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་དང་།	 ལ་དྭགས་པ་དུྲག	 ཁུ་ན་ུཔ་ལྔ།	 སྤྱི་ཏྱི་པ་
གཉྱིས།	 འབྲས་ལྗངོས་པ་དང་རྡརོ་གླྱིང་པ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གསུམ།	 རྒྱ་གར་ཁམས་པ་
གཅྱིག	འབུྲག་པ་ཉྱི་ཤུ།	བལ་བ་ོཤར་པ་དང་ཡོལ་མོ།	རྟ་མང་སོགས་ལྔ་བཅྱུ ་ང་
ལྔ་ཡོད།

	 ཇོ་ནང་དགོན་པར་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་	༡༢༠	དང་ད་ེདག་གྱི ་ཡོངས་
ཁུངས་བོད་རྱི གས་དུྲག་ཅྱུ ་དང་སོགས་པོ་སུམ་ཅྱུ ་སོ་གཉྱིས།	 མོན་པ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་
བདུན།	ཁུ་ན་ུབ་གཅྱིག་བཅས་ཡོད།

༡༢༽ སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོྐར།

༡།		 སྱིམ་ལ་གཏན་སླབོ།

	 བོད་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི ་དབུ་ཁྱིད་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་རྱི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་ཐུགས་འདུན་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མཐུན་
འགྱུར་འོག་སྱིམ་ལ་རོང་དང་།	 དེའྱི ་གཡས་གཡོན་གྱི ་བོད་མྱི ་སྐབས་
བཅོལ་བའྱི་བྱྱིས་པ་ན་གཞོན་ཚོས་དངེ་དུས་ཀྱི ་ཤེས་རྱིག་ཡོན་ཏན་དང་།	
བདོ་རང་གྱི ་སོལ་རྒྱྱུ ན་རྱིག་གཞུང་རྣམས་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་གྱི ་ཆེད་
དུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༢།༣།༡	 ཉྱིན་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 ཐོག་
མར་དབུ་འཛུགས་སྐབས་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	 ༡༥༥	 བྱྱུང་ཡོད།	 ༡༩༦༩	
ལོའྱི་ནང་	CBSE	ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དབེ་སེྐལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་ཞྱིག་
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ཡྱི ན།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ནས་	 ༢༠༠༨	 ལོའྱི་ནང་གཞྱི ་རྱིམ་སླབོ་ཕུྲག་
གྲངས་	 ༥༡༨	 དང་།	 སྔནོ་སླབོ་གསུམ་གྱི ་ནང་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	 ༤༥	
ཡོད་པ་ལ་དགེ་རྒན་གྱི ་གྲངས་འབརོ་	༣༣	དང་ལས་བེྱད་	༡༦	བཅས་
ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༣	ལོར་སླབོ་མཐར་དང་པ་ོཕྱིན་པ་ཡོད།	 སླབོ་གྭྲ་
འདྱི་གཏན་འཇགས་ཉྱིན་སླབོ་ཡྱི ན་པ་དང་དུས་ད་ལྟའྱི ་བར་དུ་སླབོ་ཕུྲག་
གྲངས་	༦༢༧༡	ཙམ་ལ་སླབོ་སོྦང་གྱི ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཡོད།	སླབོ་གྭྲའྱི་ས་
ཁོྱན་ལ་ཨེ་ཀར་	༢།༣༠	ཡོད་པ་ད་ལྟ་ཡང་བདག་གཅེས་བེྱད་མུས་ཡྱི ན།	

	 སླབོ་གྭྲ་འདྱིའྱི་འཛུགས་སུྐན་བྱས་པ་ཁག
༡།		 འཛྱི ན་ཁང་དང་ཚོགས་ཁང་ཐོག་བརེྩགས་ཅན།
༢།		 བུ་ཆྱུ ང་བའྱི ་ཉལ་ཁང་དང་ལས་ཤག་ཉྱིས་འབྲེལ་གྱི ་ཐོག་

བརེྩགས་ཅན།
༣།		 བུ་མོའྱི་ཉལ་ཁང་ཐོག་བརེྩགས་ཅན།
༤།		 སླབོ་གྭྲའྱི་ཐབ་ཚང་ཐོག་བརེྩགས་ཅན།
༥།		 བུའྱི་ཞལ་ལག་མཆོད་ཁང་།
༦།		 སླབོ་སྤྱིའྱི ་ལས་ཤག་ཐོག་བརེྩགས་ཅན།
༧།		 མ་བྱན་གྱི ་ལས་ཤག་དཀྱུ ས་ཅན་གཅྱིག
༨།		 ལས་བེྱད་ལས་ཤག་ཐོག་བརེྩགས་ཅན།
༩།		 ཁང་རྙྱིང་ཐོག་བརེྩགས་ཅན།
༡༠།		 བུ་དང་བུ་མོའྱི་གསང་སོྤད་ཟུར་བཅད་ཅན།

	 ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཟྱིན་པ།
༡།		 སླབོ་སྤྱིའྱི ་ལས་ཁུངས་དང་འཛྱི ན་ཁང་ཐོག་བརེྩགས་ཅན།
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༢།		 དཔ་ེམཛོད་ཁང་དང་དམའ་རྱིམ་འཛྱི ན་ཁང་ཐོག་བརེྩགས་ཅན།
༣།		 ཚན་རྱིག་སྡ་ེཚན་སོགས་ཀྱི ་ཆེད་ཁང་པ་ཐོག་བརེྩགས་ཅན།
༤།		 བུ་དང་བུ་མོའྱི་ཉལ་ཁང་ཐོག་བརེྩགས་ཅན།
༥།		 ཉྱིན་སླབོ་ཀྱི ་ཞལ་ལག་མཆོད་ཁང་དང་ཚོགས་ཁང་ཐོག་བརེྩཊ་ཅན།
༦།		 ཐོག་བརེྩགས་གསུམ་ཅན་གྱི ་ལས་ཤག་དུྲག

	 ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་འཛུགས་སུྐན།
༡།		 ཨང་རྩྱིས་སོྦང་བརྡར་ཁང་།
༢།		 དམའ་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་མཁོ་ཆས།
༣།		 ཚན་རྱིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་།
༤།		 གླགོ་ཀླད་སོྦང་བརྡར་ཁང་།
༦།		 དཔ་ེམཛོད་ཁང་།
༦།		 སྤྱི ་ཚོགས་རྱིག་གནས་སྡ་ེཚན།
༧།		 འབྲྱི་དབེ་དང་སོྦང་དབེ།
༨།		 ཚགས་ཤོག་དུས་དབེ།
༩།		 ཤེས་ཡོན་སྤལེ་རེས།
༡༠།		 བུ་དང་བུ་མོའྱི་ཉལ་ཁང་དཔ་ེམཛོད་ཁང་།

	 དེ་མྱི ན་སླ ོབ་གྭྲའྱི ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་འབྱྱུ ང་ཐབས་ཀྱི ་གནས་ཚྱུལ་
གཞན།
༡།		 གཞུང་འབྲལེ་དང་གཞུང་འབྲལེ་མྱི ན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་

གོ་སྒྱིག་འོག་འགྲན་བསྡུར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་བྱ་དགའ་འདྲ་
མྱི ན་ཐོབ་པ།
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༢།		 སྱི ་བྷྱི་ཨས་ཨྱི འྱི་རེྩད་འགྲན་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ།
༣།		 ཁོར་ཡུག་སུང་སོྐབ་དང་ཆྱུ ་གློག་བདག་འཛྱི ན་གྱི ་བརོད་གཞྱིའྱི ་

སངེ་རྱི ་མོ་འགྲན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༤།		 རྱིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་དང་།	ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་མཛད་སྒ་ོཁག་ད་ེ

བཞྱིན་རྱིགས་ལམ་སླབོ་ཁྱིད།
༥།		 སྦང་ཤྱི ང་སངེ་ཡྱི ག་གཟུགས་འབྲྱི་སངས་སོྦང་བརྡར་དང་ལས་

འགུལ་ཚོགས་པ་	Seeds	India	ཡྱི ་ཚོགས་མྱིར་འཛུལ་ཞུགས་
བྱ་ཡོད།	 སྱིམ་ལ་སླབོ་གྭྲ་འདྱིར་སྦང་བྱ་འདྲ་མྱི ན་ཐོག་མཐོ་
སླབོ་ཐོན་མྱི ་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད།

༢།		 སྱིམ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་རྩྱིས་ཁང་།

	 སྱི མ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་རྩྱིས་ཁང་འདྱི་ནྱི ་ཐོག་མར་སྱི ན་ཇོ་ལྱི ར་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༥	ལོར་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་མོད།	རེས་སུ་ནད་པའྱི་འགྲོ་འོང་
སབས་བདེ་ཡོང་ཆེད་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༦།༡༠།༡	 ཉྱིན་ཀུ་སུམ་ཀྲྱིའྱི ་ཁོམ་
གཞུང་དུ་སྤསོ་ཤུགས་ཀྱིས་དངེ་སྐབས་དརེ་གནས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	
ལོར་ཉེ་འཁོར་དུ་ལས་ཤག་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་སེ་སྨན་ལས་རྣམས་
ཐོག་མར་དབུ་བཙྱུགས་གནང་ནས་བཟུང་ད་བར་སྨན་པ་གྲངས་བདུན་
ཙམ་དང་ལས་བེྱད་གཞན་རྣམས་བརེ་ལེན་མང་པ་ོབྱྱུང་འདུག	སྤྱིར་ས་
གནས་སུ་ནད་པ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅྱུ ་ཙམ་རྒྱ་གར་བ་དང་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅྱུ ་
ཙམ་བདོ་པ་ཡྱི ན།	

	 ས་གནས་སུ་ནད་གཞྱི ་གཙོ་བ་ོལྔ་ནྱི།
༡།		 ཕ་ོབ་སུྨག་པ་ོནད།
༢།		 གུྲམ་བུའྱི་ནད།	
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༣།		 རྩ་དཀར་ནད།
༤།		 ཁག་རུླང་སདོ་འཚང་ནད།
༥།		 མོ་ནད་བཅས་ཡྱི ན།

	 གོང་བརོད་ནད་གཞྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ནང་ནས་ཕ་ོབ་སུྨག་པ་ོདང་རྩ་དཀར་ནད་
གཞྱི ་གཉྱིས་ལ་བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་བསེྐད་མངོན་གསལ་བྱྱུ ང་བཞྱི ན་
འདུག	གཞན་ཡང་གུྲམ་གསར་དང་རུླང་ཤས་ཆེ་བའྱི་སདོ་འཚང་།	མོ་
ནད་ཁག་ལའང་བོད་སྨན་གྱི ་དྲག་བསེྐད་གང་ལེགས་ཡོང་བཞྱིན་འདུག	
དེ་མྱི ན་ཁག་ཚྱི ལ་ངན་ཁག་གྱི ་སདོ་འཚང་ཤེད་ཆེ་བ་ཁག་ལ་བོད་སྨན་
གྱིས་ལམ་སེང་ཕན་ངོ་མ་མངོན་པས།	 ཕྱི ་ལུགས་དང་བོད་སྨན་ཟུང་
འབྲལེ་ཐོག་སྨན་བཅོས་བྱས་བས་གླ་ོབུར་གྱི ་ཁག་གྲྱིབ་ནད་གཞྱི ་ཁག་མྱི ་
འབྱྱུང་བའྱི་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་འདུག	འཛམ་གླྱིང་འཕྲདོ་བསནེ་ཉྱིན་མོ་
དང་མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་ལས་གཞྱིར་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་ཞབས་མཉམ་མྱི ་མང་
ལ་ནད་རྱི གས་སྔནོ་འགོག་སོགས་འཕྲོད་བསནེ་དང་འབྲེལ་བའྱི ་ལམ་
སནོ་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།	 ཟླ་རེའྱི ་ནང་ཚེས་ཤར་ནམ་ཡྱི ན་ལ་སོ་ལན་བོན་
གཞྱིས་སུ་སྨན་བསྐརོ་དུ་བསོྐད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	 སན་ཇོ་ལྱི ་རྒན་
གསོ་ཁང་དུ་ཟླ་རེར་ཐེངས་གཉྱིས་ལ་སྨན་བསྐརོ་བེྱད་མུས་ཡྱི ན་འདུག

༣།		 སྱིམ་ལ་བདོ་གཞུང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

	 བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་
པའྱི་ས་གནས་སུ་ཡན་ལག་སྨན་སོྦར་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་།	སྨན་སོྦར་
ཁང་དུ་འཕྲོད་ལས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མྱི ་མང་
རྣམས་ལ་སྨན་སོྦར་གྱི ་མཐུན་རེྐན་དང་།	གཞན་ཡང་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་ཡོད་
པའྱི ་སྨན་ཁང་ཆེ་བར་བསནེ་གཏུགས་སྐབས་སུ་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱྱུ །	
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རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་དགོངས་ལྟར་འཕྲདོ་བསནེ་གྱི ་བེྱད་སྒ་ོཁག་མྱི ་མང་
ལ་གསལ་བསྒགས་དང་སླབོ་གསོ་ལམ་སནོ།	 ནད་གཞྱི ་ཚབས་ཆེན་ལ་
སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་དེ་བཞྱིན་མ་དང་བྱྱིས་པའྱི ་འཕྲོད་བསནེ་
སྐ ོར་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་མུས་བཅས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཁེ་ཕན་
ཤུགས་ཆེ་ཐོབ་མུས་ཡྱི ན་ན།ོ།	།།



བོན་གཞྱིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པའྱི་

ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས།
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༡༽ བོན་གཞིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པ།

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་དྲག་པོས་དཔུང་
འཇུག་བྱས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཆོས་སྱིད་ཡོངས་རོགས་ལ་གོད་ཆག་ཆེན་པ་ོཐེབས་
ཏེ་ྋསྤྱི ་ནོར་གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་རྱི ས་མེད་རྒྱལ་
བསན་འཛྱི ན་པའྱི་སེྐས་མཆོག་ཇྱི ་སྙདེ་ཅྱིག་དང་།	 བོད་མྱི ་ཁྱི ་ཕྲག་ཁ་ཤས་བལ་
ཡུལ་དང་།	 འབྲས་ལྗངོས་རྒྱ་གར།	 འབུྲག་ཡུལ་བཅས་ཀྱི ་ས་ཁོངས་སུ་ཕབེས་
དགོས་བྱྱུང་སྐབས།	 ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་རླབས་ཆེན་གྱི ་མཛད་
འཕྲྱིན་འོག་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་ཁའྱི ་དབེྱ་འབེྱད་མེད་པར་བོད་མྱི ་སོ་སོའྱི ་
འཇོན་ཐང་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་རྱིགས་ཁ་ཤས་འགོ་བཙྱུགས་ཏེ།	བདོ་མྱི ་སྐབས་
བཅོལ་བ་སྤྱི ་བྱྱིངས་ལ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆེར་སྨྱིན་པ་དང་།	ལྷག་པར་
དུ་སྔནོ་སྨནོ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པའྱི ་ཉརེ་ལེན་དང་།	 བླ་སླབོ་དམ་ཚྱི ག་ཟབ་མོའྱི ་
ཉག་ཐག་ལ་བརྟནེ་ནས་མཁན་སླབོ་དང་བནོ་བསན་འཛྱི ན་པའྱི་བླ་སུྤལ་དགེ་བའྱི་
བཤེས་གཉནེ་རྣམ་པས་གཙོས་བྲསོ་བོྱལ་དུ་འབོྱར་བའྱི་སདོ་སྨད་བར་གསུམ་གྱི ་
བོན་འབངས་སེར་སྐ་ཕལ་ཆེ་བ་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཧྱི་མ་ཅལ་གྱི ་
མངའ་ཁོངས་མ་ན་ལྱི ་རུ་མ་བོས་ངང་གྱིས་ལྷན་གཅྱིག་ཏུ་འཛོམས།	 བོན་
འབངས་དེ་དག་དང་གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ལ་བོན་གྱི ་བླ་གྭྲ་དང་མྱི ་
མང་གང་ཡོད་རྣམས་བཞུགས་ཡུལ་ངེས་མེད་ཡྱི ན་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 བོན་
འབངས་སེར་སྐ་རྣམས་ཆགས་ས་རྟེན་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པར་ཁ་འཐོར་ཏུ་
གྱུར་ནས་ཉུང་བ་མང་བའྱི་སར་ཐྱིམ་ས་ེརྱིག་གཞུང་སླར་གསོ་དང་།	བནོ་བསན་
འཛུགས་རྒྱྱུ ་ཕར་ཞོག་བོན་པོ་ཡྱི ན་ཟེར་མཁན་ཙམ་ཡར་དཀོན་པོར་འགྲོ་རྒྱྱུ འྱི ་
ཉནེ་ཁ་འབྱྱུང་ཉའེྱི ་གནས་སངས་སོགས་ལ་གཞྱིགས་ན།	 ཡུལ་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་
གནས་ཡུལ་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱི ག་དང་བོན་གྱི ་རྱི ག་གཞུང་སླར་གསོའྱི ་དགོན་སྡ་ེ
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ཞྱིག་མེད་ཐབས་མེད་པར་གྱུར་བར་བརྟནེ།	དའེྱི་སྐབས་དབྱྱིན་ཡུལ་དུ་བཞུགས་
པའྱི་ྋསྐབས་རེ་སྨན་རྱི འྱི ་དཔནོ་སླབོ་བསན་འཛྱི ན་རྣམ་དག་རྱི ན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་
ལ་ད་ེལྟ་བའྱི་དགོངས་གཞྱི ་འཁུངས་ཏ་ེརོགས་རམ་འཚོལ་བའྱི་ས་གོན་ལ་ཞུགས།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ལོར་ྋསྐབས་རེ་སྨན་རྱི འྱི ་དཔནོ་སླབོ་བསན་འཛྱི ན་རྣམ་
དག་རྱི ན་པོ་ཆེ་དབྱྱིན་ཡུལ་དུ་བཞུགས་རྱི ང་རོགས་སོྐར་ཚོགས་པ་དང་ཐུགས་
གྲོགས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དུ་བླ་གྭྲ་དང་བོན་འབངས་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་སྡདོ་
གནས་ཤྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱྱུ འྱི་རོགས་རམ་ཐོབ་ས།ེ	༡༩༦༤	ལོར་རྒྱ་
གར་དུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཞྱིང་ྋརྒྱལ་བསན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི ་མངའ་བདག་
ཐམས་ཅད་མཁེྱན་གཟྱིགས་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོར་མཇལ་
ཁ་ཞུས་ནས་ྋསྐབས་རེ་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་དགོངས་
གཞྱི ་ཇྱི ་ཡོད་སྙན་གསན་ཞུས་འཕྲལ།	 ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཀང་གཡུང་དུྲང་
བནོ་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་ཇྱི ་ཡོད་གསན་རེས་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་གཡུང་དུྲང་བནོ་
གྱི ་བསན་པ་འདྱི་བོན་པོ་ཚོ་རང་གྱིས་ཉམས་ལེན་དང་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་དགོས་
པ་ལས་གཞན་སུས་ཀང་མྱི ་བེྱད།	 དེ་ནྱི་ཉྱིད་ལ་འཁྱི་བའྱི ་ལས་འགན་གཙོ་བོ་
ཞྱིག་ཡྱི ན་པས་གང་དགོས་གཟབ་ནན་གྱིས་གནོངས་དང་།	 ངོས་ནས་ཅྱི ་ཐུབ་
གང་ཐུབ་ཀྱིས་རོགས་པ་བེྱད་ངེས་ཞེས་སོགས་ཐུགས་དམ་གཅྱིག་འདསུ་ཀྱི ་ཚྱུལ་
དུ་བཀའ་སླབོ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་གནང་།	

	 ྋསྐབས་རེ་སྨན་རྱིའྱི་དཔནོ་སླབོ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་བནོ་པའོྱི ་གཞྱིས་
ཆགས་གསར་འཛུགས་བེྱད་ཆེད་དུ་བོན་འབངས་སེར་སྐ་རྣམས་བསྡུ་རུབ་དང་
ཐུག་འཕྲད་དུ་ཀ་བླནོ་སུྦག་དང་ཀ་ལྱི ་ཀ་ཏ་སོགས་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་ཕེབས་ནས་མ་
འོངས་པར་བནོ་གྱི ་བསྱི་གནས་ཞྱིག་འཛུཊ་རྒྱྱུ འྱི་བཀའ་སླབོ་གནང་།	ད་ེམཚྱུངས་
སུ་ྋསྐབས་རེ་དཔོན་སླབོ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བོད་ཀྱི ་བོན་པོ་ཚོགས་པ་ཞེས་
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པའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཆེད།	རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་དནོ་ལྟར་རྩ་ཁྱིམས་
ཡྱི ག་ཆ་གཏན་འབེབ་གནང་ཞྱི ང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་	
༡༩༦༥	ལོའྱི་ཟླ་བ་	༥	པའྱི་ཚེས་	༢༨	ཉྱིན་རྒྱ་གར་དུ་དབང་ཚད་ལྡན་པའྱི་དབེ་
སེྐལ་ཞུས།	 དེའྱི ་སྐབས་ས་འདྱི་ཡྱི ན་ཞེས་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་ཞྱིག་མེད་པས་
ྋསྐབས་རེ་དཔནོ་སླབོ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་གཞྱིས་ས་འཚོལ་ཆེད་ཧྱི་མ་ཅལ་གྱི ་ས་
ཁོངས་མང་པ་ོདང་།	 ད་ེབཞྱིན་རྡ་ེར་རྡུན་བཅས་སུ་ཕབེས་ནས་ས་ཆ་མང་པརོ་
ཞྱིབ་གཟྱིགས་མཛད་ཀང་འགའ་ཤས་ས་ཆ་བཟང་པ་ོཡོད་ནའང་རྱི ན་གོང་མཐོ་
དྲགས་པ་དང་།	ལ་ཤས་རོྩད་རྙོག་ཅན་སོགས་ཡྱི ན་པས་ས་ཆ་རན་པ་ོཞྱིག་རྙེད་
རྒྱྱུ ར་སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་བསོྐན་མཐར་སྦྱིན་བདག་སན་སྱི ་ཡྱི ས་སོ་ལན་ཀེ་ཐོ་ལྱི ག་
གྱི ་སླབོ་གྭྲའྱི ་དབུ་འཛྱི ན་བརྒྱྱུ ད་ནས་སྱིམ་ལའྱི་གཡས་གཡོན་རྣམས་སུ་ས་ཆ་ཉ་ོ
རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཤེས་རྟགོས་བྱྱུང་རེས།	ྋསྐབས་རེ་དཔནོ་སླབོ་རྱི ན་པ་ོཆེ་དང་གནད་
ཡོད་ཀྱི ་མྱི ་སྣ་འགའ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་སན་སྱི ས་བརྒྱྱུ ད་ནས་ཧྱི ་མ་
ཅལ་མངའ་ཁུལ་ཌོ་ལན་ཇྱི ་ཞེས་པའྱི ་ས་བདག་ས་དྷར་ནོ་ཧན་སེང་དང་ཐུག་
འཕྲད་ཀྱིས་ས་ཆར་གཟྱིགས་པར་ཕབེས་པ་དང་།	ས་ཆ་ལ་གཟྱིགས་བསྐརོ་བྱས་
ཏ་ེས་ཆ་ད་ེགཞྱིས་སར་འཚམ་པ་ཐུགས་ལ་བབ་པ་ོབྱྱུང་།	གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་
རྒྱ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་	༡༤༨༨	དང་།	གྲོང་ཁེྱར་སོ་ལན་ནས་ལེ་དབར་	
༡༤	 དང་།	 ལོ་རེར་འབྲས་བུ་ཐེངས་གཉྱིས་རེ་སེྐ་བའྱི ་གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་
སྙམོས་པའྱི་ཡུལ་ལྗངོས་ཤྱི ག་ཡྱི ན་པ་རེད།	 གཞྱིས་སའྱི་རྒྱ་ཁོྱན་ལ་བྷྱི་ག	 ༧༡༧	
བདནུ་བརྒྱ་བཅྱུ་བདནུ་ནམ་ཨེ་ཀར་	༡༥༠	ཡོད་ལ་ས་ཆའྱི་ཡུལ་མྱི ང་ལ་ཌོ་ལན་
ཇྱི ་དང་།	བདོ་མྱི ང་ལ་བནོ་གཞྱིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པ་ཞེས་པའྱི་གཞྱིས་ས་ད་ེཕྱི ་
རྒྱལ་རོགས་སོྐར་ཚོགས་པས་མ་དངུལ་ཡོངས་རོགས་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་ཞལ་བཞེས་
ཐོབ་པ་དང་།	བནོ་གཞྱིས་འཛུགས་སུྐན་ཆེད་དུ་ཕག་རོགས་སུ་རྒྱ་གར་བ་རོ་མྱི ་
ལ་ཀ་པུར་ཆེད་བཏང་མཛད་ད་ེགཞྱིས་ས་ཉསོ་པ་དང་།	ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་བནོ་
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འབངས་སེར་སྐ་མྱི ་མང་རྣམས་བུང་བ་རྩྱི ་ལ་འཁོར་བ་བཞྱིན་ས་ཕོགས་གང་ས་
ནས་འདུ་འཛོམས་བྱྱུང་ས།ེ	 མ་ན་ལྱི ་སོགས་སུ་བཞུགས་པའྱི་བོན་གྱི ་གདན་ས་
འོག་མ་རབ་ལེགས་གཡུང་དུྲང་གླྱིང་གྱི ་མཁན་ཆེན་གྱིས་དབུས་པའྱི་བླ་སུྤལ་དགེ་
བཤེས་དང་བོན་འབངས་སེར་སྐ་མང་པོ་གཞྱིས་ས་ཌོ་ལན་ཇྱི ་ལ་རྱི མ་བཞྱིན་
འདསུ་ཏ།ེ	ཁྱྱིམ་ཚང་དགུ་བཅྱུ ་ཐམ་པ་དང་།	མྱི ་གྲངས་བཞྱི ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བྱྱུང་
བས་མྱི ་རེ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་རྟེན་སྒརོ་ཆྱི ག་སངོ་བཞྱི ་བརྒྱ་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་
ནས་ཁང་པ་དང་།	ཞྱིང་ས།	བ་ཕྱུགས།	སྣམ་ལྷས།	འཕུྲལ་འཁོར།	ཤྱིང་གཏུབ་
འཕུྲལ་འཁོར་རྣམས་གང་འདོད་བེད་སོྤད་བེྱད་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་དང་།	 དེའང་ཐོག་
མར་རས་གུར་དང་ལྕགས་ཤོག་གྱི ་སྡདོ་ཁང་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ས་གནས་ཆེ་ཆྱུང་
དང་མྱི ་འབོར་གྲངས་ཀ་ལ་འཚམས་པའྱི ་སྡ ོད་ཁང་གསར་བསུྐན་བེྱད་འགོ་
བརྩམས།	 ཞྱིང་ལས་ཀྱི ་འཕུྲལ་འཁོར་བེད་སོྤད་བྱས་ཏེ་ལོ་རེར་འབུྲ་རྱི གས་
ཐེངས་གཉྱིས་ལ་གྲོ་དང་།	ནས་སན་མ།	མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ	 ཊོ་མ་ཊོ་སོཊ་དང་།	
སྔ་ོཚལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི ་རྱིགས།	ད་ེམྱི ན་ཤྱི ང་ཏགོ་ཀུ་ཤུ་དང་།	ལྱི །	པ་ལམ།	ཁམ་
བུ།	ཨ་རུ།	སྐྱུ ་རུ།	བ་རུ།	རག་ཤ།	སར་ཁ།	གཡེར་མ།	སེ་འབུྲ་སོགས་སྱིལ་
ཏགོ་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་སེྐ་བ་མ་ཟད།	བྱང་ཆྱུབ་ལྗནོ་ཤྱི ང་དང་།	སེང་ལྡངེ་།	སོྒན་
མེ་ཤྱི ང་།	ཨམྲའྱི་སྡངོ་པ།ོ	པདྨ་གེ་སར་གྱི ་སྡངོ་པ།ོ	ཤུག་པའྱི་སེྐད་ཚལ་སོགས་
མཛེས་ཤྱི ང་ཡྱི ད་འོང་གྱི ་བསྱི་གནས་སུ་བོན་གཞྱིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པ་གཞྱིས་
ཆགས་ཡོད།	

	 ྋསྐབས་རེ་དཔནོ་སླབོ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་
སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན་ཌག་ཊར་སྤར་མར་སོགས་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་ཐོག་གཞྱིས་སའྱི ་
གནས་དོན་གྱི ་སྐརོ་ལ་ཆོག་མཆན་རྱིམ་བཞྱིན་ཐོབ་ས།ེ	 ལེ་དབར་གཉྱིས་ཙམ་
ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཀ་ལ་གྷཊ་ནས་བོན་གཞྱིས་ཌོ་ལན་ཇྱི ་	 ༼Dolanji༽	 བར་མྱི ་
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མང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོ་གུྲབ་ནས་།	སྦྱིན་བདག་
སྐུ་ཞབས་སྱིན་སྱི ་མཆོག་ལམ་ཁ་སྒ་ོའབེྱད་ཀྱི ་མཛད་སྒ་ོལ་གདན་འདྲནེ་ཞུས།	ད་ེ
ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ྋསྐབས་རེ་དཔོན་སླབོ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་རོ་མྱི ་ལ་ཀ་པུར་
སོགས་ཀྱིས་བོན་གཞྱིས་སླབོ་གྭྲ་གསར་དུ་བཙྱུགས་ཏེ་ཐོག་མར་རས་གུར་ནང་
སླབོ་གྭྲ་འཚོགས་ཏེ་རྱི མ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་སོགས་
བྱས།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ལོར་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་སྐབས་མགོན་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཐོག་མར་ཞབས་སོར་འཁེོད་སྐབས་བནོ་གཞྱིས་ཀྱི ་བྱྱུང་རབས་
རྣམས་སྙན་གསན་ཞུས་མཐར་མ་འོངས་བོན་པོའྱི ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀྱི ་སྡདོ་ཁང་
ཞྱིག་དགོས་མཁོའྱི་རེ་འདུན་ཞུ་ལན་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་དང་རྟནེ་རྩ་ཧྱིན་སྒརོ་
ཆྱི ག་ཁྱི་ཐམ་པ་གསོལ་རས་སུ་གནང་།	 ད་ེནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར་རང་གཞུང་
དང་ཡུལ་མྱི །	དམྱིགས་བསལ་སླབོ་གྭྲའྱི་དགེ་ཆེ་སོགས་ཀྱི ་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདཊེ་
ལ་བརྟནེ་ནས་དགོན་པ་དང་།	 བཙྱུན་དགོན།	 སླབོ་གྭྲ།	 སླབོ་ཕུྲག་སྡདོ་ཁང་།	
སྨན་ཁང་།	དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	མགྲོན་ཁང་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་
འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།	 བོན་གཞྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཡང་ཐོག་མར་གཞྱིས་མྱི ་
རང་ངོས་ནས་འོས་འདེམས་ཀྱིས་གླ་མེད་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་པ་ཤ་སག་ཡྱི ན་པ་
དང་།	 བར་ལམ་ནས་བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་བཞྱིན་
འོས་འདམེས་གནང་བ་ནས་བཟུང་།	 རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་
ཏེ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་གླ་ཕོགས་གསོལ་བསྩལ་གནང་སོན་བྱྱུང་ཡོད།	 དེ་
ནས་བཟུང་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་འོག་རང་
ཁོངས་ནས་བསྐ་ོབཞག་བྱས་པའྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྱི མ་པས་འཛྱི ན་སོྐང་
དང་།	ནང་གྱི ་ཁ་དབང་རྣམས་བདོ་ཀྱི ་བནོ་པའོྱི་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ྋསྐབས་
རེ་སྨན་རྱི འྱི ་ཁྱི ་འཛྱི ན་མཁན་རབས་སོ་གསུམ་པ་ལུང་རྟགོས་བསན་པའྱི ་ཉྱི་མ་
རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་བགྲེས་
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གྲས་ཐུགས་རྒྱྱུ ས་ཡོད་མཁན་བཅྱུ ་གསུམ་གྱིས་ས་ཞྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་ཁ་དབང་
རྣམས་བདག་དབང་གྱིས་ཕྱི ་ནང་གང་ཐད་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་དང་གནང་
མུས་ཡྱི ན།།	།།
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ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས།
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༡༽ གཞིས་ཆགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

འཁོན་རྱིགས་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་མཚན་མཆོག་གསུམ་ལྡན་ྋདཔལ་ལྡན་
སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱི ་རྒྱལ་པོ་ཁྱི ་ཐོག་བཞྱི ་བཅྱུ ་ཞེ་གཅྱིག་པ་ྋསྐབས་མགོན་
ྋགོང་མ་ཁྱི ་འཛྱི ན་རྡ་ོརེ་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར་
འཕྲྱིན་ལས་བསམ་འཕེལ་དབང་གྱི ་རྒྱལ་པོ་ལོ་ཤས་རྱི ང་མ་སུ་རྱི ར་བཞུགས་
སྐབས་ཡུ་པྱི་དངེ་	༼ཨུ་ཏ་ར་ཁནྜ་	Uttrakhand༽	ཟེར་མངའ་སྡའེྱི ་སྡ་ེར་ལྡུན་
རོང་ཁོངས་ས་གནས་རཱ་ཇ་པུར་དུ་ས་དགོན་བརེྩ་ཆེན་བསན་པའྱི ་དགའ་ཚལ་
བཤད་སུྒབ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་ཕག་བཏབ་རྒྱྱུ འྱི ་དགོངས་བཞེད་བྱྱུང་བ་དང་དུས་
མཉམ་ཙམ་དུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བོད་རྒྱ་མྱི ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའྱི་རེས་
བདོ་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་ཁུངས་གཏགོས་ས་སྐ་ཁུལ་ནས་ས་སྐའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་
ཀྱི ་རེས་འཇུག་པ་མྱི ་མང་བརྒྱ་ཕྲག་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ནས་	༡༩༦༢	
ནང་ཚྱུན་རྒྱ་གར་དུ་བྲོས་བོྱལ་དུ་སླབེས་པ་རྣམས་དེ་སྐབས་བོད་དང་རྒྱ་གར་
གཉྱིས་ཀྱི ་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་པའྱི ་ལ་ཆེན་ལ་ཆྱུང་སོགས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི ་ལམ་
བཟོའྱི ་གྲས་སུ་ཞུགས་ཏེ་གནས་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་དུ།	 ས་སྐའྱི་ཆོས་
གཞྱིས་ཤྱི ག་གསར་དུ་འཛུགས་རྒྱྱུ འྱི ་དགོངས་པ་འཁུངས་རེས་དེ་སྐརོ་ྋགོང་ས་
ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་དགོངས་བསྐརོ་ཞུས་ཏེ་ྋགོང་ས་
མཆོག་ནས་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་པ་དང་བསུན།	 གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།	གཞྱིས་ཆགས་ཚྱུགས་ཡུལ་ས་ཆ་འཚོལ་
ཞྱིབ་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀྱི ་ལས་དནོ་སླད་དུས་འགོར་གང་ཙམ་བྱྱུང་ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ནང་ད་ལྟའྱི ་ཨུ་ཏ་ར་ཀན་ཌྱི ་མངའ་སྡ་ེདང་ཧྱི་མ་ཅལ་
མངའ་སྡ་ེགཉྱིས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་ཚྱུགས་ཡུལ་ས་ཆ་འཚོལ་ཞྱི བ་སླད་སྐུ་ཚབ་
ཆེད་གཉརེ་གནང་མཐར་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོའྱི ་ལོ་མཇུག་ཙམ་དུ་ཧྱི་མ་ཅལ་
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མངའ་སྡའེྱི ་སྱི ་མུར་རོང་ཁོངས་སུྤ་རུ་ལྭ་ལ་གྲོང་གསེབ་འདྱིའྱི ་ནང་	 Dhan	
Singh	ཞེས་པའྱི་ས་བདག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ནས་རང་གྱི ་ས་ཆ་དང་སྡདོ་གནས་ཁང་
པ་བཅས་ཡོངས་རོགས་བཙོངས་འདུན་ཡོད་མཁན་ཞྱི ག་རྙེད་སོན་བྱྱུ ང་སེ།	
༡༩༦༨	ལོར་	Dhan	Singh	ས་ནས་ཁོང་གྱི ་སྡདོ་གནས་ཁང་པ་དང་ས་ཆ་ཨེ་
ཀར་	༡༦༠	ཙམ་ཡོད་པ་ཡོངས་རོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཚྱུགས་ཡུལ་དུ་ཉསོ།	ས་
ཆ་དང་ཁང་པ་བཅས་རྩྱིས་ལེན་བྱས་རེས་ཁང་པ་དང་ས་ཆ་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟགོས་
ཆེད་བོད་མྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་འགའ་ཤས་ཤྱི ག་རཱ་ཇ་པུར་ནས་སུྤ་རུ་ལྭ་ལར་སྔནོ་དུ་
འབོྱར་ཏེ་སུྤ་རུ་ལྭ་ལ་ས་གནས་སུ་གནས་སྡདོ་བྱས་བ་རེད།	 ས་ཆ་ཉ་ོརྒྱྱུ འྱི ་ས་
རྱི ན་དང་མྱི ་མང་གྱི ་སྡདོ་ཁང་གྱིས་མཚོན་བོད་མྱི འྱི ་ལག་རྒྱྱུ ན་རུམ་འཐག་བཟོ་
གྭྲ་དང་།	 སླབོ་གྭྲ།	 སྨན་ཁང་།	 བུ་བཅོལ་ཁང་སོགས་ཆགས་ཡུལ་ཁང་པའྱི་
མཐུན་རེྐན་རྣམས་གསར་རྒྱག་བཅས་ཀྱི ་སླད་	 European Refugee Cam-

paign, Swiss Aid to Tibetans, Catholic Relief Services (CRS)	སོགས་
ནས་དེ་སྐབས་ལྡྱི ་ལྱི ར་ཡོད་པའྱི ་བོད་མྱི འྱི ་བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་དབྱྱིན་སྐད་དུ་	
Tibetan	Industrial	Rehabilitation	Society	(TIRS)	ཞེས་པ་བརྒྱྱུ ད་རོགས་
རམ་དོན་སྨྱིན་བྱྱུང་ཡོད།	 བོད་མྱི འྱི ་བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་དེ་བཞྱིན་དེ་
སྐབས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཡུ་པྱི་དང་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་བདོ་
མྱི འྱི ་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་གྱི ་ཆེད་ལྟ་རྟགོས་རོགས་རམ་གནང་རྒྱྱུ ར་ཆེད་བཙྱུགས་
གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	

	 ཐོག་མའྱི ་ཆར་ཚོགས་པ་དེའྱི ་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་བཞེས་མཁན་	
World	 Council	 ཞེས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱི ན་པ་སྐུ་ཞབས་	 G. Brewester	 ནས་
གནང་ཡོད།	 ཁོང་ནས་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་།	 བཙན་
བོྱལ་བདོ་གཞུང་།	ས་གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་བཅས་ལ་འབྲལེ་མོལ་ཞུས་ནས་རྒྱ་
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གར་བྱང་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའྱི ་བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་གྱི ་ཆེད་
རོགས་སོྐར་གནང་རྒྱྱུ ར་བདོ་མྱི འྱི་བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་ད་ེཆེད་འཛུགས་གནང་བ་
ཞྱིག་རེད།	ཚོགས་པ་དའེྱི་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་	Governing	Body	ཁོངས་
སུ་དའེྱི་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་
དང་།	 རྒྱ་གར་ཕྱི ་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་སོགས་གནད་ཡོད་དཔནོ་རྱིགས་
དང་།	 བོད་པའྱི ་ཕོགས་ནས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བཀའ་བླནོ་
དང་ལྡྱི་ལྱི ་དོན་གཅོད་སོགས་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་ཡོད།	 བོད་མྱི འྱི ་བཟོ་ལས་
ཚོགས་པའྱི ་གཟྱིགས་རྟོགས་རོགས་སོྐར་འོག་ཡོད་པའྱི ་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་རང་
འཚོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཐོག་སླབེས་སྐབས་	TIRS	ཚོཊ་པ་ད་ེཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༠	
ལོར་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད།	

༢༽ གཞིས་ཆགས་སུ་མི་མང་གནས་སོས་སྟངས།

གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩།༧།༢༤	ཉྱིན་སྱིམ་ལར་ཡོད་པའྱི་ཧྱི་མ་ཅལ་
མངའ་སྡའེྱི ་དབེ་སེྐལ་ལས་ཁུངས་སུ་དབྱྱིན་སྐད་དུ་	Sakya	Tibetan	Society	
ཞེས་པ་དང་བོད་སྐད་དུ་ས་སྐ་བོད་མྱི འྱི ་ཚོགས་པ་ཞེས་པའྱི་མྱི ང་ཐོག་ཏུ་ཁྱིམས་
མཐུན་དབེ་སེྐལ་བྱྱུང་ཡོད།	འོན་ཀང་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་ཡོངས་གྲགས་སུ་སུྤ་རུ་ལྭ་
ལ་ས་སྐ་གཞྱིས་ཆགས་ཞེས་བརོད་ཀྱིན་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༩	 ལོར་མྱི ་མང་
བྱྱིངས་མ་ན་ལྱི ་ནས་སུྤ་རུ་ལྭ་ལར་གནས་སྤསོ་ཤྱི ང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༩།༡༡།༡༠	
ཉྱིན་ྋསྐབས་མགོན་ྋགོང་མ་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཐོག་
མར་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་ཏེ་དུས་ཡུན་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་
རྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བཞུགས་འཇགས་བསྐངས་ཡོད་པ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩།	
༡༡།༢༡	གཟའ་སྐར་འཕྲདོ་སོྦར་དགེ་འཛོམས་ཉྱིན་ྋསྐབས་རེ་གོང་མ་བདག་ཁྱི་
རྱི ན་པོ་ཆེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་སྒ་ོའབེྱད་གནང་རེས་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ལ་
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རེས་འཛྱི ན་ཐུགས་བསེྐད་ཟབ་མོའྱི་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་ཡོད།	ཚེས་	
༢༣	ཉྱིན་གསར་དུ་ཚྱུགས་མ་ཐག་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཆེད་ལྷ་བསངས་དང་།	
རྟནེ་ཁུས་ཡུལ་ཁུས།	སྦྱིན་སེག	ཚོགས་བརྒྱ་སོགས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་རྱིམ་གྲོ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་གནང་།

	 ཟླ་	༡༢	པའྱི་ཚེས་	༡༠	ཉྱིན་གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་མང་གྱི ་སྡདོ་ཁང་གསར་
རྒྱག་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་སུ་ས་ཆོག་གནང་ས་ེམདོ་དོན་གསར་དུ་བཙྱུགས་པའྱི ་
གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་འཕྲལ་ཕུགས་ཀུན་དུ་འགལ་རེྐན་བར་ཆད་ཡོངས་སུ་ཞྱི ་
ཞྱིང་།	བཀྲ་ཤྱིས་དགེ་མཚན་གཡང་ད་ུའཁྱྱིལ་བའྱི་ཐུགས་སྨནོ་བྱྱིན་རླབས་བཀའ་
དྲྱིན་བླ་མེད་བསྐངས་རེས་དེ་ཉྱིན་ཕྱི ་དྲ་ོརཱ་ཇ་པུར་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་
བསྐངས།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩	ལོ་སདོ་དུ་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོྱར་
རེས་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཙམ་རྱི ང་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཆེ་བ་རྩྩྭ ་གུར་
བཅས་ཀྱི ་ནང་འདུག་དགོས་བྱྱུང་ཡོད།	 ཁང་པ་འཛུགས་སུྐན་གྱི ་ལས་དོན་
རྣམས་ཀྱི ་ཁོངས་ནས་སླབོ་གྭྲ་དང་།	 སྨན་ཁང་།	 བུ་བཅོལ་ཁང་བཅས་སྔནོ་དུ་
གསར་སུྐན་བྱས་པ་དང་།	ད་ེསྔནོ་ས་བདག་རྙྱིང་པའྱི་སྡདོ་ཁྱྱིམ་ཁང་ཁུངས་རྙྱིང་
བ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་བདོ་མྱི འྱི་ལག་རྒྱྱུ ན་རུམ་གདན་འཐག་ལས་ལས་གཞྱི ་འགོ་
འཛུཊ་བྱས་ཡོད།	གཞྱིས་འབོྱར་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ཁོངས་ནས་གང་འཚམས་
ཤྱི ག་གྱིས་མྱི ་མང་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི ་ཨར་ལས་ནང་ཞུགས་ཡོད་པ་དང་།	
རྒན་གྲས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཞྱིང་ལས་བེྱད་འགོ་ཚྱུགས་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་ཁག་
གཅྱིག་ནས་རུམ་གདན་ཐག་ལས་བྱས།	 དུས་ཡུན་ལོ་གཉྱིས་ནང་མྱི ་མང་སྡདོ་
ཁང་གསར་རྒྱག་ཟྱིན་པ་དང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༢	 ལོར་མྱི ་མང་ཚོར་སྡདོ་ཁང་རྒྱན་
བརྒྱབ་ས་ེཆ་བགོས་བྱས་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་ཡུལ་སུྤ་རུ་ལྭ་ལ་ས་ཆ་འདྱི་
ནྱི་རྒྱ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་	 ༢༥༠༠	 དང་།	 གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་ཐད་
དབྱར་ཁ་ཚ་ཚད་མཐོ་ཤོས་	Celsius	༤༠	ཡྱི ན།	དགུན་དུས་སུ་གྲང་ངར་གྱི ་
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ཚད་	 Celsius	 ༧	 ཡས་མས་བར་སླབེས་ཀྱི ་ཡོད་ཅྱིང་།	 སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་གནམ་
གཤྱིས་ཡག་པ་ོཡོད།

༣༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་ཐོག་མའི་མི་འབོར་དང་ད་ལྟའི་མི་འབོར། 
སྐབས་དླེའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས།

ཀ		 གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་ཚྱུགས་པའྱི ་སྐབས་སུ་གཞྱི ས་མྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་
གྲངས་	 ༡༡༠	 དང་མྱི ་འབརོ་	 ༤༥༠	 ཡོད་པ་རྱིམ་གྱིས་འཕལེ་རྒྱས་
ཕྱིན་ཏེ་ད་ལྟ་	༢༠༠༨།༡།༣༡	ཉྱིན་བར་ཁྱྱིམ་ཚང་གྲངས་	༡༥༣	དང་
མྱི ་འབརོ་གྲངས་	 ༨༥༥	 ཡོད།	 གཞྱིས་མྱི ་མང་ཆེ་བ་ས་སྐ་ནས་ཡྱི ན་
ཡང་རྩ་བའྱི་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི ་མྱི ་ཡོད།	 གཞྱིས་
ཆགས་ལ་ས་ཁོྱན་ཨེ་ཀར་	༡༦༠	ཡོད་ཁོངས་ནས་ཁང་ས་ཨེ་ཀར་	༢༥	
དང་ཤྱི ང་འཛུགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་ཨེ་ཀར་	༢༥	སོང་།	ད་ེའཕྲསོ་ཨེ་
ཀར་	༡༡༠	ཞྱིང་སར་བདེ་སོྤད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	གཞྱིས་མྱི ་སྒརེ་ཚོའྱི་
ཐོག་མའྱི་འཚོ་བ་སེྐལ་སངས་ནྱི་མྱི ་རེ་ཟུང་ཕུད་ད་ེབྱྱིངས་གཞྱིས་མྱི ་མང་
ཆེ་བའྱི ་འཁོས་འབོྱར་གནས་སངས་སོྐ་བོ་ཡྱི ན་ཞྱིང་།	 བོད་མྱི ་རྣམས་
བཙན་བོྱལ་དུ་འབོྱར་བ་ནས་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མ་སླབེས་བར་
དུས་ཡུན་ལོ ་ངོ ་ དུྲག་རྱི ང་མྱི ་མང་རྣམས་བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི ་ས་
མཚམས་ལ་ཆེན་ལ་ཆྱུང་སོགས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི ་ལམ་བཟོར་བརྒྱྱུ གས་ཏེ་
གནས་པའྱི་ཉམས་མོང་ཙམ་ལས་ད་ེམྱི ན་ཚོང་ལས་སོགས་ལས་རྱིགས་
གཞན་བྱས་པའྱི ་ཤེས་མོང་གང་ཡང་མེད།	 གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོྱར་
རེས་ལོ་ཤས་རྱིང་འཚོ་ཐབས་ཞྱིང་ལས་དང་།	རུམ་འཐག་བཅས་ངལ་
རོྩལ་ཁོ་ནར་བརྟནེ་ཏེ་གནས་ཡོད།	 གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
འབོྱར་རེས་ལོ་ཤས་ནས་རྱིམ་པས་དགུན་དུས་སུད་ཚོང་ཆེད་འགྲོ་འགོ་
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ཚྱུགས་ཡོད་པ་ནས་དངེ་གྱི ་ཆར་གཞྱིས་མྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་བརྒྱ་ཆ་	༢༥	ཡས་
མས་ཤྱི ག་མ་གཏོགས་དེ་བྱྱིངས་རྣམས་མང་ཆེ་བའྱི ་འཚོ་བའྱི ་གནས་
སངས་ལེགས་པོ་ཆགས་ཡོད།	 དེའྱི ་ཐོག་གཞྱིས་ཁོངས་ཁྱྱིམ་ཚང་ཁ་
ཤས་ཀྱི ་ནང་མྱི ་ཨ་རྱི ས་གཙོས་ཕྱི ་རྒྱལ་དུ་བསོྐད་ཐུབ་པ་ཚོའྱི ་དཔལ་
འབོྱར་གནས་སངས་ད་ེབས་ཀང་གྲ་རྒྱས་ཆཊ་ཡོད།	དངེ་སྐབས་གཞྱིས་
ཁོངས་གཞོན་སེྐས་མཐོ་སླབོ་ཐོན་རྱི གས་ཁོངས་ཆ་ཤས་མང་བ་བཙན་
བོྱལ་སྤྱི ་ཚོགས་ཁོད་དང་།	 གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གྱི ་གྲོང་ཁེྱར་ཁག་ནང་
ལས་ཀ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	གཞྱིས་མྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་ཁག་གཅྱིག་བདོ་པའྱི་ལོ་
གསར་སྐབས་ཟླ་བ་རེ་ཟུང་མ་གཏགོས་དབྱར་དགུན་སནོ་དཔྱྱིད་ཀུན་ཏུ་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཕྱི ་ལོགས་སྱིམ་ལ་དང་།	ཧར་རྡུ་ཝར་སོཊ་སུ་གནས་
ཏེ་ཚོང་ལས་ཙག་ཙྱི ག་བེྱད་པ་དང་།	ད་ེམྱི ན་དབྱར་སནོ་དཔྱྱིད་གསུམ་
རྱི ང་རུམ་འཐག་བཟོ་གྭྲའྱི ་ནང་རུམ་གདན་འཐག་ལས་བེྱད།	 དེང་
གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་འཁོས་འབོྱར་གནས་སངས་བཟང་དུ་ཕྱིན་པ་ལ་
བརྟནེ་ནས་གཞྱིས་མྱི ་ཉུང་ཤས་འདྲ་མ་གཏགོས་སྔནོ་མ་བཞྱིན་ཞྱིང་ལས་
དང་།	ངལ་རོྩལ་རྱིགས་བེྱད་མཁན་མྱི ་རྙེད་པའྱི་གནས་སངས་ལ་སླབེས་
ཡོད།	

ཁ		 གཞྱིས་ཆགས་སྤྱི ་པའྱི་ཡོང་འབབ་བཟོ་སུྐན་གྱི ་ལས་གཞྱི །

	 གཞྱིས་ཆགས་སྤྱི ་པའྱི་ཆེད་ཡོང་འབབ་བཟོ་སུྐན་གྱི ་ལས་གཞྱིའྱི ་ཁོངས་
སུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་རུམ་འཐག་བཟོ་གྭྲ་དང་།	ཤྱི ང་གཤགས་དང་ནས་ཐག་
ལས་གཞྱི །	 ཤྱི ང་སྣ་འདེབས་འཛུགས་ལས་གཞྱི ་བཅས་ཡྱི ན།	 ཡོང་
འབབ་བཟོ་སུྐན་གྱི ་ལས་གཞྱི ་དེའྱི ་ཁོངས་ནས་གལ་འགངས་དང་
དམྱི གས་ཡུལ་བཟང་ཤོས་དེ་ཤྱི ང་སྣ་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི ་ལས་གཞྱི ་
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ཡྱི ན།	འོན་ཀང་ཤྱི ང་འཛུགས་ལས་གཞྱི ་ནས་ཡོང་འབབ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
ཡོང་བར་ད་དུང་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་འགོར་ངེས་ཡྱི ན།

༤༽ ས་ཆའི་སོྐར་ཡུལ་མི་དང་མཉམ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་མླེད།

བདོ་མྱི འྱི་ཞྱིང་ས་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉ་ེའཁོར་གྲོང་གསེབ་ཁག་བཞྱི ་ནང་ཁ་
ཐོར་ཆེ་བའྱི་ཁར་བདོ་མྱི འྱི ་ཞྱིང་ས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡུལ་མྱི འྱི ་གྲོང་གསེབ་པའྱི་ཞྱིང་
ཁ་དང་ས་སེྦྲལ་དུ་ཡོད་པའྱི ་རེྐན་གྱིས་ཞྱིང་སའྱི ་ས་མཚམས་སྐརོ་ཡུལ་མྱི ་དང་
མཉམ་ལབ་རྙགོ་རྱིགས་ཡོང་དང་ཡོང་མུས་སུ་ཡོད་ནའང་།	ལབ་རྙགོ་ད་ེརྱིགས་
ཕན་ཚྱུན་ཞྱི ་འཇམ་གྱི ་སྒ་ོནས་འགྲྱིག་ཐུབ་པ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	ད་ེལྟར་ཕན་ཚྱུན་
གླངེ་མོལ་སྒ་ོནས་འགྲྱིག་ཐབས་མ་བྱྱུང་བའྱི་དནོ་གནད་ཆེ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི ་ཐད།	
ཕན་ཚྱུན་རོྩད་གླངེ་མ་བྱས་པར་རྒྱྱུ ན་དུ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཡོང་ཐབས་
འབད་བརོྩན་བསནེ་དང་བསནེ་མུས་སུ་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཆའྱི་སྐརོ་ཡུལ་མྱི ་
དང་ས་ཆའྱི་འཁུག་རོྩད་ཆེ་རྱིགས་གཏན་ནས་བྱྱུང་མོང་མེད།

༥༽ ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།

ཨང་།				མཚན།		 		ལས་ཡུན།
༡།		 མཐུ་སབོས་སུྤལ་སྐུ།	 ༡༩༦༨།༦།༡༧	ནས་	༡༩༧༠།༣།༢
༢།		 བེྱ་གཞོང་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲྱིན།	 ༡༩༧༠།༣།༣	ནས་	༡༩༧༠།༩།༣༠
༣།		 འཇྱིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན།	 ༡༩༧༠།༡༠།༡	ནས་	༡༩༧༧།༤།༡༠
༤།		 དགེ་འདུན་རྱི ན་ཆེན།	 ༡༩༧༧།༤།༡༡	ནས་	༡༩༨༢།༣།༡༤
༥།		 ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རྱིང་།	 ༡༩༨༢།༣།༡༥	ནས་	༡༩༨༤།༣།༣༡
༦།		 དནོ་ཁང་དབང་རྒྱལ།	 ༡༩༨༤།༤།༡	ནས་	༡༩༩༧།༣།༣༡
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༧།		 ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།	 ༡༩༩༧།༤།༡	ནས་	༢༠༠༡།༦།༢༤
༨།		 དནོ་ཁང་དབང་རྒྱལ།	 ༢༠༠༡།༦།༢༥	ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།

གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་ཚྱུགས་པ་ནས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༠།༥།༣༡	 བར་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི ་འགོ་འཛྱི ན་རྱིམ་བྱྱུང་རྣམས་འགན་འཛྱི ན་དུྲང་ཆེའྱི་	 General Sec-

retary	 ལས་གནས་ཐོག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་གཙོ་འཛྱི ན་མཚན་བཞེས་ྋདཔལ་
ལྡན་ྋགོང་མ་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ཡེ་ཤེས་དགོངས་དཔྱད་ཐོག་ནས་
བསྐ་ོབཞག་གནང་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེརེས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༠	ནང་ྋསྐབས་མཆོག་
ྋགོང་མ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྙན་
སེང་དང་འབྲེལ་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་དང་ལྷན་དུ་ཞྱི ་མོལ་གྱིས་
སླད་འབྱྱུང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་འགན་འཛྱི ན་དུྲང་ཆེ་
གཅྱིག་ལྕོགས་ཤྱི ག་དགོས་པ་གཞུང་ནས་བསྐོ་གཏོང་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་ཐག་གཅོད་
བསྐངས་དནོ་ལྟར།	གཞུང་བསྐསོ་འགོ་འཛྱི ན་དང་པ་ོད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༠།༥།༡	
ཉྱིན་དོན་ཁང་དབང་རྒྱལ་བསྐ་ོབཞག་བསྩལ་ཡོད་པ་ལྟར།	 གཞུང་བསྐསོ་འགོ་
འཛྱི ན་རྱི མ་བྱྱུང་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་འགན་འཛྱི ན་དུྲང་ཆེའྱི ་ལས་
གནས་ཟུང་འབྲལེ་གཅྱིག་ལྕགོས་ཀྱི ་སྒ་ོནས་ལས་འགན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།

༦༽ ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐངས་
དུས་ཀི་ལོ་དུས།

གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་ཡུལ་སུྤ་རུ་ལྭ་ལ་ས་གནས་སུ་དཔལ་ས་སྐའྱི་མ་དགོན་ཐུབ་
བསན་རྣམ་རྒྱལ་གླྱིང་བཤད་གྭྲ་གསར་བཞེངས་སྒོ་འབེྱད་མཛད་སྒོར་འཁོན་
རྱི གས་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་ྋསྐབས་མཆོག་ྋགོང་མ་བདག་ཁྱི ་རྱི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ནས་ཇྱི ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་དོན་བཞྱི ན་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་
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མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༢།༤།༡༤	 ཉྱིན་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་ཏེ་དུས་ཡུན་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་རྱི ང་གཞྱིས་
ནང་བཞུགས་འཇགས་ཀྱིས་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་དང་གཞྱིས་མྱི ་སེར་སྐ་ཀུན་ལ་
ཆེས་དགེ་བའྱི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་ཡོད།	 སྤྱི ་ཚེས་	 ༡༤	 ཞོགས་པ་ཕེབས་ལམ་དུ་
སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་ཡོད།	 ཚེས་	 ༡༥	
ཉྱིན་འདྱི་གའྱི ་ཁྱྱིམ་མཚེས་གཞྱིས་ཆགས་ཀམ་རའོ་སྒ་གཞྱིས་དང་།	 ས་ཊོན་
ཁམས་ཀ༔ཐོག་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་སུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་ཡོད།	 ཚེས་	༡༦	
ཉྱིན་གྱི ་ཞོགས་པར་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལས་བསྡམོས་གསན་བཞེས་དང་།	
གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་ཟབ་མོས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས།	 ཚེས་	 ༡༧	
ཉྱིན་གཞྱིས་མྱི ་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ལ་རྟ་མགྲྱིན་ཡང་གསང་གྱི ་བཀའ་དབང་
བསྩལ་ཡོད་པ་དང་།	 ཉྱིན་རྒྱབ་འདུས་ཚོགས་དང་ལྷན་དུ་སུང་བསྐང་གནང་།	
ཚེས་	༡༨	ཉྱིན་ཁམས་གསུམ་ཟྱིལ་གནནོ་གྱི ་དབང་གནང་།	ཚེས་	༡༩	ཉྱིན་
གྱི ་ཞོགས་པར་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་པ་དང་།	 ཉྱིན་རྒྱབ་ཏུ་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་གཟྱིགས་བསྐརོ་བསྐངས།	ཚེས་	༢༠	ཉྱིན་གྱི ་ཞོགས་པར་ས་གནས་
ནས་ཆྱི བས་ཐོན་གྱིས་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕྱིར་ཕབེས་གནང་།	

༧༽ གཞིས་ཆགས་སུ་ཕླེབས་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག

བླ་ཆེན་ཁོངས་ནས་ྋསྐབས་མགོན་ྋགོང་མ་བདག་ཁྱི ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་
གཙོས་ྋཕུན་ཕའོྱི ་སྐབས་མགོན་དང་།	ྋཕུན་ཕའོྱི ་ྋགདུང་སས་སྐུ་བགྲེས་རྣམ་
གཉྱིས།	ྋསོྒལ་ཕའོྱི་འཁོན་གདུང་རྣམ་གཉྱིས།	ྋབཅོ་བརྒྱད་ཁྱི་ཆེན།	ྋཀུླ་ལྡྱིང་
མཁན་ཆེན།	 ྋའཁུལ་ཞྱིག་རྱི ན་པ་ོཆེ།	 ྋཀུླ་ལྡྱིང་མཁན་པ།ོ	 ྋཐར་རེྩ་མཁན་
པ།ོ	ྋཨ་པད་མཁན་རྱིན་པ་ོཆེ་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	རྒྱ་གར་དཔནོ་རྱིགས་ཁོངས་
ནས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན་གཙོ་བོ་	 Thakur Ram Lal. Taja Vir-
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Bhadra Singh, Prem Kumar Dhumal, DC Ashok Thakur and DC R.S. 

Negi	བཅས་ཕབེས་ཡོད།	ཕྱིས་སུ་སྤནོ་ཊ་གྲོང་ཁེྱར་གྱི ་སྤྱི ་ཁྱབ་	SDM	མང་
ཆེ་བ་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སྐབས་རེ་གཞུང་འབྲེལ་དང་སྐབས་རེ་གཞུང་
འབྲལེ་མ་ཡྱི ན་པ་སྒརེ་བཅས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་ཡོད།	 བོད་
པའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཁོངས་ནས་བཀའ་བླནོ་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསན།	ནང་སྱིད་བཀའ་
བླནོ་བཀྲ་ཤྱི ས་དབང་འདུས།	 སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱྱུང་གནས།	 ནང་
སྱིད་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ།	 ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས།	
འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་སྙན་གྲགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	

༡།		 ས་གནས་གཞྱིས་ལས་ཁང་།

	 གཞྱིས་ལས་ཁང་ནང་གཞུང་བསྐསོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་།	 ས་
གནས་རང་གྱི ་ལས་བེྱད་ཁོངས་སུ་འགོ་འཛྱི ན་ལས་རོགས་སམ་ལས་
དུྲང་ཞྱིག་དང་།	 རྩྱིས་པ།	 དངུལ་གཉརེ།	 འབྲེལ་མཐུད་ལས་བེྱད་
གཅྱིག	 འཛྱི ན་ཆས་དངོས་རྱི གས་དང་བཟའ་རྱི གས་ཉ་ོགཏོང་བདག་
གཉརེ་ལས་བེྱད་གཅྱིག	 ཡྱི ག་གད་རྒྱ་གར་བ་གཅྱིག	 ཊེག་ཊར་དང་
འཇྱིབ་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་གཅྱིག་ལྕགོས་རྒྱ་གར་བ་གཅྱིག་བཅས་ཁོྱན་ལས་
བེྱད་གྲངས་	༨	ཡོད།	གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི ་ལས་འགན་ནྱི་བཙན་བོྱལ་
གཞུང་ནས་གཏན་འབབེས་བཀའ་ཕབེས་བྱྱུང་བའྱི་གཞུང་འབྲལེ་མཛད་
འཆར་ཁག་གཞུང་གྱི ་བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སནོ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསར་ཞུ་
དགོས་པ་དང་།	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་དེབ་སེྐལ་རྩ་ཁྱིམས་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༥	ལོར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྐབས་བཞྱི ་པའྱི་ས་འཐུས་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་པའྱི་ས་ཁང་དང་མྱི ་མང་སྒྱིག་གཞྱི །	 སྐབས་མགོན་བདག་ཁྱི་རྱི ན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི ་བླ་མེད་དབུ་ཁྱིད་འོག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་
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ལྷན་ཚོགས་རྱིམ་བོྱན་གྱི ་གྲོས་ཆོད་རྱིགས་བཅས་ཀྱི ་དགོངས་དོན་དག་
ལ་རྩ་འཛྱི ན་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ལས་
དནོ་ཐད་སངས་འཛྱི ན་ལག་བསར་ཞུ་དགོས་ཐམས་ཅད་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་ནས་འགན་འཛྱི ན་དུྲང་ཆེའྱི ་སངས་འཛྱི ན་འོག་ས་གནས་གཞྱིས་
ལས་ཁང་ནས་འགན་འཁུར་ཞུ་དགོས་དང་།	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལོ་
འཁོར་སྔནོ་རྩྱིས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་
འཁོལ་འཆར་འབུལ་ཞུ་དགོས།	ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནས་ས་
གནས་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་འགན་འཁུར་ལེན་དགོས།	

༢།		 འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས།	

	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་གཙོ་འཛྱི ན་ནམ་ཚོགས་
གཙོའྱི་	Chairman/President	མཚན་གནས་ྋསྐབས་མགོན་ྋགོང་
མ་བདག་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་ནས་ཐུགས་བསེྐད་ཟབ་མོས་འགན་བཞེས་བཀའ་
དྲྱིན་བསྐངས་མུས་ཡྱི ན།	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་
ཁོངས་སུ།	གཙོ་འཛྱི ན་དང་།	ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་འགན་འཛྱི ན་
དུྲང་ཆེ་གཅྱིག་ལྕགོས།	 འགོ་འཛྱི ན་ལས་རོགས་སམ་ལས་དུྲང་བཅས་
གསུམ་ནྱི་གོ་གནས་རེས་འབྲལེ་ལམ་ནས་སོལ་འབེྱད་ཚོགས་མྱི ་གསུམ་	
Three	 Founding	 Memders	 དང་།	 གཙོ་འཛྱི ན་ནས་ཐད་བསྐསོ་
ཚོགས་མྱི ་གཉྱིས་	 Two	 nominated	 Members	 གཞྱིས་མྱི ་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འཕེན་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི ་ཚོགས་མྱི ་
བཞྱི ་	 Four	 Elected	 Members	 བཅས་ཁོྱན་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	 ༩	
ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་ཚྱུགས་པ་ནས་ད་བར་འཛྱི ན་སོྐང་ལྷན་ཚོགས་སམ་
འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅྱུ ་གསུམ་བར་བྱྱུང་ཡོད་ཅྱིང་།	 ད་
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ལྟའྱི ་ཆར་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་	 ༡༣	 པས་ལས་ཁུར་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད།

	 	 འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་འགན་དབང་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་
ལོ་འཁོར་སྔནོ་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་ཚོད་དཔག་གྱིས་
མོས་མཐུན་གཏན་འབེབས་ཇྱི ་བྱྱུ ང་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་
འཁོལ་ཆེད་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་།	ད་ེམྱི ན་གཞྱིས་ཆཊ་ཀྱི ་གནད་
དོན་གལ་གནད་ཆེ་རྱི གས་ནམ་བྱྱུང་སྐབས་དེ་སྐརོ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱྱུ ་དང་།	འགན་ལྷན་ནས་
གྲོས་ཆོད་ཇྱི ་གནང་ལག་བསར་ཆེད་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་
ཐོག་འགན་འཁྱི་གནང་རྒྱྱུ །	ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་འཛྱི ན་སོྐང་དང་
འབྲེལ་བའྱི ་གང་ཅྱི འྱི ་གནད་དོན་སྐ ོར་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི ་འགན་
འཁུར་བཞེས་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།

༣།		 ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་འདུ།

	 གཞྱི ས་ཆགས་ཀྱི ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི ་ནྱི ་	
༡༩༩༥།༤།༡	ཉྱིན་གསར་འཛུགས་བྱས།	ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནང་
ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ཚོགས་གཞོན།	 ཚོགས་མྱི ་དཀྱུ ས་མ་གྲངས་	 ༧	
བཅས་ཁོྱན་བསྡམོས་ས་འཐུས་གྲངས་	༩	ཡོད།	ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་
ཚྱུགས་ཡུལ་ཚོགས་ཁང་ཆེ་ཆྱུང་རན་འཚམ་ཞྱིག་དགོས་གལ་སླད་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༣	 ལོར་གཙོ་བོ་དཔལ་ས་སྐ་སོྒལ་མ་ཕོ་བྲང་གྱི ་ཕག་མཛོད་ཁང་
ནས་རོགས་སོྐར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་ཡོད།	དསེ་མ་ལྡངེ་བའྱི་ཨར་གྲོན་
ཁ་སྣནོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་ཨ་རྱི ་བོད་ཀྱི ་ཐེབས་རྩ་དང་།	 དེ་
ཐོག་ཉྱི་མ་མེ་གྲོགས་དང་ཆར་པ་ཆྱུ ་གྲོགས་ཀྱི ་ཚྱུལ་དུ་སུ་ཛཱ་ལན་ཌྱིར་
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གནས་བཞུགས་ས་སྐའྱི་བླ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	རཱ་ཇ་
པུར་དཔལ་ས་སྐའྱི་ཆོས་སྒར་དང་།	 རཱ་ཇ་པུར་ས་སྐ་མཐོ་སླབོ་བཅས་
ནས་ཞལ་འདེབས་མཐུན་སོྦར་གནང་ཡོད།	 ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་
ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི ་ལས་དོན་ལེགས་གུྲབ་རེས་	 ༢༠༠༣།༩།༢	
ཉྱིན་བཙན་བོྱལ་ནང་བདོ་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་	༤༥	འཁོར་
བའྱི་དུས་ཚྱི གས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི ་ཉྱིན་དཔལ་ས་སྐའྱི་བདག་ཡུམ་བཀྲ་
ཤྱི ས་ལྷ་སྐྱིད་མཆོག་ནས་སྒ་ོདབེྱད་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་ཡོད།	 གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ས་འཐུས་ཀྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཚྱུགས་ནས་ད་བར་མྱི ་ལོ་	 ༡༤	
ཐོག་སླབེས་ཡོད་ནའང་ས་འཐུས་སྒྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་བཙན་བོྱལ་
བདོ་མྱི འྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི ་དགོངས་དནོ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ནས་ས་གནས་མྱི ་མང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་ས་འཐུས་སམ་
ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་དང་།	
ས་འཐུས་ནས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ་
དགོས།	 ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འདུ་ནས་ས་གནས་ཀྱི ་ལོ་འཁོར་
སྔནོ་རྩྱིས་ཐད་སངས་འཛྱི ན་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱྱུ །	 ས་གནས་འཛྱི ན་
སོྐང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ལས་དོན་དང་རྩྱིས་ཁ་དེ་བཞྱིན་སྔནོ་རྩྱིས་བཅས་ཀྱི ་
ཐད་ཉམས་ཞྱིབ་ཡོ་བསང་དང་བཀའ་འཁོལ་སངས་འཛྱི ན་གནང་སླད་
ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་ཕྱི ་ཟླ་	 ༣།༩	 ནང་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་རེ་
སར་ཆགས་སུ་འཚོགས་རྒྱྱུ ་བཅས་ལོ་རྒྱྱུ ན་གང་འཚམ་རྱི ང་ཆ་ཚང་བ་
ཞྱིག་ཕག་བསར་གནང་ཐུབ་མྱི ་འདུག	འོན་ཀང་	༢༠༠༤།༤།༡	ཉྱིན་ས་
འཐུས་སྐབས་བཞྱི ་པའྱི ་ལས་ཡུན་འགོ་བཙྱུགས་རེས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་
ནང་གཏན་འབབེས་གནང་བའྱི་ས་འཐུས་ཀྱི ་འགན་དབང་གཞྱིར་བཟུང་
ས་འཐུས་ཀྱི ་གོང་བརོད་ལས་དནོ་ཆ་ཚང་བ་ཕག་བསར་ཞུ་མུས་རེད།	
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༨༽ སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སོྒམ་གཞི།

༡།		 ས་གནས་གཞྱིས་ལས་ཁང་།

	 གཞྱིས་ལས་ཁང་ནང་གཞུང་བསྐསོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་།	 ས་
གནས་རང་གྱི ་ལས་བེྱད་ཁོངས་སུ་འགོ་འཛྱི ན་ལས་རོགས་སམ་ལས་
དུྲང་ཞྱིག་དང་།	 རྩྱིས་པ།	 དངུལ་གཉརེ།	 འབྲེལ་མཐུད་ལས་བེྱད་
གཅྱིག	 འཛྱི ན་ཆས་དངོས་རྱི གས་དང་བཟའ་རྱི གས་ཉ་ོགཏོང་བདག་
གཉརེ་ལས་བེྱད་གཅྱིག	 ཡྱི ག་གད་རྒྱ་གར་བ་གཅྱིག	 ཊེག་ཊར་དང་
འཇྱིབ་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་གཅྱིག་ལྕགོས་རྒྱ་གར་བ་གཅྱིག་བཅས་ཁོྱན་ལས་
བེྱད་གྲངས་	༨	ཡོད།	གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི ་ལས་འགན་ནྱི་བཙན་བོྱལ་
གཞུང་ནས་གཏན་འབབེས་བཀའ་ཕབེས་བྱྱུང་བའྱི་གཞུང་འབྲལེ་མཛད་
འཆར་ཁག་གཞུང་གྱི ་བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སནོ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསར་ཞུ་
དགོས་པ་དང་།	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་དེབ་སེྐལ་རྩ་ཁྱིམས་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༥	ལོར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྐབས་བཞྱི ་པའྱི་ས་འཐུས་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་པའྱི་ས་ཁང་དང་མྱི ་མང་སྒྱིག་གཞྱི །	 སྐབས་མགོན་བདག་ཁྱི་རྱི ན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི ་བླ་མེད་དབུ་ཁྱིད་འོག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་
ལྷན་ཚོགས་རྱིམ་བོྱན་གྱི ་གྲོས་ཆོད་རྱིགས་བཅས་ཀྱི ་དགོངས་དོན་དག་
ལ་རྩ་འཛྱི ན་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ལས་
དནོ་ཐད་སངས་འཛྱི ན་ལག་བསར་ཞུ་དགོས་ཐམས་ཅད་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་ནས་འགན་འཛྱི ན་དུྲང་ཆེའྱི ་སངས་འཛྱི ན་འོག་ས་གནས་གཞྱིས་
ལས་ཁང་ནས་འགན་འཁུར་ཞུ་དགོས་དང་།	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལོ་
འཁོར་སྔནོ་རྩྱིས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་
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འཁོལ་འཆར་འབུལ་ཞུ་དགོས།	ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནས་ས་
གནས་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་འགན་འཁུར་ལེན་དགོས།	

༢།		 འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས།	

	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་གཙོ་འཛྱི ན་ནམ་ཚོགས་
གཙོའྱི་	Chairman/President	མཚན་གནས་ྋསྐབས་མགོན་ྋགོང་
མ་བདག་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་ནས་ཐུགས་བསེྐད་ཟབ་མོས་འགན་བཞེས་བཀའ་
དྲྱིན་བསྐངས་མུས་ཡྱི ན།	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་
ཁོངས་སུ།	གཙོ་འཛྱི ན་དང་།	ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་འགན་འཛྱི ན་
དུྲང་ཆེ་གཅྱིག་ལྕགོས།	 འགོ་འཛྱི ན་ལས་རོགས་སམ་ལས་དུྲང་བཅས་
གསུམ་ནྱི་གོ་གནས་རེས་འབྲལེ་ལམ་ནས་སོལ་འབེྱད་ཚོགས་མྱི ་གསུམ་	
Three	 Founding	 Memders	 དང་།	 གཙོ་འཛྱི ན་ནས་ཐད་བསྐསོ་
ཚོགས་མྱི ་གཉྱིས་	 Two	 nominated	 Members	 གཞྱིས་མྱི ་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འཕེན་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི ་ཚོགས་མྱི ་
བཞྱི ་	 Four	 Elected	 Members	 བཅས་ཁོྱན་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	 ༩	
ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་ཚྱུགས་པ་ནས་ད་བར་འཛྱི ན་སོྐང་ལྷན་ཚོགས་སམ་
འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅྱུ ་གསུམ་བར་བྱྱུང་ཡོད་ཅྱིང་།	 ད་
ལྟའྱི ་ཆར་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་	 ༡༣	 པས་ལས་ཁུར་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད།

	 	 འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་འགན་དབང་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་
ལོ་འཁོར་སྔནོ་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་ཚོད་དཔག་གྱིས་
མོས་མཐུན་གཏན་འབེབས་ཇྱི ་བྱྱུ ང་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་
འཁོལ་ཆེད་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱྱུ ་དང་།	 དེ་མྱི ན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་
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གནད་དནོ་གལ་གནད་ཆེ་རྱིགས་ནམ་བྱྱུང་སྐབས་དེ་སྐརོ་འགན་འཛྱི ན་
ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱྱུ ་དང་།	 འགན་ལྷན་
ནས་གྲོས་ཆོད་ཇྱི ་གནང་ལག་བསར་ཆེད་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་
ཁང་ཐོག་འགན་འཁྱི་གནང་རྒྱྱུ །	ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་འཛྱི ན་སོྐང་
དང་འབྲལེ་བའྱི་གང་ཅྱིའྱི ་གནད་དོན་སྐརོ་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི ་འགན་
འཁུར་བཞེས་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།

༣།		 ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་འདུ།

	 གཞྱི ས་ཆགས་ཀྱི ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི ་ནྱི ་	
༡༩༩༥།༤།༡	ཉྱིན་གསར་འཛུགས་བྱས།	ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནང་
ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ཚོགས་གཞོན།	 ཚོགས་མྱི ་དཀྱུ ས་མ་གྲངས་	 ༧	
བཅས་ཁོྱན་བསྡམོས་ས་འཐུས་གྲངས་	༩	ཡོད།	ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་
ཚྱུགས་ཡུལ་ཚོགས་ཁང་ཆེ་ཆྱུང་རན་འཚམ་ཞྱིག་དགོས་གལ་སླད་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༣	 ལོར་གཙོ་བོ་དཔལ་ས་སྐ་སོྒལ་མ་ཕོ་བྲང་གྱི ་ཕག་མཛོད་ཁང་
ནས་རོགས་སོྐར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་ཡོད།	དསེ་མ་ལྡངེ་བའྱི་ཨར་གྲོན་
ཁ་སྣནོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་ཨ་རྱི ་བོད་ཀྱི ་ཐེབས་རྩ་དང་།	 དེ་
ཐོག་ཉྱི་མ་མེ་གྲོགས་དང་ཆར་པ་ཆྱུ ་གྲོགས་ཀྱི ་ཚྱུལ་དུ་སུ་ཛཱ་ལན་ཌྱིར་
གནས་བཞུགས་ས་སྐའྱི་བླ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	རཱ་ཇ་
པུར་དཔལ་ས་སྐའྱི་ཆོས་སྒར་དང་།	 རཱ་ཇ་པུར་ས་སྐ་མཐོ་སླབོ་བཅས་
ནས་ཞལ་འདེབས་མཐུན་སོྦར་གནང་ཡོད།	 ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་
ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི ་ལས་དོན་ལེགས་གུྲབ་རེས་	 ༢༠༠༣།༩།༢	
ཉྱིན་བཙན་བོྱལ་ནང་བདོ་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་	༤༥	འཁོར་
བའྱི་དུས་ཚྱི གས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི ་ཉྱིན་དཔལ་ས་སྐའྱི་བདག་ཡུམ་བཀྲ་
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ཤྱིས་ལྷ་སྐྱིད་མཆོག་ནས་སྒ་ོདབེྱད་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་ཡོད།	 གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ས་འཐུས་ཀྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཚྱུགས་ནས་ད་བར་མྱི ་ལོ་	 ༡༤	
ཐོག་སླབེས་ཡོད་ནའང་ས་འཐུས་སྒྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་བཙན་བོྱལ་
བདོ་མྱི འྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི ་དགོངས་དནོ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ནས་ས་གནས་མྱི ་མང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་ས་འཐུས་སམ་
ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་དང་།	
ས་འཐུས་ནས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ་
དགོས།	 ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འདུ་ནས་ས་གནས་ཀྱི ་ལོ་འཁོར་
སྔནོ་རྩྱིས་ཐད་སངས་འཛྱི ན་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱྱུ །	 ས་གནས་འཛྱི ན་
སོྐང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ལས་དོན་དང་རྩྱིས་ཁ་དེ་བཞྱིན་སྔནོ་རྩྱིས་བཅས་ཀྱི ་
ཐད་ཉམས་ཞྱིབ་ཡོ་བསང་དང་བཀའ་འཁོལ་སངས་འཛྱི ན་གནང་སླད་
ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་ཕྱི ་ཟླ་	 ༣།༩	 ནང་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་རེ་
སར་ཆགས་སུ་འཚོགས་རྒྱྱུ ་བཅས་ལོ་རྒྱྱུ ན་གང་འཚམ་རྱི ང་ཆ་ཚང་བ་
ཞྱིག་ཕག་བསར་གནང་ཐུབ་མྱི ་འདུག	འོན་ཀང་	༢༠༠༤།༤།༡	ཉྱིན་ས་
འཐུས་སྐབས་བཞྱི ་པའྱི ་ལས་ཡུན་འགོ་བཙྱུགས་རེས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་
ནང་གཏན་འབབེས་གནང་བའྱི་ས་འཐུས་ཀྱི ་འགན་དབང་གཞྱིར་བཟུང་
ས་འཐུས་ཀྱི ་གོང་བརོད་ལས་དནོ་ཆ་ཚང་བ་ཕག་བསར་ཞུ་མུས་རེད།

༩༽ རང་བྱུང་འབྱུང་བ་དང་མིའི་བླེད་ལས་ལས་བྱུང་བའི་གནོད་
འཚེ།

༡།		 ས་ཞྱིང་ཆྱུས་ཁེྱར།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨།༩།༣	དང་ཚེས་	༤།༥	གསུམ་ལ་བསུད་མར་ཆར་ཞོད་
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ཤུགས་ཆེན་བབས་པ་དང་ས་ཊོན་གྱི ་ཕུ་རུ་ཡོད་པའྱི་རྱི ་ན་ུཀའྱི་ཆྱུ ་མཛོད་	
Dam	 གློད་པ་མཉམ་འཁེལ་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་ཡོད་
པའྱི ་གཙང་གཞུང་ནང་ཆྱུ ་ལོག་རྒྱས་ཏེ་ཡུལ་མྱི ་དང་བོད་མྱི ་བཅས་ཀྱི ་
ས་ཞྱིང་བསྡམོས་སྦྱི་ག་གྲངས་	 ༧༥	 ཙམ་ཆྱུ ་ལོག་གྱིས་འཁེྱར་ནས་རྩ་
མེད་སོང་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་གཞྱིས་མྱི ་སྡ་ེཚན་གསུམ་གྱི ་ཞྱིང་ས་སྦྱི་
ག་གྲངས་	 ༡༧	 ཡང་ཆྱུ ་ལོག་གྱིས་འཁེྱར་ནས་ཞྱིང་ཁ་རྡ་ོབེྱའྱི ་གཙང་
གཞུང་དུ་གྱུར།	 དེ་སྐབས་དོ་ཕོགས་གོད་ཆགས་བྱྱུང་བའྱི ་གཞྱིས་མྱི ་
ཚོར་ནང་སྱིད་ནས་གུན་གསབ་རོཊ་སོྐར་སླད་སོྐབ་གསོ་གྲོ་ཆག་དང་།	
སྣུམ།	རོགས་དངུལ་ཕྲན་བུ་བཅས་གནང་སོན་བྱྱུང་ཡོད་འདུག

༢།		 ས་ཞྱིང་གཞན་ཤོར།	

	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་ཆ་རྣམས་ཉསོ་ཡུལ་ས་བདག	Dhan	Singh	ནས་
དེ་སྔ ོན་ཤྱི ང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ས་གང་འཚམ་ཞྱིག་བདག་བཟུང་
བྱས་ནས་ལོ་རྒྱྱུ ན་མང་འཚམ་ཕྱིན་པའྱི ་རེས་སུ་ས་ཆ་དེ་དག་ཆེད་	
Dhan	 Singh	 དང་།	 ས་གནས་ཤྱི ང་ནགས་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི ་
དབར་སྱིམ་ལ་མངའ་སྡའེྱི ་ཆེས་མཐོའྱི་ཁྱིམས་ཁང་	High	Court	དུ་
ཁ་མཆྱུ ་ཐུག་ཡོད་འདུག	 ༡༩༦༨	 ལོར་བོད་པས་ས་བདག	 Dhan	
Singh	 གྱི ་ལག་ནས་ས་ཆ་ཡོངས་རོགས་ཉསོ་རེས་	 Dhan	 Singh	
ནས་ཤྱི ང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ས་ཆ་དེ་དག་ཀང་བོད་པར་རྩྱིས་སོྤད་
བྱས་ཡོད་པ་རེད།	འོན་ཀང་ས་བདག་	Dhan	Singh	ནས་ས་ཆའྱི་
སྐརོ་སྱིམ་ལ་ཆེས་མཐོའྱི ་ཁྱིམས་ཁང་དུ་དེ་ལྟར་ཁ་མཆྱུ ་ཐུག་ཡོད་སྐརོ་
དེ་བོད་པ་ཚོར་བརོད་མེད་སབས།	 ཕྱིས་སུ་ཁྱིམས་ཁང་ནས་	 Dhan	
Singh	 ཕམ་པའྱི ་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་ཁ་ཐོན་པའྱི ་རེས་སུ་མ་གཏོགས་
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བོད་པ་ཚོས་དེ་སྐརོ་ཤེས་རྟགོས་བྱྱུང་མེད།	 སྱིམ་ལ་ཁྱིམས་ཁང་གྱི ་
བཅད་ཁ་དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཤྱི ང་ནགས་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་འདྱི་གའྱི ་
འགོ་འཛྱི ན་ཟུར་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་འབོྱར་
ཡོད།	ད་ེསྐབས་གཞྱིས་ཆགས་ངོས་ནས་ད་ེསྐརོ་བཟང་ཞན་མ་ཆོད་བར་
ཁ་མཆྱུ ་རྒྱག་རྒྱྱུ འྱི ་བསམ་བླ་ོཞྱིག་འཁོར་དགོས་ཀང་དེ་ལྟར་གནང་མ་
ཐུབ་པར་མཐར་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༧།༤།༢༢	 ཉྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་གཞྱིས་
མྱི ་སྡ་ེཚན་གསུམ་གྱི ་ས་ཞྱིང་སྦྱི་ག་གྲངས་	༤༧	ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་
སུ་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཤོར་ཏེ་གོང་གུད་ཆེན་པོ་བྱྱུང་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་འགོ་
འཛྱི ན་ལས་ཐོགས་པ་ས་གནས་ཀྱི ་ལས་ཀར་ཞུགས་རེས་སུ་གོད་ཆགས་
ཕགོས་པའྱི་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་རེ་སྐུལ་བྱྱུང་དནོ་ལྟར།	ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནས་འགོ་འཛྱི ན་གོང་མའྱི ་སྐབས་གཞྱིས་མྱི ་སྡ་ེཚན་
གསུམ་གྱི ་ཞྱིང་ས་སྦྱི་ག་གྲངས་	༤༧	ས་གནས་ཤྱི ང་ནགས་ལས་ཁུངས་
སུ་ཤོར་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྙན་སེང་དང་འབྲལེ་གོད་ཆགས་བྱྱུང་
བའྱི ་གཞྱིས་མྱི ་ཚོར་རོགས་སོྐར་ཡོང་བ་ཞེས་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བླ་ོ
བཟང་ཉྱི་མ་མཆོག་དང་།	དའེྱི་རེས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་བླནོ་ཟམ་གདངོ་རྱི ན་
པོ་ཆེ་མཆོག	 དུྲང་ཆེ་ཚེ་རྱི ང་དོན་འགུྲབ་བཅས་ཀྱི ་མཚན་ཐོག་རོགས་
སྐུལ་སྙན་འབུལ་སྔ་རེས་སུ་ཞུས་ཡོད་ཀང་།	 མཐར་དེ་སྐརོ་བཀའ་
བཞེས་མ་ཐོབ་པས་ས་གནས་ནས་ཞུ་ཐབས་གང་ཡང་མ་རྙེད་པར་གུད་
ཆགས་ཆེ་གྱུར་གྱི ་གནས་སངས་ད་ེམུར་ལྷག་ཡོད།	

༡༠༽  ཁབ་ཁོངས་ཀི་སླེ་ཚན་ཁག	

༡།		 གདན་ས་ཆོས་སྒར།



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

	 ས་སྐ་ཐུབ་བསན་རྣམ་རྒྱལ་གླྱིང་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉ་ེའཁྱིས་གུར་གུ་ལྭ་
ལ་གྲོང་གསེབ་ནང་ཆགས་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༢།༣།༡༧	 ཉྱིན་གཟའ་
སྐར་འཕྲོད་སོྦར་དགེ་འཛོམས་ཉྱིན་བརེྩ་ཆེན་བསན་པའྱི ་མངའ་བདག་
དཔལ་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོ་ྋསྐབས་མགོན་ྋགོང་མ་བདག་ཁྱི ་རྱི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཆོག་གྭྲ་རྒྱས་འཛོམས་ནས་ས་སྐའྱི ་ཆོས་
བརྒྱྱུ ད་ཀྱི ་བསྱི་གནས་མ་དགོན་བཤད་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་བཞེངས་གནས་སུ་ས་
ཆོག་བྱྱིན་རླབས་རྒྱས་པར་མཛད་རེས་རྱི མ་པས་བཤད་གྭྲའྱི ་གྭྲ་ཤག་
རྣམས་དང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་རྨང་གཞྱི ་བཅས་གསར་བཞེངས་གནང་
འགོ་ཚྱུགས་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་ད་ེསྐབས་རཱ་ཇ་པུར་ས་སྐ་ཆོས་སྒར་རང་གྱི ་
དགེ་འདུན་པ་བཙྱུན་ཆྱུང་ཚྱུན་ནས་གླ་མེད་ཀྱི ་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་ནས་
གསར་བཞེངས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།	མ་དགོན་གསར་བཞེངས་ཀྱི ་
ཨར་ལས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་དེ་སྐབས་རཱ་ཇ་པུར་ཆོས་སྒར་དབུ་
འཛྱི ན་ཕྱི ་དབང་སུྤལ་སྐུ་མཆོག་ནས་གནང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༠	ལོར་
མ་དགོན་བཤད་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི ་ཕྱི ་ནང་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པ་བཅས་ལེགས་
པར་གུྲབ་ཐོག་ྋསྐབས་མགོན་ྋགོང་མ་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	
བསན་པའྱི་དཔལ་མགོན་བཅོ་བརྒྱད་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག	ཀུླ་ལྡྱིང་མཁན་
པ་ོམཆོག་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་དབུས་ས་ངོར་ཚར་གསུམ་བླ་སུྤལ་
ཆོག་གྭྲ་རྒྱས་འཛོམས་གྱིས་རབ་གནས་བྱྱིན་རླབས་ཀྱི ་ཆོ་ག་ལེགས་པར་
གུྲབ་པ་དང་བསུན་འཁོན་རྱིགས་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་འཇམ་མགོན་
ཆོས་ཀྱི ་རྒྱལ་པ་ོའཁོན་གདུང་ཁྱི་ཐོག་བཞྱི ་བཅྱུ ་ཞེ་གཅྱིག་པ་ྋསྐབས་རེ་
ྋགོང་མ་ཁྱི་འཛྱི ན་རྡ་ོརེ་འཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་	༡༩༨༡།༤།༢	ཉྱིན་
གཟའ་སྐར་འཕྲདོ་སོྦར་དགེ་འཛོམས་ཉྱིན་དབུ་འབེྱད་བསྐངས་ཡོད།	



385སུྤ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞིས་ཆགས།

	 	 དེ་རེས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདེའྱི ་དེད་དཔོན་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋ་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢།༤།༡༤	ཉྱིན་འདྱི་ག་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་སྐབས་མ་དགོན་བཤད་
གྭྲའྱི ་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་ཡང་སེང་གཟྱིམ་ཆྱུང་ནང་དུས་ཡུན་བདུན་
ཕྲག་གཅྱིག་རྱིང་བཞུགས་འཇགས་མཛད་ད་ེམ་དགོན་འདསུ་པ་རྒྱ་མཚོ་
དང་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་ཆོས་བཀའ་སླབོ་གསུང་གྱི ་བདུད་
རྩྱི ་ག་ནམོ་པ་བསྩལ་ཏེ་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྣདོ་བཅྱུད་ཐམས་ཅད་
སྐལ་བཟང་བྱྱིན་རླབས་ཟབ་མོས་ཡོངས་སུ་སྨྱིན་པར་མཛད་ཡོད།	 མ་
དགོན་འདྱི་ཉྱིད་བཞེངས་བསུྐན་བེྱད་སྐབས་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རོགས་
ྋགོང་མ་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེའྱི་ཕག་སུྦག་ནས་ནར་གཏངོ་གནང་ཡོད།	

	 	 མ་དགོན་འདྱིར་ཐོག་མའྱི ་ཆར་སློབ་གཉེར་བ་དགེ་འདུན་པ་
གྲངས་	༤༠	སྐརོ་ཞྱིག་ཡོད་མོད།	དངེ་གྱི ་ཆར་སླབོ་གཉརེ་བེྱད་མཁན་
གྱི ་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་	 ༨༥	 ཡོད།	 དེ་ཁོངས་ནས་དགེ་འདུན་པ་
གྲངས་	༣༠	ཙམ་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་གྱི ་ཡུལ་མྱི ་ཡྱི ན་འདུག	བཤད་
གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ནས་ད་བར་དགེ་བཤེས་དཀའ་བཅྱུ་བ་ཐོན་མཁན་མྱི ་གྲངས་	
༨༨	དང་།	དགེ་བཤེས་སླབོ་དཔནོ་ཐོན་མཁན་མྱི ་གྲངས་	༣༩	བཅས་
ཁོྱན་བཤད་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ནས་ད་བར་གཞུང་ཆེན་སླབོ་གཉརེ་མཐར་སོན་
བྱྱུང་བའྱི་དགེ་བཤེས་གྲངས་	༡༢༧	ཡོད།	

༢།		 རུམ་འཐག་བཟོ་གྭྲ

	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་རུམ་འཐག་བཟ་ོགྭྲ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩	ལོར་གསར་
འཛུགས་བྱས།	 ཐོག་མའྱི་སྐབས་དེ་སྔནོ་ས་བདག་རྙྱིང་པའྱི ་ནས་འབུྲ་
འཇོག་ཡུལ་ཁང་ཁུངས་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དའེྱི ་ནང་ཚྱུགས་ཡོད།	 ད་ེ



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

རེས་	 ༡༩༧༡	 ལོར་དེ་སྐབས་བཟོ་ལས་ཚོགས་པའྱི་རོགས་སོྐར་ཐོག་
ནས་རུམ་གདན་འཐག་ཡུལ་ཁང་པ་དཀྱུས་ཞེང་ལ་ཕྱི་ཊྱི ་	༧༥་༢༥	ཅན་
ཞྱིག་དང་ལས་ཁུངས་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་བཅས་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོད།	རུམ་
འཐག་བཟོ་གྭྲ་གསར་དུ་ཚྱུགས་དུས་རུམ་དགེ་གཉྱིས་དང་རུམ་འཐག་
པ་མྱི ་དུྲག་བདུན་ཞྱིག་ལས་མེད།	 དེ་རེས་རྱི མ་པས་གཞྱིས་མྱི ་གཞོན་
སེྐས་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་རུམ་གདན་སོྦང་བརྡར་སྤད་ད་ེལས་མྱི ་མང་དུ་
སོང་ས།ེ	 དེང་གྱི ་ཆར་བཟོ་གྭྲའྱི ་ཁོངས་སུ་བཟོ་གྭྲའྱི ་འགན་འཛྱི ན་དང་།	
རུམ་དགེ་གཉྱིས།	ཤོག་དཔ་ེའབྲྱི་མྱི ་གཅྱིག	རུམ་འཐག་པ་བདོ་མྱི ་	༢༥	
དང་ཡུལ་མྱི འྱི་བུ་མོ་	༡༠	བཅས་ཁོྱན་རུམ་འཐག་པ་གྲངས་	༣༥	རུམ་
གདན་ཇེམ་རྒྱག་པ་གྲངས་	༥	སུྤན་དགོ་སྒྱིལ་མྱི ་	༢	བཅས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
ལས་བེྱད་དང་ལས་མྱི ་བཅས་ཁོྱན་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་	༤༦	ཡོད།	རུམ་
གདན་འཚོང་ཡུལ་ལྡྱི་ལྱི ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་གདན་ཚོང་ཁང་དང་།	ཕ་རན་སྱིར་
ཡོད་པའྱི ་ས་སྐའྱི ་བླ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱི ་གདན་འཚོང་
ཁང་སོགས་ཡྱི ན།	ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ག་ས་ཁུལ་ནས་ཀང་རུམ་གདན་བཀའ་
མངགས་གནང་མཁན་ད་བར་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོང་དང་ཡོང་མུས་ཡོད་
པས་བཟོ་གྭྲའྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་ད་བར་རུམ་གདན་མངགས་མྱི ་མ་རག་པའྱི ་
དཀའ་ངལ་བྱྱུང་མོང་མེད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ལོར་འཇར་མན་རོགས་
ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་འོག་བཟོ་གྭྲའྱི ་ཆེད་རུམ་གདན་དང་སུྤན་དོག་
འཇོག་ཡུལ་ཁང་ཁུངས་ཆེ་ལེགས་གཉྱིས་དང་མཉམ་ད་ུམདནུ་ཕོགས་སུ་
ལྕགས་ཁའྱི་རྭ་བསྐརོ་བཅས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོད།	 བཟོ་
གྭྲའྱི་འགན་འཛྱི ན་བྱྱུང་རྱིམ་ནྱི་།	སྙན་གྲགས་ལོ་གཅྱིག་ལ་བསྡད།	བར་
འཚོ་རྱི ན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་ལོ་གསུམ་ལ་བསྡད།	ཕུ་ནབུ་རྟ་དབང་ལོ་བཅྱུ ་
གཉྱིས་ལ་བསྡད།	བསོད་ནམས་རྡ་ོརེ་ལོ་གཅྱིག་ལ་བསྡད།	ཚྱུལ་ཁྱིམས་
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རྒྱ་མཚོ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་ལ་བསྡད་པ་བཅས་བྱྱུང་ཡོད།	ཚྱུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ཉ་ེཆར་	༢༠༠༨།༩།༣༠	ཉྱིན་རྩ་དགོངས་ཞུས་འཁོལ་
སོང་བའྱི་རེས་སུ་ད་ལྟ་འགན་འཛྱི ན་གསར་པ་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

༣།		 བུ་བཅོལ་ཁང་།

	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་བུ་བཅོལ་ཁང་ནྱི་	༡༩༧༠	ལོ་ནང་ད་ེསྐབས་ལྡྱི་ལྱི ་བཟོ་
ལས་ཚོགས་པའྱི་རོགས་སོྐར་ཐོག་ནས་ཚྱུགས་ཡོད་པ་དང་།	 དེ་ནས་
བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་སྒ ོ་མ་བརྒྱབ་པར་བཟོ་ལས་ཚོགས་པའྱི ་གཟྱིགས་
རྟགོས་རོགས་སོྐར་འཛྱི ན་སོྐང་བྱས།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ནང་བཟོ་ལས་
ཚོགས་པ་སྒ་ོབརྒྱབ་རེས་ལོ་རྒྱྱུ ན་འགའ་ཤས་རྱིང་གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི ་
མཐུན་སོྦར་འགན་འཁུར་ལྟ་སོྐང་འོག་འཛྱི ན་སོྐང་བྱས།	བར་ལམ་ཞྱིག་
ནས་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་སླད་རོགས་ཚོགས་ནས་མཐུན་སོྦར་
རོགས་རམ་འོག་གནང་འགོ་ཚྱུགས་ཡོད་པ་དང་།	 དེ་ནས་བཟུང་ད་
བར་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་མཐུན་སོྦར་རོགས་སོྐར་ཐོག་འཛྱི ན་སོྐང་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ནང་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་འོག་བུ་
བཅོལ་ཁང་གྱི ་ཆེད་ཁང་པ་གསར་པ་ཞྱི ག་འཛུགས་སུྐན་བྱས་ཡོད།	
དེང་གྱི ་ཆར་རྩ་བ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་བུ་ཕུྲག་རང་ལོ་	 ༣	 མན་གྱི ་བུ་
ཕུྲག་གྲངས་	 ༣༧	 ཡོད་ནའང་།	 བུ་བཅོལ་ཁང་ནང་དངོས་སུ་བཅོལ་
མཁན་བུ་ཕུྲག་གྲངས་བཅྱུ ་ཡས་མས་ཤྱི ག་ཡོད་པར་ལྟ་རྟགོ་བེྱད་མཁན་
མ་མ་གཅྱིག་ཡོད།	

༡༡༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་གཞི་ཁག

༡།		 ཤྱི ང་གཤག་དང་ནས་འཐག་ལས་གཞྱི །
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	 གཞྱིས་ནང་ཤྱི ང་གཤག་དང་ནས་འཐག་ལས་གཞྱི ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༣	 ལོར་ཚྱུགས་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་གཞྱི ་འདྱི་བཞྱིན་སྱིམ་ལར་
ཡོད་པའྱི་	 Chief Inspector of Factories	 ཞེས་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་
ལག་ཁེྱར་	 Licence	 ཐོག་ཚྱུགས་ཡོད།	 འོན་ཀང་ཤྱི ང་གཤག་ལས་
གཞྱིའྱི ་ཆེད་མངའ་སྡའེྱི ་ཤྱི ང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལག་འཁེྱར་མེད་ན་
ལས་མྱི ་ཆོག་པའྱི ་སྐ ོར་བར་ལམ་ཞྱི ག་འབྲེལ་ཡོད་ཤྱི ང་ནགས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་མྱི ་སྣའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འབོྱར་རེས་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་
ལས་ཁང་ངོས་ནས་དེ་ལྟར་ཐོབ་ཐབས་སུ་བར་ལམ་ཐབས་ཤེས་རྱི མ་
པར་ཞུས་ཡོད་ཀང་ད་བར་འབད་པ་དོན་འཁོྱལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་མེད་པས་
ད་ེཐད་འབད་བརོྩན་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	ཤྱི ང་ནགས་ལས་ཁུངས་
ནས་ལག་འཁེྱར་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་པར་ཤྱི ང་གཤག་རྒྱྱུ འྱི ་ལས་དོན་
མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་ནས་འཐག་དང་འབྲས་སོག་གསབ་རྒྱྱུ ་བཅས་
ཀྱི ་ལས་དནོ་ལག་བསར་འགྲོ་མུས་ཡྱི ན།	ལས་གཞྱི ་འདྱི་ནྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་
ཡུལ་མྱི ་རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་ལ་བོགས་གཏོང་བྱས་ཡོད་པ་དང་།	 ལོ་རེའྱི ་
ཆར་བགོས་མའྱི་སླགོ་ཆ་སྒརོ་	༡༢༠༠༠།༠༠	ཡྱི ན།

༢།		 སླབོ་ཕུྲག་ཉལ་ཁང་།

	 གཞྱིས་ཁོངས་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཕྱི ་ལོགས་བོད་མྱི འྱི ་བུ་ཕུྲག་ཉར་འཇུག་སླད་
གཞྱིས་ནང་སླབོ་ཕུྲག་ཉལ་ཁང་ཞྱིག་གསར་བསུྐན་བྱས་ཡོད།	སླབོ་ཕུྲག་
ཉལ་ཁང་ལས་གཞྱི ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤།༡།༡༥	 ཉྱིན་གསར་དུ་འགོ་
འཛུགས་བྱས།	 ༢༠༠༤།༡།༡༥	 ནས་	 ༢༠༠༦།༤།༡༨	 བར་སླབོ་ཕུྲག་
ཚོའྱི ་ཉལ་ཁང་འཕྲལ་སེལ་ཁང་ཁུངས་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་ནང་འདུག་དགོས་
བྱྱུང་ཡོད།	༢༠༠༥	ནང་དབྱྱིན་ཡུལ་བདོ་ཀྱི ་དགེ་རྩའྱི་རོགས་རམ་ཐོག་
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ནས་སླབོ་ཕུྲག་ཉལ་ཁང་གཞྱི ་རྒྱ་ཆེ་ཆྱུང་འོས་འཚམ་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་
བྱས་ཡོད་པའྱི་ནང་བུ་གྲངས་	༢༦	དང་བུ་མོ་གྲངས་	༢༦	ཤོང་བའྱི་
ཉལ་ཁང་དང་།	ཚོགས་ཁང་།	ཐབ་ཚང་།	ཟ་འབུྲ་འཇོག་ཡུལ་གཉརེ་
ཚང་།	 ཁུས་ཁང་གསང་སོྤད།	 ཕ་ཚབ་མ་ཚབ་གཉྱིས་ཀྱི ་ལས་ཤག་
བཅས་ཡོད་པའྱི་སླབོ་ཕུྲག་ཉལ་ཁང་བཀོད་དབྱྱིབས་སུྤས་ཁ་དང་ཆེ་ཆྱུང་
རན་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་བྱས།	 ཉལ་ཁང་འདྱི་	 ༢༠༠༦།༤།༡༩	
གཟའ་སྐར་འཕྲདོ་སོྦར་དགེ་འཛོམས་ཉྱིན་དཔལ་ས་སྐའྱི་འཁོན་གདུང་
སྐུ་བགྲེས་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྒ་ོའབེྱད་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས།	 སླབོ་
ཕུྲག་ཉལ་ཁང་གསར་རྒྱག་སླད་དབྱྱིན་ཡུལ་བདོ་ཀྱི ་དགེ་རྩ་ནས་རོགས་
རམ་དངུལ་སྒརོ་	༡༥,༧༡,༥༨༤།༠༠	གནང་སོན་བྱྱུང་ཡོད།	སླབོ་ཕུྲག་
ཉལ་ཁང་ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་རེས་ཐོག་མའྱི་ཆར་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	༢༥	
ཡོད་པ་ནས་ད་ལྟའྱི་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	༤༢	ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སླབོ་
གྭྲའྱི ་ནང་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སླབོ་ཕུྲག་གྱི ་གྲངས་འབོར་ཉུང་རེྐན་གྱིས་
སླབོ་གྭྲ་སྒ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི ་ཉནེ་ཁའྱི ་སངེ་སླབེས་ས་ེས་གནས་ཀྱི ་སྤྱི ་སྒརེ་
ཚང་མར་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོསེྐ་བཞྱིན་ཡོད་མོད།	ཕྱིས་སུ་སླབོ་ཕུྲག་
གྱི ་ཉལ་ཁང་གྱི ་ལས་གཞྱི ་གསར་བསུྐན་བྱས་རེས་ས་གནས་ནས་སླབོ་གྭྲ་
སྒ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི ་ཉནེ་ཁའྱི ་གནས་སངས་ནས་སོྐབས་ཐབས་སུ་རླབས་
ཆེན་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉེ་
འདབས་སུ་གནས་འཁོད་བདོ་མྱི ་དང་ཕྱི ་ལོགས་ཀྱི ་བདོ་མྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་ཇྱི ་
སྙདེ་ཅྱིག་ལ་རང་གྱི ་བུ་ཕུྲག་འཇོག་ཡུལ་ཉལ་ཁང་གྱི ་མཐུན་རེྐན་ཡོད་
པའྱི་སླབོ་གྭྲ་སབས་བད་ེཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱིས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༣།		 ཤྱིང་འཛུགས་ལས་གཞྱི །
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	 ཤྱིང་སྣ་འདབེས་འཛུགས་ལས་གཞྱི ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ནས་ལོ་
གསུམ་གྱི ་ནང་ད་ལྟའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དནོ་ཁང་དབང་རྒྱལ་སྐབས་
ལག་བསར་བྱས་ཤྱི ང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༣།༣།༡༡	 འཕྲདོ་སོྦར་ལེགས་
འཛོམས་ཉྱིན་ྋསྐབས་མགོན་ྋགོང་མ་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་
སྒ་ོའབེྱད་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་ཡོད།	 ལས་གཞྱི ་འདྱི་ནྱི་རོགས་ཚོགས་
ཀྱིས་རོགས་རམ་ཐོག་ནས་གསར་བསུྐན་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	ལས་གཞྱི ་
འདྱི་ལག་བསར་བྱ་བར་རོགས་ཚོགས་ནས་ཧྱིན་སྒརོ་	༣༣,༩༤,༤༤༥།༠༠	
གནང་སོན་བྱྱུང་བའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

ཀ		 ཨམྲ་སྡངོ་པ་ོའདབེས་འཛུགས།

	 ཤྱི ང་འཛུགས་ས་ཁུལ་དང་པོ་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་ཡོད་
ཅྱིང་།	དའེྱི་ནང་ཨམྲ་སྡངོ་རྱིགས་འདྲ་མྱི ན་བཞྱི ་ཡོད་པའྱི་ཨམྲ་
སྡངོ་གྲངས་	༦༠༥	གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་ཚང་མ་མགོ་
ཐོན་ལམ་ལྷངོ་བྱྱུང་ཡོད།	སྔ་ལོ་	༢༠༠༧	ལོ་ནས་བཟུང་ཨམྲ་
འབྲས་བཙོང་འགོ་ཚྱུགས་ཡོད་ཀང་ད་ལྟ་ཐོན་འབབ་ཉུང་བས་
རྱི ན་འབབ་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་རེས་སུ་ཨམྲ་སྡོང་རྣམས་རྱི མ་
པས་འཚར་ལོངས་བྱྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ་ཨམྲ་འབྲས་ཀྱི ་ཐོན་
འབབ་ཀང་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཇེ་བཟང་དུ་འགྲོ་རྒྱྱུ འྱི ་ཚོད་དཔག་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད།	

ཁ		 ཤྱིང་སྣ་གཞན་འདབེས་འཛུགས།

	 ཤྱི ང་འཛུགས་ས་ཁུལ་གཉྱིས་པ་གཞྱིས་སྒར་ནས་རྒྱང་ཁད་མྱི ་
ཀྲར་	༥༠༠	ཙམ་གྱི ་སར་ཡོད།	ཤྱི ང་འཛུགས་ས་ཁུལ་གཉྱིས་
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པ་དའེྱི ་ནང་	Popular	ཞེས་པའྱི་ཤྱི ང་སྡངོ་གྲངས་	༡༠,༠༠༠	
དང་།	 Eucalyptus	 ཞེས་པའྱི་ཤྱི ང་སྡངོ་གྲངས་	 ༢,༧༠༠༠	
བཏབ་ཅྱིང་།	ད་ེདག་གྱི ་མཐའ་བསྐརོ་ད་ུ	Teak	ཞེས་པའྱི་ཤྱི ང་
སྡངོ་གྲངས་	༡༥༠	དང་།	ཤྱིང་འབྲས་ལྱི ་ཅྱིའྱི་ཤྱི ང་སྡངོ་གྲངས་	
༡༧༥	བཅས་འདབེས་འཛུགས་བྱས་ཡོད།	ས་ཁུལ་གཉྱིས་པའྱི་
ཤྱི ང་སྡངོ་རྣམས་ནས་ཡོང་འབབ་ཡོང་རྒྱྱུ ར་ད་དངུ་དསུ་ཡུན་ལོ་
བདུན་བརྒྱད་འགོར་ངེས་རེད།	 ཤྱི ང་སྡངོ་རྣམས་ལ་ལྟ་སོྐང་
བེྱད་མྱི ་ས་ཁུལ་རེའྱི ་ནང་ལས་མྱི ་གཉྱིས་རེ་བསྐ་ོའཇོག་བྱས་
ཡོད།	 ཤྱི ང་འཛུགས་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཚང་མ་ད་ེསྔནོ་རྡ་ོབེྱ་ཡྱི ན་
པས་སནོ་ཐོག་འདེབས་ཉན་མེད་པས་དེ་སྔནོ་ལོ་མང་པོའྱི ་རྱི ང་
ས་སོང་དུ་ལུས་ཡོད་ཀང་ཕྱིས་སུ་གཞྱི ས་མྱི ་ཚོས་རྡོ་ཡོངས་
རོགས་བཏོན་ཏེ་གཙང་མ་བཟོས་པ་དང་།	 ཤྱི ང་འབྲས་ཨམྲ་
དང་ལྱི ་ཅྱི ་བཅས་འདེབས་སྐབས་ས་དོང་ནང་ས་གཞན་ནས་
འོར་འདྲནེ་གྱིས་བཀང་པ་སོགས་གཞྱིས་མྱི ་ཚོས་མཉམ་རུབ་
ཀྱིས་དཀའ་ལས་དུ་མ་བརྒྱབ་ས་ེགུྲབ་འབྲས་ཐོན་པའྱི་ལས་གཞྱི ་
ཁྱད་པར་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།	

༤།		 སེྐ་ལྡན་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཚོད་ལྟ།

	 སེྐ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཚོད་ལྟའྱི ་ལས་གཞྱི ་ཞྱི ག་གཞྱི ས་ནང་	
༢༠༠༧	 དང་	 ༢༠༠༨	 ལོར་ནང་སྱིད་སོ་ནམ་རོགས་སོྐར་སྡ་ེཚན་གྱི ་
རོགས་འདགེས་ཐོག་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི ་ལག་བསར་འགྲོ་
མུས་ཡྱི ན།	ལས་གཞྱི ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ནས་	༢༠༡༠	བར་གྱི ་
ཚོད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི ་ཡྱི ན།	ལས་གཞྱི ་འདྱིའྱི་ཆེད་གཞྱིས་མྱི ་ཀ་ལ་སྡ་ེཚན་
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གྱི་ས་ནས་ཞྱིང་ས་སྦྱི་ཀ་དུྲག་བླངས་ཏ་ེསྡ་ེཚན་ཐོག་ཞྱིང་ས་སྦྱི་ག་རེར་ལོ་
རེ་གུན་གསབ་སླགོ་ཆ་སྒརོ་	༡༤༠༠	རེ་སོྤད་དགོས་ཡོད།	སོལ་རྒྱྱུ ན་སོ་
ནམ་འདབེས་ལས་ཚོད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི ་འདྱི་དང་མཉམ་དངེ་གཞྱིས་ནང་
འབུ་ལུད་ཕྱུགས་ལུད་བཅས་བཟོ་རྒྱྱུ འྱི ་ལས་གཞྱི ་ཡང་ལག་བསར་འགྲོ་
བཞྱིན་ཡོད།	ལུད་བཟའོྱི་ཆེད་ལུད་སོྒམ་	Vermi,	Nadep,	4	Cham-
ber	བཅས་གསར་བསུྐན་བྱས་ཡོད།	 ལུད་རྒྱྱུ ་གད་སྙྱིགས་ཟུར་གསོག་
ཀྱི ་ཆེད་གཞྱིས་སྒར་ནང་གཞྱིས་མྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་ཡོངས་ལ་གད་སྣདོ་འགྱིག་
གྱི ་སྦ་ཀྲྱིང་རེ་སོྤད་འཆར་ཡྱི ན།	 ལུད་ཀྱི ་ཐོན་འབབ་རྣམས་འདྱི་གའྱི ་
སོལ་རྒྱྱུ ན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཚོད་ལྟའྱི ་ལས་གཞྱི ་དང་ཤྱི ང་འཛུགས་
ལས་གཞྱིའྱི ་ཤྱི ང་སྡ ོང་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་བེད་སོྤད་བྱས་པའྱི ་ལྷག་འཕྲོས་
རྣམས་ལུད་ཀེ་ལོ་རེའྱི ་ཚད་བཟོས་ཏེ་བཙོང་འཆར་ཡོད་འདུག	 ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་རོགས་སྐུལ་ཐོག་སེྐ་ལྡན་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཆེད་
རྱི ང་མྱི ན་ཡུལ་གྱི ་བ་ཕྱུ གས་ལེགས་གྲས་བཞྱི ་ལྔ་ཞྱི ག་ཉོ་འཆར་ཡོད།	
ཕྱུགས་གསོའྱི ་ལས་གཞྱི ་དེའྱི ་ཐོག་ནས་འོ་མ་ཇྱི ་བྱྱུང་བཙོང་ས་ེའོ་རྱི ན་
ཐོག་ནས་ཕྱུ གས་ལས་པའྱི ་གླ་ཕོགས་ཀྱིས་གཙོས་ཕྱུ གས་གསོའྱི ་འགྲོ་
གྲོན་རྣམས་ཐོན་ཐབས་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།	 ལྕྱི་བ་གང་བྱྱུང་རྣམས་འདྱི་གའྱི ་
ལུད་བཟོའྱི ་སླད་བེད་སོྤད་ཡོང་རྒྱྱུ འྱི ་དགེ་ཕན་ཐོབ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།	 ཧ་སུྤར་
འདོད་རུྒ་གཡུལ་རྒྱལ་གླྱིང་དང་འདྱི ་གཞྱིས་གཉྱིས་ཀྱི ་ཆེད་ནང་སྱིད་
ནས་སོལ་རྒྱྱུ ན་སོ་ནམ་སློབ་སོན་པ་ཞྱི ག་ཧར་སུྤར་དུ་ཆེད་འཛུགས་
གནང་ཡོད་པ་ནས་འདྱི ་གའྱི ་སེྐ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཚོད་ལྟའྱི ་
ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་སླབོ་སནོ་ལྟ་སོྐང་གནང་དང་གནང་མུས་ཡོད།	གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི ་སེྐ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཚོད་ལྟའྱི ་ལས་གཞྱིའྱི ་ཞྱིང་ཁ་
འདེབས་ལས་དང་ལུད་བཟོའྱི ་ལས་གཞྱི ་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་ལས་མྱི ་རྒྱ་
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གར་བ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པར་ཉྱིན་གླ་སྒརོ་	༧༥་༠༠	སོྤད་ཀྱི ་ཡོད།	སྤྱིར་
རྒྱྱུ ན་གཏན་གྱི ་ལས་ཀ་རྣམས་ལས་མྱི ་རྒྱ་གར་བ་དེས་ལས་མུས་ཡྱི ན་
ཡང་ཞྱིང་ཁར་ལུད་སོྦར་དང་།	 ཞྱིང་ཁ་འདེབས་དུས་ལ་སོགས་པའྱི ་
ལས་འབོར་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐབས་གཞྱིས་མྱི ་སྡ་ེཚན་ཁོངས་ནས་མྱི ་འགྲོ་
ཆེད་གཏངོ་གྱིས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ལས་མུས་སུ་ཡོད།

༡༢༽ གཞུང་འབླེལ་དང་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག

༡།		 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས།

	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁོངས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་བཅས་
ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	 ༩	 ཡོད།	 ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་ས་རྒྱྱུ ན་སྐབས་ལྔ་པས་
འཁུར་བཞྱིན་ཡོད།	 ས་འཐུས་སྐབས་བཞྱི ་པ་ནས་བཟུང་བཅའ་ཁྱིམས་
དགོངས་དོན་ལྟར་ས་འཐུས་ཀྱི ་འགན་དབང་གཞྱིར་བཟུང་ས་འཐུས་
སྒྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ས་གནས་ཀྱི ་སྔནོ་རྩྱིས་ལ་བཀའ་འཁོལ་སངས་
འཛྱི ན་དང་།	 ས་གནས་འཛྱི ན་སོྐང་ནས་ཁྱིམས་སྒྱིག་གཞྱིར་བཟུང་
འཛྱི ན་སོྐང་ལས་དནོ་གནང་མྱི ན་ཐད་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱྱུ །	ལོ་འཁོར་
ནང་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་འཚོགས་བཞྱིན་ཡོད་པ་སོགས་ས་འཐུས་
ཀྱི ་བེྱད་སྒ་ོམཐའ་དག་ལག་བསར་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༢།		 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ཁོངས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་
ཚོགས་མྱི ་བཞྱི ་ཡོད།	ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་
འདྱི་	༡༩༧༣།༩།༢	ཉྱིན་འགོ་ཚྱུགས་པ་ཡྱི ན།	ས་གནས་རང་ཚོགས་ཀྱི ་
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པས་ད་ལྟའྱི་འགན་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།
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༣།		 ས་གནས་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ།

	 ས་གནས་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༠།༨།༢༠	 ཉྱིན་གསར་
འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་།	 ཐོག་མར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༡༥	ཡོད།	ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༦༢	ལྷག་ཡོད།	རྒྱྱུ ན་ལས་ཁོངས་སུ་ཚོགས་གཙོ་
དང་།	ཚོགས་གཞོན།	དུྲང་ཆེ།	རྩྱིས་པ།	དངུལ་གཉརེ།	རྱིག་གཞུང་
འགན་འཛྱི ན།	 འབྲེལ་མཐུད་འགན་འཛྱི ན།	 འཛྱི ན་ཆས་དོ་དམ་པ་
བཅས་རྒྱྱུ ན་ལས་	༨	ཡོད།	ད་ལྟའྱི་རྒྱྱུ ན་ལས་དག་སྐབས་བཅྱུ ་པ་ཡྱི ན།	

༤།		 ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ།

	 ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༥།༣།༢༠	 ཉྱིན་གསར་
འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་སྐབས་དརེ་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	 ༣༥	 ཡོད།	 ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	 ༥༧	 ཙམ་ཡོད།	 རྒྱྱུ ན་ལས་ཁོངས་སུ་ཚོགས་
གཙོ་དང་།	 ཚོགས་གཞོན།	 དུྲང་ཆེ།	རྩྱིས་པ།	དངུལ་གཉརེ།	རྱིག་
གཞུང་འགན་འཛྱི ན།	འབྲལེ་མཐུད་འགན་འཛྱི ན།	འཛྱི ན་ཆས་ད་ོདམ་
པ་བཅས་རྒྱྱུ ན་ལས་	༨	ཡོད།	ད་ལྟའྱི་རྒྱྱུ ན་ལས་དག་སྐབས་བརྒྱད་པ་
འགྲོ་མུས་ཡྱི ན།

༡༣༽ ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང་དླེ་དག་གི་ལས་འགན།	

༡།		 ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་ནང་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་
དང་།	ཚོགས་མྱི འྱི་ཁོངས་སུ་ལས་དུྲང་དང་།	སྤྱི ་མྱི ་གཉྱིས།	གཞྱིས་མྱི ་
མང་ཚོགས་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་འགན་ལྷན་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་བཞྱི ་
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ཡོད་ཁོངས་ནས་སྐུ་ཚབ་གཉྱིས་བཅས་ཁོྱན་ཚོགས་མྱི ་དུྲག་ཡོད་ཅྱིང་།	
ཚོགས་པ་འདྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དངོས་འབྲེལ་ཉམ་ཐག་སུ་དང་སུ་
ཡོད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཟུར་འདནོ་གྱིས་དེ་དག་ལ་གཞུང་ནས་རོགས་སོྐར་
རག་ཐབས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།	 གཞྱིས་ཁོངས་ལས་འཕེར་ཉམ་ཐག་རྣམས་
ཀྱིས་གཞུང་ནས་རོགས་སོྐར་ཞུས་ལེན་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ཉམ་
ཐག་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་ངོས་ནས་རང་གྱི ་ནསུ་པས་ལྕགོས་ཚོད་བྱས་ཏ་ེརང་གྱི ་
མྱི ་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་ཆེད་རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་ལས་ཀ་ཧུར་
ཐག་བྱས་ཏེ་ཉམ་ཐག་གྱི ་གནས་བབ་དེ་བཟང་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བར་
ལམ་སནོ་དང་སླབོ་གསོ་རྒྱྱུ ན་སྱིང་བེྱད་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།	

༢།		 གསུང་ཆོས་དང་སྤྱི ་ཞབས་འགན་འཁུར་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 གསུང་ཆོས་དང་སྤྱི ་ཞབས་འགན་འཁུར་ཚོགས་ཆྱུང་ནང་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་དང་།	ལས་དུྲང་།	ཞབས་རྱིམ་ད་ོདམ་པ་གཉྱིས་བཅས་ཡོད་ལ།	
ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནྱི ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་།	
བོད་བསན་སྱིད་ཆེད་གཞུང་གྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི ་སྤྱི ་
ཞབས་ཁག་དང་།	ྋསྐབས་རེ་ྋགོང་མ་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི ་
སྐུ་ཕཱ་སླད་ཞབས་རྱིམ་སུྒབ་རྒྱྱུ །	 ྋསྐབས་མཆོག་ལ་ཐུགས་དམ་ཞུས་
ནས་ཐུགས་དམ་དགོངས་དནོ་གྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྤྱི ་རྱིམ་རྣམས་སུྒབ་
རྒྱྱུ ་དང་།	ལོ་ལྟར་ལོ་གསར་རེས་ྋསྐབས་མཆོག་ནས་ཕྱི ་ནང་དད་ལྡན་
མང་ཚོགས་ལ་ཚེ་དབང་སོགས་བཀའ་དབང་ཆོས་སེྦྲལ་གསོལ་འདབེས་
ཞུ་རྒྱྱུ ས་མཚོན་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་དུས་ཆེན་ཁག་ནམ་ཤར་ལ་བླ་སུྤལ་དགེ་
བཤེས་ཁག་ས་གནས་སུ་གདན་ཞུས་ཐོག་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་
འབྲལེ་བཀའ་སླབོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡྱི ན་པ་རེད།	
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༣།		 ནང་ཆོས་ངོ་སོྤད་འགན་འཁུར་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 ཚོགས་པ་འདྱིས་གཞུང་ནས་ལམ་སནོ་ཟུར་དུ་ཡོད་པའྱི ་བཀའ་ཕེབས་
ལམ་སནོ་གཞྱིར་བཟུང་།	གཞྱིས་ཁོངས་གཞོན་སེྐས་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་
ངོ་སོྤད་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་ལས་འཆར་ཆེད་ཚོགས་ཆྱུང་ཟུར་དུ་འཛུགས་མ་དགོས་
པར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྐབས་དུས་སོ་སོའྱི་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ནས་
འགན་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།	

༤།		 ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 ས་གནས་འཕྲོད་བསེན་ཚོགས་ཆྱུང་ནང་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་དང་།	ཚོགས་མྱི འྱི་ཁོངས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་
ཡྱི ན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་རྣམས་དང་།	 མ་དགོན་བཤད་
གྭྲའྱི་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག	ས་གནས་སླབོ་གྭྲའྱི་འགན་འཛྱི ན།	ས་གནས་འཕྲདོ་
ལས་པ་བཅས་ཚོགས་མྱི ་བདུན་ཡོད་ཅྱིང་།	 ཚོགས་མྱི ་དག་གྱིས་ས་
གནས་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཕྲདོ་བསནེ་དང་འབྲལེ་བའྱི་གང་ཅྱིའྱི་
གནད་དོན་སྐརོ་དུས་ནས་དུས་སུ་གོ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་ལྟ་རྟགོ་འགན་
འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།	

༥།		 དགེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 ཚོགས་ཆྱུང་འདྱིས་སླབོ་གྭྲའྱི་བྱྱིས་པ་ཚོ་བདག་སོྐང་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀྱི ་
ཐད་འགན་བཞེས་བཞྱིན་ཡོད་ལ།	ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་དང་།	 ཚོགས་མྱི འྱི ་ཁོངས་སུ་ས་གནས་སླབོ་གྭྲའྱི ་འགན་
འཛྱི ན་སོགས་ཚོགས་མྱི ་དུྲག་ཡོད་འདུག	

༦།		 ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆྱུང་།
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	 ཚོགས་ཆྱུང་འདྱིས་དགུན་དུས་སུད་ཚོང་རྱི ང་ཕུད་དེ་མྱི ན་གཞྱིས་མྱི ་ལོ་	
༣༥	 མན་ཆད་རྣམས་ཟླ་རེའྱི ་ནང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་རེ་འཚོགས་ཏེ་
ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ་དང་།	 ཆབ་སྱིད།	 ཤེས་ཡོན།	 འཕྲདོ་
བསནེ།	 མང་གཙོའྱི་ལམ་སོལ་སོགས་ཀྱི ་སྐརོ་ལ་རེས་བསྐརོ་གྱི ་གཏམ་
བཤད་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།	 གཏམ་བཤད་རེས་སྐབས་འབྲེལ་བརོད་གཞྱི ་གང་
ཡྱི ན་ཐོག་བགྲོ་གླེང་བསམ་བསྡུར་བྱ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡྱི ན་པ་རེད།	 ཚོགས་པ་
འདྱིའྱི་ཚོགས་གཙོ་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ཚོགས་མྱི འྱི་ཁོངས་སུ་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན།	ས་འཐུས་ཚོགས་གཞོན།	སླབོ་གྭྲའྱི་འགན་འཛྱི ན།	
ས་གནས་རང་ཚོགས།	ས་གནས་གཞོན་ན།ུ	ས་གནས་བུད་མེད་བཅས་
ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་བཅས་ཚོགས་མྱི ་བདུན་ཡོད།	

༧།		 ས་གནས་བུན་གཏངོ་སངས་འཛྱི ན་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 ཚོགས་པ་འདྱིས་ནང་སྱིད་ན་གཞོན་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིའྱི ་རོགས་
སོྐར་འོག་དུས་ཐུང་སོྦང་བརྡར་ཐོན་པའྱི ་གཞྱིས་ཁོངས་གཞོན་སེྐས་
རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་གཞྱིས་ནང་ལས་འཕེར་ལས་མེད་གཞོན་སེྐས་བུ་
ལོན་གཏོང་འོས་དང་བུ་ལོན་ཞུ་འདོད་ཡོད་སུ་དང་སུ་མཆྱི ས་ཞྱི བ་
འཇུག་ཐོག་ད་ེརྱིགས་ནང་སྱིད་ན་གཞོན་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་
བུ་ལོན་རག་ཐབས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།	 བུ་ལོན་ཞུས་ཐོབ་བྱྱུང་རྱི གས་རྣམས་
ནས་བུན་དངུལ་མ་སེྐད་དུས་ཐོག་སོ་སོར་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱྱུ ་
བཅས་ཀྱི ་ཐད་སངས་འཛྱི ན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 ཚོགས་ཆྱུང་ནང་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་།	 ས་གནས་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ནས་འོས་
འདེམས་བྱས་པའྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་བཞྱི ་བཅས་
ཚོགས་མྱི ་ལྔ་ཡོད།	
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༡༤༽  ཡུལ་མི་དང་འཁྲུག་རོད་བྱུང་ཡོད་མླེད།

གཞྱིས་ཆགས་ཚྱུགས་པ་ནས་ད་བར་མྱི ་ལོ་གྲངས་	༤༨	སོང་བའྱི་དསུ་ཡུན་རྱིང་
ལོ་རྒྱྱུ ས་ནང་ཡུལ་མྱི ་དང་སྐབས་བཅོལ་གཞྱིས་མྱི ་གཉྱིས་ཀྱི ་དབར་འཁུག་རོྩད་
ཆེ་རྱིགས་བྱྱུང་མོང་མེད།	སྐབས་རེར་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གཞོན་སེྐས་ཕན་ཚྱུན་
དབར་སྐད་ཆ་ཤོད་སངས་སོགས་ཀྱི ་ཕྲན་བུ་སོྤད་ཚྱུལ་བསནེ་སངས་འགྲྱིག་མྱི ན་
འཁུག་རོྩད་རྱིགས་བྱྱུང་ཡོད་ནའང་།	ད་ེདག་བྱྱུང་སྐབས་ཕོགས་སོ་སོའྱི་འགན་
ཡོད་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འགྲྱིག་འདུམ་ཞྱི ་ཐབས་བཟོས་ཏ་ེམད་ོདནོ་ཡུལ་མྱི ་དང་བདོ་
མྱི ་དབར་འཁུག་རོྩད་ཉནེ་ཁ་ཆེ་བ་ད་ེརྱིགས་གཏན་ནས་བྱྱུང་མེད།	ད་ེནྱི་གཙོ་བ་ོ
ྋསྐབས་མགོན་ྋགོང་མ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ལོ་ལྟར་འཆར་ཅན་བདོ་པའྱི་ལོ་
སར་རེས་གཞྱིས་ནང་དད་ལྡན་ཕྱི ་ནང་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་དབང་ཚེ་དབང་
སོགས་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་སྐབས་མང་ཚོགས་ལ་གང་ཅྱིའྱི་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་
གནང་གྱི ་ཡོད་ཅྱིང་།	བཀའ་སླབོ་གནང་ཁོངས་ནས་དནོ་གནད་གཙོ་བ་ོགཅྱིག་ནྱི་
སྐབས་བཅོལ་བོད་མྱི ་ཚོས་རྟག་ཏུ་ཡུལ་མྱི ་དང་མཉམ་འཆམ་མཐུན་གནང་
ཕོགས་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་རྱིམ་པར་བསྩལ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་
ཕྱིས་སུ་ཡུལ་མྱི ་དང་བོད་མྱི འྱི ་དབར་འཆམ་མཐུན་གྱི ་གནས་སངས་སྔར་ལས་
བཟང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།	

༡༥༽ ད་ཡོད་དཀའ་ངལ་རིགས།

༡།		 མྱི ་མང་ལ་སྡདོ་ཁང་མ་ལྡང་བའྱི་དཀའ་ངལ།

	 གཞྱིས་ནང་ཕྱིས་སུ་མྱི ་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་ནང་མྱི ་ཁ་གེས་
ཏེ་ཁྱྱིམ་ཚང་གསར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་དང་ཡོང་མུས་ཀྱིས་མྱི ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་སྡདོ་ཁང་མ་ལྡང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཅྱི ་ཆེ་མཆྱི ས།	གཞྱིས་ཆགས་
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ཀྱི ་ད་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཁོངས་ནས་མྱི ་མང་སྡདོ་ཁང་མ་ལྡང་པའྱི་དཀའ་
ངལ་འདྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཡྱི ན་འདུག

༢།		 རང་ཁོངས་ལས་བེྱད་རྣམས་ཀྱི ་ཟླ་ཕགོས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ།

	 གཞྱིས་ཆགས་རང་ཁོངས་ལས་བེྱད་རྣམས་ཀྱི ་ཟླ་ཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི ་མ་དངུལ་ཕྲན་བུ་ཡོད་སངེ་ནས་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་།	ད་ེམྱི ན་ལས་
བེྱད་ཀྱི ་ཟླ་ཕགོས་ཆེད་གཞན་པའྱི་ཡོང་ཁུངས་མེད་སབས་གནས་སངས་
འདྱིའྱི་ཐད་འགན་ཡོད་མཁན་ཚོར་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོསེྐ་བཞྱིན་འདུག།

༣།		 ལས་ཤག་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ།	

	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལ་བཞུགས་ཡུལ་ལས་ཤག་མེད་
སབས་རེས་ནས་གཞྱིས་ཁོངས་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གསར་
པ་ཐོན་ཚེ་ལས་ཤག་གྱི ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱྱུ འྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད།

༤།		 མགྲོན་ཁང་གྱི ་དགོས་མཁོ།

	 འདྱི ་ག་གཞྱིས་ནང་མགྲོན་ཁང་གྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་དུ་ད་ལྟའྱི ་ཆར་མྱི ་
གཉྱིས་བཞུགས་ཡུལ་ཡོད་པའྱི་ཁང་ཁུངས་རྙྱིང་པ་ཁེར་རྐང་ཞྱིག་ལས་
མེད་པས་མྱི ་གཉྱིས་ལས་མང་བ་བཞུགས་དགོས་སྐབས་དང་།	 དེ་མྱི ན་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་གནད་ཡོད་བླ་ཆེན་དཔོན་ཆེན་མྱི ་སྣའྱི ་རྱི གས་ཕེབས་
སྐབས་དེ་དག་གྱི ་མཚན་མཐོང་དང་འཚམ་པའྱི ་བཞུགས་ཡུལ་མགྲོན་
ཁང་མེད་རེྐན་གྱིས་དཀའ་ངལ་དུས་ནས་དུས་སུ་འཕྲད་དང་འཕྲད་
བཞྱིན་ཡོད།	

༥།		 སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག
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	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྨན་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ནང་གཞྱིས་ཆགས་
ཐོག་མར་ཚྱུགས་སྐབས་སུ་	 Cement	 Block	 བཟོས་ནས་བརྒྱབ་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན་པས།	ད་ཆ་	Cement	Block	ད་ེདག་གྱི ་ནསུ་པ་རོགས་ཏེ་
མར་ཟགས་ཡོང་པ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་སྨན་ཁང་གྱི ་ཐོག་ཀང་དངེ་དུས་ཀྱི ་	
Lentel	 ལྱི ན་ཌལ་མ་ཡྱི ན་པ་སྱི ་མེན་ཊྱི ་ཅ་དར་	 Cement	 sheets	
ཡྱི ན་པ་ད་ཆ་གང་སར་གས་སོྐན་ཤོར་ཏེ་དབྱར་ཁ་ཆར་དུས་སྐབས་
ཐྱིགས་པ་བརྒྱབ་པ་དང་།	 ཐོག་གྱི ་ཤྱི ང་ཆ་རྣམས་འབུས་ཟས་ཏེ་གོག་
རུལ་ཆགས་པ་དང་།	 ཐོག་གསེབ་ཏུ་བྱྱི འུ་དང་ཙྱི ་ཙྱི ས་ཚང་བཟོས་པ་
སོགས་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་སྨན་ཁང་ནང་གང་སར་བཙོག་པ་བཟོ་བ་དང་།	
ཆབས་ཅྱིག་ཅ་དངོས་དེབ་རྱི གས་སོགས་ལ་གནོད་པ་གཏོང་བ་སོགས་
དཀའ་ངལ་ཆེ་བས།	སྨན་ཁང་གསར་པ་ཆེ་ཆྱུང་འོས་འཚམས་ཡོད་པ་
ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱྱུ ་མྱི ག་སྔའྱི་གནད་དནོ་གལ་ཆེན་གཅྱིག་ཡྱི ན་འདུག

༡༦༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོྐར།

༡།		 ས་གནས་སླབོ་གྭྲ	

	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་གནས་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩།༩།༢	ཉྱིན་
དབུ་བརྙེས་ཤྱི ང་།	 ཐོག་མའྱི ་ཆར་དགེ་རྒན་ལས་བེྱད་གསུམ་དང་།	
སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	༤༣	ཡོད།	དངེ་གྱི ་ཆར་འགན་འཛྱི ན་དགེ་ཆེ་དང་།	
གཞན་སླབོ་དགེ་བརྒྱད།	 ཟོླས་གར་དགེ་རྒན་བཅས་གྲངས་བཅྱུ ་དང་།	
རྩྱིས་པ་གཅྱིག	ཡྱི ག་གད་གཅྱིག	མ་བྱན་གཅྱིག་བཅས་ཁོྱན་དགེ་ལས་
བསྡམོས་	༡༣	དང་།	སླབོ་གྭྲ་ཨ་མ་	༼སླབོ་གྭྲ་ཨ་མ་ནང་འཛྱི ན་རྱིམ་
དང་པ་ོནས་ལྔ་བར་ཡོད།༽	 ནང་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	 ༧༥	 དང་།	 སྔནོ་
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སླབོ་ནང་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	༢༨	བཅས་ཁོྱན་བསྡམོས་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	
༡༠༡	ཡོད།	སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ནྱི་བདོ་མྱི འྱི་བཟོ་ལས་ཚོགས་པའྱི་རོགས་སོྐར་
འོག་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩	ནང་གསར་དུ་ཚྱུགས་ཡོད་པ་ནས་	༡༩༧༤	བར་
བོད་མྱི འྱི ་བཟོ་ལས་ཚོགས་པའྱི་	 TIRS	 རོགས་སོྐར་འོག་འཛྱི ན་སོྐང་
བྱས།	ད་ེརེས་	༡༩༧༤	ནས་	༡༩༨༡	བར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་བདོ་སླབོ་
འཛྱི ན་ཚོགས་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བོད་མྱི འྱི ་ངལ་སེལ་ཚོགས་
པ་གཉྱིས་མཉམ་རུབ་ཀྱི ་རོགས་སོྐར་འོག་འཛྱི ན་སོྐང་བྱས་པ་ཡྱི ན་མོད།	
༡༩༨༢	 ནས་བཟུང་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་དང་བོད་སླབོ་
འཛྱི ན་ཚོགས་གཉྱིས་མཉམ་རུབ་ཀྱི ་རོགས་སོྐར་འོག་འཛྱི ན་སོྐང་བྱས།	
དེ་ནས་བཟུང་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ནྱི་ཤེས་རྱི ག་གྱི ་ཐད་ཀའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་ཁོངས་
གནས་ཡོད།	 ༢༠༠༠	 ལོ་ནང་སམ་བྷ་ོཊའྱི་རོགས་རམ་ཐོག་སླབོ་གྭྲའྱི་
ལས་ཁུངས་དང་།	 དཔ་ེམཛོད་ཁང་བཅས་གསར་རྒྱག་བྱས།	 ༢༠༠༢	
ལོར་སམ་བྷ་ོཊའྱི་རོགས་རམ་ཐོག་སླབོ་གྭྲའྱི ་དགེ་ལས་རྣམས་དང་སླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་བཅས་སྡ་ེཚན་སོ་སོའྱི ་ཆེད་གསང་སོྤད་གསར་རྒྱག་བྱས།	
སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ནས་ད་བར་དུ་སླབོ་གྭྲ་འདྱིར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པའྱི ་སླབོ་
ཕུྲག་གྱི ་གྲངས་འབརོ་	 ༥༡༩	 བྱྱུང་ཡོད།	 སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ནས་གཞྱི ་རྱིམ་
འོག་མའྱི ་མཐའ་མའྱི ་འཛྱི ན་རྱི མ་ལྔ་པ་ཐོན་མཁན་སློབ་ཕུྲག་གྲངས་	
༥༡༧	བྱྱུང་ཡོད།	ས་གནས་སླབོ་གྭྲ་ནས་གཞྱི ་རྱིམ་འོག་མ་ཐོན་པའྱི་སླབོ་
ཕུྲག་གྲངས་	 ༥༡༧	 གྱི ་ཁོངས་ནས་དམའ་རྱིམ་དགེ་འོས་སོགས་ལས་
བེྱད་སླབོ་སོྦང་ཐོན་པ་དང་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་	 ༨༣	
བྱྱུང་ཡོད།

༢།		 སྔནོ་སླབོ།
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	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྔནོ་སླབོ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༣	ནང་ལྡྱི་ལྱི ་བདོ་མྱི འྱི་བཟོ་ལས་
ཚོགས་པ་	TIRS	རོགས་སོྐར་ཐོག་ནས་འགོ་ཚྱུགས་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེ
རེས་	༡༩༨༠	བར་དའེྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ཡང་བཟོ་ལས་ཚོགས་པའྱི་རོགས་
སོྐར་སྒ་ོནས་བྱས་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ནང་བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་སྒ་ོ
བརྒྱབ་རེས་སུ་དབྱྱིན་ཡུལ་བྱྱིས་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་སོྐར་ཐོག་
འཛྱི ན་སོྐང་བྱས།	 དེ་ནས་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་དབྱྱིན་ཡུལ་བྱྱིས་པའྱི ་
རོགས་སོྐར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་རེས་	 IM,	 Sweden	 རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་
མཐུན་སོྦར་རོགས་སོྐར་ཐོག་ནས་ད་བར་སྔནོ་སླབོ་འདྱིའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་མུ་
མཐུད་བེྱད་མུས་སུ་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་སྔནོ་སླབོ་ནང་ལོ་རྱི མ་དང་བོ་
དང་།	གཉྱིས་པ།	གསུམ་པ་བཅས་ཡོད་པའྱི་ནང་བུ་ཕུྲག་གྲངས་	༢༨	
ཡོད།	སྔནོ་སླབོ་དགེ་འོས་ཐོན་པའྱི་དགེ་རྒན་གསུམ་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༩	
ནང་དབྱྱིན་ཡུལ་བྱྱིས་ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་ཐོག་ནས་སྔནོ་སླབོ་ལོ་རྱིམ་
གསུམ་གྱི ་འཛྱི ན ་ཁང་ཁག་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོད ་པ ་དེ ་བཞྱི ན།	
༡༩༩༠།༦།༡༤	ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་དབྱྱིན་ཡུལ་བྱྱིས་ཚོགས་ཀྱི ་དབུ་འཛྱི ན་	Field	
Director	སྐུ་ཞབས་	C.J.K.	Campbell	མཆོག་ནས་སྒ་ོའབེྱད་གནང་
ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦།༤།༢༤	ཉྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྔནོ་སླབོ་འདྱི་བཞྱིན་
སམ་བྷ་ོཊ་ནས་རྩྱིས་བཞེས་གནང་ཡོད་ཅྱིང་།	ད་ེནས་བཟུང་སམ་བྷ་ོཊ་
ནས་གཟྱིགས་སོྐང་གནང་མུས་ཡྱི ན།	

༣།		 འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་།

	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྨན་ཁང་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ནང་དེ་སྐབས་ལྡྱི་ལྱི ར་
ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི འྱི ་བཟོ་ལས་ཚོགས་པའྱི་རོགས་སོྐར་ཐོག་ནས་ཚྱུགས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༠	བར་བདོ་མྱི འྱི ་བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་སྒ་ོ
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མ་བརྒྱབ་པར་གཞྱི ས་ཆགས་སྨན་ཁང་འཛྱི ན་སོྐང་ཡང་བཟོ་ལས་
ཚོགས་པའྱི་རོགས་སོྐར་ཐོག་ནས་བྱས།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༣	ཙམ་ནས་ས་
གནས་སྨན་ཁང་ཐོག་བདོ་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་
རྟགོས་གནང་རྒྱྱུ ་འགོ་འཛུགས་བྱྱུང་ཡོད།	 དེ་ཡང་འཕྲོད་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཐོག་མར་སྨན་ཁང་གྱི ་ལས་བེྱད་འཕྲདོ་ལས་པའྱི་ཟླ་ཕོགས་
དང་དེ་ནས་རྱིམ་པས་སྨན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་དང་སྨན་གྱི ་དགོས་མཁོ་
ཉོ་བེྱད་བཅས་ཀྱི ་ཐོག་དགོས་དངུལ་མཐུན་སོྦར་གནང་འགོ་ཚྱུགས་
ཡོད།	 ཐོག་མ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་གཞྱིས་ཆགས་སྨན་ཁང་གྱི ་འཕྲདོ་ལས་
པའྱི་ཁོངས་སུ།	བསན་འཛྱི ན་སོྒལ་མ།	ཚྱུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོ།	ཟླ་བ་བཀྲ་
ཤྱི ས།	 ཀརྨ་སོྒལ་མ།	 ཀརྨ་དགྲ་འདུལ།	 སོྒལ་མ་ཚེ་རྱི ང་།	 ད་ལྟའྱི ་
འཕྲདོ་ལས་པ་རྱིག་འཛྱི ན་རྡ་ོརེ་བཅས་བདུན་བྱྱུང་ཡོད་ཅྱིང་།	 འཕྲདོ་
ལས་པ་ཟླ་བ་བཀྲ་ཤྱིས་ནས་བཟུང་ད་ེའོག་འཕྲདོ་ལས་པ་རྣམས་ཚང་མ་
འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བསྐསོ་གཏོང་གནང་བ་ཤ་སག་ཡྱི ན་པ་
བཅས་སོ།།	།།





སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞྱིས་ཆགས་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས།
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༡༽ གཞིས་ཆགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

སྤནོ་ཊ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་བཞྱིན་གཙོ་ཆེ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་བརེྩ་བའྱི ་
བཀའ་དྲྱིན་དང་།	 རང་གཞུང་གྱི ་མཛད་བཟང་ལ་བརྟནེ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༦	 ལོར་
དབུ་འཛུགས་བསྐངས་རེས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༨	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉྱིན་མངའ་
གཞུང་ནང་བཟོ་ཚོགས་མྱི ང་ཐོག་དེབ་སེྐལ་ཞུས།	 སྐབས་དེར་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་
རྟེན་གཙོ་བོ་ཀོ་ཤེལ་བཟོ་གྭྲའྱི ་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་འཆར་གཞྱི ་ལྟར་བཟོ་གྭྲ་
གསར་འཛུགས་བསྐངས་ཀང་མང་ཚོགས་སངེ་འབྲལེ་ཡོད་ལས་གཞྱི ་ཐོག་ཤེས་
མོང་མེད་རེྐན་གྱིས་ལམ་ལྷངོ་མ་བྱྱུང་བར་སྒ་ོབརྒྱབ་དགོས་བྱྱུང་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༤	ལོར་རང་གཞུང་ནས་རུམ་འཐག་བཟོ་གྭྲ་ཆེད་འཛུགས་བསྐངས་ནས་ད་
བར་ལས་གཞྱི ་འགྲོ་མུས་ཡྱི ན།	 སྤནོ་ཊ་ས་ཁུལ་འདྱི་བཞྱིན་མངའ་སྡ་ེཧྱི་མ་ཅལ་
གྱི ་སྱིར་མོར་རོང་ཁོངས་ཡྱི ན།	རྒྱ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་	༩༠༠	དང་ཆར་
ཚད་མྱི ་ལྱི ་མྱི ་ཊར་	༡༢༠༠	གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲངས་ནྱི་	47°c	ནས་ཉུང་མཐའ་	
2°c	 བར་གནས་ཀྱི ་ཡོད།	 ཐོག་མར་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོྱར་
ཚྱུལ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་དམར་པསོ་བདོ་ལ་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེབདོ་མྱི ་
རྣམས་དམལ་བ་མྱི ་ཡུལ་དུ་མོང་དགོས་ལྟ་བུ་བྱྱུང་ཡོད།

	 བདོ་མྱི ་རྣམས་ད་ེའདྲའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བྲལ་ཐབས་ཆེད་ྋརྒྱལ་བ་རྱིན་
པོ་ཆེའྱི ་རེས་སུ་འབྲང་ནས་རང་ཡུལ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བོྱལ་དུ་ཕེབས་
དགོས་བྱྱུང་བ་བཞྱིན་གཞྱིས་མྱི ་ཕལ་ཆེར་རྡ་སར་འབོྱར་ཏེ་གཙྱུག་ལག་ཁང་
གསར་བཞེངས་སྐབས་ཨར་ལས་བྱས་ཏེ་བསྡད།	ད་ེརེས་སྤནོ་ཊ་གཞྱིས་ཆགས་
གསར་འཛུགས་ཀྱིས་གྲགས་གཏམ་གོ་ཐོས་ལྟར་ས་གནས་སུ་འབོྱར་ཏེ་ཐོག་
མར་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གནང་།	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་གསར་འཛུགས་སྐབས་	
TIRS	ཀྱི ་མཐུན་འགྱུར་ལ་བརྟནེ་ཡུལ་མྱི ་	Kalyan	Singh	ཞེས་པ་ཞྱིག་ནས་
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ཧྱིན་སྒརོ་	༧༠,༠༠༠།༠༠	ཐོག་ས་གཞྱིས་རྣམས་ཉསོ་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག	སྐབས་
དརེ་གཞྱིས་ལས་ཁང་དང་	TIRS	དབར་གན་ཡྱི ག་འཇོག་པའྱི་ནང་གསལ་རྱིན་
འབབ་བརྒྱ་ཆ་	༥༠	TIRS	ནས་གསོལ་བསྩལ་དང་བརྒྱ་ཆ་	༥༠	ལས་ཁུངས་
ནས་ལོ་རེ་བཞྱིན་འཇལ་དགོས་པའྱི་མོས་མཐུན་བྱྱུང་ཡང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༥	ལོ་
ཙམ་ལ་ཚོགས་པའྱི ་མ་རྩ་རྡྱིབ་ཏེ་ལས་མྱི ་རྣམས་ལ་གླའང་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི ་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག	

					མཐར་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་སྡ་ེཚན་བཞྱི ་རུ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བུ་ལོན་རྣམས་སྡ་ེ
ཚན་ནས་གསབ་དགོས་པའྱི ་ཐག་གཅོད་གཞྱི ར་བཟུང་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་མུ་
མཐུད་བུ་ལོན་འཇལ་ཡོད།	ད་ེནས་	ཅགྲངྔ	སྒ་ོབརྒྱབ་ས་ེབུ་ལོན་འཇལ་དགོས་
བྱྱུང་མེད།	སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གང་ཡང་
བྱྱུང་མྱི ་འདུག	འདྱི་ག་སྤནོ་ཊ་གཞྱིས་ཆཊ་ཀྱི ་ཐོག་མའྱི་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༤༧༦	
ཡོད།	 དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་མྱི ་འབོར་འཕེལ་རྱིམ་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༣༡	བར་མྱི ་གྲངས་	༦༡༢	ཡོད།

༢༽ ས་ཆ་ཨླེ་ཀར་ཇི་ཡོད།

སྤྱི ་ཡོངས་གཞྱིས་ཆགས་སྡ་ེཚན་བཞྱི ་རུ་དབེྱ་ས་ེཞྱིང་ས་ཁོྱན་བསྡམོས་ཨེ་ཀར་	
༦༠	སྦྱི་ཁ་	༡	སྦྱི་ས་	༤	སངེ་ཁྱྱིམ་ཚངགྲངས་	༡༠༧	ཡོད།	ཨེ་ཀར་	༣༣	
སངེ་གཞྱིས་གྲོང་དང་ལམ་གཞུང་།	སླབོ་གྭྲ་བཅས་ཡོད།	སྡ་ེཚན་བཞྱི ་ལ་ཨེ་ཀར་	
༢༧	ཆ་བགོས་ཀྱིས་ཨམྲ་འབྲས་འདབེས་ལས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	སྐབས་དརེ་
མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་རྟེན་གོང་དུ་བཀོད་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཀོ་ཤེལ་བཟོ་གྭྲ་བཙྱུགས་ཀང་
ལམ་ལྷངོ་མ་བྱྱུང་བས་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་གཞྱིས་མྱི ་ཁག་ཅྱིག་སྱིམ་ལ་དང་།	 མ་ན་
ལྱི ༑	སྤནོ་ཊ་ས་གནས་ཉ་ེའགྲམ་བཅས་ལ་ལམ་བཟོ་ལས་རྱིགས་བྱས་ཤྱི ང་།	ད་ེ
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ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ལོར་རུམ་འཐག་བཟོ་གྭྲ་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་
རྟནེ་ཆེད་ཕན་གྲོགས་གང་ལེགས་ཡོད་མུས་ཡྱི ན།

༣༽  ས་ཆའི་སོྐར་ཡུལ་མི་དང་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་མླེད།

སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞྱིས་ཆགས་ཚྱུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་
མཉམ་མཐུན་འབྲལེ་གང་ལེགས་ཡོད་ཀང་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༣	
ཉྱིན་ས་གནས་ཉ་ེའདབ་ཀྱི ་ཡུལ་མྱི ་	 Dev Ram / Sita Ram	 ཞེས་པས་ས་ཆ་
ཧམ་བཟོས་ཀྱིས་རྙོག་གླེང་བསླངས་པར་འདྱི་ལས་ནས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་
ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་གཏུགས་གནང་པས་སྱིམ་ལ་ནས་རྟགོས་ཞྱིབ་མྱི ་སྣ་བཏང་ས་ེ
གནས་སངས་ཇྱི ་ཡྱི ན་གྱི ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་།	ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཁས་ལེན་རྣམས་
ཐོ་བཀོད་ཀྱིས་ད་ཆ་ལན་གསལ་གྱི ་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་འབོྱར་མེད།

༤༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ་གི་མཚན་དང་ལས་ཡུན་
གཤམ་གསལ།

ཨང་།				མཚན།	 དུས་ཡུན།	
༡།			 ཚེ་རྱིང་ཆོས་འཕལེ								༡༩༦༧།༩།༡༠	ནས་	༡༩༧༥།༡༡།༣༠
༢།			ཟླ་བ་དར་རྒྱལ།									 ༡༩༧༥།༡༢།༡	ནས་	༡༩༨༠།༡།༣༡
༣།			བླ་ོབཟང་ཐར་འདདོ།							 ༡༩༨༠།༢།༡	ནས་	༡༩༨༤།༨།
༤།			དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་།							 ༡༩༨༤།༩།༡	ནས་	༡༩༨༧།༣།༨
༥།			ཆོས་འབོྱར།										 ༡༩༨༧།༣།༩	ནས་	༡༩༨༩།༨།༦
༦།		 བར་འཚོ་རྱི ན་ཆེན་དབང་རྒྱལ།			༡༩༨༩།༨།༧	ནས་	༡༩༩༤།༢།༢༡
༧།			ཕུར་བུ་སྱི་ཐར།									 ༡༩༩༤།༢།༢༢	ནས་	༡༩༩༧།༣།༨
༨།		 ཆོས་འབོྱར་དཔལ་ལྡན།						 ༡༩༩༧།༣།༩	ནས་	༡༩༩༧།༨།༤
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༩།		 དབང་འདུད་ཚེ་རྱིང་།							 ༡༩༩༧།༨།༥	ནས་	༡༩༩༨།༧།༡༧
༡༠།		 ཀརྨ་སེང་གེ།										 ༡༩༩༨།༧།༡༨	ནས་	༡༩༩༩།༡༢།༤
༡༡།		 བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།							༡༩༩༩།༡༢།༥	ནས་	༢༠༠༡།༥།༡༦
༡༢།		 མྱི ག་དམར་སོྒལ་མ།							༢༠༠༡།༥།༡༧	ནས་	༢༠༠༣།༣།༢༦
༡༣།		 སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་།							༢༠༠༣།༣།༢༧	ནས་	༢༠༠༤།༡༢།༢༧
༡༤།		 བླ་ོབཟང་ཆོས་འབོྱར།							 ༢༠༠༥།༡།༢	ནས་	༢༠༠༦།༢།༢༡
༡༥།		 བླ་ོབཟང་ཆོས་གྲགས།							༢༠༠༦།༢།༢༢	ནས་	༢༠༠༧།༡།༡༩
༡༦།		 ཕུན་ཚོགས།											 ༢༠༠༧།༡།༢༠	ནས་	༢༠༠༨།༧།༡༦
༡༧།		 བསན་འཛྱི ན་ཆོས་རེ།							 ༢༠༠༨།༧།༡༧	ནས་	༢༠༠༩།༩།༢
༡༨།	 ཀརྨ་སོྒལ་མ།	 ༢༠༠༩།༩།༣	ནས་ལས་ཐོག

༥༽  ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐངས་ལོ།

ྋགོང་ས་མཆོག་ཕྱི ་ལོ	༡༩༨༡	དང་	༡༩༩༥	ཟླ་བ་གསུམ་པའྱི་ནང་ས་གནས་
སུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་ཡོད།	

༦༽  སོན་ཊ་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་གཞན་
ཕླེབས་པའི་ལོ་དུས་གཤམ་གསལ།

ཨང་།		ལོ་དུས།									 མཚན།
༡།	 ༡༩༩༧།༨།༡༤	 ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་དང་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་དུྲང་ཆེ།
༢།	 ༡༩༩༧།༡༠།༢༧	 ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ།
༣།	 ༡༩༩༧།༩།༠༥	 ཆེ་མཐོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་མད་ོསྔགས་བསན་འཛྱི ན།	
༤།	 ༡༩༩༨།༩།༢༣	 དབུས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་འགན་འཛྱི ན་པད་མ་དགྲ་འདུལ།
༥།	 ༡༩༩༨།༩།༢༦	 བཀའ་བླནོ་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག
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༦།	 ༢༠༠༠།༢།༡༤	 ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་ཚེ་རྱི ང་དབང་རྒྱལ།
༧།	 ༢༠༠༠།༣།༡༦	 ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བསན་པ་ཚེ་རྱིང་།
༨།	 ༢༠༠༠།༡༠།༡༠	 མྱི ་རེ་བཀའ་བླནོ་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ།
༩།	 ༢༠༠༡།༩།༡༤	 མྱི ་རེ་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་ཟམ་གདངོ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག
༡༠།	 ༢༠༠༢།༥།༡༨		 བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ་མཆོག་དང་ནང་སྱིད་ཟུང་དུྲང་
	 	 ་་་་་་་་་་་་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་།
༡༡།	 ༢༠༠༢།༡༠།༢༩	 ཆོས་ཤེས་བཀའ་བླནོ་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས།
༡༢།	 ༢༠༠༣།༤།༡༧	 ཆེས་མཐོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་དང་སྡ་ེར་ལྡུན་
	 	 ་་་་་་་་་་་་་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ངག་དབང་ཐུབ་བསན།
༡༣།	 ༢༠༠༣།༤།༢༤	 ལྷ་རེ་ལྷ་དབང་ལཊ་དང་རྩྱིས་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་བླ་ོབཟང་ནརོ་བུ།
༡༤།	 ༢༠༠༣།༧།༡༤	 སྤྱི ་འཐུས་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རྱིང་ཕུན་ཚོགས།
༡༥།	 ༢༠༠༣།༩།༡༩	 ས་སྐ་སུྤ་རུ་ལྭ་ལ་མཁན་རྱིན་པ།ོ
༡༦།	 ༢༠༠༣།༩།༢༥	 སྤྱི ་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ནརོ་འཛོམས།
༡༧།	 ༢༠༠༤།༡།༢༤	 འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་སྙན་གྲགས།
༡༨།	 ༢༠༠༤།༤།༠༢	 ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲྱིན་ལས་རྡ་ོརེ་མཆོག
༡༩།	 ༢༠༠༤།༧།༡༤	 རྒྱ་གར་ཞྱི ་བད་ེདདེ་དཔནོ་	Acharya Shri Yaspal 

 	 ་་་་་་་་་་་་་་	Mittal དང་ལས་རོགས།
༢༠།	 ༢༠༠༤།༧།༡༤	 སྤྱི ་འཐུས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུད།
༢༡།	 ༢༠༠༥།༣།༥	 མྱི ་རེ་བཀའ་ཁྱི་ཟམ་གདངོ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག
༢༢།	 ༢༠༠༥།༣།༢༧	 དཔལ་ལྡན་ྋས་སྐ་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག
	༢༣།	༢༠༠༥།༡༡།༡༡	 ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ།
	༢༤།	༢༠༠༦།༨།༠༡	 ནང་སྱིད་དུྲང་ཆེ་དངོས་གུྲབ་རྡ་ོརེ།
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	༢༥།	༢༠༠༦།༩།༠༡	 འཕྲདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་བསན་པ་བསམ་མཁར།
	༢༦།	༢༠༠༧།༧།༢༦	 Shri	Yaspal	Mittal,	the	leader	of	Yatra.
	༢༧།	༢༠༠༨།༣།༠༢	 ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲྱིན་ལས་རྡ་ོརེ་མཆོག

༧༽ དླེ་སོན་དང་ད་ལྟའི་ཆར་གཞིས་ལས་ཁོངས་ལས་འཆར།

སྔནོ་གྱི ་ལས་འཆར་རགས་བསྡུས།

༡།		 འདུྲད་འཐེན་འཁོར་ལོ་གསར་ཉའོྱི ་ལས་གཞྱི །

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་	I.	Wager,	Germany	རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་མ་དངུལ་	
༢,༠༤,༠༠༠།༠༠	བཏང་ས་ེའདུྲད་འཐེན་འཁོར་ལོ་གསར་ཉ་ོབྱས་པས་ཞྱིང་
ཁ་རོྨ་རྒྱྱུ ་དང་གཞྱིས་མྱི ་འདས་གྲོངས་སྐབས་ཤྱི ང་འོར་འདྲནེ་སོགས་བྱས་ཏེ་
མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༢།		 འཐུང་ཆྱུའྱི་	(Lift	Drinking	Water)	ལས་འཆར།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་	 SOIR-IM	 རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་དངུལ་	
༡༠,༢༠,༩༧༠།༠༠	བཏང་ས་ེས་གནས་སུ་འཐུང་ཆྱུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་
པ་བྱྱུང་ཡོད།	

༣།		 Iron	Looms	ལས་འཆར།

		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་	I.	Wager,	Germany	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་དངུལ་	
༧༢,༩༦༠།༠༠	བཏང་ས་ེ	 Iron	Loom	བསུྒབས་པས་གདན་རྣམས་དུས་
ཐོག་དང་སུྤས་ཚད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བར་མཐུན་རེྐན་གང་ལེཊ་བསུྐན་ཡོད།	

༤།		 Orchard	Plantation	ལས་འཆར།
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	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་	 Royal	 Danish	 Govt.	 of	 Netherland)	
through	DoHome	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་དངུལ་	༡,༢༠,༠༠༠།༠༠	
བཏང་ས་ེ	Orchard	Plantation	ཉསོ་པས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༥།		 གླགོ་ཀླད་ལས་གཞྱི །

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ལོར་	Alexender	David	Neel,	France	རོགས་
ཚོགས་ཀྱིས་མ་དངུལ་བཏང་སེ་གློག་ཀླད་གསར་ཉོ་བྱས་པས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་ལས་ཀ་རྣམས་ཚགས་ཚྱུ ུད་དང་དུས་ཐོག་ལག་བསར་བེྱད་
ཐུབ་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབསུྐན་ཡོད།

༦།		 Tata	Sumo	གསར་ཉའོྱི ་ལས་གཞྱི །

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ལོར་	Alexender	David	Neel,	France	རོགས་
ཚོགས་ཀྱིས་མ་དངུལ་	 ༡,༣༩,༩༥༤།༠༠	 བཏང་ས་ེ	 Tata	 Sumo	
གསར་ཉ་ོབེྱད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་བ་དེས་ནད་པ་ཛ་དྲག་རྣམས་དུས་ཐོག་སྨན་
ཁང་དུ་སེྐལ་བ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལས་ཀ་གང་ཡྱི ན་ལ་བེད་སོྤད་
བཏང་བ་སོགས་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།	

༧།		 སྤསོ་བཟོ་ཁང་།

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་	SOIRIM,	Rajpur	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་དངུལ་	
༣,༥༡,༡༤༢།༠༠	 གནང་ས་ེསྤསོ་བཟོ་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱས་པས་མང་
ཚོགས་ལ་ལས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོཞྱིག་བསུྐན་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༨།		 Clinic	Labouratory	ལས་གཞྱི །
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	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ལོར་འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་དངུལ་ཧྱིན་སྒརོ་	
༧༧,༡༨༡།༠༠	 བཏང་ས་ེ	 Clinic	 Laboratory	 ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
བཙྱུགས་པས་ནད་པ་ཆྱུང་ཚགས་རྱི གས་ཐག་རྱི ང་དུ་འགྲོ་མྱི ་དགོས་པར་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་སྨན་གཏུགས་བེྱད་ཆོག་པའྱི་མཐུན་རེྐན་བཟང་བོ་བསུྐན་
ཡོད།	

༩།		 ཆྱུ ་ཡུར་ལས་གཞྱི །

	 ༢༠༠༠	 ལོར་འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་དངུལ་	 ༦༥,༠༠༠།༠༠	
གནང་ས་ེཆྱུ ་ཡུར་གསར་རྒྱག་བྱས་པས་གཞྱིས་ཆགས་ཉ་ེའཁོར་དུ་ཆྱུ ་རྙོག་
མེད་པར་ནད་འབུ་ཉུང་ཞྱིང་མྱི ་མང་གྱི ་འཕྲདོ་བསནེ་ཐོག་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
བྱྱུང་།	ད་ེབཞྱིན་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང་སྨན་ཁང་རྒྱ་བསེྐད་སོགས་ལ་རང་
གཞུང་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་།	 རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་རོགས་རམ་
བྱས་འོག་མ་དངུལ་འབོར་ཆེན་བཏང་ས་ེལས་གཞྱི ་མཇུག་སྒྱིལ་བྱས་ཡོད་
མོད།	ལོ་དུས་སོགས་རེ་རེ་ནས་འགོད་མྱི ་དགོས་བར་འཐུས་བར་བྱས་ཡོད།

མ་འོངས་ལས་འཆར་གཤམ་གསལ།

༡།	 བཟོ་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི ་ཚོང་འབྲེལ་ཚན་པ་དེ་དག་ཡུལ་ཁྱིམས་ལྟར་ཚོང་
ཁལ་དེབ་སེྐལ་ཞུས་མེད་པའྱི ་འབྱྱུང་འགྱུར་རྒྱ་གར་གཞུང་ཁལ་བསྡུ་ལས་
ཁུངས་ནས་དཀའ་ངལ་མྱི ་ཡོང་སླད་ཚོང་ཁལ་དེབ་བསེྐལ་ཞུ་དགོས་གལ་
འགངས་ཆེན་པརོ་སོང་འབད་བརོྩན་བྱ་རྒྱྱུ །

༢།		 བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་གྱི ་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི ་བཞྱི ་པ་	
IDP-IV/2007-2011	 ཁོངས་འདྱི་གའྱི ་གཞྱིས་ཆཊ་ཀྱི ་འཆར་གཞྱི ་ཁག་
གསུམ་།	
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•>	གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཁང་ཐོག་གྲངས་	༢༠	ཙམ་ཉམས་བཟོ།	

•>	གཞུང་ལམ་ཆེད་ཉྱི་འོད་ཀྱི ་གླགོ་	(Solar Street Lighting)	

•>	ལས་ཁུངས་རྒྱབ་ངོས་ཁང་ཆེན་བཟོ་བཅོས་ཀྱིས་ཚོང་ཁང་	 ༧	
ཙམ་བཟོ་བསུྐན་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་པ་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕུལ་ཟྱིན་པར་མཇུག་སོྐང་གནང་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།

༨༽  ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་གཞུང་འབླེལ་མིན་པའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལོ་རྒྱུས་།

༡།		 ས་གནས་གཞོན་ན།ུ

	 སྤནོ་ཊ་ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས	
༢༩	ཉྱིན་འགོ་ཚྱུགས་ཤྱི ང་།	དའེྱི ་སྐབས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༤༥	དང་
རྒྱྱུ ན་ལས་	 ༦	 ཡོད།	 ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	 ༩༡	 དང་རྒྱྱུ ན་
ལས་	༧	ཡོད་འདུག

༢།		 ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།	

	 སྤནོ་ཊ་བདོ་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༥	ལོར་འགོ་བཙྱུགས་
ཤྱི ང་།	ད་ེསྐབས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༣༨	དང་རྒྱྱུ ན་ལས་གྲངས་	༤	ཡོད་
འདུག	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་	༤༨	དང་རྒྱྱུ ན་ལས་གྲངས་	༦	འདུག

༣།		 བུ་བཅོལ་ཁང་།

	 གཞྱིས་ཆགས་སུ་བུ་བཅོལ་ཁང་ཞྱིག་	 ༡༩༨༣	 ལོར་གསར་འཛུགས་
བྱས་ཤྱི ང་།	དགོས་པ་གཙོ་བ་ོནྱི་བཟོ་གྭྲའྱི་རུམ་འཐག་ཡག་པ་ོཡོང་བའྱི་
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ཕྱིར་འཐག་མའྱི་ཕུྲ་གུ་དང་དེ་བཞྱིན་དགེ་ལས་ཀྱི ་ཕུྲ་གུ་རྣམས་ལྟ་སོྐང་
ཆེད་ཡྱི ན།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕུྲ་གུ་གྲངས་	༡༤	དང་མ་མ་	༡	ཡོད།	ཕུྲ་གུ་
རྣམས་ལ་ཉྱིན་དགུང་གསོལ་ཚྱི གས་དང་དེ་བཞྱིན་འཛྱི ན་སོྐང་གྱི ་འགྲོ་
གྲོན་བཅས་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་གྱི ་ཨ་ཡྱི ་
ཨེམ་དང་ཨ་རྱི ་ནང་པའྱི་རོགས་ཚོགས་གཉྱིས་ནས་གནང་མུས་ཡྱི ན།

༤།		 བཟོ་ཚོགས།

ཀ		 སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བོད་མྱི འྱི ་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་རྟེན་ཆེད་ཐོག་
མར་ཀོ་ཤེལ་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༦	ནང་འགོོ་འཛུགས་
གནང་པ་དང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༨	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉྱིན་བཟོ་
ཚོགས་ཁོངས་སུ་མངའ་གཞུང་ནས་དེབ་སེྐལ་ཞུས་པའྱི ་ཨང་	
Society Registered No. 46/48	 ཡྱི ན།	 ས་གནས་སུ་ཤེས་
མོང་མེད་པས་ཀོ་ཤེལ་བཟོ་གྭྲར་ལམ་ལྷོང་མ་བྱྱུ ང་བར་སྒོ་
བརྒྱབ་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ལོར་རུམ་གདན་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་
འགོ་འཛུགས་བསྐངས།

ཁ		 སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་བཙྱུགས་པའྱི ་དམྱི གས་
ཡུལ་ནྱི་མྱི ་མང་རྣམས་རྱིམ་པས་འཚོ་བའྱི ་གནས་སངས་གོང་
འཕེལ་གྱིས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པས་འཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་
ཞྱིག་བསུྐན་ཐབས་དང་།	 བོད་མྱི ་རྣམས་ས་གནས་གཅྱིག་ཏུ་
གནས་ཏེ་བོད་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་དང་རྱིག་གཞུང་བཟང་པོ་དེ་
དག་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་སུ་ཆེད་འཛུགས་
གནང་བ་ཡྱི ན།	 དའེྱི ་སྐབས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	 ༤༧༦	 དང་ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༥༨༠	ཡོད།
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ག		 བཟོ་ཚོགས་མ་དངུལ་ནས་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་ལོ་ལྟར་ཆྱུ ་རྱི ན་
དང་ལམ་གཞུང་གློག་རྱི ན་འབབ་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 ནར་གཏོང་
གྱིས་ཕན་ཐོགས་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧།༠༨	
ལོར་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་གྲོས་ཆོད་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་ལ་
འགྱུར་བཅོས་ཀྱིས་རྱི ན་འབབ་བརྒྱ་ཆ་	 ༢༥	 ཡྱི ་ཕན་ཐོགས་
གནང་མུས་ཡྱི ན།

ང		 གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ཁོྱན་བསྡམོས་	༢༠	 ཡོད་པ་
ནས་གཞྱི ས་ཆགས་མྱི ་མང་སྡེ་ཚན་བཞྱི ་ལ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་
དབྱར་དུས་འབྲས་དང་དགུན་དུས་གྲོ་འདེབས་ལས་བྱ་བཞྱིན་
ཡོད།	 སནོ་འབྲས་འདེབས་ལས་ལྟ་ེབ་ད་དེ་གཉྱིས་དང་ཐོན་
སེྐད་རྣམས་སྤནོ་ཊ་རྒྱ་གར་ཁོམ་ར་གཡས་གཡོན་དུ་སྡབེ་ཚོང་
གནང་མུས་ཡྱི ན་འདུག

ཅ		 འདྱི ་ག་བཟོ་ཚོགས་འགན་ལྷན་གྱི ་ལས་རྒྱྱུ ན་ཚད་གཞྱི ་ནྱི ་ལོ་
གསུམ་ཡྱི ན།	 ད་བར་འགན་ལྷན་ཐེངས་	 ༡༣	 འཕ་ོལེན་ཟྱིན་
ཡོད།

ཆ		 བཟོ་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་ནྱི ་ད་བར་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནས་གཅྱིག་ལྕགོས་གནང་མུས་ཡྱི ན།	 བཟོ་
གཞྱི ས་འདྱིའྱི ་འགོ་འཛྱི ན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་གནང་
བཞྱིན་ཡོད།

ཇ		 འདྱི་ག་སྤནོ་ཊ་བཟ་ོཚོགས་ཁོངས་ཚོང་འཁོས་ལས་གཞྱི ་ནྱི་རུམ་
གདན་བཟོ་གྭྲ	སྤསོ་བཟོ།	ཐུག་བཟོ།	ཕྱུགས་གསོ་ཁང་བཅས་
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ཡོད།	 དེ་དག་གྱི ་འཛུགས་ལོ།	 ལས་འཆར་དངུལ་གྲོན་དང་
ཐོན་སེྐད་རྣམ་གྲངས་དང་ཁོམ་རའྱི ་གནས་སངས་གཤམ་
གསལ།

	 རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ	

	 སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ལོར་གསར་འཛུགས་
བསྐངས།	 བཟོ་གྭྲའྱི ་ནང་འགན་འཛྱི ན་ཐོན་སེྐད་ད་ོདམ་པ་གཅྱིག་དང་།	 དགེ་
རྒན་གཉྱིས།	ཐག་མ་དང་ཇེམ་རྒྱག་པ་བཅས་ཁོྱན་མྱི ་གྲངས	༣༥	ཡོད།	ལས་
འཆར་དངུལ་གྲོན་ཐད་འཛྱི ན་སོྐང་འགན་འཛྱི ན་འཐུས་མྱི ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་
བཀའ་བསྡུར་དང་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ནས་སྔནོ་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་གྱི ་ལམ་ལུགས་ལྟར་གནང་མུས་ཡྱི ན།	 རྩྱིས་ལོ་	
༢༠༠༧་་༠༨	ལོར་འདྱི་གའྱི་རུམ་གདན་ཐོན་སེྐད་ཕ་ེཀྲྱི་གུྲ་བཞྱི ་མ་	༢༧༨༡།༦༨	
བྱྱུང་ཡོད།	 ཚོང་འགྲེམས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་འདྱི་ལོ་ནང་གཙང་ཁེ་འབབ་སྒརོ་	
༣༥,༠༠༠།༠༠	ཙམ་བྱྱུང་ཡོད།	རུམ་གདན་ཚོང་འབྲལེ་བེྱད་ས་ནྱི་སྱིམ་ལ་ཁུལ་
ཀྱི ་ན་ོརྱི ་དང་པྱི་ཏྱི་བཅས་ཡྱི ན།

	 སོས་བཟོ་ཁང་།	

	 འདྱི་ག་སྤསོ་བཟོ་སྡ་ེཚན་དེ་དག་	 SOIR-IM	 རོགས་ཚོགསཀྱི ་དཔལ་འབོྱར་
མཐུན་འགྱུར་ལ་བརྟནེ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ནང་གསར་འཛུགས་བསྐངས།	

	 	 ལས་གཞྱི ་འདྱིའྱི་ནང་བཟོ་ལས་པ་གྲངས་	༩	ཡོད།	སྤསོ་ཤུབས་ཆེ་བ་
ཐུམ་ཤོག་ཅན།	 སྤསོ་ཤུབས་ཆེ་བ་ཐུམ་མེད།	 སྤསོ་ཤུབས་ཅན་ཆྱུང་བ།	 སྤསོ་
ཤུབས་ཐུམ་མེད་འབྲྱིང་བ།	 སྨན་བསངས།	 ཕག་རྟགས་ཅན་སྤསོ་བཅས་ཐོན་
སེྐད་རྣམ་གྲངས་	 ༧	 ཙམ་སུྤས་ལྡན་བཟོ་སུྐན་ཞུས་ཏེ་ཉ་ེའཁོར་ཡུལ་མྱི ་དང་
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གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་ཚོང་འགྲེམས་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།	
	 ཐུག་བཟོ་ཁང་།

	 ཐུག་བཟོ་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ཟླ་	༤	པའྱི་ནང་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་
ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་མྱི ་	༥	ཡོད།	ཐུག་པའྱི་ཐོན་བསེྐད་ཐུག་ཆག	Gram	400	སྒ་ོ
ང་ཅན་རྒྱ་ཐུག་དང་ཆྱི ་ཛྱི ་སུྤས་ལྡན་བཟོ་བསུྐན་བྱས་ཏེ་སྤནོ་ཊ་གཏན་སླབོ་དང་
གཞྱིས་མྱི །	 དེ་བཞྱིན་ཉ་ེའཁོར་བོད་མྱི ་རྣམས་ལ་ཚོང་འགྲེམ་གང་ལེགས་འགྲོ་
བཞྱིན་ཡོད།	ལས་མྱི ་རྣམས་དགུན་དུས་ཟླ་བཞྱི ་ཙམ་རྱིང་སུད་ཚོང་དུ་བསོྐད་ཀྱི ་
ཡོད་སབས་ལས་མཚམས་འཇོག་གྱི ་ཡོད།

	 ཕྱུགས་གསོ་ཁང་།	

	 སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ཕྱུགས་གསོ་ཁང་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༦	 ལོར་འགོ་འཛུགས་
གནང་།	བཟོ་གཞྱིས་སྤྱི ་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་སངས་འཛྱི ན་གྱིས་རྒྱྱུ ན་གཏན་རྒྱ་གར་
ལས་བེྱད་གཉྱིས་ནས་འགན་འཁུར་དང་།	གཞྱིས་མྱི ར་འོ་མ་ཚོང་བསྒྱུ ར་བགོས་
སོྤད་མཚོན་པས་ཕྱུགས་ལྟའོྱི ་ལྟ་རྟགོ་ཆེད་འགན་འཐུས་མྱི ་གཉྱིས་ནས་ཟླ་རེ་འཕ་ོ
ལེན་གྱིས་གནང་མུས་ཡྱི ན།	 འདྱི་ལོའྱི ་ཚོང་འབབ་ཁེ་ཕན་གྱིས་འདས་ལོ་གོང་
གུན་སོང་བ་ཕལ་མོ་ཆེར་ཁ་གསབ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད་བཟོ་གཞྱིས་ཡོང་
འབབ་ཐོག་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རེ་ཡོད།

༩༽  ས་གནས་ཀི་དགོན་པ།

ཞ་ལུ་དགོན་པ་དེ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་བཀའ་འབྲེལ་བཞྱི ན་
ྋདཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒ ེར་ཡྱི ག་ཚང་ནས་རོགས་དངུལ་གསོལ་བསྩལ་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༥	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༧	ཉྱིན་བཞེངས་གནང་མཛད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་དགེ་འདནུ་



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

པ་བདོ་རྱིགས་གྲངས་	༢	དང་མོན་པ་	༡༠	བཅས་ཁོྱན་བསྡམོས་ཞལ་གྲངས་	
༡༢	ཡོད་འདུག	སླབོ་གཉརེ་བ་	༧	ཙམ་ཞོར་ལ་སྤནོ་ཊ་གཏན་སླབོ་ཏུ་ཉྱིན་སླབོ་
ཁོངས་དངེ་དུས་ཤེས་ཡོན་སྦང་མུས་རེད་འདུག

༡༠༽ སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོྐར།	

༡།		 གཏན་སླབོ།

	 གཞྱིས་ཆགས་ནང་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་སྤནོ་ཊ་གཏན་སླབོ་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༦༨	ལོར་ཐོག་མར་འགོ་ཚྱུགས་ཤྱི ང་།	སྐབས་དརེ་འཛྱི ན་རྱིམ་	༡	
པོ་ནས་	 ༨	 བར་ལས་མེད་སབས་དགེ་ལས་དང་སླབོ་ཕུྲག་ཉུང་ཤས་
ལས་མེད་པ་དང་།	རེས་སུ་སླབོ་གྭྲ་རྒྱ་བསེྐད་བྱྱུང་ནས་ད་ཆ་བཙན་བོྱལ་
ནང་ཤེས་རྱི ག་གྱི ་མྱི ག་དཔེ་ལྡན་པའྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཆེ་ཤོས་ཤྱི ག་ཆགས་ཡོད།	
གཏན་སླབོ་ནང་སླབོ་སྤྱི ་དང་དགེ་ཆེ་གཙོས་དགེ་ལས་གྲངས་བསྡམོས་	
༥༧	དང་སླབོ་ཕུྲག་ཁོྱན་བསྡམོས་གྲངས་	༤༥༣	ཡོད་འདུག་	སྤནོ་ཊ་
བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་གཏན་སློབ་ནྱི ་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལྷན་ཁང་
བརྒྱྱུ ད་སམ་བྷོ་ཊ་འོག་ཐད་ཀར་སངས་འཛྱི ན་གནང་མུས་དང་རང་
གཞུང་གྱི ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསར་བེྱད་བཞྱིན་འདུག	 སྤནོ་ཊ་
གཏན་སླབོ་འདྱི་བཞྱིན་འཛྱི ན་རྱིམ་	༡	ནས་	༡༢	བར་ཡོད་འདུག

༢།		 སྔནོ་སླབོ།

	 སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྔནོ་སླབོ་ད་ེབཞྱིན་	༡༩༨༣	ལོར་
འགོ་འཚྱུགས་པ་དང་།	 བུད་མེད་དགེ་རྒན་གསུམ་གྱི ་ལྟ་རྟགོ་འོག་ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཕུྲ་གུ་གྲངས་	༢༡	སླབོ་སོྦང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	ཕུྲ་གུ་ཚོར་ཉྱིན་
དགུང་གསོལ་ཚྱི གས་དང་དེ་བཞྱི ན་འཛྱི ན་སོྐང་གྱི ་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་



421སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞིས་ཆགས།

གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སངས་འཛྱི ན་ཐོག་ཨ་ཡྱི ་ཨེམ་རོགས་
ཚོགས་དང་ཨ་རྱི ་ནང་པའྱི ་རོགས་ཚོགས་གཉྱིས་ནས་རོགས་རམ་
གནང་མུས་ཡྱི ན།	 སྔནོ་སླབོ་རྱིམ་པ་	 ༡	ནས་	༣	པའྱི་ནང་ཕུྲ་གུ་ལོ་
བཞྱི ་ནས་དུྲག་བར་ཡོད་།	 སྔནོ་སླབོ་རྱིམ་པ་	 ༣	 པ་ཐོན་རེས་སྤནོ་ཊ་
གཏན་སླབོ་ཏུ་སླབོ་འཇུག་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 འདྱི་ག་སྤནོ་ཊ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ད་ལྟའྱི་བར་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་གྲངས་	༢༨	ཡོད།

༣།		 སྨན་ཁང་།

	 སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་སྨན་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩	ལོར་
འགོོ་ཚྱུགས་ཤྱི ང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༤	 ལོ་ནས་བཟུང་བོད་གཞུང་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་ཟླ་བསྒྱིལ་གྱིས་སྨན་ཞབས་པ་གཅྱིག་ཡོད།	
སྨན་ཁང་མཉམ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ལས་ཤག་བཅས་ཡོད་ད།ོ།	།།





ས་ཊོན་ཀཿཐོག་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས།





425ས་ཊོན་ཀཿཐོག་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།

༡༽ གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧	ཡས་མས་སྐབས་སུ་གཙོ་བ་ོཀཿཐོག་དབནོ་སུྤལ་རྱི ན་པ་ོཆེ་དང་
སྐབས་དེའྱི ་འགན་འཐུས་ཀྱི ་འགན་འཁུར་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཧྱི་མ་ཅལ་
མངའ་སྡའེྱི ་སྱི ར་མུར་རོང་ཁོངས་ས་ཊོན་ཞེས་པའྱི་རྱི ་དང་ཤྱི ང་ནགས་ཀྱི ་ལུང་
གཤོངས་ཤྱིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད།	རྒྱ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཊར་	༢༥༠༠	དབྱར་
དུས་སུ་ཆར་ཚད་མྱི ་ལྱི ་མྱི ་ཊར་	 ༡༢༠༠	 དང་།	 གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་	 ༢༥	
ནས་	༤༠	བར་ཡྱི ན་འདུག	གཞྱིས་ཆགས་དང་དགོན་པ་ཆགས་ཡུལ་ས་ཆ་འདྱི་
བཞྱིན་དེ་སྔ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི འྱི ་ཞྱིང་ས་ཡྱི ན་འདུག་པར་བརྟནེ་ཕྲན་བུ་ས་འཁོད་
སྙམོས་དགོས་བྱྱུང་འདུག	 ཐོག་མའྱི་མྱི ་འབོར་ཁོྱན་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་	 ༥༠༠	
སྐོར་ཡོད་པ་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་སྐབས་དེར་ཧྱི ་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའྱི ་ཅམ་པ་ས་
གནས་སུ་རང་རྱི གས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལམ་བཟོའྱི ་གཞྱིས་གྲོང་ཁོངས་ནས་
འདུ་སྐངོ་ཞུས་པ་ཁག་ཅྱིག་དང་།	 ལྡ་ེར་ལྡུན་ཀ་ལ་མན་ཀྲནོ་ནས་འབོྱར་བ་དང་
རྱིམ་པས་གནས་ཚྱུལ་ཡོངས་ཁྱབ་བྱྱུང་ས་ེལ་ལ་རང་མོས་ཀྱིས་ས་ཁུལ་འདྲ་མྱི ན་
ནས་འབོྱར་བ་རེད་འདུག	 ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་	
(TIRS)	 རོགས་ཚོགས་ཞེས་པ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཐོག་ས་ཆ་རྒྱ་
ཁོྱན་བྷྱི་གྷ་	༡༥་༤	ཙམ་དང་།	ད་ེརེས་ཁམས་ཀཿཐོག་ཚོགས་པའྱི་མྱི ང་ཐོག་ལ་
ས་ཆ་རྒྱ་ཁོྱན་བྷྱི་གྷ་	༤༡་༡༧	བཅས་གོང་ཁག་གཉྱིས་བསྡམོས་ས་ཁོྱན་བྷྱི་གྷ་	༥༧་
༡	 ཐམ་པ་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་འགའ་ཤས་བརྒྱྱུ ད་ནས་ཁོྱན་བསྡམོས་ས་རྱི ན་ཧྱིན་
སྒརོ་	 ༧༩,༢༤༠།༠༠	 ཐོག་ས་ཆ་སུྤས་གཟྱིགས་ཞུས་ཡོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་ཁྱིམས་
མཐུན་ཡྱི ག་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད།	 ད་ེསྐབས་གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་རྟནེ་སླད་
རྡ་ོཞོའྱི ་བཟོ་གྭྲ་དང་།	 གཞྱིས་དགོན།	 གཞྱིས་མྱི འྱི ་སྡདོ་གནས་ཁང་པ་བཅས་
གསར་རྒྱག་གྱི ་ལས་གཞྱི ་འགྲོ་མུས་སྐབས་གློ་བུར་དུ་གཞྱི ས་ཆགས་ཀྱི ་དབུ་



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

འཛྱི ན་དབོན་སུྤལ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ཀཿཐོག་དྲྱི་མེད་ཞྱིང་སོྐང་རྣམ་གཉྱིས་
གཙང་ཆྱུར་སྐུ་ཁུས་བསྱིལ་སྐབས་དབནོ་སུྤལ་རྱིན་པ་ོཆེ་ཆྱུས་འཁེྱར་ཏ་ེདགོངས་
པ་ཆོས་དབྱྱིངས་སུ་ཐྱིམ་པའྱི་ཡྱི ད་སོྐའྱི་གནས་ཚྱུལ་བྱྱུང་འདུག

	 ད་ེནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༨	ཕྱི ་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢	ཉྱིན་སྱིམ་ལ་ནས་ཁྱིམས་
མཐུན་	 Kham Kathok Tibetan Society	 ཁམས་ཀཿཐོག་ཚོགས་པ་དེབ་
བསེྐལ་ཞུས་པའྱི་ཨང་	༤༨།༦༨	ཞུས་ཐོབ་བྱྱུང་འདུག	ཚོགས་པའྱི་དབུ་འཛྱི ན་
དྲྱི་མེད་ཞྱིང་སོྐང་རྱི ན་པོ་ཆེ་དང་།	 འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་མྱི ་འཐུས་	 ༡༣	
ཡོད་ཁོངས་ནས་རེ་ཁེ་ཨ་ནམ།	ཉག་རོང་རྡ་ོརེ་མགོན་པ།ོ	གཉྱིས་	Life Mem-

bership	 ཡྱི ན་འདུག	 ཚོགས་པའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་ཚགས་ཚྱུད་མ་བྱྱུང་བའྱི་གནས་
ཚྱུལ་རྒྱྱུ ་མཚན་མང་དག་ཅྱིག་བྱྱུ ང་རེྐན་གྱིས་མཐར་རྡོ་ཞོའྱི ་བཟོ་གྭྲ་སྒ ོ་རྒྱག་
དགོས་བྱྱུང་འདུག	གཞྱིས་ཁོངས་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་རྟནེ་རྡ་ོཞོ་སྒ་ོརྒྱབ་ནས་གཞྱིས་
མྱི ་རང་མགོ་ཐོན་པ་རྣམས་ས་གནས་ལྡྱི་ལྱི ་དང་།	 སྱིམ་ལ།	 གཞན་ཡང་ཉ་ེ
འཁོར་སྡ་ེལྡུན་ཁུལ་ཀལ་མྱི ན་ཀྲནོ།	ར་ཇ་སུྤར་ལ་སོགས་པ་ས་ཕོགས་གང་སར་
ཁ་འཐོར་དུ་གནས་ཡོད།	ད་ེའཕྲསོ་ས་གནས་རང་དུ་གཞྱིས་མྱི ་གཏན་སྡདོ་ཁྱྱིམ་
དུད་གྲངས་	 ༤༣	 ཙམ་ལས་མེད་པ་དང་།	 གཞྱིས་ཆགས་དབུ་འཛྱི ན་དྲྱི་མེད་
ཞྱིང་སོྐང་རྱི ན་པོ་ཆེ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ཚོགས་ཁག་བཅྱུ ་གསུམ་ནས་
ནང་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུད་མྱི ང་ཅན་ཆེད་མངགས་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་
འཛྱི ན་དུ་བཏང་ཡང་རྱིང་པརོ་མ་སོང་བ་སྒ་ོན་བླ་བྲང་རྱི ན་པ་ོཆེ་ནས་ས་གནས་
ཉྱིན་སླ ོབ་ཀྱི ་འགན་འཁུར་དང་ཞོར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་གནང་
འདུག	 དེ་ནས་ས་གནས་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་རྟནེ་ཡོང་སྒ་ོགང་ཡང་མེད་སབས་མྱི ་
འཐུས་ཉག་རོང་རྡ་ོརེ་མགོན་པ་ོདང་།	རེ་ཁེ་ཨ་ནམ།	སདོ་པ་ཤཀ་རྡ་ོརེ།	ཡང་
སྐབས་གཅྱིག་ལ་མྱི ་འཐུས་རེ་ཁེ་ཨ་ནམ།	འདྲ་པ་ཤེས་རྡ།ོ	བླ་མ་གོན།	གཡུང་
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དུྲང་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཆེད་མངགས་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་
བདོ་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་དུ་ཆེད་བཅར་གྱིས་ཁམས་ཀཿཐོག་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྙན་སེང་དང་འབྲེལ།	 མ་འོངས་གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་མང་གྱི ་དཀའ་
སེལ་སླད་རང་གཞུང་ནས་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་སྤྱི ་མཚྱུངས་ལྟར་གཟྱིགས་
སོྐངས་ཡོང་བའྱི་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་དནོ་བཞྱིན།	འདྱི་ག་ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་རང་གཞུང་ནས་གཞྱིས་འགོ་དང་པ་ོཚྱུལ་ཁྱིམས་བསན་འཛྱི ན་
ལགས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༢	ཕྱི ་ཟླ་	༢	 ཚེས་	 ༡༧	ནས་བསྐ་ོབཞག་གནང་བ་ནས་
འགོ་འཛྱི ན་རྱིམ་བོྱན་རང་གཞུང་གྱིས་བསྐ་ོབཞག་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༢༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་རིམ་བོན་གི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།

ཨང་།		མཚན།		 	ལས་ཡུན།
༡།			 ཚྱུལ་ཁྱིམས་བསན་འཛྱི ན།	 ༡༩༨༢།༢།༡༧	ནས་	༡༩༨༣།༡།༢༢
༢།			ཀྲྱི་ཀྲྱི་ཁང་གསར།		 ༡༩༨༤།༥།༢༣	ནས་	༡༩༨༦།༥།༢༨
༣།			བླ་ོབཟང་ངག་དབང་།		 ༡༩༨༦།༥།༢༩	ནས་	༡༩༨༨།༡༠།༠༨
༤།			ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།		 ༡༩༨༨།༡༡།༠༡	ནས་	༡༩༩༣།༣།༡༩
༥།			ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས།		 ༡༩༩༣།༤།	ནས་	༡༩༩༣།༥།༢༡
༦།			འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།		 ༡༩༩༣།༥།༢༢	ནས་	༡༩༩༥།༡།༡༦
༧།			ཀརྨ་དམ་ཆོས།		 ༡༩༩༥།༡།༡༧	ནས་	༡༩༩༦།༡༠།༣༡
༨།			མགོན་པ་ོདབང་ཕྱུག		 ༡༩༩༦།༡༡།༠༡	ནས་	༡༩༩༦།༡༢།༠༢
༩།			ཚེ་དབང་སོྒལ་མ།		 ༡༩༩༦།༡༢།༠༣	ནས་	༡༩༩༩།༢།༡༢
༡༠།			བསོད་ནམས་དབང་འདུས།		 ༡༩༩༩།༢།༡༣	ནས་	༡༩༩༩།༧།༢༡
༡༡།			རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས།		 ༡༩༩༩།༧།༢༢	ནས་	༢༠༠༠།༩།༡༢
༡༢།			རྡ་ོརེ་སོྒལ་མ།		 ༢༠༠༠།༩།༡༣	ནས་	༢༠༠༣།༧།༢༥
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༡༣།	 བསན་འཛྱི ན་ཚེ་དཔག		 ༢༠༠༣།༧།༢༧	ནས་	༢༠༠༥།༤།༥
༡༤།	 བླ་ོབཟང་དནོ་འགུྲབ།		 ༢༠༠༥།༤།༥	ནས་་	༢༠༠༩།༣།༢༠
༡༥།	 ཡེ་ཤེས།	 ༢༠༠༩།༣།༢༡	ནས་ལས་ཐོག

༣༽ ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་ཇི་
བསྐངས་ཀི་ལོ་དུས།

༡༩༨༢	 ཕྱི ་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉྱིན་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་འདྱི ་ག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཞབས་སོར་བཀྲྱིན་བསྐངས་འདུག་པ་ལས་
གཞན་ས་གནས་འདྱིར་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་མེད།

༤༽  ཕི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ས་གནས་སུ་ཕླེབས་པ་ཁག	

༡།		 ༡༩༨༦	 ལོར་རང་གཞུང་བཀའ་བླནོ་མདོ་སྔགས་བསན་འཛྱི ན་མཆོག་
ཕབེས་ཡོད།

༢།		 ༡༩༨༨	 ལོར་ྋསྐབས་རེ་རྡ་ོབྲག་སག་ལུང་རེྩ་སུྤལ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ས་
གནས་སུ་ཆོས་འབྲེལ་གཟྱིགས་བསྐརོ་དུ་ཕེབས་འདུག	 སྐབས་དེར་ས་
གནས་རྒྱ་གར་ཨེས་ཌྱི ་ཨེམ་མཆོག་མཛད་སྒའོྱི ་སྐུ་མགྲོན་ད་ུཕབེས་འདགུ	

༣།		 ༢༠༠༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༨	ཉྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་གསར་
རྒྱག་དབུ་འབེྱད་སྐབས་ས་གནས་རོང་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཀེ་ཤར་མ་
མཆོག་ཕབེས་ཡོད།

༤།		 ༢༠༠༠	 ཕྱི ་ཟླ་	 ༣	 ནང་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བསན་པ་ཚེ་
རྱིང་མཆོག་དང་།	དུྲང་འཕར་འཇྱིགས་མེད་འབྱྱུང་གནས་རྣམ་གཉྱིས་
འཚམས་གཟྱིགས་གནང་ཡོད།
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༥།		 ༢༠༠༤	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༦	ཉྱིན་རང་གཞུང་དཔལ་འཕྲདོ་བཀའ་བླནོ་
བླ་ོབཟང་སྙན་གྲགས་མཆོག་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་ཡོད་འདུག

༥༽ ས་ཆའི་སོྐར་ཡུལ་མི་དང་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད།

བཟོ་གཞྱིས་ཚོགས་པའྱི ་ས་ཆ་བེད་མེད་ཁག་ཅྱིག་ས་འཁོད་བདེ་སྙ ོམས་ཀྱིས་
ཚོགས་པར་ཡོང་འབབ་སླད་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་ཛ་ལྱི མ་སྱི ངྷ་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་
པའྱི་ས་ཆ་བགོས་མ་གཏངོ་ལེན་གྱི ་ཁྱིམས་ཐོག་གན་རྒྱ་	(Lease	Agreement)	
ཐོག་ནས་བཞག་འདུག་ཀང་།	 ཕྱིས་སུ་ར་ལྱི མ་སྱི ང་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་གན་
རྒྱར་ངོས་ལེན་བརྩྱི ་སུང་མ་བྱས་སབས་ཁྱིམས་གཏུགས་བྱ་དགོས་གྱུར་ཡོད་པ་
ལྟར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྔ་བར་ཕྱི ་གསུམ་འདྱི་ཐོག་མཐུན་
འགྱུར་དགོངས་བཞེས་དང་།	ལས་དནོ་ཞུ་ཕོགས་ལམ་སནོ་འོག་སྐབས་དའེྱི ་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྱི མ་པས་འགན་འཁུར་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་ས་ཆའྱི ་རོྩད་རྙོག་
སྐ ོར་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་བཤེར་གནང་སྒོ་ཁག་ཆ་ཚང་གནང་བས་གོང་
གསལ་ཚོགས་པའྱི་ས་ཆ་བྷྱི་གྷ་	༡༠་༡༠	ཆ་ཚང་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣	ལོའྱི་ནང་གུན་
གསབ་ཧྱིན་སྒརོ་འབུམ་གསུམ་དང་བཅས་ཀཿཐོག་ཚོགས་པར་ཁ་མཆྱུ ་རྒྱལ་ཁ་
ཐོབ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	ད་ེམྱི ན་བདོ་མྱི འྱི་སྒ་ོཕྱུགས་ཡུལ་མྱི འྱི་ཞྱིང་ཁར་སོང་བའྱི་
ཡུལ་མྱི ་དང་འཁུག་རོྩད་ཆྱུང་ཙག་རྱི གས་ཤོར་སྐབས་ནང་འགྲྱིག་གྱི ་འཆར་
གཞྱིའྱི་འོག་ཕན་ཚྱུན་འགྲྱིགས་འཇགས་བྱྱུང་ཡོད།

༦༽ འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ཁག

༡།		 གཞྱིས་དགོན་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོར་སུྤལ་སྐུ་ཚེ་དབང་བླ་མ་དང་།	
དབོན་སུྤལ་རྱི ན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི ་ས་
གནས་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་སླངོ་གནང་ཐོག་ཁྱབ་ཁོངས་མང་ཚོགས་ངོས་



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

ནས་ཨར་ལས་དྭང་བླང་གྱིས་གསར་བཞེངས་གནང་ཡོད་འདུག།	ནང་
རྟེན་གཙོ་བོའྱི ་ཐུབ་པ་གྲོང་ཁེྱར་སུམ་བརེྩགས་མར་གྲགས་པ་དང་།	
ཀཿདམ་པ་བདེ་གཤེགས།	 རྱིག་འཛྱི ན་ཀླངོ་གསལ་སྙྱིང་པོའྱི ་སྐུ་བརྙན།	
གསུང་རྟེན་རྒྱལ་བའྱི ་བཀའ་འགྱུར་རྱི ན་པོ་ཆེ་དང་།	 བསན་འགྱུར་
བཅས་ཀྱི ་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་རྣམས་ཀ་ཐོག་ཚོགས་པ་རང་ནས་
མཐུན་འགྱུར་སྦར་ཡོད་འདུག	

༢།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོར་རྡ་ོཞོ་བཟོ་གྭྲ་གསར་རྒྱག་ཞུས་ཡོད་མོད།	 རེྐན་
དབང་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི ་དབང་གྱིས་	༡༩༧༧	ལོའྱི་ནང་བཟོ་གྭྲ་སྒ་ོརྒྱབ་
དགོས་བྱྱུང་ཡོད་པ་རེད།

༣།		 གཞྱིས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཁང་བཅྱུ ་ཁང་	༥༠	སྐརོ་གསར་རྒྱག་བྱྱུང་ཡོད།

༤།			CCF	རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་མཐུན་འགྱུར་འོག་ས་གནས་ཉྱིན་སླབོ་འཛྱི ན་གྭྲ་	
༥	པ་བར་འཛྱི ན་ཁང་དང་ལས་ཤག་ཆ་ཚང་འཛུགས་སུྐན་བྱྱུང་འདུག་
ཀང་སླབོ་ཕུྲག་མེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ལོ་ཤས་སྔནོ་ནས་སྔནོ་སླབོ་ཙམ་ལས་
གཞྱི ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་སྒ་ོབརྒྱབ་དགོས་བྱྱུང་འདུག

༥།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ལོའྱི་ནང་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་མཐུན་
འགྱུར་འོག་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་སྡདོ་ཁང་	༣༩	སྐརོ་གྱི ་ཁང་པའྱི་
ཐོག་གསར་བརེ་དགོས་དངུལ་འབབ་སྒརོ་	 ༧,༧༣,༠༧༠།༠༠	 འཆར་
ཕུལ་ལས་གཞྱི ་འཛུགས་བསུྐན་ཞུས་འདུག

༦།		 བྱ་གསོ་ཁང་དང་།	 ཕྱུགས་གསོ་ཁང་།	 འཚེམ་བཟོ་ཁང་།	 རྡ་ོའོར་
འདྲནེ་སླད་ཀྲག་འཁོར།	རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་བཅས་འཛུགས་སུྐན་ལས་
གཞྱི ་ཁག་ནས་རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་མུ་མཐུད་འཛྱི ན་སོྐང་ཞུ་བཞྱི ན་པ་
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ལས་དེ་འཕྲོས་རྣམས་ས་བབས་གནས་སངས་དང་མྱི ་འབོར་ཉུང་བའྱི ་
རེྐན་གྱི ་དནོ་འབྲས་སོན་པ་མ་བྱྱུང་སབས་སྒ་ོརྒྱབ་དགོས་བྱྱུང་།	ད་ལྟའྱི་
ཆར་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི ་ལས་འཆར་གཙོ་བོ་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧	 དང་	
༢༠༠༨	ལོའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་གཞུང་ལམ་གསར་བཟོར་ཚོགས་པའྱི་
ཡོ ང ་ འབབ ་ད ངུལ ་ ལྷག ་ ཟུར ་ བཅད ་ནས ་འཆར ་གསལ ་ སྒོར	
༢,༨༠,༠༠༠།༠༠	ལས་གཞྱི ་འཛུགས་སུྐན་ཐོག་སྒྱིག་གསལ་ལག་བསར་
ཞུས་ཡོད།

༧།		 ལྡ་ེར་ལྡུན་ར་ཇ་སུྤར་	 (I.M.)	 རོགས་ཚོགས་སུ་ཨམྲ་ཤྱི ང་འདེབས་
འཛུགས་ཞུ་རྒྱྱུ ར་འཆར་གསལ་རོགས་དངུལ་སྒརོ་	 ༡,༥༠,༠༠༠།༠༠	
གནང་སོན་ལྟར་ཤྱི ང་འབྲས་འདེབས་འཛུགས་ཞུས་ཡོད།	 བོད་གཞུང་
འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁུལ་ཆྱུ ་འགྲོ་ཡུར་
གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིར་སྒརོ་	 ༡,༢༤,༥༡༨།༠༠	 གསོལ་བསྩལ་ལྟར་
གསར་རྒྱག་ཟྱིན་ཡོད།	འདྱི་ལོ་	༢༠༠༨།༠༩	པའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་
འཐུང་ཆྱུའྱི་ལས་འཆར་ཐོག་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་ཉྱི་
ཧོང་རོགས་ཚོགས་	 (Artic)	 སུ་རོགས་དངུལ་འཆར་གསལ་སྒརོ་	
༤,༠༢,༩༨༨།༠༠	ཞུས་བསྩལ་གྱིས་ལས་འཆར་མཇུག་བསྒྱིལ་ཟྱིན་ཡོད།

མ་འོངས་ཞུ་འཆར་ལས་གཞྱི ་ཁག་ནྱི།

༡།		 བཙན་བོྱལ་བདོ་གཞུང་གྱི ་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི ་བཞྱི ་པའྱི་
ནང་གཞྱི ས་ཆགས་མཐའ་བསྐོར་ས་མཚམས་ཀྱི ་རྭ་བ་བསྐོར་རྒྱྱུ ར་
འཆར་གསལ་དངུལ་འབབ་སྒརོ་	 ༡,༥༧,༧༩༥༨།༠༠	 རོགས་དངུལ་
ཐབས་འཚོལ་ཆེད་འཆར་ཕུལ་ཞུས་ཡོད།



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

༢།		 གཞྱིས་སྤྱིའྱི ་ཡོང་འབབ་ལ་དམྱི གས་ཏེ་ཨམྲ་ཤྱི ང་འདེབས་འཛུཊ་ཆེད་
འཆར་རྩྱིས་སྒརོ་	༡༧,༨༠༩།༠༠	དང་།	ཤ་མོ་འདབེས་ལས་	(Mushroom 

Project)	ཆེད་འཆར་རྩྱིས་སྒརོ་	༢,༨༤,༠༤༨།༠༠	ལས་འཆར་ཡོད།

༣།		 གཞྱིས་དགོན་དུ་གྭྲ་རྒྱྱུ ན་སླབོ་གཉརེ་བ་གྲངས་	༢༠	སྐརོ་གསར་འཇུག་
ཆེད་གྭྲ་ཤག་དང་།	སླབོ་གཉརེ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར་ཆེད་སྒརོ་	
༡༧,༧༡,༧༥༩།༠༠	 བཅས་ཀྱི ་འཆར་གཞྱི ་ཁག་རོགས་རམ་དོན་སོན་
ལག་བསར་ཐུབ་ཚེ་གཞྱི ས་ཁོངས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་
གཞྱིས་ཆགས་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།

རོགས་ཚོགས་ཁག

༡།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༡	ལོ་ནས་བཟུང་དང་ཐོག་མྱི ་གྲངས་	༢༩	ལ་	(Helpage,	
London)	 རོགས་ཚོགས་བརྒྱྱུ ད་	 Helpage	 India,	 Chandigarh	
ནས་འཚོ་སྣནོ་ཐོབ་བཞྱིན་པའྱི་ད་ཆ་རྒས་འཁོག་མྱི ་གྲངས་	༥༧	ལ་འཚོ་
སྣནོ་ལོ་རེའྱི་ནང་སྒརོ་	༣,༦༩,༧༢༠།༠༠	ཙམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༢།		 རང་གཞུང་ནང་ཤེས་འཕྲདོ་གསུམ་ནས་ཉམ་ཐག་མྱི ་གྲངས་	 ༨	 ལ་
འཚོ་སྣནོ་གནང་མུས་ཡྱི ན།

༣།	 Swedish Organization for individual Relief (SOIR-IM)	ལྡ་ེར་
ལྡུན་ར་ཇྱི ་སུྤར་ནས་ལོ་མང་སྔནོ་ནས་ཉམ་ཐག་རྒས་འཁོགས་མྱི ་གྲངས་	
༤	 ལ་འཚོ་སྣནོ་དང་།	 ཁྱབ་ཁོངས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་སྨན་གྲོན་མཐུན་
འགྱུར་ཆེད་ལོ་རེར་སྒརོ་	 ༨༠,༠༠།༠༠	 གནང་བཞྱིན་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞྱི ་སྣ་ཚོགས་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་
གནང་དང་གནང་མུས་སུ་ཡོད།



433ས་ཊོན་ཀཿཐོག་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།

༤།	 ཨ་རྱི ་ཞྱི ་བད་ེལྷན་ཚོགས་	(Buddhist	Peace	Fellowship)	ནས་ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཕུྲག་གྲངས་	༩	ལ་ལོ་རེར་ཨ་སྒརོ་	༤,༠༠༠།༠༠	སླབོ་ཡོན་
གནང་གྱི ་ཡོད།

༥།		 རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་འཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཨ་
མ ་ ལེྭ ་ ་ གྷར ་མ ཆོག ་ནས ་ཛ ་དྲག ་ རོགས ་ད ངུལ ་ ལོ ་ རེར ་ སྒོར ་	
༡,༠༠,༠༠།༠༠	ཙམ་གནང་མུས་ཡྱི ན།	

༦།		 རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་	 (CRS)	 ལས་འཆར་སོྐབས་
ཕགོས་གྲོ་ཆག་དང་སྣུམ་གནང་མུས་ཡྱི ན།

༧།		 འཕྲདོ་བསནེ།	ས་གནས་སྨན་ཁང་ད་ུའཕྲདོ་ལས་པ་གཅྱིག་ཡོད།	འཕྲསོ་
ལས་སྨན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་འགྲོ་གྲོན་དང་།	དགོས་ངེས་སྨན་གྲོན་རྩྱིས་
འགོ་དང་།	མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕྲདོ་བསནེ་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་དགོངས་
བཞེས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	

༧༽  འཛིན་སོྐང་སླེ་ཚན།

༡།		 གཞྱིས་ཆཊས་ལས་ཁུངས་ནང་གཞུང་བསྐསོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་།	
རྩྱིས་དུྲང་།	ས་གནས་རང་ཁོངས་ཁ་ལོ་པ་བཅས་ལས་བེྱད་གསུམ་ཡོད།	
གཞྱིས་ཆགས་སྤྱིའྱི ་ལས་དོན་གལ་ཆེ་རྱི གས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་
ཚོགས་འདུ་གཙོ་སོྐང་ཐོག་ཚོགས་པའྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་མྱི ་
འཐུས་	 ༧	 དང་རང་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་
གཞྱི ་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབབེས་ཞུ་སོལ་ཡོད།

༢།		 ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི ་ཚོགས་འདུ།	 བཟོ་གཞྱིས་ཚོགས་པའྱི་མྱི ་འཐུས་



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

གཅྱིག་ལྕགོས་ལོ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༧	འོས་བསྡུ་
ཞུ་ཡྱི ་ཡོད་པ་ལྟར་འདྱི་ལོ་ཕྱི ་ཟླ་	 ༦	 པའྱི་ནང་གསར་དུ་འོས་འདམེས་
ཟྱིན་པའྱི ་ཚོགས་པའྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་ད་ལྟའྱི ་
ཆར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་ཚོགས་གཞོན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཁོྱན་བསྡམོས་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	
༨	ཡོད་ཁོངས་ནས་གཅྱིག་བུདེ་ཡྱི ན།

༣།		 བཟོ་གཞྱིས་ཚོགས་པའྱི ་རང་ཁོངས་ལས་བེྱད།	 རྩྱིས་པ།	 རུམ་དགེ།	
ཨམྲ་ཤྱི ང་སྡངོ་ལ་ལྟ་རྟགོ་པ།	ཡྱི ག་གད།	ཁང་སུང་།

༤།		 ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི ་ཚོགས་ཆྱུང་གོང་མཚྱུངས་ལོ་གསུམ་
རེའྱི་མཚམས་འོས་འདམེས་ཞུས་པའྱི་མྱི ་འཐུས་གྲངས་གསུམ་ཡོད།།།།



ཀུམ་རའོ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས།





437ཀུམ་རའོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།

༡༽ གཞིས་ཆགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

ཀུམ་རའོ་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་རྒྱ་གར་བྱང་
ཕོགས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་སྱི ་མུར་རོང་ཁོངས་ཀུམ་རའོ་གྲོང་སྡའེྱི ་ཉ་ེའགྲམ་
ད་ུགསར་འཛུགས་གནང་།	ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧།༢།༢༤	ཉྱིན་རང་གཞུང་ནང་
སྱིད་བཀའ་བླནོ་ཕག་རོགས་རྨ་བྱ་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་མཆོག་ནས་ཀུམ་རའོ་
གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་རྡ་ོགཏེར་བཟོ་གཞྱིས་ངོ་བརོ་གསར་འཛུགས་བེྱད་ལ་ཉ་ེབའྱི་
སྐབས་དེར་གྲའུ་དཔོན་རྱི ན་ཆེན་ཚེ་རྱི ང་ལགས་བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་སྐབས་
གསུམ་པའྱི ་འཐུས་མྱི ་གནང་མུས་ཐོག་ཁོང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་
འགན་བསྐུར་དང་འབྲལེ་བའྱི་འཕྲལ་མར་ལྡྱི་ལྱི ར་ཐོན་ཏ་ེགཞྱིས་ཚོགས་	Tibet-

an Industrial Rehabilitation Society (TIRS)	 པར་འབྲལེ་གཏུགས་ཀྱིས་
བཟོ་ལས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕབེས་ལྟར།	རྡ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་ལས་
ཀ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་འདུག་པས་ཕྱི ་ཟླ་	༣།༡	ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་དནོ་གཅོད་ཐུབ་བསན་
ཉྱིན་བེྱད་མཆོག་དང་གྲའུ་དཔོན་རྱི ན་ཆེན་ཚེ་རྱི ང་བཅས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་
རྒྱག་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་ཉསོ་པ་དང་།	ད་ེནས་ཕྱི ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༢	ཉྱིན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བླནོ་དབང་རྡརོ་མཆོག་དང་སག་ལྷ་སས་གསུང་བསྒྱུ ར་བཅས་ལྡྱི་ལྱི ་བཟོ་
ཚོགས་ལ་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཆར་གཞྱི ་དང་མྱི ་གྲངས།	 ས་ཊོན་རྡ་ོཞོ་
བཟོ་གྭྲ་བཅས་ཀྱི ་འཆར་གཞྱི ་ཁག་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་གཏན་འབེབས་གནང་།	
གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་དེབ་སེྐལ་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་མྱི ་གྲའུ་
དཔནོ་སྒ་པ་བད་ེདནོ་ཚོགས་པ་ཞེས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧།༩།༢༩	ཉྱིན་དབེ་སེྐལ་བྱས་
པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བའོྱི ་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་
འགོ་བརྩམས་ནས་རྡ་ོགཏེར་ཁང་དུ་སྔནོ་མྱི ་རྐང་ལམ་ལས་མེད་སབས་བྲག་སྒ་ོ
གཤགས་ཏ་ེཀྲག་འཁོར་འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོ་བྱས་པ་དང་གཞྱིས་ཆགས་འཛུཊ་



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

ཡུལ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་	 ༡༨	 གསར་ཉསོ་ཀྱིས་མྱི ་མང་སྡདོ་ཁང་ལྔ་ཁང་གཉྱིས་
བསྒྱིལ་ཅན་བཅྱུ ་ཁང་གྲངས་	༣༧	དང་།	སླབོ་གྭྲ།	སླབོ་དགེའྱི་ལས་ཤག	བཟོ་
གཞྱིས་གཉརེ་བའྱི་ལས་ཤག	ལས་ཁུངས།	བུ་བཅོལ་ཁང་།	སྨན་ཁང་།	ཕུྲ་གུ་
སྡདོ་ཁྱྱིམ།	བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་།	ཟ་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱྱུ འྱི་ལས་ཀ་ཡོངས་
རོཊ་ཚོགས་པ་རང་ཁོངས་ནས་བླངས་ཏེ་འགན་འཁུར་དམ་པ་ོཞུས།	ད་ེབཞྱིན་
ལག་ཤེས་རུམ་འཐག་བཟོ་གྭྲའྱི་ཁང་པ་ཕྱི་ཊྱི ་	༢༠།༡༨	ཅན་གསར་རྒྱག་དང་།	
ཡང་ས་ཊོན་དུ་ས་ཆ་སྦྱི་ཀར་	༦	གསར་ཉསོ་ཐོག་མྱི ་མང་སྡདོ་ཁང་	༤	དང་།	
འཕུྲལ་བཟོ་ཁང་སུྤས་ལེགས་གཅྱིག	 མོ་ཀྲ་འདེགས་འགོག་གྱི ་རྒྱ་མ་གཅྱིག	 རྡ་ོ
གཏེར་ཁང་དུ་མཐུན་རེྐན་མོ་ཀྲ་ཀྲག་འཁོར་དང་།	སྒ་སུྦག་འཇྱིབ་འཁོར་བཅས་
ཁོྱན་འཕུྲལ་ཆ་བཅྱུ ་གཉྱིས།	རྡ་ོཕུག་འཕུྲལ་ཆ་བཅས་གསར་བསུྐན་གྱིས་གཞྱིས་
ཆགས་འཛུགས་སུྐན་བྱས་ཡོད།	 སྐབས་དེར་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སུྐན་གྱི ་
ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་གྱིས་ལྡྱི་ལྱི ་བཟོ་གཞྱིས་
ཚོགས་པ་བརྒྱྱུ ད་ནས་མ་འབོར་ཁོྱན་བསྡམོས་ཧྱིན་སྒརོ་འབུམ	 ༡༧	 ཙམ་བྱྱུང་
འདུག	 ཐོག་མའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་མྱི ་གྲངས་	 ༥༠༠	 ཙམ་ཚད་གཞྱི ་
ཡྱི ན་པར་བརྟནེ།	ཀུ་ལུ་དང་།	སྱིམ་ལ་ཁུལ་བཅས་ནས་མྱི ་མང་འདུ་བསྐངོ་གྱིས་
གོང་གསལ་མྱི ་གྲངས་ཁ་བསྐངོ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས།	 དེ་བཞྱིན་མཆོད་པའྱི་རྟནེ་
དུ་བརེྩ་ཆེན་བསམ་འགུྲབ་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་
གསར་བཞེངས་ལེགས་འགུྲབ་བྱས་པ་དང་།	ལྡྱི་ལྱི ་བཟོ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
མཐུན་རེྐན་སྦར་ཏེ་རྱི ་མགོའྱི ་ཆྱུ ་མྱི ག་སར་ཆྱུ ་མཛོད་གསར་བཟོ་བྱས་ནས་
འཐུང་ཆྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་ཆགས་
ཡུལ་ཏྱི་ལོར་མ་དར་ཞེས་པ་ཀུམ་རའོ་གྲོང་གསེབ་གྱི ་ཉ་ེའགྲམ་གྱི ་རྱི ་འབུར་ཞྱིག་
གྱི ་སྒང་ན་ཆགས་ཡོད།	

ས་གནས་འདྱི་རྒྱ་མཚོ་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཀྲྱི་	 ༥༧༤༠	 ཙམ་དང་།	 དབྱར་
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དུས་ཚ་ཚད་སེལ་སེས་	༢༡།༢༤	བར་ཡྱི ན་ལ།	དགུན་དུས་གྲང་ཚད་སེལ་སེས་	
༦་༠	བར་དུ་ཡྱི ན།	ཕྱི ་ཟླ་	༡	དང་	༢	པ་ནས་ཁ་བ་འཕྲན་བུ་འབབ་ཅྱིང་།	ཕྱི ་
ཟླ་	༧	ནས་	༩	བར་ཆར་ཚད་དང་རུླང་ཤུགས་ཆེ་ལ་སུྨག་པ་སུག་པ་ོའཐྱིབས་
ཀྱི ་ཡོད།	

༢༽ གཞིས་མི་རྣམས་ཀི་འཚོ་རླེན་རོ་གཏླེར་ལས་ཀའི་སོྐར། 

༡།		 རྡ་ོགཏེར་སྐརོ་ལྡྱི་ལྱི ་བཟོ་གཞྱིས་ཚོགས་པ་དང་།	རྡ་ོབདག་ཁག་ཀུར་ཇེ་
སྱིང་དབར་གན་འཇོག་འབུྲ་དནོ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་བཟོ་ཚོགས་ནས་རྡ་ོགཏརེ་
ལས་གཞྱིའྱི ་འགན་དབང་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་ནས་བྱས་པ་དང་།	
འདྱི་གཞྱིས་མྱི ་མང་དང་ས་ཁང་བདག་ཉར་བཅས་ཀྱི ་ལྟ་རྟགོ་རང་ངོས་
འགོ་འཛྱི ན་ནས་བེྱད་དགོས་ལུགས་གསལ་བ་བཞྱིན་མོས་མཐུན་ཞུས།	
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༡	 ལོར་རྒྱ་གར་བ་འགན་འཛྱི ན་ནས་ཕྱི ་ནང་བུ་ལོན་སྒརོ་	
༡,༨༠,༠༠༠།༠༠	 ལྷག་ཙམ་དང་ལས་བེྱད་ལས་མྱི ་བཅས་ཀྱི ་ཟླ་ཕགོས་
མ་སྤད་པར་ཕྱིར་ལོག་སོང་བས་ད་ེབར་ལོ་ངོ་	༥	རྱིང་གོང་གུན་སྒརོ་
འབུམ་	༥	ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཡོད།

	 	 ལྡྱི་ལྱི ་བཟ་ོཚོགས་ནས་ཀང་ཀྲག་འཁོར་སོགས་ཚོང་བསྒྱུ ར་གྱིས་
ཁ་གསབ་བེྱད་དགོས་བྱྱུང་ཡོད་པ་རེད།	ད་ེབཞྱིན་རྡ་ོབདག་ཁག་ཀུར་ཇེ་
སྱི ང་ནས་ཀང་བསྙནོ་འཛུགས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་	 ༢	 རྱིང་རྡ་ོགཏེར་སྒ་ོརྒྱབ་
པར་བརྟནེ།	 འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཡུལ་ས་ཁུགས་ས་བབ་མཐོ་བ་དང་།	
རྡོའྱི ་ལས་ཀ་ལས་གཞན་ཐོན་སེྐད་དང་འཚོ་བའྱི ་རྟེན་གཞྱི ་མེད་རེྐན་
གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་དཀའ་ངལ་གྱི ་གནས་སུ་གར་ཏེ་རེ་ཞྱིག་ལྡྱི་ལྱི ་དང་།	
སྱིམ་ལ།	 རྡ་ས།	 ས་རན་པུར་སོགས་ས་གནས་གཞན་ལ་རང་རང་སོ་
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སོའྱི ་འཚོ་ཐབས་འཚོལ་སུྒབ་ཆེད་ཁ་འཐོར་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱྱུང་བཞྱིན་
འདུག

༢།		 གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་བསྐར་དུ་རྡ་ོགཏེར་ལས་གཞྱིར་ཞུགས་སྐརོ།

	 ཐོག་མའྱི ་འཚོ་ཐབས་དམྱི གས་ཡུལ་འཆར་གཞྱི ་རྡོ་གཏེར་རང་ཡྱི ན་
སབས་	༡༩༧༣	ལོར་རྡ་ོབདག་དང་ཕན་ཚྱུན་དབར་ནང་འགྲྱིག་གྱིས་རྡ་ོ
དཀར་པ་ོརྡ་ོབདག་ལ་ཕར་སྤད་དགོས་བྱྱུང་བ་དང་།	 ད་ེབཞྱིན་རྡ་ོནག་
པ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཀྱིས་བཏནོ་རྒྱྱུ ་བྱས་ཏ་ེརྡ་ོཀྲནོ་རེར་བགོས་དདོ་སྒརོ་	༡	
རེ་སྤར་ཆ་བྱས་ཏ་ེབགོས་དདོ་སྒརོ་	༣་༥༠	སོྤད་རྒྱྱུ འྱི་ཐག་ཆོད་ཀྱིས་ད་ེ
ནས་བཟུང་རྡ་ོགཏེར་རང་ཁོངས་ནས་རང་མྱི ་རང་ལས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་
བྱས་ཏེ་ཉམས་མོང་རྱིམ་བསགས་བྱས་པ་དང་།	དརེ་མཐུན་རེྐན་ལག་
ཆ་ཀྲག་འཁོར་སོགས་སྔནོ་མ་ལྟར་བྱྱུང་ཚེ་ཁེ་འབབ་ཡོང་རྒྱྱུ ར་སྨསོ་མེད་
ཡྱི ན་སབས།	 སྐབས་དེའྱི ་རང་གཞུང་ནང་དུྲང་བཀྲ་ཤྱི ས་སབོས་རྒྱལ་
ལགས་ལ་འདྱིའྱི་སྐརོ་གྱི ་གནས་སངས་དང་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཞྱིབ་གསལ་ཞུས་ཏེ་
ཁོང་ནས་ཀང་མྱི ་མང་གྱི ་དཀའ་ངལ་བདེ་རྩར་གཟྱིགས་ཏེ་དགོས་
དངུལ་སྔ་འདོན་གནང་རྒྱྱུ ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་འདྱི་གཞྱིས་སུ་དགོས་མཁོ་
གནད་ཆེའྱི་ཀྲག་འཁོར་དང་།	 རྡ་ོཕུག་འཕུྲལ་ཆས།	 དེ་བཞྱིན་བཟོ་གྭྲ་
ཁག་གཉྱིས་ཀྱི ་མ་བསྐརོ་བཅས་ཀྱི ་སྐརོ་ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་
འབདོ་སྐུལ་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་རེད།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༡	 ལོར་རྡ་ོགཏེར་ནས་རྡ་ོདབོར་འདྲནེ་གྱི ་དཀའ་
ངལ་ཆེ་འཕྲད་ལ་བརྟནེ་ཀྲག་འཁོར་ཞྱིག་གསར་ཉ་ོམྱི ་བྱ་མཐུ་མེད་བྱྱུང་
བས་ཀྲག་འཁོར་གཅྱིག་ལ་མ་གནས་སྒརོ་	༡༦,༩༠༠༠།༠༠	གནས་ཀྱི ་
ཡོད་སབས་འདྱི ་གཞྱི ས་ལ་མ་དངུལ་མེད་པས་ཕྱི ་ནང་ཁག་ནས་སྔ་
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གཡར་ཞུས་ཀང་མ་ལྡང་བས་ནང་སྱིད་བརྒྱྱུ ད་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་
ཆེན་པརོ་སྙན་སེང་སོྒན་དགོས་བྱྱུང་བས།	ྋསྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་ནས་ཧྱིན་
སྒརོ་	༧༠,༠༠༠།༠༠	ཐམ་པ་དངུལ་སེྐད་ཐོག་སྔ་གཡར་སྐབས་འཇུག་
གནང་བའྱི་ྋསྐུ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཀྲག་འཁོར་གཅྱིག་གསར་ཉ་ོཐུབ་པ་
བྱྱུང་།	ལོ་དརེ་རྡ་ོཚོང་བསྒྱུ ར་དབརོ་འདྲནེ་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་སེལ་
བར་བརྟནེ་	༡༩༨༡།༡༠།༢	ནས་བཟུང་རྡ་ོགཏརེ་ཚོང་འགྲེམས་ཀྱི ་ལས་
གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་བྱས།

༣།		 རྡ་ོགཏེར་ལས་གཞྱི ་ཚགས་ཚྱུད་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕལེ་བྱྱུང་བའྱི་སྐརོ།	

	 གཞྱིས་ཆགས་སུ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་
བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་	 ༡༩༨༤	 ལོ་ནས་རྡ་ོགཏེར་གྱི ་
ལས་གཞྱི ་ལོ་རེ་བཞྱི ན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ཕོགས་སུ་སོང་སེ་སྐབས་དེར་
ཚོགས་པར་ཀྲག་འཁོར་གྲངས་	 ༤	 དང་།	 འཇྱིབ་འཁོར་གཅྱིག	 ས་
སླགོ་འཕུྲལ་ཆས་གསུམ་བཅས་ཆ་ཚང་བ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་ཀུམ་རའོ་
ཚོགས་པའྱི་ལས་ཁུངས་བསྐར་བཟའོྱི་སངེ་མགྲོན་ཁང་གསར་རྒྱག	སྣུམ་
འཁོར་འཇོག་ཡུལ་ཁང་པ་དང་ས་ཆར་རྭ་བ་བསྐརོ་བ་དང་།	ས་ཊོན་དུ་
ཚོགས་པའྱི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཐོག་བརེྩགས་ཅན་གསར་རྒྱག་
གྱིས་གཞན་གྱིས་བསྔགས་འོས་སུ་གྱུར་བ་མ་ཟད།	 མྱི ་མང་གྱི ་བདེ་རྩ་
མང་དག་ཅྱིག་ལ་ཚོགས་པ་རང་ངོས་ནས་རྒྱྱུ ན་མར་སོྐང་ཐུབ་པ་བཅས་
ཀྱིས་སྐབས་དརེ་སྒ་པ་བད་ེདནོ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་དང་།	འགན་
འཛྱི ན་ལས་རོགས།	 དུྲང་ཆེ།	 དངུལ་གཉརེ།	 འཐུས་མྱི ་གྲངས་	 ༤	
བཅས་དང་།	རྡ་ོགཏེར་ལས་བེྱད་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་རྩྱིས་པ་གཅྱིག་དང་།	
དབྱྱིན་དུྲང་གཅྱིག	རྡ་ོཚང་ལྟ་རྟགོ་པ་གཉྱིས།	རྡ་ོཕུག་འཕུྲལ་ཆའྱི་ཁ་ལོ་
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བ་གཅྱིག	 སེ་ཊོན་རྒྱ་མ་དོ་དམ་པ་གཅྱིག	 རྡ་ོཚོང་འགྲེམ་སྤལེ་འཛྱི ན་
སོྤད་མཁན་གཅྱིག	 ཀྲག་འཁོར་དོ་དམ་པ་གཅྱིག་བཅས་འགན་འཐུས་
དང་ལས་བེྱད་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད།	

	 	 སྐབས་དེར་ཧྱི ་མ་ཅལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱི ་རོགས་སོྐར་འོག་
འཐུང་ཆྱུའྱི་ཆྱུ ་མཛོད་གཅྱིག་དང་།	རྱི ་མགོའྱི་ཆྱུ ་མྱི ག་ནས་གཞྱིས་ཆཊ་
ཆྱུ ་མཛོད་དབར་གྱི ་ཆྱུ ་སུྦག་འགྱིག་ཡྱི ན་པ་དེ་ལྕགས་སུྦག་ཏུ་བརེ་ལེན་
གནང་ས་ེཆྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་
རྟནེ་ལས་གཞྱིའྱི་བསྐརོ་རྒྱག་མ་དངུལ་ཆེད་རང་གཞུང་ནས་བུན་གཡར་
ཡོང་བ་སྙན་སེང་ཞུས་འབྲས་བུན་གཡར་གནང་ཐབས་མེད་ཀང་མང་
ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་རྟེན་ལས་གཞྱིའྱི ་ཆེད་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ནས་སྒོར་	
༢,༥༠,༠༠༠།༠༠	དམྱིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བས་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༣༽ གཞིས་སྤིའི་ར་ཇི་བྷན་ས་ཆ་དང་འབླེལ་བའི་སོྐར། 

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢	ལོར་ལྡྱི་ལྱི ་བཟོ་གཞྱིས་ཚོགས་པ་བརྒྱྱུ ད་ནས་རོགས་རམ་གནང་
ས་ེགཞྱིས་ཆགས་ཉ་ེའགྲམ་ར་ཇྱི ་བྷན་དུ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་	 ༡༡	 ཙམ་ཉསོ་པ་དང་།	
ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་སྤྱི ་ནས་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་བྱས་ཡོད།	 རེས་ནས་
གཞྱིས་མྱི ་ནང་ཁུལ་ལ་བགོས་མར་བཏང་འདུག	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞྱིང་ལས་བྱ་རྒྱྱུ ར་
ཆྱུའྱི་མཐུན་རེྐན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིས་
ཧམ་བཟུང་བེྱད་ཉནེ་ཆེ་སབས་ས་ཆ་སུང་མཁན་ཞྱིག་ཆེད་དུ་བཙྱུགས་ཏ་ེལྟ་རྟགོ་
བེྱད་མུས།	 ཚོགས་པས་ས་ཆའྱི་ཐོག་དམྱི གས་བསལ་གཞྱི ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་གཞྱི ་
སྤལེ་མ་ཐུབ་པ་ནྱི་ཚོགས་པར་མ་དངུལ་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པས་རེད།	ཞྱིང་ཆྱུ ་
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འདྲནེ་གཏོང་ལ་སོགས་ཀྱི ་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག་ཀང་ད་བར་དུ་དནོ་འབྲས་
བྱྱུང་མེད།	

༤༽ གཞིས་ཆགས་སུ་རུམ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་དང་འབླེལ་བའི་སོྐར།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༣	ལོར་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་བསྡུ་བསྐངོ་གྱིས་རུམ་འཐག་བཟོ་གྭྲ་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་རྒྱྱུ འྱི ་འཆར་གཞྱི ་གཞྱི ་ལ་བཞག་ས།ེ	 རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་བཀའ་འབྲེལ་བཞྱིན་ཌལ་ཧོར་གདན་འཐག་རུམ་དགེ་འཇམ་དཔལ་
མཁས་མཆོག་ལགས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་འབོྱར་གྱིས་གཞྱིས་ཁོངས་ཕོ་མོ་
གྲངས་	 ༣༠	 སྐརོ་ལ་སོྦང་བརྡར་གནང་བས་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་
གང་ལེགས་བྱྱུང་།	 སྐབས་དེར་བཟོ་གྭྲའྱི ་མ་རྩར་སྒརོ་	 ༦༣,༢༧༣།༠༠	 དང་
གདན་འཐག་མྱི ་གྲངས་	༤༢	ཇེམ་རྒྱག་མྱི ་གྲངས་	༥	དགེ་རྒན་གཅྱིག	གཉརེ་
པ་གཅྱིག	རྩྱིས་པ་གཅྱིག	ཤོག་དཔ་ེའབྲྱི་མཁན་གཅྱིག་བཅས་ཡོད།	ལས་མྱི འྱི་
དཀའ་ངལ་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་མྱི ་གྲངས་	 ༡༣	 དང་།	 ཇེམ་རྒྱག་	 ༦	 ད་ེ
བཞྱིན་འཐག་མྱི ་	༧	བཅས་ཡོད།	བཟོ་གྭྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི་རུམ་གདན་
ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚོང་བསྒྱུ ར་མ་ཐུབ་པར་ལོ་ངོ་གཉྱིས་ཙམ་གྱི ་ཟོག་ལྷག་
ཕནོ་ཆེ་ཡོད་པའྱི་རྒྱྱུ ་རེྐན་ལ་བརྟནེ་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་ལས་བེྱད་པར་གསོལ་ཕགོས་
རྒྱག་སོྤད་མ་ཐུབ་པའྱི་ཁར་དགུན་དུས་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱི ་ཙམ་གྱི ་རྱི ང་བཟོ་གྭྲ་སྒ་ོ
བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི ་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད།

༥༽ རང་གཞུང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཟུར་འཛུགས་
གནང་སོྐར།	

གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་རྡ་ོགཏེར་ལས་གཞྱིར་འགོག་རེྐན་བྱྱུང་རེས་གཞྱིས་མྱི འྱི ་འཚོ་
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རྟནེ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པར་བརྟནེ།	 རང་གཞུང་ལ་སྔ་རེས་ཞུ་གཏུགས་ཀྱིས་
ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་
དགོངས་དནོ་ལྟར།	གྲའུ་དཔནོ་རྱི ན་ཆེན་ཚེ་རྱིང་ལགས་སུ་མང་མོས་འོས་ཐོབ་
བྱྱུང་བ་ལྟར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དུ་བསྐ་ོབཞག་གནང་།	ཀམ་རའོ་སྒ་བད་ེཚོཊ་
གཙོ་ལོ་ན་རྒས་པས་མུ་མཐུད་ཚོགས་པ་འཛྱི ན་སོྐང་བྱ་རྒྱྱུ ་དཀའ་བས་རང་
གཞུང་སྐུ་ཚབ་ནས་ཚོགས་པ་འདྱི་འཛྱི ན་སོྐང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་ཐག་གཅོད་ལ་མང་
ཚོགས་ནས་མོས་མཐུན་བྱྱུང་བར་བརྟནེ།	 འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་
ཆོད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ས་ེརང་གཞུང་ནང་སྱིད་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་ས་གནས་སུ་ངོ་ཕེབས་
སྐབས་སྙན་སེང་ཞུས་འདགུ	རང་གཞུང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་བཀོད་གཏངོ་
གནང་རྒྱྱུ ་གཏན་འཁེལ་གནང་ཡོད་ཀང་།	 ཚོགས་པ་དེབ་སེྐལ་གྱི ་ངོ་བརོ་སོར་
གནས་ཐོག་ས་གནས་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་རྟེན་ལ་ཕན་པའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་མུ་མཐུད་
གནང་རྒྱྱུ ་གནང་བ་ལྟར།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༥།༧།༢༠	 ཉྱིན་ས་ཊོན་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་ནས་ཀམ་རའོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གཅྱིག་ལྕགོས་ཀྱི ་ལས་འགན་རྩྱིས་
བཞེས་གནང་བ་རེད།	ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་ཆེད་སྒ་པ་བད་ེདནོ་ཚོཊ་
པས་ལས་ཁུངས་དང་།	མགྲོན་ཁང་།	ལས་ཤག	སྣུམ་འཁོར་འཇོག་ཡུལ་བཅས་
ཁང་པ་ཁག་གསུམ་ལ་ས་ཁོྱན་ཕྱི་ཀྲྱི་གུྲ་བཞྱི ་མ་	༢༧༡༣	ཅན་ཞྱིག	༢༠༠༦།༡༠།༡	
ནས་བཟུང་ལོ་	༩༩	རྱིང་བགོས་མ་མཚོན་ཆེད་ལོ་རེར་ཁང་གླ་སྒརོ་	༥༠༠	རེ་
འབུལ་རྒྱྱུ ར་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧།༣།༢༡	 འཁོད་ཁྱིམས་ཐོག་ཆོད་གན་འཇོག་གནང་
མཛད།	༢༠༠༨།༧།༡༨	ཉྱིན་ཀུམ་རའོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཟུར་དུ་བསྐ་ོབཞག་
གནང་བ་དང་།	 ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་ལས་དོན་ཆེ་ཕྲ་ཆྱུང་གསུམ་གང་
བསུྒབ་དགོས་ཐམས་ཅད་མྱི ་མང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ངོ་ཚབ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚོགས་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།	 གཞྱིས་མྱི ་
རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་སེལ་སླད་འཆར་གཞྱི ་ཁག་གྱི ་མ་དངུལ་དང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་



445ཀུམ་རའོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།

འཚོ་སྣནོ་དང་སྨན་བཅོས།	 ཕུྲ་གུ་སླབོ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣནོ།	 གྭྲ་བཙྱུན་རྣམས་ལ་
སླབོ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣནོ་བཅས་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་གནང་དང་གནང་
མུས་ཡྱི ན།	

 ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་མཚན་དང་། ལས་ཡུན་གཤམ་གསལ།

ཨང་།	མཚན།		 ལས་ཡུན།
༡།			 གྲའུ་དཔནོ་རྱི ན་ཆེན་ཚེ་རྱིང་།	 ༢༠༠༢།༡༠།༡༤	ནས་	༢༠༠༥།༧།༢༠
༢།			བླ་ོབཟང་དནོ་འགུྲབ།	 ༢༠༠༥།༧།༢༠	ནས་	༢༠༠༨།༧།༢༠
༣།			དངོས་གུྲབ་འོད་ཟེར།	 ༢༠༠༨།༧།༢༡	ནས་	༢༠༠༩།༡༡།༣༠
༤།	 ཀརྨ་དར་རྒྱས།	 ༢༠༠༩།༡༢།༡	ནས་ལས་ཐོག

༦༽  ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་གཞིས་ཆགས་སུ་
ཕླེབས་པ།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢།༤།༡༥	ཉྱིན་སྔ་དྲའོྱི ་ཕག་ཚོད་	༡༠	ཙམ་ལ་བདོ་མྱི འྱི ་ཆོས་སྱིད་
གཉྱིས་ཀྱི ་དབུ་འཁྱིད་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འདྱི ་
གཞྱིས་སུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་བསྐངས་ཀྱིས་གཞྱིས་དགོན་བརེྩ་ཆེན་
བསམ་འགུྲབ་གླྱིང་དུ་ཞབས་འཁོད་དང་སབས་བསུན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཁྱབ་
ཁོངས་སྡ་ེཚན་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་དང་།	 སྒ་པ་བདེ་དོན་ཚོགས་པའྱི ་འགན་
འཐུས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ།	ད་ེབཞྱིན་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་གྲངས་	༣༠༤	ཙམ་ཡོད་
པ་རྣམས་ལ་ཆོས་འབྲལེ་བཀའ་སླབོ་དང་།	ཚོགས་པའྱི་འགོ་འཛྱི ན་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་འདྱི་ཐོག་མ་གསར་དུ་འཛུགས་བྱས་པའྱི ་སྐརོ་དང་འཛྱི ན་སོྐང་གྱི ་ལས་
དནོ་ཇྱི ་བྱས་ཆ་ཚང་བའྱི་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱི ག་ྋསྙན་སོྒན་ཞུས་པ་ཁག་
ལ་གསན་བཞེས་གནང་བ་དང་།	 ལྷག་པར་དུ་རྡ་ོགཏེར་ཁང་དུ་ཞབས་བཅག་
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གྱིས་ཐུགས་སྨནོ་སྩལ་གུྲབ་མཚམས་དེ་ཉྱིན་ཉྱིན་རྒྱབ་ཕག་ཚོད་	 ༣།༣༠	 ཐོག་
སུྤར་ཝ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆྱི བས་ཞལ་བསྒྱུ ར་གནང་མཛད་འདུག	

༧༽ གཞན་ཕི་ནང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སུ་དང་སུ་ཕླེབས་ཀི་མཚན་
དང་ལོ་ཚིགས།

ཨང་།	མཚན།		 ལོ་ཚྱི གས།
༡།	 ྋདཔལ་ས་སྐ་བདག་ཁྱི་རྡ་ོརེ་འཆང་མཆོག	 ༡༩༦༩	
༢།	 ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་སྐུ་ངོ་དབང་རྡརོ།	 ༡༩༧༣	
༣།	 ྋདཔལ་ས་སྐ་བདག་ཁྱི་རྡ་ོརེ་འཆང་མཆོག	 ༡༩༨༤	
༤།	 སྤྱི ་འཐུས་བྱ་དུར་བཟང་པ་ོདང་།	ཚེ་རྱིང་དནོ་འགུྲབ།	 			༡༩༨༩།༥།༢༥	
༥།	 ྋདཔལ་ས་སྐ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབྲང་གྱི ་བདག་ཆེན་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག	 ༡༩༩༣	
༦།	 ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་རྱི ན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ	 			༡༩༩༦།༧།༡༤	
༧།	 བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་མད་ོསྔགས་བསན་འཛྱི ན།		 			༡༩༩༦།༨།༢༡	
༨།	 སྤྱི ་འཐུས་ཀྱིར་ཏྱི་སོྒལ་དཀར་ལྷ་མོ་དང་།	ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།	 ༡༩༩༦	
༩།	 ྋདཔལ་ས་སྐ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབྲང་གྱི ་བདག་ཆེན་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག	 ༡༩༩༨།༡༡།༢	
༡༠།	 སྤྱི ་འཐུས་བྱ་དུར་བཟང་པ་ོདང་།	བླ་ོགྲོས་མཐར་ཕྱིན།								༡༩༩༩།༨།༡༡	
༡༢།	 ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ།	 			༢༠༠༢།༥།༢༢	
༡༣།	 སྤྱི ་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ཕུན་ཚོགས།	 ༢༠༠༣	
༡༤།	 སྤྱི ་འཐུས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས།	 ༢༠༠༤།༨།༡	
༡༥།	 དཔལ་འབོྱར་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་སྙན་གྲགས།	 ༢༠༠༦	
༡༦།	 སྤྱི ་འཐུས་རྒྱ་རྱི ་བུ་ཕུྲག་དང་།	བ་ེརྱི ་འཇྱིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།		 ༢༠༠༧།༢	

༨༽ གཞིས་ཆགས་ཀི་འདས་མ་འོངས་ཀི་ལས་འཆར་ཁག
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༡།		 ཆྱུ ་སུྦག་བརེ་ལེན་དང་ཆྱུ ་མཛོད་གསར་རྒྱག

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤།༡༡།༡	 ཉྱིན་བདོ་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
སྒརོ་	 ༡,༥༡,༨༠༠།༠༠	 གནང་ས་ེཆྱུ ་སུྦག་རྙྱིང་སོང་བརེ་ལེན་དང་ཆྱུ ་
མཛོད་གསར་རྒྱག་བྱས་ཏེ་འཐུང་ཆྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་
ཡོད།	

༢།		 ཆྱུ ་འགོར་ཆྱུ ་མཛོད་བཟོ་བཅོས།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༥།༣།༢	 ཉྱིན་བོད་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
སྒརོ་	 ༢༡,༧༥༠།༠༠	 གནང་ས་ེཆྱུ ་འགོར་ཆྱུ ་མཛོད་བཟོ་བཅོས་བྱས་
པས་གཞྱིས་མྱི ་དང་ཡུལ་མྱི ་གཉྱིས་ཀའྱི ་འཐུང་ཆྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཡོད།

༣།		 གསང་སོྤད་གསར་རྒྱག

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥།༡༡།༩	ཉྱིན་	USHA	རོགས་ཚོགས་ནས་བདོ་གཞུང་
འཕྲདོ་བསནེ་བརྒྱྱུ ད་སྒརོ་	 ༣,༡༦,༧༡༠།༠༠	 གནང་ས་ེཁྱྱིམ་ཚང་	 ༡༧	
ཙམ་ལ་གསང་སོྤད་གསར་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༤།		 གང་རྩྱིག་གསར་རྒྱག

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦།༡།༡༨	ཉྱིན་བདོ་གཞུང་ནང་སྱིད་བརྒྱྱུ ད་	CRS	རོགས་
ཚོགས་ནས་སྒརོ་	༦༢,༢༢༣།༢༥	གནང་ས་ེགང་རྩྱིག་གསར་རྒྱག་བྱས་
པས་གཞུང་ལམ་སུང་སོྐབ་ཆེད་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་ཡོད།

༥།		 གཞྱིས་ལས་ཀྱི ་འཛྱི ན་ཆས།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦།༤།༡༦	 ཉྱིན་བོད་གཞུང་ནང་སྱིད་ནས་ས་གནས་འགོ་
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འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་འཛྱི ན་ཆས་སུྤས་ཉའོྱི ་ཆེད་སྒརོ་	༥,༨༢,༨༨༣།༠༠	
གནང་བས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།	

༦།		 བཟོ་གྭྲ་ཉམས་གསོ།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦།༩།༢༦	 ཉྱིན་བོད་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
རོགས་དངུལ་སྒརོ་	༤༢,༩༩༤།༠༠	གནང་ས་ེབཟོ་གྭྲ་ཉམས་གསོ་ཞུས་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༧།		 ཚོགས་པའྱི་ལས་ཁུངས་བཟོ་བཅོས།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧།༤།༡༦	 ཉྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་
སྒརོ་	 ༦༣,༧༠༠།༠༠	 གནང་ས་ེལས་ཁུངས་ཟུར་འཛུགས་བྱས་པས་
ཡྱི ག་ཆ་དང་འཛྱི ན་ཆས་སོགས་ལ་བདག་གཉརེ་བེྱད་རྒྱྱུ ར་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༨།		 ལྕགས་རའྱི་འཆར་གཞྱི །	

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧།༦།༢༩	ཉྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་	CRS	རོགས་
ཚོགས་ནས་འབྲས་ལྡན་ཤྱི ང་སྡངོ་སུང་སོྐབ་ཆེད་ལྕགས་ར་བསྐརོ་བར་
སྒརོ་	༥༡,༧༦༥།༠༠	གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༩།		 ཆྱུ ་ཡུར་གསར་བཟོ།

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༤།༡༢	ཉྱིན་བདོ་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཆྱུ ་ཡུར་གསར་བཟོ་ཆེད་སྒརོ་	 ༧༥,༠༠༠།༠༠	 གནང་བས་ཁང་པར་
ཆར་ཆྱུས་ཉནེ་ཁ་མྱི ་ཡོང་བ་དང་།	གཙང་འཕྲདོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
བྱྱུང་ཡོད།
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༡༠།		 རྐང་ལམ་གསར་བཟོ།

	 བདོ་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༣།༢༦	ཉྱིན་རྐང་
ལམ་གསར་བཟོ་ཆེད་སྒརོ་	 ༡,༠༡,༩༩༩།༠༠	 གནང་བས་རྐང་ལམ་
གསར་བཟོ་བྱས་ཏེ་གཞྱིས་མྱི ་དང་ཡུལ་མྱི ་གཉྱིས་ཀར་རྐང་བགྲོད་བདེ་
བའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༡༡།		 ཆྱུ ་སུྦག་གསར་བརེ།

	 ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་	 P.W.D	 ནས་ཆྱུ ་འགོ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་
དབར་ཕྱི་ཀྲྱི་	 ༢༦༠༠	 ཙམ་གྱི ་ཆྱུ ་སུྦག་འགྱིག་ནས་ལྕགས་ལ་བརེ་ལེན་
གནང་བས་ཆྱུ ་འཕྲ་ོབརླག་ཏུ་མྱི ་འགྲོ་བ་དང་།	འཐུང་ཆྱུ ་མེད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་སོགས་སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	

༡༢།		 གཞུང་ལམ་ཉམས་གསོ།

	 ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་	 P.W.D	 ནས་འགྲོ་གྲོན་ཆེན་པོ་བཏང་ས་ེ
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལམ་ཆེན་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཉམས་གསོ་གནང་བས་
འགྲོ་ལམ་ཐད་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༩༽ ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས།	

༡།		 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་འབྲེལ་	 ༡༩༧༢	 ལོར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་
གསར་འཛུགས་བེྱད་དགོས་ཀང་དེ་ལྟར་མ་བྱྱུ ང་བས་སྒ་པ་བདེ་དོན་
ཚོགས་པའྱི ་འགན་འཐུས་རྣམས་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་
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དཔྱ་ཁལ་དངུལ་འབབ་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།	 དེ་རེས་	
༡༩༧༣	 ལོར་ཀུམ་རའོ་ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི ་ལས་
འགུལ་ཚོགས་ཆྱུང་དངོས་སུ་བཙྱུགས་ནས་ད་བར་བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དནོ་ལྟར་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་
ཀྱིས་འོས་བསྡུའྱི ་ལམ་ནས་འདེམས་བསྐསོ་གནང་ཞྱིང་།	 མདོར་ན་
བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་དང་རང་གཞུང་གྱི ་
ལམ་སནོ་རྱིམ་ཕབེས་ལྟར་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ལས་དནོ་བེྱད་སྒ་ོཁག་ཚོགས་
མྱི ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་མཉམ་ལེན་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་སྒྱིག་ལྟར་དཔྱ་
ཁལ་དང་།	 ཟས་བཅད།	 ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ།	 ཕགོས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་
སོགས་ལོ་ལྟར་ཁྱབ་ཁོངས་མྱི ་མང་གྱི ་དཔྱ་འབབ་ཁག་ཆད་ལུས་མེད་
པར་བསྡུ་རུབ་ཞུས་ཏེ་རང་གཞུང་དཔལ་འབོྱར་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་
ཐོག་རྩྱིས་འབུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	

	 	 ད་ེམཚྱུངས་རང་གཞུང་གྱི ་ལམ་སནོ་ལྟར་ས་གནས་སུ་ཉམ་ཐག་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་རྱིགས་དང་།	འཛྱི ན་སོྐང་གྱི ་ལས་དནོ་ཐད་ཚོགས་
ཆྱུང་དགོས་རྱིགས།	གཞན་ཡང་མྱི ་མང་ཁོངས་ནས་བད་ེསྡུག་སྙན་སེང་
ཞུ་མཁན་ཁག་གྱི ་གནས་སངས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་དངོས་འབྲེལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པ་བདནེ་འཛྱི ན་འཕརེ་བ་ཁག་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་སོྤད་དགོས་ལ་
སོགས་གོང་རྱིམ་ནས་ལམ་སནོ་ཇྱི ་ཕབེས་དྭང་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༢།		 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས།

	 བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་རང་གཞུང་ནས་ས་
གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འད་ུའདྱི་བཞྱིན་ཤྱི ན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་མང་
གཙོའྱི ་ལས་རྱི མ་ཞྱི ག་ཡྱི ན་པ་དེ་ལྟར་མྱི ་མང་ནས་དོ་སྣང་ཆེ་བཞེས་
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ཀྱིས་ས་གནས་སོ་སོར་དངོས་བཙྱུགས་དགོས་སྐོར་བཀའ་སློབ་རྱི མ་
ཕེབས་དགོངས་དོན་ལྟར།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༥།༣།༢༥	 ཉྱིན་ཀུམ་རའོ་ས་
གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་དང་པའོྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམས་མྱི ་མང་
གྱི ་འོས་འདམེས་གནང་བ་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་གསུམ་པའྱི་ལས་འཁུར་སོྐང་
བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།		

	 	 ས་འཐུས་སྐབས་དང་པོའྱི ་སྐབས་སུ་དབུས་ནས་ས་འཐུས་ཀྱི ་
བེྱད་སྒ་ོལམ་སནོ་མེད་པ་དང་།	 ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་མདུན་དམ་
འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་ཆ་རེྐན་མ་ཚང་བ་སོགས་ཀྱི ་གནད་དནོ་མང་དག་ཅྱིག་ལ་
བརྟེན་ནས་སྐབས་དང་པོའྱི ་ས་འཐུས་རྣམས་ཀྱི ་ལས་དོན་ཇྱི ་བཞྱི ན་
འཐུས་ཚང་མ་བྱྱུང་བས་ནར་ལུས་ཀྱིས་མཐར་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣	བར་ས་
འཐུས་ནས་ལས་དོན་འདྱི་བྱས་ཀྱི ་གུྲབ་འབྲས་མེད་པར་བར་འགངས་
སུ་སོང་འདུག	ས་འཐུས་སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	ཚོགས་
གཞོན།	འཐུས་མྱི ་རྣམས་པ་བཅས་ནས་སྡ་ེསྡུན་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
མཆོག་གྱི ་དུྲང་དུ་དམ་བཅའ་ཕུལ་རེས།	 ས་འཐུས་སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་
ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་	 ༢༠༠༣།༧།༢༦	 ཉྱིན་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ས་
གནས་ཀྱི ་ལས་དོན་དང་དཀའ་ངལ་དངོས་འཕྲད་བཅས་ཀྱི ་ཐོག་གྲོས་
བསྡུར་དང་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་།	འཛྱི ན་ཆས།	ཡྱི ག་ཆས་སོགས་ཀྱི ་
མཐུན་འགྱུར་དབུས་སུ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དོན་ལྟར་རོགས་སོྐར་གྱིས་ས་
འཐུས་སུ་མཐུན་རེྐན་གང་ལེགས་བསུྐན་ཡོད།	 དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ས་
འཐུས་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བདུན་ཙམ་བསྐངས་བའྱི ་ནང་ས་གནས་ཀྱི ་
གནས་སངས་དང་མྱི ་མང་གྱི ་བད་ེསྡུག	 འཐུང་ཆྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་སོགས་
སྣ་ེམང་ཐོག་གྲོས་གཞྱི ་རྣམས་ཀྱི ་གནད་དོན་སྤྱི ་ལ་ཕན་པའྱི་གྲོས་བསྡུར་
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གནང་བ་དང་ས་འཐུས་ཀྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་བཅས་གཏན་འབབེས་གནང་།	ད་ེ
བཞྱིན་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མྱི ་ཁག་ཅྱིག་བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་
འཐུས་ཚོགས་ཐེངས་ཐོག་ཟུར་ཉན་དང་ཟབ་སོྦང་སོགས་སུ་བསོྐད་པ་
བཅས་བྱྱུང་ཡོད།

	 	 ས་འཐུས་སྐབས་གསུམ་པའྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམས་	 ༢༠༠༦།༧།༢༤	
ཉྱིན་མང་ཚོགས་ནས་འོས་འདམེས་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦།༨།༨	ཉྱིན་
ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ཚོགས་གཞོན།	འཐུས་མྱི ་རྣམས་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱི བ་པ་མཆོག་གྱི ་དུྲང་ནས་དམ་འབུལ་གྱིས་ས་འཐུས་སྐབས་གསུམ་
པའྱི་ལས་དནོ་འགྲོ་མུས་ཡྱི ན།	

༣།		 སྒ་པ་བད་ེདནོ་ཚོགས་པ།

	 ཀུམ་རའོ་བོད་མྱི འྱི ་གྲའུ་དཔོན་སྒ་པ་བདེ་དོན་ཚོགས་པ་དེ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༢།༩།༢༩	 ཉྱིན་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་ཚོགས་པའྱི་དེབ་སེྐལ་ལས་
ཁུངས་སུ་དེབ་སེྐལ་ཨང་གྲངས་	 ༤༡།༦༧	 ཐོག་དེབ་སེྐལ་བྱས་པའྱི་
ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	ཚོགས་པ་འདྱི་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་
ནྱི་སྤྱི ་ཚོགས་བསྐར་གསོའྱི་ཆེད་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་བཟོ་གྭྲ་དང་སོ་ནམ་
ལས་གཞྱི ་སོགས་ལས་ཀ་སོྤད་རྒྱྱུ །	རྱིག་གཞུང་དང་རྱིག་རྩལ་སུང་སོྐབ།	
སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསནེ་ཐོག་ཕན་པ་ངེས་བརྟན་བཟོ་
རྒྱྱུ །	 དགོན་པ་དང་།	 སླབོ་གྭྲ།	 སླབོ་ཕུྲག་སྡདོ་ཁང་།	 བུ་བཅོལ་ཁང་།	
སྨན་ཁང་།	 དེ་བཞྱིན་འབྲལེ་ཆགས་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི ་དཔལ་འབོྱར་དང་
འཛྱི ན་སོྐང་སངས་འཛྱི ན་གནང་རྒྱྱུ །	 གོང་གསལ་དམྱི གས་ཡུལ་སུྒབ་
ཐབས་སུ་མ་དངུལ་བདེ་སོྤད་གཏངོ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།	
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  ཚོགས་མི་ཇི་ཡོད།

	 རང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཡན་གཞྱིས་མྱི ་ཚང་མ་ཆ་རེྐན་ལྡན་ཚེ་ཚོགས་མྱི ར་འཛུལ་
ཞུགས་ཆོག་རྒྱྱུ ་ཞེས་ཚོགས་ཁྱིམས་ནང་གསལ་ཡོད།	 དེ་སྔ་དང་ད་ལྟ་
བཅས་ལ་གཞྱིས་མྱི ་ཚང་མ་ཚོགས་རྩྱིས་གནང་གྱི ་ཡོད།	 ཚོགས་པའྱི་
དམྱི གས་ཡུལ་དགོངས་དནོ་བཞྱིན།	མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་ཐབས་ཆེད་ད་ེསྔནོ་
རྡ་ོགཏེར་ལས་ཀ་དང་།	 དགོན་པ།	 སླབོ་གྭྲ	 སྨན་ཁང་།	 ལས་ཤག	
བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་།	བཟོ་གྭྲ	 ཀུམ་རའོ་གཞྱིས་ས་དང་།	ས་ཊོན།	
ར་ཇྱི ་སྦན་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་ཚོགས་པའྱི ་སྤྱི ་ས་གསར་ཉ་ོདང་འཛུགས་
བསུྐན་གྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་བདེ་རྩར་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་
སྐབས་སུའང་བཟོ་གྭྲ་དང་།	 བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་།	 ས་ཆ་དང་ཁང་
ཁུང་ཁག་ནས་བོགས་རྱི ན་བཅས་ཀྱི ་ཡོང་འབབ་ཐོག་ནས་ཚོགས་པའྱི ་
ལས་དནོ་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་འབྲལེ་ལྟར་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་དང་།	མགྲོན་ཁང་།	ལས་ཤག	སྣུམ་
འཁོར་འཇོག་ཡུལ་བཅས་ཚོགས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད།	

  སོྟན་འབས་འདླེབས་ལས།

	 ཀུམ་རའོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མྱི ་མང་སྡདོ་ཁང་འཁྱིས་སུ་ཚལ་ཞྱིང་ཡོད་པ་
དའེྱི ་ནང་འབུྲ་དང་།	མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ	ཚལ་རྱིགས་འདབེས་ལས་གནང་
བཞྱི ན་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་རང་རང་ནང་མྱི འྱི ་བཟའ་བཅས་སུ་བེད་སོྤད་
གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད།	ར་ཇྱི ་སྦན་ཏུ་སྤྱི ་ས་ཨེ་ཀར་	༡༡	ཙམ་ཡོད་རུང་ད་ེ
གར་ཆྱུ ་འདྲེན་དཀའ་ངལ་རེྐན་པས་ཡུལ་མྱི ར་ས་སུང་དང་སྦྲགས་
བགོས་མར་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད།
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  ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡོངས་སྟངས་དང་བསོྐ་ཕོགས།	

	 ཚོགས་པའྱི ་ཁྱིམས་སྒྱིག་གཞྱིར་བཟུང་འགན་འཛྱི ན་འཐུས་མྱི ་གྲངས་	
༡༠	དགོས་པའྱི་ནང་ཚོགས་པ་རྩ་འཛུགས་གནང་མཁན་གཏན་འཇགས་
ཚོགས་མྱི ་གསུམ་དང་།	 ཚོགས་གཙོའྱི ་འགན་འཐུས་གཉྱིས་ཐད་བསྐ་ོ
ཆོག་པ།	 འགན་འཐུས་ལྔ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་མྱི ་མང་ནས་འོས་འདེམས་
གནང་དགོས་ཞྱིང་།	 གྲའུ་དཔོན་རྱི ན་ཆེན་ཚེ་རྱི ང་ལགས་ནྱི་གཏན་
འཇགས་ཚོགས་མྱི འྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པར་བརྟནེ་ད་བར་ད་ུཚོགས་གཙོའྱི་
ལས་འཁུར་མུ་མཐུད་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	

  ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཚོང་འབླེལ་སླེ་ཚན།

		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༩	 ལོར་ཚོགས་པ་རང་ནས་འགྲོ་སོང་བཏང་ས་ེབཙྱུགས་
པའྱི་བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་ད་ལྟའྱི ་སྐབས་སུ་གཞྱིས་དགོན་ལ་
བགོས་མར་བཏང་ནས་གཞུང་གྱི ་གཏན་འབབེ་རྱིན་ཚད་ལྟར་མྱི ་མང་ལ་
ཚོང་བསྒྱུ ར་བེྱད་བཞྱིན་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༣	ལོར་ཚོགས་པས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའྱི་རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་
འདྱིའྱི ་ད་ལྟའྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི ་རུམ་གདན་ཕྱིར་ཚོང་བྱ་རྒྱྱུ ར་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད།	

༡༠༽ གཞིས་དགོན་བརླེ་ཆླེན་བསམ་འགྲུབ་གིང་།

གཞྱིས་དགོན་བརེྩ་ཆེན་བསམ་འགུྲབ་གླྱིང་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧	ལོར་སྐབས་རེ་ཕན་
བདེ་མཁན་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི ་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་ཕེབས་པ་བཞྱིན།	 ཀུམ་
རའོ་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་སེྐ་དགོན་གྲའུ་ཨ་ཞང་པདྨ་དནོ་འགུྲབ་ཀྱིས་འགོ་འཁྱིད་ད་ེ
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ཀེ་རྡརོ་འཇྱིགས་བེྱད་ཀུན་རྱིག་སོགས་ཀྱི ་བསྙནེ་མཚམས་ལེགས་པར་གུྲབ་པའྱི་
གྭྲ་བ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དང་།	 སྐབས་རེ་ཕན་བདེ་མཁན་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་
ནས་བཀའ་མངགས་ལྟར་ཁྱི་འདུ་སྐལ་བཟང་དགོན་པའྱི་གྭྲ་མང་དང་ཐར་ལམ་
དགོན་པའྱི་གྭྲ་བ་བཅས་ནས་འཁུར་མཉམ་བཞེས་ཀྱིས་བོད་མྱི ་འདུས་སྡདོ་ཁག་
ནས་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་སླངོ་གནང་བ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་ནས་
ཀང་མཐུན་འགྱུ ར་རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་དགོན་པའྱི ་གཙྱུག་ལག་ཁང་ཐོག་
བརེྩགས་གཉྱིས་ཅན་སུྤས་ལེགས་ཤྱིག་བཞེངས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་བ་རེད།	

	 གཞྱིས་ཁང་ནས་གྭྲ་ཤག་ཁ་ཤས་དང་།	 ངོར་མཁན་རབས་	 ༧༤	 པ་
སྐབས་རེ་ཀུླ་ལྡྱིང་མཁན་ཆེན་རྡ་ོརེ་འཆང་ཆེན་པའོྱི་བླ་བྲང་གཟྱིམ་ཆྱུང་ཁང་མྱི ག་
གསུམ་དང་དགོན་གཞུང་གྱི ་གསོལ་ཐབ་བཅས་བཞེངས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་བ་རེད།	
གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་ནང་རྟནེ་ལ་དབུས་སུ་རྟནེ་གཙོ་སྨན་འདམ་ལས་གུྲབ་པའྱི ་
སནོ་པའྱི ་སྐུ་མྱི ་ཚད་ཅན་གཅྱིག་གྱིས་གཙོས་པའྱི ་འདྲ་སྐུ་དུ་མ་དང་།	 བཀའ་
འགྱུར་དང་བསན་འགྱུར།	རྒྱྱུ ད་སྡ་ེཀུན་བཏུས་དང་ལམ་འབྲས་གཙོས་པའྱི་པ་ོཏྱི་
གང་མང་བཞུགས་ཡོད།	 དགོན་པའྱི་ཁྱི ་བ་དབོན་པོ་སྐབས་མགོན་ནྱི་དུས་ཟྱིང་
སྐབས་སྐུ་ཚེ་མ་ཟྱིན་པས་ཁོང་གྱི ་ཡང་སྱིད་ས་སྐའྱི ་ྋཁྱི ་འཛྱི ན་མཆོག་ལ་ཞུས་
འབྲས་ཡང་སྱིད་ངོ་མ་ངོས་འཛྱི ན་གནང་ས་ེཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༠།༦།༤	ཉྱིན་ན་བཟའ་
མཚན་གསོལ་གནང་།	ད་ེནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༡།༡།༥	ཉྱིན་གཞྱིས་དགོན་འདྱི་གར་
ཁྱི ་སནོ་མངའ་གསོལ་ཞུས་པ་དང་།	 གྲའུ་མེ་རྒན་འཁུག་ལོང་སྐབས་འདས་
གྲོངས་སོང་བས་ཁོང་གྱི ་ཡང་སྱིད་སྐརོ་ཀང་ས་སྐ་ྋབདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ལ་ཞུས་པས་བཀའ་ལུང་ཕབེས་དནོ་བཞྱིན།	རྩད་གཅོད་ཞུས་ཏེ་	༡༩༩༧	ལོར་
གཞྱིས་དགོན་དུ་ཁྱི ་སནོ་མངའ་གསོལ་བཅས་གནང་།	 ད་ཆ་དཔལ་ས་སྐ་མཐོ་
སླབོ་ཏུ་གསན་བསམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	བརེྩ་ཆེན་བསམ་འགུྲབ་གླྱིང་དགོན་གྱི ་
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གྭྲ་ཤག་རྙྱིང་བ་དག་ལ་ཆར་ཆྱུ ་ཆེ་བའྱི་སྐབས་སུ་གྭྲ་རྐང་དག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་
བ་ོའཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་འབུལ་ཞུས་འབྲས་སུ་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གྭྲ་ཤག་རྙྱིང་པ་ཉམས་གསོའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒརོ་འབུམ་གཉྱིས་
དང་།	 ལྷག་པར་དུ་ཉ་ེབའྱི ་ཆར་དགོན་པའྱི ་གསོལ་ཐབ་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཧྱིན་
སྒརོ་	༣,༠༥,༣༢༥།༠༠	བསྩལ་བ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	ད་ཆ་དབནོ་
པ་ོསྐབས་མགོན་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་ས་ེཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ལོར་
གྭྲ་ཤག་ཐོག་རེྩག་ཅན་སུྤས་ལེགས་ཤྱིག་གསར་རྒྱག་གནང་ཡོད།	ད་སྐབས་གྭྲ་བ་
ཆེ་ཆྱུང་	 ༥༠	 ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱྱུ ན་དུ་ལོ་འཁོར་སུྒབ་མཆོད་སོགས་ཕག་
ལེན་ཁག་མཉམ་བཞེས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	

༡༡༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོྐར།

༡།		 ས་གནས་ཉྱིན་སླབོ།

	 ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་བཟོ་གཞྱིས་
ཚོགས་པའྱི ་འཆར་གཞྱི ་ཁོངས་སུ་གཞྱི ས་ཆགས་སུ་སླ ོབ་གྭྲ་གསར་
འཛུགས་གནང་བ་དང་རྱི མ་པས་རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་འཛྱི ན་སོྐང་འོག་རྒྱ་གར་དགེ་ཆེ་གཅྱིག་དང་།	 དབྱྱིན་བོད་དགེ་
རྒན་གཅྱིག	ལྡྱི་ལྱི ་བཟོ་གཞྱིས་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་ནས་གླ་འབབ་བྱྱུང་བ་
ལྟར་ཕུྲ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཚོར་སྔནོ་འགྲོའྱི ་དགེ་རྒན་གཅྱིག་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་
སླབོ་གྭྲར་འཛྱི ན་གྭྲ་དང་པོ་ནས་ལྔ་བ་བར་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་སླབོ་ཕུྲག་
གྲངས་	༧༠	ཙམ་ཡོད།	ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེབད་ེདནོ་ཚོགས་པ་ནས་
འགྲོ་གྲོན་གནང་བའྱི ་བུ་བཅོལ་ཁང་ཞྱི ག་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་མ་ཚབ་
གཅྱིག་དང་།	ཕུྲ་གུ་གྲངས་	༣༠	སྐརོ་ལ་འཕྲདོ་བསནེ་ཡོ་ཆས་དང་སྨན་
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དོད་བཅས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	 གཞྱིས་ཁོངས་ཀྱི ་མྱི ་རྣམས་ཕྱི ་རོལ་དུ་
ཚོང་རྒྱག་ཏུ་སོང་བ་རྣམས་ཀྱི ་བུ་ཕུྲག་གྲངས་	༡༥	དང་མ་ཚབ་	༡	ད་ེ
བཞྱིན་མ་བྱན་	༡	བཅས་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་དབྱྱིན་ལེན་བྱྱིས་ཚོགས་
ནས་ནར་གཏངོ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	སྐབས་དརེ་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	༧༠	
ཁོངས་ནས་ཕུྲ་གུ་གྲངས་	 ༢༥	 ཙམ་སླབོ་ཕུྲག་སྡདོ་ཁང་དུ་གཏན་སྡདོ་
དང་།	དགེ་རྒན་གྲངས་	༧	བཅས་ཚད་ལྡན་ཡོད་སབས་ཚོགས་པ་རང་
ནས་ལས་ཤག་དང་སྔོན་འགྲོའྱི ་སླ ོབ་ཁང་བཅས་གསར་རྒྱག་གྱིས་རྒྱ་
བསེྐད་གནང་།	 རང་གཞུང་ཤེས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ནས་འཛྱི ན་ཁང་
གཉྱིས་གསར་རྒྱག་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད།	 དེ་ནས་རྱིམ་པས་རང་
གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྱིད་ཇུས་བསྒྱུ ར་བཅོས་ལྟར་སླབོ་གྭྲའྱི ་
ནང་འཛྱི ན་གྭྲ་རེར་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	༡༥	གཞྱིར་བཟུང་གྲངས་ཚད་མ་
ལོང་བའྱི་རེྐན་གྱིས་	༢༠༠༢	ལོ་ནས་བཟུང་རྱིམ་པས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཕྱིར་མ་སུ་རྱི ་གཏན་སླབོ་ཏུ་ཟླ་སྒྱིལ་གནང་ས་ེགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སླབོ་གྭྲ་
སྒ་ོབརྒྱབ་དགོས་པའྱི ་གནས་སུ་ལུྷང་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་སྐབས་སུ་སླབོ་གྭྲ་
འདྱིར་སླ ོབ་དགེ་གཅྱིག་དང་སྔོན་འགྲོར་བསོྐད་བཞྱི ན་པའྱི ་སླ ོབ་ཕུྲག་
གྲངས་གཉྱིས་ལས་མེད་པར་བརྟནེ་རྱིམ་པས་སླབོ་གྭྲ་མཇུག་བསྒྱིལ་ལ་
ཉ་ེབའྱི ་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་འདུག	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་ཁོངས་
སྦང་བྱ་འདྲ་མྱི ན་ཐོག་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་གྲངས་	༡༦	ཙམ་ཡོད།

༢།		 རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་སྐརོ།	

	 གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་འཆར་གཞྱིའྱི ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་བཟོ་
གཞྱིས་ཚོགས་པ་ནས་སྨན་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་སྐབས་གཏན་
འཇགས་སྨན་ཞབས་པ་གཅྱིག་དང་།	 བདུན་རེའྱི་ཐེངས་གཅྱིག་སྨན་པ་
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བསྐརོ་བསོྐད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་འཕྲདོ་བསནེ་ཐོག་གཟྱིགས་རྟགོས་གནང་
ཡོད།	བཟོ་གཞྱིས་ཚོགས་པའྱི་འཆར་གཞྱི ་མཇུག་སྒྱིལ་རེས་རང་གཞུང་
འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་གཟྱིགས་སོྐང་འོག་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་
ནས་ཟླ་གསུམ་རེར་སྨན་པ་བསྐརོ་བསོྐད་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	 དེ་རེས་
འཕྲདོ་ལས་བ་ཆེད་བཙྱུགས་ཐོག་སྨན་ཁང་གྱི ་རྒྱྱུ ན་གྲོན་དང་།	ཉམ་ཐག་
རྣམས་ལ་སྨན་རྱི ན་ཆག་ཡང་།	 དབང་པོ་སོྐན་ཅན་ལ་གཟྱིགས་སོྐང་།	
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཆྱུ ་ཡུར་གསར་བཟོ་བཅས་ཀྱི ་མཐུན་འགྱུར་རྱིམ་པ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 སྨན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་འགྲོ་གྲོན་མུ་མཐུད་གནང་
མུས་སུ་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་སུ་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་པ་བསྐརོ་བསོྐད་
གནང་མཁན་མེད་ནའང་།	ཟླ་རེའྱི་མཚམས་སྤནོ་ཊ་ཡན་ལག་སྨན་རྩྱིས་
ཁང་གྱི ་སྨན་པ་དང་སྨན་སོྤད་པ་བཅས་ས་གནས་སུ་ངོ་བཅར་བྱས་ཏེ་
ནད་པར་བརྟག་དཔྱད་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།	།།



སྱིར་སྡེ་དགྡེ་བཟོ་ལས་གཞྱིས་ཆགས་

ཀྱི་ལོག་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས།
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༡༽ གཞིས་ཆགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

བདོ་ཁམས་བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་	Tibetan Khampa Industrial Society	ཞེས་
སྡ་ེདགེ་དང་ནང་ཆེན་མྱི ་མང་ལས་གུྲབ་པའྱི་དེབ་སེྐལ་ཚོགས་པའྱི་མྱི ང་ཐོག་ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༦༦	ལོར་ཐོག་མར་སྦྱིར་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་
སྡའེྱི ་ཀང་ར་རོང་ཁོངས་སུ་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་རྟནེ་དང་།	གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཆེད་ཇ་
ཞྱིང་དང་།	ཇ་བཟོའྱི་བཟོ་གྭྲ་བཙྱུགས་པ་དང་།	ཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧	ལོར་མན་
ཌྱི ་རོང་ཁོངས་ཅོན་ཏ་ར་ཞེས་པར་གོང་བཞྱིན་ཇ་ཞྱིང་དང་།	བཟ་ོགྭྲ་བཅས་མཁོ་
སུྒབ་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	

	 སྦྱིར་ཞེས་པའྱི ་ས་བབས་ནྱི་རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་ནས་ཤར་ངོས་ཀེ་ལོ་མྱི ་
ཊར་	 ༧༥	 ཙམ་གྱི ་རྒྱང་ཁད་དང་།	 རྒྱ་མཚོའྱི ་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀྲར་	
༡༥༠༠	ཙམ་ཡྱི ན།	གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་ཆེ་དུས་ཌྱིག་རྱི ་སེལ་སེས་	༣༠	ནས་
དམའ་ཚད་	 ༥།༡༠	 བར་ཡྱི ན།	 ལོ་རེར་ཆར་ཚད་ཆ་སྙམོས་སྱི ན་ཊྱི ་མྱི ་ཊར་	
༣༡༠	བཅས་ཡྱི ན།	

	 ཐོག་མར་གཞྱིས་མྱི ་སླབེས་སངས་ནྱི་སྐབས་དརེ་མང་ཚོགས་ནས་དཀའ་
ངལ་གཅྱིག་མཚྱུངས་དང་།	ད་ེབཞྱིན་འདདོ་ཚྱུལ་ཡང་གཅྱིག་གྱུར་འཛྱི ན་མཁན་
རྣམས་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་རང་གཞྱིན་རང་མོས་ཀྱིས་མཉམ་འདུག་བྱྱུང་བ་ཞྱིག་
ཡྱི ན་འདུག་ཅྱིང་།	ཐོག་མའྱི་སྐབས་མྱི ་འབརོ་ཆེ་ཆྱུང་གྲངས་	༧༥༠	ཙམ་ཡོད།

	 གཞྱིས་ཆགས་འགོ་ཚྱུགས་བེྱད་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་
ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་ལྟར་བོད་མྱི འྱི ་བཟོ་གཞྱིས་རོགས་ཚོགས་ལྡྱི་ལྱི ར་རྟནེ་
གཞྱི ་བྱས་པ་	Tibetan Industrial Rehabilitation Society (TIRS)	ཞེས་པའྱི་
མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་འོག་བཙྱུགས་པའྱི་བཟ་ོལས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བདནུ་
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གྱི ་གྲས་སུ་ཚྱུད་ཡོད།	 དེ་ཡང་བོད་མྱི འྱི ་བཟོ་གཞྱིས་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༦༦	ལོར་སྦྱིར་དུ་སྡ་ེནང་གཉྱིས་ཀྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཆེད་ས་ཁོྱན་ཨེ་ཀར་	༡༣༧	
ཙམ་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་ཅོན་ཏྱི་རར་ས་ཁོྱན་ཨེ་ཀར་	 ༡༧༧	 ཙམ་
བཅས་ཕྱི ་རྒྱལ་གྱི ་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱི ་རོགས་དངུལ་གྱིས་དེབ་སེྐལ་ཚོགས་
པའྱི་མྱི ང་ཐོག་མཁོ་ཉསོ་ཐོག་གཞྱིས་ཆགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 སྐབས་དེར་ས་ཁུལ་
གཉྱིས་ནང་ཇ་བཟོའྱི ་བཟོ་གྭྲ་ཡོད་སབས་འཛྱི ན་སོྐང་བདེ་ཆེད་སྦྱིར་དུ་ཡོད་པའྱི་
བཟོ་གྭྲ་ཅོན་ཏ་ར་བཟོ་གྭྲར་ཟླ་སྒྱིལ་བཏང་ས་ེབོད་ཁམས་བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་དེ་
ཇ་ཞྱིང་བཟོ་ལས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ངོ་བརོ་མཚོན་པ་ཞྱིག་འདུག

	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཐོག་མའྱི་མྱི ་འབརོ་ནས་ད་ཡོད་མྱི ་གྲངས་	༦༣༡	གཉྱིས་
བསྡུར་ན་མྱི ་གྲངས་	༡༡༩	ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག	འོན་ཀང་ཁྱབ་ཁོངས་མྱི ་མང་
ཁོྱན་ཡོངས་ནས་བྱས་ན་མྱི ་གྲངས་	 ༡༣༠༢	 ཙམ་འཕར་ཡོད།	 ད་དུང་གཞྱིས་
ཁོངས་སུ་གནས་སྡདོ་རང་རྱིགས་གསར་འབོྱར་གྲངས་	༡༣༠	ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	
ཁྱབ་ཁོངས་ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱྱིམ་ཡན་ལག་ནང་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་བཅས་གྲངས་	
༡༠༦༦	 ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་འདྱི་ཁོངས་ཚྱུད་མེད།	 ཐོག་མར་གཞྱིས་ས་གོང་དུ་
གསལ་ཞུས་ལྟར་སྦྱིར་དུ་ཁང་པ་དང་ཇ་ཞྱིང་བཅས་ཨེ་ཀར་	༡༣༧	དང་།	ཅོན་ཏ་
ར་ཁང་པ་དང་ཇ་ཞྱིང་བཅས་ཨེ་ཀར་	༡༧༧	བཅས་བསྡམོས་སྡ་ེནང་གཞྱིས་ཁག་
གཉྱིས་ཀྱི ་ཆེད་ཨེ་ཀར་	༣༩༤	ཙམ་ཡོད་པ་གསལ་ཞྱིང་།	༡༩༧༡	ལོར་ས་བགོས་
བརྒྱབ་ས་ེགཞྱིས་ཆགས་སོ་སོ་བཟོ་སྐབས་མཛུབ་མོ་རྱི ་སནོ་ལས་དམྱིགས་བསལ་ས་
ཆ་ཚད་འཇལ་བྱས་པ་བྱྱུང་མེད་སབས་སྡ་ེདགེ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ས་ཁོྱན་འདྱི་ཙམ་
འདུག་ཅེས་ཞུ་ཚོད་མ་ཐྱིག	ད་ེསྐབས་མང་ཚོགས་ཁག་གཅྱིག་ཇ་ཞྱིང་ལས་ཀ་དང་
ཁག་གཅྱིག་ལམ་བཟོའྱི་ངལ་ལས་ཡྱི ན།	དགུན་དུས་སུད་ཚོང་འགྲོ་རྒྱྱུ ་འགོ་ཚྱུགས་
འདུག་པ་བཞྱིན་དའེྱི ་ལམ་ནས་འཚོ་བ་བསྐལ་ཡོད་པ་རེད།
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༢༽ ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།

མཆོག་གླྱིང་རྱི ན་པ་ོཆེ་དང་།	སྡ་ེདགེ་བྱ་རོྒད་རྣམ་རྒྱལ་རྡ་ོརེ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་སོ་
སོའྱི་ཆོས་དང་།	རྱིག་གཞུང་།	མྱི ་རྱིགས་གོམས་གཤྱིས་བཅས་སུང་སོྐབ་རྒྱྱུ ན་
འཛྱི ན་ཆེད་སྐབས་དང་དུས་ཀྱི ་དགོས་མཁོ་དུ་མར་དགོངས་ཏེ་བོད་ཁམས་བཟོ་
ལས་ཚོགས་པའྱི་མོང་ཐོག་ཇ་ཞྱིང་བཟོ་ལས་ཀྱི ་ངོ་བོའྱི ་ཐོག་གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་
མར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༦	ལ་འགོ་འཛུགས་བྱྱུང་བ་ནས་	༡༩༧༡	བར་དབུ་འཛྱི ན་བྱ་
རོྒད་རྣམ་རྒྱལ་རྡ་ོརེ་མཆོག་གྱིས་གནང་།	 ལོ་དེར་ཁོང་དགོངས་པ་རོགས་རེས་
སྡ་ེདགེ་ནང་ཆེན་གཉྱིས་ས་བགོས་བརྒྱབ་ས་ེགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ལས་
ཁུངས་སོ་སོས་བཟོ་རྒྱྱུ ་འགོ་ཚྱུགས།	དབུ་འཛྱི ན་འདས་ཚབ་ཏུ་སྤམ་ཁ་མགོན་པ་ོ
མང་མོས་འོས་འདེམས་བྱྱུང་བ་བཞྱིན་	 ༡༩༧༣	 བར་དབུ་འཛྱི ན་ལས་འཁུར་
གནང་།	 ད་ེརེས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༣	 ནས་	 ༡༩༧༤	 བར་འབར་ཆྱུང་མཐུ་སབོས་
མགོན་པོ་མང་མོས་འོས་འདེམས་ཀྱི ་ལམ་ནས་དབུ་འཛྱི ན་སུ་བཞུགས།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༤	 ནས་	 ༡༩༧༥	 བར་དབུ་འཛྱི ན་འོས་འདམེས་བྱྱུང་བ་ཀ༔ཐོག་ཕུར་པ་
འཕྲྱིན་ལས་དང་།	༡༩༧༥	ནས་	༡༩༧༧	བར་དབུ་འཛྱི ན་ཆྱུ ་རྡ་ོདབང་དགའ་
ནས་གནང་།	༡༩༧༨	ནས་	༢༠༠༩།༦།༡༨	བར་མང་མོས་རེ་འདུན་བྱྱུང་བ་
ལྟར་བྱ་རོྒད་དནོ་འོད་ནས་གནང་།	༢༠༠༩།༦།༡༩	ནས་	༢༠༡༠།༢།༢༨	་བར་
བསོད་ནམ་སབོས་དགའ་ནས་གནང་།	༢༠༡༠།༢།༣	ནས་བྱ་རོྒད་དནོ་འོད་ནས་
ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།	

༣༽ ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆླེན་པོ ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་ཇི ་
བསྐངས་ཀི་ལོ་དུས།

སྦྱིར་སྡ་ེདགེ་ནང་ཇ་ལས་བཟོ་གཞྱིས་ཀྱི ་ཐོག་མའྱི་དབུ་འབེྱད་དུ་ཇྱི ་ལྟར་གསོལ་
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བ་བཏབ་པ་བཞྱི ན་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༦༨།༤།༨	 ཉྱིན་སྦྱིར་དང་ཅོན་ཏ་ར་ས་ཁུལ་གཉྱིས་ཀར་ཞབས་སོར་འཁོད་
ཐོག་དབུ་འབེྱད་རབ་གནས་གནང་།	

དེ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༩།༢།༡༦	 ཉྱིན་རྙྱིང་དགོན་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་
དབུ་འབེྱད་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཐོག་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བཞུགས་ཞག་གནང་ཡོད།	

དེ་རེས་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤།༡༡།༡༩	 ཉྱིན་ཅོན་ཏ་ར་རོང་སར་བཤད་གྭྲ་ཆོས་ཀྱི ་བླ་ོ
གྲོས་དབུ་འབེྱད་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས།

༤༽ ཕི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སུ་ཕླེབས་ཀི་ལོ་དུས་ཞིབ་གསལ།

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོ་དང་	 ༡༩༨༦	 སོ་སོར་ྋརྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲངེ་	 ༡༦	པ་
རང་བྱྱུང་རྱིག་པ་རྡ་ོརེ་མཆོག་འདྱི་གཞྱིས་སུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་བ་དང་།	སྐུ་ཕྲངེ་	
༡༧	པ་ྋཨོ་རྒྱན་འཕྲྱིན་ལས་རྡ་ོརེ་མཆོག་ཀང་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤།༦།༢༧	ཉྱིན་མཆོག་
གླྱིང་པདྨ་ཨེ་ལྭམ་འགྱུར་མེད་གླྱིང་ཚེས་བཅྱུའྱི ་གར་འཆམ་ཆེན་མོར་ཞབས་སོར་
འཁོད་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༦	ལོར་ྋདཔལ་ས་སྐའྱི་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབྲང་ངག་དབང་
ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་འདྱི་གཞྱིས་སུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་
ྋདཔལ་ས་སྐའྱི་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༡	ལོ་དང་	༡༩༧༨	ལོ།	༡༩༨༨	
ལོ་དང་	༢༠༠༨	ལོ་བཅས་སུ་འདྱི་གཞྱིས་སུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ད་ེགསུང་ཆོས་དང་
བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་གནང་མཛད་ཡོད།	ཕོགས་མཚྱུངས་ྋསྨྱིན་གླྱིང་ཁྱི་
ཆེན་རྱི ན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཕྲངེ་	༡༡	མཆོག་དང་།	དཔལ་ཡུལ་ྋགུྲབ་དབང་པདྨ་ནརོ་བུ།	
ྋའཁུལ་ཞྱིག་རྱི ན་པོ་ཆེ།	 ྋསག་ལུང་རེྩ་སུྤལ་རྱི ན་པོ་བཅས་འདྱི་གཞྱིས་སུ་ཡང་
ཡང་ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༢	པའྱི་ནང་ྋའབྲྱི་གུང་སྐབས་
མགོན་ཆེ་ཚང་རྱི ན་པ་ོཆེ་ས་གནས་སུ་ཐེངས་དང་པ་ོཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད།	
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༥༽ ས་གནས་ཀི་གཞུང་འབླེལ་དང་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡིན་པའི་
ཚོགས་པ།

༡།		 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས།

	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ལོར་འགོ་འཛུགས་བྱྱུང་
འདུག་ཅྱིང་།	སྐབས་འགར་ཚོགས་མྱི ་སུམ་ཅྱུ ་ལས་བརྒལ་བ་ཡང་བྱྱུང་
ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་སྐབས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	 ༡༥	 ལས་གུྲབ་པའྱི ་འཐུས་
ཚོགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད།	འཐུས་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོཚོགས་
པའྱི་དཔལ་འབོྱར་སངས་འཛྱི ན་དང་ལས་འཆར་རྒྱྱུ ན་གྲོན་བཅས་འགྲོ་
གྲོན་རྣམས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་རྒྱྱུ །	གཞན་ཡང་གལ་ཆེའྱི་དནོ་གནས་
ཁག་གོ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།

༢།		 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 འདྱི་ག་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་ནྱི་ཐོག་མར་	 ༡༩༨༨	 ལོར་གསར་
འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་།	སྐབས་དརེ་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༣	ཡོད།	ཚོགས་
ཆྱུང་གྱི ་ལས་དནོ་གཙོ་བ་ོགཉྱིས་ཡོད་པ་ལ་དཔྱ་དབེ་ཞུ་སོྤད་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།	
དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱི ན།	སྐབས་དརེ་དཔྱ་ཁལ་གཙང་འབུལ་
བྱྱུང་བའྱི་དག་མཆན་སོྤད་དགོས་ཀྱི ་ཡོད།	

༣།		 རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ།

	 རྱི ག་གཞུང་ཚོགས་པ་འདྱི་ཐོག་མར་	 ༡༩༧༩	 ལོ་ཙམ་ནས་འགོ་
འཛུགས་བྱྱུང་འདུག	ཚོགས་པ་འདྱིར་ཚོགས་མྱི ་ན་གཞོན་གྲངས་	༦༠	
ཙམ་ཡོད་འདུག་ཅྱིང་།	 འདྱིའྱི ་ལས་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི ་སོ་སོའྱི ་ཡུལ་གྱི ་
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གོམས་གཤྱིས་དང་།	ཆས་གོས་རྒྱན་ཆ་སོགས་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་
སོྦང་བརྡར་འཁབ་སནོ་མཚོན་པས་རྱི ག་གཞུང་རྒྱྱུ ན་གནས་ཡོང་བའྱི ་
ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་འབད་བརོྩན་ཞུ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཡྱི ན་འདུག	

༦༽ གདན་ས་ཆོས་སྒར་སོྐར།

༡།		 དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་།

	 སྔ་འགྱུར་རྱི ང་ལུགས་འཛྱི ན་པ་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་བཤད་གྭྲ་
དང་སུྒབ་གྭྲ་གཉྱིས་ནང་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་	༢༣༣	ཡོད།	བསན་
བདག་རྱི ་མགོ་མཆོག་སུྤལ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ལ་
སླབོ་གཉརེ་གྱི ་ཕོགས་ནས་ཀང་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།	 དགེ་
འདུན་པ་དག་ནྱི་བདོ་རྱིགས་གྲངས་	༥༩	དང་།	འབུྲག་པ་གྲངས་	༥༠	
ད་ེབཞྱིན་བལ་པ་ོགྲངས་	༦༤	ཧྱི་མ་ལ་ཡྱི ་རྱི ་བརྒྱྱུ ད་ནས་ཡྱི ན་པ་གྲངས་	
༥༩	བཅས་ཡྱི ན།

༢།		 རོང་གསར་བཤད་གྭྲ་ཆོས་ཀྱི ་བླ་ོགྲོས།

	 རོང་གསར་བཤད་གྭྲ་ཆོས་ཀྱི ་བླ་ོགྲོས་ནྱི་འཇམ་དབྱངས་མཁེྱན་བརེྩ་སྐུ་
ཕྲངེ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀྱི ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གྱིས་བདག་སོྐང་འོག་
བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་དང་བསན་པའྱི་གཞྱི ་མ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་
བཞྱིན་ཡོན་ལ།	ད་ལྟའྱི་ཆར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་	༥༦༢	ཡོད།	ད་ེ
དག་གྱི ་ཡོང་ཁུངས་ནྱི་རྒྱ་གར་དང་།	 འབུྲག་པ།	 བལ་པོ་གཙོས་མྱི ་
རྱིགས་གཞན་	༡༦༣	ཡོད་ཅྱིང་ད་ེའཕྲསོ་བདོ་རྱིགས་ཡྱི ན།	

༣།		 གདན་ས་ཤེས་རབ་གླྱིང་།



467སིྦར་སྡ་ེདགེ་གཞིས་ཆགས།

	 དྭགས་པོ་ལྷ་རེ་ལས་བརྒྱྱུ ད་པ་བཀའ་རྒྱྱུ ད་ཆེ་བཞྱི འྱི ་ནང་གསེས་ཀརྨ་
བཀའ་བརྒྱྱུ ད་ཀྱི ་རྱི ང་ལུགས་འཛྱི ན་པ་དཔལ་སུྤངས་ཐུབ་བསན་ཆོས་
འཁོར་གླྱིང་བེྱས་ཀྱི ་གདན་ས་ཤེས་རབ་གླྱིང་ནྱི་ཏཱ་སྱི ་ཏུ་པ་པདྨ་དནོ་ཡོད་
ཉྱིན་བེྱད་མཆོག་གྱིས་བདག་སོྐང་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	 དགོན་པ་འདྱིའྱི ་
བཤད་སུྒབ་སྒྱིག་གསུམ་ནང་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་	༥༣༣	ནང་ཧྱི་མ་
ལ་ཡྱི ་རྱི ་བརྒྱྱུ ད་ནས་ཡྱི ན་པ་	༣༡༥	དང་།	བལ་པ་ོ	༡༠༣	བདོ་རྱིགས་
དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་	༡༡༥	བཅས་ཡོད།

༧༽ གཞིས་ཆགས་ཀི་འདས་མ་འོངས་ཀི་ལས་འཆར་རགས་བསྡུས།

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི ་གསུམ་པའྱི ་གོང་
འཆར་གཞྱི ་བསྡུ་རུབ་གནང་བ་དང་།	 འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་བྱྱུང་མེད་ཅྱིང་།	
འཆར་གཞྱི ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི ་པའྱི ་ནང་ལས་འཆར་མང་དག་ཅྱིག་འགོད་
འབུལ་ཞུས་ཡོད།	 དེའྱི ་ནང་གྱི ་རེ་ཟུང་ཞྱིག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་བྱྱུང་ཡོད་
མོད།	 བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་ཁག་ལ་རོགས་དངུལ་མ་ཐོབ་ཅྱིང་ལས་གཞྱི ་ཁག་
ཅྱིག་ལག་ལེན་ཁེལ་བ་བྱྱུང་མེད།	ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་དངུལ་སྒརོ་	 ༥,༤༥,༥༢༨།༠༠	 ཐབས་
འཚོལ་གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༨༽ སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོྐར།

༡།		 སླབོ་གྭྲ

	 སྦྱིར་དུ་སྡ་ེནང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་ཆེད་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་
ཚྱུགས་སྐབས་རོགས་ཚོགས་ནས་དམའ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་
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གནང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩	ཙམ་ནས་རྱིམ་པས་འཛྱི ན་རྱིམ་སྤར་ཐོག་
སྐབས་ཤྱི ག་རྱི ང་འཛྱི ན་རྱི མ་བདུན་པ་བར་འཕར་ཐུབ་པ་བྱྱུ ང་ཡོད།	
སྐབས་དེར་སླ ོབ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་དབུས་བོད་སླ ོབ་འཛྱི ན་ཚོགས་ནས་
གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ལོ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྩྱིས་བཞེས་
ཀྱིས་ཤེས་ཁོངས་སམ་བྷོ་ཊ་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་ཆ་ཚང་འགན་བཞེས་
གནང་སྐབས་དབུས་བོད་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ནས་དགེ་རྒན་གཅྱིག་གྱི ་ཟླ་
ཕོགས་དང་།	 ཉྱིན་མོའྱི ་ཞལ་ལག་དོད་བཅས་སམ་བྷ་ོཊ་བརྒྱྱུ ད་གནང་
གྱི ་ཡོད་པ་ལས་ཐད་འབྲལེ་བྱྱུང་མྱི ་འདུག	 ད་ཆ་སླབོ་གྭྲ་འདྱིར་འཛྱི ན་
རྱིམ་བཞྱི ་པ་ལས་མེད་ཅྱིང་བཞྱི ་པ་ཐོན་རེས་ཅོན་ཏ་ར་སམ་བྷ་ོཊར་སླབོ་
གྭྲའྱི་སྦ་སེ་ནང་ཡར་མར་འགྲོ་རྒྱྱུ འྱི་ལམ་སོལ་བྱྱུང་ཡོད།	འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་ཅོན་ཏ་རར་བདོ་ཁྱྱིམ་ཡན་ལག་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་འདྱི་
གའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནས་གནང་ས་ེབདོ་ཁྱྱིམ་ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ་པ་བར་
ཡོད་པའྱི་འབྲྱིང་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ལེགས་གུྲབ་ཀྱིས་	༢༠༠༤	ལོར་དབུ་
འབེྱད་གནང་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་བར་གཞྱིས་ཁོངས་ནས་སྦང་བྱ་འདྲ་མྱི ན་
ཐོག་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་གྲངས་	༤༦	ཙམ་བྱྱུང་ཡོད།

༢།		 སྨན་ཁང་།	

	 གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཐོག་མར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་བོད་མྱི འྱི ་བཟོ་
ལས་གཞྱིས་ཆགས་ཚོགས་པ་ནས་	༡༩༦༧	ལོར་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་གྱི ་
ཆེད་སྨན་ཁག་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་བཙྱུགས་ཏེ་ཚོགས་པ་རང་ནས་འཛྱི ན་
སོྐང་དང་སངས་འཛྱི ན་གནང་འདུག	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༡	 ཙམ་ལ་རོགས་
ཚོགས་སྒ་ོབརྒྱབ་ས་ེནང་སྱིད་ནས་རྩྱིས་བཞེས་ཐོག	༡༩༨༣	ལོར་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་སུ་རྩྱིས་སོྤད་བྱས་པ་ནས་བཟུང་འབྲེལ་ཡོད་འཕྲོད་
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བསནེ་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་ཞྱིང་།	 ༡༩༩༡	 ལོར་སྨན་ཁང་རྒྱ་བསེྐད་
བྱས་ཏེ་ཁང་པ་གསར་པར་སྤསོ་རེས་རྱིམ་པས་ས་གནས་སུ་མྱི ་འབོར་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི ་སྨན་ཁང་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་བཏང་ས་ེད་ཆ་སྨན་
ཁང་དུ་སྨན་པ་གཅྱིག	 འགན་འཛྱི ན།	 སྨན་ཞབས།	 འཕྲདོ་ལས་པ་ལྔ།	
སོ་ལས་ཁག་ལུད་བརྟགས་དཔྱད་པ་དང་།	 གླགོ་པར་རྒྱག་མཁན་རྩྱིས་
པ།	སྣུམ་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་གཅྱིག	ཡྱི ག་གད་གཉྱིས་བཅས་བསྡམོས་ལས་
བེྱད་གྲངས་	 ༡༣	 ཡོད།	 གསོ་རྱིག་སྨན་ཁང་ད་ེབཞྱིན་གསོ་རྱིག་སྨན་
ཁང་ཚྱུགས་ཡུལ་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་རྙྱིང་པ་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་ནས་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ལོར་གསོ་རྱིག་སྨན་ཁང་
ཡན་ལག་ཅྱིག་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཅྱིང་།	 ༢༠༠༤	 ལོར་སྨན་ཁང་
རྒྱ་བསེྐད་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།	།།





སྱིར་ཅོན་ཏ་རའྱི་ནང་ཆྡེན་གཞྱིས་ཆགས་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས།
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༡༽  སིར་ཅོན་ཏ་ར་གཞིས་ཆགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

ནང་ཆེན་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༦	 ལོར་ནང་ཆེན་གཏེར་ཆེན་
མཆོག་འགྱུར་བད་ེཆེན་གླྱིང་གྱི ་ཡང་སྱིད་བླ་མ་མཆོག་སུྤལ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐུ་
བཞུགས་སྐབས་ཅོན་ཏ་ར་སྡ་ེནང་མྱི ་མང་འཚོ་བའྱི ་རྟེན་གཞྱི ་ཆེད་ཇ་ཞྱིང་ཨེ་
ཀར་	༡༧༧	ཙམ་མན་ཌྱི ་རྒྱལ་བརྒྱྱུ ད་སྐུ་ཞབས་ར་ཇ་ཀུ་མར་ཨ་ཤོག་ལལ་སྱིང་
མཆོག་ནས་སུྤས་གཟྱིགས་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧	ལོར་སྦྱིར་སྡ་ེནང་མྱི ་མང་ཆེད་
ཇ་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་	 ༡༣༧	 གསར་གཟྱིགས་ཀྱིས་བོད་ཁམས་བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་	
(Tibetan	Khampa	Industrial	Society)	ཞེས་མྱི ང་ཐོག་ཁྱིམས་མཐུན་དབེ་
སེྐལ་ཞུས།	སྐབས་དའེྱི་རྱིང་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བ་སེྐལ་སངས་ནྱི།	ཇ་ཞྱིང་ལས་
ཀ་དང་།	རུམ་འཐག་བཟོ་གྭྲ	ལམ་བཟོ།	ད་ེནས་རྱིམ་པས་དགུན་དུས་སུ་སུད་
ཚོང་སོགས་ཡྱི ན་འདུག་ཅྱིང་།	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་ཆགས་ཡུལ་ཧྱི་མ་ཅལ་
མངའ་ཁོངས་མན་ཌྱི ་རོང་ཅོན་ཏ་ར་ཕེད་དང་།	སྦྱིར་ཀང་ར་རོང་བཅས་གཉྱིས་
ཡྱི ན།	ས་ཆའྱི་བཀོད་པ་ཤྱི ན་ཏུ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ།	རྒྱབ་རྱི ་གངས་རྱིས་བསྐརོ་
བ་དང་།	མདུན་རྱི ་ནགས་ཚལ་ལྗནོ་ཤྱི ང་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པས་དབུས་སུ་སྦྱིར་དང་
ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་ཡོད།	

	 ས་ཆའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཕྱི་ཀྲྱི་	༤༢༢༠	དང་།	ཚ་ཚད་མཐོ་ཤོས་
ཌྱིག་རྱི ་	༣༠	དང་།	དམའ་ཤོས་ཌྱིག་རྱི ་	༦	ཙམ་ཡོད།	ལོ་རེར་ཆར་ཚད་
ཆ་སྙམོས་སེན་ཀྲྱི་མྱི ་ཊར་	༣༡༠	བཅས་ཡྱི ན།	སྦྱིར་དང་ཅོན་ཏ་ར་ཞེས་པའྱི་ས་
བབས་ནས་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་བར་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཊར་	༧༨	ཙམ་གྱི ་འགངས་ཁད་
ལ་རྩྱིས།	 རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་དགོངས་ལམ་སནོ་འོག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞྱིས་
ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་བཞྱིན་བོད་མྱི འྱི ་བཟོ་གཞྱིས་རོགས་ཚོགས་ལྡྱི་
ལྱི ར་རྟནེ་གཞྱི ་བྱས་པ་	(Tibetan	Industrial	Rehablitation	Society)	ཞེས་
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པའྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་འོག་བཙྱུགས་པའྱི་བཟོ་ལས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
བདུན་གྱི ་གྲས་ཤྱིག་ཡྱི ན།	མཆོག་གླྱིང་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཞྱིང་གཤེགས་རེས་སུ་སྡ་ེ
ནང་གཉྱིས་ཀྱི ་ནང་ནས་འདྱི་ག་སྦྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མྱི ་མང་
ཡོངས་ནས་རང་གཞུང་ལ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་དནོ་བཞྱིན་	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	ཕྱི ་ཟླ་	
༧	ཚེས་	༡༠	ནས་བཟུང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་ཆ་ཚང་རང་གཞུང་
ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་འགན་བཞེས་གནང་བ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་སྤྱི ་མཚྱུངས་
བཞྱིན་གཞྱིས་འགོ་དང་རྩྱིས་དུྲང་རང་གཞུང་ནས་བསྐ་ོབཞག་གྱིས་མང་ཚོགས་
ཀྱི ་བད་ེརྩའྱི་སླད་ཤེས་ཡོན་དང་།	འཕྲདོ་བསནེ།	མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བའྱི་རྒྱབ་
རྟནེ་ཆེད་རྟནེ་གཞྱི ་གསར་འཛུགས་དང་།	 ལྷག་པར་ངེས་ཅན་ཉམ་ཐག་རྱིགས་
ལ་དམྱི གས་བསལ་གཟྱིགས་སོྐང་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་ཡོད།	

༢༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།

ཨང་།					མཚན།	 			ལས་ཡུན།
༡།	 མད་ོསྔགས་བསན་འཛྱི ན།		 ༡༩༧༦	ནས་	༡༩༨༢
༢།	 བླ་ོབཟང་མཁས་གུྲབ་།		 ༡༩༨༢	ནས་	༡༩༨༦
༣།	 ཆོས་འབོྱར་དཔལ་ལྡན།		 ༡༩༨༦	ནས་	༡༩༩༠
༤།	 མཐུ་སབོས་རྡ་ོརེ།		 ༡༩༩༠	ནས་	༡༩༩༣
༥།	 བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།		 ༡༩༩༣	ནས་	༡༩༩༧
༦།	 ངག་དབང་རྱིན་ཆེན།		 ༡༩༩༧	ནས་	༢༠༠༠
༧།	 སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་།	 ༢༠༠༠	ནས་	༢༠༠༣
༨།	 ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རྱིང་།		 ༢༠༠༣	ནས་	༢༠༠༤
༩།	 བླ་ོབཟང་ཡོན་ཏན།		 ༢༠༠༤	ནས་	༢༠༠༤
༡༠།	 ཚེ་རྱིང་དབང་འདུས།		 ༢༠༠༤	ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས།
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༣༽  ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆླེན་པོ ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་ཇི ་
བསྐངས་དང་ལོ་དུས།

༡།		 ༡༩༦༨	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	ཉྱིན་སྦྱིར་དང་ཅོན་ཏ་ར་གཞྱིས་ཁག་གཉྱིས་
ནས་ཇྱི ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱི ན་དབུ་འབེྱད་དང་འབྲེལ་རབ་
གནས་བཀྲྱིན་ཆེ་གནང་མཛད་འདུག	

༢།		 ༡༩༨༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉྱིན་རྙྱིང་དགོན་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་
གླྱིང་དབུ་འབེྱད་མཛད་པ་དང་བཞུགས་ཞག་གཉྱིས་གནང་འདགུ	སྐབས་
དརེ་ཅོན་ཏ་རར་ཞབས་སོར་འཁོད་མྱི ་འདུག	

༣།		 དའེྱི ་རེས་སུ་ཇྱི ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༡༩	 ཉྱིན་ཅོན་ཏ་ར་རོང་གསར་བཤད་གྭྲ་ཆོས་ཀྱི ་བླ་ོགྲོས་དབུ་
འབེྱད་བཀྲྱིན་ཆེ་གནང་གྱིས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་བཞུགས་ཞག་གནང་འདགུ

༤༽  ཕི་ནང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སུ་ཕླེབས་ཀི་མཚན་དང་ལོ་དུས།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༨	དང་	༧༤	བཅས་སོ་སོར་སྦྱིར་སྡ་ེནང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ྋརྒྱལ་
དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲངེ་	 ༡༦	 པ་མཆོག་ཆྱི བས་སྒྱུ ར་བསྐངས།	 ༢༠༠༤	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	༢༧	ཉྱིན་སྐུ་ཕྲངེ་	༡༧	པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲྱིན་ལས་རྡ་ོརེ་མཆོག་སྦྱིར་མཆོག་
དགོན་ཨེ་ཝམ་འགྱུར་མེད་གླྱིང་གྱི ་ཚེས་བཅྱུའྱི་གར་འཆམ་གྱི ་མཛད་སྒརོ་ཞབས་
སོར་འཁོད།	ྋདཔལ་ས་སྐའྱི་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབྲང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་ཀང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༦	ལོར་ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད་འདུག	དའེྱི ་རེས་
ྋདཔལ་ས་སྐའྱི་བདག་ཁྱི ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༡	 དང་།	 ༡༩༧༨།	
༡༩༨༨།	བཅས་སོ་སོར་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་དང་།	མཐའ་མའྱི་ཅོན་ཏ་ར་རོང་གསར་
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བཤད་གྭྲར་	༢༠༠༨	ཟླ	༣	ཚེས་	༡༣	ཉྱིན་ཞབས་བཀོད།	ད་ེནས་གསུང་
ཆོས་བཀྲྱིན་བསྐངས་རེས་	༢༠༠༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	༧	ཉྱིན་ཅོན་ཏ་ར་ནས་ཆྱི བས་
ཞལ་བསྒྱུ ར།	སྨྱིན་གླྱིང་ཁྱི་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་	༡༡	པ་མཆོག་དང་།	དཔལ་ཡུལ་གུྲབ་
དབང་པདྨ་ནརོ་བུ།	འཁུལ་ཞྱིག་རྱི ནཔ་ོཆེ།	སག་ལུང་རེྩ་སུྤལ་རྱི ན་པ་ོཆེ་རྣམ་པ་
དུས་ནས་དུས་སུ་ཞབས་སོར་འཁོད་འདུག	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ཟླ་བ་གཉྱིས་པའྱི་
ནང་འབྲྱི་གུང་ྋསྐབས་མགོན་རྱི ན་པ་ོཆེ་སྡ་ེནང་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་སུ་ཐེངས་
དང་པརོ་ཆྱི བས་བསྒར་གནང་ཡོད།

༥༽ ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་གཞུང་འབླེལ་དང་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་སླེ།

སྦྱིར་དང་ཅོན་ཏ་རའྱི་བཟོ་གཞྱིས་ནང་མྱི ་འབརོ་ལ་གཞྱིགས་པས་མྱི ་གྲངས་བཅྱུ ་
གཅྱིག་ལས་གུྲབ་པའྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་།	 ཕོགས་
མཚྱུངས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་།	 གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ནང་
ཆེན་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ་དང་།	གཞོན་ན་ུབཅས་ཡོད།

༦༽ རྒས་གསོ་ཁང་།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ཀྱི ་ཐད་ཀའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་འོག་དོན་ལྡན་རྒས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་
སྔ་ལོ་འཛུགས་སུྐན་ལེགས་འགུྲབ་ཟྱིན་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༤	ཚེས་	༧	ཉྱིན་
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་དབུ་འབེྱད་གནང་བ་དང་།	ད་
ལྟའྱི་ཆར་རྒན་རོྒན་མྱི ་གྲངས་	༣༠	དང་།	ལས་བེྱད་	༤	ཡོད།	རྒས་གསོ་ཁང་
འདྱི་བཞྱིན་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི ་རྒས་གསོ་ཁང་དང་མྱི ་འདྲ་བར་
དམྱི གས་བསལ་སོལ་རྒྱྱུ ན་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་།	 ཕྱི ་ནང་སུས་བལྟས་ཀང་ཡྱི ད་དུ་
འོང་བ་ཞྱིག་ཡོད།
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༧༽ ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་དགོན་པ།															

སྦྱིར་ནང་ཆེན་གྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མཆོག་གླྱིང་པདྨ་ཨེ་ལྭམ་འགྱུར་མེད་ཆོས་
འཁོར་གླྱིང་ཞེས་པའྱི ་དགོན་པ་རྙྱིང་གྲས་ཤྱི ག་ཡོད་པ་དེའྱི ་བསན་བདག་གཏེར་
སནོ་མཆོག་སུྤལ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡྱི ན།	 དགོན་པ་དེའྱི ་ནང་བོད་རྱི གས་ཀྱིས་
གཙོས་རྒྱ་གར་མྱི ་སེར་ཧྱི ་མ་ལ་ཡའྱི ་རྱི ་བརྒྱྱུ ད་དང་།	 ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་
ཁོངས་བཅས་སོ་སོ་ནས་གྭྲ་གཞོན་གང་འཚམས་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི ་སླབོ་གཉེར་
གནང་ལམ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ད་ལྟའང་རྒྱ་ཆེ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	 དགོན་པ་འདྱི་
བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧	ལོར་གསར་བཞེངས་གནང་བ་དང་།	སྐབས་དའེྱི ་རྱི ང་བླ་
སུྤལ་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	༢༠	ཙམ་ཡོད།	རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱི ་ནང་གྱི ་འཚོ་བ་
གང་ས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ་ད་ལྟའྱི ་ཆར་དགོན་པ་འདྱིར་བླ་སུྤལ་དགེ་འདུན་
པ་ཞལ་གྲངས་	༨༠	དང་།	ཕྱི ་ནང་གྭྲ་གཞོན་གྲངས་	༤༠	ཙམ་བཅས་ཁོྱན་
བསྡམོས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་	༡༢༠	ཡོད

༨༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོྐར།

༡།		 སླབོ་གྭྲ

	 སྦྱིར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སྡ་ེནང་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་གྱི ་ཕུྲ་གུ་སླབོ་གྭྲ་འགྲོ་
ཡུལ་ཆེད་ཐོག་མར་	Tibetan	Industrial	Rehabilitation	Society	
(TIRS)	རོགས་ཚོགས་ནས་དམའ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་འཛུགས་སུྐན་གྱིས་
རྱིམ་པས་འཛྱི ན་རྱིམ་བདུན་པ་བར་མཐུན་རེྐན་བསུྐན་འདུག	 སྐབས་
དེར་སླབོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ཐ་དག་དབུས་བོད་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ནས་
གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་འདུག	འོན་ཀང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ལོ་ནས་བདོ་གཞུང་
ཤེས་རྱི ག་འོག་སམ་བྷ་ོཊ་ནས་སླབོ་གྭྲ་དེའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ཆ་ཚང་འགན་
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བཞེས་གནང་བ་ནས་བཟུང་བོད་སླ ོབ་འཛྱི ན་ཚོགས་ནས་དགེ་རྒན་
གཅྱིག་གྱི ་གསོལ་ཕོགས་དང་།	 ཉྱིན་མོའྱི ་ལྟ་ོདོད་བཅས་སམ་བྷ་ོཊ་
བརྒྱྱུ ད་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་ལས་སླབོ་གྭྲར་ཐད་འབྲེལ་མེད་པ་བྱྱུང་འདུག	
ད་ལྟའྱི ་ཆར་སླབོ་གྭྲ་དེར་འཛྱི ན་གྭྲ་བཞྱི ་པ་བར་དང་།	 སླབོ་ཕུྲག	 ༨༩	
དང་དགེ་ལས་	 ༡༢	བཅས་ཡོད།	ད་ེདང་ཕོགས་མཚྱུངས་ཅོན་ཏ་ར་
སྡ་ེནང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༨	ལོར་སྡ་ེནང་མྱི ་མང་གྱི ་ཆེད་
དུ་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛྱི ན་རྱིམ་ལྔ་པ་བར་གྱི ་ཉྱིན་མོའྱི་
སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་འཛུགས་སུྐན་དང་།	 སྐབས་དེར་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	 ༤༠	
ནས་	༤༥	བར་ཡོད་སྐད་འདུག	དའེྱི ་རེས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༡	ལོར་ཤེས་
རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་སམ་བྷ་ོཊ་ལ་རྩྱིས་སོྤད་དང་།	རེས་སུ་སླབོ་གྭྲ་ད་ེབཞྱིན་
རྒྱ་བསེྐད་ཀྱིས་གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུ ར་ཏེ་དེང་གྱི ་ཆར་སླབོ་
ཕུྲག་གྲངས་	༤༠༠	སྐརོ་དང་།	དགེ་ལས་	༢༥	ཙམ་ཡོད།	དང་ཐོག་
སླབོ་གྭྲ་རྒྱག་ཡུལ་ས་ཆ་ནང་ཆེན་ནས་རྱི ན་མེད་ཕུལ་བ་ཞྱིག་ལ་བརྟནེ་
སླབོ་གྲ་འདྱི་བཞྱིན་ཅོན་ཏ་རའྱི་ནང་ཆེན་གྱི ་ཁུངས་སུ་གཏོགས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད།	ནང་ཆེན་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་ད་ལྟའྱི་བར་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་ཕ་ོ
མོ་གྲངས་	༤༥	ཡོད།

༢།		 སྨན་ཁང་།

	 ཅོན་ཏ་ར་སྡ་ེནང་མྱི ་མང་ཆེད་རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་
འོག་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་ཁང་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་དང་འཕྲདོ་ལས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་དེར།	 ཆམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནད་གཞྱི ་ཆྱུང་ཙག་རྱི གས་
བསནེ་གཏུགས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།
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༩༽ ཡུལ་མི་དང་འཁྲུག་རོད་བྱུང་བའི་སོྐར།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༡	ཟླ་	༨	ནང་རང་རེའྱི་ན་གཞོན་བསམ་མེད་འགས་ཡུལ་མྱི འྱི་ན་
གཞོན་ཁ་ཤས་ལ་འཁུག་རོྩད་ཤོར་ཏེ་སབས་མ་ལེགས་པར་ཡུལ་མྱི ་རྒྱ་གར་བ་
མྱི ་གཅྱིག་རེྐན་འདས་སུ་གྱུར་པའྱི་རེྐན་གྱིས་མཐར་ཚེས་	༣༠	ཉྱིན་མཚན་མོར་
ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་དུད་ཚང	 ༢༢	 རྩ་མེད་མེར་བསེགས་བཏང་ས་ེསྡདོ་ཡུལ་
མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོབཟོས་འདུག	འོན་ཀང་བདོ་གཞུང་ནང་སྱིད་དང་།	
གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་དཔནོ་རྱིགས།	 ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་སོགས་ཀྱི ་བཀྲྱིན་ལ་
བརྟནེ་ནས་སྡདོ་ཁང་དེ་དག་སྔར་ལྷག་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་འདུག	 བྱྱུང་རེྐན་
དེའྱི ་རེས་ཡུལ་མྱི ་དང་མཉམ་འཁུག་རོྩད་ཚབས་ཆེ་བྱྱུང་བའྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་མེད་པ་
དང་།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡང་ཡུལ་མྱི ་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོད་མུས་ལས་འཁུག་རོྩད་
ངན་པ་བྱྱུང་མེད།

༡༠༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་ཐོག་མའི་མི་འབོར།

གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཐོག་མའྱི་མྱི ་འབརོ་ནྱི་	༡༠༣༥	ཙམ་བྱྱུང་ཡོད་ཀང་མྱི ་གྲངས་	
༣༠༠	ལ་ཉ་ེབ་ཞྱིག་ཀོ་ལེ་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་སྤསོ་བྱས་རེས་མྱི ་འབརོ་	
༧༣༥	ཡོད་སྐད་ལས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ཐོ་གཞུང་སོགས་མྱི ་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	
༣	ཚེས་	༣༡	ལོ་མཚམས་ཀྱི ་མྱི ་འབརོ་	༨༩༥	ཡོད།	མྱི ་འབརོ་འདྱིའྱི་ནང་
ཅོན་ཏ་རའྱི་ཤེས་རྱིག་སླབོ་གྲའྱི་ནང་ཏུྲ་ཀྲྱིང་ནས་ཡོང་བའྱི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཚྱུད་
མེད་ཅྱིང་།	 དེ་མཚྱུངས་ཅོན་ཏ་ར་དོན་ལྡན་རྒས་ཁང་གྱི ་རྒས་འཁོགས་རྣམས་
ཀང་ཚྱུད་མེད།

༡༡༽ འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་ཐད།
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ནང་ཤེས་འཕྲདོ་གསུམ་གྱིས་འཛུགས་སུྐན་གནང་བ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག།	
མྱི ་མང་སྡདོ་ཁང་།	རྒས་ཁང་།	ཟམ་ཆྱུང་།	སླབོ་གྭྲ	སྨན་ཁང་།	གྲོང་སྡའེྱི ་ནང་
ཆྱུ ་ཡུར་དང་།	མྱི ་འགྲོའྱི་ལམ་ཆྱུང་སོགས་མྱི ་མང་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱིས་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱྱུང་ཡོད།	 གཅྱིག་བསྡུས་འཆར་གཞྱི ་བཞྱི ་པའྱི ་ཁོངས་སུ་
འཆར་ཁག་འགའ་ཙམ་ཕུལ་ཁོངས་ནས་།	 འབྱྱུང་འགྱུར་མྱི ་མང་སྡདོ་ཁང་
ཉམས་གསོ་དང་།	མྱི ་མང་འཐུང་ཆྱུ།	ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་
བཅས་ལ་ངོས་བཞེས་ཐོབ་ཡོད་པས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དགོས་
དངུལ་འབོྱར་བ་དང་ལས་གཞྱི ་ཁག་ལག་བསར་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།	 བཀའ་ཤག་གྱི ་
བཀའ་འཁོལ་འོག་ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་
འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོ་དང་།	 ཁོན་པ།	 (Bore	 well)	 མགྲོན་ཁང་།	 འཇྱིབ་
འཁོར་བཅས་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་རེྐན་བསུྐན་ཡོད་ད།ོ།	།།



སྱིར་བོད་ཚོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་

ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས།
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༡།  གཞིས་ཆགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

སྦྱིར་བདོ་ཚོགས་གཞྱིས་ཆགས་ནྱི་ཐོག་མར་བླ་མ་དང་དཔནོ་པ་ོརེ་ཟུང་ནས་སྦྱིར་
ཁུལ་དུ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི འྱི ་ལག་ནས་ས་ཆ་ཉསོ་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་གསར་
འཛུགས་གནང་།	གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེཀང་ར་རོང་ཁོངས་སུ་
ཡོད་ལ་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀྲར་	༡༣༠༠	ཡྱི ན་ལ།	དབྱར་ཁ་ཚ་
བ་ཆེ་བའྱི་དུས་སུ་ཚ་ཚད་	 ༣༢	 དང་།	 དགུན་དུས་གྲང་ཚད་ཀྲམེ་པྱི་རེ་ཆར་	
༡༠	ཡྱི ན།	ད་ེདུས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྤྱི ་ས་ཨེ་ཀར་	༡༤	ཙམ་ཡོད།	ཐོག་མར་
གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་བོད་མྱི ་སྤྱི ་མཚྱུངས་ལྟར་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི འྱི ་ཕོགས་ལམ་བཟོའྱི ་
ལས་ཀ་བེྱད་སྐབས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོྱར་ཞྱིང་།	གཞྱིས་མྱི ་མང་ཆེ་བ་གླ་མེད་
དྭང་བླངས་སྣ་ེསེལ་ཙམ་གྱི ་ངང་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད།	 གཞྱིས་ཆགས་དངོས་
གཞྱི ་ཆགས་ནས་ལོ་ཤས་རྱིང་གཞྱིས་མྱི ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་བལ་ལས་བཟོ་གྭྲའྱི་ནང་
ལས་ཀ་ཐོབ་ཡོད།	 ཡྱི ན་ནའང་གཞྱིས་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་
ནས་ལས་ཀ་རག་གྱི ་མེད་སབས་ལོ་མང་རྱི ང་ལམ་བཟོའྱི ་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་དུ་
བེྱད་དགོས་བྱྱུང་ཡོད་འདུག	 སྐབས་དེརརྒྱ་གར་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་
ཁུངས་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་	TIRS	(Tibetan	Industrial	Rehabil-
itation	Society)	ཞེས་པས་མྱི ་མང་ལ་སྡདོ་ཁང་དང་འཚོ་བའྱི་མཐུན་རེྐན་ཆེད་
བལ་ལས་བཟོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཀང་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད།	 རྱིམ་བཞྱིན་འཚོ་བ་
ཡར་རྒྱས་དང་བསུན་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྤྱི ་ས་ཧམ་བཟུང་
བྱས་རེྐན་ཕྲན་བུའྱི་མྱི ་མཐུན་པ་བྱྱུང་མོད་དནོ་དག་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་མེད།	ཐོག་མར་
གཞྱིས་ཆགས་གསར་དུ་འཛུགས་དུས་མྱི ་གྲངས་	 ༤༥༠	 ཙམ་ཡོད་པ་རྱིམ་
བཞྱིན་འཕལེ་ཏེ་	༢༠༠༨།༣།༣༡	ལ་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༨༤༡	ཡོད།
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༢༽ ས་གནས་འགོ་འཛིན་རིམ་བྱུང་གི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།

ཨང་།	མཚན།		 	ལས་ཡུན།
༡།			 ནང་ཆེན་རྒྱལ་པ།ོ	 ༡༩༦༧	ནས་	༡༩༧༧
༢།			ཆོས་འཕལེ་བསོད་ནམས།	 ༡༩༧༨།༡།༡	ནས་	༡༩༧༩།༡༢།༢༤
༣།			ཟླ་བ་དར་རྒྱས།	 ༡༩༧༩།༡༢།༢༥	ནས་	༡༩༨༤།༨།༣༡
༤།			བླ་ོབཟང་ཐར་འདདོ།	 ༡༩༨༤།༡༠།༡༠	ནས་	༡༩༩༠།༡༡།༡༤
༥།			སྣང་ས་ཆོས་སོྒན།	 ༡༩༩༠།༡༡།༡༥	ནས་	༡༩༩༢།༨།༦
༦།	 ཚེ་རྱིང་དནོ་འགུྲབ།	 ༡༩༩༢།༨།༧	ནས་	༡༩༩༤།༥།༣༠
༧།			འཆྱི ་མེད་རྡ་ོརེ།	 ༡༩༩༤།༦།༡༥	ནས་	༡༩༩༧།༣།༢༥
༨།			སྤནེ་པ་སྱིད་ཐར།	 ༡༩༩༧།༣།༢༦	ནས་	༡༩༩༩།༡།༤
༩།			ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤྱིས།	 ༡༩༩༩།༧།༧	ནས་	༢༠༠༠།༡༢།༨
༡༠།		 འཆྱི ་མེད་རྱིག་འཛྱི ན།	 ༢༠༠༠།༡༢།༡༩	ནས་	༢༠༠༣།༣།༡༤
༡༡།		 བསན་འཛྱི ན་ལུང་རྟགོས།	 ༢༠༠༣།༣།༡༥	ནས་	༢༠༠༤།༥།༡
༡༢།		 ཀརྨ་སེང་གེ	 ༢༠༠༤།༦།༡	ནས་	༢༠༠༤།༡༢།༣༡
༡༣།		སངས་རྒྱས་ཤསྱི།	 ༢༠༠༥།༡།༡	ནས་	༢༠༠༥།༣།༡༣
༡༤།		 བསོད་ནམས་སྙན་གྲགས།	 ༢༠༠༥།༥།༡༨	ནས་	༢༠༠༦།༣།༢༢
༡༥།		 དཀོན་མཆོག་ནརོ་བུ།	 ༢༠༠༦།༣།༢༣	ནས་	༢༠༠༩།༣།༡༣
༡༦།	 ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ།	 ༢༠༠༩།༣།༡༤	ནས་ལས་ཐོག་པ།

༣༽ ྋགོང་ས་མཆོག་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐངས་དུས་
ཀི་ལོ་ཚིགས།

སྦྱིར་གཞྱིས་ཆགས་ཁུལ་དུ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐེངས་
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གཉྱིས་ལ་ཞབས་སོར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་གནང་མཛད་འདུག	 ཐོག་མར་
གཞྱིས་ཆགས་དབུ་འབེྱད་སྐབས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༨།༤།༨	 ཉྱིན་དང་།	 ཡང་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༩།༢།༡༦	 ཉྱིན་སྦྱིར་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི ་དཔལ་ཡུལ་རྙྱིང་དགོན་གསར་
བཞེངས་ལེགས་གུྲབ་ཟྱིན་པའྱི་མཛད་སྒརོ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་པ་བཅས་ཡྱི ན།

༤༽ གཞིས་ཆགས་ཀི་དླེ་སོན་དང་ད་ལྟའི་ལས་འཆར་ཁག

༡།		 གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་བེྱད་སྐབས་གཞྱིས་མྱི ་ཡོངས་
ཀྱི ་འཐུང་ཆྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ཆྱུ ་མཛོད་ལྱི ་ཀྲར་གསུམ་ཁྱི ་ཅན་
ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱྱུ ར་རང་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་
གནང་བས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༢།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ལོར་གཞྱིས་མྱི ་མང་དག་ཅྱིག་གྱི ་སྡདོ་ཁང་གྱི ་ཐོག་
ཁེབས་ལྕགས་ཤོག་བརེ་བསྒྱུ ར་ཆེད་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་
སྔ་ཕྱི ་རྱི མ་པས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དོན་ལྟར།	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་གཞྱིས་
ཁང་གྲངས་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་གྱི ་ཐོག་ཁེབས་ལྕགས་ཤོག་བརེ་བསྒྱུ ར་གནང་
བས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༣།		 ད་ལྟའྱི ་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་དགོས་གལ་ཆེ་བས་ལས་འཆར་ཁ་ཤས་
ལོ་གསུམ་གྱི ་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི ་བཞྱི ་བའྱི ་ཁོངས་སུ་
ཕུལ་ཟྱིན་ཁོངས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལམ་ཟུར་གཡས་གཡོན་དུ་ཉྱི་
འོད་གླགོ་འཛུགས་རྒྱྱུ འྱི་འཆར་གཞྱི ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།

	 	 ད་ེབཞྱིན་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་དུས་ཆྱུ ་མཛོད་དསེ་
ད་ལྟ་མྱི ་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་འཐུང་ཆྱུ ་ལྡངེ་མྱི ན་ལ་སོང་།	
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ཆྱུ ་མཛོད་ལྱི ་ཀྲར་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཅན་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་ཆེད་
ལས་གཞྱི ་ཞྱིབ་ཕྲ་ལོ་གསུམ་ཚན་གྱི ་གཅྱིག་བསྡུས་འཆར་གཞྱི ་བཞྱི ་པའྱི་
ཁོངས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན།	 གཞན་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་གནས་སྡདོ་དུད་
ཚང་དབུལ་ཕོངས་རྱི གས་ཀྱི ་སྡདོ་ཁང་གྱི ་ཐོག་ཁེབས་ལྕགས་ཤོག་བརེ་
ལེན་ཆེད་ལས་འཆར་ཞྱིབ་ཚགས་ལོ་གསུམ་གཅྱིག་བསྡུས་ཀྱི ་འཆར་
གཞྱི ་བཞྱི ་པའྱི་ཁོངས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན།

༥༽  ས་གནས་ཀི་གཞུང་འབླེལ་དང་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག

༡།		 ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་གསར་འཛུགས་
བྱས་ཤྱི ང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་	༥	ཡོད།

༢།		 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་དང་པོ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ལོར་གསར་
འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༡༥	ཡོད།

༣།		 ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི ་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆྱུང་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༢	 ལོར་གསར་འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཚོགས་མྱི ་	 ༤	
ཡོད།

༤།		 ས་གནས་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦	ལོར་གསར་འཛུགས་བྱས།

༥།		 ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༥	ལོར་གསར་འཛུགས་བྱས།

༦༽ སིར་བོད་ཚོགས་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཁབ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་དགོན་
སླེ་ཁག
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དཔལ་ས་སྐ་འབྲྱི་རུ་བསམ་འགུྲབ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་དགོན་ནང་དགེ་
འདུན་གྲངས་	༩༥	ཡོད།	ད་ེདག་གྱི ་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བ་ོནྱི་བདོ་དང་།	ཤར་པ།	
ལ་དྭགས་བཅས་ནས་ཡྱི ན།	 དེ་བཞྱིན་འབྲྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་དགོན་ནང་དགེ་
འདུན་པ་གྲངས་	༦༦	བཞུགས་ཤྱི ང་ད་ེདག་གྱི ་ཡོང་ཁུངས་ནྱི་གོང་དང་གཅྱིག་
མཚྱུངས་ཡྱི ན།

༧༽ སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོྐར།

༡།		 སྦྱིར་ཉྱིན་སླབོ།

	 སྦྱིར་ཉྱིན་སླབོ་འདྱི་བཞྱིན་སྡ་ེནང་བོད་ཚོགས་བཅས་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་
གྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཡྱི ན།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩།༣།༡	ཉྱིན་	TIRS	ཞེས་པའྱི་བདོ་མྱི ་
བཟོ ་ལས་གཞྱི ས་ཆགས་ཀྱི ་ཚོགས་པ་དེའྱི ་ རོགས་སོྐར་འོག་དབུ་
འཛུགས་གནང་ཞྱིང་འཛྱི ན་སོྐང་ཡང་ད་ེནས་གནང་འདུག	དའེྱི ་སྐབས་
སློབ་ཕུྲག་གྲངས་བདུན་ཙམ་ཡོད་པ་རྱི མ་བཞྱི ན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི ་རྣམ་
པས་	༢༠༠༨།༣།༣༡	བར་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	༨༩	ཙམ་དང་།	ལས་
བེྱད་གྲངས་	༡༢	ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༠	ལོར་བདོ་གཞུང་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་གསང་སོྤད་བཞྱི ་གསར་རྒྱག་གྱིས་རོགས་དངུལ་
གསོལ་རས་གནང་འདུག	 དེ་བཞྱིན་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་རོགས་
རམ་འོག་འཛྱི ན་ཁང་གཉྱིས་དང་ཡྱི ག་ཚང་གཅྱིག་བཅས་གསར་རྒྱག་
གནང་ཡོད།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩	ནས་	༢༠༠༨	བར་ཉྱིན་སླབོ་འདྱི་ནས་འཛྱི ན་
རྱིམ་མཐའ་འཁོྱལ་བྱྱུང་བས་སླབོ་མ་གྲངས་	 ༡༠༠༠	 ཙམ་བྱྱུང་ཡོད།	
༡༩༩༩	 ལོར་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སླབོ་གྭྲའྱི ་ཆེད་ལས་ཁུངས་
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གསར་པ་སམ་བྷ་ོཊ་བདོ་གཞུང་སླབོ་གྭྲའྱི་སྤྱི ་ཁྱབ་ཡྱི ག་ཚང་ཞེས་ཟུར་ད་ུ
གསར་འཛུགས་གནང་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།	 ད་བར་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་ནས་སློབ་སོྦང་འདྲ་མྱི ན་ཐོག་མཐོ་སླ ོབ་ཐོན་པ་
གྲངས་	༢༧	ཙམ་བྱྱུང་འདུག

༢།		 སྦྱིར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

	 སྦྱིར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གྱི ་སྨན་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧	ལོར་
འགོ་འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་།	སྨན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་	TIRS	དང་སྦྱིར་སྡ་ེ
དགེ་གཞྱིས་འགོ་བྱ་རོྒད་རྣམ་རྒྱལ་རྡ་ོརེ།	ནང་ཆེན་དབུ་འཛྱི ན་ྋསྐབས་
རེ་མཆོག་གླྱིང་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།	 སྦྱིར་བོད་ཚོགས་གཞྱིས་འགོ་
རྒྱལ་པ་ོལགས་བཅས་ནས་གནང་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧	ཙམ་ལོའྱི་འགོ་
སདོ་ཙམ་ནས་རོགས་ཚོགས་	TIRS	ནས་རྒྱ་གར་སྒརེ་གྱི ་སྨན་པ་ཞྱིག་
བཏང་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༨	རོགས་ཚོགས་	TIRS	(Tibetan	In-
dustrial	Rehabilitaion	Society)	གྱིས་རོགས་དངུལ་ཐོག་ཁང་མྱི ག་
བཞྱི ་ཅན་གྱི ་སྨན་ཁང་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༨།༡	
པོའྱི ་བར་དུ་དབྱྱིན་ཇྱི ་སྨན་ཞབས་པ་	 Jean	 Anderson	 ནས་དྭང་
བླངས་ཐོག་ཟླ་ངོ་ཁ་ཤས་རྱི ང་སྨན་ཁང་འགན་འཛྱི ན་གྱི ་འགན་ཁུར་
བྱས་ཡོད་པ་དེ་ནྱི ་སྨན་ཁང་འདྱིའྱི ་འགན་འཛྱི ན་ཐོག་མ་ཆགས་འདུག	
ཁོང་གྱིས་གླ་ོནད་ཊྱི ་སྦྱི་འགོས་ནད་རྱིགས་སྱིམ་ལར་	JUBRA	སྨན་ཁང་
དུ་བཏང་བ་དང་།	གླགོ་དཔར་བརྒྱབ་དགོས་རྱིགས་རྣམས་ཀང་ར་ཁུལ་
དུ་ཡོད་པའྱི་	 Mission	 Hospital	 ལ་བཏང་འདུག	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༩	
ལོར་སྨན་ཁང་འགན་འཛྱི ན་གསར་པ་བསོད་ནམས་མགོན་པ་ོཧ་ར་བསྐ་ོ
བཞག་གནང་།	སྐབས་ད་ེནས་ཊྱི ་སྦྱི་ནད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་ཊྱི ་སྦྱི་སྨན་
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ཁང་	MANDI	ནས་སྨན་བཅོས་ཐོབ་བཞྱིན་འདུག	ནད་པ་ཧ་ཅང་ཛ་
དྲག་གཤག་བཅོས་བྱ་དགོས་རྱིགས་	Brown Hospital, LUDHIANA	
ཁུལ་དུ་ཆེད་གཏངོ་གྱིས་	TIRS	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་
གཏོང་གྱི ་ཡོད།	 ཡྱི ན་ནའང་སྐབས་དེར་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་གནང་
མཁན་གྱི ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་མེད་པར་སོང་འགན་འཛྱི ན་བསོད་ནམས་
མགོན་པོ་ཧ་ར་ནས་	 TIRS	 རོགས་ཚོགས་ལ་སྙན་ཞུ་ཐེངས་མང་པོ་
ཕུལ་རེས་སྒརེ་པ་སྨན་པ་ཞྱིག་བདུན་ཕྲག་རེར་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་བསྐརོ་
བསོྐད་གནང་འདུག	 སྨན་ཁང་ལས་བེྱད་རྣམས་ཀྱི ་ཟླ་ཕོགས་ཤྱི ན་ཏུ་
ཆྱུང་བས་	TIRS	རོགས་ཚོགས་ལ་གཞྱིས་སྒར་གསུམ་གྱི ་གཞྱིས་འགོ་
རྣམ་པའྱི ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཏེ་ཟླ་ཕོགས་ཕྲན་བུ་སྤར་ཆ་གནང་ཐུབ་པ་
བྱྱུང་།	 དེ་དུས་	 Baijnath	 གཞུང་གྱི ་སྨན་ཁང་ནས་ཊྱི ་སྦྱི་སྔནོ་འགོག་
ཁབ་	 BCG	 དང་ལྷ་འབུྲམ་ནག་པོའྱི ་སྔནོ་འགོག་ཁབ་རྒྱབ་ཀྱིན་ཡོད།	
འོན་ཀང་མྱི ་མང་ནས་ཡྱི ད་ཆེས་མ་གནང་བས་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་
འཕྲད་འདུག་མོད་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་ཀྱིས་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཐུབ་ཙམ་
བྱྱུང་།	 དེ་ལྟར་ལོ་མང་རྱི ང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི ་འབྲས་བུར་སྨན་
ཁང་འདྱིའྱི ་ངོས་ནས་མྱི ་མང་ལ་ཞབས་འདེགས་གང་ལེགས་ཞུ་ཐུབ་པ་
བྱྱུང་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་འབྱིར་སྨན་ཁང་དུ་འགན་འཛྱི ན་གཅྱིག་དང་།	
རྩྱིས་པ་གཅྱིག	 སྨན་ཞབས་པ་གཅྱིག	 སོའྱི་སྨན་་པ་གཅྱིག	 ཁག་ལུད་
བརྟག་དཔྱད་པ་གཅྱིག	 འཕྲདོ་ལས་པ་གྲངས་གསུམ་དང་ཡྱི ག་གད་པ་
གཅྱིག་བཅས་བསྡམོས་ལས་བེྱད་གྲངས་དགུ་ཡོད།	

༣།		 སྦྱིར་ཡན་ལག་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྙྱིང་བསྡུས།

	 སྦྱིར་ཡན་ལག་སྨན་རྩྱིས་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༧།༢།༤	ཉྱིན་གསར་
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འཛུགས་བྱས།	ཐོག་མར་སྨན་ཁང་འགོ་འཛུགས་བེྱད་སྐབས་སྦྱིར་བལ་
ལས་ཚོགས་པའྱི ་སྒ ེར་པའྱི ་ཁང་པ་གཅྱིག་ནང་སྨན་པ་བསན་འཛྱི ན་
དཔལ་མཆོག་དང་།	རྩྱིས་པ་དང་སྨན་སོྤད་པ་གཅྱིག་ལྕགོས་བཤད་སུྒབ་
སེང་གེ་བཅས་སྨན་ལས་པ་གཉྱིས་ལས་མེད།	 སྐབས་དེར་སྨན་པ་དང་
སྨན་ལས་པ་གཉྱིས་སུ་ཇ་སླབོ་གྭྲ་དང་ཅོན་ཏ་ར་གཞྱིས་ཆགས།	པ་ལམ་
སུྤར་མཛེ་ནད་སྨན་ཁང་བཅས་ལ་སྐརོ་བསོྐད་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་འདུག	 ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༩༡	ནས་	༢༠༠༣	བར་གཞྱིས་སྒར་གསུམ་ནས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་བའྱི ་ཁང་མྱི ག་དུྲག་ཅན་ཞྱིག་གྱི ་ནང་ཁང་གླ་སྒརོ་	 ༦༥༠།༠༠	
བྱས་པ་ཞྱིག་གོ་སྒྱིག་ཞུས།	 ༡༩༩༧།༩།༢༧	 ནས་སྨན་པ་པདྨ་དབྱངས་
འཛོམས་བསྐ་ོགཏོང་གནང་བ་ནས་བཟུང་སྨན་ཁང་རྙྱིང་པ་བཟོ་བཅོས་
དང་ཉམས་གསོ་ཡར་རྒྱས་གང་ལེགས་བྱྱུང་ཡོད།	 མཚོ་པདྨ་དང་།	
སྤནོ་ཊོ་བཀྲ་ཤྱིས་གླྱིང་།	 སུན་རྡར་ནཱ་གར།	 རྱི ་ཁོད་བཅས་སུ་ཟླ་རེར་
ཐེངས་རེ་དང་ད་ེབཞྱིན་བཀྲ་ཤྱིས་ལྗངོས།	ཤེས་རབ་གླྱིང་།	པ་ལམ་སུྤར་
མཛེ་ནད་སྨན་ཁང་བཅས་ལ་ཐེངས་རེ་བསྐརོ་བསོྐད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	
ལྷག་པར་དུ་སུ་ཇ་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྭྲ་དང་།	རོང་སར་བཤད་གྭྲ	ཅོན་ཏ་
ར་གཞྱིས་ཆགས་བཅས་ལ་ཟླ་རེར་ཐེངས་གཉྱིས་རེ་བསྐརོ་བསོྐད་བྱས་
ནས་ནད་པ་འགྲོ་མྱི ་ཐུབ་མཁན་དང་།	 དཔལ་འབོྱར་གྱི ་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པ།	 སྐད་མྱི ་ཤེས་པ་སོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱྱུང་ནས་ཚང་
མས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ལོར་བལ་ལས་
གཞྱིས་འགོ་བཞུགས་སའྱི་ས་ཆ་དང་སྦྱིར་སྨན་ཁང་རྙྱིང་པ་བརེ་བ་ོབརྒྱབ་
ནས་སྨན་ཁང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་གནང་ས་ེ	 ༢༠༠༤།༡༠།༡༨	 ཉྱིན་
སྨན་ཁང་གསར་པ་སྒ་ོའབེྱད་གནང་།	 སྨན་ཁང་གྱི ་མདུན་གྱི ་ས་ཆ་ནྱི་
སྦྱིར་བལ་ལས་ཚོགས་པའྱི་གཡུལ་རོྒད་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ནས་ལྷག་བསམ་
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རྣམ་དག་གྱིས་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་དང་།	 ད་ལྟའྱི ་སྐབས་སུ་འགན་
འཛྱི ན་སྨན་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་འཛོམས་དང་།	འཚོ་བེྱད་སྨན་པ་ཚེ་
རྱི ང་རྡ་ོརེ།	 ཉམས་གསོག་སྨན་པ་ཕུན་ཚོགས་དོན་འགུྲབ།	 རྩྱིས་པ་
བཤད་སུྒབ་སེང་གེ	 སྨན་སོྤད་པ་སངས་སོྒལ་མ།	 བསན་འཛྱི ན་བདེ་
སྐྱིད།	 གད་པ་ཆྱུང་སོྒན་བཅས་བདུན་ཡོད།	 ཉྱིན་རེར་རྒྱ་གར་ནད་པ་
དང་ཕྱི ་རྒྱལ་ནད་པ་བརྒྱ་ཆ་	༣༥	ཙམ་འབོྱར་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་ཟླ་རེར་
ནད་པ་ཆ་སྙམོས་གྲངས་	༡༡༢༠	ཙམ་ཡོང་གྱི ་ཡོད།

༨༽  མི་མང་མཉམ་འབླེལ།

སྦྱིར་མྱི ་མང་མཉམ་འབྲལེ་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧།༡༠།༣༠	ཉྱིན་ཧྱི་
མ་ཅལ་གྱི ་མངའ་སྡ་ེསྱིམ་ལར་དབེ་སེྐལ་ཨང་	 ༤༨།༦༧	 ཐོག་དབེ་སེྐལ་བྱས་ཏེ་
འགོ་འཛུགས་གནང་།	ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་ནྱི།

༡།		 ཕ་མ་མེད་པའྱི་དྭ་ཕུྲག་དང་།	 མོ་ཧངེ་བདག་མེད།	 ལས་མེད་འཁྱམ་
ཉུལ་བེྱད་མཁན།	ཉམ་ཐག་དབུལ་པ་ོསོགས་བདག་གཉརེ་བྱ་རྒྱྱུ །

༢།		 གཞྱིས་ཆགས་སུ་སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་བེྱད་རྒྱྱུ །	 ནད་པ་ལྟ་སོྐང་ཞུ་རྒྱྱུ ་
སོགས་འཕྲདོ་བསནེ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ལས་དནོ་རྱིགས་བྱ་རྒྱྱུ །	

༣།		 སྨན་རྩ་ཡྱི ་ལག་ལེན་བདོ་སྨན་བཟོས་སོྦར་གྱི ་སླབོ་ཁང་རྒྱག་རྒྱྱུ །

༤།		 བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི་དཔལ་འབོྱར་དང་འཚོ་བ།	 རྱིག་གཞུང་།	 སླབོ་
སོྦང་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད།	 གཞྱིས་ཆགས་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་
ཐབས་ཀྱི ་ལས་དནོ་ཆེད་དསུ་དབེ་དང་།	དཔར་སོགས་འགྲེམ་སྤལེ་གནང་རྒྱྱུ །

༥།		 སོ་ནམ་པ་དང་ནརོ་ཕྱུགས་ལ་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱྱུ །
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༦།		 ཕྱི ་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་།	 ཚོགས་པ་ཁག་སོགས་ནས་རོགས་རམ་
བེྱད་པར་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ །	

	 དངོས་པོ།	 ས་ཆ།	 སྡདོ་ཁང་།	 ཟ་ཆས་བཅས་ཀྱི ་རོགས་རམ་སྐབས་
འཇུག་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་རོགས་རམ་ལེན་རྒྱྱུ ་སོགས་ལ་གཙོ་བ་ོདམྱིགས་ཏ་ེབཟོ་
གྭྲ་འདྱི་གསར་དུ་བཙྱུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་འགོ་
འཛུགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་ཕན་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་རང་ཁ་རང་
གསོ་ཡོང་ཆེད་རུམ་གདན་ཐག་ལས་ཀྱི ་གོ་སྐབས་བསུྐན་ཐུབ་པ་བྱྱུང་
ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཚོགས་པའྱི ་ངོས་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཆེད་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཚོང་ཁང་ཆེ་ཆྱུང་ཁག་འདྲ་མྱི ན་གསར་རྒྱག་གྱིས་
ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་ཟླ་རེར་ཁང་གླ་ཆྱུང་བའྱི ་ཐོག་བོགས་གཏོང་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད།

	 ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ལས་རྒྱྱུ ན་
ལོ་གསུམ་རེ་ཡྱི ན།	ད་བར་འགན་ལྷན་འཐུས་མྱི ་ཐེངས་	༡༢	འཕ་ོལེན་
ཟྱིན་ཡོད།	 ཚོགས་གཙོ་ནྱི་ཚོགས་པའྱི་རྒྱྱུ ན་མཁོའྱི་སྒྱིག་གཞྱི ་དོན་ཚན་	
༡༠	 པའྱི་ནང་གསལ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་ནས་གནང་རྒྱྱུ ་འཁོད་
ཡོད་པ་ལྟར་མུ་མཐུད་ལག་བསར་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།	 ཚོགས་པའྱི ་ཚོང་
འཁོས་ལས་གཞྱི ་ཁག་རེ་ཟུང་ཡོད་ཁོངས་ནས་ཐོག་མར་རུམ་གདན་
བཟོ་ཚོང་གྱི ་སྡ་ེཚན་དང་།	ཐུག་པ་བཟོ་ཚོང་གྱི ་སྡ་ེཚན་བཅས་ཡོད།	

	 རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༨	ལོར་འགོའཛུགས་བྱས་པ་
དང་།	ཐུག་པ་བཟོ་ཚོང་སྡ་ེཚན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་བཙྱུགས་པ་ཡྱི ན།	
རུམ་བཟོ་སྡ་ེཚན་ལ་	TIRS	(Tibetan Industrial Rehabilitation So-

ciety)	 ནས་རོགས་པ་གནང་བཞྱིན་པ་དང་།	 ཐུག་བཟོ་སྡ་ེཚན་ལ་	
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SARD	 (Social	 and	 Resource	 Development)	 རོགས་
ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་གནང་སེ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུ ང་ཡོད།	
རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲའྱི་ཁོམ་ར་ས་གནས་རང་ནས་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་ཧྱི་
མ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེནང་ཁུལ་དང་།	 གཞན་ཡང་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ཚོང་
འགྲེམས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

	 ཐུག་བཟོ་སྡ་ེཚན་གྱི ་ཐོན་སེྐད་དེ་མངའ་སྡ་ེནང་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི ་བོད་
པའྱི་ཟ་ཁང་དང་།	ཉ་ེའཁོར་ད་ུཡོད་པའྱི་སུ་ཇ་ཅོན་ཏ་ར་བཅས་ཀྱི ་ཁུལ་
དུ་ཡོད་པའྱི་ཟ་ཁང་ཁ་ཤས།	ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྭྲ་དང་རོང་སར་
བཤད་གྭྲ་ཤེས་རབ་གླྱིང་།	མཚོ་པདྨ།	པ་ལམ་སུྤར།	རྡ་ས་ཉ་ེའཁོར་གྱི ་
ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཚོང་འགྲེམ་བེྱད་མུས་ཡྱི ན།	 ཚོགས་པ་འདྱི་ཐོག་མར་
འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཚོགས་མྱི ་	 ༤༥༠	 ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་
ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༧༥༥	ཡོད་པའྱི་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྙྱིང་བསྡུས་སོ།།	།།


