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ཁ་འཐོར་མི་མང་འགོ་འཛུགས་བྱུང་རིམ།

བཞུ གས་སྒ ར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནི་ཀང་ར་རྫོང་ཁོ ངས་ཀྱི ་གྲོང་བརྡལ་གལ་གནད་ཆེ ་
བ་ཞི ག་ཡིན་ཞིང་རྡོ་ལ་རྡར་གངས་རིའི་འདབས་ངོ ས་ཀང་ར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི ་བྱང་

ཤར་རྒྱང་ཚད་ཀི ་ལོ ་མི ་ཀྲར་ ༡༨ ཀྱི ་སར་གནས་ཡོ ད། ཡུལ་ལྗ ང
ོ ས་ནི་རི་བོ་

མཐོ་ལ་ཤི ང་སྣ་སྣ་ཚོ གས་འཛོ མས་པའི་ཡུལ་ལྗ ང
ོ ས་སྐྱི ད་པོ་ཞིག་ཡོ ད། རྒྱ་མཚོ ་

ནས་མཐོ་ཚད་མི ་ཀྲར་ ༡༢༥༠ ནས་ ༢༠༠༠ བར་ཡོ ད། ཡུལ་ལྗ ང
ོ ས་འདི་
ཁག་གཉིས ་སུ ་དབྱེ་ན་རྡ་སྟེང ་དང་རྡ་ཤོ ད ་གཉི ས ་ཡི ན། རྡ་རམ་ས་ལ་ཤོ ད ་ནི ་

འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི ་ཚོ ང་གི ་ལྟ ་ེ གནས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་རྡ་རམ་ས་ལ་སྟེང་ནི་ྋསྤྱི ་
ནོར ་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་ཕོ་ བྲང་དང་བོད ་མི ་སྐྱབས་བཅོ ལ ་བའི ་ ཐོ ག ་མའི ་ སྡ ད
ོ ་

སྒ ར་ཆགས་ས་བཅས་ཡི ན། རྡ་སྟེང་དུ་ཡོ ད་པའི་གྲོང་ཚོ ་ཁག་སོ གས་ཀྱི ་མིང་ནི་

མེ ག་ལོ ར་གྷ ན་ཇི ་དང་། ཕོ་ས་གྷ ན་ཇི། བྷ ག་སུ་ནག རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱི མ། རྡ་རམ་
ཀོ ཊ ། གཙུ ག ་ལག་ཁང་བཅས་ཡི ན། རྡ་སྟེང ་དང་རྡ་ཤོ ད ་གཉི ས ་ཀྱི ་ བར་ལ་

བཙན་བྱོལ་བོད ་གཞུ ང ་གི ་ལྟ ་ེ གནས་གངས་ཅན་སྐྱི ད ་གཤོ ངས་སུ ་ལས་ཁུ ངས་
ཁག་གནས་ཡོ ད། རྡ་རམ་ས་ལའི ་ས་ཆའི ་རྒྱ་ཁྱོན་ནི ་ཀི ་ལོ ་མི ་ཀྲར་གྲུ ་བཞི ་མ་

༥༧༣༩ དང་མི ་འབོར་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ ༡༡༥༠༠༠༠ ཙམ་ཡོ ད་པའི་ནང་བོད་མི་

༢༠༠༠༠ ལྷ ག་ཙམ་ཡོ ད། བོད་མི་མང་ཆེ ་བའི་སྡ ད
ོ ་གནས་མེ ག་ལོ ཌ་གྷ ན་ཇི་

ཡི ན། ས་གནས་འདི ར་ཡུལ་མི ་༼གྷ ་སྟི་ེ ༽དང་བོད་མི། དེ་བཞིན་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠
ལོ འི་རྗེས་སུ་ཁ་ཆེ འི་མི ་རི གས་མང་པོ་ཞིག་ཚོ ང་ལས་ཆེ ད་སླ བ
ེ ས་པ་བཅས་དེང་

གི་ཆར་མི ་རི གས་མི ་འདྲ་བ་གསུམ་མཉམ་དུ་གནས་ཡོ ད། ༡༩༨༩ ལོ ར་ྋསྤྱི ་

ནོར་གོ ང་ས་མཆོ ག་ལ་ནོ་སྦ ལ
ེ ་ཞི ་བདེའི་གཟེངས་་རྟགས་འབུལ་བཞེ ས་གནང་བ་
ནས་བཟུང་རྡ་རམ་ས་ལ་འདི་འཛམ་གླི ང་ཐོ ག་སྐ ད་གྲགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་སྟེ་རྒྱལ་

སྤྱི འི ་ ས་ཁྲའི ་ སྟེང ་མངོ ན ་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་ནས་འཛམ་གླི ང ་ཡུ ལ་གྲུ ་ཁག་ནས་ཡུ ལ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

སྐ ར
ོ ་སྤྲོ་འཆམ་དུ་ཡོ ང་མཁན་མང་དུ་སོ ང་བ་དང་། དེ་བཞི ན་བོད་ནས་སྐྱབས་

བཅོ ལ་བ་དང་། མཇལ་ཁ་ཞུ ་མཁན་མང་དུ་ཕྱི ན་ཡོ ད། ཁུལ་འདིར་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་པའི ་སྐ ད་རི གས་གཙོ ་བོ་ནི ་ཧི ན་རྡི་དང་། པན་ཇབ་པི ། དབྱི ན་ཇི ། པའ་རི འི །

བོད་སྐ ད་བཅས་ཡིན། ས་ཆ་ཚ་གྲང་སྙ མ
ོ ས་པོ་ཡོ ད་མོ ད། འཛམ་གླི ང་ཁྱོན་ལ་
གནམ་གཤི ས་འགྱུར་བ་འགྲོ་མུ ས་ལ་བརྟེན་ལོ ་ཁ་ཤས་གོ ང་ནས་རྡ་རམ་ས་ལའི ་

གནམ་གཤི ས་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ཕྱི ན་ཡོ ད། ༡༩༩༠ ལོ ་བར་དུ་
དགུ ན་དུས་གནམ་གཤིས་གྲང་ངར་ཆེ ་ལ་གངས་ཀྱང་ཕི་ཀྲི་ ༣ ཙམ་ཕོ་གྷ ན་

དང་མེ ་གྷ ན་ཁྲོམ་གཞུ ང་བརྒལ་ནས་འབབ་ཀྱི ་ཡོ ད། ལོ ་ཤས་གོ ང་གནམ་གཤི ས་

ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ནས་གངས་མེ ག་གྷ ན་ཁྲོམ་གཞུ ང་བར་འབབ་ཀྱང་མགྱོགས་པོ་
བཞུ ་ ནས་མེ ད་པར་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། དབྱར་ཁ་ཆར་དུས ་སྐ བ ས་སུ ་ཆར་པ་

ཤུ གས་ཆེ ་ཆུ ང་སེ ན་ཀྲི་མི ་ཀྲར ༢༩༠ ནས་ ༣༨༠ བར་འབབ་ཀྱི ་ཡོ ད་པས་རྒྱ་
གར་ནང་ཆར་ཤུ གས་ཆེ ་ཤོ ས་ཀྱི ་ས་ཆ་ཨང་གཉིས་པའི་གྲས་ཡིན། རྡ་རམ་ས་

ལའི་གནམ་གཤིས་ཡག་ཤོ ས་ནི་ཕྱི ་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་ལྔ ་པ་དང་ཕྱི ་ཟླ་དགུ ་པ་ནས་
བཅུ་གཅི ག་བར་ཡི ན། དུས་ཚོ ད་འདི་གཉིས་ལ་ཕྱི ་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་སྐ ར
ོ ་

སྤྲོ་འཆམ་པ་མང་པོ་ཡོ ང་གི་ཡོ ད། དེ་མིན་ཕྱི ་ཟླ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་ཆར་

ུ ་ཡིན། ཆར་དས
ུ ་འགོ ་ཚུགས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་རི ང་ཆར་པ་ཉིན་མཚན་རྒྱུན་
དས
མ་ཆད་པར་བརྒྱབ་ཀྱི ་ཡོ ད་པས་དུ ས ་དེར ་སྤྲོ ་ འཆམ་པ་མང་ཆེ ་བ་ས་གནས་

གཞན་དུ་ འགྲོ་ཡི་ཡོ ད། སྐ བས་རེ ་བདུན ་ཕྲག་གཅི ག་ཙམ་ཉི ན ་མཚན་མེ ད་པ་
ཆར་པ་འབབ་ནས་མ་སྐ མ ་པ་དང་ཁང་པའི ་ ནང་དྲི་མ་ཁ་བ་སོ ག ས་ཀྱི ་ དཀའ་

ངལ་ཤུ གས་ཆེ ་འཕྲད་ཀྱི ་ཡོ ད། དེ་བཞིན་ཕྱི ་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ་ནས་ཕྱི ་ཟླ་གཉིས་

པ་བར་ཟླ་བ་གསུ མ་རི ང་དགུ ན་དུས ་ཀྱི ་ གནམ་གཤི ས་གྲང་མོ ་ཡོ ད་ཁར་དུས ་

ཚོ ད་མང་ཆེ ་བ་ཆར་རླ ུང་ལྡ ང་ཞི ང་སྐ བས་རེ ་གངས་ཀྱང་འབབ་ཀྱི ་ཡོ ད། བོད་མི་

མང་ཆེ ་བ་རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གི ་ནང་དགུ ན་ཚོ ང་ལ་འགྲོ་བ་དང་ཡུལ་སྐ ར
ོ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྤྲོ ་ འཆམ་པ་ཚོ ་ཡང་གནམ་གཤི ས་དྲོ་སར་བསྐྱོ ད ་ནས་ས་གནས་འདི ར ་མི ་
འབོར་ཉུ ང་དུ་འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད།

༢༽

ཐོ ག ་མར་མི ་ མང་རྣམས་ས་གནས་སུ་སླེ བ ས་སྟངས་དང་།
སྐབས་སོ་སོར་མི་གྲངས།

བཞུ གས་སྒ ར་རྡ་རམ་ས་ལ་འདི ་ནི ་ས་གནས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་བོད་གཞུ ང་

ནས་འཆར་གཞི ་བཀོ ད ་དེ་ གཞི ས་ཆགས་བཙུ ག ས་པ་གང་ཡང་མི ན། ༡༩༥༩

ལོ ར་བོད་ས་ཡོ ངས་རྫོགས་རྒྱ་དམར་ལ་ཤོ ར་ནས་༧གོ ང་ས་མཆོ ག་དང་བོད་མི་
སྟོང་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཤི ག་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་སླ བ
ེ ས་ནས་ཐོག་མར་མི་ས་

མ་རི་ལ་ཕེབས་བཞུ གས་གནང་། དེ་རྗེས་བོད་གཞུ ང་གི་མཛད་གཙོ ་ཁག་གཅིག་
རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོ གས་རྡ་རམ་ས་ལར་ས་ཆའི ་གནས་བབ་གཟི གས་སྐ ར
ོ ་དུ་ཕེབས་

པ་སྐ བས་དེར་རྡ་རམ་ས་ལའི ་ཆུ ་ནི ་མ་སུ་རི འི ་འོ་མ་ལས་ཞི མ་པ་འདུག་ཅེ ས་པ་

ཀུ ་ རེའི ་ གསུ ང་ཚུ ལ་ལས།

གཞན་གདམས་གསེས་བྱེད་ཡུ ལ་གྱི ་ས་ཆ་ཞི ག་

ུ ལོ ་དེ་གའི ་ནང་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་བཞུ གས་སྒ ར་དང་
གནང་ཡོ ད་ཚོ ད་མི་འདག
བཙན་བྱོལ་གཞུ ང་གི ་ལས་ཁུ ངས་ཁག་བཅས་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སྤ ་ོ འགོ ་

འཛུགས་གནང་འདུག སྐ བས་དེར་དངོས་སུ་འབྱོར་བའི་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ལ་
བཅར་འདྲི་ཞུ ས་པ་བཞི ན་བོད་མི ་ ༥༠༠ ནས་ ༦༠༠ མ་གཏོཊ་མེ ད་པ་དང་།

བོད ་མི ་རྣམས་ཤི ང་ཁང་དང་གུ ར་བཅས་ཀྱི ་ནང་བསྡ ད ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་

གཞི ས་ཆགས་པ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་ཀྱི ་འདུག བོད་མི་སླ བ
ེ ས་པའི་ཁོ ངས་ནས་བརྒྱ་

དཔོན་འོས་འདེམས་བྱས་ཏེ་རྗེས་སུ་བོད་མི ་འབྱོར་མཁན་རྣམས་ལ་སྣེ་ལེ ན་ལམ་

སྟོན་དང་སྡ ད
ོ ་གནས་གུ ར་ཡང་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད། སྐ བས་དེར་ྋསྤྱི ་ནོར་གོ ང་

ས་མཆོ ག་ནས་བོད ་མི ་གསར་པ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ་སྐ བ ས་རེ་ཉི ན ་གཅི ག་ལ་
མཇལ་ཁ་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་གནང་གི་ཡོ ད་འདུག
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

སྤྱི ར་བཏང་ལོ ་རྒྱུ ས་གཞི ར་བཟུ ང་བྱས་ན་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ལས་

ཁུ ངས་ཐོ ག ་མར་

༡༩༦༧

ལོ ར་སྐུ་ ངོ ་ བླ ་ོ བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་ས་

གནས་འགོ ་འཛིན་སྐ བས་དང་པོ་དང་ཕྱོ གས་མཚུ ངས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་

འགན་འཛི ན་ཡང་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་གནང་འདུག་ཀྱང་འགོ ་འཛིན་སྐ བས་ལྔ ་པ་བར་

དེང་ཆར་ས་གནས་སུ་མེ ད་པས་བཅར་འདྲི་ཞུ ་རྒྱུའི ་གོ ་སྐ བས་མ་བྱུང་བར་བརྟེན་
སྐ བས་དྲུག་པའི ་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་དང་བདེ་སྲུང་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕ ག
ོ ས་

གནང་མཁན་ལས་བྱེད་རྒན་ཡོ ལ་ཕེབས་པ་སྐུ་ངོ ་སྐ ལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་
དངོ ས ་སུ ་ས་གནས་སུ ་ཡོ ད་པར་བཅར་འདྲི་ཞུ ས ་སྐ བ ས།

ཁོ ང ་ནས་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་གསལ། ད་ལྟ ་ཡོ ད་པའི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁང་པ་འདི ་དེ་སྔ ན
ོ ་ཁ་ཆེ ་མི ་

ཚང་ཞི ག་གི ་སར་ནས་ཁང་གླ ་གླ ས་ཏེ་བསྡ ད་པ་གང་ཞིག་ལ་ཁང་གཟུགས་ཀྱང་

རང་འཇགས་ཡིན་པ་ལས་ད་ལྟ འི ་ཁང་པ་འདི ་ཁ་ཆེ འི ་ལྷ ་ཁང་མི ན་པའི ་འགྲེལ་

བརྗོ ད ་གནང་གི ་འདུག སྐ བ ས་དེ་ དུས ་ཁ་ཆེ འི ་ མི ་རེ ་ ཟུ ང་ལས་མཐོ ང ་རྒྱུ ་མེ ད་
གསུངས་པ་དང་། ལས་ཁང་གི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོ ད་པའི་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་འདི་

བཞི ན་སྐུ་ ངོ ་ སྐ ལ ་བཟང་དགྲ་འདུལ ་ལགས་ཀྱི ་ སྐ བ ས་གསར་རྒྱག་གནང་འདུག

རྡ་སྟེང་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་དང་། བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཡུལ་འདི་བཞིན་

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༢ ལོ ་ནས་བཟུང་བདེ་སྲུང་ཁོ ངས་ཀྱི ས་བདག་བཟུང་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་
ས་བདག་དང་བདེ་ སྲུ ང་ལས་ཁུ ངས་དབར་དམི གས་བསལ་གན་ཡི ག་གི ་ཐོ ག ་
ནས་ས་ཆ་བེད་གཏོང་ཆོ ག་པའི ་ཆོ ག་མཆན་སྤྲད་རིགས་མེ ད་སྟབས། དེ་སྔ ་ས་

བདག་གི ས་ས་གླ ་ དགོ ས ་ལུ གས་སོ ག ས་ཀྱི ་ རྙ ོག ་གླ ེང ་མང་པོ་ བཤད་པ་ད་ལྟ ་ རྒྱ་

གར་ས་གནས་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁ་མཆུ ་ཡོ ད་མུ ས་ཡི ན། སྐ ལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་
ལགས ༡༩༧༧ ལོ ར་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་གནང་སྐ བས་མེ ག་གྷ ན་ཁུལ་དུ་བརྒྱ་
ཤོ ག་བཅུ་ཡོ ད་ཅིང་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་བཀའ་ཡིག་འབྱོར་བ་རྣམས་བརྒྱ་

དཔོན་བརྒྱུད་མི ་མང་ལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ་དང་། བརྒྱ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི ས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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དྭ ང་བླ ངས་ཐོག་བོད་མི ་འདས་གྲོངས་ཟི ན་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཕུང་པོ་དུར་ཁྲོད་དུ་བསྐྱལ་

རྒྱུ ་ལ་སོ ག ས་པའི ་ ལས་དོན ་རྣམས་མཉམ་རུ བ ་བྱེད་ཀྱི ་ ཡོ ད། སྐ བ ས་དེར ་ས་
གནས་འགོ ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་སུ་ཟུར་འཛུགས་ཀྱི ་ལས་བྱེད་དམི གས་བསལ་མེ ད་
པར་བརྟེན་བརྒྱ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི ་མཐུ ན་འགྱུར་རོ གས་རམ་ནི་མེ ད་ད་ུ མི་རུང་བའི་

གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། ཁོ ང་ནས་མུ ་མཐུ ད་གསུང་གསལ་སྐ བས་དེར་

བོད ་མི ་མང་ཆེ ་བ་གནས་སྡ ད
ོ ་བྱེད་ཡུ ལ་ནི ་ བོད ་གཞུ ང ་ཟློས་གར་ལམ་གཞུ ང ་གི ་
ུ ་སྣུམ་འཁོ ར་སོ གས་ད་ལྟ ་ལྟ ་བུ་མཐོང་
སྟེང་འོག་ཤིང་ནགས་ཡོ ད་སར་ཡིན། དེ་དས

རྒྱུ་མེ ད། བོད་མི ་རྣམས་རྡ་ཤོ ད་དང་མེ ག་གྷ ན་བར་ལ་རྐང་ཐང་ལ་བསྐྱོ ད་པ་ལས་
སྣུམ་འཁོ ར་ཐོག་འགྲོ་མཁན་མེ ད། ལྡི་ལི ་སོ གས་ལ་བསྐྱོད་དགོ ས་བྱུང་སྐ བས་རྐང་

ཐང་ཐོག་རྡ་ཤོ ད་སྣུམ་འཁོ ར་འབབ་ཚུ གས་སུ་འགྲོ་དགོ ས་ཀྱི ་ཡོ ད།

༣༽

སྐབས་དེའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས།

བོད་མི ་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་སླ བ
ེ ས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུ ང་གིས་སྐྱབས་

བཅོ ལ་དུ་ སྣེ་ལེ ན་གནང་བ་ལས་ཐད་ཀར་རོ གས་རམ་གནང་བ་བྱུང་མི ་འདུག་

ཀྱང་། ཟློས་གར་ལམ་དུ་ཡོ ད་པའི ་ཤི ང་ནགས་ཀྱི ་ས་ཆ་དེ་དག་རྒྱ་གར་དབུས་

ངལ་སེ ལ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ས་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་མཚན་ཐོ ག ་བོ ད ་མི ་སྐྱབས་
བཅོ ལ་དུ་ འབྱོར་མཁན་རྣམས་ཀྱི ་ སྡ ད
ོ ་གནས་སུ ་གནང་འདུག སྐ བས་དེ་དུས་

ཡོ ད་པའི་དོ་བདག་མེག་གྷ ན་ཚོ ང་ཁང་ཨང་ལྔ ་པའི ་མོ ་ཡན་སྤུ ་རངས་རྡོ་རྗེ ་ནས་

ཨ་རིའི་རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ས་སྣུམ་དང་གྲོ་ཆག་སོ གས་ཀྱི ་རོ གས་རམ་ ༡༩༦༤ ལོ ་

ནས་བཟུ ང་གནང་བ་བརྗོ ད ་ཀྱི ་ འདུག དེ་ བཞི ན་བོད ་མི ་ཚོ འི ་ སྡ ད
ོ ་གནས་ཤི ང་
ཁང་དང་། སྙུ ག་ཁང་། གུ ར་ལ་སོ གས་དོ་བདག་སོ ་སོ ས་ཐབས་ཤེ ས་བྱས་པ་

ལས་རོ གས་ཚོ གས་ནས་རོ གས་རམ་གནང་རིགས་མི་འདུག
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༤༽

ས་གནས་འགོ་འཛིན་བྱུང་རིམ་གྱི་མཚན་དང་ལས་ཡུན་གཤམ་
གསལ།
ཨང་།   མཚན།         

༡།   བླ ་ོ བཟང་རྒྱལ་མཚན།  

༡༩༦༧ ནས་ ༡༩༦༨ བར།

༣།  མཁྱེན་རབ་བསྟན་སྐྱོ ང་།

༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༧༢ བར།

༢།  རྡོ་རྗེ་ཚེ ་བརྟན།

༡༩༦༨ ནས་ ༡༩༦༩ བར།

༤།  ཟླ་བ་དར་རྒྱས།

༡༩༧༢ ནས་ ༡༩༧༣ བར།

༦།  སྐ ལ་བཟང་དགྲ་འདུལ།

༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༧༨ བར།

༥།  སྐ ལ་བཟང་དབང་ཕྱུག
༧།  དངོས་གྲུ བ་ཚེ ་རི ང་།

༨།  སྐ ལ་བཟང་དགྲ་འདུལ།

༡༩༧༣ ནས་ ༡༩༧༧ བར།
༡༩༧༩ ནས་ ༡༩༨༠ བར།

༡༩༨༠ ནས་ ༡༩༨༢ བར།

༩།  བསྟན་པ་བཟོད་པ།

༡༩༨༢ ནས་ ༡༩༨༣ བར།

༡༡། བླ ་ོ བཟང་མཁས་གྲུ བ།

༡༩༨༧ ནས་ ༡༩༩༡ བར།

༡༠། བླ ་ོ གྲོས་རྒྱལ་མཚན།
༡༢། བཀྲིས་དོན་འགྲུ བ།
༡༣། ཚེ ་དབང་བཀྲིས།
༡༤། ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་།

༡༥། བསོ ད་ནམས་ཆོ ས་འཕེལ།
༡༦། ཚེ ་རི ང་ཕུན་ཚོ གས།

༥༽

   ལོ ་ཁམས།

༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༦ བར།

༡༩༩༡ ནས་ ༡༩༩༢ བར།

༡༩༩༢ ནས་ ༡༩༩༢ བར།

༡༩༩༢ ནས་ ༢༠༠༡ བར།

༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༧ བར།
༢༠༠༧ ནས་ལས་ཐོག་པ།

དེ་སྔོན་དང་ད་ལྟའི་ས་གནས་ཀྱི་ལས་འཆར།
༡།

༡༩༩༢ ལོ ར་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་མི ་མང་ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གནང་བར་བརྟེན་དེ་ སྔ ན
ོ ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ལས་ཁུ ངས་ཡོ ད་ཀྱང་
ལས་གཞི ་དམི གས་བསལ་མེ ད་པ་དང་། ༡༩༩༢ ལོ ར་ཐོག་མར་འགོ ་
ཚུགས་སྐ བས་ལས་ཁང་ནས་ལས་གཞི་༼བོད་མི་སྤྱི ་ཚོ གས་བདེ་དོན་མ་

དངུལ ་༽ ཞེ ས ་པའི་ འགོ ་ འཛུ གས་ཞུ ས ་པ་བཞི ན་ས་གནས་སུ ་འབྱོར་
ལྡ ན ་མི་ཚང་ཁག་ལ་ཞལ་འདེབ ས་འབོད ་སྐུལ ་གྱི ས ་མ་དངུ ལ ་བསྡ མ
ོ ས་

སྒ ར
ོ ་ ༩༦༢༤༠།༠༠ བྱུང་བ་ལོ ་ཤས་རི ང་ས་གནས་དང་ཕྱི ་རོ ལ་གྱི ་བོད་
མི ་ཉམ་ཐག་དང་དཀའ་ངལ་ཆེ ན་པོ་ ཡོ ད་མཁན་དག་གི ་དཀའ་ངལ་
༢།

སེ ལ་སླ ད་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་འདུག

༡༩༩༣ ལོ ར་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་དང་

འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོ ང་སླ ད་ལས་གཞི ་སྣེ་མང་གཉེར་མུ ས་ཁོ ངས་ནས་

རྒྱ་གར་ཡུ ལ་མི འི ་ སླ བ
ོ ་གྲྭ་གསར་རྒྱག་བྱེད་ཆེ ད་འདི ་ ཁུ ལ་གྱི ་བོད ་མི ་

དང་ཕྱི ་རྒྱལ་བ་བཅས་ལ་རོ གས་དངུལ་ཞལ་འདེབས་འབོད་སྐུལ་གྱི ས་

མ་དངུལ་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་སྒ ར
ོ ་ ༡༩༧༦༣༡།༠༠ བྱུང་བ་ལྟ ར་མེག་གྷ ན་
སྦ ག་སུ་ལམ་འོག་དུ་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་གར་ཧེ་རུ་གྲོང་གསེ བ་དུ་དེ་སྔ ན
ོ ་ཤིང་
ཁང་གི ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེ་ས་ཕག་གི ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་བྱས་པས་

ཕྲུ ་གུ ་ཚོ ར་ཆར་དུས ་དང་དགུ ན་དུས ་སུ ་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཡོ ད་པ་
༣།

རྣམས་སེ ལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

༡༩༩༣ ལོ ་ནས་འགོ ་ ཚུ གས་པའི ་ ལས་གཞི ་ ༼ལས་ཁང་གི ་རོ ག ས་

དངུལ་མ་དངུལ༽ ཞེ ས་པ་ནི་བཞུ གས་སྒ ར་ཁུལ་དུ་དཀའ་ངལ་དངོས་

ཡོ ད་ཀྱི ་ཁྱི མ་ཚང་ནང་མི ་མང་བ་དང་ཕྲུ ་གུ ་གསོ ་སྐྱོ ང ་མི ་ཐུ བ་པའི ་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རྣམས་ལ་འདི་ལས་ནས་ལས་གཞི ་འདིའི་འོག་ཕྱི ་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་འབྲེལ་ལམ་གྱི ས་སྦྱི ན་བདག་ཐབས་འཚོ ལ་བྱས་ཏེ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ད་བར་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་སྒ ར
ོ ་ ༦༣༤༣༦༣༡།༠༠ ལྷ ག ་ཙམ་བྱུ ང་བ་མ་

༤།

དངུལ་དེ་ནས་བགོ ་འགྲེམས་བྱས་ཡོ ད།

བཞུ གས་སྒ ར ་རྡ་རམ་ས་ལ་འདི ་ ས་གནས་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བར་

ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་བཞུ ག ས་སྒ ར ་ཡི ན་པར་བརྟེན་ཕྱོ ག ས་མཐའ་ཁག་
ནས་ཆོ ས་ཞུ ་ བ་མང་པོ་ ཡོ ང་མུ ས་དང་།
གནས་ཆ་ཚང་འདི ར ་ཡོ ད་པ།

བཙན་བྱོལ་གཞུ ང ་གི ་བསྟི ་

དེ་ བཞི ན་གྱི ་ བོད ་ནས་བོད ་མི ་སྐྱབས་

བཅོ ལ་བ་དང་མཇལ་ཁར་ཡོ ང་མཁན་མང་བ། རྒྱ་གར་བ་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་
སྤྲོ ་ འཆམ་པ་རྒྱུ ན་ཆད་མེ ད་པར་ཡོ ང་མཁན་ཡོ ད་པ་བཅས་ཀྱི ས ་རང་

བཞི ན་མི ་ཚོ གས་མང་པོ་ ཆགས་ཏེ་ ས་གནས་ཀྱི ་ཁོ ར ་ཡུ ག་གཙང་སྦྲ་

ཉམས་ཞན་དུ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་ལ་
ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐ བས་ཁོ ར་ཡུག་སྐ ར
ོ ་བཀའ་སླ བ
ོ ་གནང་གི་ཡོ ད་

པ་དང་ཕྱི ་ རྒྱལ་གསར་འགོ ད་པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་རྡ་སའི ་ཁོ ར་ཡུག་ལ་

སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པ་སོ གས་ཀྱི ་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་དབུས་མཛད་གཙོ ་

རྣམ་པའི ་ དགོ ང ས་པ་བཞི ན་ྋརྒྱལ་བའི ་ བཞུ གས་སྒ ར ་ཁོ ར ་ཡུ ག་གི ་
གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེ ད་འདི་ལས་ནས་དམིགས་བསལ་འགན་ཁུར་
ནས་ཁོ ར་ཡུག་གི ་ལས་གཞི ་ཞི ག་ ༡༩༩༤ ལོ ར་འགོ ་འཛུགས་བྱས་ཡོ ད།

ལས་གཞི ་འདི ས ་ད་བར་མ་དངུ ལ་མཁོ ་ སྒྲུ བ་དང་བེད ་སྤྱོ ད ་བཏང་བ་

ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་སྒ ར
ོ ་ ༩༨༨༢༠༩༥།༠༠ ཟིན་འདུག རོ གས་རམ་གནང་

མཁན་ནི་ཕྱི ་རྒྱལ་གྱི ་ (SOIR IM) རོ གས་ཚོ གས་ཡི ན། འདི ་ཁུལ་ཡོ ད་

པའི ་ དགོ ན ་སྡ ་ེ དང་སྡ ་ེ ཁག་ནས་ཀྱང་ལོ ་ལྟ ར ་ཁོ ར ་ཡུ ག་གི ་ལས་གཞི འི ་

ཆེ ད་སྡ ེ་ ཁག་ཆེ ་ཆུ ང་ལ་གཞི གས་པའི ་ རྒྱས་བཅད་ཀྱི ་ཞལ་འདེ བ ས་

གནང་མུ ས་ཡིན། ཐོ ག་མར་ ༡༩༩༤ ལོ ར་ལས་གཞི ་འགོ ་ཚུ གས་

སྐ བས་ཧོ་ལེ ན་ནས་ཡི ན་པ་ཕྱི ་རྒྱལ་བ་ཞིག་ནས་སྣེ་འཁྲིད་ཐོག་ཧོ་ལེ ན་དྲི་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།

དོན ་གཅོ ད ་ནས་སྒ ར
ོ ་

༥།

༣༢༣༩༡༣།༠༠

འཛུགས་རྒྱུའི ་ཆེ ད་ཞལ་འདེབས་གནང་ཡོ ད།
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ཁོ ར ་ཡུ ག་ལས་གཞི ་འགོ ་

༡༩༩༤ ལོ ར་ཁོ ར་ཡུག་ལས་གཞི་འགོ ་ཚུགས་པ་དུས་དེར་འགྱི ག་ཤོ ག་

དང་ཤོ ག་བུ་ལ་སོ གས་མང་དུ་ཕྱི ན་པར་བརྟེན། འགྱི ག་ཤོ ག་དང་ཤོ ག་
བུ ་ལ་སོ ག ས་པ་དེ་ དག་བསྐྱར་བཟོ་ དགོ ས ་གལ་མཐོ ང ་སྟེ་ འགྱི ག་ཤོ ག་

བེད་སྤྱོ ད་བྱེད་མཚམས་བཞག་ཏུ ་བཅུག་པ་དང་། ཚགས་པར་སོ གས་

ཤོ ག་སྙི ག ས་བསྡུ་ རུ བ ་ཀྱི ས ་དེ་ ལག་པས་རྡུང་ནས་ཤོ ག་བུ ་ཆུ ང ་ཆུ ང ་དེ་

འདྲ་བཟོས་ནས་བེད་སྤྱོ ད་གཏོང་འགོ ་བཙུགས། དེ་ནས་ ༡༩༩༦ ལོ ར་

སུ་ཌེ ན་རོ གས་ཚོ གས་༼SOIR IM༽ལ་ཤོ ག་བཟོའི་འཕྲུ ལ་ཆས་ཉོ་རྒྱུའི ་
འཆར་གཞི ་ཕུལ་བ་བཞི ན་རོ གས་དངུལ་བསྡ མ
ོ ས་སྒ ར
ོ ་ ༦༧༦༠༥༣།༠༠

གནང་བ་དེས ་དེང ་གི ་ཤོ ག་བུ ་བསྐྱར་བཟོའི ་ འཕྲུ ལ་ཆས་ཆ་ཚང་དེ་ ཉོ་

ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་དང་། འཕྲུ ལ་ཆས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤོ ག་བུ་ཁྲོམ་རའི་

སྤུ ས་ཚད་དང་མཐུ ན་པ་བསྐྱར་བཟོ་བྱས་ཏེ་ད་བར་ལོ ་བཅུ་བཞི་སོ ང་བ་
དེའི ་ རི ང་ཐོ ག ་མར་ཤོ ག་བུ ་བཟོ་ བ་དང་། དེ་ ནས་དེབ ་རི གས་སོ ག ས་

བཟོ་ བའི ་ བར་ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན ་ནས་དེང ་གི ་ཆར་འདི ་ ཁུ ལ་དང་ཕྱི ་ རྒྱལ་

ཡུལ་གྲུ ་ཁག་ལ་ཕྱི ར་ཚོ ང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ལས་གཞི་དེས་བོད་ནས་

༦།

གསར་འབྱོར་བོད་མི ་ ༡༤ ལ་ལས་ཀ་སྤྲོད་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།
དྭ ང་ཟུར་རྒས་གསོ ་ཁང་ལས་གཞི།

རྡ་ས་ཁུ ལ་དུ་ དྭ ང ་ཟུ ར་ཕོན ་ཆེ ་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་

ཞན་པོ་ ཡོ ད།

དྭ ང ་སླ བ
ོ ་ནས་རྩ་དགོ ང ས་ཞུ ་ སྐ བ ས་དེང ་དུས ་ལྟ ར ་གྱི ་

དངུལ་མང་པོ་ཐོ བ་མེ ད་ཅི ང་། སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་སླ བ
ེ ས་དུས་ལུས་སྟོབས་

ཉམས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མི ་ཐུ བ་པ་དང་ཡོ ང་འབབ་ཀྱང་དམི གས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བསལ་མེ ད་དུས ་ཁང་གླ ་ སོ གས་སྤྲོ ད ་རྒྱུ ་མེ ད་པའི ་ དཀའ་ངལ་ཤུ གས་

ཆེ ན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་སེ ལ་ཆེ ད། འདི་ག་ལས་ཁང་ནས་སྐུ་སྒ ར
ེ ་ཡིག་ཚང་

ལ་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ས ་པ་བཞིན་རྒས་གསོ ་ཁང་འཛུ གས་སྐྲུན་བྱ་ཡུལ་གྱི ་ས་

ཆ་གསོ ལ ་རས་གནང་བ་དང་། ཇར་མན་གྱི ་ ཨ་མ་ལེྭ ་དཀར་ལགས་

ཀྱི ས་ཐོ ག་མར་རོ གས་དངུལ་བསྡ མ
ོ ས་སྒ ར
ོ ་ ༤༩༠༩༦༢   གནང་བ་
དེས ་ས་བཤང་རྒྱག་རྒྱུ ་དང་རྩི ག་རྨང་གཏི ང ་རྒྱུ །

དེ་ ནས་མུ ་མཐུ ད་

རོ གས་རམ་གྱི ས་ཁང་པ་ཐོ ག ་བརྩེགས་གསུ མ་ཙམ་རྒྱག་རྒྱུ འི ་ ལས་

འཆར་ཡོ ད་ཀྱང་།

དབུ ས་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་ནས་བཀའ་ཕེབ ས་

གསལ་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ནས་རྒན་གསོ ་ཁང་ཚུགས་ཀྱང་རྒྱུན་གྲོན་
ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུར་བརྟེན་དབུས་ནང་སྲི ད་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོ ངས་རྒས་

གསོ ་ཁང་སྤྱི ་མཚུངས་ལྟ ར་ནང་སྲི ད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་བཞེ ས་རྒྱུ་

གསུངས་པ་བཞི ན ༡༩༩༧ ལོ ར་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་

༧།

གཞི ་ཆ་ཚང་རྩིས་སྤྲོ ད་ཞུ ས་ཡོ ད།

ཕུང་བསྲེགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི།

རྡ་སྟེང ་ཕོ ་ གྷ ན་ལམ་བར་ཡོ ད་པའི ་ད་ལྟ འི ་ཕུ ང་བསྲེ ག ས་ཁང་འདི ་

༡༩༩༨ ལོ ར་མེ ག་གྷ ན་ཁུལ་དུ་ཡོ ད་པའི་བརྒྱ་དཔོན་རྣམས་ནས་འགན་

རྐང་ལེ ན་གྱི ས ་བཞུ ག ས་སྒ ར ་མི ་མང་དང་ཕྱི ་ རྒྱལ་བོད ་རི གས་སྤུ ན ་ཟླ་

རྣམས་ནས་དཔལ་འབྱོར་རོ ག ས་རམ་བྱས་པ་ལྟ ར ་ཕུ ང ་བསྲེག ས་ཁང་
གསར་རྒྱག་བྱས་པ་ཞི ག་ཡི ན།

༨།

ཕུ ང ་བསྲེག ས་ཁང་ལ་བསྡ མ
ོ ས་སྒ ར
ོ ་

༧༥༠༠༠༠།༠༠༼འབུམ་བདུན་དང་ཕྱེ ད་ཀ་༽ ཙམ་སོ ང་ཡོ ད།
ཀྲག་འཁོ ར་གསར་ཉོའི་ལས་གཞི།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གོ ང ་ཞུ ས་བཞི ན་ཁོ ར ་ཡུ ག་ལས་གཞི ་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་རུ ་ ཕྱི ན་ནས་དེ་ སྔ ོན ་

ཀྲག་འཁོ ར ་གཅི ག་གི ས་གད་སྙི ག ས་སྐ མ ་རླ ོ ན ་གཉི ས ་ཀ་ལེ ན་གྱི ་ཡོ ད་
ཀྱང་མི ་འབོར ་མང་དུ་ ཕྱི ན་སྟབས་གད་སྙི ག ས་སྐ མ ་རླ ོན ་དབོར ་འདྲེན་

ཆེ ད་ཀྲག་འཁོ ར ་གསར་བ་ཞི ག་དགོ ས ་གལ་མཐོ ང ་བ་ལྟ ར ་༼Richard

Gere, USA༽རོ གས་ཚོ གས་ལ་རོ གས་དངུལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ ས་དོན་

སྒ ར
ོ ་ ༡༢༨༧༡༡༡།༠༠ རོ གས་རམ་གནང་བ་བཞིན་ ༢༠༠༣ དང་།
༢༠༠༤

ལོ ར་ཀྲག་འཁོ ར ་གསར་པ་གཉི ས ་ཉོས ་ཏེ་ ས་གནས་ཀྱི ་ གད་

སྙི ག ས་སྐ མ ་རླ ོན ་དུས ་ཐོ ག ་འོ ར ་འདྲེན་གྱི ས ་ཁོ ར ་ཡུ ག་གི ་གཙང་སྦྲ་ལ་

༩།

ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

དེ་སྔ ན
ོ ་ལས་ཁང་ནས་རོ གས་དངུལ་ཐབས་འཚོ ལ་གྱི ས་རྒྱ་གར་གྱི ་སླ བ
ོ ་

གྲྭ་གསར་རྒྱག་བྱས་པ་དེ་དག་ལོ ་བཅུ་བཞི ་ལྷ ག་ཙམ་སོ ང་ཞི ང་དེང་སང་

སླ ོབ ་ཕྲུ ག་མང་དུ ་ ཕྱི ན་ནས་དེ་ སྔ ོན ་གྱི ་སླ ོབ ་ཁང་ཆུ ང་དྲགས་པ་དང་།
སླ བ
ོ ་གྲྭའི་ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི ་ལྷ ་ཁང་ཡང་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ལ་འདི ་ནས་

རོ གས་རམ་ཡོ ང་བ་ས་གནས་མི ་མང་ནས་རེ ་སྐུ ལ ་བྱས་དོན ་སྐུ ་ སྒ ེར ་

ཡི ག་ཚང་ལ་ྋསྙ ན་སེ ང་ཞུ ས་པར་མ་ཎི འི་ཐེབས་རྩ་ནས་འདི ་ལོ ་རོ གས་

དངུལ་སྒ ར
ོ ་ ༥༡༨༡༩༠།༠༠ གསོ ལ་རས་གནང་བ་ལྟ ར་ལས་གཞི་འདི་
ཕྱི ་ཟླ་ ༡༠ ཙམ་ལ་མཇུག་བསྒྲིལ་གྱི ་ཡོ ད།

༦༽

ཡུལ་མི་དང་འཁྲུག་རྩོད་བྱུང་བའི་སྐོར།
༡།

འཁྲུག་རྩོད་དང་པོ།

བོད་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོ ང་སྟེ་ཐོག་མར་ ༡༩༦༠ ལོ ་ཙམ་ལ་བཞུ གས་

སྒ ར་རྡ་རམ་ས་ལར་འབྱོར་པ་ནས་བཟུང་ ༡༩༩༤ ལོ ་བར་བོད་མི་དང་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཡུལ་མི་སྒ ར
ེ ་རེ ་ཟུང་བར་འཁྲུག་རྩོད་ཆུ ང་ཙག་རི གས་བྱུང་ཡོ ད་པ་ལས་

བོད་མི་དང་ཡུལ་མིའི་སྤྱི ་ཚོ གས་བར་འཁྲུག་རྩོད་ཆེ ན་པོ་བྱུང་མྱོང་མེ ད།
ཡི ན་ནའང་ ༡༩༩༤ ཕྱི ་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་རྡ་ཤོ ད་བོད་ཁྱི མ་སླ བ
ོ ་

གྲྭའི ་ཉེ་འགྲམ་དུ་བོད་ཕྲུ ག་ཡེ ་ཤེ ས་ཆོ ས་འཕེལ་དང་རྒྱ་གར་ཡུ ལ་མི འི ་
ཕྲུ ་གུ ་ཨུ་སྤ ན
ེ ་རྡ་ར་གཉིས་འཁྲུགས་འཛི ངས་ཤོ ར་བ་དང་། དེ་རྗེ ས་རྒྱ་

གར་ཡུ ལ་མི འི ་ བུ ་ཨུ ་སྤ ན
ེ ་རྡ་ར་གླ ོ་ བུ ར་འདས་གྲོངས་སོ ང ་ཚེ ས་ ༢༣

ཉིན་རྡ་ཤོ ད་བོད་ཁྱི མ་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ཉེ་འཁྲི ས་དུར་སར་ཚེ ་འདས་དེ་ཉིད་ཀྱི ་

ཕུང་བོ་མེ ར་སྲེག་གཏོང་སྐ བས། རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ ༥༠༠ ལྷ ག་ཙམ་འདུ་
འཛོ མས་པ་དེ་ དག་གི ས་ཁོ ་ པ་འདས་རྐྱེ ན ་ཡེ ་ཤེས་ཆོ ས་འཕེལ ་ལ་ཉེས ་

འགེ ལ ་གྱི ས་བོད ་མི འི ་ ཐོ ག ་ངོ ་ རྒོལ་སྐ ད ་འབོད ་བྱས་པ་དང་ྋསྤྱི ་ནོར ་
གོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ལའང་མཚན་སྨ ད ་ཞུ ས ་ཏེ་ བོད ་

མི ་རྣམས་རྡ་ས་ནས་ཕྱི ར་འཕུད་བྱེད་དགོ ས་ཟེར་བ་སོ གས་ཀྱི ་འབོད་སྒྲ་

ཚི ག་རྩུ བ་མང་དག་ཅི ག་བེད ་སྤྱོ ད ་ཀྱི ས ་རྡ་ཤོ ད་བོད ་ཁྱི མ ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ནས་

འགོ ་ ཚུ གས་ཏེ་ སྐ ད ་འབོད ་བྱེད་བཞི ན་སྨ ན ་རྩི ས་ཁང་དང་གངས་སྐྱི ད ་

ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་

མེ ག་གྷ ན ་ཁུ ལ་དུ་ ཡོ ད་པའི ་ རང་རི གས་ཀྱི ་ཚོ ང་ཁང་དང་སྡ ད
ོ ་གནས་
ཁག་གཏོར་བཤིགས་དང་འཕྲོག་བཅོ མ་བྱས་ཏེ་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ཧིན་སྒ ར
ོ ་

༢༣༧༩༣༧༠།༠༠ ལྷ ག་ཙམ་གྱི ་གྱོང་གུ ན་བཟོས་པ་སྐབས་དེར་ས་གནས་
རྫོ ང་དཔོན་ལ་བོད་གཞུ ང་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ཁྱི མ་ཚང་སོ ་སོ ་བཅས་

པར་གྱོང་གུ ན་བྱུང་བའི་ཐོ ་གཞུ ང་ཕུལ་བ་བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་
ནས་གྱོང་གུ ན་གུ ན་གསབ་ཏུ ་ཧིན་སྒ ར
ོ ་ ༡༥༠༠༠༠༠།༠༠ ༼འབུམ་བཅོ ་

ལྔ ་༽ གནང་ཡོ ད། ཁག་གཅི ག་གི ས་བོད་མི འི ་ཁང་དངོས་གཏོར་བཤི ག་
དང་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་ལའང་མཚན་སྨ ད ་ཤུ གས་ཆེ ་ཞུ ས་རྐྱེ ན ་བཅས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཀྱི ས་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་བཞུ གས་སྒ ར ་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞན་དུ ་
གནས་སྤ ས
ོ ་གནང་རྒྱུའི ་དགོ ངས་བཞེ ས་མ་གནང་ཐབས་མེ ད་གྱུར་པའི་

གནས་ཚུ ལ་གསར་འགྱུ ར་ཁག་ནང་ཁྱབ་སྤ ལ
ེ ་བྱུ ང་མ་ཐག་ས་གནས་

དཔོན ་རི གས་ཆེ ་ཁག་དང་ཡུ ལ་མི ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་བླ ་ོ འཚབ་ཆེ ན་པོ་

བྱུང་ནས་སྐ བས་དེར་ཚང་མ་ཐུ ན་མོ ང་ནས་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ནམ་ཞི ག་
པོ་ ཏ་ལར་ཆི བས་བསྒྱུ ར་མ་གནང་བར་དུ་ ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་བཞུ གས་

སྒ ར་འདི ་ནས་གནས་སྤ ས
ོ ་མ་གནང་རོ གས་ཞེ ས་གསོ ལ་བ་རྩེ་གཅི ག་ཏུ ་

བཏབ་པའི ་ འབྲས་བུ ར་མཐའ་དོན ་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་ནས་ཞལ་བཞེ ས ་

སྐ ལ་བཟང་ཐོ བ་སྟེ་ ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ནས་གསུ ང་དོན ་ད་ལན་གྱི ་ གནས་
ཚུ ལ་འདི ་ནི ་རྐྱེ ན་ངན་གྲོགས་ཤར་བྱུང་ནས་བོད་མི་དང་ཡུལ་མི་རྣམས་

ཕན་ཚུ ན་དངོ ས་འབྲེལ་ངོ ་ཤེ ས་ཐུ བ་སྟེ་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད་

ཅེ ས ་ཐུ གས་མཉེས ་པོ་ གནང་ཡོ ད། སྐ བ ས་དེར ་བོད ་གཞུ ང ་ནས་ནང་

སྲི ད་ལས་ཁུངས་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་བཅས་
ལས་གྲུ བ་པའི ་ཛ་དྲག་ཚོ གས་ཆུང་ཡང་བསྐ ་ོ བཞག་གནང་བ་བཞིན་བོད་

མི ་དང་ཡུ ལ་མི འི ་བར་གནས་ཚུ ལ་འགྲི ག་འཇགས་དང་ཞི ་འཇམ་
ཐབས་ཤེ ས ་གནང་བ་བཞིན་གྲུ བ་འབྲས་ཀྱང་ཚད་མཐོ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

སྐ བ ས་དེར ་ཡུ ལ་མི འི ་ ཕྲུ ་གུ ་ཚེ ་འདས་ཨུ ་སྤ ན
ེ ་རྡ་ར་ནང་མི ་རྣམས་ལ་
བོད ་གཞུ ང་དང་རྡ་སའི ་ བོད ་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུ ས་ནས་སྒ ར
ོ ་འབུ མ་

གཉི ས ་སེ མ ས་གསོ ་ སླ ད ་ཚོ གས་ཆུ ང ་ནས་གནང་ཡོ ད།

མཐའ་མ་རྒྱ་

གར་ཁྲི མ ས་ཁང་གི ་བཅད་ཁྲའི ་ ནང་ཡེ ་ཤེ ས་ཆོ ས་འཕེལ ་ལ་ནག་ཉེས ་
༢།

མེ ད་པ་ཐག་བཅད་དེ་ཁ་མཆུ་ཐོབ་ཡོ ད།
འཁྲུག་རྩོད་ཐེངས་གཉིས་པ།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༢༠༠༧ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་དགོ ང་དྲོའི་ཚོུ ད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་
India House ནང་བོད་རིགས་གཞོ ན་སྐྱེ ས་ ༦ ནས་ཆང་འཐུ ང་སྟེ་

ཕྱི ར་ཐོ ན་རྗེ ས་གཞུ ང་ལམ་དུ་   Auto Driver Suresh Kumar
འཁྲུག་འཛི ངས་བྱུང་བར་ཨོ ་ཀྲོ་དང་ཀྲེག་སི ་གཏོང་མི ་རྣམས་ཀྱི ས་རྒྱབ་
ལངས་བྱས་ཏེ་འཁྲུག་འཛི ངས་ཆེ ར་འགྲོ་སྐ བས་བུད་མེ ད་གཉིས་ལ་ཡང་

ཉེས་བརྡུང་བཏང་བ་དེས་རྐྱེ ན་པས་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེ ར་སོ ང་བ་དེ་

ནི ་བོད་མི ་དང་ཡུལ་མི འི ་བར་གྱི ་འཁྲུག་འཛི ངས་གཉིས་པ་ཡི ན། དེའི་

སང་ཉིན་ཕྱི ་ཚེ ས་ ༣ ཉིན་བོད་རིགས་གཞོ ན་སྐྱེ ས་ཕན་ཚུན་ཨེ ས་ཨེ མ་
ཨེ ས་བཏང་སྟེ་ཉིན་རྒྱབ་ཚོུ ད་ ༣ ཙམ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མི་མང་

བརྒྱ་ཕྲག་འདུ ་ འཛོ མས་ཀྱི ས་བོ ད ་མི ་གཞོ ན ་སྐྱེ ས ་མང་པོ ས ་རྡོག་རྩ་

གཅིག་སྒྲིལ་གྱི ་ཐོ ག་རྒྱ་གར་ཡུལ་མིས་མུ ་མཐུ ད་ནས་བོད་མིར་ལག་པ་

བཀྱག་ན་མགོ ་སྒུར་རྒྱུ་མིན་པའི་ཚིག་ཐོ ་ལ་མོ ས་མཐུ ན་བྱས། ཕྱི ་ཚེ ས་

༤ ཉིན་བོད་མིའི་ཚོ ང་ཁང་ཁག་སྒ ་ོ བརྒྱབ་པ་དང་། ཀྲེག་སི་གླ ་གླ ས་ཀྱི ས་

འགྲོ་རྒྱུ ་མེ ད་པ་བྱས་པ་སོ གས་ཀྱི ་གནས་ཚུ ལ་ཤེ ས་རྟོགས་བྱུ ང་རྗེ ས ་
སྦ གས་སུ་མགྲོན་ཁང་དུ་ཚོུ ད་ ༣ ཐོག་ S.P., D.C., S.D.M., S.H.O.

རྒྱ་གར་ཚོ ང་ཁང་སྐྱི ད་སྡུ ག ་སོ གས་དང་བོད ་མི ་བཅས་འདུ ་ འཛོ མས་

སར་འབྲེལ་ཡོ ད་ཁག་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སླ བ
ོ ་གནང་ཡོ ད། དེ་ཉི ན་
ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ ་དང་། བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ ། བདེ་དོན་བཅས་ངོ ་ཕེབས་
ཀྱི ས་རང་རི གས་རྣམས་ལ་ལམ་སན
ྟོ ་སླ བ
ོ ་གསོ ་གནང་།

ཕྱི ་ ཟླ་ ༥།༥ ཉི ན ་བོད ་གཞུ ང ་བཀའ་ཤག་ནས་དོན ་རྐྱེ ན ་གྱི ་

དཀའ་རྙ ོག་སེ ལ་སླ ད་ནང་སྲི ད་དྲུང་ཆེ ་དང་། བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ ། ས་

གནས་བདེ ་ དོ ན ་བཅས་གསུ མ་ལས་གྲུ བ་པའི ་ ཚོ གས་ཆུ ང་ཞི ག་བསྐ ོ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གཞག་གནང་བ་དང་། ཕྱི ་དྲོའི ་ཚོུ ད་ ༥ ཐོ ག་གཙུག་ལག་ཁང་གི ས་

ཆོ ས་རར་མི་མང་སང
ྟོ ་ཁྲག་ཁ་ཤས་བསྡུ་སྐ ང
ོ ་ཐོག་བཀའ་ཁྲི་མཆོ ག་ནས་
ལམ་སྟོན་བཀའ་སླ བ
ོ ་གནང་། ཕྱི ་ཚེ ས་ ༧ ཚོུ ད་ ༣ ཐོག་ཡོ ངས་གླི ང་

སྔ ན
ོ ་སླ བ
ོ ་ཏུ ་ཚོ གས་ཆུང་ནས་མི ་མང་གི ་ཞུ ་གཏུ གས་བྱ་རྒྱུ་ཇི ་ཡོ ད་གསན་

མཐར་གསལ་བཤད་གནང་འོས་ཁག་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ཆུ་ཚོ ད་ ༥

པའི ་ཐོག་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་དང་ཚོ གས་གཞོ ན་རྣམ་གཉིས་ནས་བདེ་

དོན་ཁོ ར་ཡུག་ཚོ གས་ཁང་ད་ུ གཞུ ང་འབྲེལ་དང་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་པའི ་
ཚོ གས་སྡ ་ེ ཁག་གི ་འགན་འཁུ ར་བ་ངོ ་ ཐུ ག་གི ས་བསམ་ཚུ ལ་བསྡུ ་ ལེ ན་

གནང་ཡོ ད། ཕྱི ་ཚེ ས་ ༩ ཉིན་ཚོ གས་ཆུང་དང་། བཀའ་ཁྲི་ལས་ཚབ་

ཤེས་རི ག་བཀའ་བླ ན
ོ ་མཆོ ག་འབྲེལ་ཡོ ད་རྒྱ་གར་ ITFA, Sanyog

Manch, Taxi & Auto Union, Hotel & Beparmandal བཅས་

བཀའ་བསྡུར་གནང་བའི་ཐོ ག་རང་ཕྱོགས་ནས་གསལ་བཤད་གང་ཡོ ད་

གནང་། ཕྱི ་ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོ ངས་གྲྭ་ཚང་

ཁག་དང་། ཟུ ར་སྐྱོ ང ་སྡ ་ེ ཚན་ཁག་བཅས་ཀྱི ་ འགན་བཞེ ས ་རྣམས་ལ་
བཀའ་ཁྲི ་ ལས་ཚབ་ཤེ ས ་རི ག་བཀའ་བླ ན
ོ ་མཆོ ག་ནས་ལམ་སྟོན ་བཀའ་
སླ བ
ོ ་གནང་ཡོ ད། ཕྱི ་ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་སྔ ་དྲོའི་ཚོུ ད་ ༩ ཐོག་ས་གནས་

བུད་མེ ད་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་དང་། ཉེས་རྡུང་ཕོག་པའི ་བུད
ེ ་བཅས་

ལ་སྤྱི ་འཐུ ས་རྒྱུ ན་ལས་དང་བཀའ་ཁྲི འི ་ལས་ཚབ་བཅས་ནས་ནང་

འགྲིག་བྱེད་ཐབས་དགོ ས་པའི་ལམ་སན
ྟོ ་བཀའ་སླ བ
ོ ་གནང་།

དེ་རྗེ ས་ཚོུ ད་ ༡༠ ཐོ ག་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོ ངས་གྲྭ་

ཚང་ཁག་དང་། ཟུརསྐྱོ ང་སྡ ་ེ ཚན་ཁག ས་གནས་ཚོ གས་པ་ཁག་བཅས་

ཀྱི ་འགན་འཁུ ར་བ་རྣམས་ལ་ཕན་ཚུ ན་ནང་འགྲིག་བྱེད་འཆར་སྐ ོར ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ལམ་སྟོན་བཀའ་སླ བ
ོ ་གནང་ཡོ ད། དགོ ང་དྲོའི་ཚོུ ད་ ༤ ཙམ་ལ་སྦ གས་

སུ་མགྲོན་ཁང་དུ་ DC. S.P. Taxi & Auto Union བུད་མེ ད་ཚོ གས་
པའི ་ རྒྱུ ན་ལས་བཅས་ནས་བོད ་མི ་དང་ཡུ ལ་མི ་བཅས་འཛོ མས་སར་

ཕན་ཚུ ན་ནང་འགྲིག་བྱ་རྒྱུ འི ་ ཡི ག་ཆ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་དང་

འབྲེལ་ཡོ ད་རྒྱ་བོད་དཔོན་རི གས་རྣམས་ནས་ཀྱང་ལམ་སྟོན་བཀའ་སླ བ
ོ ་
ཀྱང་གནང་ཡོ ད། ཕྱི ་ཟླ་ ༥།༡༧ ཉིན་ཕོ་གྷ ན་སྐ ར
ོ ་སྲུང་ལས་ཁང་དུ་སྤྱི ་

འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོ ན་གྱི ས་དབུས་སྤྱི ་འཐུ ས་ཁག་གཅི ག་དང་། ས་གནས་

བུད་མེ ད་ཚོ གས་གཙོ ་སྐ ལ ་བཟང་གཡུ་སྒྲོ ན ། ཉེས་རྡུང་ཕོག་པའི ་བུ ད་
མེ ད་དབྱངས་ཅན།

དེ་ བཞི ན་བོད ་མི ་འཁྲུ ག ས་འཛི ངས་བྱེད་མཁན་

སྨ ར ་ཁམས་བུ ་ཆུ ང ་དང་། འབའ་བ་ཀུ ན ་དགའ། ཨ་མདོ་ གདུག ས་
དཀར་སྐྱབས། ཡུལ་མི ་ཨོ ་ཀྲོ་ཡུ་ནན་ཚོ གས་གཙོ ་མའི་ཀལ། སུ་རེ ཤ་

ཀུ ་མར་སོ གས་ཚང་འཛོ མས་ཐོ ག་ཕན་ཚུན་ནང་འགྲིག་གི་ཐག་གཅོ ད་

བྱུང་བ་དང་། བོད་མི ་གསུམ་པོ་སྐ ར
ོ ་སྲུང་བས་འཛིན་བཟུང་མི་ཡོ ང་བ་
སོ གས་ཀྱི ་ཐད་ཚོ གས་གཞོ ན་དང་བདེ་དོན་ནས་འགན་ལེ ན་བྱེད་སྒ ་ོ ཁག་

གི་ཡིག་ཆ་བཟོས་པ་བཅས་ཁྲི མས་ཁང་ད་ུ ངོ་བཅར་གྱི ས་ཁྲི མས་ཐོག་གི ་

ཐག་གཅོ ད ་གནང་རྒྱུ ་ཙམ་ལས་རྩ་བའི ་ དཀའ་རྙ ོ ག ་སེ ལ་ཐུ བ་ཡོ ད།
༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་དོན་རྐྱེ ན་དང་འབྲེལ་ཆགས་ Auto

Driver Suresh Kumar དང་འཁྲུགས་འཛིངས་བྱེད་མིའི་ཁོ ངས་བོད་
རི གས་བུ ་མོ ་ཞི ག་ལ་ཉེས ་བརྡུང་བཏང་བ་དེ་ ཁྲི མ ས་ཁང་ནས་ཁྲི མ ས་
གཏུ གས་སླ ད ་བཀའ་འགུ གས་གནང་བ་སྔ ོན ་ལ་སྐ ད ་ཆ་བཤད་ནས་

ཁྲིམས་རྩོད་པས་ (Randhir Singh Rana) ཡིག་ཆ་བཟོས་ནས་
༢༠༠༧ ཟླ་༡༢ ཚེ ས་༢༧ ཉིན་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁ་མཆུ་ནང་འགྲིག་བྱེད་

ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

༣།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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རྡ་ས་མེ ག་གྷ ན་ཁྲོམ་གཞུ ང་དུ་མེ ་སྐྱོན་བྱུང་བའི་སྐ ར
ོ །

༢༠༠༤ ཕྱི ་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གྱི ་མཚན་མོ ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ཙམ་

ལ་རྡ་ས་མེ ག་གྷ ན་ཁྲོམ་གཞུ ང་དུ་འབྱུང་བའི་གནོད་གཞི་འགོ ག་ཐབས་
མེ ད་པའི་མེ ་སྐྱོན་བྱུང་ནས་ཀེ ་ལ་ཤ་ཟ་ཁང་དང་ཁང་འོག་ཚོ ང་ཁང་ ༡༡

དང་འོག ་ཤོ ད་མི ་ཚང་ལྔ ་ བཅས་ལ་གནོད ་སྐྱོ ན ་བྱུ ང་བར་འདི ་ ག་ལས་

ཁང་གི་བདེ་དོན་གྱི ས་གཙོ ས་པའི ་ལས་བྱེད་ཡོ ངས་རྫོ གས་མེས་འཚི ག་
བཞི ན་པའི ་ཁང་པའི ་ནང་ནས་ཅ་དངོས་བཏོན་རྒྱུ་དང་མེ ་གསད་ཐབས་
ུ ་པ་གང་ཡོ ད་བཏོན་པར་མ་ཟད་སྐ བས་དེར་ས་གནས་ཀྱི ་བོད་མི་
སུ་ནས

དང་རྒྱ་གར་ཡུ ལ་མི ་རྣམས་ནས་ཀྱང་མཉམ་རུ བ ་གནང་བར་བརྟེན་
ཚེ ས་ ༢༡ སྔ ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཙམ་ལ་མེ ་གསོ ད་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། འོན་

ཀྱང་ཁང་པ་ཡོ ངས་རྫོགས་ཚི ག་ཟི ན་པ་སྐ བས་དེར་ས་གནས་རྫོ ང་དཔོན་
སྐུ་ངོ་མ་ས་གནས་སུ་གཟིགས་ཞི བ་ལ་ཕེབས་ནས་གོ ད་ཆགས་བྱུང་བའི ་

ནང་མི་རྣམས་ལ་ཧི ན་སྒ ར
ོ ་ ༡༠༠༠༠།༠༠ རེ ་གསོ ལ་རས་གནང་བ་

དང་ཆབས་ཅི ག

དེ་ ཉི ན ་དགོ ང ་དྲོ་རྗོ ང ་དཔོན ་མཆོ ག་ནས་སྔ ར ་རྒྱུ ན་

བཞིན་ཁྲིམས་ཐོ ག་ནས་ས་ཆ་བོད་གཞུ ང་ CTRC མིང་ཐོ ག་བོགས་

མར་བཏང་བའི ་ ཚོ ང་ཁང་རྣམས་བོད ་མི ར་རང་འཇགས་གནང་རྒྱུ འི ་
ཞལ་བཞེ ས ་གནང་ཡོ ད། སྐ བ ས་དེར་གོ ་བསྡུར་བྱུ ང་དོན ་གོ ད ་ཆགས་

བྱུ ང་བའི ་ ངལ་སེལ་ལས་དོན ་མུ ་མཐུ ད་མཇུ ག་སྐྱོ ང ་སླ ད ་ཚོ གས་ཆུ ང ་
ཞིག་དགོ ས་གལ་གཟིགས་པ་བཞི ན་ ༼རྡ་ས་མེ ག་གྷ ན་མེ ་སྐྱོན་ངལ་སེ ལ་

ཚོ གས་ཆུང་༽ ཞེ ས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་རྒྱུན་ལས་ཚོ གས་མི་
གསར་འདེམས་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ།

ཀ

ཚོ གས་གཙོ ། བདེ་དོན་བསོ ད་ནམས་ཆོ ས་འཕེལ།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
ཁ

ཚོ གས་གཞོ ན །

ག

དྲུང་ཆེ ། ཚོ ང་ཁང་སྐྱི ད་སྡུག་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས།

ང

ཅ

འགྲུ བ།

ཚོ ང་ཁང་སྐྱི ད ་སྡུག ་ཚོ གས་གཙོ ་བཀྲིས་དོན ་

རྩིས་པ། བདེ་དོན་ལས་ཁང་གི་རྩིས་པ་སྐ ལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

དངུལ་གཉེར། ཟ་ཁང་སྐྱི ད་སྡུག་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོ ད།

བཅས་ལ་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡང་། ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་དང་ཐད་

ཀར་འབྲེལ་བ་མ་ཞུ ས་པར་ཚོ གས་ཆུ ང་བཙུགས་པར་བརྟེན་དེ་རྗེས་ས་

གནས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་བཞུ གས་མོ ལ་ཚོ གས་འདུ འི ་ ཐོ ག ་ཚོ གས་ཆུ ང་
ནང་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་གཙོ ་ཞུ གས་དགོ ས་གསལ་ལུ གས་བཤད་བྱུང་
བ་བཞི ན། གོ ང་གསལ་ཐོག་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ར་ཚོ གས་ཆུང་

གི་ Chairman མཚན་གནས་ཕུལ་ཏེ་ཚོ གས་ཆུང་གཏན་འབེབས་བྱུང་

ཡོ ད། ཚོ གས་ཆུ ང་ནས་འདི་ཁུལ་གྱི ་དགོ ན་པ་དང་། སྡ ་ེ ཁག ཚོ གས་

སྐྱི ད་ཁག་བཅས་ལ་ཞལ་འདེབས་འབོད་བསྐུལ་གྱི ས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ཧི ན་
སྒ ར
ོ ་ ༥༢༡༠༢༡།༠༠ ༼འབུམ་ལྔ ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ ་རྩ་གཅི ག་བརྒྱ་མེ ད་ཉི་

ཤུ ་རྩ་གཅི ག༽ བྱུང་ཡོ ད། དེ་ནས་གོ ད་ཆགས་བྱུང་བའི་ནང་མི་རྣམས་

ལ་ཐོ ག ་མར་སྡ ད
ོ ་སའི་ ཁང་པའི ་ཟླ་གསུ མ་གྱི ་ཁང་གླ ་དང་བོད ་མི ་ཁྱི མ ་
ཚང་གསུམ་གྱི ་ཅ་དངོས་མ་གནས་སྒ ར
ོ ་ ༡༠༠༩༣༠།༠༠ ཚི ག་པའི ་གུ ན་

གསབ་ཡོ ང་བ་ཞེ ས་ཚོ གས་ཆུང་ལ་ཞུ ་སྙ ན་འབྱོར་པ་བཞིན་བརྒྱ་ཆ ༡༠

འབབ་སྒ ར
ོ ་ ༡༠༠༩༣།༠༠ རེ ་སྤྲད་པ་དང་། དེ་བཞི ན་མེ ་སྐྱོན་བྱུང་བའི ་

ཉེ ་ འཁྲི ས་མ་ཎི ་ལྷ ་ ཁང་དང་ཨོ མ་ཟ་ཁང་གཉི ས ་ལ་བསྡ ོ མ ས་སྒ ོ ར ་

༣༠༠༠།༠༠ སེ མས་གསོ འི་སླ ད་སྤྲད་ཡོ ད། དེ་བཞིན་ཚོ ང་ཁང་དང་ཟ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཁང་ ༡༡ ལ་སྒ ར
ོ ་ ༥༠༠༠།༠༠ རྩིས་སྒ ར
ོ ་ ༥༥༠༠༠།༠༠ དང་།

ུ ི ་ ལས་ཁུངས་ལ་སྒ ར
གཞོ ན ་ན འ
ོ ་ ༢༥༠༠།༠༠ བཅས་བསྡ མ
ོ ས་སྒ ར
ོ ་
༥༧༥༠༠།༠༠ སྤྲད་ཡོ ད། དེ་འཕྲོས་ལྷ ག་བསྡ ད་ཞལ་འདེབས་རྣམས་

ཁ ང ་ པ ་ ག ས ར ་ རྒྱ ག ་ སླ ད ་ ན ང ་ སྲི ད ་ ལ ས ་ ཁུ ང ས ་ སུ ་ ཧི ན ་ སྒ ོ ར ་

༣༢༠༠༠༠།༠༠ ཕུལ་བ་དང་། ཙག་ཙི ག་ལྷག་བསྡད་སྒར
ོ ་ ༣༦༠༨༢།༠༠
ཡོ ད་པ་དེ་ ཕྱི ་ ཟླ་

༥།༢༨

ཉི ན ་ཚོ གས་ཆུ ང ་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ཚང་

འཛོ མས་ཐོག་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་སུ་གནང་རྒྱུ་ཐག་གཅོ ད་
བྱུ ང་དོན ་བཞི ན་ཕུ ལ ་ཡོ ད། ཚོ གས་ཆུ ང ་ལ་ཞལ་འདེབ ས་ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་
༥༢༡༠༢༡།༠༠ གོ ད་ཆགས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་གནས་སྐ བས་ཀྱི ་ཁང་གླ ་

དང་། གུ ན་གསབ། ཁང་པ་གསར་རྒྱག་བཅས་ཀྱི ་ཆེ ད་བེད་སྤྱོད་བཏང་

ནས་ཕན་ཐོ ག ས་ཆེ ན་པོ ་ བྱུ ང་བ་སོ གས་ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་ལས་འགན་

རྣམས་འཐུ ས་ཚང་ལེ གས་འགྲུ བ་ཞུ ས་ཡོ ད།

༧༽

ས་གནས་ཀྱི ་ གཞུང་འབྲེ ལ ་ཚོ ག ས་པའི ་ ལོ ་ རྒྱུས་སྙི ང ་བསྡུས་
གཤམ་གསལ།
༡།

ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས།  
སྐ བས་བཅུ་གཅི ག་པའི ་སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི ་

བཅའ་ཁྲི མས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༡ ཕྱི ་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་གཏན་ལ་

འབེབ ས་གནང་ནས་་ས་གནས་སོ ་ སོ ར ་མི ་མང་ནས་མང་གཙོ འི ་ ལམ་

སྲོ ལ ་བཞི ན་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་དང་ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་མི ་མང་
ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་དགོ ས་པ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་ལྟ ར་རྡ་

ས་ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱང་ ༡༩༩༢ ལོ ར་འོས་འདེམས་གནང་ནས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
༢།

ད་བར་ས་འཐུ ས་སྐ བས་དྲུག་པ་བར་སླ བ
ེ ས་ཡོ ད།
རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུ ང་།

རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུ ང་སྐ བས་དང་པོ་ ༡༩༧༢ ལོ ་ནས་འགོ ་ཚུ གས་

གནང་འདུག་ཀྱང་ལོ ་དུས་དང་ཚོ གས་མི་གྲངས་ཚད་གཏན་འབེབས་ཀྱི ་
ལོ ་རྒྱུས་རག་ཐབས་བྱས་ཀྱང་ལག་སོ ན་མ་བྱུང་བར་བརྟེན་དེ་སྔ ན
ོ ་རང་

ཚོ གས་ནང་ལོ ་མང་ལས་ཀ་གནང་མྱོང་ཡོ ད་པ་ད་ལྟ འི་ཚོ གས་གཙོ ་ངག་

དབང་བསྟན་པ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུ ས་པར་ཁོ ང་ནས་གསུང་གསལ་
བཅའ་ཁྲི མ ས་གཏན་འབེབ ས་མ་གནང་གོ ང ་ལོ ་དུ ས ་གཏན་འབེབ ས་

མེ ད་པས་སྐ བ ས་རེ ་ལོ ་གཅི ག་དང་སྐ བ ས་རེ ་ལོ ་གཉི ས ་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད།

རང་ཚོ གས་སྐ བ ས་བཅུ ་གཅི ག་པ་ནས་ཚོ གས་མི ་དང་ལོ ་དུ ས ་གཏན་
འབེབས་གནང་བ་ལྟ ར་ད་ལྟ ་ཚོ གས་པའི་བྱེད་སྒ ་ོ མཐའ་དག་སྒྲུབ་བཞིན་

༣།

ཡོ ད་འདུག

ས་གནས་འོས་བསྡུ།

ས་གནས་འོས་བསྡུའི་ལས་ཁུངས། འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་ལོ གས་

སུ་ས་གནས་སུ་མེ ད་ཀྱང་བཅའ་ཁྲི མས་དགོ ངས་དོན་བཞི ན་འོས་བསྡུའི་
ལས་འགན་དང་ལས་དོན ་ཡོ ངས་སུ ་རྫོ ག ས་སྐ བ ས་བབ་ས་གནས་ནས་

ལས་དོན་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་གནང་མུ ས་ཡིན།

༨༽

ཟུར་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག
༡།

ཐང་སྟོང་གླ ུ་གར་ཚོ གས་པ།

ཐང་སང
ྟོ ་གླ ུ ་གར་བོད་ཀྱི ་འཁྲབ་སྟོན་ཚོ གས་པ་རྣམས་ཀྱི ་དམི གས་ཡུལ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གཙོ ་བོ་རང་རིགས་བོད་ཀྱི ་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུ ང་རྣམས་མི་

ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་། ཉམས་པ་སོ ར་ཆུ ད་སླ ད་བསྟི་གནས་འདི ་ཕྱི ་ལོ ་
༢༠༠༠ ཟླ་བ་དང་པོའི་ནང་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ནས་ད་ལྟ འི་ཆར་
དགེ ་ རྒན་ལས་བྱེད་དྲུ ག་དང་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ན་གཞོ ན ་བུ ་དང་བུ ་མོ ་གྲངས་

༣༥ ཙམ་ཡོ ད། སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ན་གཞོ ན་ཕོ་མོ ་རྣམས་ལ་རང་རི གས་བོད་ཀྱི ་

ཁྱད་ནོར ་ཡི ན་པའི ་ རི ག་གཞུ ང ་སྒྱུ ་རྩལ་གཞས་དང་ཞབས་བྲོ། ལྷ ་ མོ ་
རོ ལ་དབྱངས་བཅས་ལ་དོ་སྣང་དང་ཤེ ས་རྟོགས་ཡོ ང་སླ ད་སླ བ
ོ ་ཁྲི ད་བྱེད་

བཞི ན་པ་དང་། ད་བར་ཐང་སང
ྟོ ་གླ ུ་གར་བོད་ཀྱི ་འཁྲབ་སན
ྟོ ་ཚོ གས་མི་

རྣམས་ནས་རང་གཞུ ང་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སྒ ་ོ ཁག་དང་། གཞན་

ཡང་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་གར་མི ་མང་དང་གཞི ས་ཆགས་ཁག དེ་ བཞི ན་

སླ བ
ོ ་གྲྭ་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུ ལ་གྲུ ་ཁག་བཅས་ལ་རང་རི གས་བོད ་ཀྱི ་ཁྱད་

ནོར་རི ག་གཞུ ང་སྒྱུ་རྩལ་ཐོག་ནས་གཞས་ཞབས་བྲོ་ལྷ ་མོ ་རོ ལ་དབྱངས་

བཅས་འཁྲབ་སྟོན་གང་མང་ཞུ ས་དང་ཞུ ་མུ ས་ཡི ན། ཐང་སྟོང་གླ ུ ་གར་

ཐོ ག་མར་གསར་འཛུགས་བྱེད་སྐ བས་སླ བ
ོ ་མ་གཅི ག་ལས་མེ ད་པ་དང་

སླ བ
ོ ་མ་དེ་ཡང་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱི མ་ནས་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སླ བ
ོ ་མ་

ཇེ ་ མང་དུ་ ཕྱི ན་ནས་ད་ལྟ འི ་ ཆར་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་སླ བ
ོ ་མ་གྲངས་
༢།

ཙམ་ཡོ ད་པ་དང་དགེ ་རྒན་ལས་བྱེད་གྲངས་དྲུག་བཅས་ཡོ ད།

༣༥

བོད་གཞུ ང་ཟློས་གར་ཚོ གས་པ།

ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོ ར་བཞུ ག ས་སྒ ར ་མ་སུ ་རི ་ནས་༧གོ ང ་ས་༧སྐྱབས་

མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་དགོ ངས་གཞི་དགོ ས་པ་དུ་མ་བཀའ་ཤག་ལྷ ན་
རྒྱས་ལ་བཀའ་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་བསྩལ་དགོ ངས་དོན་གཏམ་བརྗོད་ཟློས་གར་ཞིག་

ཆེ ད་འཛུ གས་ཐུ བ་ན་བོད ་དོན ་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་།

རི ག་གཞུ ང ་མི ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཉམས་བརྒྱུ ད་འཛི ན་ཉམས་པ་སླ ར ་གསོ ་བཅས་ཀྱི ་དགེ ་ མཚན་ཆེ ་བ་
ཡོ ང་རྒྱུ་ཞེ ས་སྤྱི ་ཕེབས་བཞིན་གཞུ ང་ཞབས་རྙི ང་པའི་ཁོ ངས་ནས་བཀའ་

ཤོ ད ་བར་མཚོ ་རྡོ་རྗེ ་ དོན ་གྲུ བ་ལགས་དང་། རྩེ་དྲུ ང་སྐ ལ ་བཟང་ཀུ ན ་

དགའ། ཤོ ད་དྲུང་སྤྱི ་ལྕ གས་བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། ཕྱག་ནང་ལྷ ་དབང་ཚེ ་རིང་།
ཕྱག་ནང་རྡོ་རྗེ ་ རི ག་འཛི ན་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱེད་ཚོ ་ཀ་སྦུ ག ་

ཁུ ལ་བསྐྱོ ད ་དེ ་ གསང་བའི ་སྒ ོ་ ནས་ཟློས་གར་གྱི ་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཤི ག་

འཛུ གས་ཐུ བ་པའི ་ འབད་བརྩོན་དགོ ས ་རྒྱུ འི ་ བཀའ་གསུ ང་སྤྱི ་ཕེབ ས་
བཞི ན་སྐུ ་ ངོ ་ ནོར ་ནང་ངག་དབང་ནོར ་བུ ་ལགས་འགོ ་ འཛི ན་ཞུ ས་པ་

བཞི ན་བསྐ ་ོ གཞག་སྩལ།

ཐོ ག ་མར་ཀ་སྦུ ག ་དུ་ རྨ་བྱ་ངག་དབང་མཐུ ་

སྟོབས་ལགས་ཀྱི ས་དབུས་བུ ་དང་བུ་མོ ་གཟུགས་བྱད་ལེ གས་པ་རྣམས་

ལ་འབོད ་བསྐུ ལ ་ཞུ ས་ཀྱང་དོན ་སོ ན་དེ་ ཙམ་མ་བྱུ ང་སྟབས་ཟློས་གར་

འགོ ་ འདེ མ ས་རྣམས་གྲོས་མོ ལ་གྱི ས་མཐར་རྨ་བྱ་ངག་དབང་མཐུ ་
སབ
ྟོ ས་ལགས་དང་། ལྷ ་དབང་ཚེ ་རི ང་ལགས་གཉིས་ནས་ཐུ གས་འགན་

རྐང་བཞེ ས ་ཀྱི ས་ཕ་མ་དང་དོ་ བདག་སོ ་ སོ ་ ངོ ་ ཐུ ག་གི ས་འབོད ་བསྐུ ལ ་

ཞུ ས་ཏེ་ཕོ་མོ ་གང་འཚམས་ཤིག་བསྡུ་ཐུ བ་པ་བྱུང་སྟེ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ ཟླ་

༨ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེ ས་རིག་ཟློས་གར་ཚོ གས་པ་

ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་། འཁྲབ་སན
ྟོ ་དང་པོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༤

ཚེ ས་ ༩ ནས་ ༡༡ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་ལྡི ་ལིར་ཨེ ་ཕ་རོ ་ཨེ ་ཤན་
ཚོ གས་འདུའི་སྐ བས་འཁྲབ་སན
ྟོ ་ཞུ ས་པར་རྒྱ་གར་སྲིད་འཛིན་དང་སྲིད་

འཛིན་གཞོ ན་པ། སྲིད་བླ ན
ོ ་གྱི ས་དབུས་པའི་དཔོན་རིགས་དང་། ཕྱི ་
རྒྱལ་གཞུ ང་ཚབ་ཁག རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩ སྐུ་ཚབ། བོད་མི འི ་སྐུ་ཚབ་བཅས་

གནད་ཡོ ད་མི ་གྲངས་ ༥༠༠ སྐ ར
ོ ་ལྷ ན་འཛོ མས་སར་འཁྲབ་སན
ྟོ ་ཞུ ས།

དེ་ནས་བཞུ གས་སྒ ར་མ་སུ་རིར་བཅར་ཏེ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཉི ན ་༧གོ ང ་ས་མཆོ ག་ལ་གཟི ག ས་འབུ ལ་ཞུ ས ་པར་དགྱེ ས ་མཉེས ་ཆེ ན་

པོས་བཀའ་སླ བ
ོ ་གནང་། གཞས་ཐོ ག་མ་ནི ་རྒྱལ་བའི ་སྐུ་གསུང་ཐུ གས་

ཀྱི ་ བས ད
ྟོ ་པ་དགའ་གཞས་སྐྱ་རེ ང ས་དང་པོ། བསྟོད ་པའི ་གླ ུ ་དབྱངས།

བཟོ་ ཞི ང་འབྲོག་གསུ མ་གྱི ་ ངལ་རྩོལ་བྱེད་སྟངས། ཆོ ལ་གསུ མ་མི ་སྣ་

ཆི ག་སྒྲི ལ་གྱི ས་བོ ད ་ཀྱི ་རྒྱལ་དར་བསྒྲེ ང ས་འཁྱེར་གྱི ་མཉམ་གཞས་

སོ གས་གླ ུ་གཞས་ལེ འུ་ ༢༣ གསར་རྩོམ་ཞུ ས། རྒྱལ་རབས། ཆོ ས་རྒྱལ་
ཁྲི ་ སྲོ ང ་ལྡ ེའུ ་བཙན་གྱི ་ཆོ ས་ཕྱོ ག ས་མཛད་པ་གཙོ ་བོར ་སྟོན ་པའི ་ རྒྱལ་

རབས་ཐོ ག་མ་གསར་རྩོམ་གྱི ས་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་
གཟི ག ས་འབུ ལ་དང་པོ ་ ྋསྤྱི ་ནོ ར ་ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ ་

མཆོ ག་ལ་བཀའ་སླ བ
ོ ་ཞུ ་ཆེད་གཟིཊ་འབུལ་ཞུ ་སྐ བས་བཀའ་ཤག་དང་།

སྤ ག ་ས་ཆོ ས་སྒ ར ་གྱི ་གཙོ ས་བོད ་མི འི ་ སྡ ད
ོ ་གནས་ཁག་གི ་འགོ ་ འཛི ན་
རྣམ་པ། གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་བཅས་ལ་གཟིགས་འབུལ་ཞུ ས།

ཐོག་མའི ་འཁྲབ་སན
ྟོ ་ཞུ ་ཡུལ་གཤམ་གསལ། བོད་མིའི་སླ བ
ོ ་གྲྭ་

ཁག་དང་། ལྡི་ལི ། སྦ མ
ོ ་སྤ །ེ ཀ་ལ་ཀ་ཏ། ཀུ ་ལུ། མན་ཌི། མ་ན་ལི།

ཌལ་ཧའོ་སེ ། རྡོ་གླི ང་། ཀ་སྦུ ག སིམ་ལ། རྡ་ས། ཀང་ར། སྦ ག་ས་
ཆོ ས་སྒ ར། ཅན་དྷི་གར་བཅས་སུ་འཁྲབ་སན
ྟོ ་ཞུ ས། རིམ་བཞིན་ཡར་
རྒྱས་ཕྱི ན་ཏེ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུ ང་

གི ་ནང་གསེ ས ་ཏེ། ལྷ ་ མོ འི ་ ཟློས་གར་གཟི ག ས་འབུ ལ་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ ཆེ ད་དུ་
བོད་གཞུ ང་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་བཞུ གས་སྒ ར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཞོ ་སན
ྟོ ་

རྒྱས་པ་འགོ ་ཚུ གས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། ཞོ ་སན
ྟོ ་འགོ ་ཚུགས་ནས་ད་བར་

ཕྱོ ག ས་མཐའ་ཁག་གི ་ལྷ ་ མོ འི ་ ཚོ གས་པ་མཉམ་འཛོ མས་ཀྱི ས་ཞོ ་ སྟོན ་
རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༡༤ བར་གཟིགས་འབུལ་ཞུ ས་པར་༧སྤྱི ་ནོར་༧གོ ང་ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༧སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ཐུ གས་དགྱེ ས ་མཉེས ་ཆེ ན་པོས ་བཀའ་

སླ བ
ོ ་གསུ ང་གི ་བདུད་རྩི ་སྩལ། དེ་བཞི ན་ཕྱི འི་རྒྱལ་ཁབ་གྲངས་ ༣༢

ཙམ་ལ་ལྷ ་གཞུ ང་དང་གཞས་སྣ་སོ གས་ཐེངས་ ༡༠༠ ལྷ ག་ཙམ་འཁྲབ་
སྟོན ་ཞུ ས།

ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུ ལ་གྲུ ་ཁག་ནང་བསྐ ར
ོ ་བསྐྱོ ད ་དུ་ འགྲོ་སྐ བ ས།

འཁྲབ་ས ྟོན ་གཟི ག ས་འབུ ལ་གྱི ་ལམ་ནས་བོད ་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་ངོ ་ སྤྲོ ད ་

ཡོ ང་གི་ཡོ ད་པར་མ་ཟད། གསར་ཤོ ག་ཁག་དང་། གཟུགས་མཐོ ང་
བརྙ ན་འཕྲིན་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི ་བདེན་དོན་ཡང་འགྲོ་སོ ང་གཏོང་མི ་དགོ ས་

པར་ཞོ ར་ལ་རང་བཞི ན་གྱི ས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།

སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་ལ་འདི ་ནས་དགེ ་རྒན་བཏང་བ་གྲངས་འབོར་ཏག་

ཏག་མེ ད་ཀྱང་བརྒྱ་སྐ ར
ོ ་བཏང་ཡོ ད། ད་བར་བོད་གཞུ ང་ཟློས་གར་ནས་

ལྷ ་གཞུ ང་ཁག་མི ་འདྲ་བ་ ༡༢ འཁྲབ་སྟོན་ཞུ ས་ཁོ ངས་དེ་སྔ ་བོད་ནང་

འཁྲབ་ས ན
ྟོ ་གནང་བའི ་ ལྷ ་ གཞུ ང ་ཐོ ག ་ལྷ ་ གཞུ ང ་གསར་རྩོམ་ཡང་ཞུ ས ་

ཡོ ད།

དེང ་སང་འདི ་ གར་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་གཞུ ང་ཞབས་བསྐ ་ོ

གཞག་གནང་བ་དང་། ནང་ཁུལ་སྡ ་ེ ཚན་ཁག་བཞི་ཡོ ད།

༡།

འཛི ན་སྐྱོ ང་སྡ ་ེ ཚན།

༣།

བཟོ་ལས་སྡ ་ེ ཚན།

༢།
༤།

འཁྲབ་སྟོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་སྡ ་ེ ཚན།
ཉམས་ཞི བ་སྡ ་ེ ཚན་བཅས་བཞི་ཡོ ད།

སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་འོ ག ་འཁྲབ་ས ན
ྟོ ་སྡ ེ་ ཚན་ནང་འཁྲབ་ས ན
ྟོ ་འགན་
འཛི ན་གཙོ ས་ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༥༩ ཡོ ད་པ་ནས། དགེ ་ལས་གྲངས་

༦ བྲོ་པ་འབྲིང་བ་གྲངས་ ༡༠ བྲོ་པ་གཞོ ན་པ་གྲངས་ ༣༦ སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གྲངས་ ༦ བཅས་དང་། དེ་བཞིན་བཟོ་ལས་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༡༤

བགྲེས་ཡོ ལ་བ་ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༣ འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ ་གཙོ ས་ཚོ གས་

མི ་གྲངས་ ༢༠ བཅས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༩༥ ཡོ ད། ད་

ཡོ ད་ཟློས་གར་ལ་ས་ཆ་རྒྱ་ཁྱོན་མི ་ཀྲར་གྲུ ་བཞི ་མ་ ༢༥༢༡༥ བཅས་

༣།

ཡོ ད།

བོད་ཀྱི ་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་།

ྋསྤྱི ་ནོར ་ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ སྐུ ་ ཕྲེང་བཅུ ་ བཞི ་པ་མཆོ ག་
གིས་བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་རིག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་མི་ཉམས་གོ ང་འཕེལ་སླ ད་སླ བ
ོ ་གྲྭ་

དང་དགེ ་འདུན་གྱི ་སྡ །ེ དེ་བཞིན་རིག་གཞུ ང་གི་བསྟི་གནས་མང་དག་

ཅི ག་ཆེ ད་འཛུ གས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཁོ ང ས་བཞུ གས་སྒ ར ་བོད ་ཀྱི ་

དཔེ་མཛོ ད་ཁང་འདི་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༠།༦།༡༡ ཉིན་བཞེ ངས་འགོ ་བཙུཊ།

འདི་ ནི ་ བཙན་བྱོལ་བོད ་གཞུ ང ་བསྟི ་ གནས་ཀྱི ་ ཁོ ར ་ཡུ ག་ཏུ ་གནས་པའི ་
རང་རེ འི ་ ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང ་གི ་དགོ ས ་མཁོ འི ་ ཡི ག་ཆའི ་ མཛོ ད་ཀྱི ་

འབྱུང་ཁུངས་དང་། ཕྱི ་ནང་མི་རིགས་ཀུ ན་ལ་ཉམས་ཞིབ་སླ བ
ོ ་གཉེར་
གནང་ཡུལ་དང་སླ བ
ོ ་ཁྲི ད་གནང་ཡུལ་ཞི ག་ཀྱང་ཡི ན། དཔེ་མཛོ ད་ཁང་
འདིར་ཡིག་ཆ་སྣ་ཚོ གས་འབུམ་གྱི ་གྲངས་ལ་ཉེ་བ་ཡོ ད་ཅི ང་། དེ་སྟེང་

དེབ་དང་ཐང་ཀ སྐུ་བརྙ ན། མཆོ ད་རྟེན་སྣ་ཚོ གས། དཔར་རིས་དྲུག་

སང
ྟོ ་སྐ ར
ོ ་བཅས་ཀྱི ས་གཏམས་ཡོ ད། འདས་པའི་ལོ ་ངོ ་ཉེར་ལྔ འི་རིང་
འདི ་ ནས་ཆོ ས་རི ག་ཐད་སྲི ་ ཞུ ་སྒྲུ བ་པར་ཕྱི ་མི ག་ལྟ ་ སྐ བ ས།

དངོ ས ་

འབྲེལ་དུས་རབས་འཕོ་བ་དང་ལྷ ན་ཅིག་ཏུ ་མཉམ་འགྲོས་ཀྱི ་མྱུར་ཚད་

ཐོག་འབད་སྒྲུབ་བགྱི ས་པའི ་མངོན་རྟགས་སུ་འཛམ་གླི ང་གང་སར་འདི ་

ནས་སླ བ
ོ ་གཉེར་གནང་མྱོ ང་བའི་མཁས་པ་མི་ཉུ ང་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོ ད།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
ཀ

དཔེ་མཛོ ད་ཁང་གི་དམིགས་ཡུལ།

བོད ་ཀྱི ་དཔེ་ མཛོ ད་ཁང་གི ་དམི གས་ཡུ ལ་གཙོ ་བོ་ ནི ་ བོད ་ཀྱི ་
ཆོ ས་དང་རི ག་གནས་ཀྱི ་འབྲེལ་བ་གོ ་ ལ་ཡོ ངས་ཁྱབ་ཀྱི ་བསྟི ་

གནས་རྣམས་སུ ་ལྟ ག ་ཆུ ་ ཆད་པའི ་ རྫི ང་བུ འི ་ རྣམ་ཐར་མཇུ ག་

བསྡུ ས ་ཏེ ་ ཇི ་སྲི ད ་འགྲོ་བ་གནས་ཀྱི ་བར་དུ ་ ཐོ ས ་བསམ་སྒ ོམ ་

གསུ མ་དང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུ མ་གྱི ་ ལམ་ནས་ཀུ ན ་ལ་ཕན་

བདེ་སྒྲུབ་པའི་སྡིངས་ཆ་གཞན་དྲིང་མི ་འཇོ ག་པ་ཞི ག་བསྐྲུན་རྒྱུ་

དང་། ཆོ ས་དང་རིག་གཞུ ང་གི་སླ བ
ོ ་ཕྲུག་དང་། ཉམས་ཞིབ་པ།
མཁས་པ་མུ ་མཐུ ད་ནས་བྱུ ང་དང་འབྱུ ང་འགྱུ ར་རྣམས་ལ་

འཛི ན་སྐྱོ ང ་སྤ ེལ ་གསུ མ་གྱི ་ལམ་ནས་སྲི ་ ཞུ ་བསྒྲུ བ་རྒྱུ ་བཅས་

ཡིན། བོད་ཡིག་ནང་འཁོ ད་ཡི ག་ཆ་དང་སྒྱུ་རྩལ་དཔེ་རི ས་མཁོ ་

སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ། དཔེ་མཛོ ད་ཁོ ར་ཡུག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི ་སྤྱི ་སྒ ར
ེ ་རྣམས་
ལ་བོད་དབྱི ན་ཕྱག་དེབ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་སྦྱར་རྒྱུ། འདི་ན་གཞན་ན་

ཡོ ད་པའི ་ འབྲེལ་ཡོ ད་ཡི ག་ཆ་རྣམས་ཀྱི ་ དཀར་ཆག་ཐོ ་ འགོ ད ་

བྱ་རྒྱུ ། བོད ་དཔེ་ དཀོ ན ་རི གས་དང་དབྱི ན ་འགྱུ ར་ཕྱག་དཔེ་
གསར་པ་དཔར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུ། ཉམས་ཞིབ་པ་དང་། བོད་ཀྱི ་
ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་དོན་གཉེར་རྣམས་ལ་སླ བ
ོ ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ།

ཐོག་མར་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་འདི་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༡།༡༡།༡

ཉིན་གསར་འཛུགས་གནང་ཞི ང་། འདི ་ཉིད་དབུ་ཚུ གས་པ་ནས་

བཟུ ང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི ་ སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་དང་། མཁས་པ།

སླ བ
ོ ་གཉེར་བ། དོན་གཉེར་བ་བཅས་ལ་ཆོ ས་རི ག་གི ་རྒྱ་སྒ ་ོ ཕྱེས་

ུ ་ནས་གཞན་ཕན་ལྷ ག་བསམ་
ཡོ ད། ཐོག་མའི་འགོ ་འཛུགས་དས

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གྱི ས་ཀུ ན་ནས་བསླ ངས་ཏེ་བོད་ཀྱི ་ནང་ཆོ ས་དང་སྐ ད་ཡི ག རི ག་

གཞུ ང་དང་སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོ ་དང་བཟོ་རིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་བཅས་ཀྱི ་

ཐད་འཆར་བཀོ ད ་བཞི ན་ཕྱི ་ ནང་མི ་རི གས་མི ་ཉུ ང་བ་ཞི ག་ལ་

མཐོ ང ་བ་བརྒྱུ ད་པའི ་ ཕྱག་ལེ ན་དངོ ས ་སུ ་ཁྲི ད ་པའི ་ ལམ་ནས་

རྨད་བྱུ ང་སྲི ་ ཞུ ་ རྔོ་ ཐོ ག ས་པ་བྱུ ང་ཡོ ད། འདི ་ ནས་དཔར་དུ་
བཏབ་པའི ་ བོད ་དབྱི ན ་དུས ་དེབ ་རྣམས་ལྭ ར ་ཎས་གཙོ ས་པའི ་

འཛམ་གླི ང ་དཔེ་ མཛོ ད་གང་མང་ཞི ག་དང་ལྷ ན ་དུ ་ བརྗེ ་ ལེ ན་

ཡང་གནང་བཞི ན་པ་རེ ད། ལྷ ག་པར་འདི་ནས་ལས་གཞི་སྤ ལ
ེ ་
བའི ་ ངག་རྒྱུ ན་ལོ ་རྒྱུ ས་མཁོ ་ སྒྲུ བ་ནི ་ ཤི ན་ཏུ ་དཀོ ན ་པར་གྱུ ར་

པའི ་གལ་ཆེ ན་ལས་དོན་ཞིག་ཡིན་པས། ད་བར་ངག་རྒྱུན་ལོ ་
རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ ༢༥ བར་དཔར་སྐྲུན་ཟིན་ཏེ་ཀླ ག
ོ ་པ་པོ་རྣམས་
ཀྱི ་གཟི གས་མོ ར་བསྟར་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་འདི ་གའི ་ཆོ ས་

རིག་འཛིན་གྲྭ་རྣམས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་ཆེ ས་མཐོའི་གཙུག་

ལག་ཁང་ནས་ཀྱང་ཆོ ས་རི ག་གི ་བསྟི་གནས་ཤི ག་ཏུ ་ངོས་འཛི ན་

ཁ

ཐོབ་ཡོ ད།

སྡ ་ེ ཚན་ཇི ་ཡོ ད།

༡།

བོད་ཡི ག་དང་དབྱི ན་ཡིག་ནང་བཞུ ཊ་གསུང་རྟེན་ཁག

༢།

ཡི ག་ཚགས་དང་དཔར་རྙི ང་སྡ ་ེ ཚན།

༤།

ཆོ ས་རི ག་སླ བ
ོ ་གཉེར་སྡ ་ེ ཚན།

༣།

༥།

སྐུ་རྟེན་ཁང་།

ཉམས་ཞི བ་དང་རྩོམ་འགྱུར་སྡ ་ེ ཚན།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
༦།

དཔར་སྐྲུན་སྡ ་ེ ཚན།

༨།

འཛི ན་སྐྱོ ང་སྡ ་ེ ཚན་བཅས་སྡ ་ེ ཚན་བརྒྱད་ཡོ ད།

༧།

༤།

ངག་རྒྱུན་ལོ ་རྒྱུས་སྡ ་ེ ཚན།

བོད་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་གི་ལོ ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

ཀ

ངོ་སྤྲོ ད།  

བོད་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་དེ་བཞི ན་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོ ང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོའི་བཀའ་དགོ ངས་ལྟ ར། སྐུ་སྒ ར
ེ ་གཟིམ་
ཆུ ང་ནས་མ་རྩ་གསོ ལ་རས་བསྩལ་བ་དང་ཕྱི ་ཁག་ནས་བུ་ལོ ན་
ཐོ ག ་བོད ་གཞུ ང ་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཐུ གས་འཁུ ར་ཆེ ་

བཞེ ས་ཀྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༣ ལ་འགོ ་འཛུགས་
ཁ

གནང་འདུག་ལགས།

དམི གས་ཡུལ།

རང་རེ འི ་ བོད ་ལྗ ོང ས་ཀྱི ་སྣོད་བཅུ ད ་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་རྒྱ་དམར་
ནས་བཙན་འཕྲོག་ཐོག་རྩ་ཆེ འི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་གི ་གླ ག
ེ ས་

བམ་ཆེ ་ཕྲ་ཐམས་ཅད་རྩ་གཏོར་བཏང་པ་རྣམས་སླ ར་གསོ ་ཐུ བ་

ཐབས་དང་། ལྷ ག་པར་རང་རི གས་རྣམས་ཀྱི ་མ་འོངས་པའི ་
སོ ན ་རྩར་རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ ཆོ ས་དང་སྐ ད ་ཡི ག་རྒྱལ་རབས་བཅས་

ཚང་བའི ་ སླ བ
ོ ་དེབ ་སྔ ན
ོ ་འགྲོ་དང་པོ་ནས་འཛི ན་གྲ་བཅུ་གཉི ས་

བར་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་དཔར་བསྐྲུ ན་མཁོ ་ གཏོ ང ་ཞུ ས་དང་ཞུ ་

བཞི ན་ཡོ ད། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་རིག་ལ་དོ་སྣང་ཅན་དང་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡི་རི ་རྒྱུད་ལ་སོ གས་པར་གནས་པའི ་དད་ལྡ ན་ཕྱི ་

ནང་མི ་རི གས་རྣམས་ཀྱི ་རེ ་འདུ ན ་ཆ་ཙམ་སྐ ོང ་ཆེ ད་ཐུ གས་
མཁོ ་བཀའ་མངགས་རྣམས་དཔར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤ ལ
ེ ་ཞུ ་བཞི ན་
ཡོ ད།
ཐད།

བོད ་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་ནས་དཔར་བསྐྲུ ན་

བོད ་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་བཀའ་ཕེབ ས་

དགོ ངས་དོན་ལྟ ར། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༡ ལོ ར་སླ བ
ོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་
ཚོ གས་ཆུང་དང་པོ་ཆེ ད་འཛུགས་ཀྱི ས་འཛི ན་གྲྭའི ་རི མ་པ་དང་

འཚམས་ཤི ང་ལམ་ལུགས་དང་མཐུ ན་པའི ་འཛི ན་རི མ་དང་པོ་

ནས་ལྔ ་ པ་བར་གྱི ་ བོད ་ཡི ག་སླ བ
ོ ་དེབ ་ཁག་ལོ ་རི མ་བཞི ན་རྩོམ་

སྒྲི ག་བསྐྱར་ཞི བ་གནང་འགོ ་ བརྩམས་ཡོ ད།

བཙན་བྱོལ་གྱི ་

དུས ་ཡུ ན་རི ང་བོད ་མི ་ན་གཞོ ན ་རྣམས་ལ་སྤུ ས ་ཚད་ལྡ ན ་ཞི ང་

སྤྱི ་ ཚོ གས་ཀྱི ་ དགོ ས ་མཁོ ་ དང་འཚམས་པའི ་ ཤེ ས་ཡོ ན་བརྒྱུ ད་
ུ ་ནས་
སྤྲོད་ཡོ ང་སླད་བསླབ་གཞི འི་རྩ་འཛི ན་དང་སླ བ
ོ ་དེབ་ལ་དས

དུས་སུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེ གས་བཅོ ས་རི མ་ཅན་དུ་གནང་ཡོ ད་

པ་དཔེར་ན། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༨ ལོ ར་སླ བ
ོ ་དེབ་བསྐྱར་ཞི བ་ཚོ གས་

ཆུ ང་གཉི ས་པ་བསྐ ་ོ འཛུགས་ཀྱི ས་འཛི ན་རི མ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་

གཅིག་བར་གྱི ་ བོད ་ཡི ག་སླ བ
ོ ་དེབ ་རྩོམ་སྒྲི ག ་གནང་ཡོ ད། དེ་
རྗེས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༥ དང་། ༡༩༨༣། ༡༩༨༦། ༢༠༠༠། ༢༠༠༨

བཅས་ལ་བསྐྱར་ཞི བ་བསྒྱུ ར་བཅོ ས་ཇི ་གནང་ཐོ ག ་དཔར་

བསྐྲུ ན་འགྲེམ་སྤ ེལ ་འཐུ ས་གཙང་ཞུ ས་པ་མ་ཟད་བོད ་གཞུ ང་
ཤེ ས་དཔར་ལས་བྱེད་སྔ ོན ་མ་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་མང་པོ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བསྐྱོ ན་ཡོ ད། སླ བ
ོ ་དེབ་དཔར་རྩ་རྣམས་འཚག་ཤོ ག  (Stencil) ཐོ ག་དང་བརྒྱད་སྟོང་གཟུངས་བསྡུས་ལག་བྲིས་དཔར་རྩ་

དང་དེ ་ ནས་དཔར་རྩ་རྣམས་ལྕ ག ས་འབྲུ ་ཐོ ག ་ནས་བཟོ ས ་

གནང་ཡོ ད། བོད་ཡི ག་འཕྲུ ལ་དཔར་གྱི ་ལས་གཞི ་ཤེ ས་རི ག་

དཔར་ཁང་གསར་དུ ་ བཙུ གས་དེ ་ བཞི ན་སླ ོབ ་གྲྭ ་ཁག་རི མ་

བཞིན་གསར་འཛུགས་ཟིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སླ བ
ོ ་གྲྭའི་འཛིན་

གྲྭ་སོ ་སོ འི ་ དམའ་རི མ་བར་གྱི ་བོད ་ཡི ག་སླ ོབ ་ཚན་ཆོ ས་སྲི ད ་
གང་གི་ཐད་ནས་བོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི ་ཁྱད་ཆོ ས་གོ ་དོན་
གཏི ང་ཟབ་གནད་ཀྱི ་སྙི ང ་པོ ་ འདུ ས ་པའི ་སླ ོ བ ་དེ བ ་གསར་

བརྩམས་དང་། ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཟིན་པ་དེ་རྣམས་ཛ་དྲག་མྱུར་
མགྱོ ག ས་སུ ་དཔར་བསྐྲུ ན་བྱེད་དགོ ས ་པར་བརྟེན་དཔར་གཞི ་

འཕྲུ ལ་འཁོ ར ་རྒྱ་གར་ནང་ཉོས ་ཆོ ག་ཡོ ད་ནའང་ང་ཚོ འི ་ སླ བ
ོ ་

དེ བ ་ཚང་མ་བོ ད ་ཡི ག་དབུ ་ཅན་གྱི ་ཐོ ག ་ཏུ ་དཔར་བསྐྲུ ན་བྱ་

དགོ ས་པས་སྐ བས་དེར་རྒྱ་གར་ནང་སྔ ན
ོ ་ཆད་བོད་ཡིག་གི་ལས་

ཀའི ་དར་སྲོལ་ཧ་ལམ་མེ ད་པ་དང་མཚུ ངས་པར་བརྟེན་དཔར་

ཁང་ཁག་ལ་ང་ཚོ འི ་སླ བ
ོ ་དེབ་དབུ་ཅན་གྱི ་དཔར་བསྐྲུན་བྱ་ཡུལ་
རྩ་བ་ནས་མེ ད་པས་སྐ བས་དེར་ལྡི་ལིར་བཅའ་བཞུ གས་རྒྱ་གར་

བ་མཁས་དབང་ཌོ ག་ཊར་༼ལོ ་ཀི ་ཤ་ཅན་རྡར་༽ ལ་བོད་ཡི ག་

དཔར་བསྐྲུན་ལས་ཀ་སྟབས་བདེ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེར་བཀའ་སླ བ
ོ ་
ཞུ ས ་པར་ཁོ ང ་གི ས་བོད ་ཡི ག་དབུ ་ཅན་ལྕ ག ས་འབྲུ ་ཆེ ་ཆུ ང ་གི ་

ལུག་ཀོ ང་གསར་བཟོ་བྱེད་དགོ ས་པ་དང་དེ་ནས་འཕྲུ ལ་འཁོ ར་

གྱི ་བོད་ཡི ག་དཔར་ཁང་ལས་གཞི་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོ ས་

པའི ་ བཀའ་སླ བ
ོ ་གནང་བ་ཆ་རྐྱེ ན ་ཚང་འཛོ མས་ཀྱི ་ལག་ལེ ན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གསར་སླ བ
ོ ་བྱ་རྒྱུ ་མགོ ་ རྙ ོག ་སྣ་མང་འཕྲད་ན་ཡང་ཨུ ་ཚུ གས་

ཀྱི ས་བསམ་བླ ོའི ་ འཐབ་འཛི ང་བྱེད་དགོ ས ་བྱུ ང་བར་བརྟེན།

བོད ་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་རྣམ་པའི ་
སྐ བས་བབ་དུས་ཡུན་ཐོག་ཕྱག་བསྟར་ཇི་གནང་གཤམ་གསལ།
༡།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༡ ༼ལྡི་ལི ར་ཌོ ག་ཊར་ལོ ་ཀི ་ཤ་ཅན་རྡར༽
ཁོ ང ་གི ་དཔར་ཁང་དུ་ སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང ་བྱེད་པར་བོད ་གཞུ ང ་

ཆོ ས་དོ ན ་ལས་ཟུ ར་ཨོ ་རྒྱན་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་།

གཞུ ང་ཞབས་བགྲེས་ཡོ ལ་སྐ ལ ་བཟང་དབང་ཕྱུ ག་

ལགས་གཉི ས ་ཆེ ད་གཏོང ་གནང་འདུག

ལྡི ་ ལི ར་ཟླ་

དྲུག་རི ང་ཛ་དྲག་དཔར་བསྐྲུན་ལས་གཞིའི་ལྕ གས་པར་
ཡིག་འབྲུ ་སྒྲིག་བཤིགས་དང་། པར་འདེབས། དེབ་
བཟོ། པར་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱ་སྒ འ
ོ ི ་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་བྱས་

པ་དང་སྦྲགས་འཛི ན་གྲྭ ་གསུ མ་པའི ་སླ ོབ ་དེ བ ་པར་
ཐེངས་དང་པོ་པར་བསྐྲུན་བྱས་པའི ་དེབ་དང་། ལྕ གས་

པར་ཡི ག་འབྲུ ་དང་དགོ ས ་མཁོ ་ ཙག་ཙི ག་བཅས་གང་

འཚམས་མཉམ་འཁྱེར་གྱི ་རྡ་སར་འབྱོར་ཏེ ་ ད་ལྟ འི ་

ཆོ ས་རི ག་ཟློས་གར་ཚུ གས་ཡུ ལ་༼ཀོ ་ ནེམ ་ཀུ ་ཀྲིའི ༽
ལས་ཤག་དང་།

པར་ཁང་ཆབས་སྦྲགས་མདོ་ སྦུ ག ་

གཉི ས ་ནང་འཕྲལ་སེ ལ ་ཡི ག་འབྲུ ་སྒྲི ག་བཤི གས་པར་
ཁང་ཆུ ང་ངུ ་ཞི ག་སྒ ོ་ འབྱེད་གནང་པར་གཞི ་སྒྲི ག་པ་

རྣམས་རྡ་ཤོ ད་རྒྱ་གར་པར་ཁང་དུ ་ པར་བསྐྲུ ན་བྱས་

རི མ་བཞི ན་རྒྱབ་འཁུར་གྱི ་༼ཀོ ་ནེམ་ཀུ ་ཀྲིའི༽ འབྱོར་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

པ་དང་དེབ ་བཟོ་ རང་ལས་བྱས།

ལོ ་དེར ་ྋགོ ང ་ས་

ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་ཀོ ་ནེམ་ཀུ ་ཀྲིའི ་ཟློས་གར་དང་།

དཔར་ཁང་དུ་གཟིགས་བསྐ ར
ོ ་ྋཞབས་སོ ར་བཀྲིན་ཆེ་

འཁོ ད་སྐ བས་དཔར་ཁང་གི ་ལས་དོན་སྐ ར
ོ ་བཀའ་རྩད་

ཕེབས་པར་ད་ཕན་གྱི ་ལས་དོན་རྣམས་ྋསྙ ན་སེ ང་ཞུ ས་

པར་ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ནས་ཁོ ང ་

ཚོ ར་པར་སྐྲུན་འཁོ ར་ལོ ་ཞིག་དགོ ས་ངེ ས་འདུག་ཅེ ས་

སྐ བ ས་དེར ་ཆི བས་ཞབས་སུ ་ཡོ ད་པ་ཤེས་རི ག་བཀའ་
བླ ོ ན ་ཐུ བ་བསྟན་ཉི ན ་བྱེད་མཆོ ག་ལ་པར་འདེ བ ས་
འཕྲུ ལ་འཁོ ར་ཉོ་བསྒྲུབ་དགོ ས་ཞེ ས་བཀའ་ཁྱབ་གནང་

འདུག

དེ་ རྗེ ས ་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཨམ་རི ་

སར་བཟོས ་པའི ་ པར་འདེབ ས་འཁོ ར ་ལོ ་ཆེ ་བ་གཅི ག་

དང་། ཤོ ག་བྲེག་འཁོ ར་ལོ ་གཅིག འཁོ ར་འགུ ལ་གླ ག
ོ ་

གི་མ་འཁོ ར་ ༼མེ ་ཊོ ར༽ གཅི ག་བཅས་སྤུ ས་གཟི གས་

གནང་བར་ཧིན་སྒ ར
ོ ་ ༨༥༦༥།༠༠ ཐོབ་པ་རྣམས་དང་།

ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ནས་གསོ ལ་རས་སྒ ར
ོ ་ ༩༠༠༠།༠༠

བཅས་རྩིས་སྤྲོད་གནང་འདུག ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༢ ལོ ར་
པར་ཁང་ཕོ ་ སོ ར་གན་ཅི ་སླ ་ བ་རམ་ཀོ ་ ཀྲིར་སྤ ོས ་ཏེ ་

འཕྲུ ལ་འཁོ ར་སྒྲི ག་སྦྱོ ར་གྱི ས་སྐ བས་དེར་ལས་བྱེད་མི ་

གྲངས་ ༧ ཡོ ད་པ་ནས་སླ བ
ོ ་དེབ་སོ གས་པར་བསྐྲུན་
ཞུ ས། རི མ་པས་ཤེ ས་རིག་ནས་ལས་བྱེད་འགའ་ཤས་

ཁ་སྣོན་དུ་བསྐ ་ོ གཞག་སྩལ། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༤།༩།༨ ཉིན་
ཨོ ་རྒྱན་ལགས་ཤེ ས་རི ག་པར་ཁང་གི ་འགོ ་འཛི ན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གནས་བརྒྱད་པ་བསྐ ོ་ གཞག་སྩལ་བ་བཞི ན་གསར་

མཇལ་ཞུ ས། སླ བ
ོ ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་ལ་དཔག་པའི་སླ བ
ོ ་
དེབ་པར་འགྲེམས་ཐུ བ་པ་དགོ ས་རྒྱུ་བཀའ་ནན་ཕེབས་

པར་བརྟེན་ལས་བྱེད་ཁ་སྣོན་གྱི ས་འགན་འཛིན་ཐེ་བའི་

མི ་གྲངས་ ༡༠ ནས་མི་ལྔ ས་ཉིན་མོ ་ཚོུ ད་དགུ ་དང་།

མི་ལྔ ས་མཚན་མོ ་ཆུ ་ཚོ ད་དགུ ་རེ ས་མོ ས་ཀྱི ས་ལས་ཀ་
བྱས་ཏེ ་ འཕྲུ ལ་འཁོ ར ་བར་མཚམས་མ་བཞག་པར་

བཀའ་དགོ ངས་ལེ གས་བསྒྲུབས་ཞུ ས། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༦

ལོ ་ནས་དཔར་ཁང་འདི ་ བཞི ན་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་
ཀྱི ་ཁོ ངས་གཏོགས་ཙམ་ལས་ཁང་གླ ་དང་། ཆུ ་གླ ག
ོ ་གི ་

རིན་པ། ཕོགས་ཐོབ། རྒྱུ་ཆའི ་རི ན་པ་སོ གས་འགྲོ་གྲོན་

རྣམས་རང་གཞུ ང་ནས་ཞུ ་མ་དགོ ས་པར་འཚོ ་བ་རང་

འཚོ ་བྱས་ཏེ་ རྩ་བའི ་ ལས་འགན་སླ བ
ོ ་དེབ ་པར་བསྐྲུ ན་

ཞུ ས་ཏེ་ སླ ོབ ་དེབ ་རྣམས་ཀྱི ་རི ན་གོ ང ་ཤེ ས་རི ག་ལས་

ཁུ ངས་ཀྱི ་ གཏན་འབེབ ས་ལྟ ར ་ཕྱི ་ ནང་ཁྱད་མེ ད་ཀྱི ས ་
༢།

སྤུ ས་འགྲེམས་ཞུ ་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་མཛད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ ལོ ་ཕོ་སོ ར་གན་ཅི་སླ ་བ་རམ་ཀོ ་ཀྲིར་

ནས་རྡ་ཤོ ད་ཀ་ཤི ་མི ར་ཀོ ་ ཀྲི་གླ ས ་ཏེ་ དཔར་ཁང་དང་

ལས་ཤག་བཅས་སྤ ས
ོ ་ཏེ་ ཁང་ཁུ ངས་གུ ་ཡངས་དང་།
ལས་མི་སོ ་སོ ར་གླ ་ཆ་སྤར་ཆ་བྱས་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩

ལོ ་སྦ ་ོ སྤ ལ་ཤོ ག་བུའི ་བཟོ་གྲྭའི ་དཔར་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་

འབྲས་བླ ོ ་ གླི ང་རྟའུ ་ཆོ ས་མཛད་ཐུ བ་བསྟན་དཀོ ན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མཆོ ག་དང་། གཙང་པ་ཁྲི་སྤྲུལ་ངག་དབང་བླ ་ོ བཟང་
ངོ་ལས་གསུམ་དང་། འཕྲུ ལ་འཁོ ར་གཅིག ཡིག་འབྲུ ་

དང་འཛི ན་ཆས་གང་འཚམས་བཅས་ཟླ་བསྒྲི ལ་གཏོང་

བ་གནང་། དེ་རྗེས་ལས་བྱེད་ཁ་སྣོན་བསྐ ་ོ གཏོང་གནང་

བ་དང་དཔར་ཁང་གི ་ལས་དོན ་ཡང་རྒྱ་བསྐྱེ ད ་འཛི ན་

རི མ་སླ ོབ ་དེབ ་ཀྱི ས་མཚོ ན་ལས་ཁུ ངས་མ་ལག་ཁག་

དང་། སྤྱི ་སྒ ར
ེ ་ཁག་ནས་བཀའ་མངགས་གནང་རིགས་

བོ ད ་དབྱི ན་གཉི ས ་ཐོ ག ་དཔར་བསྐྲུ ན་ཞུ ས་པ་དང་།

རྗེ འི ་ ལམ་རི མ་ཆེ ན་མོ ་དཔེ་ རི ང་གི ་པར་ཤི ང་ཡོ ད་པ་
ནས་པར་ཤི ང་བཞི ་རེ ་པར་འཁོ ར ་ནང་བཅུ གས་ཏེ ་

གང་མང་པར་བསྐྲུན་ཞུ ས། ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་
ཆེ ན་པོའི་བཀའ་དགོ ངས་སུ་དཔར་ཁང་འདི་བཞིན་མ་

འོ ང ས་བོད ་དུ་ དཔར་འདེབ ས་ལས་དོན ་གྱི ་ ལག་རྒྱུ ན་

སྤ ེ ལ ་ཐུ བ་པ་དགོ ས་གལ་ཕེ བ ས་པ་ལྟ ར་ཚང་མས་

ཉམས་གསོ ག ་གཙོ ་འཁུ ར་ཞུ ས ་ཏེ་ བླ ་ོ གླི ང ་དཔར་ཁང་

༣།

སོ གས་ལ་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་ཀྱང་སྤྲད་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༡ ལོ ར་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་སླ བ
ོ ་
དེབ ་ཁག་གི ་མ་དཔེ་ རྩི ས་སྤྲོ ད ་གནང་བ་དང་སླ བ
ོ ་དེབ ་

སོ ་སོ ་ནས་ཁ་གྲངས་འདི་ཙམ་པར་བསྐྲུན་ཞུ ་དགོ ས་ཀྱི ་
བཀའ་ཁྱབ་གནང་བ་བཞི ན་བཀའ་དོ ན ་འགལ་མེ ད་

པར་བསྐྲུ ན་དེབ ་བཟོ་ འཕྲལ་མྱུ ར་ཞུ ས ་ཀྱང་ཤེ ས ་རི ག་
ལས་ཁུངས་ནས་སླ བ
ོ ་དེབ་ཉུ ང་ཤས་ལས་སྤུ ས་གཟི གས་
མ་གནང་སྟབས་མང་པོ་ ཞི ག་ལྷ ག ་པ་དེས ་དཔར་ཁང་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གི ་རྒྱུ ན་གྲོན་སོ གས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ ་འཕྲད་ཡོ ད།

འདི ་སྐ ར
ོ ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༢ ལོ ར་ཤེ ས་རིག་ཚོ གས་ཆེ ན་

སྐ བ ས་སུ ་སླ བ
ོ ་དེབ ་སྤུ ས ་གཟི ག ས་མ་གནང་བས་འཕྲོ་

བརླ ག་འགྲོ་དང་། ཕྱོ གས་གཅི ག་ནས་ཕྱོ གས་མཐའི ་

སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ ནང་སླ བ
ོ ་དེབ ་མེ ད་པའི ་ དཀའ་ངལ་ཡོ ད་པ་
བཅས་ལ་བརྟེན་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་སླ བ
ོ ་དེབ ་

ཙམ་སྤུ ས་གཟིགས་ཀྱི ས་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགྲེམས་སྤྲོད་
གནང་དགོ ས ་པའི ་ འབོ ད ་བསྐུ ལ ་གྱི ་དགོ ང ས་འཆར་

ཤུ གས་ཆེ ་གནང་མཁན་བྱུ ང་ཡོ ད་འདུག ཤེས་རི ག་

ལས་ཁུངས་ནས་ལྭ་ཎ་ཆོ ས་གྲགས་དཔར་ཁང་གི་ཡིག་

འབྲུ ་བཤི ག་སྒྲི ག་མཁན་རྒྱ་གར་བ་མི ་ལྔ ་ ཆེ ད་བསྐ ོང ་

གནང་སྟེ་ཤེ ས་དཔར་ལས་བྱེད་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་

སྤྲོ ད ་དགོ ས ་གསུ ངས་པ་བཞི ན་ཡི ག་འབྲུ ་བཤི ག་སྒྲི ག་

གི ་ལས་གྲྭར་ཞུ གས་སུ་བཅུགས་ཀྱང་མཐུ ན་རྐྱེ ན་དང་
གླ ་ཕོགས་ཆུ ང་རྐྱེ ན་ལ་བསྙ ད་དེ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཉི ན་

༤།

ཤས་ནས་རང་བཞིན་གྱི ་ལྭ་ཎར་ཕྱི ར་ལོ ག་བྱས་འདུག

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༣ ལོ ར་རྡོར་གདན་དུ་ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་གི ་ཞལ་སྔ ་ ནས་དཔལ་དུ ས ་ཀྱི ་

འཁོ ར་ལོ འི་དབང་ཆེ ན་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་སྐ བས་ཆོ ས་ཞུ ་བ་

རྣམས་ལ་འགྲེམ་སྤ ེལ ་གནང་ཆེ ད་ཕྱག་དཔེ ་ མང་པོ ་

ཞི ག་པར་བསྐྲུ ན་གྱི ས ་འབུ ལ་གཏོང ་ཞུ ་ དགོ ས ་ཞེ ས ་སྐུ་
སྒ ར
ེ ་ཡི ག་ཚང་ནས་བཀའ་མངགས་ཕེབས་པ་ལྟ ར་པར་
བསྐྲུན་དུས་ཐོ ག་ཟིན་ཀྱང་རྡོར་གདན་དུ་དབོར་འདྲེན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་ སྐ བ ས་སྐུ་ སྒ ར
ེ ་ཡི ག་ཚང་

ནས་མི ་འགྲོ་ཆེ ད་གཉེར་གྱི ས་འཕྲལ་འབུ ལ་ཞུ ་དགོ ས་

ཞེ ས་ཛ་དྲག་གི ་བཀའ་ཕེབས་པར་བརྟེན་ཤེ ས་ལས་སུ ་
དགོ ངས་སྐ ར
ོ ་ཞུ ས་ཏེ་འགན་འཛི ན་ཨོ ་རྒྱན་ལགས་དང་

དཔར་ལས་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀྱི ས་དཔེ་དེབ་ཚོ ང་

འགྲེམ་བྱ་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་འཁྱེར་ཏེ་སྐུ་སྒ ར
ེ ་ཡིག་ཚང་
ལ་ཕྱག་དཔེ་རྣམས་དུས་ཐོག་རྩིས་འབུལ་ཞུ ས། དཔར་

ཁང་གི ་དཔེ་ དེབ ་རྣམས་གསུ ང་ཆོ ས་རི ང་སྤུ ས ་འཚོ ང་

བྱེད་མུ ས་སྐབས་རོ གས་པ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ནད་མནར་
ཚབས་ཆེ ་བྱུ ང་སྟེ་ སྨ ན ་བསྟེན ་སྐ བ ས་ནད་གཡོ ག་དང་
དེབ་ཚོ ང་བྱ་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་འགོ ་འཛི ན་ཨོ ་རྒྱན་ལགས་ཀྱི ་

ཐོ ག ་ཏུ ་བབས་ཏེ་ དཀའ་ངལ་ཅི ་ཆེ ་བྱུ ང་བར་མ་ཟད་

ནད་པ་དྲག་སྐྱེ ད་མེ ད་པར་ཟླ་གཅི ག་ཙམ་ནད་གཡོ ག་

ཏུ ་མཉམ་སྡ ོད ་བྱས་རྐྱེ ན ་གླ ོ་ ནད་འགོ ་ འཛི ན་ཨོ ་རྒྱན་
༥།

ལགས་ལ་འགོ ས་པ་ལྟ ་བུས་ནད་མནར་དྲག་པོ་བྱུང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༥ ལོ ར་ཌལ་ཧོར་བདེ་དོན་ནས་ཤེ ས་རིག་

དཔར་ཁང་དུ་འགན་འཛི ན་དགའ་ཤར་བླ ་ོ བཟང་ཚུ ལ་

ཁྲི མ ས་ལ་ཤེས་རི ག་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཀུ ན ་བདེ་ གླི ང ་མཆོ ག་
ནས་བསྐ ་ོ གཞག་གི ས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༥།༥།༡ ཉི ན་ལས་

འགོ ་ འཛུ གས་སྐ བ ས་ལས་བྱེད་པར་གླ ་ ཕོག ས་རྩ་ཆད་
དང་ཁང་བདག་ནས་ཁང་པའི ་ སྐ ོར ་ཁྲི མ ས་གཏུ གས་

ཀྱི ས་ཟླ་རེ ་བཞི ན་དུ ་ ཁྲི མས་ཁང་ལ་སྟར་ཆགས་ལོ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གཉི ས ་རི ང་འགྲོ་དགོ ས ་བྱུ ང་སོ གས་དཀའ་རྙ ོ ག ་ཆེ ་

ཙམ་འཕྲད་འདུག ཤེ ས་དཔར་ཁང་གླ ་དང་། ལས་
བྱེད་ཀྱི ་ཕོགས། སླ བ
ོ ་དེབ་ཁྱོན་ཆེ ་ལམ་སེ ང་པར་སྐྲུན་

བྱེད་དགོ ས ་ཀྱི ་ཤོ ག་བུ ་དང་སྣག་ཚ་གཏོས ་ཆེ ་དགོ ས ་
པར་བརྟེན། སྐ བས་དེར་སྤྱི ་སྒ ར
ེ ་ཁག ༡༩ ནས་དངུལ་

བུ ན་བླ ང ས་ཏེ་ ཞོ ག ས་སྔ ་ ལངས་དང་དགོ ང ་ཕྱི ་ ཉལ་སྒ ་ོ

གསུ མ་ཡོ ད་རྒུ ་རྩལ་སྤྲུ གས་ཀྱི ས་ལས་འཁུ ར་ཚགས་

ཚུ ད་ཞུ ས་པ་དང་། ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་
མཆོ ག་ནས་ཐུ གས་རྗེ ་ གཟི གས་བསྐྱངས་ཆེ ན་པོ ས ་

གཟི མ་ཆུ ང་སྐུ་སྒ ར
ེ ་ནས་སྒ ར
ོ ་ ༡༥༠༠༠།༠༠ གསོ ལ་
རས་སྩལ་བའི་ཐུ གས་བསྐྱེ ད་བྱི ན་མཐུ ས། ལས་གཞི་

༦།

ཁག་ལམ་ལྷ ང
ོ ་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༩།༧།༧ ཉིན་ཤེ ས་རིག་དྲུང་ཆེ་རི་ཁ་བླ ་ོ

བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོ ག་དང་ Smt. R.K. Bhard-

waj རྡ་ས་བོད་གཞུ ང་སྨ ན་རྩིས་ཁང་གཤམ་འོག་ས་ཆ་
རྒྱ་ཁྱོན་ 14 KANAL 11 MARLAS ཁང་པ་སི་སི ་

རྡར་གོ ་སེ ་ཀོ ་ཀྲི་ཞིག་བཅས་སྤུ ས་གཟིགས་གནང་ཡོ ད།
ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༩ ལོ ར་ཤེ ས་དཔར་མ་སྤ ས
ོ ་གོ ང་ཐུ གས་

དམ་སྙ ན ་སེ ང་དང་སྦྲགས་ཆོ ས་ཕྱོ ག ས་བྱ་བ་རྣམས་
ལེ གས་བསྒྲུབས་ཀྱི ས་རྡ་ཤོ ད་ཀ་ཤི་མི་རྡ་ཀོ ་ཀྲི་ནས་སི་

སི ་རྡར་གོ ་སེ ་ཀོ ་ཀྲིར་སྤ ས
ོ ་ཡོ ད་པ་རེ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༥།༣།༣༡ ཉིན་དཔལ་ལྡ ན་སྐུ་སྒ ར
ེ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

དྲུང་ཆེ ་མཆོ ག་ལ་སྙ ན་སེ ང་སྔ ན
ོ ་ཞུ ས་ལ་བཀའ་བཞེ ས་
བཟང་ཐོ བ ་བཞི ན་སྤྱི ་ནོར ་ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་སྔ ་དྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༣༠ ཐོག་རྡ་ས་བོད་
གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་དུ་ ཆི བས་བསྒྱུ ར་བཀྲིན་

ཆེ ་སྟེ་ གཟི མ ་ཆུ ང ་བཞུ ག ས་ཁྲི ར ་ཞབས་སོ ར ་འཁོ ད ་པ་
དང་ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛིན་ནས་མཎ་ཌལ་སྐུ་གསུང་

ཐུ གས་རྟེན་འདེག ས་འབུ ལ་ཞུ ས། རྟེན་འབྲེལ་གྱི ་

གསོ ལ་ཇ་བཞེ ས་འབྲས་བཏེག དེ་རྗེ ས་བཀའ་བསྟན་

གསུ ང་རབ་ཕྱག་དཔེ་ སོ ག ས་བཞུ ག ས་ཡུ ལ་དུ་ དཔར་

ཁང་འགན་འཛིན་ནས་སྤ ས
ོ ་སྣེས་གདན་འདྲེན་ཞུ ས་ཏེ་

གཟི གས་ཞི བ་ཐུ གས་སྨ ོན ་ཕྱག་ནས་བཅས་རྩལ་ཏེ ་
བཞུ གས་ཁྲིར་ཞབས་སོ ར་འཁོ ད་པ་དང་། ཤེ ས་དཔར་

འགན་འཛི ན་ནས་ལས་བསྡ ོམ ས་རག་བསྡུ ས ་ྋསྙ ན ་

སེ ང ་ཞུ ས ་པ་དང་འབྲེལ་འདི ་ གར་ཞབས་སོ ར ་འཁོ ད ་

པར་ཐུ གས་རྗེ་ལེ གས་འབུལ་ད་ུ མཇལ་དར་ནང་མཛོ ད་

ཀྱི ས་སྣེ་དྲངས་འབུ ལ་མཚོ ན་བསྟར་འབུ ལ་ཞུ ས་རྗེ ས ་

གཟི མ ་ཆུ ང ་འགག་ཏུ ་ཤེས་དཔར་ལས་བྱེད་དང་ནང་

མི ་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་ཕྱག་དབང་དང་ཕྱག་སྲུ ང་
གསོ ལ་རས་སྩལ།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༥།༩།༢༨ འཁོ ད་གནས་ནང་ཤེ ས་

རིག་ལྷ ན་ཁང་ནས་ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛི ན་གྱི ས་ཡི ག་

ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་དང་ལྡི་ལི་གཉིས་ལ་ས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཁང་ཉོ་ཆོ ག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་
བཀའ་འཁྲོལ་ཡི་གེ ་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༥།༡༡།༡༢ ཉིན་རྡ་ས་བཞུ གས་

སྒ ར ་བོ ད ་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་ལྷ ན ་ཁང་གི ་ཁྱབ་ཁོ ང ས་
ཤེ ས ་རི ག་དཔར་ཁང་ནས་རི ག་གཞུ ང ་ཁྱབ་སྤ ལ
ེ ་ཆེ ད་

བལ་ཡུལ་མཆོ ད་རྟེན་ས་ཁུངས་སུ་གཞིས་ཆགས་བོད་
རི གས་བཀྲི ས་དོ ན ་གྲུ བ་ཀྱི ་ལག་ནས་ས་ཆ་ཕི ་ཊི ་
༣༢྾ ༣༠ རྒྱ་ཁྱོན་ཡོ ད་པའི་ཐོ ག་ཁང་པ་སྟེང་ཤོ ད་

ུ ་བརྒྱུད་ཁང་ཆུ ང་བཅས་སྤུ ས་
ཁང་མི ག་བརྒྱད་དང་ནབ
གཟི ག ས་གནང་རྗེ ས ་དེ བ ་སྐྱེ ལ ་ཡི ག་ཆ་རྣམས་བལ་

ཡུ ལ་གངས་ཅན་བདེ་ རྩའི ་ མི ང་ཐོ ག ་ཏུ ་ཡོ ད། ཕྱི ་ ལོ ་
༡༩༧༩ ལོ ་ནས་ཤེ ས་དཔར་གྱི ་དཔེ་དེབ་ཚོ ང་ཁང་ཞིག་

ཁང་གླ འི ་ ཐོ ག ་ཏུ ་ཡོ ད་ལགས། རྒྱ་གར་ནས་བོད ་མི ་

ཚོ ས་ཕྱག་དཔེ་ ཁྱེར་སྐ བ ས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུ ལ་གྱི ་
ས་མཚམས་ནས་་དོ་པོ་བསྔ ག
ོ ས་བཤེ ར་བྱེད་པ་སོ གས་

དཀའ་ངལ་ཡོ ད་སྟབས་བལ་ཡུལ་བླུ ་ཡོ ན་ཞུ ་ཆོ ག་པའི་
ཤེ ས་དཔར་ཡན་ལག་གསར་འཛུ གས་གནང་བ་དེས ་

ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༦ ལོ ར་ལྡི་ལི་མ་ཇུ་ཀྲི་ལའི་ནང་

བཞུ གས་དམ་ཆོ ས་ལགས་ཀྱི ་ཁྱི མ་ཚང་གཅི ག་གི ་ས་

གཞི་ཨང་ ༢༢ ཅན་དང་གུ ར་རང་འགྲིག་བོད་གཞུ ང་

ཤེ ས་རིག་དཔར་ཁང་ནས་སྤུ ས་གཟི གས་གནང་བ་དང་།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༧ ལོ ར་ཁང་པ་ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་ཅན་

ཞི ག་སྒ ར
ོ ་ ༢༣༠༠༠༠།༠༠ བཏང་ནས་གསར་རྒྱག་
བྱས་པ་དེ ་ དག་ལྡི ་ ལི ་ཤེ ས་དཔར་ཡན་ལག་གི ་ལས་

ཁུངས་དང་ལས་བྱེད་གཉི ས་ཀྱི ་ལས་ཤག དཔེ་ཕྱག་

བཀའ་འགྱུར་དཔར་བསྐྲུན་ཟི ན་པ་ཉར་འཇོ ག་རྗེས་རྡ་
སར་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེ ད་ཡིན།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༨།༢།༢༦ ཉིན་བོད་གཞུ ང་ཤེ ས་

རི ག་དཔར་ཁང་གི ་སི ་སི ་རྡར་གོ ་ སེ ་ས་ཁང་རྣམས་

ཤེ ས་རིག་དྲུང་ཆེ ་རབ་བསྟན་ཕྱག་མཛོ ད་ཚང་ལགས་

ཀྱི ་མཚན་ཐོ ག ་མི ང་བསྒྱུ ར་གནང་བར་མ་ཟད་ཤེ ས་
རི ག་དཔར་ཁང་གི ་ཁང་པ་ཨར་ལས་ཀྱི ས ་ལས་ཤག་
དང་གསུ ང་རབ་གླ ེག ་བམ་བཞུ ག ས་ཡུ ལ་བཅས་ཁང་

མི ག་ཆུ ང་ངུ་ ༥༨ གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོ ད། དེ་སྔ ན
ོ ་སྤྱི ་
སྒ ར
ེ ་ཁག ༡༩ ནས་དངུལ་བུན་བླ ངས་པ་དེ་དག་གི་ངོ་
བསྐྱེ ད ་རི མ་སྤྲད་ཐོ ག ་སླ ོབ ་དེབ ་ཆ་ཚང་ལོ ་ལྟ ར ་དུ ས ་

ཐོག་འབུལ་ལམ་ཞུ ་བཞིན་མ་ཟད། འབུམ་རྒྱས་འབྲིང་

བསྡུས ་གསུ མ་དང་། བཀའ་འགྱུ ར་དང་རྗེ འི ་ གསུ ང་
འབུ མ་སོ ག ས་དཔེ་ དེབ ་ཁྱོན་ཆེ ་པར་བསྐྲུ ན་ཞུ ས ་ཡོ ད་
པ་དང་། བོད་གཞུ ང་ཤེ ས་རིག་དཔར་ཁང་ནས་ལོ ་རེ ་

གཙང་ཁེ ་བརྒྱ་ཆའི་འབུལ་འབབ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༢ ནས་
ཕྱི ་ ལོ ་

༡༩༩༠

བར་རྡ་ས་རང་བདེན ་ཚོ གས་ཆུ ང ་

བརྒྱུ ད་རང་གཞུ ང ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུ ངས་ལ་སྒ ར
ོ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
༧།
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༨༢༩༨༥༤།༦༥ འབུལ་ལམ་ཞུ ས་འདུག

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༢ ལོ ར་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་ནས་གསར་

འབྱོར་སྣེ་ལེ ན་མགྲོན་ཁང་གསར་རྒྱག་མཛད་སྐ བ ས་

ཨར་པོའི ་ ཞལ་འདེབ ས་འབོད ་བསྐུ ལ ་གནང་བ་ལྟ ར ་
བོ ད ་ ག ཞུ ང ་ ཤེ ས ་ རི ག ་ ད པ ར ་ ཁ ང ་ ན ས ་ སྒ ོ ར ་

༣༠༠༠༠༠།༠༠

འབུ མ་གསུ མ་ཕུ ལ ་ཡོ ད།

ཕྱི ་ ལོ ་

༡༩༩༤།༤།༡༧ འཁོ ད་གནས་ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛིན་
བླ ་ོ བཟང་ཚུ ལ་ཁྲི མ ས་ལགས་ནས་བཀའ་ཤག་མཚན་

ཐོ ག ་དང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་ཁང་བཅས་སུ ་ཕུ ལ ་སྙ ན ་ནང་

ད་ཆ་ལོ ་ན་ ༧༥ སོ ན་པ་ནད་གཅོ ང་ལ་འགན་འཛིན་
གསར་པ་བསྐ ་ོ གཞག་ཡོ ང་བ་ཞེ ས ་དང་། རྒན་ཡོ ལ་

གནང་ནས་ལོ ་ ༡༢ ཙམ་སོ ང་ཡང་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་

གི ་བཀའ་སླ ོ བ ་སྙི ང ་བཅངས་ཞུ ས་གནས་འཁོ ད་པ་
འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས ་དོན ་ལྟ ར ། ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༩༥།༡།༢༤

ཉི ན ་ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླ ན
ོ ་ལྕ མ ་རི ན་ཆེ ན་མཁའ་འགྲོ་
མཆོ ག་ནས་ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛི ན་བླ ་ོ བཟང་ཚུ ལ་

ཁྲི མ ས་ལགས་སུ ་བཀའ་ཁྱབ་སྩལ་བའི ་ ནང་།

ཉི ད ་

ནས་ད་བར་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་གྱི ་
འཁུ ར་འགན་གནང་རི ང་ལྷ ག ་བསམ་གྱི ས་ཀུ ན་ནས་

བསླ ངས་ཏེ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ཡར་རྒྱས་གྲུ བ་འབྲས་

གང་ལེ གས་བྱུ ང་བར་བསྔ ག ས་བརྗོ ད ་དང་འབྲེལ་

དགུ ང་ན་གང་འཚམས་ཕེབས་པ་དངོས་ཡོ ད་ཐོག་ནམ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཞི ག་འགན་འཛི ན་གསར་པ་དགོ ས་མཚམས་རྗེ ས ་

མཐུ ད་འཛི ན་སྐྱོ ང ་ཐོ ག ་འཐུ ས་ཤོ ར་མི ་འབྱུ ང་བ་སྔ ན
ོ ་
ཚུ ད་བསམ་ཞི བ་དགོ ས ་གལ་ཙམ་མ་ཟད།

དེ་ གའི ་

གནས་སྟངས་གཞི ་རྩར་བཞག་སྟེ་ སྤྱི ་ སྲོལ ་དང་མཐུ ན་

པའི ་ དབུ ་འཛི ན་དང་། དེ་ འོག ་དྲུང་ཆེ ། གལ་ཆེ འི ་
གནད་དོན་མཐའ་མའི ་ཐག་གཅོ ད་གནང་པ་པོ་འགན་

འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཤི ག་བཅས་བྱ་སྤུ ་ གནོ ན ་གྱི ་སྒྲི ག་
འཛུགས་འགྲོ་ལུགས་ཆ་ཚང་བ་ཞི ག་དགོ ས་གལ་ཆེ ་བ་
དང་། དབུ་འཛིན་ནས་ཤེ ས་རིག་དཔར་ཁང་ཕྱི ་ནང་

འཛི ན་སྐྱོ ང ་སྤྱི ་ཡོ ངས་ཀྱི ་འཆར་འགོ ད ་སོ གས་ཐག་

གཅོ ད་ཀྱི ་འགན་དབང་བཞེ ས་རྒྱུ། དྲུང་ཆེ ་དབུ་འཛིན་
གྱི ་ཐད་ཀའི ་བཀོ ད་ཇུས་འོག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱབ་

ཁོ ངས་དང་བཅས་པའི ་ལས་དོན་ཁག་ལ་ལྟ ་རྟོག་དང་།

དབུ་འཛི ན་མ་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་དབུ་འཛི ན་གྱི ་ལས་
འགན་བཞེ ས ་རྒྱུ ་དང་ཕྱི ར ་ཕེབ ས་མཚམས་ཞི བ་ཕྲའི ་

སྙ ན་གསེ ང་ཞུ ་རྒྱུ ་བཅས་གོ ་རི མ་ལྡ ན་པའི ་གནང་

ཕྱོགས་རྩ་འཛིན་དགོ ས་རྒྱུ་དང་། དྲུང་ཆེ ་འོས་བབས་
ཤི ག་མི ་རི ང་བར་བསྐ ོ་ གཏོང ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་ན་རྩི ས་
འབྲེལ་སོ གས་གཤམ་འོ ག ་སྡ ེ་ ཚན་ཡན་ལག་བཅས་

པའི ་ སྒྲི ག་གཞི ་འགྲོ་ལུ གས་སྔ ར ་ཡོ ད་ཐོ ག

དེ་ གའི ་

གནས་སྟངས་ལ་གཞི གས་པས་སྣོན་འཕྲི་ཡར་རྒྱས་

གཏོང ་ཐབས་གནང་ཕྱོ ག ས་དགོ ས ་རྒྱུ ་དང་། འགན་

འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་དུ ས ་འགྱངས་སུ ་མ་སོ ང་བར་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཚུ གས་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་འཁོ ད་འདུག

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥།༢།༡༤ ཉིན་ཤེ ས་རིག་དྲུང་ཆེ ་

ཚེ ་རི ང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེ ས་རིག་དཔར་ཁང་

འགན་འཛིན་ལ་འདི་ནས་སྩལ་རྒྱ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥།༡།༢༤

འཁོ ད་པའི་འབྲུ་དོན་ལྟ ར་དེ་གའི་དྲུང་ཆེ འི་ལས་འཁུར་
ཆེ ད་བླ ་ོ བཟང་དཀོ ན ་མཆོ ག་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༩༥།༢།༡༧

ནས་ལས་འགོ ་འཛུགས་རྒྱུར་ཆེ ད་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ན་

དེ་ནས་ལས་ཡུལ་དང་། སྡ ད
ོ ་གནས་ལས་ཤག གཞན་

པའི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་ཐོ བ ་ཆ་ཇི ་ཡོ ད་ཤེ ས་དཔར་རང་

ཁུངས་ནས་གོ ་སྒྲི ག་རྒྱག་སྤྲོ ད་གནང་དགོ ས་པ་དེ་དོན་

དགོ ངས་འཇགས་ཞུ ་བཅས་འཁོ ད་པ་ལྟ ར་བསྐ ་ོ གཞག་
སྩལ་བ་དང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥།༤།༢༡ ཉིན་ཤེ ས་རིག་དྲུང་ཆེ ་

ཚེ ་རི ང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེ ས་དཔར་འགན་
འཛི ན་ལ་བཀའ་སྩལ་ནང་། ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༩༥།༤།༡༣

ཉིན་སྐུ་ཉིད་ཤེ ས་རིག་བཀའ་བླ ན
ོ ་ལྕ མ་རིན་ཆེ ན་མཁའ་

འགྲོ་མཆོ ག་ངོ ་མཇལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་ལྟ ར། སྐུ་

ཉི ད ་དགོ ང ས་ཞུ འི ་ ཚབ་གསར་མི ་འགྲོ་འོས ་ཆོ ས་ལྡ ན ་
པ་ཞི ག་ཤེ ས ་རི ག་ནས་གོ ་ སྒྲི ག ་གནང་དགོ ས ་ལ་སོ ང ་།
ད་ཡོ ད་དེ་ གའི ་ ལས་བྱེད་ཁོ ང ས་ནས་ལོ ་མང་ཞབས་

ཞུ འི་ཉམས་མྱོ ང་དང་། ལྷ ག་བསམ་ཤེ ས་ཚད་སོ གས་

ལས་འགན་ཐེ ག ་ངེ ས ་མི ་འགྲོ་ཇི ་ཡོ ད་ནང་དོན ་འོ ས ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མི འི ་ མི ང་ཐོ ་ འདི ་ ལྷ ན ་གྱི ་དགོ ང ས་པའི ་ དཔྱད་གཞི ར་
ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥།༤།༢༦ འགྱངས་མེད་འདི ་གར་ཡི ག་

ཐོག་འབུལ་འབྱོར་ཐུ བ་པ་གནང་དགོ ས་པ་དང་དེ་ནས་

ཕུ ལ་བའི ་ འོ ས ་མི ་གང་ཞི ག་ཐོ ག ་བསྐ ོ་ གཞག་གནང་
འོ ས ་གྱུ ར་ཚེ ་སྒྲི ག་གཞི ་དགོ ངས་དོ ན ་ཟླ་དྲུ ག་ཚོ ད་

བལྟ འི་ཐོ ག་བསྐ ་ོ གཞག་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་མི ན་འདི ་

ལྷ ན ་ནས་འོ ས ་ཆོ ས་ལྡ ན ་ངེ ས ་ཐབས་འཚོ ལ་འདེམ ས་

༨།

སྒྲུ ག་གི ས་བསྐ ོ་ གཞག་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་བཅས་འཁོ ད ་
ཡོ ད།
ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥།༥།༡༦ ཉིན་ཤེ ས་རིག་དྲུང་ཆེ ་ཚེ ་རིང་

དབང་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེ ས་དཔར་ལས་བྱེད་པདྨ་
རྒྱལ་པོ་ ལགས་སུ །

དེ་ ག་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་གི ་

འགན་འཛིན་བླ ་ོ བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་དགོ ངས་པ་
ཞུ ས་འཁྲོ ལ ་ཚབ་གསར་དྲག་གྲས་ཤི ག་དགོ ས ་གལ་

ཁྱེད་ཉི ད་ཤེ ས་རིག་དཔར་ཁང་ནང་ལོ ་མང་ཞབས་ཞུ ་

དང་། ཕྱི ་ཕྱོགས་འབྲེལ་གཏུ གས་བྱེད་སྒ འ
ོ ི ་ཉམས་མྱོང་

སོ གས་ཡོ ད་པར་དགོ ངས་བཞེ ས་ཀྱི ས་ཤེ ས་རི ག་དཔར་
ཁང་འགན་འཛི ན་གྱི ་ ལས་འགན་ལོ ་གཅི ག་རི ང་ཚོ ད་

ལྟ འི་ཐོག་བསྐ ་ོ གཞག་གནང་བ་ཡིན་ན། དེ་གའི་ཕྱི ་ནང་
འཛི ན་སྐྱོ ང ་ཐོ ག ་སྔ ར ་ལས་ཚགས་ཚུ ད་འབྱུ ང་ཐབས་

ལྷ ག་བླ ་ོ ཆེ ་སྐྱེད་དགོ ས་རྒྱུ་དང་། རྩིས་སྤྲོད་ལེ ན་ཐད་ཕྱི ་

ལོ ་ ༡༩༩༥།༦།༩ ནས་འགོ ་ འཛུ གས་ཀྱི ས ་ཕྱི ་ ཚེ ས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
༣༠
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ཚུ ན་རྩི ས་སྤྲོ ད ་ལེ ན་བྱེད་སྒ ་ོ གད་གཙང་མཇུ ག་

སྒྲིལ་ཐུ བ་པ་དགོ ས་རྒྱུ་བཅས་བཀའ་སྩལ་གནང་ཡོ ད།
ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥།༨།༣༡ ཉིན་འགན་འཛིན་གསར་རྙི ང་
བར་རྡ་ས་ཤེ ས་དཔར་དབུས་དང་ཡན་ལག་བལ་ཡུལ་

ལྡི་ལི ་བཅས་ས་གནས་སོ ་སོ ར་ངོ་ཕེབས་ཐོག་ཕན་ཚུན་
སྤྲོ ད ་དཔང་དབུ ་བཞུ གས་ཀྱི ས་རྩི ས་ལེ ན་རྩི ས་སྤྲོ ད ་

༩།
•

ཁམས་དྭ ངས་ཞུ ས་ཡོ ད།

ད་ལྟ འི ་ ཆར་ཤེས་རི ག་དཔར་ཁང་དོན ་གནས་གསུ མ་
ཐོག་རྩོད་རྙ ོག་ཡོ ད་བཞིན་པ་གཤམ་གསལ།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༣།༡༢།༣ ནང་ད་ཡོ ད་ཤེ ས་དཔར་ས་ཁང་

དེ ་ དག་ཁང་བདག་ཚོ ང་མཁན་མ་རྒན་གྱི ་བུ ་མོ ་ལ་

བདག་དབང་ཡོ ད་ལུགས་ཁ་མཆུ ་བཙུགས་ནས་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༩༤

ཟླ་དྲུ ག་པའི ་ ནང་སི མ་ལ་མངའ་སྡ ་ེ ཁྲི མ ས་

བཏུ གས་བྱས་པ་དང་།

•

ད་ལྟ ་ རྡ་ས་ཁྲི མ ས་ཁང་དུ་

ཁྲི མས་གཏུ གས་འགྲོ་མུ ས་ཡིན།

པཱ ་ ལ མ ་ པུ ར ་ ཁྲ ལ ་ བ སྡུ ་ ལ ས ་ ཁུ ང ས ་ ན ས ་ ཕྱི ་ ལོ ་

༡༩༩༥།༡།༡༣

འཁོ ད ་གནས་འབྱོར་གསལ་ཤེ ས་

དཔར་འགྲོ་གྲོན་ཡོ ང་ཁུ ངས་ཇི ་ཡོ ད་ཁྲལ་བསྡུ ་ ལས་
ཁུ ངས་ཀྱི ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་ཁོ ང ས་འཚུ ད་ཡོ ད་ངེ ས ་ཀྱང་།

འདི་གར་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥།༢།༡༠ འགྱངས་མེ ད་ཡིག་ཆ་

ཁག་འཁྱེར་ཏེ་ འགྲེལ་བརྗོ ད ་ཁ་གསལ་དགོ ས ་གསལ་

བར་སྐ བ ས་དེར ་དུས ་ཐོ ག ་གསལ་བཤད་ཆེ ད་བཅར་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཡང་དོ་ བདག་བཀའ་འགུ གས་གནང་མཁན་མ་བྱུ ང་
སྟབས། འདི་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥།༢།༡༠ འཁོ ད་པའི་
སྙ ན་ཞུ ་ཞི ག་ཕུལ་ཡོ ད་པར་མ་འོངས་པར་རང་ཕྱོ གས་

ནས་མ་ལན་མ་འགྱོད་ཆེ ད་རང་གཞུ ང་ཤེ ས་ལྷ ན་དང་

དབུས་རྩིས་ཞིབ་བཅས་སུ་གོ ་བསྡུར་གྱི ས་ཡིག་ཆ་མཁོ ་

•

སྒྲུབ་བྱ་མུ ས་ཡིན།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥ ནང་ལྡི་ལི་ཤོ ག་ཚོ ང་ཇོ ་ཏི་པར་སད་ལ་

སྔ ་ འདོན ་སྒ ོར ་འབུ མ་ལྔ ་ དང་ཕྱེ ད ་ཀ་ཤོ ར་བ་ཤོ ག་བུ ་
དང་དངུ ལ ་ཇི ་ རུ ང ་རག་ཐབས་གྲོས་མོ ལ་བྱེད་བཞི ན་

༡༠།

ཡོ ད།

ཕྱི ་ ལོ ་

༡༩༩༥།༩།༡

ཉི ན ་ནས་ཤེ ས་དཔར་འགན་

འཛིན་ལས་ཚབ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ལགས་ནས་འགན་འཁུར་

ཞུ ས་པ་ཤེ ས་རིག་ལམ་སན
ྟོ ་ལྟ ར། ཚོ གས་པའམ་སྒྲིག་

འཛུ གས་གང་ཞི ག་ལ་སྒྲི ག་གཞི ་ཞི ག་དགོ ས་པ་ནི ་
ཚོ གས་པའི ་ སྤྱི ་ སྲོལ ་ལྟ ར །

སྒྲི ག་གཞི ་དང་ལས་བྱེད་

པའི ་ ཐོ བ ་ཐང་བཅས་ལ་སྲུ ང་རྩི ་ཐོ ག ་ལས་བྱེད་པའི ་

ངོ ས་ནས་ཀྱང་ལྟ ་སྤྱོད་འཁྱེར་སྟངས་སོ གས་རྒྱུ་མཚན་

མང་དག་ཡོ ད་སྟབས་འདི ་ ག་བོ ད ་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་

དཔར་ཁང་ནས་གཞུ ང་འཛི ན་འགྲོ་ལུགས་དང་བསྟུན་
ཏེ ་ སྒྲི ག་གཞི ་འདི ་ཉི ད ་གསར་སྒྲི ག་ཞུ ས་པར་རང་

གཞུ ང་ཤེ ས་ལྷ ན་ནས་སྣོན་འཕྲི་གནང་འོས་གནང་སྟེ་སྔ ་

འཕྲོས་གཏན་འབེབ ས་ཞུ ས་པ་ལགས་ན། ཤེ ས་རི ག་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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དཔར་ཁང་ལས་བྱེད་ཚང་མས་སྒྲིག་གསལ་འབྲུ ་དོན་
ཁག་ལ་རྩི ས་བཀུ ར་གྱི ས་སྲུང་བརྩི ་ཚུལ་བཞིན་དགོ ས་

༡༡།

རྒྱུ་སོ གས་སྒྲིག་ལམ་གསར་བཟོ་གནང་།

བོད་གཞུ ང་ཤེ ས་རིག་དཔར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷ ན་

ཚོ གས་གསར་འཛུགས་ཀྱི ས ་ཚོ གས་ཐེ ང ས་དང་པོ་ ཕྱི ་

ལོ ་ ༡༩༩༦ ཟླ་བ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་ཤེ ས་དཔར་
ཁང་དུ་ བསྐྱངས་པའི ་ སྐ བ ས་ཚོ གས་མི ་རྣམས་གཤམ་
•
•
•
•
•
•
•

གསལ།

ཚོ གས་གཙོ ་ཤེ ས་རིག་བཀའ་བླན
ོ ་ལྕ མ་རིན་ཆེ ན་མཁའ་
འགྲོ་མཆོ ག

ཚོ གས་གཞོ ན ་ཤེ ས་རི ག་དྲུ ང་ཆེ ་དངོ ས ་གྲུ བ་ཚེ ་རི ང་

ལགས།

དྲུ ང་ཆེ ་ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛི ན་ལས་ཚབ་པདྨ་རྒྱལ་
པོ་ལགས།

ཚོ གས་མི ་ཤེ ས་རིག་དྲུང་གཞོ ན་རི་ཁ་ལགས།

ཚོ གས་མི ་ཤེ ས་རི ག་རྩི ས་པ་བསོ ད་ནམས་ཚེ ་རི ང་
ལགས།

ཚོ གས་མི ་ཤེས་དཔར་དྲུ ང་ཆེ ་བླ ་ོ བཟང་དཀོ ན ་མཆོ ག་
ལགས།

ཚོ གས་མི་ཤེ ས་དཔར་དཔར་བསྐྲུན་འགན་འཛིན་སྦྱི ན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
•

པ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས།

ཚོ གས་མི ་ཤེ ས་དཔར་དངུ ལ་གཉེ ར ་བསྟན་འཛི ན་
དབང་རྒྱལ་ལགས། བཅས་ཤེ ས་རིག་དང་ཤེ ས་དཔར་

གཉིས་ཀྱི ་ཚོ གས་མི་བཞི་རེ ར་ཚོ གས་འདུ་བསྐྱངས་པ་

དང་སྦྲགས་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ཤེས་དཔར་གསུ ང་རབ་

༡༢།

དང་ས་ཁང་བཅས་ལ་གཟིགས་བསྐ ར
ོ ་ཕེབས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༦།༩།༣ འཁོ ད་གནས་ནང་། ཤེ ས་རིག་

ལས་ཁུ ངས་ནས་ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛི ན་ལས་ཚབ་
པདྨ་རྒྱལ་པོ་ལགས་སུ། དེ་གའི་འགན་འཛིན་གྱི ་ལས་

གནས་ཐོ ག ་གཞུ ང་ཞབས་དྲུ ང་གཞོ ན ་གཅི ག་གི ་ས་

མི ག་བཀའ་འཁྲོ ལ ་སྩལ་སྨི ན ་ཡོ ད་པ་ལྟ ར ་དབུ ས་སྣེ་
འབྲེལ་དྲུང་གཞོ ན་སྐ ལ་བཟང་གཡུལ་རྒྱལ་ལགས་གོ ང་

གསལ་དམི གས་སྒ ོར ་འདི ་ གར་གནས་སྤ ོས ་བྱུ ང་བ་

བཞི ན་དེ་ གའི ་ འགན་འཛི ན་དུ ་ བསྐ ོ་ གཞག་གནང་བ་

དང་། ཉིད་ནས་དུས་ཡུན་ལོ ་ངོ་གཅིག་ཙམ་རིང་ཤེ ས་

དཔར་འགན་འཛི ན་གྱི ་ལས་འཁུ ར་བཞེ ས ་པའི ་ རྒྱུ ས་

བབ་ཉམས་མྱོ ང་དང་ལྷ ག་བསམ་འཁུར་བསྐྱེ ད་བཅས་
ལ་བརྟེན། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༦ ནས་

ཤེ ས་རིག་དཔར་ཁང་འགན་འཛི ན་ལས་རོ གས་སུ་བསྐ ་ོ
བཞག་གནང་བ་ཡི ན་དེ ་ ལུ གས་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་ནས་

བཟུ ང་འགན་འཛི ན་གསར་རྙི ང ་དབར་ལུ གས་མཐུ ན་

རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་གནང་དགོ ས་འཁོ ད་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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༡༩༩༦།༩།༣༠ ཉིན་འགན་འཛིན་གསར་རྙི ང་བར་རྡ་

ས་ཤེ ས་དཔར་དབུ ས་དང་ཡན་ལག་བལ་ཡུ ལ་ལྡི ་ ལི ་

བཅས་ས་གནས་སོ ་སོ ར་ངོ ་ཕེབས་ཐོ ག་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་

དཔང་དབུ ་བཞུ གས་ཀྱི ས་རྩི ས་ལེ ན་རྩི ད་སྤྲོ ད ་ཁམས་

༡༣།

དྭ ངས་ཞུ ས་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༦།༡༠།༡ ཉིན་ནས་དྲུང་གཞོ ན་སྐ ལ་བཟང་
གཡུ ལ་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེས་དཔར་གྱི ་ འགན་འཛི ན་

ལས་འཁུ ར་ཞུ ས ་པ་དང་གླ ་ ཕོག ས་དང་མཐུ ན་འགྱུ ར་

རྣམས་ཤེ ས་དཔར་རང་ངོས་ནས་གནང་ཞིང་། ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༩༦།༡༡།༢༥ ཉི ན ་ཤེས་དཔར་འགན་ལྷ ན ་ཐེ ང ས་
གཉི ས་པའི ་ གྲོས་ཆོ ད་ནང་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟ ར། ལྡི ་ལི ་

ཤེ ས་དཔར་མཇ་ན་ུ ཀྲི་ལར་ཁང་པ་ཨང་། ༢༢ ཐོག་

བརྩེགས་གཉི ས ་ཅན་དེ ་ བཞི ན་ཁྱི མ་མཚེ ས་ཁང་པ་

གསར་རྒྱག་ས་འོག་ཁང་པ་ Basement བྲུ ས་རྐྱེ ན་

ཤེ ས ་དཔར་ཁང་པ་བབས་སྐྱོ ན་བྱུང་སྟེ་གོ ད་ཆག་ཆེ ན་
པོ་ བྱུ ང་སྟབས་ཐོ ག ་བརྩེགས་བཞི ་དང་ཕྱེ ད ་ཀ་ཅན་གྱི ་
ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ལེ གས་འགྲུ བ་བྱས་ཏེ་ཁང་ཁུངས་

སྟེང་ཐོ ག་ནང་ཁྱི མ་ཚང་ཆེ ་བའི་ལས་ཤག་གསུམ་དང་

དེ་ འོག ་ཐོ ག ་བརྩེགས་གཉི ས ་ནང་ཁྱི མ ་ཚང་ཆུ ང ་བའི ་

ཁང་མི ག་ཐབ་ཚང་རང་འགྲི ག་ཁང་མི ག་བརྒྱད་
བཅས་ལས་ཤག་གི ་དཀའ་ངལ་སེ ལ་ཡོ ད། དེའི་འོག་

ལས་ཁུངས་དང་ཤེ ས་དཔར་དཔེ་དེབ་ཚོ ང་ཁང་གསར་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
འཛུ གས་གནང་།

གོ ང ་གསལ་ལྡི ་ ལི ་ཤེ ས་དཔར་ས་

འོག ་ཁང་པའི ་ ནང་གླ ོག ་རྐང་གསུ མ་ཅན་འཁྲི ད ་ཆོ ག་
མི ན་ལ་བརྟེན་དཔར་སྐྲུ ན་འཕྲུ ལ་འཁོ ར་འཛུ གས་

ཐབས་མ་མཆི ས་ཤི ང་། འོན་ཀྱང་དེབ་བཟོའི་ཆེ ད་དཔེ་

དེབ ་གཅོ ད ་གཏུ བ་འཕྲུ ལ་ཆས་དང་དེབ ་འཚེ མ་ཆེ ད་

འཕྲུ ལ་ཆས་བཅས་དེབ་བཟོའི་དགོ ས་མཁོ ས་སྤུ ས་ཉོས་
ཟི ན ་ཏེ་ མ་འོ ང ས་དེབ ་བཟོ ་ ཆ་ཚང་རང་ཕྱོ ག ས་ནས་

རང་མི ་རང་ལས་ཐུ བ་པ་ཡོ ང་ངེ ས་ཆགས་ཡོ ད། དེ་
བཞི ན་རང་གཞུ ང་ཤེ ས་དཔར་འཆར་གཞི ་ཆེ ་ཙམ་

ཞི ག་ལྡི ་ ལི ་ཁུ ལ་དུ ་ རང་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་དང་འཕྲོད་

བསྟེན ་གཞུ ང ་ཞབས་འདེམ ས་ལྷ ན ་བཅས་མཉམ་རུ བ ་

ཐོ ག ་ས་ཆ་ཨེ ་ཀར་བཅུ ་ཙམ་སྤུ ས ་གཟི གས་གནང་
འཆར་ཡོ ད་ན་དེའི ་ ཁོ ང ་ཤེ ས་དཔར་ཆེ ད་དུ་ ས་ཆ་ཨེ ་
ཀར་གཉི ས ་སྤུ ས ་གཟི ག ས་གནང་རྒྱུ ་འབྲེལ་ཡོ ད་ཤེ ས་

ལྷ ན ་ནས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོ ད་མུ ས་ཐོ ག ་རང་གཞུ ང་

ཤེ ས་རི ག་བརྒྱུ ད་རོ ག ས་རམ་འབོད ་བསྐུལ ་ཞུ ་ སླ ད ་དུ་
འཆར་གཞི ་ཆེ ་ཆུ ང་ཁག་གསུ མ་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་པ་

དང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༧།༧།༡༡ ཉིན་ཤེ ས་དཔར་འགན་

ལྷ ན ་ཚོ གས་ཐེ ང ས་བཞི ་པའི ་ ཐོ ག ་སྒྲི ག་གཞི ར་བསྐྱར་

བཅོ ས་དང་། དོན་ཚན་ ༢༡ གསོ ག་དངུལ་ཞུ ་སྤྲོད་

༡༤།

སྐ ར
ོ ་གསར་སྣོན་ཞུ ས་ཏེ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༧།༡༢།༡༥ ཉིན་རང་གཞུ ང་བཀའ་དྲུང་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཡིག་ཚང་ནས་གནས་འཕོས་བཀོ ད་རྒྱ་ཕེབས་དོན་ལྟ ར།
ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛི ན་སྐ ལ ་བཟང་གཡུ ལ་རྒྱལ་
ལགས་སྦ ་ེ ཀོ བ་ལུགས་བསམ་གཞི ས་ཆགས་འགོ ་འཛི ན་

དུ ་ གནས་འཕོ ས ་ཚབ་གསར་ཨོ ་གཞི ས་འགོ ་ འཛི ན་
ཟུར་པ་ཐུ བ་བསྟན་དབང་རྒྱལ་ལགས་སུ ་རྩི ས་སྤྲོ ད་ཞུ ་

དགོ ས་པའི་བཀའ་ཕེབས་བཞིན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༨།༣།༡༥

ཉི ན ་འགན་འཛི ན་གསར་རྙི ང ་བར་རྡ་ས་ཤེ ས་དཔར་

དབུས་དང་ཡན་ལག་བལ་ཡུལ་ལྡི་ལི ་བཅས་ས་གནས་

སོ ་སོ ར་ངོ ་ ཕེ བ ས་ཐོ ག ་ཕན་ཚུ ན་སྤྲོ ད ་དཔང་དབུ ་

བཞུ ག ས་ཀྱི ས ་རྩི ས་ལེ ན་རྩི ས་སྤྲོ ད ་ཁམས་དྭ ང ས་ཞུ ས ་
༡༥།

ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༨།༣།༡༦ ཉིན་ནས་དྲུང་གཞོ ན་ཐུ བ་བསྟན་
དབང་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེ ས་དཔར་གྱི ་འགན་འཛི ན་
ལས་འཁུ ར་ཞུ ས ་པ་དང་གླ ་ ཕོག ས་དང་མཐུ ན་འགྱུ ར་

རྣམས་ཤེ ས་དཔར་རང་ངོ ས ་ནས་གནང་བཞི ན་ཡོ ད།
ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༨།༦།༩ ཉིན་ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་གི ་བཀའ་འབྲེལ་ལྟ ར་ཤེ ས་དཔར་

ལས་གཞི ་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་འཆར་སྔ ་འཕྲོས་ངང་འཐེན་
༡༦།

གནང་གལ་ཆེ ་བ་བཅས་ཀྱི ་བཀའ་ཕེབས་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༨།༦།༡༧ ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན་ཐེངས་

དྲུག་པའི ་གྲོས་ཆོ ད་བཞི ་པའི ་ནང་། ཤེ ས་དཔར་ལས་

བྱེད་ཞབས་ལོ ་བརྩི་ཕྱོ གས་གཏན་འབེབས་དགོ ས་སྐ ར
ོ །
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཤེ ས་དཔར་དེ་བཞིན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༡ ལོ ར་ྋགོ ང་ས་

མཆོ ག་གི ས་དབུ ་འཁྲི ད་པའི ་བོ ད ་གཞུ ང་གི ་བཀའ་
འབྲེལ་ལམ་སན
ྟོ ་འོག་དགོ ས་པ་དགེ ་མཚན་ཆེ ་གཟིགས་

ཀྱི ས་འགོ ་འཛུགས་ཞུ ས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལོ ་དུས་

དེ་ ནས་བཟུ ང་ལས་བྱེད་མང་པོ་ ཞི ག་ནས་རང་ན ུས ་

གང་འབྱོན་ལྷ ག ་བསམ་བཟང་པོ འི ་ ཞབས་འདེ ག ས་
གང་ལེ གས་ཞུ ས་པས་གྲུ བ་འབྲས་ཀྱང་དངོ ས ་སུ ་

མཐོ ང ་རྒྱུ ་ཡོ ད་པ་ཚང་མའི ་དགོ ངས་མངའ་དང་།
ཤེ ས་དཔར་འགོ ་ འཛུ གས་ཞུ ས ་པ་ནས་འདས་པའི ་ ལོ ་

ངོ ་ ཁ་ཤས་སྔ ན
ོ ་བར་ལས་བྱེད་ཕལ་ཆེ ར་ལམ་ལུ གས་

མཐུ ན་པའི ་ རྩ་འཛི ན་བཀོ ད ་རྒྱ་སོ ག ས་ཡི ག་ཐོ ག ་གང་
ཡང་སྤྲད་སྲོལ ་བྱུ ང་མེ ད་སྟབས།

ད་ཡོ ད་ལས་བྱེད་

རྣམས་ཀྱི ་ ཞབས་ལོ ་བརྩི ་ཕྱོ ག ས་ཐད་ཆ་འཛི ན་གཏན་

འབེབ ས་ཞུ ་སླ ད ་འགན་ལྷ ན ་ཐོ ག ་ཞི བ་ཕྲ་གྲོས་བསྡུ ར ་

བྱུ ང་འབྲས་སུ ། ལས་བྱེད་གང་ཞི ག་ཤེས་རི ག་དང་
ཤེ ས་དཔར་གཉིས་ནས་བཀོ ད་རྒྱ་ཡི་གེ ་མིག་སན
ྟོ ་བྱ་རྒྱུ་

ཡོ ད་རི གས་ལ་ཞབས་ལོ ་བཀོ ད་རྒྱ་ལྟ ར་བརྩི་འཇོ ག་བྱ་

རྒྱུ ་དང་ལས་བྱེད་རྙི ང ་པ་བཀོ ད ་རྒྱ་སོ གས་གང་ཡང་
མེ ད་རི གས་རྣམས་ཀྱི ་ཞབས་ལོ ་བརྩི ་ཕྱོ ག ས་ཐད་དོ་

བདག་ལས་བྱེད་རང་ཉི ད ་ནས་རྒྱལ་དོ ན ་དཔྱ་ཁྲལ་

གསོ ལ་ཕོ ག ས་བརྒྱ་ཆའི ་བསྡུ ་ འབབ་ཕུ ལ་ཉི ན ་ནས་
ཞབས་ལོ ་བརྩི ་འཇོ ག ་བྱ་རྒྱུ ་དང་། ཤེ ས ་དཔར་ལས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བྱེད་དོ་ བདག་སོ ་ སོ ར ་རྩ་འཛི ན་གཏན་འབེབ ས་ཞུ ས་

པས་བཀོ ད ་རྒྱ་ཡི ་གེ ་ ཟུ ར་དུ ་ སྤྲད་ཡོ ད་པ་བཅས་ལ་

མོ ས་མཐུ ན་ཞུ ས །

ཤེ ས་དཔར་ལས་བྱེད་ཞབས་ལོ ་

བརྩི ་ཕྱོ ག ས་གཏན་འབེབ ས་སྐ བ ས་ཕོག ས་གཞུ ང ་དང་
རྒྱལ་དོན་དཔྱ་ཁྲལ་གསོ ལ་ཕོགས་བརྒྱ་ཆའི ་བསྡུ་འབབ་

ཕུལ་ཡོ ད་མེ ད་དང་འདས་པའི་ལས་རྒྱུན་རིང་དོ་བདག་

ར ང ་ ཉི ད ་ ན ས ་ ལ ས ་ ཀ ་ བ ར ་ མ ཚ མ ས ་ བ ཞ ག ་ སྟེ ་
དགོ ང ས་ཞུ ་བྱས་ཟི ན ་པའམ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་ནས་གནས་

དབྱུང་བཏང་བ་སོ གས་བྱུང་ཡོ ད་རིགས་ཀྱི ་ལས་བྱེད་
གང་ཞི ག་བསྐྱར་དུ ་ ཤེ ས་དཔར་ལས་བྱེད་ཁོ ངས་

བསྐྱར་འཇུ ག་བྱུ ང་ཡོ ད་ཚེ ་སྔ ན
ོ ་གྱི ་ཞབས་ལོ ་ཇི ་སོ ང་

བརྩི ས་མེ ད་གཏོང ་རྒྱུ ་དང་རང་ཉི ད ་ཤེ ས་དཔར་ལས་

ུ ་ཚེ ས་ཉིན་ནས་ཞབས་ལོ ་
བྱེད་ཁོ ངས་བསྐྱར་འཇུག་དས

བརྩི་འཇོ ག་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི ་གྲོས་ཆོ ད་མོ ས་མཐུ ན་བྱུང་
བ་ལྟ ར་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་བཀོ ད་རྒྱ་ཡི་གེ ་ལག་བསྟར་

༡༧།

སྩལ་ཡོ ད་པ་རེ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༨།༦།༡༧ ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན་ཐེངས་

དྲུག་པའི ་གྲོས་ཆོ ད་བཅུ་གཅི ག་ནང་། ཤེ ས་དཔར་ནས་
དཔེ་ དེབ ་དཔར་བསྐྲུ ན་དང་ཕྱི ར་ཚོ ང་བྱ་རྒྱུ ་ལྡི ་ ལི ར་

དེ བ ་བཟོ ་ འགོ ་ འཛུ གས་བྱ་རྒྱུ ་བཅས་ལ་ཤེ ས་དཔར་
རང་ངོས་ནས་ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་ལ་དཔེ་དེབ་ཐད་གཏོང་བྱ་

རྒྱུ ་གང་ཐད་ནས་ཤེ ས་དཔར་ལ་ཁྲི མ ས་མཐུ ན་དེབ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བསྐྱེ ལ ་མ་བྱས་ཚེ ་གངཅི འི ་ དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ ར་

བརྟེན་ཤེ ས་དཔར་དེ་བཞིན་ངེ ས་པར་དེབ་བསྐྱེ ལ་བྱེད་
དགོ ས ་གལ་ཆེ ་དང་།

ཤེ ས་དཔར་དེ་ བཞི ན་ད་ཡོ ད་

ཤེ ས་རི ག  TCE & WF དེབ་བསྐྱེ ལ་འོག་ཟླ་སྒྲིལ་

བཏང་ན་ཤེ ས་རི ག་གི ་རྩི ས་སོ གས་གང་ཅི ར་དཀའ་
ངལ་མ་འཕྲད་པ་ངེ ས ་པར་དགོ ས ་གལ་བརྟེན་དེ བ ་

བསྐྱེ ལ ་བྱ་ཕྱོ ག ས་ཐད་རྩི ས་ཞི བ་དང་ཁྲི མས་རྩོ ད་

མཁས་པ་ཁག་ལ་ལམ་སྟོན ་ཞུ ས་ཏེ་ དེབ ་བསྐྱེ ལ ་བྱེད་

ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ ་དགོ ས ་ཀྱི ་གྲོས་ཆོ ད་བྱུ ང་བ་
ལྟ ར། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩།༧།༡༧ ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན་

ཐེ ང ས་དགུ ་པའི ་གྲོས་ཆོ ད་ཨང་བརྒྱད་པའི ་ནང་།

ཤེ ས་དཔར་དེ་བཞི ན་ཤེ ས་རི ག་ཁྱབ་ཁོ ངས་  TCE &
WF འོག ་དེབ ་སྐྱེ ལ ་བྱ་རྒྱུ ར་ཐུ གས་གཏན་འཁེ ལ ་བ་

ལྟ ར ་ཤེ ས་དཔར་མཚན་བྱང་ཐོ ག

བོད ་གཞུ ང ་ཤེ ས་

རི ག་དཔར་ཁང་ཞེས་རང་འཇགས་འཇོ ག ་རྒྱུ ་དང་

དབྱི ན་ཡིག་ཐོ ག Tibetan Cultural & Religious

Publication Centre (A unit of Tibetan Children’s
Educational & Welfare Fund) A Registered Society of the Dept of Educa-tion/Registered under
the Societies Registration Act xxi of 1860 (Reg.
No. 2369/81)

གོ ང ་གསལ་མི ང་བྱང་ཐོ ག ་ཤེ ས་

དཔར་ལས་ཤོ ག་དང་རྩི ས་ཤོ ག་ཐོ ག ་ལག་བསྟར་ཞུ ་
དགོ ས་གྲོས་ཆོ ད་མོ ས་མཐུ ན་བྱུང་ཡོ ད་འདུག ཕྱི ་ལོ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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༡༩༩༨།༡༡།༢༣ ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན་ཐེངས་བདུན་

པའི ་ཐོག ཤེ ས་དཔར་སྒྲིག་གཞི་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་
ཞུ ་སྐ བས་དོན་ཚན་ཁག་མང་པོའི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་
གཞུ ང་གི ་སྤྱི འི ་ སྒྲི ག་སྲོ ལ ་ཁག་དང་མཐུ ན་མི ན་གྱི ས་

དཀའ་ངལ་ཡོ ད་རིགས་རྣམས་བསྐྱར་བཅོ ས་སྣོན་འཕྲི་

གནང་འོས ་གནང་སྟེ་ གཏན་འབེབ ས་གནང་། ཕྱི ་ ལོ ་
༡༩༩༨།༡༡།༢༣ ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན་ཐེངས་བདུན་

པའི ་ གྲོས་ཆོ ད་བརྒྱད་པའི ་ ནང་གསལ། ཤེ ས ་དཔར་

ལས་བྱེད་རྒན་ཡོ ལ་ཕེ བ ས་མཁན་རྣམས་ཀྱི ་ཆེ ད་

ཕེ བ ས་སྐྱེ ལ ་མཛད་སྒ ོ་ གསོ ལ་སྟོན ་དང་སྦྲགས་རྒས་

ཡོ ལ་ཕེབ ས་མི ་རེ ར་ལས་རྒྱུ ན་ཞབས་ལོ ར་གཞི གས་
པས་ལེ གས་བསྐྱེ ད་ས ྟོ ན ་པའི ་ཞལ་ཐང་དང་སྒ ོ ར ་

༢༥༠༠།༠༠

ལས་མ་བརྒལ་བ་རེ ་ དང་ཕྱག་འཁྱེར་

བཅས་སྩལ་རྒྱུ་སྤྱི ་མོ ས་ཐག་གཅོ ད་བྱུང་བ་ལྟ ར། ཕྱི ་ལོ ་
༡༩༩༩།༡།༦ ཉི ན་སྨ ན་རྩི ས་ཁང་གི ་ཚོ གས་ཁང་ནང་
ལས་ཁུ ངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི ་མཛད་གཙོ ་

རྣམས་གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་མཛད་སྒ ོ་ བསྐྱངས་པ་དང་།

རང་གཞུ ང་བཀའ་ཁྲི་བསོ ད་ནམས་སབ
ྟོ ས་རྒྱལ་མཆོ ག་
ནས་དེ་ སྔ ན
ོ ་བཀའ་དྲུ ང་ཡི ག་ཚང་ནས་ཤེ ས་དཔར་ལྡི ་

ལི ་ལས་གཞི ་རྒྱ་བསྐྱེད་མ་གནང་ན་ལེ གས་ཚུ ལ་བཀའ་
ཕེབ ས་ཡོ ད་མོ ད།

ད་ཆ་ཤེ ས་དཔར་རང་ངོ ས ་ནས་

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་དཔར་བསྐྲུན་ལས་གཞི་གསར་

འཛུགས་བྱས་ནའང་། རང་གཞུ ང་ནས་དམིཊ་བསལ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

དགག་ཆ་ཆེ ་བ་མེ ད་སྟབས།

ཤེ ས་དཔར་རང་ངོ ས ་

ནས་འཆར་གཞི ་འཛུ གས་བསྐྲུ ན་ཐོ ག ་ཤེ ས་རི ག་དང་

བཀའ་བསྡུར་ལམ་སན
ྟོ ་གཞི་བཟུང་འབད་བརྩོན་གནང་
རྒྱུ ་བཀའ་ཕེབ ས་པ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་མཛད་སྒ ་ོ གཟབ་རྒྱས་
ངང་ཞུ ས། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩།༥།༡༥ ཤེ ས་དཔར་འགན་

ལྷ ན་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་གྲོས་ཆོ ད་དང་པོའི་ནང་གསལ།

ཤེ ས་དཔར་དེ ་ བཞི ན་ལྡི ་ ལི ར་དཔར་ཁང་གསར་

འཛུ གས་ཆེ ད་ཁང་པ་དང་ས་ཆ་སྤུ ས ་གཟི ག ས་གནང་

རྒྱུ ར་སྤྱི ་མོ ས་ཐག་གཅོ ད ་བྱུ ང་བ་ལྟ ར ་འགན་འཛི ན་
ནས་ལྡི ་ ལི ར་ལས་དོན ་རྒྱ་སྐྱེ ད ་ཆེ ད་ས་ཁང་ཇི ་དགའ་

རྩད་གཅོ ད་ཉམས་ཞི བ་གནང་རྒྱུ་དང་རི ན་འབབ་དང་

ཡི ག་ཆ་བཟོ་ ཕྱོ ག ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཐད་ཤེ ས་རི ག་དང་གོ ་

བསྡུར་གྱི ས་ཐག་གཅོ ད་གནང་ན་འཐུ ས་རྒྱུ། ས་ཁང་
གསར་ཉོ་ དེ་ བཞི ན་ཤེ ས་དཔར་ལ་དེབ ་སྐྱེ ལ ་ཡི ག་ཆ་

སོ གས་གང་ཡང་མེ ད་སྟབས་ཤེ ས་རི ག་ཁྱབ་ཁོ ང ས་

བོད་ཕྲུག་མཐའ་སྐྱོའི་སླ བ
ོ ་ཡོ ན་དང་བདེ་དོན་མ་དངུལ་

མིང་ཐོག་སྤུ ས་གཟི གས་དེབ་སྐྱེལ་གནང་ན་འཐུ ས་རྒྱུའི ་

བཀའ་འཁྲོལ་ཐག་གཅོ ད་ལ་སྤྱི ་མོ ས་གྲོས་མཐུ ན་བྱུང་
བ་ལྟ ར། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩།༧།༢༩ ཉིན་ལྡི་ལི ་ R 28,

Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi 110092.

Mr. Zahir Ahmed 160 sqyds. ཅན་ས་འོག་རྩིས་
པའི་ཁང་པ་ཐོ ག་རྩེག་ལྔ ་ཛ་ཧི ར་ཨེ ་མདའ་བརྒྱུད་སྒ ར
ོ ་

༧༧༥༠༠༠༠།༠༠ ཐོ ག ་སྤུ ས ་གཟི ག ས་གནང་བ་དང་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྦྲགས་མི ང་བསྒྱུ ར་ཡི ག་ཆ་སོ གས་ཁམས་གཙང་

བཟོས ་ཡོ ད་པ་རེ ད ། ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༩༩།༧།༡༧ ཤེ ས ་

དཔར་འགན་ལྷ ན ་ཐེ ང ས་དགུ ་པའི ་གྲོས་ཆོ ད་ཨང་
གསུ མ་པའི ་ ནང་།

ད་ཆ་ལྡི ་ ལི ་ཤེ ས་དཔར་ཁྲི མ ས་

མཐུ ན་གྱི ་ཁང་པ་གསར་པ་ཉོས་ཟི ན ་སྟབས་རི མ་པས་

ད་ཡོ ད་མ་ཇུ ་ཀྲེ་ལའི ་ ཁང་པ་དེ་ བཞི ན་ཕྱི ར་ཚོ ང་བྱ་

རྒྱུར་བརྟེན་ལས་ཤག་དང་ལས་ཁུ ངས་འཛི ན་ཆས་ཇི ་
ཡོ ད་ཁང་པ་གསར་པའི་ཆེ ད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་དང་།

དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་རྡ་ས་ཤེ ས་དཔར་ལས་ཁུངས་

དབུ ས་མ་ཡང་ལྡི ་ ལི ར་སྤ ་ོ བསྒྱུ ར་གྱི ས་ལྡི ་ ལི ར་དགོ ས ་

མཁོ འི ་ འཛི ན་ཆས་མཉམ་དུ་ ཆབས་ཅི ག་འོ ར ་འདྲེན་

དགོ ས་རྒྱུ། དེ་འཕྲོས་འཛིན་ཆས་ཇི་དགོ ས་རིན་གོ ང་
འགྲན་བསྡུར ་གྱི ས ་ལམ་ནས་ཐག་གཅོ ད ་ཀྱི ས ་གསར་

ཉོ་ བྱས་ན་འཐུ ས་རྒྱུ འི ་གྲོས་ཆོ ད་བྱུ ང་པ་ལྟ ར ་ཤེ ས་

དཔར་ལས་ཁུ ངས་དབུ ས་མ་རྡ་ས་ནས་ལྡི ་ ལི ར་ཕྱི ་ ལོ ་

༡༨།

༡༩༩༩ ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་སྤ ས
ོ ་ཡོ ད་པ་རེ ད།

ཤེ ས་དཔར་ཁང་པ་གསར་པའི་དངུལ་སྤྲད་ཕྱོཊ་སྐ ར
ོ །

ཤེ ས ་དཔར་ལྡི ་ལི ་ཁང་པ་གསར་ཉོའི ་འགྲོ་སོ ང་གཏོང་

ཕྱོགས་ཐད་སྔ ན
ོ ་དུ་གྲོས་ཆོ ད་བྱུང་བ་ལྟ ར་ཁང་པའི ་མ་

གནས་སྒ ར
ོ ་ ༧༧,༥༠,༠༠༠་༠༠ ནས་ཤེ ས་དཔར་ནས་

སྒ ོར ་

༢༥,༠༠,༠༠༠་༠༠

དང་དེ་ བྱི ངས་སྒ ོར ་

༥༢,༥༠,༠༠༠་༠༠ ཤེ ས་རི ག་ནས་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད་

60

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

འཕྲོས་དེབ་སྐྱེ ལ། ཆུ་གླ ག
ོ ་སོ གས་ལ་འགྲོ་གྲོན་ཇི་སོ ང་
ཤེ ས་རི ག་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཤེ ས་རི ག་ནས་ཤེ ས་
དཔར་འཛུ གས་སྐྲུ ན་ཐོ ག ་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ཟི ན ་པའི ་

དངུ ལ་འབབ་ཐོ ག ་དགོ ངས་བཞེ ས་ཐག་གཅོ ད་ཇི ་
གནང་ཤེ ས་དཔར་དེ་ བཞི ན་ད་ཆ་མི ང་དོན ་མཚུ ངས་

པའི་ཤེ ས་རིག་ཁྱབ་ཁོ ངས་ཀྱི ་སྡ ་ེ ཚན་ཞིག་ཡིན་པ་གྲོས་

ཆོ ད་བྱུ ང་དོན་ལྟ ར་གོ ང་དངུལ་རྣམས་ཤེ ས་རི ག་ལས་

༡༩།

ཁུངས་ནས་སྔ ་འདོན་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩ ནང་ལྡི ་ལི་ཤེ ས་དཔར་དབུས་ཁང་པ་

༢༨ ནང་དཔར་བསྐྲུན་འཕྲུ ལ་ཆས་ Offset Printing
Machine 24x36”གོ ་སྒྲིག་ཞུ ་ཐུ བ་པ་དང་དེ་སྔ ན
ོ ་དཔེ་

དེབ ་གཅོ ད ་ཐུ བ་དང་གླ ེག ས་བམ་བཟོ་ རྒྱུ ་སོ ག ས་ཤེ ས་
དཔར་རང་ཉིད་ནས་ལག་བསྟར་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩།༩།༢༩ ཉིན་ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
གནས་འཕོས་བཀོ ད་རྒྱ་ཕེབས་དོན་ལྟ ར། ཤེ ས་དཔར་

འགན་འཛི ན་ཐུ བ་བསྟན་དབང་རྒྱལ་ལགས་ལྡི་ལི ་དོན་
གཅོ ད་ཁང་དུ ་ གནས་འཕོ ས ་ཚབ་གསར་མ་སུ ་རི ་

གཏན་སླ བ
ོ ་རེ ག ་ཊར་ཟུ ང་དྲུ ང་སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་

ལགས་སུ ་རྩི ས་སྤྲོ ད ་ཞུ ་ དགོ ས ་བཀའ་ཕེབ ས་བཞི ན་ཕྱི ་
ལོ ་

༡༩༩༩།༡༠།༡

ཉི ན ་འགན་འཛི ན་གསར་རྙི ང ་

དབར་ལྡི་ལི ་ཤེ ས་དཔར་དང་ཡན་ལག་རྡ་ས་བལ་ཡུལ་

བཅས་ས་གནས་སོ ་སོ ར་ངོ ་ཕེབས་ཐོ ག་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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དཔང་དབུ ་བཞུ ག ས་ཀྱི ས ་རྩི ས་ལེ ན་རྩི ས་སྤྲོ ད ་ཁམས་
དྭ ངས་ཞུ ས་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩།༡༠།༡ ཉིན་ཤེ ས་དཔར་འགན་

ལྷ ན ་ཐེ ང ས་བཅུ ་པའི ་ ནང་ཤེ ས་དཔར་གསུ མ་འགན་
འཛིན་གསར་རྙི ང་གཉིས་མཉམ་བཀའ་བསྡུར་བསྐྱངས་
པའི ་ གྲོས་ཆོ ད་བརྒྱད་པའི ་ ནང་། ཤེ ས ་དཔར་འགན་

འཛིན་ཟུར་པ་ཐུ བ་བསྟན་དབང་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེ ས་

རིག་དཔར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷ ན་ཚོ གས་ཐོག་གྲོས་
ཆོ ད་ཇི ་ལྟ ར ་བཞག་པ་རྣམས་འཛེ མས་ཟོན ་མེ ད་པར་

ཕྱག་བསྟར་གནང་སྟེ་ དུས ་ཡུ ན་ཐུ ང་ཐུ ང་རི ང་འགན་

འཁུ ར་ཐུ གས་ཐག་ཆོ ད་པོའི ་ ལས་འཁུ ར་གང་ལེ གས་
གནང་ཡོ ད་པར་འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་

བསྔ གས་བརྗོད་ཀྱི ་གྲོས་ཆོ ད་ལ་མོ ས་མཐུ ན་ཐག་གཅོ ད་

གནང་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩།༡༠།༢ ཉིན་ནས་ཟུང་དྲུང་
སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་ལགས་ནས་ཤེ ས་དཔར་གྱི ་

འགན་འཛིན་ལས་འཁུར་བཞེ ས་པ་དང་གླ ་ཕོགས་དང་

མཐུ ན་འགྱུ ར་རྣམས་ཤེ ས་དཔར་རང་ངོ ས ་ནས་ཕུ ལ ་

ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠།༣།༢༩ ཉི ན་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ ་
ཁག་ལ་དཔེ་དེབ་གཏོང་རྒྱུར་ Import & Export Li-

cense ཤེ ས་རིག་གིས་དངུལ་ཁང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཐོ ག་

བཀའ་འཁྲོ ལ ་ཞུ ་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་ཡོ ད་པ་བཞི ན་ད་ལྟ ་

གཏོང་མུ ས་སུ་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠།༤།༢༧ ཉིན་ལྡི་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ལི་ R-27, Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi

110092. Mr. Zahir Ahmed 160 Sqyds. ཅན་ས་

འོ ག ་རྩི ས་པའི ་ཁང་པ་ཐོ ག ་བརྩེགས་ལྔ ་ ཛ་ཧི ར ་ཨེ ་
མདའ་བརྒྱུ ད་སྒ ར
ོ ་ ༨༠,༥༠,༠༠༠་༠༠ ཐོ ག ་སྤུ ས ་
གཟི གས་གནང་བ་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོ ད་པ་དང་བཀའ་

འཁྲོལ་ཆེ ད་ཤེ ས་རིག་ནས་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེ ན་མོ ་

ངསྐྱགྲ ལ་ཕུལ་ཡོ ད། དེ་སྔ ན
ོ ་ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན་

ུ ་པའི ་ནང་གསལ།
ཐེངས་བཅུ་པའི ་གྲོས་ཆོ ད་ཨང་བདན
ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་ལས་ཁུ ངས་དབུ ས་མ་ལྡི ་ ལི ར་

ཐུ གས་གཏན་འཁེ ལ་སྟབས། དོ་ཁང་དང་ལས་ཤག་ལ་

སོ ག ས་པ་དགོ ས ་གལ་ལ་བརྟེན་ལྡི ་ ལི ་ལག་ཤི ་མི ན་ན་

གར་ཁང་པ་ཨང་། ༢༨ སྤུ ས་གཟི གས་གནང་ཟི ན་པའི ་
ཐག་ཉེ་འབྲེལ་མཚུངས་ཀྱི ་ཨང་ ༢༧ དེ་བཞིན་སྤུ ས་

གཟི གས་གནང་རྒྱུ ་བཀའ་འཁྲོ ལ ་ཐོ བ ་པ་ལྟ ར ་ལག་

༢༠།

བསྟར་ཞུ ས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠ ནང་ལྡི་ལི ་ཤེ ས་དཔར་དབུས་ཁང་པ་

༢༨ ནང་དཔར་བསྐྲུན་འཕྲུ ལ་ཆས་ Offset Printing
Machine 24x36”དེ་སྔ ན
ོ ་གཅིག་ཡོ ད་པར་སླ ར་ཡང་

དཔར་བསྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་གཅིག་སྤུ ས་གཟིགས་གནང་།
དཔར་བསྐྲུ ན་འཕྲུ ལ་ཆས་གཉི ས ་ལ་ཉི ན ་རེ ར ་ཆུ ་ ཚོ ད་

༡༢ ཙམ་ལས་ཀ་བྱེད་མུ ས་དང་དཔེ་དེབ་གཅོ ད་གཏུ བ་
གླ ེགས་བམ་བཟོ་རྒྱུ ། དེབ་གཟུགས་སྲབ་གྲས་འཚེ མ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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འགྲིགས་བྱེད་རྒྱུ ་སོ གས་ཤེ ས་དཔར་རང་ངོ ས ་ནས་
རང་རྐྱ་འཕེར་བཞིན་ཡོ ད་པ་རེ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠།༥།

༣༠

ཉི ན ་ལྡི ་ ལི ་ཤེ ས་དཔར་མཇ་ན ུ་ ཀྲི་ལར་ཁང་པ་

ཨང་ ༢༢ ཐོ ག ་བརྩེགས་བཞི ་དང་ཕྱེ ད ་ཀ་ཅན་དེ་

བཞི ན་ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན ་ཐེ ང ས་བཅུ ་པའི ་ གྲོས་

ཆོ ད་ཨང་ལྔ ་ པ་ནང་གསལ་མཇ་ནུ ་ ཀྲི་ལར་གནས་

བཞུ ག ས་བརྩོན་འགྲུ ས་སེ ང ་གེ ་ ལ་སྒ ར
ོ ་འབུ མ་ལྔ ་ བཅུ ་
བྱས་ཏེ་ ཚོ ང་བསྒྱུར་གནང་། ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༩༩།༧།༡༧

ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན ་ཐེ ང ས་དགུ ་པའི ་གྲོས་ཆོ ད་

བདུན ་པའི ་ ནང་གསལ་ལྟ ར ། བོད ་གཞུ ང ་ཤེས་རི ག་
ལས་ཁུ ངས་ནས་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་ལ་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༩༩།༠༤།༡༡ ནས་བཟུང་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠།༠༧།༢༧

བར་སྤྲོ ད་ཐེངས་བཅུ་ཐོག་སྒ ར
ོ ། ༡,༣༨,༡༠,༠༠༠།༠༠

འབུ མ་བརྒྱ་དང་སོ ་བརྒྱད་དང་ཁྲི ་ གཅི ག་བཅས་སྔ ་
འདོ ན ་བུ ན་གཡར་གནང་ཡོ ད།
༢༠༠༠།༡༠།༤

དེ ་ བཞི ན་ཕྱི ་ལོ ་

ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན ་ཐེ ང ས་བཅུ ་

གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོ ད་གསུམ་པ་ནང་གསལ་ལྟ ར། ལྡི ་

ལི ་བོད ་སླ བ
ོ ་བསམ་ཡས་གླི ང ་མ་ཇུ ་ཀྲི་ལའི ་ ས་ཁུ ངས་

ཚོ ང་ཁང་ཨང་དྲུག་པ་ནས་ཤེ ས་དཔར་ཁང་མིག་ཚོ ང་

ཁང་གསུ མ་དང་ལས་ཤག་གསུ མ་བཅས་ཀྱི ་ས་ཁྱོན་

༢༡༨༧།༣༧ ཕུ ་ཊི ་གྲུ ་བཞི ་མ་ཐོ ག་གསར་རྒྱག་བྱས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༡།༨།༢༧ ཉིན་སིམ་ལར་གནས་སྡ ད
ོ ་ཚེ ་

རིང་ནེ་གེ ་ལ་ཤེ ས་དཔར་ལྡི་ལི འི ་བོད་སྒ ར་བསམ་ཡས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གླི ང་ཁང་པ་ཨང་ ༡༧༩༼ཁ༽ པ་ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་

པ་ཆ་ཚང་དང་འོག་གི་འཚོ ང་ཁང་གཅིག་བཅས་སྒ ར
ོ ་

༩༥༠༠༠༠།༠༠ འབུམ་དགུ ་དང་ཁྲི་ལྔ ་ཐོག་སྤུ ས་ཚོ ང་

༢༡།

གནང་བ་ཕན་ཚུན་གཉིས་མོ ས་ཀྱི ་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོ ད།

ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༠༡།༩།༢༧ ཤེ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་
གནས་འཕོས་བཀོ ད་རྒྱ་ཕེབས་དོན་ལྟ ར། ཤེ ས་དཔར་
འགན་འཛི ན་ཟུ ང་དྲུ ང་སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་ལགས་
ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་དབུ ས་མར་ལས་བཅར་ནང་
དགོ ས ་པར་བརྟེན།

དེར ་ཚབ་གསར་འདི ་ གའི ་ དྲུ ང་

གཞོ ན་ལྷ ག་པ་ཚེ ་རི ང་ལགས་བསྐ ་ོ གཞག་སྩལ་པ་ལྟ ར།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༡།༡༠།༨ ཉིན་ལས་བཅར་དང་སྦྲགས་

རྩི ས་ལེ ན་རྩི ས་སྤྲོ ད ་གནང་དགོ ས ་བཀའ་ཕེབ ས་ལྟ ར །

ལྷ ག་པ་ཚེ ་རི ང་ལགས་གོ ང་གསལ་བཀའ་ཕེབས་བཞི ན་

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༡།༡༠།༨ ཉིན་ལས་བཅར་ཞུ ས་པའི་རྗེས་

སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་ལགས་གླ ་ོ བུར་དུ་སྙུ ང་གཞི་བྱུང་

བར་བརྟེན་ཕན་ཚུ ན་རྩི ས་ལེ ན་རྩི ས་སྤྲོ ད ་མ་བྱུ ང་བར་

རྒྱུན་རི ང་གནས་ལགས། སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་ལཊ་
ལྡི ་ ལི ་སྨ ན ་ཁང་དུ་ ཡུ ན་རི ང་ལུ ས་པ་དང་མཐར་ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༠༢།༡།༡༦ ཉིན་ལས་ཤག་ཏུ ་ཚེ ་ལས་འདས་བར་

༢༢།

གྱུར།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༡།༡༢།༡༢ ཉིན་ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་ལྷ ག ་པ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ལ་དེ་ གའི ་ འགན་འཛི ན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་ལགས་སྙུ ང ་བཞི ན་པར་འགན་

འཛི ན་གསར་རྙི ང ་བར་རྩི ས་སྤྲོ ད ་ལེ ན་མ་ཟི ན ་པར་

འགན་འཛི ན་ལས་ཚབ་ཀྱི ་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་འཛི ན་སྐྱོང་
ལས་དོན ་འགན་འཁུ ར་འཐུ ས་ཚང་ཞུ ་དགོ ས ་བཀའ་

༢༣།

ཕེབས་ལྟ ར་ལས་འཁུར་གང་ཐུ བ་གནང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༡།༡།༢ ཉིན་རང་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་བཀའ་
བླ ོན ་མཆོ ག་འདི ་ གར་ཤེ ས་དཔར་དུ ་ གཟི གས་ཞི བ་
བསྐྱངས་སྐ བས་ལས་བྱེད་ཡོ ངས་རྫོ གས་བསྡུ་སྐ ང
ོ ་གི ས་

བཀའ་སླ བ
ོ ་དམི གས་བསལ་གནང་།

སླ ད ་ཕྱི ན ་རང་

གཞུ ང ་བཀའ་ཤག་གསར་པའི ་ ངོ ས ་ནས་ཟུ ར་སྐྱོ ང ་སྡ ་ེ
ཚན་སྨ ན་རྩིས་ཁང་དང་ཤེ ས་རིག་དཔར་ཁང་ལྟ ་བུ་ད་

ལྟ འི་འཛིན་སྐྱོང་གནས་སྟངས་འོག་མུ ་མཐུ ད་རྒྱུན་རིང་

འཇོ ག་རྒྱུ་མི ན་པ་ཐག་གཅོ ད་གནང་ཟི ན་པ་དང་། འདི ་

ག འི ་ ཤེ ས ་ ད པ ར ་ ལ ས ་ བྱེ ད ་ ཚོ འི ་ ངོ ས ་ ན ས ་ ཚ ང ་

འཛོ མས་བགྲོ་གླ ེ ང ་ལམ་ནས་རང་སྐྱོ ང ་སྡ ེ ་ ཚན་དུ ་

གནས་རྒྱུ ་ཡི ན་ནམ་ཡང་ན་བོ ད ་གཞུ ང་ཐད་ཀའི ་
འཛིན་སྐྱོང་འོག་གནས་རྒྱུ་ཇི་དགེ འི་འདེམས་ཀ་གཉིས་

ཐོ ག ་གོ ་ བསྡུ ར ་སྦྱང་བཤད་མཐི ལ་ཕྱི ན་བགྱི ས་ཏེ ་ སྤྱི ་

མོ ས་བསམ་ཤོ ག ་ཕྱོ ག ས་བསྡ མ
ོ ས་ཞུ ས ་ཏེ་ རང་གཞུ ང ་

བཀའ་ཤག་ཏུ ་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢།༣ ཚེ ས་ཤར་ལ་འགན་
འཛི ན་ལྷ ག་པ་ཚེ ་རི ང་ལགས་རྡ་སར་བཀའ་ཤག་ཏུ ་ངོ ་

བཅར་ཐོག་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ་དགོ ས་གསུངས་པ་ལྟ ར། འདི་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ལས་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢།༡།༩ ཉིན་ལྡི་ལི་ཤེ ས་དཔར་

དབུ ས་དང་ཡན་ལག་རྡ་ས་བལ་ཡུ ལ་བཅས་ལ་གོ ང ་

གསལ་གནས་དོན ་ཐོ ག ་བསམ་ཤོ ག་ཕྱོ ག ས་བསྡ མ
ོ ས་

འདི ་གར་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢།༢།༢༠ འགྱངས་མེ ད་འབྱོར་

དགོ ས ་གསལ་བསྒྲགས་བརྡ་ཁྱབ་བྱས་པ་དང་ཆབས་

ཅིག་ངོ་བཤུ ས་ཤེ ས་རི ག་ལྷ ན་ཁང་གི ་དྲུང་ཆེ ་མཆོ ག་ལ་
༢༤།

ཕུལ་འདུག

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢།༢།༢ ཉིན་ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

གནས་འཕོས་བཀོ ད་རྒྱ་ཕེབས་དོན་ལྟ ར། ཤེ ས་དཔར་

འགན་འཛི ན་དྲུ ང་གཞོ ན ་ལྷ ག ་པ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཉི ད ་
རང་བཀའ་དྲུ ང་ཡི ག་ཚང་ནས་ཏི ་ ཛུ ་ས་གནས་འགོ ་

འཛིན་ལ་གནས་སྤ ་ོ གནང་ཟིན་འདུག་པར་བརྟེན་སྤྲོད་

དཔང་ལྡི ་ལི་དོན་གཅོ ད་དུ་ཡོ ད་པའི་ཤེ ས་རིག་སྐུ་ཚབ་

སྐ ལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ལགས་ངོ་ཕེབས་དགོ ས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་

ཞུ ས་ཡོ ད་དང་སྤྲོ ད ་ཁྲ་ཐོ ་ གཞུ ང་ཇི ་ཡོ ད་ཤེ ས་དཔར་
དྲུ ང་ཆེ ་བླ ོ་ བཟང་དཀོ ན ་མཆོ ག་ལ་རྩི ས་སྤྲོ ད ་ཁམས་

དྭ ངས་དགོ ས་པ་བཀའ་ཕེབས་ལྟ ར། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢།

༣།༢༡ ཉི ན་སྤྲོ ད་དཔང་དབུ་བཞུ གས་ཐོ ག་རྩི ས་ལེ ན་

རྩི ས་སྤྲོད་ཁམས་དྭ ངས་བྱུང་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢།
༣།༢༢

ཉི ན ་ནས་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་གི ་འགན་

འཛི ན་ལས་ཚབ་དང་དྲུང་ཆེ ་གཅིག་ལྕ ག
ོ ས་མིང་འཛིན་

པ་བླ ོ་ བཟང་དཀོ ན ་མཆོ ག་བག་གྲོ་ནས་ལས་འཁུ ར་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བླ ངས་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢།༧།༤ ཤེ ས་དཔར་

འགན་ལྷ ན་ཐེ ངས་བཅུ་བཞི ་གྲོས་ཆོ ད་བརྒྱད་པའི ་ནང་
རྩིས་ཞི བ་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་གསལ་དངུལ་ལེ ན་

ཐུ བ་པ་དང་རྩི ས་གཙང་ཞུ ་དགོ ས ་གསུ ངས་པ་ལྟ ར ་
ལག་བསྟར་གང་ལེ གས་ཞུ ས་ཡོ ད། ཤེ ས་དཔར་འགན་
ུ ་ཚོ ད་ཐུ ང་ཐུ ང་ནང་འཕོ་འགྱུར་མང་པོ་བྱུང་
འཛིན་དས

བས་ལབ་རྙ ོག་དང་རྩིས་རྙ ོག་བྱུང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་ཕྱི ་ལོ ་

༢༠༠༡།༤།༡ ནས་ ༢༠༠༢།༣།༣༡ བར་གྱི ་ བོད ་

གཞུ ང ་ཤེ ས་དཔར་རྩི ས་ཁྲའི ་ གནས་སྟངས་ཐོ ག ་རྩི ས་

ཞི བ་ནས་ཤེ ས་དཔར་ནི ་ མི འི ་ དངུ ལ ་བུ ན་གཡར་ཐོ ག ་

༢༥།

ནས་འཚོ ་བཞིན་འདུག་ཅེ ས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༠༢།༡༡།༡༤ ཉི ན ་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་

འཛི ན་སྐྱོ ང ་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཞོ ན ་ཤེ ས་རི ག་

དྲུ ང་ཆེ ་མཆོ ག་ནས་ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛི ན་ལས་
ཚབ་དང་དྲུང་ཆེ ་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་བླ ་ོ བཟང་དཀོ ན་མཆོ ག་

ལ་ཡི ག་ངག་གཉི ས ་ཐོ ག ་བཀོ ད ་ཁྱབ་གནང་དོ ན ་ལ།
ཤེས་རི ག་དཔར་ཁང་གི ་མ་འོང ས་འཛི ན་སྐྱོ ང ་གནས་

སྟངས་སྐ ར
ོ །

བཀའ་ཤག་ནས་ཞི བ་འཇུ ག་དགོ ང ས་

བཞེ ས་གནང་མུ ས་ཐག་ཆོ ད་མ་བྱུང་བར་དེ་གའི་ལས་

དོན ་དང་འགྲོ་གྲོན་གཉི ས ་ཀ་འཆར་ཅན་བྱེད་སྒ ་ོ ཙམ་

ལས་དམིགས་བསལ་རི གས་གསར་རྩོམ་གསར་གཏོད་

མ་དགོ ས་པ་དང་། དེ་བཞིན་འདི་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
༡༡།༦

འཁོ ད ་གནས་སོ ང ་བ་ལྟ ར ་དབུ ས་དང་ཁྱབ་

ཁོ ངས་ཡན་ལག་གང་དུ་ཡང་ལས་བྱེད་གསར་བསྐ ་ོ མི ་

དགོ ས་པ་བྱ་རྒྱུ་གསུངས་པ་ལྟ ར་གོ ང་གསལ་སྙ ན་སེ ང་
དང་སྦྲགས་ལག་བསྟར་ཞུ ་མུ ས་ཡིན། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣།

༣།༢༤ ཉི ན ་འཛམ་གླི ང ་བསྟན་འགྲོའི ་ དཔལ་མགོ ན ་

མཚུ ངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ྋགོ ང་མ་ཁྲི་
ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་སྔ ་དྲོ་ཆུ ་ཚོ ད་ ༨།༠༠

ཐོ ག་ལྡི་ལི ་ཤེ ས་དཔར་དབུས་ལས་བྱེད་ཡོ ངས་དང་མི ་
མང་བཅས་ནས་བང་འགྲི གས་ཀྱི ་ལྷ ་ དར་ཕྱག་ལ་

བསྣམས་ནས་རྒྱལ་སྒ ་ོ ནས་ཕེབ ས་བསུ ་ཞུ ས ་ཏེ་ ཆི བས་

བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་དང་འབྲེལ་ཤེ ས་དཔར་
འགན་འཛི ན་ལས་ཁུ ངས་སུ ་གདན་ཞུ ས ་ཀྱི ་ གསོ ལ ་ཇ་

འབྲས་སི ལ་འདེག ས་འབུ ལ་ཞུ ས།

ཚོ གས་ཁང་དུ་

གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་བཞུ གས་ཁྲི ར་ཞབས་སོ ར་འཁོ ད ་

མཚམས་ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛི ན་ནས་མཎ་ཌལ་རྟེན་
གསུ མ་འདེག ས་འབུ ལ་ཞུ ས་ཟི ན ་རྗེ ས ་སྐྱབས་ཞུ ་སྙ ན ་

སེ ང ་ཞུ ས ་སྟེ་ རི ན་པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་ནས་ལས་བྱེད་མི ་མང་
བཅས་ལ་བཀའ་སླ ོབ ་དང་སྤྱི ་སྒ ེར ་ཡོ ངས་ཀྱི ་འགལ་

རྐྱེ ན་མ་ལུས་པ་ཞི་ཞིང་མཐུ ན་རྐྱེ ན་ལེ གས་ཚོ གས་གོ ང་

འཕེལ ་དང་བསམ་དོན ་ཇི ་བཞི ན་འགྲུ བ་པའི ་ ཐུ གས་
སྨ ན
ོ ་ཞལ་བཞེ ས ་སྐྱབས་འཇུ ག་བྱུ ང་པ་བཅས་ཀྱི ་ ལས་

བྱེད་དང་མི་མང་རྣམས་ཡིད་སྤྲོ་དགེ ་ལེ གས་བྱུང་བས་

བཀའ་བཀོ ད ་གནང་འཕྲལ་མཇལ་བཅར་ཕྱག་དབང་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཕྱག་སྲུ ང་བཅས་གནང་།
ལས་བྱེད་རྣམས་ལས་
ཁུ ངས་སུ ་རང་གནས་ཐོ ག ་རི ན་པོ ་ ཆེ ་མཆོ ག་ནས་

ྋ རྒྱ ལ ་ བ འི ་ བ ཀ འ ་ བ སྟ ན ་ ག སུ ང ་ ར བ ་ ཕྱ ག ་ ད པེ ་
བཞུ གས་ཡུལ་ཁང་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འཕྲུ ལ་ཆས་དེབ་

བཟོ ་ སོ གས་འགན་འཛི ན་ནས་སྤ ོས ་སྣེ་དང་འབྲེལ་

གཟི གས་བསྐ ར
ོ ་ཐུ གས་སྨ ན
ོ ་ཕྱག་ནས་རིམ་བཞིན་ཞུ ས་

རྗེ ས ་ལས་བྱེད་དང་མི ་མང་རྣམས་ཀྱི ས་ཕེབ ས་སྐྱེ ལ ་

ཞུ ས་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣།༨།༡༠ དགོ ང་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༢

པའི ་ ཐོ ག ་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་དབུ ས་ལྡི ་ ལི ་ས་

གནས་སུ ་དཔལ་ལྡ ན ་རང་གཞུ ང་བཀའ་བླ ོན ་ཁྲི ་པ་

མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དེ་སྔ ན
ོ ་སྙ ན་

སེ ང་ཞུ ས་པའི་བཀའ་བཟང་ཐོ བ་པ་བཞིན་ཞབས་སོ ར་

བཀྲིན་བསྐྱངས་པ་ལས་བྱེད་ཡོ ངས་་ཀྱི ས་རྒྱལ་སྒ ་ོ ནས་
ཕེབ ས་བསུ ་ཞུ ས།

བཀའ་ཁྲི ་ མཆོ ག་དང་སྐུ ་ འཁོ ར ་

བཅས་པ་འགན་འཛི ན་ལས་ཁུངས་སུ་གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་

གསོ ལ་ཇ་དང་ཞལ་ལག་འབུལ་ལམ་ཞུ ས། ལས་བྱེད་
རྣམས་ལས་ཁུ ངས་སུ ་རང་གནས་ཐོ ག ་བཀའ་ཁྲི ་

མཆོ ག་དཔར་བསྐྲུ ན་དང་དེབ ་བཟོ་ དཔེ་ དེབ ་འཇོ ག ས་

ཡུ ལ་སོ གས་ལ་གཟི ག ས་སྐ ོར ་དང་སྦྲགས་ལས་བྱེད་

རྣམས་ཀྱི ས་སོ ་སོ འི་ལས་འགན་ངོ་སྤྲོད་ཞུ ས། དེ་ནས་
བཀའ་ཁྲི ་མཆོ ག་ཚོ གས་ཁང་དུ་གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་ལས་

བྱེད་འདུ་འཛོ མས་ཐོ ག་ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛིན་ལས་

ཚ བ ་ ན ས ་ ཤེ ས ་ རི ག ་ ད པ ར ་ ཁ ང ་ གི ་ ངོ ་ སྤྲོ ད ་ ད ང ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

དམི གས་ཡུ ལ་ད་ལྟ འི ་ གནས་སྟངས་བཅས་ཡི ག་ངག་
གཉི ས ་ཐོ ག ་སྙ ན ་སེ ང་ཞུ ས།

བཀའ་ཁྲི ་ རི ན་པོ་ ཆེ ་

མ ཆོ ག ་ ན ས ་ ལ ས ་ བྱེ ད ་ ཡོ ང ས ་ ལ ་ བ ཀ འ ་ ཤ ག ་ གི ་

དགོ ངས་ཚུལ་དང་གཞུ ང་གི་ལས་དོན་བཅས་ཀྱི ་ལམ་

སྟོན་བཀའ་སླ བ
ོ ་སྩལ་རྗེས། ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛི ན་
ལས་ཚབ་ནས་ཐུ གས་རྗེ ་ ཆེ ་ཞུ ་བ་དང་ཆབས་གཅི ག་

སླ ར ་བོ ད ་གཞུ ང་བཀའ་ཁྲི ་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་པའི ་
བཀའ་ཤག་ལྷ ན ་རྒྱས་ནས་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་དེ ་

བཞི ན་གཞུ ང ་གི ་ཐད་འཛི ན་འོག ་སྔ ར ་ལྷ ག ་ཡར་རྒྱས་

ཚགས་ཚུ ད་གོ ང ་འཕེལ ་དུ་ ཡོ ང་བའི ་ བྱེད་བདེ་ ཐུ གས་

ཐག་མྱུར་དུ་སྐྱབས་འཇུག་ཅི་ནས་ཡོ ང་བའི་རེ ་བསྐུལ་

སྙ ན་སེ ང་ཞུ ས་རྗེ ས་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི ས་ཕེབས་སྐྱེ ལ་

༢༦།

ཞུ ས་ལགས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣།༨།༡༡ ཉིན་ལྡི་ལི་ཤེ ས་རིག་དཔར་ཁང་

་དབུ ས་ལ་བཀའ་ཁྲི ་ རི ན་པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་གཟི ག ས་སྐ ོར ་

བསྐྱངས་པ་དང་ཤེ ས་དཔར་ལོ ་རྒྱུས་བཅས་ཨེ ་ཤ་ཡའི་
རླ ུ ང་འཕྲིན་ནས་རྒྱང་བསྲིངས་ཞུ ས་པ་མ་ཟད། ཕྱི ་ལོ ་

༢༠༠༣།༩།༢༧ ཉི ན ་ཨ་རི ་ཨེ ་ཤའི ་ རླ ུ ང ་འཕྲིན་ནས་

ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛི ན་ལས་ཚབ་མཉམ་དྲི་བ་ལན་

འདེབས་ཀྱི ས་རྒྱང་བསྲིང་ཞུ ས། དེའི་རྗེས་ཨེ ་ཤ་ཡའི་
མདོ་སྨ ད་རླ ུང་འཕྲིན་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣།༡༢།༥ ཉིན་

ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛི ན་ལས་ཚབ་མཉམ་དྲི་བ་ལན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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འདེབ ས་བྱས་པ་རྒྱང་བསྲི ང ་ཞུ ས ། ཤེས་དཔར་དཔེ་
དེབ ་བླུ ་ ཡོ ན་འབུ ལ་ཕྱོ ག ས་དང་དམི གས་བསལ་དེབ ་

ཡོ ན་ཆག་ཡང་དུ ས ་བཀག་ཐོ ག ་བོ ད ་ཀྱི ་དུ ས ་བབ་

གསར་ཤོ ག་དང་བོ ད ་མི འི ་རང་དབང་གསར་ཤོ ག་
བཅས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ ས། དེ་བཞིན་ལས་ཁུངས་
དབུ ས་མར་དྲ་གནས་གསར་འཛུ གས་ཞུ ས ་པ་བཅས་

ཀྱི ་ དཔེ་ དེབ ་དང་དཔར་བསྐྲུན་བཀའ་མངགས་གནང་
མཁན་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་ནས་གནས་འབྲེལ་བཀའ་མངགས་

༢༧།

ཞུ ་མཁན་མང་དུ་ཕྱི ན་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༤།༣།༡༧ ཉིན་ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛིན་

ལས་ཚབ་དང་དྲུང་ཆེ ་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་མི ང་འཛི ན་པ་བླ ་ོ
བཟང་དཀོ ན ་མཆོ ག་དང་རྡ་ས་ཤེ ས་དཔར་ཡན་ལག་

འགན་འཛིན་ལས་ཚབ་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོ ལ་མ་གཉིས་ནས་

ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན་གྱི ས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་
སྐུ ་ སྒ ར
ེ ་དྲུ ང་ཆེ ་མཆོ ག་ལ་ཤེ ས་དཔར་གྱི ་གེ ག ས་བར་

ཆད་རྣམས་མྱུ ར་སེ ལ་སྐྱབས་ཞུ ་དང་སྦྲགས་སྤྱི ་ནོར ་
ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་བོད་གཞུ ང་
ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་ནས་ྋརྒྱལ་བའི ་ བཀའ་འགྱུ ར་

རི ན་པོ་ཆེ ་པོད་ ༡༠༠ ཐམ་པ་དང་བསྟན་འགྱུར་པོད་
༢༡༣ ཅན་ན་བཟའ་གདོང་དར་རང་འགྲིགས་འབུལ་
ལམ་ཞུ ས་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༤།༤།༩ ཉིན་ཤེ ས་རིག་དཔར་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་གཙོ ་ཆོ ས་

ཤེ ས་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཐུ བ་བསྟན་ལུ ང་རི གས་མཆོ ག་ནས་
ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ལས་ཚབ་བླ ོ་

བཟང་དཀོ ན ་མཆོ ག་ལ་བཀོ ད ་རྒྱ་གནང་བ་ལྟ ར ་ཤེ ས་

རི ག་དཔར་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་དང་དྲུ ང་ཆེ ་གཅི ག་

ལྕ ག
ོ ས་ཀྱི ་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༥།

༣།༨ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་ནས་ཤེ ས་རི ག་དྲུང་ཆེ ་

མཆོ ག་དང་ངོ ་བཤུ ས་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་ལ་བཀའ་
ཕེབས་གནང་དོན་ནང་། ཤེ ས་རིག་དཔར་ཁང་གཞུ ང་

འཛི ན་ནམ།

རང་སྐྱོ ང ་སྡ ་ེ ཚན་དུ་ བསྒྱུ ར་རྒྱུ ་ཅི ་དགེ ་

ཆེ ད་འཛུ གས་ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་སྙ ན ་ཞུ ་སྔ ་ རྗེ ས ་དང་།

དཔར་ཁང་གི་ད་ལྟ འི་ལས་བྱེད་དང་། དཔལ་འབྱོར་
གནས་སྟངས། བཙན་བྱོལ་གཞུ ང་གི ་སྒྲི ག་འཛུགས་ཀྱི ་

ངོ ་ བོ ་ བཅས་སྒ ོ་ གང་ས་ནས་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་
གཞུ ང་འཛིན་གནང་ཐབས་ཤིན་ཏུ ་དཀའ་བས། དེ་ག་

ཤེ ས ་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལམ་སྟོན་སྟངས་འཛི ན་འོག་

རང་སྐྱོ ང་གི་གནས་བབ་ཅི་འདྲ་ཞིག་དེབ་སྐྱེ ལ་བྱས་པ་
དགའ་མི ན་དང་། དེབ་སྐྱེ ལ་ལ་མཁོ ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་

ཁྲི མ ས་རྩོད་པ་ཚད་ལྡ ན ་བརྒྱུ ད་འཕྲལ་དུ ་ གོ ་ སྒྲི ག་བྱ་

དགོ ས ། ཁྲི མ ས་མཐུ ན་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཤི ག་དེབ ་སྐྱེ ལ ་

ཟི ན ་འཕྲལ་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་རང་སྐྱོ ང ་ཅན་དུ ་

བསྒྱུ ར་རྒྱུ ། ཁྲི མ ས་མཐུ ན་ལས་དོན ་མ་ཟི ན ་བར་ད་
ལྟ འི ་ གནས་བབ་རྒྱུ ན་འཁྱོང་བྱ་དགོ ས ་བཅས་བཀའ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཕེབས་པ་ཡོ ད།

> ཤེ ས་དཔར་ Importer Exporter (IEC) Number

0599062878 ལག་འཁྱེར་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠།༣།༢༩

ལ་ལྡི ་ ལི ་ནས་ཐོ བ ་པའི ་ ཐོ ག ་ཕྱི ་ རྒྱལ་ཡུ ལ་གྲུ ་ཁག་

ལ་དཔེ་དེབ་བཀའ་མངགས་ཅི་བྱུང་གཏོང་བཞིན་
ཡོ ད་ལགས་ན། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣།༡༠།༣༡ ནས་ཤོ ་

ཁྲལ་ལས་ཁུ ངས་ནས་གཏོ ང ་རྒྱུ ་བཀག་འགོ ག་

གནང་བར་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ ་སྙ ན་དང་
སྦྲགས་ངོ ་ བཅར་སྙ ན ་སེ ང་ལན་མང་ཞུ ས་པའི ་

མཐར་འབྲེལ་ཡོ ད་གཙོ ་འཛི ན་ J. Alam མཆོ ག་
ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྡ་ས་ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་
དང་ལྡི ་ལི ་ཤེ ས་དཔར་གཉི ས་ཀྱི ་གོ ང ་གསལ་ལག་

འཁྱེར་ཐོག BIN (PIN + Extension) AAATT

1513B

གཅི ག་ལ་ཁག་གཉི ས ་བེད ་སྤྱོ ད ་གཏོང ་

བཞི ན་པ་ཁྲི མ ས་མཐུ ན་མི ན་པས་ནང་ཁུ ལ་ཐག་

གཅོ ད ་ཀྱི ས ་ལས་ཁུ ངས་གཅི ག་གི ་བེད ་སྤྱོ ད ་བྱེད་

རྒྱུ ་དང་དེ་ མི ན་ཤེ ས་དཔར་དེ་ བཞི ན་ལས་ཁུ ངས་
དབུས་ཀྱི ་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན་པ་གསལ་ཆ་དགོ ས་

པའི ་ ལམ་སྟོན ་གནང་བ་ལྟ ར ་འགན་འཛི ན་ལས་
ཚ བ ་ ད ང ་ དྲུ ང ་ ཆེ ་ ག ཅི ག ་ ལྕ ོ ག ས ་ ཕྱི ་ ལོ ་

༢༠༠༣།༡༡།༡༢ ཉིན་ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ངོ་

བཅར་གྱི ས ་གོ ང ་གསལ་སྐ ར
ོ ་སྙ ན ་སེ ང ་ཞུ ས ་པ་དེ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

དག་ས་གནས་ས་ཐོ ག ་ནས་ཐབས་འཚོ ལ་བྱེད་

དགོ ས་གསུངས་པ་ལྟ ར་ད་ལྟ ་ལག་བསྟར་འགྲོ་མུ ས་
ཡི ན།

> རྡ་ས་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་དངུ ལ་བཅོ ལ ་ཁྲལ་
འབབ་སྤྲད་མི ་དགོ ས ་པར་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་

ནས་ངོ ས ་སྦྱོ ར ་གནང་བཞི ན་པ་དེ ་ དག་ཕྱི ་ལོ ་

༢༠༠༦།༥།༢༦ ཉི ན ་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་

ཤེ ས་དཔར་ལ་ངོ ས ་སྦྱོ ར ་གནང་བདེ་ མེ ད་ལུ གས་
ཀྱི ས་བཀོ ད་ཁྱབ་གནང་བ་ལྟ ར། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨།

༣།༣༡ བར་སྒ ར
ོ ། ༡,༧༧,༤༦༡་༠༠ སྤྲད་ཟིན་པ་

མ་ཟད་ད་ལྟ ་འབབ་ཁྲལ་སྤྲད་མུ ས་ཡིན།

> ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་ཀྱི ་ཕྲུ ་གུ ་རྣམས་
ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་གཏོང་སླ བ
ོ ་འཇུག་

དང་སླ བ
ོ ་ཡོ ན་དགོ ངས་བཞེ ས་གནང་མུ ས་དེ་དག་

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༤།༧།༧ ཉིན་འདི ་གའི ་ལས་བྱེད་རྙི ང་
གྲས་བླ ་ོ བཟང་ཐར་ལམ་གྱི ་བུ་མོ ་བསྟན་འཛི ན་ནོར་

འཛོ མས་ལ་རྩ་ཆག་ཐོ ག་སླ བ
ོ ་འཇུག་གནང་ཐབས་

མེ ད་པའི་བཀའ་ཁྱབ་བྱུང་ལགས། འོན་ཀྱང་འདི་
ལས་ནས་ས་གནས་བདེ་ དོན ་བརྒྱུ ད་རོ ག ས་ལམ་

སྐྱབས་འཇུ ག་གི ས་དེང ་སྐ བ ས་སྤ ན
ོ ་ཀྲ་གཏན་སླ བ
ོ ་
༢༨།

ཏུ ་སླ བ
ོ ་འཇུག་ཞུ ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༥།༩།༢༠ ཉིན་ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཐེངས་ ༢༡ པའི་གྲོས་ཆོ ད་དགོ ངས་དོན་བཞིན་ཚོ གས་

ཆུ ང་ཟུ ར་འཛུ གས་ཀྱི ས་རི ང་མི ན་ཤེ ས་དཔར་གྱི ་
གནས་སྟངས་ལ་འཕོ་ འགྱུ ར་འགྲོ་རྒྱུ ར་བརྟེན།

རྩ་

འཛི ན་བྱ་བདེར ་དོན ་ཚན་འགར་བསྐྱར་བཅོ ས ་དང་
གསར་སྣོན་ཕྱི ར་བསྡུ་རིགས་གནང་འོས་གནང་སྟེ་ཤེ ས་

དཔར་འགན་ལྷ ན་ཐེངས་ ༢༣ ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༥།༨།༡༦
ཉི ན ་གཏན་འབེ བ ས་གནང་བའི ་ ཉི ན ་ནས་རྩ་འཛི ན་

ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ ར་ཤེས་དཔར་ལས་བྱེད་ཡོ ངས་
ནས་སྒྲི ག་གསལ་འབྲུ ་དོ ན ་ཁག་ལ་བརྩི ་བཀུ ར་དང་
ཉམས་ལེ ན་ཚུ ལ་བཞི ན་བྱེད་དགོ ས ་པའི ་ ལྡི ་ ལི ་བོ ད ་

གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་དཔར་དབུ ས་ལས་ཁང་ནས་སྒྲི ག་

གཞི ་དེབ ་དཔར་བསྐྲུ ན་དང་སྦྲགས་ལས་བྱེད་ཡོ ངས་

༢༩།

ལ་གསལ་བསྒྲགས་འགྲེམ་སྤ ལ
ེ ་ཞུ ས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༥།༡༡།༡༦ ཉིན་ལྡི་ལི་བོད་མི་བསམ་ཡས་

གླི ང་རྙི ང་མའི ་མགྲོན་ཁང་ནང་བཞུ གས་ཚེ ་རི ང་

དབྱངས་སྒྲོ ན ་ལ་ཤེ ས་དཔར་ལྡི ་ ལི འི ་ བོད ་སྒ ར ་བསམ་

ཡས་གླི ང་ཁང་པ་ཨང་། ༡༧༩༼ཁ༽པ་ཐོ ག་བརྩེགས་

དང་པོ་ ཆ་ཚང་དང་འོ ག ་གི ་ཚོ ང་ཁང་གཅི ག་བཅས་
སྒ ར
ོ ། ༨,༨༥,༠༠༠་༠༠ འབུམ་བརྒྱད་དང་ཁྲི་བརྒྱད་

སང
ྟོ ་ལྔ ་ཐོ ག་ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན་ཐེ ངས་བཅོ ་བརྒྱད་
པའི ་ གྲོས་ཆོ ད་ཨང་གཉི ས་པ་ལྟ ར་སྤུ ས་ཚོ ང་གནང་པ་

ཕན་ཚུ ན་གཉིས་མོ ས་ཀྱི ་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོ ད།

76

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
༣༠།

ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༠༦།༠༡།༣༠ ཉི ན ་རྡ་ས་མེ ག་ལོ ར་ཤེ ས ་
དཔར་དཔེ ་ དེ བ ་ཚོ ང་ཁང་དེ ་ བཞི ན་ཁང་གླ འི ་ཐོ ག ་

གནས་ཡོ ད་པ་དེ་དག་དཔལ་འབྱོར་རབ་བརྟན་གྱི ་ཁང་

ཁུངས་ཨང་ ༢༣ ཅན་ཚད་གཞི ་མི ་ཊར་གྲུ ་བཞི ་མ་
བསྡ མ
ོ ས་ ༢༡།༣༥ ཡོ ད་པར་སྒ ར
ོ ་ ༣,༤༡,༦༠༠་༠༠

གསུ མ་འབུ མ་བཞི ་ཁྲི ་ ཆི ག་སྟོང ་དྲུ ག་བརྒྱ་ཐོ ག ་ཤེ ས་

རི ག་དཔར་ཁང་ནས་སྤུ ས་གཟི གས་ཞུ ས་པའི ་ཕན་ཚུ ན་
གཉི ས ་མོ ས་ཀྱི ་ཁྲི མ ས་མཐུ ན་གན་རྒྱ་འཇོ ག ་གནང་

ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦།༢།༩ ཉིན་ཤེ ས་དཔར་འགན་

ལྷ ན ་ཐེ ང ས་ ༢༤ གྲོས་ཆོ ད་ཨང་གཉི ས ་པའི ་ ནང་།
ཤེ ས་དཔར་ལ་ཕོག ས་སྤ ར ་གཏན་འབེབ ས་མེ ད་པའི ་

རྐྱེ ན་གྱི ས་དཀའ་ངལ་མང་ཙམ་འཕྲད་ཡོ ད་པར་
བརྟེན། ད་ལན་འགན་ལྷ ན་འདི་ཐོག་མ་འོངས་པར་སྲི་

ཞུ ་ བ་རྣམས་ཀྱི ་ ཕོག ས་རི མ་བསྐྱར་ཞི བ་སྐ བ ས་གཏན་

འབེ བ ས་ཇི ་ལྟ ར ་གནང་བ་བཞི ན་ལག་བསྟར་གནང་

ཆོ ག་རྒྱུ ་ཡང་། དེབ ་སྐྱེ ལ ་ཟི ན ་མཚམས་ཚོ གས་པའི ་

འགན་ལྷ ན་ཐོ ག་ནས་གཏན་འབེབས་ལམ་སྟོན་གསར་

པ་ཞུ ་ དགོ ས ་ཐག་གཅོ ད ་བྱུ ང་བ་ལྟ ར ་ལག་བསྟར་འགྲོ་

༣༡།

མུ ས་ཡི ན།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦།༢།༢༢ ཉིན་ཁྲིམས་རྩོད་ཚེ ་རིང་སབ
ྟོ ས་
རྒྱལ་ལགས་ནས་ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན་ཐེ ངས་ ༢༠

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
གྲོས་ཆོ ད་ཨང་གཉི ས ་པའི ་ ནང་གསལ།
དཔར་ཁང་དེབ ་སྐྱེ ལ ་བྱ་ཕྱོ ག ས་ཐད།
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ཤེ ས་རི ག་

བོད ་ཕྲུ ག་གི ་

ཤེ ས་ཡོ ན་དང་བདེ་དོན་མ་དངུལ་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ངོ ས་
ནས་ཚོ གས་པ་ཟུར་བཙུགས་བྱས་པ་ལྟ ་བུ་མ་ཡི ན་པར་
ཤེ ས་དཔར་གྱི ་ཚོ གས་སྡ ེ་ དེ་ ཉི ད ་ཚོ གས་པ་གསར་པ་

ཞི ག་གི ་ངོ ་ བོར ་དེབ ་སྐྱེ ལ ་བྱ་ཐབས་དགོ ས ་རྒྱུ ར་ཐག་
གཅོ ད ་གནང་།

དེབ ་སྐྱེ ལ ་གྱི ་ལས་དོན ་ཁག་གྲུ བ་

མཚམས་ཤེ ས་རི ག་དེབ ་སྐྱེ ལ ་ཚོ གས་པའི ་ མི ང་ཐོ ག ་

ཡོ ད་པའི ་ ས་ཁང་ཁག་རི མ་པས་ཁྲི མ ས་མཐུ ན་མི ང་

བསྒྱུ ར་ཐབས་གནང་རྒྱུ ། དེབ ་སྐྱེ ལ ་བྱ་རྒྱུ འི ་ ཚོ གས་
མི འི ་ ཐད་མི ་གྲངས་བརྒྱད་དྲག་འདེམ ས་ཐག་གཅོ ད ་
བྱུ ང་བ་ལྟ ར ་དེབ ་སྐྱེ ལ ་ཟི ན ་བྲིས་ཤེ ས ་རི ག་བཀའ་བླ ན
ོ ་
མཆོ ག་ལ་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས ། དེང ་སྐ བ ས་ཤེ ས་རི ག་

ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་འགན་འཁུ ར་ཐོ ག ་དེབ ་སྐྱེ ལ ་བྱ་རྒྱུ འི ་

ལག་བསྟར་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༠༦།༣།༦

ཉི ན ་དེ ་ སྔ ོན ་བོ ད ་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་
ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་ལ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩།༠༤།༡༡ ནས་

བཟུང་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠།༠༧།༢༧ བར་སྤྲོད་ཐེངས་བཅུ་

ཐོག་སྒ ར
ོ ། ༡,༣༨,༡༠,༠༠༠་༠༠ སྔ ་འདོན་བུན་གཡར་

གནང་བ་དེ་བཞིན་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣ ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦

བར་འབུ ལ་ཐེ ང ས་ལྔ ་ ཐོ ག ་གོ ང ་གསལ་དངུ ལ ་གཡར་
རྩིས་གཙང་ཞུ ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
༣༢།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦།༥།༡༠ ཉིན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥ ནས་བཟུང་

སི མ་ལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་ ཁྲི མ ས་ཁང་ནང་འགྲོ་བཞི ན་པའི ་

རྡ་སའི ་ ཤེ ས་དཔར་ས་ཁང་གི ་ཁ་མཆུ ་ དེ་ བཞི ན་ཐག་

གཅོ ད ་ཐུ བ་པར་མ་ཟད་རྒྱལ་ཁ་རང་ཕྱོ ག ས་ལ་ཐོ བ ་

པའི ་ ཁྲི མ ས་དཔོན ་མཆོ ག་ནས་ཐག་ཆོ ད་བཅད་ཁྲ་ངོ ་
བཤུ ས་ཤོ ག་གྲངས་ ༢༤ ཅན་ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་

ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ ས། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦།༡༡།༡༥ ཉིན་

གྱོ ད ་ཡ་ཁ་གཏད་ནས་སི མ་ལ་མངའ་སྡ ་ེ ཁྲི མ ས་ཁང་

གིས་ཐག་གཅོ ད་རྒྱལ་ཁ་ཤེ ས་དཔར་ལ་ཐོབ་པ་དེར་བླ ་ོ
ཁ་མ་ཚི མས་པར་བསྐྱར་ནན་ཁྲི མ ས་དཔོ ན ་གཉི ས ་

ཐོ ག ་ཞུ ་ གཏུ གས་གནང་བ་ལྟ ར ། རང་གཞུ ང ་བཀའ་

ཤག་གི ་བཀོ ད ་ཁྱབ་བཞི ན་བོད ་གཞུ ང ་ཤེས་རི ག་ལས་

ཁུ ངས་ཀྱི ་འགན་འཁུ ར་ཐོ ག ་ཤེ ས་རི ག་དྲུ ང་འཕར་

དངོ ས་གྲུ བ་རྡོ་རྗེ ་ལགས་བསྐ ་ོ གཞག་སྩལ་བ་རོ གས་པ་

ཤེ ས་དཔར་འགན་འཛི ན་བླ ོ ་ བཟང་དཀོ ན་མཆོ ག་
༣༣།

བཅས་ཁྲི མས་གཏུ གས་ལ་འགྲོ་མུ ས་ཡིན།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦།༩།༢༠ ཉིན་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཀོ ད་ཁྱབ་ནང་སྩལ། ལྡི་ལི་ཁྱི མ་སྡ ད
ོ ་ནང་བཟོ་ལས་

བྱེད་མི ་ཆོ ག་པའི ་ ཁྲི མ ས་ཉེས ་ལག་བསྟར་འགྲོ་བཞི ན་

པའི ་ཐོ ག ་བཀའ་ཁྲི ་མཆོ ག་ལ་ལམ་ས ྟོན ་བཀའ་སླ ོབ ་
ཞུ ས་པའི ་ཕྱི ར་ཕེབས་སུ། ད་ལྟ ་ཁྲིམས་ཉེས་མ་ཕོག་པ་

དང་རྟོག་ཞི བ་འོ ག ་མ་ཚུ ད་པའི ་གོ ་སྐ བ ས་ལ་དམ་
འཛིན་གནང་སྟེ་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་ལས་དོན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་ མཚམས་འཇོ ག ་གནང་དགོ ས ་

གསུངས་པ་ལྟ ར། ཤེ ས་དཔར་གྱི ་དཔར་བསྐྲུན་སྡ ་ེ ཚན་

གྱི ་ལས་ཀ་དཔར་བསྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་གཉིས། དཔེ་དེབ་

གཅོ ད་གཏུ བ་ཀྱི ་འཕྲུ ལ་ཆས་གཅིག ལྕ གས་ཤོ ག་ཕྱི ར་
བཏོན ་འཕྲུ ལ་ཆས་གཅི ག

དཔེ་ དེབ ་བཟོ་ རྒྱུ ་བཅས་

མཚམས་འཇོ ག ་ཞུ ས་ཏེ་ དེང ་སྐ བ ས་རྒྱ་གར་ལ་སྤྲད་

ཡོ ད། གོ ང་གསལ་ཞི བ་ཁྲའི ་གནས་དོན་རྣམས་ཤེ ས་
རི ག་ལས་ཁུ ངས་ལ་འདི ་ ལས་ནས་ཕྱག་བྲིས་ཕྱི ་ལོ ་

༢༠༠༦།༡༡།༢༢ ལ་ཕུལ་བ་དང་ཆབས་ཅི ག་ངོ་བཤུ ས་

བཀའ་ཤག་ལྷ ན་རྒྱས་མཆོ ག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ ས་ཡོ ད།
དཔར་བསྐྲུ ན་སྡ ་ེ ཚན་ལས་མཚམས་འཇོ ག ་སྐ བ ས་རྒྱ་
གར་ལས་བྱེད་གྲངས་བརྒྱད་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་
རྙ ོག ་ལབ་གླ ེང ་མང་ཙམ་བྱུ ང་བར་སྐ བ ས་འཕྲལ་ལྷི ང ་

འཇགས་ཐོ ག ་འཇོ ག ་ཐུ བ་པ་དང་ད་ལྟ འི ་ཆར་གོ ང་

གསལ་རྒྱ་གར་རྣམས་ལ་འདི ་ ལས་ནས་ལས་ཀ་མེ ད་

ལགས། དེང་སྐ བས་དཔར་བསྐྲུན་དང་དཔེ་དེབ་བཟོ་

ཡུ ལ་བཅས་རྒྱ་གར་གྱི ་ ལག་ཏུ ་སྤྲོ ད ་དགོ ས ་པ་མ་ཟད་

འོ ར ་འདྲེན་འགྲོ་སོ ང་འཕར་མ་སྤྲོ ད ་དགོ ས ་ཀྱི ་བྱེད་

༣༤།

བདེ་མེ ད་པའི་དཀའ་ངལ་ངང་གནས་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦།༡༢།༢༥ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་

ནས་བཀའ་ཕེབ ས་ནང་།

དེ་ ནས་༢༠༠༦།༡༡།༢༢

འཁོ ད ་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་གནས་སྟངས་སྐ ར
ོ ་རྒྱུ ན་

80

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རིང་དཀའ་ངལ་ནང་གནས་མི་དགོ ས་པར་བཀའ་ཐག་

སྐྱབས་འཇུག་ཅི ་ནས་ཡོ ང་བ་ཞུ ་སྙ ན་ཕུལ་འབྱོར་ལྟ ར་

བཀའ་ཤག་ལྷ ན་རྒྱས་ཐོ ག་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ས་པར། ཤེ ས་

དཔར་གྱི ་གནས་སྟངས་ཐད་གཞུ ང་གི ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་

དབང་བྱུ ས་འོག ་ཡོ ད་པའི ་ རང་སྐྱོ ང ་སྡ ་ེ ཚན་དུ་ བསྒྱུ ར་
རྒྱུ ར་ཐག་གཅོ ད ་སྔ ོན ་ཟི ན ་ལ་བརྟེན་ཤེ ས་རི ག་ལས་
ཁུངས་ལ་འབྲེལ་ཞུ ་དགོ ས་ཕེབས་པ་ལྟ ར། བོད་གཞུ ང་

ཤེ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་རྩ་འཛི ན་བཀོ ད ་ཁྱབ་ཕྱག་
བྲིས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧།༢།༨ འཁོ ད་གནས་ནང་། བར་

ལམ་ལོ ་ཤས་ནང་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་གི ་སྒྲི ག་

འཛུགས་གནས་སྟངས་སྐ ར
ོ ་དེ་གའི་འགོ ་ལས་ཐུ ན་མོ ང་

ནས་རང་གཞུ ང་ལ་སྙ ན ་ཞུ ་རི མ་པར་ཕུ ལ་བ་དང་།

རང་གཞུ ང་ནས་རྩ་བའི ་ ལམ་སྟོན ་དང་སྦྲགས་ཞི བ་
འཇུག་ཚོ གས་ཆུང་སྔ ་རྟིང་གཉིས་བསྐ ་ོ འཛུགས་གནང་

བ་སོ ག ས་ཀྱི ་བརྒྱུ ད་རི མ་ཅི ་བྱུ ང་བླ ་ོ མངའ་ལྟ ར ་ཡི ན།

བརྒྱུ ད་རི མ་དེ་ དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་ མཐར་དཔལ་ལྡ ན ་
རང་གཞུ ང་བཀའ་ཤག་མཆོ ག་ནས་ཐག་གཅོ ད་གཏན་
འབེབ ས་གནང་དོན ་དུ།

ཆེ ད་བཙུ ག ས་ཚོ གས་ཆུ ང ་

གཉི ས ་པས་བཀའ་ཤག་ཏུ ་ཕུ ལ་བའི ་སྙ ན ་ཐོ འི ་རྒྱབ་
གཉེར ་ལྟ ར །

ད་ལྟ འི ་ ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་གི ་སྒྲི ག་

འཛུགས་འདི ་བཞི ན་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུ ང་གི ་འཛི ན་

སྐྱོ ང ་སྒྲི ག་གཞི འི ་ ཆ་རྐྱེ ན ་འོག ་ནས་འཛི ན་སྐྱོ ང ་དབང་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བྱུས་འོག་ཡོ ད་པའི ་རང་སྐྱོང་སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་ངོ་བོར་བསྒྱུར་
རྒྱུ ་དང་། ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་དེ་ ལྟ ར ་ལག་

བསྟར་གནང་ཕྱོ གས་དགོ ས་རྒྱུ ་ཞེ ས་ཕེ བ ས་ཡོ ད།
གནད་དོ ན ་འདི ་ སྐ ོར ་ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན ་ཐེ ང ས་

༢༦

པ་བསྐྱངས་པའི ་ སར་ངོ ་ སྤྲོ ད ་གསལ་བསྒྲགས་

སོ ང ་ བ ་ ལྟ ར ་ ཤེ ས ་ རི ག ་ ལ ས ་ ཁུ ང ས ་ ན ས ་ ཕྱི ་ ལོ ་

༢༠༠༧།༢།༨ འཁོ ད་པ་ཤེ ས་དཔར་ལ་བཀོ ད་ཁྱབ་རྩ་

འཛི ན་དོན ་ཚན་ལྔ ་ ཅན་གནང་ཡོ ད། འདི ་ ལས་ནས་

ཀྱང་ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞིབ་གནས་ཞུ ་སྙན་ཕྱི ་ལོ ་

༢༠༠༧།༣།༣༠ འཁོ ད་པར་འབུལ་ལམ་ཞུ ས་ཡོ ད། དེ་

བཞི ན་ལས་བྱེད་ཡོ ངས་ལ་ཤེ ས་རི ག་གི ས་བཏང་བའི ་
བཀོ ད ་ཁྱབ་དོན ་ཚན་ལྔ ་ ཅན་གསལ་བསྒྲགས་འགྲེལ་

བརྗོ ད ་ཞུ ས ་པ་མ་ཟད་ཤེས་རི ག་དྲུ ང་ཆེ ་མཆོ ག་ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༠༧།༤།༡༧ ཉིན་གཟིགས་བསྐ ར
ོ ་དང་སྦྲགས་ལས་

བྱེད་འདུ ་ འཛོ མས་ཀྱི ས་ཡི ག་ངག་གཉི ས ་ཐོ ག ་ནས་
འགྲེལ་བརྗོ ད ་ཞུ ས ་ཡོ ད།

ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་གི ་

ལས་བྱེད་ནས་སྤྱི ་དོན ་བསམ་ཤེ ས་ཐོ ག ་འདེམ ས་ཀ་

གསུམ་ཀར་སྤྱི ་མོ ས་ཀྱི ་གཞུ ང་འཛི ན་འོག་གནས་རྒྱུར་

ཞུ ་སྙ ན ་ཤེ ས་རི ག་དང་ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན ་བཀའ་
ཤག་བཅས་ལ་ཕུ ལ ་ཡོ ད།

མཐར་བོད ་གཞུ ང ་ཤེ ས་

རི ག་དཔར་ཁང་དེ་ བཞི ན་བོད ་གཞུ ང ་ཤེ ས་རི ག་ལས་

ཁུ ངས་ཀྱི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་དབང་བྱུ ས་འོག ་ཡོ ད་པའི ་ རང་

སྐྱོ ང་སྡ ་ེ ཚན་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧།༩།༡༥
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཉི ན ་ཤེ ས་རི ག་དྲུ ང་ཆེ ་མཆོ ག་ནས་ཕྱག་བྲིས་བཀའ་
ཕེབས་ནང་། ད་ཆ་དེ་གའི ་འཛི ན་སྐྱོ ང་སྟངས་འཛི ན་

གཞུ ང་འོག་ཏུ ་ཚུད་ཟིན་ཀྱང་པར་ཁང་གི་ལས་དོན་མུ ་

མཐུ ད་འཛིན་སྐྱོང་ཆོ ག་པ་བྱུང་གཤིས། ད་ལམ་བཀོ ད་

ཁྱབ་བྱ་རྒྱུར། དེ་གའི ་འགན་འཛི ན་གང་ཉིད་དང་པར་
བསྐྲུན་འགན་འཛི ན་བསོ ད་ནམས་ཚེ ་རི ང་གཉི ས་ནས་

འགན་འཁུ ར་གྱི ས ་ས་གནས་ཀྱི ་ གྲོས་འདྲི་བྱ་ཡུ ལ་སུ ་

རུང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ཏེ། ལྡི་ལི འི ་མངའ་ཁོ ངས་བཟོ་ལས་

ས་ཁུལ་གང་རུང་གི ་ནང་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་གི ་ལས་
དོ ན ་དགོ ས ་མཁོ ར ་འཚམ་པའི ་ ས་ཁང་གི ་རྟེན་གཞི ་
འོས ་མཐུ ན་ཞི ག་ཉོ་ སྒྲུ བ་བམ།

གསར་བསྐྲུ ན། གླ ་
གཡར་བཅས་བྱ་དམི གས་ཇི ་ ཡོ ད་ཞི བ་འཚོ ལ་གནང་

རྒྱུ་དང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧།༡༡།༣༠ ནང་ཚུད་འདི་གར་
དེ་སྐ ར
ོ ་སྙ ན་ཐོ་དང་འཆར་གཞི་འབུལ་དགོ ས། དེ་དང་

ལྷ ན ་ཅི ག་ད་ཡོ ད་ཁང་རྟེན་གཉི ས ་པོ འི ་ ཁང་མི ག་རྒྱ་

ཁྱོན་ཅི ་ཡོ ད་རྣམས་ད་བར་མཁོ ་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ་ཇི་ཡིན་

ཞི བ་གསལ་སྟོན ་པའི ་པར་རི ས་ས་བཀྲ་དང་གྲངས་ཐོ ་
བཅས་འདི ་ གར་གང་མགྱོ ག ས་ཟུ ར་འབུ ལ་གནང་

དགོ ས་གསུངས་པ་ལྟར། འདི ་ལས་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧།

༡༠།༢༤ ཉིན་ཁང་རྟེན་གཉིས་པོའི་ཁང་མིག་རྒྱ་ཁྱོན་

པར་རི ས་ས་བཀྲ་དང་དེ འི ་བེ ད ་སྤྱོ ད ་བྱེད་ཡུ ལ་གྱི ་
འགྲེལ་བརྗོད་ཞི བ་ཁྲ་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུ ས་རྗེས་འདི ་

ལས་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧།༡༡།༡༩ ཉི ན་གོ ང་གསལ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བཀའ་ཕེབས་ལྟ ར། ས་ཁང་དཔར་བསྐྲུན་འཕྲུ ལ་ཆས་
དེབ་བཟོ་བཅས་ཀྱི ་འཆར་རྩིས་ཞིབ་ཁྲ་ཤེ ས་རིག་དྲུང་

ཆེ ་མཆོ ག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ ས་པ་མ་ཟད་ཞབས་བསྐུལ་

༣༥།

ཡང་ཞུ ས་པ་ཡིན།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨།༣།༡ ཉིན་ལྡི་ལི་བོད་གཞུ ང་ཤེ ས་རིག་
དཔར་ཁང་དང་ལྡི ་ ལི ་ཤོ ག་ཚོ ང་ཇོ ་ ཏི ་ པར་སད་ཨི ན་

དར་སེ ན་ལྗ ན་ལ་ཤོ ག་བུའི་ཉོ་ཆེ ད་སྔ ་འདོན་སྒ ར
ོ ་འབུམ་

ལྔ ་ དང་ཕྱེ ད ་ཀ་ཤོ ར་བར་རྩོད་རྙ ོ ག ་དེ ་ བཞི ན་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༩༧ ནས་ལྡི་ལི ་ཁྲི མས་ཁང་དུ་གཏུ གས་བཤེ ར་འགྲོ་
མུ ས་མ་ཟད་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ལའང་མཛད་

དཀའ་འཕྲད་ཉེན་བྱུང་ཡོ ད་ལགས། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨།
༢།༡༤

ཉི ན ་ཁྲི མ ས་རྩོད་ཕན་ཚུ ན་དབར་ངག་ཐོ ག ་

གཏུ གས་བཤེ ར་ཞུ ས་པའི ་མཐར་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨།༣།༡

ཉི ན ་ཁྲི མས་དཔོ ན ་མཆོ ག་ནས་ཁ་མཆུ ་ཐག་གཅོ ད ་

གནང་བ་མ་ཟད་རྒྱལ་ཁ་ཤེ ས་དཔར་རང་ཉིད་ལ་ཐོ བ་
པའི ་ བཀའ་བཅད་གནང་ཡོ ད།

དེ་ བཞི ན་ཁ་མཆུ འི ་

བཅད་ཁྲ་དང་ཐག་གཅོ ད་གནང་བའི ་ཁྲི མས་ཁང་ནས་
ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨།༣།༡༣ འཁོ ད་པའི ་ཡི ག་ཆ་ཤོ ག་གྲངས་
༤༡ ཅན་འདི ་གར་འབྱོར་བ་དང་འདི ་ལས་ནས་རང་

གཞུ ང་ཤེ ས་དཔར་འགན་ལྷ ན ་ཚོ གས་གཙོ ་ཚོ གས་

གཞོ ན་ཤེ ས་རིག་བཀའ་བླ ན
ོ ་མཆོ ག་དང་དྲུང་ཆེ ་མཆོ ག་

ལྷ ན་རྒྱས་ལ་ངོ་བཤུ ས་འབུལ་ལམ་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ས།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
༣༦།

བོད ་གཞུ ང ་ཤེ ས ་རི ག་དཔར་ཁང་ནས་ལོ ་རེ ར ་གཙང་

ཁེ ་ བརྒྱ་ཆའི ་འབབ་རང་གཞུ ང་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ལ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༢ ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨།༣།༣༡

བར་སྒ ར
ོ ་ ༥༩༡༠༧༨༢།༩༨ འབུལ་ལམ་ཞུ ས་ཁུངས་

ནས་འཕྲོས་སྒ ར
ོ ་ ༡༡༤༢༤༥༥།༠༠ འབུལ་བསྡ ད་ཡོ ད།

ད་ལྟ ་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨།༩།༡༥ བར་བོད་གཞུ ང་ཤེ ས་རིག་
དཔར་ཁང་གི་གནས་སྟངས་ནི།

༡།

མཐར་བོ ད ་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་དེ ་

བཞི ན་བོ ད ་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་

འཛི ན་སྐྱོ ང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོ ད་པའི ་རང་སྐྱོ ང་

༢།

སྡ ་ེ ཚན་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད་ལགས།

བོད་གཞུ ང་ཤེ ས་རིག་དཔར་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་

དབུས་ལྡི་ལི ་དང་ཡན་ལག་རྡ་ས་དང་བལ་ཡུལ་

བཅས་སུ ་ཡོ ད་པར་འགོ ་ ལས་མི ་གྲངས་ ༣༣

༣།

ཡོ ད།

འཛུགས་སྐྲུན་ཐད།

ལྡི ་ ལི ་ཤེས་དཔར་དབུ ས་ལ་ཁང་པ་ཨང་

༢༧

དང་། ༢༨ ཐོ ག་བརྩེགས་ལྔ ་ཅན་གཉིས་ཡོ ད་
པའི་ནང་།
o
o

ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་།
ལས་ཤག་ཆ་ཚང་།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
o

o

o
o

དཔེ་དེབ་དང་ཤོ ག་བུ་དོ་ཁང་།

ཕྱི ར་གཏོང་སྡ ་ེ ཚན་བཅས་ཡོ ད།

ལྡི ་ ལི ་མ་ཇུ ་ཀྲི་ལར་དཔེ ་ དེ བ ་ཚོ ང་ཁང་

དང་ལས་ཤག་བཅས་ཡོ ད།

རྡ་སར་ཤེ ས་དཔར་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་

ཆ་ཚང་།

o

ལས་ཤག་ཆ་ཚང་།

o

ཕྱི ར་གཏོང་སྡ ་ེ ཚན།

o

o
o
o
o
o

o

o
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དཔེ་དེབ་དོ་ཁང་ཆ་ཚང་།

མ་འོ ང ས་འཛུ གས་སྐྲུ ན་སླ ད ་ས་ས ྟོང ་ཆེ ་

ཙམ་ཡོ ད།

རྡ་སྟེང་མེ ག་ལོ ར་ལ་ཤེ ས་དཔར་དཔེ་དེབ་

ཚོ ང་ཁང་ཡོ ད།

བལ་ཡུ ལ་ཤེ ས་དཔར་ཡན་ལག་ལས་

ཁུངས།

ལས་ཤག

དཔེ་དེབ་དོ་ཁང་།

ས་སང
ྟོ ་ཡང་ཆུང་ཙམ་ཡོ ད།

བལ་ཡུ ལ་མཆོ ད་རྟེན་འགྲམ་སྐྱི ད་གྲོང་

བསམ་གཏན་གླི ང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཤེ ས་དཔར་

དཔེ་ དེབ ་ཚོ ང་ཁང་བཅས་ཡོ ད།

གོ ང ་

གསལ་རྣམས་ནས་བལ་ཡུ ལ་དཔེ ་ དེ བ ་

ཚོ ང་ཁང་གཅི ག་པོ་ ཁང་གླ ་ ཐོ ག ་ཡོ ད་པ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ལས་དེ་ མི ན་ཆ་ཚང་ས་ཁང་རྣམས་ཤེ ས་

དཔར་རང་ཉི ད ་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟེ་

༤།

རང་བདག་ཡིན་ལགས།

ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང ་ཉམས་གསོ ་ ཞེ ས ་པ་གཙོ ་

བོ་ གཞི ་རི མ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོ ང ་། སྔ ན
ོ ་འགྲོ་
དང་པོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་བར་བོད་ཡིག་

སླ བ
ོ ་དེབ་ཡོ ང་རྫོ གས་ཤེ ས་རི ག་གི ་བཀའ་ཕེབས་
ལྟ ར ་ཤེ ས་དཔར་ནས་དཔར་བསྐྲུ ན་དང་མཁོ ་

གཏོང ་ལོ ་ལྟ ར ་ཞུ ས ་དང་ཞུ ་ མུ ས་ཡི ན།

ཤེ ས་

དཔར་དཀར་ཆག་གི ་ཡོ ན་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ ་

སླ བ
ོ ་གྲྭ་ལ་ཆག་ཡང་འབུལ་བཞི ན་ཡོ ད། དཀར་

ཆག་དེ་ བཞི ན་ལོ ་གཉི ས ་མཚམས་འགྱུ ར་བ་རེ ་

གཏོང་གི ་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་རི ག་ལ་
དོ་སྣང་ཅན་དང་། དད་ལྡ ན་ཕྱི ་ནང་མི་རིགས་

རྣམས་ཀྱི ་རེ ་འདུན་ཆ་ཙམ་སྐ ང
ོ ་ཆེད། འདི་ག་

ཤེ ས་དཔར་ནས་རྒྱལ་བའི ་ བཀའ་འགྱུ ར་དང་
དེའི ་ དགོ ང ས་འགྲེལ་བསྟན་འགྱུ ར་གྱི ས ་གཙོ ས་

དཔེ ་ དེ བ ་ཁག་གོ ང ་གསལ་ལྟ ར ་དཔར་བསྐྲུ ན་

ཐོག་བླུ་ཡོ ན་འོས་འཚམས་ཐོག་ནས་འགྲེམ་སྤ ལ
ེ ་
ཞུ ་བཞིན་ཡོ ད།

༥།   རང་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་རྩོམ་སྒྲི ག་སྡ ་ེ ཚན་ནས་ཕ་
ཡུལ་ཤེ ས་བྱའི ་བང་མཛོ ད་ཀྱི ་དཔར་རྩ་ཟླ་རེ ར་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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འདི ་གར་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་ལྟ ར། ཤེ ས་དཔར་

ནས་དཔར་བསྐྲུ ན་དང་འགྲེམས་སྤ ེ ལ ་ཟླ་རེ ་
བཞི ན་འགན་འཁུར་ཆ་ཚང་ལག་བསྟར་ཞུ ་མུ ས་

༦།

ལགས།

ད་ལྟ འི་ཆར་ཤེ ས་རི ག་དཔར་ཁང་ནས་དཔེ་དེབ་

དཔར་བསྐྲུ ན་དང་དེ བ ་བཟོ ་ སོ གས་རྒྱ་གར་
དཔར་ཁང་ཁག་ལ་སྤྲད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་
ཕན་ཚུ ན་འོ ར ་འདྲེན་འཕར་མ་དང་བྱེད་བདེ་

མེ ད་པའི ་དཀའ་ངལ་ཐོ ག ་ལག་བསྟར་འགྲོ་
བཞིན་ཡོ ད།
༢།༨

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢ ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧།

བར་ཤེ ས་དཔར་གནས་སྟངས་ཐུ གས་

ཐག་མ་ཆོ ད་པ་དང་ཆ་རྐྱེ ན ་མ་ཚང་བའི ་ ཐོ ག ་
ན ས ་ འ གོ ་ ལ ས ་ ཚ ང ་ མ ས ་ ཕྱ ར ་ གྲུ ་ མ ཉ མ ་

འདེག ས་བྱས་ཏེ་ འཐུ ས་ཤོ ར་མེ ད་པར་འབད་

བརྩོན་བསྟུད་མར་ཞུ ས་རྐྱེ ན་དོན་འབྲས་ཀྱང་མི ་

༥།

དམན་པ་གོ ང་གསལ་ལྟ ར་བྱུང་ཡོ ད་འདུག

ནོར་གླི ང་བོད་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་གཅེ ས་སྐྱོང་ཁང་།

ཀ

ཐོག་མའི ་དམི གས་ཡུལ།

ནོར ་གླི ང ་བོད ་ཀྱི ་ རི ག་གཞུ ང ་གཅེ ས ་སྐྱོ ང ་ཁང་གི ་ངེ ས ་ས ན
ྟོ ་པ་

བཀའ་ཟུ ར་སྐ ལ ་བཟང་ཡེ ་ཤེས་མཆོ ག་གི ས་གསུ ང་གསལ་ལ།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ངེ ད ་རང་གི ་བསམ་ཚུ ལ་གཞན་ཞི ག་ལ།

རི ས་མེ ད་བླ ་ སྤྲུ ལ་

དགེ ་བཤེ ས་སོ གས་ཀྱི ས་བསྟན་དོན་གལ་ཆེ ན་དགོ ངས་བཅངས་
ཀྱི ས་དེང ་འཛམ་གླི ང ་ཡུ ལ་གྲུ ་གཞན་དང་གཞན་དག་ཏུ ་རང་

རེ འི ་ བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས་ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་ བསྟི ་ གནས་མང་པོ་ ཞི ག་འཛུ གས་

སྐྲུ ན་གནང་ནས་འགའ་ཞི ག་བསྟན་དོ ན ་གྱི ་མཛད་པ་དང་།
ཆོ ས་མཐུ ན་གྱི ་འདུ་འགོ ད་སོ གས་ཧ་ལས་པ་ཡོ ད་ཀྱང་། བོད་
གཞུ ང་གི ས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་བསྐྱངས་པའི་རིག་གཞུ ང་གི་

ལྟ ་ེ གནས་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་བ་ཞི ག་འདི ་ ཡི ན་དམི གས་བསལ་བཀོ ད ་
སྒྲི ག་མཛད་སྟབས་གྱུར་མི ་འདུག་ཅི ང་། ངེ ད་རང་གི ་བསམ་

པར་ངེ ད ་ཚོ ར་ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་རི ན་པོ ་ ཆེ ་བསམ་
འཕེལ ་གྱི ་ནོར ་བུ ་ཞི ག་ངོ མ ་རྒྱུ ་ཡོ ད་པས་དེ་ ཙམ་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་

འདུ་ འགོ ད ་སོ ག ས་ལ་ངལ་བ་ཆེ ་གནས་ཨེ ་ཡོ ང་སྙ མ ་པ་བྱུ ང་།

དོན ་འདིས ་ད་ཆ་རི ག་གཞུ ང ་གི ་ལྟ ་ེ གནས་ཤི ག་ཚུ གས་མ་ཐུ བ་

ན་ཤིན་ཏུ ་ཕངས་སྙ མ་པའི ་སེ མས་ཚོ ར་ཞི ག་བྱུང་ཞེ ས་ངེས་སྟོན་
པ་མཆོ ག་ནས་རི ག་གཞུ ང་ལྟ ེ་ གནས་ཤི ག་གསར་འཛུ གས་

གནང་རྒྱུའི ་དགོ ངས་བཞེ ས་ཡོ ད་པ་དང་། ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོ ང་ས་
སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ནས་གངས་སྐྱི ད ་ཚོ གས་ཁང་དུ་

རང་གཞུ ང་སྲི ་ ཞུ ་ལས་བྱེད་ཆེ ་ཕྲར་ཆོ ས་སྲི ད ་བླ ང ་དོར ་དང་

འབྲེལ་བའི ་གལ་དོན་ཞི བ་ཆ་ཅན་གྱི ་བཀའ་སླ བ
ོ ་སྩལ་དགོ ངས་

ཀྱི ་ཁྲོ ད ་དུ ་ དེ ང ་རང་རེ འི ་སྒྱུ ་རྩལ་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེ ་ཁག་

འགའ་ཤས་ཕྱི ་མི ་ཚོ ས་གཞུ ང་ལུགས་དང་མི ་མཐུ ན་པའི ་འཆལ་
ཆོ ལ་མང་པོ་ ཞི ག་རང་རེ འི ་ སྒྱུ ་རྩལ་ཡི ན་ཁུ ལ་གྱི ས ་ཚོ ང་ལས་

དར་སྤ ལ
ེ ་བྱེད་བཞི ན་འདུག ་ན།

འདི ་ དག་ལ་སྐྱོ ན ་འདོན ་ཡོ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྲང་བྱ་རྒྱུ་ངེད་ཚོ འི་འགན་དབང་ཡིན་ཁར། ཁྱད་ཆོ ས་ཅན་གྱི ་
བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་རི ག་གི་སྒྱུ་རྩལ་དེ་རྣམས་གཅེ ས་སྐྱོང་། དར་ཁྱབ་

བྱ་རྒྱུ་རང་རེ འི་འོས་འགན་དུ་འཁྲི་བའི་བྱེད་སྒ ་ོ ཡིན་པས་ཚང་
མས་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོ ས་ཞེ ས་པའི ་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི ་གསུང་གི ་
བདུད་རྩི་དེ་ངེ ས་སན
ྟོ ་པ་མཆོ ག་གིས་དགོ ངས་པར་བཅངས་ཏེ་

ཐུ གས་འགན་ཆེ ར་བསྐྱེད་ཀྱི ས་རི ག་གཞུ ང་བསྟི་གནས་འདི ་ཉིད་
གསར་འཛུ གས་ཀྱི ་ཐོ ག ་མའི ་ དམི གས་ཡུ ལ་མངོ ན ་དུ་ འགྱུ ར་

བར་རབ་ཏུ ་བསྐུལ། གཞན་ཡང་། དེང་བོད་ནང་རང་རིགས་

ལར་ཞེ ན ་ཅན་རྣམས་ཀྱི ས་ཆོ ས་རི ག་སླ ར ་གསོ ་གཅེ ས ་སྐྱོ ང ་

གང་ཐུ བ་གནང་མུ ས་ཀྱང་། བོད་འབངས་རྣམས་དམར་པོའི་

བཙན་ཤེ ད་སྡུ ག ་རྩུ བ་ཀྱི ་འོ ག ་རང་འདོ ད ་རང་དབང་གི ་བྱ་

ཐབས་ལ་གཞོ ལ ་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐ བ ས་རི ང་བྲལ་གྱི ་ གནས་སྟངས་སུ ་

ལྷུ ང་པ་དང་། རང་རེ འི་ཆོ ས་རི ག་གི ་སྲོལ་བཟང་འདི ་བོད་མི ་
རིགས་ཀྱི ་འཚོ ་གནས་ཀྱི ་བླ ་སྲོག་དང་། བོད་དང་བོད་མི་ཞེ ས་

འབུ ར་ཐོ ན ་གྱི ་ རྣམ་པར་གནས་རྒྱུ འི ་ རྩ་འགངས་ཅན་གྱི ་ སྲོ ག ་

སྙི ང་ལྟ ་བུ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རྒྱ་དམར་ནས་ཁ་མཁས་སླུ ་བྲིད་

དང་། གཡོ ་སྒྱུའི ་བཞི ན་བཟང་གི ་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ནས་ཕུགས་
དོན་ཆོ ས་རིག་གོ མས་གསུམ་རྩ་བརླ ག་ཏུ ་གཏོང་རྒྱུའི ་ཐབས་སྣེ་
གང་ས་ནས་སྤྱད་དང་སྤྱོ ད ་བཞི ན་པའི ་ཤུ གས་ཀྱི ས་གངས་

ལྗ ོང ས་ས་ཡི ་ཐི ག་ལེ ར་བོད ་རི གས་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་སུ ་

འགྱུར་བཞི ན་པ་དང་། དེའི་ཁོ ར་ཡུག་ནང་དམར་པོའི་ལྟ ་སྤྱོད་
ུ ་ཤུ གས་ཐེ བས་པའི་ལས་རིགས་རྩལ་དུ་བཏོན་
རྩ་བཟུང་གི་ནས
པའི ་ དབང་གི ས་སྒྱུ ་རྩལ་རྣམ་གྲངས་དར་སྤ ལ
ེ ་ཁྲོད ། དམར་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ལུགས་ཀྱི ་རྣམ་འགྱུར་ཐོ ན་པའི་མཁོ ་དངོ ས་འདོན་སྤ ལ
ེ ་ཆེ ད་དུ་

གཉེར་ནས་བྱེད་པའི་སྐ བས་འདིར། མི་རབས་གོ ང་མ་མེ ས་པོ་
དམ་པ་རྣམས་དང་། ཡར་ཐོན་རྒྱལ་སྤྱི འི་ཆ་འཛི ན་ལས་གཉེར་

བྱེད་པའི་མཁོ ་དངོས་སྒྱུ་རྩལ་ལ་མིག་དཔེ་ལྟ ་ཡུལ་མེ ད་པ་དང་།

བྱེས་ཁྲོད་ལའང་སྤྱི ་ནོར་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོའི་རྗེས་

འཛི ན་དང་། མཛད་འཕྲིན་བླ ་ ན་མེ ད་པའི ་ བྱི ན ་མཐུ ས་བྱེས་
འཁོ ད ་གཞོ ན ་སྐྱེ ས ་ཚོ ར་ཆོ ས་རི ག་གི ་གོ ་ དོན ་ལེ གས་ལམ་དུ ་
སོ ན ་མུ ས་འཕྲིན་ལས་བླ ་ ན་མེ ད་པའི ་ བྱི ན ་མཐུ ས་བྱེས་འཁོ ད ་
གཞོ ན་སྐྱེ ས་ཚོ ར་ཆོ ས་རིག་གི་གོ ་དོན་ལེ གས་ལམ་དུ་སོ ན་མུ ས་

ཀྱང་། སྤྱི འི་ ཆ་ནས་རང་རེ འི ་ཁྱད་གནད་ཅན་གྱི ་སྒྱུ ་རྩལ་གྱི ་
རྣམ་གྲངས་དག་དང་གོ མ ས་འདྲིས་མཉམ་སྤྱོ ད །

མི ག་སྔ ར ་

ུ ་ཀྱི ་རྐྱེ ན་པས་དེ་ཙམ་མེ ད། དེ་འདྲ་དེ་འདྲའི ་
བསྟར་རྒྱུ་ཡུལ་དས
འདུ ་ སྡ ོད ་ཀྱི ་ཁྲོ ད ་དུ ་ རྒྱ་གར་གྱི ས་མཚོ ན་པའི ་ བོད ་མི ་བྱི ངས་

གནས་ཡུ ལ་ཁག་གི ་རང་རེ འི ་ ན་གཞོ ན ་རྣམས་ལ་རྒྱུ ན་ལྡ ན ་

མཉམ་འགྲོགས་དང་། མི ག་སྔ ར་སྤྱོ ད་རྒྱུ་ནི ། གཞན་སྲོལ་སྒྱུ་
རྩལ་ཤས་ཆེ ་བས་དེས་ཤན་བརྡེབས་པའི་ཁོ ར་ཡུག་གི་རྒྱ་རྙི ར་

ཚུད་དེ་གངས་ལྗ ང
ོ ས་སྒྱུ་རྩལ་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ ་

བའི ་ རྣམ་པ་མ་དོད ། གནས་བབ་འདི ་ འདྲ་ཞི ག་གི ་ནང་སྲོལ ་

བཟང་རི ག་གཞུ ང་གཅེ ས་སྐྱོང་གི ་ལས་གཞི ་རྩ་འཛུགས་ཤི ག་མ་
ཐུ བ་ན་རིག་གཞུ ང་སྲུང་སྐྱོབ་ཅེ ས་པའི་ཁ་གཡང་ཙམ་གྱི ས་ཅི་

ཕན་སྙ མ ་པའི ་ བསམ་བླ ོ་ དང་དམི གས་ཡུ ལ་གཙི གས་འཛི ན་
གྱི ས་རི ག་གཞུ ང་ལྟ ་ེ གནས་འདི་ཉིད་གསར་འཛུགས་བྱེད་པར་
མདུན་དུ་ཕྱོ གས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ
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ལས་འཆར་གསར་འདིང་གི་སྐ ར
ོ །

ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༨༣ ལོ ར་ནོར་གླི ང་ངེ ས་སྟོན་པ་བཀའ་ཟུར་སྐ ལ ་

བཟང་ཡེ ་ཤེ ས་མཆོ ག་རང་གཞུ ང ་ནས་སྐ བ ས་དེའི ་ ཆོ ས་རི ག་

དྲུང་གཞོ ན་གྱི ་ཐུ གས་འགན་བཞེ ས་སྐ བས་ནོར་གླི ང་འདི་བཞིན་

གསར་འཛུགས་ཞུ ་རྒྱུའི་དམིགས་སྒ ་ོ དང་། འཆར་གཞི་རྣམས་

སྐ བས་དེའི་ཆོ ས་རིག་དྲུང་ཆེ ་ཁམས་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་དོན་

གྲུ བ་རི ན་པོ་ ཆེ ་དང་། དྲུ ང་གཞོ ན ་བསམ་མཁར་མི ་འགྱུ ར་
ལགས་རྣམ་གཉི ས ་ལ་ཇི ་བཞི ན་ཞི བ་བསྡུ ར ་ཞུ ས ་པ་ཐུ གས་རྩེ་

གཅི ག་མཐུ ན་གྱི ས་རྒྱབ་གཉེར ་ཐོ བ །

ལས་གཞི ་འདི ར ་ཕྱི ་

ཕྱོ གས་ཀྱི ་འདུ་འགོ ད་དང་། ལས་རིགས་གཉེར་སྟངས། ལག་

རྩལ་གྱི ་རྒྱུ ས་མངའ་སོ གས་ཡོ ད་པའི ་ལྷ ག ་བླ ོ་ ཅན་གྱི ་མྱོ ང ་
གོ མས་དང་། ཕྱི ་མིར་འབྲེལ་ལམ་ཡོ ད་པ་ཞིག་དགོ ས་རྒྱུ་གལ་

ཆེ ར་མཐོང་ཡང་། ལག་འདོན་གླ ་ཕོགས་འདོད་ཚིམ་ཞིག་སྤྲོད་

རྒྱུའི ་ཆ་རྐྱེ ན་མེ ད་སྟབས། ཟླ་ངོ ་རེ ་ཟུང་དྭ ང་བླ ང་ལྟ ་བུའི་ལས་
གྲོགས་བྱེད་མཁན་འབྱུ ང་ཡང་ཕན་ཆ་དེ ་ ཙམ་མི ་ཡོ ང་བ་

དངོ ས ་དོན་དང་། ནོར་གླི ང་ངེ ས་སྟོན་པ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཟླ་པདྨ་

སྒྲོ ལ ་དཀར་རམ་ཀེ མ ་ཡེ ་ཤེས་ལགས་ལ་གོ ང ་གི ་ཆ་རྐྱེ ན ་ཚང་

མ་འཛོ མས་པ་མ་ཟད། ཕྱི ་ཕྱོགས་ཀྱི ་སྲོལ་རྒྱུན་སྒྱུ་རྩལ་སོ གས་

ལ་ཆུ ང ་དུས ་ནས་གོ མ ས་འདྲིས་བྱ་རྒྱུ ་དང་། དེང ་སྲོལ ་ལས་

དོན་ལ་གཞོ ལ་སྟངས་ཀྱི ་ཉམས་མྱོ ང་དང་ཤེ ས་ཚད་ལྡ ན་ཞི ང་།

ལྷ ག ་བསམ་དང་ཤེ ས་འཇོ ན ་གང་ཐད་ནས་ཆ་རྐྱེ ན ་ཡོ ངས་སུ ་

འཛོ མས་པར་བརྟེན། ངེས་སྟོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རེ ་དོན་དགོ ངས་ཚུ ལ་པདྨ་སྒྲོ ལ་དཀར་ལགས་ལ་ཞི བ་གྲོས་བྱས་

པར་གླ ་མེ ད་ཞབས་ཞུ ་གང་ཐུ བ་བརྩོན་གཉེར་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེ ན་

ཞུ ས། ངེས་སྟོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ ་རྣམ་གཉིས་ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོ ན་ཆེ ན་པོའི་སར་བཅར་ཐོག དགོ ས་དམིགས་འཆར་དོན་

ཇི ་མ་ཇི ་བཞི ན་ཞི བ་ཕྲ་སྙ ན ་སེ ང ་ཞུ ས ་འབྲེལ་བཀའ་ཡི ་ཕེབ ས་

སྒ ར
ོ ་ལས་འཆར་འདི ་ ཉི ད ་གལ་གནད་ཤི ན་ཏུ ་ཆེ ་བས་ཇི ་ ལྟ ར ་
བསམ་དོན ་འགྲུ བ་པའི ་ ཐུ གས་བསྐྱེ ད ་དང་ཐུ གས་སྨ ན
ོ ་མཛད་

རྒྱུའི ་གསུང་གི ་མདུད་རྒྱ་སྤྱི ་གཙུག་ཏུ ་བཅི ངས་པར་མཛད་ཐོ ག
མཐུ ན་རྐྱེ ན་ཧིན་སྒ ར
ོ ་ཉིས་འབུམ་བཀྲིན་སྩལ་རྒྱུའི ་བཀའ་བཞེ ས་
ལྷུ ག་པོར་ཐོབ། ནོར་གླི ང་ངེ ས་སན
ྟོ ་པ་མཆོ ག་གི་གསུངས་དོན་

ལ། རང་གི ་ཞེ ་ཕུགས་ཀྱི ་འཆར་སྒ ་ོ ལ་ལས་དོན་འདི ་ཉིད་མཐུ ན་
རྐྱེ ན ་དང་གྲོན་དངུ ལ་སོ གས་གཞན་བརྟེན་ཁོ ་ ན་དགོ ས ་པའི ་

རང་དཔག་གཞི ་རྒྱ་གང་ཆེ ་དང་།

གཞན་ཟེར ་གླ ེང ་རྙ ོག ་གི ་

བསྟོད ་སྨ ད ་ཅི ་རི གས་ཀྱི ་རུ ་འཛི ངས་གཤགས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ ་

སོ གས་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གི ས་གཙེ ས་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་སྔ ོན ་མཐོ ང ་
ཡང་། ྋགོ ང་ས་ཆེ ན་པོའི་ཐུ གས་རྗེའི་རྗེས་འཛིན་དང་། གང་

གི་མཚན་སྙ ན་གྱི ་ནོར་བུ་རང་གི ་སྤྱི ་གཙུག་གི ་རྒྱན་དུ་ཡོ ད་པས་
བཀའ་དོན་འོད་སྣང་གི་ཟེགས་མ་འབུམ་དུ་འཕྲོ་བ་གདོན་མི་ཟ་

སྙ མ་པའི ་ཡི ད་ཆེ ས་དང་། གདེང་སྤ བ
ོ ས་ཀྱི ས་དྲངས་ཏེ། ད་ནི་
དཀའ་སྡུ ག ་གང་བྱུ ང་ཡང་མཐའ་སྐྱེ ལ ་སྙ མ ་པའི ་ ངེ ད ་ཐབས་

ཤེ ས་གཉི ས ་ཀྱི ་ཡི ད་ལ་དམ་བཅའ་བརྟན་པོར ་བཟུ ང་བ་ཡི ན།

ཞེ ས ་ད་ལྟ འི ་ གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་བའི ་ རི ག་གཞུ ང ་ལྟ ་ེ གནས་འདི ་ ཉི ད ་དེ་
ལྟ ར་དབུ་བརྙ ེས་པ་ཡིན་ནོ།།

ག

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ས་ཆ་ཉོ་སྟངས་ཀྱི ་སྐ ར
ོ །

ས་ཆ་གང་སར་ཞིབ་བརྩད་ལྟ ་རྟོག་ལོ ་ཟླའི་རིང་བྱས་ཤིང་། ཕྱི ་

ལོ ་ ༡༩༨༤ ནང་ད་ལྟ འི་ནོར་གླི ང་ཆགས་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་དེ་ཐོབ་

སོ ན་བྱུང་བས་ས་ཁུལ་འདི ་ཉིད་འགྲུ ལ་འཁོ ར་བགྲོད་བསྐྱོ ད་ཀྱི ་
ལམ་གཞུ ང་དང་ས་ཁག་ཉེ་བ། ཤི ང་སྣའི ་ལྡུམ་ར་དང་། ཆུ ་

རྒྱུ ན་དང་རི ་འདབས་ལ་ཡོ ད་པ་སོ གས་ངོ ་ མཚར་ཁྱད་ཆོ ས་
མང་པོ་ཚང་བས་ངེ ས་སན
ྟོ ་པ་སོ གས་ཀྱི ་ཐུ གས་ལ་བབ་པོ་བྱུང་

ནས་བདམས་གནང་མཛད། ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུ་ཁྲི མས་མཐུ ན་བྱེད་རྒྱུ་
གལ་གནད་ཆེ ན་པོ ར ་གཟི ག ས་ནས་ལས་ཀྱི ་སྣེ་མོ ་པ་རྣམས་
ཀྱི ས་རྡ་རམ་ས་ལའི ་ཁྲི མས་རྩོད་པ་འགའ་ཤས་བསྟེན་གཏུ གས་

བྱས།

བོད ་མི ས་ས་ཆ་ཐད་ཀར་ཉོ་ རྒྱུ འི ་ ཁྲི མ ས་ལུ གས་དོན ་

མཐུ ན་མེ ད་ཀྱང་།

མངའ་སྡ ་ེ འདི འི ་ ནང་ཞི ང་ས་ཡོ ད་པའི ་

མངའ་སྡ འ
ེ ི ་མི ་ཁུངས་ཤི ག་ནས་ཐོ ག་མར་ཉོས། དེས་ས་ཆ་ཉོ་
མཁན་ལ་ས་ཆ་འདིར་འཛུགས་སྐྲུན་གང་བྱས་ཀྱང་དབང་ཚད་

ཉོ་ མཁན་ལ་ཡོ ད་པའི ་ ཁྲི མ ས་མཐུ ན་ཡི ག་ཆ་སྤྲད་ཆོ ག་པ་མ་

ཟད། འབྱུ ང་འགྱུ ར་ས་ཆ་ཉོ་ མཁན་ལ་བདག་ཐོ བ ་ཡོ ད་པའི ་
ཁྲི མས་ལུགས་ཀྱི ་ཞལ་ཆེ མས་ཡི ག་ཆ་ཡང་བསྣོན་འཇོ ག་ཆོ ག་

པའི ་ ཁྲི མ ས་ལུ གས་དོན ་མཐུ ན་ལྟ ར ་ད་ལྟ འི ་ ནོར ་གླི ང ་ཆགས་
ཡུ ལ་གྱི ་ས་ཁྱོན་ཨེ ་ཀར་ལྔ ་ མ་ཟི ན་ཙམ་འདི ་ ཉོ་ སྒྲུ བ་བྱས།

ྋགོ ས་ས་མཆོ ག་ནས་གསོ ལ་སྩལ་བཀྲིན་ཆེ ་བའི ་ཧི ན་སྒ ར
ོ ་ཉིས་
འབུམ་ཐོག་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཟུར་དངུལ་ཕྲན་ཡོ ད་ནས་
ཁ་བསྣོན་བྱས་ཏེ་ས་རི ན་ཆ་ཚང་སྤྲད། རེ ་ཞི ག་དཔལ་འབྱོར་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གྱི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་མ་འཛོ མས་པའི ་ དཀའ་ངལ་འོ ག ་ཨར་ལས་

འཛུཊ་སྐྲུན་མགོ ་འཛུགས་མ་ཐུ བ་པ་དང་། ས་ཆ་མཉེན་ལྕུ ག་

འཁྲི ་ཤི ང་འཛོ མས་པོ་ཡོ ད་པའི་གླི ང་ག་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་

ཉེ་ཁུལ་གྲོང་གསེ བ་པ་དང་སྒ ་རྡི་བ་ཚོ ས་ར་ལུག་བ་གསུམ་འཚོ ་
ཡུ ལ་བྱས་ཏེ་ རྫི ་བ་རྣམས་ལྷ ད
ོ ་དལ་བག་ཡངས་ལ་སྤྱོ ད ་ཅི ང་།

ཤིང་རྩེར་སྤྲེ འུ་ལྟ ར་འཛེ གས་ཏེ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་དང་ལོ ་འདབ།
རྩྭ ་འཇག་སོ གས་སྒ ་ོ ཕྱུགས་ཀྱི ་དོན་ད་ུ གཅོ ད་འབྲེག་བྱས་ནས་མེ ་

ཏོག་དང་། ལོ ་མས་མཛེ ས་པའི་ལྗ ན
ོ ་ཤིང་རྣམས་རབ་བྱུང་གི་
དབུ ་ལྟ ར ་བཟོས ་ནས་ཁོ ར ་ཡུ ག་སྐྱ་ཐེ ར ་ལ་བཏང་བའི ་ ཉམས་

ཆག་ཆེ ན་པོ་ཡོ ང་གི་ཡོ ད་པར་བརྟེན། ལྗ ན
ོ ་སྣ་ཉམས་ཆག་མི་

འབྱུ ང་ཆེ ད་ལྗ ན
ོ ་སྲུ ང་བ་མི ་གཅི ག་ལ་ཟླ་རེ ར ་གླ ་ འབབ་སྒ ར
ོ ་ལྔ ་
བརྒྱ་སྤྲད་ནས་བཞག གླི ང་སྲུང་བ་དེ་ཟླ་ཤས་རིང་བསྡ ད། ཡང་
གླི ང ་སྲུ ང་བ་གཞན་ཞི ག་བཙལ་འཚོ ལ་གྱི ས་བཞག་ཀྱང་བདེ་

མིན་བྱུང་སྟེ་དགོ ངས་འཁྲོལ་བཏང་དགོ ས་བྱུང་སོ ང་། མཐའ་

མ་ཚེ ་རི ང་སྤ ན
ེ ་པར་གླི ང་སྲུང་གི་ལས་ཀ་སྤྲད་པ་དང་། ཁོ ང་ནི་

ད་ཆ་ནོར ་གླི ང ་ལས་བྱེད་ནང་ལས་མི ་བཞི ་བརྒྱ་ལྷ ག ་ཡོ ད་པ་
ནས་ཞབས་ཡུ ན་གྱི ་མཚན་ཐོ ་ དང་པོ་ གཡང་ཊམ་གྱི ་ཚོ ད་དེ་

རེ ད། དེ་ནས་བཟུང་གླི ང་སྲུང་བ་ཞིག་ཡོ ད་ཀྱང་ས་ཆར་སྲུང་

སྐྱོ བ ་ལྕ ག ས་རི ་ལྟ ་ བུ ་གང་ཡང་མེ ད་སྟབས་སྒ ་ོ ཕྱུ གས་ས ད
ྟོ ་ནས་

བཀག་ན་སྨ ད་ནས་ཡོ ང་སྟེ་འ་འུབ་མ་འདུས་པ། ལྷ ག་པར་ཡུལ་
མི ་དང་ཁ་རྩོད་རྟག་ཏུ ་བྱེད་དགོ ས ་སྟབས་དོན ་རྐྱེ ན ་ཆེ ན་པོ་ མ་

བྱུང་གོ ང་ལྕ གས་རི་ཞིག་མ་བསྐར
ོ ་ཀ་མེ ད་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་
བྱུ ང་བར་བརྟེན། འཕྲལ་སེལ་ལྕ ག ས་ཀྱི ་གཟེ་ མ་ར་མགོ འི ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ལྕ གས་རི ་ཞི ག་བསྐ ར
ོ ། དེ་ནས་བཟུང་ལྗ ན
ོ ་ཤི ང་རྣམས་སྐྲ་བཅད་

ལུ ས་བསྒྱུ ར་བྱེད་མ་དགོ ས ་པར་སྤྲོ ་ བདེ་ བག་ཕེབ ས་སུ ་གནས་

ཐུ བ་པ་དང་། ཡུ ལ་མི ་དང་ཁ་རྩོད་ཀྱི ་ དོན ་རྐྱེ ན ་སོ ག ས་མེ ད་
ང

པར་ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་བྱེད་པར་དགེ ་མཚན་ཆེ ན་པོ་བྱུང་།
ལས་གཞི ་དངོས་སུ་འགོ ་འཛུགས་ཀྱི ་སྐ ར
ོ །

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༥ ལོ ར་ཐུ གས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་

གི ས་སུད་སི ་རི ་ཀོ ང་ས་ཁུལ་ད་ུ ཡོ ད་པའི ་བོད་དགོ ན་གྱི ་འདབས་
རོ ལ ་ལ་ཕྱི ་ ནང་སྣོད་ལྡ ན ་རྣམས་ལ་དཔལ་དུས ་ཀྱི ་ འཁོ ར ་ལོ འི ་
བཀའ་དབང་ཟབ་མོ ་བསྩལ། སྐ བས་དེར་ནོར་གླི ང་ངེས་སན
ྟོ ་པ་

དང་སྐུ ་ ཟླ་པད་མ་སྒྲོ ལ ་དཀར་རྣམ་གཉི ས ་ཀྱི ས་གྲོན་ཆ་སྒ ེར ་

གཏོང ་ཞུ ས་ནས་ཕ་རན་སི ར་ཕེབ ས་བསྐྱོ ད ་གནང་སྟེ་ པད་མ་
སྒྲོ ལ ་དཀར་ལགས་ཀྱི ་སྐྱེ ད ་བྱེད་ལ་ལྟ ེ་ གནས་གསར་རྒྱག་གི ་
ལས་འཆར་ཐོག་གྲོན་དངུལ་ད་བར་དུ་འདུ་འགོ ད་མ་ཐུ བ་པའི་

བཀའ་མོ ལ་བྱུང་བས་ཁོ ང་གིས་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི་སྐུ་པར་དང་།

ཕྱི ་ མི ས་དགའ་མོ ས་བྱེད་པའི ་ བོད ་ཀྱི ་ འདྲ་རི ས་སྣེ་མང་དཔར་

སྒྲོ མ་ནང་འཇུག་རྒྱུ་ཚོ ན་ཚོ གས་ཆེ ་ཆུང་དང་། ཤིས་ཤོ ག་འདྲ་
མི ན་སོ གས་ཁྲི ་ཕྲག་སྐ ར
ོ ་ཚོ ང་བསྒྱུར་ཆེ ད་མ་གནས་ནར་གཏོང་

དང་འབྲེལ་དཔར་བསྐྲུན་གནང་། བརྙ ན་པར་དེ་ནས་སང
ྟོ ་ཚོ ་
འགའ་ཤས་སུ ད་སི ར་དུས ་དབང་སྐ བ ས་ཚོ ང་བསྒྱུ ར་བྱ་རྒྱུ འི ་
ཆེ ད་མཉམ་འཁྱེར་གནང་སྟེ།

བརྙ ན ་པར་ཁག་སུ ད་སི ་བོད ་

རི གས་གཞོ ན ་ཚོ གས་སོ ག ས་ཚོ གས་འདུ་ དང་།

དུས ་དབང་

སྐ བས་ཚོ ང་བཅོ ལ་བཞག་སྟེ། འདུ་འགོ ད་གང་འཚམ་བྱུང་བ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མ་ཟད། འབྲེལ་ཡོ ད་ཚོ གས་མི་རྣམས་ལ་རིག་གཞུ ང་ལྟ ་ེ གནས་

གསར་འཛུ གས་ཀྱི ་ངོ ་སྤྲོ ད ་དང་། གྲོན་ཆ་འབོད ་བསྐུལ ་ཞུ ས་

པའི ་གོ ་སྐ བས་ཀྱང་ལེ གས་པར་ཐོབ།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༩ ལོ ར་ཉི་ཧོང་སྦུ ་ཤོ ་ཀ་ཆོ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་

དབུ ་འཛི ན་ལྕ མ ་སྐུ ་ སྦ ་ སྦ ་ ལགས་ནང་ཁྱི མ ་དང་།

ཚོ གས་མི ་

འགའ་ཤས་བཅས་རྡ་རམ་ས་ལར་ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་
ཆེ ན་པོ་མཇལ་ཁར་ངོ ་བཅར་དང་། དེ་སྐ བས་གྲྭ་རྒྱུན་གསར་

འབྱོར་དང་རིག་གནས་ལྟ ་ེ གནས་སོ གས་ཀྱི ་སྐ ར
ོ ་ནོར་གླི ང་ངེས་
སན
ྟོ ་པ་མཆོ ག་དང་འབྲེལ་མོ ལ་གནང་བ་མ་ཟད། ཁོ ང་ཚོ ་ནོར་

གླི ང་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱ་ཡུལ་ས་ཁུལ་གསར་ཉོ་བྱས་པར་གདན་
ཞུ ་ ཞུ ས །

ཉི ན ་གུ ང་གསོ ལ ་ཚི གས་ཀྱང་གྲ་སྒྲི ག་ཞུ ས ་ནས་སྤྲོ ་

སྐྱི ད་ཀྱི ་རྣམ་པས་ཉིན་གང་དེར་ལྷ ད
ོ ་བཞུ གས་གནང་སོ ང་བས་

དབུ་ལས་འབྲེལ་ཡོ ད་རྣམས་ལ་རི ག་གཞུ ང་ལྟ ་ེ གནས་སྐ ར
ོ ་ཞི བ་

ཚགས་འགྲེལ་བརྗོད་ཞུ ་རྒྱུའི ་གོ ་སྐ བས་ཐོ བ། སྐ བས་དེར་ཁོ ང་

ཚོ ས་རི ག་གཞུ ང་ལྟ ེ ་ གནས་ཆེ ད་རོ གས་རམ་གནང་རྒྱུ འི ་
དམི གས་བསལ་ཞལ་བཞེ ས ་མ་བྱུ ང་ཡང་།

ཁོ ང ་ཚོ ་རྡ་སར་

བཞུ གས་རྒྱུན་གྱི ་གྲོན་གཏོང་དངུལ་ལྷ ག་ཇི་ཡོ ད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི ་

ཚོ ད་དུ་ རས་གཞི ་ཞི ག་ས་ལ་བཀྲམ་ནས་དེའི ་ སྟེང ་བྱོས་གནང་
བ་དང་།

རྣམ་འགྱུ ར་གང་ལ་བལྟ ས ་ཀྱང་ལས་འཆར་དེར ་
ཐུ གས་དགྱེ ས ་པོ ་ བྱུ ང་ཡོ ད་པས་དབུ ་ལས་འབྲེལ་ཡོ ད་དང་

བཅས་པ་རེ ་བ་ཆེ ན་པོའི་ངང་གནས་རྒྱུ་བྱུང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༧

ལོ ར་ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་དབྱི ན་ཇི འི་རྒྱལ་ས་ལོ ན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཊོ ན་དུ་ཆི བས་བསྒྱུར་སྐ བས་དང་བསྟུན། ནོར་གླི ང་ངེས་སྟོན་པ་

དང་ཁོ ང ་གི ་སྐུ ་ ཟླ་རྣམ་གཉི ས ་ནས་ལམ་གྲོན་རང་ངོ ས ་ནས་
བཏང་སྟེ་ ལོ ན་ཊོ ན ་ལ་ཆེ ད་བསྐྱོ ད ་གནང་།

སྐ བ ས་དེར ་པཎ་

ཆེ ན་འོས་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ ་ཡང་དེ་གར་བཞུ གས་ཡོ ད་པས། རི ན་
པོ་ཆེ ་བརྒྱུད་ངེ ས་སྟོན་པ་མཆོ ག་སྐུ་ཞབས་སྦ ས་རོ ན་ཐི ་སི ན་ལ་

འབྲེལ་མོ ལ་ཞུ ་བའི་གོ ་སྐ བས་བྱུང་ནས་ནོར་གླི ང་རིག་གཞུ ང་ལྟ ་ེ

གནས་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་དགོ ས་དོན་དང་། དེའི་མཐུ ན་རྐྱེ ན་
འདུ་ འགོ ད ་ཐོ ག ་རོ ག ས་རམ་གནང་བཞེ ས ་གྲུ བ་ན།

བོད ་ཀྱི ་

རི ག་གཞུ ང་སླ ར་གསོ ར་སྨ ན་ངེ ས་སྐ ར
ོ ་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ ས་ཤིང་། སྐུ་

ཞབས་སྦ ས་རི ན་ཐི ་སི ན་ཁོ ང་ནི ་དངོ ས་རི ག་སྒྱུ་རྩལ་ལ་དགྱེ ས་

མཉེས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནོར་གླི ང་སྒྱུ་རྩལ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི ་ ལྟ ་ེ གནས་ཡི ན་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ རྐྱེ ན ་ལ་བརྟེན།

ཨ་སྒ ར
ོ ་ཆིག་འབུམ་གྱི ་དངུལ་འཛི ན་ཞལ་འདེབས་རོ གས་རམ་

གནང་བ་མི ག་སྨ ན ་མི ག་ཐོ ག ་ཏུ ་བྱུ ང་སྟབས་ཨར་ལས་འགོ ་
འཛུགས་གནང་ཐུ བ་པ་བྱུང་།

ཁང་བཟོའི་སྐོར།

ནོར་གླི ང་ཆགས་ཡུལ་གྱི ་ས་ཁྱོན་ལ་ཨེ ་ཀར་ ༥ མ་ཟིན་ཙམ་

དང་བཞུ ག ས་སྒ ར ་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་སྤྱི ་ ལེ འམ་ཀེ ་ ལོ ་མེ ་ཏྲར་

༡༤ དང་ཕྱེ ད་ཀ་ཙམ་གྱི ་རི ་འདབས་སུ་ཡོ ད་པ་དང་། ནོར་

གླི ང་བོད་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་གཅེ ས་སྐྱོ ང་ཁང་གི ་ཁང་བཟོའི་བཀོ ད་
རྣམ་ཐད་ཡུ ལ་ལུ ང་གི ་ཆགས་བབ་དང་།

གནམ་གཤི ས་ཀྱི ་

འགྱུ ར་འགྲོས། རྒྱུ ་ཆའི ་ ཐོ ན ་ཁུ ངས་སོ ག ས་ལ་སྟབས་བསྟུ ན ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

དགོ ས ་པར་བྱོལ་གཡོ ལ་བྱ་ཐབས་བྲལ་ཡང་།

དེ་ མི ན་བོད ་

ལུགས་ཀྱི ་ཁང་བཟོའི་རྣམ་པ་གང་ཐོ ན་རྩལ་གཉེར་བྱས་ཤིང་།
དེ་ ཡང་འགྲོ་གྲོན་གྱི ་ ཆ་ནས་སྤྱི ར ་བཏང་ཡུ ལ་སྲོ ལ ་གྱི ་ ཁང་པ་

ལས་ཕྲན་བུ ་འགྲོ་སོ ང ་ཆེ ་ན་ཡང་། རི ག་གཞུ ང ་གི ་ལྟ ་ེ གནས་

ཤི ག་ཡི ན་སྟབས་བོད་ཀྱི ་ཁང་བཟོའི་རིག་རྩལ་གྱི ་ཁྱད་རྣམ་གང་

ཐོན་བྱ་རྒྱ་ུདགོ ས་གལ་ཏུ ་བཟུང་ཡོ ད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་འདི་ཉིད་

རང་རི གས་དར་དྲག་གཞོ ན ་སྐྱེ ས ་ཚོ འི ་ མི ག་སྔ འི ་ སྤྱོ ད ་ཡུ ལ་དུ་

གྱུར་ན། རང་གི་རིག་གཞུ ང་ལ་དགའ་སྤ བ
ོ ས་ཀྱི ་ཚོ ར་ཉམས་
འདྲེན་པ། ཡུལ་གྲུ ་གཞན་དང་གཞན་དག་གི་མི་རིགས་ལའང་

བོད ་ཀྱི ་ ཁང་བཟོའི ་ རི ག་གཞུ ང ་གི ་ཁྱད་ཡོ ན་དངོ ས ་སུ ་ངོ ་ སྤྲོ ད ་

ཐུ བ་ཁར། བོད་མིར་ཆེ ་མཐོང་གི་རྣམ་འགྱུར་ཐོན་པའི་ལེ གས་

བྱས་སུ་འགྲོ་བ་སོ གས་དགོ ས་དོན་ཁྱད་པར་བ་ད་ུ མར་དམི གས་

པ་དགོ ས་དོན་དང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེ ད་པར་རྒྱས་སྤྲོ ས་

ཀྱི ་ རྣམ་པ་ཐོ ན ་ཐབས་བྱས་པ་གཏན་ནས་མི ན་པ་རྣམ་དཔྱོད་
ཅན་དག་གི་གཟིགས་ངོ ར་ཆུབ་བཞིན་པ་དེ་ལྟ ར་དང་། ཨར་

ལས་ཀྱི ་རྒྱུ ་ཆའི ་ སྐ ར
ོ ་ནས་ཞུ ས་ན།

དེང ་སང་རང་རེ འི ་ སྤྱི ་

ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྲོ ད ་དུ ་ བོད ་ཀྱི ་རྒྱུ ན་གོ མ ས་བཟོ ་ སྤ མ ་ཆེ ་བའི ་ རྒྱབ་
ལྗ ོང ས་མེ ད་མཁན་ཕྱུ ག་གསར་འགའ་ཤས་ཀྱི ་ཁང་པ་དང་།

འཛི ན་ཆས།

དཔེར ་ན།

གོ ས ་རྒྱན་སོ ག ས་ཧར་པོ་ བཀྲག་མདངས་ཅན།

ཁང་པར་ཆ་བཞག་ན་ནང་གི ་གྱང་ལྡ བ
ེ ས་དང་།

ཕྱི འི་ལྕ གས་ཀྱི ་དྲ་མིག་སོ གས་ལ་ཚོ ས་གཞི་ལྗ ང་ཁུ་དང་། ཁང་

པའི ་སྒ ་ོ དང་། སྒ འ
ེ ུ ་ཁུང་སོ གས་ཚོ ན་ཁྲ་ཅན། འཛིན་ཆས་ཀྱང་

ཚོ ན་ཚོ གས་ཡ་མ་ཟུ ང་སྣ་ཚོ གས་ཀྱི ས་བརྒྱན་པ་དེ་ འདྲ་བཟོ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྲོལ ་དར་བཞི ན་པ་འདི ་ དག་ཅི ས་ཀྱང་སྨ ད ་འོས ་པ་ཞི ག་རེ ད །

ནོར་གླི ང་ཁང་བཟོའི་རྒྱུ་ཆའི་ཐད་ཡུལ་ལུང་འདི་ནས་ཐོན་པའི་

ཨར་ལས་ཀྱི ་རྒྱུ་ཆ་རྡོ་གཡམ་དང་། ཁང་སའི་ཁྲོད་ནས་ཐོ ན་
པའི ་བྲག་རྡོ་གཤགས་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོ ད་པའི ་བཟོ་སྤ མ་ཆེ ་

ལ་འགྲོ་སོ ང་ལ་ཁེ ་ཁྱད་གང་ཆེ ་ཐོན་ཐུ བ་པ་བྱུང་། ཁང་བཟོའི་

བཀོ ད ་པ་ནི ་ སྤྱན་རས་གཟི ག ས་ཕྱག་ས ྟོང ་སྤྱན་ས ྟོང ་གི ་བཀོ ད ་

དབྱི བ ས་ཀྱི ་ མཚོ ན་དོན ་ལྡ ན ་པ་ཞི ག་ཡི ན། དེའི ་ རྒྱུ ་མཚན་འུ ་

ཅག་གི ་ཡུ ལ་ལུ ང་བོད ་གངས་ལྗ ོང ས་དེ་ ཉི ད ་འཕགས་མཆོ ག་

སྤྱན་རས་གཟི གས་ཀྱི ས་བདག་གིར་བཞེ ས་ཏེ། དེའི་རྣམ་རོ ལ་

རྒྱལ་བླ ན
ོ ་པཎ་གྲུ བ་སྡ མ
ོ ་བརྩོན་ངུ ར ་སྨྲི ག ་འཆང་བ་སོ ག ས་ད་

ལྟ འི ་ རྒྱལ་མཆོ ག་སྐུ ་ ཕྲེང་བཅུ ་བཞི ་པ་བར་ན་རི མ་གྱི ས་བྱོན་

ནས་བོད་ལྗ ང
ོ ས་ལུགས་གཉིས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི ་རང་

ཅག་ཁ་བ་རི ་པའི ་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་དང་།

དེའི ་ བརྡ་ས ྟོན ་དུ ་ གོ ་ བའི ་ ཆེ ད་དུ ་ བཀོ ད ་རྣམ་དེ་ ལྟ ར ་བཏོན ་པ་

ཞི ག་ཡི ན། གཙུག་ལག་ཁང་གིས་དབུ་དང་། དེ་འོག་ཁང་ཆེ ན་
ཐོ ག ་བརྩེགས་གསུ མ་ཐོ ག ་སྒ ར
ོ ་འཁྱི ལ ་དུ་ ཡོ ད་པས་ཕྱག་ས ང
ྟོ ་།

དེ་འོག་བཟོ་རིག་སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་ཁང་ཆེ ན་གཡས་གཡོ ན་གཉིས་ཀྱི ས་

ཞབས་ཀྱི ་པདྨ། མགྲོན་ཁང་གིས་མནྜ ལ་བཅས་མཚོ ན་དོན་དུ་
ཅ

བྱས་པ་ཡི ན།
ཨར་ལས།

ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་བསྐྱེ ད་བྱི ན་

མཐུ ་དང་། དེ་བཞིན་ལས་འཆར་བཀོ ད་པ་པོ་དང་ཞུ ་སྒ ་ོ དངོས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

སྒྲུབ་གཉེར་མཁན་རྣམས་ཀྱི ་སྙིང་སྟོབས་ཆོ ད་སེ མས་བཅས་ལ་
བརྟེན་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༨ ལོ འི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ཨར་ལས་ཀྱི ་བྱེད་

སྒ ་ོ དངོ ས ་སུ ་མགོ ་ འཛུ གས་གནང་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་།

ཨར་ལས་

བོ ག ས་མ་ལེ ན་མཁན་སྐུ ་ ཞབས་ཁྲ་ཀོ ར ་ཞུ ་བར་གཏན་ཁེ ལ ་

ནས། རྒྱུ་འགྲོ་ཚང་མ་ནོར་གླི ང་ནས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཨར་
རྒྱག་གི ་ལས་དོན ་འགན་འཁུ ར་གཉེར ་བས་བྱ་རྒྱུ ་བྱས་ཤི ང་།
གནད་དོན་ནི་ལས་གཉེར་འདི་ག་ནོར་གླི ང་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཨར་པོ་

བར་བཀོ ལ་བྱུས་ཇི་བཞིན་འགྲོ་མིན་དང་། རྒྱུ་འགྲོ་ལས་གཉེར་

བས་བཏང་ན་རྒྱུ ་ཆར་བསྲེ ས ་ལྷ ད ་བཏང་དོག ས་ཀྱི ས ་ལས་ཀ་
དང་། རྒྱུ ་འགྲོའི ་ འགན་འཁུ ར་སོ ་ སོ ར ་ཁ་བཀྲལ་བ་ལེ གས་

གནས་སུ ་མཐོ ང ་བས་ཡི ན། ཨར་ལས་འཛུ གས་བསྐྲུ ན་རི ང་

ནོར ་གླི ང ་སྤྱི ་ ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ཀེ མ ་ཡེ ་ཤེ ས་ལགས་ཉི ན ་ལྟ ར ་
ཨར་ལས་སར་བསྐྱོད་ནས་བོགས་ལེ ན་པ་དང་མཉམ་གོ ་བསྡུར་

འབྲེལ་མོ ལ་གནང་ཡང་། ཁང་བཟོའི་ཆེ ད་ལས་པ་གཅིག་མེ ད་

ན་འབྱུང་འགྱུར་སྐྱོན་གནས་ཡོ ང་གཞི་ཆེ ་ཞིང་། སྐ བས་དེར་སྐུ་
ཞབས་རྡེ་ལི ྭ ་ཏ་ཞུ ་བ་དབྱི ན་ཇི འི ་ མི ་རི གས་ཁང་བཟོ འི ་ ཆེ ད་

ལས་པ་ཞིག་རྡ་རམ་ས་ལར་ལོ ་མང་གཏན་སྡ ད
ོ ་ཐོག བོད་ཁྱི མ་
གྱི ་ཨར་ལས་བྱུས་འགོ ད་ཀྱང་གནང་མྱོང་བ་དང་། ཁོ ང་ཆོ ས་

ནོར ་ཁང་གི ་ཁང་པའི ་ བྱུ ས་འགོ ད ་པར་གླ ་ གླ ས ་ཡོ ད་མུ ས་ལ་
བརྟེན། ཁོ ང་ལ་ནོར་གླི ང་ཨར་ལས་ཀྱི ་བཀོ ད་འདོམས་དགོ ས་

པའི ་ གླ ་ བཅོ ལ ་བྱས། རྡི་ལི ྭ ་ད་ནས་ཁང་པའི ་ ས་རི ས་སོ ག ས་

བཀོ ད ་བྱུ ས་གནང་ཡུ ལ་བོད ་རི གས་ཁང་པ་བརྟན་བཟོའི ་ སླ བ
ོ ་
སྦྱོ ང ་ཐོ ན ་པ་ཞི ག་ཀྱང་ལས་གཉེར ་བྱས།

ཁོ ང ་པ་ཨར་སར་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གཏན་སྡ ད
ོ ་ཀྱི ས་ཁང་པའི་ས་ཁྲ་ཇི་བཞིན་ཡོ ང་མིན་ཞིབ་འཇུག་

དང་། རྡོ་བཟོ་བ་ཚོ ར་ཁང་བཟོའི་ས་ཁྲ་གཞིར་བཟུང་སྐུ་ཞབས་

རྡི་ལི ྭ ་ད་ནས་བཀོ ད་མངགས་གང་གནང་བ་ཁྱབ་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ་
ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་། ཉི་ཧོང་སྦ ་ོ ཤོ ་ཀ་ཚོ གས་པ་ནས་ནོར་

གླི ང ་ཨར་ལས་ཐོ ག ་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་རོ ག ས་རམ་གནང་མུ ས་ཐོ ག
གཙུ ག ་ལག་ཁང་གསར་བཞེ ང ས་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ གྲོན་གཏོང ་ཆ་ཚང་

ཆ

གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེ ས་ཐོབ་ཅིང་། དེ་ནས་ལོ ་བདུན་རིང་ཨར་
ལས་འཛུགས་བསྐྲུན་སྤྱི ་ཡོ ངས་ནས་ལེ གས་འགྲུ བ་བྱུང་།

ལས་མི ་གསར་འཇུག

སྐ བ ས་འདི ར ་རྒྱ་ནག་གི ་བཙོ ན་ར་ལྟ ་ བུ འི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་དྲག་

གནོན་འོག་བོད་མི་མང་པོ་རང་དབང་དང་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་གི་ཆེ ད་དུ་
བཙན་བྱོལ་དུ་ ཡོ ང་མི ་མང་དུ་ སོ ང ་བ་དང་།
སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་དང་།

བཙན་བྱོལ་དུ་

རི ས་མེ ད་ཆོ ས་སྡ ་ེ ཆེ ན་པོ་ རྣམས་བསྐྱར་

འཛུགས་སོ གས་ཆོ ས་དང་རི ག་གནས། དེང་བསྟུན་ཤེ ས་ཡོ ན་

དང་བཅས་པ་ཕྲ་ཚུགས་པའི་གནས་སྐ བས་མངོན་དུ་གྱུར། གྲྭ་

རྒྱུན་རྣམས་རང་རང་འདོད་མོ ས་ཀྱི ས་དགོ ན་སྡ ་ེ སོ ་སོ ར་གཏོང་
གནང་གི ས་བོད ་གཞུ ང་གི ས་འཚོ ་ཐབས་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་རོ གས་
རམ། སླ བ
ོ ་གྲྭར་ལོ ་ཚད་ཆེ ་དྲག་པ་དང་། དགོ ན་སྡ ར
ེ ་འཛུལ་བླ ་ོ

མེ ད་རི གས་ལ་དམི གས་བསལ་དར་གཞོ ན ་གྱི ་སླ ོབ ་གྲྭ་ཆེ ད་

འཛུགས་བསྐྱངས་ཏེ། གང་ལ་གང་འོས་ཀྱི ་འགྲོ་སྟངས་ཆ་ཚང་
བ་གནང་ཡོ ད།

འོ ན ་ཀྱང་དར་གཞོ ན ་གྱི ་ སླ བ
ོ ་ཐོ ན ་པ་དང་།

ཡང་ཤེ ས་ཡོ ན་ལ་དོ་ འཁུ ར་མེ ད་པ།

ཡོ ད་ཀྱང་རྣམ་དཔྱོད་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཀྱི ས་མ་ལྕ ག
ོ ས་པ་མང་པོ་ཞི ག་བོད་ད་ུ ཕྱི ར་ལོ ག་བྱ་ཡུལ་གྱི ་གཞི ་

རྩ་གཏན་ནས་མེ ད་རི གས། ཡང་འགའ་ཤས་ལག་ཤེ ས་ཕྲན་བུ་

དང་། འགའ་ཤས་བོད་ཀྱི ་རིག་གནས་ལ་སྦྱངས་བརྩོན་བྱས་པ་

ཁག་གཅིག་སོ གས་རྒྱ་གཞུ ང་གི ་བཙན་འོག་ཏུ ་བསྐྱར་ལོ ག་རྒྱག་

འདོ ད ་མེ ད་པ་ཇེ ་ མང་གི ས་རྡ་རམ་ས་ལར་ལས་མེ ད་བོ ད ་

རི གས་ན་གཞོ ན་མང་པོ་ཞིག་འཕར་ཚད་འགྲོ་བའི་འགོ ་ཚུགས་

ཤིང་། དེ་འདྲའི་བོད་ནས་འབྱོར་གྲས་མང་པོ་ཞི ག་ནོར་གླི ང་ལ་
ལས་རི གས་བཙལ་འཚོ ལ་བྱེད་པར་ཡོ ངས་སྐ བ ས།

འདི ་

རི གས་ལ་ལྟ ་ སྐྱོ ང ་ཐུ བ་ན་ལྟ ་ སྐྱོ ང ་བྱེད་དགོ ས་པ་མི ་རི གས་

གཅི ག་གི ་ལ་རྒྱར་ཐུ ག་པའི ་ གནད་དོན ་གལ་ཆེ ་ཞི ག་ཡི ན་པ་

དང་། དེ་དག་གི ་སེ མས་ཚོ ར་ལའང་། བོད་གཞུ ང་གི ་གཟི གས་

སྐྱོང་གིས་འཚོ ་བ་ཡི ན་སྙ མ ་པའི ་གཏམ་དོན ་གཉི ས་ཡོ ད། མི ་
ཡུ ལ་དུ་ གཉེན ་ཉེ་ གང་ཡང་མེ ད་པའི ་ དཀའ་སྡུ ག ་གི ས་གཙེ ས་

པའི ་ལམ་ངན་དུ་འཕྱན་མི་དགོ ས་པར་འཚོ ་བའི་མདུན་ལམ་གྱི ་
གཞི་རྩ་ཚུགས་ཐུ བ་པ་དང་། གཞན་ཡང་ནོར་གླི ང་བོད་ཀྱི ་རི ག་

གཞུ ང་གཅེ ས་སྐྱོ ང་ཁང་འདི ་ཉིད་བོད་ཀྱི ་རི ག་གནས་དར་སྤ ལ
ེ ་
བྱེད་པའི ་ ལྟ ་ེ གནས་ཤི ག་ཡི ན་ཀྱང་།

འདི ་ ནས་སྤྱི ་ ཚོ གས་ཀྱི ་

ཞབས་འདེགས་གང་ཐུ བ་ཅིག་ཞུ ་ཐུ བ་ན། ཆོ ས་དང་ཆབ་སྲིད་
ལ་སྨ ན་དགེ འི་བྱ་བ་ཡིན་སྙ མ་པའི་ལྷ ག་བསམ་གྱི ས་དྲངས་ནས།

འཁོ ས་དཔག་གི ས་ལས་སྤྲོད་གང་ཐུ བ་ཞུ ་རྒྱུའི་འགོ ་བཙུགས་པ་
རེ ད།

དེ ་ སྐ བ ས་ལྷ ་ བྲིས་བསྟན་ཆོ ས་ལགས་ཀྱི ་རྒྱུ ས་འབྲེལ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཡོ ད་པའི་རི་མོ ་ཆོ བ་ཙམ་འབྲི་ཤེ ས་མཁན་ཉི་ཤུ ་རྩ་གྲངས་ཤི ག་

དང་།

དེ་ མི ན་ཤི ང་བཟོ་ བ་སོ ག ས་གང་འཚམ་ལ་ལས་སྤྲོ ད ་

བྱས། སྐབས་འཕྲལ་འཚེ མ་བཟོ་ཁང་འཁོ ས་དཔག་ཆུང་ངུ་ཞིག་
བཙུགས་ཤིང་། འཚེ མ་ཁང་དེར་འཚེ མ་བུ་ཕྲན་བུ་ཤེ ས་མཁན་

ཚོ ར་གཙོ ་འགན་བླ ང ་བཅུ ག་ནས་ཁོ ང ་ཚོ འི ་ བཀོ ད ་སྒྲི ག་འོ ག ་

ལྷ ན་དྲུབས་དང་། སྔ ས་ཤུ བས། ཕྲུ ་གུ འི་རྩེད་ཆས་བར་ཚང་

ཅན་གྱི ་རས་གཞི ར་གཡག་དང་། རི་བོང་། སྟག་ལ་སོ གས་པ་
འཚེ མ་བཅོ ས ་བྱས་ནས་ཆབ་སྲི ད ་དྲིལ་བསྒྲགས་དོན ་དུ་ རྩེད་

ཆས་དེ་ཚོ འི ་རྒྱབ་ལ་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་དར་དང་མདུན་ལ་བོད་རང་
དབང་ཞེ ས ་དབྱི ན ་ཡི ག་ཏུ ་བཀོ ད །

དེ་ དག་ནོར ་གླི ང ་འཕྲལ་

སེ ལ་ཚོ ང་ཁང་དུ ་ ཚོ ང་བསྒྱུ ར་གྱི ས་འདུ ་ འགོ ད ་ཕྲན་བུ ་ཡོ ང་

ཐབས་ཀྱི ས ་ལས་མི ་ཚོ འི ་ འཚོ ་བའི ་ མཐུ ན་རྐྱེ ན ་བཙལ་འཚོ ལ་

ཇ

བྱས།

སྒྱུ་རྩལ་ཁང་གི ་སྒ ་ོ དབྱེ།  

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༣ ལོ ར་སྒྱུ་རྩལ་ལས་གྲྭ་ཁག་དང་། མཐོ་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་
འཛི ན་ཁང་སོ ག ས་ཀྱི ་ གཡས་གཡོ ན་གྱི ་ ཁང་བརྩེགས་ཐོ ག ་ས་

གསུམ་ཅན་དེ་ལེ གས་གྲུ བ་བྱུང་ནས། སྒྱུ་རྩལ་ཁང་གི ་སྒ ་ོ དབྱེ་
དགྱེས་སན
ྟོ ་ཞུ ས། སྐ བས་དེར་ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་

གདན་ཞུ ་གསོ ལ་འདེབས་བཀའ་བཞེ ས་སྤྱི ་སྨིན་ཐོབ། དེ་ཉིན་སྤྱི ་

འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་དང་། བཀའ་ཤག སྤྱི ་འཐུ ས་རྣམ་པ། དྲུང་
ཆེ ་ཆུང་གིས་མཚོ ན་པའི ་ལས་བྱེད་ཁག སྐུ་མགྲོན་སོ གས་མི ་
གྲངས་སུ མ་བརྒྱ་ལྷ ག ་གདན་ཞུ ་ དང་།

རྡ་སར་གཉུ ག་མར་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གནས་པ་དང་། ཕྱོ ག ས་ནས་ལྷ ག ས་པའི ་ བོད ་མི ་དང་། མི ་

རི གས་གཞན་ཁག་བཅས་ས ྟོང ་ཚོ ་གསུ མ་སྐ ོར ་འདུ ་ འཛོ མས་
བྱུང་། ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ཞབས་སོ ར་པདྨའི ་རེ ་ཁ་མངོ ན་པར་
འཁོ ད་ཅི ང་། སྒ ་ོ དབྱེའི་དར་དཔྱངས་ཚོ ས་ཚོ ཊ་ལྔ ་ལྡ ན་གཅོ ད་

འབྲེག་བསྐྱངས་ཏེ་ ནོར ་གླི ང ་བོད ་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་གཅེ ས ་སྐྱོ ང ་

ཁང་གི ་སྒ ་ོ འཕར་ཡངས་པོར་ཕྱེ ས་པར་མཛད། དགེ ་འདུན་པ་
རྣམས་ཀྱི ས་སེ ར་སྦྲེང་དང་བོད ་གཞུ ང་ཟློས་གར་སྒྱུ ་རྩལ་པ་

རྣམས་ཀྱི ས་གུ ས་བསུ་ཞུ ས་པ་དང་མི ་འཇི གས་སེ ང་ཁྲི ར་ཞབས་

སོ ར ་མངོ ན ་པར་འཁོ ད ་པ་དང་།

ཆེ ད་ཕེབ ས་འབྲས་སྤུ ང ས་

གསུ ང་བཟང་བས་སྔ ར ་སྲོ ལ ་ནོ ར ་གླི ང་ལྗ ོ ང ས་རྒྱུ འི ་བརྟན་

བཞུ གས་གསོ ལ་འདེབ ས་ཀྱི ་དཔལ་ཡོ ན་འདུ ་ བགྱི ་བར་བྱས།

གསུ ང་མཚམས་དང་བསྟུ ན ་ངེ ས ་ས ྟོན ་པ་མཆོ ག་ནས་མནྡལ་

ཚོ མ་འདེགས་དང་། བོད་ལྗ ང
ོ ས་ལྔ ་རི ག་གི ་ཡོ ལ་གོ ་ཡི ་གེ འི་སླ བ
ོ ་

དཔོན་ཐོན་མི ་སམ་བྷ་ོ ཊའི ་སྣང་བརྙ ན་གནས་འདི ར་རི ག་གནས་

ཆུ ་ གཏེར ་གྱི ་རྦ་རླ བ ས་འཕྱུ ར་བའི ་ རྟགས་རྟེན་སླ ད ་སྤྱན་ལམ་

འདེག ས་མཚོ ན་དུ་ བསྟར་འབུ ལ་ཞུ ས །

དུས ་མཚམས་དང་

བསྟུ ན ་དེར ་འདུས ་ཡོ ངས་ལ་གསོ ལ ་ཇ་བཞེ ས ་འབྲས།

དགེ ་

འདུན ་རྣམས་ལ་མཇལ་དར་དང་བསྙ ན
ེ ་བཀུ ར ་སོ ག ས་བཀྲིས་

དགེ ་ མཚན་འབར་བའི ་ ལེ གས་བྱས་འདུ་ བགྱི ་བ་ཟི ན ་འཕྲལ།

མགོ ན ་པོ་ གང་གི ་འཛུ མ་ཞལ་ཟླ་བ་དཀར་པོ་ དགྱེ ས ་པའི ་ འོད ་

སྣང་དེར ་འདུས ་ཡོ ངས་ལ་འཕྲོ་བར་མཛད་པ་དང་། འབྲེལ་
ཡོ ད་ལས་དོ ན ་བགྱི ད་ཁུ ར་ཞུ ་མི ་རྣམས་ལ་ལེ གས་གཟེ ང ས་

གསུང་གི་དབུགས་དབྱུང་དང་། བླ ང་དོར་བྱེད་སྒ འ
ོ ི ་བཀའ་སླ བ
ོ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཟབ་གསུང་བདུད་རྩིའི ་ཟེགས་མ་དེར་འདུས་ཡོ ངས་ཀྱི ་རྣ་བའི ་

བུ་གའི་བཅུད་དུ་བལྟ མས་པར་བསྐྱངས་ཤིང་། དེ་རྗེས་འདུས་
ཚོ གས་ནས་ཤི ས་ཚིག་གི་གདངས་སྙ ན་པར་འཁྲོལ་ཞིང་། བོད་

གཞུ ང ་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་སྐུ་ མགྲོན་ཡོ ངས་ལ་ལེ གས་

ཉ

དར་འབུལ་ལམ་ཞུ ས་ཏེ་མཛད་སྒ ་ོ གྲོལ།

ཆོ ས་ནོར་ཁང་དང་ནོར་གླི ང་གསོ ལ་མགྲོན་ཁང་།  

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༨ ལ་ཆོ ས་ནོར་ཁང་གི་ཁང་བཟོའི་ལས་བཅོ ལ་སྐུ་
ཞབས་རྡེལི ྭ ་ད་དང་། བོགས་གཏོང་བྱ་ཡུལ་སྐུ་ཞབས་ཁྲ་ཀོ ར་
ལ་ཞུ ས་ཤི ང་། སྐུ་ཞབས་རྡེ་ལྭ་ད་ནས་ནོར་གླི ང་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་

འཛི ན་ཀེ མ་ཡེ ་ཤེ ས་དང་ངེ ས་སྟོན་པ་མཆོ ག་ལ་གླ ེང་བགྲོས་ཀྱི ་

བསམ་ཤེ ས་བཏོ ན ་རེ ས་བྱས་ནས་ཁང་པ་བྱུ ས་འགོ ད ་ཀྱི ་ས་

རི ས་དང་། བརྟན་ཆའི ་འགན་ཁུར་ཚང་མ་ཁོ ང་གི ས་བླ ངས།

ཨར་རྒྱབ་པ་གཅིག་ཀྱང་གླ ་བཅོ ལ་བྱས། སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་
ཀེ མ ་ཡེ ་ཤེ ས་ལགས་ནོར ་གླི ང ་དང་།

ཆོ ས་ནོར ་གཉི ས ་ཀའི ་

ཨར་ལས་ལ་ལྟ ་ རྟོག་ཞུ ་ དགོ ས ་དང་། སྐུ་ ཞབས་རྡེ་ལེྭ ་ད་སྙུ ན ་
ཁམས་ཀྱི ས ་ཡང་ཡང་ལས་དུས ་སུ ་ཕེབ ས་མ་ཐུ བ་པ།

ཡང་

འཛི ན་ཆས་དང་། ལྡ བ
ེ ས་རིས་ཚང་མ་ནོར་གླི ང་ལག་ཤེ ས་པས་
བཟོ་ བསྐྲུ ན་བྱས་སྟབས་འགོ ར ་གཞི ་གང་འཚམ་བྱུ ང་། ཁང་

མི ག་སོ ་སོ ར་མི ང་དང་། དེ་བསྟུན་ལྡ བ
ེ ས་རིས་མི་འདྲ་བ་ཡོ ད།

དཔེར་ན། ཁང་མིག་གཅིག་འབྲུ ག་དང་། གངས་སེ ང་སོ གས་
ལོ ་རྒྱུས་ཀྱི ་སྲོག་ཆགས་དང་། ཡང་བོད་ཀྱི ་ལྷ ་མོ འི་འདྲ་རིས།

ཡུལ་འབྲོག་གི ་འདྲ་རིས། བོད་ཀྱི ་བྱ་རིགས་འདྲ་མིན་སོ གས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཀྱི ་ བྲིས་བརྙ ན ་གྱི ས ་གྱང་ལྡ བ
ེ ས་ཡོ ངས་སུ ་བཀང་ཡོ ད། ཁང་
མི ག་སོ ་ སོ ར ་ཆབ་ཁང་དང་།

མཐུ ན་ཞི ང་།

གཟི མ ་སྤྱོ ད ་དེང ་ལུ གས་དང་

འཛི ན་ཆས་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་བོད ་བཟོའི ་ རྣམ་པ་

ཡོ ད་པ་ལ། དེང་བསྟུན་གྱི ་མཁོ ་སྤྱོ ད་དང་འཚམ་ཞི ང་། ཁང་

མི ག་ཚང་མར་བོད ་ཀྱི ་གྲུ མ་ཟི འི ་ ས་གདན་སོ གས་མདོར ་ན་

ཉལ་ཁེ བས་ཡན་ཆད་ལ་བོད་ལུགས་འདྲ་གཟུགས་ལྷ ན་དྲུབས་
སུ་བཅོ ས་ཡོ ད། ཞིབ་ཆ་འདིར་འབྲིར་མ་ལང་ཞིང་། གང་ལྟ ར་
ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༩༣ ནང་ལེ གས་པར་གྲུ བ་ནས་འབྲི་གུ ང་སྐྱབས་

མགོ ན ་ཆེ ་ཚང་རི ན་པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་ནས་སྒ ོ་ དབྱེ་རྟེན་འབྱུ ང་གི ་

ཤིས་པ་གྲུ བ་པའི་བྱི ན་འབེབས་མཛད། ད་ཡོ ད་འགན་འཛིན་

བདེ་ ཆེ ན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི ་ ལྷ ག ་བསམ་འབད་བརྩོན་དང་།
འཇོ ན ་ཐང་གང་ལེ གས་ཡོ ད་པའི ་ ཁར་ཁེ མ ་བྷ ་ོ ཌི ་ཡར་མགྲོན་

ཁང་ཁག་གི་ཉམས་ཞི བ་ཏུ ་ཆེ ད་གཉེར་བྱས་ཏེ། རི མ་པས་ཡོ ང་
འབབ་ཀྱང་གང་ཆེ ་བྱུ ང་བས་སླ ར ་ཡང་ཁང་ཁུ ངས་རྒྱ་བསྐྱེ ད ་

བྱས། དེ་ཚོ འི་ནང་དབུས་གཙང་གི་ཁང་མིག་ལ་དབུས་ཆས་

རྒྱན་གོ ས་ཅན་དང་། མདོ་སྟོད་ཀྱི ་ཁང་པར་མདོ་སྟོད་ཀྱི ་གོ ས་
རྒྱན་དང་། ཡུལ་སྲོལ་སྡ ད
ོ ་སྟངས། མདོ་སྨ ད་ལ་མདོ་སྨ ད་ཀྱི ་

རྒྱན་གོ ས ་དང་།

དགོ ན ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ འདྲ་རི ས་བཀོ ད ་ཅི ང་།

ཁང་མིག་ལེ གས་ཤོ ས་དེར་སྲོང་བཙན་ཁང་ཞེ ས་བཏགས་ནས་

དེའི་ནང་བོད་ལུགས་དཀྲོལ་ཅན་ཕྱག་སྒ མ་དང་མཆོ ད་གཤོ མ།

མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི ་སྐུ་བརྙ ན། བོད་ལུགས་གདན་ཅོ ག་

སོ ག ས་སྒྲི ག་གཤོ མ་བྱས་ཡོ ད།

ད་ལྟ འི ་ གནས་སྟངས་ལ་ཆ་

བཞག་ན། ཆོ ས་ནོར་འགྲུ ལ་ཁང་རྡ་རམ་ས་ལའི་ནང་ཆེ ་ཤོ ས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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མིན་ཡང་། ལེ གས་ཤོ ས་ཡི ན་ཞེ ས་ཞུ ་ཆོ ག་པའི ་ཚོ ད་དུ་ཡོ ད།
དེ་བཞི ན་ནོར་གླི ང་མགྲོན་ཁང་འགོ ་འཛུ གས་ཞུ ་སྟངས་སོ གས་

ཞི བ་ཕྲ་ཞུ ས ་ན་ཡི ག་ཚོ གས་ཆེ ན་པོ་ ཆགས་གཞི ར་བརྟེན་འདི ་

ཞི བ་ཕྲ་ཞུ ་མ་དགོ ས་པར་ནོར་གླི ང་གསོ ལ་མགྲོན་ཁང་གི ་གཙོ ་

འགན་ཨ་བྷ ་ོ དགའ་སྐྱི ད་ལགས་ཀྱི ས་ཁུར་ཡོ ད་པ་དང་། ནང་

ཆས་དང་བཀོ ད ་དབྱི བས་སོ གས་གོ ང ་གི ་ཆོ ས་ནོར ་ཁང་དང་

གཅི ག་མཚུ ངས་སུ་ཡོ ད།

ནོར ་གླི ང ་གསོ ལ་ཁང་ནི ་ ཧ་ཆང་རྒྱ་ཆེ ན་དེ་ འདྲ་མི ན་

ཀྱང་། ཕྱི འི་བཟོ་བཀོ ད་དང་ནང་གི ་བསྒྲི གས་བཀོ ད་སོ གས་བོད་
ཀྱི ་བཟོ ་ རྣམ་གྱི ་ཁྱད་ཆོ ས་ལྡ ན ་པར་བྱས་ཡོ ད་ཅི ང་།

ནང་

ལོ གས་ཀྱི ་རི་མོ ་སྣ་ཚོ གས་ནི་བོད་ས་རང་ན་ཡོ ད་པའི་བྱ་བྱེའུའི་
རི གས་ཡིན་པ་དང་། གནམ་ཡོ ལ་བཟོ་གྲུ བ་སྤྲིན་རིས་སོ གས་

གང་ལའང་བོད་རང་གི་བཟོ་རྩལ་གྱི ་ཁྱད་ཆོ ས་ཀྱི ས་ཕྱུག་པར་

བྱས་ཡོ ད། ནང་གི་ཞལ་ལག་ཀྱང་བོད་རང་གི་ཟས་རིགས་སྣ་

ཚོ གས་གཙོ ་འདོན ་གྱི ས ་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ ་ ལྷ ག ་གི ་ཟས་རི གས་མཁོ ་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད། ཞབས་ཞུ ་པ་རྣམས་ནི་སྐ ད་རིགས་གསུམ་
ནས་ལྔ འི་ བར་ཤེ ས ་མཁན་དང་། གསོ ལ ་ཁང་ཞབས་ཞུ ་ བའི ་

ཉམས་མྱོང་ཕྱུག་པོ་ཡོ ད་མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ནོར་
གླི ང ་མགྲོན་ཁང་གི ་སྐུ་ མགྲོན་གལ་ཆེ འི ་ རི གས་ཀྱི ས ་ཀྱང་འདི ་
ག་ནས་ཞལ་ལག་མཆོ ད་ཀྱི ་ ཡོ ད།

ཆོ ས་ནོར ་གསོ ལ ་ཁང་ནི ་

ཆོ ས་ནོར་མགྲོན་ཁང་དང་མཉམ་དུ་ཡོ ད་ཅི ང་། ནང་གི ་ལྡ བ
ེ ས་
རི ས་ཕོ་ བྲང་པོ་ ཏཱ ་ལ་དང་རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོ ར ་མཆོ ད་རྟེན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

སོ གས་ལོ ་རྒྱུས་རང་བཞི ན་ལྡ ན་པའི ་རི ་མོ ་སྣ་ཚོ གས་དང་། ནང་

ཆས་ཆ་ཚང་ཤི ང་གི ས་བཟོས ་བོད ་རི ས་སྣ་ཚོ གས་ཀྱི ས ་བརྒྱན་

ཅི ང་། ས་གདན་དང་བཅས་ཚད་ལྡ ན་གསོ ལ་ཁང་གི་རྣམ་པར་
བཟོ་ བསྐྲུ ན་བྱས་ཡོ ད།

ཕྱི ་ རོ ལ ་དུ་ མེ ་ཏོག ་གླི ང ་ཀ་གུ ར་དང་

བཅས་སྐུ་མགྲོན་ལ་དམིགས་བསལ་སྤྲོ་སྣང་སླ བ
ེ ས་ཆེ ད་དུ་ཞལ་

ལག་མཆོ ད་ས་བཟོ་བསྐྲུན་གང་ལེ གས་ཡོ ད་ཅིང་། ལྷ ག་པར་

ཞལ་ལག་ལ་བོད་རང་གི་ཟས་རིགས་དང་ཡོ ་རོ བ་གླི ང་དང་ཨེ ་

ུ ་སྐུ་མགྲོན་སུ་ཡི ན་གྱི ་
ཤ་ཡའི ་གླི ང་གི ་ཞལ་ལག་སོ གས་ཤར་ནབ

ཐུ གས་མོ ས་བཞི ན་གཡོ ས་སྦྱོར་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། གངས་སྐྱི ད་

སྤྱི ་ ཐབ་མ་བྱན་ཆེ ན་མོ ་དང་ཟློས་གར་མ་བྱན་ཆེ ན་མོ ་སོ ག ས་
ལས་ཀའི ་ ཉམས་མྱོ ང ་དང་བྱང་ཚད་སྦྱོ ང ་བརྡར་ཅན་དག་གི ་

ལག་རྩལ་དང་ཉམས་མྱོ ང ་རྒྱུ ན་འཛི ན་ཐོ ག ་བོད ་རང་གི ་ཞལ་
ལག་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་ཅིང་། ཡོ ་རོ བ་དང་རྒྱ་གར་གྱི ་ཞལ་ལག་

བཟོ་སྟངས་སྐ ར
ོ ་ལ་དམི གས་བསལ་སྦྱོ ང་བརྡར་ཡོ ད་མཁན་གྱི ་
མ་བྱན་ཚད་ལྡ ན ་གྱི ་ ཕྱག་ལས་གནང་གི ་ཡོ ད།

ཞབས་ཞུ ་ པ་

རྣམས་ཀྱང་དམིགས་བསལ་གསོ ལ་ཁང་ཞབས་ཞུ འི་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་

ཡོ ད་མཁན་དང་སྐ ད་ཡིག་བཞི་ནས་ལྔ འི་བར་ཤེ ས་མཁན་མང་

ཞི ང་། ཞབས་ཞུ ་ཕོ་མོ ་སུ་ཡི ན་ཡང་བོད་རང་ག་ིཆས་གོ ས་སྤུ ས་
ལྡ ན ་གྱོ ན ་ཅི ང་ཀུ ན ་སྤྱོ ད ་སོ ག ས་ཀྱང་ཚད་ལྡ ན ་གསོ ལ ་ཁང་གི ་

ཏ

རི མ་པར་སླ བ
ེ ས་ཐུ བ་ཡོ ད།

བདེ་ལྡ ན་གཙུག་ལག་ཁང་།

བདེ་ལྡ ན་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེ ངས་ཡུལ་ལ་ས་ཁྲོལ་མང་པོ་མེ ད་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཀྱང་། གང་ཡོ ད་པའི་ས་ལྷ ག་དེར་བྱེད་སྒ ་ོ གང་དགོ ས་ཚང་ཐུ བ་

པ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུར་གྲོས་འདྲི་གོ ་བསྡུར་གནང་ཤི ང་། ནོར་གླི ང་གི ་

ཁང་བཟོའི་མཚོ ན་དོན་གོ ང་དུ་ཞུ ས་པ་ལྟ ར་དང་། སྤྱི ་ཡོ ངས་

ནས་བྱས་ན། ས་ཁྲོལ ་གང་ཡོ ད་ལ་ཁང་པས་གུ ་དོག་ས་སྤྱོ ད་

མེ ད་པ་ཆགས་པ་ཡི ན་ན། ཁོ ར་ཡུག་གི ་མཛེས་བཀོ ད་ལ་ཉམས་

ཆགས་ཆེ ན་པོ་ འགྲོ་རྒྱུ ་དང་། ཁོ ར ་ཡུ ག་གི ་བཀོ ད ་པར་ཇི ་ མི ་

སྙ མ་པའི ་གོ མས་གཤིས་ངན་པའི་རྗེས་འབྲས་ལྷ ག་རྒྱུ་གདོན་མི་

ཟ་ཞི ང་། དེར་བརྟེན་ཁང་པ་སོ ་སོ འི་དབར་བར་སང
ྟོ ་འཇོ ག་རྒྱུ་

སོ ཊ ་བླ ་ོ འདྲི་གྲོས་བསྡུར ་མང་པོ་ གནང་དགོ ས ་བྱུ ང་ཡོ ད་ཅི ང་།

ལྡ བ
ེ ས་རི ས་སུ་མཛད་པ་བཅུ ་གཉི ས་སོ གས། ལྷ ་ བྲིས་དགེ ་ཆེ ་
བསྟན་ཆོ ས་འདས་པོས ་གཙོ ་འགན་བླ ང ས་ཏེ།

ངེ ས ་ས ན
ྟོ ་པ་

མཆོ ག་ལ་འདྲི་བསྡུར་དང་འབྲེལ་ནོར་གླི ང་ལྷ ་བྲིས་སྡ ་ེ ཚན་ནས་
བརྙ ན་རི ས་འབྲི་འགོ ད་བྱས།

སྐ བ ས་དེར ་ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་

དགུ ང ་གྲངས་རེ ་ གཉི ས ་སུ ་ཕེབ ས་པའི ་ ཚུ ལ་བསྟན་སྐུ་ བགེ ག ས་

ཀྱི ་ཚད་མ་ཡོ ད་རི གས་ཞི ་ནས། སྐུ་ཚེ ་རྡོ་རྗེ འི་རང་ཁམས་སུ ་
བསྟན་སླ ད །

ཚོ གས་ཁང་གི ་སྟེང ་ཕྱོ ག ས་ཁོ ར ་ཡུ ག་ཏུ ་གནས་

བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་། ཚེ ་ལྷ ་རྣམ་གསུམ་གྱི ་སྐུ་བརྙ ན་ངོ་གྲངས་

འབྲི་འགོ ད་ཞུ ས། མཐོང་ཡངས་སུ་ྋགོ ང་ས་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་གྱི ་
སྣང་བརྙ ན་དང་།

བཞེ ང ས་བསྐྲུ ན་དང་།

རྒྱན་དྲུ ག་མཆོ ག་གཉི ས ་ལ་སོ གས་པ་
དེ་ བཞི ན་ཚོ གས་ཁང་ནང་རྒྱལ་བ་

རི གས་ལྔ ་ གཙོ ་གྱུ ར། ཐུ བ་དབང་ཞལ་གྲངས་ཆི ག་ས ང
ྟོ ་ཉི ས ་

བརྒྱ་དང་། སྨ ན་ལྷ ། ཚེ ་དཔག་མེ ད་སོ གས་ལྡ བ
ེ ས་བཀོ ད་ཞུ ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཡོ ད། གཞན་ཡང་། གཟི མ་ཆུ ང་སོ གས་ལ་སྣང་བརྙ ན་དང་།

ཞལ་ཐང་འབྲི་བཀོ ད ་ཞུ ས་པ་རྣམས་རེ་རེ ་ནས་འདི ར ་བརྗོ ད ་
ཀྱི ས་མི ་ལངས། ལྡ བ
ེ ས་རིས་འདི་དག་རྒྱག་སྐ བས་ངེས་སན
ྟོ ་པ་

མཆོ ག་དུ ས ་ཚོ ད་ནམ་ཡོ ད་ལ་ཉི ན ་གང་གཙུ ག་ལག་ཁང་དུ ་
མཉམ་བཞུ ག ས་ཀྱི ས ་ལྟ ་ རྟོག་གནང་།

དེ་ བཞི ན་འཛི ན་ཆས་

སོ གས་ཀྱང་གཙོ ་བོ་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ཀེ མ ་ཡེ ་ཤེ ས་ལགས་

ནས་བཀོ ད ་འདོམ ས་ཀྱི ས ་ཤི ང་བཟོའི ་ སྡ ་ེ ཚན་དང་།

འཚེ མ་

བཟོའི ་ སྡ ་ེ ཚན་ནས་གསར་བསྐྲུ ན་ཞུ ས ་པ་ལས་ཕྱི ་ ཕྱོ ག ས་ནས་

ཐ

གོ ང་ཆེ ་ཉོ་སླ ་ཞུ ས་པ་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག

རྟེན་གཙོ ་ཐུ བ་དབང་གི་སྐུ།

སྤྱི ་ནོ ར ་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ ་ མཆོ ག་གི ་བཀའ་

དགོ ངས་བཞི ན་རྟེན་གཙོ ར་ཐུ བ་དབང་གི ་སྐུ ་ དང་བཞེངས་
བསྐྲུན་གནང་མཁན་རྟེན་བཞེ ངས་ཆེ ་མོ ་རྩེ་གདོང་སྤ ན
ེ ་པ་རྡོ་རྗེ་
ལགས་སུ་ཆེད་གཉེར་ཞུ ་རྒྱུ་གཏན་ཁེ ལ་བར་ལྟ ར། ཆོ ས་རི ག་

དྲུ ང་ཆེ ་མཁས་གྲུ བ་ལགས་ར་ཇུ ་པུ ར་དུ ་ རྟེན་བཞེ ང ས་ཆེ ན་

མོ ར་འབྲེལ་མོ ལ་ཞུ ་རྒྱུ ར་ཆེ ད་ཕེབ ས་གནང་སྟེ་ རྟེན་བཞེ ང ས་
དགེ ་ཆེ ་དང་། ཁོ ང་གི་ཕྱག་རྒྱུན་འཇགས་པའི་ལག་རྩལ་པ་ལྔ ་
ནོར ་གླི ང ་དུ་ ལས་ཞབས་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཐག་བཅད་དེ་ ཕྱི ་ ལོ ་

༡༩༩༤

ལོ ར་དགེ ་ལས་རྣམས་ནོ ར ་གླི ང་ལ་ཆེ ད་འབྱོར་གྱི ས་རྟེན་

བཞེ ང ས་ལག་རྩལ་པ་ལྔ ་ ནོར ་གླི ང ་དུ་ ལས་ཞབས་ཞུ ་ རྒྱུ ་གཏན་

ཁེ ལ་བྱུང་།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༤ ལོ ར་དགེ ་ལས་རྣམས་ནོར་གླི ང་ལ་ཆེ ད་

འབྱོར་གྱི ས ་རྟེན་གཙོ ་ཐུ བ་པའི ་ སྣང་བརྙ ན ་གསར་བཞེ ང ས་ཀྱི ་

ལས་འགོ ་བཙུགས། རྟེན་གཙོ འི་ནང་གཟུངས་སུ་གང་བྱུང་ཚད་
མཐུ ན་མེ ད་པ་ཐལ་ཉེས ་འབྱུ ང་དོག ས་ཀྱི ས །

ནང་གཟུ ངས་

གཞན་ནས་སྒྲི ལ་ཟི ན ་བླུ ས ་ན་སྟངས་འཛི ན་མ་ཐུ བ་པའི ་ སྐྱོ ན ་
གནས་ཆགས་རྒྱུ ་ཡོ ང་ཉེན ་ལ་བསམ་སྟེ་ གཟུ ངས་སྒྲི ལ་མཁན་
ཆེ ད་མངགས་འབྲས་བླ ོ་ གླི ང ་དགེ ་ འདུ ན ་པ་བཞི ་སྡ ེ་ གདན་ཞུ ་
དང་། གཟུངས་བཞུ གས་སུ་གཙོ ་བོ་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི་སྐུ་ཆོ ས་

དང་། རྟེན་བྱི ན་རྩ་ཆེ ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་། འབུམ་

ཆ་ཚང་གཉི ས ། བརྒྱད་ས ང
ྟོ ་པ་གྲངས་བཅུ ། གཟུ ང་བསྡུས ་

གྲངས་དགུ ་ལ་སོ གས་པ་གཞན་ཡང་ཐུ གས་གཟུ ངས་དང་།
མགྲིན་གཟུ ངས་སོ ག ས་ཇི ་དགོ ས ་དམ་དོན ་བྱས།

གཟུ ངས་

འབུ ལ་ཞུ ་ བའི ་ ཉི ན ་དབུ ་བཞུ ག ས་སུ ་ལྡ ན ་མ་བླ ་ོ ཆོ ས་རི ན་པོ་ ཆེ ་
གདན་ཞུ ་ཕྱག་བསྟར་གནང་ནས་ལེ གས་འགྲུ བ་བྱུང་བ། ད་ལྟ ་

ནོར་གླི ང་བདེ་ལྡ ན་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ སྐ ལ་ལྡ ན་སྐྱེ་བོ་ཡོ ངས་ཀྱི ་

ད

བསོ ད་ནམས་ཀྱི ་རྟེན་དུ་བཞུ གས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན།

ནོར་གླི ང་བདེ་ལྡ ན་གཙུག་ལག་ཁང་སོ གས་ཁོ ར་ཡུག་ཡོ ངས་ཀྱི ་

དབུ་འབྱེད།  

མཛད་རྟེན་དངོས་གཞི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་
ཞུ ས ་ཤི ང་། དེ་ ཉི ན ་མཛད་གཙོ ར་སྤྱི ་ ནོར ་ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་

མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ གདན་ཞུ ་ ལྷ ང
ོ ས་གསོ ལ ་བཀའ་བཞེ ས ་སྔ ན
ོ ་ནས་

སྤྱི ་ གཙུ ག ་ཏུ ་འཇོ ་ བ་ལྟ ར །

ཞབས་སེ ན ་འོད ་ཆགས་ཀྱི ་ རི ་མོ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ནོར ་གླི ང ་པད་མའི ་ འདབ་མར་བཀོ ད ་དེ་ ལེ གས་བྱས་བྱེ་བའི ་
གཏེར་མཚོ ་ཡོ ངས་སུ་རྒྱས། མཛད་ཞབས་སུ་སྐྱབས་རྗེ་ས་སྐྱ་

བདག་ཁྲི ་རི ན་པོ་ཆེ ། འབྲི་གུ ང་སྐྱབས་མགོ ན། དགེ ་ལྡ ན་བྱང་

རྩེ་ཆོ ས་རྗེ། བོད་གཞུ ང་ཆོ ས་སྲིད་ཀྱི ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་

བཀའ་ཡི ་མདུན་འདོན་དང་། གྲོས་ཚོ ཊ་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་དང་།

སྤྱི ་འཐུ ས་རྣམ་པ། དྲུང་གཞོ ན་ཡན་གྱི ་སྲིད་ཞུ འི་ལས་བྱེད། རྡ་

སར་བཅའ་བཞུ ག ས་ལས་བྱེད་བགྲེས་ཡོ ལ་རྣམ་པ། མངའ་

སྡ འ
ེ ི ་ བླ ན
ོ ་ཆེ ན་དང་། ཉི ་ ཧོང ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་ སྤྱི ་ འཐུ ས་གཅི ག
ཡོ ལ་དམག་སྒ ར་གྱི ་དམག་སྤྱི ་ཆེ ན་མོ ། ཕ་རན་སི་གཞུ ང་ཚབ་
ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་དྲུང་ཆེ ་དང་པོ། ཉི་ཧོང་རིགས་ཀྱི ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་

གཙོ ་ལྕ མ་སྐུ་སྦ ་སྦ ་ལགས་གཟི མ་ཁང་ལྟ ས
ོ ་བཅས་སོ གས་ཚོ གས་

འཐུ ས་ཉི ་ ཤུ ། སོ ག ་པོ་ དགའ་ལྡ ན ་དགོ ན ་པའི ་ མཁན་པོ་ དང་།

རུ ་ སུ ་ནང་པའི ་ མངའ་སྡ ་ེ སྦུ ་ རུ ་ ཡ་ཏི ་ དང་།

ཨ་གི ན་སི ་ཀི ་སྐུ་

ཚབ་སོ གས་ཆོ ས་སྲི ད ་ཀྱི ་མངོ ན ་པར་མཐོ ་ བའི ་ ཆེ ་རྒུ ་རྣམས་

ུ ་འདས
ུ ་
དང་། རྣམ་གྲྭ་གསུང་ཞབས་རྣམ་པས་དབུས་དགེ ་འདན
པ་རྒྱ་མཚོ ་སོ གས་སེ ར་སྐྱ་མི ་མང་སྟོང་ཚོ ་གསུམ་ལས་བརྒལ་བ་

མཛད་སྒ ར
ོ ་ཆེ ད་བཅར་གནང་། ྋགོ ང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་བོ་

མཆོ ག་གི ་ཞབས་སོ ར་ནོར་གླི ང་ཀུ ན་དགའི ་སྐྱེད་ཚལ་དུ་མངོན་
པར་བཀོ ད། བདེ་ལྡ ན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཡང་སྟེང་ནས་སྤྱན་

རྒྱ་དང་། གར་པས་བསུ་སྣའི ་དབྱངས་སྙ ན་པའི ་སྒྲ་བརྒྱ་ཀུ ན་ཏུ ་
འཁྲོལ་བ་སོ གས་ཕེབས་བསུ་རྒྱ་ཆེ ར་ཞུ ས། ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་

ནས་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་རྟེན་གཙོ ་ལེ གས་བྱས་བྱེ་བས་བསྐྲུ ན་
པའི ་ཐུ བ་པའི ་སྣང་བརྙ ན་ལ་སྙ ན་དར་ཉི ན་མོ ་བདེ་ལེ གས་སྲི ད་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ན་རི ང་བ་འབུ ལ་གནང་མཛད་དེ ་ མི ་འཇི གས་གདོ ང ་ལྔ ས ་
བཏེགས་པའི ་གསེ ར་གྱི ་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་ཞབས་སེ ན་གྱི ་རེ ་

ཁཱ ་མངོ ན ་པར་བཀོ ད །

ནོར ་གླི ང ་ངེ ས ་ས ན
ྟོ ་པ་དང་སྤྱི ་ཁྱབ་

འགན་འཛི ན་རྣམ་གཉིས་ནས་མགོ ན་པོ་གང་ཉིད་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི ་

དང་། བྱེ་བྲག་བོད་ལྗ ང
ོ ས་ཆོ ས་སྲི ད་ཀྱི ་དཔལ་ཡོ ན་མངོན་པར་

མཐོ་བའི་སླ ད་སྐུ་ཚེ ་མི་གཞིག་རྡོ་རྗེའི་རང་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང་།

ནོར ་གླི ང ་བོད ་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་གཅེ ས ་སྐྱོ ང ་ཁང་འདི ་ ཉི ད ་རབ་

འབྱམས་རི ག་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི ་གཏེར་ད་ུ བརྡལ་བ་སོ གས་ཐུ གས་
བསྐྱེ ད་རྨད་པོ་ཆེ ས་རྗེ ས་སུ་བཟུང་བའི ་དོན་དུ། མཎ་ཌལ་གྱི ་

ཚོ མ་བུ་འདེགས་འབུལ་དང་། གོ ས་ལྷ ན་དྲུབས་ཀྱི ་མགོ ན་པོ་ཚེ ་

དཔག་ཏུ ་མེ ད་པའི་ཐང་བརྙ ན་འབུལ་ཚན་དུ་བསྟར། ངེས་སན
ྟོ ་

པས་ནོར ་གླི ང ་སྒྱུ ་རྩལ་ལྟ ེ་ གནས་ཀྱི ་བྱུ ང་བ་ལས་བརྩམས་ཏེ་
སྔ ན
ོ ་དེང་འབྱུང་འགྱུར་དང་བཅས་པའི ་ལས་རི མ་པ་ཁག་དེར་

ཚོ གས་ཡོ ངས་ཀྱི ་སྙ ན་དབང་དུ་ཞུ ས། ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་

ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ནས་བླ ང ་དོར ་བཀའ་སླ བ
ོ ་བསྩལ།

སྐྱེ ས ་ཆེ ན་

དམ་པ་རྣམས་ཀྱི ས་དབུ ས་རི ས་མེ ད་དགེ ་ འདུན ་འདུས ་པ་རྒྱ་

མཚོ ར་རྟེན་འབྱུང་ལེ གས་དར་དང་། བསྙ ན
ེ ་འགྱེ ད་དད་འབུལ་
བསྟར་ཏེ ་ ཤི ས་བརྗོ ད ་ཀྱི ་མཐའ་རྒྱན་ནས་སྔ ་ དྲོའི ་མཛད་སྒ ོ་
བཀྲིས་དགེ ་ལེ གས་ཀྱི ་ངང་ནས་གྲོལ་ལོ །།

བདེ་ ལྡ ན ་གཙུ ག་ལག་ཁང་གི ་ཡང་ཐོ ག ་ཚོ མས་ཆེ ན་

འདོད་འཇོ ་བདེ་ཡངས་ཀྱི ་ནང་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར་ཆེ ན་ྋགོ ང་

ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དབུས། རིས་མེ ད་ཆོ ས་རྒྱུད་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཀྱི ་བླ ་ཆེ ན་ཁག བཀའ་ཤག ལས་བྱེད་དང་། སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་

གྲས་ལ་ཉིན་གུ ང་ལྗ གས་སྨིན་འབུལ་བསྟར་དང་། དེ་མིན་ནོར་

གླི ང ་ཁང་ཁྲོལ ་ཁག་ལ་སྐུ་ མགྲོན་སུ མ་བརྒྱ་བརྒལ་བར་གསོ ལ ་

སྟོན་དང་། གྲོང་གསེ བ་ཡུལ་མི་ཁྱི མ་མཚེ ས་ཡོ ངས་ལ་གྱ་ནོམ་

པའི་གུ ང་ཚིགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ ས།ཉིན་གུ ང་གསོ ལ་སན
ྟོ ་གྲུ བ་

འཕྲལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕྱི ་ཁྱམས་སུ་ཞབས་སྟེགས་བདེ་སྟན་

སྒྲོན་ནས་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི་ཞབས་པད་མངོན་པར་མཐོ་བའི་

དྲུང་དུ་གཙོ ་གྲས་རྣམ་པ་དང་། སེ ར་སྐྱ་མི་མང་བཅས་འདུས་

པའི ་འདུ་རྭར་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་བླ ན
ོ ་ཆེ ན་གྱི ས་གསུང་བཤད་གནང་།
དེ་ ནས་བོད ་གཞུ ང ་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་གླ ུ ་ གར་གཞས་སྣའི ་

གཟི གས་འབུལ་དང་། རྒྱ་གར་ཡུལ་མིས་ཡུལ་གཞས་བྲོ་གར་

སོ ག ས་གཟི ག ས་འབུ ལ་བསྟར།

ཕྱེ ད ་ཡོ ལ་ཕྱག་ཚོ ད་བཞི ་པ་

ཙམ་ལ་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས། ཕྱི ་ཉིན་སྲིད་

གསུམ་འགྲན་མེ ད་ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེན་པོ་སླ ར་ཡང་
ནོ ར ་གླི ང ་བདེ ་ ལྡ ན ་གཙུ ག་ལག་ཁང་དུ ་ ཞབས་སོ ར་འཁོ ད །

སྲོལ་རྒྱུན་གཞས་སྣ་སོ གས་གཟིགས་འབུལ་གནང་བར་དགྱེ ས་

མཉེས་ཀྱི ས་དེར་འདུས་སྐ ལ་ལྡ ན་གདུལ་བྱའི་ཚོ གས་རྣམས་སྤྲོ་

ན

དགའི ་གནས་ལ་བཀོ ད་དེ་མཛད་སྒ ་ོ གཟབ་རྒྱས་ངང་གྲོལ།

འཚེ མ་སྡ །ེ

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༠ ལོ ར་ནོར་གླི ང་འཚེ མ་པོའི་སྡ ་ེ ཚན་འདི་གསར་
འཛུ གས་བྱས།

འཚེ མ་བཟོའི ་ གནས་ལ་བྱང་བ་དང་ཉམས་

མྱོ ང ་ཆེ ་བའི ་ དགེ ་ འཇམ་དབྱངས་ཉི ་ མ་ལགས་ཀྱི ས ་ཐོ ན ་རྫས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བཟོ ་ འདོ ན ་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་མི འི ་ ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་

གཏོང ་བའི ་ རྐང་འགན་འཁྱེར་བ་དང་།

ནོར ་གླི ང ་སྤྱི ་ཁྱབ་

འགན་འཛི ན་ཀེ མ ་ཡེ ་ཤེ ས་ལགས་ནས་བཟོ ་ བཀོ ད ་དང་ཚོ ང་

དོན ་རི གས་གཙོ ་གཉེར ་གནང་གི ་ཡོ ད། གཞན་ཨ་རི འི ་ ནེའུ ་
ཡོ ག་ཏུ ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི ་ དེང ་དུས ་ཀྱི ་ གྱོ ན ་ཆས་ཇུ ས་འགོ ད ་

ཐད་འཛམ་གླི ང ་ན་སྙ ན ་གྲགས་ཆེ ་ཤོ ས་ཀྱི ་སླ ོབ ་གྲྭ ་ཆེ ན་མོ ་

Parsongs School of Design ནས་ཆེ ད་ལས་སླ བ
ོ ་ཐོན་པ་
བསོ ད་ཆོ ས་ལགས་ཀྱི ས་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་མཉམ་ལས་

ཐོ ག ་གནའ་དེང ་ཟུ ང་གི ་ཁྱད་རྣམ་ལྡ ན ་པའི ་ གྱོ ན ་ཆས་སོ གས་

འཚེ མ་བཟོའི་ཐོན་རྫས་འདྲ་མིན་ཇུས་འགོ ད་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།  
བོད ་རང་གི ་བསམ་བླ འ
ོ ི ་ མཛེ ས་རྩལ་རི ག་གནས་རྨང་

གཞི ་བྱས་ནས་ཕྱི ་ཕྱོགས་ཀྱི ་བསམ་ངོར་འཇུག་པའི་མཁོ ་འདོན་

དང་། དེ་འཚམ་བཀོ ད་རྣམ་གྱི ་ཇུས་འགོ ད་ཀྱི ས་འདི་ག་སྡ ་ེ ཚན་

ནས་གསར་བསྐྲུན་བྱས་པའི ་རི གས་མང་དུ་ཡོ ད་ཀྱང་། འདི ར་
དཔེ་མཚོ ན་ཙམ་བཀོ ད་ན་རྫི་དཔར་དང་འཁྱི ལ་སྣའི་རི་མོ ་ལྡ ན་
པའི་བོད་ལུགས་ཀྱི ་གུ ར་དང་གཡབ། རྒྱལ་ཆེན་སྡ ་ེ བཞི ་དང་།

རྒྱལ་སྲི ད་སྣ་བདུན། བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་དར། རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡ ན།
དེ་ བཞི ན་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གསེ ར ་ཁྲི ་ མངའ་གསོ ལ ་ཞུ ས ་ནས་

བགྲང་བྱ་ ༦༠ འཁོ ར ་བ་དང་། ལུགས་གཉི ས ་གསེ ར ་གྱི ་

འཁོ ར་ལོ ་ཕྱག་ཏུ ་བཞེ ས་ནས་མི ་ལོ ་ ༥༠ འཁོ ར་བའི ་མཛད་
སན
ྟོ ་སྐ བས་བཀྲ་ཤི ས་རྟགས་བརྒྱད་དང་རྫས་བརྒྱད་འཁོ ད་པའི ་

སྒ ་ོ འཕྱོར་གནམ་ཡོ ལ་དང་། གངས་སེ ང་དཀར་མོ འི་ལག་ཏུ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ནོ ར ་བུ ་དགའ་འཁྱི ལ་བཏེ ག ས་པའི ་རི ་མོ ་ཇུ ས་འགོ ད་སྤུ ས ་
ལེ གས་ཅན་ཞི ག་དང་། ཀ་འཕན་རིང་ཚད་ཕི་ཏྲི་ ༡༤ བྱས་པ་

ཆ་གཅི ག་བཅས་བཟོ་ བསྐྲུ ན་གྱི ས ་མཛད་སྒ འ
ོ ི ་ ཐོ ག ་ཕུ ལ །

དེ་

མི ན་འདོད ་ཡོ ན་སྣ་ལྔ ་ དང་། པོ་ ཏ་ལ། མཐུ ན་པ་སྤུ ན ་བཞི །

དཔག་བསམ་འཁྲི ་ཤི ང་། ཤམ་བྷ ་ལའི ་བྱེའུ། དཔྱི ད་དཔལ་
གྱི ས་མཛེ ས་ལྗ ང
ོ ས། རྟགས་བརྒྱད་བུམ་གཟུགས། བཀྲ་ཤི ས་

རྟགས་བརྒྱད། ཁྲུང་ཁྲུང་སྐ ་ེ རི ང་། གསེ ར་ཉ་ཁ་སྤྲོ ད། གཟི ་
དཔལ། སྟག རྨ་བྱ་ཁ་སྤྲོད་སོ གས་འདབ་ཆགས་ཀྱི ་རིགས་དང་།
རྩི ་ཤི ང་སོ གས་རི ་མོ ་དང་མཚོ ན་རྟགས་སྣ་ཚོ གས་ཀྱི ་མཛེ ས་

རིས་ལྡ ན་པའི་སྒ ་ོ ཡོ ལ་དང་གྱང་འགེ ལ་མཛེ ས་རྒྱན། རྒྱབ་སྔ ས།
ཉལ་ཁེ བས། བཀྲ་ཤི ས་རྟགས་བརྒྱད། སྔ ས་ཤུ བ་སོ གས་ལྷ ན་
འདྲུབ་དང་འཚེ བ་འདྲུབ་འདྲེས་མ། སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ཀེ མ་
ཡེ ་ཤེ ས་ལགས་ནས་བོ ད ་སྐ ོར ་དེ བ ་རི གས་མང་པོ ་ ཞི ག་ལ་

ཉམས་ཞི བ་ཀྱི ས་དུས་རབས་བཅུ་གཅི ག་པའི ་ནང་བོད་ལ་དར་

བའི ་རི ་དྭ གས་དང་། བྱ་རི གས་ཀྱི ་སྣང་བརྙ ན་བྲིས་ཆ་མང་པོ་

ཞི ག་སླ ར་གསོ ་དང་། ལྷ ག་པར། སྔ ན
ོ ་རབ་དར་གོ ས་ཚོ ང་ལམ་

སྐ བས་དར་བའི ་བྲིས་ཆར། དེང་སྲོལ་བོད་ཀྱི ་བྲིས་ཆ་ཕྲན་བུ་

བསྣན་ནས་སྙ ས
ེ ་ཤུ བ་སོ གས་ལ་བཟོ་བཀོ ད་གནང་། གཞན་ཡང་
འཆམ་གོ ས ། བོད ་དོན ་འཐབ་རྩོད་ལ་སྨ ན ་སླ ད ་གཡག་དང་།

བྱི ་ལ་དོམ ་སོ གས་རི ་དྭ ག ས་ཀྱི ་གཟུ གས་བརྙ ན ་སྣ་ཚོ གས་ལ་
བོད་ཀྱི ་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མི ན་གྱི ་ཆས་གོ ས་གཡོ གས་པའི ་རྒྱབ་ཏུ ་

བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་དང་བྲང་སྟེང ་དུ་ དབྱི ན ་ཡི ག་ཐོ ག ་བོད ་རང་

བཙན་ཞེ ས ་འཁོ ད ་པའི ་ རྩེད་ཆས་དང་གཤམ་རྫས།

བོད ་ཀྱི ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།

117

སྲོ ལ ་རྒྱུ ན་གྱོ ན ་ཆས་དང་བཟོ་ ལྟ ་ འདྲ་མི ན་ལས་གྲུ བ་པའི ་ དེང ་
དུས་ཀྱི ་ཆས་གོ ས་དཔེ་གསར་དང་ལྟ ་ོ ཕད་སྣ་ཚོ གས་བཟོ་འདོན་

བྱས་དང་བྱེད་མུ ས་དེས ་བོད ་ཀྱི ་ འཚེ མ་བཟོའི ་ ཐད་རང་སྲོ ལ ་

རྒྱུ ན་འཛི ན་ཐོ ག དེང ་དུས ་ཀྱི ་ ལེ གས་ཆ་ནང་འདྲེན་གསར་
གཏོད ་རང་བཞི ན་གྱི ས ་གནའ་དེང ་ཟུ ང་འབྲེལ་བྱེད་པའི ་ སྟོང ་
ཆ་དེ་ བསྐ ང ་ཐུ བ་པ་མ་ཟད།

འདི ་ ནས་བཟོ་ འདོན ་བྱས་པའི ་

ཆས་གོ ས་དང་བཀྲ་ཤི ས་རྟགས་བརྒྱད་ལྟ ་ བུ འི ་གྱང་འགེལ་

གཤམ་རྫས་བཅས་ལ་རྒྱུ་ཆ་དང་། བཟོ་རྩལ། མཛེ ས་རྣམ། སྲ་
ཆ་བཅས་ཚད་འཕེར་ངོམ་ཆོ ག་པར་འབད་འབུངས་ཞུ ་མུ ས་ལ་
བརྟེན། འདི་གའི་ཐོ ན་རྫས་ལ་བོད་རིགས་ཙམ་མ་ཟད། ཕྱི ་
རྒྱལ་མི ་རི གས་རྣམས་ཀྱི ས་ཀྱང་དགའ་མོ ས་ཧ་ཅང་ཆེ ན་པོ་

བྱས་ཏེ་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་གི ་ཁྱི མ་ཚང་དང་ཁྲོམ་རར་བོད་ཀྱི ་

འཚེ མ་བཟོ འི ་འཛད་སྤྱོ ད ་དང་ཚོ ང་འབྲེལ་གྱི ་བརྒྱུ ད་ལམ་
ཚུ གས་བཞི ན་ཡོ ད།  

ནོར་གླི ང་གི་དངོས་ཆས་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཚོ ང་གི་གནས་

བབ་དང་བསྟུ ན ་པའི ་ རི ན་ཐང་ཆེ ་བ་ཡོ ད་པ་དངོ ས ་དོན ་ཡང་།

དེ་ལྟ ར་ཡོ ང་དགོ ས་པའི ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཡོ ད་པའི ་ནང་། གཙོ ་
གནད་འགའ་ཤས་དཔེ་ མཚོ ན་ལ་ཞུ ས ་ན། ནོར ་གླི ང ་བོད ་ཀྱི ་

རི ག་གཞུ ང ་གཅེ ས ་སྐྱོ ང ་ཁང་འདི ་ ཉི ད །

རི ག་གཞུ ང ་གཅེ ས ་

སྐྱོང་བྱེད་པའི ་གཙོ ་འགན་ཡོ ད་སྟབས། ཐོན་བསྐྱེད་ཇི ་ཡོ ད་སྤུ ས་
ལེ གས་ཞེ ་ གཅི ག་ཡོ ང་ཐབས་མ་བྱས་ན་རི ག་གཞུ ང་གཅེ ས ་

སྐྱོ ང ་གི ་དོད ་ལ་རི ག་གཞུ ང་གཏོར ་བཤི ག་གཏོང ་མཁན་ཞི ག་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཆགས་ཉེན་དང་། སྤུ ས་ལྡ ན་ཡོ ང་བ་ལ་ལག་རྩལ་བར་ལས་གླ ་
མཐོ ་ ཚད་ཅི ག་མ་སྤྲད་ན་ཞི བ་ཚགས་མི ་ཡོ ང་བ་དང་། ཞི བ་

ཚགས་བྱེད་པ་ལ་དུས་ཚོ ད་གཏོང་དགོ ས་པ་ལས་སླ ་བཅོ ས་ཀྱི ་
ག་ལ་འགྲིགས།

དུས ་འགོ ར ་ཇི ་ཙམ་སོ ང ་བ་དེ་ བརྩི ས་ཀྱི ས ་

ལས་གླ ་འཕར་མ་འགྲོ་བ་ནི ་བཅོ ས་སུ་མེ ད་པའི ་གནས་བབ་ཅི ག་

རེ ད། དེ་ནས་རྒྱུ་ཆ་ལེ གས་གྲས་ཞེ ་གཅིག་ཡིན་སྟབས། དེ་དང་
མཐུ ན་པའི ་ རྒྱུ ་ཆའི ་ རི ན་གོ ང ་ཆེ ་གནས་ཡོ ང་བ་ནི ་ ཀུ ན་ཆོ ས་

དང་། དེ་ཙམ་མ་ཟད་བཟོ་འདོན་བྱེད་ཐུ བ་ཙམ་གྱི ས་མི་ཕན་

པར། དེ་དག་ཚོ ང་འགྲེམས་དགོ ས་སྟབས་དེ་དང་བསྟུན་པའི ་

ལས་བྱེད་དགོ ས་པར་ཕོགས་ཐོབ་སྤྲོད་ལེ ན་དང་། གཞན་ཡང་།

འཁོ ར་གླ ། སྦྲག་ཏར། ཁ་པར་སོ གས་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགྲོ་གྲོན།
ས་ཁང་གོ ག་ཧྲུལ་དུ་མི་གཏོང་བར་ཉམས་གསོ ། བྱི ས་བཅོ ལ་

ཁང་དང་།

ལས་མི འི ་ བུ ་ཕྲུ ག་གི ་སླ བ
ོ ་ཡོ ན་སོ ག ས་འགྲོ་གྲོན་

གཏོང་ཁུངས་ཤི ན་ཏུ ་རྒྱ་ཆེ ་བས་དེ་དག་གི ་རྟེན་ཁ་ཚོ ང་གཉེར་

མ་གཏོགས་གཞན་ག་ལ་འཚོ ལ། དེ་འདྲའི ་ཚོ གས་སྡ ་ེ ཞི ག་འཚོ ་

གནས་ཐུ བ་པའི་ལས་གཉེར་བྱེད་པར། བཟང་པོའི་ཁ་བརྡ་མེ ད་
པར། ངན་པའི ་ གླ ེང ་ཕྱོ ག ས་བཟོ་ བའི ་ ངལ་བ་བྱེད་རི གས་ནི ་

སེ མས་ཤུ གས་ཀྱི ་འགག་རྡོ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ཡི ན་པས་ཚུ ལ་མཐུ ན་
ལུགས་བཟང་ལ་དགའ་བ་ཚོ ས་ནི ་མ་རབས་ཀྱི ་སྤྱོད་འཆལ་འདི ་
འདྲ་ག་ལ་བཟོ། རྡོ་དོན་ད་ལྟ འི་ཆར་འཚེ མ་བཟོ་བ་ལྔ ་བཅུ་ལྷ ག་

ལ་ལས་སྤྲོ ད་དང་། སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་དེ་རིམ་པས་ལེ གས་གྲས་
རྣམས་གཟབ་གཉེར་ཅི ་ཆེ ་དགོ ས་པའི ་ལས་རི གས་ལག་བསྟར་
བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

པ

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ལྷ ་བྲིས་སྡ ་ེ ཚན།

བོད་དུ་ནང་ཆོ ས་དང་འབྲེལ་བའི་བྲིས་ཆའི་སྣང་བརྙ ན་ནི་དུས་

རབས་བདུན་པ་ཙམ་ནས་འབྲི་སྲོལ་བྱུང་ནས་རིམ་འཕེལ་གྱི ས་
མདོ་ རྒྱུ ད་གཞུ ང་ལུ གས་ཀྱི ་ཁུ ངས་བཙུ ན ་པའི ་ བཟོ་ རྩལ་རི ག་

གནས་རྨད་བྱུང་ཞིག་ཏུ ་གྲུ བ། དེང་འགའ་ཤས་ཀྱི ས་ཞལ་ཐང་
སོ གས་ཕྱི ་ལུགས་སམ། ཡང་ན་དེང་སང་གི ་བྲིས་ཆ་ལྟ ར། སྣང་
བར་གང་ཤར་ཤར་མཚོ ན་དོན ་སོ ག ས་འགྲེལ་བརྗོ ད ་བྱས་ཏེ།

ཞི་ཁྲོའི་ལྷ ་ཚོ གས་ཀྱང་དེང་སྲོལ་བྲིས་ཆ་ལྟ ར་འབྲི་བཞེ ངས་བྱེད་
མཁན་འདུག

ཡང་དངུ ལ ་དངོ ས ་དང་ཚོ ང་གི ་དོན ་དག་ལ་

གཞུ ང་ལུགས་དང་མི་མཐུ ན་པའི་ཐང་ག་དང་། འབུར་བརྙ ན་

མང་པོ་བོད་ཀྱི ་བཟོ་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་རྟེན་དངོས་དང་ཐང་ག་

ཡི ན་པའི ་བཟོ་རྣམ། དེའང་དངོས་རྙི ང་ཡི ན་པའི ་བཟོ་ལྷ ད་བྱས་
ནས་ཁྲོམ་རར་ཐོན་བཞིན་པ་འདི་དག ཆོ ས་དང་། བོད་ཀྱི ་སྒྱུ་
རྩལ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་འགལ་འཛོ ལ་ཆེ ན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད།

བོད་ཀྱི ་སྲོལ་བཟང་འཇི ག་པའི ་གཤེ ད་མ་ལྟ ་བུའང་ཆགས་ཡོ ད་
པ་བརྗོད་ཅི ་དགོ ས། ཡུལ་དུས་ཀྱི ་འགྱུར་འགྲོས་མྱུར་རླ བས་ཆེ ་

བའི ་སྐ བས་འདི ར། བྲིས་ཐང་སོ གས་གནའ་སྔ ་མོ འི་ལག་རྩལ་
བཟང་པོ་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཉར་ཚགས་གཅེ ས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ནི ། རང་

རེ ར་འཁྲི ་བའི ་ལས་འགན་ཞིག་རེ ད། གནད་དོན་འདིས་ནོར་

གླི ང་དུ་ལྷ ་བྲིས་སྡ ་ེ ཁག་ཆེ ད་དུ་བཙུགས་པ་དང་། ཚན་པ་འདི འི་
ནང་ཐང་རི ས་དང་། གོ ས་ཐང་། ཤིང་ཚོ ན། མཐིང་ཤོ ག་བཟོ་

རྒྱུ ་དང་།

དེ་ སྟེང ་རི ན་ཆེ ན་སྣ་བདུན ་འདུལ ་སྦྱོ ང ་བྱས་ནས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གསུང་རབ་འབྲི་བའི་ཚན་ཁག་བཅས་ཡོ ད།

འདི ་ ག་ལྷ ་ བྲིས་སྡ ེ་ ཚན་ནས་སྤྱི ་སྒ ེར ་བཀོ ད ་མངགས་

གནང་བའི ་ཞི ་ཁྲོའི་ལྷ ་ཚོ གས་ཀྱི ་གསེ ར་ཐང་དང་། ཚོ ན་ཚོ གས་

ཞལ་ཐང་ཆེ ་ཆུ ང་གང་མང་བཞེ ངས་བསྐྲུན་ཞུ ས་ཡོ ད། ད་ལྟ འི་

སྐ བ ས་ལྷ ་ བྲིས་པ་རྩེར་ཐོ ན ་ཚོ ས་ྋགོ ང ་ས་སྐུ་ ཕྲེང་བཅུ ་ བཞི ་པ་

ཆེ ན་པོ འི ་འཁྲུ ངས་རབས་ཞལ་ཐང་ངོ ་ གྲངས་ཉི ་ ཤུ ་རྩ་ལྔ ་

བཞེ ངས་བསྐྲུན་ཞུ ་མུ ས་དང་། ཞལ་ཐང་ ༨ གསར་བཞེ ངས་

ཟི ན་པ་ཡི ན། ཞལ་ཐང་སོ ་སོ ར་སྐུ་ཕྲེང་གང་ཞི ག་དབུས་སུ་གཙོ ་

བོ་དང་། མཐའ་སྐ ར
ོ ་དུ་སྐུ་ཕྲེང་དེའི་མཛད་པ་གཙོ ་གནད་ཁག་

དང་། གང་གི ་ཐུ གས་དམ་ཉམས་བཞེ ས་ཀྱི ་ཡི་དམ་དང་གཉེར་

གཏད་གནང་བའི ་བཀའ་སྲུང་སོ གས་བཀོ ད་ཡོ ད། བྲིས་ཆ་དང་།

ཚོ ན་མདངས། གསེ ར་འབུལ་རྒྱུ་སོ གས་ཉེར་མཁོ འི་གྲོན་ཆ་ཇི་
སོ ང་ལ་འཛེ མས་པ་མ་བྱས་པར་ཞིབ་ཚགས་གང་ཆེ ་བྱས་ནས་

ཞལ་ཐང་གཅིག་ཚར་བ་ལ་ཟླ་གྲངས་དགུ ་ནས་བཅུ་བར་འགོ ར་

གྱི ་འདུག ད་ལྟ འི་གནས་སྐ བས་འདིར་བོད་ཕྱི ་ནང་གཉིས་ཀར་

མཆོ ར་མདངས་ཆེ ་བའི་ཞལ་ཐང་འདི་ལྟ ་བུ་བཞེ ངས་བསྐྲུན་ཞུ ་
མཁན་ཁག་པོ ་ རེ ད་ཅེ ས ་བརྗོ ད ་ན་བརྗོ ད ་ཆོ ག་པ་ཞི ག་ཡོ ད།

འདི་ནི ་ནོར་གླི ང་གི་མགོ ་མང་ཡོ ངས་ཀྱི ་རེ ་བའི་སྙི ང་ནོར་ཕྱུང་
པའི ་ བསོ ད་ནམས་ཞི ང་མཆོ ག་ཏུ ་བསྐྲུ ན་པའི ་ བགོ ་ སྐ ལ ་བླ ་ ན་

མེ ད་པ་ཐོབ་པའི ་ནོར་གླི ང་གི་ནོར་གྱི ་སྙིང་པོ་ལྟ ་བུ་དེ་ཡིན།

སྡ ་ེ ཚན་འདི འི ་ ཁོ ང ས་གཏོག ས་ཤི ང་ཚོ ན་སྡ ་ེ ཚན་ནས།

ཕྱག་སྒ མ་མཆོ ད་གཤོ མ། སྤ ས
ོ ་འཛིན། ལྟ བ
ེ ་ཅོ ག བཞུ གས་ཁྲི་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཡོ ་ཆས་སོ གས་ལ་མཛེ ས་སྡུག་ལྡ ན་པའི་ཚོ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་བྲིས་ཆ་

སྣ་ཚོ གས་དང་།

སྐྱོ ་ འབུ ར་བྲིས་ཆའི ་ མཛེ ས་ཆ་བཏོན ་ནས།

སྔ ར་སྲོལ་སྐྱོ་འབུར་གཏོང་སྟངས་སླ ར་གསོ ་བྱེད་པའི ་གོ ་སྐ བས་
རྩལ་གཉེར་བྱེད་བཞི ན་པ་ཡི ན། ནོར་གླི ང་ཕྱི ་ནང་ཁོ ར་ཡུག་ཏུ ་
ཉམས་དགའ་བའི་གནའ་སྲོལ་ཚོ ན་རི ས་ཀྱི ་བཀོ ད་པ་ཡོ ད་པ་དེ་

ནི་བརྗིད་ཉམས་རྒྱས་སྤྲོས་དང་དུ་བླ ང་པ་མ་ཡིན་པར། དེས་

གནའ་སྔའི་རི ག་གཞུ ང་གཅེ ས་འཛི ན་བྱེད་པའི ་དགོ ས་དོན་ཁར།

ལྷ ་བྲིས་དང་། ཤིང་ཚོ ན་སྦྱོང་བརྡར་བ་ཚོ ར་ལག་ལེ ན་དངོ ས་
སུ་བསྟར་ནས་འབྲི་སྦྱོང་གི ་གོ ་སྐ བས་ཀྱང་ཐོབ་ཐབས་བྱས་ཡོ ད།
གོ ས་ལྷ ན་དྲུབ་ཀྱི ་ཐང་ག་བཞེ ངས་སྲོལ་ནི ་དུས་རབས་

མང་པོའི་སྔ ན
ོ ་བོད་ལ་དར་བ་ཞིག་རེ ད། དམིགས་བསལལྷ ན་
དྲུ བ་ཀྱི ་ལྷ ་ སྐུ ་ བཞེ ང ས་པའི ་ སྲོ ལ ་ཡང་བཙན་པོ ་ ཁྲི ་ སྲོ ང ་ལྡ ེའུ ་

བཙན་སྐ བས་ནས་དར་ཡོ ད། བོད་ཀྱི ་གོ ས་ཐང་ནི། རིན་ཐང་

ཆེ ་བའི ་ གོ ས ་ཆེ ན་ཚོ ན་ཚོ གས་སྤུ ས ་ལྡ ན ་ལས་བཞེ ང ས་ཤི ང་།

གོ ས་ཆེ ན་ནི ་རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག ཉི་ཧོང་། རུ་སུ། མདོར་ན་ཕ་
རན་སི ་ནས་དར་བའང་ཡོ ད་པ་རེ ད། གོ ས་ཆེ ན་དེ་ཚོ འི་བཀོ ད་

རྣམ་ཡང་། གནའ་སྔ ་མོ འི་དར་གོ ས་ཚོ ང་ལམ་བརྒྱུད་འཛམ་

གླི ང ་ཤར་ཕྱོ ག ས་ནས་ན ུབ ་ཕྱོ ག ས་སུ ་དར་བའང་ཤས་ཆེ ན་པོ་

ཡོ ད། ད་སྔ ན
ོ ་དགེ ་ ཆེ ་བསྟན་པ་ཆོ ས་འཕེལ ་འདས་པོ་ ལགས་

ཀྱི ས་ནོར་གླི ང་གོ ས་ཐང་སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་གཙོ ་འགན་བཞེ ས་ནས་རི མ་

འཕེལ་བྱུང་སྟེ་སྡ ་ེ ཚན་རང་རྐྱ་འཕེར་ངེས་ཆགས་ཡོ ད། ད་ལྟ འི་
ཆར་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱི ས་གཙོ ་འགན་ཁུར་ནས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མེ ས་པོའི ་ སྲོ ལ ་བཟང་རྒྱུ ན་འཛི ན་གྱི ས ་ཞི ་དྲག་ལྷ ་ ཚོ གས་གང་

མང་བཞེ ང ས་བསྐྲུ ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལས་མི འི ་
སྤུ ས ་ཚད་སྔ ར ་ལས་གོ ང ་མཐོ ར ་གཏོང ་སླ ད ་ཐི ག ་རྩ་དང་རི ་མོ ་

སོ ག ས་ཀྱི ་ གཞི ་རྩའི ་ ཤེས་ཡོ ན་གྱི ་ སྦྱོ ང ་བརྡར་ཀྱང་སྤྲོ ད ་བཞི ན་

ཡོ ད། སྡ ་ེ ཚན་འདི་ག་ནས་བཞེ ངས་བསྐྲུན་བྱས་པའི་རིགས་ལ།
གནས་བརྟན་བཅུ ་ དྲུ ག་གི ་ཞལ་ཐང་ཕི ་ ཏྲི་

༡༧

ཅན་དང་།

པཎ་གྲུ བ་བཅུ་བདུན་གྱི ་ཞལ་ཐང་ཉེར་ལྔ ་ཕི་ཏྲི་ ༥ ཅན། སན
ྟོ ་

པ་གཙོ ་འཁོ ར་གསུམ་དང་། ཚེ ་ལྷ ་རྣམ་གསུམ། རིག་གསུམ་

མགོ ན ་པོ། མགོ ན ་པོ་ ཀླུ ་ སྒྲུ བ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ལྷ ན ་འདྲུབ་ཞལ་ཐང་

མང་པོ་བཞེ ངས་བསྐྲུན་ཞུ ས་ཡོ ད། ལས་མི ་ ༢༧ ལྷ ག་གི ས་
བོད་ཀྱི ་སྲོལ་རྒྱུན་བཟོ་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་དར་སྤ ལ
ེ ་སླ ད་ལས་ཁུར་
བླ ང་བཞི ན་པ་ཡི ན།  

ུ ་གྱི ་མཛེ ས་བརྗི ད་
མཐིང་ཤོ ག་གི ་སྟེང་རི ན་ཆེ ན་སྣ་བདན

ལྡ ན ་པའི ་ གསུ ང་རབས་བྲིས་ཏེ་ བསོ ད་ནམས་ཀྱི ་ཞི ང་མཆོ ག་

བསྐྲུ ན་པའི ་ རང་རེའི ་ གནའ་སྲོ ལ ་བཟང་པོ་ ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད།
འོན ་ཀྱང་། བོད ་ས་ཁྱོན་ཡོ ངས་ལ་རྒྱ་དམར་གྱི ས ་རང་རེ འི ་

ཆོ ས་དང་། རི ག་གཞུ ང་རྩ་གཏོར་གཏོང་ཐབས་བྱས་པ་ནས་
བཟུང་མཐིང་ཤོ ག་གསར་བསྐྲུན་བྱ་སྟངས་ཀྱི ་བརྒྱུད་རི མ་བྱེས་

ཁྲོ ད ་དུ་ དར་བཟོ་ མ་བྱུ ང་ཞི ང་།

གནད་དོན ་དེས ་ྋགོ ང ་ས་

མཆོ ག་གི ་བཀའ་འབྲེལ་འདི ་ ནས་མཐི ང་ཤོ ག་བཟོ ་ འདོན ་བྱ་

ཐབས་བྱས་ནས། ད་སྔ ན
ོ ་ལྷ ་བྲིས་དགེ ་ཆེ ་བསྟན་པ་ཆོ ས་འཕེལ་

འདས་པོ་ རྒྱ་གར་ར་ཇ་སྤུ ར ་ས་དགོ ན ་དུ་ སྔ ན
ོ ་མ་སྡ ་ེ དགེ ་ ཁུ ལ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ལག་ལེ ན་གནང་མྱོང་བའི་དགེ ་སླ ང
ོ ་བགྲེས་སོ ང་ཞིག་བཞུ གས་

པའི ་མདུན་ལ་ཆེ ད་བཅར་དང་། ཁོ ང་གི ས་སྦྱོར་ཁྲི ད་མན་ངག་

ཇི་བཞིན་གསལ་སན
ྟོ ་གནང་འདུག ཡུལ་བབ་དང་། གནམ་

གཤིས་ཁམས་བསྟུན་ཕྲན་བུ་སྒྱུར་བཀོ ད་དགོ ས་པ་ཕུད་སྔ ར་གྱི ་

བྱེད་སྒ ་ོ ཇི་ བཞི ན་ཉམས་གསོ ་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་ཡོ ད། ལྷ ་བྲིས་དབུ ་

དགེ ་ བསྟན་ཆོ ས་ལགས་ཀྱི ས་ལམ་ས ྟོན ་འོ ག ་དགེ ་ འདུ ན ་དོན ་

འགྲུ བ་དང་སྐ ལ ་བཟང་ཚུ ལ་ཁྲི མ ས་གཉི ས ་ཀྱི ས་མཐི ང་ཤོ ག་
ཡུ ན་གནས་སྤུ ས ་ལེ གས་ཅན་བཟོ ས ་སྦྱོ ར ་ཐོ ག ་གསེ ར་དང་།

དངུལ། ཟངས། ལྕ གས། གཡུ་བྱུར་མུ ་ཏིག་བཅས་རིན་ཆེ ན་
སྣ་བདུན་ལ་སྦྱོར་བ་ཚད་ལྡ ན་གྱི ས་གཡོ ས་སྦྱོར་བྱས་ཏེ་ཚེ ་མདོ་

དང་། གསང་འདུས་རྩ་རྒྱུད། སྤྱོད་འཇུག་སོ གས་འབྲི་བསྐྲུན་

ཕ

ཞུ ས་ཡོ ད།

རྟེན་བཞེ ངས་སྡ ་ེ ཚན།

ནོར་གླི ང་རྟེན་བཞེ ངས་སྡ ་ེ ཚན་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥ ལོ ར་གསར་

འཛུགས་ཞུ ས། རྟེན་བཞེ ངས་ཀྱི ་བཟོ་རྣམ་སྒྱུ་རྩལ་ཐད་མཁྱེན་

མྱོ ང ་རྩེར་སོ ན་དབུ ་དགེ ་ ཆེ ་མོ ་སྤ ེན ་པ་རྡོ་རྗེ ་ ལགས་དང་དབུ ་

ཆུ ང ་ཚེ ་བརྟན་ལགས་རྣམ་གཉི ས ་ཀྱི ས ་བཟོ་ བཀོ ད ་འཛུ བ་ཁྲི ད ་

འོག་བཟོ་རྩལ་མི ་གྲངས་ལྔ ་ནས་ནོར་གླི ང་བདེ་ལྡ ན་གཙུག་ལག་

ཁང་གི ་གསེ ར་ཟངས་ཐུ བ་པའི ་སྣང་བརྙ ན་དང་། ཨ་རི ་དང་།
ཡུ ་རོ བ་ཁུ ལ་ནས་བཀོ ད ་མངགས་གནང་དོ ན ་དཔལ་དུ ས ་ཀྱི ་

འཁོ ར་ལོ འི་སྣང་བརྙ ན་སྐུ་ཚད་ཕི ་ཊི ་ ༨ ཡོ ད་པ་གཉིས་སོ གས་

ཁྱོན་ཞི ་ཁྲོའི་ལྷ ་ཚོ གས་ཆེ ་ཆུ ང་མང་པོ་གསར་བཞེ ངས་ཞུ ས་ཡོ ད།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ད་ལྟ འི་ཆར་རྟེན་བཞེ ངས་ཀྱི ་ལས་གཉེར་བ་བཟོ་བོ་ ༡༨

དང་། སྦྱོ ང་བརྡར་བ་ ༦ བཅས་ཡོ ད། རྟེན་བཞེ ངས་སྦྱོང་

བརྡར་གྱི ་ཡུན་ཚད་ལོ ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་དང་། དེའི་རི ང་ཐོག་
མར་བྲིས་ཆ་ནས་བཟུ ང་བརྒྱུ ད་རི མ་མང་པོ་ ཞི ག་སྦྱང་གཉེར ་

བྱེད་དགོ ས་པ་ཡིན། འདིར་གསལ་པོར་ཞུ ་སྙིང་ལ། དེང་སྐ བས་

ལྡི ་ ལི ་དང་། བལ་ཡུ ལ་སོ ག ས་ནས་ཞི ་ཁྲོའི ་ རྟེན་མང་པོ་ ཞི ག་

བཞེ ང ས་བསྐྲུ ན་གྱི ས་དངུ ལ་དངོ ས ་ཁྲོ མ ་རའི ་ གར་སྟེག ས་སུ ་

ཐོན་ཡོ ད། དེ་དག་དང་རང་རེ འི་མཐུ ན་མོ ང་མ་ཡིན་པའི་སྔ ར་

སྲོལ་ལག་རྩལ་གཉིས་བསྡུར་ན། སྔ ར་སྲོལ་ཉིད་བཟོ་ཁྱད་ཕུན་
སུ མ་ཚོ གས་པའི ་ ཁྱད་ཡོ ན་རྩེར་ཐོ ན ་ཡོ ད་པ་མཐོ ང ་ཆོ ས་སུ ་

བ

ཡོ ད།

ཤི ང་བཟོ་དང་ཤི ང་རྐོས་སྡ ་ེ ཚན།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥ ལོ ར་ནོར་གླི ང་ཤིང་རྐོས་སྡ་ེ ཚན་གསར་འཛུགས་

བྱས། ཉམས་མྱོང་རིམ་གསོ ག་གི་གྲུ བ་དོན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ཆ་

སྡ ་ེ ཚན་འདི་གཉིས་ཟླ་སྒྲི ལ་གྱི ས་ཤི ང་རྐོས་དང་། འཇམ་བཟོ།
དེ ་ བཞི ན་ཁང་པའི ་བཟོ ་ བཀོ ད་བཅས་ལ་མཁྱེན་མྱོ ང ་ཚད་

འཕེར་བའི ་དབུ་དགེ ་ཆེན་མོ ་ཆོ ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་དང་དབུ་

ཆུང་ནོར་བུ་ལགས་གཉི ས་ཀྱི ས་འདི ་གའི ་ཐོ ན་རྫས་བཟོ་འདོན་
དང་ལག་རྩལ་མི ་སྣ་གསར་པ་གསོ ་སྐྱོ ང ་གི ་གཙོ ་འགན་རྒྱུ ས་
སན
ྟོ ་གནང་བ་དང་། འདི་ནས་བཟོ་འདོན་ཞུ ས་པའི་ཤིང་ཆས་

གྲས་སུ ་ནོ ར ་གླི ང ་བདེ ་ ལྡ ན ་གཙུ ག་ལག་ཁང་དུ ་ ྋརྒྱལ་བའི ་
བཞུ གས་ཁྲི་བརྐོས་མ་དང་། ནོར་གླི ང་དང་ཆོ ས་ནོར་མ་ལག་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།

གི ་བོད ་ལུ གས་ནང་ཆས་ཡོ ངས་རྫོ ག ས།
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ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་

གསེ ར་ཁྲི ་མངའ་གསོ ལ་ཞུ ས་ནས་བགྲང་བྱ་དྲུག་ཅུ་དང་ལུགས་
ཟུ ང་བདག་གི ར་བཞེ ས ་ནས་ལོ ་ངོ ་ ལྔ ་ བཅུ ་འཁོ ར ་བའི ་ དགའ་

སྟོན་སྐ བས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་སླ ད། ནོར་གླི ང་ཤིང་རྐོས་བཟོ་

རྩལ་པ་རྣམས་ཀྱི ས་སྣང་བརྙ ན་བཞུ གས་ཡུ ལ་བརྐོ ས་རི ས་

ལེ གས་པའི ་ཕྱག་སྒ མ་དང་མཆོ ད་གཤོ མ་སྤུ ས་ལེ གས་ཤིག་བཟོ་

སྐྲུ ན་གྱི ས ་དུས ་ས ན
ྟོ ་ལ་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས ། བོད ་ནང་ལོ ་བདུན ་
ཞེ ས ་པའི ་ གླ ོག ་བརྙ ན་འཁྲབ་ས ྟོན ་ལ་ཆེ ད་བཟོ ་ བྱས་པའི ་ བོད ་
ལུགས་ཆ་སྒ མ། རྒྱུད་སྨ ད་གྲྭ་ཚང་གི་ྋརྒྱལ་བའི་བཞུ གས་ཁྲི་

བརྐོས་མ་གསེ ར་རི ས་ཅན་དང་། གཞན་བཟོ་རྣམ་སྣ་ཚོ གས་

ལྡ ན་པའི ་ཆ་སྒ མ་དང་། སྤ ས
ོ ་གཞོ ང་། ཤི ང་ཁྲོལ། སྒྲ་སྙ ན།

མཆོ ད་གཤམ། བརྐོས་དཀྲོལ་ཅན་གྱི ་ལྟ བ
ེ ་ཅོ ག ཡིག་ཚང་གི་

འཛི ན་ཆས་སྨྱུ ་གུ ་འཇོ ག ་སྟེག ས་སོ གས་ཤི ང་གི ་ཡོ ་བྱད་སྣ་

ཚོ གས་བོ ད ་མི འི ་རི ག་གཞུ ང་གི ་ཁྱད་རྣམ་འབུ ར་ཐོ ན ་དང་
གནའ་དེང ་ཟུ ང་འབྲེལ་གྱི ་ལེ གས་ཆ་ལྡ ན ་པ་བཟོ ་ འདོན ་བྱེད་

བཞི ན་ཡོ ད་པ་རྣམས། བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་ཙམ་མིན་པར་ཕྱི ་

རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ ་ཁག་ལའང་ཚོ ང་འགྲེམ་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི ས། བོད་མིའི་

ཤི ང་བཟོའི ་ སྒྱུ ་རྩལ་ལ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཁྱོན་དུ་ ཚད་མཐོ འི ་ གདེང ས་
འཇོ ག་དང་དོ་སྣང་ཡོ ང་བའི་ལམ་ཁ་ཞིག་བསྐྲུན་དང་སྐྲུན་མུ ས་

ཡི ན། ད་ལྟ འི་ཆར་རྒན་མིག་དམར་ཚེ ་རིང་དང་རྒྱལ་མཚན་

བསྟན་འཛི ན་གཉི ས ་ཀྱི ས་འགན་ལེ ན་འོ ག ་ལས་མི ་བཅུ ་དྲུ ག་

མ

ལྷ ག་གི ས་ཤི ང་བརྐོས་བཟོ་རྩལ་གྱི ་ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོ ད།

རྡུང་ཚགས་སྡ ་ེ ཚན།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བོད ་ཀྱི ་ རྡུང་ཚགས་སྒྱུ ་རྩལ་རི གས་རྒྱུ ན་འཛི ན་དང་དར་སྤ ལ
ེ ་
སླ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༢ ལོ འི་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་ནོར་གླི ང་

རྡུང་ཚགས་སྡ ་ེ ཚན་དངོས་སུ་འགོ ་འཛུགས་བྱས་ཤི ང་། བོད་ཀྱི ་

སྲོལ་རྒྱུན་ཚགས་རྒྱག་སྒྱུ་རྩལ་ལ་བྱང་གོ མས་ཆེ ་བ་ཀརྨ་ལགས་
ཀྱི ས་གཙོ ་འགན་འོག་ཐོ ན་རྫས་ཁག་བཟོ་བསྐྲུན་བྱེད་མུ ས། སྡ ་ེ

ཚན་འདི ་ནས་རྡུང་ཚགས་ཞུ ས་པའི ་གྲས་སུ། ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་

གསེ ར ་ཁྲི ར ་མངའ་གསོ ལ ་ཞུ ས ་ནས་བགྲང་བྱ་

༦༠

དང་།

ལུགས་གཉིས་ཀྱི ་གསེ ར་འཁོ ར་ཕྱག་མཚན་དུ་བཞེ ས་ནས་མི ་ལོ ་

༥༠ འཁོ ར་བའི ་མཛད་སྟོན་སྐ བས། སྡ ་ེ ཚན་འདི འི་བཟོ་རྩལ་བ་

རྣམས་ཀྱི ས ་དྭ ང ས་བླ ང ་ཐོ ག ་སྔ ་ དགོ ང ་དང་གུ ང ་གསེ ང ་གི ་དུས ་

ཚོ ད་སྤྱད་པ་དང་། ནོར་གླི ང་ཡི ག་ཚང་ནས་རྒྱུ་གྲོན་སྦྱར་ཅི ང་
རི ན་ཆེ ན་གཉི ས ་པ་ལས་གྲུ བ་པའི ་ཚགས་ལྡ ན ་མཛེ ས་རི ས་
ལེ གས་པའི ་ ཐི ང ་ཏོག ་ཁག་ཅི ག་བཟོ་ བསྐྲུ ན་གྱི ས ་དུས ་སྟོན ་ཉི ན ་

འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས ་པ་དང་། འདི ་ གའི ་ ཁང་ཁུ ངས་ཡོ ངས་ཀྱི ་ སྒ ་ོ
ཤན་སོ གས་དང་། གཞུ ང་བསྟེན་དགྲ་ལྷ འི་གཙོ ་བོ་གནས་ཆུ ང་རྡོ་

རྗེ་གྲགས་ལྡ ན་གྱི ་ཐུ གས་གསལ་མེ ་ལོ ང་། དགོ ན་སྡ ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་

དུ་མའི ་རྒྱ་ཕི བས་དང་གྷ ན་ཇི ་ར། སྒ ་ོ ཤན། དེ་བཞི ན་སྒྲོ ན་དང་།

ཞག་སྒྲོ ན་འཇོ ག་སའི་སྟེགས་བུ། མཆོ ད་ཏིང་། རི་དྭ གས་དྲན་

མི ན་གྱི ་གཟུ གས་བརྙ ན་ལྡ ན་པའི ་རྟགས་མ་སྣ་ཚོ གས། མཛེ ས་

རི ས་ལྡ ན་པའི ་ཐུ ར་མ་དང་། པར་སྒྲོ མ། གའུ། རླ ུང་དྲིལ་སོ གས་

ཙ

རྣམ་གྲངས་མི ་འདྲ་བའི ་ཐོན་རྫས་རི གས་བཟོ་སྐྲུན་ཞུ ་མུ ས།

རས་གཞི ་དཔར་སྐྲུན་སྡ ་ེ ཚན།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྡ ེ་ ཚན་འདི ་ བོད ་མི འི ་ གནའ་དེང ་ཟུ ང་འབྲེལ་གྱི ་དཔར་ལས་

ལག་རྩལ་དར་སྤ ལ
ེ ་སླ ད་གསར་འཛུགས་བྱས་ཤིང་། སྡ ་ེ ཚན་

འདི ་ ནས་ནོར ་གླི ང ་སྤྱི ་ གཞུ ང ་དང་འབྲེལ་བའི ་ ལས་ཤོ ག ་དང་།

ཡི ག་སྐ ག
ོ ས།

དེབ ་ཀྱི ་ ཁ་ཤོ ག ་དང་རྒྱབ་ཤ།

འགན་འཛི ན་རྣམ་པའི ་ མཚན་བྱང་།

དགེ ་ རྒན་དང་

མཛད་སྒ ོ་ དང་འདུ ་

འཛོ མས་རི གས་ཀྱི ་དཔུང་རྟགས། དེ་བཞིན་ལས་རྟགས་དང་།
མཚོ ན་དཔར་ཅན་གྱི ་ལོ ་ཐོ། ལོ ་གསར་ཤི ས་ཤོ ག ངོ་སྤྲོ ད་ཤོ ག་

བྱང་། དཔར་རིས་ལྡ ན་པའི ་ཤོ ག་བུའི ་གྱང་འགེ ལ ་ཡི ག་སྣོད།
དེ་བཞི ན་ནོར་གླི ང་བཟོ་སྡ ་ེ ཁག་ནས་བཟོ་འདོན་ཞུ ས་པའི ་གྱོ ན་

ཆས་དཔེ་གསར་རིགས་ཀྱི ་ཐོག་འགོ ད་རྒྱུའི་ལས་རྟགས། སད
ྟོ ་
གོ ས་སྟེང་ཡིག་རིས་ཕབ་འགོ ད་སོ གས་བོད་མིའི་ཁྱད་རྣམ་དང་

དེང ་དུས ་ཀྱི ་ལེ གས་ཆ་ཟུ ང་འབྲེལ་ལྡ ན ་པའི ་ ཡི ད་འགུ ག་ཁྱད་

ཚ

ུ ་ཅན་བཟོ་བསྐྲུན་བྱེད་མུ ས།
ནས

རི ག་གཞུ ང་ཞི བ་འཇུག་སྡ ་ེ ཚན།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༧ ལོ ར། ནོར་གླི ང་བོད་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་གཅེ ས་སྐྱོང་

ཁང་། བོད་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་ཞིབ་འཇུག་སྡ ་ེ ཚན་གསར་འཛུགས་

བྱས། འདི འི་བྱུང་རྐྱེ ན་རོ བ་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་ན། རང་རེ ་ཚང་
མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟ ར། ཕྱི ་ལོ ་དྲུག་ཅུ་རེ ་གྲངས་ལ་རྒྱ་དམར་

གྱི ས ་བོད ་ནང་བཀའ་བསྟན་གསུ ང་རབ་རྣམས་མེ ར་བསྲེ ག ས་

ཆུ་བསྐྱུར་སོ གས་གང་ལྟ ར་ཤུ ལ་མེད་བཟོ་ཐབས་ཀྱི ་སྨྱོ ་སྤྱོ ད་ཀྱི ་

ཟི ང་ཆ་བསླ ངས་ཏེ། བོད་ཀྱི ་སྐ ད་ཡིག་ཚུན་ཆད་ཉམས་དམས་

སུ ་གཏོང ་བའི ་ དྲག་སྦྱོ ར ་མི ་སྤྱོ ད ་ལས་འདས་པའི ་ ལས་འགུ ལ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

སྤ ལ
ེ ། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༦ ལོ ར་མཱའོ་ཤི་ནས་རྒྱ་ནག་དང་། བོད་ཀྱི ་
གནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་དྲག་ཏུ ་སོ ང་སྟེ། མཐོ་རིམ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་ལ་

བོད ་ཡི ག་སླ བ
ོ ་པའི ་ འགོ ་ ཚུ གས་པ་ཙམ་མ་ཟད། དེབ ་རི གས་

ཀྱང་དམར་གཞུ ང་གི ་ལྟ ་ སྤྱོ ད ་དང་མཐུ ན་པ་ཡོ ད་ན་དཔར་

བསྐྲུན་ཆོ ག་པ་དང་། གོ ་སྐ བས་འདི་ཉིད་དམ་འཛིན་བསྐྱངས་
ནས་སྣང་མཐའི ་ ཟློས་གར་ཀུ ན ་གཟི ག ས་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ ཆེ ་
མཆོ ག་གི ས་ཀྱང་དགོ ངས་ཡངས་དཀྱེལ་ཆེ ས་བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་རི ག་

སླ ར ་གསོ འི ་ མཛད་ཐབས་བླ ་ ལྷ ག ་ཏུ ་བཞེ ས ་པའི ་ ཁར།

ཤུ ལ་

ལུ ས་ལར་ཞེ ན ་ཅན་གྱི ་ མཁས་དབང་ཚོ ས་ཀྱང་འཇི ག ས་ཞུ མ ་

མ་མཛད་པར་ཆོ ས་དང་། རིག་པའི་གཞུ ང་ལུགས་དང་འབྲེལ་

བའི ་གླ ེགས་བམ་ལྷ ག་བསྡ ད་དང་། གསར་རྩོམ་དཔར་བསྐྲུན།
གཞོ ན་སྐྱེས་ཚོ ར་བོད་ཀྱི ་རིག་གནས་སླ བ
ོ ་ཁྲིད་སོ གས་གནང་སྟེ།
ཆོ ས་རི ག་གི ་དེབ་རིགས་འདྲ་མིན་ཐོན་ཡོ ད་པ་རེ ད།  

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༠ ཙམ་ནས་བོད་ཀྱི ་སྐ ད་ཡིག་དང་། བརྡ་དག
སྙ ན ་རྩོམ་སོ གས་ཀྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི ་ཕྱུ ག་པའི ་ གཞོ ན ་སྐྱེ ས ་གང་

འཚམ་འབྱུང་བཞི ན་ཡང་། དེ་དག་གི ་ཤེ ས་ཚད་དང་མཐུ ན་
པའི ་ ལས་སྒ ར
ོ ་འཇུ ག་པའི ་ གཞི ་རྩའི ་ འཆར་འགོ ད ་མེ ད་པ་མ་

ཟད།  སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་མེ ད་པའི་འཇིགས་ཞུ མ་གྱི ་མེ ་ལྕ ་ེ
འབར་བའི ་སྟབས་ལས་རང་ཡུལ་ད་ུ རང་དབང་གི་རྩོམ་འབྲི་བྱ་

དབང་མེ ད་པ་སོ ག ས་འཇི ག ས་འཚེ ར་བྱེད་དགོ ས ་པའི ་ གནས་
སྟངས་འོག ་ཞི ་ལྷ ད
ོ ་ཀྱི ་ སྡ ད
ོ ་ཐབས་ག་ལ་ཡོ ད། བྱེས་ཁྲོད ་དུ་

ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ འི ་ཐུ གས་རྗེ ས ་ཆོ ས་རི ག་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཉམས་པ་སླ ར ་གསོ ་ བྱུ ང་ཁར། དེའི ་ སྙ ན ་པ་གཞི ས་ལུ ས་བོད ་

མི འི ་ཁྲོད་དུ་བརྡལ་ཁྱབ་བྱུང་། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཀྱི ་འོག་

རྒྱ་གར་དུ། བོད་ཆོ ལ་གསུམ་སྤྱི ་དང་། བྱེ་བྲག་མདོ་སྨ ད་ཁུལ་

ནས་ན་གཞོ ན ་བོད ་ཀྱི ་རི ག་གནས་ཀྱི ས་ཕྱུ ག་པ་མང་པོ་ ཞི ག་

འབྱོར་ཞི ང་། འོན་ཀྱང་། དེ་དག་ལའང་དེ་འཚམ་གྱི ་བྱེད་སྒ ་ོ
སྤ ལ
ེ ་བའི་མཐུ ན་རྐྱེ ན་རྒྱ་ཆེ ་སྟབས་འགྲིག་མེ ད་སྟབས་རྡ་རམ་ས་

ལ་སོ ག ས་ལ་གྲོང་ཉུ ལ་བྱས་ཏེ་ སྡ ད
ོ ་དགོ ས ་པའང་གང་འཚམ་

བྱུང་ཡོ ད་པ་མཐོ ང་ཆོ ས་དང་། གནས་ཚུ ལ་དེ་དག་གི ས་རྐྱེ ན་
ལྟ ་བུ་བྱས་ནས། གང་ཐུ བ་ཀྱི ས་ཁོ ང་ཚོ འི་ཁྲོད་ལ་ཇི་འཚམ་གྱི ་

ལས་སྒ ར
ོ ་ཞུ ག ས་པའི ་ མདུན ་ལམ་ཞི ག་བསྟན་ཏེ་ བོད ་ཀྱི ་རི ག་

གཞུ ང་ཞི བ་འཇུག་སྡ ་ེ ཚན་ཞིག་འཛུགས་ཐབས་བྱུང་ན། དོན་
འབྲེལ་གྱི ་ཕན་རླ བས་ཡོ ང་རྒྱུར་དམིགས་ནས། སྤྱི ་འཐུ ས་ཟུར་

པ་ཧོ ར ་གཙང་འཇི གས་མེ ད་ལགས་ཞི བ་འཇུ ག་སྡ ེ་ ཚན་གྱི ་
འགན་འཛི ན་དུ་ བསྐ ་ོ བཞག་ཞུ ས ་ནས།

དུས ་རི མ་ནང་རྩོམ་

སྒྲི ག་པ་བཅུ་གཉིས་སྐ ར
ོ ་གྱི ས་ཉམས་ཞི བ་དང་། རྩོམ་འབྲི་བྱེད་
པའི ་ གོ ་ སྐ བ ས་ཐོ བ ་ཡོ ད།

ཁོ ང ་ཚོ ས་ཁུ ར་འགན་དང་ལེ ན་

དགོ ས་པའི ་ནང་། ཚན་ཁག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི ས་བཅིངས་པའི་ཟླ་

རེ འི་ཚགས་པར་ ༼ནོར་ལྡ །ེ ༽ འདི་ནི་བོད་ཕྱི ་ནང་གཉིས་ཀྱི ་

ཉམས་སྣང་གནང་མཁན་ཚོ འི ་བླ ོ་ གྲོས་ཀྱི ་སྒ ོ་ མོ ་འབྱེད་པའི ་
གསེ ར་གྱི ་ལྡ ་ེ མི ག་ལྟ ་བུ་ཆགས་ཡོ ད།

༼ནོར་འོད།༽ ཅེ ས་བརྙ ན་པར་ཚོ ན་ཚོ གས་ཡོ ད་པའི ་ཟླ་གསུམ་

མཚམས་ལ་འདོན་ཐེངས་རེ འི་བརྙ ན་དེབ་དང་། དེའི་ནང་དོན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གཙོ ་གྲས་ནི ། སྒྲུང་རྩོམ་དང་། གནད་ཆེ འི་ལོ ་རྒྱུས། སྙ ན་ངག
དཔྱད་རྩོམ། སྒྱུར་རྩོམ། ཤེ ས་མྱོང་ཆེ ད་ལས་ཅན་གྱི ་མི་སྣར་

བཅར་འདྲི་དང་རྒྱལ་གཅེ ས ་ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན་ཟུ ར་ཚོ འི ་ མྱོ ང ་

ཚོ ར་བྱུང་བ་སོ གས་འཁོ ད་པའི ་རྩོམ་རི ག་ལ་བླ ་ོ ཁ་མཐོ ་དམན་

ཅི ་རི གས་ཀྱི ་འབྲི་ཀླ ག
ོ ་ལ་དོ་སྣང་མཐོར་འདེགས་ཀྱི ་དགོ ས་དོན་
ཅན་གྱི ་དུས་དེབ།

༼ནོར་མཛོ ད་༽ ཅེ ས་ཟླ་དྲུག་མཚམས་འདོན་སྤ ལ
ེ ་བྱེད་པའི ་

དུས་དེབ་དང་། དེའི་ནང་དོན་ཡང་། གནའ་དེང་གི་རྩོམ་ཁྱད་

དང་རྩོམ་རི གས་འདྲ་མི ན་དབར་དཔྱད་གླ ེང ་སྤ ལ
ེ ་བའི ་ དཔྱད་

བརྗོད་དང་། ལོ ་རྒྱུས་དོགས་དཔྱོད། བརྩམས་ཆོ ས་ཞིབ་དཔྱོད།
སྤྱི ་ཚོ གས་དཔྱད་བརྗོད། བརྡ་སྤྲོད་དཔྱད་གླ ང
ེ ་དང་། བགྲོ་གླ ང
ེ ་
གར་སྟེག ས་བཅས་བརྗོ ད ་གཞི ་སྣ་མང་ཐོ ག ་དཔྱད་རྩོམ་འདོན ་
སྤ ལ
ེ ་ཞུ ས ་ཏེ།

གཙོ ་བོ་ ཤེ ས་ཡོ ན་གནས་ཚད་མཐོ ་ གྲས་ཀྱི ས ་

འབྲི་ཀླ ག
ོ ་རྩལ་གཉེར་ཡོ ང་བའི་དེབ་ཕྲེང་དང་། ཕྱི ་ནས་རྩོམ་

ཡི ག་འགོ ད ་སྤ ལ
ེ ་ཞུ ས ་རི གས་ལ་རྩོམ་ཡོ ན་ཡང་འབུ ལ་བཞི ན་

ཡོ ད། གཞན་ཡང་འཛམ་གླི ང་སྤྱི ་ལུགས་སུ་དར་སྤ ལ
ེ ་བྱེད་པའི་
ཤེ ས་བྱ་ཀུ ན་བཏུ ས་ (Encyclopedia) ལྟ ར་བརྗོད་དོན་འདྲ་

མི ན་གྱི ་ཚན་ཁག་གཅེ ས ་བསྡུ ས ་བྱས་པའི ་ ༼གངས་ཅན་ཤེ ས་

རི ག་བང་མཛོ ད༽ཅེ ས ་སྣ་མང་ཤེ ས་བྱའི ་ ངོ ་ སྤྲོ ད ་ཀྱི ་བརྩམས་

ཆོ ས་འབྲི་རྩོམ་བྱེད་བཞི ན་པའི ་ནང་རང་རེ འི ་གནའ་དེ ང ་

མཁས་པའི ་བརྩམས་ཆོ ས་ཁག་གི ་ངོ ་སྤྲོ ད་དང་། ཡུལ་གོ མས་

གཤིས་ལུགས། སྣོད་བཅུད་ཆགས་རིམ། རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གངས་ལྗ ང
ོ ས་སྤྱི ་ བྱེའི ་ ལུ གས་གཉི ས ་བྱུ ང་རབས་སོ ག ས་དང་།

ངོ ་བོ། རྣམ་གྲངས་དང་ཕན་ཁྱད་སོ གས་དོན་གྱི ་ཉི ང་ཁུ་ཕྱུང་
པའི ་ དཔྱད་འཚོ ལ་བསྡུ ་ བསྒྲི གས་ཀྱི ས་དེབ ་ཕྲེང་རྩོམ་སྒྲི ག་ཞུ ་

མུ ས་དང་། དེ་ཡང་ནོར་གླི ང་བོད་ཀྱི ་རིག་གཞུ ང་ཞིབ་འཇུག་ལྟ ་ེ

གནས་ཁང་གི ་ལས་གཞི་གཙོ ་གྲས་ཤིག་ཡིན། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩

ལོ ་མཇུ ག་ནས་ད་བར་རྡོ་རྗེ ་ དབང་ཕྱུ ག་ལགས་ཀྱི ས་འགན་
འཛི ན་ལས་ཁུར་བླ ང་མུ ས་ཀྱི ་བྱེད་སྒ ་ོ ཧུ ར་བསྐྱེད་ཡོ ད་བཞི ན་པ་

དང་། ད་ལྟ འི་སྐ བས་རྩོམ་སྒྲིག་པ་མི་གྲངས་བཅུ་གསུམ་དང་།

ཀླ ོག ་ཀླ ད ་མཁོ ་ སྤྱོ ད ་པ་བཞི ་བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་བཅུ ་ བདུ ན ་
ཛ

ཡོ ད།

མཛད་རྣམ་སྡ ་ེ ཚན།

ནོར་གླི ང་བོད་ཀྱི ་རིག་གཞུ ང་གཅེ ས་སྐྱོང་ཁང་འདི་ཉིད། རིག་

གཞུ ང ་གི ་ལྟ ་ེ གནས་ཤི ག་ཡི ན་སྟབས་སྐུ་ སྒ ར
ེ ་ཡི ག་ཚང་ཁུ ངས་

སྔ ན
ོ ་ཡོ ད་མཛད་རྣམ་རྩོམ་འབྲིའི ་ཞབས་ཞུ ་སྡ ་ེ ཚན་ཡོ ད་པ་ནོར་

གླི ང ་ཁྱབ་ཁུ ངས་སུ ་ཟླ་སྒྲི ལ་དགེ ་ སྐ ོར ་སྤྱི ་རྒྱན་དུ ་ འཇོ ་ ཞི ང་།

མཛད་རྣམ་ཕྱོ ག ས་སྒྲི ག་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ ཐད་ནོར ་གླི ང ་ནས་ཞབས་ཞུ ་

དགོ ས ་སྐ ར
ོ ་བུ ང་བ་གསེ ར ་གཟི ག ས་བསྐྱངས་པར་དགའ་སྤྲོ འི ་

འདབ་མ་ཡངས་པོ ར ་བཞད་དེ ་ ཐུ གས་རྗེ འི ་གཏད་སོ ་ཆེ ད་

བསྐྱངས་གནང་བའི ་ བཀྲིན་སྙི ང ་བཅངས་ཞུ ་རྒྱུ ་ནི ་ ངེ ད ་ཚོ འི ་
འགན་ཁུར་གྱི ་གཙོ ་གནད་ཡིན་པ་སྨྲོས་ཅི་དགོ ས། སྐུ་སྒ ར
ེ ་ཡིག་

ཚང་དུ ་ མཛད་རྣམ་ཞབས་ཞུ ་བའི ་ ཁུ ངས་སུ ་སྣར་སྐྱི ད་ངག་

དབང་དོན་གྲུ བ་ལགས་དང་། རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཐོ ན ་པ་སྐུ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཞབས་པདྨ་རིག་འཛིན། གླ ོག་ཀླ ད་དུ་འཇུག་འགོ ད་བྱེད་པོ་བླ ་ོ
བཟང་བསྟན་འཛི ན། རྒྱུ་ཆ་བསྡུ་རུབ་པ་སྒ ་བྲང་བླ ་ོ བཟང་བསྟན་

འཛི ན་བཅས་ཁོ ་ ཚོ ་བཞི ་ཡོ ད་པ་ནོ ར ་གླི ང ་ལས་བྱེད་ཁུ ངས་
འཇུག་ཞུ ས་པ་ཡི ན། དེ་སྟེང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང་། བཀའ་བླ ན
ོ ་

ཟུར་པ་ཞེ ་བོ་བླ ་ོ བཟང་དར་རྒྱས་མཆོ ག་གསར་བསྣོན་ཞུ ས་ཤི ང་།

ཁོ ང་ནི ་ མཁྱེན་རྩལ་ཡངས་ཤི ང་གཞུ ང་གི ་འགྲོ་སྲོ ལ ་ཡི ག་

རིགས་བརྗོད་འགོ ད་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་སྟབས། ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་

མཛད་ཁུ ར་བཤོ ལ་མཚམས་ནོར ་གླི ང ་དུ ་ རྩོམ་འབྲིའི ་ མཛད་
འགན་བཞེ ས ་རྒྱུ ར་སྔ ོན ་ཚུ ད་ནས་ཞལ་བཞེ ས ་གཏན་འཁེ ལ ་

ཡོ ད་པ་ལྟ ར། སྟབས་འགྲིག་བྱུང་སྟེ་མཛད་རྣམ་སྡ ་ེ ཚན་ཁུངས་

མཛད་ཁུ ར་གནང་རྒྱུ་ཞུ ས་པ་ཡི ན། མཛད་རྣམ་སྡ ་ེ ཚན་ནོར་
གླི ང་ད་ུ ཟླ་སྒྲིལ་ཞུ ་སྐ བས་གཞི ་རྩའི ་ཟི ན་བྲིས་གནང་ཟི ན་པ་རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོ ག་སྐུ་འབུམ་

ནས་ནོར་གླི ང་དུ་ཐོག་མར་གདན་ཞུ ་བསྐྱངས་སྐ བས་བར་དང་།

ཡང་ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༥༩ གྲྭ་སྐ ར
ོ ་མཚན་རྟགས་བསྐྱངས་བཞེ ས ་

གནང་བ་ནས་ ༡༩༦༠ ལོ ར་བྱེས་ཁྲོད་དུ་དམངས་གཙོ འི་ལམ་
སྲོལ་གསར་བཏོད་བསྐྱངས་པའི་བར་བཅས་འདུག

ནོ ར ་གླི ང་མཛད་རྣམ་སྡ ེ ་ ཚན་ནས་ཕྱོ ག ས་སྒྲི ག་ཞུ ་

དགོ ས་པ་ ༡༩༤༠ ནས་ ༡༩༥༨ བར་ལོ ་གྲངས་བཅོ ་བརྒྱད་

ཀྱི ་མཛད་པ་ཕྱོ ག ས་སྒྲི ག་འགོ ་ འཛུ གས་ཞུ ་རྒྱུ ་ཆགས་འདུ ག

དུས ་སྐ བ ས་དེར ་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་སྤྲུ ལ་ཆུ ང ་སྲི ད ་རི ན་པོ་ ཆེ ་སྐུ་
ན་ཕྲ་བའི ་སྐ བས་ཀྱི ་མཛད་པ་ཇི་བསྐྱངས་སྐ ར
ོ ་གྱི ་སྐ བས་འཁེ ལ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཡོ ད་པ་དང་། ཡང་རྒྱ་དམར་ནས་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་

ནས་ལོ ་གྲངས་བཅོ ་བརྒྱད་རི ང་ཇི ་བྱས་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱུས་གལ་ཆེ ་ཁག་

ཡི ན་ཀྱང་། རྒྱུ་ཆ་ལྟ ་དཔྱོད་བྱ་ཡུལ་ཧ་ཅང་དཀོ ན་པས་ཕྱོགས་
སྒྲི ག་ཞུ ་རྒྱུར་དམི གས་བསལ་གྱི ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བྱུང་། འོན་
ཀྱང་ལག་སོ ན་བྱུང་རིགས་ཀྱི ་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་། འབྲེལ་ཡོ ད་

ལ་བཅར་འདྲི། ལྷ ག་པར་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་མཛད་གསེ ང་དང་

སྟབས་བསྟུན་ངོ་བཅར་དང་འབྲེལ་ཐུ གས་དཀྱེ ལ་ཆེ ་བའི་བཀའ་

ལན་སྤྱི ་བོར ་བསྐྱངས་པ་བཅས་ལས་ད་ཆ་མ་ཟི ན ་ལམ་རོ མ་
ཟི ན་ཡོ ད། མཛད་རྣམ་སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་ཞབས་ཞུ འི ་ཁུ ངས་རྗེ ས་སུ་

ཕེབས་པ་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཁྲི ་ཟུ ར་བསོ ད ་ནམས་སྟོབ ས་རྒྱས་མཆོ ག་
དང་། གཞུ ང་ཞབས་འདེམས་ལྷ ན་དང་། འོས་བསྡུ་ལྷ ན་ཁང་

གི་ཚོ གས་ཟུར་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། སྐུ་སྒ ར
ེ ་དྲུང་ཟུར་བླ ་ོ བཟང་སྦྱི ན་

པ༑ དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཟུར་གྲགས་པ་བསྟན་དར་བཅས་རིམ་

པས་ཕྱག་ལས་གནང་མུ ས་ཡི ན། སྣར་སྐྱི ད ་ངག་དོན ་ལགས་

དང་། དྲུང་ཟུར་གྲགས་པ་བསྟན་དར། གླ ག
ོ ་ཀླ ད་འཇུག་པོ་བླ ་ོ

བཟང་བསྟན་འཛི ན་བཅས་དགོ ངས་ཞུ ་ཕུལ་འཕྲོས། དེང་སྐ བས་
ནོར ་གླི ང ་ངེ ས ་སྟོན ་པ་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཁྲི ་ ཟུ ར་སྐ ལ ་བཟང་ཡེ ་ཤེ ས་

ཝ

ཀྱི ས་གཙོ ས་རྩོམ་འབྲིའི་ཞབས་ཞུ ་བ་ངོ་གྲངས་བརྒྱད་ཡོ ད།
ཡི ག་ཚགས་སྡ ་ེ ཚན།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠ ལོ ར་ནོར་གླི ང་བོད་ཀྱི ་རིག་གཞུ ང་གཅེ ས་སྐྱོང་

ཁང་གི ་ཡི ག་ཚགས་ལས་གཞི་མགོ ་འཛུགས་བྱས། བོད་ཀྱི ་ལོ ་

རྒྱུ ས་ནང་སྔ ན
ོ ་ཆད་བྱུ ང་མ་མྱོ ང ་བའི ་ དུས ་འགྱུ ར་ཉམས་ཉེས ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གོ ད་ཆག་ཆེ ན་པོ་བྱུང་བའི་གནས་བབ་ནང་། རང་རེ འི་རྩ་ཆེ འི་

ཡི ག་རི གས་ཁག་མང་རྩ་གཏོར ་ཤུ ལ་མེ ད་བཏང་བའི ་ གཞན་

དབང་བཙན་ཐབས་ཀྱི ་དབང་འོག་ཏུ ་ཚུད་ཅིང་། དེ་ནི་སྔ ་སོ ར་

ཆུ ད་མི ་ཐུ བ་པའི ་ ཐབས་སྐྱོ འི ་ བྱུ ང་རབས་ཤི ག་རང་རེ འི ་ མི ་
རབས་ཀྱི ་ སེ མ ས་ལ་བརྣག་པའི ་ ཕམ་ཉེས ་ཆེ ན་པོ་ ཞི ག་ཡི ན་པ་

རེ ད། འོན་ཀྱང་སྤྱི ་ཡོ ངས་ནས་བོད་ཕྱི ་ནང་གང་སར་ཤུ ལ་ལྷ ག་

ཡི ག་རི གས་སོ གས་བཙལ་འཚོ ལ་གྱི ་བསྡུ་ཚགས་དང་། དེང་
སང་གི ་མཁོ ་སྤྱོད་ཆེ ་བའི་ཡིག་རིགས་སོ གས་ཀྱང་གསོ ག་ཉར་

གཅེ ས་ཚགས་བྱེད་ཐུ བ་ན་མི ་རབས་རྗེས་མ་ཚོ ར་དཔྱད་གཞི འི་

གཟི གས་དཔེ་གལ་ཆེ ་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་སྨྲོས་མི་དགོ ས་པ་ཞིག་
རེ ད །

ལར་ནས་དེང ་སང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ལམ་སྲོ ལ ་ལའང་ཡི ག་

ཚགས་ཀྱི ་ སྡ ་ེ ཚན་འདི ་ གལ་འགངས་ཆེ ན་པོར ་རྩི ས་ནས་མང་

ཚོ གས་ནས་བལྟ ་ཀླ ག
ོ ་དང་། དཔྱད་གཞི ་སོ གས་ཀྱི ་རྒྱུ་ཆར་མཁོ ་

འདོན་བྱེད་པ་ལྟ ར་རང་རེ ས་ཀྱང་དེ་མཚུ ངས་གོ མ་པ་རི མ་སྤ ས
ོ ་

བྱེད་དགོ ས ་པ་ནི ་ ངེ ད ་ཚོ ར་འགན་འཁྲི ་ ཡོ ད་པའི ་ ལས་དོན ་གྱི ་
ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་ཡོ ད། སྡ ་ེ ཚན་འདིའི་ནང་ཆེ ད་ལས་པ་མི་

གྲངས་བཞི ས་འགན་འཁུ ར་བྱེད་པ་དང་། གླ ོག ་ཀླ ད ་ཆེ ་ཆུ ང ་

འདྲ་མི ན། གླ ག
ོ ་བརྙ ན་པར་ཆས་དང་། པར་ཆས་རིགས་འདྲ་

ཞ

མི ན་སོ གས་ཡོ ་བྱད་སྣེ་འདུས་དགོ ས་ངེས་ཁག་ཡོ ད།

ཡི ག་ཚགས་སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་ཁོ ངས་གཏོགས།

༡།

ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་གསུ ང་ཆོ ས་ཀྱི ས་མཚོ ན་པའི ་

གསུ ང་ཆོ ས་ཁག་གི ་བརྙ ན ་འཕྲིན་དང་། སྒྲ་འཇུ ག་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
༢།

༣།
༤།
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འཁོ ར་ཐག་བསྡུ་ཚགས།

བོད་འབྲེལ་བརྙ ན་པར་བསྡུ་ཚགས།

གླ ག
ོ ་བརྙ ན་སྡ ་ེ ཚན།

དྲ་རྒྱ་སྡ ་ེ ཚན་བཅས་ཡོ ད།

ད་སྐ བ ས་ལས་དོན ་བྱས་

ཟི ན ་པར་སྡ ེ་ ཚན་དང་པོར ་གསུ ང་ཆོ ས་བརྙ ན ་འཕྲིན་

འོད་སྡ ར
ེ ་ ༼DVD༽ ༡༤༠ དང་། སྒྲ་འཇུག་འཁོ ར་
ཐག་གྲངས་༣༣༦ ཡོ ད། ༼AudioCD༽ འོད་སྡ ར
ེ ་

༩༡ ཡོ ད། གསུ ང་ཆོ ས་ཁག་ས་བཅད་སོ ་ སོ ་ དང་།

འཕྲོས་དོན ་གསུ ང་བཤད་བཅས་གུ ང་སྒྲི ག་སྟེ་ དཀར་

ཆག་བཀོ ད་དེ། དཔེར་ན། ལམ་རིམ་གསུང་ཆོ ས་ལྟ ་
བུ ར་མཚོ ན་ན་མགོ ་ བཤེ ས་གཉེན ་བསྟེན ་ཚུ ལ་ནས།

མཇུག་མི ་སླ བ
ོ ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་བར་དང་། འཕྲོས་

དོ ན ་གསུ ང་བཤད་བཅས་པ་ས་བཅད་སོ ་སོ འི ་འོ ག ་
སྒྲི ག་བཀོ ད་བྱས་ནས་གཟི གས་བདེ ་ བཟོ ས ་ཡོ ད།

བརྙ ན ་དཔར་བསྡུ་ ཚགས་ནང་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་དང་།

བོད་འབྲེལ་བརྙ ན་དཔར་ཕྱོ གས་བསྡུས་གཅེ ས་ཚགས་

ཀྱི ས་འདྲ་དཔར་སོ ་སོ འི་ལོ ་རྒྱུས་འཚོ ལ་བསྡུ་བྱས་ནས་

འདྲ་དཔར་ནང་གསལ་ཇི་ཡིན་གྱི ་མིང་དང་། འགྲེལ་

བརྗོད་བཅས་གང་རག་བཀོ ད་ཟིན་པ་ངོ་གྲངས་བཞི་ཁྲི་

ུ ་བསྡུ་ཚགས་ཀྱི ་ལས་དོན་རི མ་བསྟུད་
ལྷ ག་དང་། ད་དང
བྱེད་མུ ས་ཡིན།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
ཟ

མཐོ་རི མ་སླ བ
ོ ་གྲྭ 

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་ནོར་གླི ང་བོད་ཀྱི ་རིག་

གཞུ ང་གཅེ ས ་སྐྱོ ང ་ཁང་བོད ་ཀྱི ་ཆེ ས་མཐོ འི ་ རི ག་གནས་སླ བ
ོ ་
གཉེར ་ཁང་གསར་འཛུ གས་བྱས་པ་ཡི ན།

སྐ བ ས་དང་པོའི ་

འཚང་རྒྱུ གས་འབུ ལ་མི ་བདུན ་ཅུ ་ སྐ ར
ོ ་བྱུ ང་། དེ་ དག་ནས་
ལེ གས་གྲས་རྩེ་བཏོག་གིས་སླ བ
ོ ་གཉེར་བ་ཕོ་མོ ་གཉིས་བསྡ མ
ོ ས་

ཉི་ཤུ ་རྩ་བཞི་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཤིང་། དེའི་ཁུངས་ནས་འགའ་
ཤས་བོད་ཕྲུ ག་ཁྱི མ་སྡ ་ེ ནས་ཐོ ན་གྲས་ཡོ ད་ཀྱང་། བྱི ངས་བོད་

ནས་འབྱོར་བ་ཞེ ་ གཅི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

རི ག་གནས་ཀྱི ་ ཆུ ་

ཚད་ལོ ན་པ་མདོ་སྨ ད་པ་མང་བ་བྱུང་། ཐོག་མར་གསར་འཛུཊ་

སྐ བས་གཞི་རིམ་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་དགེ ་རྒན་ཆེ ་བ་རྒས་ཡོ ལ་ད་ུ ཕེབས་པ་

རི ག་གནས་དང་། རྩོམ་རི ག་ལ་ཆེ ད་མཁས་ཨ་ཅརྱ་བླ ་ོ གླི ང ་

དགེ ་བཤེ ས་བླ ་ོ བཟང་རྒྱལ་མཚན་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་དང་སུམ་རྟགས་དགེ ་

རྒན་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས། ཐོས་བསམ་གྱི ས་རྒྱུད་ཕྱུག་པའི་འབྲས་བླ ་ོ

གླི ང་ཉག་རེ ་དགེ ་བཤེ ས་ལྷ ་རམས་པ་ཚེ ་དབང་ནང་ཆོ ས་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་
དགེ ། བོད་ཀྱི ་རི ག་པའི་གཞུ ང་ལུགས་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་བ་

སྤྱི ་ཟུར་ཧོར་གཙང་འཇིགས་མེད་སྙ ན་ངག་དགེ ་རྒན། དབྱི ན་

དགེ ་ ཕྱི ་ རྒྱལ་བ་འཇུ ་ལི ་ལ་ཡ་བཅས་ཡོ ད། ཐོ ག་མའི ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་

བའི ་ སྡ ་ེ ཁག་ནས་ལོ ་གྲངས་དྲུ ག་མུ ་མཐུ ད་སྡ ད
ོ ་མཁན་མ་བྱུ ང་
ཡང་།

ལོ ་གསུ མ་གྱི ་ ཐོ ན ་རྒྱུ གས་ཟི ན ་པའི ་ ཁྲོད ་རྔོ་ ཐོ ག ས་ཀྱི ་

ལས་རིགས་ལ་གཞོ ལ་བ་བྱུང་ཡོ ད། སྡ ་ེ ཁག་གཉིས་པའི་ནང་

སོ ག་རིགས་དང་། ཧི་མ་ལའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི ་མི་རིགས་ཀྱང་ཡོ ད་

ཅི ང་།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྡ ་ེ ཁག་འདི འི ་ ལོ ་རི མ་གསུ མ་པ་ཐོ ན ་གྲས་ནས་སླ བ
ོ ་

གཉེར་བ་ངོ་གྲངས་བརྒྱད་ནོར་གླི ང་ཞི བ་འཇུག་ལྟ ་ེ གནས་དང་།

ལས་རི གས་གཞན་ཐོག་ལས་ཁུར་ལེ ན་བཞིན་པ་དང་། འགའ་
ཤས་ལོ ་རི མ་དྲུག་པ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦ ནང་སྡ ་ེ ཁག་བཞི ་པ་གསར་འཇུག་བྱས།

སྐ བ ས་བཞི ་པའི ་ མཐོ ་ རི མ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་བ་ཉི ་ ཤུ ་ལྷ ག ་ལ་བོད ་ཀྱི ་
ཆོ ས་དང་རིག་གཞུ ང་གི་སྙིང་དོན་ཟུང་འབྲེལ་གྱི ་རིག་གནས་སྣེ་

མང་སྦྱོང་བའི ་གོ ་སྐ བས་སྤྲད་པའི ་ཐོག། གླ ག
ོ ་ཀླ ད་དང་རྒྱའི ་སྐ ད་

ཡི ག དབྱི ན་སྐ ད་སོ གས་དུས་རབས་དང་མཐུ ན་པའི་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་

གང་ཐུ བ་མཁོ ་ སྤྲོ ད་བྱེད་མུ ས། སླ ག
ོ ་གཉེར་པ་རང་ངོ ས་ནས་

རྩོག་སྒྲི ག་བྱེད་པའི་སླ བ
ོ ་གྲྭའི་དུས་དེབ་ ༼ནོར་རྒྱུན་༽ དྲ་ཐོག་

ཏུ ་མངགས་གཏོང་དང་། བོད་རྒྱ་དབྱི ན་གསུམ་སྐ ད་ཡིག་ལས་

རྩོམ་སྒྲི ག་བྱེད་པའི་ ༼འོད་ཐིག་༽ ཚགས་ཤོ ག་དཔར་སྐྲུན་

འ

འགྲེམ་སྤ ལ
ེ ་ཞུ ་བཞིན་ཡོ ད།

བྱི ས་བཅོ ལ་ཁང་དང་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི་སླ བ
ོ ་གྲྭ

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༣ ལོ ར་འཁོ ས་དཔགས་ཞན་པའི་བྱི ས་བཅོ ལ་ཁང་

ཞི ག་ཡོ ད་པར་བྱི ས ་པ་ལྔ ་ ལས་མེ ད། བྱི ས ་པར་ལྟ ་ སྐྱོ ང ་བྱེད་

མཁན་རྨོ་མོ ་འཇམ་དབྱངས་ཟེར་བར་འགན་དཀྲི་བྱས་པ་ཡིན།

རི མ་གྱི ས་ནོར་གླི ང་དུ་ལས་མི་ཇེ ་མང་སོ ང་བསྟུན་བྱི ས་བཅོ ལ་
ཁང་རྒྱ་བསྐྱེ ད ་བྱེད་དགོ ས ་བྱུ ང་།

ད་ཆའི ་ ཆར་སངས་རྒྱས་

ལགས་ཀྱི ས ་གཙོ ་འགན་ལེ ན་བཞི ན་ཐོ ག ་བྱི ས ་བཅོ ལ ་ཁང་དུ།
ལོ ་གཅི ག་མན་མ་འབྱར་བྱི ས་པ་དགུ ་དང་། ལོ ་གྲངས་གཅིག་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ནས་གསུམ་བར་བྱི ས་པ་གྲངས་ཉི་ཤུ ་རྩ་དགུ ། གསུམ་ནས་བཞི ་

བར་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི ་འཛི ན་གྲྭ་དང་པོར་གྲངས་བཅོ ་ལྔ ། བཞི ་ནས་ལྔ ་

བར་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི་འཛི ན་གྲྭ་གཉིས་པར་གྲངས་བཅུ། ལྔ ་ནས་དྲུག་

བར་སྔན
ོ ་འགྲོའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པར་གྲངས་གཉིས་བཅས་ཁྱོན་

བྱི ས་པ་གྲངས་དྲུག་ཅུ་རེ ་ལྔ ་ཡོ ད། ལོ ་གྲངས་དྲུག་ཡན་བྱི ས་པ་
གྲངས་བཅུ ་ དགུ ་དང་།

ཅོ ན ་ཏ་ར་བོད ་ཁྱི མ་གཏན་སླ བ
ོ ་ཏུ ་

བསྐྱོད་མི ་གཅིག་བཅས་ཁྱོན་བྱི ས་པ་གྲངས་ ༢༠ བོད་ཁྱི མ་
ཁོ ངས་སླ བ
ོ ་གྲྭར་གཏོང་མུ ས་ཡིན། དེ་ཁོ ངས་ཕྲུ ་གུ ་གྲངས་བཅུ་

དགུ ་རྡ་ཤོ ད་དུ་ བསྐྱོ ད ་མི ་ཚོ འི ་ དོན ་དུ་ དམི གས་བསལ་སྤྱི ་ སྤྱོ ད ་
སྣུམ་འཁོ ར་ཆེ ད་འཛུགས་ཀྱི ས་ཞོ གས་པ་སླ བ
ོ ་གྲྭར་བསྐྱལ་ནས་

ཕྱི ་དྲོ་ནོར་གླི ང་དུ་ཕྱི ར་ལོ ག་བྱེད་པ་རེ ད། གཞི་རྩའི་བྱི ས་པའི་
གྲངས་འབོར ་ནི ་ ལས་བྱེད་དང་།

ལས་མི འི ་ གྲངས་ཚད་ལ་

བརྟེན་ནས་འཕར་ཆག་འགྲོ་རྒྱུ འང་། རྒྱུ ན་གཏན་ཕྲུ ་གུ འི ་
གྲངས་འཕར་བ་ལས་ཆག་པ་ཡོ ང་རྒྱུ འི ་ དུས ་སྐ བ ས་ཉུ ང་ཤས་

ཡི ན། བྱི ས་བཅོ ལ་ཁང་དུ་ད་སྐ བས་མ་མ་བཅུ་དང་། དགེ ་རྒན་
གསུམ་ཡོ ད། བྱི ས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ལེ གས་ཚུལ་བསླ བ་བྱ་

བླ ང་སྟེ། ཞོ གས་པ་ཆུ་ཚོ ད་བཅུ་གཅིག་པར་མེ ་ཏོག་གི་ཇ་དང་།
རླ ང ས་བཙོ ས་གྲོ་ཟས་དང་ཤི ང་ཏོག ་གི ་ལྡ ་ེ ཁུ །

ཕྱེ ད ་ཡོ ལ་ཆུ ་

ཚོ ད་གསུམ་དང་ཕྱེ ད་ཀར་གོ ང་མཚུ ངས། བར་བར་ལ་ཤི ང་
ཐོ ག་ངང་ལག་སོ གས་ཤིང་འབྲས་འདྲ་མིན་སྤྲོད་ཀྱི ་ཡོ ད། དེ་
དག་གི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་ལ་ད་སྐ བ ས་བྱི ས་པ་གྲངས་བཅུ ་དྲུ ག་ལ་

སྦྱི ན་བདག་ཡོ ད་པས་ཁོ ང་ཚོ འི ་ས་ནས་ཟླ་རེ ར་སྒ ར
ོ ་སུམ་བརྒྱ་
ཡོ ད་མུ ས་ཀྱང་། བྱི ས་པ་གྲངས་ ༤༩ ལ་སྦྱི ན་བདག་མེ ད་པས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཁོ ང་ཚོ འི་ས་ནས་གླ ་ཡོ ན་གང་ཡང་བླ ང་མི་དགོ ས་པ་ནོར་གླི ང་

ནས་ནར་གཏོ ང ་གི ས་ལོ ་འཁོ ར་གཅི ག་ནང་བསྡ ོམ ས་སྒ ོར ་

༦༣༧༠༠༠་༠༠ འགྲོ་མུ ས་ནས་སྦྱི ན་བདག་ཡོ ད་པའི་ཕ་མ་ཚོ འི་

བསྡུ་འབབ་ལོ ་འཁོ ར་གཅི ག་ནང་སྒ ར
ོ ་ ༥༧༦༠༠་༠༠ འཐེ ན་
འཕྲོས་སྒ ར
ོ ་ ༥༧༩༤༠༠་༠༠ ནོར་གླི ང་ནས་གཏོང་མུ ས། རྡ་

ཤོ ད་བོད ་ཁྱི མ་དུ ་ ཉི ན ་སླ ོབ ་ཀྱི ་ངོ ་ བོར ་བསྐྱོ ད ་མི ་ཚོ འི ་ ཆེ ད་སྤྱི ་
སྤྱོ ད་སྣུམ་འཁོ ར་གྱི ་ཁ་ལོ ་པ་སོ གས་ཀྱི ་འགྲོ་སོ ང་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་

ལོ ་འཁོ ར་གཅིག་ནང་སྒ ར
ོ ༡༨༩༤༦༣་༠༠ དེ་ཁོ ངས་ནས་ཕ་

མ་སོ ་སོ འི ་ ས་ནས་འཁོ ར ་གླ འི ་ དོད ་ཟླ་རེ ར་སྒ ོར ་བརྒྱ་དང་ལྔ ་
བཅུ་བསྡུ་མུ ས་ཐོག དཔེ་སྟོན་སླ བ
ོ ་གྲྭར་འདི ་གའི ་སྤྱི ་སྤྱོ ད་རླ ངས་

འཁོ ར ་ཆེ ད་གཏོ ང ་ཞུ ས་པ་ཤེ ས་ལས་ནས་འདི ་ གར་ཟླ་རེ ར་

སྒ ར
ོ ་ ༥༠༠༠་༠༠ གནང་མུ ས་བསྡ མ
ོ ས་སྒ ར
ོ ་ ༡༣༩༠༡༨་༠༠
འཐེ ན ་འཕྲོས།

ད་ལྟ འི ་ སྐ བ ས་འདི ར ་འཕར་སོ ང་ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་

༥༠༤༤༨་༠༠ ནོར་གླི ང་ནས་ནར་གཏོང་ཞུ ་མུ ས་ཡིན། འཛིན་

གྲྭ་དང་པོ་ ནས་གཉི ས ་པ་བར་བྱི ས ་པ་གྲངས་གཉི ས ་ཡོ ད་པར་
བྱི ས ་པ་རེ ར ་བོད ་ཁྱི མ ་དུ་ སླ བ
ོ ་ཡོ ན་ཟླ་རེ ར ་སྒ ར
ོ ་

༥༥༠་༠༠

བསྡ མ
ོ ས་ལོ ་འཁོ ར་གཅི ག་ནང་སྒ ར
ོ ་ ༦༥༥༠་༠༠ དང་། འཛི ན་
གྲྭ་གསུམ་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་བྱི ས་པ་གྲངས་ ༡༣ ལ་བྱི ས་པ་

རེ ར་ཟླ་རེ ར་སྒ ར
ོ ་ ༦༠༠ དེ་ཁོ ངས་ནས་བྱི ས་པ་གྲངས་བཞི་ལ་

རྡ་སྟེང ་བོད ་ཁྱི མ་ནས་སླ བ
ོ ་ཡོ ན་གནང་བ་ཕུ ད ་ཁྱོན་ལོ ་འཁོ ར ་

གཅི ག་ནང་སྒ ར
ོ ་ ༡༡༡༦༠༠་༠༠ ཐམ་པ་བོད་ཁྱི མ་དུ་འབུལ་
མུ ས་དང་། དཔེ་སན
ྟོ ་སླ བ
ོ ་གྲྭར་ནོར་གླི ང་ཁུངས་བྱི ས་པ་གྲངས་

བཅུ ་ འགྲོ་མུ ས་ནས་གཉི ས ་ལ་ཕྲུ ་གུ ་རེར་ཟླ་རེར་སྒ ར
ོ ་

༩༠
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

དང་། ལོ ་འཁོ ར་གཅིག་ལ་སྒ ར
ོ ་ ༢༡༦༠་༠༠ ཤེ ས་རིག་ལས་

ཁུངས་སུ་འབུལ་མུ ས། རྡ་ཤོ ད་ཉིན་སླ བ
ོ ་ཏུ ་འགྲོ་མཁན་བྱི ས་པ་
ཚོ ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ནས་ནོར་གླི ང་དུ་ཕྱི ར་འཁོ ར་མཚམས་ཕྱེ ད་ཡོ ལ་ཆུ ་

ཚོ ད་ལྔ ་ དང་ཕྱེ ད ་ཀ་བར་དམི གས་བསལ་འཛི ན་གྲྭ་ཚུ གས་ཏེ་
སླ བ
ོ ་ཁྲི ད་དང་རང་སྦྱོང་། དེའི་ཁར་དཀྲིས་མོ ག་དང་། ཤིང་

ཐོག་ལྡ ་ེ ཁུ། ཇ་བཅས་བཏང་། དབྱར་དགུ ན་གུ ང་གསེ ང་སྐ བས་
ཉི ན ་ལྟ ར ་འཛི ན་གྲྭ་རྟག་ཚུ གས་ཀྱི ས་ཇ་དང་།

དཀྲིས་མོ ག་

འཆར་ཅན་དང་། ཁོ ང ་ཚོ འི ་ ཆེ ད་དམི གས་བསལ་དགེ ་ རྒན་

གཉི ས་བསྐ ་ོ འཛུགས་ཡོ ད་ཅིང་། འགྲོ་གྲོན་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་སྒ ར
ོ ་
༡༡༥༡༦༩་༠༠

འགྲོ་མུ ས་ནས་ཕ་མ་སོ ་ སོ འི ་ ས་ནས་ཟླ་རེ ར ་

སྒ ར
ོ ་བརྒྱ་རེ ་བསྡུ་འབུལ་བསྡ མ
ོ ས་ ༢༥༧༩༠་༠༠ འཐེན་འཕྲོས་

ལོ ་འཁོ ར་རེ ར་ ༨༩༣༧༩་༠༠ ནོར་གླི ང་ནས་ཁ་གསབ་གཏོང་

ཡ

མུ ས་ཡི ན།

སྨ ན་ཁང་།

འདི་གར་སྤྱི ་ཚོ གས་ཀྱི ་གནས་བབ་མི ་ཆུ ང་བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་

སྟབས། དེ་ ལ་བལྟ ས
ོ ་པའི ་ཆ་རྐྱེ ན ་ཡང་མང་པོ་ཞི ག་འཛོ མས་
དགོ ས ་པ་ནི ་ བྱོལ་གཡོ ལ་བྱ་ཐབས་མེ ད་པའི ་ ངང་ཚུ ལ་ཞི ག་

རེ ད །

འདུ་ སྡ ད
ོ ་བྱ་མི ་ལྟ ས
ོ ་འཁོ ར ་ཧ་ལམ་མི ་གྲངས་ལྔ ་ བརྒྱ་

ཡས་མས་ཡོ ད་སྟབས་ས་ཆུ ་ མ་འཕྲོད་པ་དང་། དེ་ མི ན་རྐྱེ ན ་

གཞན་དག་གི་དབང་གིས་གཟུགས་བབ་བདེ་མིན་གྱི ་ནད་གཞི་
ཆེ ་ཆུ ང་སྣ་ཚོ གས་ཀྱི ས་གཙེ ས་པའང་ཡང་ཡང་ཡོ ང་མུ ས་ལ་

བརྟེན། ནད་གཞི་དྲག་བཅོ ས་བྱ་རྒྱུ་ཚབས་ཆེ ་རི གས་རྡ་ས་སྨ ན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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རྩིས་ཁང་དང་། བདེ་ལེ གས་སྨན་ཁང་ལ་སྨན་པ་བསྟེན་གཏུ གས་

བྱ་རྒྱུ་དང་། དེས་ཀྱང་བཅོ ས་ཐབས་ཀྱི ་ཆ་རྐྱེ ན་ལྡ ང
ེ ་མིན་ཡོ ང་
སྐ བས་ཅན་རྡི་སྒ ར་དང་། ལྡི་ལི་སོ ་སོ ར་སྨ ན་ཁང་གང་འོས་ལ་

ཆེ ད་གཏོང་གི ས་འདི་གའི་སྨ ན་གཡོ ག་མའམ། ཡང་ན་རོ གས་

ཟླ་གཞན་ཆེ ད་གཉེར ་བྱེད་ཀྱི ་ ཡོ ད། འོན ་ཀྱང་རྒྱུ ན་ལྡ ན ་ནད་
རི གས་ཙག་ཙི ག་གམ།

ཡང་ན་སྨ ན ་ཁང་གང་ཞི ག་ལ་ངེ ས ་

བསྐྱོ ད ་མི ་དགོ ས ་པའི ་ རི གས་ནོར ་གླི ང ་རང་དུ་ སྨ ན ་ཁང་ཆུ ང་
ཆུ ང་ཞི ག་འཛུགས་གཉེར་བྱས་ཡོ ད། སྨ ན་ཁང་གི་ཆ་རྐྱེ ན་ལ་

ཁང་པ་མདོ་སྦུ ག་གསུམ་དང་། སྦུ ག་མར་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་
བྱ་ས་དང་། དེའི་མདོ་མར་སྨ ན་སྤྲོད་ཡུལ། དེའི་མདོར་ནད་པ་

ར

སྒུག་སྡ ད
ོ ་བྱ་ས་བཅས་ཡོ ད།
བགྲོ་གླ ེང་ཚོ གས་འདུ།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༦ ལོ འི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༥ ནས་བདུན་ཕྲག་

གཅི ག་རི ང་ནོར ་གླི ང ་དུ ་ གནམ་གཤི ས་འགྱུ ར་ལྡ ོག ་ལ་བརྟེན་
ནས་གོ ་ལར་ཕན་གནོད་ཅི ་འགྱུར་ཞེ ས་པའི ་བརྗོད་གཞི འི ་ཐོ ག་

རྒྱལ་སྤྱི འི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླ ང
ེ ་འཚོ གས། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༧ ལོ འི་
ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ ནས་ཉིན་གཉིས་རིང་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རིག་

པའི ་སྨ ན ་པ་རྣམས་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཐེ ང ས་དང་པོ ་ ནོ ར ་གླི ང ་དུ ་
འཚོ གས། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠ ལོ འི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེ ས་ ༡ ནས་

ཉི ན ་གསུ མ་རི ང་བོད ་ཀྱི ་ཆོ ས་སྲི ད ་ཟུ ང་འབྲེལ་སྐ ར
ོ ་བགྲོ་གླ ེང ་

ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་དང་པོ་འཚོ གས། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢ ལོ འི་ཟླ་
༡༡ ཚེ ས་ ༢༦ ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་གངས་ལྗ ང
ོ ས་རིས་མེ ད་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཆོ ས་ཚོ གས་ཐེ ང ས་བདུན ་པ་ལྷ ན ་འཚོ གས་གནང་།

ཕྱི ་ལོ ་

༢༠༠༦ ལོ འི་ཟླ་ ༧ ནང་གངས་ལྗ ང
ོ ས་ཆོ ས་བརྒྱུད་རིས་མེ ད་
ལ

ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་དགུ ་པ་ལྷ ན་འཚོ གས་གནང་།

ུ ་དབང་ཆེ ན་མོ །
རྒྱ་གར་ལྷ ་ོ ཕྱོཊ་འབྲས་སྤུ ངས་མཆོ ད་རྟེན་གྱི ་དས
ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦ ལོ འི་དུས་དབང་གི་སྦྱི ན་བདག་གཙོ ་བོ་འཇར་

པན་བྷུ ་ཤོ ་ཀའི ་ ཆོ ས་ཚོ གས་ཀྱི ས་ལོ ་མང་རི ང་ནོར ་གླི ང ་ངེ ས ་

སྟོན་པ་མཆོ ག་བརྒྱུད་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ལ་དཔལ་དུས་ཀྱི ་འཁོ ར་

ལོ འི ་དབང་ཆེ ན་སྩལ་གནང་ཡོ ང་བའི་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ས་པ་བཀའ་
བཞེ ས་བཟང་པོ་ཐོ བ་རྗེ ས། ཆོ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་ངོ ས་ནས་གོ ་སྒྲིག་

ནོར་གླི ང་ནས་དགོ ས་པའི་རེ ་སྐུལ་ཞུ ས་འབྲེལ། ལས་གཞི་ཆེ ན་

པོ་ འདི ་ གལ་ཆེ ན་དུ་ བཟུ ང་ནས་འགན་ལེ ན་བཀོ ད ་སྒྲི ག་བྱས།

གོ ་ སྒྲི ག་ཚོ གས་ཆུ ང་ཆེ ད་འཛུ གས་ཀྱི ས་ལས་འཆར་རི མ་པ་
བསྒྲི གས་ཏེ།

དུས ་དབང་གནང་ཡུ ལ་ས་གནས་དཔྱད་ཞི བ་

གཏན་འཁེ ལ་བརྒྱུ ད་རྒྱ་གར་གཞུ ང་ལ་དེ ་ དོ ན ་སྙ ན་སེ ང་

ུ ་དབང་རི ང་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་
དགོ ངས་འཁྲོལ། ལྷ ག་པར་དས
སྐུ་ཕྱྭ ་སྲུང་སྐྱོ བ། ཆོ ས་ཞུ ་བའི་མཐུ ན་རྐྱེ ན་གླ ོག་དང་ཆུ། སྡ ད
ོ ་

གུ ར། བཟའ་བཅའ། སྨ ན་བཅོ ས། གསང་སྤྱོ ད་ཁྲུས་ཁང་།
བཟའ་བཅའ་ཚོ ང་ཁང་གི་གྲངས་ཚད་སོ གས་འཆར་གཞི་ས་ཁྲ་
དང་བཅས་པ་གསལ་པོ་ བཟོས ་ཏེ། དེ་ དོན ་རོ ག ས་རམ་དམ་

དོན་དགོ ས་པ་རྒྱ་གར་གཞུ ང་ལ་སྙ ན་སེ ང་རི མ་ཞུ ས་ལ་བརྟེན།
རྒྱ་གར་མངའ་སྡ ་ེ གཞུ ང་གིས་གཟིགས་པ་ཆེ ན་པོས་དུས་དབང་

གནང་ཆོ ག་པའི་བཀའ་ཁྲོལ་དང་། དུས་དབང་བདེ་འཇགས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།

དང་དཀའ་ཚེ གས་མེ ད་པའི ་ ངང་འདུ་ ཚོ གས་ཐུ བ་ཆེ ད།
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གནས་ཀྱི ་ལམ་ཁ་ཡར་རྒྱས་དང་གཙང་སྦྲ། ཚད་མཐོ འི་སྔ ན
ོ ་

རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་བརྒྱུད་འོག་རི མ་སྡ ་ེ ཁག་ལ་ཕྱོགས་ཡོ ངས་ཀྱི ་
མཐུ ན་རྐྱེ ན ་སྦྱར་ཕྱོ ག ས་བཅས་དམ་དོན ་བཀོ ད ་མངགས་དང་

འབྲེལ། དམི གས་བསལ་གོ ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཚུང་གིས་འགན་ལེ ན་
འོ ག ་ལས་མི ་ཡོ ངས་ནས་འབད་བརྩོན་ཅི ་ཆེ ར་གནང་བར་

བརྟེན་ཐོག་མའི ་འཆར་གཞི་ལྟ ར་ལེ གས་འགྲུ བ་བྱུང་། ཆོ ས་ཞུ ་

པའི ་ འཚོ ་བ་དང་གསུ ང་ཆོ ས་ར་བའི ་ མཐུ ན་རྐྱེ ན ་དང་བཀོ ད ་
སྒྲི ག་གང་ཐད་ནས་ཆོ ས་ཞུ ་པ་ཡོ ངས་ཀྱི ་འདོད ་བླ ོ་ ཡོ ངས་སུ ་

ཚི མས་པས། གོ ་སྒྲི ག་ཞུ ་ཕྱོ གས་ལ་ཆོ ས་ཞུ ་པ་ཕལ་ཆེ་བས་ཡི ་

རངས་བསྔ གས་བརྗོད་དང་། ལྷ ག་དོན་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ནས་

ཚོ གས་དབུས་སུ་དུས་དབང་ཞུ ་སྒ ་ོ ལེ གས་གྲུ བ་བྱུང་བར་དགྱེ ས་
མཉེས ་ཀྱི ས ་བསྔ ག ས་བརྗོ ད ་བཀའ་སླ བ
ོ ་ལན་གསུ མ་དུ་ བསྩལ།

གཞན་དུས ་དབང་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་དབུ ་གུ ར་ནི ་ ནོར ་གླི ང ་
བཟོ་རྩལ་པ་རྣམས་ཀྱི ས་ཟླ་ངོ་མང་པོར་འབད་བསྐྱེ ད་ཞུ ས་པའི ་

གྲུ བ་དོན ་དུ།

དབུ ་གུ ར་དེར ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་གྱི ་གསར་

འགོ ད་པ་དང་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་སོ གས་ཀྱི ས་ཚད་མཐོ འི་

གདེངས་འཇོ ག་བརྒྱུད། རྒྱལ་སྤྱི འི་ཁྱོན་དུ་བོད་མི འི ་བཟོ་རྩལ་

གྱི ་ཁྱད་རྣམ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཐད་གཟེངས་སུ་མངོ ན་པའི་ཟིན་

ཐོ་གསར་བ་ཞི ག་བཀོ ད་ཐུ བ་ཡོ ད། དེ་ལོ འི་དུས་དབང་གཞིས་
ལུ ས་མི ་མང་གི ་ཚབ་མཚོ ན་བོད ་ནས་རང་རི གས་ཆོ ས་ཞུ ་བ་

སྟོང་ཕྲག་བཅོ ་ལྔ ་ལྷ ག་ཕེབས་འཛོ མས་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་ནི་

བོ ད ་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོ ག ་བོ ད ་ནས་ཆོ ས་ཞུ ར་ཕེ བ ས་པའི ་ གྲངས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

འབོར་མང་ཤོ ས་ཆགས་ཡོ ད། ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི་ཟབ་གསལ་

བཀའ་སླ བ
ོ ་དང་། བཀའ་བླ ན
ོ ་ཁྲི ་པ་དབུས་བཀའ་ཟུར་རྣམ་པའི ་

ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད། དུས་དབང་གོ ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་གིས་

གཉེར་བའི ་ ༼རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡ ན་༽ ཉིན་རེ འི་གསར་ཤོ ག་
སོ ག ས་བརྒྱུ ད།

ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་དགོ ང ས་གཞི ་དབུ ་མའི ་

ལམ་གྱི ་སྲི ད ་ཇུ ས་དང་བཙན་བྱོལ་བོད ་གཞུ ང་གི ་ཁ་ཕྱོ ག ས་

དམི གས་སྒ །ོ

ད་ལྟ ་ དང་མ་འོ ང ས་པའི ་ མཛད་བྱུ ས་ཇི ་ཡི ན་

མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང་ཡོ ད་པ་དེ་ནི། བོད་གཞིས་བྱེས་བར་ཡོ ངས་
ཁྱབ་ཀྱི ་མཛའ་འབྲེལ་དང་ཡི ད་ཆེ ས་རྒྱུ ན་གནས་གོ ང ་འཕེལ ་

འགྲོ་བའི ་གོ ་སྐ བས་བཟང་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

དེ ་ སྐ བ ས་ཨ་རི ་དང་རྒྱ་ནག་སྐ མ ་ས་ཆེ ན་མོ ་སོ གས་

ཕྱི འི་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་ཅུ་དོན་གཅིག་དང་། བོད་ཕྱི ་ནང་གཉིས་

ཀྱི ་ གཙོ ས་ཁྱོན་ཆོ ས་ཞུ ་ བ་འབུ མ་གཉི ས ་འདུ་ འཛོ མས་བྱུ ང་བ་

མ་ཟད། ཕྱི འི ་ རྒྱལ་ཁབ་བདུན ་ཅུ ་ ལྷ ག ་ནས་གསར་འགོ ད ་པ་
ཉིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཆེ ད་བཅར་གྱི ས་བོད་ཀྱི ་ད་ལྟ འི་གནས་ཚུལ་

དང་། ལྷ ག་པར་ཆོ ས་དང་རིག་གཞུ ང་ལ་རྒྱུས་ལོ ན་བྱེད་པའི་
གོ ་སྐ བས་ཀྱང་བྱུང་ཡོ ད། དུས་དབང་གི་མཐའ་མའི་ཉིན་དུས་

དབང་གོ ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་ནོར་གླི ང་ངེས་སྟོན་པ་

བཀའ་ཟུར་སྐ ལ་བཟང་ཡེ ་ཤེ ས་མཆོ ག་གི ས་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་

སྤྱན་སྔ ར ་ཆོ ས་ཞུ ་བ་ཉི ས ་འབུ མ་གྱི ་དབུ ས་སུ ་དུ ས ་དབང་གོ ་
སྒྲི ག་གི ་བྱུ ང་རི མ་དང་། བྱེད་སྒ ་ོ སྤ ལ
ེ ་སྟངས་དང་བྱུ ང་སོ ང ་

རྩིས་ཕྲ་སོ གས་ཞི བ་ཕྲའི་སྙ ན་སྒྲོན་ཞུ ས།

ཤ

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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དེབ་སྐྱེ ལ་དང་འགན་འཛིན་ལྷ ན་ཚོ གས།

ནོར་གླི ང་བོད་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་གཅེ ས་སྐྱོ ང་ཁང་འདི ་བཞི ན་ཡི ད་
ཆེ ས་དགེ ་རྩའི ་མཚན་ཐོ ག་ཏུ ་རྒྱ་གར་གཞུ ང་ལ་ཁྲི མས་མཐུ ན་
དེ བ ་སྐྱེ ལ ་བྱས་ཤི ང་།

བོ ད ་མི འི ་ ལེ གས་བྱང་སྒྱུ ་རྩལ་གྱི ་

དམི གས་དོན ་གཙོ ་གཉེར ་བྱེད་པའི ་ ཁྲི མ ས་མཐུ ན་གྱི ་སྡ ེ་ ཚན་
གལ་གནད་ཅན་ཞི ག་ཡི ན། ཚོ གས་སྡ ་ེ འདི འི ་ ཁྲི མ ས་ན ུས ་ཀྱི ་

དབང་ལུ ང་ཁྱབ་སྒྱུ ར་བྱེད་པའི ་ འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་

ཚོ གས་གཙོ ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ ་ མཆོ ག་དང་།
ཚོ གས་མི ར་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཁྲི ་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་

ཆེ ་མཆོ ག རྡ་ས་དཔེ་མཛོ ད་འགན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ ་ཚེ ་རིང་། དེ་

མི ན་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླ ན
ོ ་དང་། དྲུང་ཆེ ། ཤེ ས་རིག་དྲུང་ཆེ །

འཇི ག་རྟེན་མི ་སྡ འ
ེ ི ་འགན་ཁུར་ཚོ གས་པའི་དྲུང་ཆེ ་སྐུ་ཞབས་ར་

ཇི་བ་མེ ་ལོ ་ཏ་ར། བཀའ་ཟུར་སྐ ལ་བཟང་ཡེ ་ཤེ ས། ཀེ མ་ཡེ ་

ཤེ ས་སམ་པདྨ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་བཅས་ལ་གཏན་འཁེ ལ་ཞུ ས།
ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༢ ལོ ར་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་དབུ་བཞུ གས་ཀྱི ས་འགན་

འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཐེ ང ས་དང་པོ་ བསྐྱངས།

སྤྱི ་ ཁྱབ་དབང་

འཛི ན་གྱི ་ཁྲི མས་ན ུ ས ་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་མངའ་བའི ་ྋགོ ང་ས་

མཆོ ག་གི ས་ལྟ ་ེ གནས་འདི འི་འཛི ན་སྐྱོ ང་གི ་གཙོ ས་ལས་དོན་ཆ་

ཚང་སྤྱི ་འདོམས་གཙོ ་གཉེར་བྱེད་པོར་ངེ ས་སན
ྟོ ་པ་བཀའ་བླ ན
ོ ་
ཁྲི་ཟུར་སྐ ལ་བཟང་ཡེ ་ཤེ ས་མཆོ ག་དང་། སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་

ཀེ མ ་ཡེ ་ཤེས་རྣམ་གཉི ས ་ཐད་བསྐ ་ོ བསྐྱངས་ཡོ ད། ྋགོ ང ་ས་

མཆོ ག་གི ་མཛད་གསེ ང ་སྟབས་བསྟུན ་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉི ད ་དབུ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བཞུ ག ས་ཀྱི ་ ཐོ ག ་ནས་འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་བསྐྱངས་མུ ས་
དང་། དེ་བཞིན་ལོ ་འཁོ ར་བསྟར་ཆགས་ཀྱི ་བྱུང་སོ ང་རྩིས་ཁྲ་

ཁག་ལ་རང་གཞུ ང་སྤྱི ་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་བཞི་

ལྷ ག ་རི ང་ལས་བྱེད་གསུ མ་ནས་བཞི ་བར་ཆེ ད་མངགས་འདི ་
གའི ་གཏོང་ཡོ ང་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གནད་རེ ་རེ ་བཞིན་རྩི ས་

ཞི བ་མཐི ལ ་ཕྱི ན་གནང་དང་གནང་མུ ས་མ་ཟད།

རྒྱ་གར་

གཞུ ང་ནས་ཀྱང་ལོ ་ལྟ ར་རྩིས་ཞིབ་གནང་མུ ས་ཡིན་ཞིང་། ལོ ་

རེ འི ་ ལས་སྡ མ
ོ ་དང་རྩི ས་ཞི བ་གནང་བའི ་ སྙ ན ་ཐོ ་ ཡང་སྤྱི ་ ལྷ ན ་
ས

སོ གས་ཁུངས་སོ ་སོ ར་འབུལ་གྱི ་ཡོ ད།
ནོར་གླི ང་གི ་མི ་སྡ །ེ

ནོར་གླི ང་དུ་ཐོག་མར་ལས་འགོ ་འཛུགས་སྐ བས། ལྷ ་བྲིས་དགེ ་
ཆེ ་བསྟན་པ་ཆོ ས་འཕེལ་བོད་དུ་ཡོ ད་སྐ བས་ཀྱི ་གཞོ ན་སྐྱེ ས་དགེ ་
ཕྲུག་འགའ་ཤས་ལས་སྣེར་ཞུ གས་ཡོ ད། ལོ ་འགའ་ཤས་ནས་མི ་

གྲངས་འཕེལ ་ཆ་ཆེ ན་པོ་ བྱུ ང་། དེའི ་ ནང་འགའ་ཤས་བཙན་

བྱོལ་དུ་སྔ ན
ོ ་ནས་འབྱོར་བ་དང་། འགའ་ཤས་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱེ ས་
འཚར་བྱུ ང་བ། ལྷ ག ་པར་བོད ་ནས་འབྱོར་བའི ་ རང་རི གས་
མང་བོ་ཡོ ད། ཁོ ང་ཚོ འི་རྩ་ཁུངས་ནི་དབུས་གཙང་། མདོ་སད
ྟོ ་

སྨ ད་བཅས་བོད་ཆོ ལ་གསུམ་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནས་ཡིན། ནོར་གླི ང་
ནས་རིམ་པས་གྲངས་འབོར་གང་འཚམ་ལ་ལས་ཀ་སྤྲད་དེ་གླ ་

འབབ་དང་། སྡ ད
ོ ་ཁང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ ་སྐྱོང་སོ གས་འཚོ ་བའི་

མདུ ན ་ལམ་དོན ་འཁྱོངས་བྱུ ང་བར་བརྟེན་བཟའ་ཟླ་བུ ་ཕྲུ ག་

སོ ག ས་ཁྱི མ ་གཞི ས་མང་པོ་ ཆགས་ཏེ། སྤྱི ་ ཚོ གས་ཀྱི ་ རྣམ་པ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གོ ང་མཐོར་འཕེལ། ནོར་གླི ང་གི ་ལས་དོན་གཙོ ་བོ་བོད་ཀྱི ་རི ག་
གཞུ ང་གཅེ ས ་སྐྱོ ང ་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་ཀྱང་།

ཚོ གས་སྡ ེའི ་ ཁུ ངས་

གཏོགས་ལས་བྱེད་དང་ལས་མི། དེ་དག་གི་ཁྱི མ་ཚང་བཅས་

ལ་ངལ་འཕྲད་མི ་ཡོ ང་བ་དགའ་སྐྱི ད་ངང་གནས་སྡ ོད ་ཐུ བ་

ཐབས་དང་། དེ་དག་ནས་ཤེ ས་ཡོ ན་ཅན་ཚོ ས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི ་

རི ན་ཐང་མཐོ ང་ནས་ཞབས་འདེགས་འགྲུ བ་ཐུ བ་ཐབས་དང་།

མདོ ར ་ན་འདི ་ ནས་རྐང་འགན་ཁྱེར་རྒྱུ ་གཞན་ཞི ག་ལ་སྤྱི ་
ཚོ གས་ཀྱི ་ ཞབས་འགྱུ ར་རམ།

ཧ

ཕན་བདེ་ བསྒྲུ བ་པར་འགན་

ཁུར་གྱི ས་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་ཡིན།
ནོར་གླི ང་སྤྲོ ་སྐྱི ད།

འདི ་ གའི ་ ལས་བྱེད་དང་།

ལས་མི ་ཚང་མས་གདུང ་སེ མ ས་

མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི ས་རྒྱུན་ད་ུ ལས་རྩོལ་བྱ་རྒྱུར་ཧུ ར་འབུངས་བྱེད་
ཀྱི ་ཡོ ད་པ་དང་། ཡང་ཚང་མ་མཉམ་འདུས་ཀྱི ་ངང་ཕན་ཚུན་

སྤྲོ ་ སེ མ ས་འཁོ ལ ་བའི ་ འདུན ་པ་འཕེལ ་ན།

གཅི ག་མཐུ ན་གྱི ་

སེ མ ས་ཁུ ར་ཉམས་མེ ད་འཕེལ ་བའི ་ ཆ་རྐྱེ ན ་དུ་ འགྲོ་བ་བཅས་

ལས་ལོ ་རེ ་ བསྟར་ཆགས་ཕྱི ་ ཟླ་ལྔ ་ པ་ཡས་མས་ལ་ཉི ན ་གཉི ས ་

རི ང་སྤྲོ ་ སྐྱི ད ་གླི ང ་ག་གཏོང ་གི ་ཡོ ད། རྩ་བའི ་ སྤྲོ ་ སྐྱི ད ་ཀྱི ་ དུས ་
གསེ ང ་ནོར ་གླི ང ་དབུ ་འབྱེད་ཀྱི ་ དུས ་དྲན་སྟབས་བསྟུན ་བྱས་ན་

ུ ་ཚེ ས་ཕྱི ་ཟླ་བཅུ་གཅི ག་
འོས་འཚམ་ཆེ འང་། དབུ་འབྱེད་ཀྱི ་དས

པའི ་ནང་ཡི ན་པས། དེ་ལ་སྟབས་བསྟུན་བྱས་ན་གནམ་གཤིས་

ཅུང་འཚམ་མིན་གྱི ་རྐྱེ ན་གྱི ས་གོ ང་གསལ་དུས་ཚེ ས་ལ་སྟབས་
འགྲིག་བྱས། སྤྱི ར་བཏང་རྡ་ས་ཁུལ་སྤྲོ་སྐྱི ད་གཏོང་སྲོལ་ཕལ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཆེ ར་སྤྱི ་མཚུ ངས་ཞིག་འདུག་ཀྱང་། ནོར་གླི ང་གི་སྤྲོ་སྐྱི ད་ལམ་

ལུགས་ནི ་ སྣང་ཚུ ལ་མི ་མཛེ ས་པའི ་ རྒྱན་རྩེད་ཆེ ་རི གས་རྣམས་
དམ་དྲག་བྱས་ནས། གཙོ ་བོ་གཞས་དང་ཞབས་བྲོ། ཚང་མ་

མཉམ་འདུས་ཀྱི ་ཁ་མཚར་དགོ ད་བྲོའི ་ རྩེད་མོ ་འདྲ་མི ན་དང་།

ལྷ ག ་པར་བོད ་སྐ ད ་གཙང་མ་བཤད་པར་འགྲན་བསྡུ ར ་དང་།
བོད ་ཆས་གྱོ ན ་ལུ གས་འགྲན་བསྡུ ར ་སོ ག ས་བོད ་ཀྱི ་ ཡུ ལ་སྲོ ལ ་
རི ག་གནས་གང་མང་ཞི ག་རྒྱུ ན་འཛི ན་དང་དར་སྤ ེ ལ ་ལ་

དམི གས་ནས་རྩེ་སྲོལ་བཏོད་ཡོ ད། སྡ ་ེ ཚན་ཁག་སོ ་སོ འི་རྩེད་སྣ་

དང་། བྲོ་གཞས། གླ ུ་དབྱངས་སོ གས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་ཅིང་།
ཨང་གྲངས་གསུམ་པ་བར་བྱ་དགའ་ལེ གས་སྐྱེས་ཐོབ་སྤྲོད་བྱེད་
པ་མ་ཟད། ནོར་གླི ང་གི་ལག་རྩེད་དང་། རྐང་རྩེད་སྤ ་ོ ལོ འི་སྡ ་ེ

ཚན་ནང་ཁུ ལ་འགྲན་བསྡུར ་གྱི ་ བྱ་དགའ་ཡང་དེ་ ཉི ན ་སྤྲོ ད ་ཀྱི ་
ཡོ ད། རྩེད་མོ ་བ་རྣམས་ཕྱི ་ཕྱོགས་ཀྱི ་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུ གས་

རྒྱུར་སྤྲོ་སྣང་གིས་དྲངས་པའི་སེ མས་ཁུར་ཆེ ན་པོ་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད།
དེར་ལྟ ར་ལོ ་ལྟ ར་རྡ་ས་སོ གས་སུ་ལག་རྩེད་དང་། རྐང་རྩེད་སྤ ་ོ

ལོ འི ་ འགྲན་བསྡུ ར ་ཁག་གཉི ས ་ཀྱི ་ནང་འཛུ ལ་ཞུ གས་བྱས་པ་
དང་། ཉིན་གཉིས་ཀྱི ་གླི ང་གའི་འགྲོ་གྲོན་ཉིན་དང་པོ་ནོར་གླི ང་
གཞུ ང་དང་། ཉིན་གཉིས་པར་བསྡུ་ཆ་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད་ཀྱང་། ཕྱི ་

ལོ ་ ༢༠༠༦ ནས་ཉིན་གཉིས་ཀར་ནོར་གླི ང་སྤྱི ་གཞུ ང་ནས་ནར་
༦།

གཏོང་བྱེད་མུ ས་ཡིན།

སྙིང་སྟོབས་གླི ང་དབང་སྐྱོ ན་སྦྱོང་བརྡར་ཁྱི མ་ཚང་།

ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གིས་སྙིང་སབ
ྟོ ས་གླི ང་ཞེ ས་པའི་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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མཚན་བྱང་ངོ་མཚར་ཅན་བྱི ན་རླ བས་བཀའ་དྲིན་གསོ ལ་བསྩལ་གནང་
བའི ་བོད་ཕྲུག་དབང་སྐྱོན་ལག་ཤེ ས་སྦྱོང་བརྡར་ཁྱི མ་ཚང་འདི་ཉིད་བོད་

མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ངག་དབང་ལྷ ་ མོ ་ལགས་ནས་འགན་འཁུ ར་འབད་

བརྩོན་ལྷུ ར་ལེ ན་ཐོ ག་གསར་བསྐྲུན་གྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩།༣།༢༧ ཉིན་

རྟེན་འབྱུང་མཛད་སྒ འ
ོ ི ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་བོད་མི་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་
གཙོ ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ནས་དབུ་འབྱེད་བཀའ་

དྲིན་བསྐྱངས་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢།༥།༡༠ ཉིན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་

པའི ་ གཙུ ག་རྒྱན་ྋདཔལ་ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ ་ ཕྲེང་བཅུ ་བདུ ན ་པ་ཨོ ་

རྒྱན་འགྲོ་འདུལ་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོ ག་གིས་འཛུགས་
སྐྲུན་ལས་རིམ་གཉིས་པའི་རྨང་རྡོ་བཙུགས་ཤི ང་རབ་གནས་བྱི ན་རླ བས་
བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས།
ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༤།༥།༡༢ ཉིན་ལས་འཆར་རྒྱས་བསྐྲུན་གཉིས་པ་

ལེ གས་པར་གྲུ བ་པའི་རྟེན་འབྱུང་མཛད་སྒ འ
ོ ི ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་ཕིན་ལེ ན་

Finland གཞུ ང་ཚབ་དྲུང་ཆེ ་ལྕ མ་སྐུ་ཨེ ་ནེ་ Dr. Ahonen མཆོ ག་དང་།

བོད་གཞུ ང་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཁྲི་བ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ ། དེ་

བཞི ན་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུ ང་གནས་མཆོ ག་
བཅས་ཕེབས་ནས་བཀའ་སླ བ
ོ ་གནང་། མཛད་སྒ ར
ོ ་སྐུ་སྒ ར
ེ ་ཡིག་ཚང་གི་

སྐུ་ཚབ་དང་། ཚོ གས་གཙོ ་སྦྲེལ་པོས་གཙོ ས་སྤྱི ་འཐུ ས་རྣམ་པ། བོད་

གཞུ ང་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་མཐོ ་དམན་མང་པོ། རྒྱ་གར་བ་

གནད་ཡོ ད་མང་བོ་ བཅས་མི ་མང་གྲངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཕེབ ས་

གནང་གི ས་ཚང་མས་བཀའ་སླ ོབ ་གཙོ ་པོར ་དབང་བོ་ སྐྱོ ན ་ཅན་ལ་ལྟ ་
སྐྱོང་བྱེད་ཐུ བ་པའི་བཅོ ས་མི ན་གྱི ་བླ ་ོ སྟོབས་ལ་ཡི ་རངས་བསྔ གས་བརྗོད་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གནང་བ་སོ གས་ཡི ད་འགུ ལ་ཐེབས་པའི ་ངང་མཛད་སྒ ་ོ ལེ གས་པར་གྲུབ།

ཀ

ཚོ གས་པ་འདི ་འདྲ་ཞིག་འཛུཊ་དགོ ས་པའི་ཐོག་མའི་འདུན་པ།

ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་གི ་རླ བ ས་ཆེ ་བའི ་ དབུ ་
འཁྲི ད་དང་། གཞུ ང་ས་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེ ན་པོའི་བཀའ་

དྲིན་ལ་བརྟེན་བཙན་བྱོལ་སྤྱི ་ཚོ གས་འདི ་བཙན་བྱོལ་བ་གཞན་

དང་མི ་འདྲ་བའི ་ ཚགས་ཚུ ད་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེ ན་པོ་ བྱུ ང་
ཡོ ད་པ་ནི ་ཚང་མས་ཤེ ས་གསལ་རེ ད། དེ་ལྟ ་བུའི་མཛད་བཟང་

ལ་རྒྱ་མཚོ ་ལ་ཆུ་ཐིགས་ལྟ ་བུ་ཕྱར་གྲུ ་མཉམ་འདེགས་ཤིག་ཐུ བ་

ན་ཅི་མ་རུང་སྙ མ་པ་དང་། ལྷ ག་པར་དུ་དལ་འབྱོར་གྱི ་མི་ལུས་
ཞི ག་ཐོ བ་པ་མ་ཟད། དགེ ་སྡིག་སྤ ང་བླ ངས། གཞན་ཕན་བྱང་

སེ མས་ཀྱི ་བཀའ་སླ ོབ ་ཆུ ་རྒྱུ ན་ལྟ ར ་ཐོ བ ་ཀྱི ་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེ ས་བྱས་ཏེ་ རང་རེའི ་ དམངས་ཁྲོ ད ་རི ག་
འཚོ ་མ་ཟིན་པ་དང་། ཤེ ས་དམན་པ། རྩ་གྲིབ་དང་། གྲིབ་སྐྱོན།
ཞ་བོ། ལོ ང་བ། འོན་པ། ལྐུགས་པ་ལ་སོ གས་དབང་པོ་སྐྱོ ན་

ཅན་རིགས་ལ་དམི གས་བསལ་ལྟ ་སྐྱོང་འགན་ཁུར་བྱ་རྒྱུའི ་ཆེ ད་

སྦྱོ ང ་བརྡར་ཁང་འདི ་ གསར་འཛུ གས་བྱས།

ཐོ ག ་མར་སྦྱོ ང ་

བརྡར་ཁང་འདི ་གསར་འཛུཊ་བྱས་དུས་ཕྲུ་གུ ་གྲངས་ ༧ དང་།

ལས་བྱེད་ ༤ བཅས་དང་། ས་ཆའི ་རྒྱ་ཁྱོན་ཀ་ནལ་ ༢ ཐོག་

འཕྲལ་སེ ལ ་ལྕ ག ས་ཐོ ག ་ཅན་སོ ག ས་ཡོ ད། ད་ཆ་ཕྲུ ་གུ ་ གྲངས་

༥༠ དང་། གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་ ༡༢ འཕྲལ་སེ ལ་ ༢ ས་
ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཀ་ནལ་ ༢༠ ཐོ ག་ཉལ་ཁང་དང་། ཐབ་ཚང་།

གསོ ལ་ཚི གས་ཁང་། འཛི ན་ཁང་། ཡི ག་ཚང་། ཚོ གས་ཁང་།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།

ཁ

སྨ ན་སྤྲོ ད་ཁང་། ལས་ཤག་དང་བཅས་པ་ལེ གས་གྲུ བ་བྱུང་ཡོ ད།

དམི གས་ཡུལ།
༡།

དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྲུ ་གུ ་རྣམས་སྲུང་བྱ་དང་

༢།

ུ ་
དབང་པོ་སྐྱོ ན་ཅན་ཡི ན་པའི ་ཕྲུ ་གུ ་རྣམས་ལ་རང་ནས

༣།

༤།

༥།

༦།
ག
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བདག་སྤྲོ ད་ཀྱི ་ཁོ ར་ཡུག་ནས་འཚར་ལོ ངས་བྱ་རྒྱུ།

སྦྱོ ང་བརྡར་སྤྲད་དེ་སེ མས་ཤུ གས་སྤ ར་ཏེ་རང་ཁ་རང་

གསོ ་བྱེད་ཐུ བ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

དབང་པོ་ སྐྱོ ན ་ཅན་ཡི ན་པའི ་ ཕྲུ ་གུ ་རྣམས་ཀྱི ་སེ མས་

ཁམས་དང་གཟུ གས་བཅོ ས ་ཀྱི ་བག་ཕེ བ ས་བདེ ་ རྩ་
བསྐྲུན་རྒྱུ།

ལས་ཀ་དང་ཡོ ང་ཁུངས་ཀྱི ་གོ ་སྐ བས་བསྐྲུན་རྒྱུ།

ལག་ཤེ ས་བཟོ་ཚོ ང་བྱས་ཏེ་འབྱུང་འགྱུར་ཡོ ང་སྒ ་ོ བསྐྲུན་

པ་དང་། འཚོ ་བའི ་ཕྱོ གས་ལ་སེ མས་ཤུ གས་སྤ ར་རྒྱུ།

སྦྱོ ང་བརྡར་སྤྲད་པའི ་ཕྲུ ་གུ ་རྣམས་ཀྱི ས་ཕ་མའི ་དཔལ་
འབྱོར་དཀའ་ངལ་སེ ལ་ཐབས་སོ གས་ཡིན།

བྱེད་སྒ ་ོ ཁག  
༡།

སྦྱོ ང་བརྡར།

ུ ་པ་དང་འདོད་པ་ལ་
སྦྱོང་བརྡར་གཙོ ་བོ་དབང་པོའི་ནས

བསྟུན་ཏེ་ལུས་སམ། ཤེ ས་པ་ལེ གས་གྲས་རྣམས་ལ་སྤྱི ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཚོ གས་ཀྱི ་ནང་རང་ཁ་རང་གསོ ་ཐུ བ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་

རི་མོ ་འདྲ་མིན་དང་། རང་བཙན་ལག་འདོགས། ལྷ ས་

མ་སླ ་རྒྱུ། འཚེ མ་བཟོ་དང་། ཤིང་བཟོ་ཆུང་རིགས།

སྤ ས
ོ ་བཟོ། ཁོ ར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ཤོ ག་སྙིགས་ནས་

ཤོ ག ་བུ ་བསྐྱར་བཟོ་ བྱས་ཏེ་ ཤི ས་ཤོ ག བཟོ་ རྒྱུ ་དང་།
ན ུས ་པ་ཆུ ང ་བ་རྣམས་ལ་སོ ་ སོ འི ་ ལུ ས་དང་། གོ ས །

སྡ ད
ོ ་ཁང་། ཁོ ར་ཡུག་གཙང་ཉར་བྱེད་རྒྱུ། མེ ་ཏོག་
དང་ཚལ་ཞི ང་འདེབས་ལས་སོ གས་ཀྱི ་གོ མས་གཤི ས་

༢།

འཇགས་ཐབས་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད།

ཆོ ས་ཕྱོ གས་ཀྱི ་ཞལ་འདེབས།

རང་རེ འི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི ་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་

བཟང་སྤྱོ ད ་འཇགས་ཐབས་སུ ་སྔ ་ དགོ ང ་ཞལ་འདོན ་

དང་། བླ ་མ་སོ གས་ཀྱི ་མཇལ་ཁར་འཁྲིད་རྒྱུ། བོད་སྤྱི ་
སྨ ན་བསོ ད་ནམས་དང་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི་སྐུ་ཕྱཱ། དེ་

མི ན་འཛམ་གླི ང ་ས་ཁུ ལ་གཞན་ནང་འབྱུ ང་བའི ་ རྐྱེ ན ་
དང་། ལྷ ག་པར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གིས་གདུག་

རྩུ བ་འོ ག ་གནས་པའི ་བོ ད ་རི གས་སྤུ ན ་ཟླ་རྣམས་ཀྱི ་

ཆེ ད། གོ མ་བགྲོད་དང་རྔམ་སན
ྟོ ་ཁྲོམ་སྐ ར
ོ ་ལ་སོ གས་
ལ་མཉམ་ཞུ གས་མི ་ཐུ བ་པ་ཟུ ར་བལྟ ས ་ལེ བ་མཐོ ང ་

ཡི ན་པས།

ཟས་བཅད་དང་དགེ ་ སྦྱོ ར ་ཞལ་འདོན ་

སོ གས་བོད་གཞུ ང་གི ་བཀའ་རྒྱ་ལྟ ར་ཞབས་འདེགས་ཞུ ་

བཞི ན་ཡོ ད།

༣།

•

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྲི ད་དོན་ནམ་བོད་ཀྱི ་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས།

བོད་གཞུ ང་དང་སྤྱི ་ལྷ ན་གྱི ས་མཛད་རིམ་དང་། ཕྱི ་རྒྱལ་

དང་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པའི ་གཞུ ང་དང་གཞུ ང་འབྲེལ་མ་

ཡི ན་པའི ་ཡུལ་སྐ ར
ོ ་སྤྲོ ་འཆམ་སྡ ་ེ ཚན་དང་། བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ཚོ གས་པ་ཁག་ནས་འཆར་གཞི ་བཟོ ས ་ཏེ །
དཔོན་རི གས་དང་སླ བ
ོ ་ཕྲུག མཁས་དབང་། ཚོ ང་དང་

སྤྱི ་ཚོ གས་སྡ ་ེ ཚན། མང་ཚོ གས་དང་འགྲོ་བ་མི འི ་ཐོ བ་

ཐང་དོན་གཉེར་བ་ལ་སོ གས་ལོ ་ལྟ ར་ཕེབས་ཀྱི ་ཡོ ད་པར་
སྣེ་ལེ ན་དང་།

•

བོད ་རྒྱའི ་ གནས་སྟངས་ཐོ ག ་གསལ་

བཤད་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ ས་དང་ཞུ ་མུ ས་ཡི ན།

སྐ བ ས་དང་དུས ་བསྟུ ན ་གྱི ་རང་གཞུ ང་བཀའ་

བླ ོན ་དང་སྤྱི ་འཐུ ས་སོ གས་གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་གསུ ང་
བཤད་གོ ་སྒྲི ག་ཞུ ས་ནས་ལས་བྱེད་དང་སླབ
ོ ་ཕྲུག་རྣམས་

•

ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་གོ ་རྟོགས་སྤ ལ
ེ ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

རང་རེ འི ་ སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་ལའང་བུ ད་མེ ད་གཞོ ན ་ན ུ་
སོ གས་ཚོ གས་སྒ ར
ེ ་སུ་རུང་ནས་སྤྱི ་དོན་ལ་རེ ་སྐུལ་ནམ་
བྱུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཐུ བ་ཞུ ་བཞིན་ཡོ ད། དཔེར་ན།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨ ལོ ར་་ཚོ གས་པ་ལྔ ས་གོ མ་བགྲོད་ཕེབས་

མི ་གྲངས་བརྒྱ་ལྷ ག་ཙམ་ལ་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨།༤།༤ ནས་

༢༠ བར་ཚོ གས་ཁང་དང་ཡི ག་ཚང་སྟེང་འོག་གཉིས་

ཀ་དང་། གསོ ལ་ཐབ་དང་ཕེབས་འཁོ ར་འཇོ ག་སའི ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཐང་དང་དེ་མིན་གང་དགོ ས་ཀྱི ་མཐུ ན་འགྱུར་ཞུ ས་པ་
མ་ཟད། ཕེབས་ཐོ ན་སྐ བས་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་།

གོ མ ་བགྲོད་པ་དག་གནས་ཡུ ལ་སྲུ ང་བྱ་བས་བཀག་

ཉར་བྱེད་སྐ བས་སྣུམ་འཁོ ར་འཇོ ག་སའི་སྐུ་ངལ་འཕྲད་

༤།

པར་འདི ་གར་བཞག་ཆོ ག་པའི་དཀའ་སེ ལ་ཞུ ས་ཡོ ད།
འཕྲོད་བསྟེན་སྐ ར
ོ །

སླ བ
ོ ་གྲྭ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཕལ་ཆེ ་བས་ལག་ལེ ན་ཐུ བ་
པའི་ཟས་སྣེ་ཡིན་ཡང་། ཤ་སྒ ང
ོ ་ལས། སྔ ་ོ ཚལ་དང་

ཤིང་ཏོག་གལ་ཆེ ར་བརྩིས་པ་དང་། ཞག་ཚི ལ་ཉུ ང་ལ་

གྲོ་ཞིབ་འབྲས་འབྲུ། ཕྱེ་མ་ཀ་ར་སོ གས་མིག་ལ་མཛེས་
པ་ལས་བཅུ ད་ལྡ ན ་གང་ཡི ན་ཉོ་ བ་མ་ཟད།

སྒྲི ག་

འཛུགས་ཕལ་ཆེ ར་མེ ད་པས་ཆུ ་ཚོ ད་ལྔ ་པའི ་རྗེས་འོ་མ་

༥།

དང་ཤི ང་ཏོག་ཉིན་ལྟ ར་རེ ས་མོ ས་ཀྱི ས་ཕུལ་གྱི ་ཡོ ད།
གཞས་དང་ཞབས་བྲོ་ལུས་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར།
གཞས་དང་རྩེད་རི གས་ནི །

རྣ་བས་གོ ་ མི ན་དང་།

རིག་ཤེ ས་བཀྲ་དམན། རྐང་འགྲོ་ཐུ བ་མིན་གང་ལའང་
ཁྱད་པར་མེད་པར་ཚང་མས་དགའ་བོ་བྱེད་ཀྱི ན་ཡོ ད་

ུ ་ཆེ ན་ཁག་ལ་ཁེ ར་རྐྱང་མ་
པར་བརྟེན། དགའ་སྟོན་དས

ཡི ན་པར་རྒྱུན་དུ་རོ ལ་དབྱངས་དང་། འཁྲབ་རྒྱུའི་གོ ་
སྐ བ ས། རྩེད་རི གས་སྣ་ཚོ གས་ཡོ ད་མུ ས་རེ ད ། དེ་

བཞི ན་གཟུ གས་གཞི ར་དཔགས་པའི ་ ལུ ས་རྩལ་དང་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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རྩེད་རིགས་མཐུ ན་རྐྱེ ན་སྦྱར་ཡོ ད། གོ ་སྐ བས་དེ་དག་

གིས་ཕྲུ ་གུ འི་སེ མས་སྐྱི ད་པོ་ཁོ ་ན་མ་ཡིན་པར། ལུས་
༦།

སེ མས་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་ཆེ ་བར་མངོན།
སྨ ན་བཅོ ས།

སྤྱི ར་ཕྲུ ་གུ ་སོ ་སོ འི་ཕ་མས་གང་ཐུ བ་ནད་གཞི ར་བཅོ ས་

ཐབས་བྱས་ཡོ ད་པ་གདོན་མི་ཟ་ཡང་། སོ ་སོ འི་ལས་
དབང་གི ས་ལུ ས་སེ མས་ཀྱི ་གནས་བབས་ཡར་རྒྱས་

འགྲོ་ཐབས་སུ ་སྤྱི ར ་བཏང་བརྟག་དཔྱད་དང་། གྲིབ་

སྐྱོ ན། རྣ་བས་མི་གོ ་བ། སྨྲ་བརྗོད་མི་ཐུ བ་མཁན་སོ ཊ་

ཚན་པ་སོ ་སོ ར་དབྱེ་སྟེ་ ཉེ་ འཁོ ར ་གྱི ་སྨ ན ་ཁང་དང་།

དྲག་སྐྱེ ད་མེ ད་རིགས་ཅན་དྷི ་གྷ ར་སོ གས་སྨ ན་ཁང་ཆེ ་
སར་ཁྲི ད ་དེ་ སྨ ན ་བཅོ ས ་གང་ཐུ བ་ཅི ག་བྱས་དང་བྱ་

མུ ས་ཡི ན། དེ་མིན་གཟུགས་བཅོ ས་དང་། ངག་སྦྱོང་

སོ གས་གང་ཐུ བ་སྤྲོད་ཀྱི ་ཡོ ད། དཔེར་ན་བུ་མོ ་ལོ ་ ༡༨

བར་ཉལ་ཁྲི ་དང་རྩིག་པར་འཐམས་ཏེ་འགྲོ་མཁན་ཞི ག་
སྤྱི ་མཚུ ངས་འགྲོ་བསྐྱོད་ཐུ བ་པ་དང་། རྩ་གྲིབ་ཅན་ཞིག་

ད་ལྟ ་རྡ་ཤོ ད་སླ བ
ོ ་གྲྭར་འགྲོ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། དེ་བཞིན་

བུ་ཞི ག་གི ་དེ་ སྔ ན
ོ ་རྣ་བས་མི ་གོ ་ བ་ད་ལྟ ་ གོ ་ ཐུ བ་པ་ཞི ག་

ཆཊ་ཡོ ད། ད་དུང་རྣ་བས་མི ་གོ ་བ་དང་རྐང་ལག་མི ་

༧།

བདེ་བ་སོ གས་ཁ་ཤས་ཤིག་དྲག་སྐྱེ ད་བྱུང་ཡོ ད།
སྤྱི ་ཚོ གས་ཞབས་ཞུ །
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
•

འདི་གའི་སྨ ན་སྤྲོད་ཁང་ནས་རྒྱུན་དུ་བོད་མི་དང་ཡུལ་

མི ་དབྱེར་མེ ད་སྨ ན་བཅོ ས་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད། ལྷ ག་པར་རྒྱ་

ཆེ ་བའི་ རི ན་མེ ད་སོ འི ་སྨ ན ་བཅོ ས་ཐེ ངས་གཉི ས་དང་།
སྤྱི ་ ཡོ ངས་ནད་གཞི ་སྨ ན ་བཅོ ས ་ཐེ ང ས་གཅི ག

བུ ད་

མེ ད་དང་བྱི ས་པའི ་འཕྲོད་བསྟེན་ཀྱི ་ཞབས་ཞུ ་མི ་དམན་
•

ཙམ་ཞུ ས་ཡོ ད།

འདི ་ གའི ་ སྨ ན ་ཞབས་པ་དང་འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་བྱེད།
སླ བ
ོ ་ཕྲུག་བཞིས་གཟུགས་བཅོ ས་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ནས།

བོ ད ་གཞུ ང་ནང་སྲི ད་ཁྱབ་ཁོ ང ས་བྱམས་པ་གླི ང ་གི ་
རྒན་འཁོ གས་རྣམས་ལ་འཕུར་མཉེད་ཀྱི ་ཞབས་ཞུ ་དང་

•

པོ་དེ་ཞུ ས་ཡོ ད།

གཡས་གཡོ ན་ཁོ ར ་ཡུ ག་སྲུ ང་སྐྱོ བ ་ཆེ ད་གཙང་འཕྲོད་

སྤྱི ་དང་། འདི ་ལོ འི་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་སྐུའི་འཁྲུངས་

སྐ ར ་གཙོ ས་ལོ ་ཤས་གོ ང ་ནས་མེ ་ཏོག ་དང་།

ཤི ང་

འབྲས། རྩི་ཤིང་རིགས་སོ གས་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་

ཀྱི ་ ཡོ ད་པས། གཟི ག ས་སྐ ར
ོ ་བ་ཕལ་མོ ་ཆེ ་བས་ཡི ད་
༨།

སྨ ན
ོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པ་རེ ད།

གཟེངས་རྟགས་དང་ངོས་འཛིན།

ད་བར་ལས་དོན་ཁག་ལ་ཕྱི ་ནང་གི ས་ངོ ས་འཛི ན་ཐོ བ་
པ་དཔེར་ན། རྒྱལ་སྤྱི འི་ World Women་s Guild

ལོ འི་ཟས་བཅུད་བྱ་དགའ་ཐོབ། ༢༠༠༣ ལ་རྒྱལ་སྤྱི འི་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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རོ ་ཊི ་རི ་ཀ་ལབ་ International Rotary Club ནས་
ངོ ས ་འཛི ན་དང་རོ ག ས་སྐྱོ ར ་ཐོ བ །

༢༠༠༣

དང་

༢༠༠༤ སོ ་སོ ར་ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་ Baltimor ནང་ཨ་

རི འི ་རི ག་རྩལ་མཐོང་རྒྱའི་འགྲེམས་སན
ྟོ ་  American

Visionary Art Museum ཞེ ས་པའི་རི་མོ འི་འགྲན་

བསྡུ ར ་དུ ་ ཞུ གས་ནས་ཕྱག་འཁྱེ ར་དང་དངུ ལ་གྱི ་

གསོ ལ་རས་ཐོབ། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༤ ལོ ར་འཇར་མན་
གསར་ཤོ ག་ཅི ག་གི ་ནང་།

འཛམ་གླི ང ་གི ་བླ ་ོ སྟོབ ས་

ལྡ ན་པའི ་བུད་མེ ད་ ༡༠༠ ཞེ ས་ནང་སྙིང་སྟོབས་གླི ང་

གི ་འགན་འཁུར་ཞུ ་ མཁན་སྤྱི ་ འཐུ ས་ངག་དབང་ལྷ ་ མོ ་
ལགས་ཀྱང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོ ད། ༢༠༠༤ ལོ ར་རྡ་

ས་ས་ཁུལ་ Sangklab དང་། ༢༠༠༥ ལོ ར་སད
ྟོ ་པའི་

སྤྱི ་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་ལོ ་ ༤༠ ནང་སྤྱི ་
དོན་བྱས་རྗེ ས་ཅན་གྱི ་གཟེང ས་རྟགས་ཐོ བ ། ༢༠༠༨

ལོ ར་ཉི ་ ཧོ ང ་ཀྲོག་ཁྱོ་ནང་རྒྱལ་སྤྱི ་རི ་མོ འི ་ དུ ས ་ཆེ ན་  
International Art Festival ནང་ ༢༠༠༩ ལོ འི་

ལོ ་ཐོ འི ་ རི ་མོ ་ཁག་འདེམ ས་སྒྲུ ག་བྱས་པའི ་ ནང་འདི ་

༩།

གའི ་རི ་མོ ་ཡང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེ ད།

མ་འོངས་བྱེད་འཆར།

ལས་རི མ་དང་པོ་ གསུ མ་ལེ གས་གྲུ བ་ཟི ན ་པར་བརྟེན་
ད་ཆ་ཕྲུ ་གུ ་སི ལ་པོལ་རྩེད་ཐང་དང་། ཆུ ་རྐྱལ་རྒྱག་ས།

ཕྲུ ་གུ འི་ལུས་རྩལ་ཐང་ ཞི ག་དང་། ཉི་འོད་ཚ་གླ ག
ོ ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མཚམས་ཀྱི ་ ར་བ་འཕྲོས་ལྷ ག ་བསྐ ར
ོ ་རྒྱུ ་དང་། ལག་

༧།

ཤེ ས་རེ ་ཟུང་གསར་སླ བ
ོ ་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།

རྡ་ས་བོད་མི འི ་མཉམ་འབྲེལ་ལག་ཤེ ས་བཟོ་གྲྭ།

༡།

མཉམ་འབྲེལ་བཟོ ་ གྲྭ་འདི ་ བཞི ན་ཐོ ག ་མ་སྤྱི ་ནོ ར ་ྋགོ ང ་ས་

ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི་དགོ ངས་གཞི་ལྟ ར། བཙན་
བྱོལ་བོད་གཞུ ང་གི་ལམ་སན
ྟོ ་རོ གས་སྐྱོར་འོག་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༣
ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་པན་ཇབ་མངའ་སྡ ་ེ ཀང་ར་རྫོང་ཁོ ངས་

རྡ་ས་བུ ད་མེ ད་ལག་ཤེ ས་མཉམ་ལས་ཚོ གས་པ་ཞེ ས ་གསར་

འཛུགས་གནང་འདུག ཚོ གས་པ་འདི་ཆགས་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་ནི་

རྒྱ་མཚོ འི ་ངོ ས་ནས་མཐོ ་ཚད་མི ་ཊར་ ༡༧༥༠ དང་གནམ་
གཤིས་ཚ་གྲང་མཐོ ་ཚད་ ༣༨ དམའ་ཚད་ ༠ བར་ཡིན་

༢།

འདུག

བཟོ ་ ལས་རྣམས་ཁག་གཅི ག་ཀུ ་ལུ ་དང་སི མ་ལ་ལམ་བཟོ འི ་

ཁོ ངས་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁག་གཅི ག་བལ་ཡུལ་བརྒྱུ ད་བོད་

ུ སྐ བས་དེར་ལས་མི ་གྲངས་
ནས་ཐད་ཀར་འབྱོར་བ་ཡི ན་འདག
༣།

༤༥ རེ ད་འདུག

མཉམ་ལས་བཟོ ་ གྲྭ་འདི ་ བཞི ན་ཐོ ག ་མར་སྤྱི ་ནོ ར ་ྋགོ ང ་ས་

ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་གི ་དགོ ང ས་གཞི ་དང་མཐུ ན་

པར་རང་རེ འི ་ ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི ་ ལག་ཤེ ས་རྣམས་རྒྱུ ན་
འཛི ན་དང་ཉམས་པ་སླ ར་གསོ ་། དེ་བཞིན་རང་རིགས་རྣམས་

སྐྱབས་བཅོ ལ ་དུ་ གནས་རྒྱུ ན་རི ང་འཚོ ་གོ ས ་སྐྲུ ན་ཐབས་སླ ད ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གསར་འཛུ གས་གནང་བ་དང་། སྐ བ ས་དེར ་བཟོ་ གྲྭའི ་ མ་རྩ་

ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནས་གསོ ལ་སྩལ་སྒ ར
ོ ་
༥༠༠༠་༠༠ ཐམ་པའི་ཐོ ག་ལས་མི་རྣམས་ནས་བསྡུས་འབབ་

སྒ ར
ོ ་ ༥༢༨༣་༠༠ ཡོ ངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི ས་སྐྱེ ད་མེ ད་སྔ ་

གཡར་སྒ ར
ོ ་ ༡༤༧༥་༠༠ ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྔ ་གཡར་

སྒ ར
ོ ་ ༢༥༠༠་༠༠ བཅས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་མ་རྩ་སྒ ར
ོ ་ ༡༤༢༥༨་

༠༠ རེ ད་འདུག་པ་ལས་རོ གས་ཚོ གས་སོ གས་དམིགས་བསལ་

༤།

བྱུང་མི ་འདུག

བཟོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་སྐ བས་ལས་མི་གྲངས་ ༤༥ ཡོ ད་པ་
རིམ་བཞིན་འཕེལ་ཏེ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༨༥ བར་སྐ བས་

དེའི་ཐོ ་གཞུ ང་ནང་གསལ་མི་གྲངས་ ༢༤༠ ལྷ ག་ཙམ་ཡོ ད་

འདུག ད་ལྟ ་ ༢༠༠༨།༣།༣༡ ཉིན་ལས་མི་ལས་འཕེར་གྲངས་

༧༨ དང་། ལས་མི ་བགྲེས་ཡོ ལ་ཐོ ན ་པ་རྒས་ཕོགས་འབུ ལ་

དགོ ས་གྲངས་ ༡༩ ལས་བྱེད་གྲངས་ ༡༨ བཅས་ཁྱོན་བསྡམ
ོ ས་
༥།

བཟོ་ལས་གྲངས་ ༡༡༥ ཡོ ད་འདུག

ཐོག་མར་བཟོ་གྲྭར་བདག་ཐོབ་ས་ཁང་གང་ཡང་མེ ད་པར་བཟོ་

གྲྭ་ཚུ གས་ཡུལ་ས་གཞུ ང་གི ་ས་སྟོང་སྟེང་འཕྲལ་སེ ལ་ཤི ང་ཁང་

བརྒྱབ་པ་དང། ལས་མི ་རྣམས་ཁག་ཅི ག་ཤི ང་ཁང་ནང་དང་

ཁག་ཅི ག་རས་གུ ར་ནང་བསྡ ད ་ཡོ ད།

སྐ བ ས་དེར ་ལས་མི ་

རྣམས་སྤྱི ་ཐབ་དང་ལས་གླ ་མཐོ ་ཚད་མི་རེ ར་ཉིན་གླ ་སྒ ར
ོ ་མེ ད་

པད་ ༢༥ རེ ་ཐོ ག་སྐ བས་རེ ་གོ ས་ཕོགས་སྐྱོབ་གསོ ་བགོ ་སྤྲོད་
གནང་གི ་ཡོ ད་པ་དང་། བཟའ་བཅའ་སྐྱོབ་གསོ ་འབྱོར་རིགས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ུ དེ་རྗེས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༠
སྤྱི ་ཐབ་ལ་བེད་སྤྱོད་གནང་གི་ཡོ ད་འདག
ཙམ་ནས་གླ ་ ཕོག ས་ཟླ་སྒྲི ལ་བཏང་སྟེ་ ད་སྐ བ ས་ལས་གླ ་ རུ མ ་

གདན་འཐག་གླ ་མི་ཊར་གྲུ ་བཞི་རེ ར་སྒ ར
ོ ་ ༨༩༠་༠༠ རེ ་དང་།

སྤུ ན་དཀྲིས་ཉིན་གླ ་སྒ ར
ོ ་ ༤༧་༠༠ རེ ། ཇེ མ་རྒྱག་ལས་གླ ་མི ་
ཊར་གྲུ ་བཞི ་རེ ར་སྒ ར
ོ ་ ༡༣༩་༠༠ རེ ། འཚེ མ་བུ་བའི་ཉིན་གླ ་

སྒ ར
ོ ་ ༧༦་༠༠ རེ ་ཞུ ་སྤྲོད་བྱ་བཞིན་ཡོ ད། བཟོ་ལས་བུ་ཕྲུ ག་

རྣམས་སྔ ན
ོ ་འགྲོ་བར་སླ བ
ོ ་ཡོ ན་ཆ་ཚང་བཟོ་གཞུ ང་ནས་གནང་
བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། བཟོ་ལས་ཉམ་ཐག་དང་རྒས་གཅོ ང་ཁག་

ཅི ག ཉམ་ཐག་གི ་བུ་ཕྲུ ག་ཁག་ཅིག་བཅས་ལ་རོ གས་རམ་ཐོབ་
བཞི ན་ཡོ ད། དེ་བཞིན་བཟོ་ལས་གསར་ཞུ གས་རྣམས་ལ་སྒ ར
ེ ་

གཞུ ང་ཁག་ནས་ཕྲུ ་གུ ར་སླ བ
ོ ་ཡོ ན་རོ གས་དང་སླ བ
ོ ་འཇུག་ཆེ ད་
༦།

དགོ ས་ངེས་རྒྱབ་གཉེར་ངོས་སྦྱོར་སོ གས་འབུལ་བཞིན་ཡོ ད།

བཟོ་འགོ ་བྱུང་རི མ་དང་། མཚན། ལས་འཁུར་དུས་ཡུན་ལོ ་

ཁམས་ཟླ་ཚེ ས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

༡།  

མཚན་གནས།

         ལས་མཚམས།

ཚེ ་བརྟན་ཕུན་ཚོ གས།     ༡༩༦༣།༤།༡༡ ནས་ ༡༩༦༧།༢།༢༣

༢།  

བླ་ོ བཟང་རབ་རྒྱལ།      ༡༩༦༧།༢།༢༤ ནས་ ༡༩༨༣།༡༠།༦

༤།  

བླ་ོ བཟང་མཁས་གྲུབ།    ༡༩༨༦།༡༢།༡༣ ནས་ ༡༩༩༢།༣།༣༡

༣།  

༥།  

༦།  

༧།  

བླ་ོ གྲོས་རྒྱལ་མཚན།     ༡༩༨༣།༡༠།༧ ནས་ ༡༩༨༦།༡༢།༡༢
བདེ་སྐྱི ད་དོན་ལྡ ན།     ༡༩༩༢།༤།༡ ནས་ ༡༩༩༣།༥།༣༡

བསོ ད་ནམས་དགྲ་འདུལ།  ༡༩༩༣།༦།༡ ནས་ ༡༩༩༥།༨།༩

ངག་དབང་རི ན་ཆེ ན།     ༡༩༩༥།༨།༡༠ ནས་ ༡༩༩༧།༥།༢༡

༨།  

༩།  

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བསོ ད་ནམས་ཚེ ་རི ང་།   ༡༩༩༧།༥།༢༢ ནས་ ༡༩༩༨།༣།༡༠

བསོ ད་ནམས་ཚེ ་རི ང་།   ༡༩༩༨།༣།༡༡ ནས་ ༢༠༠༡།༤།༢༦

༡༠།   བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོ ༺། ༢༠༠༡།༤།༢༧ ནས་ ༢༠༠༣།༥།༣༡

༡༡།   དཔལ་སྒྲོན་མཚམས་གཅོ ད། ༢༠༠༣།༦།༡ ནས་ ༢༠༠༤།༧།༢༥
༡༢།   བླ ་ོ བཟང་ཤེ ས་རབ།     ༢༠༠༤།༧།༢༦ ནས་ ༢༠༠༥།༣།༡༡
༡༣།

༧།

པདྨ་རྡོ་རྗེ་རྡོ་མཚན་པ།    ༢༠༠༥།༣།༡༢ ནས་ལས་ཐོག་པ།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༣།༤།༡༡ ཉིན་མཉམ་ལས་བཟོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་
ཞུ ས་པ་ནས་བཟུང། སྤྱི ་ནོར་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་སྐུའི་གཅེ ན་མོ ་

དམ་པ་ཚེ ་རི ང་སྒྲོ ལ ་མ་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་རང་གཞུ ང་གི ་

མཛན་གཙོ ་རྣམ་པ།

དེ་ བཞི ན་གནས་ཡུ ལ་གཞུ ང ་གི ་དཔོན ་

རི གས་ཁག ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ ་ཁག་གི་གཞུ ང་འབྲེལ་དང་གཞུ ང་
འབྲེལ་མི ན་པའི ་དཔོན་རི གས་ཁག རོ གས་ཚོ གས་ཁག ཕྱི ་

རྒྱལ་བ་བོད་ཀྱི ་ལག་ཤེ ས་ཐོག་དོ་སྣང་དང་བོད་མི ར་ཤ་ཚ་ཡོ ད་

པའི ་ཚོ ང་ཤག་ཁག་བཅས་ཕྱི ་ནང་གནད་ཡོ ད་མི་སྣ་དུ་མ་ཞིག་

༨།

ཕེབས་ཡོ ད་འདུག

ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་གཞི ར་བཟུང་རང་རེ འི་ལག་ཤེ ས་རུམ་

གདན་འཐག་ལས་དང་།

ཆས་གོ ས ་བཟོ་ སྐྲུ ན་ཁག་བོད ་ཀྱི ་

བདེན ་མཐའ་མ་གསལ་བར་རྒྱུ ན་འཁྱོངས་ཐུ བ་ཐབས་ཞུ ་རྒྱུ ་
དང་།

རང་རི གས་རང་མགོ ་ མ་ཐོ ན ་པ་ཉམ་ཐག་ཁག་བཟོ་

གྲྭར་འཇུ ག་བཞེ ས ་ཀྱི ས་འཚོ ་རྟེན་བསྐྲུ ན་རྒྱུ ་བཅས་ཐོ ག ་མའི ་
དམི གས་ཡུལ་ཐད་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་འདུག
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༩༽

ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས།
ཀ

བོད་ཀྱི ་བུད་མེ ད་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

བོད་ཀྱི ་བུད་མེ ད་ལྷ ན་ཚོ གས་ནི་ཐོ ག་མར་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོ འི་ཟླ་ ༣
ཚེ ས་

༡༢

ཉི ན ་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་ས་ལྷ ་ སར་རྒྱ་དམར་གཞུ ང ་གི ས་བོད ་

གཞུ ང་དམངས་དང་བཅས་པར་ཚུ ལ་མི ན་ཁྲི མ ས་འགལ་གྱི ས་དྲག་

གནོན ་མི ་བཟད་པ་བྱེད་སྐ བ ས་ཕོ་ བྲང་པོ་ ཏ་ལའི ་ མདུ ན ་གྱི ་འབྲས་བུ ་
གཡུལ་ཁའི ་ཐང་སྡ ར
ེ ་དུ་བུད་མེ ད་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་འཛོ མས་ཐོ ག་
རྒྱ་དམར་གྱི ་དབང་བསྒྱུ ར་ལ་མཐར་ཕྱི ན་པའི ་ ངོ ་ རྒོལ་བྱས་པ་ནས་

བཟུང་དབུ་བརྙ ེས་པ་ཞི ག་རེ ད། སྐ བས་དེར་དཔའ་མོ ་སང
ྟོ ་གི་ཁྱུ་མཆོ ག་

ཀུ ན་གླི ང་ཀུ ན་བཟང་ལགས་དང་། དགའ་གླི ང་ཤར་ཆོ ས་ལགས་ཀྱི ས་

གཙོ ས་བུ ད་མེ ད་རྣམས་ཀྱི ས ་རང་སྲོག ་བླ ས
ོ ་གཏོང ་དང་མ་བསྐུལ ་དྭ ང ་

བླ ང ་ངང་བུ ད་མེ ད་ཚོ གས་འཛོ མས་ཐོ ག ་རྒྱ་མི འི ་ བཙན་གནོན ་གྱི ་ བྱེད་

སྤྱོ ད་ལ་ངོ་རྒོལ་གྲོས་ཆོ ད་བཞག་སྟེ། ལྷ ་ཞོ ལ་དཔར་ཁང་དུ་བོད་ལྗ ང
ོ ས་

ཚོ གས་འད་ུ ཧྲག་བསྡུས་སར་ངོ་བཅར་ཞུ ས་ནས་བུད་མེ ད་ཚོ ས་གསུངས་
དོན ། བོད ་མི ་རྣམས་རང་དབང་འདོད ་པ་དང་རྒྱ་མི འི ་ དབང་བསྒྱུ ར་

འོག་སྡ ད
ོ ་འདོད་མེ ད། རྒྱ་མི་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ལོ ག་དགོ ས། བོད་ཀྱི ་བདག་པོ་

བོད་མི ་ཡི ན། བོད་འདི ་བོད་མི ས་འཛི ན་སྐྱོང་གཙང་མ་ཞི ག་བྱེད་དབང་

མ་བྱུང་བར་བོད་མི ་དམངས་ཚོ ས་ཕོ་ཟད་མོ ་ལ་ཐུ ག ལག་ཟད་དཔུང་
ལ་ཐུ ག་ཀྱང་ངོ ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་བྱེད་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བཞག་ཟིན་

པས། ད་རེ ས ་ཀྱི ་ དོན་གནད་དེ་ བཞི ན་གནས་སྐ བ ས་ལྷི ང ་འཇགས་ཀྱི ་
དོན་ཕན་མེ ད་པར་སོ ང་། དེ་དོན་ལྷ ན་ཚོ གས་ནས་དགོ ངས་བཞེ ས་ཡོ ད་

པ་ཞུ ་སོ གས་ཀྱི ་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ས་པ་མ་ཟད། རྔམ་སན
ྟོ ་ཁྲོམ་སྐ ར
ོ ་གཞི་རྒྱ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཆེ ་བ་ཞི ག་ལྕ ང ་གསེ བ་ཤར་ནས་འགོ ་ འཛུ གས་ཀྱི ས་བར་སྐ ོར ་བརྒྱུ ད་

གོ ར ་ཁའི་ གཞུ ང་ཚབ་དང་། བདེ་སྐྱི ད ་གླི ང ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ་སྐུ་ཚབ་

བཅས་པར་བསྐྱོ ད་དེ། བདེན་པའི་དཔང་པོ་ཡོ ང་བའི་ཞུ ་སྙ ན་ཕུལ་ཡོ ད་
བ་རེ ད།

དེ་ བཞི ན་རྒྱ་དམར་གྱི ་ལས་ཁུ ངས་ལྟ ེ་ བར་ངོ ་ རྒོལ་བརྡ་ཡི ག་

སྤྲད་པ་སོ གས་ཀྱི ་ཉེར ་ལེ ན་འོ ག ་བུ ད་མེ ད་འགོ ་ བྱེད་ཚང་མ་འཛི ན་

བཟུ ང་བཙོ ན་བཅུ ག ་བྱས་པ་དང་བུ ད་མེ ད་ས ང
ྟོ ་ཕྲག་མང་པོའི ་ གཅེ ས ་

པའི་ལུས་སྲོག་ཤོ ར་བས་མ་ཚད། མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་དམར་གྱི ས་འཛིན་
བཟུང་བཙོ ན་བཅུག་བྱས་ཏེ་མི་ཆོ ས་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོ ད་ཚད་

མེ ད་མྱངས་དགོ ས་བྱུང་ཡོ ད། མཐར་བོད་ས་ཡོ ངས་རྫོགས་དམར་པོའི་

དབང་བསྒྱུར་འོག་ཚུ ད་རྗེས་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི ས་དབུས་བོད་མི ་ཁྲི ་ཚོ ་
བརྒལ་བ་རང་ཡུ ལ་བཞག་ནས་གཞན་ཡུ ལ་དུ་ གྱར་དགོ ས ་བྱུ ང་ཞི ང་།
སྐ བས་དེར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་བུད་མེ ད་རྣམས་ཀྱི ་ནང་ནས་བུད་
མེ ད་མང་དག་ཅི ག་གི ས་དཀའ་ངལ་འཁུར་བཞེ ས་ཐོག་རྒྱལ་གཅེ ས་སྔ ན
ོ ་

གཤེ གས་དཔའ་མོ ་རྣམས་ཀྱི ་ འཐབ་རྩོད་དེ་ མཇུ ག་སྐྱོ ང ་བརྒྱུ ད་འཛི ན་

གནང་རྒྱུའི་ལས་འགན་དང་། བོད་དོན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་དགོ ས་མཁོ ་བཅས་
ལ་དམི གས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་ནང་བུད་མེ ད་ཀྱི ་སྒྲི ག་འཛུགས་དེ་བཞི ན་སླ ར་

གསོ ་གནང་རྒྱུའི ་ཕུགས་བསམ་གྱི ་ལབ་རྩེ་ཐོ ག་མར་བསྟད། འོན་ཀྱང་

དུས་སྐ བས་དེར་བཙན་བྱོལ་གྱི ་གནས་སྟངས་ནི ་གོ མ་རི མ་ཐོ ག་མ་ཡི ན་
སྟབས་བོད་མི ་ཕལ་ཆེ ་བ་ཁ་འཐོར་གྱི ་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་པ་དང་།

དེའི་སབ
ྟོ ས་ཀྱི ས་བུད་མེ ད་གཅི ག་གྱུར་གྱི ་ལྷ ན་ཚོ གས་ཤི ག་འཛུགས་སྐྱོང་
བྱེད་ཐུ བ་མེ ད།

དེར ་བརྟེན་ས་ཁུ ལ་དང་དུས ་བབ་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་

164

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གཞི ར་བཞག་ཐོ ག ་ས་ཁུ ལ་ཁ་ཤས་སུ ་བུ ད་མེ ད་ཀྱི ་ཚོ གས་པ་གསར་
འཛུགས་ཀྱི ་གོ མ་སྟབས་དང་པོ་སྤ ་ོ འགོ ་ཚུགས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༨༤ བར་རྒྱ་གར་ས་ཁུལ་རྡོར་
གླི ང་དང་། དྷ ་རམ་ས་ལ། ཀ་ལོ ན་སྦུ ག རཱཇ་པུར་བཅས་སུ་བུད་མེ ད་
ཚོ གས་པ་གསར་འཛུ གས་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་།

དབུ ས་ཡི ག་ཚང་ཞེ ས ་

དམིགས་བསལ་མེ ད། དེ་ནས་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་

མཆོ ག་གི ས་བྱེས་འབྱོར་བུ ད་མེ ད་རྣམས་ལ་ཆོ ལ་གསུ མ་སྤྱི ་འཐུ ས་
འདེམ ས་ཕྱོ ག ས་བཀའ་སླ བ
ོ ་བསྩལ་ཞོ ར ་དུ་ བུ ད་མེ ད་ཚོ གས་པ་སྲ་ཐག་

ཐག་ཅི ག་བྱུང་ན་དགེ ་མཚན་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་ལུགས་བཀའ་སླ བ
ོ ་བཀའ་དྲིན་

བསྩལ་ཕེབས་ལྟ ར་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ྋརྒྱལ་བའི་
བཞུ གས་སྒ ར ་དྷ ་ རམ་ས་ལར་དངོ ས ་སུ ་དབུ ས་བུ ད་མེ ད་ལྷ ན ་ཚོ གས་

བསྐྱར་གསོ ་བྱས་པ་དང་སྦྲགས། ཐོག་མའི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་བུད་མེ ད་

ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཡན་ལག་ཁག་བཅུ་གཉིས་བཙུགས་པ་རེ ད། དེ་ལྟ ར་བོད་
ཀྱི ་བུད་མེ ད་ལྷ ན་ཚོ གས་ནི་བོད་ཀྱི ་གཞུ ང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོ གས་པ་

ཁག་གི ་ནང་ནས་ཆེ ས་རྙི ང་ཤོ ས་ཤིག་དང་ཆེ ་ཤོ ས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ད་

ཆ་བུད་མེ ད་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཡན་ལག་རྒྱལ་སྤྱི འི་ནང་རྒྱ་གར་དང་། བལ་
ཡུལ། ཨ་རི ། ཁེ ་ན་ཌ། སུད་སི། ཉི་ཧོང་། ཨི་ཌ་ལི། དབྱི ན་ལན།

ཨོ ་ས་ཊེ ་ལི ་ཡ་བཅས་ས་གནས་ཁག་བཞི ་བཅུ ་ཞེ ་བདུ ན ་ཙམ་ལ་

བཙུགས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་ལ། ཚོ གས་མི་གཅིག་ཁྲི་བཞི་སང
ྟོ ་ལྷ ག་ཡོ ད།
བོད ་ཀྱི ་བུ ད་མེ ད་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ས་རྒྱལ་གཅེ ས ་སྔ ན
ོ ་གཤེ གས་

དཔའ་མོ ་རྣམས་ཀྱི ས་རང་གི ས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ད་དུ་རང་སྲོག་དོར་བ་དང་
དཀའ་སྡུ ག ་གྲངས་མེ ད་མྱངས་པར་བཀའ་དྲིན་རྗེ ས ་དྲན་ཞུ ་ བཞི ན་པ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།

165

དང་། ཇི ་སྲི ད་བོད་ཀྱི ་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དེ་སྲི ད་དུ་ང་ཚོ འི ་

འཐབ་རྩོད་དེ་ མུ ་མཐུ ད་མཇུ ག་སྐྱོ ང ་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན། ལྷ ན ་ཚོ གས་དེ་ དག་

སླ ར་གསོ ་ཞུ ས་ཏེ་ལོ ་ངོ་ ༢༤ ཧྲིལ་པོའི་ནང་སྤྱི ་ཚོ གས་ཞབས་ཞུ ་ཙམ་

མ་ཡི ན་པར་རྒྱལ་སྤྱི འི ་སྡི ང ས་ཆའི ་སྟེང ་བོ ད ་པའི ་གནད་དོ ན ་དྲིལ་
བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ ་བྱེད་ཐུ བ་ཡོ ད། དཔེར་ན། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥ ལོ ར་པེ་

ཅི ང་ནང་རྒྱལ་སྤྱི འི་བུད་མེ ད་ཀྱི ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེ ངས་བཞི ་པ་དེ་འཚོ གས་

སྐ བ ས་ཕྱི ་རྒྱལ་གྱི ་ཕྱག་འཁྱེར་ཡོ ད་མཁན་བོད ་པའི ་ བུ ད་མེ ད་འགའ་

ཤས་ངོ་བཅར་ཐུ བ་ཏེ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་། ཡང་སྒ ས
ོ ་བོད་ནང་

གི ་བུ ད་མེ ད་ཚོ འི ་ གནས་སྟངས་ཐད་འགྲེལ་བརྗོ ད ་དང་འབྲེལ་བརྙ ན ་

འཕྲིན་འཁོ ར་ཐག་ཀྱང་བསྟན་ཐུ བ་པ་མ་ཟད། བོད་དོན་ཡིག་ཆ་ཡང་

གང་མང་འགྲེམས་སྤ ལ
ེ ་བྱེད་ཐུ བ་ཡོ ད། དེའི་སྐ བས་ཚོ གས་བཅར་བའི་

ཁུངས་སུ་རྒྱལ་སྤྱི འི་ཡུལ་གྲུ ་ཁག་གི་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་པའི་
གནད་དོན ་དེ་ ཁུ ངས་སྐྱེ ལ ་ར་སྤྲོ ད ་བྱེད་ཐུ བ་པ་དང་། དེར ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་

ཡང་གང་ལེ གས་ཐོ བ་པས་མ་ཚད་བོད་པའི ་བུད་མེད་ཚོ ར་ཚད་མཐོ འི་
གདེངས་འཇོ ག་ཐོབ་ཡོ ད། དེ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་སྤྱི འི་ནང་བུད་མེ ད་དང་

འབྲེལ་བའི ་ཚོ གས་ཆེ ན་མང་པོ ར ་བོ ད ་ཀྱི ་བུ ད་མེ ད་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་

འཐུ ས་མི་ངོ ་བཅར་བྱེད་རྒྱུའི་གོ ་སྐ བས་བྱུང་བ་དང་། བུད་མེ ད་ལ་ཕོ་
མཆོ ག་མོ ་དམན་གྱི ་དབྱེ་འབྱེད་མེ ད་པར་བཟོ་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུ ན་ CE-

DAW

ཚོ གས་འདུར ་བཅར་ནས་བོད ་ནང་གི ་བུ ད་མེ ད་ཚོ ར་གཏན་

འབེབས་བྱས་པའི ་སྲི ད་བྱུས་དེ་དག་འགལ་བ་འགྲོ་ལུགས་སྐ ར
ོ ་ཐད་ཀར་
རྒྱ་གཞུ ང་ལ་བཅར་འདྲི་བྱེད་རྒྱུའི་རྩ་ཆེ འི་གོ ་སྐ བས་བྱུང་ཡོ ད།

དེ་མཚུ ངས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་འགྲོ་བ་མི འི ་ཐོབ་ཐང་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གི་ཚོ གས་དུས་ཐེངས་ ༦༡ 61st. Session UNCHR སྟེང་བཅར་རྒྱུའི་

གོ ་སྐ བས་བྱུང་བ་དང་། སྐ བས་དེར་བོད་ནང་བུད་མེ ད་ཀྱི ་གནས་སྟངས་
དང་ཡང་སྒ ས
ོ ་འཕྲོད་བསྟེན་སྐ ར
ོ ་གླ ེང་སླ ང
ོ ་བྱེད་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ད་དུང་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩ ནས་ ༢༠ ཉིན་ཇི་

ནི ་ལྦ ར་འཚོ གས་པའི ་རྒྱལ་སྤྱི འི་བྱི ས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྡ ་ེ ཚན་ (UNCRC)

གྱི ་ཚོ གས་འདུའི་སྐ བས་ྋཔཎ་ཆེ ན་ཆུ ང་སྲི ད་རི ན་པོ་ཆེ འི་སྐ ར
ོ ་གླ ང
ེ ་སླ ང
ོ ་

ཤུ གས་ཆེ ་བྱེད་ཐུ བ་པར་བརྟེན་ཚོ གས་འདུའི་ཐོག་རང་དབང་ཅན་གྱི ་སྡ ་ེ

ཚན་ནས་པཎ་ཆེ ན་ཆུ ང་སྲི ད ་རི ན་པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་ལ་དངོ ས ་སུ ་མཇལ་

འཕྲད་ཞུ ་རྒྱུའི ་གྲོས་ཆོ ད་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུ བ་ཡོ ད། བོད་ཀྱི ་བུད་

མེ ད་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ བསྒྲུ བ་བྱ་དང་དམི གས་ཡུ ལ་གཙོ ་བོ་ ནི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་

ནང་བོད་པའི ་གནད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་གང་མང་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྒ ས
ོ ་སུ་

རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འོག་ཏུ ་མྱོང་བཞིན་པའི་གཞིས་ལུས་བུད་མེ ད་རྣམས་

ཀྱི ་ གནས་སྟངས་སྐ ར
ོ ་གླ ེང ་སླ ང
ོ ་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན། ལྷ ག ་པར་དུ་ བོད ་ཀྱི ་ བུ ད་

མེ ད་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ས་བོ ད ་པའི ་སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་རང་རེ འི ་བུ ད་མེ ད་

རྣམས་ལ་ཆབ་སྲི ད་ཀྱི ་འཐབ་རྩོད་དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོ ང་བར་སྡིངས་ཆ་
ཞིག་བསྐྲུན་གྱི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། སྤྱི ་ཚོ གས་ཞབས་ཞུ ་དང་། འཕྲོད་

ུ ་སབ
བསྟེན། འགན་འཁུར་སྣེ་འཁྲིད། བུད་མེ ད་ཀྱི ་ནས
ྟོ ས་འཕེལ་རྒྱས་
ུ ་ཤུ གས་
སོ གས་ཀྱི ་བྱ་གཞག་མང་དག་ཅིག་གི་ནང་ལས་འགུ ལ་དང་ནས

ཁ

གཙོ ་བོ་སྤ ལ
ེ ་མཁན་གྱི ་ཚོ གས་པ་གལ་ཆེ ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི ་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི ་དགུ ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུ ལ་ཚོ གས་པ།

བོད་ཀྱི ་དགུ ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུ ལ་ཚོ གས་པ་ནི་སྤྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༡ ལོ འི་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཟླ་ ༩ པའི ་ ཚེ ས་ ༢༧ ཉི ན ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོ གས་རྡ་རམ་ས་ལར་

བཙུགས་པ་དང་། དེར་ངོ ་བོའི་ཐོ ག་ནས་དམི གས་ཡུལ་གཉིས་ཡོ ད་པ་

སྟེ༑

གཅི ག་ནི ་ བོད ་མི འི ་ རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ་ཁག་

བརྟན་ལྷིང་སྲ་བརྟན་དང་རྒྱུན་མཐུ ད་གོ ང་འཕེལ་ཡོ ང་ཆེ ད་བཙན་བྱོལ་

སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི ་ལས་འགུ ལ་སྤ ལ
ེ ་རྒྱུ་དང་། གཉིས་ནི་

ཚོ གས་པ་འདི འི་ནང་དུ་བཞུ གས་པའི ་མི ་རྣམས་ལ་འཚོ ་བ་དང་། སྨ ན་
བཅོ ས། ཤེ ས་ཡོ ན་སོ གས་ཀྱི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་དང་ཆ་རྐྱེ ན་གསར་སྐྲུན་བྱས་

ཏེ་ རང་འཚོ ་རང་གནས་ཐུ བ་པའི ་ གནས་བབ་གསར་པ་ཞི ག་ཏུ ་སླ བ
ེ ས་
ཆེ ད་ཐུ ན་མོ ང་ཐོག་འབད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།

སྤྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༠ ལོ ར་བོད་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་སླ བ
ེ ས་པའི་བཙན་

རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོ བ ་ཀྱི ་སྲི ད ་དོན ་བཙོ ན་པ་ཟུ ར་པ་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་འབྲེལ་

ཆགས་སོ ག ས་བོད ་རང་བཙན་ཆེ ད་དུ་ རླ བ ས་ཆེ ན་གྱི ་ འཐབ་རྩོད་ནང་

འཛུལ་ཞུ གས་བྱེད་མྱོང་བའི ་མི ་སྣ་རྒན་གྲས་ཁག་གཅི ག་གི ས་བལ་ཡུལ་
སྣེ་ལེ ན་ཁང་དུ་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀྱི ་ཚོ གས་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་

བྱ་རྒྱུའི ་ཐོག་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས། ཡིན་ནའང་། རྩ་བ་མེ ད་པའི་བཙན་
བྱོལ་ཁོ ར་ཡུག་གི ་ནང་སྒྲི ག་འཛུགས་དེ་འདྲ་ཞི ག་འཛུགས་རྒྱུར་དཔལ་
འབྱོར་གྱི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་དང་རྨང་གཞི ་ནི ་ གལ་གནད་ཆེ ན་པོ་ ཡི ན་པར་

བརྟེན།

མདུན ་དུ་ འཕྲད་པའི ་ གནད་དོན ་དང་པོ་ ནི ་ ཚོ གས་པའི ་ རྒྱུ ན་

གཏན་གྱི ་ འགྲོ་གྲོན་ཚུ ད་པའི ་ དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ གནད་དོན ་ཐག་གཅོ ད ་

བྱེད་དགོ ས་ཀྱི ་ཡོ ད། སྐ བས་དེར་བཙན་བྱོལ་ནང་སླ བ
ེ ས་པའི་སྲིད་དོན་
བཙོ ན་པ་དང་། དེ་མིན་གྱི ་འབྲེལ་ཡོ ད་མི་སྣ་ཚུད་པའི་ཁྱོན་མི་གྲངས་

སུམ་ཅུ་ལྷ ག་ཙམ་ཡོ ད་པའི ་ནང་ནས་མང་ཆེ ་བར་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་རྨང་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གཞི ་མེ ད་ལ། ཐ་ན། རང་ཉིད་ལ་གཏན་སྡ ད
ོ ་བྱ་སའི་ཁང་པ་ངོ་དྲག་པ་
གཅི ག་ཀྱང་མེ ད།

སྐ བས་དེར་བོད་ཀྱི ་ལོ ་གསར་འཆར་ལ་ཉེ་བར་སླ བ
ེ ས་ཡོ ད་པའི་

གོ ་སྐ བས་དང་བསྟུན་ནས་ཚོ གས་མི་ཚོ ས་སྟེས་དབང་གི་ཐོ ག་མར་གོ མ་
སྟབས་ཆུ ང་ངུ་ཞི ག་སྤ ་ོ ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་རེ ད། དུས་དེར་བོད་ནས་གནས་
མཇལ་གཉེན་འཕྲད་ད་ུ སླ བ
ེ ས་པའི་པཱ་ལགས་གཅིག་དང་། ཨ་མ་ལགས་

གཅི ག་ནས་སྦྱི ན ་བདག་བྱས་ནས་གྲོ་ཞི བ་རྩྭ ་རས་གཅི ག་དང་། སྣུམ་

ལྕ གས་ཀྲིང་གང་མཁོ ་སྤྲོ ད་གནང་བ་རེ ད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོ གས་མི ་

ཚོ ས་འཆར་གཞི་གཞན་ཞི ག་བསྒྲི གས་ཡོ ད་པ་སྟེ། གོ ང་གི ་གྲོ་ཞི བ་རྩྭ ་

རས་དེ་དང་སྣུམ་ལྕ གས་ཀྲིང་གང་པོ་དེ་དག་བེད་སྤྱད་དེ། ལོ ་གསར་གྱི ་
ུ ་ཚི གས་དང་སྟབས་བསྟུན་གྱི ་ཁ་ཟས་ཚོ ང་གཉེར་བྱེད་པའི ་ལས་གཞི ་
དས

འགོ ་བརྩམས་ཤི ང་། དེ་དང་ཆབས་ཅི ག་ཏུ ་མི ་སྣ་འགའ་ཤས་ཀྱི ས་ལྡི ་
ལི ར་བསྐྱོ ད ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི ་ གྱོ ན ་གོ ས ་རྙི ང ་པ་འཚོ ང་སའི ་ ཁྲོམ ་གཞུ ང ་

ནས་གྱོན་གོ ས་རྙི ང་པ་ཉོས་པ་དང་། དེ་དག་རྡ་རམ་ས་ལར་འཁྱེར་ཡོ ང་
ནས་གཙང་བཀྲུ ས་བྱས་རྗེས་བཙོ ངས་པ་རེ ད། ད་དུང་ཚོ གས་མི ་རེ འི་

ས་ནས་ཟླ་རེ ར ་ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་དངུ ལ ་གྱི ་ ཚུ ལ་དུ་ ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་གཅི ག་

ནས་ལྔ འི་བར་བསྡུ་རྒྱུའི ་ཐག་གཅོ ད་ཀྱང་བྱས། ཐབས་ཤེ ས་དེ་དག་ལ་

བརྟེན་ནས་དངུལ་ཕྲན་བུ་གསོ ག་འཇོ ག་ཐུ བ་པ་བྱུང་། དེ་འདྲའི་བརྒྱུད་

རི མ་གྱི ་ནང་ཕལ་ཆེ ་བར་གཏན་འཇགས་རང་བཞི ན་གྱི ་ལས་གནས་
གང་ཡང་མེ ད་པར་བརྟེན།

ཚང་མས་ཕྱོ ག ས་གཅི ག་ནས་ཚོ གས་པ་

གསར་འཛུ གས་ཀྱི ་ དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ རྨང་གཞི ་བསྐྲུ ན་དགོ ས ་ལ།

དེ་

ལས་གལ་འགངས་ཆེ ་བའི ་གནད་དོན་གཞན་ཞི ག་ནི ་སྐ བས་བབ་ཀྱི ་མི ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྣ་དེ་ དག་གི ་ཉི ན ་རེ འི ་ ལྟ ོ་ གོ ས ་ཀྱི ་གནད་དོན ་ཡང་ཐག་གཅོ ད ་དགོ ས ་
པས། དེ་འདྲའི ་གནད་དོན་ཐག་གཅོ ད་བྱེད་དགོ ས་ན་སྐ བས་དེའི་ཚོ གས་

མི འི ་ཡོ ང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་གཉིས་བསྡུར་བ་བཏང་ཚེ ། དེ་ནི་རྦད་དེ་

ཁེ ་ གྱོང་བསྡུར ་ཐབས་མེ ད་པ་ཞི ག་རེ ད། གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི ་འོག་

ཚོ གས་མི འི ་ ཁྲོ ད ་ཀྱི ་མི ་སྣ་མང་ཆེ ་བ་ཕྱོ ག ས་མཐའི ་ གྲྭ་ས་དངསླ ོབ ་གྲྭ་

ཁག་ལ་བསྐྱོ ད། དེ་མི ན་སེ ་རའི་སྐུ་ཞབས་སྨ ར་ཁམས་པ་འོད་ཟེར་སྤྲུལ་

སྐུ་ཡིས་གཙོ ་བོ་གནང་བའི་མི ་སྣ་ལྔ ་དྲུག་ཅི ག་རྡ་རམ་ས་ལའི ་མཚན་ཉིད་

གྲྭ་ཚང་དུ་སླ བ
ོ ་གཉེར་བྱས་ནས་བསྡ ད། དུས་སྐ བས་དེའི་རི ང་ཚོ གས་པ་

གསར་འཛུ གས་བྱེད་སྟངས་དང་། ཚོ གས་པའི ་སྒྲི ག་གཞི ་བཟོ་སྟངས་

སོ གས་གནད་དོན་མང་པོའི་ཐོ ག་ལ་བསམ་ཚུ ལ་བརྗེ་རེ ས་བྱས་མཐར་

སྒྲི ག་འཛུགས་ཀྱི ་མི ང་དང་ལས་ཁུངས་མཐོ ་ཤོ ས། ཚོ གས་པའི ་ངོ ་བོ།
ཚོ གས་པའི ་དམི གས་ཡུལ། ཚོ གས་མི འི ་འོས་ཆོ ས་བཅས་གཏན་ལ་ཕབ།

༡།

སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་མི ང་ལ་བོད་ཀྱི ་དགུ ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུ ལ་
ཚོ གས་པ་ཞེ ས་འདོགས་དགོ ས་དོན་ནི། ༡༩༨༧ ལོ འི་ཟླ་ ༩

ཚེ ས་ ༢༧ དང་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡ ཡང་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

༢།

༣།
༤།
•

༥ བཅས་ཀྱི ་ཞི ་རྒོལ་ལས་འགུ ལ་ལ་ཟེར།

ལས་ཁུངས་མཐོ་ཤོ ས། དབུས་སྤྱི ་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་།

ཚོ གས་པའི་ངོ་བོ་ནི ་བོད་བསྟན་སྲི ད་སླ ར་གསོ འི་ཞབས་འདེགས་
ཞུ ་བའི ་བོད་མི འི ་ཡོ ངས་ཁྱབ་ཚོ གས་པ་ཞིག་ཡིན།
ཚོ གས་པའི ་དམི གས་ཡུལ་ནི།

ང་ཚོ འི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་བཞིན་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

པོའི ་ ཐུ གས་དགོ ང ས་ལྟ ར ་དང་བོད ་མི ་དམངས་ཀྱི ་ འདོད ་དོན ་
བོད ་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཕྱོ ག ས་ལ་ཡར་རྒྱས་ཚགས་

•
•

•

•

༥།

ུ ་པ་འདོན་རྒྱུ།
ཚུ ད་ཡོ ང་བའི ་ནས

གཞི ས་བྱེས་བོད ་མི ་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་དམ་ཚི ག་རྡོག་རྩ་གཅི ག་ཏུ ་

བསྒྲི ལ་ཐད་ཤུ གས་སྣོན།

བོད ་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་གནང་མཁན་གྱི ་ རྒྱལ་

སྤྱི འི་ཚོ གས་སྡ ་ེ དང་མི་སྣ་ཁག་དང་འབྲེལ་མཐུ ད་ཞུ ་རྒྱུ་དང་གཞན་
དག་ལའང་རྒྱབ་གཉེར་ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐུལ་རྒྱ་གང་ཆེ ་ཞུ ་རྒྱུ།

སྤྱི ་ ནོར ་ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ནས་སྤྱི ་ བྱེའི ་

ཟབ་གསལ་བཀའ་སླ བ
ོ ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པའི ་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང་དང་།
སྲུང་བརྩི་དྲིལ་བསྒྲགས་མཐར་ཕྱི ན་ཞུ ་རྒྱུ།

ལོ ་ལྟ ར་འཆར་ཅན་ཕྱི ་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་

ལྷ ་སར་གཞི་རྒྱ་ཆེ ་བའི་བོད་མིས་བཙན་རྒོལ་རྔམ་སན
ྟོ ་ཁྲོམ་སྐ ར
ོ ་

དངོས་གཞི་འགོ ་འཛུགས་བྱས་པའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་བྱ་རྒྱུ།

ཚོ གས་མི འི ་འོས་ཆོ ས་ནི །

> བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོའི་ཆབ་འབངས་སུ་གཏོགས་པ།

> བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི་དམངས་ལ་ལ་རྒྱ་དང་བརྩེ་ཞེ ན་ཡོ ད་པ།

> དགྲ་བོ་ རྒྱ་དམར་ནག་གཉི ས ་ལ་བླ ་ོ གཏད་དང་རྗེ ས ་འབྲངས་བྱེད་
མཁན་མི ན་པ།

> རི ག་འཚོ ་མ་ཟི ན་པ་མིན་པ་བཅས་ཡིན།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྐ བ ས་དེ ་ དུ ས ་སླ ོབ ་སྟོན ་ཞུ ་ས་ནི ་ བྲག་གཡབ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་

འཛི ན་དང་། སྨ ར ་ཁམས་ཉི ་ མ་དཔོན ། རྟ་དཔོན ་ཚང་ཨ་མ་ཨ་ཏི །

སྤ མ
ོ ་མདའ་ཚང་ཨ་ཎི ་དཔལ་ཆེ ན་ལྟ ་ བུ འི ་ ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན་ཟུ ར་མི ་སྣ་
རྒན་གྲས་མང་པོ་ ཞི ག་གི ་ས་ནས་ཁོ ང ་རྣམས་ཀྱི ་ ཉམས་མྱོ ང ་སླ བ
ོ ་སྟོན ་

དུའང་བཟུང་བ་རེ ད། བསམ་གྲོས་དེ་ལྟ ར་བྱས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ལོ ་
ན་ཕྲ་བའི་མི་སྣ་འགའ་ཞིག་གིས་འབད་ཐབས་འོག སྐ བས་དེའི་མཚན་

ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི ་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ཉལ་ཁང་ཞི ག་གཡར་པོ་བྱས་པའི ་རྨང་གཞི འི ་
འོག་གནས་སྐ བས་ཀྱི ་ཚོ གས་པའི་ཡིག་ཚང་གི་ཚབ་བྱས། དུས་ཚོ ད་དེ་

འདྲ་ཞི ག་གི ་སྐ བ ས་སུ ་སུ ད་སི ར་ཡོ ད་པའི ་ མི ་ཞི ག་གི ས་འཚེ མ་འཁོ ར ་
གཉི ས ་སྦྱི ན ་བདག་བྱས་པར་བརྟེན།

དེ་ ལ་བརྟེན་ནས་སྟབས་བདེའི ་

འཚེ མ་ཁང་ཞི ག་ཀྱང་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དང་། དེའི་ནང་ཉི་མ་ཨ་
སང་དང་། ཀ་ཀ་པ་སངས་གཉིས་ཀྱི ས་འགན་འཁུར་གྱི ་ཐོག་དེ་མིན་གྱི ་

མི ་སྣ་གཞན་དག་འགའ་ཞི ག་ལས་གྲུ བ་པ་ཡིན་ཞིང་། དེས་འཚེ མ་ཁང་
དང་ཡི ག་ཚང་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། འཚེ མ་བུ་རྒྱག་

མཁན་རང་ཉིད་ཡང་དེ་གར་གཏན་སྡ ད
ོ ་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད། འཚེ མ་ཁང་དེ་

ཚོ གས་པའི ་གནས་སྐ བས་ཀྱི ་ཡི ག་ཚང་ལྟ ་བུ་ཡི ན་པས། རེ ་གཟའ་སྤ ན
ེ ་

པ་དང་ཉི་མ་ནམ་ཡི ན་གྱི ་སྐ བས། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་དུ་སླ བ
ོ ་གཉེར་བྱ་
བཞི ན་ཡོ ད་པའི ་ ཚོ གས་མི ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ཚོ ས་འགའ་རེ ས་འཚེ མ་བུ ་རྒྱག་

རོ གས་བྱེད་པ་དང་། འགའ་རེ ས་དུས་སྐ བས་དེའི་རིང་བོད་དུ་བྱུང་བའི་
གནས་ཚུ ལ་རྣམས་ཕྱོ ག་བསྒྲིགས་ཀྱི ས་ཡིག་ཆ་བཟོ་གི་ཡོ ད། བོད་ཡིག་
གི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཆ་བཟོ་རྒྱུར་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་མེ ད་ཀྱང་། དེ་ལས་

གལ་གནད་ཆེ ་བའི ་ གནད་དོན ་གཞན་ཞི ག་ནི ་ བོད ་ནང་གནས་སྟངས་

རྒྱལ་སྤྱི འི་སྟེང་དུ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོ ས་སྟབས། ཚང་མར་དཀའ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ངལ་ཆེ ་ཤོ ས་ནི ་ དབྱི ན་ཇི འི ་ ཐོ ག ་ནས་ཡི ག་ཆ་བཟོ ་ རྒྱུ ར་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་ཀྱི ་ཡོ ད། དེར་བརྟེན། བོད་གཞུ ང་ཕྱི ་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལམ་

སྟོན ་དང་རོ ག ས་རམ་གྱི ་ འོག ་ནས་བོད ་ཡི ག་གི ་ཡི ག་ཆ་རྣམས་དབྱི ན ་

ཇི འི་ཐོ ག་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ། དུས་སྐ བས་དེར་གང་ཤེ ས་རྟོགས་བྱུང་

བའི ་ གནས་ཚུ ལ་རྣམས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ས་མཚོ ན་པའི ་

རྒྱལ་སྤྱི འི་རྩ་འཛུགས་ཁག་དང་། དེ་མི ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་སྲི ད་གཞུ ང་དང་།

གྲོས་ཚོ གས་། མི ་སྒ ར
ེ ་པ། ཡང་སྒ ས
ོ ་བོད ་དོན ་ཐོ ག་བདེན ་པའི ་ རྒྱབ་

ལངས་བྱེད་མཁན་གྱི ་ གཞུ ང ་འབྲེེལ ་མ་ཡི ན་པའི ་ ཚོ གས་པ་ཁག་ལ་ངོ ་

སྤྲོ ད ་བྱེད་ཀྱི ་ ཡོ ད། དེ་ ལྟ ར ་ལོ ་ངོ ་ གཅི ག་ཙམ་གྱི ་ རི ང་ཚོ གས་མི ་ཚོ ས་
བོད་ཀྱི ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི ་བྱ་བཞག་མངོ ན་འགྱུར་གྱི ་དོན་དུ་གྲུ བ་འབྲས་

ཆེ ན་པོ་ ཞི ག་མ་བྱུ ང་མོ ད། ཡི ན་ནའང་ཚང་མའི ་ ལས་ཀའི ་ དམི གས་

ཡུ ལ་དང་ཁ་ཕྱོ ག ས་རྩ་བའི ་ ཆ་ནས་གཏན་འཁེ ལ ་ཟི ན ་སྟབས། སྤྱི ་ ལོ ་

༡༩༩༡ ལོ འི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་བཞུ གས་སྒ ར་ལྷ ་རྒྱལ་རིར་

བོ ད ་ཀྱི ་དགུ ་བཅུ ་གསུ མ་ལས་འགུ ལ་ཚོ གས་པ་དངོ ས ་སུ ་གསར་

འཛུགས་བྱས་པའི ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས། དེ་ཡང་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེ ས་ ༢༧

ཉི ན ་ནི ་ བོད ་ཀྱི ་ དེང ་རབས་ཀྱི ་ ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོ ག ་དོན ་སྙི ང ་ཤི ན་ཏུ ་ཆེ ་བའི ་ ལོ ་

ཞི ག་སྟེ། སྤྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༧ ལོ འི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་
ུ ་པས་སྣེ་ཁྲི ད་ཀྱི ས་རྒྱ་ནག་
ས་ལྷ ་སར་འབྲས་སྤུ ངས་དགོ ན་པའི ་དགེ ་འདན

གི ས་བོད་ད་ུ བཙན་འཛུལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པར་ངོ་རྒོལ་གྱི ་རླ བས་ཆེ འི་
འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་པར་བརྟེན། དུས་ཚོ ད་དེ་ཚང་མས་གལ་གནད་ཆེ ན་

པོ་ ཡི ན་པར་ངོ ས ་འཛི ན་གྱི ས ་བདམས་ཁ་བྱས་པ་ཡི ན།

སྐ བ ས་དེའི ་

མཛད་སྒ འ
ོ ི ་ཐོག་བོད་གཞུ ང་གི ་བཀའ་བླ ན
ོ ་དང་། སྤྱི ་འཐུ ས། དེ་མི ན་གྱི ་

ཚོ གས་པ་དང་སྐྱི ད་སྡུ ག ་ཁག་གི ་འཐུ ས་མི ་མང་པོ ་ ཚོ གས་བཞུ གས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལོ ་རྒྱུས་ཀྱི ་དོན་སྙིང་ལྡ ན་པའི་དེ་ཉིན་གྱི ་མཛད་
ུ ་བབས་དང་
སྒ འ
ོ ི ་ཐོག་ཁོ ང་རྣམས་ཀྱི ས་སྐ བས་དེའི་བོད་ཀྱི ་ཛ་དྲག་གི ་དས

འབྲེལ་བའི ་གལ་ཆེ འི་གནད་དོན་རབ་དང་རིམ་པའི་ཐོག་གསུང་བཤད་

གནང་བ་རེ ད། དེ་ལྟ ར་ཚོ གས་པའི་ལས་ཀའི་དམིགས་ཡུལ་དང་། ཁ་

ཕྱོ གས། དངོས་གཞི འི ་ལས་དོན་སོ གས་འགོ ་འཛུགས་ཟིན་ཀྱང་། ཁྱོན་
ཡོ ངས་ཀྱི ་འཕེལ་རིམ་གྱི ་ཐོ ག་ནས་བཤད་ན་ཚོ གས་པའི་གནས་བབས་

ུ ་སྐབས་སུ་གནས་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱོགས་
ནི་སྔར་བཞིན་དམའ་རིམ་གྱི ་དས

གཅི ག་ནས་སྐ བ ས་དེར ་མི ་སྣའི ་ གྲུ བ་ཆ་དང་ཚོ གས་མི འི ་ དཔུ ང་ཁག་

ཡག་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་ཆགས་མེ ད་པའི་ཐོག་ཐ་ན། ཡིག་ཚང་གི་ནང་

དུ་རྒྱུན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི ་གནས་སྟངས་ཀྱང་ཡག་

པོ་ཞི ག་ཚུ གས་ཐུ བ་ཀྱི ་མེ ད། དེའི་དབང་གིས་གལ་ཆེ འི་གནད་དོན་མང་
པོ་ཞིག་སྐ བས་དེར་རྡ་རམ་ས་ལའི ་ཉེ་འཁོ ར་ད་ུ ཡོ ད་པའི ་ཚོ གས་མི ་སུམ་
ཅུ ་ ལྷ ག ་ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་ དག་མཉམ་འཛོ མས་ཀྱི ་ཐོ ག ་ནས་ཐག་གཅོ ད ་
བྱེད་པ་དང་། དེ་མི ན་གྱི ་གནད་དོན་སྤྱི ར་བཏང་བ་མང་ཆེ ་བ་མཚན་

ཉི ད ་གྲྭ་ཚང་ནང་སླ ོབ ་གཉེར ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པའི ་ མི ་སྣ་དེ་ དག་གི ས་

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། གལ་ཏེ་ཐག་གཅོ ད་མི་ཐུ བ་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི ་

དཀའ་གནད་དང་འཕྲད་ཚེ ། ཚོ གས་མི་རྒན་གྲས་རྣམས་དང་ཕན་ཚུན་
གྲོས་བསྡུར ་གྱི ་ ཐོ ག ་ནས་ཐག་གཅོ ད ་བྱེད་དགོ ས ། བྱུ ང་རི མ་དེ་ དག་

བརྒྱུད་རྗེ ས་ཚང་མར་བསམ་བླ ་ོ གཞན་ཞིག་འཁོ ར་བ་སྟེ། དུས་སྐ བས་
དེའི ་ རི ང་གི ་བོད ་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ནི ་ དེ་ སྔ ་ དང་མི ་འདྲ་བར་ཁྱོན་

ཡོ ངས་ནས་ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི ་ཡོ ད་དེ། རྒྱ་མིས་བོད་

ཀྱི ་ཆོ ས་དང་རིག་གཞུ ང་། ཡུལ་གོ མས་གཤིས་ལུགས་དང་བཅས་པ་རྩ་

གཏོར ་ཤུ ལ་མེ ད་བཟོ ་ བའི ་ གདུ ག ་རྩུ བ་ཆེ ་བའི ་ སྲི ད ་ཇུ ས་སྔ ར ་བས་ཇེ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཆེར་སོ ང་བ་དང་། ད་དུང་རྒྱ་མི ས་བོད་མི ་ཞི ་རྒོལ་བ་དང་བཙོ ན་ཁང་
ནང་ཚུ ད་པ་ཚང་མར་ཆེ ས་གཏུ མ་དྲག་ཆེ ་བའི ་ མནར་གཅོ ད ་ཇི ་འདྲ་

གཏོང་ཚུལ་གྱི ་གཏམ་བརྗོད་ལྟ ་བུའི་གར་སྟེགས་ཐོག་འཁྲབ་གཞུ ང་ཞིག་
གསར་རྩོམ་བྱས་རྗེས་བརྙ ན་འཕྲིན་འཁོ ར་ཐག་ནང་བཅུག་ཏེ་ྋགོ ང་ས་

མཆོ ག་དང་། དེ་མི ན་བོད་གཞུ ང་སྤྱི ་འཐུ ས་སོ གས་ཁག་སོ ་སོ ར་སྤྱན་
འབུ ལ་ཞུ ས་པར་ཚང་མས་ཚད་མཐོ འི ་ གདེང ་འཇོ ག ་ཐོ བ ་པ་མ་ཟད།
སྐ བས་དེར་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ནས་གཏམ་བརྗོད་འཁྲབ་མཁན་རྣམས་ལ་

མཇལ་ཁའི ་གོ ་སྐ བས་གནང་། མི་རིང་བར་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ནས་ཚོ ༺ ཊ་

མི་ཚོ ར་གཏམ་བརྗོད་དེ་བཞི ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་

གི ་ནང་དུའ ང་བསྐ ར
ོ ་བསྐྱོ ད ་ཐུ བ་ན་དགེ ་ མཚན་ཆེ ན་པོ་ ཡོ ད་པའི ་ ལམ་

སན
ྟོ ་ཕེབས་པ་དང་། ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་ལམ་སྟོན་དེར་བཀའ་ཤག་ནས་
ཀྱང་གལ་འགངས་ཆེ ན་པོར་ངོ ས་འཛིན་གནང་སྟེ། ཕྱོགས་ཚང་མའི་

མཐུ ན་འགྱུར་རོ གས་རམ་གྱི ་འོག་ནས་སྐ བས་དེར་ཚང་མས་རང་རྩོམ་

རང་འཁྲབ་བྱས་པའི་གཏམ་བརྗོད་དེ་བཞི ན་གཞུ ང་འབྲེལ་གྱི ་ཐོག་ནས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་མང་པོའི་ནང་བསྐ ར
ོ ་བསྐྱོད་ཐུ བ་པ་

བྱུང་ཡོ ད། འཕེལ་རི མ་དེ་དག་གི ་ཁྲོད ་ནས་སླ ར་ཡང་སྔ ར་གྱི ་འཚེ མ་
ཁང་དེ་རྒྱ་བསྐྱེ ད་བྱ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། འཚེ མ་བུའི་ལས་རིགས་དེ་མ་
གཞི ་ཡོ ང་འབབ་ཆེ ན་པོ་ཞིག་མ་ཡིན་ནའང་། དེས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་

ལས་མེ ད་ཀྱི ་ཚོ གས་མི་འགའ་ཞི ག་ལ་གནས་སྐ བས་ཀྱི ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུ བ་

པ་མ་ཟད།

དེའི ་ ཁྲོ ད ་ནས་ཚོ གས་པའི ་ རྒྱུ ན་གྲོན་གྱི ་མ་དངུ ལ ་གྲབ་

ུ ་པ་ཕྲན་བུ་ཐོན་པས་ཡིན།
གསོ ག་བྱ་རྒྱུར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ནས

སྤྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༢ ལོ ར་ཚོ གས་པས་བོད་ཀྱི ་ཕོ་ཉ་ཞེ ས་པའི་དུས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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དེབ་ཅི ག་བཏོན་པ་རེ ད། དེ་ཡང་ཐོ ག་མར་བོད་གཞུ ང་དཔལ་འབྱོར་

ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ས་ནས་ཁང་པ་ཞིག་གཡར་བ་དང་། སྐ བས་དེའི་ཚོ གས་
པའི ་སླ བ
ོ ་སྟོན་པ་སྨ ར་ཁམས་པ་ཕུ ར་པ་དཔོན་ཚང་ཚེ ་རི ང་སྟོབས་རྒྱལ་
ལགས་ཀྱི ས་གལ་ཆེའི ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་རེ ད། ཚོ གས་པའི ་དུས་དེབ་

དེར་ཕོ་ཉ་ཞེ ས་བརྗོད་དགོ ས་དོན་ནི ་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་

དག་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྟེང ་དུ་ ལན་བསྐྱལ་མཁན་གྱི ་མཚོ ན་དོན ་ཡི ན་པའི ་ ཆ་

ུ ་སྐ བས་དེར་ཚོ གས་མི ་མང་
ནས་མིང་དེ་ལྟ ར་བཏགས་པ་ཞི ག་རེ ད། དས

ུ ་ལ་སླ བ
པོ་ཞིག་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཐོན་པའི་དས
ེ ས་ཟི ན་པ་རེ ད། ཡི ན་ནའང་། ཚོ ཊ་

པའི ་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་རྨང་གཞི་དང་། ཆ་རྐྱེ ན་གང་ནས་བལྟ ས་ཀྱང་མི་
ུ ་ཀྱི ས་ལས་ཀ་བྱེད་སའི ་ཡི ག་ཚང་ལྟ ་ཅི ། ཐ་ན་ཉལ་
མང་པོ་མཉམ་འདས
སའི་ཁང་པ་ཐེབ་ཆགས་ཤིག་ཀྱང་མེ ད་པར་བརྟེན། ཡེ ་ཤེ ས་རྟོགས་ལྡ ན་

མཚན་ཉི ད་གྲྭ་ཚང་ནས་དགོ ངས་ཞུ ་བྱས་ཏེ། ཚོ གས་པའི་རྒྱུན་གཏན་

གྱི ་ ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་ བསྡ ད་པ་དང་། དེ་མི ན་ཚོ གས་མི ་མང་ཆེ ་བ་ཤེ ས་

རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས ་ལས་བགོ ས་བརྒྱབ་པ་ལྟ ར། རང་རང་གི ་ལས་
ཐོག་ཏུ ་འགྲོ་རྒྱུར་ཐག་གཅོ ད་བྱེད་དགོ ས་བྱུང་ཡོ ད།

མཐའ་མཇུག་སྟེས་དབང་གི ་ཐོག་ནས་ཚོ གས་པའི ་བྱ་བཞག་འགོ ་ཚུ གས་

ཡོ ང་རྒྱུར་ལམ་ལྷ ང
ོ ས་འདི་འདྲ་ཞི ག་བྱུང་བ་ནི ། སྐ བས་དེར་ཚོ གས་པའི ་

འཚེ མ་ཁང་གི ་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོ ད་པའི་འཇར་པན་བ་ཎ་གྷ ་ཧཱ་ར་དང་ཨ་
ཀེ ་མ་ཞེ ས་པ་གཉིས་ནས་འཚེ མ་ཁང་གི་གནས་བབ་དང་། ཚོ གས་མི་

ཚོ ས་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད་མེ ད་བཅས་ལ་རྒྱུས་ལོ ན་བྱུང་བར་

བརྟེན། སྐ བས་དེར་ཁོ ང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི ས་འཚེ མ་ཁང་གི་ཆེ ད་དུ་འཇར་

པན་གྱི ་སྦྱི ན ་བདག་ཤི ག་ངོ ་ སྤྲོ ད ་ཀྱི ་ ཐོ ག ་ནས་ད་ལྟ འི ་ ཚོ གས་པ་གནས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་དེ་ཉོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུར་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ཐོག་ནས་རོ གས་རམ་

ཐོ བ ་པ་དང་། ལས་གྲྭ་གསར་རྒྱག་གི ་དངོ ས ་གཞི འི ་ ལས་ཀ་དེ་ སྤྱི ་ ལོ ་
༡༩༩༧ ལོ ར་འགོ ་འཛུགས་བྱས་ཏེ། སྤྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠ ལོ ར་དངོས་སུ་

ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཡུལ་ལྟ ་བུར་གྱུར། དེ་ནས་ཁྱོན་ཡོ ངས་སུ་ཚོ གས་པ་

ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན་པ་དང་དུ ས ་མཚུ ངས་སུ ་ད་ལྟ འི ་ ཤར་ངོ ས ་ཀྱི ་སླ ོབ ་གྲྭ་
ཚོ གས་ཡུ ལ་གྱི ་ཐོ ག ་རྩེག་ཁང་དེ་ ཡང་དེ་ སྔ ་ ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་མི ་རྟ་

མགྲིན་དབང་འདུས ་ནས།

ཨ་རི འི ་ ནང་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་གནང་

མཁན་ཚོ ར་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་མཚམས་ ༢༠༠༣
ལོ ར་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གི ་ལས་གྲྭ་འགོ ་ འཛུ གས་བྱས་པ་ཞི ག་ཡི ན།

ཚོ གས་པ་འདི ་ ད་སྐ བ ས་ཚོ གས་གཙོ ་ཀ་ཚ་ངག་དབང་འོ ད ་འབར་གྱི ་

གཙོ ས་རྒྱུ ན་ལས་དྲུ ག་དང་གདན་ཞུ འི ་ ལས་བྱེད་བཞི ། ལས་བྱེད་ཀྱི ་
ལས་ཤག་དང་། སྤྱི ་ཐབ། འཚེ མ་ཁང་སོ གས་ལས་གྲུ བ་པ་བཅས་གྲུ བ་

ག

སྟེ་ཚོ གས་པ་ཚད་ལྡ ན་ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད་པ་རེ ད།
ཆོ ལ་གསུམ་ཅི ག་བསྒྲི ལ་ཚོ གས་པ།

༡།

སྤྱི ་ནོ ར ་ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ ་ མཆོ ག་གི ་བཀའ་
དགོ ང ས་གཞི ར་བཟུ ང་། རང་གཞུ ང ་གི ་ལམ་ས ན
ྟོ ་རི མ་པའི ་
དགོ ངས་དོན་བཞི ན། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོ ར་གནས་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་

གདན་ད་ུ ཆོ ལ་གསུམ་ཆོ ས་ལུགས་དང་བཅས་པའི ་མི ་མང་སེ ར་

སྐྱའི ་ འཐུ ས་མི ་དང་མཁན་བླ ་ འགོ ་ གཙོ ་སྤྱི ་མགྲིན་ནས་བོ ད ་

རི གས་སེ ར ་སྐྱ་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་རྡོག་རྩ་གཅི ག་བསྒྲི ལ་ལྕ ག ས་ཀྱི ་

གོ ང་བུ་ལྟ ་བུ་ཞི ག་བྱེད་རྒྱུའི ་མནའ་གན་མཐུ ་མོ ་ཆེ ་བསྣོལ་འཇོག་
བྱས་པའི་འབྲུ ་དོན་དང་། མ་འོངས་བོད་ཀྱི ་རྩ་ཁྲི མས་རི ན་པོ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཆེ འི ་ དགོ ང ས་དོན ་དང་ཡོ ངས་སུ ་མཐུ ན་པར་ལག་ལེ ན་དོན ་

འཁྱོལ་བྱུང་ཐབས་སླ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༣

ཉི ན ་རྡོར་རྗེ ་ གླི ང ་དུ་ རྩེ་དྲུ ང་འཕན་པོ་ བླ ་ོ བཟང་ཡེ ་ཤེ ས་ལགས་
དང། ཏྲེ་ཧོར་ཚེ ་དབང་འཕྲིས་ལས། ཉག་རོ ང་དཔོན་ཉི ་མ་

རྒྱལ་མཚན། སྣང་ར་དགེ ་འདུན་བཟོད་པ། འབའ་ཕྱག་སྐ ལ་

བཟང་བཀྲིས། ཀི་རྟི་བླ ་ོ བཟང་སེ ང་གེ རྒྱལ་རྩེ་སྡ ་ེ གླ ང་པ་སངས་
རྒྱལ་པོ། བླ ་བྲང་པདྨ་རྡོ་རྗེ། ཤེ ས་དཀར་ཚེ ་རིང་དབང་འདུད་

བཅས་རྒྱལ་གཅེ ས་ཆོ ལ་གསུ མ་མི ་སྣ་ཁག་ཅི ག་ནས་བོ ད ་

རི གས་ཆོ ལ་གསུ མ་ཆི ག་སྒྲི ལ་ཚོ གས་པ་འདི ་ དངོ ས ་སུ ་དབུ ་

འཛུགས་གནང་བ་ཞི ག་རེ ད། ཚོ གས་པ་འདི ས་དམི གས་ཡུལ་
དོན ་ཚན་ལྔ ་ གཞི ར་བཟུ ང་སྒྲི ག་གཞི ་གཏན་འབེབ ས་ཀྱི ས་སྤྱི ་

ནོར ་ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་དང་།

རང་

གཞུ ང་ལ་སྤྱན་བསྟར་གྱི ས་ཚོ གས་པ་འཛུ གས་འཐུ ས་བཀའ་

འཁྲོལ་ཆོ ག་མཆན་ཞུ ས་པ་ལྟ ར། རང་གཞུ ང་ནས་ངོས་བཞེ ས་

༢།

ཀྱི ས་བཀའ་འཁྲོལ་ཆོ ག་མཆན་བཀྲིན་ཆེ ་བསྩལ་་བྱུང་ཡོ ད།

ཚོ གས་པའི ་དམི གས་ཡུལ་དོན་ཚན་ལྔ ་།
དོན་ཚན་དང་པོ།

གཞི ས་བྱེས་ཡོ ངས་ཀྱི ་ མགོ ན ་དཔུ ང ་མཚུ ངས་ཟླ་མ་མཆི ས་པ་
ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་། བོད་གཞུ ང་གི་

རླ བས་ཆེ ན་ཆོ ས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་མང་གཙོ འི་མཛད་བཟང་གི་

དབུ ་ཁྲི ད་འོ ག ་བླ ོ་ རྩེ་གཅི ག་གཏོ ད ་ཤར་བསྐྱོ ད ་ཀྱི ས་འཕྲལ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཕུགས་ཀྱི ་བདེ་དོན་དང་། རང་དབང་རང་བཙན་གྱི ས་མཚོ ན་
པའི་གཞུ ང་མང་གཅི ག་མཐུ ན་ཡར་རྒྱས་བྱུང་ཐབས་ཞུ ་བྱ་གང་

ཅི ར་ཕྱར་བ་གྲུ ་འདེགས་ལྷ ག་བསམ་དུང་ལས་དཀར་ལ་བཟོད་
བསྲན་ལྕ ག ས་ལས་སྲ་བའི ་ ན ུས ་ཤུ གས་གང་ཆེ ་བླ ང ་དོ ར ་མ་

འཛོ ལ་བ་ཞུ ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།

ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ནས་འཛམ་གླི ང ་སྤྱི ་
སྲོལ་དང་མཐུ ན་

པའི ་ མང་གཙོ འི ་ རྩ་ཁྲི མ ས་གཏན་འབེབ ས་བཀྲིན་ཆེ ་བ་འཛམ་

གླི ང་ཡོ ངས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་པའི་རྩ་དོན་ལ་ཉམས་
ལེ ན་སྲུང་བརྩི་དྭ ང་ལེ ན་ཞུ ་རྒྱུ།
དོན་ཚན་གསུམ་པ།

བསྟན་དགྲ་རྒྱ་མི་དམར་པོས་རང་རེ འི་རྒྱལ་ཁབ་བཙན་བཟོས་

ཀྱི ས་རང་རེ འི་ཕ་མེས་མི ་རབས་ནས་དཀའ་སྤྱད་དུ་མས་རི མ་
བསགས་རི ན་ཐང་བྲལ་མའི ་ སྐུ ་ གསུ ང་ཐུ གས་རྟེན་སོ ག ས་རྒྱ་

ནག་ཏུ ་རྐུ ་འཁྱེར་བྱེད་པ།

སྐུ ་ གསུ ང་ཐུ གས་རྟེན་སོ གས་

བསྲེ ག ས་གཏུ བ་བཅད་གསུ མ་གྱི ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་བསྟན་པ་
རི ན་པོ ་ ཆེ ་རྩ་བརླ ག་ཏུ ་བཏང་དང་གཏོ ང ་བཞི ན་པ་དང་།

གཞི ས་ལུ ས་རྒྱ་ཆེ འི ་ སྤུ ན ་ཟླ་མི ་མང་རྣམས་ནི ་ སྡུ ག ་བསྔ ལ ་གྱི ་
སྨ ག་རུམ་མུ ན་པའི་གནས་ལ་བཅུག་སྟེ་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་

སྐྱེ ་སྒ ་ོ འགོ ག་པ་དང་། གསོ ད་རྡུང་བྱེད་པ་སོ གས་བཙན་དབང་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གདུག་རྩུ བ་ཀྱི ་འོག་ཏུ ་ཉིན་མཚན་བར་མེ ད་དུ༔་ཁས་མནར་ཏེ་
དུས ་ད་ལྟ ་ ཡང་བོད ་མི འི ་ ཁྲག་གི ་འབབ་རྒྱུ ན་མི ་ཆད་པའི ་ དགྲ་
བོའི ་ སྤྱོ ད ་ངན་དེ་ དག་སྙི ང ་གི ་དཀྱི ལ་དུ་ བཀོ ད ་དེ།

སན
ྟོ ་པ་

བཅོ མ ་ལྡ ན ་འདས་ཀྱི ས ་ཡང་དག་པར་ས ན
ྟོ ་གནང་མཛད་པའི ་

དམ་པའི་ཆོ ས་དང་། རིག་གཞུ ང་ལ་ཡིད་ཆེ ས་གཅེ ས་འཛིན་
དང་འབྲེལ། བོད་རིཊ་ཡིན་ཕྱི ན་ཕན་ཚུན་རོ གས་རེ ས་འཕྲལ་

ཕུ གས་དཀའ་ངལ་སེ ལ་ཐབས་ཀུ ན་སྤྱོ ད ་ལྡ ན ་ཞི ང་སླ ོབ ་སྦྱོ ང ་

སོ གས་ཞུ ་སྒ ་ོ གང་ཅི ར་འབད་བརྩོན་ལྷ ད
ོ ་མེ ད་བྱེད་པ་ལས་ཆོ ས་
ལུགས་གྲུ བ་མཐའི ་ཕྱོ གས་རི ས་དང་རི གས་རུས་གྲལ་རི མ་གྱི ་

དབྱེ་བ་སོ གས་རྒྱུ་མཚན་ད་ུ བྱས་ཏེ་རྙི ང་ཞེ ན་ཕྱོགས་ལྷུ ང་འཐེན་

འཁྱེར་རིང་ལུགས་འདི ་རི གས་དངོས་བརྒྱུད་ཅི ་རི གས་ནས་མི ་
ཞུ ་བར། དྲང་སྙ མ
ོ ས་ཀྱི ས་ཆོ ལ་གསུམ་བོད་རི གས་ཡོ ངས་རྫོ ཊ་

འོ ་ ཆུ ་གཅི ག་འདྲེས་ལྟ ་ བུ འི ་ དམ་ཚི ག་རྡོ་རྩ་གཅི ག་སྒྲི ལ་གྱི ས་
མགོ ན་གཉེན་དགྲ་གསུམ་འཛི ན་ཕྱོགས་མ་ནོར་བར་བསྟན་དགྲ་

རྒྱ་མི ་དམར་པོ་དང་། གོ ་མིན་ཏང་གི་ལས་བྱེད་རེ ་ཟུང་གིས་

གཙོ ས་པའི ་ཕྱི ་ནང་གི་དགྲ་བོའི་ལྐ ག
ོ ་གཡོ འི་ངན་བྱུས་བསླུ་ཁྲིད་

ལ་མགོ ་བོ་མ་རྨོངས་པར་རྒྱུན་དུ་དོགས་ཟོན་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི ས་

དགྲ་བོར ་མུ ་མཐུ ད་ངོ ་ རྒོལ་མཐར་ཕྱི ན་བྱེད་པ་ལས་བླ ོ་ ཆུ ང་

འགའ་ཤས་ནས་འཕྲལ་ཕུ གས་ཀྱི ་དགེ ་ སྐྱོ ན ་མ་རྟོགས་པར་
འཕྲལ་སེ ལ ་སྒ ར
ེ ་དོན ་ཁོ ག ་ལ་བཅུ ག ས་ཏེ་ དགྲ་བོའི ་ རྒྱུ གས་ཁྱི ་

བྱས་དང་བྱེད་མུ ས་དེ་ རི གས་རྩ་བ་ནས་བཀག་འགོ ག ་ཐུ བ་པ་
ཞུ ་རྒྱུ།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
དོན་ཚན་བཞི་པ།

བོད ་རི གས་ཆོ ལ་གསུ མ་ཆི ག་སྒྲི ལ་ཚོ གས་པ་ནས་རྒྱལ་བསྟན་

ཡོ ངས་རྫོ ག ས་ཀྱི ་བདག་པོ ་ ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཡི ད་

བཞི ན་ནོར ་བུ འི ་ སྐུ་ ཕྱཱ ་དང་བསྟན་སྲི ད ་རང་དབང་སླ ར ་གསོ འི ་
ཐད་བྱས་རྗེ ས་བཞག་པའི་རང་རིགས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ ་དག་
ུ ་ཆེ ན་ཁག་
རྗེས་དྲན་ཐོག་རང་ལུགས་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི ་དས

བཅས་ལ་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤིང་འགྲོ་ཀུ ན་བདེ་བ་སོ གས་ཀྱི ་མཆོ ད་

འབུ ལ་བསང་གསོ ལ་ཞུ ་རྒྱུ ་དང་།

བོད ་རི གས་བདག་མེ ད་

མཐའ་ཞན་དངོ ས ་འབྲེལ་རི གས་ལ་སྨ ན ་བཅོ ས ་སོ གས་ཡུ ལ་

བབ་ཕན་ཆར་ལྟ ་རྟོག་རོ གས་རམ་ཞུ ་རྒྱུ།
དོན་ཚན་ལྔ་པ།

བོད་རི གས་ཆོ ས་གསུམ་ཆིག་སྒྲིལ་ཚོ གས་པ་འདིའི་སྒྲིག་ཁོ ངས་

སུ ་ཞུ གས་ཕྱི ན་གཞི ས་བྱེས་ས་གནས་གང་དུ ་ གནས་ཀྱང་།

རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་དང་། རང་རིགས་ཀྱི ་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་

འདོ ར ་ན ུ ས ་ཞབས་འདེ བ ས་ཞུ ་རྒྱུ ་སྨ ོས ་མེ ད་ཁར་གཙང་སྦྲ་

འཕྲོད་སྟེན ་དང་ཡུ ལ་མི ་ཁྱི མ ་མཚེ ས་སོ ག ས་ལ་མཐུ ན་པ་སྤུ ན ་

བཞིའི་ངང་ཚུལ་བཟུང་བའི ་ཡུལ་ཁྲི མས་ཁུར་ལེ ན་ཐོག ཕྱོགས་

འཐེ ན ་བྱེད་པ་སོ གས་ལུ གས་ངན་སྤ ང ་པའི ་ དྲང་བདེན ་གྱི ་སྒ ོ་

ནས་གཞུ ང ་དང་མི ་མང་གཅི ག་མཐུ ན་ཚགས་ཚུ ད་ཡར་རྒྱས་
འབྱུ ང་ཐབས་དམི གས་ཡུ ལ་དུ ་ བཟུ ང་བའི ་ དོ ན ་གནད་ཁག་

འགན་འཁུར་ཉམས་ལེ ན་སྲུང་བརྩི་ཞུ ་རྒྱུ་བཅས།

༣།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཚོ གས་པའི ་འཕེལ་རིམ་སྐ ར
ོ ་གཤམ་གསལ།

ཚོ གས་པའི ་དམི གས་ཡུ ལ་གཞི ར་བཟུ ང་སྒྲི ག་གཞི ་གཏན་

འབེབས་ཀྱི ས་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ་གང་སར་ཚོ གས་པའི་

ཡན་ལག་གསར་བཛུགས་ཀྱི ས་ཚོ གས་མི་གྲངས་ཁྲི་ཁྲག་ཙམ་

བྱུང་འདུག དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི ་ཕྱོགས་ནས་ྋརྒྱལ་བའི་བཀའ་
དགོ ངས་འགལ་མེ ད་དགྲ་གཉེན་མགོ ན་གསུམ་འཛིན་ཕྱོགས་མ་

ནོར་བར་བོད་རིགས་ཡོ ད་དོ་ཅོ ག་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི ས་རྩ་

དོན་འགྲུ བ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་ལྷ ད
ོ ་མེ ད་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད་ཅི ང་།

ལོ ་རྒྱུ ས་རྒྱས་པ་ཆོ ལ་གསུ མ་ཆི ག་སྒྲི ལ་ཚོ གས་པའི ་ ལོ ་རྒྱུ ས་

དངོ ས་བདེན་བྱུ ང་རི མ་དེབ་ཐེ ར་དྲང་སྲོང་དགྱེ ས་པའི ་མཆོ ད་
སྤྲིན་ནང་གསལ་བ་ལྟ རཆབ་སྲི ད་ལས་འགུ ལ་འགོ ་འཛུགས་པ་

པོ་ཡིན། ༡༩༦༦ ལོ ར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་དམར་གཞུ ང་
ཚབ་ཁང་གི་མདུན་དུ་ངོ ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ ་སྐ ར
ོ ་བྱས་པ་འདི ་

རྒྱ་གར་ནང་བོད ་མི ས་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ ་ རྒོལ་སྐ ད ་འབོད ་ཁྲོ མ ་
ང

སྐ ར
ོ ་བྱས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པ་རེ ད།

སྐྱི ད་སྡུག་ཁག
༡།

ཆབ་མདོ་སྐྱི ད་སྡུག

རབ་དཀར་གངས་རི ས་ཁོ ར ་ཡུ ག་ཡོ ངས་སུ ་བསྐ ོར ་

བའི་བོད་ལྗ ང
ོ ས་ཆོ ས་ལྡ ན་གྱི ་རྒྱལ་ཁབ་འདི ་ཉིད་བོད་རྗེ་
གཉའ་ཁྲི ་ བཙན་པོ་ ནས་བཟུ ང་ཆོ ས་རྒྱལ་མེ ས་དཔོན ་
རྣམས་གསུ མ་སོ ག ས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟི ག ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མི ་ཡི ་མགོ ན་དུ ་ རི མ་པར་བྱོན་ནས་འདུ ལ ་ཞི ང་དུ ་

བདག་གི ར་བསྐྱངས་ཏེ ་ མི ་ལོ ་སྟོང ་ཕྲག་བརྒལ་བར་

བདེ ་ སྐྱི ད་ཀྱི ་འཚོ ་བར་ལོ ངས་སུ ་སྤྱོ ད ་བཞི ན་ཡོ ད་
ནའང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༠ ལོ ་ནས་རྒྱ་དམར་དཔུང་ཚོ གས་

ཀྱི ་བཙན་འཛུལ་དྲག་ཤུ གས་ཀྱི ས་རྐྱེ ན་གྱི ས་མ་བདག་

བདག་བཟུང་བདག་པོ་ཕྱི ར་འཕུད་བྱས་ཏེ་ཆོ ལ་གསུམ་

བོད ་རི གས་མང་དག་ཅི ག་བཙན་བྱོལ་དུ་ འབྱོར་བའི ་
ཁོ ངས་ནས་མདོ་སད
ྟོ ་ཆོ ལ་ཁའི་ཡ་གྱལ་ཆབ་མདོ་སྐྱི ད་

སྡུག་ནི ་སྤྱི ་ལོ ར ༡༩༨༧ ཟླ་བ་དྲུག་པའི ་ཚེ ས་པ་ ༥ ལ་

གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་སྐ བས་དེར་

གསར་འཛུ གས་གནང་མཁན་ཆབ་མདོ ་ དྲུ ང་ཡི ག་

དཀོ ན་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་། སོ ང་སོ ང་བྱམས་པ་ཆོ ས་འབྱོར།

རུ་ཚ་འཕྲིན་ལས་དར་རྒྱས་། ཤར་ཙ་དགའ་དགའ་།

དགའ་བ་ཚང་བྱམས་པ་ཀུ ན་མཁྱེན་བསམ་ནོར། ཆབ་

མདོ་ བུ ་ལགས་། སྟག་གཟི ག ས་རྡོ་རྗེ ་ སོ ག ས་མ་གྲོས་

བསམ་པ་གཅིག་མཐུ ན་གྱི ་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོ ད་

པ་དང་ལོ ་དེར་ཆབ་མདོ་སྤྲོ་སྐྱི ད་ཐེ ངས་དང་པོ་བཏང་

ཡོ ད་པ་རེ ད་འདུག ཚོ གས་པ་འདི ར་གསར་འཛུགས་
གནང་དགོ ས ་དོན ་ནི ་ །

ཆབ་མདོའི ་ སེ ར་སྐྱ་ཕོ་ མོ ་

ཡོ ངས་ནས་རྒྱུན་དུ་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོ ངས་ཀྱི ་འདི་
ཕྱི འི ་སྐྱབས་གནས་༧གོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆོ ན་པོ ་
མཆོ ག་གི ་ཡང་དག་དབུ་འཁྲི ད་འོག་མང་གཙོ འི་གཞུ ང་

གི ་ལམ་བཟང་ཁོ ་ ནའི ་ འོ ག ་ཤར་བསྐྱོ ད ་དང་འབྲེལ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གནས་དུ ས ་དང་འཚམས་པའི ་བོ ད ་གཞུ ང་མང་གི ་

ཞབས་འདེག ས་ཞུ ་ འོས ་ཅི ་མཆི ས་རྒྱབ་མདུན ་ངོ ་ ལྐ ག
ོ ་

མེ ད་པར་ལྷ ག ་བསམ་རྣམ་དག་གི ས་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ཞུ ་བ་

ལས་དོ ལ ་རྒྱལ་བསྟེན ་པ་སོ གས་བཀའ་དོ ན ་འགལ་

འགྲོའི ་ རི གས་ནམ་ཡང་བྱེད་མི ་ཆོ ག་པ་དང་གཉི ས ་

ཕན་དབུ ་མའི ་ ལམ་ནས་བོད ་ཀྱི ་བདེན ་མཐའ་གསལ་
ཐབས་ལ་ལྷ ོད ་ཡང་མེ ད་པའི ་ ཐོ ག ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ཞུ ་

དགོ ས་པ། དེ་བཞིན་ཉམ་ཐག་ལ་ལྟ ་སྐྱོང་། ནད་པ་ལ་

ལྟ ་ སྐྱོ ང ་དང་ནད་གཡོ ག་རྒྱུ ག་པ་སྐྱི ད་སྡུ ག ་ནང་ཁུ ལ་
གྱོ ད ་གཞི འི ་ རི གས་བྱུ ང་ཚེ ་གང་ཐུ བ་ཀྱི ས་རོ གས་པ་

དང་མཐུ ན་འགྱུ ར་ཇི ་ ཡོ ད་གནང་རྒྱུ ། སྨ ན ་པ་བསྟེན ་

གཏུ གས་སོ གས་ལ་རོ གས་རམ་ལམ་སན
ྟོ ་བྱ་རྒྱུ། ཕུང་
པོ་བསྐྱེལ་བསྲེགས་། བསྔ ་ོ རྟེན་འབུལ་བསྐྱེལ་སོ གས་ལ་

རོ གས་འཁུར་ལེ ན་ཞུ ་རྒྱུ་སོ གས་ཡི ན་འདུག ཆབ་མདོ་
སྐྱི ད་སྡུག་འདི ་སྐྱི ད་སྡུག་རྙི ང་ཤོ ས་ཡི ན་པ་དང་དེར་སྔ ན
ོ ་

སྐྱི ད་སྡུག་འདིའི་ཁོ ངས་ཁམས་ཀྱི ་ས་ཁུལ་ཁག་མ་ཚུད་

པ་ཧ་ལམ་མེ ད། ཕྱི ས་སུ་ཚོ གས་ཆུང་མང་པོ་གསར་

འཛུགས་གནང་རྐྱེ ན་ད་ལམ་མི་ ༣༠༠ ནས་ ༥༠༠
མ་གཏོགས་མེ ད།

༢།   རྡ་ས་མེ ག་གྷ ན ་ཕ་མའི ་ ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་ལོ ་རྒྱུ ས་སྙི ང ་
བསྡུས།

ྋསྤྱི ་ ནོར ་ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོའི ་ ཐུ གས་རྗེ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་དང་རིག་གཞུ ང་།
མི ་རི གས་ཀྱི ་ངོ ་ བོ ་ བཅས་རྒྱུ ན་འཛི ན་གོ ང་འཕེ ལ ་

གཏོང་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་ནང་ཐུ གས་
ཁུ ར་ཆེ ་བཞེ ས ་ཀྱི ས ་མ་འོང ས་བོད ་ཀྱི ་ སོ ན ་རྩའི ་ མྱུ ་གུ ་
རྣམས་ལ་དེང་དུས་ཕྱི ་ནང་གཉིས་ཀའི་ཤེ ས་ཡོ ན་ལྡ ན་

པའི ་མི ་རི གས་ཀྱི ་སྲོག་རྩར་སྐྱེ ད་སྲི ང་བྱེད་ཆེ ད་བཙན་

བྱོལ་ནང་སླ ོ བ ་གྲྭ ་ཁག་འཛུ གས་སྐྲུ ན་གནང་ཡོ ད།

བཙན་བྱོལ་ནང་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཆེ ་ཤོ ས་རྡ་ས་བོད ་ཕྲུ ག་ཁྱི མ་

སྡ ར
ེ ་ལྷ ་སྐུ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་མཆོ ག་གི ས་བོད་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་
འགའ་ཤས་ལ་ཟ་གོ ས་དང་། དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་སླ བ
ོ ་

སྦྱོང་གི ་གོ ་སྐ བ ས་ཆ་ཚང་བ་གནང་བ་དང་། འདི ་ག་

བཞུ གས་སྒ ར་གྱི ་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱི མ་ཉིན་སླ བ
ོ ་དང་། མེ ག་
གྷ ན ་ཉི ན ་སླ བ
ོ ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་གཉི ས ་ལ་གཟི ག ས་སྐྱོ ང ་བླ ་ མེ ད་

གནང་བ་མ་ཟད།

སླ ོབ ་གྲྭའི ་ མཐུ ན་རྐྱེ ན ་ཆ་ཚང་

འཛོ མས་པ་བོ ད ་ཁྱི མ་ཁོ ང ས་སུ ་ཉེ་ ཆར་བར་འཛི ན་

སྐྱོ ང ་གི ་འགན་འཁུ ར་ཆེ ན་པོ ་ ་བཞེ ས ་གནང་མཛད་

ཡོ ད། མེ ག་གྷ ན་ཉིན་སླ བ
ོ ་ཏུ ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་དང་རྡ་

སྟེང ་བོད ་ཁྱི མ་དུ ་ འགྲོ་བཞི ན་པའི ་ ཉི ན ་སླ ོབ ་སླ ོབ ་ཕྲུ ག
ཡོ ངས་གླི ང་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་གསུམ་གྱི ་སླབ
ོ ་ཕྲུག་

འདི ་ཚོ འི ་ཕ་མ་མང་ཆེ ་བ་འཚོ ་བའི ་གནས་སྟངས་རང་
འཚོ ་དང་།

སྐ བ ས་དེར ་རྒྱ་གར་ཡུ ལ་སྐ ད ་ཀྱང་ཕྲན་

བུའི་མ་འདང་བ། འཚོ ་བའི་གནས་སྟངས་བརྒྱ་ཆ་མང་

ཆེ ་བ་སུད་ཚོ ང་བ་ཡིན་སྟབས། བོད་ཁྱི མ་གཏན་སླ བ
ོ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཁོ ང ས་སུ ་གཏོང ་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐ བ ས་བྲལ་ནས་དཀའ་ངལ་

དུ་མ་བྱུང་ཡོ ད་ཅིང་། བཞུ གས་སྒ ར་མེ ག་གྷ ན་ཁུལ་དུ་

གནས་སྡ ད
ོ ་རྣམས་ནས་མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅི ག་མཐུ ན་

གྱི ས་གཞི ས་སྒ ར་རྡ་ས་ས་གནས་བདེ་དོན་གྱི ་ལམ་སན
ྟོ ་
འོག ་མེ ག་གྷ ན ་ཕ་མའི ་ ཚོ གས་ཆུ ང ་འདི ་ ཉི ད ་ ༡༩༩༠
ལོ ར་གསར་འཛུགས་ཞུ ས་ཏེ་མེ ག་གྷ ན་ཉིན་སླ བ
ོ ་དང་།

རྡ་སྟེང ་བོད ་ཁྱི མ ་ཉི ན ་སླ བ
ོ །

ཡོ ངས་གླི ང ་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི ་

སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་རྣམས་བྱམས་བརྩེ་ཆེ ན་པོའི ་ ངང་ནས་སླ བ
ོ ་
སྦྱོང་ཡག་པོ་སྤྲོད་རྒྱུ། སྤྱོད་ལམ་ཡང་ཡག་པོ་བཟོ་རྒྱུ།

ཡ་རབས་ཐོ ག་ནས་སྐ ད་ཆ་ཤོ ད་སྟངས། རྒན་གཞོ ན་
བར་གུ ས་ཞབས་བྱེད་སྟངས། ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་འགན་

འཁུ ར་བས་དམི གས་ཡུ ལ་དུ ་ བཟུ ང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

སྤྱི ་ དང་བྱེ་བྲག་འདི ་ ག་གཞི ས་སྒ ར ་གྱི ་ བུ ་ཕྲུ ག་རྣམས་

ལ་གཟི གས་སྐྱོང་དང་། ས་གནས་ཐོག་ཏུ ་དངོས་ཡོ ད་
ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་ཡོ ད་པའི ་ ཕ་མ་རྒས་འཁོ ག ས་དང་ནད་

གཅོ ང་། ཕ་མ་ཉམ་ཐག་གི་ཕྲུ་གུ ་བཅས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་

སྐ ར
ོ ་བཅས་ལ་རྡ་ས་མེ ག་གྷ ན་ཕ་མའི་ཚོ གས་ཆུང་དང་།

ས་གནས་གཞི ས་འགོ ་ གཉི ས ་ཀྱི ས་རྒྱབ་གཉེར ་གྱི ས་
གནས་ཚུལ་གནང་འབྱོར་བྱུང་བ་དེ་དག་ལ་བོད་ཁྱི མ་

ནས་རོ གས་རམ་ཐབས་ཤེ ས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཕ་མ་
ཉམ་ཐག་གི ་ཕྲུ ་གུ ་གྲངས་མེ ད་ལ་སླ ོབ ་ཡོ ན་མཐུ ན་

འགྱུར་དང་། དེ་བཞིན་བུ་དང་བུ་མོ ་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་
ཡོ ན་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་བ། འཚོ ་བ་རང་འཚོ ་ཡིན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

པའི་ཕ་མ་ཁ་བྲལ་ཕྱི ན་པའི་ཉམ་ཐག་འགའ་ཤས་དང་།

ཕ་མ་སྤུ ན ་མཆེ ད་མེ ད་པ་སོ གས་ལ་འཚོ ་སྣོན་རོ གས་
དངུལ་སྤྲད་བཞིན་ཡོ ད། ཕ་མ་མང་ཆེ ་བ་ནི་ཤེ ས་ཡོ ན་
གྱི ་རྨོངས་པའི་དབང་གིས་ཕྲུ ་གུ ར་རང་སྦྱོང་སོ གས་ལ་

སྐུལ་ལྕ ག་བྱེད་སྟངས་མ་ཤེ ས་པ་དེ་དག་ལ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་

གི ་དགུ ན་ཁའི ་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི ་གུ ང་སེ ང་རི ང་མེག་གྷ ན་
རྡ་ས་ཕ་མའི ་ ཚོ གས་ཆུ ང ་ནས་རྡ་ས་ཁུ ལ་གྱི ་ སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་
རྣམས་དང་ས་གནས་གཞན་གྱི ་སླ ོབ ་ཕྲུ ག་རྣམས་ལ་

དམི གས་བསལ་སླ ོབ ་ཁྲི ད ་བོད ་ཡི ག་དང་ཨང་རྩི ས་།

དབྱི ན ་ཇི ་ལ་སོ ག ས་བཅས་སླ བ
ོ ་མཁན་དགེ ་ རྒན་ཚད་

ལྡ ན་ཞིག་གོ ་བསྒྲིགས་ཞུ ས་ནས་སྔ ་དགོ ང་གཉིས་ལ་ཆུ་
ཚོ ད་ ༡ རི ང་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་རང་ཉི ད་ཀྱི ་ཡི ག་ཚད་གྲུ བ་

འབྲས་ལེ གས་ཐོ ན ་ཡོ ང་བའི ་ ཆེ ད་དགུ ན་དུས ་ལ་རང་

སྦྱོ ང ་གནང་གི ་ཡོ ད། ཉི ན ་སླ བ
ོ ་ནས་འཛི ན་རི མ་ ༩

ཐོ ན་མཚམས་ནས་ཕྲུ ་གུ འི་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང་བྱ་རྒྱུའི ་དུས་ཚོ ད་

སྙི ང་པོར་སོ ན་པར་བརྟེན། འཛི ན་གྲྭ་ ༡༠ སླ བ
ེ ས་
མཚམས་ནས་རྡ་སྟེང ་བོད ་ཁྱི མ ་གཏན་སླ བ
ོ ་ཏུ ་ཞུ ག ས་

ཆོ ག་པ་ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་རྒྱབ་གཉེར ་ཡང་དག་ཡོ ད་ཚེ ་
དགོ ང ས་བཞེ ས ་གནང་གི ་ཡོ ད།

རྡ་སྟེང ་བོད ་ཁྱི མ་

གཏན་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་རྣམས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་

ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལས་ལེ ན་མ་དགོ ས་པ་དང་། ཉིན་

སླ བ
ོ ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ཚོ ས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལེ ན་དགོ ས་པའི་ཆ་
རྐྱེ ན་འདི ་བཞིན་ཉིན་སླ བ
ོ ་ཚོ ར་ཆེ ས་མཐོ་བ།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བོད་ཁྱི མ་ནས་མཐོ་སླ བ
ོ ་སླ བ
ོ ་ཡོ ན་མུ ་མཐུ ད་གནང་དང་
གནང་བཞིན་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༢ ལོ ར་ཕ་མའི ་ཚོ གས་ཆུ ང་ནས་ཉིན་སླ བ
ོ ་

ཕྲུ་གུ ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེ ད་སྣུམ་འཁོ ར་ཞི ག་ཉོས་ཡོ ད་པ་དེ་ལོ ་
མང་སོ ང ་རྐྱེ ན ་བཟོ་ བཅོ ས ་རྒྱག་དཀའ་བ་ཆགས་ཡོ ད་

རྐྱེ ན། ཕ་མའི་ཚོ གས་ཆུང་རྒྱུན་ལས་སྐ བས་བཅུ་པའི་

རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཀྱི ས་བསམ་ཚུལ་གོ ་བསྡུར་བྱས་ནས་
རྡ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་གྱི ་བླ ་སྤྲུལ་ཁག་དང་། དགོ ན་སྡ ་ེ

ཁག རང་གཞུ ང་ལྷ ན་ཁང་ཁག ཚོ གས་སྐྱི ད་ཁག མི་
མང་། ཚོ ང་ཁང་། ཟ་ཁང་། མགྲོན་ཁང་བཅས་ཕྱི ་

རྒྱལ་རོ གས་ཚོ གས་ཁག་ལ་སྣུམ་འཁོ ར ་ཉོ་ རྒྱུ འི ་མ་

དངུ ལ་ཆ་ཚང་ཚོ གས་ཆུ ང་ནས་ཐབས་འཚོ ལ་གང་
ཡོ ང་ཅི ་ཡོ ང་གི་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོ ད། སྣུམ་འཁོ ར་

གསར་པའི ་ རྒྱུ ན་འཛི ན་འགྲོ་སོ ང ་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་དང་

སྣུམ་འཁོ ར ་རྙི ང ་པའི ་ རྒྱུ ན་འཛི ན་འགྲོ་སོ ང ་བོད ་ཁྱི མ་
ནས་སྔ ར ་བཞི ན་རྒྱུ ན་ལས་རྣམས་ཀྱི ས ་སྐྱབས་འཇུ ག་
ཡོ ང་བ་ཞུ ས་པར་ཞལ་བཞེ ས ་བཟང་པོ་ ཐོ བ ་ཏེ ་ སྣུམ་

འཁོ ར་སྐྱོ ང ་བའི ་འགྲོ་སོ ང་ཆ་ཚང་བོ ད ་ཁྱི མ་ནས་

བསྐྱངས་བཞིན་པ་ཡིན། འཛིན་རིམ་ལྔ ་པའི་ཉིན་སླ བ
ོ ་

རྣམས་ལོ ་ན་ཧ་ཅང་ཆུ ང་བའི ་ དབང་གི ས་ཉི ན ་ལྟ ར ་
ཞོ ག ས་པ་སྔ ་ པོ་ ལངས་ནས་སླ ོབ ་གྲྭར་སྣུམ་འཁོ ར ་གྱི ་

དུས ་ཚོ ད་རྗེ ས ་ཟི ན ་དགོ ས ་སྟབས་སླ བ
ོ ་མ་རང་ཉི ད ་མ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
ཟད།

ཕ་མ་ཚོ ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཤི ན་ཏུ ་ཆེ ་བས་

དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་སེ ལ་སླ ད་འཛི ན་རི མ་ལྔ ་པ་དེ་བཞི ན་

མེ ག་གྷ ན་བོ ད ་ཁྱི མ་ཉི ན ་སླ ོབ ་ནང་གསར་འཛུ གས་

གནང་ན་གང་ལེ གས་ཡོ ང་ངེས་མ་ཟད་   Bus ནང་

སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ཆ་ཚང་མི་ཤོ ང་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཡང་ཕྲན་

བུ ་ཡང་དུ་ འགྲོ་རྒྱུ འི ་ དགེ ་ མཚན་ཆེ ན་པོ་ ཡོ ད་ལུ གས་
ཞུ ས་པ་ལྟ ར། དེ་དོན་དགོ ངས་བཞེ ས་གནང་ནས་ཕྱི ་ལོ ་

༢༠༠༢ ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ ་པ་མེ ག་གྷ ན་ཉིན་སླ བ
ོ ་ནང་
འཛུགས་གནང་མཛད་འདུག དེང་དུས་ཀྱི ་གཞིས་སྒ ར་

གྱི ་གནས་སྟངས་འཛམ་གླི ང ་ཕྱོ ག ས་མཐའ་ག་ས་ག་

ནས་ཡུལ་བསྐ ར
ོ ་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཧ་ཅང་ཆེ ས་འཁོ ར་སའི་

ས་ཆ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས། རྒྱན་རྩེད་ཁང་དང་། ཆང་
རག་ཁང་།

ཐ་མག་ཉལ་ཐག་ལ་སོ ག ས་པས་ཕྲུ ་གུ ་

འཕྲོ་བརླ ག་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་དང་། དེ་བཞིན་རྡ་སྟེང་

བོད་ཁྱི མ་གཏན་སླ བ
ོ ་དང་ཉིན་སླ བ
ོ ་གཉིས་བར་ལ་ཕྲུ་གུ ་
རྫུ ན་བཤད་མཁན་སོ གས་ཅུ ང ་ཙམ་ལྷ ག ་བཞི ན་ཡོ ད་

པར་ཚང་མས་སེ མས་ཁུ ར་བྱེད་པའི ་ གནས་སྟངས་

ཤིག་ཆགས་ཡོ ད་རྐྱེ ན། ཚོ གས་ཆུ ང་ནས་འགན་ཁུར་
ཏེ་བོད་ཁྱི མ་དབུ་འཛིན་མཆོ ག་དང་། བོད་ཁྱི མ་སླ བ
ོ ་

སྤྱི ་མཆོ ག་ནས་བཀའ་སླ ོབ ་ཟབ་ནན་གནང་བས་ཕན་
རླ བ ས་ཀྱང་བྱུ ང་ཡོ ད།

རྡ་སྟེང ་གཏན་སླ བ
ོ ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག

མེ ག་གྷ ན་ཉིན་སླ བ
ོ ་དང་ཡོ ངས་གླི ང་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་

ཁག་གི ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གི་ཤེ ས་ཡོ ན་དང་། ཀུ ན་སྤྱོད། སྒྲིག་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཁྲི མ ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ཆེ ད་དུ་ སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ འགན་འཛི ན་སླ བ
ོ ་
སྤྱི ་དང་། དགེ ་ལས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཚོ གས་ཆུང་དང་
འབྲེལ་ལམ་བཟང་པོ་ཡོ ད། ལོ ་ལྟ ར་ཕ་མའི་ཉིན་མོ ར་

རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱི མ་དང་མེ ག་གྷ ན་ཉིན་སླ བ
ོ ། ཡོ ངས་གླི ང་
སླ ོབ ་གྲྭ་བཅས་ནས་ཕ་མའི ་ བཀའ་དྲིན་རྗེ ས ་དྲན་གྱི ་

མཛད་སྒ ར
ོ ་ཚོ གས་ཆུང་གི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་བཅར་ཏེ་

སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་དབུ་འཛིན་མཆོ ག་དང་། སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་ཕ་
མའི ་ཚོ གས་ཆུང་གི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་པ་བཅས་ཕ་མའི་

བཀའ་དྲིན་རྗེ ས ་དྲན་དང་འབྲེལ་བའི ་ ལམ་སྲོ ལ ་སྲུ ང་
བརྩི་ཞུ ས་ཡོ ད་པ་རེ ད། ལོ ་ལྟ ར་ཕྱི ་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༥

ཉིན་དགེ ་རྒན་གྱི ་ཉིན་མོ ་ཞེ ས་དགེ ་རྒན་རྣམ་པའི ་བཀའ་
དྲིན་རྗེ ས ་དྲན་ཞུ ་ ཕྱི ར ་རྡ་སྟེང ་བོད ་ཁྱི མ ་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ སླ བ
ོ ་

ཕྲུ ག་རྣམས་ཀྱི ས་དགེ ་ལས་རྣམས་ལ་རྩེད་རིགས་འདྲ་

མི ན་གྱི ་ ཁྲབ་ས ན
ྟོ ་གཟི ག ས་འབུ ལ་ཞུ ་ སྲོལ ་ཡོ ད་སྟབས།

ཕ་མའི ་ཚོ གས་ཆུ ང་ནས་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་རྣམས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུ ས་

ཏེ་དགེ ་ལས་རྣམས་ལ་གསོ ལ་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་ཕུལ་རྒྱུའི ་
ལུགས་སྲོལ་ཡོ ད། ལོ ་ལྟ ར་བྱི ས་པའི་དུས་ཆེ ན་གྱི ་ཉིན་

མོ ་དང་། ཡོ ངས་གླི ང་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་དབུ་བརྙ ེས་

པའི་དུས་དྲན། བོད་པའི་རིག་གཞུ ང་དུས་ཆེ ན་ཆེ ་ཁག་

རི གས་ལ་མེ ག་གྷ ན་ཉིན་སླ བ
ོ ་
ོ ་དང་། ཡོ ངས་གླི ང་སླ བ
གྲྭ་བཅས་ཀྱི ས་སླ ོབ ་ཕྲུ ག་ཚོ ར་བོ ད ་པའི ་ རི ག་གཞུ ང་

དང་། གོ མས་གཤིས་སོ གས་ལ་དོ་སྣང་དང་། རིག་
གཞུ ང་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན ་ལ་ཚོ གས་ཆུ ང ་ལ་མགྲོན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

འབོ ད ་གནང་བ་ལྟ ར ་ལོ ་ལྟ ར ་བཅར་ནས་ཐུ གས་རྗེ ་

ལེ གས་འབུ ལ་གྱི ་ མཇལ་དར་གོ ་ སྒྲི ག་ཞུ ས །

ཚོ གས་

ཆུ ང་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཡོ ང་ཁོ ང ས་སྔ ོན ་མ་རྒྱུ ན་ལས་
རྣམས་ཀྱི ས ་རོ ག ས་ཚོ གས་ནས་ཐབས་ཤེ ས་གནང་སྟེ་

རོ ག ས་དངུ ལ ་དེ་ དག་གོ ང ་གསལ་རི གས་དང་འབྲེལ་

བའི ་འཆར་གཞི ་གསར་པ་ལག་ལེ ན་གྱི ་ཆེ ད་བསྟར་གྱི ་
ཡོ ད།

༢༠༠༣ ལོ ར་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཀྱི ས་མེ ག་གྷ ན་

ཉི ན ་སླ ོ བ ་སླ ོ བ ་ཕྲུ ག་གི ་ཆེ ད་ཐབ་ཚང་བརྒྱབ་རྒྱུ འི ་
དགོ ང ས་འཆར་ཡོ ད་རུ ང ་།

རྡ་སྟེང ་བོད ་ཁྱི མ ་དབུ ་

འཛིན་མཆོ ག་ནས་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ལ་ཉི ན་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་ས་
ཆ་དེ་ ད་ལྟ ་ རྒྱ་གར་ཁྲི མ ས་ཁང་ནང་རྩོད་གཞི ར་ཡོ ད་

སྟབས། ཉིན་སླ བ
ོ ་གྱི ་ཐབ་ཚང་རྒྱབ་རྒྱུ་སོ གས་ཀྱི ་ལས་

འགུ ལ་བརྩམས་ཚེ ་ཁྲི མས་རྩོད་བྱེད་བཞི ན་པའི ་གནས་

ཚུ ལ་དེ ར ་གནོ ད ་སྐྱོ ན ་ཆེ ན་པོ ་ ཡོ ང་ངེ ས ་ལ་བརྟེན།

ཁྲིམས་ཐག་མ་ཆོ ད་བར་ཐབ་ཚང་རྒྱག་རྒྱུ་ཕྱི ར་འཐེན་
བྱ་དགོ ས་ཀྱི ་བཀའ་ནན་ཏན་ཕེབས་འདུག རྒྱུན་ལས་

སྐ བས་ ༡༡ པའི ་ཕ་མའི ་ཚོ གས་ཆུ ང་རྣམས་ཀྱི ་ལས་

འཆར་ནང་ཡོ ད་པའི ་ མེ ག་གྷ ན ་ཉི ན ་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་ སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་

རྣམས་ལ་ཉིན་གུ ང་ཞལ་ལག་བཟོ་སའི་ཐབ་ཚང་ཞིག་
རྡ་སྟེང ་བོ ད ་ཁྱི མ་ནས་བཀའ་གྲོལ་གནང་བ་བཞི ན་

མཐའ་མ་ཐབ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོ ད། ༢༠༠༨།༣།༢༤ ཉིན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྐ བ ས་བཅུ ་གཉི ས ་པའི ་ ཚོ གས་མི ་གསར་པ་མི ་མང་

གིས་འོས་འདེམས་གནང་ཞི ང་། རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཕན་
ཚུ ན་ངོ ་ སྤྲོ ད ་དུ་ མང་མོ ས་ཀྱི ་ ཐོ ག ་ནས་ལས་ཚན་འོས ་

འདེམས་བསྐ ་ོ བཞག་བྱས། དེ་ཡང་། ཟླ་བ་རིན་ཆེ ན་

ཚོ གས་གཙོ ། དབང་འདུས ་ཚོ གས་གཞོ ན ། བསོ ད ་

ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་དྲུང་ཆེ ། ཨོ ་རྒྱན་རྩིས་པ། འཇི གས་

མེ ད་དངུ ལ ་གཉེར ། དབྱངས་འཛོ མས་དྲུང་ཆེ ་ལས་

རོ གས། རྟ་མགྲིན། ཐུ བ་བསྟན། བཀྲ་ཤིས། བཀའ་
རྟེན། བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་བཅས་རྒྱུན་ལས། ཁྱོན་

བསྡ མ
ོ ས་མི ་བཅུ ་ གཅི ག་ཚོ གས་མི འི ་ ནང་ཞུ ག ས་ཡོ ད།
སྐ བས་བཅུ་གཉི ས་པའི ་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ལྷ ན་འཛོ མས་

ཀྱི ས ་ཐོ ག ་མའི ་ གྲོས་འཆར་ནང་། མི ་མང་གི ་དཀའ་

ངལ་བསལ་ཐབས་གལ་ཆེ ར་མཐོ ང ་སྟེ་ ཕྲུ ་གུ ་རྣམས་

ཉི ན ་དགུ ང་ཞལ་ལག་སྐ བ ས་ནང་ལ་ལོ ག་མི ་དགོ ས ་

པར་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ ནང་ཞལ་ལག་གོ ་ སྒྲི ག་བྱེད་ཐུ བ་ཚེ ་་ཕ་

མར་དཀའ་ངལ་ཆུ ང་བ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུ འི་བདེ་འཇགས་
ལའང་ཕན་པ་ཤིན་ཏུ ་ཆེ ་བར་མཐོ ང་ནས། རྒྱུན་ལས་

རྣམས་ཀྱི ས་ཕྲུ ་གུ འི ་ཉི ན ་དགུ ང་ཞལ་ལག་དེ་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་
ནང་དུ་གོ ་སྒྲིག་ཞུ ས་ཡོ ད། ༢༠༠༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༡

ཉི ན ་ཉི ན ་མོ འི ་ སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ སྤྱི ་ ཐབ་གསར་པ་དབུ ་འབྱེད་
མཛད་སྒ ོར ་ཕེ བ ས་བཅར་ཞུ ས་པ་གཙོ ་བོ ་ ས་གནས་
འགོ ་ འཛི ན་ཚེ ་རི ང་ཕུ ན ་ཚོ གས་ལགས།

བོད ་ཁྱི མ ་

དབུས་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ཚེ ་དབང་ཡེ ་ཤེ ས་ལགས།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རྡ་སྟེང ་བོ ད ་ཁྱི མ་ངེ ས ་སྟོན ་པ་དགེ ་ ཕུ ན་ཚོ གས་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱི མ་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་བསོ ད་ནམས་

སྒྲོ ལ་དཀར་ལགས་དང་། ས་གནས་གཞུ ང་འབྲེལ་མ་

ཡི ན་པའི ་ཚོ གས་པ་སྐྱི ད་སྡུག་ཁག མེ ག་གྷ ན་ཉིན་སླ བ
ོ ་

དགེ ་ ལས་རྣམས། ཕྲུ ་གུ འི ་ ཕ་མ་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་དང་
ཚོ གས་མི་རྣམས་བཅས་ཕེབས་ཡོ ད། ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༢

རེ ས་གཟའ་ཕུ ར ་བུ ་ཉི ན ་ནས་ཉི ན ་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་ཉི ན ་དགུ ང་

ཞལ་ལག་དུས་གཅིག་གཏོང་རྒྱུ་འགོ ་ཚུགས་མཛད་པ་
བཞི ན་མ་བྱན་གཅི ག་དང་། མ་གཡོ ག་གཅི ག་ཟླ་བ་

གསུ མ་རི ང་ལ་ཚོ ད་བལྟ འི ་ ཚུ ལ་དུ་ བཞག་ཅི ང་། མ་
བྱན་གྱི ་ གླ ་ ཕོག ས་ཟླ་བ་གཅི ག་ལ་སྒ ར
ོ ་

༢,༥༠༠་༠༠

དང་། མ་གཡོ ག་ལ་གླ ་ཕོག་ཟླ་གཅིག་ལ་སྒ ར
ོ ་ ༡,༠༠༠་

༠༠ སྤྲད་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ཚོ གས་

ཆུ ང ་གི ་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་མཚམས་སུ ་མ་

བྱན་དང་། མ་གཡོ ག་གཉིས་ལ་གླ ་ཕོགས་སྤ ར་རྒྱུའི ་ཆ་

རྐྱེ ན་བཞག་ཡོ ད། ད་ལྟ འི ་ རྒྱུ ན་ལས་ཀྱི ་ ཚོ གས་མི ་སུ ་
ལའང་ཉམས་མྱོང་དེ་ཙམ་མེ ད་སྟབས་སླ བ
ོ ་ཕྲུག་རྣམས་

ཀྱི ་ ལྟ ་ོ དོད ་ཕ་མས་ཟླ་རེ ར ་སྒ ར
ོ ་ ༣༠༠།༠༠ བཞག་

ཡོ ད། ཞལ་ལག་བཏང་བའི་སྐ བས་སུ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་རྣམས་
ཀྱི ་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཐད་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི ས་འགན་

ཁུར་ཆ་ཚང་དགོ ངས་བཞེ ས་གནང་ཡོ ད། རྒྱུན་ལས་
ཡོ ངས་ནས་དམི གས་བསལ་དགེ ་རྒན་རྣམས་ལ་ཐུ གས་

རྗེ ་ ཆེ ་ཞུ ་རྒྱུ ་ཡི ན། རྒྱུ ན་ལས་སྐ བ ས་གསར་བའི ་ མ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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འོང ས་གྲོས་འཆར་ལས་གཞི ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོ ས ་

པ་ཁག་ནི ། སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་གསང་སྤྱོད་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་གསར་

བཟོ་བྱ་རྒྱུ། སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གི་རྩེད་ཐང་ཉམས་གསོ ། དེང་
དུས ་ཀྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་གླ ོག ་ཀླ ད ་འཛི ན་གྲྭ་

Computer

Class གསར་འཛུགས་ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།

གོ ང་གི་འཆར་གཞི་དེ་རྣམས་ལ་དཔལ་འབྱོར་

དགོ ས་མཁོ ་ཆེ ་བས་རྒྱུ ན་ལས་རྣམས་ཀྱི ས་རོ གས་

ཚོ གས་ཁག་ནས་ཐབས་འཚོ ལ་གནང་དང་གནང་མུ ས་
ཡི ན། རྒྱུ ན་ལས་གོ ང ་མ་སྐ བ ས་བཅུ ་ གཅི ག་པའི ་ མ་

དངུལ་ལྷ ག་མ་དངུལ་ཁང་ནང་ཧིན་སྒ ར
ོ ་ ༡,༠༠,༠༠༠

་༠༠ འབུ མ་གཅི ག་དང་། དངུ ལ ་དམར་ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་

༩༠,༠༠༠་༠༠ སང
ྟོ ་ཁྲག་དགུ ་བཅུ། ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ཧིན་

སྒ ར
ོ ་ ༡,༩༠,༠༠༠་༠༠ མ་དངུལ་གཅིག་འབུམ་དགུ ་
ཁྲི ་ རྒྱུ ན་ལས་གསར་པ་སྐ བ ས་བཅུ ་གཉི ས ་པར་ལག་

སོ ན་བྱུང་ཡོ ད། སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་མི་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོ ང་

ཐབས་སུ་ཕ་མ་རྣམས་ནས་རང་གི ་ཕྲུ་གུ ར་ལྟ ་སྐྱོང་གང་
ལེ གས་གནང་དགོ ས ་པ་མ་ཟད།

ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ས་

ཀྱང་དེའི ་ ཐོ ག ་ཞབས་འདེག ས་ཞུ ་ བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱུ ན་

ལས་གཅི ག་གི ས་གཅི ག་ལ་བླ ོ་ དག་ཆོ ད་པོས ་མཐུ ན་
ལམ་ཟབ་པོ། ལས་ཡུ ན་རི ང་མ་ལྟ ས
ོ ་པར་རྒྱུ ན་ལས་

ཚང་མ་ད་བར་ཕན་ཚུ ན་ཚང་མར་རང་རང་སོ ་ སོ འི ་

ལས་དོན ་ཆེ ་ཆུ ང ་འདྲ་མི ན་གང་འདྲ་ཞི ག་ཡོ ད་ཀྱང་།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཚང་མས་སྤྱི ་དོན ་གལ་ཆེ ར་བརྩི ས་ཏེ་ བསམ་པ་རྣམ་
དག་གི ས་ལས་འགུ ལ་ལ་མ་གཡོ ལ་བར་བླ ་ོ མཐུ ན་དམ་

༣།

གཙང་དུ་གནས་བཞིན་ཡོ ད།

ལྷ ་ས་མཐུ ན་གྲོགས།

དང་པོ། ལྷ ་ས་མཐུ ན་གྲོགས་དེ་བཞིན་སྤྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠

ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིིན་འདི ་གར་འབྱོར་བའི ་ཤ་ཚ་ཅན་

གྱི ་ ལྷ ་ ས་ཁུ ལ་གྱི ་ དོན ་གཉེར ་ཅན་གྱི ་ མི ་སྣ་འགས་ཐོ ག ་
མར་གསར་འཛུགས་བྱས། ཐོག་མའི ་དམི གས་ཡུན་ནི ་

འདི ་ག་ལྷ ་ས་ཁུ ལ་གྱི ་མི ་ཡི ན་པ་གང་ཞི ག་མཐུ ན་

གྲོགས་ནང་ཞུ ག ས་བླ ་ོ ཡོ ད་པའི ་ རི གས་ནས་ྋསྤྱི ་ ནོར ་
གོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་གི ་དབུ ་ཁྲི ད ་འོག

བོ ད ་གཞུ ང་གི ་སྒྲི གས་འཛུ གས་ལ་བརྩི ་བཀུ ར་ཚུ ལ་

བཞི ན་ཞུ ་བ་དང་ཆབས་ཅི ག་རང་གཞུ ང་གི ་བཀའ་

དགོ ང ས་འགལ་མེ ད་ཐོ ག ་རྒྱལ་གཅེ ས ་མ་དངུ ལ ་ལག་
དེབ ་ཚུ ལ་བཞི ན་བསྡུ ་ འབུ ལ་དུ ས ་ཐོ ག ་གཙང་འབུ ལ་

དགོ ས་པ།

གཉིས་པ། ལྷ ་ས་ཁུལ་གྱི ་ཉམ་ཐག་ནད་མནར་རི གས་

ལ་གང་ན ུས ་ཅི ་ཕན་གྱི ་རོ གས་རམ་དང་འགོ ་ འདོན ་

ལམ་སན
ྟོ ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཚོ གས་མི ་གང་རུང་ནད་མནར་
གྱི ་རྐྱེ ན ་པས་སྨ ན ་ཁང་དུ ་ ལུ ས་སྐ བ ས་འདི ་ ག་མཐུ ན་

གྲོགས་རྒྱུ ན་ལས་ཀྱི ་འགན་རྐང་བཞེ ས་ཐོ ག ་ནད་
གསོ ས་འཚམས་འདྲི་དང་། ནད་གཡོ ག གལ་སྲིད་ཚེ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ལས་འདས་པ་ཡི ན་ན་སྐུ ་ པུ ར་དུ ར ་སྦྱངས་སོ གས་ཀྱི ་
ཞབས་ཕྱི ་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོ ད།

གསུམ་པ།

ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་འཁྲུ ང ས་ལྷ ་ དབྱར་

གསོ ལ་གཙོ ས་རང་གཞུ ང་གི ་མཛད་སྒ ོ་ ཆེ ་ཕྲ་གང་
ལའང་འདི ་ ནས་བཀའ་ཡི ག་དང་གོ ་ སྐ བ ས་ནམ་བྱུ ང་
ལ་ལྷ ་ས་ཁུལ་གྱི ་དམངས་ཁྲོད་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སན
ྟོ ་བྱ་

དང་བྱེད་མུ ས་སུ ་ཡི ན།

མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་

བྱེད་ཕྱོ གས་ཐད་ཚོ གས་གཙོ ་དང་། དྲུང་ཆེ ། ལས་

དྲུང་། དངུར་གཉེར། རྩིས་པ་བཅས་རྒྱུན་ལས་གྲངས་
ཚད་བརྒྱད་ནས་བཅུ་བར་གྱི ་སྐ བས་ཐོ ག་རྒྱུན་ལས་ཀྱི ་

ཐུ གས་འགན་བཞེ ས་ཀྱི ་ཡོ ད་ལ་རྒྱུན་ལས་དུས་ཡུན་ལོ ་
གཉི ས ་རེ འི ་ མཚམས་ནས་ཚོ གས་མི ས་འདེ མ ས་ཀྱི ་

ཡོ ད།

དེ་ བཞི ན་ལོ ་ལྟ ར ་བོད ་ནས་གསར་དུ་ གནས་

བསྐ ར
ོ ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ལ་ཕེབས་པའི་ལྷ ་ས་ཁུལ་གྱི ་མི་

རྣམས་ལ་འདི ་ ནས་གཞི ས་བྱེས་འབྲེལ་མཐུ ད་ཀྱི ་གོ ་

སྐ བ ས་གལ་ཆེ ན་ཞི ག་ཏུ ་བསམ་སྟེ ་ སྣེ་ལེ ན་གསོ ལ་

ཚིགས་དང་། ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་དང་རང་གཞུ ང་བོད་
དོ ན ་ ད གོ ང ས ་ བ ཞེ ས ་ ངོ ་ སྤྲོ ད ་ ད ང ་ བ རྙ ན ་ འ ཕྲི ན ་

གཟི ག ས་འབུ ལ་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད།

དེ་ བཞི ན་ལོ ་ལྟ ར ་

ཚོ གས་མི ་ནང་ཁུ ལ་མཐུ ན་ལམ་ངོ ་ ཤེ ས་སླ ད ་ཉི ན ་

གསུ མ་རེ འི ་སྤྲོ ་ སྐྱི ད་གོ ་སྒྲི ག་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་

སྟབས་བསྟུ ན ་ལོ ་རེ འི ་ སྤྱི ་ དངུ ལ ་དང་རྒྱུ ་དངོ ས ་སོ ག ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རྩི ས་ཁྲ་ཁམས་དྭ ང ས་འབུ ལ་བཞི ན་པ་དང་།

གལ་

སྲི ད ་རྩི ས་ཆད་བྱུ ང་རི གས་འབྲེལ་ཡོ ད་དོ་ དག་རང་

ཉི ད་ཀྱི ས་འགན་ཁུར་བྱེད་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོ ད། ཟླ་
རེ ར་རྒྱུ ན་ལས་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ས་ཚོ གས་མི ་ཉམ་ཐག་

རི གས་ལ་གྲོས་ཆོ ད་བཞི ན་མཐུ ན་འགྱུར་ཇི ་ཆགས་ཀྱི ་
གོ ་བསྡུར་དང་། ཚོ གས་མིའི་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེ ན་

གྱི ས ་སྐ བ ས་ཐོ ག ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ལ་རྒྱུ ན་ལས་

ཆེ ད་བཅར་གྱི ས་གནས་བབ་ལ་གཟིགས་པའི་གྲོས་ཆོ ད་
དང་ཐག་གཅོ ད ་བྱ་བཞི ན་ཡོ ད། མཐུ ན་གྲོགས་ནང་

ཁུལ་དཀའ་ངལ་སེ ལ་བ་ཕུད་མེ ་ཏོག་ཆུ ང་ཡང་ལྷ ་རྫས་

ཀྱི ་དཔེ་ལྟ ར་ ༢༠༠༨ ལོ འི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་
ཚུལ་ལ་གདུང་སེ མས་མཉམ་སྐྱེ ད་དང་བོད་ཀྱི ་རྩ་དོན་

འཐབ་རྩོད་ལ་དམི གས་ཏེ ་ བོ ད ་གཞུ ང་མང་ཛ་དྲག་

ལས་འགུ ལ་ཚོ གས་པར་ཧི ན་སྒ ར
ོ ་ ༡༠༠༠༠།༠༠ ཞལ་

འདེབས་དང་། བི ་ཧར་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་ཆུ ་ལོ ག་གོ ད་ཆགས་

ལ་ཐུ གས་གསོ ས་ཆེ ད་ཧིན་སྒ ར
ོ ་ ༥༠༠༠།༠༠ ཕུལ་བ་

སོ གས་སྤྱི ་དང་བྱེ་བྲག་གི ་ལས་དོ ན ་མཐའ་དག་ལ་

༤།

འབད་འབུངས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།
རྡ་ས་ཏྲེ་ཧོར་སྐྱི ད་སྡུག

རྡ་ས་ཏྲེ་ཧོ ར ་སྐྱི ད་སྡུ ག ་ཚོ གས་པ་འདི ་ཉི ད ་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༨༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་གསར་ད་ུ དབུ་བཙུགས་
ཤིང་། འདི་ནི་མདོ་ཁམས་ཀྱི ་དཀར་མཛེ ས། རྫ་པ།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྟོང་འཁོ ར། ཉག་རོ ང་། མི་ཉག་། རྟའུ། དར་རྒྱས།

བེ་རི ། བྲག་འགོ ། ལྕ ག
ོ ་རི་སོ གས་ཀྱི ས་གྲུ བ་པའི་ཚོ ཊ་

པ་ཞི ག་ཡིན་ལ། ཚོ གས་མིའི་གྲངས་ཚད་ནི་ད་སྐ བས་

བཞུ ག ས་སྒ ར ་ཁུ ལ་དུ་ མི ་གྲངས་ ༥༡༣ ཙམ་ཡོ ད།
ཚོ གས་པ་འདི་ཉིད་བཙུགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་

ནི ་མདོ ་ ཁམས་ཏྲེ་ཧོ ར ་ཁུ ལ་གྱི ་ཡུ ལ་སྲོ ལ ་གོ མས་

གཤིས་རྣམས་ཉམས་པ་སོ ར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་རྒྱུད་
འཛི ན་བྱེད་ཆེ ད་དང་ལྷ ག ་པར་དུ་ ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་

འཁྲུངས་སྐ ར་དུས་ཆེ ན་དང་། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་
དུ ས ་ཆེ ན་ཁག་ལ་མདོ ་ ཁམས་ཏྲེ་ཧོ ར ་ཁུ ལ་གྱི ་མང་

ཚོ གས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་གཞས་སྣ་གཟི གས་འབུལ། དེ་

ཁུངས་ཀྱི ་མང་ཚོ གས་དཀའ་ངལ་ཆེ ་རི གས་ལ་ཚོ གས་
པའི་འཁོ ས་དཔག་ལ་གཞིགས་པའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱབ་
སྐྱོ ར ་དང་།

བཙན་བྱོལ་གཞུ ང ་གི ་སྒྲི ག་གཞི འི ་ འོག ་

ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ལས་འགུ ལ་འདྲ་མི ན་ཚགས་ཚུ གས་ཀྱི ་

སྤ ེལ ་ཐུ བ་པའི ་ ཆེ ད་བཙུ གས་པ་ཞི ག་ཡི ན།

ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༨༩།༠༧།༢༧ ནས་ ༡༩༩༦།༨།༡༢ བར་ཚོ གས་པ་

འདི འི་སྟངས་འཛིན་ལས་འགན་དཀར་མཛེ ས་ལྷ ག་པ་
ཚེ ་དབང་དང་། སྟོང ་འཁོ ར ་ཕུན ་ཚོ གས་དངོ ས ་གྲུ བ་

གཉིས་ནས་ཞུ ས་པ་དང་། ༡༩༩༦ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༢

ཉི ན་ནས་དར་རྒྱས་དབང་ཆེ ན་དང་། དཀར་མཛེ ས་

བསྟན་འཛི ན།

དར་རྒྱས་བྱམས་པ་བསྟན་འཛི ན།

དཀར་མཛེ ས་སྟེ་དགའ། རྟའུ་པདྨ།  རྫ་པ་ཐུ བ་བསྟན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

འོད་ཟེར། དཀར་མཛེ ས་དབང་གྲགས། མི་ཉག་ཐུ བ་

བསྟན་འོད་ཟེར་བཅས་ནས་ ༡༩༩༩།༤།༡༤ བར་ལོ ་
འཁོ ར་གསུམ་ཙམ་གྱི ་རིང་ཐུ གས་འགན་བཞེ ས། དེ་

ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༡།༤།༡༤ བར་ཆོ ས་མཛད་དང་། ཡ་

མ་བསམ་འགྲུ བ།

དཀར་མཛེ ས་ཡ་མ་རི ན་ཆེ ན།

བསམ་དགའ། མི ་ཉག་བླ ་ོ བཟང་ནོར ་བུ ། རྫ་པ་བླ ་ོ

དགའ། བསོ ད་ནམས་བཀྲིས། རྡོ་རྗེ་དཔལ་ལྡ ན། དོན་

འགྲུ བ་ཚེ ་རི ང་བཅས་ནས་ཐུ གས་འགན་བཞེ ས ་ཏེ་ ལོ ་

འཁོ ར ་གཉི ས ་ཙམ་གྱི ་རི ང་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དང་།  

དེ་ནས་འགན་འཛིན་གསར་པ་བསོ ད་ནམས་རྡོ་རྗེ་དང་
། ཤ་འུ། རིན་ཆེ ན་བསམ་འགྲུ བ། ཕུན་ཚོ གས་དབང་

ུ ། བསོ ད་ནམས་ཚེ ་རི ང་། བྱམས་པ་དགྲ་འདལ
ུ །
འདས
རྡོ་རྗེ ་དབང་གྲགས་བཅས་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣།༦།༡༨

བར་ལོ ་གཉི ས ་རི ང་འཛི ན་སྐྱོ ང་གི ་ཐུ གས་འགན་
བཞེ ས། ༢༠༠༣།༦།༡༨ ནས་ ༢༠༠༥།༧།༢༠ བར་

འགན་འཛི ན་གསར་པ་སྦྱི ན་པ་དང་། དཀར་མཛེ ས་

བདེ་ཆེ ན། དར་རྒྱས་པདྨ། དབང་ཕྱུག དར་དགོ ན་
ཀརྨ་ཤེ ས་རབ། རྟའུ་ཤེ ས་རབ། རྫ་པ་འཇིགས་དགའ།

དཀར་མཛེ ས་བུ་མོ ་མཆོ ག མི་ཉག་ཆོ ས་འཛོ མས། མི་

ཉག་ཚེ ་རི ང་དབང་ཕྱུག་བཅས་ལ་རྩིས་སྤྲད་ཀྱི ས་ཁོ ང་
རྣམ་པས་ལོ ་འཁོ ར ་གཉི ས ་རི ང་འགན་ཁུ ར་མཛད།

༢༠༠༥།༧།༢༠ ནས་གཉེར་པ་གསར་པ་བསྟན་འཛིན་

ཆོ ས་འཕེལ ་དང་།

བྱམས་པ་བསྟན་འཛི ན། རྡོ་རྗེ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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དཔལ་ལྡ ན། རྫ་པ་བསྟན་པ། དཀར་མཛེ ས་འཇོ ་ལོ །

དཀར་མཛེ ས་བསྟན་རྒྱས་མགོ ན་པོ། ཕུར་བུ་ཚེ ་རིང་།

བྱམས་པ་གཡང་འཛོ མས། ཡ་དགའ་སྒྲོ ལ་མ་བཅས་

ནས་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༠༧། ༤།༢༢ བར་ཐུ གས་འགན་བཞེ ས།
༢༠༠༧།༤།༢༢ ཉིན་ནས་བཟུང་ད་སྐ བས་འཛིན་སྐྱོང་

བ་ཆོ ས་འཛིན་དང་། ཡ་མ་བསམ་འགྲུ བ། རྒན་བསོ ད་
ནམས་རྡོ་རྗེ ། རྫ་པ་ཐུ བ་དགའ། བསོ ད་ཆོ ས་འཕེལ།

དཀར་མཛེ ས་བསོ ད་ནམས་ཚེ ་རིང་། ཡེ ་ཤེ ས་བསོ ད་
ནམས། ངག་དབང་དགེ ་ལེ གས། ཀུ ན་དགའ་ཉི་མ།

པ་སངས་རྡོ་རྗེ ། སྤི ་ཀྲར། མི ་ཉག་བླ ་ོ བཟང་ནོར་བུ ་
བཅས་ནས་རིམ་བཞིན་ལས་གནས་འགན་འཁུར་བརྗེ་

མོ ས་ཀྱི ་ད་བར་ཚོ གས་པའི ་ངོ་བོ་དང་དམི གས་ཡུལ་མ་
བརླ ག་པར་རྒྱུན་འཁྱོངས་སུ་གནས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

༥།   བོད་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་ཟུར་ཚོ གས་པ།

བོ ད ་རྒྱལ་ཡོ ངས་བཙོ ན་གྲོལ་ཚོ གས་པ་ནི ་ ྋགོ ང ་ས་

ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པའི་མཆོ ག་གི་ཐུ གས་དགྱེ ས་བརྩེ་
བའི་བཀའ་འཁྲོལ་སྤྱི ་བོའི་མཛེ ས་རྒྱན་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་

ཞིང་། རང་གཞུ ང་བཀའ་ཤག་ནས་ཀྱང་གཞུ ང་འབྲེལ་

མ་ཡི ན་པའི ་ ཚོ གས་པ་སྤྱི ་འགྲེའི ་ ཁོ ང ས་ངོ ས ་བཞེ ས ་

རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ལྟ ར། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩ ལོ འི་ཟླ་༩

ཚེ ས་ ༣ ཉིན་དངོས་སུ་དབུ་བརྙ ེས་ཤིང་། ད་ལྟ འི་ཆར་

ཚོ གས་མི ་ལྔ ་བཅུ་ལྷ ག་ལས་གྲུ བ་པའི་ཆོ ལ་ཁ་དང་ཆོ ས་
ལུགས་རིས་མེ ད་ཀྱི ་བཙོ ན་ཟུར་ཚོ གས་པ་ཞིག་ཡིན།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
ཚོགས་པའི་ལངས་ཕྱོགས།

ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོའི་ཐུ གས་བཞེ ད་དང་

བོད ་མི ་མང་གི ་རྨང་གཞིི འི ་ མངོ ན ་འདོད ་གཉི ས ་ངོ ་ བོ་

དབྱེར་མེ ད་ལ་སོ ང་། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུ ང་གི་སྲིད་

བྱུས་ཏེ་བདེན་པ་དང་འཚེ ་བ་མེ ད་པའི ་ལྟ ་གྲུ བ་ལ་གཞི ་
བཅོ ལ ་བའི ་ དབུ ་མའི ་ ལམ་ཀྱི ་ རྒྱ་ལས་མི ་བརྒལ་རྒྱུ ་ནི ་

ཚོ གས་པའི ་ སྒྲི ག་གཞི འི ་ འབྲུ ་དོན ་ནང་གསལ་ལྟ ར ་རྩ་
འཛི ན་ལངས་ཕྱོགས་ཡིན།

ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ།
ཀ

བོ ད ་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ཆེ ད་རྒྱ་དམར་

གྱི ས་བཙོ ན་ད་ུ མནར་གཅོ ད་མྱངས་དགོ ས་བྱུང་

བའི ་བཙོ ན་ཟུ ར་རྒས་གཅོ ང ་མང་དག་ཅི ག་
བཙན་བྱོལ་ཁྲོད་དམིགས་བཀར་འཚོ ་བའི་རྟེན་

ཁོ ངས་མེ ད་པ། ཁ་ཚ་དགོ ས་གཏུ ཊ་ཀྱི ས་འཚོ ་
བའི ་མཐུ ན་རྐྱེན་དང་སྨ ན ་ཡོ ན་སོ གས་གང་
ཁ

ཅི ར་རོ གས་པ་གནད་སྨིན་ལ་འབད་རྒྱུ།

རྒྱ་བལ་འབྲུ ག་གསུམ་ནང་གནས་སྡ ད
ོ ་གཞིས་

ཆགས་ཁག་ནང་འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་དང་།
དམངས་གཙོ འི ་ འཕྲོད་བསྟེན ་བཅས་ཀྱི ་ཐད་

མི ་མང་ལ་གོ ་ རྟོགས་སྤ ལ
ེ ་སླ ད ་ཟབ་སྦྱོ ང ་སྤྲོ ད ་
ཐབས།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
ག
ང
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བོད ་མི ་བཙོ ན་ཟུ ར་རྒན་པ་ཚོ འི ་ ལོ ་རྒྱུ ས་བསྡུ ་

སྒྲིག་དང་དཔར་འགྲེམ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འཆར།

བཙན་བྱོལ་བོད ་གཞུ ང་གི ་སྲི ད ་བྱུ ས་ཏེ་ དབུ ་

མའི ་ལམ་གྱི ་དགོ ངས་དོ ན ་འོ ག ་བོ ད ་རང་
དབང་བདེན ་པའི ་ ལས་འགུ ལ་ཞི ་བའི ་ སྒ ་ོ ནས་

ཅ

སྤ ལ
ེ ་རྒྱུ།

ཚོ གས་པའི ་ བསྟི ་ གནས་བཞུ ག ས་སྒ ར ་རྡ་རམ་

ས་ལ་ཡིན། ས་གནས་བལ་ཡུལ་མཆོ ད་རྟེན་
བཅས་སུ་ཡོ ད། དབུས་རྒྱུན་ལས་མི ་གྲངས་ ༩

ཡོ ད་པ་ནས་ཆོ ལ་ཁ་རེ ་ནས་མི ་གསུམ་རེ ་ཡོ ད།
ཚོགས་པ་འདིས་བླངས་པའི་གྲུབ་འབྲས།
ཀ

ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི་སྐུ་

ཚེ ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང་།

འཛམ་གླི ང ་

ཡོ ངས་ལ་ནད་མཚོ ན་མུ ་གེ འི ་ འཇི ག་པ་མེ ད་

པར་ཞི ་བདེ་རང་དབང་དཔལ་ལ་ལོ ངས་སྤྱོ ད་

ཅི ང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་བསྟན་པ་ཆབ་སྲི ད་ཀྱི ་

ཆེ ད་དུ་མི་རྒྱུ་སྲོག་གསུམ་བླ ས
ོ ་བཏང་ཟིན་པའི་
སྔ ོ ན ་གཤེ གས་རྒྱལ་གཅེ ས་དཔའ་བོ ་ ཕོ ་ མོ ་

རྣམས་མངོ ན་མཐོ ་ངེ ས་ལེ གས་ཀྱི ་ས་ལ་

འགོ ད་ཆེ ད་བཅས་སུ་དམིགས་ཏེ། མཐོ་ཚད་

ཕི་ཁྲི་དགུ ་བཅུ་ཡོ ད་པའི་རྣམ་རྒྱལ་མཆོ ད་རྟེན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཞི ག་ཕོ ་ བྲང་སྐུ ་ རྒྱབ་ལྷ ་ རྒྱལ་རི ར་བཞེ ངས་

ཁ

བསྐྲུན་ལེ གས་གྲུ བ་བྱས་ཡོ ད།

ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་གི ་
ཆོ ས་སྲི ད་ལུ གས་གཉི ས ་ཀྱི ས་རླ བས་ཆེ ན་

མཛད་འཕྲིན་རྣམས་བསྟན་པ་ཇི ་སྲི ད་བར་མི ་
ན ུབ ་དར་གནས་ཡོ ང་བ་དང་།

བོད ་རང་

དབང་ཆེ ད་རྒྱའི ་ མུ ན་བཙོ ན་དུ་ མནར་གཅོ ད ་

མྱངས་དང་མྱོང་བཞི ན་པའི ་སྲི ད་བཙོ ན་འདས་

གསོ ན་རྣམས་ཀྱི ་བླ ་ན་མེ ད་པའི་རྒྱལ་ཞེ ན་སྙིང་

སབ
ྟོ ས་དང་། ལྷ ག་བསམ་ལ་རྗེས་དྲན་མཚོ ན་

སླ ད ་མཐོ ་ ཚད་ཕི ་ ཁྲི ་བདུ ན ་ཅན་གྱི ་རྡོ་རི ང་

གསར་སྐྲུ ན་ཞུ ས ་ཤི ང་། རྡོ་རི ང་གི ་ངོ ས ་སུ ་
ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོར ་ནོར ་པེལ ་

ཞི ་ བ དེ འི ་ ག ཟེ ང ས ་ རྟ ག ས ་ འ བུ ལ ་ བ ཞེ ས ་

བསྐྱངས་པའི ་ སྐུ ་ དཔར་དང་མཛད་རྣམ་སྙི ང ་

ག

བསྡུས་བཅས་བརྐོས་ཡོ ད།

བོ ད ་ཀྱི ་ཆབ་སྲི ད ་བཅོ ན ་ཟུ ར་རྒན་རབས་པ་

རྣམས་ཀྱི ས་གཙོ ས་ཚོ གས་མི ་ཚོ འི ་ལོ ་རྒྱུ ས་
སྙིང་བསྡུས་སུ་བཀོ ད་པ། ཉི་འོད་མ་རིག་པའི་
ནམ་ཟླ། དང་ ཁྲག་དྲོན་གྱི ་འཁྱུག་བྲིས། དེ་

བཞིན་མི་མགོ ་ཐང་ལ་འགྲིལ་ཅིང་ཟུངས་ཁྲག་

གི་ཡུར་ཆུ། ཞེ ས་པ་བཅས་དེབ་ཕྲེང་གསུམ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
ང
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དཔར་འགྲེམ་ཞུ ས་ཟིན་པ་ཡིན།

བཙན་བྱོལ་ཁྲོ ད ་ཀྱི ་གཏན་ཉི ན ་སླ ོབ ་གྲྭ་ཁག་
ཅིག་ཏུ ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐ ར
ོ ་

དང་།

བོད ་ནང་གི ་ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན་པའི ་

དངོ ས ་ཡོ ད་གནས་སྟངས་དང་བོ ད ་ཀྱི ་ཐུ ན་
མོ ང་མ་ཡི ན་པའི ་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་།
སྲོ ལ ་རྒྱུ ན་ཀྱི ་ཡ་རབས་གཤི ས་བཟང་བཅས་

ཀྱི ་སྐ ར
ོ ་གཅེ ས ་ཉར་དགོ ས ་གལ་ཆེ ་བའི ་ ཟབ་

ཅ

སྦྱོང་ཁག་ཕུལ་ཡོ ད།

དེང་སྐ བས་ཚོ གས་མི ་བཙོ ན་ཟུར་རྒས་གཅོ ང་

ཉམ་ཐག་བདུ ན ་ལ་འཚོ ་སྣོན་མཚོ ན་སླ ད ་ཟླ་

རེ ར་ཧི ན་སྒ ར
ོ ་ ༢༠༠།༠༠ རེ ་དང་། དེ་བཞི ན་

འཚོ ་འཁོ ས ་ཞན་པའི ་ ཚོ གས་མི ་གཞན་ཁག་

ཅི ག་ལ་སྨ ན ་དོན ་མཐུ ན་འགྱུ ར་འཕར་གཏོང ་

༦།

ཞུ ་མུ ས་བཅས་ཡིན།

ནང་ཆེ ན་ཉེར་ལྔ འི་མཐུ ན་ཚོ གས།

ནང་ཆེ ན་ཉེར ་ལྔ འི ་ བྱུ ང་རབས་མདོར ་བསྡུ ས ་ནང་སྡ ེ་
ཤོ ག་ཆེ ན་བཅོ ་བརྒྱད། ཕྱི ་སྡ ་ེ ཉི་ཤུ ་རྩ་ལྔ ། རྒ་པ་རིན་

ཆེ ན་ཚོ ་དྲུག་སོ གས་ཡོ ངས་གྲགས་སུ་འབོད་ལ། ནང་

ཆེ ན་རྒྱལ་པོ་ ཆབ་འབངས་དཔོན ་ཆེ ན་ཉེར ་ལྔ ་ དང་།

དེའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ནང་ཆེ ན་ཉེར་ལྔ ་མིང་དུ་གྲགས། ནང་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཆེ ན་རྒྱལ་རབས་རི མ་བྱོན་ནས་རྒྱལ་པོ་མཐའ་མ་ཨང་

༢༥ བ་བཀྲ་ཤི ས་ཚེ ་དབང་སྟོབས་རྒྱལ་ ༡༩༡༡།༡༩༦༡

ཀྱི ས་བཙུན་མོ ་སྡ ་ེ དགེ ་སྲས་མོ ་གཡུ་སྒྲོ ན་ཁབ་ཏུ ་བཞེ ས་

ཏེ་སྲས་ཀུ ན་ཁྱབ་དང་། ཀུ ན་དགའ། ཨ་ཁུང་། སྲས་
མོ ་མོ ་དགའ། གཡུ་རྡེར། གཡུང་ཆུ ང་སོ གས་ཡོ ད།

༡༩༥༩ ས་ཕག་དུས་འགྱུར་རི་བོ་རལ་བ་དང་རྒྱ་མཚོ ་

འཁྲུག་པ་ལྟ ་བུའི ་དུས་ཟི ང་འོག་རྒྱལ་པོ་ཁོ ང་རྒྱ་དམར་
གྱི ས་བཙོ ན་འཇུག་བྱས་ཏེ་ ༡༩༦༡ ལོ ར་ཡ་ང་བའི་

དྲག་སྤྱོ ད ་འོ ག ་བཙོ ན་ཁང་དུ་ འདས།

རྒྱ་དམར་གྱི ་

བསྒྱུར་བཅོ ས་འོག་ནང་ཆེ ན་ཉེརལྔ འི་ས་ཁྱོན་རྫོང་ཁག་
དྲུག་ལ་དབྱེ་སྟེ་ནང་ཆེ ན་རྫོ ང་། རྫ་སྟོད། འབྲི་སྟོད། ཆུ ་

མར། འཁྲི་འདུ། ཡུལ་ཤུ ལ་རྫོང་བཅས་རྫོང་དྲུག་གི་
ུ ་སྟོང་
རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི ་ལེ ་གྲུ་བཞི ་མ་ཆི ག་འབུམ་དགུ ་ཁྲི ་བདན

ལྷ ག་ཡོ ད། མི་འབོར་ཉིས་འབུམ་ལྔ ་ཁྲི་ལྷ ག་ཙམ་ཡོ ད།

དེ ང ་གི ་བཙན་བྱོལ་ནང་ནང་ཆེ ན་ཉེར ་ལྔ འི ་

སྐྱི ད་སྡུག ༡༩༩༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་རྒྱུད་སད
ྟོ ་ར་
མོ ་ཆེ ་ཐང་ཆེ ན་དུ་གསར་འཛུགས་གནང་སྐ བས། དྷ ་

རམ་ས་ལ། རྦིར། ཤེ ས་རབ་གླི ང་བཅས་ནས་ཚོ ཌ་མི་

༡༥༠ ཙམ་འདུ་འཛོ མས་བྱུང་། ལོ ་ལྟ ར་བཞིན་ཐུ གས་
སྤྲོ ་ རེ་བཏང་སྟེ་ ཕ་ཡུ ལ་གཅི ག་པ་རྣམས་ངོ ་ སྤྲོ ད ་ཐུ ག་

འཕྲད་དང་ཚོ གས་མི ་ནང་ཁུལ་ཉམ་ཐག་ནད་པ་དང་།

ན་ཤི ་རྒ་སོ གས་ཅི ་མཆི ས་ལ་ལྟ ་རྟོག་གང་ཐུ བ་བྱེད་ཀྱི ་
ཡོ ད།

ལོ ་གསུ མ་རེ འི ་ མཚམས་ནས་གཉེར ་པ་བརྗེ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ལེ ན་དང་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེ ན་ཚོ ཌ་མི་མཉམ་འཛོ མས་

ཐོག་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད།

༢༠༠༥ ལོ ར་ནང་ཆེ ན་ཉེར་ལྔ འི་རྒྱལ་རབས་

ངོ་སྤྲོད་དང་ལོ ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་འདེམས་སྒྲིག་ཅེ ས་པའི་དེབ་

ཅི ག་ལོ ་རྒྱུ ས་ཞི བ་འཇུ ག་ལ་ཕན་ཕྱི ར་དེ བ ་གྲངས་

༥༠༠ ཐམ་པ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ ས་། ༢༠༠༨ སྤྱི ་ཟླ་ ༩
ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་ཀོ ་རིས་ཡའི་གསུངས་ཆོ ས་སྐ བས་དང་
བསྟུ ན ་ཏེ་ ནང་ཆེ ན་གཞི ས་བྱེས་གཉི ས ་ཀྱི ས ་༧གོ ང ་ས་

སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་སྐུ་ ཚེ ་ཞབས་པས་བསྐ ལ ་

བརྒྱར་བརྟན་ཆེ ད་བརྟན་བཞུ གས་ཤི ག་ཀྱང་བསྟར་
༧།

འབུལ་ཞུ ས་ཡོ ད།

རྒྱལ་སྟོན་ལྡིང་དགུ ་སྐྱི ད་སྡུག

མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་ནང་རྒྱལ་མོ ་རྔུལ་ཆུའི་འགྲམ་དང་།
སྒ ང ་དྲུ ག་གི ་ནང་ནས་མདོ ་ ཁམས་སྤ ོ་ འབོ ར ་སྒ ང ་གི ་
སྟོད །

ཤར་ཕྱོ ག ས་ཁྱུ ང་པོ།

ལྷ ་ོ ཕྱོ ག ས་ཤོ ར་སྟ་ལྷ ་ོ

ུ ་ཕྱོགས་ནགས་ཤོ ད་བཅས་ཀྱི ་ས་འབྲེལ་ད་ུ
གསུམ། ནབ
འཁེ ལ། རྒྱལ་སན
ྟོ ་སྡིང་ཚོ ་དགུ ་ནི་སད
ྟོ ་ལྡིང་གསུམ་དང་།

བར་ལྡིང་གསུམ། སྨ ད་ལྡིང་གསུམ་བཅས་ལྡིང་ཁ་དགུ ་
ཞེ ས ་གྲགས་ལ་རྒྱལ་ས ྟོན ་ལྡི ང ་ཚོ ་དགུ འི ་ ཁོ ང ས་ལྷ ་ སྡ ེ་
དགོ ན ་ཁག་བཅུ ་ གསུ མ་ཐོ ག

བུ ་དགོ ན ་དང་རི ་ཁྲོད ་

བཅས་ཉེར་ལྔ ་བཅས་ཡོ ད། ཉེ་རབས་བཙན་བྱོལ་ནང་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་སྟོན་སྐྱི ད་སྡུག་ ༢༠༠༢ ལོ ར་བཙུགས་ཏེ་ད་ཆ་

༨།

ཚོ གས་མི ་ ༩༣ ཙམ་ཡོ ད།
བྲག་གཡབ་སྐྱི ད་སྡུག

བྲག་གཡབ་སྐྱི ད་སྡུ ག ་ནི ་ཕ་ཡུ ལ་གཅི ག་པ་རྣམས་

བཙན་བྱོལ་ད་ུ འབྱོར་སྐབས་བོད་གཞུ ང་གི ་ལམ་སྟོན་ངོ་

སྤྲོད་དང་སྐྱི ད་སྡུག་མཉམ་མྱོ ང་བྱེད་སླ ད་ཆེ ད་བཙུགས་

པ་ཞི ག་ཡིན་ལ། ད་ལྟ འི་སྐ བས་ཚོ གས་པ་འདིའི་ཁྱབ་

ཁོ ངས་ཚོ གས་མི ་མི ་འབོར་ ༥༠༠ ཙམ་དང་མཐོ་སླ བ
ོ ་
སོ གས་ལ་ཡོ ད་པའི་སླ བ
ོ ་མ་བདུན་བསྡ མ
ོ ས་ནས་ཚོ གས་

༩།

མི ་ ༥༠༧ ཙམ་ཡོ ད།

སྡ ་ེ དགེ ་མཐུ ན་འབྲེལ་ཚོ གས་པ།

སྡ ་ེ དགེ ་ ཞེ ས ་པ་ནི ་ བོད ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ ཤར་ཕྱོ ག ས་མདོ་

ཁམས་ཡུ ལ་གྱི ་ ནང་གསེ ས ་སུ ་སྡ ་ེ དགེ ་ ཆོ ས་རྒྱལ་ཞེ ས ་

བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ཕྲན་ཞི ག་ཡི ན། ཤར་མི ་ཉག་གཞག་ར་ལྷ ་
རྩེར་གནམ་ལྷ ་བབས་ཀྱི ་རྒྱལ་པོ་མགར་ཚ་འབྲུ ག་ཅེ ས་
པ་ནས་སྒ ་ོ ཞེ ས་པའི་ས་ཆར་གནས་ས་འཛིན་ཏེ་སྒ ་ོ ལྷ ་སྡ ་ེ

དཀར་པོ ་ ཟེ ར ་བའི ་ ཡུ ལ་དེར ་ཆགས་པའི ་ མི ་རབས་

བཞི ་པ་ཆོ ས་རྒྱལ་སྲོང ་བཙན་སྒ མ ་པོའི ་ ནང་བླ ན
ོ ་ཆེ ན་
པོ་མགར་སྟོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་ཞུ ་བ་ནས་ད་བར་མི ་

རབས་དང་རྒྱལ་རབས་དྲུག་ཅུ་རེ ་གཉིས་སོ ང་ཡོ ད།

ཕྱི ་ ལོ ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅོ ་ ལྔ ་ པའི ་ ནང་ནས་བོ་ ཐར་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བཀྲིས་སེ ང་གེ ་ ཞུ ་བ་ནས་སྡ ེ་ བཞི ་དགེ ་ བཅུ ་ཚང་བའི ་

རྒྱལ་ས་བཟུང་བ་དང་། གྲུ བ་ཐོབ་ཐང་སང
ྟོ ་རྒྱལ་པོས་

དཔལ་ལྡ ན ་ས་སྐྱའི ་ ཆོ ས་ལུ གས་འཛི ན་པའི ་ དགོ ན ་ས་

བཏབ་པ་ནས་ད་བར་མི ་ལོ ་ལྔ ་བརྒྱ་ཟི ན་ལ་ཉེ་བའི ་རི ང་
དུ། ཆོ ས་ལྡ ན་རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་ཁམས་སུ་གྱུར། བསྟན་

འཛི ན་སྐྱེ ས་ཆེ ན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི ས་མཚོ ན་ཆོ ས་བྱེད་
ུ ་འད་ུ བའི ་གནས་ཆེ ན་པོར་གྱུར་ཏེ་རྒྱལ་སྲི ད་
དགེ ་འདན

ཆོ ས་བཞིན་སྐྱོངས་བཞིན། ཁྲིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕ ་ེ བཅུ་

གསུམ་ལ་རྩ་བ་འཛིན། ལྷ ་ཆོ ས་དགེ ་བཅུ་དང་མི་ཆོ ས་
གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ལོ ངས་སུ་སྤྱོད། འཁོ ར་ཡུག་སྲུང་

སྐྱོབ་ཀྱི ་འོག་ནས་སྲོག་ཆགས་ཕྲ་མོ ་ཙམ་ལའང་འཚེ ་བ་

མི་འབྱུང་བའི་རན
ྔོ ་རྒྱ་རི་ཁྲིམས་དང་། ཆུ་རྒྱ་ཉ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་རྒྱ་བསྡ མ
ོ ས། སླ བ
ོ ་དཔོན་པད་མ་འབྱུ ང་གནས་ཀྱི ་

བཀའ་དང་ཐུ གས་སྨ ན
ོ ་གྱི ས་ཁྱབ་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི ་

ལྷ ་ཀླུ ་ གཉན་གསུ མ་ཡུ ལ་ལྷ ་གཞི ་བདག་རྣམས་ལ་

གསོ ལ་མཆོ ད། རང་བྱུང་གི་མེ ་ཏོག་དང་། རྩི་ཤིང་
ནགས་ཚལ་རི གས་ལ་སྲུ ང་སྐྱོ བ ། ས་གཏེར ་དང་།

ནོར ་གཏེར ། གཡང་གཏེར ་རི གས་འཛམ་གླི ང ་སྤྱི འི ་
བསོ ད་ནམས་ཀྱི ་རྟེན་དུ་ བསྔ ག
ོ ས་འདོན ་མི ་ཆོ ག་པའི ་
ཁྲིམས་ལུགས་དམི གས་བསལ་དུ་འཛི ན་པའི ་བོད་མདོ་

ཁམས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི ་རྒྱན་ཕྲན་ཡིན། ༢༠༠༡ ལོ ར་
སྤྱི ་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་སྐྱི ད་སྡུག་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་

ད་ལྟ འི་ཆར་ཚོ གས་མི་མི་གྲངས་ ༢༢༢ ཙམ་ཡོ ད།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
༡༠།  ཁྱུང་པོ་སྐྱི ད་སྡུག

མདོ་ཁམས་ཁྱུང་པོའི་ས་ཁྱོན་ནི ་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་ལྷ ་སའི ་

ཤར་ཕྱོགས། ད་ལྟ ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗ ང
ོ ས་ཞེ ས་པའི་ཆབ་
མདོ་ས་ཁུལ་གྱི ་ཁྱབ་འོག་སྟེང་ཆེ ན་རྫོང་ཁོ ངས་ཡོ ངས་

རྫོ གས་དང་། ལྷ ་ོ རོ ང་རྫོང་། རི་བོ་ཆེ ་རྫོང་། ནག་ཆུ་
ས་ཁུ ལ་གྱི ་ ཁྱབ་འོག ་སྦྲ་ཆེ ན་རྫོ ང ་སོ ག ་རྫོ ང ་བཅས་སུ ་

སྒྱུ ་རྩལ་རི ག་དངོ ས ་ཕུ ན ་
སུ མ་ཚོ གས་ཞི ང་ཆོ ས་ལུ གས་ཐད་གཡུ ང་དྲུ ང་བོ ན ་
གང་འཚམས་ཁྱབ་ཡོ ད།

དང་སྔ ་འགྱུར་རྙི ང་མ་བ། མཉམ་མེད་བཀའ་རྒྱུད་པ།
རི ་བོ་དགེ ་ལྡ ན་པ་བཅས་ཀྱི ་དགོ ན་སྡ ་ེ བརྒྱ་ཕྲག་མ་ཟི ན་
ཙམ་ཞིག་ཡོ ད། རྒྱ་དམར་གྱི ས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་
བྱས་རྗེ ས ་བཙན་བྱོལ་དུ ་ གསར་དུ ་ འབྱོར་བཞི ན་པ་

རྣམས་ཛ་དྲག་ནད་མནར་སོ གས་ལ་ཕན་ཚུ ན་སྐྱི ད་

སྡུ ག ་མཉམ་མྱོ ང ་གི ་རོ གས་མགོ ན ་དང་མཐུ ན་སྦྱོ ར ་
ཡོ ང་སླ ད་དང་། ཡུལ་ལུང་གི་ཐུ ན་མིན་གོ མས་གཤིས་

སོ གས་གསོ ན་གནས་ཐུ བ་ཕྱི ར་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

༥ ཉིན་རྡ་རམ་ས་ལར་ཐོག་མར་སྐྱི ད་སྡུག་འགོ ་འཛུཊ་

ཀྱི ས་ད་བར་དམི གས་ཡུ ལ་གཞི ར་བཟུ ང་ལས་དོ ན ་

རྒྱུན་གནས་དང་ཕན་ཚུ ན་རོ གས་མགོ ན་སོ གས་ཅི ་ཐུ བ་
ཞུ ་བཞིན་ཡོ ད་ལ་ཐོ ག་མར་ཚོ གས་མི ་མི ་གྲངས་ ༣༤
༡༡།

ཙམ་ཡོ ད།

ཚ་བ་སྐྱི ད་སྡུག

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཚ་བ་སྐྱི ད་སྡུག་ནི ་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་

མང་གཙོ ་དུ ས ་དྲན་དང་སྟབས་བསྟུ ན ་ནས་བཞུ གས་

སྒ ར ་རྡ་ས་རུ ་ ཡོ ད་པའི ་ ཚ་བའི ་ ཁོ ང ས་གཏོག ས་མཛོ ་

སྒ ང་ཁུལ་དང་། དཔའ་ཤོ ད་ཁུལ། ཚ་བ་རོ ང་ཁུལ། རྫ་

ཡུལ། སྤ མ
ོ ་མདའ་སོ གས་དོན་སྙིང་ཚ་བའི་ཁོ ངས་སུ་

གཏོག ས་པའི ་ སེ ར་སྐྱ་ཕོ་ མོ ་མི ་གྲངས་བརྒྱ་སྐ ར
ོ ་ཞི ག་
འཛོ མས་ནས་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོ ད། སྐྱི ད་སྡུག་གི་

ད མི ག ས་ཡུ ལ་གཙོ ་བོ ་ ནི ་སྐྱི ད་སྡུ ག ་གི ་ཁོ ང ས་སུ ་
གཏོག ས་པའི ་ མི ་སུ ་ཞི ག་ལ་ན་ཚ་དང་།

རྐྱེ ན ་ཆག་

རི གས་བྱུ ང་སྐ བ ས་ལྟ ་ རྟོགས་རོ ག ས་རམ་གྱི ས ་དཀའ་
ངལ་སེ ལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། འཚོ ་བ་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་

བའི ་ ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་འཚོ ་རྟེན་ཐབས་ཤེ ས་གང་

ཐུ བ་བྱ་རྒྱུ། ཕན་ཚུན་སུའི་ངོ ས་ནས་ཀྱང་རོ གས་ཕན་

ཤེ ས་རྟོག་ཐུ བ་མི ན་འདི ་ བཞི ན་སྔ ར ་སོ ང་ད་འགྲོའི ་

དབང་དུ ་ མ་ཡི ན་པར་ཕན་ཚུ ན་རོ གས་རམ་དང་།
གཅེ ས་སྐྱོང་གང་ཐུ བ་ཡོ ང་ཐབས་གཙོ ་བཟུང་ཐོག་བོད་

མི འི ་ ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི ་ ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོ ད ་ཀྱི ་
གོ མས་གཤིས་རྣམས་མི་ཉམས་གོ ང་སྤལ
ེ ་དང་། ཉམས་

པ་སོ ར་ཆུད་ཡོ ང་བའི་ཐབས་ཤེ ས་བྱ་རྒྱུ། དེབཞིན་ཚ་
བའི་ཤེ ས་ལྡ ན་མི་སྣ་གསོ ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་སོ གས་ཡིན། ད་

ལྟ འི་ཆར་ངྷ་སར་ཚ་བའི་སྐྱི ད་སྡུག་ཁོ ངས་སུ་གཏོགས་

པའི ་མི ་འབོར་ཞིབ་ཕྲ་གྲངས་འབོར་མ་ངེ ས་ཀྱང་ཚོ ད་

དཔག་བྱེད་པ་ལྟ ར ་ན་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་དང་མི ་མང་བསྡ མ
ོ ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མི ་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་དང་། མཐོ་སླ བ
ོ ་འགྲོ་མཁན་

༡༢།

སླ བ
ོ ་མ་གྲངས་ ༡༠ ཙམ་ཡོ ད།
གཙང་སྟོད་བྱང་པ་སྐྱི ད་སྡུག

གཙང་ས ད
ྟོ ་བྱང་པ་སྐྱི ད ་སྡུག ་ནི ་ ད་ལྟ འི ་ བོད ་ངམ་རི ང་

རྫོ ང་དང་། ལྷ ་རྩེ་རྫོ ང་ཁུལ་གྱི ་མི ་གཙང་སྟོད་བྱང་པ་
སྐྱི ད ་སྡུ ག ་ནང་བཞུ ག ས་བླ ་ོ ཡོ ད་རི གས་ཚུ ད་པའི ་ སྐྱི ད ་
སྡུག་གཅི ག་ཡིན་ལ། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣ ལོ ར་བཙུགས།

ཐོ ག ་མའི ་ དམི གས་ཡུ ལ་ནི ་ ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་དང་བོད ་

ཀྱི ་བཅའ་ཁྲི མས་ཀྱི ་དགོ ངས་དོན་བཞི ན་ཡུལ་འདི ་ཁུལ་
གཙང་སྟོད་བྱང་ཁུལ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་གཞན་ཡུ ལ་
གྱི ་འཚོ ་བ་སྐྱི ད ་སྡུ ག ་མཉམ་མྱོ ང ་གི ་ཕར་རོ ག ས་ཚུ ར་

རོ ག ས་བྱ་རྒྱུ ་དང་། གཙང་ས ད
ྟོ ་བྱང་པའི ་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་
དམངས་ཁྲོ ད ་རི ག་རྩལ་མ་ཉམས་གོ ང་སྤ ེ ལ ་དང་

ཉམས་པ་སོ ར་ཆུ ད་ཆེ ད་བཙུ གས་པ་བཞི ན་ད་བར།
ནད་གཅོ ང ་དང་།

ཉམ་ཐག་གང་འཚམས་ཤི ག་གི ་

དཀའ་ངལ་དཔལ་ལྡ ན་རང་གཞུ ང་འབྲེལ་ཡོ ད་ཁག་ལ་

སྐྱབས་འཇུ ག་འཚོ ་མགོ ན ་ཞུ ་ མི ་དགོ ས ་པ་གཙོ ་འདོན ་
ནང་ཁུལ་གང་ཐུ བ་འབད་ཐབས་བྱེད་མུ ས་དང་། འདི ་

ག་སྐྱི ད་སྡུག་ནས་རོ གས་ཕན་མ་ཐུ བ་རིགས་ཕྲུ ག་གུ ་ངུ་

ས་ཕ་མ་ཟེར ་བའི ་ དཔེ་ ལྟ ར ་དཔལ་ལྡ ན ་རང་གཞུ ང ་རྡ་

ས་བདེ་ དོན ་གཙོ ས་འབྲེལ་ཡོ ད་ཁག་གི ་རོ ག ས་མགོ ན ་
སྐྱབས་འཇུ ག་ཡོ ང་བའི ་ ངོ ས ་སྦྱོ ར ་རྒྱབ་གཉེར ་དང་།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྐྱི ད་སྡུག་གི་འགན་ཁུར་མི་ངོ ་ཆེ ད་བསྐྱོད་ཀྱི ས་གནས་

ཚུ ལ་འགྲེལ་བརྗོ ད ་བྱས་པའང་བྱུ ང་ཡོ ད། དེ་ བཞི ན་

དམི གས་ཡུ ལ་གཉི ས ་པའི ་ ཐད་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་
འཁྲུ ངས་སྐ ར ་གཙོ ས་དཔལ་ལྡ ན ་རང་གཞུ ང་གི ་དུས ་
དྲན་མཛད་སྒ ་ོ ཆེ ་ཕྲ་ཆུ ང ་གསུ མ་གང་ལའང་བདེ་ དོན ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་བཀའ་ཡིག་ནམ་ཕེབས་དང་། ལྷ ག་
པར་དུ ་ ལོ ་རྒྱུ ས་རང་བཞི ན་ལྡ ན ་ཞི ང་དམངས་ཁྲོ ད ་

རིག་རྩལ་ཁྲོད་གལ་ཆེ འི་གོ ་བབ་བཟུང་པའི ་གཙང་སྟོད་

བྱང་ཁུལ་གྱི ་སྟོད་གཞས་འོད་སྟེར་ཆེ ད་བསྒྲི གས་གཉིས་

ཕ་ཡུལ་གྱི ་དམངས་ཁྲོད་རི ག་རྩལ་མ་ཉམས་གོ ང་སྤ ལ
ེ ་
དང་བུ ་རབས་ཚ་བརྒྱུ ད་ལ་མི ག་སྟོན ་ཆེ ད་བརྙ ན ་ཕབ་

བྱུང་ཡོ ད། སླ ད་ཕྱི ན་ཀྱང་སྔ ར་བཞི ན་༧གོ ང་ས་མཆོ ག་
དང་དཔལ་ལྡ ན་རང་གཞུ ང་གི་བཀའ་དགོ ངས་འགལ་

མེ ད་ཐོ ག ་གཙང་སྟོད ་བྱང་པ་ཁུ ལ་གྱི ་ཉམ་ཐག་ནད་

གཅོ ང་རི གས་ལ་གང་ཐུ བ་རོ གས་རམ་ལམ་སྟོན་དང་།
ངོ ས ་སྦྱོ ར ་རྒྱབ་གཉེར ་ཞུ ་ འོས ་ཞུ ་ འཆར་དང་།

སྐུའི ་

འཁྲུངས་ལྷ ་ཡར་གསོ ལ་གཙོ ས་གཞུ ང་གི་མཛད་སྒ ་ོ ཆེ ་

ཕྲ་གང་ཞི ག་ལའང་དེ་ ནས་བཀའ་ཡི ག་དང་གོ ་ སྐ བ ས་

༡༣།

ནམ་བྱུ ང་ལ་གང་ཐུ བ་རི ག་གཞུ ང་འཁྲབ་སྟོ ན ་བྱ་
འཆར་ཡོ ད།
རྡ་ས་སྨ ར་ཁམས་སྐྱི ད་སྡུག

༧སྤྱི ་ ནོར ་༧གོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་དང་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རང་གཞུ ང་གི ་ཐུ གས་ཁུར་ཆེ ན་པོའི་བཀའ་དྲིན་འོག་རྡ་

ས་སྨ ར་ཁམས་སྐྱི ད་སྡུག་དེ་བཞིན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༩ སྤྱི ་

ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་བཞུ གས་སྒ ར་རྡ་རམ་ས་ལར་

དངོ ས་སུ་གསར་འཛུགས་བྱས། དེ་ཡང་། ཀ༔ཐོ ག་

གཞི ས་ཆགས་པ་ཁག་ཅིག་དང་། བོད་ནས་གསར་དུ་

འབྱོར་བ་ཁག་ཅི ག་གི ས་སྒྲི ག་འཛུགས་བྱས། དེ་སྐ བས་
ཀྱི ་གཉེར ་པ་གསར་འབྱོར་བ་ཉི ་ མ་དཔོན ་ཨ་བཟང་

དང་། གཞི ས་ཆགས་བ་འཕྲིན་ལས་ཕོ་གསར་གཙོ ས་

རྒྱུན་ལས་མི་གྲངས་བདུན་ཡོ ད། ཚོ གས་པའི་སླ བ
ོ ་སན
ྟོ ་
པ་རི ་འབུ ར་སྤྲུ ལ་སྐུ ་ མཆོ ག་གི ས་༧གོ ང་ས་སྐྱབས་

མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ལ་སྙ ན ་གསེ ང ་ཞུ ས ་པར་བརྟེན་

སྐྱི ད་སྡུག་དེ་བཞི ན་གསར་འཛུགས་ལེ གས་འགྲུ བ་ཐུ བ་
ཡོ ད་པ་མ་ཟད། སྐྱི ད་སྡུག་དེ་ཉིད་ནམ་ཡང་༧གོ ང་ས་

མཆོ ག་གི ་དགོ ངས་གཞི ་ལམ་སྟོན་འོག་བསྐྱོད་རྒྱུ། སྐྱི ད་

སྡུག་དེ་བཞིན་འཛུགས་དགོ ས་པའི་དགོ ས་པ་རྒྱུ་མཚན།

དམི གས་ཡུལ་སོ གས་ནི ། སྐྱི ད་སྡུག་འདི འི་ཁོ ངས་སུ་
གཏོགས་པའི ་མི ་སྣ་སུ་འདྲ་ཞི ག་ལའང་ནད་མནར་ལ་

སོ ག ས་པའི ་ དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཡོ ང་སྐ བ ས་དེ་ སེ ལ ་

ཐབས་དང་། རྒན་འཁོ གས་ཚོ ར་ལྟ ་སྐྱོ ར་རོ གས་རམ་

བྱ་རྒྱུ། རང་མི ་རི གས་ཀྱི ་སྲོལ་རྒྱུན་ད་ུ ཡོ ད་པའི ་གཞས་
ཞབས་བྲོ་དེ་དག་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུའི ་
ཆེ ད་དུ་ ཡི ན། བོད་ཀྱི ་སྲོལ ་རྒྱུན་གྱི ་རི ག་གཞུ ང་ཡུལ་

གོ མ ས་ཞབས་གཞས་སོ ག ས་གོ ང ་འཕེལ ་གཏོང ་རྒྱུ འི ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཆེ ད་དུ ་ ༧སྤྱི ་ནོ ར ་༧གོ ང ་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ ་

མཆོ ག་ནས་རང་རེ འི་སྐྱི ད་སྡུག་ལ་ཧིན་སྒ ར
ོ ་ ༥,༠༠༠་

༠༠ ཐམ་པ་གསོ ལ་བསྩལ་སྐྱབས་འཇུག་བཀའ་དྲིན་

ཆེ ་བ་ཐོ བ །

ལྷ ག ་པར་དུ་ བོད ་ནས་གསར་དུ་ འབྱོར་

བཞི ན་པ་དེ་ དག་ལ་རོ གས་རམ་དང་ལམ་ས ྟོན ་གང་

ལེ གས་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ད་ལྟ འི ་ སྐ བ ས་

ཚོ གས་མི ་ ༣༥༧ ཡོ ད། མི་གྲངས་ ༥༩ ནི་གླ ་ཡོ ད་

ཐོ ག་འཚོ ་བ་སྐྱེ ལ་བཞིན་ཡོ ད། མཐོ ་སླ བ
ོ ་འཛིན་རིམ་

༡༥ ཐོན་པའི་ན་གཞོ ན་ ༡༨ ལྡི་ལི་དང་། བྷ ང
ེ ་ལོ ར།
རྡ་ས།

བལ་ཡུ ལ་སོ ག ས་སུ ་ལས་ཀ་བྱས་དང་བྱེད་

བཞི ན་ཡོ ད། དེ་འཕྲོད་ཚོ གས་མི ་གཞན་རྣམས་རང་

རང་སོ ་སོ འི་འཚོ ་སྡ ད
ོ ་ཆེ ད། བག་ལེ བ་དང་། ལ་ཕི ང་།
སུ ད་ཚོ ང་སོ གས་ཚོ ང་ཙག་ཙི ག་རྒྱག་བཞི ན་ཡོ ད་པ་

དང་། འགའ་རེ ་གཞན་གྱི ་གྱོན་གོ ས་བཀྲུས་ཏེ་འཚོ ་བ་

སྐྱེ ལ་བཞི ན་ཡོ ད། ཁོ ང་ཚོ ར་སྡ ད
ོ ་གནས་ཀྱི ་ཁང་པར་

རང་བདག་མེ ད་པ་མ་ཟད། གཏན་འཇགས་ཀྱི ་འཚོ ་

༡༤།

བའི ་དམི གས་རྟེན་སོ གས་གང་ཡང་མེ ད།
རྡ་ས་ཆོ ལ་གསུམ་དྭ ང་བླ ངས་མི་མང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༧ ལོ འི་ཕྱི ་ཟླ་ ༥ ཙམ་གྱི ་ནང་ྋགོ ང་ས་

༧སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ཨ་རི ར་ཆི བས་བསྒྱུ ར་
གནང་སྐ བས་བོད་མི ་ཁག་གཅི ག་ལ་བཀའ་སླ བ
ོ ་ཕེབས་

དགོ ངས་སུ ་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་ཡང་སྲི ད་ཕེ བ ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཕྱོ ག ས་སྐ ར
ོ ་བཀའ་སླ བ
ོ ་ཅི ག་ཕེབ ས་པར་བོད ་མི ་ཚོ ར་

བཟོད ་མེ ད་བླ ་ོ འཚབ་ཆེ ན་པོ་ བྱུ ང་བ་མ་ཟད།

དོལ ་

རྒྱལ་ཕྱོགས་གཏོགས་པས་སྨྱོ་ཧམ་གྱི ས་མི་བསད་ཁྲག་

སྦྱོར་གྱི ་བྱ་ངན་སྤྱོད་ལོ ག་ཞུ ་བཞི ན་པ་བཅས་ལ་བརྟེན།  
བཞུ གས་སྒ ར་ཁུལ་གནས་མི་མང་ ༡༢ ཙམ་ནས་མ་
གྲོས་བསམ་པ་གཅི ག་མཐུ ན་གྱི ་འཁུར་ལེ ན་ཞུ ས་ནས་

ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ལ་མཚན་ཁོ ད་གསོ ལ་འདེབས་ཞུ ་སྙ ན་

དང་། མང་ཚོ གས་ལ་འབོད་བསྐུལ་སོ གས་ཀྱི ་ཡི་གེ ་མི་

གཞན་ལ་བཟོ་རོ གས་ཞུ ་རྒྱུ་འགོ ་བཙུགས་མ་ཐག་མང་
ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༢༥ ཙམ་དྭ ང་བླ ངས་ཐོ ག་མཉམ་

བཞུ གས་བྱུང་བ་ལྟ ར་ལོ ་དེའི་ཕྱི ་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ཤར་ལ་

ཉིན་ ༡ མི་མང་རྣམས་མཉམ་ལས་ཐོག་ཁར་མཉམ་
འཛོ མས་གྲོས་མོ ལ་ཞུ ས་ཐོ ག ་གཞུ ང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་
པའི ་ དབུ ས་ཚོ གས་པ་ཁག་དང་སྐྱི ད ་སྡུ ག ་ཁག་བཅས་

ཀྱི ་འཐུ ས་མི་གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་བཀའ་སྡུར་ཞུ ་རྒྱུ་བྱས་པ་

བཞི ན་ཉི ན ་གཅི ག་བཞུ ག ས་སྒ ར ་ཉི ན ་སླ བ
ོ ་ནང་ཚོ གས་

སྐྱི ད་ཁག་གི ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གདན་ཞུ ས་ལྟ ར་འཛོ མས་

རྗེས་ཕྱི ་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་ཡོ ངས་གླི ང་སླ བ
ོ ་གྲྭའི་

ནང་བཞུ གས་སྒ ར་ཁུལ་གྱི ་དགོ ན་སྡ ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་།

ཟུར་སྐྱོང་སྡ ་ེ ཚན་ཁག ཚོ གས་སྐྱི ད་བཅས་ཚང་མའི ་སྐུ་

ཚབ་གདན་ཞུ ས་ཚོ གས་ཕེབས་ལྟ ར་བཀའ་གྲོས་གནང་

མཐར་སྤྱི ་མོ ས་ཀྱི ་གྲོས་ཆོ ད་དོན་ཚན་ ༥ ཞིག་འཇོ ག་
གནང་གི ས་ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོར ་སྐུ་ ཚེ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཞབས་པད་བརྟན་པའི ་ བརྟན་བཞུ གས་བསྟར་འབུ ལ་

ཆོ ག་པའི ་ མཚན་འཁོ ད ་ཞུ ་སྙ ན ་སྒྲོ ན ་འབུ ལ་ཞུ ་རྒྱུ ས་

མཚོ ན་ྋསྐུ ་ ཕྱའི ་ ཞབས་རི མ་སོ གས་སྒྲུ བ་གསོ ག་ཞུ ་

རྒྱུ ར་བརྟན་བཞུ ག ས་གྲྭ་སྒྲི ག ་ཚོ གས་ཆུ ང ་མི ་སྣ་ ༢༥
ལས་གྲུ བ་པ་འཛུགས་གནང་དང་། དོལ་རྒྱལ་ཕྱོ གས་
གཏོ ག ས་པར་སྐ བས་བབས་གདོ ང ་ལེ ན་དང་ལན་
འདེ བ ས་སོ གས་བྱ་རྒྱུ ་ལོ ་གཅི ག་རི ང་ཆོ ལ་གསུ མ་

མཉམ་འབྲེལ་སྤྱི ་ ཁྱབ་ནས་འགན་ཁུ ར་གནང་རོ ག ས་

ཞུ ས་དོ ན ་ཁས་ལེ ན་ཞུ ས་པ་མ་ཟད་དཔལ་འབྱོར་
སོ ག ས ་ མི ་ རྒྱུ ་ ཟོ ག ་ ག སུ མ ་ གྱི ་ རྒྱ བ ་ སྐྱོ ར ་ ཞུ ་ རྒྱུ ར ་

བཞུ གས་སྒ ར་ཁྱབ་ཁོ ངས་ཚོ གས་པ་སྡ ་ེ ཁག་ཚང་མས་

ཁས་ལེ ན་མོ ས་མཐུ ན་གྱི ས་གྲོས་ཆོ ད་དོན་ཚན་ ༥ ལ་
ཚང་མས་ས་རྟགས་བཀོ ད ་གནང་མཛད།

བརྟན་

བཞུ གས་གྲྭ་སྒྲི ག་ཚོ གས་ཆུ ང་ནས་མཚན་འཁོ ད ་ཞུ ་

སྙ ན ་འབུ ལ་རྒྱུ ས་མཚོ ན་བླ ་ ལྷ ་ ཁག་ལ་ལུ ང་ཞུ ་ཕྱི ར་
ཕེབས་ཀྱི ་ཞབས་རིམ་རྒྱ་ཆེ ་སྒྲུབ་གསོ ག་དང་། བརྟན་

བཞུ གས་བསྟར་འབུལ་བཀའ་བཞེ ས་ཐོབ་པ་ལྟ ར་བརྟན་

བཞུ གས་བསྟར་འབུལ་གྱི ་འབུལ་མཚོ ན་གསུང་རྟེན་གྱི ་
ཁོ ངས་སུ་དྭ ང་བླ ངས་མི ་མང་ནས་མདོ་སྡ ་ེ བསྐ ལ་བཟང་

པོད་ ༡༡༣ འབུལ་ལམ་ཞུ ས་པ་དང་འབྲེལ་ལོ ་ལྟ ར་
བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༤ དུས་བཟང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་

སྟབས་བསྟུ ན ་གྱི ་སྐུ ་ ཕྱཱ འི ་ ཞབས་རི མ་གཙོ ་བོ ་ མདོ ་ སྡ ེ་

བསྐ ལ་བཟང་པོད་ ༡༡༣ དག་སྒྲོག་དང་ཞབས་རིམ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཁག་སྒྲུབ་གསོ ག་ཞུ ས་ནས་ཚོ གས་འཁོ ར་བཅས་འབུལ་
བཤམས་ཀྱི ས་ལོ ་ལྟ ར་ཉིན་གྲངས་ ༣།༤ རེ ་ཐེག་ཆེ ན་
ཆོ ས་གླི ང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྒྲུབ་གསོ ག་ཞུ ་སྐ བས་བླ ་

ལྷ ་ཁག་ལ་ལུང་ཞུ ་སོ གས་ཀྱི ་ཕྱི ར་ཕེབས་དགོ ངས་དོན་

ལྟ ར་ཞུ ་བཞིན་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦ ལོ ར་ྋགོ ང་
ས་མཆོ ག་སྐུ་ཀེ ག་སྔ ་ཕྱི ར་ཕེབས་བསྟུན་བརྟན་བཞུ གས་

གཟབ་རྒྱས་ཤིག་བསྟར་འབུལ་ཞུ ས་པ། དེ་བཞིན་དྭ ང་
བླ ང ས་མཉམ་འཛོ མས་ཀྱི ས ་རྒྱུ ན་དུ་ ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་

གི ་ྋསྐུ ་ ཕྱྭ ་ཉེ ན ་སྲུ ང་དོ ་ འཁུ ར་དང་རང་གཞུ ང་ལ་
གནས་དུས་ཚོ ད་རྩིས་སོ གས་བྱ་མིར་གདོང་ལེ ན་གང་

ཐུ བ་ཡི ག་ངག་གང་ཐད་ནས་ཞུ ་ བཞི ན་པ་དྭ ང ་བླ ང ས་

མི ་མང་གི ་ཁོ ང ས་མི ་ནི ་ དྭ ང་བླ ང ས་ཁོ ་ ནས་འཛུ ལ་
བཞུ གས་ཀྱི ་སྐ བ ས་སོ ་སོ ར་མི ་གྲངས་མང་ཙམ་ཉུ ང་

ཙམ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་དེའི ་ གོ ང ་ཚོ གས་པའི ་ རྒྱུ ན་ལས་

དང་ཚོ གས་གཙོ ་གང་ཡང་མེ ད། དངུལ ་གཉེར་དང་

རྩི ས་པ་སོ གས་བབས་འོ ས ་ཀྱི ་འོ ས ་འཛུ གས་བྱས་པ་

དང་། ༢༠༠༦ ལོ ་བརྟན་བཞུ གས་འབུལ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་
ཞུ ་སྐ བས་ནས་ཚོ གས་གཙོ ་ཚོ གས་གཞོ ན་འོས་འཛུགས་

ཀྱི ས་ཚོ གས་གཙོ ་བགྲེས་གཞོ ན ་འོ ས ་འཛུ གས་གཏན་

ཁེ ལ་དང་ལས་ཤོ ག་དང་ལས་ཐམ་བཅས་གཏན་

འབེབས་གསར་བཟོ་བྱས། ད་བར་དྭ ང་བླ ངས་མི ་མང་

ལ་མ་དངུ ལ ་གྱི ་ རྨང་གཞི ་ཡོ ང་ཁུ ངས་གང་ཡང་མེ ད་
པར་ཞལ་འདེབ ས་ཁོ ་ ནར་བརྟེན་ནས་ྋསྐུ ་ ཕྱྭ ་བསྟན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྲི ད་ཞབས་རི མ་སོ གས་འབད་སྒྲུབ་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད། ད་
ཡོ ད་དྭ ང་བླ ངས་ཆོ ལ་གསུམ་གྱི ་ཁོ ངས་ནས་ཁྱི མ་ཚང་

༡༥།

ཁ་ཤས་ཡོ ད་འདུག

རྡ་ས་ལྷ ་ོ ཁུལ་སྐྱི ད་སྡུག  

ྋརྒྱལ་མཆོ ག་སྐུ ་ ཕྲེང་བཅུ ་བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་གི ་

གཟི ག ས་རྒྱང་རི ང་བའི ་ རླ བ ས་ཆེ ན་གྱི ་དགོ ང ས་པའི ་

འོ ག ་བོད ་ཀྱི ་གཉན་འཕྲང་ཆེ ་བའི ་ ལོ ་རྒྱུ ས་ཀྱི ་འཕེལ ་

རིམ་ནང་མཆོ ད་རྟེན་མགོ ་མཇུག་ལོ ག་ཀྱང་བང་རིམ་

སྐ ད
ེ ་པར་གནས་ཞེ ས་པའི་དཔེ་ལྟ ར། བཙན་བྱོལ་བོད་

མང་གཙོ འི ་ གཞུ ང ་གསར་འཛུ གས་གནང་ནས་མི ་ལོ ་

ལྔ ་བཅུ་འཁོ ར་བའི་རླ བས་ཆེ ན་གྱི ་ལོ ་རྒྱུས་ལ་རྗེས་དྲན་
དང་།

ཉམས་མྱོ ང ་ཕྱོ ག ས་བསྡ མ
ོ ས་བྱེད་པའི ་ དུས ་

སྐ བས་འདིར། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུ ང་གི་ལས་ཁུངས་

མ་ལག་ཁག་དང་། སླ བ
ོ ་གྲྭ། དགོ ན་སྡ །ེ གཞུ ང་འབྲེལ་
མ་ཡི ན་པའི ་ཚོ གས་པ་དང་། དེ་མི ན་གྱི ་སྐྱི ད་སྡུག་ཁག་

གི ་རང་རང་སོ ་སོ འི ་ ཁྱབ་ཁོ ང ས་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱུ ས་འཚོ ལ་

ཞི བ་དང་། ལེ གས་བསྒྲིགས་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ཁག་

ཕྱོ ག ས་ཡོ ངས་ནས་བཙུ ག ས་ཟི ན ་ཞི ང་། འདས་པའི ་

དུས ་སྐ བ ས་དེ་ དག་གི ་རི ང་བཙན་བྱོལ་བོད ་མི ་རྣམས་

ཀྱི ་རྩ་བ་མེ ད་པའི ་བཙན་བྱོལ་འཁོ ར ་ཡུ ག་གི ་ཁྲོ ད ་

ཕྱོ གས་གཅིག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྐ བས་
ཀྱི ་ འཚོ ་གནས་དང་།

ཕྱོ ག ས་གཞན་ཞི ག་ནས་བོད ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མིའི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་དང་། བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་དང་

རི ག་གཞུ ང་སོ གས་རང་རེ འི་མི ་རི གས་ཀྱི ་སྲོལ་བཟང་

རྒྱུན་འཛི ན་བྱས་ཏེ། བོད་ཀྱི ་ངོ་བོ་མཚོ ན་པའི་སྤྱི ་ཚོ ཊ་
ཀྱི ་མ་ལག་གསར་པ་ཞི ག་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོ ད་

ཅི ང་། འགྱུར་ལྡ ག
ོ ་དེ་དག་གི ་ཁྲོད་ཡུལ་ལུང་སོ ་སོ འི་
ཁྱབ་ཁོ ངས་ཀྱི ་སྐྱི ད་སྡུ ག ་མང་པོ ་ བཙུ གས་ཡོ ད་ལ།

སྐྱི ད་སྡུག་དེ་དག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི ་ཚོ གས་
བརྟན་ལྷི ང ་སྲ་བརྟན་དང་། རྒྱུ ན་མཐུ ད་གོ ང ་འཕེལ །

ཞི་མཐུ ན་མཉམ་གནས་ཡོ ང་རྒྱུར་ལེ གས་སྐྱེ ས་མི་ཉུ ང་
བ་ཞི ག་ཕུལ་ཡོ ད་པར་ཡིད་ཆེ ས་ཡོ ད།  
གང་ཡི ན་ཞེ ་ ན།

སྐྱི ད་སྡུ ག ་དེ་ དག་གསར་

འཛུགས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི ་ནང་དམངས་གཙོ འི་
ལམ་ལུ གས་ལྟ ར ་ཚོ གས་གཙོ ་དང་།

ཚོ གས་གཞོ ན །

དྲུང་ཆེ ། དེ་མིན་གྱི ་རྒྱུན་ལས་རྣམས་སྐྱི ད་སྡུག་དེ་གའི་
ཁོ ང ས་གཏོ ག ས་མི ་མང་ནས་འོ ས ་ཤོ ག་བླུ ག ས་ནས་

འདེམས་བསྐ ་ོ བྱེད་ཀྱི ་ ཡོ ད་ཅི ང་། འདེམ ས་བསྐ ་ོ ཟི ན ་
རྗེས་ཚོ གས་གཙོ ་དང་། ཚོ གས་གཞོ ན། དྲུང་ཆེ ་བཅས་

ཀྱི ས་གཙོ ་འགན་འཁུར་བའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་སྐྱི ད་སྡུག་
དེའི་ཁོ ངས་གཏོགས་ཀྱི ་མི ་མང་ཁྲོད་དུ་སྤྱི ་ཚོ གས་ཕན་

བདེའི ་ ཆེ ད་དུ་ སྣ་མང་གི ་ཞབས་ཞུ ་ སྒྲུ བ་ཀྱི ་ ཡོ ད་པ་སྟེ།

དཔེར ་ན།

ཉམ་ཐག་ཁྱི མ ་ཚང་གི ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ལ་སླ བ
ོ ་

ཡོ ན་གྱི ་རོ གས་རམ་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དབང་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་། ནད་མནར་གྱི ་རི གས་སོ གས་སྨ ན་
ཁང་དུ་ལུས་པའམ་དེ་མིན་གྱི ་འཚོ ་བའི་ཐོག་ལ་ལྟ ་རྟོག་

བྱ་རྒྱུ ། ཐ་ན་འདས་གྲོངས་སོ ང ་བའི ་ མི ་སྣར་འདས་
མཇུག་བྱ་རྒྱུ་སོ གས་ཀྱི ་ཐད། རང་རང་སོ ་སོ འི་དཔལ་
འབྱོར་གྱི ་ཆ་རྐྱེ ན་ལ་གཞིགས་ནས་རོ གས་རམ་བྱེད་ཀྱི ་

ཡོ ད། ཕན་གྲོགས་དེ་ལྟ ར་བྱེད་པ་དེ་ནི་གཞི་རྒྱ་ཆེ ན་པོ་

དང་ཚད་གཞི ་མཐོ ་པོ་ཞི ག་མི ན་ནའང་། བཙན་བྱོལ་
ཁོ ར ་ཡུ ག་འགྲིམས་པའི ་ བརྒྱུ ད་རི མ་གྱི ་ཁྲོ ད ་བོད ་མི ་

རྣམས་སྐྱི ད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་དང་ཕན་ཚུན་རོ གས་རམ་

བྱེད་པའི་རང་རེ འི་མི་རིགས་ལ་ཕ་མེ ས་ནས་ཡོ ད་པའི་
སྲོལ ་རྒྱུ ན་བཟང་པོ་ ཞི ག་ཡི ན་ལ།   དེ་ དང་ཕྱོ ག ས་

མཚུ ངས་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐ ར་དང་།

དམངས་གཙོ འི ་དུས་ཆེན། ཞི ་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་

ལྟ ་བུའི ་དུས་ཆེ ན་ཆེ ་ཁག་གི་སྐ བས་སུའང་། རང་རང་

སོ ་སོ འི་ཡུལ་ལུང་གི་ཁྱད་ཆོ ས་དང་མི་རིགས་ཀྱི ་རྣམ་
པ་ལྡ ན་པའི ་གླ ུ་ལེ ན་གར་འཁྲབ་སོ གས་རི ག་རྩལ་འཁྲབ་

ས ྟོན ་གྱི ་བྱེད་སྒ ོ་ མང་པོའི ་ ནང་དུ ་ འཛུ ལ་ཞུ གས་ཀྱི ས།

རང་རེ འི ་ མི ་རི གས་ཀྱི ་མཚར་སྡུ ག ་འོ ད ་སྟོང ་འབར་
བའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི ་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་། དར་

སྤ ལ
ེ ་གཏོང་རྒྱུའི ་དོན་དུ་ལས་འགན་ཡང་འཁུར་བཞི ན་
ཡོ ད་ལ།

༡༦།

བོད ་ཀྱི ་ འབྱུ ང་འགྱུ ར་བྱ་བཞག་སྔ ར ་ལས་

དར་རྒྱས་ཡོ ང་རྒྱུའི་ཡིད་ཆེ ས་ཀྱང་ཡོ ད།
རྡ་ས་དྭ གས་ཀོ ང་སྐྱི ད་སྡུག
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༣ ཟླ་༣ ཚེ ས་ ༡༨ འགོ ་འཛུགས་བྱས་

པའི ་ སྐྱི ད ་སྡུག ་འདི འི ་ དམི གས་ཡུ ལ་གཙོ ་བོ་ ནི ་ བོད ་ཕྱི ་

ནང་གཉི ས ་ལ་འབྲེལ་མཐུ ད་བྱེད་རྒྱུ ་དང་རྡ་སར་

གནས་སྡ ོ ད ་དྭ གས་ཀོ ང་མི ་མང་རྣམས་ལ་མི ག་ལྟ ་
རོ ག ས་རམ་ཕྲན་བུ ་བྱེད་རྒྱུ ་བཅས་ཡི ན།

དམི གས་

ཡུལ་གཉིས་པ་ནི་ཀོ ང་པོ་མི་ངན་རེ ་ཟུང་ནས་དཀྲུགས་

ཤི ང་བརྒྱབ་སྟེ་ཀོ ང་པོ་མདོ་སྟོད་ཡི ན་ཁུལ་གྱི ་ལབ་རྙ ོག་

མང་དག་ཅིག་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད་པར་བརྟེན། དེ་རྣམས་ལ་

ཀོ ང ་པོ་ མདོ་ ས ད
ྟོ ་ཁུ ངས་མི ན་པར་གསལ་བཤད་བྱེད་

རྒྱུ་དང་གཙོ ་བོ་༧གོ ང་ས་མཆོ ག་ནས་བཀའ་སླ བ
ོ ་ཕེབས་
པ་བཞི ན་ཀོ ང ་པོ་ སྐ བ ས་གཅི ག་དབུ ས་གཙང་ཁུ ངས་

གཏོཊ་གནས་དགོ ས་གསུང་པ་བཞིན། དུས་ད་ལྟ འང་

དབུས་གཙང་ཁུངས་གནས་མུ ས་ཡི ན་པས་ཕན་ཐོགས་

ཡོ ད། དཀྲུགས་ཤི ང་དབྱེན་སྦྱོར་ཉུ ང་ད་ུ ཕྱི ན་པ་དེ་ཡང་
སྐྱི ད ་སྡུག ་བཙུ ག ས་པས་ཕན་ཐོ ག ས་ཡི ན།

དེ་ བཞི ན་

རྒས་འཁོ གས་ནད་གཅོ ང་རི གས་ལ་ཡང་ཕྲན་བུ་དངོས་

པོའི་རོ གས་རམ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

༡༠༽ གདན་ས་ཆོས་སྒར་གྱི་སྐོར།
༡།

ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླི ང་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་། བརྟེན་པར་བཅས་པའི ་
ལོ ་རྒྱུས་དཀར་ཆག་དད་གསུམ་འདྲེན་པའི ་ཤི ང་རྟ། རྒྱ་གར་ཧི ་མ་ཅལ་

མངའ་སྡ འ
ེ ི ་ཀང་ར་རྫོང་ཁོ ངས། དྷ ་རམ་ས་ལ་ཐེ ག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླི ང་དུ་
འབོད ་པའི ་ ས་གནས་འདི ར །

གཙུ ག ་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བཅས་པ་གསར་ད་ུ བཞེ ངས་པའི ་རྒྱུ་མཚན་རགས་རི མ་བཀོ ད་པར། རྒྱུ་

རྐྱེ ན་ནི ། འགྲོ་བ་མི ས་མཚོ ན་པའི ་སེ མས་ཅན་ཡི ན་ནོ་ཅོ ག་བདེ་བ་འདོད་
པ་དང་། སྡུག་བསྔ ལ་མི ་འདོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། བདེ་སྡུག་གཉིས་རྒྱུ་

རྐྱེ ན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བས་བདེ་བ་འདོད་པས་དེའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་དགོ ས་པ་

དང་། སྡུག་བསྔ ལ་མི ་འདོད་པས་དེའི་རྒྱུ་སྤ ང
ོ ས་དགོ ས་ཤིང་། བདེ་སྡུག་

གི ་མཐར་ཐུ ག་པའི ་ གཙོ ་བོའི ་ རྒྱུ ་རྐྱེ ན ་སེ མ ས་དུལ ་མ་དུལ ་འདི ་ ལ་ཐུ ག་

པས་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔ ལ་མི ་འདོད་པས་སེ མས་འདུལ་བའི ་
ཐབས་ལ་འབད་དགོ ས། སེ མས་འདུལ་བའི ་ཐབས་ཤེ ས་སྔ ན
ོ ་གྱི ་སྐྱེས་བུ་

དམ་པ་མང་པོས་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་བསྟན་ཡོ ད་པའི ་ནང་ཚན། ཐུ བ་པ་

སངས་རྒྱས་བཅོ མ ་ལྡ ན ་འདས་ཀྱི ་དམ་པའི ་ ཆོ ས་འདི ་ རྒྱ་ཆེ ་བ་དང་།
གཞི ་ལམ་འབྲས་བུའི ་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པའི་
ལམ་ནས་བསྟན་དུ་ཡོ ད་པ་ཡིན་ཅིང་། ཆོ ས་འདི་བྱུང་ནས་ལོ ་ཉིས་སང
ྟོ ་

ལྔ ་བརྒྱ་ལྷ ག་འདས་རུང་། ད་ལྟ འང་འཛམ་གླི ང་འདི ར་ནང་པ་དུང་ཕྱུར་

ལྔ ་ཙམ་ཡོ ད་པ་ཡི ན། སངས་རྒྱས་བཅོ མ་ལྡ ན་འདས་ཀྱི ་རྗེས་འབྲངས་

པས། གཞི་བདེན་པ་གཉིས་དང་། བདེན་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས། ཐབས་

ཤེ ས་ཟུང་སྦྲེལ་གྱི ་ལམ་བརྒྱུད། འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱ་དགོ ས་

པ་ཡི ན་ལ། དེ་ལྟ ་བུའི ་ཚུ ལ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཤེ ས་དགོ ས་པས། བདེ་
བར་གཤེ ག ས་པའི་ སྐུ་ གསུང་ཐུ གས་ཀྱི ་རྟེན་བཞེ ངས་ན། མཐོ ང་ཐོ ས་

དྲན་རེ ག་གི ས་སེ མས་ཅན་མང་པོར ་དགེ ་ བའི ་ བག་ཆགས་གསར་དུ་

འཇོ ག་པ་དང་། བག་ཆགས་སད་པར་བྱེད་པ་དང་། དྲན་པ་གསོ ་བའི་
རྐྱེ ན་དུ་བྱེད་པ་སོ གས་སྤྱི ར་འཕྲལ་ཡུན་གྱི ་དགོ ས་པ་མང་པོ་ཡོ ད།

བྱེ་བྲག་ཏུ ་བོད་ཁ་བ་ཅན་པའི་ལྷ ་སྐ ལ་ྋརྒྱལ་ཀུ ན་སྙིང་རྗེའི་རང་

གཟུགས་མགོ ན་པོ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ན་པོའི་སྣང་བརྙ ན་འཕགས་པ་རང་བྱུང་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ལྔ ་ ལྡ ན ་དུ ་ གྲགས་པ་ལྷ ་ སའི ་ གཙུ ག་ལག་ཁང་གི ་རྟེན་གཙོ འི ་ གྲས་སུ ་
བཞུ ག ས་པ་ཕྱི ་ ལོ ་

༡༩༦༦

ལོ ར་ས ར
ྟོ ་བཤི གས་སོ ང ་བའི ་ དབུ ་ཞལ་

འཐོ ར ་གྱར་རྒྱ་གར་དུ་ ཕེབ ས་པ་ནང་གཟུ ངས་སྙི ང ་པོར ་བཞུ ག ས་པའི ་

འཕགས་པའི ་སྐུ་བརྙ ན་ཞི ག་བཞེ ངས་པར་སྤྲོ་ཞིང་། སྐུ་བརྙ ན་བཞུ གས་

ཡུལ་ཡང་གཙུ ག་ལག་ཁང་ཀུ ན ་གྱི ས་མཇལ་མཆོ ད་བྱ་ཡུ ལ་ཞི ག་མེ ད་
ཐབས་མེ ད་པ་དང་།

ཁུ ལ་འདི ར ་ཆོ ས་ཀྱི ་འཆད་ཉན་བྱ་ཡུ ལ་ཁང་

ཁུ ངས་ཕྲན་བུ ་ཆེ ་བ་ཞི ག་དགོ ས་མཁོ ་ ཆེ ་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ཕྱི ་ལོ ་
༡༩༦༩ ལོ ར་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་བྱ་ལོ ར་གཙུག་ལག་ཁང་
འདི ་བཞི ན་གསར་དུ་བཞེ ངས་བསྐྲུན་བགྱི ས་པའོ།།
སྐུ་རྟེན་སྐོར།

རྟེན་གྱི ་གཙོ ་བོར། བསྐ ལ་པ་བཟང་པོ་འདིར་སངས་རྒྱས་མཆོ ག་གི་སྤྲུལ་

སྐུའི ་ རྣམ་ཅན་ས ང
ྟོ ་རྩ་གཅི ག་བྱོན་དང་འབྱོན་རྒྱུ འི ་ རྣམ་འདྲེན་བཞི ་པ།
ཇི ་སྐ ད་དུ་སླ བ
ོ ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱི ས།

གང་གི ས་ཐུ གས་བརྩེས་ཉེར་བཟུངས་ནས། །
ལྟ ་བ་ཐམས་ཅད་སྤ ངས་པའི་ཕྱི ར།།

དམ་པའི ་ཆོ ས་ནི ་སན
ྟོ ་མཛད་པའི། །
གཽ ་ཏམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ །།

ཞེ ས་གསུངས་པ་ལྟ ར་གྱི ་རྟེན་འབྱུང་རང་དབང་དུ་འདོམས་པའི ་བསྟན་

པའི ་ བདག་པོ་ ས ན
ྟོ ་པ་བཅོ མ ་ལྡ ན ་འདས་ཀྱི ་ སྐུ་ བརྙ ན ་པད་སྦྲགས་ཀྱི ་ སྐུ་
ཚད་ལ་ཕི ་ ཀྲི་དགུ ་ལྷ ག ་ཙམ་ཡོ ད་པ་སྐུ ་ རྒྱུ ་ཟངས་ཚ་གསེ ར་ཅན་བཟོ ་

བཀོ ད ་ཚད་མཐུ ན་བྱོན་གཙང་གསར་བཞེ ང ས་གཙང་ཁང་དབུ ས་སུ ་

བཞུ གས་སུ་གསོ ལ་ཡོ ད།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྔ ར ་བོད ་རྗེ ་ ཆོ ས་རྒྱལ་ཁྲི ་ སྲོ ང ་ལྡ ེ་ བཙན་གྱི ་སྐུ ་ དུས ་སུ ་བསམ་

ཡས་གཙུ ག ་ལག་ཁང་བཞེ ང ས་པའི ་ ཚེ ་སླ བ
ོ ་དཔོན ་པདྨ་འབྱུ ང་གནས་

ཀྱི ས ་ལྷ ་ སྲི ན ་མ་རུ ང ས་པ་དག་བཏུ ལ་ཏེ་ བསྟན་པའི ་ རྨང་གཞི ་འཛུ གས་

པའི ་གྲོགས་དན་མཛད་པའི ་ཐུ གས་བསྐྱེད་འཕྲིན་ལས་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་

པ་མངའ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ྋརྒྱལ་མཆོ ག་དགེ ་འདུན་རྒྱ་མཚོ ་དཔལ་
བཟང་པོས།

རི ག་འཛི ན་གྲུ བ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་འབྱུང་།།

ལྔ ་བརྒྱའི ་གཙུག་རྒྱན་དཔལ་ལྡ ན་མར་མེ ་མཛད།།
རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་བླ ་ོ བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ།།

སྣ་ཚོ གས་སྤྲུལ་པའི་གར་མཛད་དེ་ལ་འདུད།།

ཅེ ས་གསུངས་པ་དང་། ཕྱོགས་མཚུ ངས་པཎ་ཆེ ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
བླ ་ོ བཟང་ཆོ ས་ཀྱི ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་ཀྱང་།
སྔ ན
ོ ་གྱི ་དུས་སུ་གྱུར་པ་ན།།

རི ག་འཛི ན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཏེ།།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡ ན་མར་མེ ་མཛད།།
དེང་སང་དུས་ཀྱི ་ཐ་མ་ལ།།

བླ ་ོ བཟང་རྒྱལ་བ་ཀུ ན་གྱི ་ཡབ།།

སྣ་ཚོ གས་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་གྱི ས།།

མཁས་དང་གྲུ བ་པའི་རྣམ་པར་རོ ལ།།

ཞེ ས་གསུངས་པ་ལྟ ར། གངས་ཅན་གྱི ་ལྗ ང
ོ ས་སུ་སྔ ་ཕྱི ར་སྤྲུལ་པའི་རོ ལ་

གར་སྣ་ཚོ གས་པའི ་ སྒ ་ོ ནས་བསྟན་འགྲོའི ་ བདེ་ དོན ་རླ བ ས་པོ་ ཆེ ་མཛད་

པའི་བཀའ་དྲིན་མཆོ ག་ཏུ ་ཆེ ་བ་དང་། དེང་གི་སྐ བས་སུ་ཡང་། བོད་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ལྗ ང
ོ ས་ཀླ ་ ཀླ ས
ོ ་དབང་དུ་ སྒྱུ ར་བཞི ན་པའི ་ མི ་དང་མི ་མི ན་མ་རུ ང ་པའི ་

བསམ་སྦྱོ ར ་ངན་པ་བྱེ་མའི ་ འཆང་བུ ་ལྟ ར ་རང་ཞི ག་ཏུ ་གཏོ ང ་བའི ་

ཐུ གས་རྗེ་དང་འཕྲིན་ལས་བསྐུལ་བའི་སླ ད་དུ། ཟངས་ཚ་གསེ ར་མའི་གུ ་

རུ ་ སྣང་སྲི ད ་ཟི ལ ་གནོན ་གྱི ་ སྐུ་ བརྙ ན ་གསར་བཞེ ང ས་ནང་གཟུ ངས་སྤྱི ་

ུ ་
ལྟ ར་ཐོ ག གུ ་རུའི་སྐུ་བརྙ ན་འབུམ་ཕྲག་ལྷ ག་ངེ ས་ཅན་གཙང་ཁང་ནབ
མར་ཞལ་བོད་ཕྱོ གས་ཤར་གཟིགས་ཀྱི ས་བཞུ གས་སུ་གསོ ལ་ཡོ ད།

དངུལ་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས།

སྔ ར་བོད་རྗེ་ཆོ ས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒ མ་པོས་བཞེ ངས་ཤིང་། ལྷ ་ལྡ ན་ར་

ས་འཕྲུ ལ་སྣང་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་གཙང་ཁང་བྱང་མར་བཞུ གས་སུ ་
གསོ ལ་ནས་མི་ལོ ་ཆིག་སང
ྟོ ་སུམ་བརྒྱ་ལྷ ག་གི་རིང་བོད་ལྗ ང
ོ ས་སྐྱེ་འགྲོའི་

མཆོ ད་ཡུ ལ་བསོ ད ་ནམས་ཀྱི ་ ཞི ང་དུ་ ཉམས་ཆག་འཕོ་ འགྱུ ར་བྱུ ང་མ་

མྱོང་བར་བཞུ གས་པའི་ཐུ གས་རྗེ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ལྔ ་ལྡ ན་ཞེ ས་སྲི ད་ན་
རྙ ེད་དཀའི་སྐུ་རྟེན་བྱི ན་རླ བས་ཅན་ཡོ ངས་གྲགས་དེ་བཞི ན། བར་སྐ བས་
བོད་ལྗ ང
ོ ས་བཙན་འཕྲོག་མ་བདག་བདག་བཟུང་བྱེད་པོ་རྒྱ་དམར་གུ ང་

བྲན་གྱི ་ གཙོ ་བོ་ དག་ལ་ཤེ ས་རི ག་གསར་བརྗེ ར ་འབོད ་པ་ལོ ག་པའི ་ བླ ་ོ
གྲོས་ཤར་ཏེ་སྔ ར་གྱི ་རིག་གཞུ ང་དང་། རྟེན་གསུམ་ཡོ ངས་རྫོགས་རྩ་

མེ ད་དུ་ གཏོང ་བའི ་ ཀླ ་ ཀླ འ
ོ ི ་ སྤྱོ ད ་ཚུ ལ་ཤི ན་ཏུ ་ཐ་ཆད་པ་ལྷུ ར་བླ ང ས་ཏེ་
༡༩༦༦

ལོ ར་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་སྐུ ་ གསུ ང་ཐུ གས་རྟེན་རྣམས་ས ར
ྟོ ་

བཤི གས་སོ ང་བའི ་སྐུ ་ ཚལ་བོ ད ་མི ་གཅི ག་ནས་གཅི ག་ཏུ ་བརྒྱུ ད་དེ །

འཕགས་པ་རང་བྱུ ང་ལྔ ་ ལྡ ན ་གྱི ་ ཞི ་ཞལ་གཅི ག་དང་། ཁྲོ་ ཞལ་གཅི ག
༡༩༦༧ ལོ ་འགོ ར ་བལ་ཡུ ལ་བརྒྱུ ད་རྒྱ་གར་དུ་ གདན་དྲངས་པ་དང་།

ཡང་།

ཁྲོ་ ཞལ་གཞན་གཅི ག་དང་།

འོད ་དཔག་མེ ད་ཀྱི ་ དབུ ་ཞལ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བཅས་ ༡༩༦༨ ལོ ར་གོ ང་བཞིན་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་གདན་

དྲངས་ཕེབ ས་འབྱོར་བྱུ ང་།

དེ་ ལྟ ར ་སྤྲུ ལ་པའི ་ ཆོ ས་རྒྱལ་སྲོང ་བཙན་

སྒ མ་པོས་བཞེ ངས་པའི ་ཐུ གས་རྗེ ་ཆེ ན་པོ་རང་བྱུང་ལྔ ་ལྡ ན་སྐུ་དངོ ས་ད་

ཆ་རང་རེ ས་མངོ ན ་སུ མ་དབང་པོའི ་ སྤྱོ ད ་ཡུ ལ་དུ་ མཇལ་རྒྱུ འི ་ བསོ ད་
ནམས་ཀྱི ་སྐ ལ་བས་ཕོངས་ཀྱང་། དབུ་ཞལ་ཁག་རྒྱ་གར་དུ་གདན་ཞུ ས་

རྣམས་ནང་གཟུ ངས་སྙི ང ་པོ ར ་བཞུ གས་པའི ་ ཐུ གས་རྗེ ་ ཆེ ན་པོ འི ་སྐུ ་
བརྙ ན་རང་བྱུང་ལྔ ་ལྡ ན་གྱི ་སྐུ་ཚབ་ཏུ ་བྱས་ཆོ ག་པ་ཞི ག་བཞེ ངས་བསྐྲུན་

ཐུ བ་ན། འཕགས་མཆོ ག་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ན་པོས་བོད་གངས་ཅན་གྱི ་སེ མས་

ཅན་རྣམས་གདུལ་བྱར་བཟུང་བའི་ཐུ གས་བསྐྱེད་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡིན་པའི་
རྟེན་འབྲེལ་ལས། བོད ་འབངས་སྐྱེ ་ འགྲོའི ་ འཕྲལ་ཡུ ན་གྱི ་ འདོད ་དོན ་

འགྲུ བ་པའི ་ དགོ ས ་པ་དགེ ་ མཚན་དུ་ འགྱུ ར་ངེ ས ་སྙ མ ་པའི ་ ལྷ ག ་བསམ་

གྱི ས་ཀུ ན་ནས་བླ ངས་ཏེ། སྐུ་རྒྱུ་དངུལ་དཀར་ལས་གྲུ བ་པའི ་ཐུ གས་རྗེ་
ཆེ ན་པོ ་ དཔལ་མོ ་ལུ གས་བཅུ ་གཅི ག་ཞལ་ཕྱག་སྟོང ་སྤྱན་སྟོང ་གི ་སྐུ ་

བརྙ ན ་པད་སྦྲགས་སྐུ ་ ཚད་ལ་ཕི ་ ཀྲི་བཅུ ་ གསུ མ་ལྷ ག ་ཙམ་ཡོ ད་པ་འདི ་

བཞི ན་ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༧༠ བོད ་ལྕ ག ས་ཁྱི ་ ལོ ར་གསར་དུ་ བཞེ ང ས་ཤི ང་།
གཟུངས་ཀྱི ་རིམ་པ་བྱི ངས་རྣམས་གཞུ ང་ནས་བཤད་པ་ཇི་ལྟ ་བའི་ཐོ ག་

ལ། དབུའི་ནང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ན་པོ་རང་བྱུང་ལྔ ་ལྡ ན་གྱི ་དབུ་ཞལ་གསུམ་
བཞུ གས་སུ་གསོ ལ་ཡོ ད་པས། དད་ལྡ ན་རྣམས་ནས་ལྷ ་ལྡ ན་སྤྲུལ་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་གི ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ན་པོ་རང་བྱུང་ལྔ ་ལྡ ན་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་
མེ ད་ད་ུ མོ ས་ནས་ཕྱག་མཆོ ད་གསོ ལ་འདེབས་བགྱི ་འོས་པ་ཡི ན། དེ་ལྟ འི་

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ན་པོའི་དངུལ་སྐུ་འདི ་བཞི ན་རེ ་ཞི ག་གཙུག་ལག་ཁང་འདི ར་

བཞུ གས་སུ་གསོ ལ་ནས་རྗེས་སུ་བོད་གངས་ཅན་ལྗ ང
ོ ས་སུ་གདན་འདྲེན་
ཞུ ་རྒྱུ་ཡི ན་པས་དེའི་རྟེན་འབྲེལ་སླ ད་དུ་ཞལ་བོད་ཕྱོགས་ཤར་གཟིགས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
ཀྱི ས ་བཞུ ག ས་སུ ་གསོ ལ ་ཡོ ད།

དེ་ ལྟ ར ་སྐུ་ རྟེན་ས ན
ྟོ ་མཆོ ག་ཐུ བ་པའི ་

དབང་པོ་དང་། འཕགས་མཆོ ག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག གུ ་རུ་སྣང་སྲིད་

ཟི ལ་གནོན། གསུང་རྟེན་ྋརྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ ་པོད་བརྒྱ་

ཐམ་པ་དང་། བསྟན་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ ་པོད་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ ་རྩ་ལྔ ། ཐུ ཊ་
རྟེན་ཟངས་ཚྭ་གསེ ར་མའི ་མཆོ ད་རྟེན་ཆེ ་ཆུ ང་དང་། རྒྱ་གར་ལི ་མ་ཁག་
སོ གས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་འདི ་དག་སྐྱེ་རྒུའི ་བསོ ད་ནམས་ཀྱི ་

ཞི ང་མཆོ ག་ཏུ ་སྲི ད་མཐར་བརྟན་པར་བཞུ གས་ཤི ང་། མཐོང་ཐོས་དྲན་

རེ ག་གི ་འགྲོ་ཀུ ན་སྨིན་གྲོལ་གྱི ་དཔལ་ལ་འགོ ད་སླ ད། གསང་སྔ གས་བླ ་

མེ ད་ཀྱི ་ དཀྱི ལ་འཁོ ར ་སྒྲུ བ་མཆོ ད་དང་འབྲེལ་བར་རབ་ཏུ ་གནས་པའི ་

ཆོ ་ག་དགེ ་ལེ གས་རྒྱ་མཚོ འི་ཆར་འབེབས་ཀྱང་རྒྱས་པར་བགྱི ས་ཏེ་དམ་
ཡེ ་དབྱེར་མེ ད་དུ་བསྒྲུབས་པ་ལགས།

གཙུག་ལག་ཁང་འདིའི་ཨར་ལས་སུ་ཧིན་བོད་རྡོ་ཤིང་མི་གྲངས་

༣༠ སྐ ར
ོ ་དང་། དམངས་འུལ་བོད་མི་ཁེ ་གཙང་མི་གྲངས་ ༧༠། ༨༠

སྐ ར
ོ ་བཅས་ནས་ལས་རྒྱུ ན་ཟླ་བ་བདུན ་གྱི ་ཁོ ང ས་ཡོ ངས་སུ ་བསྒྲུ བས།
ཕྱི ་ནང་བཟོ་བཀོ ད་མཛེ ས་ཆ་སོ གས་རྒྱས་གཤོ མས་སྤྲོས་པ་དོར་ཏེ་མཁོ ་

བེད་གང་ཆེ ་ཡོ ང་ཐབས་གཙོ ་བཟུང་བྱས། སྲ་བརྟན་ཕུགས་འཕེར་ཡོ ང་

བར་དམིགས་ཏེ་ལྕ གས་དང་། འབི ་ལར་ས་གཏོང་ཁུངས་ཁག་ལྷུ ག་པར་

བཏང་བས། དོན་སྙིང་གཙུག་ལག་ཁང་འདིར་ས་རྡོ་ཤིང་ལྕ གས་སོ གས་

རྒྱུ་འགྲོའི ་རི གས་དང་། ལས་མིའི་གླ ་ཕོགས་སོ གས་འགྲོ་གྲོན་ཁག་ཁྱོན་
གཅི ག་ཏུ ་བསྡ མ
ོ ས་པའི ་ ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་ཉི ས་འབུ མ་བརྒལ་ཙམ་སོ ང ་། རྟེན་
བཞེ ང ས་བཟོ ་ ལས་པ་འགོ ་ བྱི ངས་མི ་བདུན ་ནས་ལས་རྒྱུ ན་ལོ ་གཅི ག་

དང་ཟླ་བ་དགུ འི་ཁོ ངས་གོ ང་གསལ་སྐུ་རྟེན་རྣམ་གསུམ་བཞེ ངས་བསྐྲུན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ལེ གས་པར་ཞུ ས་ཤི ང་། སྐུ་རྒྱུ། གསེ ར། དངུལ། ཟངས། དངུལ་ཆུ།
སྐུ་རྒྱན་ཁོ ངས་ཕ་ལམ་གྱི ས་གཙོ ས་པའི་ཕྲ་རིགས། མུ ་ཏིག གཡུ་བྱུར།
གཟི ། བཟོ་ པའི་ ལས་གླ ། ཟུ ར་གསོ ས ་སོ གས་འགྲོ་ཆ་ཡོ ངས་རྫོ གས་

རགས་བརྩིས་ཀྱི ས་བསྡ མ
ོ ས་པའི ་ཧི ན་སྒ ར
ོ ་འབུམ་གསུམ་ལྷ ག་ཙམ་སོ ང་
འདུག སྣོད་ཀྱི ་བཀོ ད་པ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། བཅུད་ཀྱི ་སྐུ་རྟེན་ཁག་

བཅས་གསར་བཞེ ང ས་འགྲོ་ཆ་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་ལྔ ་ འབུ མ་ལྷ ག ་

ཙམ་སོ ང་བའི་ཁོ ངས་སུ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་། རྟེན་བཞེ ངས་རང་

ལ་ཆེ ད་དམི གས་ཞལ་འདེབ ས་དངུ ལ ་དངོ ས ་ཕུ ལ ་འབྱོར་བྱུ ང་བ་ཁྱོན་

བསྡ མ
ོ ས་ཧི ན་སྒ ར
ོ ་ ༢༡༣༩༠༠།༠༠ ཟིན་པ་སྨིན་གཏོང་ཐོག་ཁ་ལོ ངས་
ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་ ༢༨༦༡༠༠།༠༠ དགོ ས ་པ་འདི ་ གར་གཞི ས་བྱེས་བོད ་མི ་

འདས་གསོ ན་ཁག་གི་ཆེ ད་དུ་སྐྱབས་ཞུ ་དངུལ་དངོ ས་རིམ་འབྱོར་བྱུང་
བ་རྣམས་སྨིན་གཏོང་བྱས་ཡོ ད།

དེ ་ ལྟ ར ་གནས་འདི ར ་གཙུ ག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

བཅས་པ་གསར་དུ་བཞེ ངས་ཏེ་རྣམ་དཀར་བསོ ད་ནམས་ཀྱི ་ཕུང་པོ་ཇི ་
ུ ་གསུམ་གྱི ་དགེ ་རྩ་
སྙ ད
ེ ་ཅིག་འད་ུ བྱས་པ་འདིས་མཚོ ན་བདག་གཞན་དས

རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ ་བསྡ མ
ོ ས་པའི ་མཐུ ་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱུ་སྦྱོ ར་བ་

འདས་གསོ ན་འབྲེལ་ལྟ ོས ་བཅས་པ་རྣམས་དང་།

ཨར་ལས་རྟེན་

བཞེ ངས་དོ་དམ་ལས་བྱེད་རྡོ་ཤིང་དམངས་འུལ་སོ གས་ཚུལ་འདིར་སྒ ་ོ

གསུམ་ངལ་འཁུར་དང་ལེན་བྱེད་པོ་རྣམས་ཀྱི ས་མཚོ ན། མཐོ ང་ཐོ ས་

དྲན་རེ ག་གི ་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ཚེ ་རབས་ཀུ ན་ཏུ ་འཕགས་མཆོ ག་

འཇི ག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི ས་རྗེས་སུ་བཟུངས། ངེས་འབྱུང་བྱང་སེ མས་

ཡང་དག་པའི ་ལྟ ་བ་དང་། རི མ་གཉིས་ལམ་གྱི ་བགྲོད་པ་མྱུར་དུ་རྫོ གས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ནས་སྟོབ ས་བཅུ ་ ཡེ ་ཤེ ས་ལྔ ་ ལྡ ན ་ཟུ ང་འཇུ ག་རྡོ་རྗེ ་ འཆང་ཆེ ན་པོའི ་ གོ ་

འཕང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ ཐོ བ་པ་དང་། བོད་གངས་ཅན་གྱི ་མི ་རྣམས་རྒྱ་
དམར་ཀླ ་ཀླ འ
ོ ི ་བཙན་དབང་ཚེ ་གཡོ ག་ལས་མྱུར་དུ་གྲོལ་ཏེ་འགྲོ་བ་མིའི་
རི གས་གཞན་དག་དང་སྐ ལ ་མཉམ་རང་དབང་གི ་དགའ་སྟོན ་ལ་སྤྱོ ད ་

ཐུ བ་པ། འཇིག་རྟེན་ཀུ ན་ཏུ ་ནད་མུ ག་འཁྲུག་རྩོད་སོ གས་མི ་མཐུ ན་རྒུད་

ཚོ གས་ཞི ་ཞི ང་། འགྲོ་ཀུ ན་མཛའ་གཅུགས་བདེ་སྐྱི ད་ཀྱི ་འཚོ ་བ་བཟང་

པོར ་སྤྱོ ད ་པ་བཅས་ཀྱི ་བསྔ ་ོ སྨ ན
ོ ་མཚམས་སྦྱོ ར ་ཤུ གས་དྲག་ཏུ ་བགྱི ས་

ཡོ ད་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུ བ་པར་གྱུར་ཅིག ཅེ ས་པའི་ལོ ་རྒྱུས་དྲན་རྟེན་
དཀར་ཆག་དང་། སྨ ན
ོ ་ཚིག་འདི་ནི་ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཐམས་

༢།

ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོ ག་གི ས་མཛད་པའོ།།

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བདེ་ལེ གས་བཤད་གླི ང་།

གངས་ཅན་ལྷ ་ གཅི ག་འཕགས་མཆོ ག་ཕྱག་ན་པདྨོ་སྐུ ་ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་

རྣམས་ཀྱི ་འཕྲིན་ལས་དང་། ཐུ གས་རྗེའི་ཞོ ་ཤས་ལེ གས་པར་བསྐྱངས་
པའི ་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི་སྐུའི་གམ་བཅར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕན་བདེ་

ལེ གས་བཤད་གླི ང་ངམ། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཞེ ས་མཚན་སྙ ན་གྱི ་གྲགས་

པ་ཕྱོ གས་ཀྱི ་བུ་མོ འི་མཐའ་གྲུ ར་ཁྱབ་པའི་གྲྭ་ཚང་འདི་ཉིད་ནི། ྋརྒྱལ་
མཆོ ག་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ ་འདུན་རྒྱ་མཚོ ས་ཕྱི ་

ལོ ་ ༡༥༠༩ ལོ ར་མངའ་དྭ གས་རྒྱལ་གསུམ་གྱི ་ནང་ཚན་ཆོ ས་འཁོ ར་

རྒྱལ་གྱི ་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེ ངས་སྐ བས་ཐོ ག་མར་དབུ་ཚུགས་

ཤི ང་། ྋརྒྱལ་བ་དགེ ་འདུན་རྒྱ་མཚོ ས་དགོ ན་བདག་གནང་གཞིའི་ཁྱད་

འཕགས་གྲྭ་ཚང་ལྔ ་ཡོ ད་པ་ནི་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་དང་། དྭ གས་པོ་གྲྭ་

ཚང་། ཆོ ས་འཁོ ར་རྒྱལ། ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླི ང་། སྒ ར་པ་གྲྭ་
ཚང་བཅས་ཀྱི ་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཡོ ངས་གྲགས་སུ་ྋརྒྱལ་མཆོ ག་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བསོ ད་ནམས་

རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་ནས་རབ་བྱུ ང་བཅུ ་ པའི ་ ཤི ང་ཁྱི ་ ལོ ་སྟེ་ ཕྱི ་ ལོ ་

༡༥༧༤

ལོ ར་འབྲས་སྤུ ངས་གསང་སྔ གས་ཕོ་བྲང་ད་ུ ཕྱག་བཏབ་ཅིང་། ཐོག་མའི་

རྟེན་འབྲེལ་གྱི ་སླ ད་དུ་ྋརྒྱལ་དབང་མཆོ ག་གི ས་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེ ན་པོའི་

འགྲེལ་པ་སྒྲོ ན་གསལ་གྱི ་བཀའ་ཆོ ས་ཆོ ས་ཐུ ན་གཅིག་གནང་ཞིང་། གྲྭ་

ཚང་གི ་མཚན་དུའ ང་ཕན་བདེ་ ལེ གས་བཤད་གླི ང ་ཞེ ས ་མཚན་གསོ ལ ་

གཟེངས་བསྟོད་བཀའ་དྲིན་སྩལ། གཞན་ཡང་བཻ་སེ ར་ལས། ས་འབྲུ ག་

གི ་ལོ ་མཇུ ག་ལ་ཕན་བདེ་ ལེ གས་བཤད་གླི ང ་འཛུ གས་པ་གནང་ཞི ང་།

དེར་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པོའི་ཚེ ་སྒྲུབ་ལ་དམིགས་རྣམ་རྒྱལ་མའང་བཙུགས།

སེ ར་འབྲས་རྒྱལ་སོ གས་ཀྱི ་གདན་ས་རྗེ ་ དགེ ་འདུ ན ་རྒྱ་མཚོ ་ལྟ ར ་
བསྐྱངས་ཞེ ས ་འཁོ ད ་པ་ལྟ ར ་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ ་ ཕྲེང་གསུ མ་པ་བསོ ད་

ནམས་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་དང་། སོ ག་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཨལ་ཐན་རྣམ་གཉིས་

མཆོ ད་ཡོ ན་དུ་ གྱུ ར་བས་ྋརྒྱལ་དབང་མཆོ ག་དང་། ཨལ་ཐན་རྒྱལ་

པོའི་སྐུ་ཚེ ་བསྲིང་བའི་ཆེ ད་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྒ ་ོ ནས་ཆོ ་ག་

སྨིན་སྒྲུབ་མཛད་པས་ན། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཞེ ས་ཡོ ངས་སུ་གྲགས་ལ།
རྗེས་སུ་སྐུ་ཞབས་གྲྭ་ཚང་ཞེ ས་ཀྱང་འབོད་སྲོལ་བྱུང་། དེ་བཞིན་བཻ་སེ ར་

ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནི ། རྗེ་བླ ་མ་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་ཆེ ན་པོ་འཕཊ་
པ་རི ན་པོ་ ཆེ ར་སྐྱེ ་ བ་བཞེ ས ་དུ ས ་ཧོར ་སེ ་ཆེ ན་རྒྱལ་པོས ་འབུ ལ་ཆེ ན་

གསུ མ་གྱི ་མཐའ་མར་གོ ས ་ཡུ ག་ནག་པོ ་ བདུ ན ་གྱི ་མཐར་དཀར་པོ ་

གཅི ག་ཕུལ་བས་འདི ་ནས་སྐྱེ ་བ་བདུན་བར་མི་ཕྲད། དེ་རྗེས་ཁྱོད་རྒྱལ་
པོ་ གསེ ར ་གྱི ་ མི ང་ཅན་དང་།

ངེ ད ་ཆུ ་ ལས་བྱས་པའི ་ མི ང་ཅན་དུས ་

མཇལ་ནས་འགྲོ་དོ ན ་རྒྱ་ཆེ ན་པོ ་ བྱེད་གསུ ངས་པ་སོ གས་ལུ ང་དུ ་ མ་
བསྟན་པ་ཐོ ག་ཏུ ་བབས་ཏེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསོ ད་ནམས་རྒྱ་མཚོ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མཆོ ག་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པོས་སོ ག་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་དུས་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་
ཚེ ་ངས་ཀྱང་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ལ་དགེ ་ལུགས་ཀྱི ་ས་གར་འཛུགས་རྩིས་
བྱས་ཏེ། དགེ ་ལུ གས་ཀྱི ་ས་གར་ཤེ ས་མཁན་བཙལ་བས་མངའ་རི ས་
བར་དུ་བཙལ་ཀྱང་རྩད་མ་ཆོ ད། ཞྭ ་ལུ་ནས་རྒྱུན་བྱས་ཏེ་བུ་ལུགས་ཀྱི ་

ས་གར་ཞི ག་འཛུགས་རྩིས་ཡིན། འཕངས་པ་དེ་འདྲའི་ཕྱག་ལེན་ཁྱད་

ུ ་འདག
ུ
པར་ཅན་ད་ལྟ ་ཁྲི ་སྐ ར
ོ ་བཅུ་གསུམ་ན་བཙལ་བས་ཀྱང་མ་རྙ ེད་ནབ

ཁམས་ཕྱོ ག ས་ན་ལེ གས་པར་བཙལ་ན་རྙ ེད ་ཤས་ཆེ ་གསུ ངས་ཤི ན་ཏུ ་
གཅེ ས ་འདུན ་ཆེ ་བར་མཛད་སོ ང ་།

།ཞེ ས ་གསང་བའི ་ རྣམ་ཐར་དུ་

གསལ་ལོ །། བཻ ་ སེ ར ་ལས། རྗེ ་ བླ ་ མ་མཆོ ག་ཞི ང་འདི ར ་ཕེབ ས་ནས་

འཇི ག ས་བྱེད་ཚར་ལུ གས་སོ ག ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསོ ད ་ནམས་
རྒྱ་མཚོ འི ་ དུས ་གང་ཡི ན་རྣམས་གོ ང ་འཕེལ ་དང་གངས་ཅན་དུ་ ཆོ ས་

སྲི ད ་གདུག ས་དཀར་གྱི ས ་ཁྱབ་པའི ་ ཕན་བདེ་ སྤ ལ
ེ ་བའི ་ དགོ ས ་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་ཞི ་རྒྱས་དབང་དྲག་གི ་ལས་དང་མཐར་ཐུ ག་ཀྱང་ཐུ གས་རྗེ ་

ཆེ ན་པོའི་དམི གས་འཁྲི ད་ཉེ་ལམ་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་སོ གས་ནང་དོན་

སྔ ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ་ཐེ ག་པའི་རིང་ལུགས་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིང་། སྐ བས་
དེར ་ཨང་ཀི ་དང་པོའི ་ ཡང་རྩེ་ཨང་མེ ད་གྲྭ་གྲངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ ་

༣།

སྐ ར
ོ ་ས་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་དེའོ་ཞེ ས་གསུངས་པ་ལྟ ར་རོ །།
དཔལ་ལྡ ན་སྟོད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་།

དེ་ ཡང་གྲྭ་ཚང་འདི ་ ཉི ད ་ཐོ ག ་མའི ་ བྱེད་པོ་ རྡོ་རྗེ ་ འཆང་རྗེ ་ བཙུ ན ་ཀུ ན ་

དགའ་དོན་གྲུ བ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོ ག་ནི། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་མོ ་
ཕག་དང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༤༡༩ ལོ ར་གཙང་རྟ་ནག་ཏུ ་སྐུ་འཁྲུངས། རྗེ་དགེ ་

འདུན་གྲུ བ་ལས་རྣམ་འགྲེལ་དང་། ལྷ ག་པར་རྗེ་ཤེ ས་རབ་སེ ང་གེ ་ལས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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འདུས་པའི ་རྩ་བཤད་ཀྱི ་བཤད་ལུང་དང་། རིམ་ལྔ འི་དམར་ཁྲིད། རྒྱུ་

ུ ་པའི ་རྒྱུད་འགྲེལ་མན་ངག་དང་བཅས་
ཆེ ན་སྦྱི ན་པ་དཔལ་བ་ལས་འདས

པ་གསན་ནས་རྒྱུ ད་ཀྱི ་རྒྱལ་པོ ་ དཔལ་གསང་འདུ ས ་པའི ་ བསྟན་པའི ་
བདག་པོར་གྱུར། དེ་ནས་རྗེ་ཉིད་དགུ ང་གྲངས་ཞེ ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་ཕྱི ་

ལོ ་ ༡༤༦༤ རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི ་ཤི ང་ཕོ་སྤྲེ ལ་ལོ ར་ཐུ བ་བསྟན་སྤྱི ་དང་།
ཁྱད་པར་ཡབ་རྗེ ་ རྒྱལ་བ་གཉི ས ་པའི ་ མདོ་ སྔ ག ས་ཀྱི ་བསྟན་པ་གསེ ར་
སྦྱང་བཙོ ་མ་ལྟ ་བུ་འདི ་ཉི ད་བླ ར་ནས་བླ ར་སྤ ལ
ེ ་བའི་ཐུ གས་བསྐྱེ ད་ཀྱི ས།

རྒྱུད་པའི་ནང་རྟེན་ཐུ བ་དབང་ཚུ ལ་ཁྲི མས་མ་དང་། མགོ ན་ཐང་རི ན་པོ་
ཆེ ༑ ནང་མཆོ ད་ཀ་པཱ་ལ་བཅས་རྟེན་སྐ ལ་དུ་བསྣམ་ནས་ཉེ་གནས་བཀྲ་

ཤི ས་དང་བཅས་དབུ ས་ས ད
ྟོ ་ཕྱོ ག ས་སུ ་ཕེབ ས། ཐོ ག ་མར་དཔོན ་སླ བ
ོ ་

དྲུག་དང་། དེ་ནས་སོ ་གཉིས་བྱུང་བས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི ་ལྷ ་

གྲངས་དང་མཉམ་པས་རྒྱུ ད་ཀྱི ་འཆད་ཉན་འཕེ ལ ་བའི ་ རྟེན་འབྲེལ་
ལེ གས་པར་འགྲིག དེ་ ནས་སྔ ར ་རྗེ ་ བཙུ ན ་ཤེས་རབ་སེ ང ་གེ ས ་བསྟན་

པའི ་ སྙི ང ་པོ ་ དཔལ་གསང་བ་འདུ ས ་པའི ་ བསྟན་པ་སྤ ེལ ་བའི ་ རྒྱུ ད་གྲྭ་
སྐྱོ ང ས་ཤི ག་ཅེ ས་ལུ ང་བསྟན་དབུ གས་དབྱུ ང་དུ ས ་སུ ་བབས་པར་

གཟི གས་ཏེ། རྗེ་ཉིད་དགུ ང་ལོ ་ང་དྲུག་པའི་ཤིང་རྟ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༤༧༥ ལོ ར་

རྒྱུ ད་གྲྭ་འདི ་ ཉི ད ་ཕྱག་འདེབ ས་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅི ག་རྒྱུ ད་ཐམས་
ཅད་ཀྱི ་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི ་བཤད་པ་བཙུགས་

ཤི ང་། དེ་ནས་ལོ ་རེ ་བཞི ན་གྲྭ་ཚོ གས་ཇེ ་ཆེ ར་དང་། བཤད་སྒྲུབ་གོ ང་
འཕེལ་དུ་གྱུར་ཏེ་མཁས་གྲུ བ་ཆེ ན་པོ་རྗེ ་བཙུན་ཤེ ས་རབ་སེ ང་གེ ་དང་།

རྒྱུ ད་ཆེ ན་སྦྱི ན ་པ་དཔལ་བ་གཉི ས ་ཀྱི ་རྣམ་ཐར་བཟང་པོ་ མ་ཉམས་པ་
བཟུ ང་ནས་དམ་ཆོ ས་འདུ ལ ་བའི ་ དགོ ང ས་དོན ་བཞི ན་འདུ ལ ་ཁྲི མ ས་
གཙང་ཞི ང་རྒྱུ ད་ཀྱི ་འཆད་ཉན་ལོ ་བཅུ ་ གསུ མ་གྱི ་བར་བསྐྱངས་པས་

232

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མཁའ་ལ་ཉི ་ ཟླ་བཞི ན་དུ་ དཔལ་ལྡ ན ་ས ད
ྟོ ་རྒྱུ ད་གྲྭ་ཚང་ཞེ ས ་ཡོ ངས་སུ ་
གྲགས་པ་འདི་ བྱུ ང་བ་ཡི ན། ནམ་ཞི ག་ཆུ ་ མདའ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་

རྒྱུད་ཀྱི ་འཆད་ཉན་མཛད་བཞི ན་པའི ་སྐ བས་ཤི ག་རྒྱལ་ས་ལྷ ་སར་ཆུ ས་
འཇི ག ་ཉེན ་ཆེ ན་པོ་ བྱུ ང་སྟེ། སྡ ་ེ པ་སྐྱི ད ་ཤོ ད་པས་ཕོ་ ཉའི ་ བཀའ་ཡི ག་
འབྱོར་བ་དང་འཆད་ཉན་མནན་སྦྱོར་གྱི ་ཚིག་ཆུ་ཡི་སྟེང་དུ་བཅག་པར་

བྱ༑ ཞེ ས་གསུང་པ་དང་དུས་མཉམ་པར་བྱུང་བས་རྟགས་རྟེན་ལེ གས་

འགྲིགས་བྱུང་། དེ་ནས་ཆོ ས་མཚམས་བཞག་པ་དང་། རྗེ ་ཉིད་ནས་
དྲུག་ཅུ་མ་ཕྱག་ཏུ ་བཞེ ས། སྐྱི ད་ཆུའི་སྟེང་དུ་བཞུ གས་ཏེ་རྫུ་འཕྲུ ལ་གྱི ས་

ལྷ ་ སར་ཕེབ ས་ནས་གནོད ་ཕྱོ ག ས་སུ ་དྲུ ག་ཅུ ་མ་གནད་སྨི ན ་འཕང་སྐྱུ ་

ུ ་
གནང་བས་ལྷ ་སའི ་གྲོང་འཁྱེར་ཆུ་ཡི་འཇིག་པ་ལས་གྲོལ་བའི་ཕན་ནས

མངོ ན ་གསལ་ཐོ ན ་ཏེ ་ མི ་ཁྲི ་ས ྟོང ་མང་པོ ་ སྲོ ག ་གི ་འཇི གས་པ་ལས་

བསྐྱབས་པའི ་ལེ གས་འབུལ་དུ་གཞུ ང་ས་མཆོ ག་ནས་ར་མོ ་ཆེ་རྟེན་དང་

བརྟེན་པར་བཅས་པ་རྟེན་སྐ ལ་དུ་ཕུལ་ཅིང་། དེ་ནས་བཟུང་ར་མོ ་ཆེ ་ལ་
དཔལ་ལྡ ན་སྟོད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གདན་ས་མཛད་པ་ཡིན།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོ ར་ལོ ་རྒྱུས་ནང་མ་གྲགས་པའི་བསྟན་དགྲ་རྒྱ་

དམར་གྱི ས་བོད་ས་ཡོ ངས་ལ་དྲག་གནོན་ཧམ་ཟོས་བྱས་རྐྱེ ན་ྋགོ ང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ ས ་དབུ ས་རང་རི གས་ཆི ག་འབུ ལ་བརྒལ་བ་

བཙན་བྱོལ་དུ་འཁོ ད། སྐ བས་དེར་ལུང་པ་རྒྱུས་མེ ད། སྐ ད་བརྡ་འཕྲོད་

མི ན། གནམ་གཤི ས་ཚ་གྲང་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཤིན་ཏུ ་ཆེ ་ན་

ཡང་། ༧གོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་ཡང་དག་པའི ་དབུ་ཁྲི ད་ལམ་སྟོན་འོག ཐོག་

མར་རང་གྲྭའི ་དགེ ་འདུན་པ་ ༨༣ ཌལ་ཧོར་དུ་སྐྱོ བ་གསོ འི ་གསོ ལ་

ཕོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉིན་མོ ་བཟོ་གྲྭའི་ཕྱག་ལས་དང་། མཚན་མོ ་སྔ ར་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྲོལ་བཟང་པོ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་སླ ད་སླ བ
ོ ་ཁྲིད་དང་། ཆོ ས་ཐོག་སོ ་

སོ འི་བྱེད་སྒ ་ོ རྣམས་ཆད་ལུས་མེ ད་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཟད། ལྷ ག་པར་རྒྱུད་
འགྲེལ་ཆེ ན་མོ འི་འཆད་ཉན་མི ་ཉམས་རྒྱུན་གནས་ཐུ བ་པ་ནི ་བསྟན་པའི ་

མཛད་རྗེས་ཤིན་ཏུ ་ཆེ ་བ་ཡི ན། དེ་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༤ ལོ ར་རང་གཞུ ང་
ནས་ལམ་སྟོན་འོག་གནས་སྐ བས་གཞིས་ཆགས་འབུམ་ལ་བསྟན་སྒ ང་དུ་

གནས་སྤ ་ོ མཛད། དེ་ ཡང་ལོ ་ངོ ་ སུ མ་ཅུ ་ ཉེ་ བར་གནས་དེར ་བཞུ ག ས་

རི ང་ཁུལ་དེའི་ མི ་མང་དང་གཞི ས་ཆགས་སོ གས་ལ་ཆོ ས་སྲི ད ་ཀྱི ་ གང་

ཐད་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་ལེ གས་བྱུང་ཡོ ད། དེ་ནས་ཡབ་རྗེ་༧རྒྱལ་བ་

ཙོ ང་ཁ་པའི ་མདོ་སྔ གས་ཀྱི ་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ ་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆེ ད་
གྲྭ་ཚོ གས་འཕེལ་བ་དང་། ༧གོ ང་ས་མཆོ ག་གི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ངོམ་

མེ ད་ལོ ངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུའི་སྐ ལ་བཟང་གི ་གོ ་སྐ བས་དང་། ལྷ ག་པར་༧གོ ང་

ས་མཆོ ག་ལ་ཆེ ས་སྙ ན ་གྲགས་ཆེ ་བའི ་ ནོ ར ་པེ ལ ་ཞི ་བདེ འི ་གཟེ ང ས་

རྟགས་འབུ ལ་བཞེ ས ་མཛད་པའི ་ བཀའ་དྲིན་རྗེ ས ་དྲན་སླ ད ་རྡ་ས་ར་མོ ་
ཆེ འི ་ གཙུ ག ་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གསར་བཞེ ང ས་ལེ གས་གྲུ བ་

ཐོག དགེ ་འདུན་འདུས་མང་རྣམས་རྡ་སར་གནས་སྤ ས
ོ ་ཀྱི ས་རྒྱུད་ཆེ ན་

ཀུ ན་དགའ་དོན་གྲུ བ་ནས་ད་ལྟ འི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ ་བསོ ད་ནམས་དཔལ་

བཟང་མཆོ ག་གི ་བར་རྒྱུ ད་འགྲེལ་ཆེ ན་མོ འི ་ འཆད་ཉན་དང་ཟབ་ལམ་

རི མ་པ་གཉིས་ཀྱི ་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི ་འཛི ན་བཞི ན་
པའི ་ ཐོ ག

༧གོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོའི ་ བཀའ་དགོ ང ས་བཞི ན་

མཚན་ཉི ད ་ཀྱི ་ གཞུ ང ་ཆེ ན་ཁག་ལ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་བྱེད་མུ ས་དང་། ལྷ ག ་
པར་༧གོ ང་ས་མཆོ ག་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོ ལ་སྤང་བླང་ཞུ ་སྒ འ
ོ ི ་གལ་

ཆེ འི་ བཀའ་སླ བ
ོ ་ཕེབས་སྐ བས། གྲྭ་ཚང་འདི ་ཉི ད་ནས་མྱུར་མཛད་ཡེ ་
ཤེ ས་མགོ ན་པོ་དཔང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོ ལ་བྱེད་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མི ་རྣམས་དང་ཁ་དང་ཁ་སྤུ འི ་ དབྱེ་མཚམས་གསལ་པོ ར ་ཕྱེ ས ་ནས།

བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་པའི ་དགོ ན་སྡ ་ེ ཆེ ་ཆུ ང་མཐའ་དག་གི ་མི ག་དཔེར་

བལྟ ་འོས་པར་གྱུར་ཡོ ད། གཞན་ཡང་༧གོ ང་ས་མཆོ ག་གི་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་།

བོད ་བསྟན་སྲི ད ་ཀྱི ་ བདེ་ གནས་སླ ད ་ཞབས་རི མ་ཇི ་དགོ ས ་རང་གཞུ ང ་
ཆོ ས་རི གས་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་བཀའ་དགོ ང ས་བཞི ན་དུ ས ་ནས་དུ ས ་སུ ་

༤།

སྒྲུབ་བཞི ན་པ་བཅས་སོ །།

རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་།

བོད ་གངས་ཅན་གྱི ་སྣོད་བཅུ ད ་ཆགས་པ་ནས་བཟུ ང་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༥༠

ལོ ར་གདུ ག ་རྩུ བ་ཅན་རྒྱ་དམར་གྱི ས་ཁྲི མ ས་འགལ་ཐོ ག ་ནས་བཙན་
འཛུ ལ་གྱི ས ་བོད ་ལྗ ང
ོ ས་ཆོ ལ་གསུ མ་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་དབང་དུ་ མ་བསྡུས ་

པའི་བར་བོད་དེ་ཉིད་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མའི་ཐོ ག་གནས་པ་
ལས་ཕྱི ་ མི ་སུ ས་ཀྱང་བོད་ཀྱི ་ སྲི ད ་དབང་འཛི ན་སྐྱོ ང ་བྱས་པའི ་ ལོ ་རྒྱུ ས་

ཕྲ་མོ ་ཙམ་ཡང་བྱུང་མེ ད། བོད་རྗེ་གླ ང་དར་མའི་རྗེས་བོད་ཁམས་སིལ་

བུ ར་འཐོ ར ་ནས་བོད ་སྤྱི ་ ལ་དབང་བའི ་ རྒྱལ་པོ་ མ་བྱུ ང་གི ་བར་ལོ ་བཞི ་

བརྒྱ་སྐ ར
ོ ་ཞི ག་སོ ང་བའི ་མཇུག་མཚམས་ཤི ག་ནས་བཟུང་༧རྒྱལ་དབང་

སྐུ ་ ཕྲེང་ལྔ ་ པ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་བོད ་ཆོ ལ་གསུ མ་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་ལ་མངའ་
དབང་གིས་ཆོ ས་སྲིད་ཀྱི ་རྒྱལ་པོ་ཆེ ན་པོར་མ་གྱུར་གྱི ་བར་བོད་ཀྱི ་ཆབ་

སྲི ད ་ཀྱི ་ དབང་ཆ་རྣམས་བོད ་མི ་ནང་ཁུ ལ་ཕན་ཚུ ན་དབང་ཤུ གས་ཀྱི ས ་

འཕྲོག་རེ ས་བྱེད་རྒྱུའི་དོན་དུ་ཉེ་འཁོ ར་ཁྱི མ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་ཧོར་སོ ག་
དང་རྒྱ་ནག་སོ གས་ནས་དྲག་དམག་གི ་སྟོབ ས་ཤུ གས་ཀྱི ་རྒྱབ་གཉེར ་

བླ ངས་པ་ཙམ་རབས་དང་རིམ་པ་བྱུང་བ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་རྒྱལ་

བླ ན
ོ ་དང་། དམག་དཔོན། སྐུ་ཚབ་སོ གས་གང་གི ས་ཀྱང་བོད་ཀྱི ་ཆབ་
སྲིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་གཏན་ནས་མེ ད།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོ ར་རྒྱ་དམར་གྱི ས་བོད་ས་ཡོ ངས་རྫོ གས་བཙན་

བཟུ ང་བྱས་ཏེ་ བོད ་མི འི ་ ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང ་མི ་རི གས་དང་བཅས་པ་

བྱུས་ངན་སྣ་ཚོ གས་ཐོག་ནས་ཤུ ལ་མེ ད་དུ་བཟོ་བཞིན་པ་ཡིན། བོད་རང་
དབང་དང་མི ་རི གས་ཀྱི ་ཐོབ་ཐང་། ཆོ ས་དང་རིག་གཞུ ང་སོ གས་བསྐྱར་

གསོ ་གོ ང་འཕེལ་གྱི ་ཆེ ད་དུ་༧གོ ང་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བླ ་

ན་མེ ད་པའི་ཐུ གས་བསྐྱེ ད་སྨ ན
ོ ་ལམ་དང་མཛད་འཕྲིན་བཅས་ཀྱི ས་བཙན་

བྱོལ་ནང་མང་གཙོ འི་ལམ་སྲོལ་གསར་གཏོད་དང་སྦྲགས་བོད་གཞུ ང་གི་

ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་། གཞིས་ཆགས། སླ བ
ོ ་གྲྭ ཆོ ས་སྡ །ེ བཟོ་ལས།

རི ག་གཞུ ང་བསྟི་གནས་སོ གས་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་རིམ་གྱི ས་ཕྱོགས་
གང་ས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེ ས་ཆེ ར་འགྲོ་མུ ས་སུ་ཡོ ད།

རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གསར་འཛུགས་སྐོར།

༧སྤྱི ་ནོར་༧གོ ང་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གིས་རང་རེ འི་བཙན་

བྱོལ་གཏན་ཉི ན་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ནང་རབ་བྱུ ང་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ཁྲོད ་ནས་སླ བ
ོ ་
གྲྭ་ཐོན་རྗེས་ལམ་སྲོལ་གསར་པ་ཞིག་གི་སྒ ་ོ ནས་མཚན་ཉིད་རིགས་པའི་
ཐོག་ནས་ནང་ཆོ ས་ལ་སླ བ
ོ ་གཉེར་སྦྱང་བརྩོན་བྱེད་འདོད་ཡོ ད་པ་རྣམས་

ཀྱི ་ ཆེ ད་དང་། ལྷ ག ་པར་དུ་ བོད ་ཀྱི ་ རྩ་དོན ་དང་ཆོ ས། རི ག་གཞུ ང ་།

བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་བཅས་ལ་ཕན་ཐོ ག ས་སྲི ་ ཞུ ་ བཅས་ལ་དམི གས་ཏེ།
བོད་གཞུ ང་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་ནས་སླ བ
ོ ་ཕྲུག་དོན་གཉེར་ཅན་རབ་བྱུང་གྲངས་

༢༣ སྐ ར
ོ ་ཞི ག་བསྡུ་རུབ་གནང་སྟེ། གང་ཉིད་ཀྱི ་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐ ར་དང་

སྟབས་བསྟུན་གྱི ས་ ༡༩༧༣ ཕྱི ་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་བཞུ གས་སྒ ར་

ཐེ ག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླི ང་གཙུག་ལག་ཁང་གི ་ཉེ་འདབས་སུ་རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་
གཉེར ་ཁང་གསར་འཛུ གས་བསྐྱངས་ཏེ་ ཤེ ས་འཇོ ན ་ལྷ ག ་བསམ་གྱི ས ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཕྱུག་པའི་ མ་སུ་རི ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཆེ ་མོ འི ་ཆོ ས་དགེ ་མཁས་དབང་བླ ་ོ བཟང་རྒྱ་
མཚོ ་མཆོ ག་དབུ་དགེ ་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་སུ་བསྐ ་ོ བཞག་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས།
རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་ཐོ ག ་མར་གསར་འཛུ གས་བྱུ ང་ནས་ལོ ་

ཤས་བར་ཕྱི འི ་ མཐུ ན་རྐྱེ ན ་ཆེ ས་ཞན་པ་ཡོ ད་ནའང་དགེ ་ སླ ོབ ་ཡོ ངས་

ནས་དཀའ་ངལ་ལ་འཛེ མས་མེ ད་ཀྱི ས ་རང་འཁྲི འི ་ སྐ བ ས་བབས་ལས་

འགན་ཐོག་འབད་བརྩོན་ཧུ ར་བསྐྱེད་གནང་། ལྷ ག་པར་དབུ་དགེ ་མཆོ ག་

ནས་ལྷ ག ་བསམ་སྙི ང ་ས ྟོ བ ས་ཆེ ན་པོ ས ་༧གོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་

དགོ ང ས་དང་ལེ ན་གྱི ས་གང་གི ་སྤྱན་སྔ ར ་ཇི ་ལྟ ར ་དམ་བཅའ་ཕུ ལ་བ་

ལྟ ར་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་འདིའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་སླ བ
ོ ་འཁྲིད། མཐུ ན་རྐྱེ ན་
བཅས་པ་ཞུ མ་པ་མེ ད་པའི་སྒ ་ོ ནས་དཀའ་ཚེ གས་ཡོ ངས་རྫོགས་ཁྱད་དུ་

བསད་དེ་ ཐབས་མཁས་ངང་ལྷ ག ་བསམ་སྐུ་ ངལ་ཚད་མེ ད་ཀྱི ས ་བཀའ་

དྲིན་བསྐྱངས་པས་ལོ ་རེ ་བཞིན་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་དེ་ཉིད་རྒྱ་སྐྱེ ད་ཕྱི ན་པ་
དང་ཆབས་ཅི ག་ཕྱི ་ནང་གི་མཐུ ན་རྐྱེ ན་ཡང་ཇེ ་བཟང་དུ་ཕྱི ན།

རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཡན་ལག་སྐོར།  

རིགས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོ ངས་མཐོ་སླ བ
ོ ་དང་སླ བ
ོ ་གྲྭ་སོ གས་

གསར་འཛུ གས་བྱེད་ཆོ ག་པ་ལྟ ར ་དབུ ་དགེ ་ དམ་པ་མཁས་དབང་བླ ོ་

བཟང་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་གིས་བོད་ཀྱི ་སྐ ད་ཡིག་དང་རིག་གཞུ ང་ཉམས་པ་
སླ ར་གསོ ་དང་མི ་ཉམས་གོ ང་འཕེལ་བྱུང་ཡོ ད།
༡༩༨༠

ཙམ་ནས་བཟུ ང་བོད ་གཞུ ང ་གི ་ཁྱབ་ཁོ ང ས་སླ བ
ོ ་གྲྭ་

ཡོ ངས་ལ་བོད ་དགེ ་ ཆེ ས་དཀོ ན ་པའི ་ དཀའ་ངལ་ཅི ་ཆེ ་ཡོ ད་པ་བསལ་

ཆེ ད་དང་། བོད་ཀྱི ་རྩ་ཆེ འི ་སྐ ད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུ ང་བཅས་ས་ཁུལ་

གང་སར་དར་ཁྱབ་ཏུ ་གཏོང་རྒྱུ་སོ གས་ཀྱི ་ཆེ ད་དུ་གཙོ ་བོར་དམིགས་ཏེ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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དྷ ་ རམ་ས་ལའི ་ ཉེ་ འགྲམ་གྱི ་ས་གནས་ས་རཱ ་ཞེ ས ་པར་མཐོ ་ སླ བ
ོ ་ཁང་

ཞི ག་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དེ་ཉིད་ ༡༩༩༨ ཕྱི ་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༣

ཉི ན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་དང་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཁྲི ་ པ་

མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་བཀའ་བླ ན
ོ ་དང་སྤྱི ་འཐུ ས། བོད་གཞུ ང་ལས་ཁུངས་

མ་ལག་གི ་འགན་འཛི ན་དང་དྲུང་ཆེ ་རྣམ་པ། ཚོ གས་པ་ཁག་གི་འགན་

འཛི ན། སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་དབུ་འཛིན་སོ གས་འདུ་ཚོ གས་ཆེ ན་པོའི་དབུས་

སུ་༧གོ ང་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གིས་དབུ་འབྱེད་བཀའ་དྲིན་

བསྐྱངས་པ་ནས་བཟུ ང་སླ བ
ོ ་གཉེར ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས ་བོད ་ཀྱི ་ སྐ ད ་

ཡིག་དང་རིག་གཞུ ང་བཅས་ལ་ཚད་མཐོའི་སླ བ
ོ ་གཉེར་དང་སྦྱོང་བརྡར་

མཐར་ཐོན་གྱི ས་གཞུ ང་དང་མི་མང་ལ་ཕན་རླ བས་ཤིན་ཏུ ་ཆེ ན་པོ་སྒྲུབ་

བཞི ན་པ་དང་། མཐོ་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་མཚན་ཉིད་དང་ཆ་རྐྱེ ན་ཆ་ཚང་བ་ཡོ ད་པ་

སོ གས་ཀྱི ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན། ༢༠༠༣ ལོ ར་དཔལ་ལྡ ན་བོད་གཞུ ང་

ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ས ་བོད ་ཀྱི ་ མཐོ ་ རི མ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་དུ་ ཡི ག་

ངག་གཉི ས ་ཐོ ག ་ནས་ངོ ས ་འཛི ན་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའི ་ བོད ་ཀྱི ་
མཐོ་སླ བ
ོ ་སྙ ན་གྲགས་དང་དོན་ཕན་ལྡ ན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད།
རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ངོ་བོ།

རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་ཞེ ས ་པའི ་ མི ང་༧གོ ང ་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གིས་བསྩལ་ཅིང་། རིགས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་ལ་ལ་
ལས་རིགས་ལམ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཞེ ས་པ་དང་། ལ་ལས་མཚན་ཉིད་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཞེ ས་

པ། ཡང་ལ་ལས་མཚན་ཉི ད ་གྲྭ་ཚང་ཞེ ས ་པ་བཅས་དགའ་ཞེ ན ་ཆེ ན་
པོས་འབོད་སྲོལ་ཡོ ད། གཙོ ་བོ་༧གོ ང་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

གི ་བླ ་ ན་མེ ད་པའི ་ བཀའ་དགོ ང ས་དང་དབུ ་དགེ ་ དམ་པ་མཁས་དབང་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རྒན་བླ ་ོ བཟང་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་གི ་ཡང་དག་པའི ་ ལམ་ས ན
ྟོ ་འོག ་བོད ་ཀྱི ་

ཆོ ས་རྒྱུད་ཆེ ན་པོ་རྣམས་ལ་དད་གུ ས་གཅིག་མཚུངས་ཞུ ་བའི་ཐོག་ནས་

རི ས་མེ ད་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི ་ གཞུ ང་ཆེ ན་ལ་སླ བ
ོ ་གཉེར་བྱེད་ས་ཞི ག་ཡི ན།

༧གོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་དགོ ང ས་དང་བོད ་གཞུ ང ་གི ་ལམ་ས ན
ྟོ ་ཡང་
དག་པའི་འོག་ཆོ ས་ལུགས་རིས་མེ ད་དང་མི་རིགས་ལུང་ཚན་རིས་མེ ད་

དུ་བརྩི་མཁན་གྱི ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།

རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དམིགས་ཡུལ།

རི གས་ལམ་སླ ོབ ་གཉེར ་ཁང་གི ་དམི གས་ཡུ ལ་དུ ་ མ་ཞི ག་ཡོ ད་ཀྱང་

མདོར ་བསྡུས ་ན་༧གོ ང ་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་རི གས་ལམ་

སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་དུ་ ༧ཞབས་སོ ར་ཐོ ག ་མར་བསྐྱངས་སྐ བ ས་དགེ ་ སླ བ
ོ ་

ཡོ ངས་ལ་བཀའ་སླ བ
ོ ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བའི ་ནང་ད་ུ དམི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་

གཉི ས ་གསུ ངས་པ་ལས་དང་པོ་ ནི །

གཞུ ང ་ཆེ ན་ཁག་ལ་ཐོ ས ་བསམ་

མཐར་ཕྱི ན་པ་ཞིག་བྱས་ནས་མཐར་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བའི ་དོན་ལ་

སྒ མ
ོ ་པ་རྩེ་གཅིག་གིས་ཚེ ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པ་ཞི ག་བྱ་རྒྱུ། གཉི ས་པ་
ནི །

གཞུ ང ་ཆེ ན་ཁག་ལ་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང ་མཐར་ཕྱི ན ་པ་ཞི ག་བྱས་ནས་སྤྱི ་

ཚོ གས་ཀྱི ་ཞབས་འདེགས་ཞུ ་རྒྱུ་ཡིན།  

རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལས་དམ་སྐོར།

ལས་དམ་གྱི ་ནང་དུ་བོད་ཀྱི ་ཡུལ་ལྗ ང
ོ ས་དང་། བཤད་སྒྲུབ་འཁོ ར་ལོ ་
གསུམ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི ་དམ་ཆོ ས་རྫོགས་པར་ཡོ ད་པ། སངས་རྒྱས་

ཀྱི ་ཐེ ག་པའི ་ཡང་རྩེ་གསང་སྔ གས་ཀྱི ་ཐེ ག་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ། ཐེ ག་
གསུ མ་གྱི ་དམ་ཆོ ས་མཐའ་དག་ཆོ ས་སྤྱོ ད ་བཅུ འི ་ སྒ ་ོ ནས་འཛི ན་སྐྱོ ང ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྤ ལ
ེ ་གསུམ་གྱི ས་ཞི ་བསི ལ་ཆོ ས་ཀྱི ་བདུད་བརྩི་བོད་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ ་དར་ཞི ང་
ཡོ ད་པ་འཛད་མེ ད་དུ་ སྤྱོ ད ་བཞི ན་པ། བོད ་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་ཆགས་པ་ནས་

བཟུ ང་སྟེ་ འཕགས་མཆོ ག་སྤྱན་རས་གཟི ག ས་ཀྱི ས་སྐྱོ ང ་ཞི ང་འཚོ ་བ་
བཅས་མཚོ ན་པ་ཡོ ད།  

རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞིའི་སྐོར།

རི གས་སླ བ
ོ ་མ་ལག་གཉིས་ཀར་ཁྱབ་པའི་སྤྱི ་ཁྱབ་སྒྲིག་གཞི་དང་མ་ལག་

སོ ་སོ འི་སྒྲི ག་གཞི ་བཅས་ཡོ ད། སྒྲིག་གཞིར་སྣོན་འཕྲི་བསྒྱུར་བཅོ ས་བྱ་

དགོ ས་རིགས་དང་རིགས་སླ བ
ོ ་མ་ལག་གཉིས་ཀྱི ་ལས་དོན་གལ་ཆེ ་ཁག་

སྤྱི ་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་ལྷ ན་ཚོ གས་ནས་ཐག་གཅོ ད་གནང་གི་ཡོ ད། རིགས་

སླ བ
ོ ་མ་ལག་གཉི ས ་ཀའི ་ སྲི ད ་བྱུ ས་དང་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་བའི ་ ལས་དོན ་གལ་

ཆེ འི་ རིགས་ཀྱི ་ ཐོ ག་ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་༧སྙ ན་
སེ ང་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླ བ
ོ ་ལམ་སན
ྟོ ་ཞུ ས་ཏེ་ལག་ལེ ན་འགེ ལ་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་དེབ་སྐྱེལ།

རིགས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་དེ་ཉིད་རྒྱ་གར་གྱི ་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟ ར་དེབ་

སྐྱེ ལ ་བྱས་ཡོ ད་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཕྱི ་རྒྱལ་རོ གས་དངུ ལ ་ཡང་ལེ ན་ཆོ ག་
པའི ་ བཀའ་འཁྲོ ལ ་ཡོ ད་པའི ་ ཁར་རྩི ས་ཁྲ་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་རྒྱ་གར་གྱི ་

ཁྲི མས་ལུགས་ལྟ ར་བཟོ་ཉར་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད།

རི ག ས་སློ བ ་མ་ལག་གཉི ས ་ཀྱི ་ སློ བ ་དཔོ ན ་དང་ལས་བྱེ ད ་བསྐོ་
བཞག་གནང་ཕྱོགས།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༧གོ ང ་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ནས་ཞི ང་གཤེ གས་དམ་པ་

མཁས་དབང་བླ ་ོ བཟང་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་རིགས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་གི་

འགན་འཛི ན་དུ་བསྐ ་ོ བཞག་གནང་ཞིང་། ཕྱི ས་རིགས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་

ཁང་ནས་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཐོ ན་པ་དགེ ་བཤེ ས་སྐ ལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་

རི གས་སླ ོབ ་ཀྱི ་འགན་འཛི ན་གཞོ ན ་པར་བསྐ ོ་ བཞག་གནང་བ་ཡི ན།
བཀའ་དྲིན་ཤི ན་ཏུ ་ཆེ ་བ་མཁས་དབང་བླ ོ་ བཟང་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་སྐུ ་

གཤེ གས་པའི ་ རྗེ ས ་རི གས་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་དཔེ་ ཁྲི ད ་སླ བ
ོ ་དཔོན ་བགྲེས་པ་དགེ ་

བཤེ ས་དམ་ཆོ ས་རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག་རིགས་སླ བ
ོ ་ཨ་མའི་འགན་འཛིན་

དུ་ བསྐ ་ོ བཞག་བསྩལ། རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་
དང་འགན་འཛིན་གཞོ ན་པ་སུ་ཡིན་དེ་དག་རིགས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་

མ་ལག་གི ་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་དང་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་གཞོ ན ་པ་
རང་བཞིན་གྱི ས་ཆགས་པ་ཡི ན། ས་རཱ་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་དང་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་

གཞོ ན་པ། རི གས་སླ བ
ོ ་མ་ལག་གཉི ས་ཀའི ་སླ བ
ོ ་དཔོན་དང་ལས་བྱེད་

བཅས་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་རི གས་སླ བ
ོ ་མ་ལག་གི ་སྤྱི ་ཁྱབ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་ལྷ ན ་

ཚོ གས་ཀྱི ་ ཐག་གཅོ ད ་སྔ ན
ོ ་སོ ང ་ཐོ ག ་རི གས་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་ ཁྱབ་འགན་འཛི ན་

ནས་བསྐ ་ོ བཞག་གནང་གི་ཡོ ད། མ་འོངས་པར་རི གས་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་ཁྱབ་སྒྲི ག་

གཞི ་ལྟ ར ་རི གས་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་ ཁྱབ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་ལྷ ན ་ཚོ གས་ནས་རི གས་སླ བ
ོ ་
འགན་འཛི ན་གྱི ་ འོས ་མི ་གཉི ས ་ཀྱི ་ མཚན་གཞུ ང ་ཕུ ལ ་བའི ་ ཁོ ང ས་ནས་

གཅིག་༧གོ ང་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་རི གས་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་ཁྱབ་
འགན་འཛི ན་དུ་བསྐ ་ོ བཞག་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་རྒྱུ།  

སློབ་འཇུག་དང་སློབ་གཉེར་བའི་གྲངས་འབོར།

དེ ང ་སྐ བ ས་ལོ ་གཉི ས ་གསུ མ་གྱི ་མཚམས་སུ ་ཆ་རྐྱེ ན ་ཚང་བའི ་ སླ ོབ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གཉེར་བ་གྲངས་ ༣༠ སྐ ར
ོ ་ཞི ག་གསར་འཇུག་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད། སླ བ
ོ ་

གཉེར་བ་གང་ཞིག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཐོ ན་པའི ་ལག་འཁྱེར་ཡོ ད་ན་ཚུ ད་
རྒྱུགས་གཏོང་མི ་དགོ ས་པར་ཐད་ཀར་འཇུག་བཞེ ས་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད་ཀྱང་
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་ལག་ཁྱེར་མེད་རི གས་རྣམས་ཚུ ད་རྒྱུགས་ངེ ས་པར་

དུ་གཏོང་དགོ ས་པ་ཡིན། སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་འདི་ནི་དགོ ན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་
དང་མི ་འདྲ་བར་སླ བ
ོ ་གཉེར་མཐར་ཐོན་ཟིན་མཚམས་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་

ནས་ཐོ ན ་ཏེ་ འགྲོ་དགོ ས ་པ་ལས་མུ ་མཐུ ད་གནས་སྡ ད
ོ ་མི ་ཆོ ག་པ་ཡི ན།
དེང ་སྐ བ ས་མཚན་ཉི ད ་རི གས་པའི ་ སྒ ་ོ ནས་གཞུ ང ་ཆེ ན་ལ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་
བྱེད་མཁན་ཕྱི ་ནང་མི ་རི གས་བསྡ མ
ོ ས་གྲངས་ ༡༥༠ སྐ ར
ོ ་ཡོ ད།
སྒྲིག་ཁྲིམས་སྐོར།  

རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་ནི ་དགེ ་འདུན་གྱི ་སྡ ་ེ ཞི ག་ཡི ན་པའི ་ཆ་ནས་
གཙོ ་བོ་ བཅོ མ་ལྡ ན་འདས་ཀྱི ས་འདུལ ་བ་ལས་གསུངས་པའི ་རྩ་ཁྲི མ ས་

དང་མི ་འགལ་བར་སྲུ ང་བརྩི ་དང་། ནང་ཁྲི མ ས་ཐོ ག ་སྒྲི ག ་གཞི ་ཟུ ར་

ཡོ ད་ལྟ ར ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་གྱི ་བྱེད་སྒ ་ོ དང་མཐུ ན་པའི ་ སྒྲི ག་ཁྲི མ ས་དམ་ལ་
འཇམ་པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ནི ་ སླ བ
ོ ་གཉེར ་བ་ཡོ ངས་ནས་དང་བ་ཆེ ན་པོས ་
བརྩི ་སྲུང་བྱེད། སྤྱི ར་སླ བ
ོ ་གཉེར་བའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཡོ ངས་རྫོགས་དགེ ་

བསྐས
ོ ་ཀྱི ་སྟངས་འཛིན་འོག་འགྲོ་དགོ ས། འོན་ཀྱང་སྐབས་རེ ་དགེ ་བསྐས
ོ ་

ཀྱི ས་ཐག་གཅོ ད་མ་ཐུ བ་པའི་རིགས་བྱུང་ཚེ ་འགན་འཛིན་བགྲེས་གཞོ ན་

རྣམ་གཉི ས་ནས་ཐག་གཅོ ད་གནང་བ་དང་། ཅི ་སྟེ་འགན་འཛི ན་རྣམ་

གཉིས་ནས་ཀྱང་ཐེ་ཚོ མ་སྐྱེ་གཞི་བྱུང་ཚེ ་སྤྱི ་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་ལྷ ན་ཚོ གས་

ནས་ཐག་གཅོ ད་གནང་གི ་ཡོ ད།

སློབ་ཚན་དང་འཛིན་གྲྭ། རྒྱུགས་སྤྲོད། ལག་འཁྱེར་སྐོར།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཞི ང་གཤེ གས་དབུ་དགེ ་དམ་པ་མཁས་དབང་བླ ་ོ བཟང་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་

ུ ་ཀྱི ་
གི ས་སླ བ
ོ ་ཚན་དང་སླ བ
ོ ་ཁྲི ད་བྱེད་ཕྱོགས་སྒྲི ག་གཞི ་བཅས་གནའ་དས
གདན་ས་ཆེ ན་པོའི་སླ བ
ོ ་གཉེར་གནང་སྟངས་ལ་གཞི ་བཅོ ལ་ཏེ་དེང་དུས་

ཀྱི ་འཛི ན་སྐྱོ ང་བྱེད་ཚུ ལ་དང་མཐུ ན་པ་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཐོག་
མའི ་ ལོ ་ཤས་རི ང་དབུ ་དགེ ་ དམ་པ་མཆོ ག་གཅི ག་པུ ས་འཛི ན་གྲྭ་ཁག་

འགའ་ཤས་ལ་སླ བ
ོ ་ཁྲི ད ་གནང་དགོ ས ་པར་བརྟེན། གཙོ ་བོ་ དབུ ་དགེ ་

མཆོ ག་གི ་དེ ་ སྔ འི ་ མྱོ ང ་གོ མ ས་དང་བསྟུ ན ་པའི ་ ཐོ ག ་དགེ ་ སླ ོབ ་དབར་
དཀའ་ངལ་འཕར་མ་མི་འབྱུང་བའི་ཆེ ད་དུ་སླ བ
ོ ་ཚན་གྱི ་རིམ་པ་ཕལ་ཆེ ་

བ་འབྲས་སྤུ ངས་བླ ་ོ གསལ་གླི ང་གྲྭ་ཚང་གི་སླ བ
ོ ་ཚན་གྱི ་རིམ་པ་ལྟ ར་བྱས་
པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ ནས་རི མ་བཞི ན་གྲ་རྒྱས་སུ ་ཕྱི ན ་ཏེ་དེང་སྐ བ ས་འགོ ་

བསྡུས་གྲྭ་ནས་བཟུ ང་གཞུ ང་ཆེ ན་ཀ་པོད་ལྔ འི་ཐོ ག་ཏུ ་སྔ ་འགྱུ ར་རྙི ང་མ་

དང་མཉམ་མེ ད་བཀའ་བརྒྱུད། དཔལ་ས་སྐྱ་བཅས་རིས་མེ ད་ཆོ ས་རྒྱུད་

ཁག་གི ་རང་གཞུ ང་། གསང་སྔ གས་བཅས་ཐེག་པ་ཆེ ་ཆུང་སྔ གས་དང་

བཅས་པའི་སླ བ
ོ ་ཚན་ཆ་ཚང་ཞི ག་འཛི ན་གྲྭ་སོ ་སོ ར་ཆ་བགོ ས་བྱས་ཡོ ད།

> རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་དུ་ ཐོ ག ་མར་སླ བ
ོ ་གཉེར ་བ་གསར་དུ་

འཇུག་བཞེ ས་བྱུང་འཕྲལ་གཞུ ང་ཆེ ན་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི་འཛིན་གྲྭར་སྒྲིག་
ཞུ ག ས་ཀྱི ས ་རི གས་ལམ་ཆེ ་འབྲིང་ཆུ ང ་གསུ མ་གྱི ་ བསྡུས ་གྲྭ་དང་།

བླ ་ོ རི གས། རྟགས་རི གས། གྲུ བ་མཐའ་བཅས་སླ བ
ོ ་ཚན་ཆ་ཚང་ལོ ་

གཅིག་གི་ནང་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཚར་བ་དགོ ས། རྒྱུགས་སྤྲོད་ནི་རྩོད་རྒྱུཊ་

ཀྱི ་ ལམ་ནས་གཏོང ་དགོ ས ། རྒྱུ གས་སྤྲོ ད ་འདི ་ འཕྲོད་ནའང་ལག་
འཁྱེར་དམི གས་བསལ་གནང་སྲོལ་མེ ད།

> གཞུ ང་ཆེ ན་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི ་ འཛི ན་གྲྭ་ཐོ ན ་རྗེ ས ་ཕར་ཕྱི ན་འཛི ན་གྲྭར་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཞུ གས་ཆོ ག་པ་ཡིན། ཕར་ཕྱི ན་འཛིན་གྲྭར་ལོ ་དྲུག་སླ བ
ོ ་གཉེར་བྱེད་

དགོ ས ། ལོ ་དྲུག་པོ་ དེའི ་ རི ང་ཕར་ཕྱི ན ་སྐ བ ས་དང་པོ་ ནས་བརྒྱད་

པའི ་བར་གྱི ་རྩ་བ་དང་འཕགས་བོད་ཀྱི ་འགྲེལ་པ་ཁག་དང་། རྣམ་

འགྲེལ་ལེ འུ་དང་པོའི ་ རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ་བཅས་སླ བ
ོ ་ཚན་ཆ་ཚང་
ལོ ་དྲུ ག་ལ་ཆ་བགོ ས ་ལྟ ར ་སླ ོབ ་གཉེར ་ཞི བ་ཕྲ་དུ ས ་ཐོ ག ་ཚར་བ་

དགོ ས། ལོ ་རེ འི་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཟི ན་རྗེས་ལོ ་རེ འི་རྒྱུགས་སྤྲོད་འབྲི་རྒྱུཊ་

དང་རྩོད་རྒྱུགས་ཀྱི ་ལམ་ནས་གཏོང་དགོ ས། ཕར་ཕྱི ན་ལོ ་རི མ་དྲུག་
པའམ་མཐའ་མའི ་རྒྱུགས་སྤྲོད་སྐ བས་གདན་ས་ཆེ ན་པོ་དང་མི ་འདྲ་
བར་ཕར་ཕྱི ན་སྐ བས་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི ་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་

པ་ཁག་ཆ་ཚང་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལེ འུ་དང་པོའི་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་

པ་བཅས་ལོ ་དྲུག་གི་སླ བ
ོ ་ཚན་ཡོ ངས་རྫོོགས་ལ་འབྲི་རྒྱུགས་ཁག་ལྔ ་

དང་རྩོད་རྒྱུ གས་ཁག་གཉི ས ་བཅས་བསྡ ོམ ས་རྒྱུ གས་སྤྲོ ད ་ཁག་
བདུན་གཏོང་དགོ ས། རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི ་དྲི་ཤོ ག་རྣམས་གདན་ས་ཆེ ན་
པོ་ ཁག་ནས་ཐོ ན ་པའི ་ མཁས་དབང་དགེ ་ བཤེ ས་རྣམ་པས་བཟོ་ བ་

དང་། ལན་ཤོ ག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཨང་ཀི་སྤྲོད་ཀྱི ་ཡོ ད། རྒྱུགས་

སྤྲོ ད ་ལེ གས་པར་འཕྲོད་ན་ཕར་ཕྱི ན ་རབ་འབྱམས་པའི ་ ལག་ཁྱེར་
ཐོབ་ཀྱི ་ཡོ ད།

> ཕར་ཕྱི ན་རབ་འབྱམས་པའི ་རྒྱུགས་སྤྲོ ད་འཕྲོད་ན་དབུ་མའི ་འཛི ན་

གྲྭར་ཞུ གས་ཆོ ག་པ་ཡིན། དབུ་མ་འཛི ན་གྲྭར་ལོ ་གསུམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་

བྱེད་དགོ ས། ལོ ་གསུམ་པོ་དེའི་རིང་དབུ་མ་འཇུག་པ་སེ མས་བསྐྱེད་
དང་པོ་ནས་དབུ་མ་འཇུག་པ་རྫོ གས་མཚམས་བར་ཆ་ཚང་གི ་རྩ་བ་

དང་དེའི ་ འགྲེལ་བ་དབུ ་མ་དགོ ང ས་པ་རབ་གསལ་གཙོ ་བོར ་གྱུ ར་

244

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

པའི ་འགྲེལ་བ་ཁག་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལེ འུ་གཉིས་པའི་རྩ་བ་དང་
འགྲེལ་པ་བཅས་ཀྱི ་སླ ོབ ་ཚན་ལོ ་གསུ མ་ལ་ཆ་བགོ ས་ལྟ ར ་སླ ོབ ་

གཉེར་ཞིབ་ཕྲ་དུས་ཐོ ག་ཚར་བ་དགོ ས། ལོ ་རེ འི་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཟིན་

རྗེས་ལོ ་རེ འི་རྒྱུགས་སྤྲོད་འབྲི་རྒྱུགས་དང་རྩོད་རྒྱུགས་ཀྱི ་ལམ་ནས་

གཏོང་དགོ ས། དབུ་མ་ལོ ་རིམ་གསུམ་པའམ་མཐའ་མའི་རྒྱུགས་
སྤྲོ ད ་སྐ བ ས་གདན་ས་ཆེ ན་པོ་ དང་མི ་འདྲ་བར་དབུ ་མ་འཇུ ག་པ་

སེ མས་བསྐྱེ ད་དང་པོ་ནས་སེ མས་བསྐྱེ ད་དྲུག་པ་ཆ་ཚང་བར་གྱི ་རྩ་

བ་དང་འགྲེལ་པ་ཁག་ཆ་ཚང་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི ་

རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ་བཅས་ལོ ་གསུམ་གྱི ་སླ བ
ོ ་ཚན་ཡོ ངས་རྫོགས་ལ་

འབྲི་རྒྱུགས་ཁག་བཞི ་དང་རྩོད་རྒྱུགས་ཁག་གཉིས་བཅས་བསྡ མ
ོ ས་
རྒྱུགས་སྤྲོད་ཁག་དྲུག་གཏོང་དགོ ས། རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི ་དྲི་ཤོ ག་རྣམས་
གདན་ས་ཆེ ན་པོ་ཁག་ནས་ཐོན་པའི་མཁས་དབང་དགེ ་བཤེ ས་རྣམ་

པས་བཟོ་ བ་དང་ལན་ཤོ ག་ལ་ཞི བ་འཇུ ག་གི ས་ཨང་ཀི ་གནང་གི ་
ཡོ ད། རྒྱུགས་སྤྲོ ད་ལེ གས་པར་འཕྲོད་ན་དབུ་མ་རབ་འབྱམས་པའི་

ལག་ཁྱེར་ཐོབ་ཀྱི ་ཡོ ད།                      

> དབུ ་མ་རབ་འབྱམས་པའི ་ རྒྱུ གས་སྤྲོ ད ་འཕྲོད་ན་རི ས་མེ ད་སླ ོབ ་
དཔོན་གྱི ་འཛི ན་གྲྭར་ཞུ གས་ཆོ ག་པ་ཡིན། རིས་མེ ད་སླ བ
ོ ་དཔོན་གྱི ་

འཛི ན་གྲྭར་ལོ ་བཞི ་སླ བ
ོ ་གཉེར་བྱེད་དགོ ས། ལོ ་བཞི ་པོ་དེའི་རི ང་

ུ ་བ་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ།
མངོན་པ་མཛོ ད་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ། འདལ

སྔ ་འགྱུར་རྙི ང་མའི ་རང་གཞུ ང་ཁག མཉམ་མེ ད་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི ་
རང་གཞུ ང ་ཁག

དཔལ་ས་སྐྱའི ་ རང་གཞུ ང ་ཁག་བཅས་ལ་སླ བ
ོ ་

གཉེར ་བྱས་ཏེ ་ ལོ ་རེ འི ་ རྒྱུ གས་སྤྲོ ད ་ནི ་ འབྲི་རྒྱུ གས་ཀྱི ་ལམ་ནས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གཏོང་གི ་ཡོ ད། མངོན་པ་མཛོ ད་དང་འདུལ་བའི་སླ བ
ོ ་ཚན་སོ ་སོ ར་

འབྲི་རྒྱུགས་བཞི ་རེ ་གཏོང་དགོ ས་པ་དང་རིེ ས་མེ ད་ཆོ ས་རྒྱུད་ཁག་
གི ་སླ བ
ོ ་ཚན་རེ ར ་འབྲི་རྒྱུ གས་གཉི ས ་རེ ་ བཅས་འབྲི་རྒྱུ གས་བཅས་

བསྡ མ
ོ ས་པའི ་བཅུ་བཞི ་གཏོང་དགོ ས། རི ས་མེ ད་སླ བ
ོ ་དཔོན་ལོ ་རི མ་
བཞི་པའམ་མཐའ་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་འཕྲོད་པའི་ཐོ ག་ནང་ཆོ ས་སྐ ར
ོ ་

བརྗོ ད ་གཞི ་གང་ཡང་རུ ང ་བ་ཞི ག་གི ་ཐོ ག ་ཏུ ་དཔྱད་རྩོམ་ཤོ ག་ལྷ ེ་

ཉུ ང་མཐར་གྲངས་ ༥༠ ཚང་བ་ཞིག་བྲིས་ཏེ་མཁས་དབང་དགེ ་
བཤེ ས་ཉུ ང་མཐར་བཞིས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་ཨང་ཀི་གནང་སྟེ་

རྒྱུ གས་སྤྲོ ད ་འཕྲོད་པ་བཅས་བྱུ ང་བ་ཡི ན་ན་རི ས་མེ ད་སླ བ
ོ ་དཔོན ་
ཆེ ན་པོའི་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་ཀྱི ་ཡོ ད།

> རི ས་མེ ད་སླ བ
ོ ་དཔོན་ཆེན་པོའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་འཕྲོད་ན་གསང་སྔ གས་

འཛིན་གྲྭར་ཞུ གས་ཆོ ག་པ་ཡི ན། གསང་སྔ གས་འཛི ན་གྲྭར་ལོ ་གཉིས་

སླབ
ོ ་གཉེར་བྱེད་དགོ ས། ལོ ་གཉིས་པོ་དེའི་རི ང་༧རྗེ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོའི་

སྔ གས་རིམ་ཆེ ན་མོ ་དང་། སྔ གས་ས་ལམ་སོ གས་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཞི བ་ཕྲ་

བགྱི ས་ཏེ་ལོ ་རེ ར་འབྲི་རྒྱུགས་ཁག་གསུམ་རེ ་བརྩིས་ལོ ་གཉི ས་ཀྱི ་ནང་

འབྲི་རྒྱུགས་ཁག་དྲུག་གཏོང་བའི ་སྒ་ོ ནས་རྒྱུགས་སྤྲོད་གཏོང་དགོ ས། ལོ ་
རིམ་གཉིས་པའམ་ལོ ་རིམ་མཐའ་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལེ གས་པར་འཕྲོད་

ན་རིས་མེ ད་དགེ ་བཤེ ས་ཀྱི ་ལག་ཁྱེར་འཐོབ་ཀྱི ་ཡོ ད། རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་

གཉེར ་ཁང་དང་གང་ཅི འི ་ ཐད་འབྲེལ་ཆེ ་བའི ་ ཆ་ནས་ཕར་ཕྱི ན ་ཐོ ན ་

རྒྱུགས་དང་དབུ་མ་ཐོ ན་རྒྱུགས། རིས་མེ ད་སླ བ
ོ ་དཔོན་ཆེ ན་པོའི་ཐོ ན་
རྒྱུགས། གསང་སྔ གས་ཐོན་རྒྱུགས་བཅས་ཀྱི ་སྐ བས་དཔལ་ལྡ ན་སྐུ་སྒ ར
ེ ་

ཡི ག་ཚང་དང་བོད ་གཞུ ང་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས། བོད ་གཞུ ང་ཤེ ས ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རི ག་ལས་ཁུ ངས་བཅས་ཀྱི ་སྐུ ་ ཚབ་རེ ་རྒྱུ གས་སྤྲོ ད ་གཟི ག ས་ཞི བ་ཏུ ་

ཕེབས་སྲོལ་ཡོ ད། རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་ནས་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཐོ ན་

པའི ་ ལག་འཁྱེར་གྱི ་ ཐོ ག ་ནས་གཞུ ང ་དང་སྤྱི ་ ཚོ གས་ཀྱི ་ ཁྲོ ད ་དུ་ སྲི ་ ཞུ ་

སྒྲུ བ་མཁན་དང་། ལག་འཁྱེར་དེ་ གའི ་ སྒ ་ོ ནས་ཕྱི ་ རྒྱལ་ཡུ ལ་གྲུ ་ཁག་
མང་པོའི་ནང་ཚད་མཐོའི་མཐོ་སླ བ
ོ ་འགྲིམས་ཏེ་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་དཔོན་
སོ གས་གནང་མཁན་མི ་ཉུ ང་བ་ཞི ག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞི ན་པ་ཡི ན།

རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་དུ་ ལོ ་ངོ ་ བཅུ ་ དྲུ ག་རི ང་མཚན་ཉི ད ་

རིགས་པའི་སྒ ་ོ ནས་ནང་ཆོ ས་སླ བ
ོ ་གཉེར་བྱེད་སྐ བས་སུ་རྗེའི་ལམ་རིམ་

ཆེ ན་མོ ་དང་སྤྱོ ད ་འཇུ ག་སོ ག ས་བསླ བ ་བྱའི ་ སྡ ་ེ ཚན་ཁོ ང ས་སུ ་ཟུ ར་དུ་

དམིཊ་བསལ་སླ བ
ོ ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི ་རི ག་གནས་

དང་དབྱི ན་ཇི། རྒྱ་སྐད་སོ གས་སླབ
ོ ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི ་གོ ་སྐབས་ཡང་བཟང་

པོ་ཡོ ད།  

རིགས་སློབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སྐོར།

རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་ཐོ ག ་མར་གསར་འཛུ གས་གནང་བ་ནས་

བཟུ ང་ད་བར་སླ བ
ོ ་གཉེར ་བ་ས ང
ྟོ ་ཕྲག་ཉེ་ བ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཐོ ན ་ཡོ ད་པའི ་
ཁོ ངས་སྒ མ
ོ ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེ ན་གནང་མཁན་དང་། དགེ ་བཤེ ས་ཀྱི ་མཚན་
གནས་བཞེ ས་མཁན། ཆོ ས་སྡ ་ེ དང་དགོ ན་པའི ་དབུ་འཛི ན་དང་མཁན་

པོ། ཆོ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་དབུ་འཛིན། བཤད་གྲྭའི་དཔེ་ཁྲིད་སླ བ
ོ ་དཔོན། མི་

མང་ལ་ནང་ཆོ ས་ངོ་སྤྲོ ད་གནང་མཁན། མཐོ་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་དཔོན། སླ བ
ོ ་

གྲྭའི ་ཆོ ས་དགེ ་དང་དགེ ་རྒན། གཞུ ང་གི་སྲི་ཞུ ་བ། རྩོམ་པ་པོ། ཞིབ་

ུ ་དེབ་ཁག་གི ་རྩོམ་སྒྲི ག་པ། ཚོ གས་སྒ ར
འཇུག་པ། ཚགས་པར་དང་དས
ེ ་

ཁག་གི ་དབུ་འཛི ན་དང་ལས་བྱེད། སྐ ད་བསྒྱུར། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང ་གི ་ལས་དོན ་སྣ་ཚོ གས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཕྱི ་ ནང་སྤྱི ་

ཚོ གས་ཀྱི ་ཞབས་ཞུ ་ལྷ ག ་བསམ་ཆེ ན་པོས ་ལེ གས་པར་བསྒྲུ བས་དང་

སྒྲུབ་བཞིན་པ་བཅས་ཀྱི ་གྲུ བ་འབྲས་བཟང་པོའི་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཀུ ན་
གྱི ་མཐོ ང ་ཆོ ས་སུ ་ཡོ ད་པར་བརྟེན་བོད ་གཞུ ང་མང་ཚང་མས་དགའ་
སྤ བ
ོ ས་དང་བསྔ གས་བརྗོད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞིན་པ་བཅས་ཡིན།

རི ག ས་ལམ་སློ བ ་གཉེ ར ་ཁང་མ་ལག་དང་བཅས་པ་མུ་མཐུད་
གནས་ཐབས་སྐོར།

རིགས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་དང་ཡན་ལག་ས་རཱ་བོད་ཀྱི ་མཐོ་རིམ་སླ བ
ོ ་
གཉེར ་ཁང་གཉི ས ་ཀར་བཀའ་དྲིན་ཤི ན་ཏུ ་ཆེ ་བ་དབུ ་དགེ ་དམ་པ་

མཁས་དབང་བླ ོ་ བཟང་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་སྐུ ་ འཚོ ་བཞུ གས་སྐ བ ས་ནས་

བཟུང་ད་ལྟ འི་བར་གཙོ ་བོ་རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་ནས་སླ བ
ོ ་གཉེར་
ཐོ ན ་པའི ་ སླ ོབ ་ཟུ ར་རྣམས་ཀྱི ས་རི གས་ལམ་སླ ོབ ་གཉེར ་ཁང་མ་ལག་

དང་བཅས་པ་མུ ་མཐུ ད་རྒྱུན་འཁྱོངས་གནས་ཐབས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་

སླ བ
ོ ་གཉེར ། དཔལ་འབྱོར་ཐབས་འཚོ ལ། དགོ ང ས་ཆར་གནང་རྒྱུ ་

སོ གས་ཀྱི ་ལས་དོ ན ་ལ་དངོ ས ་ཤུ གས་རྒྱུ ད་གསུ མ་གྱི ་སྒ ོ་ ནས་མཐུ ན་

༥།

འགྱུ ར་རོ གས་རམ་དང་རྒྱབ་གཉེར ་གནང་རྒྱུ འི ་ ལམ་སྲོ ལ ་བཟང་པོ་
ཡོ ད་བཞི ན་པ་བཅས་ཡི ན།
ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་།

༄༅།། བླ ་ོ ཆེ ན་བཟང་པོའི་ཐུ གས་བསྐྱེ ད་ཕ་མཐར་སོ ན།།
ཐུ བ་བསྟན་འཛི ན་ལ་གདུང་འཚོ བ་གཉིས་པའི་རྗེ།།

འཇི གས་མེ ད་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ ་ཤེ ས་མཁའ་དབྱི ངས་ལས།།
འགྲོ་ཀུ ན་བདེ་བའི་རྒྱ་མཚོ ་སྐྱོང་དེ་རྒྱལ།།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཞེ ས་ཤི ས་སྨ ན
ོ ་གྱི ས་མདུན་བསུས་ཏེ་གང་གླ ེང་བར་བྱ་བ་ནི ། དགོ ངས་

འདུས་གསེ ར་ཆོ ས་སུ་གྲགས་པ་གུ ་རུའི་ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས།
སྟག་སྲི ད་འདྲེས་པའི་ནགས་མདོ་རུ།།
འགྲོ་འདུལ་གླི ང་བས་ས་བོན་བཏབ།།

མདོ་སྔ གས་བསྟན་འཛིན་བླ ་མ་འཁྲུངས།།
ཡུལ་སྐ ད་ཀིརྟི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེ ས།།

ཉང་སྟོན་བེར་སྔ ན
ོ ་ཅན་གྱི ་སྤྲུལ།།

ལྷ ་སྲི ན་དངོས་སུ་ཕྱག་རྒྱར་འཛུད།།

ཅེ ས་སོ གས་ཀྱི ས་ལུ ང་གི ས་བསྔ གས་པ་མདོ་སྨ ད་ལྷ ་ོ རྒྱུད་ཀྱི ་བསྟན་པའི ་

མངའ་བདགྋརོ ང་ཆེ ན་བསྟན་པའི ་སྒྲོ ན་མེ ་སྐྱབས་མགོ ན་ཀིརྟི་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་གཅི ག་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནི། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༤༢ ལོ ར་མདོ་སྨ ད་མཛོ ད་

དགེ འི ་ ཐེ ་ བོའི ་ སྟག་མོ འི ་ སྒ ང ་དུ་ འཁྲུ ང ས། ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༤༥ ལོ ར་རྗེ ་
འཇི གས་མེ ད་དམ་ཆོ ས་རྒྱ་མཚོ ་དང་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་

ལྔ ་བ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སོ གས་ཀྱི ས་སྐུ་གོ ང་མའི ་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་
འཛི ན་གནང་སྟེ་ གདན་ས་གོ ང ་འོ ག ་ཏུ ་ཁྲི ་ ས ན
ྟོ ་སོ གས་ཞུ ས།

ཕྱི ་ལོ ་

དམར་གྱི ་ བོད ་ས་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་ལ་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་པས་

༡༩༥༩

༡༩༥༧ ལོ ར་ལྷ ་སར་ཕེབས་ནས་སྐུ་ཡོ ན་གསན་བཞེ ས་མཛད་སྐ བས་རྒྱ་

ལོ ར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས། ༡༩༦༠ ནས་སྦ ག་ས་ཆོ ས་སྒ ར་
དང་ཌལ་ཧོར ་སོ ག ས་སུ ་ནང་དོན ་རི ག་པའི ་ སྐ ར
ོ ་གསན་བསམ་དང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༨ ལོ ་ནས་བཟུང་ལྭར་ཎཱ་བོད་ཀྱི ་ཆེ ས་མཐོའི་གཙུག་ལག་

སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་དུ་ ཕྱི ་ནང་གི ་རི ག་པའི ་ གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་

པར་སྦྱངས་ཏེ་ཨཙརྱའི་མཚན་གནས་བཞེ ས་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༨

ནས་བོད ་གཞུ ང ་དཔེ་ མཛོ ད་ཁང་དུ་ ལོ ་བཅུ འི ་ རི ང་རི ག་གཞུ ང ་ཉམས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཞི བ་ཀྱི ་མཛད་འགན་བཞེ ས། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༤ དང་ ༡༩༨༥ ལོ ར་ནང་

དོན་གཞུ ང་འབྲེལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱི ་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་ལྷ ་ས་དང་།

གདན་ས་སེ ་འབྲས་དགའ་གསུམ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པོ། ལྷ ་མོ འི་བླ ་མཚོ །

རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱལ་ས་པེ་ཅི ན། རི་བོ་རྩེ་ལྔ ། མདོ་སྨ ད་ཀྱི ་ས་ཁུལ་མང་པོ་

ཞི ག་ལ་གཟི གས་བསྐ ར
ོ ་དང་། ྋཀུ ན་གཟིགས་ྋཔཎ་ཆེ ན་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་རྒྱ་བོད ་ཀྱི ་གྲགས་ཅན་མི ་སྣ་མང་པོར ་

མཇལ་འཕྲད་དང་། ལོ ་མང་རིང་རྒྱུན་ཆད་པའི་རབ་གནས་ཆེ ན་མོ ་ལྷ ་
ལྡ ན་སྤྲུ ལ་བའི་ གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ཉམས་གསོ ་གནང་བ་སོ གས་མཛད་

པ་རླ བས་ཆེ ན་བསྐྱངས། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༦ དགེ ་བཤེ ས་ལྷ ་རམས་པའི་
མཚན་གནས་བཞེ ས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༧ ལོ ་ནས་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི་སྐུ་སྒ ར
ེ ་ཡིག་ཚང་དུ་ཕྱག་

ལས་གནང་བ་དང་། མ་འོངས་བོད་ཀྱི ་རྩ་ཁྲི མས་ཟི ན་བྲིས་ཚོ གས་ཆུ ང་
དང་། ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་ཆུ ང་། གཞུ ང་ཞབས་འདེམས་བསྐ ་ོ ལྷ ན་ཁང་

བཅས་ཀྱི ་ཚོ གས་མི ར་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གིས་ཐད་བསྐ ས
ོ ་གནང་། ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༩༢ ལོ ར་འཕགས་ཡུལ་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཆེ ས་མཐོའི་བོད་ཀྱི ་
རི ག་གནས་སླ ོབ ་གཉེར ་ཁང་འདི ་ ཉི ད ་གསར་འཛུ གས་བཀའ་དྲིན་

བསྐྱངས་ཏེ་དབུ་འཛི ན་གྱི ་མཛད་འགན་ཡོ ངས་སུ་རྫོ གས་པ་བཞེ ས། ཕྱི ་

ལོ ་ ༡༩༩༣ ལོ ་ནས་ཁོ ང་གི་སླ བ
ོ ་བརྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་དགོ ན་སྡ ་ེ མང་

པོར ་བཅའ་ཁྲི མ ས་རབ་དང་རི མ་པར་བསྩལ་བ་སོ ག ས་བསྟན་ལ་དག་
ཐེར་བླ ་མེ ད་གནང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༧ ལོ ར་མང་མོ ས་འོས་འདེམས་བརྒྱུད་དེ་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་
བླ ན
ོ ་གྱི ་མཛད་འགན་བཞེ ས། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༤ ལོ ་ནས་དགོ ས་པ་དུ་མར་

250

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

དམི གས་ཏེ་གནས་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཉན་ཚེ ་བུ་

པའི ་ ལུ གས་ཀྱི ་ བསྙ ན
ེ ་མཚམས་ཆེ ན་མོ ར་བཞུ ག ས་ཤི ང་དགེ ་ བསྐུལ ་རྒྱ་

ཆེ ར་བྱུ ང་བས་ལོ ་གཉི ས ་ལྷ ག ་རི ང་བོད ་ནང་གཙོ ་བོར ་གྱུ ར་པའི ་ མ་ཎི ་
དུ ང ་ཕྱུ ར་འདོ ན ་མཁན་མང་པོ ་ བྱུ ང་བ་སོ གས་སྔ ར ་ལོ ་རྒྱུ ས་ནང་མ་

གྲགས་པའི ་ ཚོ གས་བསགས་ཆེ ན་པོ་ བྱུ ང་སྟེ་

༢༠༠༦

ལོ ར་བསྙ ན
ེ ་

མཚམས་ཆེ ན་མོ ་ལེ གས་པར་གྲུ བ། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧ ལོ ར་ལོ ་རྒྱུས་ཀྱི ་
རང་བཞི ན་ལྡ ན་པའི ་ཀིརྟི་བླ ་བྲང་ཆེན་མོ ་དེ་དགེ ་རྩ་ཚོ གས་པའི ་ངོ ་བོར་

བསྒྱུ ར་ཏེ་ ཀིརྟིའི ་ དགེ ་ རྩ་ཚོ གས་པ་གསར་འཛུ གས་གནང་བ་དེའི ་ དབུ ་
ཁྲི ད་དང་། འཕགས་ཡུལ་ཀི ་རྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི ་ཆེ ས་མཐོ འི་བོད་ཀྱི ་

རི ག་གནས་སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་དབུ ་འཛི ན་གྱི ་ མཚན་གནས་བཞེ ས ་ཏེ་

སླ བ
ོ ་སན
ྟོ ་གནང་བཞིན་ཡོ ད། འཕགས་ཡུལ་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི ་ཆེ ས་
མཐོ འི ་ བོད ་ཀྱི ་ རི ག་གནས་སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་འདི ་ ནི ་ བོད ་ཀྱི ་ རི ག་གཞུ ང ་

རྣམས་མི་བསྲུན་ཀླ ་ཀླ འ
ོ ི ་དཔུང་གི ས་ཉེ་བར་གཞོ མ་པའི ་ངང་ཚུ ལ་རྣམས་

ཐུ གས་ཀྱི ས་མ་བཟོད་པར་བོད་རབ་གནས་ཆུ ་སྤྲེལ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༩ ལོ ར་

རྨང་གཏིངས་ཤིང་། མདོ་སྨ ད་ཀིརྟི་དགོ ན་ནས་གྲྭ་གཞོ ན་མང་པོ་འབྱོར་

བར་བརྟེན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༢ ལོ ར་བོད་ཀྱི ་རི ག་གནས་སྤྱི ་བྱེར་རྒྱུགས་སྤྲོད་

ཀྱི ས ་སླ བ
ོ ་ཡུ ན་ལོ ་བཅོ ་ ལྔ ་ ཅན་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི ་ འཛི ན་གྲྭ་དང་དངོ ས ་གཞི འི ་
འཛི ན་གྲྭ་བཅས་གསར་འཛུགས་ཀྱི ས། ལམ་རིམ་དང་། གྲུ བ་མཐའ།

ཆོ ས་འབྱུང་། སུམ་རྟགས། བརྡ་དག སྙ ན་ངག མངོན་བརྗོད། སྡ བ
ེ ་

སྦྱོ ར། ཟློས་གར། སྒྲ། སྨ ན། རྩིས། རྒྱལ་རབས་སོ གས་ཀྱི ་སྐ ར
ོ ་རྩ་
འགྲེལ་རྒྱས་བསྡུས ་སྣ་ཚོ གས་པར་སྦྱངས་བརྩོན་བགྱི ས ་ཏེ་ སླ བ
ོ ་གཉེར ་

མཐར་སོ ན་སྐ བས་བཅུ་བར་སླ བ
ེ ས་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༡ ལོ ར་སླ བ
ོ ་ཚན་
སྤྱི ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ཆ་ནས་དེ་ཙམ་འཐུ ས་སྒ ་ོ ཚང་མིན་ལ་གཟིགས་ཏེ་མཚན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཉི ད ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་བྱེད་མཁན་ཟུ ར་དུ་ འཛི ན་གྲྭ་གསར་འཛུ གས་བྱས་ཏེ།
བསྡུས་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་ལོ ་དུས་ངེ ས་མེ ད་དང་། རྟགས་རིགས་འཛིན་གྲྭ་ལོ ་
གཅི ག་དང་།

ཕར་ཕྱི ན ་འཛི ན་གྲྭ་ལོ ་དྲུ ག་རྫོ ག ས་རྗེ ས ་ཕར་ཕྱི ན ་རབ་

འབྱམས་པའི ་ ཕྱག་འཁྱེར་གནང་རྒྱུ འི ་ སྒྲི ག་ལམ་གཏན་འབེབ ས་གཞི ར་

༦།

བཟུང་འདི ་ལོ ར་ཕར་ཕྱི ན་རབ་འབྱམས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཐོན་བཞིན་ཡོ ད།

རྡ་ས་ཚེ ་མཆོ ག་གླི ང་གྲྭ་ཚང་།   

ཚེ ་མཆོ ག་གླི ང་གྲྭ་ཚང་འདི ་ནི ་དུས་རབས་ ༡༨ སྐ བས་ྋརྒྱལ་དབང་

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ འི ་བཀའ་འབྲེལ་ལྟ ར། དཀའ་ཆེ ན་ཡོ ངས་འཛིན་

ཡེ ་ཤེ ས་རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག་ནས་ཕྱག་བཏབ་པར་མཛད།

དགོ ན ་པ་

ཕྱག་བཏབ་ཡུ ལ་ས་གནས་ནི ་ ལྷ ་ སའི ་ ལྷ ་ོ ཕྱོ ག ས་སུ ་གྲིབ་ཅེ ས ་པའི ་ གྲོང་
གསེ བ་ཏུ ་ཕྱག་བཏབ་པར་མཛད། དེ་ནས་བཟུང་གྲྭ་ཚང་འདིར་ཆོ ས་
བྱེད་དགེ ་ འདུན ་ཞལ་གྲངས་བརྒྱ་ཙམ་བཞུ ག ས་ཡོ ད་པ་དང་།

དགེ ་

འདུན་རྣམས་ཀྱི ས་བསླ བ་པ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ནི ། གཞི ་གསུམ་གྱི ་ཆོ ་ག་གཙོ ་
བོར་གྱུར་པའི་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་དང་། མཚན་ཉིད་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་

གཉེར་ལ་སོ གས་པ་གནང་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ བར་གནས་ཐུ བ་པ་བྱུང་

ཡོ ད། བོད་ས་ཡོ ངས་རྫོགས་རྒྱ་དམར་གྱི ས་དྲག་གནོན་བྱས་རྗེ ས་རྒྱ་

གར་རི་ཤི་བྷ ་ལྭན་དུ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༧ ནས་འཆར་གཞི ་གོ ་སྒྲི ག་གི ས་རྒན་
དམ་པ་ཕྱག་མཛོ ད་བཀྲ་ཤི ས་རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག་ནས་ཕྱག་བཏབ་པར་

མཛད། ཁོ ང་ནི ་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོ ད་པའི ་སྐྱི ད་གྲོང་བསམ་གཏན་གླི ང་གྲྭ་

ཚང་གི ་གཉེར་པ་དང་ཕྱག་མཛོ ད་ཀྱི ་ལས་འགན་སོ གས་ལོ ་ ༡༥ ཙམ་

རི ང་གནང་བ་དང་། དེའི ་ རི ང་དགེ ་ འདུན ་བཞུ ག ས་ཡུ ལ་གྱི ་ གྲྭ་ཤག་
ཐོ ག ་བརྩེགས་ཉི ས ་ཐོ ག ་ཅན་ཁང་མི ག་གྲངས་

༣༥

ཙམ་གསར་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བཞེ ངས་ལེ གས་གྲུ བ་གནང་རྗེ ས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༦ ལོ ར་རྡ་སར་ཕེབས་

ནས་ ༡༩༩༡ ལོ ར་འདས་གྲོངས་སུ་སོ ང་། ད་ལྟ འི་དབུ་བཞུ གས་བླ ་མ་

ཡོ ངས་འཛི ན་ཡེ ་ཤེ ས་རྒྱལ་མཚན་གྱི ་ཡང་སྲི ད ་སྐུ ་ ཕྲེང་ལྔ ་ པ་བསྟན་
འཛི ན་དགེ ་ ལེ ཌ་རི ན་པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་ཡི ན་ལ།

ཁོ ང ་གི ས་ད་ཆ་འབྲས་

གཞུ ང ་གི ་ཆོ ས་རི ག་ལྷ ན ་ཁང་གི ་དྲུ ང་ཆེ འི ་ ཕྱག་ལས་གནང་མུ ས་རེ ད །

འདི ་ གར་བོད ་རི གས་གྲྭ་གྲངས་ ༢༩ དང་ཧི ་ མ་ལ་ཡི ་བལ་པོའི ་ ས་
མཚམས་ནས་ཡི ན་པ་གྲངས་ ༡༦། འབྲས་ལྗ ང
ོ ས་སམ་སྒ ང་ཏོག་བཅས་

ནས་ཡི ན་པ་གྲངས་ ༦ བཅས་བསྡ མ
ོ ས་པའི་དགེ ་འདུན་ཞལ་གྲངས་

༧།

༥༡ ཡོ ད།

རྡ་ས་སྨྱུང་གནས་ལྷ ་ཁང་།

ལོ ་གྲངས་བཞི་བཅུ་ལྷ ག་གི་སྔ ན
ོ ་ནས་སེ ར་སྨ ད་དགེ ་བཤེ ས་ཐུ བ་བསྟན་བླ ་ོ
གྲོས་དང་།

དད་ལྡ ན ་ཨ་མ་སྒྲོ ལ ་མ་གཉི ས ་མཆོ ད་ཡོ ན་དུ་ འབྲེལ་ཏེ་

བཞུ གས་སྒ ར ་ཁུ ལ་གནས་བཞུ གས་དད་ལྡ ན ་པ་རྣམས་དཀར་པོ་ དགེ ་
བའི་ལས་ལ་བསྐུལ་ཕྱི ར། ས་ག་ཟླ་བ་དང་། ཆུ་སད
ྟོ ་ཟླ་བ་དེ་མིན་ལྷ ་

བབས་དུས ་ཆེ ན།

གཞན་ཡང་ཉ་ས ང
ྟོ ་བརྒྱད་གསུ མ་སོ ག ས་སུ ་སྨྱུ ང་

གནས་བརྒྱ་ཚར་རམ་དཀར་པོ་ ཆ་བརྒྱད། ཆ་གཅི ག་དང་ཆ་གཉི ས ་

གཏོང་བ་སོ གས་དུས་བསྟུན་གྱི ་དགོ ས་གལ་ལ་གཟི གས་ཏེ་ཐོ ག་མར་དྷ ་

ས་ཕོ་སར་གྷ ་འཇི ་ཞེ ས་པའི ་གྲོང་ཁུལ་དུ། ཁང་གླ ་གླ ས་ཏེ་གོ ང་འཁོ ད་
དགེ ་བཤེ ས་མཆོ ག་ནས་སྨྱུང་གནས་བླ ་མ་མཛད་པ་དང་། ཨ་མ་ལགས་

ནས་མཐུ ན་འགྱུར་ཞབས་ཞུ ་བཅས་སྨྱུང་གནས་དངོས་སུ་ཚུ གས་ཐུ བ་པ་

བྱུང་། དེ་རྗེས་ད་ལྟ འི་སྨྱུང་གནས་ཚོ གས་ཡུལ་གྱི ་ས་ཁང་འདི་དག་ཁོ ང་
རྣམ་གཉི ས་ནས་མི ་གཞན་ནས་དངུལ་གཡར་པོ་ཞུ ས་ཏེ་སྤུ ས་གཟི གས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཀྱི ས་བླ ་རབས་བཞི་པའི་བར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐུ གས་འགན་གཙོ ་བོ་སེ ར་

སྨ ད་གྲྭ་ཚང་ནས་བཞེ ས་ཡོ ད་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་བ་ཡང་གྲྭ་ཚང་གི་

འདུས ་མང་ནས་འོས ་ཤོ ག ་འཕེན ་ཞི ང་། ཐ་འོག ་ཆོ ས་རྒྱལ་ཆེ ན་པོའི ་
དྲུ ང་དུ་ ཟན་རི ལ་དཀྲུ གས་ནས་གཏན་འབེབ ས་བསྐ ་ོ བཞག་གནང་བའི ་

སྨྱུ ང་གནས་བླ ་ མ་དང་། གཉེར ་པ། དབུ ་མཛད་གསུ མ་ནས་འགན་
བཞེ ས་ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་སྟབས་མ་ལེ གས་པ་ཞི ག་ལ་

ཐོ ག ་མར་དགེ ་ བཤེ ས་ལགས་དང་ཨ་མ་རྣམ་གཉི ས ་སུ ་སྤྱི ར་སྟངས་

ཁྲི མ ས་ལུ གས་ཀྱི ་ཤེ ས་ཚད་དམན་པའི ་ དབང་གི ས་ས་ཁང་གི ་རི ན་
འབབ་དགེ ་བསྐུལ་ཞུ ས་ཏེ་བདག་པོར་སྤྲད་པའི་བྱུང་འཛིན་ཞིག་ལེ ན་པ་

ཙམ་ལས་ཁྲི མ ས་མཐུ ན་མི ང་འགྱུ ར་ཡི ག་ཆ་སོ ག ས་གང་ཡང་བཟོས ་

མེ ད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བར་སྐ བས་ས་ཁང་གི ་བདག་ཐོབ་ཐད་གླ ང
ེ ་ལྷ ག་

མང་དག་ཅི ག་བྱུ ང་སྟབས་གྲྭ་ཚང་དང་། སྨྱུ ང་གནས་འཛི ན་སྐྱོ ང ་མི ་
འཐུ ས་བཅས་ནས་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་དང་རང་གཞུ ང་ཆོ ས་དོན་སོ གས་སུ་

སྙ ན་ཞུ ་ཐེངས་མང་ཕུལ་མཐར།  ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༨

ཉིན་སེ ར་སྨ ད་མཁན་ཟུར་རི ན་པོ་ཆེ ་རྗེ་བཙུན་བླ ་ོ བཟང་འཇམ་དབྱངས་

མཆོ ག་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི ་གཟི མ་ཆུ ང་

མཇལ་བཅར་ཞུ ས་སྐ བས། ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ནས་སེ ར་སྨ ད་གྲྭ་ཚང་དང་

སྨྱུ ང་གནས་མང་ཚོ གས་ལ་ཐུ གས་བརྩེའི ་ གཟི ག ས་པ་ཆེ ན་པོས ་བཀའ་
བཟང་ཕེབས་པར་བརྟེན། དེང་སྐ བས་རྙ ོག་གླ ེང་ཞི་འཇམ་དང་། འདི་

གའི ་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི ་བྱེད་སྒ ་ོ ཁག་སྔ ར་རྒྱུན་བཞི ན་ས་ག་ཟླ་བ་དང་ཆུ ་སྟོད་

ཟླ་བ་སོ ག ས་སུ ་ལོ ་ལྟ ར ་སྨྱུ ང་གནས་ཆ་བཅུ ་ རེ ་ དང་། དེ་ མི ན་ཉ་ས ང
ྟོ ་
བརྒྱད་གསུ མ་སོ གས་སུ ་བཞུ གས་སྒ ར ་ཁུ ལ་གྱི ་མི ་མང་འདུ་ འཛོ མས་

ཐོ ག་རང་གཞུ ང་བླ ་ལྷ འི་བཀའ་ལུང་བཞིན་བོད་སྤྱི འི་བསྟན་སྲིད་མངའ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཐང་གོ ང་འཕེ ལ ་ཐོ ག ་མང་ཚོ གས་ཀྱི ་འཕྲལ་ཡུ ན་བདེ ་ ཐབས་སླ ད །
ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་ཞབས་བརྟན་དང་གནས་བཅུ། མ་ཎི་དང་གུ ་རུ་སི་

དྷི༑ སྒྲོ ལ་མ། བོད་ལྗ ང
ོ ས་ལྷ ་སྲུང་འཕྲིན་བསྐུལ་བཅས་གྲངས་གསོ ག་
སྨིན་སྒྲུབ་ཀྱི ས་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ལ་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ་བཞིན་ཡོ ད། ྋགོ ང་ས་

སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོས་གུ ས་འབངས་སྨྱུང་གནས་མང་ཚོ གས་ལ་ཐུ གས་

རྗེའི་སྐྱབས་འོག་ནས་ནམ་ཡང་མི ་འདོར་བའི ་བཀའ་བཟང་དང་། སྨྱུང་
གནས་ལྷ ་ཁང་གི ་རྟེན་གཙོ ར། རྒྱུ་གསེ ར་ཟངས་ལས་གྲུ བ་ཅིང་རིན་པོ་

ཆེ འི ་ ཕྲ་རྒྱན་ཅན་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ལོ ངས་སྐུའི ་ རྣམ་ཅན་གྱི ་ སྐུ་ བརྙ ན ་
དཔངས་སུ་ཨིན་ཅི ་ ༥༢ ཅན་ཞིག་གསོ ལ་བསྩལ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་
པ༑ ས་ག་ཟླ་བའི ་ ཚེ ས་དགུ ་ཉི ན ་སྨྱུ ང་གནས་ཡར་ཚོ གས་དང་སྟབས་

བསྟུན་གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་ལྷ ་ཁང་གི་རྟེན་གྱི ་གཙོ ་བོར་བཞུ གས་སུ་གསོ ལ་

༨།

ཡོ ད།

འཕགས་ཡུལ་སྔ ་འགྱུར་ཤུ ག་གསེ བ་ཨོ ་རྒྱན་རྫོང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༠ ནང་ཤུ ག་གསེ བ་ནས་བཙུན་མ་ ༢༣ དང་ཚེ ་རིང་

ལྗ ང
ོ ས་བཙུན་དགོ ན་ནས་བཙུན་མ་ ༤ བཅས་རྒྱ་གར་ལ་འབྱོར་། དེའི་
སྐ བ ས་བོ ད ་གཞུ ང་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་དང་སྐུ ་ སྒ ེར ་ཡི ག་ཚང་ལ་

བཙུན་དགོ ན་ཞིག་བཞེ ངས་རྒྱུའི་རེ ་བསྐུལ་ཞུ ས་བ་དང་། རྗེས་སུ་ྋགོ ང་

ས་མཆོ ག་ལ་སྙ ན ་གསན་ཕུ ལ་ཏེ ་ བཀའ་བཞེ ས་བཟང་པོ ་ ཐོ བ ་རྗེ ས །
སྐ བས་དེ་དུས་སྔ ་འགྱུར་སྙིང་མའི་དབུ་ཁྲིད་ྋསྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ ་མཁྱེན་

བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ ་ལ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཨམ་མོ ་རར་ཨ་མ་བསོ ད་ནམས་

ཆོ ས་སྒྲོ ན ་གྱི ས་ས་ཆ་ཞི ག་ཕུ ལ་འདུ ག ་པ་དེ ་ ཤུ ག་གསེ བ་དགོ ན ་པར་

གནང་བར་བརྟེན་བཀའ་བརྒྱུ ད་སྤྲུ ལ་སྐུ ་ ཨ༔དབྱངས་རི ན་པོ་ ཆེ ་དང་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བཙུན་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི ས་བོད་གཞུ ང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཞལ་འདེབས་
ཞུ ས་ཏེ ་ ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ ་ མཆོ ག་ལ་ཐོ ན ་མཇལ་ཞུ ་

སྐ བ ས་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ས་གནས་དེར ་བོད ་མི ་ཉུ ང་བ་དང་ཆོ ས་ཀྱི ་
མཐུ ན་རྐྱེ ན ་ཞན་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲི ད ་ཀྱང་ཁྱེད་རྣམས་ལོ ་ན་

ཆུང་བས་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་བྱེད་དགོ ས་པ་དང་། དཀའ་ངལ་བྱུང་ན་བོད་གཞུ ང་
ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་དགོ ས་ཞེ ས་བཀའི་གནང་བ་བསྩལ་བྱུང་། དེ་ནས་བྱང་

ཕྱོགས་ཨམ་མོ ་རར་སྡ ད
ོ ་སྐ བས་ྋསྐྱབས་རྗེ ་དི ལ་མགོ ་མཁྱེན་བརྩེ་རི ན་
པོ་ ཆེ ས་སྤྲུ ལ་སྐུ ་ གསང་སྔ ག ས་ལ་བཀའ་མངགས་གནང་སྟེ་ ཟླ་བ་

༡

རི ང་ལ་ཀུ ན་བཟང་བླ ་མའི ་ཞལ་ལུང་བཀའ་ཁྲིད་གནང་། ས་ཆ་དེར་ཟླ་

བ་ ༧ ཙམ་བསྡ ད་པའི ་རིང་བཙུན་མ་རྣམས་ནས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་

པའི ་ ཕྱག་བཞེ ས ་མ་ཉམས་པ་དང་བོད ་བསྟན་སྲི ད ་ཀྱི ་ཞབས་རི མ་ཅི ་

ཐུ བ་བསྒྲུ བས་སྐ བས། ྋསྐྱབས་རྗེ ་དི ལ ་མགོ ་མཁྱེན་བརྩེ་རི ན་པོ་ཆེ ས་
ྋསྐྱབས་རྗེ ་ གྲུ བ་དབང་པད་ནོར ་རི ན་པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་ལ་བཙུ ན ་མ་ཚོ ར་

གཟིགས་རྟོག་གནང་དགོ ས་ལུགས་བཀས་བསྐུལ་བ་བཞིན། ྋསྐྱབས་རྗེ་

པད་ནོར ་རི ན་པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་བྱང་ཕྱོ ག ས་ཨམ་མོ ་རར་ཆི བས་བསྒྱུ ར་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་དང་། མཐུ ན་རྐྱེ ན་རོ གས་རམ་རྒྱ་ཆེ ར་གནང་།

དགོ ན་པ་དེར ་བཞེ ངས་རྒྱུའི ་ཐད་དཀའ་ངལ་ཆེ ་བར་གཟི གས་

པའི ་མཐར་དཀའ་ཚེ གས་རིམ་པར་མྱངས་རྐྱེ ན་སླ ར་ཡང་བཞུ གས་སྒ ར་

རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སྤ ས
ོ ་བྱས། སྐ བས་དེ་དུས་ཁང་པའི་མཐུ ན་རྐྱེ ན་

ཞན་པས་བཙུན་མ་ཁ་ཤས་རྒྱ་གར་བའི་གྲོང་གསེ བ་དུ་བསྡ ད། ཕལ་ཆེ ་
བས་དབུ ས་གཙང་ཚོ གས་ཁང་གཡར་ནས་བསྡ ད ་སྐ བ ས་ཀྱང་སྒྲོ ལ ་མ་
སོ གས་ཞབས་རི མ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཟླ་བ་ ༧ ཙམ་སོ ང་། དེའི་རྗེས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བུ ད་མེ ད་ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་གཙོ ་ལྷ ་ ལྕ མ ་རི ན་ཆེ ན་མཁའ་འགྲོ་དང་

ཆོ ས་རི ག་དྲུང་ཆེ ་ཀརྨ་དགེ ་ལེ གས་ལགས་ལྷ ན་རྒྱས་བཀའ་མོ ལ་བྱུང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༡ ལོ འི་མཇུག་ཏུ ་ལྕ མ་མཆོ ག་གིས་བུད་མེ ད་ལྷ ན་

ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་ཆེ ན་དང་པོའི་རྗེས། ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ལ་མཇལ་ཁའི་

སྐ བ ས་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་ནས་བུ ད་མེ ད་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་འདུ ་ ལ་

ཕེབས་པའི ་སྐ བས་ཚོ གས་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ བ
ོ ་སྩལ་དོན། ཁྱེད་ཚོ ་

མཉམ་འཛོ མས་ནས་བུད་མེ ད་ཚོ གས་པ་སླ ར་གསོ ་ཐུ བ་པ་དགའ་པོ་ཞེ ་

དྲག་བྱུང་། ད་ཁྱེད་ཚོ ས་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་ཡང་རོ གས་རམ་གང་ཐུ བ་
བྱེད་ཐུ བ་ན་ལེ གས་ཞེ ས ་གསུ ངས། དེའི ་ སྐ བ ས་བཙུ ན ་མ་རྣམས་ཀྱི ་

གནས་སྟངས་ཧ་ལས་པའི ་སྐྱོ་པོ་ཡོ ད་སྟབས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་བུད་
མེ ད་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ས་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་རོ གས་རམ་གང་དྲག་ཅི ་དྲག་

གནང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༢ ལོ ར་རྒྱ་གར་གྱི ་ཁང་པ་རྙི ང་པ་ཁ་ཤས་ལྕ མ་

རི ན་ཆེ ན་མཁའ་འགྲོ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་གཟི ག ས་ཏེ་ བཙུ ན ་མ་རྣམས་མཉམ་

ད་ུ གནས་སྡ ད
ོ ་བྱུང་སྐ བས་། ྋསྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་
བཀས་སྐུལ་འོག་མཁན་ཆེ ན་པདྨ་ཤེ ས་རབ་མཆོ ག་དང་། ལྷ ་ལྕ མ་རི ན་

ཆེ ན་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་གཉི ས ་ཀྱི ས་བཀའ་མོ ལ་ལྷུ ག་པོ་ གནང་སྟེ་ ཕྱི ་ཡི ་

མཐུ ན་རྐྱེ ན ་ལ་སོ གས་སྤྱི ་མཚུ ངས་ལྕ མ ་རི ན་ཆེ ན་མཁའ་འགྲོ་མཆོ ག་

གི ས་ཐབས་ཤེ ས་གནང་རྒྱུ་དང་། ནང་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་གི་ཐད་མཐུ ན་རྐྱེ ན་ཆ་

ཚང་ྋསྐྱབས་རྗེ ་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེས་བསྩལ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེ ས་ཐོ བ་པ་
ནས་བཟུང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༢ ལོ ་ནས་སྔ ་འགྱུར་མཐོ་སླ བ
ོ ་རིག་པའི་འབྱུང་

གནས་གླི ང ་གི ་མཁན་ཆེ ན་པདྨ་ཤེ ས་རབ་མཆོ ག་གི ་བཀས་བསྐུ ལ ་བ་

བཞིན་རྒྱུན་ལས་ལྷ ན་འཛོ མས་ཐོག་ནས་སྔ ་འགྱུར་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཤུ ག་གསེ བ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བཙུན་མའི ་མཁན་སླ བ
ོ ་དགེ ་བའི ་བཤེ ས་གཉེན་ཕེབས་དང་ཕེབས་བཞི ན་

པ་དེ་ལྟ ར་དང་། ཕྱི འི་མཐུ ན་རྐྱེ ན་ཐད་ལྕ མ་སྐུ་ཞབས་མཆོ ག་གི ས་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༩༡ ནས་བཟུང་ཐུ གས་བརྩེ་བ་ཆེ ན་པོས་སྐུ་ངལ་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་སྐུ་

ཉི ད ་ཀྱི ་ བྱ་བཞག་སོ ག ས་ལ་མ་གཟི ག ས་པར་བཙུ ན ་མ་རྣམས་ལ་ཤེ ས་

ཡོ ན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་བཟང་པོ་ཞིག་འཇོ ག་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་གནང་བ་
དང་།

བཙུ ན ་དགོ ན ་འདི ར ་བཙུ ན ་མ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི ་བཞུ གས་

གནས་ཁང་དང་།

གསོ ལ ་མགྲོན་ཁང་།

གསོ ལ ་ཐབ་གཉེར ་ཚང་།

འཛི ན་ཁང་། ཚོ གས་ཁང་ཆེ ན་མོ ། དཔེ་མཛོ ད་ཁང་། མགྲོན་ཁང་།

རྒས་གཅོ ང་ལྟ ་རྟོག་ཁང་དང་། ལས་ཁུངས་སོ གས་རིམ་བཞིན་བཞེ ངས་

གནང་རྒྱུའི ་འཆར་གཞི ་ཡོ ད་པ་ལྟ ར་ད་ལྟ འི་ཆར་ཨར་པོ་འགོ ་བཙུགས་
ནས་ཁང་པ་རྒྱག་བཞིན་ཡོ ད། དེ་ལྟ ར་མཐུ ན་རྐྱེ ན་རོ གས་རམ་གནང་བ་

ལ་བརྟེན་ནས་བཙུན་དགོ ན་འདིར་བཙུན་མ་གྲངས་ ༨༩ མདོ་སྔ གས་
རི ག་གནས་དང་བཅས་པའི ་ བསླ བ ་པ་མཐར་སོ ན་དང་ཐོ ན ་ལ་ཉེ་ བ་

བཙུན་མ་གྲངས་ ༢༨ ད་ལྟ ་ཐོན་བཞིན་པ་ ༡༣ སླ བ
ོ ་མཐར་ཐོན་ལ་ཉེ་
བའི ་ བཙུ ན ་མ་གྲངས་ ༥ བལ་ཡུ ལ་སྒྲུ བ་ཁང་དུ་ ལོ ་དགུ ་ཙམ་སྔ ར ་

བཞུ གས་པ་དང་ད་ལྟ ་ཡང་བཞུ གས་བཞིན་པའི་བཙུན་མ་གྲངས་ ༣༢

༩།

བཅས་ཡོ ད་།

སྒྲོ ལ་མ་གླི ང་བཙུན་དགོ ན།

བཙུན་དགོ ན་སྒྲོལ་མ་གླི ང་ནི་ ༡༩༩༡ ལོ ར་བོད་ཀྱི ་བཙུན་མའི་ལས་

འཆར་གྱི ས་ལམ་སྟོན ་དབུ ་ཁྲི ད ་འོ ག ་གསར་དུ ་ བཙུ གས་ནས་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༩༣ ལོ ར་སླ བ
ོ ་གཉེར་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟེ་ད་ལྟ འི་ཆར་ལོ ་ངོ་ ༡༥

ཙམ་ཕྱི ན་འདུག བཙུན་མ་ཚོ ས་སླ བ
ོ ་གཉེར་གནང་ཕྱོགས་ཐད་ལ་གཙོ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བོ་ནང་ཆོ ས་དང་བོད་ཀྱི ་རིག་གནས་དབྱི ན་ཡིག ཞར་བྱུང་རྒྱལ་རབས་
ཆོ ས་འབྱུང་དང་ཨང་རྩིས་སོ གས་ལ་སླ བ
ོ ་གཉེར་གནང་གི་ཡོ ད། བཙུན་

དགོ ན་འདི་ནས་ད་བར་ཕར་ཕྱི ན་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་མཁན་བཙུན་མ་

གྲངས་ ༤༦ དང་།   དབུ་མ་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་མཁན་བཙུན་མ་
གྲངས་ ༢༠ རི ག་གནས་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་མཁན་བཙུན་མ་གྲངས་

༧ བཅས་ད་ལྟ འི་ཆར་སླ བ
ོ ་ཐོན་པ་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་བཙུན་མ་ ༧༣ ཙམ་
༡༠།

འདུག

དགེ ་ལྡ ན་ཆོ ས་གླི ང་བཙུན་དགོ ན།

     བཙུན་དགོ ན་འདི ་ཉིད་ཀྱི ་མ་དགོ ན་ནི་ལྷ ་ལྡ ན་གྲོང་གི་བྱང་སེ ་ར་དགོ ན་
གྱི ་ ཤར་རི འི ་ ངོ ག ས་སུ ་གནས་པའི ་ ནེ་ ཕྱུ ང་རི ་བཙུ ན ་དགོ ན ་ཡི ན་ཞི ང་།

དེའང་ཐོ ག་མར་སེ ་ར་དགོ ན་པ་ཆགས་སའི ་འགྲམ་དུ་དུས་རབས་བཅུ་
གཉི ས་པའི ་ནང་ཞང་གཡུ་བྲག་པའི་སླ བ
ོ ་མ་རབ་འབྱམས་པ་ཆོ ས་རྗེ ས་

སྒྲུ བ་སྡ ་ེ བཏབ་པའི ་ ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུ ད་པ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་། དུས ་
རབས་བཅོ ་ ལྔ ་ པའི ་ ནང་རྗེ ་ ཙོ ང་ཁ་པ་སེ ་ར་ཆོ ས་སྡི ང ས་སུ ་བཞུ གས་
སྐ བས་སྒྲུ བ་སྡ ་ེ དེའི་ བླ ་ སླ བ
ོ ་ཡོ ངས་ནས་རྗེ ་ བཙུ ན ་ཙོ ང་ཁ་པའི ་ ཞབས་ལ་
གཏུ གས།

དེ་རྗེས་གུ ང་རུ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོ་སེ ་རའི་ཁྲི་པ་མཛད་སྐབས་

བཙུན་མ་ཕལ་ཆེ ་བས་ཆོ ས་རྒྱུད་དགེ ་ལུགས་འཛི ན། སྐ བས་དེར་བཙུན་

མའི ་སླ བ
ོ ་དཔོན་མཁའ་སྤྱོ ད་དཔའ་མོ ས་གྲྭ་བཙུན་མཉམ་དུ་བསྡ ད་ན་མི་

ལེ གས་པར་དགོ ང ས་ཏེ་ དགོ ན ་གནས་སྤ ་ོ རྒྱུ འི ་ ཐུ གས་འགན་བཞེ ས ་ཏེ་
གནས་བརྟན་མི ་ཕྱེ ད་པ་བཞུ གས་པའི ་ཇོ ་མོ ་སི ་སི འི ་ས་འཛི ན་གྱི ་མགུ ལ།

རང་བྱུང་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱི ལ་གྱི ་སྟེང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡ ན་གྱི ་ཆུ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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རྒྱུན་འབབ་པ། རྩི་ཤི ང་ནགས་ཚལ་ཉམས་དགའ་བའི་གནས་སུ་དགོ ན་
པ་སྤ ས
ོ ་པར་མཛད། བཙུན་དགོ ན་འདི ར་དེ་དུས་ནེའུ་ཆུ ང་རི ་དང་། མེ ་
ཆུ ང་རི ། ནེ་ཕྱུང་རི ་སོ གས་འབོད་སྲོལ་ཁ་ཤས་ཡོ ད། མ་དགོ ན་དེ་ཉིད་

དུ་བཙུན་མ་ཞལ་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ལྷ ག་གི ས་སྡ མ
ོ ་གསུམ་གྱི ་ཉམས་ལེ ན་

ཐོ ག་ལོ ་ལྟ ར་ཆོ ས་ཐོ ག་ལ་འབད་བཞི ན་ཡོ ད་ཅི ང་དགོ ན་པའི ་བྱ་བ་ཡང་

དགེ ་བའི ་ཕྱོ གས་སུ་དར་བཞིན་འགྲོ་བ་དེ་ལྟ ར་ཡིན་ཡང་། དུས་འགྱུར་

སྐ བས་བསྟན་དགྲ་རྒྱ་དམར་གྱི ས་ཤུ ལ་མེ ད་དུ་བཏང་ཡོ ད་པ་རེ ད། སྤྱི ་

ལོ ་ང་དགུ འི་ལོ ར་བཙུན་དགོ ན་ནེ་ཕྱུང་རི་དེ་ཉིད་ནས་ཕེབས་པའི་བཙུན་

མ་ངག་དབང་ཆོ ས་འཛིན་དང་། ངག་དབང་དཔལ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི ས་

གཙོ ས་པའི་བཙུན་མ་ཁག་ཅིག་གིས་འགན་བཞེ ས་ཏེ་ཡོ ངས་འཛིན་རྣམ་
གཉི ས ་ཀྱི ་ཞབས་དྲུ ང་དང་།

རང་གཞུ ང་ཆོ ས་དོན ་ལས་ཁུ ངས་སུ ་

བཅར་ནས་མ་དགོ ན ་ནེ་ ཕྱུ ང་རི ་དགོ ན ་པའི ་ རྨང་གཞི འི ་ ཐོ ག ་མ་དགོ ན ་

འདི་ཉིད་གསར་བཞེ ངས་གནང་འཆར་གྱི ་དོན་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ས་པ་བཞིན་
བཀའ་འཁྲོལ ་ཐོ བ ། སྐྱབས་རྗེ ་ ཁྲི ་ བྱང་རི ན་པོ་ ཆེ ་ནས་བཙུ ན ་དགོ ན ་
འདིར་དགེ ་ལྡ ན་ཆོ ས་གླི ང་ཞེ ས་མཚན་གསོ ལ། དེ་ནས་རིམ་པས་གཏོང་

ཕོད་ཅན་གྱི ་སྦྱི ན་བདག་རྣམས་ཀྱི ས་རོ གས་རམ་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

ད་ལྟ འི ་ གནས་གཞི ་འདི ་ གར་བཙུ ན ་མ་ཚོ ས་བགྲང་བྱ་གཉི ས ་ཀྱི ་རི ང་

དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་ བཙུ ན ་མ་ལྔ ་ བཅུ ་ ཙམ་ཤོ ང་བའི ་ འདུ་ ཁང་དང་།
བཙུན་ཤག་ཤི ང་ཁང་བརྒྱད་ལེ གས་པར་གྲུ བ་ཏེ་བཙུན་དགོ ན་འདི ་ཉིད་

ནས་སྔ ར ་གྱི ་ཕྱག་བཞེ ས ་ཁག་མ་ཉམས་དར་སྤ ལ
ེ ་གཏོང ་འགོ ་ ཚུ གས་

ཡོ ད། ད་ལྟ འི་སྐ བས་བཙུན་དགོ ན་འདི་ཉིད་ལ་བཙུན་མ་གྲངས་ ༡༤༣
ཡོ ད།
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༡༡།

འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས་གླི ང་བཙུན་དགོ ན།

དེ ་ ཡང་རང་ཅག་ནང་པ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ྋམགོ ན ་སྐྱབས་མཚུ ངས་ཟླ་མ་
མཆིས་པ་ྋསྤྱི ་ ནོར ་ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ནས་བོད ་

གངས་ཅན་པ་དང་མི ་རི གས་གཅི ག་གྱུ ར་གྱི ་ ཧི ་ མ་ལ་ཡའི ་ རི ་རྒྱུ ད་མི ་
མང་རྣམས་ལ་ཐུ གས་བརྩེ་བ་ཆེ ན་པོས ་རྗེ ས ་འཛི ན་སྐུ ་ ངལ་འཛེ མས་

མེ ད་ཐོག་གནམ་གཤིས་དང་ས་རོ ང་རྩུ བ་ཅི ང་། ཐོན་ཁུངས་ཀྱི ་ཆ་རྐྱེ ན་

ཞན་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི ་ཞིང་འབྲོག་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཡང་ཡང་

ཞབས་ཀྱི ས་བཅགས་ཏེ་ཆོ ས་འབྲེལ་གསུང་ཆོ ས་བཀྲིན་བསྕ ལ་བའི ་ཐོག་

རྩ་ཆེ འི ་ བཀའ་སླ བ
ོ ་རི མ་པ་ཕེབ ས་དོན ་སྙི ང ་པོ། ས་ཁུ ལ་དེ་ དག་ལ་ཕ་

མེ ས་ནས་དར་བའི ་ མདོ་ སྔ ག ས་ཟུ ང་འབྲེལ་བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་མུ ་

མཐུ ད་རྒྱུད་འཛི ན་དར་ཁྱབ་ཡོ ང་བ་བྱེད་དགོ ས་པ་དང་། དེ་ཡང་ནང་
ཆོ ས་ལ་དད་པ་ཡིད་ཆེ ས་ཡོ ད་པ་ཙམ་གྱི ས་མི ་ཆོ ག་པར་བསླ བ ་པ་སླ བ
ོ ་

གཉེར་བྱས་ཏེ་དོན་སྙི ང་ཤེ ས་ནས་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་དགོ ས་པའི་རྩ་ཆེ འི་
ལམ་ས ན
ྟོ ་བཀའ་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་ བོར ་ཕེབ ས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཧི ་ མ་ལ་ཡའི ་ ས་

ཁུ ལ་གང་ས་ནས་དྷ ་ ས་སོ གས་བོད ་མི ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི ་ཚོ གས་ཀྱི ་སླ ོབ ་

གཉེར ་བསྟི ་ གནས་གང་སར་སླ ོབ ་སྦྱོ ང ་གི ་གོ ་སྐ བ ས་བཟང་པོ ་ ཐོ བ །

བརྒྱུ ད་རི མ་དེ་ ལས་དྷ ་ སའི ་ ཉེ་ འདབས་སུ ་ཆགས་པའི ་ བཙུ ན་དགོ ན ་
འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས་གླི ང་འདི ་བཞི ན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༨ ལོ ར་ཨ་རི ་བུན་

དགེ ་ སླ ོབ ་མ་ཀརྨ་ལེ གས་བཤད་མཚོ ་མོ ་མཆོ ག་ནས་གཙོ ་བོ་ ཧི ་ མ་ལ་
ཡའི ་ རི ་རྒྱུ ད་ཀྱི ་བཙུ ན ་མ་རྣམས་ཀྱི ་ ཆེ ད་དུ་ དམི གས་ཏེ་ བཙུ ག ས་པའི ་

རི ས་མེ ད་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༦ ལོ ར་
འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས་གླི ང ་སླ བ
ོ ་ཁང་ Jamyang Choling Institute

Reg-istered under Himachal Pradesh Society Registration Act.

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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No XX1 1860 Sr. No 940/96 ཞེ ས་ཚོ གས་པ་དེབ་སྐྱེ ལ་བྱས། ད་

ལྟ འི ་ ཆར་སླ བ
ོ ་གཉེར ་བའི ་ ཁོ ང ས་ལ་དྭ ག ས་དང་ཟངས་དཀར་གཉི ས ་

བསྡ མ
ོ ས་པའི ་སླ བ
ོ ་གཉེར་བ་ ༢༡ གར་ཞ་ནས་ ༡༣ སྤི་ཏི་ནས་ ༡༡
མོ ན་ནས་ ༦ འབྲས་ལྗ ང
ོ ་ནས་ ༤ འབྲུ ག་ནས་ ༢ བལ་ཡུལ་ནས་

༡༢ ཨཏ་རན་ཅལ་ནས་ ༡ བོད་ནས་གསར་འབྱོར་ ༡༥ ཐཱ་ལྦ ན་ནས་
༣ སོ ག་པོ་ ༢ ཨོ ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ་ནས་ ༡ ཀོ ་རིས་ཡ་ནས་ ༢ དང་འབྲིང་

རི མ་སླ བ
ོ ་གྲ་ཐོ ན་པའི ་སྐྱ་མོ ་ ༢ བཅས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་སླ བ
ོ ་གཉེར་བ་
༡༠༠ ལྷ ག་ཙམ་དང་འདི་གའི ་དབུ་འཛི ན་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དང་
གཏན་འཇགས་དཔེ་འཁྲི ད་རྒན་གཉིས་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི ་ཐ་སྙ ད་

རིག་པའི་དགེ ་རྒན་གཉིས་བཅས་དགེ ་རྒན་རྣམ་པས་སྔ ་དྲོ་ཞོ གས་ཚོ གས་

གྲོལ་བ་ནས་ཕྱི ་ དྲོ་ཆོ ས་གྲྭ་མ་གྲོལ་བར་སླ བ
ོ ་འཁྲི ད ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད།

མ་ཟད་སྐ བས་རེ ་ཕྱི ་རྒྱལ་བ་དང་བླ ང་བུད་མེད་དགེ ་རྒན་དང་འདི ་གའི ་

བཙུན་མ་ཧིན་དྷི་སླ བ
ོ ་གྲྭར་འགྲིམས་མྱོང་བ་འགའ་ཤས་ནས་ཧི ན་དྷི་དང་།

དྭ ང་བླ ང ས་ཕྱི ་རྒྱལ་བ་བུ ད་མེ ད་ཚོ ས་དབྱི ན་ཇི ་སླ ོབ ་ཁྲི ད ་ཀྱང་བྱེད་

བཞི ན་ཡོ ད། ད་ལྟ འི་ཆར་བཙུ ན་དགོ ན་འདི འི་སླ བ
ོ ་གཉེར་བའི ་འཛི ན་

རི མ་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྔ ག ས་རི མ་འཛི ན་གྲྭ་ཁག་གཅི ག མངོ ན ་པ་

མཛོ ད་ལོ ་རིམ་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་གཅིག དབུ་མ་འཛིན་གྲྭ་གཅིག ཕར་

ཕྱི ན་འཛི ན་གྲྭ་རྒན་གཞོ ན་གཉིས། རྟགས་རི གས་དང་གྲུབ་མཐའ་འཛི ན་

གྲྭ་གཅི ག་བཅས་འཛི ན་ཁག་དྲུག་ཡོ ད། སླ བ
ོ ་གཉེར་བྱ་ཕྱོགས་ཐད་དབུ་
ཕར་ཚད་གསུ མ་གྱི ས་མཚོ ན་པའི ་ ནང་དོན ་རི ག་པ་རྩ་བའི ་ སླ ོབ ་ཚན་

དང་གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི ་ཐ་སྙ ད་རིག་པ། དབྱི ན་ཧིན་སོ གས་ཕྱི ་ནང་སྐ ད་

ཡི ག་རྣམས་ཡན་ལག་སླ ོབ ་ཚན་གྱི ་ཚུ ལ་དུ ་ དེ ་ དག་ལོ ་རི མ་ལྟ ར ་ཆ་

བགོ ས་ཀྱི ས་སྔ ན
ོ ་འགྲོ་བོད་ཡིག་བྲིས་ཀླ ག
ོ ་སྦྱོང་རྒྱུར་ལོ ་གཅིག ལོ ་རིམ་
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གཉི ས ་པ་ནས་མཚན་ཉི ད ་རི ག་པའི ་ གཞུ ང ་ལུ གས་བསྡུས ་བླ ་ོ གཉི ས ་ལོ ་

གཅི ག རྟགས་གྲུ བ་གཉིས་ལོ ་གཅིག དེ་ནས་ཕར་ཕྱི ན་ལོ ་དྲུག་དབུ་མ་

ལོ ་གསུ མ། མཛོ ད་ལོ ་གཉི ས ། འདུལ ་བ་འོད ་ལྡ ན ་དང་འདུལ ་བ་སྤྱི ་

བཤད་བཅས་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང་བྱེད་མུ ས་སུ་ཡོ ད། མ་ཟད་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་
འབྲེལ་བའི ་ བསྟན་སྲི ད ་ཞབས་རི མ་སོ ག ས་ཚོ གས་སྐྱི ད ་གཞན་དང་སྤྱི ་

ུ ་པ་གང་ཡོ ད་ཀྱི ས་ལས་འགུ ལ་ལ་
མཚུངས་ལྟ ར་བོད་ཀྱི ་རྩ་དོན་ཆེ ད་ནས
མཉམ་ཞུ གས་ཀྱང་གནང་མུ ས་ཡིན། འཚོ ་བའི་གནས་སྟངས་དང་ཕྱི འི་

འཛུགས་སྐྲུན་ཐོག་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ ས་ན། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༨ ནས་ཕྱི ་
ལོ ་ ༢༠༠༠ བར་དགོ ན་པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་བཙུན་མ་ཀརྨ་

ལེ གས་བཤད་མཚོ ་མོ ་མཆོ ག་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་འཛི ན་སྐྱོ ང ་གང་

ཐད་རོ གས་རམ་གནང་ཡང་ལོ ་དེ་ནས་ཁོ ་མོ ་ལས་དོན་གཞན་མང་དག་
ཅི ག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་ལོ ་ནའི ་ འབབ་སོ གས་ཀྱི ་རྐྱེ ན ་གྱི ས་དགོ ང ས་ཞུ ་

གནང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢ ལོ ་ནས་དཔལ་ལྡ ན་སྐུ་སྒ ར
ེ ་ཡིག་ཚང་ནས་ཕྱི འི་
འཛུ གས་སྐྲུ ན་ཐད་ཕྱི ་ ནང་མི ་རི གས་གཏོང ་ཕོད ་ཅན་ལ་འབོད ་བསྐུལ ་

གནང་ནས་རོ གས་རམ་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་བ་བྱུང་། དཔལ་ལྡ ན་བོད་གཞུ ང་

ཆོ ས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་བཙུན་མ་ཚོ ར་
ལག་དངུལ་དང་དགེ ་རྒན་གསོ ལ་ཕོགས་ཀྱི ་ཁ་སྣོན་རོ གས་རམ་གནང་

མུ ས་སུ་ཡོ ད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་
གཙོ ་བོ་ཤེ ས་ཡོ ན་དང་འབྲེལ་བའི་རོ གས་རམ་ཕྲན་བུ་ཡང་གནང་མུ ས་

ཡི ན། སྤྱི ར་འཚོ ་བའི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་ཐོག་ཕྱི ་ནང་མི ་རི གས་གཏོང་ཕོད་ཅན་

ལ་འབོད་བསྐུལ་གྱི ས་འབྲས་བུ་མི ་ཉུ ང་ཙམ་ཐོབ་ཡོ ད། ད་ལྟ འི་ཆར་དབུ་

འཛི ན་དབུ ་བཞུ གས་ཐོ ག ་བཙུ ན་མ་ཡོ ངས་ནས་མང་མོ ས་འོ ས ་ཤོ ག་
བསྡུ ས ་ནས་ཚོ གས་མི ་དགུ ་ལས་གྲུ བ་པའི ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་ལྷ ན ་ཚོ གས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བཙུ གས་ཏེ་ ཤེ ས་ཡོ ན་དང་དཔལ་འབྱོར་འཛི ན་སྐྱོ ང ་སོ གས་ཀྱི ་ཕྱག་
༡༢།

ལས་གནང་མུ ས་ཡི ན།

ཏེ་ལོ ་སྤུ ར་བཙུན་དགོ ན།                     

སྤྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོ ར་རྒྱ་དམར་ཀླ ་ཀླ འ
ོ ི ་དཔུང་གིས་བོད་ས་ཡོ ངས་རྫོགས་
བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་བོད་མི་རྣམས་ལ་མི ་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་མནར་
གཅོ ད ་བྱས་རྐྱེ ན ་བོད ་མི ་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་ བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོ ང་དགོ ས ་

ཐུ ག་པ་བཞི ན། འདི འི་ཁུལ་གྱི ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱང་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་དུ་

འབྱོར་མཚམས་ཅི ་བྱ་གཏོ ལ ་མེ ད་ཀྱི ་ངང་དུ ་ ལུ ས་སྐ བ ས་ལག་ཧོ ར ་

གནས་སྡ ད
ོ ་དབྱི ན་ཇི འི་མ་མི་སབ་ཅེ ས་པ་སྟེ་ Fredh Bedi ཞེ ས་པ་དེ་
དབྱི ན་སྐ ད་ཀྱི ་མི ང་དང་། བོད་སྐ ད་ད་ུ ཀརྨ་མཁས་མཆོ ག་དཔའ་མོ ་ཞེ ས་

རང་ཉིད་ཀྱི ་རྩ་བའི ་བླ ་མ་ྋདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་རི ག་

པའི་རྡོ་རྗེ ་མཚན་འདོན་གནང་སྟེ་སྤྱི ར་བོད་མི་ཚོ ར་དགའ་ཞེ ན་ཆེ ན་པོ་

གནང་བ་དང་སྒ ོས ་སུ ་ང་ཚོ ་བཙུ ན་མ་ཁ་འཐོ ར ་བ་རྣམས་ལ་མཐུ ན་

འགྱུར་གནང་སྟེ་གནས་སྐ བས་རིང་ལག་ཧོར་དུ་གནས་བཅས་པ་དང་དེ་
ནང་ཁོ ང་གི་བཙུན་མ་ཚོ ་འདུས་སྡ ད
ོ ་བྱ་ཡུལ་བཙུན་དགོ ན་ཞིག་གསར་
བཞེ ངས་གནང་ཆེ ད་དགོ ན་པ་བརྒྱབ་ཡུལ་གནས་འཚོ ལ་བར་གྲུ བ་ཆེ ན་

ཏེ་ལོ ་པའི ་སྒྲུབ་པ་གནང་བའི ་གནས་མཆོ ག་ཏེ་ལོ ་སྤུ ར་ཞེ ས་པ་དེར་ས་ཆ་

ཉོས་ཏེ་གནས་དེར་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ དང་ ༦༨ ནང་ཚུད་དུ་ལག་ཧོར་

ནས་གནས་སྤ ོས ་ཀྱི ས་ཏེ ་ ལོ ་སྤུ ར ་དུ ་ ཐོ ག ་མར་རྩྭ ་ཁང་ཞི ག་བརྒྱབ་སྟེ་
གནས་སྐ བ ས་རི ང་བཙུ ན་མ་རྣམས་བཞུ གས་ཡུ ལ་དུ ་ གནང་བ་དང་།

བཙུན་དགོ ན་གསར་བཞེ ངས་ཐད་ྋདཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ ་དྲུ ག་པར་དགོ ང ས་སྐ ོར ་རི མ་ཞུ ས་ཀྱི ས་བཙུ ན ་མ་ཚོ འི ་ སྡ ོད ་ཤག་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

དང་ད་ཡོ ད་ཀྱི ་ཚོ གས་ཁང་རྙི ང་པ་འདི་གསར་བཞེ ངས་གནང་། དགོ ན་

པ་གསར་གཞེ ངས་གྲུ བ་རྗེས། ྋདཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རིག་པའི་རྡོ་
རྗེ་མཆོ ག་གནས་འདིར་ཞབས་སོ ར་འཁོ ད་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་སྒ ་ོ འབྱེད་

གནང་བ་དང་དེ་ ནས་རི མ་ཕེབ ས་ཀྱི ས་བཙུ ན ་མ་ཚོ ར་བླ ང ་དོར་བཀའ་
སླ ོབ ་ཆུ ་བོ འི ་རྒྱུ ན་བཞི ན་བསྩལ་བ་མ་ཟད་བཙུ ན་མ་ཚོ ར་འདོ ན ་ལྟ ་

དབྱངས་དང་མཆོ ད་བཞེ ངས་བཅས་ཀྱི ་དགེ ་རྒན་རུམ་སྟེགས་དགོ ན་པ་
ནས་རི མ་གཏོང་གནང་སྟེ། བཙུན་མ་ཚོ ་འདོན་རྟ་དབྱངས་དང་མཆོ ད་

བཟོ་དཀར་རྒྱན་བཅས་ཀྱི ་ཐད་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་མཐོན་པོ་བྱུང་ཡོ ད། དེ་ནས་ཕྱི ་

ལོ ་

༡༩༨༡

ལོ ར་ྋདཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ ཕྲེང་བཅུ ་ དྲུ ག་པ་

མཆོ ག་དགོ ངས་པ་ཆོ ས་དབྱི ངས་སུ་གཤེ གས་ཏེ་བཙུན་མ་ཚོ ར་མགོ ན་

སྐྱབས་དང་བྲལ་བ་ལྟ ་ བུ ་བྱུ ང་ཡང་ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ ་

མཆོ ག་དང་རང་གཞུ ང་གི ་ལམ་སྟོན ་འོ ག ་བཙུ ན ་མ་ཚོ ས་ད་ལྟ འི ་ བར་
སྔ ར་སྲོལ་རྣམས་མ་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

༡༡༽ སློབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་།
ཀ

བཞུ གས་སྒ ར་བོད་ཕྲུ ག་ཁྱི མ་སྡ །ེ

༡།

སྔ ན
ོ ་གླ ེང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོ ར་ལོ ག་སྨ ན
ོ ་དུས་སུ་བདོ་སྟེ་རྒྱ་དམར་གྱི ས་

བོད ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོ་ རྩ་མེ ད་དུ ་ གཏོ ང ་བའི ་ སྲི ད ་བྱུ ས་ལག་
བསྟར་བྱས་རྐྱེ ན ་བོད ་མི ་མང་རྣམས་འུ ་ཐུ ག་ཐབས་ཟད་ཀྱི ས ་

རྒྱལ་ས་ལྷ ་སར་རང་དབང་སྒ ར
ེ ་ལངས་བྱས་པ་དང་། ྋགོ ང་

ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་དང་བཀའ་ཤག་གི ས་དབུས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།

265

བོ ད ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ཆོ ས་སྲི ད་ཞི ་དྲག་སོ གས་གཞུ ང་གི ་ངོ ་ བོ ་
ཡོ ངས་སུ ་ཚང་བ་ཉེན ་གཡོ ལ་དུ ་ ཆི བས་བསྒྱུ ར་གྱི ས་རྒྱ་གར་

འཕགས་པའི ་ ཡུ ལ་དུ ་ ྋཞབས་སོ ར་བདེ་ འཁོ ད ་བྱུ ང་མ་ཐག་

བོད་ཀྱི ་རང་དབང་སླ ར་གསོ འི་ལས་གཞི་རྣམ་མང་ཕྱག་བསྟར་

གནང་བའི ་ ནང་ཚན་བོད ་མི ་རི གས་ཀྱི ་ ངོ ་ བོ་ མཚོ ན་པའི ་ ཆོ ས་
དང་རི ག་གཞུ ང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི ་བདག་
པོ་ད་ཡོ ད་བྱི ས་པ་ན་གཞོ ན་རྣམས་ལ་ཕྱི ་ནང་ཤེ ས་ཡོ ན་གཉི ས་

ལྡ ན ་ཕུ ལ ་བྱུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི ་ རྒྱུ ན་འཛི ན་པར་གསོ ་ སྐྱོ ང ་གནང་

སླ ད་རྡ་ས་བོད་ཕྲུ ག་ཁྱི མ་སྡ ་ེ འདི་ཡང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༠།༥།༧ ཉིན་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི ་བུ་བཅོ ལ་ཁང་གི ་མི ང་ཐོ ག་དབུ་འཛུགས་

གནང་། དེ་ཡང་ལ་དྭ གས་ལམ་བཟོའི་འགན་འཛིན་རྒྱལ་རོ ང་
ནང་སོ ་ བཞུ ག ས་སྒ ར ་དུ་ བཅར་ནས་འཇའ་མུ ་ཁུ ལ་ལ་དྭ ག ས་

ལམ་ལས་པ་ཚོ ་ས་ཆུ་མ་འཕྲོད་པ་ལྟ ་བུས་ནད་མནར་འཆི་རྐྱེ ན་

བྱུང་བའི ་དཀའ་ངལ་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ས་པ་བཞི ན་སྐུ་ངོ ་ཐུ བ་བསྟན་
ཉི ན ་བྱེད་ས་གནས་སུ ་ཆེ ད་བརྫོ ང ་གནང་སྟེ་ ལམ་ལས་པ་ཚོ ར་

སེ མས་གསོ འི་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་བུ་ཕྲུ ག་རང་ལོ ་ ༡༥
མན་ཆད་ཇི ་ཡོ ད་མཉམ་དུ་ འཁྲི ད ་དགོ ས ་ཀྱི ་བཀའ་མངགས་

ཡོ ད་པ་ལྟ ར་ཕ་མ་ཚོ ས་མོ ས་མཐུ ན་བྱས་ཏེ་བུ་གྲངས་ ༢༨ དང་།

བུ་མོ ་གྲངས་ ༢༣ ལྷ ན་མ་མ་པདྨ་ཆོ ས་སྒྲོ ན་དང་དཀོ ན་མཆོ ག་

ཆོ ས་སྒྲོ ན ་བཅས་མཉམ་འཁྲི ད ་གནང་བ་ལྟ ར ་ཐོ ག ་མའི ་ ལས་
གཞི ་ཀོ ་ ནེམ ་དུ ་ དབུ ་འཛུ གས་ཀྱི ས་སྐུ འི ་ གཅེ ན ་མོ ་དམ་པ་ཚེ ་

རི ང་སྒྲོ ལ་མ་མཆོ ག་དང་། ཕྱག་རོ གས་བཀའ་ཟུར་སྐུ་ངོ ་ཐུ བ་

བསྟན་ཉི ན ་བྱེད་གཉི ས ་ཀྱི ས་བཀའ་འབྲེལ་ལྟ ར ་ཐུ གས་འགན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བཞེ ས་པ་དང་། སྐ བས་དེའི་མཛད་འཆར་ལྟ ར་སླ བ
ོ ་ལོ ་སོ ན་པ་
རྣམས་གཏན་སླ བ
ོ ་ཁག་རིམ་བཞིན་བཙུགས་ཏེ་དེ་དག་གི་ནང་

གཏོང་རྒྱུ་བྱས་ཡོ ད།

ཡི ན་ན་ཡང་ཕྱི ་ ལོ ་

༡༩༦༤

ལོ ར་དབུ ་འཛི ན་སྐུའི ་

གཅེ ན ་མོ ་ཚེ ་རི ང་སྒྲོ ལ ་མ་མཆོ ག་སྐུ་ ཚེ ་མ་ཟི ན ་པའི ་ ཡི ད་སྐྱོ འི ་

གནས་ཚུ ལ་བྱུ ང་བས་མཛད་འགན་ཇི ་ཡོ ད་སྐུ འི ་གཅུ ང་མོ ་

བཀའ་ཟུ ར་རྗེ ་ བཙུ ན་པདྨ་མཆོ ག་ལ་ཐུ གས་འགན་བསྩལ་བ་

བཞི ན་མུ ་མཐུ ད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་གནང་སྒ ་ོ སྤྱི ་དང་། ལྷ ག་པར་
གནས་སྐ བ ས་དེའི ་ གནས་སྟངས་ཀྱི ་ཆ་ནས་བུ ་ཕྲུ ག་རྣམས་ཕྱི ་

ནང་གི ་ཤེ ས་ལྡ ན ་དུ་ འཚར་ལོ ངས་ཡོ ང་ཆེ ད་ཕྱི ་རྒྱལ་ཕྲུ ་གུ འི ་
ཁྱི མ ་སྡ ་ེ ཡོ ད་སར་བོད ་ཁྱི མ ་གསར་འཛུ གས་གནང་བ་ཁག་ལ་

བུ་ཕྲུ ག་གཏོང་ཐབས་གནང་བ་དང་། དེ་བཞི ན་སྒ ར
ེ ་གྱི ་ཁྱི མ ་
ཚང་ཁག་ལ་བུ་ཚབ་ཏུ ་བཏང་བ། ཕྱི ་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་བཅས་

པའི ་ སླ ོབ ་གྲྭ་ཁག་ལ་འབྲེལ་ལམ་གྱི ས་བུ ་ཕྲུ ག་གང་མང་སླ ོབ ་

སྦྱོང་ད་ུ གཏོང་ཐབས་གནང་ཡོ ད། རི མ་པས་གཏན་སླ བ
ོ ་ཁག་ཏུ ་
ཡང་ས་མི ག་མེ ད་པའི ་གནས་ཚུ ལ་བྱུང་སྟབས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༡

ལོ ར་བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ བུ ་བཅོ ལ ་ཁང་དེ་ བཞི ན་བོད ་ཕྲུ ག་
ཁྱི མ་སྡ ེར ་མི ང་བསྒྱུ ར་དང་འབྲེལ་ཁྲི མས་མཐུ ན་དེ བ ་སྐྱེ ལ ་

གནང་སྟེ་ དམི གས་ཡུ ལ་གཙོ ་བོ ་ ཤེ ས་ཡོ ན་སླ ོབ ་སྦྱོ ང ་སྤྲོ ད ་རྒྱུ ་

གསལ་བ་བཞི ན། ལས་འགུ ལ་འགོ ་འཛུགས་གནང་གལ་ཆེ ་བ་

ལྟ ར་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༤ ལོ ར་ CBSE འོག་ངོས་འཛི ན་ཐོབ་སྟེ་རི མ་
པས་བུ་ཕྲུ ག་ཚོ འི ་འཚར་ལོ ངས་དང་མཐུ ན་པའི ་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང་སྤྲོ ད་

རྒྱུའི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་འཛོ མས་པར་བརྟེན། མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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རི ག་གཞུ ང ་དང་འབྲེལ་ཕྱི འི ་ ཤེ ས་ཡོ ན་ཡང་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང ་སྤྲད་དེ་
འདབ་གཤོ ག ་གཉི ས ་ལྡ ན ་དུ་ གསོ ་ སྐྱོ ང ་གནང་རྒྱུ ་གཏན་འཁེ ལ ་

བ་ལྟ ར ་ཕྱི ་རྒྱལ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་དང་སྒ ར
ེ ་གྱི ་བུ ་ཚབ་ཏུ ་གཏོང ་རྒྱུ ་

མཚམས་འཇོ ག་གནང་ཡོ ད། ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་

ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་གི ་བཀའ་དགོ ང ས་གཞི ར་བཟུ ང་དགོ ས ་གལ་

དང་བསྟུ ན ་བོ ད ་མི ་གནས་ཡུ ལ་ས་ཁུ ལ་ཁག་ནང་ཁྱི མ་སླ ོབ ་

གསར་རྒྱག་གཙོ ་བོ ར ་གྱུ ར་པའི ་ ལས་གཞི ་ཁག་ལག་བསྟར་

གནང་བ་ཁག་རགས་ཙམ་གླ ེང ་བ་ཡི ན་ན།

སྐུ འི ་ གཅུ ང ་མོ ་

བཀའ་ཟུ ར་རྗེ ་ བཙུ ན་པདྨ་མཆོ ག་ནས་ལྷ ག ་བསམ་རྣམ་དག་

དང་། སྐུ་ངལ་ཞུ མ་མེ ད་ཀྱི ་འབད་བརྩོན་གནང་བའི་འབྲས་བུ་
ཀུ ན་གྱི ས་མཐོང་ཆོ ས་སུ་གྱུར་པར་བརྟེན། ཕྱི ་ནང་གང་ས་ནས་

གཟེངས་བསད
ྟོ ་ཀྱི ་བྱ་དགའ་རི མ་པ་ཕུལ་བ་སོ གས་ཀྱི ་བོད་ཁྱི མ་

འདི ་ བོད ་ཀྱི ་ཤེ ས་རི ག་རྒྱུ ན་འཛི ན་སོ གས་ཀྱི ་སླ ད ་མེ ད་དུ ་ མི ་
རུང་བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་གསལ་བོ་རེ ད།

སྐུའི་གཅུང་མོ ་མཆོ ག་དགུ ང་ལོ འི་བབ་དང་བསྟུན་མང་

གཙོ འི ་ ལམ་སྲོལ ་གཞི ར་བཟུ ང་ལོ ་ན་གཞོ ན ་པ་ཚོ ར་གོ ་ སྐ བ ས་

ཐོ བ ་སླ ད ་འོས ་བསྡུའི ་ ལམ་ནས་དབུ ་འཛི ན་གསར་པ་འདེམ ས་

བསྐ ་ོ གནང་བ་ལྟ ར་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༤ ལོ ་ནས་ཁྱི མ་སྡ འ
ེ ི ་འཛི ན་སྐྱོང་
སྡ ་ེ ཚན་ནང་ཞབས་ཞུ ་གནང་བ་གཙོ ་འཛི ན་གཞོ ན་པ་ཚེ ་དབང་

ཡེ ་ཤེ ས་ལགས་སུ་མང་མོ ས་འོས་འདེམས་བྱུང་སྟེ་ ༢༠༠༦།༨

ནས་འགན་ཁུར་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད། ཡི ན་ན་ཡང་། ལྷ ་སྐུ་མཆོ ག་

ཁྱི མ་སྡ ་ེ འདི ར་མེ ད་དུ་མི ་རུ ང་བ་ཡི ན་སྟབས་ཁྱི མ་ཚང་གཅི ག་

གི ་ནང་མི འི ་ ཚུ ལ་དུ་ བཞུ ག ས་ནས་རྒྱུ ན་གྱི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་ཐུ གས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

འགན་བཞེ ས་མི ་དགོ ས་ཀྱང་སྤྱི ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ལས་དོན་ལ་གཟི གས་

རྟོགས་ལམ་སྟོན ་དང་ལྷ ག ་པར་མཐོ ་ སླ བ
ོ ་ཀྱི ་ལས་གཞི འི ་ ཐོ ག ་
ཐུ གས་འགན་རྐང་བཞེ ས ་ཡོ ང་བ་ཞེ ས ་སྐ བ ས་འདི འི ་ འབྲེལ་

ཡོ ད་ཚང་མས་ནན་གསོ ལ་ཞུ ས་པར་བརྟེན་དེ ་ ལྟ ར ་བཀའ་

བཞེ ས་གནང་སྟེ་ཐུ གས་འགན་བཞེ ས་མུ ས་སུ་ཡོ ད།
བོད་ཁྱི མ་སྤྱི ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་།

༢།

ཚོ གས་པའི ་མགོ ན་སྐྱབས་གཞི ས་བྱེས་བོ ད ་མི འི ་ཆོ ས་སྲི ད་

•

གཉི ས ་ཀྱི ་དབུ ་འཁྲི ད ་ཞི ་བདེ འི ་ དེ ད ་དཔོ ན ་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་
•

ཚོ གས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷ ན་ཚོ གས།

•

བོད་ཁྱི མ་འཛིན་སྐྱོང་ལྷ ན་ཚོ གས།

•

བོད་ཁྱི མ་ཤེ ས་ཡོ ན་འཕེལ་རྒྱས་ལྷ ན་ཚོ གས།

•

•

ཡི ན།

བོད་ཁྱི མ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལྷ ན་ཚོ གས།

སྤྱི ་ཁྱབ་ཡི ག་ཚང་དང་སྡ ་ེ ཚན་སོ ་སོ འི་ནང་འགན་འཛིན་ཚོ གས་

ཆུ ང ་དང་། དེ་ དག་གི ་འོག ་ལས་རི མ་གཞི ་བཅོ ལ ་གྱི ་ ཚོ གས་

ཆུ ང་ཡོ ད་པ་སོ ་སོ ར་ལས་དོན ་ཞུ ་སྒ ོའི ་ བཀོ ད ་སྒྲི ག་ལམ་ས ྟོན ་

ཡིག་ཆ་ཡོ ད་པ་ལྟ ར་ཞུ ་སྒ འ
ོ ི ་ཐོ ག་ལས་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཁག་
ནས་སྤྱི ་སྨ ན ་དགོ ང ས་འཆར་བྱུ ང་བ་དེ ་ དོ ན ་ལེ གས་ཆ་སྤ ེལ ་

ཐབས་ཀྱི ་ལམ་སྟོན་ཞུ ་མུ ས་ཐོག་ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་
པོ་ མཆོ ག་གི ་བཀའ་དགོ ང ས་ལྟ ར ་བུ ་ཕྲུ ག་རྣམས་རང་རང་གི ་
རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི ་ཤེ ས་རབ་ཡོ ངས་སུ་སད་དེ་བླ ང་དོར་གྱི ་གནས་

ུ ་པ་ལྡ ན་པའི ་
ལ་རང་སབ
ྟོ ས་ཀྱི ས་ལེ གས་ཉེས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི ་ནས

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བོད ་མི ་ཚད་ལྡ ན ་འདབ་གཤོ ག་གཉི ས ་ལྡ ན ་འབའ་ཞི ག་འཚར་

ལོ ངས་ཡོ ང་ཐབས་བྱེད་གལ་གྱི ་བཀའ་མངགས་དགོ ངས་དོན་
འགྲུ བ་ཐབས་སོ གས་ལ་དམིགས་ཏེ་སྐ བས་སོ ་སོ ར་དགོ ས་གལ་

གྱི ་ལས་འགུ ལ་སྤ ལ
ེ ་རྒྱུ་དང་། ལྷ ག་པར་དགེ ་རྒན་གྱི ་འོས་སྦྱོང་།

སླ བ
ོ ་ཚན་དང་མཐུ ན་པའི ་ ཟབ་སྦྱོ ང ་།

སླ བ
ོ ་འཁྲི ད ་ལམ་ས ན
ྟོ ་

གནང་ཕྱོ ག ས་སོ གས་སླ ོབ ་ཕྲུ ག་གཙོ ་བོ ར ་བཞག་པའི ་ ཐབས་
ཚུ ལ་འོག་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་སོ ་སོ འི་མོ ས་འདུན་དང་མཐུ ན་པའི ་བསམ་

བླ ་ོ དང་ཤེ ས་ཚད་གོ ང་འཕེལ་ཡོ ང་སླ ད། ཟུར་སྦྱོང་ལས་འཆར་

སྣ་ཚོ གས་སྤ ེལ ་རྒྱུ ས་མཚོ ན་དུ ས ་བསྟུ ན ་གྱི ་ཞུ ་སྒ ོ་ ཅི ་མཆི ས་
མཚམས་སྦྱོ ར ་ཐུ བ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ ་སོ ག ས་དོན ་སྙི ང ་བུ ་ཕྲུ ག་ཚོ ར་
སླ བ
ོ ་སྦྱོང་གི་མཐུ ན་རྐྱེ ན་མ་ཚང་བ་མེ ད་པ་ཞི ག་སྤྲོ ད་རྒྱུ་ནི ་གལ་

ཆེ ན་ནང་གི ་དོན ་ཆེ ན་ཡི ན་པར་ངོ ས ་འཛི ན་གྱི ས་དོན ་འཁྱོལ་
༣།

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཁྱི མ་སྡ འ
ེ ི ་ཡན་ལག་ཁག
ཿ

བཞུ གས་སྒ ར་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱི མ།

ཿ

ལ་དྭ གས་བོད་ཁྱི མ།

ཿ

རྡ་ཤོ ད་བོད་ཁྱི མ།

ཿ

ཿ

བྷ ལ
ེ ་ཀོ བ་བོད་ཁྱི མ།

སུ་ཇ་བོད་ཁྱི མ།

ཿ

གྷ ་ོ པལ་པུར་བོད་ཁྱི མ།

ཿ

སེ ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱི མ།

ཿ
ཿ

ཅོ ན་ཏ་ར་བོད་ཁྱི མ།

བཞུ གས་སྒ ར་མེ ག་གྷ ན་ཉིན་སླ བ
ོ །
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
ཀུ ་ལུ་བོད་ཁྱི མ་ཉིན་སླ བ
ོ །

ཿ

ཿ

ལ་དྭ གས་བསོ ད་གླི ང་གཞིས་ཁག་ཉིན་སླ བ
ོ །

ཿ

བཞུ གས་སྒ ར་བོད་ཁྱི མ་ལས་རིགས་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་།

ལ་དྭ གས་བྱང་ཐང་གཏན་སླ བ
ོ ་ཁག་གསུམ།

ཿ

ཀུ ་ལུ་བོད་ཁྱི མ་ལས་རིགས་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་།

ཿ

ཿ

སེ ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱི མ་ལས་རིགས་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་།

ཿ

ལྡི་ལི ་བོད་ཁྱི མ་མཐོ་སླ བ
ོ ་སྡ ད
ོ ་ཁང་།

ཿ

མོ ན་གྷ ་ོ བོད་ཁྱི མ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་སྡ ད
ོ ་ཁང་།

ལ་དྭ གས་བོད་ཁྱི མ་ལས་རིགས་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་།

ཿ

ཿ

བྷ ང
ེ ་ལོ ར་བོད་ཁྱི མ་མཐོ་སླ བ
ོ ་སྡ ད
ོ ་ཁང་།

ཿ

ཤེ ས་ཡོ ན་འཕེལ་རྒྱས་སྡ ་ེ ཚན།

ཿ

དགེ ་འོས་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་།

ཿ

ཨ་མའི ་འོས་སྦྱོང་།

ཿ

བྷ ང
ེ ་ལོ ར་བོད་ཁྱི མ་མཐོ་སླ བ
ོ ་བཅས་ཡོ ད།

སྔ ན
ོ ་འགྲོའི་ཤེ ས་ཡོ ན་སྡ ་ེ ཚན།

ཿ
ཿ

༤།

བོད་ཁྱི མ་ཕྱི ་རོ གས་སྡ ་ེ ཚན།

མཐོ ་ རི མ་སྦྱོ ང ་བརྡར་ཁག་ལ་ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༠༨

༡༩༧༩

ནས་ཕྱི ་ལོ ་

བར་སླ ོབ ་ཚན་འདྲ་མི ན་ལ་བཏང་ཐོ ན ་བྱུ ང་བའི ་

བསྡ མ
ོ ས་གཞུ ང་གཤམ་གསལ།
S#

SUBJECT

1

Tibetan Studies

2

Under-graduate Studies

TOTAL NO. OF PASS
380
1370

༥།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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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

8

Post-Graduate Diploma Studies (PGD)

  136
135

ལས་རི གས་ཁག་ནས་སླ ོབ ་ཐོ ན ་བྱུ ང་བའི ་ རེ འུ ་མི ག་གཤམ་
གསལ།

ལྷ ་བྲིས།

༡༣༧

འཚེ མ་ལས།

༢༩༨

རུམ་འཐག

༧༣

པང་གདན་འཐག་ལས།

༡༤

ཤོ ག་དཔེ་འབྲི་ལས་པ།

༡༠

ལས་རིགས་སླ བ
ོ ་ཁང་དུ་སྡ ་ེ ཚན་ ༡༧ ཡོ ད་ཁོ ངས་ནས་ཐོ ན་
གྲངས་

༦།

༧།

༧༣༡

བོད་ཁྱི མ་སླ བ
ོ ་ཁག་ནང་གཏན་ཉིན་སླ བ
ོ ་འཇུག་ཞུ ས་པ།

གཏན་སླ བ
ོ ་ཁོ ངས་བུ་ཕྲུ ག

ཉིན་སླ བ
ོ ་ཁོ ངས་བུ་ཕྲུ ག ༨༢༣༣

༣༥༥༨༧

ཁྱི མ་སྡ ེ འི ་གཟི གས་སྐྱོ ང་འོ ག ་ཡོ ད་པའི ་མི ་འབོ ར ་ཕྱོ གས་
བསྡ མ
ོ ས།

གཏན་སླ བ
ོ ་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་

༡༠༡༦༨
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
ཉིན་སླ བ
ོ ་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས།

མཐོ་རི མ་སླ བ
ོ ་གཉེར་བ།

ལས་རི གས་སླ བ
ོ ་གཉེར་བ།

༡༩༡༩

༡༡༠༩
༦༩༡

ཕྱི་རོགས་སྡེ་ཚན་འོག་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་བཞིན་པ།

རྒས་གཅོ ང་།

བུ་ཕྲུ ག་གྲངས།

༨།

ལས་བྱེད་དང་ལས་མི་བསྡ མ
ོ ས་
ཤེ ས་ཡོ ན་སྲི ད་བྱུས།

༥༣༨

༡༩༣༦
༡༥༡༧

རང་གཞུ ང ་ནས་ཤེ ས་ཡོ ན་སྲི ད ་བྱུ ས་ཀྱི ་ ལམ་ས ན
ྟོ ་གནང་བར་

རྗེས་སུ་ཡི ་རངས་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ཕྲུག་ཁྱི མ་སྡ འ
ེ ི་
སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་གི་སྔ ན
ོ ་འགྲོ་དང་། གཞི་རིམ་འོག་མའི་འཛིན་གྲྭའི་
ནང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༦ ལོ ་ནང་ཤེ ས་ཡོ ན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི ་དགོ ངས་

དོན ་གཞི ་མཚུ ངས་ལག་བསྟར་ཞུ ་ བཞི ན་ཡོ ད། བུ ་ཕྲུ ག་ཚོ ར་

སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང ་གི ་ངོ ་ བོ་ དང་པོ་ མ་སྐ ད ་ཀྱི ་ ལམ་ནས་བྱ་རྒྱུ ་དེ་ བཞི ན་
འོས་ཤིང་རན་ལ་གྲུ བ་འབྲས་ལྡ ན་པ་ཞི ག་ཀྱང་བྱུང་ཡོ ད། མི ་
རི གས་རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ངོ ་ བོ ་ ལྡ ན ་ཐབས་སུ ་དམི གས་པའི ་ ལས་

ུ ་འདོན་ཞུ ་རྒྱུ་དེ་
འཆར་དང་གྲ་སྒྲི ག་ཞུ ་རྒྱུའི ་ཐོ ག་མུ ་མཐུ ད་ནས

བཞི ན་ལས་འགན་གྱི ་ ནང་ནས་གལ་འགངས་ཆེ ་ཤོ ས་སུ ་ངོ ས ་

ཁ

འཛི ན་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཤེ ས་རབ་དགའ་ཚལ་གླི ང་།

༡།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཤེ ས་རབ་དགའ་ཚལ་སླ བ
ོ ་གླི ང་འདི ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༣ ཕྱི ་ཟླ་༣
ཚེ ས་༧ ཉིན་གསར་དུ་བཙུགས་པ་དང་། སྐ བས་དེར་སླ བ
ོ ་མ་

གྲངས་

༡༠༧

དབུ ས་སྣེ་ལེ ན་ཁང་ནས་འགན་འཛི ན་ཆོ ས་

འཛི ན་བྱམས་པ་ནས་རྩི ས་ལེ ན་ཞུ ས་ནས་ས་གནས་འདི ་ རུ ་
རས་གུ ར་ཕུབ་སྟེ་འགོ ་འཛུགས་གནང་པ་རེ ད། ༡༩༩༤ ནས་

༡༩༩༩ བར་ལྕ གས་ཤོ ག་སྡ ད
ོ ་ཁང་གསར་བའི ་ནང་གནས་སྤ ས
ོ ་
བྱས་བ་དང་། ༡༩༩༨ ཕྱི ་ ཟླ་ ༡༠ ནས་ཨར་ལས་མགོ ་

བཙུགས། ༡༩༩༩ ཕྱི ་ཟླ་ ༡༢ ནས་སླ བ
ོ ་མ་རྣམས་སྡ ད
ོ ་ཁང་

༢།
༣།

གསར་བའི ་ནང་སྤ ས
ོ ་བ་རེ ད།

༢༠༠༢ ཕྱི ་ཟླ་ ༣ ནས་ཤེ ས་རིག་གིས་ཤེ ས་རབ་དགའ་ཚལ་

སླ བ
ོ ་གླི ང་ཁྱབས་ཁོ ངས་སུ་བཞེ ས་ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་བྱས།

སླ བ
ོ ་གྲྭ་འདི་བཙུགས་དགོ ས་དོན་ནི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་

པའི ་གཞོ ན་སྐྱེ ས་ལོ ་གྲངས་ ༡༨ ནས་ ༣༠ ཟིན་པ་རྣམས་ལ་

བོ ད ་ནང་དུ ་ སླ ོབ ་སྦྱོ ང ་གི ་གོ ་ སྐ བ ས་མ་ཐོ བ ་པ་དང་སླ ོབ ་ཡོ ན་

འབུ ལ་མི ་ཐུ བ་པ་དེ་ བཞི ན་རྒྱ་ཡི ག་སྦྱོ ང ་བླ ོ་ མེ ད་པ་རྣམས་ཀྱི ་

༥།

༦།

༧།

ཆེ ད་དུ་ཡི ན།

སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང་དུས་ཡུན་ལོ ་ལྔ ་ཡི་ཚད་ཡིན།

སླ བ
ོ ་ཚན་བོད ་ཡི ག་དང་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་རབས།

ཆོ ས་འབྱུ ང་།

ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི་མཛད་རྣམ། སྙ ན་ངག དབྱི ན་ཡིག་བཅས་

ཡི ན།

སླ བ
ོ ་སྦྱོང་བྱེད་མི་ཐུ བ་པའི་སླ བ
ོ ་མའི་ཆེ ད་དུ། ལག་ཤེ ས། ལྷ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བྲིས། འཚེ མ་བཟོ་བཅས་ཀྱི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་སྦྱར་ཡོ ད། དེར་མ་

ཟད་སླ བ
ོ ་མ་རྣམས་ལ་ལག་ཤེ ས་ཀྱི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་སྦྱར་བ་གཤམ་

གསལ།

དང་པོ།

གཉིས་པ།

གླ ག
ོ ་བཟོ།

བཞི ་པ།

རྡོ་བཟོ།

གསུམ་པ།

༨།

ཤིང་བཟོ།
ཆུ་བཟོ།

ལོ ་རེ ་འཛི ན་གྲྭ་གཉིས་རེ ་སྤྱོད་དགོ ས་པ་དང་ལོ ་ལྔ འི་ནང་དབྱི ན་

ཇི ་འཛི ན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་དང་བོ ད ་ཡི ག་འཛི ན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ལ་

འཛི ན་རི མ་བཅས་ཡོ ད་སླ ོབ ་མཐར་ལག་འཁྱེར་འཛི ན་རི མ་

༩།

བཅུ་གཉིས་པར་ཚད་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༣ ནས་ ༢༠༠༨ ཕྱི ་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༣༠ བར་
བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་བུ་གྲངས་ ༤༤༨༦ དང་བུ་མོ ་

གྲངས་ ༡༥༤༥ བསྡ མ
ོ ས་ ༦༠༣༡ འབྱོར་ཡོ ད་མོ ད་བརྒྱ་ཆ་
༡༠།

༦༠ ཙམ་བོད་ལ་ཕྱི ར་ལོ ག་བཞིན་ཡོ ད།
འཛི ན་སྐྱོ ང་འགྲོ་སོ ང་ཆ་ཚང་ U.S.A.
བུའི ་སྡ ད
ོ ་ཁང་།
འཛི ན་ཁང་།

༡༡།

ཚོ གས་ཁང་།

ཐབ་ཚང་།

གཉེར་ཚང་།

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།

སླ བ
ོ ་མ་གསོ ལ་ཚི གས་ཁང་།

༡༢།

༡༣།
༡༤།

Denmark

ལས་ཤག

Denmark

བུ་མོ འི་ཉལ་ཁང་། སུའི་སི་ནང་མི་གཅིག་ནས།

སླ བ
ོ ་གྲྭའི་ས་ཆའི ་རྒྱ་ཁྱོན་། ཀར་ནལ་ ༧༠ མར་ལ་ ༤།༥
ཡོ ད་།

སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་འགན་འཛིན་རིམ་བྱོན།

༡།

ཆོ ས་འཛི ན་བྱམས་པ།

༣།

དངོས་གྲུ བ་རྡོ་རྗེ།

༢།
༤།

ག
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ཀུ ན་དགའ་རྡོ་རྗེ།
བུ་ཕྲུ ག་ཤསྟིརི།

༡༩༩༣།༣།༧ནས་ ༢༠༠༧།༤།༢༠

༢༠༠༧།༤།༢༡ ནས་ ༢༠༠༧།༡༡།༥

༢༠༠༧།༡༢།༧ ནས་ ༢༠༠༨།༧།༤

༢༠༠༨ ནས་ལས་ཐོག་པ།

ས་རཱ་མཐོ་སླ བ
ོ །

ས་རཱ་བོད་ཀྱི ་མཐོ་རིམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་ནི ་བོད་ཀྱི ་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི ་

རི ག་གནས་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་བྱ་སའི ་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཅི ག་ཡི ན་ཞི ང་། མཐོ་སླ བ
ོ ་འདི འི་
དམི གས་ཡུ ལ་ནི ། ༧གོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོའི་བཀའ་སླ བ
ོ ་ལམ་

སྟོན་དང་། བོད་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དགོ ངས་གཞི ། བོད་
ཀྱི ་རིག་གཞུ ང་སྤྱི ་དང་སྒ ས
ོ ་སུ་ཐུ ན་མོ ང་རིག་གནས་ཉམས་པ་སླ ར་གསོ ་

དང་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་ཡོ ང་ཆེ ད་ཤེ ས་ཡོ ན་ལྡ ན་པའི་མི་སྣ་གསོ ་སྐྱོང་

བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡི ན། དེར་བརྟེན། རིགས་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་གི་དབུ་དགེ ་
གཅི ག་ལྕ ཊ
ོ ་མཁས་དབང་ཞི ང་གཤེ གས་བླ ་ོ བཟང་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ནས་།
༡༩༩༡ ནས་བཟུ ང་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུ ས་མཚོ ན་པའི ་ཨར་རྒྱག་གི ་ལས་གཞི ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

དབུ་འཛུགས་གནང། དེའི་སྐ བས་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་གནས་སྟངས་ཞན་

པས་ཐོ ག་མའི ་ས་ཉོའི་ཞལ་འདེབས་ཀྱང་དཔལ་ལྡ ན་སྐུ་སྒ ར
ེ ་ཡི ག་ཚང་

ནས་བསྩལ་གནང་བྱུང་བ་དང་། ༡༩༩༢ ལོ ར་ྋསྤྱི ་ནོར་༧གོ ང་ས་ཆེ ན་
པོ ས ་ཐོ ག ་མའི ་ས་གཞི ་བྱི ན་རླ བས་སུ ་ཞབས་སོ ར་བཀའ་དྲིན་ཡང་

བསྐྱངས། འདི་གའི་ཨར་རྒྱག་དང་འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི ་རིག་གནས་

འདི ་ཉིད་མི ་རབས་རྗེས་མ་རྣམས་ཀྱི ས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུ བ་སླ ད་གཞི་རྒྱ་ཆེ ་

བའི་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་འདི ་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་རླ བས་ཆེ ན་མཛད་བཟང་
སྐྱོང་བཞིན་པའི་གནས་སྐ བས་སུ་གདོན་གྱི ས་མྱོས་པའི ་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་

པས་

༡༩༩༧

ལོ ར་ཞི ང་གཤེ གས་དམ་པ་དང་རྗེ ས ་འཇུ ག་སླ བ
ོ ་མ་

གཉིས་བཅས་རྐྱེ ན་ལམ་དུ་བཏང་བ་དེས་བོད་ཀྱི ་ཤེ ས་རི ག་ལ་གྱོ ང་གུ ན་
ཚབས་ཆེ ན་དང་། རིགས་སླ བ
ོ ་མ་ལག་གི ་དགེ ་ལས་སླ བ
ོ ་མ་རྣམས་ཀྱང་

བླ ་ོ ཕམ་དང་ཡི ད་སྐྱོ འི་གནས་སུ་གྱུར། འདི་གར་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཨར་
རྒྱག་ལས་གཞི ་ཡོ ངས་སུ་མ་གྲུ བ་པ་སོ གས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་འོག རིགས་

སླ བ
ོ ་མ་ལག་གི ་དགེ ་ལས་རྣམས་ནས་ཇི ་ལྟ ར་གསོ ལ་བ་བཏབ་པ་བཞི ན་

དགེ ་བའི ་བཤེ ས་གཉེན ་ཆེ ན་པོ ་ དགེ ་བཤེ ས་དམ་ཆོ ས་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་ནས་རིགས་སླ བ
ོ ་མ་ལག་གི ་དབུ་འཛི ན་གྱི ་ཐུ གས་འགན་བཞེ ས་

ནས་ཐོ ག ་མར་འདི ་ གའི ་ ཨར་རྒྱག་གི ་ལས་མཇུ ག་རྣམས་ལེ གས་གྲུ བ་

བྱུང་མཚམས་ ༡༩༩༨ སྤྱི ་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༣ བཀྲ་ཤིས་པའི་གཟའ་
སྐ ར ་དང་སྟབས་བསྟུ ན ་སྤྱི ་ནོར ་༧གོ ང ་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ དབུ ་

འབྱེད་མཛད་སྒར
ོ ་ཞབས་སོ ར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་ནས་བཟུང་དངོས་
སུ ་བོད ་ཀྱི ་ ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི ་ རི ག་གནས་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང ་བྱེད་སའི ་ མཐོ ་

སླ བ
ོ ་ཁང་ཞིག་དངོ ས ་སུ ་དབུ ་བརྙ ེས་པ་རེ ད ། སླ བ
ོ ་ཚན་སོ གས་ལའང་

དཔལ་ལྡ ན་སྐུ་སྒ ར
ེ ་ཡི ག་ཚང་དང་། རང་གཞུ ང་ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཀྱི ས་ཞི བ་འཇུག་ལམ་སྟོན། འདི ་གའི ་སླབ
ོ ་དཔོན་བགྲེས་གཞོ ན་རྣམ་པའི ་
ཉམས་མྱོ ང ་དང་།

ཕྱི ར ་བཞུ ག ས་མཁས་པ་མང་པོའི ་ དགོ ང ས་ཚུ ལ།

བོད ་ཕྱི ་ ནང་གི ་མཐོ ་ སླ བ
ོ ་ཁག་གི ་སླ བ
ོ ་ཚན་དང་ཡང་དཔྱད་བསྡུར ་ནན་

ཏན་གྱི ས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་འབྲེལ། ༢༠༠༡ ལོ འི་སྤྱི ་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

༢༦ ཉིན་རང་གཞུ ང་ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཚད་ལྡ ན་གྱི ་

ཕྱག་འཁྱེར་ཀྱང་གསོ ལ་བསྩལ་གནང་པ་དང་ ༢༠༠༣ ནས་ལོ ་རེ ར་
སླ བ
ོ ་གྲངས་ ༡༥ ལ་སླ བ
ོ ་ཡོ ན་ཡང་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་བཞིན་ཡོ ད།
༡།

བསླ བ་པ་མཐར་ཕྱི ན་པའི་སླ བ
ོ ་མའི་གྲངས་འབོར།

འདས་པའི ་ ལོ ་ངོ ་ བརྒྱད་ཀྱི ་ ནང་མཐོ ་ རི མ་རི ག་གནས་སྐ བ ས་
བདུན་པ་བར་བསླ བ་པ་མཐར་ཕྱི ན་པའི་སླ བ
ོ ་མ་གྲངས་ ༡༥༤
དང་། འབྲིང་རི མ་དགེ ་འོས་སྐ བས་བཞི ་པ་བར་གྲངས ༨༨

དམའ་རིམ་དགེ ་འོས་སྐ བས་གཉིས་ལ་གྲངས ༦༣ ཧི ་མ་ལ་ཡ་

རི ་བརྒྱུད་ཀྱི ་དམའ་རིམ་དགེ ་འོས་སྐ བས་གཉིས་ལ་གྲངས ༤༩

ཡི ག་འགྲུ ལ་སླ བ
ོ ་མ་ད་བར་གྲངས་ ༢༦ ཐོ ན ་ཅི ང་། སླ བ
ོ ་

མཐར་སོ ན་པ་རྣམས་ད་ཆ་སྤྱི ་སྒ ེར ་འདྲ་མི ན་གྱི ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་
དང་། ཚོ གས་སྡ །ེ དགོ ན་སྡ ་ེ ཁག་ཏུ ་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི ་སྲི་ཞུ ་བསྒྲུབ་

བཞི ན་ཡོ ད།

ཟབ་སྦྱོ ང ་ཁག་དུས ་ཡུ ན་རི ང་ཐུ ང་འདྲ་མི ན་ཐོ ག ་བོད ་

ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་དང་འབྲེལ་བའི ་ ཟབ་སྦྱོ ང ་ཡང་།

དབུ ས་

འདེམས་བསྐ ་ོ ལྷ ན་ཁང་གི་བཀའ་འབྲེལ་འོག་གཞུ ང་ཞབས་འོས་
སྦྱོང་གནང་བ་སྐ བས་དྲུག་དང་ཟབ་སྦྱོང་སྐ བས་བདུན་གནང་པ་

དང་། རང་གཞུ ང་ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གཏན་ཉིན་སླ བ
ོ ་དགེ ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་། བོད་ཕྲུ ག་ཁྱི མ་སྡ འ
ེ ི་
དང་ཟུ ང་འབྲེལ་གྱི ས་བོད ་ཁྱི མ་ཁྱབ་ཁོ ང ས་རྒན་ལགས་རྣམ་

པར་དུས ་ཡུ ན་འདྲ་མི ན་གྱི ་ ཟབ་སྦྱོ ང ་དང་། བོད ་ཁྱི མ ་གྱི ་ མ་

འོངས་དགེ ་རྒན་གྱི ་དམིགས་སྒ འ
ོ ི ་འོས་སྦྱོང་པ་རྣམས་ལའང་ཟླ་

དྲུག་རིང་བོད་ཀྱི ་སྐ ད་ཡི ག་དང་། ནང་ཆོ ས་སོ གས་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་

༢།

སྤྲོ ད་བཞི ན་པ་ལས་ད་བར་སྐ བས་དྲུག་པ་བར་བསླ བ
ེ ས་ཡོ ད།

ཕྱི ་རྒྱལ་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཁག་དང་ཤེ ས་ཡོ ན་བརྗེ་རེ ས་ཀྱི ་ལས་གཞི།

ཕྱི ་རྒྱལ་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡང་ ༢༠༠༠ ལོ ར་ཨ་རི་

ཨི་མོ ་རི་མཐོ ་སླ བ
ོ ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོ ག་ནས་ལོ ་ལྟ ར་སླ བ
ོ ་དུས་
གཅི ག་ཆ་ཚང་འདི ་ག་ནས་སླ ོ བ ་སྦྱོ ང ་སྤྲོ ད ་ཀྱི ་ཡོ ད་ཅི ང་།

༢༠༠༤ ལོ ར་ཕྱོ གས་གཉིས་ཀའི་འབྲེལ་ལམ་མུ ་མཐུ ད་གནས་

ཕྱི ར་༧གོ ང ་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོའི ་ སྐུ ་ མདུ ན ་དུ ་ ཕྱོ ག ས་
གཉིས་ཀས་མོ ས་མཐུ ན་གན་ཡིག་གི་མཚན་རྟགས་ཀྱང་བསྐྱོན་

ཡོ ད། ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༧ བར་ཐེངས་ལྔ ་སླ བ
ེ ས་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་བཞིན་ ༢༠༠༥ ལོ ར་མི་ཡ་མི་མཐོ ་སླ བ
ོ ་ཁང་དང་འབྲེལ་

༣།

མཐུ ད་ཐུ བ་པ་དང་ད་ལྟ འི་ཆར་སྐ བས་གསུམ་པ་བར་ཕྱི ན་ཡོ ད།
ད་ལྟ འི་གནས་སྟངས།

ད་ཡོ ད་སླ བ
ོ ་མ་གྲངས་ ༢༥༢ དགེ ་ལས་གྲངས་ ༣༥ ཡོ ད།

འཛི ན་གྲྭ་ཁག རི ག་གནས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ། དགེ ་འོས་འཛིན་

གྲྭ་གཅི ག ཧི ་མ་ལ་ཡའི་དགེ ་འོས་འཛིན་གྲྭ་གཅིག ནང་རིག་
འཛི ན་གྲྭ་གཅི ག མཚམས་སྦྱོར་འཛིན་གྲྭ་གཅིག ཕྱི ་རྒྱལ་སྐ ད་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཡི ག་འཛི ན་གྲྭ་གཉི ས ། ཟུ ར་སྦྱོ ང ་སྡ ་ེ ཚན་གཅི ག་བཅས་ཁྱོན་

༤།

བསྡ མ
ོ ས་སྡ ་ེ ཚན་བརྒྱད་ཡོ ད།

མཐོ་སླ བ
ོ ་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུ གས་བྱེད་སྟངས།

ུ ་ནི ་ལོ ་ལྟ ར་སྤྱི ་
མཐོ་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་ཁྲི ད་དངོས་སུ་འགོ ་འཛུགས་དས
ཟླ་ ༧ པའི ་ཚེ ས་ ༡ ལ་ངེས་པ་ཡིན། མཐོ་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་ཚུད་རྒྱུགས་

དེ་བཞི ན། ལོ ་ལྟ ར་སྤྱི ་ཟླ་ ༥ པའི་བདུན་ཕྲག་དང་པོར་ངེས་པ་
ཡིན། མཐོ་སླབ
ོ ་ཁང་ད་ུ འཛུལ་ཞུ གས་བྱེད་སྟངས་རིགས་གཉིས་

ཡོ ད། ཡི ག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་མཐོ་སླ བ
ོ ་ལ་ཞུ ཊ་མཁན་གཅིག་

དང་། ཡི ག་རྒྱུགས་ལ་མ་ཞུ གས་ཀྱང་བོད ་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང ་ལ་

སྦྱོང་འདོད་ཤུ གས་ཆེ ན་ཡོ ད་པ་རྣམས་ལ་ཟུར་སྦྱོང་གི ་གོ ་སྐ བས་

འབུ ལ་བཞི ན་ཡོ ད། ཟུ ར་སླ བ
ོ ་རྣམ་པར་སྐ བ ས་དང་བསྟུན ་ཏེ་

སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ ས་དམི གས་ལ་གཞི གས་པའི ་ སླ བ
ོ ་འཇུ ག་བྱེད་བཞི ན་

༥།

ཡོ ད།

མཐོ་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་འཛི ན་གྲྭ་ཁག་དང་སླ བ
ོ ་ཚན།
ནང་རིག་འཛིན་གྲྭ

སླ ོབ ་འཇུ ག་ནི ་ ལོ ་གསུ མ་བཞི ་མཚམས་སུ ་ཐེ ང ས་རེ ་བྱེད་ཀྱི ་

ཡོ ད། སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ས་དམིགས་ ༤༠ ནས་ ༤༥ བར་ཡིན། དེའི་
ནང་དམི གས་བསལ་ས་མི ག་གཞི ་རི མ་འཛི ན་གྲྭ་བཅུ ་ གཉི ས ་

ཐོ ན་པའི ་བོད་རི གས་སྐྱ་བོ་གསུམ། ཕྱི ་རྒྱལ་ཆེ ད་ས་དམིགས་

བདུན། དེ་ བྱི ངས་རྣམས་རབ་བྱུང་ཡི ན་དགོ ས། ལོ ་གསུ མ་
ཙམ་ས་རཱ་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཏུ ་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་བྱས་རྗེས་རིགས་སླ བ
ོ ་ཨ་མར་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གནས་སྤ ས
ོ ་བྱས་ཤིང་མུ ་མཐུ ད་སླ བ
ོ ་ཚན་ལྷ ག་མ་རྣམས་མཇུག་

སྐྱེ ལ ་གནང་དགོ ས ། ཕར་ཕྱི ན ་དང་ཚད་མ་ཐོ ན ་པར་ལོ ་ ༧

དེའི་སྟེང་དབུ་མ་ཐོན་པར་ལོ ་ ༣ དེའི་སྟེང་མཛོ ད་འདུལ་དང་

ས་སྐྱ་བཀའ་རྙི ང་གི ་གཞུ ང་ཆེན་ཁག་ལ་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང་བྱེད་པར་ལོ ་

བཞི། དེའི་སྟེང་གསང་སྔ གས་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་བྱེད་པར་ལོ ་ ༢ བཅས་

ནང་དོན་རི ག་པའི་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་མཐར་སོ ན་པར་ལོ ་ ༡༦ འགོ ར་
གྱི ་ཡོ ད།

མཚམས་སྦྱོར་འཛིན་གྲྭ

དུས་ཡུན་ལོ ་གཅི ག་ཡིན། ས་མིག་སླ བ
ོ ་མ་གྲངས་ ༢༥ ནས་

༣༠ བར་ཡི ན། སླ བ
ོ ་མའི་ཡོ ང་ཁུངས་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གཉིས་ཐོ ན་པའི་སླ བ
ོ ་མ་རྣམས་ས་རཱ་མཐོ ་སླ བ
ོ ་ཏུ ་ཞུ གས་འདོད་

ཡོ ད་ན།

མཚམས་སྦྱོ ར ་འཛི ན་གྲྭའི ་ ཚུ ད་རྒྱུ གས་ལ་ཞུ གས་

དགོ ས་ཤིང་ཚུད་པ་རྣམས་ལོ ་གཅིག་རིང་མཚམས་སྦྱོར་འཛིན་

གྲྭར་བོད་ཀྱི ་བརྡ་སྤྲོད་དང་། རྒྱུན་སྤྱོད་ཡི ག་རི གས། ནང་ཆོ ས་

ངོ་སྤྲོ ད། ལོ ་རྒྱུས། དག་ཡིག ཡིག་གཟུགས་སོ གས་གཞི་རིམ་
གྱི ་རྨང་གཞི འི ་ སླ བ
ོ ་ཚན་ཁག་ཟུ ར་བཀོ ལ ་གྱི ས་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང ་སྤྲོ ད ་
བཞིན་ཡོ ད།་ དེ་ནི ་གཞི ་རི མ་འཛི ན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་དང་རྒྱ་གར་

མཐོ་སླ བ
ོ ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་གཙོ ་བོར་དམིགས་པ་ཞིག་

ཡི ན།མཐོ ་ རི མ་རི ག་གནས། དུས ་ཡུ ན་ལོ ་གསུ མ་རི ང་ཡི ན།

ས་དམི གས་སླ བ
ོ ་མ་གྲངས་ ༣༠ ནས་ ༣༥ བར་ཡིན། དེར་

ཞུ གས་པར་ངེ ས་པར་དུ་མཐོ ་རིམ་རིག་གནས་ཀྱི ་ཚུད་རྒྱུགས་
ལ་ཞུ གས་དགོ ས་ཤིང་། གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་སམ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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མཚམས་སྦྱོར་འཛི ན་གྲྭ་སོ གས་ཀྱི ་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི ་ཆ་རྐྱེ ན་མེ ད་ཀྱང་
རི ག་གནས་ཚུ ད་རྒྱུ གས་ནང་ཞུ ག ས་ཆོ ག་དེ་ ནི ་ བོད ་ཡི ག་ཤེས་

ཚད་ཡག་པོ ་ ཡོ ད་པའི ་དགོ ན་སྡ ེ་ ཁག་དང་བོ ད ་ནས་ཕེ བ ས་
མཁན་ཚོ ར་དམི གས་པ་ཞི ག་ཡི ན

པ་དང་རྒྱུ གས་འཕྲོད་པ་
རྣམས་མཐོ ་རི མ་རི ག་གནས་ནང་སླ བ
ོ ་འཇུག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།
ཅི་སྟེ་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཀྱང་འདི་ག་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཏུ ་བཞུ གས་ཁོ མ་མེ ད་

པ་དང་། ས་དམིགས་ཀྱི ་རྐྱེ ན་པས་འདི ་གའི ་རི ག་གནས་འཛི ན་
གྲྭར་མ་ཚུ ད་ན་ཡི ག་འགྲུ ལ་ལམ་ནས་མཐོ ་རི མ་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང་བྱེད་

རྒྱུའི ་གོ ་སྐ བས་འབུལ་བཞིན་ཡོ ད།

སླ བ
ོ ་ཚན། བོད་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱུས། བརྡ་སྤྲོད། སྙ མ་རྩོམ།

ནང་ཆོ ས། གླ ག
ོ ་ཀླ ད། དབྱི ན་ཇིའི་སྐ ད་ཡིག། རྒྱ་གར་མཐོ་སླ བ
ོ ་

ཁག་ཏུ ་ (Correspondence Course) ཐོག་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་གནང་
			

རྒྱུའི ་མཐུ ན་འགྱུར་བཅས་སྦྱར་བཞིན་ཡོ ད།
དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་།

དུས་ཡུན་ལོ ་གཅིག་གམ་གཉིས་ཡིན། དགེ ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ལ་
གཞི ་རི མ་འོག་མའི ་དགེ ་འོས་དང་། གཞི ་རི མ་བར་མའི ་དགེ ་

འོས ་ཁག་གཉི ས ་ཡོ ད་ཅི ང་། དགེ ་ འོས ་དེ་ བཞི ན་རང་གཞུ ང ་

ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་དང་བཀའ་བསྡུ ར ་གྱི ས་དགེ ་ འོ ས ་ས་

དམི གས་ལ་གཞི གས་ཏེ་ དགེ ་ རྒན་འོས ་སྦྱོ ང ་གོ ་ སྒྲི ག་ཞུ ་ བཞི ན་

ཡོ ད། དགེ ་འོས་སུ་ཞུ གས་པར་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་སླ བ
ོ ་ཐོན་

གྱི ་སླ བ
ོ ་ཐོན་ཨང་སྡ ་ེ གཉིས་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་མཐར་ལོ ངས་
པ་ཞི ག་དགོ ས།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
བོད་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་

དགེ་འོས།

ུ ་ཡུན་ལོ ་གཉིས། སླ བ
དས
ོ ་མ་གྲངས་ ༢༥ ནས་༣༠ བར། སླ བ
ོ ་

འཇུག་ལོ ་གཉིས་གསུམ་མཚམས་སུ་ཐེངས་རེ ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་
རི ་རྒྱུ ད་རྣམས་ནི ་ བོད ་དང་རི ག་གཞུ ང ་གཅི ག་པའི ་ ཡུ ལ་ལུ ང་

ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་།

བོད ་དེ་ རྒྱ་མི ས་བཙན་འཕྲོག་མ་བྱས་གོ ང ་

ནང་ཆོ ས་གཙོ ་བོ ར ་གྱུ ར་བའི ་ བོ ད ་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་སླ ོབ ་སྦྱོ ང ་

གནང་བར་བོད ་ཀྱི ་ས་གནས་གང་སར་ཕེབ ས་ཀྱི ་ཡོ ད་ཅི ང་།

བོ ད ་ནང་དུ ་ སླ ེབ ས་རྗེ ས ་ཐོ བ ་ཐང་ཡང་བོ ད ་པ་དང་གཅི ག་

མཚུངས་ཡིན། ལྟ ་གོ མས་སྤྱོད་གསུམ་དང་ཉིན་རེ འི་མི ་ཚེ ་སྐྱེལ་
སྟངས་ཀྱང་བོད ་རི གས་གཅི ག་མཚུ ངས་ལས་གཉི ས ་སུ ་མེ ད།

འོ ན ་ཀྱང་རྒྱ་མི ས་བོད ་བཙན་བཟུ ང་བྱས་པ་ནས་བོད ་དུ་ སླ བ
ོ ་

སྦྱོ ང་བྱེད་པར་བསྐྱོ ད་རྒྱུའི ་གོ ་སྐ བས་མེ ད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཐ་

ན་བོད་པ་རང་ཉིད་ཀྱང་རང་གི ་རི ག་གཞུ ང་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི ་

ཐོ བ ་ཐང་མེ ད་པར་གྱུ ར་བའི ་ ཡ་ང་བའི ་ གནས་སྟངས་ཤི ག་ཏུ ་
གྱུར། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད། གཞན་ཡང་

སོ ག་རིགས་སོ གས་མདོར་ན་སྔ ར་བོད་དང་རིག་གཞུ ང་གཅིག་

པ་རྣམས་ཀྱང་བོད་ལ་ཉམས་ཉེས་བྱུང་བ་དང་ལྷ ན་ད་ུ དེ་དག་གི ་

རི ག་གཞུ ང་ཡང་ཉམས་ཆག་ཏུ ་ཕྱི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་༧གོ ང་ས་
མཆོ ག་གི ་རླ བ ས་ཆེ ན་གྱི ས་ལམ་ས ན
ྟོ ་ཐུ གས་རྗེ འི ་ འོ ག ་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུ ང་དང་། རྒྱ་གར་གཞུ ང། ཕྱི ་རྒྱལ་རོ གས་ཚོ གས་
ཁག་སོ གས་ཀྱི ་རྒྱབ་སྐྱོར་སོ གས་ལས་བཙན་བྱོལ་ད་ུ ཕེབས་བའི ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བོད་པ་རྣམས་ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་དུ་ མ་ཁྱད་དུ་ བསད་ནས་རང་གི ་

རིག་གཞུ ང་ཉམས་པ་སླ ར་གསོ ་བྱ་རྒྱུའི ་ཆེ ད་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་གི ་

བསྟི་གནས་ཁག་ཆེ ད་བཙུགས་གནང་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། དེའི་
ཁོ ང ས་སུ ་ཧི ་ མ་ལ་ཡའི ་རི ་རྒྱུ ད་ཁག་ལའང་སྔ ར ་བཞི ན་གོ ་
སྐ བས་འབུལ་བཞིན་ཡོ ད་པའི ་ཁོ ངས་སུ། འདི ་ག་མཐོ་སླ བ
ོ ་ནས་

ཀྱང་དགེ ་འོ ས ་འཛི ན་གྲྭ ་ཆེ ད་བཙུ གས་ཀྱི ས་སླ ོབ ་སྦྱོ ང ་སྤྲོ ད ་

བཞི ན་ཡོ ད། ད་བར་ཐེངས་གཉིས་སྤྲད་ཡོ ད་ཅིང་། ༢༠༠༩།༧

པའི ་ ནང་སླ ར ་ཡང་དགེ ་ འོ ས ་ཐེ ང ས་གསུ མ་པ་སྤྲོ ད ་རྒྱུ ་ཡི ན་
འདུག

			

ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ

དུས་ཡུན་ལོ ་གཅི ག སླ བ
ོ ་མ་གྲངས་ ༢༠ ནས་ ༢༥ བར་ཡོ ད་

པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཕོ་མོ ། ཆོ ས་ལུགས། ལོ ་གྲངས་སོ གས་

ལ་ཁྱད་པར་མེ ད། སླ བ
ོ ་ཚན། བོད་ཡིག་འབྲི་ཀླ ག
ོ ། བོད་སྐ ད་
བརྒྱབ་སྟངས། ནང་ཆོ ས་ངོ ་སྤྲོད། གཞི་རིམ་གྱི ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི ་

འགྲོ་སྟངས་སོ ག ས་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང ་སྤྲོ ད ་ཀྱི ་ ཡོ ད།

སླ བ
ོ ་འཇུ ག་བྱེད་

སྟངས་དོ ་ བདག་སོ ་སོ ་ནས་བོ ད ་ཀྱི ་སྐ ད ་ཡི ག་སླ ོབ ་སྦྱོ ང ་བྱེད་
འདོད་ཡོ ད་པའི་སྙ ན་ཞུ ་དང་མཉམ་ད་ུ རང་གི ་ཁ་བྱང་ཁ་གསལ་

འབྲི་དགོ ས། ལོ ་གཅི ག་གི ་རྗེས་མུ ་མཐུ ད་བོད་ཀྱི ་སྐ ད་ཡི ག་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་འདོད་ཡོ ད་ཚེ ་མཚམས་སྦྱོར་འཛིན་གྲྭ་དང་། ནང་
རི ག་འཛི ན་གྲྭ་གསར་བསྡུའི་སྐ བས་དང་འཁེ ལ་ཞི ང་གོ ང་གི ་ས་

མི ག་ནང་ཚུ ད་ན་ནང་རི ག་སླ ོབ ་སྦྱོ ང ་ཡང་བྱས་ཆོ ག་པའི ་ གོ ་
སྐ བས་སྤྲོ ད་བཞི ན་ཡོ ད།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
ཕྱི་རྒྱལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་རིག་གཞུང་སྤེལ་རེས་

ཀྱི་ལས་འཆར།

ཕྱི ་རྒྱལ་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡང་། ༢༠༠༡ ལོ ར་ Emory Uni-versity, U.S.A ཨི་མོ ་རི ་མཐོ ་སླ བ
ོ ་གཙུག་ལག་ཁང་

དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལོ ་ལྟ ར་སླ བ
ོ ་དུས་གཅི ག་ཆ་ཚང་འདི ་
ག་ནས་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང ་སྤྲོ ད ་ཀྱི ་ ཡོ ད་ཅི ང་། ༢༠༠༥།༢།༡༤ ལོ ར་

༧གོ ང ་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོའི ་ སྐུ་ མདུན ་དུ་ ཕྱོ ག ས་གཉི ས ་
ཀས་མོ ས་མཐུ ན་གན་ཡི ག་གི ་མཚན་རྟགས་ཀྱང་བསྐྱོ ན ་ཡོ ད།

སླ བ
ོ ་སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་ནི་ཟླ་བ་ལྔ འི་རིང་ཡིན། ༢༠༠༡ ནས་

༢༠༠༧ བར་སྐ བས་ལྔ ་པར་སླ བ
ེ ས་ཡོ ད། སྤྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༥ ནས་
Miami University, U.S.A

མི ་ཡ་མི ་མཐོ ་ སླ བ
ོ ་ཁང་དང་

འབྲེལ་མཐུ ད་ཐུ བ་པ་དང་ད་ལྟ ་ སྐ བ ས་གསུ མ་པ་བར་འགྲོ་
བཞི ན་ཡོ ད། དུས་ཡུན་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི ་རིང་ཡིན། དེའི་
ནང་བོད་ཀྱི ་ནང་ཆོ ས་དང་། སྒ མ
ོ ་སྒྲུབ། བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རིག་

པ། བོད་ཀྱི ་རིག་གཞུ ང་། བོད་ཕྱི ་ནང་གི་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི ་གནས་སྟངས་སོ གས་ལ་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་ཡོ ད།

བོ ད ་ཀྱི ་ རི ག ་གཞུང་དང་འབྲེ ལ ་བའི ་ ཟུང་འབྲེ ལ ་དུས་
ཐུང་ཟབ་སྦྱོང་ཁག

> ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ།

གཏན་ཉིན་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་གཞི ་རི མ་འོག་མ་དང་། བར་པ།
གོ ང་མ་གསུམ་ལ་བོད་ཀྱི ་རིག་གནས་སྐ ར
ོ ་ཟབ་སྦྱོང་དང་།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།

ཆོ ས་དགེ ་ ཟབ་སྦྱོ ང ་།
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ཤེ ས་ཡོ ན་སྲི ད ་ཇུ ས་གསར་པའི ་

དགོ ས ་དམི གས་དང་འབྲེལ་བའི ་ ཟབ་སྦྱོ ང ་སོ ག ས་ལོ ་ལྟ ར ་
སྤྲོ ད་མུ ས་ཡི ན།

> གཞུ ང་ཞབས་འདེམས་ལྷ ན་དང་འབྲེལ་བ།

གཞུ ང་ཞབས་གསར་ཞུ གས་པ་རྣམས་དང་། གཞུ ང་ཞབས་

གནང་བཞི ན་པའི ་ལས་བྱེད་པ་རྣམ་པར་བོ ད ་ཀྱི ་རི ག་

གཞུ ང་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བཞིན་ཡོ ད།

> ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ།

བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ དགོ ན ་སྡ ་ེ ཁག་ཏུ ་བོད ་དགེ འི ་ དཀའ་
ངལ་ཆེ ་བར་བསྟེན་བོད་གཞུ ང་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་དང་

འདི ་ག་མཐོ ་སླ བ
ོ ་ནས་དགེ ་འོས་ཐེ ངས་དང་པོ་ཕུལ་བ་དེས་

ཆོ ས་བྱེད་དགོ ན ་སྡ ེ་ ཁག་དུ ་ བོད ་དགེ འི ་ དཀའ་ངལ་སེ ལ་
ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

> རྡ་ས་བོད་ཁྱི མ་དང་འབྲེལ་བ།

རྡ་ས་བོད་ཕྲུ ག་ཁྱི མ་སྡ འ
ེ ི ་ཁྱབ་ཁོ ངས་བོད་དགེ ་ཁག་གཅི ག་

ལ་ལོ ་གཅིག་རིང་དགེ ་འོས་ཕུལ་བ་དང་། ད་ལྟ འི་འཆར་
བོད་ཁྱི མ་དགེ ་འོས་པ་རྣམས་ཟླ་དྲུག་རི ང་བོད་ཀྱི ་སྐ ད་ཡི ག་

སོ ཊ་ཡར་རྒྱས་ཆེ ད་འདི་གར་འོས་སྦྱོང་གནང་མུ ས་དང་།

ད་བར་ཐེངས་ལྔ ་པ་བར་སླ བ
ེ ས་ཡོ ད།

> མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱི མ་དང་འབྲེལ་བ།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མ་སུ་རི འི་བོད་ཁྱི མ་གྱི ་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ ་རྒན་ཁག་
གཅི ག་ལ་བོད་ཀྱི ་སྐ ད་ཡིག་དང་། ནང་ཆོ ས་ཀྱི ་ཐོ ག་འོས་

སྦྱོ ང་ཐེངས་གཅིག་ཕུལ།

> དཔལ་ལྡ ན་སྐུ་སྒ ར
ེ ་ཡིག་ཚང་གི་བཀའ་འབྲེལ།

དེ་ཡང་རང་རིགས་ན་གཞོ ན་མང་དག་ཅིག་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་

བཅུ་གཉིས་ཐོན་རྗེས་རྒྱ་གར་མཐོ་སླ བ
ོ ་འདྲ་མིན་ཐོག་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་
གནང་བར་ཕེབ ས་པ་དང་།

ཉི ན ་རེ འི ་ འཚོ ་བའི ་ ནང་བོད ་ཀྱི ་

ཐུ ན་མི ན་རི ག་གཞུ ང་ཁག་ལ་སླ ོབ ་སྦྱོ ང ་བྱེད་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐ བ ས་
དབེན ་ཞི ང་།

ཐ་ན་བོད ་སྐ ད ་བརྒྱབ་ས་ཚུ ན་ཡང་མེ ད་པའི ་

དཀའ་ངལ་གྱི ་འོག་ནས་མཐོ ་སླ བ
ོ ་ཐོ ན་སྐ བས་བོད་ཡིག་གནས་
ཚད་ཀྱང་ཇེ ་ ཞན་དང་། བོད ་སྐ ད ་ཀྱང་ཚད་ལྡ ན ་ཞི ག་བརྒྱབ་

རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ། འགའ་ཞི ག་ཉིན་རེ འི་འཚོ ་བ་དང་
ལྟ ་སྤྱོད་ཀྱང་བོད་མིའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི ་ཁོ ར་ཡུག་ལས་

རྒྱང་རི ང་གྱུར་པ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་དང་ཡོ ང་བཞི ན་གནས་ཡོ ད། དེ་

འདྲའི ་ དཀའ་ངལ་དེ་ ལས་སྒྲོ ལ ་ཐབས་སུ ་དཔལ་ལྡ ན ་སྐུ ་ སྒ ེར ་

ཡི ག་ཚང་ནས་བཀའ་ཕེབ ས་དང་མཐུ ན་འགྱུ ར་གནང་བ་ལྟ ར་
རང་རི གས་ན་གཞོ ན ་རྣམས་ལ་མཐོ ་ སླ ོབ ་ཀྱི ་གུ ང་སེ ང་དང་
སྟབས་བསྟུ ན ་ནས་བོད ་ཀྱི ་ རི ག་གཞུ ང ་ངོ ་ སྤྲོ ད ་ཀྱི ་ ཟབ་སྦྱོ ང ་ལོ ་

ལྟ ར་སྤྱི ་ཟླ་ ༥ པ་ ༦ པའི་ནང་ཟླ་གཅིག་རིང་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་ཕུལ་

བཞིན་ཡོ ད། ད་ལྟ ་ཐེངས་ལྔ ་པ་བར་སླ བ
ེ ས་ཡོ ད། མདོར་ན་བོད་
ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་སྤྱི ་དང་སྒ ས
ོ ་སུ་བོད་ཀྱི ་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་མ་

ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་ཉམས་པ་སླ ར་གསོ ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དེང་དུས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཀྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་ལྡ ན་པའི་ཐོ ག་རང་གི་རིག་གཞུ ང་ལ་རྒྱུས་མངའ་

ལྡ ན་ཞི ང་། རི ག་གཞུ ང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་བཟང་པོའི་བསླ བ་བྱ་

རྣམས་ཉི ན ་རེ འི ་འཚོ ་བའི ་གོ མ ས་གཤི ས་དང་འོ ་ ཆུ ་གཅི ག་
འདྲེས་ཀྱི ས་བོད་མིའི་བཟང་སྤྱོད་རྣམས་མ་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་

ང

ཐུ བ་པའི ་མི ་རབས་གསར་པ་གསོ ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

ཡོ ངས་གླི ང་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི ་སླ བ
ོ ་གྲྭ།
༡།

སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་བྱུང་རི མ།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༠ ལོ ་ནས་ ༡༩༨༠ བར་བོད་མིར་འཚོ ་གོ ས་

དཀའ་ངལ་ཆེ ་བའི ་རྐྱེ ན་གྱི ས་བུ་ཕྲུག་མང་པོ་སླ བ
ོ ་གྲྭར་མ་བཏང་

བ་དང་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ནས་ཕྱི ར་འཐེན་བྱ་མཁན་མང་བའི་དཀའ་ངལ་
ལ་བརྟེན་འབྲེལ་ཡོ ད་རྣམས་ཀྱི ས་ཕ་མ་དང་མང་ཚོ གས་ལ་ཕྲུ ་

གུ འི ་ ཤེ ས་ཡོ ན་ཐོ ག ་འགན་འཁུ ར་བྱ་དགོ ས ་པའི ་ བཀའ་སླ ོབ ་
ཡང་ཡང་ཕེབས་པ་ལྟ ར། གཞོ ན་སྐྱེ ས་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ཀྱི ས་རང་

ན ུས ་ཅི ་ལྕ ག
ོ ས་ཀྱི ས ་བོད ་སྤྱི ་ པའི ་ དོན ་དུ་ སླ བ
ོ ་གྲྭ་འཛུ གས་རྒྱུ འི ་

འཆར་གཞི ་དང་བསམ་ཚུ ལ་ཁག་དང་པོ་ གཞོ ན ་ན ུའི ་ རུ ་ ཁག་

དང་། དེ་ནས་ ༡༩༨༣།༡༡།༢༣ ལ་མང་ཚོ གས་འདུ་བསྐ ང
ོ ་

བྱས་ཏེ་གསལ་བཤད་བྱས་པར། མང་ཚོ གས་ཀྱི ས་མོ ས་མཐུ ན་

རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ཆེ ན་པོ ་ བྱུ ང་བ་བཞི ན་ལས་གཞི ་དངོ ས ་སུ ་འགོ ་

འཛུགས་མ་བྱས་གོ ང་དང་ཐོ ག་འབྲེལ་ཡོ ད་ཤེ ས་ལྷ ན་དང་བོད་
ཁྱི མ་དབུ་འཛིན་བཅས་ལ་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ས་པར་མང་ཚོ གས་སམ་

ཕ་མའི ་ ངོ ས ་ནས་སོ ་སོ འི ་ ཕྲུ ་གུ འི ་ ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི ་དོན ་དུ་ འགན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

འཁུ ར་གནང་མཁན་དང་པོ་ བྱུ ང་བ་ཞེ ས ་དགྱེ ས ་སྤྲོ ་ ཆེ ན་པོའི ་

བསྔ གས་བརྗོད་ཐོབ། དེ་ནས་ཤེ ས་ལྷ ན་གཙོ ས་འབྲེལ་ཡོ ད་ཁག་
གི ་བཀའ་སླ ོབ ་ལམ་སྟོན ་བཞི ན་འཆར་གཞི ་དང་པོ ་ སྒ ོ་ རྒྱག་

དགོ ས་བྱུང་། དེ་ནས་སླ ར་ཡང་བྱི ས་པ་ཆུང་བ་བདག་ཉར་བྱ་

རྒྱུའི་ལས་གཞི ་གསར་པ་འདི་ ༡༩༨༤།༦།༡ ཉིན་ཤེ ས་རིག་
དྲུ ང་ཆེ ་དང་ཧི ་ མ་ཅལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་ ཤེ ས་ཡོ ན་གཙོ ་འཛི ན་དབུ ་
བཞུ གས་ཐོ ག ་ཟློས་གར་ལམ་དུ ་ སྒ ེར ་གྱི ་ཁང་པ་ཞི ག་གི ་ནང་

དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ ་ོ ཞུ ས།

༡༩༨༥ ལོ ར་ད་ལྟ འི་ས་ཆའི་ཐོག་སྤ ས
ོ ་ཀྱང་ལོ ་གསུམ་

ལྷ ག ་ཙམ་ལ་སླ ོབ ་གྲྭའི ་ ཁང་ཐོ ག ་འགེ བ ས་མ་ཐུ བ་པར་ལུ ས།
༡༩༨༧།༡༠།༢༧ ཉིན་ SOIR- IM རོ གས་རམ་བྱས་ཏེ་ཁང་

པའི ་ ཐོ ག ་འགེ བ ས་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་ཞི ང་ England’s Save the

Children’s Fund

རོ ག ས་ཚོ གས་ནས་བྱི ས ་པ་དག་གི ་ཉི ན ་

དགུ ང་ཞལ་ལག་རོ གས་རམ་གནང་བས་རི མ་བཞི ན་ཡར་རྒྱས་
༢།

སུ་ཕྱི ན།

སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གི ་གནས་སྟངས།

སླ བ
ོ ་གྲྭ་འགོ ་ཚུགས་པའི་སྐ བས་མཐུ ན་རྐྱེ ན་ཞན་པའི་དབང་གིས་
སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག ༢༥ ནས་ ༣༥ ལས་གཏོང་མཁན་མ་བྱུང་། རིམ་

བཞི ན་སྤྱི ་ནོར་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མཛད་
པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི ་ཐུ གས་རྗེ་དང་། ཡང་སྒ ས
ོ ་ྋསྐྱབས་རྗེ་ཡོ ངས་

གླི ང ་རི ན་པོ་ ཆེ ས་དམི གས་བསལ་ཐུ གས་སྨ ོན ་སྐྱབས་འཇུ ག་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བཀའ་དྲིན་བསྩལ་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་རོ གས་ཚོ གས་རྣམས་

ཀྱི ས ་རོ ག ས་རམ་གནང་བ་དང་།

སྤྱི ་ ཚོ གས་ལ་བསམ་ཞི བ་

ཡོ ད་པའི ་ སྒ ར
ེ ་དང་ཚོ གས་པ་ཁག་ནས་བུ ན་གཡར་གནང་བ་
བཅས་ལ་བརྟེན་ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན ་ནས་དེང ་སྐ བ ས་ཉི ན ་སླ བ
ོ ་སྔ ན
ོ ་

འགྲོ་དང་བུ ་བཅོ ལ་ཁང་བཅས་སུ ་སླ ོབ ་ཕྲུ ག་ཁྱོན་བསྡ ོམ ས་

༢༦༥ ལྷ ག་ཙམ་ཡོ ད་ཅིང་། དེའི་ནང་ཡུལ་མིའི་བུ་ཕྲུ ག་བརྒྱ་
ཅ

ཆ་ ༥ ཙམ་ཡོ ད།

གངས་སྐྱི ད་སམ་བྷ ་ོ ཊ་ཉིན་སླ བ
ོ །

ཉིན་སླ བ
ོ ་འདི ་ནི ་ ༡༩༧༥ ལོ ར་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱི མ་སླ བ
ོ ་གྲྭའི་དབུ་
འཛི ན་མཆོ ག་ནས་དམི གས་བསལ་དགོ ང ས་བཞེ ས ་ཀྱི ས ་འདི ་

ག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུ ང་གི ་སྲི ་ཞུ ་བ་རྣམ་པའི ་བུ་ཕྲུ ག་གི ་ཆེ ད་
སྔ ན
ོ ་འགྲོ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཞིག་དགོ ས་གལ་གཟིགས་ཏེ་བཙུགས་པ་དང་།

སྐ བ ས་དེར ་འཛི ན་ཁང་གཅི ག་གསར་བཟོ་ བྱས་ཤི ང་།

སླ བ
ོ ་

ཕྲུ ག་གྲངས་ ༢༥ ཙམ་དང་དགེ ་ལས ༢ ཡོ ད་འདུག ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༧༨

ལོ ་ནས་རང་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་གི ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་འོ ག ་

དམའ་རི མ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ ་བསྒྱུར་ཏེ་ལོ ་ངོ་སུམ་ཅུ་འཁོ ར་ཡོ ད།

སྐ བས་དེར་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༤༠ དང་། དགེ ་ལས་ ༣ ཡོ ད་

འདུག ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠ ལོ ར་སྔ ར་གྱི ་འཛིན་ཁང་རྙི ང་པ་གསུམ་

གྱི ་ཤུ ལ་དུ་ཚོ གས་ཁང་གཅིག་དང་འཛིན་ཁང་གཉིས་དེ་བཞིན་
དོ་ཁང་བཅས་གསར་བསྐྲུན་གནང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦ ལོ ་ནས་

བཟུ ང་སམ་བྷ ོ་ ཊ་ཁྱབ་ཁོ ང ས་སླ ོབ ་གྲྭ་ཡོ ངས་ཀྱི ་འཛི ན་རི མ་

གསུ མ་པ་བར་ཤེ ས་ཡོ ན་སྲི ད ་བྱུ ས་གསར་པ་གཏན་འབེབ ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གནང་བའི ་དགོ ངས་དོན་བཞིན་རིམ་པས་ཤེ ས་ཡོ ན་སྲིད་བྱུས་

གསར་པའི ་ དཔེ་ ས ན
ྟོ ་ལམ་སྲོལ ་དུ་ བསྒྱུ ར་ཡོ ད་ནའང་། འདི ་
སླ བ
ོ ་ཏུ ་དགེ ་ རྒན་ཕ་མའི ་ ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་རང་གཞུ ང ་ཤེ ས ་རི ག་

དྲུང་ཆེ་མཆོ ག་དང་། སམ་བྷ ་ོ ཊ་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་མཆོ ག་
ལ་སམ་བྷ ་ོ ཊ་ཉིན་སླ བ
ོ ་ཏུ ་གནས་སྐ བས་རིང་དབྱི ན་ཇི་སྐ ད་ཡིག་

སླ བ
ོ ་ཁྲི ད ་གནང་རྒྱུ ར་དམི གས་བསལ་དགོ ང ས་བཞེ ས ་གནང་

ཕྱོ ག ས་སྐ ར
ོ ་སྙ ན ་སེང་ཞུ ས་པ་བཞི ན་ལོ ་གཅི ག་རི ང་སྔ ན
ོ ་འགྲོ་

གཉི ས ་པ་ནས་འཛི ན་རི མ་གཉི ས ་པ་བར་དབྱི ན་ཇི ་སླ ོབ ་ཁྲི ད ་
ཞུ ས་ཡོ ད། འདི་ལོ ་ ༢༠༠༨ ལོ འི་སླ བ
ོ ་དུས་གསར་པ་ནས་

དབྱི ན ་ཇི ་ སླ བ
ོ ་ཁྲི ད ་བྱ་རྒྱུ ་མཚམས་འཇོ ག ་གི ས་ཤེ ས ་ཡོ ན་སྲི ད ་

བྱུས་ལམ་སྲོལ་གཙང་མ་ལག་བསྟར་ཞུ ས་པ་ནས་བཟུང་། སླ བ
ོ ་
མ་རྣམས་བོད་ཀྱི ་སྐ ད་ཡིག་དང་། ཡིག་གཟུགས། སྤྱི ར་བཏང་
ཆ

ཤེ ས་བྱ་སོ གས་ཀྱི ་ཤེ ས་ཚད་གོ ང་འཕེལ་ཕྱི ན་ཡོ ད་འདུག

མེ ས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སན
ྟོ ་སླ བ
ོ ་གྲྭ།

བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ གཞི ་རི མ་གྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་སྲི ད ་བྱུ ས་ཀྱི ་ལམ་ས ྟོན ་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་།

བཀའ་ཤག་གི ་བཀའ་དགོ ང ས་བཞི ན་བོད ་

གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་སམ་བྷ ་ོ ཊ་བོད་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་ཁྱབ་ལས་ཁང་གིས་རྩིས་བཞེ ས་

གནང་སྟེ། ཤེ ས་ཡོ ན་སྲི ད་བྱུས་ཀྱི ་དགོ ངས་དོན་དང་ཡོ ངས་སུ་མཐུ ན་པ་

ཞི ག་ཡོ ང་ཆེ ད་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཁྲི ་ པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང ་རི ན་པོ་ ཆེ ་

མཆོ ག་གི ས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༥།༡༠།༡༠ ཉི ན་དབུ་འབྱེད་གནང་བ་ཡི ན་
འདུག སླ བ
ོ ་གྲྭ་འདི ་ ཐོ ག ་མར་དབུ ་འཛུ གས་གནང་སྐ བ ས་གཏན་སྡ ད
ོ ་

སླ བ
ོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨༤ དང་ཉིན་མོ འི་སླ བ
ོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༢ བཅས་ཁྱོན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བསྡ མ
ོ ས་སླ བ
ོ ་གྲངས་ ༡༡༦ འཛུལ་ཞུ གས་གནང་སྟེ་ཤེ ས་ཡོ ན་དང་བདེ་
དོན་ལྟ ་རྟོག་པ་དགེ ་རྒན་ ༡༠ དང་། འཛི ན་སྐྱོང་ལས་བྱེད། སྨ ན་ཞབས་

པ། མ་ཚབ། མ་བྱན། གཉེར་པ་བཅས་ལྷ ག་བསམ་དག་པའི ་མི ་སྣ་ ༢༤

ུ ་པ་ལ་དཔགས་པའི་ལས་
བསྐ ་ོ བཞག་བགྱི ས་པ་ལྟ ར་དེ་དག་སོ ་སོ འི་ནས
ཇ

གནས་ལ་ཧུ ར་ཐག་གནང་བཞིན་ཡོ ད་པ་རེ ད།
བོད་གཞུ ང་བདེ་ལེ གས་སྨ ན་ཁང་།

ངོ་བོ། དེང་རབས་དང་མཐུ ན་པའི་ཕྱི ་ལུགས་སྨ ན་ཁང་།
དམིགས་ཡུལ་དང་བསྒྲུབ་བྱ།

གསོ ་བ་རི ག་པའི ་ ལྟ ་ གྲུ བ་ལྟ ར ་མི ་

རི གས་དང་། རི གས་རུ ས ། ལུ ང་ཚན། ཆོ ས་ལུ གས་ཕོ་ མོ ་སོ ག ས་
དབྱེར་མེ ད་གཅི ག་གྱུ ར་ཐོ ག ་ནས་ནད་རི གས་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨ ན ་

བཅོ ས་ལྟ ་སྐྱོ ང་བྱ་རྒྱུ།

བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས། བོད ་གཞུ ང་བདེ་ ལེ གས་སྨ ན ་ཁང་འདི ་ བཞི ན་
ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ ་ མཆོ ག་གི ་བཀའ་འཁྲོ ལ ་འོ ག ་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༧༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་རི་ཤིང་སྐུ་ངོ་ཞིང་གཤེ གས་ཚེ ་དབང་

རི ག་འཛི ན་དམ་པ་དེས ་གསར་འཛུ གས་གནང་ཞི ང་། ༼སྐ བ ས་དེར ་

ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ཆུ ང་ངུ་ཞི ག་དང་སྨ ན་གསོ ག་འཇོ ག་དང་སྨ ན་

སྤྲོད་ཁང་གཅིག་ལྕ ག
ོ ས་གཅི ག་བཅས་ཁང་མི ག་གཉིས།༽ འགན་འཛི ན་
དང་། སྨ ན་ཞབས་གཅི ག སྨ ན་སྤྲོད་པ་གཅིག ཞོ ར་ལས་རྒྱ་གར་སྨ ན་
པ་གཅི ག གཞན་ཡང་ལས་རོ གས་གཅི ག་བཅས་ལས་བྱེད་མི ་གྲངས་ ༥

ལས་མེ ད།  

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་སྨ ན་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

དང་སྣོད་བཅུ ད ་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་བཙན་བྱོལ་བོད ་གཞུ ང ་ལ་རྩི ས་འབུ ལ་
ཞུ ས་རྗེ ས་སྨ ན་ཁང་གི་མིང་བོད་གཞུ ང་བདེ་ལེ གས་སྨ ན་ཁང་ཞེ ས་མིང་

བསྒྱུ ར་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག་འགན་འཛི ན་ལས་བྱེད་ཁག་ཅི ག་
གཞུ ང་ནས་བསྐ ་ོ འཛུགས་གནང་ཡོ ད། སྐ བས་དེར་གོ ང་གསལ་ནད་པ་
བརྟག་དཔྱད་ Outpatient Department ཁང་ལས་གཞན་སྡ ་ེ ཚན་གང་
ཡང་མེ ད། དེ་ རྗེ ས ་ཧི་ མ་ཅལ་མངའ་སྡ ་ེ གཞུ ང་གི ་ཁྲི མ ས་གཞི འི ་འོག་

དེབ་སྐྱེལ་ཞུ ས་ཏེ་འཛིན་སྐྱོ ང་སྟངས་འཛི ན་ཡང་ཁྲི མས་དོན་ལྟ ར་འགན་

འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་ནས་གནང་བཞིན་ཡོ ད།
འཕེལ་རིམ་ལོ་རྒྱུས།

སྤྱི ་ ཚོ གས་ནང་ནད་རི གས་སྣ་ཚོ གས་འཕེལ ་

བཞི ན་པ་མེ ད་པར་བཟོ་ བའི ་ དགོ ས ་མཁོ ་ དང་བསྟུ ན ་ཏེ་ སྨ ན ་ཁང་ཚད་

ལྡ ན ་ཞི ག་ཡོ ང་ཐབས་སུ ་ཕྱི ་ནང་སྣོད་བཅུ ད་རྒྱ་བསྐྱེ ད ་རི མ་བཞི ན་དུ ་
ཞུ ས་ཤི ང་། ལྷ ག་པར་ ༡༩༨༦ ལོ ར་མེ ག་ལོ ར་དུ་ཡན་ལག་སྨ ན་ཁང་

དང་ལས་ཤག་ཐོག་ཡོ ང་འབབ་འདུ་འགོ ད་སླ ད་གླ ་གཏོང་ཁང་མིག་ཁག་

ཅི ག་བཅས་ཁང་པ་ཐོ ག ་རྩེ ག་གསུ མ་ཅན་ཞི ག་གསར་རྒྱག་དང་།

༡༩༨༩ ལོ ར་གངས་སྐྱི ད་དུ་སྨ ན་ཁང་འདབས་སྦྱར་དུ་ལས་ཤག་དང་།
ཡོ ང་འབབ་འདུ་འགོ ད་སླ ད་གླ ་གཏོང་ཁང་མི ག་ཁག་ཅི ག་བཅས་ཁང་པ་

ཐོག་རྩེགས་གསུམ་ཅན་ཞིག་གསར་རྒྱག་ཞུ ས། རྡ་ས་འདི་ཉིད་ྋརྒྱལ་

བའི་བཞུ གས་སྒ ར་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུ ང་གི་བསྟི་གནས་ཡིན་པར་
བརྟེན་ཁུ ལ་སྡ ད
ོ ་བོད ་མི འི ་ གྲངས་འབོར ་སྔ ར ་བས་འཕེལ ་རྒྱས་སུ ་འགྲོ་
བཞིན་པ་དང་། བོད་གཞུ ང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོ ངས་སུ་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི ་སྤྱི ་ཚོ གས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ ་བ་རྣམས་ལ་

དུས ་མཐུ ན་འཕྲོད་བསྟེན ་ལྟ ་ རྟོག་ལས་དོན ་ཐོ ག ་སྦྱོ ང ་བརྡར་སྤྲོ ད ་ཡུ ལ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བསྟི ་གནས་ཤི ག་དཔེ་སྟོན་བྱ་དགོ ས་སོ གས་དང་། གཞན་ཡང་འཕྲོད་

ུ ་སྨ ན་
བསྟེན་ལས་གཞི ་ཡར་སྤ ལ
ེ ་གཏོང་དགོ ས་བཅས་ཀྱི ་རྐྱེ ན་གྱི ས་ད་དང
ཁང་རྒྱ་བསྐྱེ ད་མ་བྱས་ཐབས་མེ ད་གྱུར་པ་བཞི ན་ལས་འཆར་བཀོ ད་དེ་

རོ གས་དངུལ་འབོད་བསྐུལ་ཐབས་ཤེ ས་ཞུ ས་པ་ལྟ ར། ཨི་ཊི ་ལི ་གཞུ ང་

ནས་ AISPO ཨསེ ་པོ་ཚོ གས་པའི་བརྒྱུད་རོ གས་རམ་ཐོབ་སོ ན་བྱུང་
བ་བཞི ན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩ དང་ ༢༠༠༠ ལོ ར་དེང་རབས་དང་མཐུ ན་

པའི་གཞི་རིམ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི ་དགོ ས་མཁོ འི་མཐུ ན་རྐྱེ ན་ཚང་བའི ་སྨ ན་
ཁང་ཐོག་བརྩེགས་བཞི་ཅན་རྒྱ་བསྐྱེད་གསར་བསྐྲུན་དང་འབྲེལ་ ༢༠༠༡

ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་སྨ ན་ཁང་གསར་སྤ ས
ོ ་བྱས་ཏེ། ད་ཆ་ཚན་རིག་

དང་མཐུ ན་པའི ་ནད་རི གས་འདྲ་མིན་གྱི ་བརྟག་དཔྱད་སྣེ་འཛོ མས་བྱ་རྒྱུ་

ཡོ ད་པ། སྨ ན་སྤྲོ ད་དང་སྨ ན་མཛོ ད་ཁང་ཚད་ལྡ ན། ནད་གསོ ་ཁང་གི་
མཐུ ན་རྐྱེ ན་ཚད་ལྡ ན་ཡོ ད་པ། སྨ ན་གཏུ གས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་སོ གས་

སྔ ར་ལས་མཐུ ན་རྐྱེ ན་འཛོ མས་པ་གསར་བསྐྲུན་ཐུ བ་ཡོ ད།

སྨན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་།

སྨ ན ་ཁང་འདི ་ ནི ་ བཙན་བྱོལ་བོད ་གཞུ ང་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོ ངས་སུ་ཁྲི མས་མཐུ ན་དེབ་སྐྱེལ་ཡོ ད་

པའི ་ཟུར་སྐྱོ ང་སྡ ་ེ ཚན་གྲས་ཤིག་ཡིན། སྨ ན་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་

འཁུར་དེབ་སྐྱེ ལ་ཚོ གས་པའི ་རྩ་ཁྲི མས་དགོ ངས་དོན་འགན་འཛི ན་ལྷ ན་
ཚོ གས་ནས་གནང་དགོ ས ་པ་ལྟ ར །

འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ས་

འདེམས་བསྐ ་ོ གནང་བའི ་སྨ ན་ཁང་འགན་འཛི ན་ནས་འཛི ན་སྐྱོ ང་བྱ་སྒ ་ོ

མཐའ་དག་རྒྱུན་དུ་འགན་འཁུར་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

སྨན་ཁང་གི་འདུ་འགོད་ཡོང་འབབ། སྨན་ཁང་འདི ་བཞི ན་ཟུར་སྐྱོང་

སྡ ེ་ ཚན་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་འཛི ན་སྐྱོ ང ་གི ས་མཚོ ན་འཛུ གས་སྐྲུ ན་ཡར་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱས་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཆེ ད་དགོ ས ་དངུ ལ ་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་རང་ཁ་རང་གསོ ་ བྱ་
དགོ ས ་པ་དང་། དེ་ བཞི ན་ཉེ་ འདབས་ཧི ་ མ་ཅལ་མངའ་ཁུ ལ་དུ་ ཡོ ད་

པའི་གཞིས་སྒ ར་ཁག ༡༩ ལའང་ཞོ ར་ད་ུ ལྟ ་སྐྱོང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། སྨ ན་
ཁང་གི ་འགྲོ་གྲོན་ཆེ ད་འདུ་ འགོ ད ་ཡོ ང་འབབ་ཐད།

གླ ་ གཡར་ཁང་

ཁུ ངས་ཁག་ཅི ག་གི ་ཁང་གླ ་ཙམ་ལས་མེ ད་པར་བརྟེན་ཡོ ང་འབབ་

ཤུ གས་ཆེ ་བ་ཕྱི ་རྒྱལ་རོ གས་ཚོ གས་དང་དགེ ་སེ མས་ཅན་གྱི ་སྦྱི ན་བདག་
ཁག་གི ་རོ ག ས་རམ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ལ་བརྟེན་བསྡ ད ་ཡོ ད་རུ ང ་།

ད་ལྟ འི ་

འཆར་སྨ ན་ཁང་ལ་དགོ ས་དངུལ་དཀའ་ངལ་མེ ད་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་
པར་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཟོ་མ་མངོན།

སྨན་བཅོས་འགན་འཁུར།
༡།

སྨ ན་ཁང་ནས་སྨ ན་བཅོ ས་དང་བརྟག་དཔྱད་སོ གས་མཐུ ན་རྐྱེ ན་
ཇི ་ཡོ ད་སྨ ན ་གཏུ ག་བྱེད་མི ་སུ ་ཡི ན་རུ ང་རི གས་རུ ས་དང་།

ཆོ ས་ལུགས། ཕོ་མོ ། དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས། ལུང་ཚན་

སོ གས་དབྱེ་བ་མེ ད་པར་ཚང་མར་གཅི ག་མཚུ ངས་འབུ ལ་

ཐབས་ཞུ ་རྒྱུ། ལྷ ག་པར་སྨ ན་བཅོ ས་རིན་འབབ་རང་ངོ ས་ནས་

སྤྲོ ད ་མི ་ཐུ བ་པའི ་ དངོ ས ་འབྲེལ་ཉམ་ཐག་རི གས་ལ་དམི གས་

༢།
༣།

བསལ་ལྟ ་རྟོག་གང་འོས་བྱ་རྒྱུ།

རྒྱ་བལ་འབྲུ ག་གསུམ་ནང་ཀྲི་སྦི་ནད་གཞི ་སྨ ན་བཅོ ས་དྲག་སྐྱེ ད་

མ་ཐུ བ་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་སྨ ན་བཅོ ས་བྱ་རྒྱུ།
བུ ད་མེ ད་སྦྲུ མ་མ་དང་ཕྲུ ་གུ ་ལོ ་

༥

མན་ལ་ནད་གཞི ་སྔ ན
ོ ་

འགོ ག་གི ་དམི གས་བསལ་སྨ ན་བཅོ ས་བྱ་རྒྱུ།

༤།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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གཞན་ཡང་དགོ ས ་དབང་གི ས་དམི གས་བསལ་གནང་འོ ས ་

རི གས་སྐ བས་དུས་སོ ་སོ ར་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་སྨ ན་
བཅོ ས་ལྟ ་རྟོག་བྱ་རྒྱུ།

སྡེ་ཚན་ཇི་ཡོད།
༡།

༢།

ཕྱི ་གཏུ གས་སྨ ན་ཁང་།  Out patient

སྤྱི ར་བཏང་ནད་གསོ ་ཁང་།  In-patient

༣།

ཀྲི་སྦི་བརྟག་དཔྱད་དང་ནད་གསོ ་ཁང་། TB clinic & Wards

༥།

མི ག་དབང་བརྟག་དཔྱད་ཁང་།  Eye clinic

༤།

༦།

༧།

༨།

༩།

༡༠།

སོ འི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་།  Dental

ཕོ་ནད་འཕྲུ ལ་འཁོ ར་བརྟག་དཔྱད། (Endoscopy)

ཁྲག་ལུད་དང་བཙོ ག་གཅིན། སྙིང་། གླ ག
ོ ་དཔར། (Labora-

tory, Xray & ECG)

དམི ཊ་བསལ་གླ ག
ོ ་པར་ (Ultrasound) བརྟག་དཔྱད་ཁང་།

སྤྱི ་ཚོ གས་འཕྲོད་བསྟེན་སླ བ
ོ ་གསོ འི་སྡ ་ེ ཚན། (Health Media

and Education)

མེ གྷན་ཡན་ལག་སྨ ན་ཁང་བཅས་ཡོ ད། (Delek Clinic, Mcleod)

མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད།

ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་སྨ ན་སྤྲོད་ཁང་། སྨ ན་ཁང་ནས་སྨ ན་བཅོ ས་
བལྟ ་ རྟོགས་རྒྱུ ན་བསྲི ང ་དགོ ས ་བའི ་ ་ནད་པའི ་ ཆེ ད་ཉལ་ཁྲི ་ གྲངས་

༢༦

ཡོ ད་པའི་སྤྱི ར་བཏང་ནད་གསོ ་ཁང་ཁང་མི ག་ ༥ ཅན་དང་སྒ ར
ེ ་དམི གས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ནད་གསོ ་ཁང་ ༢ གཤགས་བཅོ ས་དང་ཛ་དྲག་སྨ ན་བཅོ ས་ཁང་། ཕྲུ་གུ ་
སྐྱེས་བཅོ ས་ཁང་། ལོ ་ ༥ མན་གྱི ་བྱི ས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན། ཉལ་ཁྲི་གྲངས་

༢༣ ཡོ ད་པའི ་ཀྲི་སྦི་ནད་གསོ ་ཁང་ཁང་མིག ༥ ཅན་བཅས་དང་།
ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་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་འདྲེན་ཆེ ད་སྣུམ་འཁོ ར་ཆུང་བ་ ༢ དང་སྤྱི ར་བཏང་སྣུམ་
འཁོ ར་ ༡ བཅས གསུམ་ཡོ ད།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྨན་བཅོས་ལས་གཞན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ།
༡།

༢།

ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་གཞི ས་སྒ ར་ཁག་ནང་ལོ ་ལྟ ར་སྨ ན་བཅོ ས་

བསྐ ར
ོ ་བསྐྱོ ད་གཏོང་རྒྱུ་དང་། སྐ བས་དེར་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་
དང་། འཕྲོད་ལས་པ་སོ ་སོ ར་སྐ བས་བབས་ལམ་སན
ྟོ ་བྱ་རྒྱུ།

རང་རེ འི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ཀྱི ་ དགོ ས ་མཁོ ་ དང་བསྟུ ན ་ཏེ་ འཕྲོད་ལས་

པར་ Basic CHW Training & Refresher Course སྦྱོ ང་
བརྡར་སྤྲོ ད་རྒྱུ། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༡ ནས་འགོ ་བཙུགས་ཏེ་ད་བར་
སྦྱོ ང་བརྡར་ཐེ ངས་ ༢༦ གོ ་སྒྲི ག་ཞུ ས་པའི ་མི ་གྲངས་ ༢༥༦

ལ་འཕྲོད་ལས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ད་ཕན་ལས་
འཁུར་ཞུ ་ བཞིན་པའི ་འཕྲོད་ལས་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་དང་།

ཉམས་མྱོ ང་གོ ང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་སུ་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་ ༡༥

༣།

སྤྲད་ཡོ ད།

འཕྲོད་བསྟེན་སླབ
ོ ་གསོ འི་སྡ ་ེ ཚན་འོག་རྡ་སྟེང་བྱམས་པ་གླི ང་རྒས་

གསོ ་ཁང་གི ས་གཙོ ས་རྡ་སའི ་ཉེ་འཁོ ར་ས་ཁུལ་སྡ ་ེ ཚན་ཁག་སོ ་
སོ ར་དུས ་ནས་དུས ་སུ ་ཁྲག་ཤེ ད་དང་།

གཅི ན་སྙི འི ་ ན་ཚ།

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད། རེ ག་དུག་གི ་ནད་ HIV/AIDS སོ ཊ་
ནད་རི གས་འདྲ་མི ན་སྐ ར
ོ ་ལ་སྔ ན
ོ ་འགོ ག་སླ བ
ོ ་གསོ ་ དང་། གོ ་

རྟོགས་སྤ ལ
ེ ་སླ ད་ཡིག་ཆ་འདྲ་མིན་བཟོ་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤ ལ
ེ ་བྱ་

རྒྱུ་བཅས་ཡོ ད།

ལས་བྱེད་གནས་སྟངས།

ད་ཡོ ད་སྨ ན་ཁང་འགན་འཛི ན་གཅི ག་དང་ཡི ག་ཚང་ལས་བྱེད་བཞི ། སྤྱི ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཁྱབ་སྨ ན་པ་གཅི ག་གི ་འོག་སྨ ན་པ་གྲངས་དྲུག འཕྲོད་བསྟེན་སླ བ
ོ ་སྟོན་པ་

གཅི ག སྨ ན་ཞབས་གྲངས་བཅུ་གཉིས། སྨ ན་སྤྲོད་གཅིག དངུལ་འཛིན་

བཟོ་མི ་གཅི ག ཕྱི ་བཅོ ས་གསོ ་ཐབས་མཁན་ Physiotherapist གཅི ག

མི ག་བརྟག་དཔྱད་མཁན་གཅིག རྫས་སྦྱོར་བརྟག་དཔྱད་མཁན་གསུམ།

སོ འི་ལས་བྱེད་གཉིས། ཊི ་བིའི་འཕྲོད་ལས་གཅིག མ་བྱན་གསུམ། ཁ་
ལོ ་བ་གཉིས། ཡི ག་སྐྱེ ལ་གཅི ག གད་པ་གསུམ། མཚན་སྲུང་གཅི ག་
བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༢ ནས་གོ ང་གསལ་ལས་དོན་རྣམས་སྨ ན་ཁང་

གི ་དམི གས་ཡུ ལ་གཞི ར་བཟུ ང་འཐུ ས་ཤོ ར་མེ ད་པར་ཞབས་འདེག ས་

ཉ

སྒྲུབ་བཞི ན་ཡོ ད།

བོད་གཞུ ང་སྨ ན་རྩིས་ཁང་གི་ལོ ་རྒྱུས།
༡།

ལྷ ་ས་སྨ ན་རྩིས་ཁང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༡༦ ལོ ར་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེ ན་

པོའི་སྐུའི་བླ ་སྨ ན་དང་། སྤྱི ་ཁྱབ་མཁན་པོ་གཅིག་ལྕ ག
ོ ས་མཛད་

མཁན་མི ་རྗེ ་ བཀྲས་ཁང་དངོ ས ་གཞི ་བྱམས་པ་ཐུ བ་དབང་

མཆོ ག་གིས་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོ ག་ལ་སྨ ན་

རྩི ས་ཁང་ཞི ག་གསར་འཛུ གས་བསྐྱངས་རྒྱུ ་དང་། དེའི ་ འགོ ་

འཛི ན་ཡང་ཁོ ང ་གི ་དངོ ས ་སླ བ
ོ ་མཁྱེན་རབ་ནོར ་བུ ་མཆོ ག་ལ་

འོས་བབ་ཆེ ་ཚུ ལ་བཅས་སྙ ན་ཞུ ་གནང་བར། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་

ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེ ན་པོས་ལྷ ་སར་གཞི ་རྒྱ་ཆུ ང་ཙམ་གྱི ་སྨ ན་

རྩི ས་ཁང་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཞི ག་གསར་འཛུ གས་ཆོ ག་པའི ་ ཆོ ག་མཆན་
གནང་བ་དང་། མཁྱེན་རབ་ནོར་བུ་མཆོ ག་ལ་གཞུ ང་ཞབས་རྩེ་

སྐ ར
ོ ་ལས་ཚན་པའི་གོ ་གནས་ཐོག་སྨ ན་རྩིས་ཁང་དང་། ལྕ གས་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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པོ་ རི ་རི ག་བྱེད་གྲྭ་ཚང་གཉི ས ་ཀའི ་ དབུ ་འཛི ན་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་

གནང་དགོ ས ་པའི ་ ཕྱག་རྟགས་ཕེབ ས་རྗེ ས ་བཙུ གས་པ་དང་།

སྨ ན ་རྩི ས་ཁང་གི ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་དོ་ དམ་བོད ་གཞུ ང ་རྩེ་ཡི ག་ཚང་

༢།

ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གི་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་སྨ ན་སྦྱི ན་ཁང་།

སྤྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༠ ལོ ར་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་
མཆོ ག་ཧི ་ མ་ཅལ་མངའ་ཁུ ལ་ཌལ་ཧའོ ་ སི ར་བོད ་མི ་སྐྱབས་

བཅོ ལ་བའི་འཚོ ་བའི ་གནས་སྟངས་ལ་གཟི གས་ཞི བ་ཆེ ད་ཕེབས་
སྐ བས། ཁུལ་དེར་གནས་སྡ ད
ོ ་གདན་ས་ཁག་གི ས་གཙོ ས་བོད་
མི ་སེ ར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་སླ ོབ ་དང་མཇལ་ཁ་གནང་

སྐ བས། དེ་སྔ ན
ོ ་ལྷ ་ས་སྨ ན་རྩིས་ཁང་ནས་ཐོ ན་པའི ་གོ ང་དཀར་

བཤད་སྒྲུ བ་གླི ང ་གི ་སྨ ན ་པ་ཡེ ་ཤེ ས་དོ ན ་ལྡ ན ་དེ ་ གའི ་ གཞི ས་
ཁོ ངས་སུ ་ཡོ ད་པ་གཟི གས་རྟོགས་བྱུ ང་རྗེ ས། ཆོ ས་དོན ་ལས་

ཁུ ངས་བརྒྱུ ད་རྡ་སར་བཀའ་འགུ གས་ཀྱི ས་སྨ ན ་དགེ ར ་བསྐ ོ་
བཞག་གནང་བ་དང་། དགེ ་ཕྲུག་ཏུ ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི ་གསུང་

ཞབས་བྱམས་པ་བསོ ད་ནམས ༼རྒན་ལྷ ་དབང༽ དང་། བཀྲ་

ཤི ས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཆེ ད་འཛུགས་གནང་ནས། དེང་སྐ བས་
རྡ་ས་བོད་ཁྱི མ་གྱི ་བཟོ་གྲྭ་ཆགས་ཡུལ་ཀི་ཤོ ་ནཱ་བ་སུ་ཞེ ས་པའི་
ས་གནས་དེར ། དེ་ སྔ ན
ོ ་དབྱི ན ་ཇི ས ་རྒྱ་གར་ལ་དབང་བསྒྱུ ར་

སྐ བས་བཟོས་པའི ་ཤིང་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡོ ད་པའི་ནང་། སྨ ན་
རྒྱུ འི ་ མ་རྩ་སྐུ ་ སྒ ེར ་ནས་གསོ ལ་སྩལ་གྱི ས་རྒྱུ ན་བཀོ ལ ་སྨ ན ་སྣ་
གྲངས་འགའ་ཤས་སྡ བ
ེ ་སྦྱོར་བྱས་ཏེ། རྡོ་གཞོ ང་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ནང་རྡུང་སྣུར་བྱས་ནས་ནད་པ་ལ་སྨ ན་སྦྱི ན་གནང་འགོ ་ཚུ གས།

ལྕ གས་གླ ང་སྤྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༡ ལོ ར་དགེ ་སླ བ
ོ ་གསུམ་ཅོ བ་རྭ་ཧའོ་

སི ་ཞེ ས ་དེ་ སྔ ོན ་དབྱི ན་ཇི འི ་ སྐ བ ས་བཟོ ས ་པའི ་ ཤི ང་ཁང་ཁང་
མི ག་འགའ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ས་གནང་སོ ན ་བྱུ ང་བ་དེའི ་ ནང་

སྤ ས
ོ ། ཆགས་ཡུལ་དེ་ནི ་མེ ཀ་ལོ ་གྷ ན་ཇི འི་ཤར་ཕྱོ གས་སུ་ཀེ ་ལོ ་
མི ་ཊར་གཅི ག་ཙམ་གྱི ་སར་ཡོ ད་ལ། ས་ཁད་མཐོ་ཞིང་མཐོང་

རྒྱ་ཡངས་པ་དང་ཁུ་སིམ་པ། ཁོ ར་ཡུག་ཀུ ན་ཤིང་ནགས་ཀྱི ས་
བསྐ ར
ོ ་ཞི ང་མཁའ་རླ ུ ང ་གཙང་ལ་མཛེ ས་སྡུ ག ་ཡི ད་དུ་ འོ ང ་བ་

ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེའི་ནང་། རང་གཞུ ང་ཆོ ས་དོན་ལྷ ན་ཁང་གི་སྐུ་
ཚབ་དབུ་བཞུ གས་ཐོག་དབུ་འབྱེད་དང་སྦྲགས། སྨ ན་སྦྱི ན་སླ བ
ོ ་

ཁང་དངོས་སུ་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ། སྨ ན་པ་ཡེ ་ཤེ ས་དོན་
ལྡ ན ་མཆོ ག་ལ་ནད་པར་སྨ ན ་སྦྱི ན ་དང་།

སྨ ན ་སྦྱི ན ་ཁང་གི ་

འཛིན་སྐྱོང་། སྨ ན་སླ བ
ོ ་དག་ལ་དཔེ་ཁྲིད་སོ གས་ཀྱི ་བྱ་བ་རྣམས་

གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་སུ ་གནང་རྒྱུ འི ་ ཐུ གས་འགན་བསྐ ་ོ བཞག་མཛད།

སྐ བས་དེར་སྨ ན་སྦྱི ན་ཁང་གི་འགན་འཁུར་གཙོ ་བོ་རང་གཞུ ང་

ཆོ ས་དོན ་ལས་ཁུ ངས་ནས་བཞེ ས ་ཀྱི ་ཡོ ད།

ཆུ ་སྟག་སྤྱི ་ལོ ་

༡༩༦༢ ལོ ར་རང་གཞུ ང་ཆོ ས་དོན་ལྷ ན་ཁང་གི་བཀའ་འབྲེལ་

བཞིན་གནང་སྣང་སྨ ན་པ་ངག་དབང་ཡེ ་ཤེ ས་སྨ ན་ཁང་ད་ུ གདན་

ཞུ ས་ཀྱི ས་སྨ ན་དགེ ་གཞོ ན་པར་བསྐ ་ོ བཞག་གནང་བས། སྨ ན་པ་

ཡེ ་ཤེ ས་དོན ་ལྡ ན ་ལགས་ཀྱི ་ཕྱག་རོ གས་སུ ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་དག་ལ་
དཔེ་འཁྲིད་དང་། སྨ ན་སྦྱོར། ནད་པར་སྨ ན་སྦྱི ན་སོ གས་ཕྱི ་ནང་

གི ་ལས་དོ ན ་གང་ཅི ར་ཕྱར་བ་གྲུ ་འདེ ག ས་ལྟ ་ བུ འི ་ ཕན་ན ུས ་

འདོན་སྤ ལ
ེ ་བྱུང་། ཆུ་ཡོ ས་སྤྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༣ ལོ ར་རང་གཞུ ང་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཆོ ས་དོན་ལྷ ན་ཁང་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཁྲོ་དགའ་བ་བསམ་འཕེལ་

ུ ་དཀར་དགོ ན་པའི ་སྨ ན་པ་བླ ་ོ
ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ ་དང་། གྲོ་མོ ་དང

བཟང་བཀྲ་ཤི ས། ས་སྐྱ་ཀུ ་རུང་དཔལ་རྩེའི་སྨ ན་པ་ཕུན་ཚོ གས་
ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་བཅས་བྱེས་འབྱོར་སྨ ན་པ་གྲགས་ཅན་ཁག་

ཅི ག་སྨ ན་སྦྱི ན་ཁང་ལ་གདན་ཞུ ས་གནང་སྟེ། ཁྲོ་དགའ་བ་རིན་

པོ་ཆེ ་སླ བ
ོ ་དགེ ་དང་། གཞན་རྣམས་བརྟག་དཔྱད་སྨ ན་པ། སྨ ན་
གཉེར ་པ།

བསྐ ར
ོ ་སྐྱོ ད ་སྨ ན ་པ་བཅས་སོ ་ སོ ར ་འགན་དཀྲིས་

ཀྱི ས ་ལས་སྣེ་ཆ་བགོ ས ་གནང་བས།

རྡ་ས་ཁུ ལ་གྱི ་ བོད ་མི ས་

གཙོ ས་ཉམ་ཐག་ནད་པ་མང་པོར ་ཕན་ཐོ ག ས་རྒྱ་ཆེ ་བྱུ ང་བར་

མ་ཟད། སྨ ན་པ་གང་འཚམས་འདུས་ཤིང་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐྱེ ད་
ཐུ བ་པ་དེས ་སྨ ན ་སྦྱི ན་ཁང་གཞི ་རྐང་ཚུ གས་པར་རྨང་གདན་

གང་ལེ གས་འདིང་ཐུ བ་པ་བྱུང་། སྨ ན་པ་ཡེ ་ཤེ ས་དོན་ལྡ ན་ལཊ་

ཀྱི ས་སྨ ན ་སྦྱི ན་ཁང་གི ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་དང་སླ ོབ ་ཁྲི ད་ཀྱི ་ཐུ གས་

འགན་གནང་མུ ར་ལོ ་འདི ར་ྋརྒྱལ་བའི ་བླ ་སྨ ན་པར་བསྐ ་ོ བཞག་
གནང་། དེ་ ནས་བཟུ ང་སྨ ན ་པ་ཡེ ་ཤེ ས ་དོན ་ལྡ ན ་མཆོ ག་ནས་

ྋརྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅི ང་གཟི ག ས་པ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་

དང་ྋརྒྱལ་བའི་ཡོ ངས་འཛི ན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི ་སྐུའི་འཕྲོད་བཞེ ས་

དང་མཐུ ན་པའི་ལྗ གས་སྨིན་གསོ ལ་སྨ ན་རྣམས་སྐ བས་འཕྲལ་སོ ་
སོ ར་སྦྱོ ར་འབུལ་ཞུ ་རྒྱུ་དང་། སྨ ན་སྦྱི ན་ཁང་གི་ཐུ གས་འགན་

ཡོ ངས་རྫོ ག ས་བཞེ ས ་རྒྱུ ་སོ གས་གཅི ག་ལྕ ོག ས་གནང་བཞི ན་

ཡོ ད། སྨ ན་སྦྱི ན་སླ བ
ོ ་ཁང་བཙུགས་ནས་འདས་པའི ་ལོ ་གཉིས་ཀྱི ་
ཉམས་མྱོ ང་དང་གྲུ བ་འབྲས་ལེ གས་ཐོན་ལ་གཞིགས་ཏེ། རང་

གཞུ ང་ཆོ ས་དོན་ལྷ ན་ཁང་ནས་ལོ ་དེའི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༼བོད ་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་སྨ ན ་སྦྱི ན་སླ ོབ ་ཁང་།༽

ཞེ ས ་མཚན་

གསོ ལ་གནང་བ་མ་ཟད། དགེ ་རྒན་དང་སྨ ན་པ། ལས་བྱེད།

སླ བ
ོ ་ཕྲུག་བཅས་ཀྱི ་སྤྱི ་མཐུ ན་འགྲོ་ལུགས་བཅའ་ཡིག་གསར་དུ་
བསྒྲི གས་ནས་ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ལ་སྤྱན་

འབུལ་གྱི ས་ཕྱག་རྟགས་ཕེབས་རྗེས། བཅའ་ཡིག་རིན་པོ་ཆེ འི་

དགོ ང ས་དོན ་འོག ་སྨ ན ་སྦྱི ན ་ཁང་གི ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་དང་སླ བ
ོ ་གསོ ་

སོ གས་སྒ ་ོ གང་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་། མང་གཙོ འི་ངོ ་བོའི་
ཕྱོ གས་སུ་གོ མ་སྟབས་ཇེ ་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་འགོ ་ཚུགས།

ཤི ང་འབྲུ ག་སྤྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༤ ལོ ར་མཚོ ་སྣ་དགོ ན་པའི་

རྩེའི ་ སྨ ན ་པ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤི ས་ཆོ ས་དོན ་ལྷ ན ་ཁང་གི ་

བཀའ་འབྲེལ་ལྟ ར །

སྤ ན ་ཊོ ་ ནས་རྡ་ས་སྨ ན ་སྦྱི ན ་སླ བ
ོ ་ཁང་དུ་

གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་སྨ ན་སྦྱོར་འགན་འཛིན་དུ་བསྐ ་ོ བཞག་བྱས་པ་

དང་།

སྐ བ ས་དེར ་སྨ ན ་སྦྱོ ར ་ཁང་དུ་ གསོ ལ ་སྨ ན ་སྦྱོ ར ་བཟོའི ་

མཐུ ན་རྐྱེ ན་དང་མི་འགྲོ་སོ གས་ཀྱི ས་ལྡ ང
ེ ་མིན་ལ་བརྟེན། སྨ ན་

པ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་དང་། སྨ ན་སླ བ
ོ ་བྱམས་པ་བསོ ད་

ནམས་གཉིས་ལོ ་ལྟ ར་སན
ྟོ ་དཔྱི ད་མཚམས་སུ་འཆར་ཅན་ཌལ་
ཧོ ར ་ཁུ ལ་དུ ་ སྨ ན ་སྦྱོ ར ་གནང་བར་བསྐྱོ ད ་འགོ ་ ཚུ གས་ཤི ང་།

དེར་སེ ་འབྲས་དགའ་གསུམ་གྱི ་གྲྭ་རྒྱུན་མང་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་

ལ་རོ གས་སྐུལ་ཞུ ས་པ་བཞིན། གྲྭ་རྒྱུན་རྣམས་ཀྱི ས་དྭ ང་བླ ངས་

ཀྱི ས་སྨ ན ་རྣམས་ལག་ཤུ གས་ཁོ ་ ནར་བརྟེན་ནས་ཤི ང་དང་རྡོ་
གཏུ ན་སོ གས་ནང་བརྡུངས་པ་དང་། རིལ་བུ་བསྒྲིལ་བ། སྐ མ་

གསེ ད་སོ གས་རོ གས་རམ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས་གསོ ལ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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སྨ ན་གྱི ་ཕོན་འབོར་དང་། སྣེ་གྲངས་མང་ཙམ་བཟོ་འགོ ་ཚུགས་

ུ ་དབྱར་དས
ུ ་འཆར་ཅན་སྨ ན་པ་
པར་གྲགས། སྐ བས་དེར་ད་དང
དང་། སྨ ན་སླ བ
ོ ་རྣམས་རྡ་སའི་གཡས་གཡོ ན་གྱི ་རི་ཁུལ་དང་

ཌལ་ཧོར ་ཁུལ་སོ ག ས་སུ ་སྨ ན་བཏོག་ལ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་
ལྟ ར་བོད་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་སྨ ན་སྦྱི ན་སླ བ
ོ ་ཁང་སྐ བས་དང་དུས་ལ་

བསྟུན་པའི་ཡར་རྒྱས་ཚགས་འཚུ ད་དང་། ཕྱི ་ནང་མི ་རི གས་ཀྱི ་

ནད་པ་བསྟེན་གཏུ གས་བྱ་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐ བས་

སུ། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷ ན་ཁང་གིས་རྟོགས་
ཞི བ་ཆེ ད་སྐུ ་ ཚབ་སྨ ན་པ་བྷ ག་དྷ ་ཤ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆེ ད་

མངགས་བཏང་སྟེ། ཁོ ང་ནས་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ ་དབུས་འཕྲོད་

བསྟེན ་ལྷ ན ་ཁང་གི ་ཆོ ག་མཆན་མེ ད་པར་བོད ་སྨ ན ་ལག་ལེ ན་

བྱེད་མི་ཆོ ག་པར་བཤད་པ་དང་། བོད་སྨ ན་འདི ས་མི ་མང་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཇི ་འདྲ་ཡོ ད་མེ ད་ཚོ ད་དཔག་ཆེ ད། ཕྱི ་ནང་གསང་

གསུམ་གྱི ་ལམ་ནས་ཉམས་སད་དང་། ཚོ ད་ལྟ ། དྲི་རྩད་སྔ ་ཕྱི ་

གནང་བར་བླ ་ སྨ ན ་ཡེ ་ཤེ ས་དོན ་ལྡ ན ་ལགས་ཀྱི ས་རྒྱུ ད་གཞུ ང་
དང་མཐུ ན་པར་མཁས་མཛངས་ལྡ ན་པའི་སྒ ་ོ ནས་ལན་འདེབས་

འཕྱུ ག་མེ ད་གནང་བ་དང་། ལག་ལེ ན་ཁྲོ ད ་ནད་པའི ་ ཐོ ག ་
ལའང་གདེང ་ཁེ ལ ་བའི ་ ཕན་འབྲས་མངོ ན ་གསལ་ཐོ ན ་པས།
མཐར་བོད ་སྨ ན ་འདི ་ ལོ ་རྒྱུ ས་ཡུ ན་རི ང་ཁུ ངས་བཙན་ལ་ཚན་

རི ག་དང་མཐུ ན་པའི ་ རི ག་གཞུ ང ་ཚད་ལྡ ན ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ཤེ ས་

རྟོགས་དང་། ཡིད་ཆེ ས་རྙ ེད་དེ་འབྲེལ་ཡོ ད་ལ་དེ་དོན་སྙ ན་སེ ང་

ཞུ ས་པ་བརྒྱུད་ལག་ལེ ན་བྱེད་པར་དགག་བྱ་མ་བྱས་པ་མ་ཟད།
ཉམ་ཐག་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེ ད་རྒྱ་གར་གཞུ ང་འཕྲོད་བསྟེན ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ས་ནད་པ་བཅུ འི ་ ཉལ་ཁྲི ་ དང་།
གཤགས་བཅོ ས ་ཡོ ་བྱད།

ཉལ་ཆས།

ལས་ལྔ འི ་ ཆ་བྱད་སོ གས་དང་།

གཞན་ཡང་ནད་གཡོ ག་གཅིག མ་བྱན་གཅིག་གི་གྲོན་དངུལ་

བཅས་ཀྱང་གནང་བ་རེ ད། མེ ་རྟ་སྤྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༦ ལོ ར་ྋསྐུའི་

བླ ་ སྨ ན ་ཡེ ་ཤེ ས་དོན ་ལྡ ན ་ལགས་ནས་ྋབླ ་ སྨ ན ་ཞབས་ཞུ ་ དང་།
འཛི ན་སྐྱོ ང ་གནང་རྒྱུ ་སོ ག ས་ལྕ ག
ོ ས་མི ན་གྱི ་རྐྱེ ན ་གྱི ས་འགན་

འཛི ན་ལས་འཁུར་ནས་དགོ ངས་ཞུ ་གནང་རྗེས། ཆོ ས་དོན་ལྷ ན་

ཁང་ནས་སྨ ན ་སྦྱི ན ་སླ བ
ོ ་ཁང་དུ་ ཡི ག་ཚང་ཆེ ད་འཛུ གས་ཀྱི ས་
འགོ ་འཛིན་དུ་དགེ ་ལུགས་སྤྱི ་འཐུ ས་བླ ་ོ བཟང་མཁྱེན་རབ་དང་།

རྩིས་དྲུང་ཁྲོ་ཞབས་ཕུན་ཚོ གས་ནོར་བུ་བསྐ ་ོ བཞག་གནང་། དེ་

རྗེས་འགན་འཛི ན་ལས་ཚབ་ཆོ ས་དོན་ལྷ ན་ཁང་གི་དྲུང་གཞོ ན་

ཐུ བ་བསྟན་ཟླ་བ་ལགས་བསྐ ་ོ གཏོང་གནང་སྟེ་ལས་འཁུར་ཞུ ས་

རི ང་། རྡ་སའི ་སྨ ན་ཁང་རྙི ང་པའི་མ་ཁང་ཆེ ན་པོ་ས་ཁྱོན་མཱ་ལ་

བཅུ་བདུན་ཡོ ད་པ་སྤུ ས་གཟིགས་ཀྱི ས་ཤིང་ཁང་ཐོ ག་བརྩེགས་

གསུ མ་ཞིག་གསར་རྒྱག་དང་། འཕྲུ ལ་འཁོ ར་སོ གས་གསར་

འཛུགས་ཐུ བ་པ་དེས་སྨ ན་སྦྱི ན་ཁང་གི་མཐུ ན་རྐྱེ ན་དང་། ལས་

ཆོ ད། སྨ ན་ལས་རྣམས་ཀྱི ་ལས་ཁང་གི་དཀའ་ངལ་སོ གས་སེ ལ་
༣།

ཐུ བ་པ་བྱུང་།

རྩིས་རི ག་སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་།

ལྕ ག ས་བྱི ་ ལོ ར་སྤྱི ་ ནོར ་ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་

གི ་བཀའ་འབྲེལ་བཞི ན། རང་གཞུ ང་ཆོ ས་རི ག་ལྷ ན་ཁང་ནས་
དཀར་ནག་དབྱངས་གསུ མ་རྩི ས་ཀྱི ་རི ག་པ་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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འཛི ན་དང་། ཉམས་པ་སླ ར་གསོ འི་ཆེ ད་ཀ་སྦུ ག་ཁུལ་དུ་གནས་
སྡ ད
ོ ་བྱེད་བཞིན་པ་མདོ་སྨ ད་བླ ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱི ལ་གྱི ་མཛོ ད་

ཟུ ར་དུ ས ་འཁོ ར་བ་བླ ོ ་ གྲོས་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་རྡ་སར་ཆེ ད་

འགུ གས་གནང་སྟེ། གྷི ་ལེ ན་མོ ར་ཞེ ས་བོད ་ཁྱི མ ་དུ་འགྲོ་སའི ་
ལམ་ཟུ ར་གྱི ་ཤི ང་ནགས་ནང་དེ་ སྔ ོན ་དབྱི ན་ཇི ས་རྒྱ་གར་ལ་

དབང་བསྒྱུར་སྐ བས་བརྒྱབ་པའི་ཁང་པ་དམར་པོ་ཞིག་ཡོ ད་པ་
དེ ར ་རྩི ས་ཁང་ཟུ ར་འཛུ གས་ཀྱི ས་དུ ས ་འཁོ ར ་བ་བླ ོ་ གྲོས་རྒྱ་
མཚོ ་མཆོ ག་དགེ ་རྒན་ཆེ ན་མོ ར་བསྐ ་ོ བཞག་དང་། བྲག་གཡབ་

ཆེ ་ཚང་བླ ་ོ ལྡ ན ་ཤེ ས་རབ་དང་།

འབྲས་བླ ་ོ གླི ང ་ཤག་འཁོ ར ་

མཁན་སྤྲུ ལ་ཡེ ་ཤེ ས་དཔལ་ལྡ ན་གཉི ས ་དགེ ་ཕྲུ ག་དུ ་ ཆེ ད་
འཛུགས་གནང་སྟེ་རྩིས་སླ བ
ོ ་ཁང་གི་རྨང་གཞི་ཐོག་མ་དེ་འགྲུ བ་
ཐུ བ་པ་བྱུང་།

ལྕ གས་གླ ང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༡ ལོ ར་དུས་འཁོ ར་བ་བླ ་ོ གྲོས་

རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་ནས་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་སྐུའི ་ དགུ ང་ཀེ ག ་ཀེ ག ་

རྩི ས་བརྩི ་རྒྱུ ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་མཚོ ན་པའི ་ རྩི ས་ཀྱི ་ ཞུ ་ སྒ ་ོ ཁག་དང་།
དགེ ་ཕྲུག་གཉིས་ལ་སླ བ
ོ ་འཁྲི ད་གནང་ཞོ ར་ལ་ལོ ་དེའི་ལོ ་ཐོ་ཐོག་

མར་འདོན་སྤ ལ
ེ ་གནང་བ་མ་ཟད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི ་ཆུ ་
སྟག་ནས་ས་སྤྲེ ལ་བར་གྱི ་ལོ ་ཐོ་འགྲེམ་སྤ ལ
ེ ་གནང་། ཆུ་སྟག་ཕྱི ་

ལོ ་ ༡༩༦༢ ལོ ར་བྲག་གཡབ་ཆེ ་ཚང་བླ ་ོ ལྡ ན་ཤེ ས་རབ་མཆོ ག་

ནས་དཀར་ནག་དབྱངས་གསུམ་གྱི ་རྩིས་ལ་སྦྱངས་འབྲས་ཐོ ན་
པའི་རྒྱུག་འབུལ་དུ་ལོ ་དེའི་ལོ ་ཐོ་འདོན་སྤ ལ
ེ ་གནང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༣ ལོ ར་ཤག་སྐ ར
ོ ་མཁན་སྤྲུལ་ཡེ ་ཤེ ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

དཔལ་ལྡ ན་མཆོ ག་ནས་ལོ ་ཐོ་འདོན་སྤ ལ
ེ ་གནང་། ༡༩༦༧།༥།༡

ཉིན་བྲག་མཐོན་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག་ཀྱང་རྩིས་ཁང་ད་ུ
འཛུ ལ་ཞུ གས་གནང་བ་བཅས་ཀྱི ས་རྩི ས་རི ག་རྗེ ས ་འཛི ན་པ་

༤།

རྒྱུན་ཆད་ལ་ཉེ་བའི་ཉག་ཕྲའི་དཀའ་ངལ་སེ ལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་།
འགྲོ་ཕན་སྨ ན་རྩིས་ཁང་།

བོད་གཞུ ང་ཆོ ས་དོན་ལས་ཁུངས་ནས་འཆར་འགོ ད་ལམ་སན
ྟོ ་

གནང་བ་ལྟ ར། མེ ་ལུག་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧།༨།༡༧ ཉིན་ཅོ བ་ར་ཧའོ་

སི འི ་ སྨ ན ་སྦྱི ན ་སླ བ
ོ ་ཁང་སྔ ན
ོ ་ཡོ ད་ཐོ ག ་གྷི ་ ལི ང་མོ ར་ནས་རྩི ས་

ཁང་ཡང་ཤི ང་ཁང་གསར་བ་དེར ་གནས་སྤ ོས ་ཀྱི ས་ཟླ་སྒྲི ལ་

གནང་སྟེ། ལྷ ་ལྡ ན་སྨ ན་རྩིས་ཁང་གི་ཚབ་ཏུ ་འཕགས་ཡུལ་བྱེས་
ཀྱི ་རྒྱལ་ས་རྡ་རམ་ས་ལར་འགྲོ་ཕན་སྨ ན་རྩིས་ཁང་ཞེ ས་མཚན་

གསོ ལ་གནང་། ས་སྤྲེ ལ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༨ ལོ ར་མཁས་དབང་

བར་ཞི ་ཕུན་ཚོ གས་དབང་རྒྱལ་མཆོ ག་འབྲས་ལྗ ང
ོ ས་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་
སྒ ང ་ཏོག ་ཏུ ་བཅའ་བཞུ ག ས་གནང་བཞི ན་པ་རང་གཞུ ང ་ཆོ ས་

དོན་ལྷ ན་ཁང་ནས་མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང་སྟེ་རྡ་སར་སྨ ན་རྩིས་ཁང་

གི་དགེ ་རྒན་དུ་གདན་ཞུ ས་ལྟ ར་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་། ལོ ་དེའི་ཟླ་

༡༡ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་བོད་ཀྱི ་གསོ ་དཔྱད་སྨ ན་དང་། གཙུག་ལག་

རྩིས་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་ཚན་ཕྱོ གས་བསྒྲི གས་སྙ ན་ཞུ ་གསར་བསྒྲི གས་ཀྱི ས་
ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་། བོད་གཞུ ང་རྒྱུན་

ལས་ཚོ གས་འདུར་སྤྱན་ཞུ ས་ཀྱི ས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་སྟེ། སྨ ན་

ུ ་པ་བར་ཡོ ད་
རྩིས་གཉིས་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་ཚན་ལོ ་རི མ་དང་པོ་ནས་བདན
པ་ཞི ག་གཏན་འབེབས་གནང་།

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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ཆུ ་གླ ང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༣ ལོ ར་སྐུ་སྒ ར
ེ ་ནས་དངུལ་བུན་

ཞུ ས ་ཏེ་ ད་ལྟ འི ་ དབུ ས་སྨ ན ་རྩི ས་ཁང་ཆགས་ཡུ ལ་གངས་སྐྱི ད ་

ཁུལ་གྱི ་ས་ཆ་རྒྱ་ཁྱོན་ཨེ ་ཀར་ལྔ ་ཙམ་འདི ་སྤུ ས་གཟི གས་གནང་

བ་དང་། དེ་སྟེང་ཨར་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི ་ལས་འཆར་བཀོ ད་

པར། འཇར་མན་རོ གས་ཚོ གས་མཱེ་སེ ་རོ ར་ནས་རོ གས་རམ་

ཞུ ས་སྩལ་བྱུང་བ་དང་། བོད་ཁྱི མ་གྱི ས་རྒན་དངོས་གྲུབ་ལགས་

ཨར་ལས་གཟི གས་རྟོགས་པར་ཆེ ད་གཏོང་གིས་ད་ཡོ ད་དབུས་

སྨ ན ་རྩི ས་ཁང་གི ་ཡི ག་ཚང་ཆེ ན་མོ ་གསར་རྒྱག་གི ་ལས་གཞི ་
འགོ ་འཛུགས་བྱས། ལྕ གས་སྤྲེ ལ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༠ ལོ ར་དབུ་

འཛི ན་ཚ་རོ ང་འཇི གས་མེད་ལགས་དགོ ངས་པ་ཞུ ས་ཚབ་སྟག་

ལྷ ་ བླ ོ་ བཟང་བསམ་གཏན་མཆོ ག་དབུ ་འཛི ན་དུ ་ བསྐ ོ་ བཞག་
གནང་།

ལོ ་མཇུ ག་ལ་བླ ་ སྨ ན ་པ་བསྟན་འཛི ན་ཆོ ས་གྲགས་

མཆོ ག་བོད་ནས་ཕེབས་པ་དང་།

ལྕ གས་བྱ་ ༡༩༨༡ ལོ ར་སྨ ན་པ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་

ལགས་བོད་ནས་ཕེབས། ཆུ་ཁྱི ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༢།༤།༢༨ ཉིན་
གཟའ་སྐ ར་འཕྲོད་སྦྱོར་དགེ ་བ་དང་བསྟུན་ནས་བླ ་སྨ ན་པ་བསྟན་
འཛི ན་ཆོ ས་གྲགས་དབུ ་བཞུ ག ས་ཐོ ག ་ཕོ་ བྲང་དུ།

རི ན་ཆེ ན་

དངུལ་ཆུ ་བཙོ ་བཀྲུ ་ཆེན་མོ འི་ཕྱག་བཞེ ས་ཉམས་བསྟར་མཛད་
སྒ ར
ོ ་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས།

མེ ་ཡོ ས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༧།༣།༢༣ ཉི ན་རང་གི ་མཚན་

ཙམ་ཡང་འདོན་འདོད་མེ ད་པའི ་གཏོང་ཕོད་ཅན། ཚེ ་དང་ལྡ ན་

པ་ཨི ་ཊ་ལི འི ་ མི ་རི གས་ཤི ག་ནས་སྦྱི ན ་བདག་གནང་བའི་ སྨ ན ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རྩིས་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཚོ གས་ཁང་ཆེ ན་མོ ་གསར་རྒྱག་ལེ གས་གྲུབ་ཟི ན་
པའི ་ དབུ ་འབྱེད་མཛད་སྒ ོར ་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་ཞབས་ཟུ ང་

བཀྲ་ཤི ས་ཀྱི ་ རེ ་ ཁ་མངོ ན ་པར་འཁོ ད ་པ་ཞེ ས ་སྔ ན
ོ ་ནས་གསོ ལ ་

བ་བཏབ་པ་ལྟ ར། བཀའ་བཞེ ས་བཟང་པོ་སྤྱི ་བོའི་རྒྱན་ད་ུ སྨིན་ཏེ་

ཆི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྲིན་ཞབས་སོ ར་འཁོ ད ་པ་དང་བསྟུ ན །

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རི ག་པའི་བགྲོ་གླ ང
ེ ་ཚོ གས་འད་ུ ཐེངས་དང་པོ་གོ ་
སྒྲི ག་ཞུ ས་ཏེ། སྨ ན་རྩིས་ལས་སླ བ
ོ ་ཡོ ངས་ཀྱི ་སྟེང་ཕྱི ་ནང་ཡུལ་
གྲུ ་སོ གས་གང་ས་ནས་སྨ ན ་པ་མཁས་པ་མི ་ཉུ ང་བ་ཚོ གས་

ཞུ གས་གནང་བའི ་ལོ ་རྒྱུས་ཀྱི ་དོན་སྙིང་ལྡ ན་པ་ཞི ག་ཆགས་ཐུ བ་
ཡོ ད།

མེ ་ཡོ ས་སྣོན་ཟླ་བའི་ཚེ ས་ ༢༡ ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༧།༧།༡༦

རེ ས་གཟའ་ཕུར་བའི་ཉིན། དུས་སྦྱོར་དང་། སྨ ན་དཔྱད་འཁོ ར་

ལོ ། བདུད་རྩི་ཐུ ན་མཚམས་བཅས་གཟའ་སྐ ར་དགེ ་བའི་དུས་
དང་བསྟུན། དབུ་འཛུགས་ཀྱི ས་སྨ ན་སྦྱོར་འགན་འཛིན་སྨ ན་པ་

བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་། འགན་འཛི ན་ལས་རོ གས་

སྨ ན ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ ་རི ང་ལགས་གཉི ས ་ཀྱི ་ གཟི ག ས་རྟོག་འོག ་

སྨ ན་པ་སྤ ན
ེ ་པ་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་། སྨ ན་པ་བསྟན་འཛི ན་བདེ་
བྱེད་ལགས།

གཞན་ཡང་སྨ ན ་སྦྱོ ར ་ལས་བྱེད་བརྒྱད་བཅས་

ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་སྨ ན ་ལས་མི ་གྲངས་བཅུ ་ གཉི ས ་ཀྱི ས་ཟ་འཆི ང་

ཁམས་སོ ་སོ འི་བཙོ ་བསྲེག་ལེ གས་བསྒྲུབ་དང་། ཉེར་མཁོ འི་སྟ་

གོ ན ་མཐའ་དག་འཐུ ས་ཚང་སྔ ོན ་དུ ་ ཟི ན ་པའི ་ སྒ ོ་ ནས་དངོ ས ་
གཞི འི ་ ཟླ་བ་གཅི ག་ཙམ་གྱི ་རི ང་བཅུ ད ་ཀྱི ་རྒྱལ་བོ་ དངུ ལ་ཆུ ་

རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཁྱབ་ཁོ ངས།
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བཙོ ་བཀྲུ་ཆེན་མོ ་ཐེ ངས་གཉིས་པ་དེ་བཞི ན་ལམ་ལྷ ང
ོ ་དང་ལྡ ན་
པའི་སྒ ་ོ ནས་ལེ གས་གྲུ བ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཐེ ངས་འདིར་ལོ ་ངོ ་

ས ྟོང ་ལ་ཉེ་ བའི ་ ལོ ་རྒྱུ ས་ནང་ལྕི ་ བ་དང་སོ ལ་མེ ་ཁོ ་ ནར་བརྟེན་
ནས་དངུལ་ཆུ ་བཙོ ་སྦྱངས་བྱེད་པའི ་ལོ ་རྒྱུས་མཇུག་བསྒྲི ལ་ཏེ།

རླ ང ས་ཞུ ན་ཐབ་བེད ་སྤྱོ ད ་ཚོ ད་ལྟ ར ་གྲུ བ་འབྲས་ཐོ ན ་པ་དེ་ ནི ་

བོད ་ཀྱི ་གསོ ་བ་རི ག་པའི ་ མདུ ན ་མཆོ ངས་ཆེ ན་པོ་ ཞི ག་དང་།

གསར་གཏོད་ཀྱི ་རང་བཞི ན་ཞི ག་ལ་རྩིས་ཆོ ག་ཅི ང་། དེས་ད་
དུ ང ་སྨ ན ་ལས་པའི ་ ལས་ཆོ ད་དང་ཚད་ལྡ ན ་ངོ ་ བོ ་ གཅི ག་ཏུ ་

བརྟན་སྲུ ང་བྱེད་དགོ ས ་པའི ་ མེ ་ཤུ གས་རྙ ོ ག ་འཛི ང་གི ་གནད་

དོན ་ཡང་སེལ་ཐུ བ་ཡོ ད། རྩི ས་དཀར་ནག་མི ་ཉམས་གོ ང ་
འཕེལ་ཡོ ང་སླ ད་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༦།༣།༢༠ ཉིན་བོད་རྒྱལ་ཡོ ངས་

རྩི ས་པའི ་ ཚོ གས་ཆེ ན་དང་པོ་ བསྐ ང
ོ ས་འཚོ གས་གནང་སྟེ་ གྲུ བ་

འབྲས་ཀྱང་མི ་དམན་པ་བྱུང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༧།༣།༢༥ ཉིན་

ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེ ངས་གཉིས་པ་བསྐྱངས་ཏེ་བསམ་ཚུ ལ་བགྲོ་གླ ེང་

•

༥།

སོ གས་ལྷུ ག་པོར་གནང་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

བོད་གཞུ ང་སྨ ན་རྩིས་ཁང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི ་གྲུ བ་ཚུལ།
སྡེ་ཁག

བོད ་གཞུ ང ་སྨ ན ་རྩི ས་ཁང་ལ་སྒྲི ག་གསལ་འཚོ ལ་ཞི བ་ཚོ གས་

ཆུ ང ་གི ་འདེམ ས་ཐོ ན ་འོས ་དམི གས་ཁོ ང ས་ནས་འགན་འཛི ན་
ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་བསྐ ་ོ བཞག་གནང་བའི་ངེས་སན
ྟོ ་པ་དང་། ངེས་

སྟོན་པ་གཞོ ན་པ། དྲུང་ཆེ་བཅས་ཀྱི ་སྟངས་འཛིན་འོག་འཛིན་
སྐྱོང་སྡ ་ེ ཚན་དང་། རི ག་གཞུ ང་སྡ ་ེ ཚན་བཅས་ལས་འགན་གྱི ་ངོ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བོའི་ཐོག་ནས་སྡ ་ེ ཚན་ཆེ ་ཁག་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཡོ ད།
འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁོངས།

དབུས་ཀྱི ་ལས་ཁུངས་དང་། ༼ནང་གསེ ས་རྒྱུད་བཞི་ཕབ་སྒྱུར་
ཚན་པ་དང་།

ས་ཁང་ཆུ ་ གླ ོག ་ཚན་པ།

གླ ོག ་ཀླ ད ་ཚན་པ།

སྦྲགས་ཁང་ཚན་པ། འཆར་འགོ ད་ཚན་པ། སླ བ
ོ ་ཡོ ན་འབྲེལ་

མཐུ ད་ཚན་པ་བཅས་ཚུད་ཡོ ད།༽ ཡན་ལག་སྤྱི ་ཁྱབ་སྡ ་ེ ཚན།

དངུལ་རྩིས་སྡ ་ེ ཚན། ལྡི་ལི་ཚོ ང་དང་འབྲེལ་མཐུ ད། ནང་ཞིབ་
སྡ ་ེ ཚན། སྨ ན་མཛོ ད་དང་སྨ ན་ཚོ ང་སྡ ་ེ ཚན་བཅས་སྡ ་ེ ཚན་ཁག་

•

དྲུག་ཡོ ད།

རིག་གཞུང་སྡེ་ཚན་ཁོངས།

སྨ ན་རྩིས་མཐོ ་སླ བ
ོ ་སྡ ་ེ ཚན། ༼ཁྱབ་ཁོ ངས་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་།༽

སྨ ན་སྦྱོར་སྡ ་ེ ཚན། སྐ ར་དཔྱད་རྩིས་རི ག་སྡ ་ེ ཚན། ༼ཁྱབ་ཁོ ངས་

སྐ ར ་རྩི ས་ཞི བ་འཇུ ག་པ་དང་བོད ་ཀྱི ་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་རྩི ས་རི ག་ཟབ་
འཇུག་ཚོ གས་ཆུང་།༽ ནད་བཅོ ས་ཉམས་ཞིབ་སྡ ་ེ ཚན། སྨ ན་
རྫས་ཉམས་ཞིབ་སྡ ་ེ ཚན། གསོ ་རིག་ཞིབ་འཇུག་སྡ ་ེ ཚན། སྔ ་ོ

ུ ་ཡོ ད། གཞན་
སྦྱོར་ཉམས་ཞིབ་སྡ ་ེ ཚན་བཅས་སྡ ་ེ ཚན་ཁག་བདན
ཡང་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུ ད་དང་མཉམ་རུབ་ཆེ ད་སྒྲི ག་གསལ་

ལས་ཀའི ་ ངོ ་ བོ འི ་ ཆ་ནས་དབང་ཚད་བགོ ་ འགྲེམ་བྱས་པའི ་
ཚོ གས་ཆུ ང་ཁག་བཅོ ་ལྔ ་ཡོ ད་པ་བཅས་སོ །། །།

ཌལ་ཧོར་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་
གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིན་བསྡུས།

ཌལ་ཧོར་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།

༡༽
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ཌལ་ཧོར་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། གཞིས་ཆགས་ཀྱི་
བྱུང་རིམ།
ཌལ་ཧོར ་བོད ་མི འི ་ སྡ ོད ་སྒ ར ་འདི ་ རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོ ག ས་ཧི ་ མ་ལ་ཡའི ་ རི ་རྒྱུ ད་
H.P. Chamba རྫོ ང་གི ་ཁུངས་སུ་གཏོགས་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ ་ནས་མཐོ་

ཚད་མི ་ཌར་ ༢༠༡༠ ཙམ་གྱི ་སར་ཆགས་ཡོ ད། དབྱར་ཁ་ཚ་དྲོད་ཆེ ་ཤོ ས་ 28°

Celcius དང་དགུ ན་དུས་གྲང་ངར་ཆེ ་ཤོ ས་ minus 2° Celcius བར་ཡོ ང་

གི ་ཡོ ད། ཆར་ཆུ ་ལོ ་ལྟ ར་ ༢༡༤ cm འབབ་ཀྱི ་ཡོ ད། ཡུལ་ལྗ ང
ོ ས་བཀོ ད་པ་

མཛེ ས་ལ་ཆུ ་ རླ ུ ང ་གཙང་ཞི ང་དབྱར་ཁའི ་ རི ང་སྤ ང ་རི ་ཐམས་ཅད་རྩི ་ཤི ང་མེ ་

ཏོག་དང་། སྤ ང་སྤ ས
ོ ། ཁམ་པ་དཀར་པོ་སོ གས་ཀྱི ས་ཁེ ངས་ཡོ ད། ཤིང་ནགས་

ཕལ་ཆེ ་བ་བེར་ཏོ་དང་། ཐང་ཤི ང་། སྟག་མ་གསུམ་རེ ད། དབྱར་དུས་ཚ་དྲོད་
སྙ མ
ོ ས་པའི་དབང་གིས་རྒྱ་གར་ནང་ཡུལ་སྐ ར
ོ ་སྤྲོ ་འཆམ་པ་ཡོ ང་སའི ་ས་གནས་

གྲགས་ཆེ ་བའི ་གྲས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དགུ ན་དུས་གྲང་ངར་ཆེ ་ལ་ཁ་
བ་ཡང་ཆེ ན་པོ་ བབས་ཀྱི ་ཡོ ད་པའི ་ རྐྱེ ན ་གྱི ས་ས་གནས་འདི ་ གའི ་ གཉུ ག་མར་
གནས་པའི་མི་རྣམས་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེ ་བ་གྲང་གཡོ ལ་ཆེ ད་ས་གནས་གཞན་

ལ་འགྲོ་གི ་ཡོ ད།

      ཌལ་ཧོར་བོད་མི འི ་སྡ ད
ོ ་སྒ ར་འདི་ ༡༩༥༩ ལོ ར་རྒྱ་དམར་གྱི ས་བོད་

བཙན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ཐོ ག་མར་དབུ་བརྙ ེས་ཤིང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྡ ད
ོ ་

སྒ ར་ཆེ ས་སྔ ་ཤོ ས་གྲས་ཤི ག་ཡི ན། འདི་གར་མི་ས་མ་རི་ནས་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༦

ཙམ་ལ་བོད་མི་གྲངས་ ༤༠༠ ཐོག་མ་ཚོ ་ཁག་གཅིག་ཌལ་ཧོར་དུ་འབྱོར་བ་དང་།

དེ་རྗེས་བོད་མི་ཚོ ་ཁག་གཉིས་བསྐྱར་ད་ུ མི ་ས་མ་རི ་ནས་འབྱོར་ནས་བོད་མི ་ཁྱོན་

བསྡ མ
ོ ས་གྲངས་ ༡༥༠༠ ཙམ་ཌལ་ཧོར་དུ་འབྱོར་བ་དང་རོ གས་ཚོ གས་ Cen-

tral Relief Committee, New Delhi ནས་གཞུ གས་ཡུལ་གོ ་སྒྲི ག་དང་ཟ་ཆས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

སོ གས་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་ནར་གཏོང་བཀྲིན་ཆེ ་བ་གནང་ཡོ ད། ད་ལྟ འི་ཆར་ས་གནས་

སུ་བོད་མི ་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་གྲངས་ ༨༠༠ ཙམ་ཡོ ད། སྐ བས་དེར་ཌལ་ཧོར་ཁུལ་

གྱི ་མི་མང་གི་འཚོ ་བ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡིན་པ་དང་། ཌལ་ཧོར་ལག་ཤེ ས་

བཟོ་གྲྭ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། རིམ་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུ ང་

དང་ཕྱི ་རྒྱལ་རོ གས་ཚོ གས་ཁག་གི ས་བཟའ་བཅའ་དང་སྐྱོབ་གསོ ་ཐོབ་པ་དང་།

བྱི ས་པ་རྣམས་འཇུག་ཡུལ་གྱི ་བུ་གསོ ་ཁང་སོ གས་གསར་རྒྱག་གནང་།

བཙན་བྱོལ་བོད ་མི ་དང་ས་གནས་ཡུ ལ་མི ་གཉི ས ་དབར་འཕགས་བོད ་གནའ་

འབྲེལ་བཟང་པོ་ ཤུ ལ་འཛི ན་གྱི ་སྒ ོ་ ནས་གང་ཅི འི ་ ཐད་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་

གནས་མུ ས་དང་། ས་གནས་སུ ་ཡུ ལ་མི ་དང་བོད ་མི འི ་དབར་མི ་རི གས་ཀྱི ས་

འཁྲུག ་བརྩོད་རིགས་བྱུང་མྱོང་མེ ད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་སུ་ཧི ན་བོད་མཛའ་
འབྲེལ་ཚོ གས་པ་ཡང་ཆེད་འཛུགས་གནང་ཡོ ད་། འདི ་གར་བོད་མི ་ཕལ་ཆེ་བ་

རྣམས་ཀྱི ་འཚོ ་ཐབས་ནི ་དགུ ན་དུས་སུད་ཚོ ང་དང་། དབྱར་ཁའི ་རི ང་ཌལ་ཧོར་

ཁྲོམ་གཞུ ང་དུ་གྱོ ན་ཆས་རི གས་འཚོ ང་རྒྱུ དེ་བཞིན་བཟོ་གྲྭའི་ཚོ གས་མི་རྣམས་

བཟོ་གྲྭར་ཕྱག་ལས་གནང་གི ་ཡོ ད། ཌལ་ཧོར་ས་གནས་སུ་བླ ་ཆེ ན་མ་སྤྲུལ་རིན་

པོ་ཆེ ་སྐུ་གོ ང་མ་དང་། སྤ ང་ནང་རིན་པོ་ཆེ ། རྐྱང་ཕྱག་རིན་པོ་ཆེ འམ་བླ ་མ་ལུང་
རྟོགས་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་བླ ་ོ རི ན་པོ་ཆེ ། རྒྱུད་སད
ྟོ ་མཁན་ཟུར་དཔང་མགོ ན་

རི ན་པོ་ཆེ ་སོ གས་མཁས་གྲུ བ་གཉིས་ལྡ ན་གྱི ་བླ ་མ་དུ་མ་ཞི ག་འདི ་གར་བཞུ གས་

གཤེ གས་བྱུང་བ་རེ ད། ཡོ ངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ཡབ་ཆེན་
སབ
ྟོ ས་རྒྱས་ལགས་དང་ཡུམ་ཆེན་བླ ་ོ བཟང་སྒྲོ ལ་མ་གཉི ས་ལས་ཌལ་ཧོར་དུ་སྐུ་
འཁྲུ ངས་པ་རེ ད །

ྋགོ ང ་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་འདི ་ གར་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༦༠ དང་ ༡༩༦༣། ༡༩༦༧ དེ་བཞིན་ ༡༩༨༨ བཅས་ལ་འཚམས་གཟིགས་

ཆི བས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞིན་༧དཔལ་ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་

ཌལ་ཧོར་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་པ་མཆོ ག ༢༠༠༧།༡༠།༤ ལ་ཌལ་ཧོར་དུ་ཞབས་བཅག་
གནང་ཡོ ད་པ་རེ ད།

༢༽

གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ།
༡།

ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས།

ཌལ་ཧོར་དུ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཐོ ག་མར་ཕྱི ་ལོ ༢༠༠༣ ཟླ ༩

ཚེ ས ༢༧ ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ད་བར་ས་གནས་

འཐུ ས་ཚོ གས་སྐ བ ས་གཉི ས ་བྱུ ང་ཡོ ད། སྐ བ ས་དང་པོ་ བཅའ་ཁྲི མ ས་
དོན ་ཚན་ ༧༨(ཁ) པ་གཞི ར་བཟུ ང་བསྐ ་ོ གཞག་བྱུ ང་ཡོ ད་པ་དང་།

སྐ བས་གཉིས་པའི ་ས་འཐུ ས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༧༨(ཀ) པ་གཞིར་
བཟུ ང་མི ་མང་ནས་ཐད་ཀར་འོ ས ་བསྡུ འི ་ ལམ་ནས་བསྐ ོ་ གཞག་བྱུ ང་

ཡོ ད། ས་གནས་འཐུ ས་མི ་ཚོ གས་འདུའི་ཚོ གས་མི་གྲངས་དགུ ་ཡོ ད།

ས་འཐུ ས་ཀྱི ་ལས་ཁུངས་ཀྱང་ཆེ་ཆུ ང་རན་པོ་ཞི ག་ཕུན་ཚོ གས་

གླི ང་བཟོ་གྲྭས་གཡར་པོ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ལོ ་གཅིག་ནང་སྒྲིག་གཞི་

གཞིར་བཟུང་གི་ཚོ གས་ཐེངས་གཉིས་མ་ཆད་པར་བསྐ ང
ོ ་ཚོ གས་གནང་

གི ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མཚམས་རེ ་ཛ་དྲག་དང་སྤྱི ་ཚོ གས་བདེ་འཇགས་

ཆེད་དགོ ས་མཁོ ་དང་བསྟུན་ཚོ གས་འདུ་འཕར་མ་བསྐ ང
ོ ་ཚོ གས་གནང་
གི ་ཡོ ད། ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་། ས་

གནས་བདེ་དོན་ནས་འཛི ན་སྐྱོ ང་གནང་བདེ་སླ ད་གཤམ་གསལ་སྒྲི གས་

གཞི ་ས་འཐུ ས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོ ད།

ཀ

ཌལ་ཧོར་ས་གནས་འཐུ ས་མིའི་ཚོ གས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
ཁ

ག

༢།

ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོ གས་ཀྱི ་སྒྲིག་གཞི།

ཌལ་ཧོར་ས་གནས་འཐུ ས་མིའི་ཚོ གས་འདུའི་སྒྲིག་གཞི།

ཌལ་ཧོར་བོད་མི འི་སྤྱི ་ཚོ གས་བདེ་འཇགས་ཀྱི ་སྒྲིག་གཞི་བཅས་
ཡི ན།

བོད་གཞུ ང་བདེ་དོན་ལས་ཁུངས།

ཌལ་ཧོར་བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་སུ་གཞུ ང་བསྐ ས
ོ ་ལས་བྱེད་གཉི ས་ཡོ ད་
པ་ནི ་ བདེ་ དོན ་དང་རྩི ས་དྲུ ང་གཉི ས ་རེ ད ། བདེ་ དོན ་བཟོ་ གྲྭའི ་ འགན་

འཛི ན་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་དང་། རྩིས་དྲུང་བཟོ་གྲྭའི་རྩིས་དྲུང་གཅིག་ལྕ ག
ོ ས་
ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད། འདི ་གའི ་བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོ ངས་ཌལ་ཧོར་

ཕུན་ཚོ གས་གླི ང་ལག་ཤེ ས་བཟོ་གྲྭ་དང་། གཏན་སླ བ
ོ ། ཡན་ལག་སྨ ན་

རྩིས་ཁང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨ ན་ཁང་བཅས་ཡོ ད་མུ ས་ཐོག ཁ་

ཐོར་མི ་མང་གི ་ཆེ ད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༠༧ ལོ ར་གཞིས་
ཆགས་གསར་རྒྱག་གནང་ཡོ ད།

གཞིས་ཆགས་འདི་གསར་རྒྱག་ཆེ ད་དཔལ་འབྱོར་རོ གས་རམ་

གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གཞུ ང་དང་། ཨ་རི་བོད་ཀྱི ་ཐེ བས་རྩ། Narada

Production Inc. USA, ECH Eversdijk Smulders Stichting The
Netherland, Verein Tibet Fruende Switzerland.

བཅས་ཡི ན།

ཌལ་ཧོར་བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལས་འགན་གཙོ ་བོ་ནི ་འདི ་གའི ་ཁྱབ་
༣།

ཁོ ངས་བོད་མི་རྣམས་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་སེ ལ་རྒྱུ་དེ་རེ ད།

ཌལ་ཧོར་བདེ་དོན་རི མ་བྱོན་གྱི ་མཚན་གཞུ ང་།

ཨང་།
༡།

ཚ་རྡོར་མཁན་ཆུ ང་།

༢།

རྨ་ཡར།

༤།

ཆོ ས་མཛད་རྟིང་འགོ ག

༣།
༥།

༦།

༧།

༨།

༩།

༡༠།
༡༡།

༡༢།

༡༣།
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ལོ ་དུས།

༡༩༥༩ ནས་བདེ་དོན་དུ་བསྡ ད་མོ ད་ཀྱང་ག་

དུས་བརྗེ་བོ་བརྒྱབ་མི ན་གྱི ་ལོ ་དུས་མི ་གསལ།

ངག་དབང་དཔལ་མོ །
བླ ་ོ བཟང་ཉི་མ།  

ཆོ ས་འབྱོར་དཔལ་ལྡ ན།
ཡེ ་ཤེ ས་ཚེ ་བརྟན།  

ལོ ་ཚི གས་མི ་གསལ།

༡༩༦༤།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༦༨།༡༠།༣༡

ལོ ་ཚི གས་མི ་གསལ།

ལོ ་ཚི གས་མི ་གསལ།

ལོ ་ཚི གས་མི ་གསལ།

ལོ ་ཚི གས་མི ་གསལ།

སངས་རྒྱས་ཚེ ་དབང་།

༡༩༨༣།༤།༣ ནས་ ༡༩༨༧།༡༢།༣༡

བསོ ད་ནམས་དཔལ་འབྱོར།

༡༩༩༠།༦།༡ ནས་ ༡༩༩༣།༡༡།༣༠

སྐ ལ་བཟང་གཡུ་སྒྲོ ན།

༡༩༨༨།༡།༡ ནས་ ༡༩༩༠།༥།༣༡

དཔོན་དགྲ་འདུལ།

༡༩༩༣།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༩༨།༤།༣༠

ཚེ ་རྒྱལ་སྦྲ་གཉིས།

༢༠༠༠།༩།༨ ནས་ ༢༠༠༢།༨།༢༡

དངོས་གྲུ བ་རྒྱལ་མཚན།

༡༤།

པད་མ་རྡོ་རྗེ་རྡོ་ཚན་པ།

༡༦།

ཚེ ་བརྟེན་འཇི ག་མེ ད།

༡༥།

༤།

མཚན།

ཌལ་ཧོར་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།

ཚེ ་རི ང་བཀྲིས་དབོན་པོ།

༡༩༩༨།༥།༡ ནས་ ༢༠༠༠།༩།༧

༢༠༠༢།༨།༢༢ ནས་ ༢༠༠༥།༡།༡༩

༢༠༠༥།༡།༢༠ ནས་་ ༢༠༠༩།༣།༡༥
༢༠༠༩།༣།༡༦ ནས་ལས་ཐོག

རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུ ང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༢ ཕྱི ་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་

ལས་འགུ ལ་ཚོ གས་ཆུ ང ་གསར་འཛུ གས་གནང་རྒྱུ འི ་ གྲོས་ཆོ ད་གཏན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

འབེབ ས་ཐོ ག ་མི ་མང་གི ་འཕྲལ་ཕུ ག ས་ཕན་བདེའི ་ གཞི ་རྩ་བཙན་བྱོལ་
ུ ་སབ
གཞུ ང་འདི་ཉིད་ཀྱི ་ནས
ྟོ ས་སྲ་བརྟན་ཞིག་ངེས་པར་དགོ ས་པ་དང་དེ་

ཡང་གཙོ ་ཆེ ་གཞུ ང་གྲོགས་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ན ུས ་ཤུ གས་གོ ང ་འཕེལ ་

གཏོང ་རྒྱུ ར་རག་ལུ ས་པ་སོ གས་དགོ ས ་པ་རྒྱུ ་མཚན་ལ་བརྟེན་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི ་གནས་ཡུལ་ས་ཁུལ་ཚང་མར་ ༡༩༧༢ ཕྱི ་ཟླ་ ༨ པའི་
ནང་ས་གནས་བོ ད ་རང་དབང་བདེ ན ་པའི ་ ལས་འགུ ལ་ཚོ གས་ཆུ ང་
ུ ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་གཞུ ང་གི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱབ་
གསར་འཛུགས་ཀྱི ས་དས

རྟེན་སླ ད ་མ་བསྐུ ལ ་དྭ ང ་བླ ང ་ཐོ ག ་མི ་རེ ་ནས་ཟླ་རེ ར་གཏན་འབེབ ས་

བཞི ན་ཕྱག་དངུལ ་འབུལ་མུ ས་དང་། ཕོག ས་ཡོ ད་རྣམས་ནས་ཕོག ས་ཀྱི ་

བརྒྱ་ཆ་གཉི ས ་རེ ་ འབུ ལ་རྒྱུ འི ་ གྲོས་ཆོ ད་གཏན་འབེབ ས་གཞི ་བཟུ ང་ཊལ་

ཧོར་ས་གནས་སུ་ཡང་ ༡༩༧༢ ལོ ར་ས་གནས་ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་འཐུ ས་མི ་

འོས ་བསྡུ་ གནང་ཏེ་ བཙན་བྱོལ་གཞུ ང་གི ་སྒྲི ག ས་གཞི ་གཏན་འབེབ ས་ལྟ ར ་
ལག་བསྟར་བྱ་མུ ས་འདུག

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༢  ནས་ ༢༠༠༢  བར་བཙན་བྱོལ་གཞུ ང་གི ་ལམ་

སན
ྟོ ་བཀོ ད་སྒྲིགས་ལྟ ར་རང་བཙན་དང་འབྲེལ་བའི ་ལས་འགུ ལ་ཐོག་འཁུར་
རྐང་ལེ ན་ཞུ ས་པ་དང་། ས་གནས་མི ་མང་གི ་དངོས་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་རྣམས་

འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་དང་རང་གཞུ ང་བཅས་ལ་དགོ ངས་བཞེ ས་

ཡོ ང་སླ ད་ཡི ག་ངག་གཉི ས་ཐོ ག་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ ་བཞི ན་པ་དང་། དེ་བཞི ན་

གཞུ ང་འབྲེལ་དང་སྤྱི ་བའི་ལས་དོན་ཐོག་ལྷ ག་བསམ་ཆེ ་བསྐྱེ ད་དང་། ལྷ ག་
དོན་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ཕྱི ་ཕེབས་སྐ བས་སྐུའི་བླ ་གཟའ་ནམ་འཁེ ལ་ལ་བསང་

༥།

གསོ ལ་དར་འཛུགས་སླ ད་ལས་འཁུར་རྐང་བཞེ ས་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོ གས་གླི ང་བཟོ་གྲྭ

ཌལ་ཧོར་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོ ར་མི ་ས་མ་རི་ནས་བོད་མི་གྲངས་ ༡༥༠༠ ཙམ་

འབྱོར་རྗེ ས ་འཕྲལ་དུ་ ལྡི ་ ལི འི ་ རྒྱ་གར་མཉམ་འབྲེལ་མཐུ ན་ཚོ གས་གི ་

ཚོ གས་མི་ཁ་ཤས་ཌལ་ཧོར་དུ་ཆེ ད་ཕེབས་ཀྱི ས་ཐོ ག་མ་བོད་མི་རྣམས་

ལ་ལག་ཤེ ས་འདྲ་མི ན་དཔེར་ན། འཚེ མ་བཟོ་དང་ལྷ ་བྲིས་། ལྷ ་བཟོ།

སུད་ཀྲར་སླ ས་རྒྱུ། བོད་ཤོ ག་བཟོ་རྒྱུ། ཡི་རྩེ་བཟོ་རྒྱུ། ཀམ་བལ་དང་

རུམ་གདན་ཐག་ལས། ལྷ མ་བཟོ། ཤིང་བཟོ་སོ གས་ཀྱི ་བཟོ་གྲྭ་གསར་

འཛུ གས་གནང་སྟེ་ བོད ་མི ་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོ ་ ཐུ བ་ཐབས་བཀའ་
དྲིན་ཆེ ་བ་གནང་།

དེ་ རྗེ ས ་བོད ་མི ་གྲངས་

༤༠༠

ཙམ་བཟོ་ གྲྭའི ་ ནང་འཛུ ལ་

བཞུ གས་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་དེ་བྱི ངས་རྣམས་ལྷ ་ོ ཕྱོ གས་གཞི ས་ཆགས་སུ་
གནས་སྤ ས
ོ ་གནང་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༢ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༧ བར་བཟོ་

གྲྭའི ་འཛི ན་སྐྱོང་རྒྱ་གར་མཉམ་འབྲེལ་མཐུ ན་ཚོ གས་ནས་གནང་ཡོ ད་པ་

དང་། དེ་ ནས་བཟོ་ གྲྭ་འདི ་ བོད ་གཞུ ང ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་སུ ་རྩི ས་
སྤྲོ ད་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་ནང་སྲི ད་ལས་ཁུངས་ནས་

༼ཌལ་ཧོར་བོད་མིའི་ལག་ཤེ ས་བཟོ་གྲྭ༽ ཞེ ས་ Society མི ང་ཐོག་སི མ་

ལར་ཁྲིམས་མཐུ ན་དེབ་བསྐྱེ ལ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་ནས་བཟུང་བཟོ་
གྲྭ འི ་འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་བཟོ ་ གྲྭ འི ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐོ ག ་ཚོ གས་མི ་
ཡོ ངས་ནས་ལོ ་གསུ མ་རེ ་མཚམས་མང་མོ ས་འོ ས ་འདེམ ས་གནང་སྟེ་

འགན་ལྷ ན་གྱི ་གྲོས་ཆོ ད་གཞི ར་བཟུང་འཛི ན་སྐྱོ ང་གནང་མུ ས་ཡི ན།

བཟོ་གྲྭ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི ་བོད་ཀྱི ་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི ་ལག་ཤེ ས་

སྲུང་སྐྱོབ་དར་སྤ ལ
ེ ་བྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི ་རུམ་གདན་འཐག་ལས་ཐོ ག་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

སྦྱོང་བརྡར་འབུལ་རྒྱུ། དེ་བཞི ན་བོད་མི ་རྣམས་ལ་འཚོ ་ཐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་

བཅས་ལ་དམི གས་པ་ཞི ག་རེ ད །

བཟོ་ གྲྭ་འདི ་ ནས་ལ་དྭ ག ས་བསོ ད ་

ནམས་གླི ང་དང་། མེ འོ་ཆོ ས་འཕེལ་གླི ང་། བྷ ན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གླི ང་།
བྷ ལ
ེ ་ཀོ བ ་བཅས་སུ ་གནས་པའི ་ བོད ་མི ་མང་དག་ཅི ག་ལ་རུ མ ་གདན་

འཐག་ལས་དང་ལག་ཤེ ས་གཞན་ཐོ ག ་སྦྱོ ང ་བརྡར་ཕུ ལ ་ཡོ ད་པ་དང་།

རུམ་གདན་འགྲེམ་སན
ྟོ ་སྐ བས་དཔལ་ལྡ ན་རང་གཞུ ང་བཀའ་ཤག་ནས་
ཐེངས་གསུམ་ལ་ཨང་དང་པོའི་བྱ་དགའ་བསྩལ་ཡོ ད།

ད་ལྟ འི་འཆར་བཟོ་གྲྭའི་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༩

དང་ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༧༢ ཡོ ད་པ་དང་། ཚོ གས་མི་དང་དེའི་ནང་མི་

རྣམས་བཟོ་གྲྭ་འདི ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ཡོ ད། བཟོ་གྲྭའི་ཚོ ང་ལས་སྡ ་ེ
ཚན་ཁག་ནི ་རུམ་གདན་འཐག་ལས་སྡ ་ེ ཚན་དང་། ཇེ མ་རྒྱག་སྡ ་ེ ཚན།

རི ་མོ འི་སྡ ་ེ ཚན། འཚེ མ་བཟོའི་སྡ ་ེ ཚན། ཐུ ག་པ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི ་སྡ ་ེ ཚན།
ཕྱི ར་ཚོ ང་ཁང་སྡ ་ེ ཚན་བཅས་དྲུག་ཡོ ད།

བཟོ་ གྲྭའི ་ གཞུ ང ་ནས་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་སྡ ད
ོ ་ཁང་རི ན་མེ ད་

དང་། རྒས་ཕོགས། གསོ ག་དངུལ་གྱི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་བཅས་གནང་བཞིན་

ཡོ ད་། བཟོ་གྲྭ་འདིའི་ཁེ ་བཟང་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ཚོ གས་མི འི ་བདེ་དོན་
དང་། བཟོ་གྲྭ་འདི འི་ཡར་རྒྱས་ཁོ ་ནའི་ཆེ ད་གཏོང་བཞིན་པ་རེ ད།
བཟོ་འགོ ་རི མ་བྱོན་གྱི ་མཚན་གཞུ ང་གཤམ་གསལ་ལྟ ར་ཡིན།

ཨང་།   མཚན།
༡།

༢།

བཀྲ་ཤི ས་ཚེ ་དབང་།

ལོ ་དུས།

༡༩༦༢།༧།༡ ནས་ ༡༩༦༤།༡༡།༣༠

ངག་དབང་དཔལ་མོ ། ༡༩༦༤།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༦༨།༡༡།༣༡

༣།
༤།

རྡོ་རྗེ་དོན་འགྲུ བ།

ཌལ་ཧོར་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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༡༩༦༨།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༧༨།༤།༣༠

ཆོ ས་འབྱོར་དཔལ་ལྡ ན། ༡༩༧༨།༥།༡ ནས་ ༡༩༨༣།༤།༡༢

༥།   སངས་རྒྱས་ཚེ ་དབང་།  ༡༩༨༣།༤།༡༣ ནས་ ༡༩༨༧།༡༢།༣༡
༦།

སྐ ལ་བཟང་གཡུ་སྒྲོན།

༧།

བསོ ད་ནམས་དཔལ་འབྱོར།

༩།

དངོས་གྲུ བ་རྒྱལ་མཚན།

༡༩༨༨།༡།༡ ནས་ ༡༩༩༠།༥།༣༡
༡༩༩༠།༦།༡ ནས་ ༡༩༩༣།༡༡།༣༠

དཔོན་དགྲ་འདུལ།

༡༩༩༣།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༩༨།༤།༣༠

༡༠། ཚེ ་རྒྱལ་སྦྲ་གཉིས།

༢༠༠༠།༩།༨ ནས་ ༢༠༠༢།༨།༢༡

༨།

༡༩༩༨།༥།༡ ནས་ ༢༠༠༠།༩།༧

༡༡། པད་མ་རྡོ་རྗེ་རྡོ་ཚན་པ། ༢༠༠༢།༨།༢༢ ནས་ ༢༠༠༥།༡།༡༩
༡༢། ཚེ ་རི ང་བཀྲིས་དབོན་པོ།

༥།

༢༠༠༥།༡།༢༠ ནས་ཞུ ་མུ ས།

ས་གནས་བུད་མེ ད་ལྷ ན་ཚོ གས།

ས་གནས་བུ ད་མེ ད་ཚོ གས་པ་ནི ་ ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༨༤ ལོ ར་དབུ ་འཛུ གས་

གནང་བ་དང་། དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱུན་ལས་ཐེངས་བདུན་བརྗེས་པ་

དང་། ད་ལྟ ་རྒྱུན་ལས་ཐེངས་བརྒྱད་པ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད། ས་གནས་སུ་
ཆོ ས་ཕྱོགས་དང་། ཆབ་སྲིད། དཔལ་འབྱོར་འད་ུ འགོ ད་སོ གས་ཀྱི ་ལས་

འགུ ལ་སྤ ལ
ེ ་བཞིན་པའི་ ཐོག་སྤྱི ཚོགས་ཞབས་ཞུ ་དང་། སྣེ་ལེ ན་སོ གས་
གང་ཐུ བ་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད།

༣༽

ས་གནས་ཀྱི་དགོན་པ།
༡།

དཔལ་ལྡ ན་རྣམ་གྲོལ་གླི ང་དགོ ན།

ཐོ ག ་མར་བོ ད ་ནས་སྐྱབས་བཅོ ལ ་དུ ་ འབྱོར་མ་ཐག་མི ་ས་མ་རི ་ལ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

སླ བ
ེ ས་སྐ བས་དེར་གདན་ས་གསུམ་གྱི ་གྲྭ་པ་ལོ ་ན་ཆུ ང་བ་རྣམས་དཔེ་ཆ་
གཟི གས་རྒྱུའི ་ཆེ ད་དུ་སྦ ག་ས་ཞེ ས་པའི ་ས་ཆར་བཏང་བ་རེ ད། གཞན་

ུ ་པ་བགྲེས་པ་རྣམས་ཌལ་ཧོར་ད་ུ ཕེབས་
མཁན་པོ་ཟུར་པ་དང་དགེ ་འདན

པ་རེ ད། དེ་རྗེ ས་ཌལ་ཧོར་དུ་ཨོ ་ཀ་སི་ཞེ ས་པའི་ས་ཆ་དེ་ལ་གདན་ས་

གསུ མ་དང་། ཆོ ས་ལུ གས་རི ས་མེ ད་མཉམ་འཛོ མས་ཐོ ག་གྲྭ་ཇ་དང་

མང་ཇ། སྨ ན
ོ ་ལམ་སོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་རེ ད།

ལོ ་ཤས་རྗེ ས ་ལྷ ོ་ ཕྱོ ག ས་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ལ་དགེ ་ འདུ ན ་པ་

མང་དག་ཅི ག་བཏང་བ་རེ ད། དེའི་ལྷ ག་མ་དགེ ་འདུན་པ་དང་། མཁན་

ཟུར། དགེ ་བཤེ ས། བླ ་སྤྲུལ། ཏྲེ་ཧོར་སྐྱོར་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ ས་དབུས་
ུ ་ཅེ ས་པའི་
པའི ་སླ བ
ོ ་མ་གྲངས་ ༦༤ ཡོ ད་པ་རྣམས་ཌལ་ཧོར་ས་ནི་ནག
ས་ཆ་དེ་ ལ་གནས་བཞུ གས་ཀྱི ས་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་དགོ ང ས་

བཞི ན་དགེ ་ བཤེ ས་སྤ ང ་ནང་སྤྲུ ལ་སྐུ འི ་ དབུ ་འཁྲི ད ་འོ ག ་ད་བར་གཞི ་
གསུམ་ཆོ ་ག་དང་། གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་སོ གས་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི ་
བྱ་བ་གང་ཐུ བ་སྒྲུབ་བཞི ན་ཡོ ད།

ུ ་པ་གྲངས ༡༦
ད་ལྟ འི་འཆར་བླ ་སྤྲུལ་དགེ ་བཤེ ས་དང་དགེ ་འདན

ཡོ ད། གཞན་ཡང་མ་འོང ས་པར་ས་གནས་མི ་དམངས་ཀྱི ་ རེ ་ འདུན ་

དང་དགོ ས་མཁོ ་གཞི ར་བཟུང་དགོ ན་པ་གསར་རྒྱག་གི ་འཆར་གཞི ་ཡོ ད་

བཞི ན་པ་མ་ཟད་དགེ ་འདུན་པ་གང་མང་གསར་འཇུ ག་ཞུ ་འཆར་ཡོ ད་

པ་དང་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི་བཀའ་དགོ ངས་བཞིན་ལྷ ག་བསམ་རྣམ་དག་

ངང་རང་འཁྲི འི ་ ལས་འགན་དང་ཆོ ས་ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་བྱ་བ་རྣམས་དགའ་
བཞི ན་སྤྲོ ་བཞི ན་བྱེད་མུ ས་སུ་ཡོ ད།

ཌལ་ཧོར་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།

༤༽
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སློབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སྐོར།
༡།

གཏན་སླ བ
ོ །

རྒྱ་དམར་གྱི ས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་
པོ་མཆོ ག་གིས་བཙན་བྱོལ་ད་ུ འབྱོར་བའི་བོད་རིགས་གཞོ ན་སྐྱེས་རྣམས་

ལ་དེང ་དུ ས ་ཀྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་སླ ོབ ་སྦྱོ ང ་སྤྲོ ད ་རྒྱུ ་ཨང་དང་པོ་ ལ་གཟི ག ས་

ནས་ཐོག་མར་མ་སུ་རི ་གཏན་སླ བ
ོ ་དང་དེ་ནས་ཤིམ་ལ་གཏན་སླ བ
ོ ་དབུ་

འཛུགས་གནང་བ་མ་ཟད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༢ ལོ ར་ཌལ་ཧོར་གཏན་སླ བ
ོ ་

འདི་བཞིན་འགོ ་འཛུགས་གནང་ཞི ང་སྐ བས་དེར་རྡ་ས་བུ་གསོ ་ཁང་དང་

ཉེ་འཁོ ར་ཟུར་གསོ ག་ཁག་ནས་སླབ
ོ ་ཕྲུག་རིམ་འབྱོར་གྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༦
ནང་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ལྔ ་བརྒྱ་བརྒལ་བ་བྱུང་ཡོ ད། ཐོ ག་མ་འཛི ན་ཁང་

དང་དེ ་ ནས་ཉལ་ཁང་སོ གས་རི མ་བཞི ན་གསར་རྒྱག་གི ་ལས་གཞི ་

བརྩམས་ཏེ་ ༡༩༦༨ ལོ ་ཙམ་ལ་ད་ལྟ འི་འཛིན་ཁང་དང་ཉལ་ཁང་ཚང་
མ་ལེ གས་པར་བསྐྲུན་ཟི ན་པ་མ་ཟད་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གི ་གྲངས་འབོར་ ༦༠༠

ལས་མང་བ་བྱུང་ཡོ ད། དེའི་རྗེས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༡ ལོ ར་ཀ་སྦུ ག་གཏན་
སླ བ
ོ ་སྒ ་ོ བརྒྱབ་ནས་སླ བ
ོ ་གྲྭ་དེའི་འཛི ན་རི མ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི ་
སླ ོབ ་ཕྲུ ག་རྣམས་སླ ོབ ་གྲྭ་འདི ་ ཉི ད ་ནང་ཟླ་སྒྲི ལ་བྱས་པ་དང་དེ་ བཞི ན་

༡༩༧༣ ལོ ར་པན་ཆ་མ་རི ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་སྒ ་ོ བརྒྱབ་ནས་འཛི ན་རི མ་དགུ ་པ་

མན་ཆད་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ཟླ་སྒྲིལ་བྱས། ༡༩༧༢ ནང་འཛིན་རིམ་

བཅུ་གཅི ག་གི ་ཡི ག་རྒྱུགས་ཕུལ་མཁན་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་སྡ ་ེ ཁག་དང་པོ་དེ་བྱུང་
ཡོ ད་། དེ་ནས་ ༡༩༧༣ དང་ ༡༩༧༤། ༡༩༧༦། ༡༩༧༧ བཅས་ཀྱི ་

ཡིག་རྒྱུགས་ཕུལ་མཁན་སླ བ
ོ ་མའི ་གྲངས་ཚད་མ་ངེས་ཀྱང་ཡི ག་རྒྱུགས་

ུ དེ་ནས་རྒྱུ་
སྐ བས་སོ ་སོ ར་གྲུ བ་འབྲས་གང་ལེ གས་བྱུང་ཡོ ད་ཚུལ་འདག
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མཚན་གང་ཡི ན་མ་ཤེ ས་ཀྱང་ ༡༩༧༥ ལོ ་འཛིན་རིམ་ ༡༡ གི་ཡིག་

རྒྱུ གས་གཏོང ་མཁན་སླ ོབ ་ཕྲུ ག་ཚང་མ་མ་སུ ་རི ་གཏན་སླ ོབ ་ཏུ ་ཟླ་སྒྲི ལ་
གནང་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༨ ལོ ་ནས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་སམ་གཞི ་

རི མ་གོ ང ་མའི ་ ལམ་ལུ གས་དེ་ བཞི ན་གསར་གཏོད ་གནང་པ་ནས་ད་ལྟ ་

༢༠༠༨ ལོ འི་བར་མུ ་མཐུ ད་དེ་ཡི ག་རྒྱུགས་ཕུལ་ནས་སླ བ
ོ ་ཐོན་པ་རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་བྱུ ང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་བོད ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི ་རི གས་ཀྱི ་ ཆེ ད་དུ་
ལྷ ག་བསམ་གཡོ ་བ་མེ ད་པའི་སྒ ་ོ ནས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་

ནང་ཕྱག་ལས་ཀྱང་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ འི་ཆར་གཏན་

སླ བ
ོ ་འདི འི་ནང་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང་བྱེད་བཞི ན་པའི ་སླ བ
ོ ་མ་གྲངས་ ༡༩༡ ཡོ ད་པ་

ནས་ཉལ་ཁང་ནང་ ༡༢༢ དང་གཞན་རྣམས་ཉིན་སླ བ
ོ ་ཡིན། ད་ལྟ འི་

ཆར་སླ བ
ོ ་གྲྭ་འདི ་ཉིད་ལ་འཛི ན་ཁང་དང་ཉལ་ཁང་། དེ་བཞི ན་རྩེད་ཐང་

དང་དཔེ་ མཛོ ད་ཁང་སོ ག ས་ཕྱི འི ་ མཐུ ན་རྐྱེ ན ་གང་ལེ གས་ཡོ ད་ནའང་།
ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣ ནས་བཟུང་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གི ་གྲངས་འབོར་ཉུ ང་དུ་ཕྱི ན་པའི ་

རྐྱེ ན་གྱི ས་འཛི ན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ ་པ་བར་སྒ ་ོ རྒྱག་དགོ ས་བྱུང་ཡོ ད། མ་

འོངས་པར་སླབ
ོ ་གྲྭ་འདི་བཞི ན་རྒྱུན་གནས་ཐུ བ་མི ན་ཡང་སླབ
ོ ་ཕྲུག་གསར་
ཞུ གས་བྱེད་མཁན་ཡོ ད་མེ ད་ཁོ ་ནར་རག་ལས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པས་འབྲེལ་

ཡོ ད་ཁག་ནས་དགོ ང ས་བཞེ ས ་རྒྱ་མི ་ཆུ ང་བ་ཞི ག་གནང་གལ་ཆེ ་བ་

མངོན། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨ ནང་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་གཅི ག་དང་རེ ག་ཊར་གཅི ག དེ་
བཞི ན་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༣༤ ཡོ ད་པ་ནས་དགེ ་རྒན་གྲངས་ ༡༨ ཡོ ད།

༢།

མ་ཟད་དེ་དག་ནང་བོད་རི གས་དགེ ་རྒན་གྲངས་གསུམ་ཙམ་ཡོ ད།

ཡན་ལག་སྨ ན་རྩིས་ཁང་།

སྨ ན་ཁང་འདི ་བཞི ན་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་

ཌལ་ཧོར་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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ུ ་པར་དེ་ཡང་སྨ ན་རྩིས་ཁང་གི ་ཁེ ་ཕན་
དངོས་སུ་དབུ་འབྱེད་གནང་འདག

ལ་མ་གཟི ག ས་པར་ས་གནས་མི ་མང་ཁོ ་ ནའི ་ ཆེ ད་དུ་ གསར་འཛུ གས་

གནང་བ་དང་། འོན་ཀྱང་སྨ ན་ཁང་ཚུགས་ཡུལ་གཏན་འཇགས་མེ ད་

པར་ས་གནས་ཁག་གསུམ་ཙམ་ལ་གནས་སྤ ས
ོ ་བྱ་དགོ ས་བྱུང་འདུག ད་
ུ
ཡོ ད་སྨ ན་ཁང་འདི་བཞིན་སྨ ན་ཁང་གནས་སྤ ས
ོ ་ཐེངས་བཞི ་པ་རེ ད་འདག

གོ ང་དུ ་ ཞུ ས་པ་བཞི ན་ས་གནས་མང་ཚོ གས་ཁོ ་ནའི ་ཆེ ད་དུ ་ ཆེ ད་

འཛུགས་གནང་བར་སོ ང་སྨ ན་ཁང་ཚུགས་ཡུལ་དང་སྨ ན་པའི་ལས་ཤག་
བཅས་བཟོ་གྲྭ་གཞུ ང་ནས་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་བ་བཞིན་རེ ད་འདུག དེ་

ཡང་སྨ ན་ཁང་ཐད་ད་ཡོ ད་བརྟག་དཔྱད་ཁང་འདི ་བཞི ན་སྨ ན་པ་ཉི་མ་ཚེ ་

རིང་ལགས་ཀྱི ་སྐ བས་སུ་རྒྱ་སྐྱེ ད་གཏོང་དགོ ས་བྱུང་འདུག་པར་མཁྱེན་

གསལ་བཞིན་སྨ ན་པའི་ལས་ཤག་དང་། སྨ ན་ཁང་བཅས་པར་ཆར་ཞོ ད་
སྐ བས་ཆུ་བབས་ཆེ ་བ་སོ གས་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོ་བཅོ ས་ཐེངས་མང་བྱེད་

དགོ ས་བྱུང་ཞི ང་དེང་གི ་ཆར་སྤྱི ་འགྲིག་ཙམ་ཡོ ད། དེ་ཡང་ད་བར་གྱི ་
བརྒྱུད་རི མ་ནང་སྨ ན་པ་རིམ་པ་བརྒྱུད་ས་གནས་སུ་ཞབས་འདེགས་མི་
དམན་ཙམ་ཞིག་ཞུ ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། རྩ་བའི ་སྨ ན་ཁང་གི ་གནས་སྟངས་

ནི ་ ཁུ ག་ཀྱོ ག ་ཡི ན་དུ ས ་ཡུ ལ་མི ་རྣམས་ཀྱི ་དེ ་ ཙམ་མཐོ ང ་གི ་མེ ད་པ་

སོ ག ས་ལ་བརྟེན་ནད་པ་མང་ཆེ ་བ་བོད ་མི ་ཁོ ་ ན་ཡི ན་པས་སྨ ན ་ཁང་གི ་

ཡོ ང་སྒ ་ོ དེ་ ཙམ་བཟང་རྒྱུ ་མེ ད་མོ ད།

སྨ ན ་ལས་པ་གསུ མ་གྱི ་ གསོ ལ ་

ཕོག ས་ལྡ ང
ེ ་མི ན་ལ་མ་ལྟ ས
ོ ་པར་བོད ་མི ་རྣམས་ལ་སྨ ན ་སྦྱི ན ་གཏོང ་གི ་

༣།

ཡོ ད།

འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨ ན་ཁང་།

འདི ་གའི ་ཕྱི ་ལུགས་སྨ ན་ཁང་ཆུང་ངུ་འདི་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༠ ལོ ར་དབུ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
འཛུ གས་གནང་ཞི ང་།

དེ་ སྐ བ ས་བོད ་སྨ ན ་དང་རྒྱ་སྨ ན ་གཉི ས ་ཀའི ་

མཐུ ན་རྐྱེ ན་ཡོ ད་པ་དང་། སྨ ན་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཕུན་ཚོ གས་གླི ང་བཟོ་
གྲྭས་གནང་གི ་ཡོ ད་མོ ད།

རྗེ ས ་ནས་རང་གཞུ ང ་འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་

ཁུ ངས་ཀྱི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་གནང་རྒྱུ འི ་ འགན་བཞེ ས ་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི ་ ལོ ་

༡༩༨༦ ལོ ར་འདི ་གའི ་ཁྱབ་ཁོ ངས་འཇིགས་མེ ད་སྒྲོལ་མར་ཟླ་གསུམ་

རི ང་འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་ཁུ ངས་ནས་འཕྲོད་ལས་པའི ་ ཟབ་སྦྱོ ང ་གནང་
རྗེས་འདི ་གའི ་འཕྲོད་ལས་པར་བསྐ ་ོ གཞག་བྱུང་ཡོ ད། འཕྲོད་ལས་པའི་

ལས་འགན་གཙོ ་བོ་ནི་ཁྱབ་ཁོ ངས་མི ་མང་རྣམས་ལ་ན་ཚ་འདྲ་མི ན་སྐ ར
ོ ་

གོ ་ རྟོགས་སྤ ལ
ེ ་རྒྱུ ་དང་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨ ན ་བཅོ ས ་གནང་རྒྱུ ་དེ་ རེ ད །

མ་ཟད་སྦྲུ མ་མ་རྣམས་ལ་མ་དང་བྱི ས ་པའི ་ འཕྲོད་བསྟེན ་སྐ ར
ོ ་ལ་ཡང་
ཡང་འཕྲོད་ལས་པས་སླ བ
ོ ་གསོ ་དང་། བྱི ས་པ་རྣམས་ལ་ན་ཚ་འདྲ་མིན་

སྔ ན
ོ ་འགོ ག ་གི ་ཁབ་དང་དེ་ བཞི ན་སྨ ན ་བཅོ ས ་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་སྦྱོ ར ་བཞི ན་
ཡོ ད།

༥༽

ཁ་འཐོར་མི་མང་།

བཟོ་ ཁོ ང ས་ནང་མེ ད་པའི ་ བོད ་མི ་དེ་ སྔ ་ ལྷ ་ོ ཕྱོ ག ས་གཞི ས་ཆགས་སུ ་གནས་སྤ ས
ོ ་

སྐ བ ས་མ་བསྐྱོ ད ་པའི ་ ཁ་འཐོ ར ་མི ་མང་རྣམས་ལ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་ནས་

གཞི ས་ཆགས་གསར་རྒྱག་གི ས་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་དོ་བདག་སོ ་

སོ ་ལ་བགོ ས་འགྲེམས་ཟི ན་པ་དང་། ྋདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་

ནས་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་དབུ་འབྱེད་རབ་གནས་བཀྲིན་ཆེ ་བ་གནང་

ཡོ ད། གཞི ས་ཆགས་འདི ་ གསར་རྒྱག་ཆེ ད་དཔལ་འབྱོར་རོ ག ས་རམ་གནང་
མཁན་རྒྱ་གར་གཞུ ང་དང་། ཨ་རི་བོད་ཀྱི ་ཐེབས་རྩ། Narada Production Inc.

ཌལ་ཧོར་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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USA, ECH Eversdijk Smulders, Stichting The Netherland, Verein Tibet Fruende Switzerland. བཅས་ཡིན་ནོ།། །།

སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་
གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
སྙིང་བསྡུས།

སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང་།

༡༽
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གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༧༠ ལོ ་ནས་བཟུ ང་རང་གཞུ ང ་གི ས་སི མ་ལའི ་ གཡས་གཡོ ན་དུ་

གནས་བའི་བོད་མི་ཚོ ་ས་གནས་གཅིག་ཏུ ་བསྒྲིལ་ཏེ་གཞིས་ཆགས་འཛུགས་རྒྱུའི་
དགོ ངས་གཞི་ཡོ ད་པ་བཞིན་ཉེ་འཁོ ར་གྱི ་ས་ཆ་ཞི ག་སྤུ ས་གཟི གས་གནང་འཆར་

གྲ་སྒྲི ག་གནང་འདུག ༡༩༧༩ ནས་ ༡༩༨༠ ཡས་མས་ཙམ་ལ་སེ ན་ངོ་ལི་ས་
གནས་ཀྱི ་ Dogra ས་ཆ་ཞིག་སྤུ ས་གཟི གས་གནང་རྒྱུའི ་གྲོས་འགོ ་བཙུ གས་

འདུག་ཀྱང་། སྟབས་མི ་ལེགས་པའི ་ཐོ ག་ས་ཆའི ་གོ ང་ཚད་མཐོ ་བའི ་རྐྱེ ན་གྱི ས་

རང་གཞུ ང་གི ས་སྤུ ས་གཟི གས་གནང་ཐུ བ་མི་འདུག དེའི་རྗེས་སུ་ Longwood
ཉེ་ འགྲམ་དུ ་ གནས་སྡ ོད ་དབྱི ན་ཇི ་སྐྱེ ་ དམན་ཞི ག་གི ས་ས་ཆར་ལྟ ་ ཞི བ་གནང་

འདུག་ཀྱང་སྔ ར་བཞིན་རིན་གོ ང་མཐོ ་དྲགས་པས་སྤུ ས་གཟིགས་གནང་ཐུ བ་མི་
འདུག

༡༩༨༡།༠༢ ནས་སི མ་ལ་ཀུ ་ སུ མ་ཀྲི་རུ ་ གནས་པའི ་ རུ མ ་གདན་ལག་

ཤེ ས་བཟོ་ གྲའི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་རང་གཞུ ང ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་སུ ་

ཕུལ་བ་རེ ད། དེ་དོན་རང་གཞུ ང་གི ས་སི མ་ལའི ་གཡས་གཡོ ན་བོད་མི ་རྣམས་ཀུ ་

སུ མ་ཀྲི་ས་ཆའི ་ཐོ ག ་འཇོ ག ་གནང་མཛད་རྒྱུ འི ་ཐག་གཅོ ད ་གནང་བ་རེ ད།

༡༩༧༤ ནས་ ༡༩༧༥ ཙམ་ནས་སིམ་ལའི་གཡས་གཡོ ན་དུ་གནས་སྡ ད
ོ ་བོད་མི་
རྣམས་ཀྱི ་མི ང་ཐོ ་ བསྡུ ་ རུ བ་ཀྱི ས་ཞི བ་འཇུ ག་གནང་འགོ ་བཙུ གས་པ་དང་།

སྐ བ ས་དེར ་རང་གཞུ ང ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ས ་གཙོ ས་པའི ་ རྒྱ་གར་དབུ ས་
གཞུ ང ་དང་ཕྱི ་ རྒྱལ་རོ ག ས་ཚོ གས་ཁག་ནས་དངུ ལ ་གྲོན་གནང་སྟེ་ གཞི ས་ཁང་

འཛུགས་སྐྲུན་གནང་སྟེ་མཐའ་མ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༦ ལོ ར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་ཁང་པ་
བགོ ་ འགྲེམ་དང་སྦྲགས་ཀུ ་སུ མ་ཀྲིར་གཞི ས་ཆགས་འགོ ་ འཛུ གས་བྱུ ང་འདུག

གཞི ས་ཆགས་འདི ་ གསར་དུ་ འཛུ གས་སྐ བ ས་གཞི ས་ཆགས་གཞན་ནང་བཞི ན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཤིང་ནགས་གཅོ ད་འབྲེག་སོ གས་བྱ་དགོ ས་བྱུང་མི་འདུག སིམ་ལ་ཀུ ་སུམ་ཀྲི་
གཞི ས་ཆགས་འདི ་ ནི ་ རྒྱ་གར་ཧི ་ མ་ཅལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་ རྒྱལ་ས་སི མ་ལ་ནས་སྣུམ་

འཁོ ར་ཐོག་ཆུ ་ཚོ ད་ཕྱེ ད་དང་རྒྱང་ཚད་ཀི་ལོ ་མི་ཀྲར་ ༨ ཙམ་ཡོ ད། རྒྱ་མཚོ ་

ུ ་ 14.27° celcius
ནས་མཐོ་ཚད་མི་ཀྲར་ ༢༢༡༣ དང་གནམ་གཤི ས་དབྱར་དས

དང་། དགུ ན་དུས་ 3.10° celcius བཅས་ཡིན།

༢༽

ཐོག་མར་གཞིས་མི་རྣམས་གཞིས་ཆགས་སུ་སླེབས་སྟངས་སྐོར།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༢།༠༢ ཙམ་ནས་སི མ་ལའི་གཡས་གཡོ ན་དུ་བོད་ནས་འབྱོར་བ་

ཁག་ཅིག་གནས་སྡ ད
ོ ་བྱས་འདུག་པ་དང་། དེའང་ས་གནས་གཅིག་ཏུ ་མ་ཡིན་

པར་སིམ་ལ་རྒྱལ་སའི་གཡས་གཡོ ན་དུ་ཡོ ད་པའི་ས་གནས་ Chotta Shimla,

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

wood, Kenthu, Kharapathar, Narkanda, Sawra, Theog, Dharampur,
Solan, Kasauli བཅས་སུ་གནས་སྡ ད
ོ ་བྱས་འདུག ༡༩༧༠ ལོ འི་རྗེས་སུ་ཧི་མ་

ཅལ་མངའ་སྡ ེའི ་ ནང་ཡོ ད་པའི ་ ཀུ མ་རའོ ་ གཞི ས་ཆགས་དང་ས་ཏྲོན་གཞི ས་

ཆགས་གཉི ས ་ནས་བོད་མི ་ཁྱི མ ་ཚང་མང་པོ་ ཞི ག་སི མ་ལའི ་ སྣུམ་འཁོ ར ་འབབ་
ཚུ གས་ཀྱི ་ཉེ་འགྲམ་དུ་རང་འཚམས་ཀྱི ས་གནས་སྡ ད
ོ ་བྱས་འདུག

དེ་བཞིན་ལྷ ་ོ ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་མོ ན་གྷ ོ་དང་མན་སྤ ར་ནས་ཀྱང་བོད་

མི་ཁྱི མ་ཚང་འགའ་ཤས་ཕྱི ར་ལོ ག་གི ས་གནས་སྡ ད
ོ ་བྱས་ཡོ ད། སྐ བས་དེ་ནས་
༡༩༧༩ དང་ ༡༩༨༠ བར་སི མ་ལའི་གཡས་གཡོ ན་དུ་བོད་མི་གནས་སྡ ད
ོ ་ཁག་

ཁྱི མ་ཚང་ ༡༠༣ ཙམ་ཡོ ད། གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐ བས་མི་གྲངས་

༤༥༠ ཙམ་ཡོ ད། ༼མི ་འབོར་གྲངས་ཐོའི་ནང་དེ་སྐ བས་ཀྱི ་བཟོ་གྲྭའི་མི་འབོར་

༡༥༠ ཙམ་དང་། ཁ་ར་སྤ ་ཐར་དང་དེའི་གཡས་གཡོ ན་བོད་མི་འདུ་སྡ ད
ོ ་གྲངས་

སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང་།
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༡༣༠ ཙམ་ཚུ ད་མེ ད༽ ད་ལྟ འི་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨ ལོ ར་སིམ་ལ་གཞིས་ཆགས་
འདི ར་མི ་འབོར་གྲངས་ ༡༦༧༤ ལྷ ག་ཡོ ད་འདུག  

༣༽

གཞིས་ཆགས་གསར་དུ་ཚུགས་དུས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ཇི་ཡོད་དང་།
དེའི་སྐབས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་སྐོར།

སི མ་ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་འདིར་ཐོག་མ་ནས་བཟུང་ཁང་ས་སྦི་སྒ ་ Bigha

༤༨།༠༦ ཡོ ད། ༡༩༦༠ ལོ ་གཞི ས་ཆགས་མ་ཚུ གས་གོ ང་བོད་མི འི ་འཚོ ་བའི ་
གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ ་ བོ་ རེ ད ། ༡༩༦༥ ཙམ་དུ་ ས་མར་ཧི ལ ་ཟེར ་བའི ་ ས་

གནས་སུ ་བོད ་མི ་ཆི ག་བསྒྲི ལ་ཚོ གས་པས་རུ མ ་གདན་ལག་ཤེ ས་བཟོ་ གྲྭ་ཞི ག་

བཙུགས་ནས་བོད་མི ་མི ་ཉུ ང་བ་ཞི ག་རུམ་གདན་འཐག་ནས་འཚོ ་བ་སྐྱེལ་བ་དང་
ཞོ ར་དུ་ཐུ ན་མིན་ལག་ཤེ ས་བདག་ཉེར་བྱས་ཡོ ད། ཡང་ཁྱི མ་ཚང་གསུམ་བཞི་

ཞིག་གིས་ Kalimpong ནས་བོད་ཀྱི ་གྱོན་ཆས་དང་ཅ་དངོས་རྙི ང་པ་ཚོ ང་ལས་

བྱས་འདུག ཡིན་ནའི་བོད་མི་ཕོན་ཆེ ་བས་ལམ་བཟོའི་ལས་ཀ་བྱས་ནས་སོ ་སོ འི་
ཉི ན ་རེ་འཚོ ་བ་སྐྱེ ལ ་ཐུ བ་པ་བྱས་འདུག

དེའི ་ ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ ་ ཙམ་ཞི ག

Muncipal Committee, PWD ལས་ཁུངས་ཁོ ངས་གཏོགས་ཁྱོ་གར་ཉིན་གླ ་

སྒ ར
ོ ་ ༢ དང་ཕྱེ ད་ཀ་དང་། བུད་མེ ད་རྣམས་ལ་སྒ ར
ོ ་ཕྱེ ད་ཀ་ཉུ ང་བ་རག་འདུག

དེ་མིན་སྒ ར
ེ ་གྱི ་ལག་གཡོ ག་ཏུ ་ལས་ཀ་ལས་སུ་ཕྱི ན་པས་ཉི ན་རེ ར་སྒ ར
ོ ་

ཕྱེ ད་ཀ་གཞུ ང་གི་ལས་ཁུངས་ལས་མང་བ་ཐོ བ་འདུག ༡༩༧༥ དང་ ༡༩༧༦
ཙམ་དུ་བོད་མི ་འགའ་ཤས་ཀྱི ས་ Partnership ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི ་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་

Azad Market

ནས་ཕྱི ་ རྒྱལ་བའི ་ སྐྱོ བ ་གསོ འི ་ གྱོ ན ་ཆས་རྙི ང ་པ་ཉོས ་ཏེ་ སི མ་

ལར་ཚོ ང་ལས་བྱེད་འགོ ་ཚུ གས་ཏེ་རི མ་བཞི ན་ཉིན་རེ འི་འཚོ ་བའི ་ཡོ ང་ཁུངས་ཇེ་

བཟང་དུ་སོ ང་འདུག དེའི་ལོ ་ཤས་རྗེས་སུ་གཞི ས་མི ་རྣམས་ཀྱི ས་ Ludhiana
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ནས་སུད་ཚོ ང་འགོ ་འཛུགས་བྱས་ཤི ང་འཚོ ་བའི ་དཀའ་ངལ་ཡང་ལོ ་རེ ་ནས་ལོ ་
རེ ར་ཆུ ང་དུ་སོ ང་འདུག

༤༽

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

ལས་ཡུན།

ཨང་།    མཚན།

༡།   བསོ ད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།

༡༩༨༣།༧།༡ ནས་ ༡༩༨༦།༧།༨

༢།   པ་སངས་ཚེ ་རི ང་།

༡༩༨༦།༧།༨ ནས་ ༡༩༨༨།༩།༥

༣།   སྐ ལ་བཟང་དབང་ཕྱུག

༡༩༨༨།༩།༦ ནས་ ༡༩༩༡།༩།༣༠

༤།   འཇམ་དབྱངས་ཚེ ་རི ང་།

༡༩༩༡།༩།༣༠ ནས་ ༡༩༩༣།༦།༣༠

༦།   བཀྲ་ཤི ས་ནོར་བུ།

༡༩༩༤།༡༠།༡༥ ནས་ ༡༩༩༧།༨།༥

༥།   འཆི ་མེ ད་རྡོ་རྗེ།

༡༩༩༣།༧།༡ ནས་ ༡༩༩༤།༡༠།༡༤

༧།   ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ།

༡༩༩༧།༨།༦ ནས་ ༢༠༠༡།༧།༣༡

༨།   མདའ་ཟུར་ཀུ ན་དགའ་རྡོ་རྗེ།

༢༠༠༡།༨།༡ ནས་ ༢༠༠༥།༧།༡༥

༩།   བསྟན་འཛི ན་ཀུ ན་བཟང་།
༡༠།  ངག་དབང་ཡོ ན་ཏན།

༢༠༠༥།༡༢།༧ ནས་ ༢༠༠༩།༧།༡༧

༡༢།

༢༠༠༩།༨།༡༠ ནས་ ༢༠༠༩།༡༠།༦

༡༡།

༡༣།
༡༤།

༥༽

༢༠༠༥།༧།༡༦ ནས་ ༢༠༠༥།༡༢།༦

བསྟན་འཛི ན་རྣམ་རྒྱལ། (ལས་ཚབ།)

བསྟན་འཛི ན་དངོས་གྲུ བ།

དོན་གྲུ བ་རྒྱལ་པོ།

བསྟན་འཛི ན་ཀུ ན་བཟང་།

༢༠༠༩།༧།༡༦ ནས་ ༢༠༠༩།༨།༩

༢༠༠༩།༡༠།༥ ནས་ ༢༠༠༩།༡༢།༡༣
༢༠༠༩།༡༢།༡༤ ནས་ལས་ཐོག

ྋགོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་ལོ་དུས་ཞིབ་གསལ།
༡།

༡༩༦༤ ནས་ ༡༩༦༥ ལོ ར་ས་མར་ཧིལ་དུ་རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ་གསར་
འཛུཊ་སྐ བས་སུ་ཆི བས་བསྒྱུར་གནང་བ་དེ་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་འདུག

༢།
༣།
༤།

༥།

༦།

༧།

༡༩༧༨

སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང་།
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ལོ ར་ཀུ ་ སུ མ་ཀྲིར་བཟོ་ གྲྭར་གཟི ག ས་སྐ ར
ོ ་དུ་ ཆི བས་བསྒྱུ ར་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས།

༡༩༨༣།༧ པའི ་ནང་ས་གནས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་།

༡༩༩༢།༦ པའི ་ཟླ་མཇུག་དང་ཟླ་ ༨ པའི་ཟླ་འགོ འི་ནང་ཀུ ་སུམ་ཀྲིར་
གནས་པའི ་ སྟག་ལུ ང་རྩེ་སྤྲུ ལ་རི ན་པོ་ ཆེ འི ་ རྡོ་རྗེ ་ བྲག་དགོ ན ་པའི ་ དབུ ་

འབྱེད་མཛད་སྒ འ
ོ ི ་སྐ བས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོ ད།

༢༠༠༢།༦ པའི་ནང་སེ ན་ཇོ་ལི ར་གནས་པའི ་ཇོ ་ནང་མ་དགོ ན་ད་ུ ཆི བས་

བསྒྱུ ར་གནང་སྐ བ ས་དང་དེ་ མི ན་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་ས་གནས་གཞན་དུ་
ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐ བས་ཕེབས་ལམ་ད་ུ སི མ་ལ་མང་ཚོ གས་དང་སླ བ
ོ ་

ཕྲུ ག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ བ
ོ ་གནང་།

༡༩༦༣།༩།༤ ཉི ན་མཐུ ན་གྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་བྱི ས་པའི་ཕན་སྐྱོབ་ཚོ གས་
པའི ་ སི མ་ལའི ་ བུ ་གསོ ་ ཁང་གཉི ས ་ཀྱི ་ ནང་སླ བ
ོ ་སྐྱོ ང ་གནང་བཞི ན་པའི ་

བོད་ཕྲུ ག ༢༥༠ ཙམ་ལ་བཀའ་སླ བ
ོ ་གསུང་བཤད་བསྩལ་ཡོ ད།

༡༩༩༠།༡ པའི ་ནང་ཧི ་མ་ཅལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་བླ ན
ོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་གིས་གདན་
ཞུ ས་ལྟ ར་ས་གནས་རམ་སྤུ ར་མ་ནི་ལྷ ་ཁང་ཉམས་གསོ ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐ བས་སུ་སི མ་ལར་གནས་སྡ ད
ོ ་མི ་མང་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླ བ
ོ ་གསུང་བཤད་བསྩལ་གནང་ཡོ ད།

༦༽

ཕྱི་ནང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ལོ་དུས་ཞིབ་གསལ།

༡།   ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༡།༩ པའི ་ནང་ Mrs. Imtraut Wager འཇར་མན་ཨ་
མ་ལེྭ ་གར་རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ས་གཞིས་ཆགས་སུ་གཟིགས་སྐ ར
ོ ་གནང་།
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༢།

༣།

༤།

༥།
༦།
༧།
༨།
༩།

༢༠༠༢།༩ པའི་ནང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ ཊ་གཞོ ན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོ ག་དང་།

སྤྱི ་ འཐུ ས་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་།

དགེ ་ ལུ གས་སྤྱི ་ འཐུ ས་དགེ ་ བཤེ ས་ལགས་

བཅས་ཀྱི ས་གཞི ས་ཆགས་སུ་གཞུ ང་འབྲེལ་གཟིགས་སྐ ར
ོ ་གནང་།

༢༠༠༣།༦ པའི ་ནང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ ཊ་གཞོ ན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོ ག་དང་།

སྤྱི ་འཐུ ས་སྒྲོ ལ་དཀར་ལྷ ་མོ ་ལགས་གཉིས་ཀྱི ས་གཞི ས་ཆགས་སུ་གཞུ ང་

འབྲེལ་གཟི གས་སྐ ར
ོ ་གནང་།

༢༠༠༨།༧།༡ ནས་ཚེ ས་ ༤ བར་རང་གཞུ ང་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཁྲི་པ་མཁས་

དབང་ཟམ་གདོ ང ་རི ན་པོ ་ ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་གཞི ས་ཆགས་སུ ་གཞུ ང་

འབྲེལ་གཟི གས་སྐ ར
ོ ་གནང་།

གཞི ས་ཆགས་སུ ་ྋས་སྐྱ་བདག་ཁྲི ་ རི ན་པོ ་ ཆེ ་མཆོ ག་ཆི བས་བསྒྱུ ར་

བསྐྱངས།

གཞི ས་ཆགས་སུ ་དཔལ་ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོ ག་གཞི ས་ཆགས་སུ ་

ཆི བས་བསྒྱུར་གནང་།

༢༠༠༦།༥ པའི ་ནང་ཕྱི ་དྲིལ་དྲུང་གཞོ ན་རྟ་མགྲིན་ཚེ ་རིང་གིས་གཞིས་

ཆགས་སུ་གཞུ ང་འབྲེལ་ལྟ ་སྐ ར
ོ ་གནང་།

༢༠༠༦།༧ པའི་ ནང་དབྱི ན ་ཇི ་ ཌོ ག ་ཀྲར་ Thomas Kauffmann

མཆོ ག་གི ས་གཞི ས་ཆགས་སུ་གཟིགས་སྐ ར
ོ ་གནང་།

༢༠༠།༨།༢༡ ནས་ཚེ ས་ ༢༩ བར་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་ཀརྨ་ཆོ ས་

འཕེལ་མཆོ ག་དང་། ཚོ གས་གཞོ ན་རྒྱ་རི ་སྒྲོ ལ་མ། སྤྱི ་འཐུ ས་ངག་དབང་
ལྷ ་མོ ། སྤྱི ་འཐུ ས་བསོ ད་ནམས་དགྲ་འདུལ། སྤྱི ་འཐུ ས་དགེ ་བཤེ ས་ཐུ བ་
བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་བཅས་ཀྱི ས་ཧི ་མ་ཅལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་གྲོས་ཚོ གས་སུ་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་འཛུགས་སླ ད་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས།

༡༠།

༡༡།

སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང་།
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༢༠༠༦།༡༡།༢༡ ཉི ན་རང་གཞུ ང་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་
གདོང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ཀི་ནོར་ས་གནས་སུ་མཛད་སྒ ་ོ ལ་ཕེབས་སྐ བས་

ཕེབས་ལམ་དུ་གཞི ས་ཆགས་སུ་ཉིན་གཅིག་བཞུ གས།

༢༠༠༦ དང་ ༢༠༠༧ ལོ ར་འཇར་མན་གྱི ་མཐོ་རིམ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག Anne
Kuluczka (from Kurve Wastrow Education & Meeting

Centre for peaceful & Non-Violent Action) གཞིས་ཆགས་

༡༢།

སུ་གཟི གས་སྐ ར
ོ ་གནང་།

༢༠༠༦།༩།༡༣ ནས་ཚེ ས་ ༡༥ བར་དབུས་བོད་སླ བ
ོ ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོ གས་

པའི་ཤེ ས་ཡོ ན་འགན་འཛིན་ S.P. Rana མཆོ ག་དང་རང་གཞུ ང་ཤེ ས་
རིག་ཤེ ས་ཡོ ན་འགན་འཛིན་ཚེ ་རིང་བསམ་འགྲུ བ་རྣམ་གཉིས་ནས་སླ བ
ོ ་

༡༣།
༡༤།
༡༥།

༡༦།
༡༧།

གྲྭར་གཟི གས་སྐ ར
ོ ་གནང་།

༢༠༠༦།༨།༡༢ ཉིན་དབུས་བོད་སླ བ
ོ ་འཛི ན་སྐྱོང་ཚོ གས་པའི ་ངེས་སྟོན་པ་
མཆོ ག་གི ས་གཞི ས་སླ བ
ོ ་ཏུ ་གཟིགས་སྐ ར
ོ ་གནང་།

༢༠༠༦།༨།༡༨ ཉིན་ཤེ ས་རིག་དྲུང་ཆེ ་ཀརྨ་དགེ ་ལེ གས་ལགས་མངའ་སྡ ་ེ བླ ན
ོ ་
ཆེ ན་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་སྐ བས་གཞིས་ཆགས་སུ་གཟིགས་སྐ ར
ོ ་གནང་།

༢༠༠༦།༤།༡༦། ནས་ཚེ ས་ ༡༧ བར་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ ་བསྟན་པ་

བསམ་མཁར་ལགས་ཀྱི ས་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུ ང་འབྲེལ་གཟིགས་སྐ ར
ོ ་
གནང་།

༢༠༠༦།༧ པའི ་ནང་ནང་སྲི ད་དྲུང་གཞོ ན་དངོས་གྲུ བ་རྒྱལ་མཚན་ལཊ༺༺་

ཀྱི ས་གཞི ས་ཆགས་སུ་གཞུ ང་འབྲེལ་ལྟ ་སྐ ར
ོ ་གནང་།

༢༠༠༦།༩ པའི ་ནང་ལྡི་ལི ་རི་དྭ གས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོ གས་པས་གཞིས་ཆཊ་
སུ་གཟི གས་སྐ ར
ོ ་གནང་།
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༡༨།
༡༩།

༢༠།

༢༠༠༧།༤།༢༣

ཉི ན ་རྡ་ས་ནས་དགེ ་ བཤེ ས་རྡོ་རྗེ ་ དགྲ་འདུལ ་ལགས་

གཞི ས་ཆགས་སུ་ནང་ཆོ ས་སླ བ
ོ ་ཁྲིད་གནང་བར་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་།

༢༠༠༧།༤།༢༣ ཉི ན་རྡ་ས་བོད་ཀྱི ་དཔེ་མཛོ ད་དབུ་འཛི ན་དགེ ་བཤེ ས་

ལྷ ག་རྡོར་ལགས་གཞི ས་ཆགས་སུ ་ནང་ཆོ ས་སླ བ
ོ ་ཁྲི ད་གནང་བར་ཆེ ད་
ཕེབས་གནང་།

༢༠༠༧།༦།༢༤

ཉི ན ་རྡ་ས་རི ག་ལམ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་དབུ ་འཛི ན་

གཞོ ན ་པ་དགེ ་ བཤེ ས་སྐ ལ ་བཟང་དགྲ་འདུལ ་ལགས་གཞི ས་ཆགས་སུ ་
ནང་ཆོ ས་སླ བ
ོ ་ཁྲི ད་གནང་བར་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་།

༢༡།

༢༠༠༧།༧།༦ ཉིན་ Shimla Mayor Narendra Kateria མཆོ ག་

༢༢།

༢༠༠༧།༧།༢༡ ནས་ཚེ ས་ ༢༢ བར་ཕྱི ་དྲིལ་དྲུང་འཕར་ཟླ་བ་ཚེ ་རིང་

༢༣།

ྋསྐུའི་འཁྲུངས་སྐ ར་མཛད་སྒ འ
ོ ི ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོར་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་།

ལགས་དང་། དྲུང་གཞོ ན་དོན་འགྲུ བ་རྒྱལ་པོ་ལགས་རྣམ་གཉི ས་ཀྱི ས་

གཞི ས་ཆགས་སུ་གཞུ ང་འབྲེལ་གཟིགས་སྐ ར
ོ ་གནང་།

༢༠༠༧།༡༠།༧ ནས་ཚེ ས་ ༡༢ བར་ཤེ ས་རིག་དྲུང་གཞོ ན་སྒྲོལ་དཀར་

ལྷ ་ མོ ་ལགས་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་མདུན ་ལམ་སླ བ
ོ ་ས ན
ྟོ ་ཆེ ད་

གཞི ས་ཆགས་སུ་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་།

༢༤།

༢༠༠༧།༥།༢༣ ཉིན་རྡ་ས་ནོར་གླི ང་གཡུ་ཐོག་སྨ ན་གླི ང་གི ་སྨ ན་པ་གཞི ས་

༢༥།

༢༠༠༧།༥ པའི ་ནང་སྤྱི ་འཐུ ས་བསོ ད་ནམས་དགྲ་འདུལ་ལགས་དང་།

༢༦།

ཆགས་སུ་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་།

སྤྱི ་ འཐུ ས་དགེ ་ བཤེ ས་ཚེ ་རི ང་པོ་ རྣམ་གཉི ས ་གཞི ས་ཆགས་སུ ་གཞུ ང་

འབྲེལ་གཟི གས་སྐ ར
ོ ་དུ་ཕེབས།

༢༠༠༧།༩།༡༥ ནས་ཚེ ས་ ༡༦ བར་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་ཞིབ་འགན་
འཛི ན་བླ ་ོ བཟང་ཟླ་བ་དང་། དོན་འགྲུ བ་རྡོ་རྗེ། Manager of District

སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང་།
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Industry Center, Manager of UCO Bank, Shimla མཆོ ག་བཅས་

༢༧།
༢༨།

གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུ ང་འབྲེལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་སླ ད་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་།

༢༠༠༧།༩།༦ ཉིན་བདེ་སྐྱི ད་གླི ང་ས་གནས་ཁྲི མས་ཞི བ་པ་མཆོ ག་གཞི ས་
ཆགས་སུ་གཞུ ང་འབྲེལ་གཟིགས་སྐ ར
ོ ་དུ་ཕེབས།

༢༠༠༨།༥།༤ ནས་ཚེ ས་ ༥ བར་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོ ན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་

མ་མཆོ ག་དང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཡེ ་ཤེ ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་གཉིས་ཀྱི ་གོ ་སྒྲིག་

འོག Himalaya Parivaar ཧི་མ་ལ་ཡ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བོད་དོན་སྐ ར
ོ ་
༢༩།

ཚོ གས་འདུ་ལ་ཕེབས་སྐ བས་གཞིས་ཆགས་སུ་གཟིགས་སྐ ར
ོ ་གནང་།

༢༠༠༨།༧།༣ ཉིན་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་ཀརྨ་ཆོ ས་འཕེལ་མཆོ ག་དང་།

ཚོ གས་གཞོ ན་རྒྱ་རི ་སྒྲོ ལ་མ། སྤྱི ་འཐུ ས་འཇིགས་མེ ད་དབང་རྒྱལ། སྤྱི ་

འཐུ ས་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ ་མོ ། སྤྱི ་འཐུ ས་སྒྲོ ལ་མ་ཚེ ་རི ང་། ཨ་རུ་ན་ཅལ་

ནས་ཡིན་པ་རྒྱ་གར་དབུས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་ཀི་རན་རི་ཇུ་ཇི། བླ ་

མ་བླ ་ོ བཟང་བཟོད་པ། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་བླ ན
ོ ་ཆེ ན་ཟུར་པ་དང་གྲོས་
ཚོ གས་འཐུ ས་མི་མཚོ ་སྣ་རིན་པོ་ཆེ ། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་བླ ན
ོ ་ཆེ ན་

Prof. Prem Kumar Dhumal དང་བླ ན
ོ ་ཆེ ན་ལས་རོ གས་བཅས་

སི མ་ལར་ཆི ངས་ཡི ག་བཞག་སྟེ་མི་ལོ ་ཧྲིལ་པོ་ ༩༤ འཁོ ར་བའི་མཛད་
སྒ ར
ོ ་ཆི བས་བསྒྱུར་གནང་།

༣༠།

༢༠༠༨།༨ པའི ་ནང་ International Tibet Support Network ཀྱི ་

༣༡།

རྡ་སར་གནས་སྡ ད
ོ ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི ་ལས་འགུ ལ་ཁང་གི་ཚོ གས་མི་སྤྱི ་

ཚོ གས་མིས་བོད་རང་དབང་དཔལ་འབར་ཁྱེར་ཏེ་གཞི ས་ཆགས་ནང་སླ བ
ེ ས།

འཐུ ས་ལྷ ་མོ ་སྐྱབས་དང་། སྨ ན་རྩིས་ཁང་གི ་སྨ ན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ ་
གཉི ས ་ཀྱི ས་མང་ཚོ གས་ལ་དབུ ་མའི ་ ལམ་གྱི ་སྐ ོར ་གོ ་ རྟོགས་གསུ ང་

བཤད་སླ ད་གཞི ས་ཆགས་སུ་ཕེབས།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༣༢།

༧༽

༢༠༠༨།༡༠།༢༤ ཉིན་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་ཤིང་ནགས་བླ ན
ོ ་ཆེ ན་ J. P. Nadda
མཆོ ག་སིམ་ལ་གཏན་སླ བ
ོ ་ཏུ ་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ལོ ་འཁོ ར་མཛད་སྒ འ
ོ ི ་ཉིན་ཕེབས།

གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག
༡།

ཁ་ར་སྤ ་ཐར་གཞི ས་ཁང་གསར་རྒྱག

ཁ་ར་སྤ ་ཐར་གཞིས་ཁང་གསར་རྒྱག་གནང་ཆེ ད་རོ གས་རམ་ཡོ ང་བའི་
སྐྱབས་འཇུ ག་ཞུ ས་པ་བཞི ན་རང་གཞུ ང་དང་རྒྱ་གར་དབུ ས་གཞུ ང་

གཉིས་ནས་མ་དངུལ་ ༡,༡༧,༩༡,༠༧༤།༠༠ གྱི ་རོ གས་རམ་གནང་བས་

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩ ལོ ར་འགོ ་འཛུགས་བྱས་ནས་ ༢༠༠༢ ལོ ར་ལེ གས་པར་

གྲུ བ་སྟེ་ཁ་ར་སྤ ་ཐར་ཁོ ངས་གཏོགས་ཁ་འཐོ ར་ས་གནས་མི་མང་ཚོ ་ཀུ ་
སུམ་ཀྲི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཟླ་བསྒྲི ལ་བྱུང་བ་དང་། གདན་ས་ཆོ ས་སྒ ར་

དང་གཞི ས་ཆགས་མཉམ་དུ་ ཡོ ད་པའི ་ སོ ་སོ འི ་ ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་

༢།

རྒྱུན་འཛི ན་དང་། ཕྲུ ་གུ ་སླ བ
ོ ་གྲྭར་གཏོང་བ་སོ གས་ལ་ཁེ ་ཕན་ཆེ ན་པོ་
བྱུང་ཡོ ད།

བཟོ་གྲྭའི ་ཁང་ཐོག་བཟོ་བཅོ ས།

བཟོ་ གྲྭའི ་ ལས་མི འི ་ ལས་ཤག་གི ་ཁང་ཐོ ག ་བཟོ་ བཅོ ས ་བྱེད་ཆེ ད་རང་

གཞུ ང ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ས ་མ་དངུ ལ ་སྒ ར
ོ ་

༧,༠༣,༩༦༨།༠༠

གནང་བ་ལྟ ར་ ༢༠༠༨ ལོ ར་བཟོ་གྲྭའི་ལས་མིའི་ལས་ཤག་གི་ཁང་ཐོག་
བཟོ་ བཅོ ས ་བྱས་ཏེ་ དབྱར་ཆར་པ་དང་།

༣།

སེ ལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

དགུ ན་ཁ་བའི ་ དཀའ་ངལ་

བཟོ་གཞི ས་ E Block གྱང་རྩིག་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར།

སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང་།
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བཟོ་གཞི ས་ E Block གྱི ་གྱང་རྩིག་གསར་པ་རྒྱག་སླ ད་རང་གཞུ ང་ནང་

སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་མ་དངུལ་སྒ ར
ོ ་ ༡,༩༨,༣༤༧།༠༠ གནང་སོ ན་

༤།

བྱུ ང་བས་བཟོ ་ གཞི ས་ཀྱི ་གྱང་རྩི ག་གསར་དུ་ བརྒྱབ་སྟེ་ ཁང་པའི ་ རྨང་
གཞི ་བརྟན་དུ་ཕྱི ན་ཡོ ད།
བཟོ་གཞི ས་སུ་ Septic Tank ལས་འཆར།

༢༠༠༤ ལོ ར་བཟོ་གཞི ས་སུ་ Septic Tank ཆེ ད་རང་གཞུ ང་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་མ་དངུལ་སྒ ར
ོ ་ ༡,༤༢,༠༠༠།༠༠ གནང་བས་མི་
༥།

མང་གི ་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།
ས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཁང་གསར་རྒྱག

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨ ལོ ར་ས་གནས་འཐུ ས་མིའི་ཚོ གས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེ ད་

Norwegian Church Aid (NCA) ནས་མ་དངུལ་སྒར
ོ ་ ༥,༨༨,༧༠༠།༠༠

༦།

གནང་བས་ཚོ གས་ཁང་གསར་རྒྱག་འགོ ་འཛུགས་ཞུ ་འཆར་ཡོ ད།
འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོ།

༢༠༠༨ ལོ ར་གཞི ས་ཆགས་ནང་ཁུལ་ལ་འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོའི་ཆེ ད་

SOIR-IM, Dehradun ནས་སྒ ར
ོ ་ ༨,༠༠,༠༠༠།༠༠ གནང་བས་འགྲོ་

༧།

ལམ་མྱུར་བཟོའི་ལས་གཞི་འགོ ་འཛུགས་བྱས་ཡོ ད།
མི ་མང་ཚོ གས་ཁང་གསར་རྒྱག

མི་མང་ཚོ གས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར་འདི ་གཅི ག་བསྡུས་འཆར་

ག ཞི ་ བ ཞི ་ བ འི ་ ཁོ ང ས ་ སུ ་ བ ཀ འ ་ འ ཁྲོ ལ ་ ཐོ བ ་ སྟེ ་ མ ་ ད ངུ ལ ་ སྒ ོ ར ་
༡༩,༥༨,༦༦༨།༠༠ གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ལྟ ར་རོ གས་དངུལ་ཐོན་མཚམས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
༨།

ལས་གཞི ་འགོ ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

བཟོ་གཞི ས་ A-Block གྱང་རྩིག་གསར་རྒྱག

བཟོ་གཞི ས་གྱང་རྩིག་གསར་རྒྱག་འཆར་གཞི་འདི་གཅིག་བསྡུས་འཆར་

གཞི ་བཞི ་པའི ་ཁོ ངས་སུ ་བཀའ་འཁྲོ ལ ་ཐོ བ ་སྟེ་ རོ གས་དངུ ལ་སྒ ོར ་

༩།

༢,༦༦,༤༣༦།༠༠ གནང་རྒྱུ་ངེ ས་པ་རོ གས་དངུལ་ཐོ ན་མཚམས་ལས་
གཞི ་འགོ ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།
སངས་རྒྱས་ཆོ ས་གླི ང་ཚོ གས་ཁང་བཟོ་བཅོ ས་འཆར་གཞི།

སངས་རྒྱས་ཆོ ས་གླི ང་ཚོ གས་ཁང་བཟོ་བཅོ ས་འཆར་གཞི ་འདི ་གཅི ག་

བསྡུ ས ་འཆར་གཞི ་བཞི ་པའི ་ ཁོ ང ས་སུ ་བཀའ་འཁྲོ ལ ་ཐོ བ ་སྟེ་ རོ གས་

དངུལ་སྒ ར
ོ ་ ༢,༨༦,༧༧༣།༠༠ གནང་རྒྱུ་ངེས་པ་བཞིན་རོ གས་དངུལ་
ཐོན་མཚམས་ལས་གཞི ་འགོ ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༨༽	སྟོན་ཉེས་དང་། ཆུ་ལོག་སོཊ་འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་ཇི་བྱུང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༢ ནས་ ༡༩༩༣ ཡས་མས་སུ་ཁ་ར་སྤ ་ཐར་ཁྱབ་ཁོ ངས་ཅིར་སྒ ་ཧོན་

ཟེར ་བའི ་ ས་གནས་སུ ་ཆུ ་ ལོ ག་བྱུ ང་སྟེ་ དེར ་གནས་བོད ་མི འི ་ ཁྱི མ ་ཚང་གཅི ག་གི ་

ུ
བཟའ་ཚང་གཉིས་དང་སེ ར་མོ ་བ་གཅིག་བཅས་ཁྱོན་མི་གསུམ་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་འདག

༩༽

ས་གནས་ཀྱི ་ གཞུང་འབྲེ ལ ་དང་གཞུང་འབྲེ ལ ་མ་ཡི ན ་པའི ་
ཚོགས་པ་ཁག
༡།

ས་གནས་འཐུ ས་མི ་ཚོ གས་འདུ།

བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ བཅའ་ཁྲི མ ས་དོན ་ཚན་དོན ་བརྒྱད་པ་དང་དོན ་

སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང་།
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དགུ ་བ་གཉི ས ་ཀྱི ་དགོ ངས་དོ ན ་སི མ་ལ་ས་གནས་སུ ་མི ་འབོ ར ་ལ་

གཞི གས་པའི ་ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༧ ཡོ ད་པ་དང་ཚོ གས་འཐུ ས་ཀྱི ་ཡུན་

ཚད་ལོ ་གསུམ་ཡི ན། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧།༨ པ་ནས་བཟུང་སྐ བས་ལྔ ་པའི་
༢།

ས་གནས་འཐུ ས་མི ས་འགན་འཁུར་ཡོ ད།

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པའི་དགོ ངས་དོན་

བཞི ན་སི མ་ལ་ས་གནས་འདི ་ ནི ་ ས་གནས་ཁག་དགུ ་ཙམ་དུ་ ཁ་འཐོ ར ་

ཡོ ད་རྐྱེ ན ་ཚོ གས་མི ་གྲངས་དགུ ་ ལས་མེ ད་པ་དང་ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་ཡུ ན་

ཚད་ལོ ་གསུམ་ཡི ན། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧།༧ པ་ནས་བཟུང་སྐ བས་ ༡༧ པའི ་

༣།

རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུ ང་གི ས་ལས་ཁུར་བྱེད་མུ ས་ཡིན།

ཕ་མའི ་ཚོ གས་ཆུ ང་།

ས་གནས་སུ ་ཉི ན ་སླ ོབ ་སླ ོབ ་ཕྲུ ག་ཚོ འི ་ ངོ ་ ཚབ་མཚོ ན་ཆེ ད་དུ ་ ཕ་མའི ་

ཚོ གས་ཆུ ང་གསར་འཛུགས་བྱས་ཤིང་། ཚོ གས་པ་འདིའི་བུ་ཕྲུ ག་དག་

བདག་གཉེར་བྱེད་པ་དང་དེ་བཞི ན་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་བྱེད་སྒ ་ོ དག་ལ་འགན་རྐང་
༤།

ལེ ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

སི མ་ལ་དྭ ང་ཟུར་སྐྱི ད་སྡུག

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢།༣།༢༨ ཉིན་སིམ་ལར་གནས་ཡོ ད་དྭ ང་ཟུར་རྣམ་པས་

བསམ་པ་གཅི ག་མཐུ ན་ཐོ ག ་དྭ ང ་ཟུ ར་སྐྱི ད ་སྡུག ་ཚོ གས་པ་འདི ་ གསར་
འཛུ གས་གནང་།

སྐྱི ད་སྡུ ག ་གི ་དམི གས་ཡུ ལ་ནི ་ སྤྱི ་ནོར ་ྋགོ ང ་ས་

སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་དང་བཙན་བྱོལ་བོད ་གཞུ ང ་གི ་དབུ ་ཁྲི ད ་

འོ ག ་དྲག་ཞབས་ཟུ ར་པ་ཉམ་ཐག་རི གས་དང་རྒས་ཧྲེང ་བདག་མེ ད་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

སོ གས་ཀྱི ས་ཕན་ཚུན་གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི ་སྒ ་ོ ནས་རོ གས་རམ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེ ད་
དུ་ ཡི ན། ཚོ གས་པས་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ཁུ ངས་ཁག་ཏུ ་སྔ ་ རྗེ ས ་འབྲེལ་
གཏུ གས་ཀྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༦ སྔ ན
ོ ་ནས་རྩ་དགོ ངས་ཕེབས་པ་དྭ ང་ཟུར་

གྲངས་ ༡༦ ལ་དྭ ང་སླ བ
ོ ་དམག་སྒ ར་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨།༧ པ་ནས་
བཟུ ང་ཟླ་རེ ར ་ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་

༡,༠༠༠།༠༠

འཚོ ་སྣོན་ཐོ བ ་བཞི ན་འདུག

ཚོ ཊ་པའི ་ ཡོ ང་འབབ་ནི ་ ཚོ གས་མི ་གསར་ཞུ ག ས་སྐ བ ས་ཚོ གས་མི ་རེ ་

ནས་ཧི ན་སྒ ར
ོ ་ ༡༠༠།༠༠ དང་དེའི་རྗེ ས་སུ་ལོ ་རེ འི་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་
དམིགས་སུ་ཚོ གས་མི་རེ ་ནས་སྒ ར
ོ ་ ༡༢ བསྡུ་ལེ ན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ད་

ལྟ འི་ཆར་སྐྱི ད་སྡུག་ཁོ ངས་སུ་ཚོ གས་མི་འགོ ་འཛིན་གཅིག་དང་། འགོ ་
འཛི ན་ལས་རོ གས་ལྡིང་དཔོན་གཅིག བཅུ་དཔོན་བཅུ་གསུམ། དམག་

དཀྱུས་བཞི་ཅུ་ ཞེ ་ བཞི་བཅས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ཚོ གས་མི ་གྲངས་བདུན་ཅུ ་
འདུག སྐྱི ད ་སྡུག ་གི ་རྒྱུ ན་ལས་ཁོ ང ས་སུ ་ཚོ གས་གཙོ ་དང་། ཚོ གས་

གཞོ ན། དྲུང་གཞོ ན། དངུལ་གཉེར། རྩིས་པ་བཅས་རྒྱུན་ལས་གྲངས་
ལྔ ་འདུག་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཀྱི ་ཡུན་ཚད་ལོ ་གསུམ་ཡིན།

༡༠༽ ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
༡།

ལག་ཤེ ས་བཟོ་གྲྭའི ་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༤ ལོ ར་བོད་རིགས་ཆོ ལ་གསུམ་གཅིག་སྒྲིལ་ཚོ གས་པའི་

རྒྱུན་ལས་རྣམས་ནས་ཐུ གས་འགན་རྐང་བཞེ ས་ཀྱི ས་སིམ་ལ་ཁུལ་ཙམ་
མ་ཟད་བོད་རིགས་གང་ན་ཇི་ཡོ ད་མང་ཆེ ་བ་སྐ བས་དེར་ལམ་ལས་ཁོ ་
ནར་བརྟེན་ཏེ་ ཉི ན ་ལྟ ་ོ ཉི ན ་འཚོ ལ་ལྟ ་ བུ འི ་ བོད ་རི གས་རྣམས་ཀྱི ་ དཀའ་

ངལ་སེལ་སླ ད ་དང་།

ལྷ ག ་དོན ་བོད ་ཀྱི ་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི ་ རི ག་

སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང་།
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གཞུ ང་དང་འབྲེལ་བའི ་ཆས་དང་གོ མས་གཤིས། སྐ ད་ཡིག དེ་བཞིན་

ལག་ཤེ ས་རུམ་གདན། ཤིང་བཟོ། འཚེ མ་བཟོ། སྣམ་བུ་འཐག་ལས་

སོ ག ས་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་གནས་ཡོ ང་རྒྱུ འི ་ ཆེ ད་དུ་ སི མ་ལ་རྒྱལ་སའི ་ ན ུབ ་
ཕྱོ གས་སུ་རྒྱང་ཚད་ཀེ ་ལོ ་མི་ཀྲར་ ༧ ཙམ་སར་ས་མར་ཧིལ་ Sum-

mer Hill ཞེ ས་པའི་ས་ཆར་ལག་ཤེ ས་བཟོ་གྲྭ་ཞི ག་འཛུགས་རྒའི ་འཆར་

ྱུ
གཞི ་གོ ་སྒྲི ག་གནང་འདུག ཐོག་མའི ་མ་རྩ་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་

པོ འི ་ སྐུ ་ སྒ ེ ར ་ ཡི ག ་ ཚ ང ་ ན ས ་ སྔ ་ ཕྱི ་ བ སྡ ོ མ ས ་ མ ་ ད ངུ ལ ་ ཧི ན ་ སྒ ོ ར ་

༦༠༠༠༠།༠༠ དང་། སི མ་ལ་ཁུལ་གནས་སྡ ད
ོ ་བོད་རིགས་འབྱོར་ལྡ ན་

ལྷ ག་བསམ་ཅན་རྣམ་པས་སྐྱེད་མེ ད་མ་དངུལ་བུན་གཡར་གནང་བ་རོ བ་
རྩི ས་སྒ ར
ོ ་ཉི ས ་ཁྲི ་ བརྒལ་བ་བྱུ ང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༦༥
ལོ ར་བོད་རིགས་ཆོ ལ་གསུམ་གཅིག་སྒྲིལ་ཚོ གས་པའི་ལག་ཤེ ས་བཟོ་གྲྭ་

ཞེ ས་དངོས་སུ་འགོ ་འཛུགས་གནང་བ་རེ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༣ ལོ ་མཇུག་ཏུ ་རྒྱལ་སའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཀེ ་ལོ ་མི་

ུ ་སྦ ང
ཊར་ ༦ ཙམ་སར་ཀུ ་སུམ་ཀྲི་ཞེ ས་པར་ནབ
ེ ་སྒ ལ་ནས་ཡིན་པ་སྐུ་
ཞབས་སྦ ་ེ ནར་ཇི ་ Banerji ཞེ ས་པར་སྒ ར
ེ ་བདག་ས་ཆ་སྦི་གྷ ་ ༤༨།༠༦

ཡོ ད་པ་གསར་ཉོས་གནང་སྟེ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༥ ལོ ར་བཟོ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ས་

མར་ཧིལ་ནས་ཀུ ་ སུ མ་ཀྲིར་སྤ ས
ོ ་བ་དང་། རང་གཞུ ང་ནང་སྲི ད ་ལྷ ན ་

ཁང་གིས་ལམ་སན
ྟོ ་བྱས་པ་ལྟ ར་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༣ ལོ ར་མངའ་སྡ ་ེ དེབ་

སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་གྲངས་ ༡༥༨།༧༣

ཐོབ་ཡོ ད་འདུག སྐ བས་དེར་བཟོ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ཆིག་སྒྲིལ་ཚོ གས་པ་

ནས་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་མོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༧ དང་ ༡༩༧༨ ཙམ་ནས་

བཟོ ་ གྲྭའི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་ཐད་རྩོད་རྙ ོ ག ་བྱུ ང་སྟེ་ མཐའ་མར་བཟོ ་ གྲྭའི ་ མི ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མང་ནས་བཟོ ་ གྲྭའི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་རང་གཞུ ང་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་སུ ་

རྩི ས་འབུལ་ཞུ ་རྒྱུའི་ཡིག་ཐོ ག་སྙ ན་ཞུ ་ཕུལ་བ་ལྟ ར་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༡ ལོ ་

ནས་བཟུ ང་རང་གཞུ ང ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ས ་བཟོ་ གྲྭ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་
༢།

གནང་མུ ས་ཡི ན།

ལས་ཤེ ས་བཟོ་གྲྭ་འཛུགས་དགོ ས་པའི་དམིགས་ཡུལ།

སི མ་ལ་རུམ་གདན་ལག་ཤེ ས་བཟོ་གྲྭ་བཙུགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ ་

བོ་ ནི་ བོད ་མི ་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་དུ་ འབྱོར་ན་ཡང་སོ ་ སོ འི ་ རི ག་གཞུ ང ་དང་

རུམ་གདན་ལག་ཤེ ས་མི ་ཉམས་རྒྱུན་གནས་ཐུ བ་སླ ད་དང་། དེ་སྐ བས་

ཀྱི ་ མང་ཚོ གས་ལ་འཚོ ་རྟེན་བསྐྲུ ན་ཐབས་སུ ་ཆེ ད་དུ་ བཙུ ག ས་པ་ཡི ན།
ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༥ ལོ ར་བཟོ་གྲྭ་ཐོ ག་མར་བཙུགས་དུས་ཚོ གས་མི་ཁྱི མ་
ཚང་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་དང་། རུམ་འཐག་ལས་མི་མང་ཤོ ས་ ༡༠༠

ཙམ་བྱུང་འདུག ད་ལྟ འི་ཆར་བཟོ་གྲྭའི ་ནང་རུམ་འཐག་མི ་གྲངས་ ༣༠
དང་ཚོ གས་མི ་ཁྱི མ་ཚང་གྲངས་ ༦༠ ཡོ ད། སིམ་ལ་རུམ་གདན་ལས་

ཤེ ས་བཟོ་གྲྭ་ནས་ཚོ གས་མི ་ཚོ ར་རུམ་གདན་འཐག་ཁང་ད་ུ ལས་ཀ་བྱེད་

རྒྱུའི ་གོ ་སྐ བས་ཡོ ད་པ་དང་མཉམ་དུ་སོ ་སོ འི་ལག་ཤེ ས་བདག་ཉར་ཐུ བ་
པ། ལོ ་རེ འི་གཙང་ཁེ འི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ རུམ་འཐག་ལས་མི་སོ ་སོ འི་ལས་
ཤུ གས་ལ་དཔག་པའི ་བགོ ་འགྲེམ་བྱེད་མུ ས་ཡི ན། དེ་མི ན་བཟོ་གྲྭའི ་ངོས་

ནས་སོ ་སོ འི་ཚོ གས་མི་དང་མང་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁེ ་ཕན་ཆེ ད་སྣ་འཛོ མས་ཚོ ང་
༣།

ཁང་དང་ཐུ ག་བཟོའི་ལས་གཞི་སོ གས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།
མཉམ་འབྲེལ་དང་བཟོ་ཚོ གས་འགན་ལྷ ན་གྱི ་ལས་རྒྱུན་ཚད་གཞི།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༣ ལོ ར་སི མ་ལ་རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ་དེབ་སྐྱེ ལ་བྱས་པ་ནས་

སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང་།
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བཟུང་འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་དང་པོའི་ཁོ ངས་སུ་བཟོ་འགོ ་དང་རྩིས་

དྲུང་། དངུལ་གཉེར། གཞན་ཡང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོ གས་མི་རང་ངོས་ནས་
མི ་གྲངས་ ༧ བཅས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་འགན་འཛིན་འཐུ ས་མི་གྲངས་ ༡༠

ཙམ་བྱུང་འདུག་པ་དེས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༢ ལོ ་བར་མུ ་མཐུ ད་ཕྱག་ལས་
ུ ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢ ལོ འི་ནང་འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་བསྐྱར་
གནང་འདག
གསོ ་གནང་སྟེ་འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཁོ ངས་སུ་ས་

གནས་འགོ ་ འཛི ན་བཟོ་ གྲྭའི ་ ཚོ གས་གཙོ འི ་ ངོ ་ བོ་ དང་། རྩི ས་དྲུ ང་།

དངུལ་གཉེར། བཟོ་གྲྭའི ་ཚོ གས་མིའི་ཁོ ངས་ནས་མི་གྲངས་ ༤ འོས་
འདེམས་གནང་སྟེ་འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༧ ཡོ ད། ད་ལྟ འི་

ཆར་འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཐེ ང ས་གསུ མ་པའི ་ ལས་དུས ་ཡི ན་པ་དང་།

འགན་འཛི ན་འཐུ ས་མི ་ནི ་ བཟོ ་ གྲྭའི ་ རྩ་ཁྲི མ ས་དགོ ང ས་དོན ་ལྟ ར ་ཚོ གས་

གཙོ ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་དང་། གཞན་ཚོ གས་མི་དྲུག་བཟོ་གྲྭའི་ཚོ གས་

༤།

ཆེ ན་ཐོག་འོས་འདེམས་གནང་སྟེ་དུས་ཡུན་ལོ ་གསུམ་གནང་མུ ས་ཡི ན།

མཉམ་འབྲེལ་དང་བཟོ་ཚོ གས་ཁོ ངས་ཀྱི ་ལས་འཆར་ཁག

རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ་འདི་བཞིན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༥ ལོ ར་ས་མར་ཧིལ་དུ་བཟོ་
གྲྭ་འཛུགས་སྐ བས་ཆི ག་བསྒྲིལ་ཚོ གས་པ་དང་། ཆོ ལ་ཁ་གསུམ་གྱི ་བོད་

མི་ཁག་ཅིག་ནས་ཞལ་འདེབས་ཀྱི ས་བཟོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་

དང་། དེ་ནས་རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཞི ང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༣ ལོ ར་བཟོ་
གྲྭ་ས་མར་ཧིལ་ནས་ཀུ ་སུམ་ཀྲིར་སྤ ་ོ སྐ བས་སྐུ་སྒ ར
ེ ་ཡིག་ཚང་དང་རང་

གཞུ ང ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ རོ ག ས་རམ་འོ ག ་ས་ཆ་སྤུ ས ་གཟི ག ས་

གནང་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་ཡོ ད། དེའི ་ རྗེ ས ་སུ ་ལས་ཁུ ངས་དང་བཟོ་ གྲྭ་ལས་
ཤག་བཅས་འཛུ གས་སྐྲུ ན་བྱེད་ཆེ ད་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་བརྒྱུ ད་ཕྱི ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་རོ གས་ཚོ གས་ United Nation’s High Commission for Ref-

ugees, Canadian Refugee Aid Society, German Aid to Tibetans

བཅས་ནས་རོ གས་རམ་གནང་ཐོབ་བྱུང་འདུག

ཐུག་བཟོ་ལས་གཞི།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༨ ལོ ར་ World Vision, England རོ གས་སྐྱོར་འོག་

ཐུ ག་བཟོ འི ་ ལས་གཞི ་ལག་བསྟར་བྱས་ཤི ང་ཐོ ན ་སྐྱེ ད ་ལ་དཔག་པའི ་
ཁྲོམ་རའི ་གནས་སྟངས་འགྲིག་ཙམ་ཡོ ད།

སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་།

༢༠༠༧།༥།༢༥ ཉིན་བཟོ་གྲྭའི ་སྤྱི ་དངུལ་བཀོ ལ་ཏེ་སྣ་འཛོ མས་ཚོ ང་ཁང་

༥།

སྤུ ས ་ལེ གས་ཤི ག་གསར་རྒྱག་བྱས་པས་ས་གནས་མང་ཚོ གས་དང་
མཉམ་འབྲེལ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ ་ཙམ་ཡོ ད།
བཟོ་གྲྭའི ་ཁེ ་ཕན།

བཟོ་གྲྭ་དེབ་སྐྱེལ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༣ ལོ ར་ས་ཆ་ཉོས་ཆོ ག་

པའི ་ ཆོ ག་མཆན་ཐོ བ ་སྟེ་ རྒྱ་གར་སྒ ར
ེ ་བདག་ཅི ག་ནས་ཀུ ་ སུ མ་ཀྲིར་ས་

ཁྱོན་སྦི ་སྒ ་ ༤༨།༠༦ ཉོ་ཐུ བ་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༨༤ ལོ ར་རུམ་གདན་ཕྱི ་རྒྱལ་དུ་ཚོ ང་བསྒྱུར་ཆོ ག་པའི་ཆོ ག་མཆན་

ཞུ ས་ཐོབ་བྱུང་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༢ ལོ ར་བཟོ་གྲྭ་འདི་ Small Scale
Industries ཁོ ངས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ་ཐོབ་ཐང་ཕྲན་བུ་ཞུ ས་ཐོབ་བྱུང་

ཡོ ད་འདུག

༡༡༽ གདན་ས་ཆོས་སྒར་ཁག

སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང་།
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སིམ་ལ་ས་གནས་སུ་གདན་ས་ཆོ ས་སྒ ར་ཀུ ་སུམ་ཀྲི་རུ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་
ཆེ འི་རྙི ང་དགོ ན་རྡོ་རྗེ་བྲག་དང་། སེ ན་ཇི ་ལི ར་ཇོ ་ནང་མ་དགོ ན་ནང་མ་དགོ ན་

རྟག་བརྟན་ཕུན་ཚོ གས་ཆོ ས་གླི ང་དགོ ན་པ་བཅས་གཉིས་ཡོ ད། རྡོ་རྗེ་བྲག་དགོ ན་

པར་དགེ ་འདུན་པ་གྲངས་ ༡༣༦ ཡོ ད་པ་ལས་དེ་དག་གི་ཡོ ངས་ཁུངས་བོད་

རིགས་གྲངས་ཉི་ཤུ ་རྩ་བདུན་དང་། ལ་དྭ གས་པ་དྲུག ཁུ་ན་ུ པ་ལྔ ། སྤི ་ཏི་པ་

གཉིས། འབྲས་ལྗ ང
ོ ས་པ་དང་རྡོར་གླི ང་པ་ཉི་ཤུ ་རྩ་གསུམ། རྒྱ་གར་ཁམས་པ་
གཅི ག འབྲུ ག་པ་ཉི་ཤུ ། བལ་བོ་ཤར་པ་དང་ཡོ ལ་མོ ། རྟ་མང་སོ གས་ལྔ ་བཅུ་ང་
ལྔ ་ཡོ ད།

ཇོ ་ནང་དགོ ན་པར་དགེ ་འདུན་པ་གྲངས་ ༡༢༠ དང་དེ་དག་གི་ཡོ ངས་

ཁུ ངས་བོད་རི གས་དྲུག་ཅུ ་ དང་སོ གས་པོ་ སུ མ་ཅུ ་ སོ ་ གཉི ས ། མོ ན་པ་ཉི ་ ཤུ ་རྩ་
བདུན། ཁུ་ན་ུ བ་གཅི ག་བཅས་ཡོ ད།

༡༢༽ སློབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སྐོར།
༡།

སི མ་ལ་གཏན་སླ བ
ོ །

བོད ་ཆོ ས་སྲི ད ་གཉི ས ་ཀྱི ་དབུ ་ཁྲི ད ་ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་རི ན་པོ་ ཆེ ་
མཆོ ག་གི ་དགོ ང ས་གཞི ་ཐུ གས་འདུན ་ལྟ ར ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ས་མཐུ ན་

འགྱུ ར་འོག ་སི མ་ལ་རྫོ ང ་དང་། དེའི ་ གཡས་གཡོ ན་གྱི ་ བོད ་མི ་སྐྱབས་
བཅོ ལ་བའི ་བྱི ས་པ་ན་གཞོ ན་ཚོ ས་དེང་དུས་ཀྱི ་ཤེ ས་རི ག་ཡོ ན་ཏན་དང་།
བོད་རང་གི ་སྲོལ་རྒྱུན་རི ག་གཞུ ང་རྣམས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གྱི ་ཆེ ད་

དུ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༢།༣།༡ ཉིན་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན། ཐོ ག་

མར་དབུ་འཛུགས་སྐ བས་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༡༥༥ བྱུང་ཡོ ད། ༡༩༦༩
ལོ འི་ནང་ CBSE ཁྱབ་ཁོ ངས་སུ་དེབ་སྐྱེ ལ་འཛུལ་ཞུ གས་བྱས་པ་ཞིག་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཡི ན། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༠༨ ལོ འི་ནང་གཞི་རིམ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་

གྲངས་ ༥༡༨ དང་། སྔ ན
ོ ་སླ བ
ོ ་གསུམ་གྱི ་ནང་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༤༥

ཡོ ད་པ་ལ་དགེ ་རྒན་གྱི ་གྲངས་འབོར་ ༣༣ དང་ལས་བྱེད་ ༡༦ བཅས་

ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༣ ལོ ར་སླ བ
ོ ་མཐར་དང་པོ་ཕྱི ན་པ་ཡོ ད། སླ བ
ོ ་གྲྭ་

འདི ་གཏན་འཇགས་ཉི ན་སླ བ
ོ ་ཡི ན་པ་དང་དུས་ད་ལྟ འི་བར་དུ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་

གྲངས་ ༦༢༧༡ ཙམ་ལ་སླ བ
ོ ་སྦྱོང་གི་གོ ་སྐ བས་ཕུལ་ཡོ ད། སླ བ
ོ ་གྲྭའི་ས་

ཁྱོན་ལ་ཨེ ་ཀར་ ༢།༣༠ ཡོ ད་པ་ད་ལྟ ་ཡང་བདག་གཅེ ས་བྱེད་མུ ས་ཡིན།

སླ བ
ོ ་གྲྭ་འདི འི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་ཁག
༡།

༢།

འཛི ན་ཁང་དང་ཚོ གས་ཁང་ཐོག་བརྩེགས་ཅན།

བུ ་ཆུ ང་བའི ་ཉལ་ཁང་དང་ལས་ཤག་ཉི ས ་འབྲེལ་གྱི ་ཐོ ག ་

བརྩེགས་ཅན།

༣།

བུ་མོ འི་ཉལ་ཁང་ཐོག་བརྩེགས་ཅན།

༥།

བུའི ་ཞལ་ལག་མཆོ ད་ཁང་།

༤།

༦།

༧།

༨།

༩།

༡༠།

སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ཐབ་ཚང་ཐོག་བརྩེགས་ཅན།
སླ བ
ོ ་སྤྱི འི་ལས་ཤག་ཐོག་བརྩེགས་ཅན།

མ་བྱན་གྱི ་ལས་ཤག་དཀྱུས་ཅན་གཅིག

ལས་བྱེད་ལས་ཤག་ཐོག་བརྩེགས་ཅན།
ཁང་རྙི ང་ཐོག་བརྩེགས་ཅན།

བུ་དང་བུ་མོ འི་གསང་སྤྱོད་ཟུར་བཅད་ཅན།

ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཟི ན་པ།
༡།

སླ བ
ོ ་སྤྱི འི་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་ཁང་ཐོག་བརྩེགས་ཅན།

སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང་།
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༢།

དཔེ་མཛོ ད་ཁང་དང་དམའ་རིམ་འཛིན་ཁང་ཐོག་བརྩེགས་ཅན།

༤།

བུ་དང་བུ་མོ འི་ཉལ་ཁང་ཐོག་བརྩེགས་ཅན།

༣།
༥།

༦།

ཚན་རི ག་སྡ ་ེ ཚན་སོ གས་ཀྱི ་ཆེ ད་ཁང་པ་ཐོག་བརྩེགས་ཅན།

ཉིན་སླ བ
ོ ་ཀྱི ་ཞལ་ལག་མཆོ ད་ཁང་དང་ཚོ གས་ཁང་ཐོག་བརྩེཊ་ཅན།
ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ཅན་གྱི ་ལས་ཤག་དྲུག

ཤེ ས་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་དང་འཛུགས་སྐྲུན།
༡།

ཨང་རྩིས་སྦྱོ ང་བརྡར་ཁང་།

༣།

ཚན་རི ག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་།

༢།
༤།

༦།

༦།

༧།
༨།

༩།

༡༠།

དམའ་རི མ་ཤེ ས་ཡོ ན་མཁོ ་ཆས།
གླ ག
ོ ་ཀླ ད་སྦྱོ ང་བརྡར་ཁང་།
དཔེ་མཛོ ད་ཁང་།

སྤྱི ་ཚོ གས་རི ག་གནས་སྡ ་ེ ཚན།
འབྲི་དེབ་དང་སྦྱོ ང་དེབ།
ཚགས་ཤོ ག་དུས་དེབ།
ཤེ ས་ཡོ ན་སྤ ལ
ེ ་རེ ས།

བུ་དང་བུ་མོ འི་ཉལ་ཁང་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་།

དེ ་ མི ན་སླ ོབ ་གྲྭའི ་ ཤེ ས་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་འབྱུ ང་ཐབས་ཀྱི ་གནས་ཚུ ལ་
གཞན།
༡།

གཞུ ང་འབྲེལ་དང་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་པའི ་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ས་

གོ ་སྒྲི ག་འོག་འགྲན་བསྡུར་དུ་འཛུལ་ཞུ གས་ཀྱི ས་བྱ་དགའ་འདྲ་
མི ན་ཐོབ་པ།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
༢།

༣།
༤།
༥།

སི ་བྷི་ཨས་ཨིའི ་རྩེད་འགྲན་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུ གས་བྱས་པ།

ཁོ ར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོ བ་དང་ཆུ ་གླ ོག་བདག་འཛི ན་གྱི ་བརྗོད་གཞི འི ་
སྟེང་རི ་མོ ་འགྲན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུ གས་གནང་བ།

རི ག་གཞུ ང་འཁྲབ་སྟོན་དང་། ཆོ ས་ཕྱོ གས་ཀྱི ་མཛད་སྒ ་ོ ཁག་དེ་
བཞི ན་རི གས་ལམ་སླ བ
ོ ་ཁྲིད།

སྦྱང་ཤི ང་སྟེང་ཡི ག་གཟུགས་འབྲི་སྟངས་སྦྱོང་བརྡར་དང་ལས་

འགུ ལ་ཚོ གས་པ་ Seeds India ཡི ་ཚོ གས་མི ར་འཛུལ་ཞུ གས་
བྱ་ཡོ ད།

༢།

སི མ་ལ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་འདི ར ་སྦྱང་བྱ་འདྲ་མི ན་ཐོ ག ་མཐོ ་

སླ བ
ོ ་ཐོན་མི ་གྲངས་བཅོ ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོ ད།

སི མ་ལ་ཡན་ལག་སྨ ན་རྩིས་ཁང་།

སི མ་ལ་ཡན་ལག་སྨ ན ་རྩི ས་ཁང་འདི ་ ནི ་ ཐོ ག ་མར་སི ན་ཇོ ་ ལི ར་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༨༥ ལོ ར་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོ ད་མོ ད། རྗེས་སུ་ནད་པའི ་འགྲོ་འོང་

སྟབས་བདེ་ ཡོ ང་ཆེ ད་ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༩༦།༡༠།༡ ཉི ན ་ཀུ ་ སུ མ་ཀྲིའི ་ ཁྲོམ ་

གཞུ ང་དུ་སྤ ས
ོ ་ཤུ གས་ཀྱི ས་དེང་སྐ བས་དེར་གནས་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༦

ལོ ར་ཉེ་ འཁོ ར ་དུ ་ ལས་ཤག་སྤུ ས ་གཟི ག ས་གནང་སྟེ་ སྨ ན ་ལས་རྣམས་

ཐོ ག་མར་དབུ་བཙུགས་གནང་ནས་བཟུང་ད་བར་སྨ ན་པ་གྲངས་བདུན་

ཙམ་དང་ལས་བྱེད་གཞན་རྣམས་བརྗེ་ལེ ན་མང་པོ་བྱུང་འདུག སྤྱི ར་ས་

གནས་སུ་ནད་པ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཙམ་རྒྱ་གར་བ་དང་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་

ཙམ་བོད་པ་ཡི ན།

ས་གནས་སུ་ནད་གཞི ་གཙོ ་བོ་ལྔ ་ནི།

༡།

༢།

ཕོ་བ་སྨུ ག་པོ་ནད།

གྲུ མ་བུའི་ནད།

སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང་།

༣།

རྩ་དཀར་ནད།

༥།

མོ ་ནད་བཅས་ཡི ན།

༤།
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ཁྲག་རླ ུང་སྟོད་འཚང་ནད།

གོ ང་བརྗོད་ནད་གཞི་རྣམས་ཀྱི ་ནང་ནས་ཕོ་བ་སྨུག་པོ་དང་རྩ་དཀར་ནད་

གཞི ་གཉི ས ་ལ་བོ ད ་སྨ ན ་གྱི ས་ཕན་བསྐྱེ ད ་མངོ ན ་གསལ་བྱུ ང་བཞི ན་

འདུག གཞན་ཡང་གྲུ མ་གསར་དང་རླ ུང་ཤས་ཆེ ་བའི་སད
ྟོ ་འཚང་། མོ ་
ནད་ཁག་ལའང་བོད་སྨ ན་གྱི ་དྲག་བསྐྱེ ད་གང་ལེགས་ཡོ ང་བཞིན་འདུག

དེ་ མི ན་ཁྲག་ཚི ལ་ངན་ཁྲག་གི ་ས ད
ྟོ ་འཚང་ཤེ ད་ཆེ ་བ་ཁག་ལ་བོད ་སྨ ན ་

གྱི ས ་ལམ་སེ ང ་ཕན་ངོ ་ མ་མངོ ན ་པས། ཕྱི ་ ལུ གས་དང་བོད ་སྨ ན ་ཟུ ང་

འབྲེལ་ཐོག་སྨ ན་བཅོ ས་བྱས་བས་གླ ་ོ བུར་གྱི ་ཁྲག་གྲིབ་ནད་གཞི་ཁག་མི་

འབྱུང་བའི་དགེ ་མཚན་ཆེ ་བར་འདུག འཛམ་གླི ང་འཕྲོད་བསྟེན་ཉིན་མོ ་
དང་མ་དང་བྱི ས་པའི་ལས་གཞི ར་ཕྱི ་ལུགས་སྨ ན་ཞབས་མཉམ་མི ་མང་

ལ་ནད་རི གས་སྔ ན
ོ ་འགོ ག ་སོ ག ས་འཕྲོད་བསྟེན ་དང་འབྲེལ་བའི ་ ལམ་
སན
ྟོ ་ཞུ ་ མུ ས་ཡི ན།

ཟླ་རེ འི ་ ནང་ཚེ ས་ཤར་ནམ་ཡི ན་ལ་སོ ་ ལན་བོན ་

གཞི ས་སུ ་སྨ ན ་བསྐ ར
ོ ་དུ་ བསྐྱོ ད ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

༣།

སན་ཇོ ་ ལི ་རྒན་

གསོ ་ཁང་དུ་ཟླ་རེ ར་ཐེངས་གཉིས་ལ་སྨ ན་བསྐ ར
ོ ་བྱེད་མུ ས་ཡིན་འདུག
སི མ་ལ་བོད་གཞུ ང་ཡན་ལག་སྨ ན་ཁང་།

བཙན་བྱོལ་བོད ་གཞུ ང་འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་ཁུ ངས་ཁོ ང ས་སུ ་གཏོག ས་

པའི་ས་གནས་སུ་ཡན་ལག་སྨ ན་སྦྱོ ར་ཁང་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དང་། སྨ ན་སྦྱོ ར་
ཁང་དུ ་ འཕྲོད་ལས་པ་གཅི ག་ཡོ ད་པ་དེས ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་མི ་མང་

རྣམས་ལ་སྨ ན་སྦྱོ ར་གྱི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་དང་། གཞན་ཡང་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོ ད་

པའི ་ སྨ ན ་ཁང་ཆེ ་བར་བསྟེན ་གཏུ གས་སྐ བ ས་སུ ་ཕྱག་རོ ག ས་གནང་རྒྱུ །
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རང་གཞུ ང་གི ་བཀའ་དགོ ངས་ལྟ ར་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི ་བྱེད་སྒ ་ོ ཁག་མི་མང་

ལ་གསལ་བསྒྲགས་དང་སླ བ
ོ ་གསོ ་ལམ་སྟོན། ནད་གཞི ་ཚབས་ཆེན་ལ་

སྔ ན
ོ ་འགོ ག ་སྨ ན ་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ ་དེ་ བཞི ན་མ་དང་བྱི ས ་པའི ་ འཕྲོད་བསྟེན ་

སྐ ོར ་ལ་ཐུ གས་ཁུ ར་གནང་མུ ས་བཅས་ཀྱི ས་མང་ཚོ གས་ལ་ཁེ ་ ཕན་
ཤུ གས་ཆེ ་ཐོབ་མུ ས་ཡི ན་ནོ།། །།

བོན་གཞིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པའི་
ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

སོ ་ལན་བོན་གཞི ས།
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༡༽ བོན་གཞིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པ།

ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོ ར་རྒྱ་དམར་གྱི ས ་བོད ་ཆོ ལ་ཁ་གསུ མ་ལ་དྲག་པོས ་དཔུང ་

འཇུག་བྱས་ནས་རིམ་བཞིན་ཆོ ས་སྲི ད་ཡོ ངས་རྫོ གས་ལ་གོ ད་ཆག་ཆེ ན་པོ་ཐེབས་

ཏེ་ ྋསྤྱི ་ནོར ་གོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་གི ས་དབུ ས་རི ས་མེ ད་རྒྱལ་

བསྟན་འཛིན་པའི་སྐྱེ ས་མཆོ ག་ཇི་སྙ ད
ེ ་ཅི ག་དང་། བོད་མི ་ཁྲི ་ཕྲག་ཁ་ཤས་བལ་
ཡུལ་དང་། འབྲས་ལྗ ང
ོ ས་རྒྱ་གར། འབྲུ ག་ཡུལ་བཅས་ཀྱི ་ས་ཁོ ངས་སུ་ཕེབས་

དགོ ས ་བྱུ ང་སྐ བ ས།

ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོའི ་ རླ བ ས་ཆེ ན་གྱི ་ མཛད་

འཕྲིན་འོ ག ་ཆོ ས་ལུ གས་དང་ཆོ ལ་ཁའི ་ དབྱེ་འབྱེད་མེ ད་པར་བོད ་མི ་སོ ་སོ འི ་

འཇོ ན་ཐང་ལ་དཔག་པའི ་ལས་རི གས་ཁ་ཤས་འགོ ་བཙུགས་ཏེ། བོད་མི་སྐྱབས་

བཅོ ལ་བ་སྤྱི ་བྱི ངས་ལ་གང་ཅིའི་ཐད་ཕན་རླ བས་རྒྱ་ཆེ ར་སྨིན་པ་དང་། ལྷ ག་པར་

དུ་ སྔ ན
ོ ་སྨ ན
ོ ་གཅི ག་ཏུ ་བསྡུས ་པའི ་ ཉེར ་ལེ ན་དང་། བླ ་ སླ བ
ོ ་དམ་ཚི ག་ཟབ་མོ འི ་

ཉག་ཐག་ལ་བརྟེན་ནས་མཁན་སླ བ
ོ ་དང་བོན་བསྟན་འཛི ན་པའི ་བླ ་སྤྲུལ་དགེ ་བའི ་

བཤེ ས་གཉེན་རྣམ་པས་གཙོ ས་བྲོས་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བའི་སད
ྟོ ་སྨ ད་བར་གསུམ་གྱི ་
བོན ་འབངས་སེ ར ་སྐྱ་ཕལ་ཆེ ་བ་རི མ་བཞི ན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོ ག ས་ཧི ་ མ་ཅལ་གྱི ་

མངའ་ཁོ ང ས་མ་ན་ལི ་རུ ་ མ་བོས ་ངང་གི ས་ལྷ ན ་གཅི ག་ཏུ ་འཛོ མས།

བོན ་

མང་གང་ཡོ ད་རྣམས་བཞུ གས་ཡུ ལ་ངེ ས ་མེ ད་ཡི ན་པ་ཙམ་མ་ཟད།

བོན ་

འབངས་དེ་ དག་དང་གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ཡུ ལ་གྲུ ་ཁག་ལ་བོན ་གྱི ་ བླ ་ གྲྭ་དང་མི ་

འབངས་སེ ར་སྐྱ་རྣམས་ཆགས་ས་རྟེན་ཡུ ལ་གང་ཡང་མེ ད་པར་ཁ་འཐོ ར ་ཏུ ་

གྱུར་ནས་ཉུ ང་བ་མང་བའི་སར་ཐིམ་སྟེ་རི ག་གཞུ ང་སླ ར་གསོ ་དང་། བོན་བསྟན་
འཛུ གས་རྒྱུ ་ཕར་ཞོ ག ་བོན ་པོ་ ཡི ན་ཟེར ་མཁན་ཙམ་ཡར་དཀོ ན ་པོར ་འགྲོ་རྒྱུ འི ་

ཉེན་ཁ་འབྱུ ང་ཉེའི་ གནས་སྟངས་སོ གས་ལ་གཞི གས་ན། ཡུལ་བྱོལ་བོད ་མི འི ་
གནས་ཡུ ལ་གཞི ས་ཆགས་ཤི ག་དང་བོན ་གྱི ་ རི ག་གཞུ ང ་སླ ར ་གསོ འི ་ དགོ ན ་སྡ ་ེ

358

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཞི ག་མེ ད་ཐབས་མེ ད་པར་གྱུར་བར་བརྟེན། དེའི་སྐ བས་དབྱི ན་ཡུལ་དུ་བཞུ གས་

པའི ་ྋསྐྱབས་རྗེ་སྨ ན་རིའི་དཔོན་སླ བ
ོ ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེ འི་ཐུ གས་

ལ་དེ་ལྟ ་བའི ་དགོ ངས་གཞི ་འཁྲུངས་ཏེ་རོ གས་རམ་འཚོ ལ་བའི ་སྟ་གོ ན་ལ་ཞུ གས།
ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༡ ལོ ར་ྋསྐྱབས་རྗེ་སྨ ན་རིའི་དཔོན་སླ བ
ོ ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་

དག་རི ན་པོ་ཆེ ་དབྱི ན་ཡུལ་དུ་བཞུ གས་རི ང་རོ གས་སྐྱོ ར་ཚོ གས་པ་དང་ཐུ གས་

གྲོགས་འགའ་ཤས་ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་དུ་བླ ་གྲྭ་དང་བོན ་འབངས་རྣམས་ཀྱི ་ཆེ ད་སྡ ད
ོ ་

གནས་ཤི ག་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་རོ གས་རམ་ཐོབ་སྟེ། ༡༩༦༤ ལོ ར་རྒྱ་

གར་དུ ་ ཆེ ད་ཕེབ ས་གནང་ཞི ང་ྋརྒྱལ་བསྟན་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་ཀྱི ་མངའ་བདག་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེན་པོར་མཇལ་

ཁ་ཞུ ས་ནས་ྋསྐྱབས་རྗེ་མཆོ ག་གིས་གཞི ས་ཆགས་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་དགོ ངས་

གཞི་ཇི་ཡོ ད་སྙ ན་གསན་ཞུ ས་འཕྲལ། ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གིས་ཀྱང་གཡུང་དྲུང་
བོན་གྱི ་དགོ ངས་གཞི་ཇི་ཡོ ད་གསན་རྗེས་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ནས་གཡུང་དྲུང་བོན་

གྱི ་བསྟན་པ་འདི ་བོན་པོ་ཚོ ་རང་གི ས་ཉམས་ལེ ན་དང་འཛི ན་སྐྱོ ང་གནང་དགོ ས་

པ་ལས་གཞན་སུ ས་ཀྱང་མི ་བྱེད། དེ་ ནི ་ ཉི ད ་ལ་འཁྲི ་ བའི ་ ལས་འགན་གཙོ ་བོ་

ཞི ག་ཡི ན་པས་གང་དགོ ས ་གཟབ་ནན་གྱི ས་གནོང ས་དང་། ངོ ས་ནས་ཅི ་ཐུ བ་

ུ ་ཀྱི ་ཚུལ་
གང་ཐུ བ་ཀྱི ས་རོ གས་པ་བྱེད་ངེས་ཞེ ས་སོ གས་ཐུ གས་དམ་གཅིག་འདས
དུ་བཀའ་སླ བ
ོ ་ཟབ་ཅི ང་རྒྱས་པ་གནང་།

ྋསྐྱབས་རྗེ་སྨ ན་རི འི ་དཔོན་སླ བ
ོ ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ནས་བོན་པོའི་གཞིས་

ཆགས་གསར་འཛུགས་བྱེད་ཆེད་དུ་བོན་འབངས་སེ ར་སྐྱ་རྣམས་བསྡུ་རུབ་དང་

ཐུ ག་འཕྲད་དུ་ཀ་བླ ན
ོ ་སྦུ ག་དང་ཀ་ལི ་ཀ་ཏ་སོ གས་སུ་རི མ་བཞི ན་ཕེབས་ནས་མ་

འོངས་པར་བོན་གྱི ་བསྟི་གནས་ཞིག་འཛུཊ་རྒྱུའི ་བཀའ་སླ བ
ོ ་གནང་། དེ་མཚུ ངས་
སུ་ྋསྐྱབས་རྗེ ་དཔོན་སླ བ
ོ ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གིས་བོད་ཀྱི ་བོན་པོ་ཚོ གས་པ་ཞེ ས་

སོ ་ལན་བོན་གཞི ས།
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པའི ་ཚོ གས་སྡ ་ེ ཞི ག་གསར་འཛུགས་ཆེ ད། རྒྱལ་སྤྱི འི་ཁྲིམས་དོན་ལྟ ར་རྩ་ཁྲིམས་

ཡི ག་ཆ་གཏན་འབེ བ ་གནང་ཞི ང་རྒྱ་གར་དབུ ས་གཞུ ང་ལ་སྙ ན ་ཞུ ་ཕུ ལ་ཏེ ་
༡༩༦༥ ལོ འི་ཟླ་བ་ ༥ པའི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་རྒྱ་གར་དུ་དབང་ཚད་ལྡ ན་པའི་དེབ་

སྐྱེ ལ་ཞུ ས། དེའི་སྐ བས་ས་འདི ་ཡི ན་ཞེ ས་མཛུབ་མོ ་འཛུགས་ས་ཞིག་མེད་པས་
ྋསྐྱབས་རྗེ་དཔོན་སླ བ
ོ ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གཞིས་ས་འཚོ ལ་ཆེ ད་ཧི་མ་ཅལ་གྱི ་ས་

ཁོ ངས་མང་པོ་དང་། དེ་བཞི ན་རྡེ་ར་རྡུན་བཅས་སུ་ཕེབས་ནས་ས་ཆ་མང་པོར་

ཞིབ་གཟི གས་མཛད་ཀྱང་འགའ་ཤས་ས་ཆ་བཟང་པོ་ཡོ ད་ནའང་རིན་གོ ང་མཐོ་
དྲགས་པ་དང་། ལ་ཤས་རྩོད་རྙ ོག་ཅན་སོ གས་ཡིན་པས་ས་ཆ་རན་པོ་ཞིག་རྙ ེད་

རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཚད་མེ ད་བསྐྱོན་མཐར་སྦྱི ན་བདག་སན་སི ་ཡི ས་སོ ་ལན་ཀེ ་ཐོ་ལི ག་
གི་སླ བ
ོ ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་སིམ་ལའི་གཡས་གཡོ ན་རྣམས་སུ་ས་ཆ་ཉོ་
རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཤེ ས་རྟོགས་བྱུང་རྗེས། ྋསྐྱབས་རྗེ་དཔོན་སླ བ
ོ ་རིན་པོ་ཆེ ་དང་གནད་
ཡོ ད་ཀྱི ་མི ་སྣ་འགའ་ཆེ ད་ཕེབ ས་ཀྱི ས་སྦྱི ན་བདག་སན་སི ས་བརྒྱུ ད་ནས་ཧི ་ མ་

ཅལ་མངའ་ཁུ ལ་ཌོ ་ ལན་ཇི ་ཞེ ས ་པའི ་ ས་བདག་ས་དྷ ར ་ནོ་ ཧན་སེང་དང་ཐུ ག་

འཕྲད་ཀྱི ས་ས་ཆར་གཟིགས་པར་ཕེབས་པ་དང་། ས་ཆ་ལ་གཟི གས་བསྐ ར
ོ ་བྱས་
ཏེ་ས་ཆ་དེ་གཞིས་སར་འཚམ་པ་ཐུ གས་ལ་བབ་པོ་བྱུང་། གཞི ས་ཆགས་འདི ་ནི ་

རྒྱ་མཚོ ་ནས་མཐོ་ཚད་ཕི ་ཊི ་ ༡༤༨༨ དང་། གྲོང་ཁྱེར་སོ ་ལན་ནས་ལེ ་དབར་
༡༤ དང་། ལོ ་རེ ར་འབྲས་བུ་ཐེ ངས་གཉིས་རེ ་སྐྱེ ་བའི་གནམ་གཤིས་ཚ་གྲང་

སྙ མ
ོ ས་པའི ་ཡུལ་ལྗ ང
ོ ས་ཤི ག་ཡི ན་པ་རེ ད། གཞི ས་སའི ་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་བྷི་ག ༧༡༧
ུ ་བརྒྱ་བཅུ་བདན
ུ ་ནམ་ཨེ ་ཀར་ ༡༥༠ ཡོ ད་ལ་ས་ཆའི ་ཡུལ་མི ང་ལ་ཌོ ་ལན་
བདན
ཇི ་དང་། བོད་མི ང་ལ་བོན་གཞི ས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པ་ཞེ ས་པའི་གཞིས་ས་དེ་ཕྱི ་

རྒྱལ་རོ ག ས་སྐྱོ ར ་ཚོ གས་པས་མ་དངུ ལ ་ཡོ ངས་རྫོ གས་གནང་རྒྱུ འི ་ ཞལ་བཞེ ས་

ཐོབ་པ་དང་། བོན་གཞི ས་འཛུགས་སྐྲུན་ཆེ ད་དུ་ཕྱག་རོ གས་སུ་རྒྱ་གར་བ་རོ ་མི་

ལ་ཀ་པུར་ཆེ ད་བཏང་མཛད་དེ་གཞིས་ས་ཉོས་པ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བོན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

འབངས་སེ ར་སྐྱ་མི ་མང་རྣམས་བུང་བ་རྩི་ལ་འཁོ ར་བ་བཞིན་ས་ཕྱོགས་གང་ས་

ནས་འདུ་འཛོ མས་བྱུང་སྟེ། མ་ན་ལི་སོ གས་སུ་བཞུ གས་པའི་བོན་གྱི ་གདན་ས་

འོག་མ་རབ་ལེ གས་གཡུང་དྲུང་གླི ང་གི ་མཁན་ཆེ ན་གྱི ས་དབུས་པའི ་བླ ་སྤྲུལ་དགེ ་

བཤེ ས་དང་བོན ་འབངས་སེར་སྐྱ་མང་པོ་ གཞི ས་ས་ཌོ ་ ལན་ཇི ་ལ་རི མ་བཞི ན་
ུ ་ཏེ། ཁྱི མ་ཚང་དགུ ་བཅུ་ཐམ་པ་དང་། མི་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་ལྷ ག་ཙམ་བྱུང་
འདས

བས་མི ་རེ ་ ལ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ རྟེན་སྒ ར
ོ ་ཆི ག་ས ང
ྟོ ་བཞི ་བརྒྱ་ཡོ ད་པ་དེའི ་ ནང་

ནས་ཁང་པ་དང་། ཞིང་ས། བ་ཕྱུགས། སྣམ་ལྷ ས། འཕྲུ ལ་འཁོ ར། ཤི ང་གཏུ བ་
འཕྲུ ལ་འཁོ ར ་རྣམས་གང་འདོད ་བེད ་སྤྱོ ད ་བྱེད་རྒྱུ ་ཡོ ད་པ་དང་། དེའ ང་ཐོ ག ་
མར་རས་གུ ར་དང་ལྕ གས་ཤོ ག་གི་སྡ ད
ོ ་ཁང་ནས་རི མ་བཞི ན་ས་གནས་ཆེ་ཆུ ང་

དང་མི ་འབོ ར ་གྲངས་ཀ་ལ་འཚམས་པའི ་ སྡ ོད ་ཁང་གསར་བསྐྲུ ན་བྱེད་འགོ ་
བརྩམས།

ཞི ང་ལས་ཀྱི ་ འཕྲུ ལ་འཁོ ར ་བེད ་སྤྱོ ད ་བྱས་ཏེ་ ལོ ་རེ ར ་འབྲུ ་རི གས་

ཐེངས་གཉིས་ལ་གྲོ་དང་། ནས་སྲན་མ། མ་རྨོས་ལོ ་ཏོག ཊོ ་མ་ཊོ ་སོ ཊ་དང་།

སྔ ་ོ ཚལ་སྣ་ཚོ གས་ཀྱི ་རི གས། དེ་མི ན་ཤིང་ཏོག་ཀུ ་ཤུ ་དང་། ལི། པ་ལམ། ཁམ་

བུ། ཨ་རུ། སྐྱུ་རུ། བ་རུ། རག་ཤ། སྟར་ཁ། གཡེ ར་མ། སེ ་འབྲུ ་སོ གས་སིལ་
ཏོག་རི གས་སྣ་ཚོ གས་སྐྱེ་བ་མ་ཟད། བྱང་ཆུབ་ལྗ ན
ོ ་ཤིང་དང་། སེ ང་ལྡ ང
ེ ་། སྒྲོན་

མེ ་ཤི ང་། ཨམྲའི ་སྡ ང
ོ ་པོ། པདྨ་གེ ་སར་གྱི ་སྡ ང
ོ ་པོ། ཤུ ག་པའི་སྐྱེ ད་ཚལ་སོ གས་
མཛེ ས་ཤི ང་ཡི ད་འོང ་གི ་བསྟི ་ གནས་སུ་བོན ་གཞི ས་ཐོ བ ་རྒྱལ་གསར་པ་གཞི ས་

ཆགས་ཡོ ད།

ྋསྐྱབས་རྗེ་དཔོན་སླ བ
ོ ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་ཧི ་མ་ཅལ་མངའ་

སྡ འ
ེ ི ་ བླ ན
ོ ་ཆེ ན་ཌག་ཊར་སྤ ར ་མར་སོ ག ས་ལ་འབྲེལ་གཏུ གས་ཐོ ག ་གཞི ས་སའི ་
གནས་དོན་གྱི ་སྐ ར
ོ ་ལ་ཆོ ག་མཆན་རིམ་བཞིན་ཐོ བ་སྟེ། ལེ ་དབར་གཉིས་ཙམ་

ཡོ ད་པའི་ས་ཆ་ཀ་ལ་གྷ ཊ་ནས་བོན་གཞིས་ཌོ ་ལན་ཇི་ ༼Dolanji༽ བར་མི་

སོ ་ལན་བོན་གཞི ས།
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མང་མཉམ་རུབ་ཀྱི ས་སྣུམ་འཁོ ར་འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོ་གྲུ བ་ནས་། སྦྱི ན་བདག་

སྐུ་ཞབས་སི ན་སི ་མཆོ ག་ལམ་ཁ་སྒ ་ོ འབྱེད་ཀྱི ་མཛད་སྒ ་ོ ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ ས། དེ་

ནས་རི མ་བཞི ན་ྋསྐྱབས་རྗེ ་དཔོན་སླ བ
ོ ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དང་རོ ་མི་ལ་ཀ་པུར་

སོ ག ས་ཀྱི ས ་བོན་གཞིས་སླ བ
ོ ་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུ གས་ཏེ་ཐོ ག་མར་རས་གུ ར་ནང་

སླ བ
ོ ་གྲྭ་འཚོ གས་ཏེ་ རི མ་བཞི ན་ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན་ཏེ་ ཁང་པ་གསར་རྒྱག་སོ གས་
བྱས། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༨ ལོ ར་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོ ང་སྐྱབས་མགོ ན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོ ག་

གཞིས་ཆགས་སུ་ཐོག་མར་ཞབས་སོ ར་འཁོེ ད་སྐ བས་བོན་གཞི ས་ཀྱི ་བྱུང་རབས་

རྣམས་སྙ ན་གསན་ཞུ ས་མཐར་མ་འོངས་བོན་པོའི་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་རྣམས་ཀྱི ་སྡ ད
ོ ་ཁང་

ཞི ག་དགོ ས་མཁོ འི་རེ ་འདུན་ཞུ ་ལན་ལམ་སན
ྟོ ་བཀའ་སླ བ
ོ ་དང་རྟེན་རྩ་ཧིན་སྒ ར
ོ ་

ཆི ག་ཁྲི་ཐམ་པ་གསོ ལ་རས་སུ་གནང་། དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ འི་བར་རང་གཞུ ང་

དང་ཡུལ་མི ། དམི གས་བསལ་སླ བ
ོ ་གྲྭའི་དགེ ་ཆེ ་སོ གས་ཀྱི ་ཕྱར་གྲུ ་མཉམ་འདེཊ་

ལ་བརྟེན་ནས་དགོ ན་པ་དང་། བཙུན་དགོ ན། སླ བ
ོ ་གྲྭ། སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་སྡ ད
ོ ་ཁང་།

སྨ ན་ཁང་། དཔེ་མཛོ ད་ཁང་། མགྲོན་ཁང་སོ གས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་
འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད། བོན་གཞིས་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ཡང་ཐོ ག་མར་གཞི ས་མི ་
རང་ངོ ས་ནས་འོས་འདེམས་ཀྱི ས་གླ ་མེ ད་ཞབས་ཞུ ་བསྒྲུབས་པ་ཤ་སྟག་ཡི ན་པ་

དང་། བར་ལམ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི ་བཅའ་ཁྲི མས་དགོ ངས་དོན་བཞི ན་

འོས་འདེམས་གནང་བ་ནས་བཟུང་། རང་གཞུ ང་ནང་སྲིད་ལ་སྙ ན་གསན་ཞུ ས་

ཏེ་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་གྱི ་གླ ་ཕོགས་གསོ ལ་བསྩལ་གནང་སོ ན་བྱུང་ཡོ ད། དེ་

ནས་བཟུ ང་བཙན་བྱོལ་བོ ད ་གཞུ ང་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ཁྱབ་འོ ག ་རང་
ཁོ ང ས་ནས་བསྐ ་ོ བཞག་བྱས་པའི ་ ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་རི མ་པས་འཛི ན་སྐྱོ ང ་

དང་། ནང་གི་ཁ་དབང་རྣམས་བོད་ཀྱི ་བོན་པོའི་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ྋསྐྱབས་
རྗེ ་ སྨ ན ་རི འི ་ ཁྲི ་ འཛི ན་མཁན་རབས་སོ ་ གསུ མ་པ་ལུ ང་རྟོགས་བསྟན་པའི ་ ཉི ་ མ་

རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་པའི ་འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མི ་བགྲེས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གྲས་ཐུ གས་རྒྱུས་ཡོ ད་མཁན་བཅུ་གསུམ་གྱི ས་ས་ཞིང་ལ་སོ གས་པའི་ཁ་དབང་
རྣམས་བདག་དབང་གི ས་ཕྱི ་ ནང་གང་ཐད་ནས་འཛི ན་སྐྱོ ང ་གནང་དང་གནང་

མུ ས་ཡི ན།། །།

སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་
ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།

༡༽
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གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བྱུང་རིམ།

འཁོ ན་རི གས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཚན་མཆོ ག་གསུམ་ལྡ ན་ྋདཔལ་ལྡ ན་
སྔ ག ས་འཆང་ཆོ ས་ཀྱི ་རྒྱལ་པོ་ ཁྲི ་ ཐོ ག ་བཞི ་བཅུ ་ ཞེ ་ གཅི ག་པ་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་

ྋགོ ང་མ་ཁྲི ་འཛི ན་རྡོ་རྗེ ་འཆང་ངག་དབང་ཀུ ན་དགའ་ཐེ ག་ཆེ ན་དཔལ་འབར་

འཕྲིན་ལས་བསམ་འཕེལ ་དབང་གི ་རྒྱལ་པོ་ ལོ ་ཤས་རི ང་མ་སུ ་རི ར་བཞུ གས་
སྐ བས་ཡུ་པི ་དེང་ ༼ཨུ་ཏ་ར་ཁནྜ ་ Uttrakhand༽ ཟེར་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་སྡ ་ེ ར་ལྡུན་

རྫོ ང ་ཁོ ང ས་ས་གནས་རཱ ་ཇ་པུ ར ་དུ་ ས་དགོ ན ་བརྩེ་ཆེ ན་བསྟན་པའི ་ དགའ་ཚལ་

བཤད་སྒྲུབ་ཆོ ས་འཁོ ར་གླི ང་ཕྱག་བཏབ་རྒྱུའི ་དགོ ངས་བཞེ ད་བྱུང་བ་དང་དུས་
མཉམ་ཙམ་དུ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོ ར་བོད་རྒྱ་མིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་རྗེ ས་
བོད་དབུས་གཙང་ཆོ ལ་ཁའི ་ཁུངས་གཏོགས་ས་སྐྱ་ཁུལ་ནས་ས་སྐྱའི་ཆོ ས་བརྒྱུད་

ཀྱི ་རྗེས་འཇུག་པ་མི་མང་བརྒྱ་ཕྲག་གང་འཚམ་ཞིག་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༦༢
ནང་ཚུ ན་རྒྱ་གར་དུ་ བྲོས་བྱོལ་དུ་ སླ བ
ེ ས་པ་རྣམས་དེ་ སྐ བ ས་བོད ་དང་རྒྱ་གར་

གཉི ས ་ཀྱི ་ ས་མཚམས་སུ ་ཡོ ད་པའི ་ ལ་ཆེ ན་ལ་ཆུ ང ་སོ ག ས་སུ ་རྒྱ་གར་གྱི ་ ལམ་

བཟོའི་གྲས་སུ་ཞུ གས་ཏེ་གནས་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་དུ། ས་སྐྱའི ་ཆོ ས་
གཞི ས་ཤི ག་གསར་དུ་འཛུགས་རྒྱུའི ་དགོ ངས་པ་འཁྲུངས་རྗེས་དེ་སྐ ར
ོ ་ྋགོ ང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ལ་སྙ ན ་སེང་དགོ ང ས་བསྐ ར
ོ ་ཞུ ས་ཏེ་ ྋགོ ང ་ས་
མཆོ ག་ནས་བཀའ་བཞེ ས ་ཟབ་མོ ་ཐོ བ ་པ་དང་བསྟུ ན །

གནས་ཡུ ལ་རྒྱ་གར་

གཞུ ང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ ་རྒྱུ་དང་། གཞིས་ཆགས་ཚུགས་ཡུལ་ས་ཆ་འཚོ ལ་

ཞི བ་གནང་རྒྱུ་སོ གས་ཀྱི ་ལས་དོན་སླ ད་དུས་འགོ ར་གང་ཙམ་བྱུང་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ ནང་ད་ལྟ འི་ཨུ་ཏ་ར་ཀན་ཌི ་མངའ་སྡ ་ེ དང་ཧི ་མ་ཅལ་

མངའ་སྡ ་ེ གཉི ས ་སུ ་གཞི ས་ཆགས་ཚུ གས་ཡུ ལ་ས་ཆ་འཚོ ལ་ཞི བ་སླ ད ་སྐུ ་ ཚབ་
ཆེ ད་གཉེར ་གནང་མཐར་ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༦༧ ལོ འི ་ ལོ ་མཇུ ག་ཙམ་དུ་ ཧི ་ མ་ཅལ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

མངའ་སྡ འ
ེ ི ་ སི ་མུ ར་རྫོ ང ་ཁོ ང ས་སྤུ ་ རུ ་ ལྭ ་ ལ་གྲོང་གསེབ་འདི འི ་ ནང་

Dhan

Singh ཞེ ས་པའི ་ས་བདག་ཅི ག་ཡོ ད་པ་ནས་རང་གི་ས་ཆ་དང་སྡ ད
ོ ་གནས་ཁང་

པ་བཅས་ཡོ ངས་རྫོ ག ས་བཙོ ངས་འདུ ན ་ཡོ ད་མཁན་ཞི ག་རྙ ེ ད ་སོ ན་བྱུ ང་སྟེ།

༡༩༦༨ ལོ ར་ Dhan Singh ས་ནས་ཁོ ང་གི་སྡ ད
ོ ་གནས་ཁང་པ་དང་ས་ཆ་ཨེ ་

ཀར་ ༡༦༠ ཙམ་ཡོ ད་པ་ཡོ ངས་རྫོགས་གཞིས་ཆགས་ཚུགས་ཡུལ་དུ་ཉོས། ས་
ཆ་དང་ཁང་པ་བཅས་རྩིས་ལེ ན་བྱས་རྗེས་ཁང་པ་དང་ས་ཆ་རྣམས་ལ་ལྟ ་རྟོགས་

ཆེ ད་བོད ་མི ་ཁྱི མ་ཚང་འགའ་ཤས་ཤི ག་རཱ ་ཇ་པུ ར་ནས་སྤུ ་ རུ ་ ལྭ ་ ལར་སྔ ན
ོ ་དུ་

འབྱོར་ཏེ་ སྤུ ་ རུ ་ ལྭ ་ ལ་ས་གནས་སུ ་གནས་སྡ ད
ོ ་བྱས་བ་རེ ད ། ས་ཆ་ཉོ་ རྒྱུ འི ་ ས་
རི ན་དང་མི ་མང་གི ་སྡ ད
ོ ་ཁང་གི ས་མཚོ ན་བོད་མི འི ་ལག་རྒྱུན་རུ མ་འཐག་བཟོ་

གྲྭ་དང་། སླ བ
ོ ་གྲྭ། སྨ ན་ཁང་། བུ་བཅོ ལ་ཁང་སོ གས་ཆགས་ཡུ ལ་ཁང་པའི་
མཐུ ན་རྐྱེ ན ་རྣམས་གསར་རྒྱག་བཅས་ཀྱི ་ སླ ད ་ European Refugee Cam-

paign, Swiss Aid to Tibetans, Catholic Relief Services (CRS) སོ གས་

ནས་དེ་ སྐ བ ས་ལྡི ་ ལི ར་ཡོ ད་པའི ་ བོད ་མི འི ་ བཟོ ་ ལས་ཚོ གས་པ་དབྱི ན་སྐ ད ་དུ ་

Tibetan Industrial Rehabilitation Society (TIRS) ཞེ ས་པ་བརྒྱུད་རོ གས་

རམ་དོན ་སྨི ན ་བྱུ ང་ཡོ ད།

བོད ་མི འི ་ བཟོ་ ལས་ཚོ གས་པ་ཞེ ས ་པ་དེ་ བཞི ན་དེ་

སྐ བས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཡུ་པི་དང་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ཁོ ངས་སུ་ཡོ ད་པའི་བོད་

མི འི ་ བཟོ་ གཞི ས་ཁག་གི ་ཆེ ད་ལྟ ་ རྟོགས་རོ ག ས་རམ་གནང་རྒྱུ ར་ཆེ ད་བཙུ ག ས་
གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན།

ཐོ ག ་མའི ་ཆར་ཚོ གས་པ་དེ འི ་ཐུ གས་འགན་གཙོ ་བོ ་ བཞེ ས་མཁན་

World Council ཞེ ས་པའི ་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པ་སྐུ་ཞབས་ G. Brewester ནས་

གནང་ཡོ ད། ཁོ ང་ནས་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་། བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུ ང་། ས་གནས་རྒྱ་གར་གཞུ ང་བཅས་ལ་འབྲེལ་མོ ལ་ཞུ ས་ནས་རྒྱ་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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གར་བྱང་ཕྱོ ག ས་སུ ་ཡོ ད་པའི ་ བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ བཟོ ་ གཞི ས་ཁག་གི ་ཆེ ད་

རོ གས་སྐྱོར་གནང་རྒྱུར་བོད་མི འི ་བཟོ་ལས་ཚོ གས་པ་དེ་ཆེ ད་འཛུགས་གནང་བ་

ཞིག་རེ ད། ཚོ གས་པ་དེའི་འགན་འཛིན་ལྷ ན་ཚོ གས་ Governing Body ཁོ ངས་

སུ་དེའི་སྐ བས་རྒྱ་གར་གཞུ ང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་ནང་སྲི ད་དྲུང་ཆེ ་

དང་། རྒྱ་གར་ཕྱི ་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་སོ གས་གནད་ཡོ ད་དཔོན་རིགས་

དང་། བོད ་པའི ་ ཕྱོ ག ས་ནས་རང་གཞུ ང ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ བཀའ་བླ ན
ོ ་

དང་ལྡི ་ལི་དོན་གཅོ ད་སོ གས་གནད་ཡོ ད་མི་སྣ་ཁག་ཡོ ད། བོད་མིའི་བཟོ་ལས་

ཚོ གས་པའི ་ གཟི ག ས་རྟོགས་རོ ག ས་སྐྱོ ར ་འོ ག ་ཡོ ད་པའི ་ བཟོ་ གཞི ས་ཁག་རང་

འཚོ ་ཐུ བ་པའི ་གནས་སྟངས་ཐོག་སླ བ
ེ ས་སྐ བས་ TIRS ཚོ ཊ་པ་དེ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༠

ལོ ར་སྒ ་ོ བརྒྱབ་ཡོ ད།

༢༽

གཞིས་ཆགས་སུ་མི་མང་གནས་སྤོས་སྟངས།

གཞིས་ཆགས་འདི་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩།༧།༢༤ ཉིན་སིམ་ལར་ཡོ ད་པའི་ཧི་མ་ཅལ་
མངའ་སྡ འ
ེ ི ་དེབ་སྐྱེ ལ་ལས་ཁུངས་སུ་དབྱི ན་སྐ ད་དུ་ Sakya Tibetan Society

ཞེ ས་པ་དང་བོད་སྐ ད་དུ་ས་སྐྱ་བོད་མི འི ་ཚོ གས་པ་ཞེ ས་པའི ་མི ང་ཐོ ག་ཏུ ་ཁྲི མས་

མཐུ ན་དེབ་སྐྱེ ལ་བྱུང་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་ཡོ ངས་གྲགས་སུ་སྤུ ་རུ་ལྭ་
ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས་ཞེ ས་བརྗོད་ཀྱི ན་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩ ལོ ར་མི་མང་

བྱི ངས་མ་ན་ལི་ནས་སྤུ ་རུ་ལྭ་ལར་གནས་སྤ ས
ོ ་ཤིང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩།༡༡།༡༠

ཉིན་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ྋགོ ང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གཞིས་ཆགས་སུ་ཐོག་

མར་ཆི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་ དུས ་ཡུ ན་བདུན ་ཕྲག་གསུ མ་ཙམ་

རིང་གཞི ས་ཆགས་སུ་བཞུ གས་འཇགས་བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩།
༡༡།༢༡ གཟའ་སྐ ར་འཕྲོད་སྦྱོར་དགེ ་འཛོ མས་ཉིན་ྋསྐྱབས་རྗེ་གོ ང་མ་བདག་ཁྲི་

རི ན་པོ་ ཆེ ་ནས་གཞི ས་ཆགས་སྒ ་ོ འབྱེད་གནང་རྗེ ས ་གཞི ས་མི ་མང་ཚོ གས་ལ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རྗེས་འཛི ན་ཐུ གས་བསྐྱེ ད་ཟབ་མོ འི་བཀའ་སླ བ
ོ ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡོ ད། ཚེ ས་

༢༣ ཉིན་གསར་དུ་ཚུ གས་མ་ཐག་པའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་ཆེ ད་ལྷ ་བསངས་དང་།

རྟེན་ཁྲུས་ཡུལ་ཁྲུས། སྦྱི ན་སྲེག ཚོ གས་བརྒྱ་སོ གས་ཆོ ས་ཕྱོ གས་ཀྱི ་རི མ་གྲོ་ཕུན་
སུམ་ཚོ གས་པ་གནང་།

ཟླ་ ༡༢ པའི ་ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་གཞིས་ཆགས་མི་མང་གི་སྡ ད
ོ ་ཁང་གསར་

རྒྱག་བྱ་ཡུ ལ་ས་གནས་སུ ་ས་ཆོ ག་གནང་སྟེ་ མདོ་ དོན ་གསར་དུ་ བཙུ ག ས་པའི ་

གཞི ས་ཆགས་འདི འི ་ འཕྲལ་ཕུ ག ས་ཀུ ན ་དུ་ འགལ་རྐྱེ ན ་བར་ཆད་ཡོ ངས་སུ ་ཞི ་

ཞིང་། བཀྲ་ཤིས་དགེ ་མཚན་གཡང་ད་ུ འཁྱི ལ་བའི་ཐུ གས་སྨན
ོ ་བྱི ན་རླ བས་བཀའ་

དྲིན་བླ ་ མེ ད་བསྐྱངས་རྗེ ས ་དེ་ ཉིན་ཕྱི ་དྲོ་རཱ ་ཇ་པུ ར་བཞུ གས་སྒ ར་དུ་ཕྱི ར་ཕེབ ས་

བསྐྱངས། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩ ལོ ་སྟོད་དུ་གཞིས་མི་རྣམས་གཞིས་ཆགས་སུ་འབྱོར་

རྗེ ས ་དུས ་ཡུ ན་ལོ ་ངོ ་ གཅི ག་དང་ཕྱེ ད ་ཙམ་རི ང་གཞི ས་མི ་མང་ཆེ ་བ་རྩྭ ་གུ ར་

བཅས་ཀྱི ་ནང་འདུག ་དགོ ས ་བྱུ ང་ཡོ ད།

ཁང་པ་འཛུ གས་སྐྲུ ན་གྱི ་ ལས་དོན ་

རྣམས་ཀྱི ་ཁོ ངས་ནས་སླ བ
ོ ་གྲྭ་དང་། སྨ ན་ཁང་། བུ་བཅོ ལ་ཁང་བཅས་སྔ ན
ོ ་དུ་
གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་དང་། དེ་སྔ ན
ོ ་ཁྱི མ་ཁང་ཁུངས་རྙི ང་
ོ ་ས་བདག་རྙི ང་པའི ་སྡ ད
བ་ཞིག་ཡོ ད་པའི ་ནང་བོད་མི འི ་ལག་རྒྱུན་རུམ་གདན་འཐག་ལས་ལས་གཞི་འགོ ་

འཛུཊ་བྱས་ཡོ ད། གཞི ས་འབྱོར་གཞིས་མི་རྣམས་ཀྱི ་ཁོ ངས་ནས་གང་འཚམས་

ཤི ག་གིས་མི ་མང་སྡ ད
ོ ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ཨར་ལས་ནང་ཞུ གས་ཡོ ད་པ་དང་།
རྒན་གྲས་མང་པོ་ ཞི ག་གི ས་ཞི ང་ལས་བྱེད་འགོ ་ ཚུ གས་ཡོ ད།

དེ་ བཞི ན་ཁག་

གཅི ག་ནས་རུམ་གདན་ཐག་ལས་བྱས། དུས་ཡུན་ལོ ་གཉིས་ནང་མི་མང་སྡ ད
ོ ་
ཁང་གསར་རྒྱག་ཟིན་པ་དང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༢ ལོ ར་མི་མང་ཚོ ར་སྡ ད
ོ ་ཁང་རྒྱན་

བརྒྱབ་སྟེ་ཆ་བགོ ས་བྱས་ཡོ ད། གཞིས་ཆགས་ཆགས་ཡུལ་སྤུ ་རུ་ལྭ་ལ་ས་ཆ་འདི་

ནི ་རྒྱ་མཚོ ་ནས་མཐོ ་ཚད་ཕི་ཊི་ ༢༥༠༠ དང་། གནམ་གཤིས་ཚ་གྲང་ཐད་

དབྱར་ཁ་ཚ་ཚད་མཐོ་ཤོ ས་ Celsius ༤༠ ཡིན། དགུ ན་དུས་སུ་གྲང་ངར་གྱི ་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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ཚད་ Celsius ༧ ཡས་མས་བར་སླ བ
ེ ས་ཀྱི ་ཡོ ད་ཅིང་། སྤྱི འི་ཆ་ནས་གནམ་
གཤི ས་ཡག་པོ་ཡོ ད།

༣༽

གཞི ས ་ཆགས་ཀྱི ་ ཐོ ག ་མའི ་ མི ་ འབོ ར ་དང་ད་ལྟའི ་ མི ་ འབོ ར །
སྐབས་དེའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས།
ཀ

གཞི ས་ཆགས་ཐོ ག ་མར་ཚུ གས་པའི ་ སྐ བ ས་སུ ་གཞི ས་མི ་ཁྱི མ་ཚང་

གྲངས་ ༡༡༠ དང་མི ་འབོར་ ༤༥༠ ཡོ ད་པ་རིམ་གྱི ས་འཕེལ་རྒྱས་
ཕྱི ན་ཏེ་ད་ལྟ ་ ༢༠༠༨།༡།༣༡ ཉིན་བར་ཁྱི མ་ཚང་གྲངས་ ༡༥༣ དང་

མི་འབོར་གྲངས་ ༨༥༥ ཡོ ད། གཞིས་མི་མང་ཆེ ་བ་ས་སྐྱ་ནས་ཡིན་

ཡང་རྩ་བའི ་གཞི ས་ཁོ ངས་སུ་བོད་ཆོ ལ་ཁ་གསུམ་གྱི ་མི་ཡོ ད། གཞིས་

ཆགས་ལ་ས་ཁྱོན་ཨེ ་ཀར་ ༡༦༠ ཡོ ད་ཁོ ངས་ནས་ཁང་ས་ཨེ ་ཀར་ ༢༥

དང་ཤི ང་འཛུགས་ལས་གཞིའི་ཐད་ཨེ ་ཀར་ ༢༥ སོ ང་། དེ་འཕྲོས་ཨེ ་
ཀར་ ༡༡༠ ཞི ང་སར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། གཞིས་མི་སྒ ར
ེ ་ཚོ འི་

ཐོག་མའི་འཚོ ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ནི ་མི ་རེ ་ཟུང་ཕུད་དེ་བྱི ངས་གཞི ས་མི ་མང་
ཆེ ་བའི ་ འཁོ ས ་འབྱོར་གནས་སྟངས་སྐྱོ ་ བོ་ ཡི ན་ཞི ང་། བོད ་མི ་རྣམས་

བཙན་བྱོལ་དུ་ འབྱོར་བ་ནས་འདི ་ ག་གཞི ས་ཆགས་སུ ་མ་སླ བ
ེ ས་བར་

དུ ས ་ཡུ ན་ལོ ་ངོ ་ དྲུ ག་རི ང་མི ་མང་རྣམས་བོ ད ་དང་རྒྱ་གར་གྱི ་ས་

མཚམས་ལ་ཆེན་ལ་ཆུ ང་སོ གས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི ་ལམ་བཟོར་བརྒྱུགས་ཏེ་

གནས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཙམ་ལས་དེ་མི ན་ཚོ ང་ལས་སོ གས་ལས་རི གས་
གཞན་བྱས་པའི ་ ཤེས་མྱོ ང ་གང་ཡང་མེ ད། གཞི ས་ཆགས་སུ ་འབྱོར་

རྗེས་ལོ ་ཤས་རི ང་འཚོ ་ཐབས་ཞིང་ལས་དང་། རུམ་འཐག་བཅས་ངལ་

རྩོལ་ཁོ ་ནར་བརྟེན་ཏེ་གནས་ཡོ ད། གཞིས་མི་རྣམས་གཞིས་ཆགས་སུ་

འབྱོར་རྗེས་ལོ ་ཤས་ནས་རིམ་པས་དགུ ན་དུས་སུད་ཚོ ང་ཆེ ད་འགྲོ་འགོ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཚུ གས་ཡོ ད་པ་ནས་དེང་གི ་ཆར་གཞི ས་མི ་ཁྱི མ་ཚང་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཡས་

མས་ཤི ག་མ་གཏོག ས་དེ་ བྱི ངས་རྣམས་མང་ཆེ ་བའི ་ འཚོ ་བའི ་ གནས་

སྟངས་ལེ གས་པོ་ ཆགས་ཡོ ད།

དེའི ་ ཐོ ག ་གཞི ས་ཁོ ང ས་ཁྱི མ ་ཚང་ཁ་

ཤས་ཀྱི ་ནང་མི ་ཨ་རི ས་གཙོ ས་ཕྱི ་རྒྱལ་དུ་ བསྐྱོ ད ་ཐུ བ་པ་ཚོ འི ་ དཔལ་
འབྱོར་གནས་སྟངས་དེ་བས་ཀྱང་གྲ་རྒྱས་ཆཊ་ཡོ ད། དེང་སྐ བས་གཞི ས་

ཁོ ངས་གཞོ ན་སྐྱེ ས་མཐོ ་སླ བ
ོ ་ཐོ ན་རིགས་ཁོ ངས་ཆ་ཤས་མང་བ་བཙན་

བྱོལ་སྤྱི ་ཚོ གས་ཁྲོད་དང་། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གྱི ་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ནང་

ལས་ཀ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། གཞིས་མི་ཁྱི མ་ཚང་ཁག་གཅིག་བོད་པའི་ལོ ་

གསར་སྐ བས་ཟླ་བ་རེ ་ཟུང་མ་གཏོགས་དབྱར་དགུ ན་སན
ྟོ ་དཔྱི ད་ཀུ ན་ཏུ ་

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ཕྱི ་ལོ གས་སིམ་ལ་དང་། ཧར་རྡུ་ཝར་སོ ཊ་སུ་གནས་

ཏེ་ཚོ ང་ལས་ཙག་ཙི ག་བྱེད་པ་དང་། དེ་མིན་དབྱར་སན
ྟོ ་དཔྱི ད་གསུམ་

རི ང་རུ མ ་འཐག་བཟོ་ གྲྭའི ་ ནང་རུ མ ་གདན་འཐག་ལས་བྱེད།

དེང ་

གཞི ས་མི ་རྣམས་ཀྱི ་འཁོ ས ་འབྱོར་གནས་སྟངས་བཟང་དུ ་ ཕྱི ན་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་གཞི ས་མི ་ཉུ ང་ཤས་འདྲ་མ་གཏོགས་སྔ ན
ོ ་མ་བཞི ན་ཞི ང་ལས་

དང་། ངལ་རྩོལ་རིགས་བྱེད་མཁན་མི ་རྙ ེད་པའི ་གནས་སྟངས་ལ་སླ བ
ེ ས་

ཁ

ཡོ ད།

གཞི ས་ཆགས་སྤྱི ་པའི ་ཡོ ང་འབབ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི ་ལས་གཞི།

གཞི ས་ཆགས་སྤྱི ་པའི ་ཆེ ད་ཡོ ང་འབབ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི ་ལས་གཞིའི་ཁོ ངས་

སུ་ད་ལྟ འི་ཆར་རུམ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་དང་། ཤིང་གཤགས་དང་ནས་ཐག་

ལས་གཞི ། ཤི ང་སྣ་འདེབ ས་འཛུ གས་ལས་གཞི ་བཅས་ཡི ན། ཡོ ང་

འབབ་བཟོ ་ སྐྲུ ན་གྱི ་ལས་གཞི ་དེ འི ་ཁོ ངས་ནས་གལ་འགངས་དང་
དམི གས་ཡུ ལ་བཟང་ཤོ ས་དེ་ ཤི ང་སྣ་འདེབ ས་འཛུ གས་ཀྱི ་ལས་གཞི ་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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ཡི ན། འོན་ཀྱང་ཤི ང་འཛུགས་ལས་གཞི ་ནས་ཡོ ང་འབབ་ཚད་ལྡ ན་ཞི ག་
ཡོ ང་བར་ད་དུང་དུས་ཡུན་ལོ ་ངོ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་འགོ ར་ངེས་ཡིན།

༤༽

ས་ཆའི་སྐོར་ཡུལ་མི་དང་མཉམ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་མེད།

བོད་མིའི་ཞིང་ས་རྣམས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉེ་འཁོ ར་གྲོང་གསེ བ་ཁག་བཞི ་ནང་ཁ་

ཐོ ར་ཆེ ་བའི ་ཁར་བོད་མི འི ་ཞི ང་ས་མང་པོ་ཞི ག་ཡུལ་མི འི ་གྲོང་གསེ བ་པའི ་ཞི ང་

ཁ་དང་ས་སྦྲེལ་དུ་ ཡོ ད་པའི་ རྐྱེ ན་གྱི ས་ཞི ང་སའི ་ས་མཚམས་སྐ ར
ོ ་ཡུ ལ་མི ་དང་
མཉམ་ལབ་རྙ ག
ོ ་རིགས་ཡོ ང་དང་ཡོ ང་མུ ས་སུ་ཡོ ད་ནའང་། ལབ་རྙ ག
ོ ་དེ་རི གས་

ཕན་ཚུ ན་ཞི ་འཇམ་གྱི ་སྒ ་ོ ནས་འགྲིག་ཐུ བ་པ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། དེ་ལྟ ར་ཕན་ཚུན་
གླ ང
ེ ་མོ ལ་སྒ ་ོ ནས་འགྲིག་ཐབས་མ་བྱུང་བའི ་དོན་གནད་ཆེ ་རི གས་རྣམས་ཀྱི ་ཐད།

ཕན་ཚུ ན་རྩོད་གླ ང
ེ ་མ་བྱས་པར་རྒྱུན་དུ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོ ད་ཡོ ང་ཐབས་

འབད་བརྩོན་བསྟེན་དང་བསྟེན་མུ ས་སུ་ཡོ ད། ད་ལྟ འི་ཆར་ས་ཆའི་སྐ ར
ོ ་ཡུལ་མི་
དང་ས་ཆའི ་འཁྲུག་རྩོད་ཆེ ་རི གས་གཏན་ནས་བྱུང་མྱོང་མེ ད།

༥༽

ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།
ཨང་།   མཚན།

༡།

༢།

མཐུ ་སྟོབས་སྤྲུལ་སྐུ།

བྱེ་གཞོ ང་ཚེ ་དབང་རྟ་མགྲིན།

༣།

འཇི གས་མེ ད་རྒྱལ་མཚན།

༥།

ཕུན་ཚོ གས་ཚེ ་རི ང་།

༤།

༦།

དགེ ་འདུན་རི ན་ཆེ ན།

དོན་ཁང་དབང་རྒྱལ།

  ལས་ཡུན།

༡༩༦༨།༦།༡༧ ནས་ ༡༩༧༠།༣།༢

༡༩༧༠།༣།༣ ནས་ ༡༩༧༠།༩།༣༠

༡༩༧༠།༡༠།༡ ནས་ ༡༩༧༧།༤།༡༠

༡༩༧༧།༤།༡༡ ནས་ ༡༩༨༢།༣།༡༤

༡༩༨༢།༣།༡༥ ནས་ ༡༩༨༤།༣།༣༡

༡༩༨༤།༤།༡ ནས་ ༡༩༩༧།༣།༣༡
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༧།

༨།

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།
དོན་ཁང་དབང་རྒྱལ།

༡༩༩༧།༤།༡ ནས་ ༢༠༠༡།༦།༢༤

༢༠༠༡།༦།༢༥ ནས་ལས་ཁུར་ཞུ ་མུ ས་ཡིན།

གཞི ས་ཆགས་ཐོ ག ་མར་ཚུ གས་པ་ནས་ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༩༠།༥།༣༡ བར་གཞི ས་

ཆགས་ཀྱི ་འགོ ་འཛི ན་རི མ་བྱུང་རྣམས་འགན་འཛིན་དྲུང་ཆེ འི་ General Sec-

retary ལས་གནས་ཐོ ག ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ གཙོ ་འཛི ན་མཚན་བཞེ ས ་ྋདཔལ་

ལྡ ན་ྋགོ ང་མ་བདག་ཁྲི ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ནས་ཡེ ་ཤེ ས་དགོ ངས་དཔྱད་ཐོག་ནས་

བསྐ ་ོ བཞག་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༠ ནང་ྋསྐྱབས་མཆོ ག་

ྋགོ ང་མ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ནས་ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་སྙ ན་

སེ ང ་དང་འབྲེལ་བཙན་བྱོལ་བོད ་གཞུ ང ་བཀའ་ཤག་དང་ལྷ ན ་དུ་ ཞི ་མོ ལ་གྱི ས ་

སླ ད ་འབྱུ ང་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་དང་འགན་འཛི ན་དྲུ ང་ཆེ ་

གཅི ག་ལྕ ོག ས་ཤི ག་དགོ ས ་པ་གཞུ ང་ནས་བསྐ ོ་ གཏོང ་གནང་རྒྱུ འི ་ ཐག་གཅོ ད ་

བསྐྱངས་དོན་ལྟར། གཞུ ང་བསྐས
ོ ་འགོ ་འཛིན་དང་པོ་དེ་བཞིན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༠།༥།༡

ཉིན་དོན་ཁང་དབང་རྒྱལ་བསྐ ་ོ བཞག་བསྩལ་ཡོ ད་པ་ལྟ ར། གཞུ ང་བསྐ ས
ོ ་འགོ ་
འཛི ན་རི མ་བྱུ ང་གི ས་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་དང་འགན་འཛི ན་དྲུ ང་ཆེ འི ་ ལས་

གནས་ཟུང་འབྲེལ་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་ཀྱི ་སྒ ་ོ ནས་ལས་འགན་ཞུ ས་དང་ཞུ ་མུ ས་ཡིན།

༦༽

ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་
དུས་ཀྱི་ལོ་དུས།

གཞིས་ཆགས་ཆགས་ཡུལ་སྤུ ་རུ་ལྭ་ལ་ས་གནས་སུ་དཔལ་ས་སྐྱའི་མ་དགོ ན་ཐུ བ་

བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླི ང ་བཤད་གྲྭ་གསར་བཞེ ང ས་སྒ ོ་ འབྱེད་མཛད་སྒ ོར ་འཁོ ན ་

རི གས་བསྟན་པའི ་མངའ་བདག་ྋསྐྱབས་མཆོ ག་ྋགོ ང་མ་བདག་ཁྲི ་རི ན་པོ་ཆེ ་

མཆོ ག་ནས་ཇི ་ལྟ ར ་གསོ ལ་བ་བཏབ་དོ ན ་བཞི ན་ྋསྤྱི ་ནོ ར ་ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་

མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ཕྱི ་ ལོ ་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།

༡༩༨༢།༤།༡༤
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ཉི ན ་འདི ་ ག་གཞི ས་ཆགས་སུ ་

ཆི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་ དུས ་ཡུ ན་བདུན ་ཕྲག་གཅི ག་རི ང་གཞི ས་
ནང་བཞུ གས་འཇགས་ཀྱི ས་འདི་ག་གཞི ས་ཆགས་དང་གཞི ས་མི ་སེ ར་སྐྱ་ཀུ ན་ལ་
ཆེ ས་དགེ ་བའི ་སྐ ལ་བཟང་ཐོ བ་ཡོ ད། སྤྱི ་ཚེ ས་ ༡༤ ཞོ གས་པ་ཕེབས་ལམ་དུ་

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུ མ་གཞི ས་ཆགས་སུ ་ཆི བས་བསྒྱུ ར་གནང་ཡོ ད། ཚེ ས་ ༡༥
ཉི ན ་འདི ་ གའི ་ ཁྱི མ ་མཚེ ས་གཞི ས་ཆགས་ཀམ་རའོ་ སྒ ་ གཞི ས་དང་།

ས་ཊོ ན ་

ཁམས་ཀ༔ཐོག་གཞི ས་ཆགས་གཉིས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོ ད། ཚེ ས་ ༡༦

ཉིན་གྱི ་ཞོ གས་པར་འདི་ག་གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་ལས་བསྡ མ
ོ ས་གསན་བཞེ ས་དང་།
གཞི ས་མི ་མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་སླ བ
ོ ་ཟབ་མོ ས་བྱི ན་གྱི ས་བརླ བས། ཚེ ས་ ༡༧

ཉི ན ་གཞི ས་མི ་སེ ར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་ལ་རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་གི ་བཀའ་དབང་
བསྩལ་ཡོ ད་པ་དང་། ཉིན་རྒྱབ་འདུས་ཚོ གས་དང་ལྷ ན་དུ་སྲུང་བསྐ ང་གནང་།

ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་ཁམས་གསུམ་ཟི ལ་གནོན་གྱི ་དབང་གནང་། ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་

གྱི ་ཞོ གས་པར་བརྟན་བཞུ གས་བསྟར་འབུལ་ཞུ ས་པ་དང་། ཉིན་རྒྱབ་ཏུ ་གཞིས་
ཆགས་ནང་གཟི གས་བསྐ ར
ོ ་བསྐྱངས། ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གྱི ་ཞོ གས་པར་ས་གནས་
ནས་ཆི བས་ཐོན་གྱི ས་བཞུ གས་སྒ ར་དུ་ཕྱི ར་ཕེབས་གནང་།

༧༽

གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག

བླ ་ ཆེ ན་ཁོ ང ས་ནས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ྋགོ ང ་མ་བདག་ཁྲི ་ རི ན་པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་

གཙོ ས་ྋཕུན་ཕོའི་སྐྱབས་མགོ ན་དང་། ྋཕུན་ཕོའི་ྋགདུང་སྲས་སྐུ་བགྲེས་རྣམ་
གཉིས། ྋསྒྲོ ལ་ཕོའི་འཁོ ན་གདུང་རྣམ་གཉིས། ྋབཅོ ་བརྒྱད་ཁྲི ་ཆེ ན། ྋཀླུ་ལྡིང་

མཁན་ཆེ ན། ྋའཁྲུལ་ཞི ག་རི ན་པོ་ཆེ ། ྋཀླུ་ལྡིང་མཁན་པོ། ྋཐར་རྩེ་མཁན་
པོ། ྋཨ་པད་མཁན་རིན་པོ་ཆེ ་བཅས་ཕེབས་ཡོ ད། རྒྱ་གར་དཔོན་རིགས་ཁོ ངས་

ནས་ཧི ་མ་ཅལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་བླ ན
ོ ་ཆེ ན་གཙོ ་བོ་ Thakur Ram Lal. Taja Vir-
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

Bhadra Singh, Prem Kumar Dhumal, DC Ashok Thakur and DC R.S.
Negi

བཅས་ཕེབས་ཡོ ད། ཕྱི ས་སུ་སྤ ན
ོ ་ཊ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི ་སྤྱི ་ཁྱབ་ SDM མང་

ཆེ ་བ་ས་གནས་གཞི ས་ཆགས་སུ་སྐ བ ས་རེ ་ གཞུ ང ་འབྲེལ་དང་སྐ བ ས་རེ ་ གཞུ ང ་
འབྲེལ་མ་ཡི ན་པ་སྒ ར
ེ ་བཅས་ཀྱི ་ཐོ ག་ནས་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་ཡོ ད། བོད་

པའི་དཔོན་རིགས་ཁོ ངས་ནས་བཀའ་བླ ན
ོ ་འཇུ་ཆེ ན་ཐུ བ་བསྟན། ནང་སྲི ད་བཀའ་

བླ ན
ོ ་བཀྲ་ཤི ས་དབང་འདུས། སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས། ནང་

སྲིད་བཀའ་བླ ན
ོ ་བླ ་ོ བཟང་ཉི་མ། ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཐུ བ་བསྟན་ལུང་རི གས།
འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླ ན
ོ ་བླ ་ོ བཟང་སྙ ན་གྲགས་བཅས་ཕེབས་ཡོ ད།
༡།

ས་གནས་གཞི ས་ལས་ཁང་།

གཞི ས་ལས་ཁང་ནང་གཞུ ང ་བསྐ ས
ོ ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་དང་།

ས་

གནས་རང་གི ་ལས་བྱེད་ཁོ ང ས་སུ ་འགོ ་ འཛི ན་ལས་རོ ག ས་སམ་ལས་

དྲུང་ཞིག་དང་། རྩི ས་པ། དངུལ ་གཉེར། འབྲེལ་མཐུ ད་ལས་བྱེད་

གཅི ག འཛིན་ཆས་དངོ ས ་རི གས་དང་བཟའ་རི གས་ཉོ་གཏོང་བདག་

གཉེར་ལས་བྱེད་གཅིག ཡིག་གད་རྒྱ་གར་བ་གཅིག ཊེ ག་ཊར་དང་

འཇིབ་འཁོ ར་ཁ་ལོ ་བ་གཅིག་ལྕ ག
ོ ས་རྒྱ་གར་བ་གཅིག་བཅས་ཁྱོན་ལས་

བྱེད་གྲངས་ ༨ ཡོ ད། གཞིས་ལས་ཁང་གི་ལས་འགན་ནི་བཙན་བྱོལ་
གཞུ ང་ནས་གཏན་འབེབས་བཀའ་ཕེབས་བྱུང་བའི་གཞུ ང་འབྲེལ་མཛད་

འཆར་ཁག་གཞུ ང་གི་བཀོ ད་ཁྱབ་ལམ་སན
ྟོ ་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་ཞུ ་

དགོ ས ་པ་དང་། གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་དེབ ་སྐྱེ ལ ་རྩ་ཁྲི མ ས་དང་། ཕྱི ་ལོ ་

༢༠༠༥ ལོ ར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་སྐ བས་བཞི་པའི་ས་འཐུ ས་ནས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་ས་ཁང་དང་མི་མང་སྒྲིག་གཞི། སྐྱབས་མགོ ན་བདག་ཁྲི་རིན་

པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་གི ་བླ ་ མེ ད་དབུ ་ཁྲི ད ་འོ ག ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་འགན་འཛི ན་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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ལྷ ན་ཚོ གས་རི མ་བྱོན་གྱི ་གྲོས་ཆོ ད་རིགས་བཅས་ཀྱི ་དགོ ངས་དོན་དག་
ལ་རྩ་འཛི ན་གྱི ས ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ ཉི ན ་རེ ་ ཉི ན ་རེ འི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་ལས་

དོན་ཐད་སྟངས་འཛི ན་ལག་བསྟར་ཞུ ་དགོ ས་ཐམས་ཅད་ས་གནས་འགོ ་

འཛིན་ནས་འགན་འཛིན་དྲུང་ཆེ འི་སྟངས་འཛིན་འོག་ས་གནས་གཞིས་
ལས་ཁང་ནས་འགན་འཁུ ར་ཞུ ་དགོ ས ་དང་།

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ལོ ་

འཁོ ར་སྔ ན
ོ ་རྩི ས་བཟོ་འགོ ད་ཀྱི ས་འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་ཐོ ག་བཀའ་

འཁྲོལ་འཆར་འབུལ་ཞུ ་དགོ ས། དེ་བཞི ན་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ནས་ས་
༢།

གནས་གྲོས་ཚོ གས་ཐོག་འགན་འཁུར་ལེ ན་དགོ ས།
འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས།

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ གཙོ ་འཛི ན་ནམ་ཚོ གས་

གཙོ འི་ Chairman/President མཚན་གནས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ྋགོ ང་
མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ ་ནས་ཐུ གས་བསྐྱེད་ཟབ་མོ ས་འགན་བཞེ ས་བཀའ་
དྲིན་བསྐྱངས་མུ ས་ཡི ན། གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་

ཁོ ངས་སུ། གཙོ ་འཛི ན་དང་། ས་གནས་འགོ ་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་

དྲུང་ཆེ ་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས། འགོ ་འཛིན་ལས་རོ གས་སམ་ལས་དྲུང་བཅས་
གསུམ་ནི ་གོ ་གནས་རྗེས་འབྲེལ་ལམ་ནས་སྲོལ་འབྱེད་ཚོ གས་མི ་གསུམ་
Three Founding Memders དང་། གཙོ ་འཛིན་ནས་ཐད་བསྐ ས
ོ ་

ཚོ གས་མི་གཉིས་ Two nominated Members གཞིས་མི་མང་

ཚོ གས་ཀྱི ས་འོ ས ་འཕེན ་ལམ་ནས་འོ ས ་འདེམ ས་བྱས་པའི ་ ཚོ གས་མི ་

བཞི ་ Four Elected Members བཅས་ཁྱོན་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༩
ཡོ ད། གཞི ས་ཆགས་ཚུ གས་པ་ནས་ད་བར་འཛི ན་སྐྱོང་ལྷ ན་ཚོ གས་སམ་

འགན་འཛིན་ལྷ ན་ཚོ གས་སྐ བས་བཅུ་གསུམ་བར་བྱུང་ཡོ ད་ཅིང་། ད་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ལྟ འི་ཆར་འགན་འཛིན་ལྷ ན་ཚོ གས་སྐ བས་ ༡༣ པས་ལས་ཁུར་བྱེད་
བཞི ན་ཡོ ད།

འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་འགན་དབང་ནི ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་

ལོ ་འཁོ ར ་སྔ ན
ོ ་རྩི ས་འཆར་འབུ ལ་སྐ ར
ོ ་བཀའ་བསྡུ ར ་ཚོ ད་དཔག་གི ས་

མོ ས་མཐུ ན་གཏན་འབེབ ས་ཇི ་བྱུ ང་ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་སུ ་བཀའ་
འཁྲོལ་ཆེ ད་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་མིན་གཞིས་ཆཊ་ཀྱི ་གནད་

དོན ་གལ་གནད་ཆེ ་རི གས་ནམ་བྱུ ང་སྐ བ ས་དེ་ སྐ ར
ོ ་འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་

ཚོ གས་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོ ད་གནང་རྒྱུ་དང་། འགན་ལྷ ན་ནས་
གྲོས་ཆོ ད་ཇི ་གནང་ལག་བསྟར་ཆེ ད་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ལས་ཁང་

ཐོག་འགན་འཁྲི་གནང་རྒྱུ། ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་དང་

འབྲེལ་བའི ་གང་ཅི འི ་གནད་དོ ན ་སྐ ོར ་ལན་འདེ བ ས་ཞུ ་རྒྱུ འི ་འགན་

༣།

འཁུར་བཞེ ས་རྒྱུ་བཅས་ཡི ན།

ས་གནས་འཐུ ས་མི འི ་ཚོ གས་འདུ།

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་སྒྲི ག་འཛུ གས་འདི ་ ནི ་

༡༩༩༥།༤།༡ ཉིན་གསར་འཛུགས་བྱས། ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ནང་
ཚོ གས་གཙོ ་དང་། ཚོ གས་གཞོ ན། ཚོ གས་མི ་དཀྱུས་མ་གྲངས་ ༧

བཅས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ས་འཐུ ས་གྲངས་ ༩ ཡོ ད། ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་

ཚུ གས་ཡུལ་ཚོ གས་ཁང་ཆེ ་ཆུ ང་རན་འཚམ་ཞི ག་དགོ ས་གལ་སླ ད་ཕྱི ་ལོ ་
༢༠༠༣ ལོ ར་གཙོ ་བོ་དཔལ་ས་སྐྱ་སྒྲོ ལ་མ་ཕོ་བྲང་གི ་ཕྱག་མཛོ ད་ཁང་

ནས་རོ གས་སྐྱོར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡོ ད། དེས་མ་ལྡ ང
ེ ་བའི་ཨར་གྲོན་

ཁ་སྣོན་ནང་སྲི ད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཨ་རི་བོད་ཀྱི ་ཐེ བས་རྩ་དང་། དེ་

ཐོ ག ་ཉི ་ མ་མེ ་གྲོགས་དང་ཆར་པ་ཆུ ་ གྲོགས་ཀྱི ་ ཚུ ལ་དུ་ སུ ་ཛཱ ་ ལན་ཌི ར་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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གནས་བཞུ གས་ས་སྐྱའི་བླ ་མ་ཤེ ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། རཱ་ཇ་
པུར་དཔལ་ས་སྐྱའི ་ཆོ ས་སྒ ར་དང་། རཱ་ཇ་པུར་ས་སྐྱ་མཐོ ་སླ བ
ོ ་བཅས་

ནས་ཞལ་འདེབས་མཐུ ན་སྦྱོ ར་གནང་ཡོ ད། ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་
ཚོ གས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི ་ལས་དོན་ལེ གས་གྲུ བ་རྗེ ས་ ༢༠༠༣།༩།༢

ཉིན་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་མང་གཙོ ་དབུ་བརྙ ེས་ནས་ལོ ་ངོ་ ༤༥ འཁོ ར་
བའི་དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི ་ཉིན་དཔལ་ས་སྐྱའི་བདག་ཡུམ་བཀྲ་

ཤི ས་ལྷ ་སྐྱི ད་མཆོ ག་ནས་སྒ ་ོ དབྱེད་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡོ ད། གཞི ས་
ཆགས་སུ ་ས་འཐུ ས་ཀྱི ་ སྒྲི ག་འཛུ གས་ཚུ གས་ནས་ད་བར་མི ་ལོ ་

༡༤

ཐོ ག ་སླ བ
ེ ས་ཡོ ད་ནའང་ས་འཐུ ས་སྒྲི ག་འཛུ གས་ངོ ས ་ནས་བཙན་བྱོལ་
བོད་མི འི ་བཅའ་ཁྲི མས་ཀྱི ་དགོ ངས་དོན་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་གཞིས་

ཆགས་ཀྱི ་འཛི ན་སྐྱོ ང་ནས་ས་གནས་མི ་མང་གི ་སྐུ་ཚབ་ས་འཐུ ས་སམ་

ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་ལ་འགན་འཁུ ར་ལན་འདེབ ས་ཞུ ་དགོ ས ་དང་།
ས་འཐུ ས་ནས་ས་གནས་མང་ཚོ གས་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ ་

དགོ ས ། ས་གནས་འཐུ ས་མི ་ཚོ གས་འདུ་ ནས་ས་གནས་ཀྱི ་ ལོ ་འཁོ ར ་

སྔ ན
ོ ་རྩིས་ཐད་སྟངས་འཛི ན་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་རྒྱུ། ས་གནས་འཛི ན་

སྐྱོ ང་གི ་འཛི ན་སྐྱོ ང་ལས་དོན་དང་རྩིས་ཁྲ་དེ་བཞི ན་སྔ ན
ོ ་རྩིས་བཅས་ཀྱི ་

ཐད་ཉམས་ཞི བ་ཡོ ་བསྲང་དང་བཀའ་འཁྲོལ ་སྟངས་འཛི ན་གནང་སླ ད ་
ལོ ་འཁོ ར་གཅི ག་ནང་ཕྱི ་ཟླ་ ༣།༩ ནང་གྲོས་ཚོ གས་ཐེ ངས་གཉིས་རེ ་

སྟར་ཆགས་སུ ་འཚོ གས་རྒྱུ ་བཅས་ལོ ་རྒྱུ ན་གང་འཚམ་རི ང་ཆ་ཚང་བ་

ཞིག་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཐུ བ་མི ་འདུག འོན་ཀྱང་ ༢༠༠༤།༤།༡ ཉིན་ས་

འཐུ ས་སྐ བ ས་བཞི ་པའི ་ ལས་ཡུ ན་འགོ ་ བཙུ ག ས་རྗེ ས ་སུ ་བཅའ་ཁྲི མ ས་

ནང་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ས་འཐུ ས་ཀྱི ་འགན་དབང་གཞིར་བཟུང་
ས་འཐུ ས་ཀྱི ་གོ ང་བརྗོད་ལས་དོན་ཆ་ཚང་བ་ཕྱག་བསྟར་ཞུ ་མུ ས་རེ ད།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༨༽

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲོམ་གཞི།
༡།

ས་གནས་གཞི ས་ལས་ཁང་།

གཞི ས་ལས་ཁང་ནང་གཞུ ང ་བསྐ ས
ོ ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་དང་།

ས་

གནས་རང་གི ་ལས་བྱེད་ཁོ ང ས་སུ ་འགོ ་ འཛི ན་ལས་རོ ག ས་སམ་ལས་

དྲུང་ཞིག་དང་། རྩི ས་པ། དངུལ ་གཉེར། འབྲེལ་མཐུ ད་ལས་བྱེད་

གཅི ག འཛི ན་ཆས་དངོ ས་རི གས་དང་བཟའ་རི གས་ཉོ་གཏོང་བདག་

གཉེར་ལས་བྱེད་གཅི ག ཡིག་གད་རྒྱ་གར་བ་གཅིག ཊེ ག་ཊར་དང་

འཇིབ་འཁོ ར་ཁ་ལོ ་བ་གཅིག་ལྕ ག
ོ ས་རྒྱ་གར་བ་གཅིག་བཅས་ཁྱོན་ལས་

བྱེད་གྲངས་ ༨ ཡོ ད། གཞིས་ལས་ཁང་གི་ལས་འགན་ནི་བཙན་བྱོལ་
གཞུ ང་ནས་གཏན་འབེབས་བཀའ་ཕེབས་བྱུང་བའི་གཞུ ང་འབྲེལ་མཛད་

འཆར་ཁག་གཞུ ང་གི་བཀོ ད་ཁྱབ་ལམ་སན
ྟོ ་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་ཞུ ་

དགོ ས ་པ་དང་། གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་དེབ ་སྐྱེ ལ ་རྩ་ཁྲི མ ས་དང་། ཕྱི ་ལོ ་

༢༠༠༥ ལོ ར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་སྐ བས་བཞི་པའི་ས་འཐུ ས་ནས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་ས་ཁང་དང་མི་མང་སྒྲིག་གཞི། སྐྱབས་མགོ ན་བདག་ཁྲི་རིན་

པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་གི ་བླ ་ མེ ད་དབུ ་ཁྲི ད ་འོ ག ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་འགན་འཛི ན་

ལྷ ན་ཚོ གས་རི མ་བྱོན་གྱི ་གྲོས་ཆོ ད་རིགས་བཅས་ཀྱི ་དགོ ངས་དོན་དག་
ལ་རྩ་འཛི ན་གྱི ས ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ ཉི ན ་རེ ་ ཉི ན ་རེ འི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་ལས་

དོན་ཐད་སྟངས་འཛི ན་ལག་བསྟར་ཞུ ་དགོ ས་ཐམས་ཅད་ས་གནས་འགོ ་
འཛིན་ནས་འགན་འཛིན་དྲུང་ཆེ འི་སྟངས་འཛིན་འོག་ས་གནས་གཞིས་
ལས་ཁང་ནས་འགན་འཁུ ར་ཞུ ་དགོ ས ་དང་།

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ལོ ་

འཁོ ར་སྔ ན
ོ ་རྩི ས་བཟོ་འགོ ད་ཀྱི ས་འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་ཐོ ག་བཀའ་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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འཁྲོལ་འཆར་འབུལ་ཞུ ་དགོ ས། དེ་བཞི ན་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ནས་ས་
༢།

གནས་གྲོས་ཚོ གས་ཐོག་འགན་འཁུར་ལེ ན་དགོ ས།
འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས།

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ གཙོ ་འཛི ན་ནམ་ཚོ གས་

གཙོ འི་ Chairman/President མཚན་གནས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ྋགོ ང་
མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ ་ནས་ཐུ གས་བསྐྱེད་ཟབ་མོ ས་འགན་བཞེ ས་བཀའ་
དྲིན་བསྐྱངས་མུ ས་ཡི ན། གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་

ཁོ ངས་སུ། གཙོ ་འཛི ན་དང་། ས་གནས་འགོ ་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་

དྲུང་ཆེ ་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས། འགོ ་འཛིན་ལས་རོ གས་སམ་ལས་དྲུང་བཅས་
གསུམ་ནི ་གོ ་གནས་རྗེས་འབྲེལ་ལམ་ནས་སྲོལ་འབྱེད་ཚོ གས་མི ་གསུམ་
Three Founding Memders དང་། གཙོ ་འཛིན་ནས་ཐད་བསྐ ས
ོ ་

ཚོ གས་མི་གཉི ས་ Two nominated Members གཞིས་མི་མང་

ཚོ གས་ཀྱི ས་འོ ས ་འཕེན ་ལམ་ནས་འོ ས ་འདེམ ས་བྱས་པའི ་ ཚོ གས་མི ་

བཞི ་ Four Elected Members བཅས་ཁྱོན་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༩
ཡོ ད། གཞི ས་ཆགས་ཚུ གས་པ་ནས་ད་བར་འཛི ན་སྐྱོང་ལྷ ན་ཚོ གས་སམ་

འགན་འཛིན་ལྷ ན་ཚོ གས་སྐ བས་བཅུ་གསུམ་བར་བྱུང་ཡོ ད་ཅིང་། ད་

ལྟ འི་ཆར་འགན་འཛིན་ལྷ ན་ཚོ གས་སྐ བས་ ༡༣ པས་ལས་ཁུར་བྱེད་
བཞི ན་ཡོ ད།

འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་འགན་དབང་ནི ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་

ལོ ་འཁོ ར ་སྔ ན
ོ ་རྩི ས་འཆར་འབུ ལ་སྐ ར
ོ ་བཀའ་བསྡུ ར ་ཚོ ད་དཔག་གི ས་

མོ ས་མཐུ ན་གཏན་འབེབ ས་ཇི ་བྱུ ང་ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་སུ ་བཀའ་
འཁྲོ ལ ་ཆེ ད་རྒྱབ་གཉེར ་གནང་རྒྱུ ་དང་།

དེ་ མི ན་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གནད་དོན་གལ་གནད་ཆེ ་རིགས་ནམ་བྱུང་སྐ བས་དེ་སྐ ར
ོ ་འགན་འཛིན་

ལྷ ན་ཚོ གས་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོ ད་གནང་རྒྱུ་དང་། འགན་ལྷ ན་
ནས་གྲོས་ཆོ ད་ཇི ་གནང་ལག་བསྟར་ཆེ ད་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ལས་

ཁང་ཐོག་འགན་འཁྲི ་གནང་རྒྱུ། ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་

དང་འབྲེལ་བའི་གང་ཅིའི་གནད་དོན་སྐ ར
ོ ་ལན་འདེབས་ཞུ ་རྒྱུའི ་འགན་
༣།

འཁུར་བཞེ ས་རྒྱུ་བཅས་ཡི ན།

ས་གནས་འཐུ ས་མི འི ་ཚོ གས་འདུ།

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་སྒྲི ག་འཛུ གས་འདི ་ ནི ་

༡༩༩༥།༤།༡ ཉིན་གསར་འཛུགས་བྱས། ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ནང་

ཚོ གས་གཙོ ་དང་། ཚོ གས་གཞོ ན། ཚོ གས་མི ་དཀྱུས་མ་གྲངས་ ༧

བཅས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ས་འཐུ ས་གྲངས་ ༩ ཡོ ད། ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་

ཚུ གས་ཡུལ་ཚོ གས་ཁང་ཆེ ་ཆུ ང་རན་འཚམ་ཞི ག་དགོ ས་གལ་སླ ད་ཕྱི ་ལོ ་
༢༠༠༣ ལོ ར་གཙོ ་བོ་དཔལ་ས་སྐྱ་སྒྲོ ལ་མ་ཕོ་བྲང་གི ་ཕྱག་མཛོ ད་ཁང་

ནས་རོ གས་སྐྱོར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡོ ད། དེས་མ་ལྡ ང
ེ ་བའི་ཨར་གྲོན་

ཁ་སྣོན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཨ་རི་བོད་ཀྱི ་ཐེ བས་རྩ་དང་། དེ་

ཐོ ག ་ཉི ་ མ་མེ ་གྲོགས་དང་ཆར་པ་ཆུ ་ གྲོགས་ཀྱི ་ ཚུ ལ་དུ་ སུ ་ཛཱ ་ ལན་ཌི ར་

གནས་བཞུ གས་ས་སྐྱའི་བླ ་མ་ཤེ ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། རཱ་ཇ་
པུར་དཔལ་ས་སྐྱའི ་ཆོ ས་སྒ ར་དང་། རཱ་ཇ་པུར་ས་སྐྱ་མཐོ ་སླ བ
ོ ་བཅས་

ནས་ཞལ་འདེབས་མཐུ ན་སྦྱོ ར་གནང་ཡོ ད། ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་
ཚོ གས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི ་ལས་དོན་ལེ གས་གྲུ བ་རྗེ ས་ ༢༠༠༣།༩།༢

ཉིན་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་མང་གཙོ ་དབུ་བརྙ ེས་ནས་ལོ ་ངོ་ ༤༥ འཁོ ར་
བའི ་དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི ་ཉིན་དཔལ་ས་སྐྱའི་བདག་ཡུམ་བཀྲ་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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ཤི ས་ལྷ ་སྐྱི ད་མཆོ ག་ནས་སྒ ་ོ དབྱེད་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡོ ད། གཞི ས་
ཆགས་སུ ་ས་འཐུ ས་ཀྱི ་ སྒྲི ག་འཛུ གས་ཚུ གས་ནས་ད་བར་མི ་ལོ ་

༡༤

ཐོ ག ་སླ བ
ེ ས་ཡོ ད་ནའང་ས་འཐུ ས་སྒྲི ག་འཛུ གས་ངོ ས ་ནས་བཙན་བྱོལ་
བོད་མི འི ་བཅའ་ཁྲི མས་ཀྱི ་དགོ ངས་དོན་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་གཞིས་

ཆགས་ཀྱི ་འཛི ན་སྐྱོ ང་ནས་ས་གནས་མི ་མང་གི ་སྐུ་ཚབ་ས་འཐུ ས་སམ་

ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་ལ་འགན་འཁུ ར་ལན་འདེབ ས་ཞུ ་དགོ ས ་དང་།
ས་འཐུ ས་ནས་ས་གནས་མང་ཚོ གས་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ ་

དགོ ས ། ས་གནས་འཐུ ས་མི ་ཚོ གས་འདུ་ ནས་ས་གནས་ཀྱི ་ ལོ ་འཁོ ར ་

སྔ ན
ོ ་རྩིས་ཐད་སྟངས་འཛི ན་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་རྒྱུ། ས་གནས་འཛི ན་

སྐྱོ ང་གི ་འཛི ན་སྐྱོ ང་ལས་དོན་དང་རྩིས་ཁྲ་དེ་བཞི ན་སྔ ན
ོ ་རྩིས་བཅས་ཀྱི ་

ཐད་ཉམས་ཞི བ་ཡོ ་བསྲང་དང་བཀའ་འཁྲོལ ་སྟངས་འཛི ན་གནང་སླ ད ་
ལོ ་འཁོ ར་གཅི ག་ནང་ཕྱི ་ཟླ་ ༣།༩ ནང་གྲོས་ཚོ གས་ཐེ ངས་གཉིས་རེ ་

སྟར་ཆགས་སུ ་འཚོ གས་རྒྱུ ་བཅས་ལོ ་རྒྱུ ན་གང་འཚམ་རི ང་ཆ་ཚང་བ་

ཞིག་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཐུ བ་མི ་འདུག འོན་ཀྱང་ ༢༠༠༤།༤།༡ ཉིན་ས་

འཐུ ས་སྐ བ ས་བཞི ་པའི ་ ལས་ཡུ ན་འགོ ་ བཙུ ག ས་རྗེ ས ་སུ ་བཅའ་ཁྲི མ ས་

ནང་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ས་འཐུ ས་ཀྱི ་འགན་དབང་གཞིར་བཟུང་
ས་འཐུ ས་ཀྱི ་གོ ང་བརྗོད་ལས་དོན་ཆ་ཚང་བ་ཕྱག་བསྟར་ཞུ ་མུ ས་རེ ད།

༩༽

རང་བྱུང་འབྱུང་བ་དང་མི འི ་ བྱེ ད ་ལས་ལས་བྱུང་བའི ་ གནོ ད ་
འཚེ།
༡།

ས་ཞི ང་ཆུ ས་ཁྱེར།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༨།༩།༣ དང་ཚེ ས་ ༤།༥ གསུམ་ལ་བསྟུད་མར་ཆར་ཞོ ད་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཤུ གས་ཆེ ན་བབས་པ་དང་ས་ཊོ ན་གྱི ་ཕུ་རུ་ཡོ ད་པའི ་རི ་ན་ུ ཀའི ་ཆུ ་མཛོ ད་

Dam གླ ོད་པ་མཉམ་འཁེ ལ ་གྱི ས ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ ཉེ་ འཁྲི ས ་སུ ་ཡོ ད་
པའི ་ གཙང་གཞུ ང ་ནང་ཆུ ་ ལོ ག་རྒྱས་ཏེ་ ཡུ ལ་མི ་དང་བོད ་མི ་བཅས་ཀྱི ་

ས་ཞི ང་བསྡ མ
ོ ས་སྦི་ག་གྲངས་ ༧༥ ཙམ་ཆུ་ལོ ག་གིས་འཁྱེར་ནས་རྩ་

མེ ད་སོ ང་ཡོ ད། གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་གཞི ས་མི ་སྡ ་ེ ཚན་གསུམ་གྱི ་ཞི ང་ས་སྦི་

ག་གྲངས་ ༡༧ ཡང་ཆུ ་ལོ ག་གིས་འཁྱེར་ནས་ཞིང་ཁ་རྡོ་བྱེའི་གཙང་

གཞུ ང ་དུ་ གྱུ ར།

དེ་ སྐ བ ས་དོ་ ཕོག ས་གོ ད ་ཆགས་བྱུ ང་བའི ་ གཞི ས་མི ་

ཚོ ར་ནང་སྲི ད ་ནས་གུ ན ་གསབ་རོ ཊ ་སྐྱོ ར ་སླ ད ་སྐྱོ བ ་གསོ ་ གྲོ་ཆག་དང་།

༢།

སྣུམ། རོ གས་དངུལ་ཕྲན་བུ་བཅས་གནང་སོ ན་བྱུང་ཡོ ད་འདུག

ས་ཞི ང་གཞན་ཤོ ར།

གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་ཆ་རྣམས་ཉོས་ཡུལ་ས་བདག Dhan Singh ནས་

དེ་ སྔ ོན ་ཤི ང་ནགས་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ས་གང་འཚམ་ཞི ག་བདག་བཟུ ང་

བྱས་ནས་ལོ ་རྒྱུ ན་མང་འཚམ་ཕྱི ན་པའི ་རྗེ ས ་སུ ་ས་ཆ་དེ ་ དག་ཆེ ད་

Dhan Singh དང་། ས་གནས་ཤིང་ནགས་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི ་
དབར་སི མ་ལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་ཆེ ས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་ High Court དུ་

ཁ་མཆུ ་ ཐུ ག་ཡོ ད་འདུག ༡༩༦༨ ལོ ར་བོད ་པས་ས་བདག Dhan

Singh གི ་ལག་ནས་ས་ཆ་ཡོ ངས་རྫོ གས་ཉོས་རྗེ ས་ Dhan Singh
ནས་ཤི ང་ནགས་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ ས་ཆ་དེ་ དག་ཀྱང་བོད ་པར་རྩི ས་སྤྲོ ད ་

བྱས་ཡོ ད་པ་རེ ད། འོན་ཀྱང་ས་བདག་ Dhan Singh ནས་ས་ཆའི་

སྐ ར
ོ ་སི མ་ལ་ཆེ ས་མཐོ འི་ཁྲི མས་ཁང་དུ་དེ་ལྟ ར་ཁ་མཆུ ་ཐུ ག་ཡོ ད་སྐ ར
ོ ་

དེ་བོད་པ་ཚོ ར་བརྗོད་མེ ད་སྟབས། ཕྱི ས་སུ་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ Dhan
Singh ཕམ་པའི་ ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཁྲ་ཐོ ན་པའི ་རྗེ ས་སུ་མ་གཏོགས་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།

བོད ་པ་ཚོ ས་དེ་ སྐ ར
ོ ་ཤེ ས་རྟོགས་བྱུ ང་མེ ད།
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སི མ་ལ་ཁྲི མ ས་ཁང་གི ་

བཅད་ཁྲ་དེ་ བཞི ན་ས་གནས་ཤི ང་ནགས་ལས་ཁུ ངས་བརྒྱུ ད་འདི ་ གའི ་
འགོ ་ འཛི ན་ཟུ ར་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི ་སྐ བ ས་སུ ་འབྱོར་

ཡོ ད། དེ་སྐ བས་གཞིས་ཆགས་ངོས་ནས་དེ་སྐ ར
ོ ་བཟང་ཞན་མ་ཆོ ད་བར་

ཁ་མཆུ ་ རྒྱག་རྒྱུ འི ་ བསམ་བླ ་ོ ཞི ག་འཁོ ར ་དགོ ས ་ཀྱང་དེ་ ལྟ ར ་གནང་མ་

ཐུ བ་པར་མཐར་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༧།༤།༢༢ ཉིན་གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་གཞིས་

མི་སྡ ་ེ ཚན་གསུམ་གྱི ་ས་ཞིང་སྦི་ག་གྲངས་ ༤༧ ཤིང་ནགས་ལས་ཁུངས་
སུ ་ཉི ན ་གཅི ག་ལ་ཤོ ར་ཏེ་ གྱོ ང ་གུ ད་ཆེ ན་པོ་ བྱུ ང་ཡོ ད།

ད་ལྟ འི ་ འགོ ་

འཛིན་ལས་ཐོགས་པ་ས་གནས་ཀྱི ་ལས་ཀར་ཞུ གས་རྗེས་སུ་གོ ད་ཆགས་

ཕོགས་པའི ་གཞི ས་མི ་མང་ཚོ གས་ངོས་ནས་རེ ་སྐུལ་བྱུང་དོན་ལྟ ར། ས་

གནས་འགོ ་ འཛི ན་ནས་འགོ ་ འཛི ན་གོ ང ་མའི ་ སྐ བ ས་གཞི ས་མི ་སྡ ་ེ ཚན་

གསུམ་གྱི ་ཞི ང་ས་སྦི་ག་གྲངས་ ༤༧ ས་གནས་ཤིང་ནགས་ལས་ཁུངས་

སུ་ཤོ ར་བའི་གནས་ཚུལ་ལོ ་རྒྱུས་སྙ ན་སེ ང་དང་འབྲེལ་གོ ད་ཆགས་བྱུང་

བའི ་ གཞི ས་མི ་ཚོ ར་རོ ག ས་སྐྱོ ར ་ཡོ ང་བ་ཞེ ས ་ནང་སྲི ད ་བཀའ་བླ ན
ོ ་བླ ་ོ

བཟང་ཉི་མ་མཆོ ག་དང་། དེའི་རྗེས་ད་ལྟ འི་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཟམ་གདོང་རི ན་

པོ་ཆེ ་མཆོ ག དྲུང་ཆེ ་ཚེ ་རི ང་དོན་འགྲུ བ་བཅས་ཀྱི ་མཚན་ཐོ ག་རོ གས་
སྐུ ལ ་སྙ ན ་འབུ ལ་སྔ ་ རྗེ ས ་སུ ་ཞུ ས་ཡོ ད་ཀྱང་།

མཐར་དེ་ སྐ ར
ོ ་བཀའ་

བཞེ ས་མ་ཐོབ་པས་ས་གནས་ནས་ཞུ ་ཐབས་གང་ཡང་མ་རྙ ེད་པར་གུ ད་
ཆགས་ཆེ ་གྱུར་གྱི ་གནས་སྟངས་དེ་མུ ར་ལྷ ག་ཡོ ད།

༡༠༽ 	ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁག
༡།

གདན་ས་ཆོ ས་སྒ ར།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ས་སྐྱ་ཐུ བ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླི ང་ནི ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ཉེ་འཁྲི ས་གུ ར་གུ ་ལྭ་

ལ་གྲོང་གསེ བ་ནང་ཆགས་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༢།༣།༡༧ ཉི ན་གཟའ་
སྐ ར ་འཕྲོད་སྦྱོ ར ་དགེ ་ འཛོ མས་ཉི ན ་བརྩེ་ཆེ ན་བསྟན་པའི ་ མངའ་བདག་

དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེ ན་པོ་ ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ྋགོ ང ་མ་བདག་ཁྲི ་ རི ན་པོ་ ཆེ ་

མཆོ ག་དབུ ་བཞུ གས་ཐོ ག ་ཆོ ག་གྲྭ་རྒྱས་འཛོ མས་ནས་ས་སྐྱའི ་ ཆོ ས་

བརྒྱུད་ཀྱི ་བསྟི་གནས་མ་དགོ ན་བཤད་གྲྭ་འདི་ཉིད་བཞེ ངས་གནས་སུ་ས་
ཆོ ག་བྱི ན་རླ བ ས་རྒྱས་པར་མཛད་རྗེ ས ་རི མ་པས་བཤད་གྲྭའི ་ གྲྭ་ཤག་
རྣམས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་གཞི་བཅས་གསར་བཞེ ངས་གནང་

འགོ ་ཚུགས་ཡོ ད། དེ་བཞིན་དེ་སྐ བས་རཱ་ཇ་པུར་ས་སྐྱ་ཆོ ས་སྒ ར་རང་གི་

དགེ ་ འདུན ་པ་བཙུ ན ་ཆུ ང ་ཚུ ན་ནས་གླ ་ མེ ད་ཀྱི ་ ཞབས་ཞུ ་ བསྒྲུ བས་ནས་
གསར་བཞེ ངས་ཞུ ས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། མ་དགོ ན་གསར་བཞེ ངས་ཀྱི ་

ཨར་ལས་ཐུ གས་འགན་གཙོ ་བོ ་ དེ ་ སྐ བ ས་རཱ ་ཇ་པུ ར་ཆོ ས་སྒ ར ་དབུ ་

འཛི ན་ཕྱི ་དབང་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོ ག་ནས་གནང་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༠ ལོ ར་

མ་དགོ ན་བཤད་གྲྭ་འདི་ཉིད་ཀྱི ་ཕྱི ་ནང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་ལེ གས་

པར་གྲུ བ་ཐོག་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ྋགོ ང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དང་།
བསྟན་པའི ་དཔལ་མགོ ན་བཅོ ་བརྒྱད་ཁྲི ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག ཀླུ་ལྡིང་མཁན་

པོ་མཆོ ག་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི ས་དབུས་ས་ངོར་ཚར་གསུམ་བླ ་སྤྲུལ་

ཆོ ག་གྲྭ་རྒྱས་འཛོ མས་གྱི ས་རབ་གནས་བྱི ན་རླ བས་ཀྱི ་ཆོ ་ག་ལེ གས་པར་

གྲུ བ་པ་དང་བསྟུན་འཁོ ན་རི གས་བསྟན་པའི ་མངའ་བདག་འཇམ་མགོ ན་
ཆོ ས་ཀྱི ་རྒྱལ་པོ་འཁོ ན་གདུང་ཁྲི་ཐོག་བཞི་བཅུ་ཞེ ་གཅིག་པ་ྋསྐྱབས་རྗེ་

ྋགོ ང་མ་ཁྲི ་འཛི ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནས་ ༡༩༨༡།༤།༢ ཉིན་

གཟའ་སྐ ར་འཕྲོད་སྦྱོ ར་དགེ ་འཛོ མས་ཉིན་དབུ་འབྱེད་བསྐྱངས་ཡོ ད།

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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དེ་ རྗེ ས ་འཛམ་གླི ང ་ཞི ་བདེའི ་ དེད ་དཔོན ་སྤྱི ་ནོར ་ྋགོ ང ་ས་ྋ་

སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༢།༤།༡༤ ཉིན་འདི་ག་གཞིས་
ཆགས་སུ ་ཆི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་སྐ བ ས་མ་དགོ ན ་བཤད་

གྲྭའི ་ གཙུ ག་ལག་ཁང་གི ་ཡང་སྟེང ་གཟི མ ་ཆུ ང་ནང་དུ ས ་ཡུ ན་བདུ ན ་

ུ ་པ་རྒྱ་མཚོ ་
ཕྲག་གཅི ག་རི ང་བཞུ གས་འཇགས་མཛད་དེ་མ་དགོ ན་འདས

དང་གཞིས་མི་མང་ཚོ གས་ལ་གསུང་ཆོ ས་བཀའ་སླ བ
ོ ་གསུང་གི་བདུད་
རྩི་གྱ་ནོམ་པ་བསྩལ་ཏེ་འདི་ག་གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་

སྐ ལ་བཟང་བྱི ན་རླ བས་ཟབ་མོ ས་ཡོ ངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་ཡོ ད། མ་
དགོ ན་འདི་ཉིད་བཞེ ངས་བསྐྲུན་བྱེད་སྐ བས་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་ཡོ ངས་རྫོ གས་

ྋགོ ང་མ་བདག་ཁྲི ་རི ན་པོ་ཆེ འི་ཕྱག་སྦུ ག་ནས་ནར་གཏོང་གནང་ཡོ ད།

མ་དགོ ན ་འདི ར ་ཐོ ག ་མའི ་ ཆར་སླ ོབ ་གཉེར ་བ་དགེ ་ འདུ ན ་པ་

གྲངས་ ༤༠ སྐ ར
ོ ་ཞི ག་ཡོ ད་མོ ད། དེང་གི་ཆར་སླ བ
ོ ་གཉེར་བྱེད་མཁན་

གྱི ་ དགེ ་ འདུན་པ་གྲངས་ ༨༥ ཡོ ད། དེ་ཁོ ང ས་ནས་དགེ ་འདུན ་པ་
གྲངས་ ༣༠ ཙམ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི ་ཡུལ་མི ་ཡི ན་འདུག བཤད་

གྲྭ་འདི་ཉིད་ནས་ད་བར་དགེ ་བཤེ ས་དཀའ་བཅུ་བ་ཐོན་མཁན་མི ་གྲངས་

༨༨ དང་། དགེ ་བཤེ ས་སླ བ
ོ ་དཔོན་ཐོན་མཁན་མི་གྲངས་ ༣༩ བཅས་

ཁྱོན་བཤད་གྲྭ་འདི ་ཉིད་ནས་ད་བར་གཞུ ང་ཆེ ན་སླ བ
ོ ་གཉེར་མཐར་སོ ན་

༢།

བྱུང་བའི ་དགེ ་བཤེ ས་གྲངས་ ༡༢༧ ཡོ ད།

རུམ་འཐག་བཟོ་གྲྭ

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་རུམ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་འདི ་ནི ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩ ལོ ར་གསར་

འཛུ གས་བྱས། ཐོ ག་མའི ་ སྐ བ ས་དེ་ སྔ ན
ོ ་ས་བདག་རྙི ང ་པའི ་ ནས་འབྲུ ་
འཇོ ག་ཡུལ་ཁང་ཁུངས་རྙི ང་པ་ཞིག་ཡོ ད་པ་དེའི་ནང་ཚུགས་ཡོ ད། དེ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རྗེ ས་ ༡༩༧༡ ལོ ར་དེ་སྐ བས་བཟོ་ལས་ཚོ གས་པའི་རོ གས་སྐྱོར་ཐོ ག་
ནས་རུམ་གདན་འཐག་ཡུལ་ཁང་པ་དཀྱུས་ཞེ ང་ལ་ཕི ་ཊི ་ ༧༥་༢༥ ཅན་

ཞི ག་དང་ལས་ཁུངས་ཆུ ང་ངུ་ཞིག་བཅས་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོ ད། རུམ་
འཐག་བཟོ་གྲྭ་གསར་དུ་ཚུ གས་དུས་རུམ་དགེ ་གཉི ས་དང་རུམ་འཐག་

པ་མི ་དྲུག་བདུན ་ཞི ག་ལས་མེ ད། དེ་ རྗེ ས ་རི མ་པས་གཞི ས་མི ་གཞོ ན ་
སྐྱེས་གང་འཚམ་ཞིག་ལ་རུམ་གདན་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་དེ་ལས་མི ་མང་དུ་

སོ ང་སྟེ། དེང་གི ་ཆར་བཟོ་གྲྭའི ་ཁོ ངས་སུ་བཟོ་གྲྭའི ་འགན་འཛི ན་དང་།

རུམ་དགེ ་གཉིས། ཤོ ག་དཔེ་འབྲི་མི་གཅིག རུམ་འཐག་པ་བོད་མི་ ༢༥
དང་ཡུལ་མིའི་བུ་མོ ་ ༡༠ བཅས་ཁྱོན་རུམ་འཐག་པ་གྲངས་ ༣༥ རུམ་

གདན་ཇེ མ་རྒྱག་པ་གྲངས་ ༥ སྤུ ན་དོག་སྒྲིལ་མི་ ༢ བཅས་ད་ལྟ འི་ཆར་
ལས་བྱེད་དང་ལས་མི ་བཅས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་མི ་གྲངས་ ༤༦ ཡོ ད། རུམ་

གདན་འཚོ ང་ཡུལ་ལྡི་ལི་ཧི་མ་ལ་ཡ་གདན་ཚོ ང་ཁང་དང་། ཕ་རན་སི ར་

ཡོ ད་པའི ་ ས་སྐྱའི ་ བླ ་ མ་ཤེ ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱི ་ གདན་འཚོ ང་
ཁང་སོ གས་ཡི ན། དེ་བཞི ན་འདི ་ག་ས་ཁུལ་ནས་ཀྱང་རུམ་གདན་བཀའ་

མངགས་གནང་མཁན་ད་བར་མི ་ཉུ ང་བ་ཞི ག་ཡོ ང་དང་ཡོ ང་མུ ས་ཡོ ད་

པས་བཟོ ་ གྲྭའི ་ ལོ ་རྒྱུ ས་ད་བར་རུ མ ་གདན་མངགས་མི ་མ་རག་པའི ་

དཀའ་ངལ་བྱུང་མྱོ ང་མེད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༣ ལོ ར་འཇར་མན་རོ གས་
ཚོ གས་ཀྱི ་རོ གས་རམ་འོ ག ་བཟོ ་ གྲྭའི ་ ཆེ ད་རུ མ ་གདན་དང་སྤུ ན ་དོག ་

ུ ་ཕྱོགས་སུ་
འཇོག་ཡུལ་ཁང་ཁུངས་ཆེ ་ལེ གས་གཉིས་དང་མཉམ་ད་ུ མདན

ལྕ གས་ཁྲའི ་རྭ་བསྐ ར
ོ ་བཅས་ཡོ ད་པ་ཞིག་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོ ད། བཟོ་

གྲྭའི་འགན་འཛིན་བྱུང་རིམ་ནི་། སྙ ན་གྲགས་ལོ ་གཅིག་ལ་བསྡ ད། བར་

ུ ་རྟ་དབང་ལོ ་བཅུ་
འཚོ ་རི ན་ཆེ ན་དབང་རྒྱལ་ལོ ་གསུམ་ལ་བསྡ ད། ཕུ་ནབ
གཉིས་ལ་བསྡ ད། བསོ ད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ལོ ་གཅིག་ལ་བསྡ ད། ཚུལ་ཁྲིམས་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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རྒྱ་མཚོ ་ལོ ་ཉི་ཤུ ་རྩ་གཉིས་ལ་བསྡ ད་པ་བཅས་བྱུང་ཡོ ད། ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་

མཚོ ་ལགས་ཀྱི ས་ཉེ་ཆར་ ༢༠༠༨།༩།༣༠ ཉིན་རྩ་དགོ ངས་ཞུ ས་འཁྲོལ་

༣།

སོ ང་བའི་རྗེས་སུ་ད་ལྟ ་འགན་འཛིན་གསར་པ་བསྐ ་ོ གཞག་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡིན།
བུ་བཅོ ལ་ཁང་།

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་བུ་བཅོ ལ་ཁང་ནི ་ ༡༩༧༠ ལོ ་ནང་དེ་སྐ བས་ལྡི་ལི ་བཟོ་

ལས་ཚོ གས་པའི ་རོ གས་སྐྱོ ར་ཐོ ག་ནས་ཚུ གས་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་ནས་

བཟོ ་ ལས་ཚོ གས་པ་སྒ ོ་ མ་བརྒྱབ་པར་བཟོ ་ ལས་ཚོ གས་པའི ་ གཟི ག ས་

རྟོགས་རོ གས་སྐྱོ ར་འཛི ན་སྐྱོ ང་བྱས། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༠ ནང་བཟོ་ལས་

ཚོ གས་པ་སྒ ་ོ བརྒྱབ་རྗེས་ལོ ་རྒྱུན་འགའ་ཤས་རི ང་གཞི ས་ཆགས་རང་གི ་

མཐུ ན་སྦྱོར་འགན་འཁུར་ལྟ ་སྐྱོང་འོག་འཛི ན་སྐྱོང་བྱས། བར་ལམ་ཞི ག་

ནས་བུ་བཅོ ལ་ཁང་གི ་འཛི ན་སྐྱོ ང་སླ ད་རོ གས་ཚོ གས་ནས་མཐུ ན་སྦྱོ ར་

རོ ག ས་རམ་འོག ་གནང་འགོ ་ ཚུ གས་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་ ནས་བཟུ ང་ད་

བར་རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ་མཐུ ན་སྦྱོ ར ་རོ གས་སྐྱོ ར ་ཐོ ག ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་བྱེད་

བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩ ནང་རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ་རོ གས་རམ་འོག་བུ་

བཅོ ལ ་ཁང་གི ་ཆེ ད་ཁང་པ་གསར་པ་ཞི ག་འཛུ གས་སྐྲུ ན་བྱས་ཡོ ད།

དེང་གི ་ཆར་རྩ་བ་གཞི ས་ཆགས་ནང་བུ་ཕྲུ ག་རང་ལོ ་ ༣ མན་གྱི ་བུ་
ཕྲུ ག་གྲངས་ ༣༧ ཡོ ད་ནའང་། བུ་བཅོ ལ་ཁང་ནང་དངོས་སུ་བཅོ ལ་

མཁན་བུ་ཕྲུ ག་གྲངས་བཅུ་ཡས་མས་ཤིག་ཡོ ད་པར་ལྟ ་རྟོག་བྱེད་མཁན་

མ་མ་གཅི ག་ཡོ ད།

༡༡༽ གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཁག
༡།

ཤི ང་གཤག་དང་ནས་འཐག་ལས་གཞི།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གཞི ས་ནང་ཤི ང་གཤག་དང་ནས་འཐག་ལས་གཞི ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ཕྱི ་ ལོ ་

༡༩༧༣ ལོ ར་ཚུ གས་ཡོ ད་པ་དང་། ལས་གཞི ་འདི ་བཞི ན་སི མ་ལར་

ཡོ ད་པའི་ Chief Inspector of Factories ཞེ ས་པའི ་བཀའ་འཁྲོལ་
ལག་ཁྱེར་ Licence ཐོ ག་ཚུགས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཤིང་གཤག་ལས་

གཞི འི ་ཆེ ད་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་ཤི ང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལག་འཁྱེར་མེད་ན་
ལས་མི ་ཆོ ག་པའི ་ སྐ ོར ་བར་ལམ་ཞི ག་འབྲེལ་ཡོ ད་ཤི ང་ནགས་ལས་

ཁུངས་ཀྱི ་མི་སྣའི་ཐོ ག་ནས་བཀའ་འབྱོར་རྗེས་ས་གནས་གཞི ས་ཆགས་

ལས་ཁང་ངོ ས ་ནས་དེ་ ལྟ ར ་ཐོ བ ་ཐབས་སུ ་བར་ལམ་ཐབས་ཤེ ས་རི མ་

པར་ཞུ ས་ཡོ ད་ཀྱང་ད་བར་འབད་པ་དོན་འཁྱོལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་མེད་པས་
དེ་ཐད་འབད་བརྩོན་མུ ་མཐུ ད་ཞུ ་བཞིན་ཡོ ད། ཤིང་ནགས་ལས་ཁུངས་

ནས་ལག་འཁྱེར་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཐོ བ་པར་ཤིང་གཤག་རྒྱུའི་ལས་དོན་
མཚམས་འཇོ ག་བྱས་ཏེ་ ནས་འཐག་དང་འབྲས་སོ ག་གསབ་རྒྱུ ་བཅས་

ཀྱི ་ལས་དོན་ལག་བསྟར་འགྲོ་མུ ས་ཡིན། ལས་གཞི་འདི་ནི་ད་ལྟ འི་ཆར་

ཡུ ལ་མི ་རྒྱ་གར་བ་ཞི ག་ལ་བོགས་གཏོང ་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་། ལོ ་རེ འི ་
༢།

ཆར་བོགས་མའི ་སླ ག
ོ ་ཆ་སྒ ར
ོ ་ ༡༢༠༠༠།༠༠ ཡིན།
སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ཉལ་ཁང་།

གཞི ས་ཁོ ངས་མ་ཡི ན་པའི་ཕྱི ་ལོ གས་བོད་མིའི་བུ་ཕྲུ ག་ཉར་འཇུག་སླ ད་

གཞི ས་ནང་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ཉལ་ཁང་ཞི ག་གསར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོ ད། སླ བ
ོ ་ཕྲུག་
ཉལ་ཁང་ལས་གཞི ་འདི ་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༤།༡།༡༥ ཉིན་གསར་དུ་འགོ ་
འཛུགས་བྱས། ༢༠༠༤།༡།༡༥ ནས་ ༢༠༠༦།༤།༡༨ བར་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་
ཚོ འི ་ ཉལ་ཁང་འཕྲལ་སེ ལ ་ཁང་ཁུ ངས་རྙི ང ་པ་ཞི ག་ནང་འདུག ་དགོ ས ་

བྱུང་ཡོ ད། ༢༠༠༥ ནང་དབྱི ན་ཡུལ་བོད་ཀྱི ་དགེ ་རྩའི་རོ གས་རམ་ཐོག་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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ནས་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ཉལ་ཁང་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་ཆུ ང ་འོས ་འཚམ་ཞི ག་གསར་རྒྱག་

བྱས་ཡོ ད་པའི ་ནང་བུ་གྲངས་ ༢༦ དང་བུ་མོ ་གྲངས་ ༢༦ ཤོ ང་བའི་

ཉལ་ཁང་དང་། ཚོ གས་ཁང་། ཐབ་ཚང་། ཟ་འབྲུ ་འཇོ ག་ཡུལ་གཉེར་
ཚང་། ཁྲུ ས ་ཁང་གསང་སྤྱོ ད ། ཕ་ཚབ་མ་ཚབ་གཉི ས ་ཀྱི ་ ལས་ཤག་

བཅས་ཡོ ད་པའི་སླ བ
ོ ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་བཀོ ད་དབྱི བས་སྤུ ས་ཁ་དང་ཆེ ་ཆུང་
རན་པོ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་གསར་རྒྱག་བྱས། ཉལ་ཁང་འདི་ ༢༠༠༦།༤།༡༩

གཟའ་སྐ ར་འཕྲོད་སྦྱོར་དགེ ་འཛོ མས་ཉིན་དཔལ་ས་སྐྱའི་འཁོ ན་གདུང་

སྐུ་ བགྲེས་རི ན་པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་ནས་སྒ ་ོ འབྱེད་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས། སླ བ
ོ ་
ཕྲུ ག་ཉལ་ཁང་གསར་རྒྱག་སླ ད་དབྱི ན་ཡུལ་བོད་ཀྱི ་དགེ ་རྩ་ནས་རོ གས་

རམ་དངུལ་སྒ ར
ོ ་ ༡༥,༧༡,༥༨༤།༠༠ གནང་སོ ན་བྱུང་ཡོ ད། སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་

ཉལ་ཁང་ལེ གས་འགྲུ བ་བྱུང་རྗེས་ཐོག་མའི་ཆར་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༢༥
ཡོ ད་པ་ནས་ད་ལྟ འི་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༤༢ ཡོ ད། གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་

གྲྭའི ་ནང་བར་ལམ་ཞི ག་ནས་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གི་གྲངས་འབོར་ཉུ ང་རྐྱེ ན་གྱི ས་

སླ བ
ོ ་གྲྭ་སྒ ་ོ རྒྱག་དགོ ས ་ཀྱི ་ ཉེན ་ཁའི ་ སྟེང ་སླ བ
ེ ས་སྟེ་ ས་གནས་ཀྱི ་ སྤྱི ་ སྒ ར
ེ ་

ཚང་མར་སེ མས་འཚབ་ཆེ ན་པོ་སྐྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་མོ ད། ཕྱི ས་སུ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་

གི ་ཉལ་ཁང་གི ་ལས་གཞི ་གསར་བསྐྲུན་བྱས་རྗེས་ས་གནས་ནས་སླ བ
ོ ་གྲྭ་

སྒ ་ོ རྒྱག་དགོ ས ་ཀྱི ་ ཉེན ་ཁའི ་ གནས་སྟངས་ནས་སྐྱོ བ ས་ཐབས་སུ ་རླ བ ས་
ཆེ ན་ཕན་ཐོ ག ས་བྱུ ང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

འདི ་ ག་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ཉེ་

འདབས་སུ་གནས་འཁོ ད་བོད་མི ་དང་ཕྱི ་ལོ གས་ཀྱི ་བོད་མི ་ཁྱི མ་ཚང་ཇི ་

སྙ ད
ེ ་ཅི ག་ལ་རང་གི ་བུ ་ཕྲུ ག་འཇོ ག ་ཡུ ལ་ཉལ་ཁང་གི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་ཡོ ད་
༣།

པའི ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་སྟབས་བདེ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་འདི ས་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

ཤི ང་འཛུགས་ལས་གཞི །
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཤི ང་སྣ་འདེབས་འཛུགས་ལས་གཞི་འདི་བཞིན་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༡ ནས་ལོ ་

གསུམ་གྱི ་ནང་ད་ལྟ འི་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་དོན་ཁང་དབང་རྒྱལ་སྐ བས་
ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣།༣།༡༡ འཕྲོད་སྦྱོར་ལེ གས་
འཛོ མས་ཉིན་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ྋགོ ང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ནས་

སྒ ་ོ འབྱེད་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡོ ད། ལས་གཞི ་འདི ་ནི ་རོ གས་ཚོ གས་

ཀྱི ས་རོ གས་རམ་ཐོག་ནས་གསར་བསྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ལས་གཞི་

འདི་ལག་བསྟར་བྱ་བར་རོ གས་ཚོ གས་ནས་ཧིན་སྒར
ོ ་ ༣༣,༩༤,༤༤༥།༠༠

གནང་སོ ན་བྱུང་བའི ་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

ཀ

ཨམྲ་སྡ ང
ོ ་པོ་འདེབས་འཛུགས།

ཤིང་འཛུགས་ས་ཁུལ་དང་པོ་གཞིས་སྒ ར་གྱི ་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོ ད་
ཅིང་། དེའི་ནང་ཨམྲ་སྡ ང
ོ ་རིགས་འདྲ་མིན་བཞི་ཡོ ད་པའི་ཨམྲ་

སྡ ང
ོ ་གྲངས་ ༦༠༥ གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོ ད་པ་ཚང་མ་མགོ ་

ཐོན་ལམ་ལྷ ང
ོ ་བྱུང་ཡོ ད། སྔ ་ལོ ་ ༢༠༠༧ ལོ ་ནས་བཟུང་ཨམྲ་

འབྲས་བཙོ ང་འགོ ་ཚུགས་ཡོ ད་ཀྱང་ད་ལྟ ་ཐོ ན་འབབ་ཉུ ང་བས་

རི ན་འབབ་དེ་ ཙམ་མེ ད་ཀྱང་རྗེ ས ་སུ ་ཨམྲ་སྡ ོང ་རྣམས་རི མ་

པས་འཚར་ལོ ངས་བྱུ ང་བ་དང་མཉམ་དུ་ ཨམྲ་འབྲས་ཀྱི ་ ཐོ ན ་

འབབ་ཀྱང་ལོ ་རེ ་བཞིན་ཇེ ་བཟང་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚོ ད་དཔག་བྱེད་

ཁ

བཞི ན་ཡོ ད།

ཤི ང་སྣ་གཞན་འདེབས་འཛུགས།

ཤི ང་འཛུ གས་ས་ཁུ ལ་གཉི ས ་པ་གཞི ས་སྒ ར ་ནས་རྒྱང་ཁད་མི ་

ཀྲར་ ༥༠༠ ཙམ་གྱི ་སར་ཡོ ད། ཤིང་འཛུགས་ས་ཁུལ་གཉིས་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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པ་དེའི་ནང་ Popular ཞེ ས་པའི་ཤིང་སྡ ང
ོ ་གྲངས་ ༡༠,༠༠༠
དང་། Eucalyptus ཞེ ས་པའི་ཤིང་སྡ ང
ོ ་གྲངས་ ༢,༧༠༠༠
བཏབ་ཅི ང་། དེ་དག་གི་མཐའ་བསྐ ར
ོ ་ད་ུ Teak ཞེ ས་པའི་ཤིང་

སྡ ང
ོ ་གྲངས་ ༡༥༠ དང་། ཤིང་འབྲས་ལི་ཅིའི་ཤིང་སྡ ང
ོ ་གྲངས་

༡༧༥ བཅས་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཡོ ད། ས་ཁུལ་གཉིས་པའི ་

ུ ་དས
ུ ་ཡུན་ལོ ་
ཤིང་སྡ ང
ོ ་རྣམས་ནས་ཡོ ང་འབབ་ཡོ ང་རྒྱུར་ད་དང
བདུན ་བརྒྱད་འགོ ར ་ངེ ས ་རེ ད །

ཤི ང་སྡ ང
ོ ་རྣམས་ལ་ལྟ ་ སྐྱོ ང ་

བྱེད་མི ་ས་ཁུ ལ་རེ འི ་ ནང་ལས་མི ་གཉི ས ་རེ ་བསྐ ་ོ འཇོ ག ་བྱས་

ཡོ ད། ཤི ང་འཛུགས་ཡོ ད་པའི་ས་ཆ་ཚང་མ་དེ་སྔ ན
ོ ་རྡོ་བྱེ་ཡིན་
པས་སྟོན་ཐོ ག་འདེབས་ཉན་མེ ད་པས་དེ་སྔ ན
ོ ་ལོ ་མང་པོའི་རིང་

ས་སྟོང ་དུ ་ ལུ ས་ཡོ ད་ཀྱང་ཕྱི ས་སུ ་གཞི ས་མི ་ཚོ ས་རྡོ་ཡོ ངས་
རྫོགས་བཏོན་ཏེ་ གཙང་མ་བཟོས་པ་དང་། ཤི ང་འབྲས་ཨམྲ་

དང་ལི ་ཅི ་བཅས་འདེབ ས་སྐ བ ས་ས་དོང ་ནང་ས་གཞན་ནས་

འོ ར ་འདྲེན་གྱི ས་བཀང་པ་སོ ག ས་གཞི ས་མི ་ཚོ ས་མཉམ་རུ བ ་

ཀྱི ས་དཀའ་ལས་དུ་མ་བརྒྱབ་སྟེ་གྲུ བ་འབྲས་ཐོན་པའི་ལས་གཞི་
༤།

ཁྱད་པར་ཅན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

སྐྱེ ་ལྡ ན་སོ ་ནམ་འདེབས་ལས་ཚོ ད་ལྟ །

སྐྱེ ་ ལྡ ན ་སོ ་ནམ་འདེ བ ས་ལས་ཚོ ད་ལྟ འི ་ལས་གཞི ་ཞི ག་གཞི ས་ནང་

༢༠༠༧ དང་ ༢༠༠༨ ལོ ར་ནང་སྲིད་སོ ་ནམ་རོ གས་སྐྱོར་སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་

རོ གས་འདེགས་ཐོག་འགོ ་འཛུགས་ཀྱི ས་ད་ལྟ ་ལས་གཞི ་ལག་བསྟར་འགྲོ་

མུ ས་ཡི ན། ལས་གཞི ་འདི་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༠ བར་གྱི ་

ཚོ ད་ལྟ འི་ལས་གཞི ་ཡི ན། ལས་གཞི ་འདི འི་ཆེ ད་གཞི ས་མི ་ཀ་ལ་སྡ ་ེ ཚན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གྱི ་ས་ནས་ཞིང་ས་སྦི་ཀ་དྲུག་བླ ངས་ཏེ་སྡ ་ེ ཚན་ཐོག་ཞིང་ས་སྦི་ག་རེ ར་ལོ ་

རེ ་གུ ན་གསབ་སླ ག
ོ ་ཆ་སྒ ར
ོ ་ ༡༤༠༠ རེ ་སྤྲོད་དགོ ས་ཡོ ད། སྲོལ་རྒྱུན་སོ ་

ནམ་འདེབས་ལས་ཚོ ད་ལྟ འི་ལས་གཞི ་འདི ་དང་མཉམ་དེང་གཞི ས་ནང་
འབུ་ལུད་ཕྱུགས་ལུད་བཅས་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཡང་ལག་བསྟར་འགྲོ་

བཞི ན་ཡོ ད། ལུད་བཟོའི་ཆེ ད་ལུད་སྒྲོ མ་ Vermi, Nadep, 4 Cham-

ber བཅས་གསར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོ ད། ལུད་རྒྱུ་གད་སྙིགས་ཟུར་གསོ ག་
ཀྱི ་ཆེ ད་གཞི ས་སྒ ར་ནང་གཞི ས་མི ་ཁྱི མ་ཚང་ཡོ ངས་ལ་གད་སྣོད་འགྱི ག་
གི ་སྦ ་ ཀྲིང་རེ ་ སྤྲོ ད ་འཆར་ཡི ན།

ལུ ད་ཀྱི ་ ཐོ ན ་འབབ་རྣམས་འདི ་ གའི ་

སྲོལ་རྒྱུན་སོ ་ནམ་འདེབས་ལས་ཚོ ད་ལྟ འི་ལས་གཞི་དང་ཤིང་འཛུགས་
ལས་གཞི འི ་ ཤི ང་སྡ ོང ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེ ད་བེད ་སྤྱོ ད ་བྱས་པའི ་ ལྷ ག ་འཕྲོས་

རྣམས་ལུ ད་ཀེ ་ ལོ ་རེ འི ་ ཚད་བཟོས ་ཏེ་ བཙོ ང་འཆར་ཡོ ད་འདུག ནང་

སྲི ད་ལས་ཁུངས་སུ་རོ གས་སྐུལ་ཐོག་སྐྱེ ་ལྡ ན་སོ ་ནམ་འདེབས་ལས་ཆེ ད་

རི ང་མི ན་ཡུ ལ་གྱི ་བ་ཕྱུ གས་ལེ གས་གྲས་བཞི ་ལྔ ་ ཞི ག་ཉོ་ འཆར་ཡོ ད།
ཕྱུ གས་གསོ འི ་ ལས་གཞི ་དེའི ་ ཐོ ག ་ནས་འོ་ མ་ཇི ་ བྱུ ང་བཙོ ང་སྟེ་ འོ་ རི ན་
ཐོ ག ་ནས་ཕྱུ གས་ལས་པའི ་ གླ ་ ཕོག ས་ཀྱི ས་གཙོ ས་ཕྱུ གས་གསོ འི ་ འགྲོ་

གྲོན་རྣམས་ཐོ ན ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ ་དང་། ལྕི ་ བ་གང་བྱུ ང་རྣམས་འདི ་ གའི ་
ལུ ད་བཟོའི ་ སླ ད ་བེད ་སྤྱོ ད ་ཡོ ང་རྒྱུ འི ་ དགེ ་ ཕན་ཐོ བ ་རྒྱུ ་ཡི ན།

ཧ་སྤུ ར ་
འདོད ་རྒུ ་གཡུ ལ་རྒྱལ་གླི ང ་དང་འདི ་ གཞི ས་གཉི ས ་ཀྱི ་ཆེ ད་ནང་སྲི ད ་

ནས་སྲོ ལ ་རྒྱུ ན་སོ ་ནམ་སླ ོབ ་ས ྟོན ་པ་ཞི ག་ཧར་སྤུ ར ་དུ ་ ཆེ ད་འཛུ གས་
གནང་ཡོ ད་པ་ནས་འདི ་ གའི ་ སྐྱེ ་ ལྡ ན ་སོ ་ནམ་འདེབ ས་ལས་ཚོ ད་ལྟ འི ་

ལས་གཞི འི ་ཆེ ད་སླ བ
ོ ་སྟོན་ལྟ ་སྐྱོང་གནང་དང་གནང་མུ ས་ཡོ ད། གཞིས་
ཆགས་ཀྱི ་ སྐྱེ ་ ལྡ ན ་སོ ་ ནམ་འདེབ ས་ལས་ཚོ ད་ལྟ འི ་ ལས་གཞི འི ་ ཞི ང་ཁ་

འདེབ ས་ལས་དང་ལུ ད་བཟོའི ་ ལས་གཞི ་བཅས་ཀྱི ་ ཆེ ད་དུ་ ལས་མི ་རྒྱ་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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གར་བ་ཞིག་བཞག་ཡོ ད་པར་ཉིན་གླ ་སྒ ར
ོ ་ ༧༥་༠༠ སྤྲོད་ཀྱི ་ཡོ ད། སྤྱི ར་

རྒྱུ ན་གཏན་གྱི ་ལས་ཀ་རྣམས་ལས་མི ་རྒྱ་གར་བ་དེས ་ལས་མུ ས་ཡི ན་
ཡང་ཞི ང་ཁར་ལུ ད་སྦྱོ ར ་དང་། ཞི ང་ཁ་འདེབ ས་དུས ་ལ་སོ ག ས་པའི ་
ལས་འབོར ་ཆེ ན་པོ་ ཡོ ད་སྐ བ ས་གཞི ས་མི ་སྡ ་ེ ཚན་ཁོ ང ས་ནས་མི ་འགྲོ་

ཆེ ད་གཏོང་གི ས་མཉམ་རུབ་ཀྱི ས་ལས་མུ ས་སུ་ཡོ ད།

༡༢༽ གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག
༡།

ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས།

ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཁོ ང ས་ཚོ གས་གཙོ ་དང་ཚོ གས་གཞོ ན ་བཅས་

ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༩ ཡོ ད། ད་ལྟ འི་ལས་ཁུར་ས་རྒྱུན་སྐ བས་ལྔ ་པས་

འཁུར་བཞི ན་ཡོ ད། ས་འཐུ ས་སྐ བས་བཞི་པ་ནས་བཟུང་བཅའ་ཁྲིམས་

དགོ ང ས་དོན ་ལྟ ར ་ས་འཐུ ས་ཀྱི ་འགན་དབང་གཞི ར་བཟུ ང་ས་འཐུ ས་

སྒྲི ག་འཛུགས་ངོ ས་ནས་ས་གནས་ཀྱི ་སྔ ན
ོ ་རྩི ས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྟངས་
འཛི ན་དང་།

ས་གནས་འཛི ན་སྐྱོ ང ་ནས་ཁྲི མ ས་སྒྲི ག་གཞི ར་བཟུ ང་

འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་གནང་མི ན་ཐད་ཉམས་ཞི བ་གནང་རྒྱུ། ལོ ་འཁོ ར་
ནང་གྲོས་ཚོ གས་ཐེངས་གཉིས་འཚོ གས་བཞིན་ཡོ ད་པ་སོ གས་ས་འཐུ ས་

༢།

ཀྱི ་བྱེད་སྒ ་ོ མཐའ་དག་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།
ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་།

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུ ང་ཁོ ངས་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་

ཚོ གས་མི་བཞི་ཡོ ད། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་

འདི ་ ༡༩༧༣།༩།༢ ཉིན་འགོ ་ཚུ གས་པ་ཡི ན། ས་གནས་རང་ཚོ གས་ཀྱི ་
སྐ བས་བཅོ ་ལྔ ་པས་ད་ལྟ འི་འགན་འཁུར་ཞུ ་མུ ས་ཡིན།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༣།

ས་གནས་གཞོ ན་ན་ུ ཚོ གས་པ།

ས་གནས་གཞོ ན་ན ་ུ ཚོ གས་པ་ནི ་ ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༨༠།༨།༢༠ ཉི ན ་གསར་

འཛུགས་བྱས་ཤིང་། ཐོག་མར་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༡༥ ཡོ ད། ད་ལྟ འི་
ཆར་ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༦༢ ལྷ ག་ཡོ ད། རྒྱུན་ལས་ཁོ ངས་སུ་ཚོ གས་གཙོ ་

དང་། ཚོ གས་གཞོ ན། དྲུང་ཆེ ། རྩིས་པ། དངུལ་གཉེར། རིག་གཞུ ང་
འགན་འཛི ན།

༤།

འབྲེལ་མཐུ ད་འགན་འཛི ན།

འཛི ན་ཆས་དོ་ དམ་པ་

བཅས་རྒྱུན་ལས་ ༨ ཡོ ད། ད་ལྟ འི་རྒྱུན་ལས་དག་སྐ བས་བཅུ་པ་ཡིན།
ས་གནས་བུད་མེ ད་ཚོ གས་པ།

ས་གནས་བུ ད་མེ ད་ཚོ གས་པ་ནི ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༥།༣།༢༠ ཉི ན ་གསར་

འཛུགས་བྱས་ཤི ང་སྐ བས་དེར་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༣༥ ཡོ ད། ད་ལྟ འི་
ཆར་ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༥༧ ཙམ་ཡོ ད། རྒྱུན་ལས་ཁོ ངས་སུ་ཚོ གས་

གཙོ ་དང་། ཚོ གས་གཞོ ན། དྲུང་ཆེ ། རྩིས་པ། དངུལ་གཉེར། རིག་
གཞུ ང་འགན་འཛི ན། འབྲེལ་མཐུ ད་འགན་འཛིན། འཛིན་ཆས་དོ་དམ་

པ་བཅས་རྒྱུན་ལས་ ༨ ཡོ ད། ད་ལྟ འི་རྒྱུན་ལས་དག་སྐ བས་བརྒྱད་པ་
འགྲོ་མུ ས་ཡི ན།

༡༣༽ ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང་དེ་དག་གི་ལས་འགན།
༡།

ཉམ་ཐག་ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་ཆུང་།

ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་ཚོ གས་ཆུ ང་ནང་ཚོ གས་གཙོ ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་

དང་། ཚོ གས་མི འི ་ཁོ ངས་སུ་ལས་དྲུང་དང་། སྤྱི ་མི་གཉིས། གཞིས་མི་

མང་ཚོ གས་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགན་ལྷ ན་གྱི ་ཚོ གས་མི་བཞི་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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ཡོ ད་ཁོ ང ས་ནས་སྐུ་ ཚབ་གཉི ས ་བཅས་ཁྱོན་ཚོ གས་མི ་དྲུ ག་ཡོ ད་ཅི ང་།

ཚོ གས་པ་འདིས་གཞིས་ཆགས་ནང་དངོ ས་འབྲེལ་ཉམ་ཐག་སུ་དང་སུ་
ཡོ ད་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཟུར་འདོན་གྱི ས་དེ་དག་ལ་གཞུ ང་ནས་རོ གས་སྐྱོར་

རག་ཐབས་ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་། གཞི ས་ཁོ ང ས་ལས་འཕེར ་ཉམ་ཐག་རྣམས་

ཀྱི ས་གཞུ ང་ནས་རོ གས་སྐྱོར་ཞུ ས་ལེ ན་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅི ག་ཏུ ་ཉམ་
ུ ་པས་ལྕ ག
ཐག་རང་ཉིད་ཀྱི ་ངོས་ནས་རང་གི ་ནས
ོ ས་ཚོ ད་བྱས་ཏེ་རང་གི ་

མི ་ཚེ འི ་མདུན་ལམ་ཆེ ད་རང་དོན་རང་གཅེ ས་ཀྱི ས་རྟག་ཏུ ་ལས་ཀ་ཧུ ར་
ཐག་བྱས་ཏེ་ ཉམ་ཐག་གི ་གནས་བབ་དེ་ བཟང་ཕྱོ ག ས་སུ ་འགྱུ ར་བར་

༢།

ལམ་སྟོན་དང་སླ བ
ོ ་གསོ ་རྒྱུན་སྲིང་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།
གསུང་ཆོ ས་དང་སྤྱི ་ཞབས་འགན་འཁུར་ཚོ གས་ཆུང་།

གསུང་ཆོ ས་དང་སྤྱི ་ཞབས་འགན་འཁུར་ཚོ གས་ཆུང་ནང་ས་གནས་འགོ ་

འཛི ན་དང་། ལས་དྲུང་། ཞབས་རིམ་དོ་དམ་པ་གཉིས་བཅས་ཡོ ད་ལ།

ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་ལས་འགན་གཙོ ་བོ་ ནི ་ ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་སྐུ ་ ཕྱྭ ་དང་།

བོད ་བསྟན་སྲིད ་ཆེ ད་གཞུ ང ་གི ས་དུས ་ནས་དུས ་སུ ་བཀའ་ཕེབ ས་ཀྱི ་ སྤྱི ་

ཞབས་ཁག་དང་། ྋསྐྱབས་རྗེ་ྋགོ ང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི་
སྐུ་ ཕྱཱ ་སླ ད ་ཞབས་རི མ་སྒྲུ བ་རྒྱུ ། ྋསྐྱབས་མཆོ ག་ལ་ཐུ གས་དམ་ཞུ ས ་

ནས་ཐུ གས་དམ་དགོ ངས་དོན་གྱི ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་སྤྱི ་རིམ་རྣམས་སྒྲུབ་

རྒྱུ་དང་། ལོ ་ལྟ ར་ལོ ་གསར་རྗེས་ྋསྐྱབས་མཆོ ག་ནས་ཕྱི ་ནང་དད་ལྡ ན་
མང་ཚོ གས་ལ་ཚེ ་དབང་སོ གས་བཀའ་དབང་ཆོ ས་སྦྲེལ་གསོ ལ་འདེབས་

ཞུ ་རྒྱུས་མཚོ ན་ཆོ ས་ཕྱོ གས་ཀྱི ་དུས་ཆེ ན་ཁག་ནམ་ཤར་ལ་བླ ་སྤྲུལ་དགེ ་
བཤེ ས་ཁག་ས་གནས་སུ་གདན་ཞུ ས་ཐོག་གཞི ས་མི ་མང་ཚོ གས་ལ་ཆོ ས་

འབྲེལ་བཀའ་སླ བ
ོ ་ཞུ ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན་པ་རེ ད།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༣།

ནང་ཆོ ས་ངོ་སྤྲོ ད་འགན་འཁུར་ཚོ གས་ཆུང་།

ཚོ གས་པ་འདི ས ་གཞུ ང ་ནས་ལམ་སྟོན ་ཟུ ར་དུ་ ཡོ ད་པའི ་ བཀའ་ཕེབ ས་

ལམ་སྟོན་གཞི ར་བཟུང་། གཞི ས་ཁོ ངས་གཞོ ན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ནང་ཆོ ས་
ངོ་སྤྲོད་ཞུ ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཆེ ད་ཚོ གས་ཆུང་ཟུར་དུ་འཛུགས་མ་དགོ ས་

པར་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་སྐ བས་དུས་སོ ་སོ འི་འགན་འཛིན་ལྷ ན་ཚོ གས་ནས་

༤།

འགན་འཁུར་ཞུ ་མུ ས་ཡི ན།

ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོ གས་ཆུང་།

ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན ་ཚོ གས་ཆུ ང་ནང་ཚོ གས་གཙོ ་ས་གནས་འགོ ་

འཛི ན་དང་། ཚོ གས་མི འི ་ཁོ ངས་སུ་གཞུ ང་འབྲེལ་དང་གཞུ ང་འབྲེལ་མ་

ཡི ན་པའི ་ཚོ གས་པ་ཁག་གི་ཚོ གས་གཙོ ་རྣམས་དང་། མ་དགོ ན་བཤད་

གྲྭའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག ས་གནས་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་འགན་འཛི ན། ས་གནས་འཕྲོད་

ལས་པ་བཅས་ཚོ གས་མི ་བདུན ་ཡོ ད་ཅི ང་།

ཚོ གས་མི ་དག་གི ས་ས་

གནས་གཞིས་མི་མང་ཚོ གས་ཀྱི ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་གང་ཅིའི་

གནད་དོན ་སྐ ར
ོ ་དུས ་ནས་དུས ་སུ ་གོ ་ བསྡུར ་དང་འབྲེལ་ལྟ ་ རྟོག་འགན་

༥།

འཁུར་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རེ ད།

དགེ ་རྒན་ཕ་མའི ་ཚོ གས་ཆུང་།

ཚོ གས་ཆུ ང་འདི ས་སླ བ
ོ ་གྲྭའི་བྱི ས་པ་ཚོ ་བདག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་སོ གས་ཀྱི ་
ཐད་འགན་བཞེ ས་བཞིན་ཡོ ད་ལ། ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་ས་གནས་

འགོ ་ འཛི ན་དང་།

༦།

ཚོ གས་མི འི ་ ཁོ ང ས་སུ ་ས་གནས་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ འགན་

འཛི ན་སོ གས་ཚོ གས་མི ་དྲུག་ཡོ ད་འདུག
ཤེ ས་ཡོ ན་ཚོ གས་ཆུ ང་།

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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ཚོ གས་ཆུ ང་འདི ས་དགུ ན་དུས་སུད་ཚོ ང་རི ང་ཕུད་དེ་མི ན་གཞི ས་མི ་ལོ ་

༣༥ མན་ཆད་རྣམས་ཟླ་རེ འི ་ ནང་ཚོ གས་འདུ་ ཐེ ང ས་རེ ་ འཚོ གས་ཏེ་
ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླ བ
ོ ་དང་། ཆབ་སྲིད། ཤེ ས་ཡོ ན། འཕྲོད་

བསྟེན། མང་གཙོ འི་ལམ་སྲོལ་སོ གས་ཀྱི ་སྐ ར
ོ ་ལ་རེ ས་བསྐ ར
ོ ་གྱི ་གཏམ་

བཤད་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཏམ་བཤད་རྗེ ས་སྐ བས་འབྲེལ་བརྗོད་གཞི་གང་
ཡི ན་ཐོག་བགྲོ་གླ ེང་བསམ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན་པ་རེ ད། ཚོ གས་པ་

འདི འི་ཚོ གས་གཙོ ་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་དང་། ཚོ གས་མིའི་ཁོ ངས་སུ་

ས་གནས་འགོ ་འཛི ན། ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོ ན། སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་འགན་འཛི ན།
ས་གནས་རང་ཚོ གས། ས་གནས་གཞོ ན་ན།ུ ས་གནས་བུད་མེ ད་བཅས་

༧།

ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་རྣམ་པ་བཅས་ཚོ གས་མི་བདུན་ཡོ ད།

ས་གནས་བུན་གཏོང་སྟངས་འཛིན་ཚོ གས་ཆུང་།

ཚོ གས་པ་འདི ས ་ནང་སྲི ད ་ན་གཞོ ན ་རམ་འདེག ས་ལས་གཞི འི ་ རོ ག ས་

སྐྱོ ར ་འོ ག ་དུ ས ་ཐུ ང་སྦྱོ ང ་བརྡར་ཐོ ན ་པའི ་ གཞི ས་ཁོ ང ས་གཞོ ན ་སྐྱེ ས ་

རྣམས་ཀྱི ས་གཙོ ས་གཞི ས་ནང་ལས་འཕེར ་ལས་མེ ད་གཞོ ན ་སྐྱེ ས ་བུ ་
ལོ ན་གཏོ ང ་འོ ས ་དང་བུ ་ལོ ན་ཞུ ་འདོ ད ་ཡོ ད་སུ ་དང་སུ ་མཆི ས་ཞི བ་

འཇུག་ཐོག་དེ་རིགས་ནང་སྲི ད་ན་གཞོ ན་རམ་འདེགས་ལས་གཞི འི་ཐོག་

བུ་ལོ ན་རག་ཐབས་ཞུ ་རྒྱུ་དང་། བུ་ལོ ན་ཞུ ས་ཐོ བ་བྱུང་རིགས་རྣམས་

ནས་བུ ན་དངུ ལ་མ་སྐྱེ ད ་དུ ས ་ཐོ ག ་སོ ་སོ ར་འབུ ལ་ཐུ བ་པ་དགོ ས ་རྒྱུ ་
བཅས་ཀྱི ་ཐད་སྟངས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཚོ གས་ཆུ ང ་ནང་ས་

གནས་འགོ ་ འཛི ན་དང་། ས་གནས་གཞི ས་མི ་མང་ཚོ གས་ནས་འོས ་

འདེམ ས་བྱས་པའི ་ འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་མི ་བཞི ་བཅས་
ཚོ གས་མི ་ལྔ ་ཡོ ད།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༡༤༽ ཡུལ་མི་དང་འཁྲུག་རྩོད་བྱུང་ཡོད་མེད།

ུ ་ཡུན་རི ང་
གཞི ས་ཆགས་ཚུགས་པ་ནས་ད་བར་མི ་ལོ ་གྲངས་ ༤༨ སོ ང་བའི ་དས

ལོ ་རྒྱུས་ནང་ཡུལ་མི ་དང་སྐྱབས་བཅོ ལ་གཞིས་མི་གཉིས་ཀྱི ་དབར་འཁྲུག་རྩོད་
ཆེ ་རི གས་བྱུང་མྱོ ང་མེ ད། སྐ བས་རེ ར་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་གཞོ ན་སྐྱེ ས་ཕན་ཚུན་

དབར་སྐ ད་ཆ་ཤོ ད་སྟངས་སོ གས་ཀྱི ་ཕྲན་བུ་སྤྱོ ད་ཚུ ལ་བསྟེན་སྟངས་འགྲིག་མི ན་

འཁྲུག་རྩོད་རི གས་བྱུང་ཡོ ད་ནའང་། དེ་དག་བྱུང་སྐ བས་ཕྱོགས་སོ ་སོ འི་འགན་
ཡོ ད་ཚོ འི་ཐོག་ནས་འགྲིག་འདུམ་ཞི ་ཐབས་བཟོས་ཏེ་མདོ་དོན་ཡུལ་མི ་དང་བོད་

མི་དབར་འཁྲུག་རྩོད་ཉེན་ཁ་ཆེ ་བ་དེ་རིགས་གཏན་ནས་བྱུང་མེ ད། དེ་ནི་གཙོ ་བོ་

ྋསྐྱབས་མགོ ན་ྋགོ ང་མ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ནས་ལོ ་ལྟ ར་འཆར་ཅན་བོད་པའི་ལོ ་
སར་རྗེ ས ་གཞི ས་ནང་དད་ལྡ ན ་ཕྱི ་ ནང་མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་དབང་ཚེ ་དབང་

སོ གས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་སྐ བས་མང་ཚོ གས་ལ་གང་ཅིའི་བླ ང་དོར་བཀའ་སླ བ
ོ ་

གནང་གི་ཡོ ད་ཅིང་། བཀའ་སླ བ
ོ ་གནང་ཁོ ངས་ནས་དོན་གནད་གཙོ ་བོ་གཅི ག་ནི ་
སྐྱབས་བཅོ ལ ་བོད ་མི ་ཚོ ས་རྟག་ཏུ ་ཡུ ལ་མི ་དང་མཉམ་འཆམ་མཐུ ན་གནང་

ཕྱོགས་སྐ ར
ོ ་ལ་བཀའ་སླ བ
ོ ་རིམ་པར་བསྩལ་ཡོ ད་པའི ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་

ཕྱི ས་སུ་ཡུ ལ་མི ་དང་བོད་མི འི ་དབར་འཆམ་མཐུ ན་གྱི ་གནས་སྟངས་སྔ ར་ལས་
བཟང་དུ་ཕྱི ན་ཡོ ད།

༡༥༽ ད་ཡོད་དཀའ་ངལ་རིགས།
༡།

མི ་མང་ལ་སྡ ད
ོ ་ཁང་མ་ལྡ ང་བའི་དཀའ་ངལ།

གཞིས་ནང་ཕྱི ས་སུ་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི ་རྐྱེ ན་གྱི ས་ནང་མི ་ཁ་གྱེ ས་
ཏེ་ཁྱི མ་ཚང་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོ ང་དང་ཡོ ང་མུ ས་ཀྱི ས་མི་མང་པོ་

ཞི ག་ལ་སྡ ད
ོ ་ཁང་མ་ལྡ ང་བའི་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེ ་མཆིས། གཞིས་ཆགས་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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ཀྱི ་ད་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་ཁོ ངས་ནས་མི ་མང་སྡ ད
ོ ་ཁང་མ་ལྡ ང་པའི ་དཀའ་
༢།

ངལ་འདི ་དཀའ་ངལ་ཆེ ་ཤོ ས་ཡིན་འདུག

རང་ཁོ ངས་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི ་ཟླ་ཕོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ།

གཞི ས་ཆགས་རང་ཁོ ངས་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི ་ཟླ་ཕོགས་གཞི ས་ཆགས་

ཀྱི ་མ་དངུལ་ཕྲན་བུ་ཡོ ད་སྟེང་ནས་རྒྱག་བཞི ན་ཡོ ད་ཅི ང་། དེ་མི ན་ལས་

བྱེད་ཀྱི ་ཟླ་ཕོགས་ཆེ ད་གཞན་པའི་ཡོ ང་ཁུངས་མེ ད་སྟབས་གནས་སྟངས་
༣།

འདི འི་ཐད་འགན་ཡོ ད་མཁན་ཚོ ར་བླ ་ོ འཚབ་ཆེ ན་པོ་སྐྱེ ་བཞིན་འདུག།
ལས་ཤག་མེ ད་པའི ་དཀའ་ངལ།

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ལ་བཞུ གས་ཡུལ་ལས་ཤག་མེ ད་

སྟབས་རྗེས་ནས་གཞིས་ཁོ ངས་མ་ཡི ན་པའི ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་གསར་
༤།

པ་ཐོན་ཚེ ་ལས་ཤག་གི ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད།
མགྲོན་ཁང་གི ་དགོ ས་མཁོ །

འདི ་ ག་གཞི ས་ནང་མགྲོན་ཁང་གི ་དམི གས་ཡུ ལ་དུ ་ ད་ལྟ འི ་ ཆར་མི ་
གཉིས་བཞུ གས་ཡུལ་ཡོ ད་པའི ་ཁང་ཁུངས་རྙི ང་པ་ཁེ ར་རྐྱང་ཞི ག་ལས་

མེ ད་པས་མི་གཉིས་ལས་མང་བ་བཞུ གས་དགོ ས་སྐ བས་དང་། དེ་མིན་

གཞི ས་ཆགས་སུ ་གནད་ཡོ ད་བླ ་ ཆེ ན་དཔོན ་ཆེ ན་མི ་སྣའི ་ རི གས་ཕེབ ས་

སྐ བ ས་དེ་ དག་གི ་མཚན་མཐོ ང ་དང་འཚམ་པའི ་ བཞུ ག ས་ཡུ ལ་མགྲོན་

ཁང་མེ ད་རྐྱེ ན ་གྱི ས་དཀའ་ངལ་དུ ས ་ནས་དུ ས ་སུ ་འཕྲད་དང་འཕྲད་

༥།

བཞི ན་ཡོ ད།

སྨ ན་ཁང་གསར་རྒྱག
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་སྨ ན་ཁང་འདི ་ནི ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༠ ནང་གཞི ས་ཆགས་

ཐོ ག་མར་ཚུ གས་སྐ བས་སུ་ Cement Block བཟོས་ནས་བརྒྱབ་པ་

ུ ་པ་རྫོགས་ཏེ་
ཞི ག་ཡི ན་པས། ད་ཆ་ Cement Block དེ་དག་གི་ནས
མར་ཟགས་ཡོ ང་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྨ ན་ཁང་གི་ཐོག་ཀྱང་དེང་དུས་ཀྱི ་

Lentel ལི ན་ཌལ་མ་ཡི ན་པ་སི ་མེ ན་ཊི ་ཅ་དར་ Cement sheets

ཡི ན་པ་ད་ཆ་གང་སར་གས་སྐྱོ ན ་ཤོ ར་ཏེ་ དབྱར་ཁ་ཆར་དུ ས ་སྐ བ ས་

ཐིགས་པ་བརྒྱབ་པ་དང་། ཐོ ག་གི ་ཤི ང་ཆ་རྣམས་འབུ ས་ཟས་ཏེ་གོ ག་

རུལ་ཆགས་པ་དང་། ཐོ ག་གསེ བ་ཏུ ་བྱི འུ་དང་ཙི ་ཙི ས་ཚང་བཟོས་པ་

སོ གས་ཀྱི ་རྐྱེ ན ་གྱི ས་སྨ ན ་ཁང་ནང་གང་སར་བཙོ ག་པ་བཟོ ་ བ་དང་།

ཆབས་ཅི ག་ཅ་དངོ ས་དེབ་རི གས་སོ གས་ལ་གནོད་པ་གཏོང་བ་སོ གས་

དཀའ་ངལ་ཆེ ་བས། སྨ ན་ཁང་གསར་པ་ཆེ ་ཆུང་འོས་འཚམས་ཡོ ད་པ་
ཞི ག་རྒྱག་རྒྱུ་མི ག་སྔ འི་གནད་དོན་གལ་ཆེ ན་གཅིག་ཡིན་འདུག

༡༦༽ སློབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སྐོར།
༡།

ས་གནས་སླ བ
ོ ་གྲྭ 

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ས་གནས་སླ བ
ོ ་གྲྭ་འདི་བཞིན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩།༩།༢ ཉིན་
དབུ ་བརྙ ེས ་ཤི ང་།

ཐོ ག ་མའི ་ ཆར་དགེ ་ རྒན་ལས་བྱེད་གསུ མ་དང་།

སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༤༣ ཡོ ད། དེང་གི་ཆར་འགན་འཛིན་དགེ ་ཆེ ་དང་།

གཞན་སླ བ
ོ ་དགེ ་བརྒྱད། ཟློས་གར་དགེ ་རྒན་བཅས་གྲངས་བཅུ་དང་།

རྩིས་པ་གཅི ག ཡི ག་གད་གཅིག མ་བྱན་གཅིག་བཅས་ཁྱོན་དགེ ་ལས་
བསྡ མ
ོ ས་ ༡༣ དང་། སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཨ་མ་ ༼སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཨ་མ་ནང་འཛིན་རིམ་

དང་པོ་ནས་ལྔ ་བར་ཡོ ད།༽ ནང་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༧༥ དང་། སྔ ན
ོ ་

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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སླ བ
ོ ་ནང་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༢༨ བཅས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་

༡༠༡ ཡོ ད། སླ བ
ོ ་གྲྭ་འདི་ནི ་བོད་མི འི ་བཟོ་ལས་ཚོ གས་པའི ་རོ གས་སྐྱོ ར་
འོག་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩ ནང་གསར་དུ་ཚུགས་ཡོ ད་པ་ནས་ ༡༩༧༤ བར་

བོད་མི འི ་བཟོ་ལས་ཚོ གས་པའི་ TIRS རོ གས་སྐྱོར་འོག་འཛིན་སྐྱོང་

བྱས། དེ་རྗེས་ ༡༩༧༤ ནས་ ༡༩༨༡ བར་རྒྱ་གར་གཞུ ང་གི་བོད་སླ བ
ོ ་

འཛི ན་ཚོ གས་དང་ནང་སྲི ད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བོད་མིའི་ངལ་སེ ལ་ཚོ གས་
པ་གཉིས་མཉམ་རུབ་ཀྱི ་རོ གས་སྐྱོར་འོག་འཛི ན་སྐྱོང་བྱས་པ་ཡི ན་མོ ད།

༡༩༨༢

ནས་བཟུ ང་བོད ་གཞུ ང ་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་དང་བོད ་སླ བ
ོ ་

འཛིན་ཚོ གས་གཉིས་མཉམ་རུབ་ཀྱི ་རོ གས་སྐྱོར་འོག་འཛིན་སྐྱོང་བྱས།
དེ་ནས་བཟུང་སླ བ
ོ ་གྲྭ་འདི་ནི་ཤེ ས་རིག་གི་ཐད་ཀའི་འཛིན་སྐྱོང་ཁོ ངས་

གནས་ཡོ ད། ༢༠༠༠ ལོ ་ནང་སམ་བྷ ་ོ ཊའི་རོ གས་རམ་ཐོག་སླ བ
ོ ་གྲྭའི་

ལས་ཁུངས་དང་། དཔེ་མཛོ ད་ཁང་བཅས་གསར་རྒྱག་བྱས། ༢༠༠༢

ལོ ར་སམ་བྷ ་ོ ཊའི ་རོ གས་རམ་ཐོ ག་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་དགེ ་ལས་རྣམས་དང་སླ བ
ོ ་
ཕྲུ ག་རྣམས་བཅས་སྡ ་ེ ཚན་སོ ་ སོ འི ་ ཆེ ད་གསང་སྤྱོ ད ་གསར་རྒྱག་བྱས།

སླ བ
ོ ་གྲྭ་འདི ་ ནས་ད་བར་དུ་ སླ བ
ོ ་གྲྭ་འདི ར ་འཛུ ལ་ཞུ ག ས་བྱས་པའི ་ སླ བ
ོ ་

ཕྲུ ག་གི ་གྲངས་འབོར་ ༥༡༩ བྱུང་ཡོ ད། སླ བ
ོ ་གྲྭ་འདི་ནས་གཞི་རིམ་
འོ ག ་མའི ་ མཐའ་མའི ་ འཛི ན་རི མ་ལྔ ་ པ་ཐོ ན ་མཁན་སླ ོབ ་ཕྲུ ག་གྲངས་
༥༡༧ བྱུང་ཡོ ད། ས་གནས་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ནས་གཞི ་རི མ་འོག་མ་ཐོན་པའི ་སླ བ
ོ ་
ཕྲུ ག་གྲངས་ ༥༡༧ གྱི ་ཁོ ངས་ནས་དམའ་རི མ་དགེ ་འོས་སོ གས་ལས་
བྱེད་སླ བ
ོ ་སྦྱོ ང ་ཐོ ན ་པ་དང་མཐོ ་ སླ བ
ོ ་ཐོ ན ་པ་བསྡ མ
ོ ས་མི ་གྲངས་

༢།

བྱུང་ཡོ ད།

སྔ ན
ོ ་སླ བ
ོ །

༨༣
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་སྔ ན
ོ ་སླ བ
ོ ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༣ ནང་ལྡི་ལི་བོད་མིའི་བཟོ་ལས་

ཚོ གས་པ་ TIRS རོ གས་སྐྱོར་ཐོག་ནས་འགོ ་ཚུགས་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་

རྗེས་ ༡༩༨༠ བར་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་ཡང་བཟོ་ལས་ཚོ གས་པའི་རོ གས་

སྐྱོར་སྒ ་ོ ནས་བྱས་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༠ ནང་བཟོ་ལས་ཚོ གས་པ་སྒ ་ོ

བརྒྱབ་རྗེས་སུ་དབྱི ན་ཡུལ་བྱི ས་པའི ་རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ་རོ གས་སྐྱོར་ཐོག་
འཛི ན་སྐྱོ ང ་བྱས། དེ་ ནས་བར་ལམ་ཞི ག་ནས་དབྱི ན ་ཡུ ལ་བྱི ས ་པའི ་

རོ གས་སྐྱོར་ཕྱི ར་བསྡུ་བྱས་རྗེ ས་ IM, Sweden རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ་
མཐུ ན་སྦྱོར་རོ གས་སྐྱོར་ཐོག་ནས་ད་བར་སྔ ན
ོ ་སླ བ
ོ ་འདི འི་འཛི ན་སྐྱོང་མུ ་

མཐུ ད་བྱེད་མུ ས་སུ ་ཡོ ད། ད་ལྟ འི ་ ཆར་སྔ ན
ོ ་སླ བ
ོ ་ནང་ལོ ་རི མ་དང་བོ་
དང་། གཉིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་ཡོ ད་པའི་ནང་བུ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༢༨

ཡོ ད། སྔན
ོ ་སླབ
ོ ་དགེ ་འོས་ཐོན་པའི་དགེ ་རྒན་གསུམ་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༩
ནང་དབྱི ན་ཡུལ་བྱི ས་ཚོ གས་ཀྱི ་རོ གས་རམ་ཐོག་ནས་སྔ ན
ོ ་སླ བ
ོ ་ལོ ་རི མ་

ག སུ མ ་ གྱི ་ འ ཛི ན ་ ཁ ང ་ ཁ ག ་ ག ས ར ་ རྒྱ ག ་ བྱ ས ་ ཡོ ད ་ པ ་ དེ ་ བ ཞི ན །

༡༩༩༠།༦།༡༤ ཉིན་ལྡི་ལི་དབྱི ན་ཡུལ་བྱི ས་ཚོ གས་ཀྱི ་དབུ་འཛིན་ Field
Director སྐུ་ཞབས་ C.J.K. Campbell མཆོ ག་ནས་སྒ ་ོ འབྱེད་གནང་

ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༦།༤།༢༤ ཉིན་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་སྔ ན
ོ ་སླ བ
ོ ་འདི ་བཞི ན་
སམ་བྷ ་ོ ཊ་ནས་རྩིས་བཞེ ས་གནང་ཡོ ད་ཅི ང་། དེ་ནས་བཟུང་སམ་བྷ ་ོ ཊ་

༣།

ནས་གཟི གས་སྐྱོ ང་གནང་མུ ས་ཡིན།
འཕྲོད་བསྟེན་སྨ ན་ཁང་།

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་སྨ ན་ཁང་འདི ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༠ ནང་དེ་སྐ བས་ལྡི་ལི ར་

ཡོ ད་པའི་བོད་མིའི་བཟོ་ལས་ཚོ གས་པའི་རོ གས་སྐྱོར་ཐོ ག་ནས་ཚུགས་
ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༠ བར་བོད་མིའི་བཟོ་ལས་ཚོ གས་པ་སྒ ་ོ

སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས།
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མ་བརྒྱབ་པར་གཞི ས་ཆགས་སྨ ན ་ཁང་འཛི ན་སྐྱོ ང ་ཡང་བཟོ ་ ལས་

ཚོ གས་པའི ་རོ གས་སྐྱོ ར་ཐོག་ནས་བྱས། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༣ ཙམ་ནས་ས་

གནས་སྨན་ཁང་ཐོག་བོད་གཞུ ང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཟི གས་

རྟོགས་གནང་རྒྱུ་འགོ ་ འཛུགས་བྱུ ང་ཡོ ད། དེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཐོ ག་མར་སྨ ན་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་འཕྲོད་ལས་པའི ་ཟླ་ཕོགས་
དང་དེ་ནས་རི མ་པས་སྨ ན་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྨ ན་གྱི ་དགོ ས་མཁོ ་

ཉོ་ བྱེད་བཅས་ཀྱི ་ཐོ ག ་དགོ ས ་དངུ ལ་མཐུ ན་སྦྱོ ར ་གནང་འགོ ་ ཚུ གས་

ཡོ ད། ཐོ ག་མ་ནས་ད་ལྟ འི་བར་གཞིས་ཆགས་སྨ ན་ཁང་གི་འཕྲོད་ལས་

པའི་ཁོ ངས་སུ། བསྟན་འཛི ན་སྒྲོ ལ་མ། ཚུ ལ་ཁྲི མས་རྒྱ་མཚོ ། ཟླ་བ་བཀྲ་

ཤིས། ཀརྨ་སྒྲོལ་མ། ཀརྨ་དགྲ་འདུལ། སྒྲོལ་མ་ཚེ ་རིང་། ད་ལྟ འི་

འཕྲོད་ལས་པ་རི ག་འཛིན་རྡོ་རྗེ ་བཅས་བདུན་བྱུང་ཡོ ད་ཅིང་། འཕྲོད་

ལས་པ་ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས་ནས་བཟུང་དེ་འོག་འཕྲོད་ལས་པ་རྣམས་ཚང་མ་

འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་ཁུ ངས་ནས་བསྐ ས
ོ ་གཏོང ་གནང་བ་ཤ་སྟག་ཡི ན་པ་
བཅས་སོ །། །།

སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞིས་ཆགས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་གཞི ས་ཆགས།

༡༽
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གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བྱུང་རིམ།

སྤ ན
ོ ་ཊ་གཞི ས་ཆགས་འདི ་ བཞི ན་གཙོ ་ཆེ ་ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་བརྩེ་བའི ་

བཀའ་དྲིན་དང་། རང་གཞུ ང་གི ་མཛད་བཟང་ལ་བརྟེན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༦ ལོ ར་

དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་རྗེས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་མངའ་

གཞུ ང་ནང་བཟོ་ཚོ གས་མིང་ཐོ ག་དེབ་སྐྱེ ལ་ཞུ ས། སྐ བས་དེར་མི་མང་གི་འཚོ ་
རྟེན་གཙོ ་བོ་ ཀོ ་ ཤེ ལ་བཟོ ་ གྲྭའི ་ ཐོ ག ་ནས་གནང་རྒྱུ འི ་ འཆར་གཞི ་ལྟ ར ་བཟོ ་ གྲྭ་
གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ཀྱང་མང་ཚོ གས་སྟེང་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་གཞི ་ཐོག་ཤེ ས་

མྱོ ང ་མེ ད་རྐྱེ ན་གྱི ས ་ལམ་ལྷ ང
ོ ་མ་བྱུ ང་བར་སྒ ་ོ བརྒྱབ་དགོ ས་བྱུ ང་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༧༤ ལོ ར་རང་གཞུ ང་ནས་རུམ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་ཆེ ད་འཛུགས་བསྐྱངས་ནས་ད་

བར་ལས་གཞི ་འགྲོ་མུ ས་ཡི ན། སྤ ན
ོ ་ཊ་ས་ཁུལ་འདི་བཞིན་མངའ་སྡ ་ེ ཧི་མ་ཅལ་

གྱི ་སི ར་མོ ར་རྫོ ང་ཁོ ངས་ཡི ན། རྒྱ་མཚོ ་ནས་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་ ༩༠༠ དང་ཆར་

ཚད་མི ་ལི ་མི ་ཊར་ ༡༢༠༠ གནམ་གཤིས་ཚ་གྲངས་ནི་ 47°c ནས་ཉུ ང་མཐའ་

2°c བར་གནས་ཀྱི ་ཡོ ད། ཐོག་མར་གཞིས་མི་རྣམས་གཞིས་ཆགས་སུ་འབྱོར་

ཚུལ་ནི ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོ ར་རྒྱ་དམར་པོས་བོད་ལ་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་བོད་མི ་
རྣམས་དམྱལ་བ་མི ་ཡུལ་དུ་མྱོ ང་དགོ ས་ལྟ ་བུ་བྱུང་ཡོ ད།

བོད་མི་རྣམས་དེ་འདྲའི་སྡུག་བསྔ ལ་ལས་བྲལ་ཐབས་ཆེ ད་ྋརྒྱལ་བ་རི ན་

པོ ་ ཆེ འི ་ རྗེ ས ་སུ ་འབྲང་ནས་རང་ཡུ ལ་ནས་རྒྱ་གར་དུ ་ བཙན་བྱོལ་དུ ་ ཕེ བ ས་

དགོ ས ་བྱུ ང་བ་བཞི ན་གཞི ས་མི ་ཕལ་ཆེ ར་རྡ་སར་འབྱོར་ཏེ་ གཙུ ག ་ལག་ཁང་

གསར་བཞེ ངས་སྐ བས་ཨར་ལས་བྱས་ཏེ་བསྡ ད། དེ་རྗེས་སྤ ན
ོ ་ཊ་གཞིས་ཆགས་

གསར་འཛུ གས་ཀྱི ས་གྲགས་གཏམ་གོ ་ ཐོ ས ་ལྟ ར ་ས་གནས་སུ ་འབྱོར་ཏེ་ ཐོ ག ་

མར་སྡ ད
ོ ་ཁང་གསར་རྒྱག་གནང་། གཞིས་ཆགས་འདི་གསར་འཛུགས་སྐ བས་

TIRS ཀྱི ་མཐུ ན་འགྱུར་ལ་བརྟེན་ཡུལ་མི་ Kalyan Singh ཞེ ས་པ་ཞིག་ནས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཧིན་སྒ ར
ོ ་ ༧༠,༠༠༠།༠༠ ཐོག་ས་གཞིས་རྣམས་ཉོས་པ་ཞིག་རེ ད་འདུག སྐ བས་
དེར་གཞིས་ལས་ཁང་དང་ TIRS དབར་གན་ཡིག་འཇོ ག་པའི་ནང་གསལ་རིན་

འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ TIRS ནས་གསོ ལ་བསྩལ་དང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་ཁུངས་

ནས་ལོ ་རེ ་བཞི ན་འཇལ་དགོ ས་པའི་མོ ས་མཐུ ན་བྱུང་ཡང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༥ ལོ ་
ཙམ་ལ་ཚོ གས་པའི ་ མ་རྩ་རྡིབ་ཏེ ་ ལས་མི ་རྣམས་ལ་གླ འ ང་ཕུ ལ་མ་ཐུ བ་པའི ་

གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་འདུག

     མཐར་གཞི ས་མི ་རྣམས་སྡ ་ེ ཚན་བཞི་རུ་ཆ་བགོ ས་ཀྱི ས་བུ་ལོ ན་རྣམས་སྡ ་ེ
ཚན་ནས་གསབ་དགོ ས ་པའི ་ ཐག་གཅོ ད ་གཞི ར་བཟུ ང་ལོ ་གཉི ས ་གསུ མ་མུ ་

མཐུ ད་བུ་ལོ ན་འཇལ་ཡོ ད། དེ་ནས་ ཅགྲངྔ སྒ ་ོ བརྒྱབ་སྟེ་བུ་ལོ ན་འཇལ་དགོ ས་
བྱུང་མེ ད། སྐ བས་དེར་རྒྱ་གར་གཞུ ང་ནས་མཐུ ན་འགྱུར་རོ གས་རམ་གང་ཡང་
བྱུང་མི ་འདུག འདི ་ག་སྤ ན
ོ ་ཊ་གཞིས་ཆཊ་ཀྱི ་ཐོག་མའི་མི་འབོར་གྲངས་ ༤༧༦

ཡོ ད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་མི་འབོར་འཕེལ་རི མ་གྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣

ཚེ ས་ ༣༡ བར་མི ་གྲངས་ ༦༡༢ ཡོ ད།

༢༽

ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ཇི་ཡོད།

སྤྱི ་ ཡོ ངས་གཞི ས་ཆགས་སྡ ་ེ ཚན་བཞི ་རུ ་ དབྱེ་སྟེ་ ཞི ང་ས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ཨེ ་ཀར་

༦༠ སྦི་ཁ་ ༡ སྦི་ས་ ༤ སྟེང་ཁྱི མ་ཚངགྲངས་ ༡༠༧ ཡོ ད། ཨེ ་ཀར་ ༣༣

སྟེང་གཞིས་གྲོང་དང་ལམ་གཞུ ང་། སླ བ
ོ ་གྲྭ་བཅས་ཡོ ད། སྡ ་ེ ཚན་བཞི ་ལ་ཨེ ་ཀར་
༢༧ ཆ་བགོ ས་ཀྱི ས་ཨམྲ་འབྲས་འདེབས་ལས་གནང་བཞིན་ཡོ ད། སྐ བས་དེར་

མི ་མང་གི ་འཚོ ་རྟེན་གོ ང ་དུ་ བཀོ ད ་ཟི ན ་པ་ལྟ ར ་ཀོ ་ ཤེ ལ་བཟོ་ གྲྭ་བཙུ ག ས་ཀྱང་

ལམ་ལྷ ང
ོ ་མ་བྱུང་བས་ལོ ་གཅི ག་རིང་གཞིས་མི་ཁག་ཅིག་སིམ་ལ་དང་། མ་ན་

ལི ༑ སྤ ན
ོ ་ཊ་ས་གནས་ཉེ་འགྲམ་བཅས་ལ་ལམ་བཟོ་ལས་རི གས་བྱས་ཤི ང་། དེ་

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་གཞི ས་ཆགས།
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ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༤ ལོ ར་རུམ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་ཆེ ད་འཛུགས་ཀྱི ས་མི་མང་གི་འཚོ ་
རྟེན་ཆེ ད་ཕན་གྲོགས་གང་ལེ གས་ཡོ ད་མུ ས་ཡིན།

༣༽

ས་ཆའི་སྐོར་ཡུལ་མི་དང་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་མེད།

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་གཞིས་ཆགས་ཚུ གས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི ་

མཉམ་མཐུ ན་འབྲེལ་གང་ལེ གས་ཡོ ད་ཀྱང་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༣

ཉིན་ས་གནས་ཉེ་འདབ་ཀྱི ་ཡུལ་མི ་ Dev Ram / Sita Ram ཞེ ས་པས་ས་ཆ་

ཧམ་བཟོས་ཀྱི ས་རྙ ོག་གླ ེང་བསླ ངས་པར་འདི་ལས་ནས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུ ང་
ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ ་གཏུ གས་གནང་པས་སི མ་ལ་ནས་རྟོགས་ཞི བ་མི ་སྣ་བཏང་སྟེ་

གནས་སྟངས་ཇི ་ཡི ན་གྱི ་ཞི བ་འཇུག་དང་། ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་ཁས་ལེ ན་རྣམས་
ཐོ་བཀོ ད་ཀྱི ས་ད་ཆ་ལན་གསལ་གྱི ་ཐག་གཅོ ད་གང་ཡང་འབྱོར་མེ ད།

༤༽

ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན ་གྱི ་ བྱུང་རི མ ་གྱི ་ མཚན་དང་ལས་ཡུན་
གཤམ་གསལ།
ཨང་།    མཚན།

དུས་ཡུན།

༡།   ཚེ ་རི ང་ཆོ ས་འཕེལ        ༡༩༦༧།༩།༡༠ ནས་ ༡༩༧༥།༡༡།༣༠
༢།   ཟླ་བ་དར་རྒྱལ།        

༣།   བླ ་ོ བཟང་ཐར་འདོད།      
༤།   དངོས་གྲུ བ་ཚེ ་རི ང་།      

༡༩༧༥།༡༢།༡ ནས་ ༡༩༨༠།༡།༣༡

༡༩༨༠།༢།༡ ནས་ ༡༩༨༤།༨།

༡༩༨༤།༩།༡ ནས་ ༡༩༨༧།༣།༨

༥།   ཆོ ས་འབྱོར།         

༡༩༨༧།༣།༩ ནས་ ༡༩༨༩།༨།༦

༧།   ཕུར་བུ་སྲི ་ཐར།        

༡༩༩༤།༢།༢༢ ནས་ ༡༩༩༧།༣།༨

༦།

བར་འཚོ ་རི ན་ཆེ ན་དབང་རྒྱལ།   ༡༩༨༩།༨།༧ ནས་ ༡༩༩༤།༢།༢༡

༨།

ཆོ ས་འབྱོར་དཔལ་ལྡ ན།     

༡༩༩༧།༣།༩ ནས་ ༡༩༩༧།༨།༤
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༩།

༡༠།

ཀརྨ་སེ ང་གེ །         

༡༢།

མི ག་དམར་སྒྲོ ལ་མ།       ༢༠༠༡།༥།༡༧ ནས་ ༢༠༠༣།༣།༢༦

༡༡།

༡༣།

༡༩༩༨།༧།༡༨ ནས་ ༡༩༩༩།༡༢།༤

བསོ ད་ནམས་ཚེ ་རི ང་།       ༡༩༩༩།༡༢།༥ ནས་ ༢༠༠༡།༥།༡༦
སྐ ལ་བཟང་ཚེ ་རི ང་།      ༢༠༠༣།༣།༢༧ ནས་ ༢༠༠༤།༡༢།༢༧

༡༤།

བླ ་ོ བཟང་ཆོ ས་འབྱོར།       ༢༠༠༥།༡།༢ ནས་ ༢༠༠༦།༢།༢༡

༡༦།

ཕུན་ཚོ གས།          

༡༥།

༡༧།

༡༨།

༥༽

དབང་འདུད་ཚེ ་རི ང་།       ༡༩༩༧།༨།༥ ནས་ ༡༩༩༨།༧།༡༧

བླ ་ོ བཟང་ཆོ ས་གྲགས།       ༢༠༠༦།༢།༢༢ ནས་ ༢༠༠༧།༡།༡༩
༢༠༠༧།༡།༢༠ ནས་ ༢༠༠༨།༧།༡༦

བསྟན་འཛི ན་ཆོ ས་རྗེ།       ༢༠༠༨།༧།༡༧ ནས་ ༢༠༠༩།༩།༢
ཀརྨ་སྒྲོ ལ་མ།

༢༠༠༩།༩།༣ ནས་ལས་ཐོག

ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ལོ།

ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་ཕྱི ་ལོ ༡༩༨༡ དང་ ༡༩༩༥ ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་ས་གནས་

སུ་ཆི བས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད།

༦༽

སྤོ ན ་ཊ་གཞི ས ་ཆགས་སུ་ཕྱི ་ ནང་གི ་ གནད་ཡོ ད ་མི ་ སྣ་གཞན་
ཕེབས་པའི་ལོ་དུས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།
༡།

ལོ ་དུས།        

༡༩༩༧།༨།༡༤

ཤེ ས་རི ག་དྲུང་ཆེ ་དང་བོད་སླ བ
ོ ་འཛི ན་ཚོ གས་དྲུང་ཆེ །

༡༩༩༧།༩།༠༥

ཆེ ་མཐོའི་ཁྲི མས་ཞི བ་པ་མདོ་སྔ གས་བསྟན་འཛི ན།

༢།

༡༩༩༧།༡༠།༢༧

༤།

༡༩༩༨།༩།༢༣

༣།
༥།

མཚན།

༡༩༩༨།༩།༢༦

ནང་སྲི ད་དྲུང་ཆེ །

དབུས་སྨ ན་རྩིས་ཁང་འགན་འཛི ན་པད་མ་དགྲ་འདུལ།

བཀའ་བླ ན
ོ ་བསོ ད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོ ག

༦།

༧།

༢༠༠༠།༢།༡༤

༢༠༠༠།༣།༡༦

༨།

༢༠༠༠།༡༠།༡༠

༡༠།

༢༠༠༢།༥།༡༨

༡༡།

༢༠༠༢།༡༠།༢༩

༩།

༢༠༠༡།༩།༡༤

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་གཞི ས་ཆགས།
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ཤེ ས་རི ག་དྲུང་ཆེ ་ཚེ ་རི ང་དབང་རྒྱལ།

ནང་སྲི ད་བཀའ་བླ ན
ོ ་བསྟན་པ་ཚེ ་རི ང་།

མི ་རྗེ་བཀའ་བླ ན
ོ ་བསོ ད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།

མི ་རྗེ་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཁྲི ་པ་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག

བཀའ་བླ ན
ོ ་བླ ་ོ བཟང་ཉི་མ་མཆོ ག་དང་ནང་སྲི ད་ཟུང་དྲུང་
་་་་་་་་་་་་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ ་རི ང་།

ཆོ ས་ཤེ ས་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཐུ བ་བསྟན་ལུང་རི གས།

༡༢།

༢༠༠༣།༤།༡༧

ཆེ ས་མཐོའི་ཁྲི མས་ཞི བ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ ་རི ང་དང་སྡ ་ེ ར་ལྡུན་

༡༣།

༢༠༠༣།༤།༢༤

ལྷ ་རྗེ་ལྷ ་དབང་ལཊ་དང་རྩིས་ཀྱི ་འགན་འཛི ན་བླ ་ོ བཟང་ནོར་བུ།

༡༥།

༢༠༠༣།༩།༡༩

ས་སྐྱ་སྤུ ་རུ་ལྭ་ལ་མཁན་རི ན་པོ།

༡༧།

༢༠༠༤།༡།༢༤

༡༩།

༢༠༠༤།༧།༡༤

༢༠།

༢༠༠༤།༧།༡༤

༢༢།

༢༠༠༥།༣།༢༧

དཔལ་ལྡ ན་ྋས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག

༢༤། ༢༠༠༦།༨།༠༡

ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ ་དངོས་གྲུ བ་རྡོ་རྗེ།

༡༤།

༡༦།

༡༨།

༢༡།

༢༠༠༣།༧།༡༤

༢༠༠༣།༩།༢༥

༢༠༠༤།༤།༠༢

༢༠༠༥།༣།༥

༢༣། ༢༠༠༥།༡༡།༡༡

་་་་་་་་་་་་་ཁྲི མས་ཞི བ་པ་ངག་དབང་ཐུ བ་བསྟན།
སྤྱི ་འཐུ ས་སྐུ་ཞབས་ཚེ ་རི ང་ཕུན་ཚོ གས།
སྤྱི ་འཐུ ས་ཚེ ་རི ང་ནོར་འཛོ མས།

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླ ན
ོ ་བླ ་ོ བཟང་སྙ ན་གྲགས།

ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨོ ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོ ག

རྒྱ་གར་ཞི ་བདེ་དེད་དཔོན་ Acharya Shri Yaspal

་་་་་་་་་་་་་་ Mittal དང་ལས་རོ གས།

སྤྱི ་འཐུ ས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུད།

མི་རྗེ་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག

ཆོ ས་རིག་བཀའ་བླ ན
ོ ་བླ ་ོ བཟང་ཉི་མ།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།
༢༥། ༢༠༠༦།༩།༠༡

༢༦། ༢༠༠༧།༧།༢༦

༢༧། ༢༠༠༨།༣།༠༢

༧༽

འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ ་བསྟན་པ་བསམ་མཁར།

Shri Yaspal Mittal, the leader of Yatra.

ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨོ ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོ ག

དེ་སྔོན་དང་ད་ལྟའི་ཆར་གཞིས་ལས་ཁོངས་ལས་འཆར།
སྔ ན
ོ ་གྱི ་ལས་འཆར་རགས་བསྡུས།
༡།

འདྲུད་འཐེན་འཁོ ར་ལོ ་གསར་ཉོའི་ལས་གཞི།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༦ ལོ ར་ I. Wager, Germany རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ་མ་དངུལ་

༢,༠༤,༠༠༠།༠༠ བཏང་སྟེ་འདྲུད་འཐེན་འཁོ ར་ལོ ་གསར་ཉོ་བྱས་པས་ཞིང་

༢།

ཁ་རྨོ་རྒྱུ་དང་གཞི ས་མི ་འདས་གྲོངས་སྐ བས་ཤིང་འོར་འདྲེན་སོ གས་བྱས་ཏེ་
མང་ཚོ གས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

འཐུ ང་ཆུ འི་ (Lift Drinking Water) ལས་འཆར།
ཕྱི ་ ལོ ་

༡༩༩༦

ལོ ར་

SOIR-IM

རོ ག ས་ཚོ གས་ཀྱི ས ་མ་དངུ ལ ་

༡༠,༢༠,༩༧༠།༠༠ བཏང་སྟེ་ས་གནས་སུ་འཐུ ང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེ ལ་ཐུ བ་
༣།

༤།

པ་བྱུང་ཡོ ད།

Iron Looms ལས་འཆར།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༧ ལོ ར་ I. Wager, Germany རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ས་མ་དངུལ་

༧༢,༩༦༠།༠༠ བཏང་སྟེ་ Iron Loom བསྒྲུབས་པས་གདན་རྣམས་དུས་
ཐོག་དང་སྤུ ས་ཚད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བར་མཐུ ན་རྐྱེ ན་གང་ལེ ཊ་བསྐྲུན་ཡོ ད།

Orchard Plantation ལས་འཆར།

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་གཞི ས་ཆགས།
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ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༧ ལོ ར་ Royal Danish Govt. of Netherland)

through DoHome རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ས་མ་དངུལ་ ༡,༢༠,༠༠༠།༠༠
བཏང་སྟེ་ Orchard Plantation ཉོས་པས་མང་ཚོ གས་ལ་ཕན་ཐོགས་

༥།

ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

གླ ག
ོ ་ཀླ ད་ལས་གཞི །

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩ ལོ ར་ Alexender David Neel, France རོ གས་

ཚོ གས་ཀྱི ས་མ་དངུ ལ་བཏང་སྟེ་ གླ ོ ག ་ཀླ ད ་གསར་ཉོ་ བྱས་པས་ལས་
ཁུ ངས་ཀྱི ་ལས་ཀ་རྣམས་ཚགས་ཚུ ུ ད ་དང་དུས ་ཐོ ག ་ལག་བསྟར་བྱེད་

༦།

ཐུ བ་པའི ་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བསྐྲུན་ཡོ ད།
Tata Sumo གསར་ཉོའི་ལས་གཞི།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩ ལོ ར་ Alexender David Neel, France རོ གས་

ཚོ གས་ཀྱི ས་མ་དངུལ་ ༡,༣༩,༩༥༤།༠༠ བཏང་སྟེ་ Tata Sumo
གསར་ཉོ་བྱེད་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་དེས་ནད་པ་ཛ་དྲག་རྣམས་དུས་ཐོ ག་སྨ ན་
ཁང་དུ ་ སྐྱེ ལ ་བ་དང་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ལས་ཀ་གང་ཡི ན་ལ་བེད ་སྤྱོ ད ་

༧།

བཏང་བ་སོ གས་ཀྱི ས་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་།

སྤ ས
ོ ་བཟོ་ཁང་།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠ ལོ ར་ SOIRIM, Rajpur རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ས་མ་དངུལ་

༣,༥༡,༡༤༢།༠༠ གནང་སྟེ་སྤ ས
ོ ་བཟོ་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱས་པས་མང་
༨།

ཚོ གས་ལ་ལས་ཀའི ་གོ ་སྐ བས་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

Clinic Labouratory ལས་གཞི།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠ ལོ ར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་མ་དངུལ་ཧི ན་སྒ ར
ོ ་

༧༧,༡༨༡།༠༠ བཏང་སྟེ་ Clinic Laboratory ཞིག་གཞིས་ཆགས་སུ་

བཙུ ག ས་པས་ནད་པ་ཆུ ང ་ཚགས་རི གས་ཐག་རི ང་དུ་ འགྲོ་མི ་དགོ ས ་པར་
གཞིས་ཆགས་སུ་སྨ ན་གཏུ གས་བྱེད་ཆོ ག་པའི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་བཟང་བོ་བསྐྲུན་

༩།

ཡོ ད།

ཆུ་ཡུར་ལས་གཞི།

༢༠༠༠ ལོ ར་འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ས ་མ་དངུ ལ ་ ༦༥,༠༠༠།༠༠
གནང་སྟེ་ཆུ ་ཡུར་གསར་རྒྱག་བྱས་པས་གཞི ས་ཆགས་ཉེ་འཁོ ར་དུ་ཆུ ་རྙ ོག་

མེ ད་པར་ནད་འབུ་ཉུ ང་ཞིང་མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་

བྱུང་། དེ་བཞི ན་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང་སྨ ན་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་སོ གས་ལ་རང་
གཞུ ང་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། རོ གས་ཚོ གས་ཁག་ནས་རོ གས་རམ་
བྱས་འོག ་མ་དངུ ལ ་འབོར ་ཆེ ན་བཏང་སྟེ་ ལས་གཞི ་མཇུ ག་སྒྲི ལ ་བྱས་ཡོ ད་

མོ ད། ལོ ་དུས་སོ གས་རེ ་རེ ་ནས་འགོ ད་མི་དགོ ས་བར་འཐུ ས་བར་བྱས་ཡོ ད།

མ་འོངས་ལས་འཆར་གཤམ་གསལ།
༡།

བཟོ ་ ཚོ གས་ཁོ ང ས་ཀྱི ་ཚོ ང་འབྲེལ་ཚན་པ་དེ་ དག་ཡུ ལ་ཁྲི མ ས་ལྟ ར ་ཚོ ང་
ཁྲལ་དེབ་སྐྱེ ལ་ཞུ ས་མེད་པའི ་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་གར་གཞུ ང་ཁྲལ་བསྡུ་ལས་

ཁུ ངས་ནས་དཀའ་ངལ་མི ་ཡོ ང་སླ ད ་ཚོ ང་ཁྲལ་དེབ ་བསྐྱེ ལ ་ཞུ ་ དགོ ས ་གལ་
༢།

འགངས་ཆེ ན་པོར་སོ ང་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ།

བཙན་བྱོལ་བོ ད ་གཞུ ང་གི ་གཅི ག་བསྡུ ས ་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞི ་བཞི ་པ་

IDP-IV/2007-2011

གསུམ་།

ཁོ ངས་འདི ་ གའི་ གཞིས་ཆཊ་ཀྱི ་ འཆར་གཞི་ཁག་

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་གཞི ས་ཆགས།
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•> གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ཁང་ཐོག་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་ཉམས་བཟོ།

•> གཞུ ང་ལམ་ཆེ ད་ཉི་འོད་ཀྱི ་གླ ག
ོ ་ (Solar Street Lighting)

•> ལས་ཁུ ངས་རྒྱབ་ངོ ས ་ཁང་ཆེ ན་བཟོ་ བཅོ ས ་ཀྱི ས ་ཚོ ང་ཁང་ ༧

ཙམ་བཟོ་ བསྐྲུ ན་ཞུ ་ རྒྱུ ་བཅས་པ་དབུ ས་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་སུ ་
ཕུལ་ཟི ན་པར་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།

༨༽

ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལོ་རྒྱུས་།
༡།

ས་གནས་གཞོ ན་ན།ུ

སྤ ན
ོ ་ཊ་ས་གནས་གཞོ ན་ན་ུ ལྷ ན་ཚོ གས་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས

༢༩ ཉིན་འགོ ་ཚུ གས་ཤི ང་། དེའི་སྐ བས་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༤༥ དང་

༢།

༣།

རྒྱུན་ལས་ ༦ ཡོ ད། ད་ལྟ འི་ཆར་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༩༡ དང་རྒྱུན་
ལས་ ༧ ཡོ ད་འདུག
ས་གནས་བུད་མེ ད་ལྷ ན་ཚོ གས།

སྤན
ོ ་ཊ་བོད་ཀྱི ་བུད་མེ ད་ལྷན་ཚོ གས་ནི ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༥ ལོ ར་འགོ ་བཙུགས་

ཤི ང་། དེ་སྐ བས་ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༣༨ དང་རྒྱུན་ལས་གྲངས་ ༤ ཡོ ད་
འདུག ད་ལྟ འི་ཆར་ཚོ གས་མི་ ༤༨ དང་རྒྱུན་ལས་གྲངས་ ༦ འདུག
བུ་བཅོ ལ་ཁང་།

གཞི ས་ཆགས་སུ་བུ་བཅོ ལ་ཁང་ཞིག་ ༡༩༨༣ ལོ ར་གསར་འཛུགས་

བྱས་ཤི ང་། དགོ ས་པ་གཙོ ་བོ་ནི ་བཟོ་གྲྭའི ་རུམ་འཐག་ཡག་པོ་ཡོ ང་བའི ་

416

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཕྱི ར ་འཐག་མའི་ ཕྲུ ་གུ ་ དང་དེ་བཞི ན་དགེ ་ལས་ཀྱི ་ཕྲུ ་གུ ་རྣམས་ལྟ ་སྐྱོ ང་

ཆེ ད་ཡི ན། ད་ལྟ འི་ཆར་ཕྲུ ་གུ ་གྲངས་ ༡༤ དང་མ་མ་ ༡ ཡོ ད། ཕྲུ ་གུ ་

རྣམས་ལ་ཉི ན ་དགུ ང་གསོ ལ ་ཚི གས་དང་དེ་ བཞི ན་འཛི ན་སྐྱོ ང ་གི ་འགྲོ་
གྲོན་བཅས་གཞི ས་ལས་ཁང་ནས་རོ ག ས་རམ་ཐབས་འཚོ ལ་གྱི ་ ཨ་ཡི ་

༤།

ཨེ མ་དང་ཨ་རི ་ནང་པའི ་རོ གས་ཚོ གས་གཉིས་ནས་གནང་མུ ས་ཡིན།
བཟོ་ཚོ གས།

ཀ

སྤ ོན ་ཊ་ཆོ ལ་གསུ མ་བོད ་མི འི ་ མི ་མང་གི ་འཚོ ་རྟེན་ཆེ ད་ཐོ ག ་

མར་ཀོ ་ཤེ ལ་བཟོ་གྲྭ་འདི་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༦ ནང་འགོོ ་འཛུགས་
གནང་པ་དང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་བཟོ་

ཚོ གས་ཁོ ང ས་སུ ་མངའ་གཞུ ང ་ནས་དེབ ་སྐྱེ ལ ་ཞུ ས ་པའི ་ ཨང་

Society Registered No. 46/48 ཡི ན། ས་གནས་སུ ་ཤེ ས་

མྱོ ང ་མེ ད་པས་ཀོ ་ ཤེ ལ་བཟོ ་ གྲྭ ར་ལམ་ལྷ ོང ་མ་བྱུ ང་བར་སྒ ོ་

བརྒྱབ་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༤ ལོ ར་རུམ་གདན་ལག་ཤེ ས་བཟོ་གྲྭ་

ཁ

འགོ ་འཛུགས་བསྐྱངས།

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུ མ་ལག་ཤེ ས་བཟོ་ གྲྭ་བཙུ ག ས་པའི ་ དམི གས་
ཡུ ལ་ནི ་ མི ་མང་རྣམས་རི མ་པས་འཚོ ་བའི ་ གནས་སྟངས་གོ ང ་

འཕེལ ་གྱི ས ་རང་ཁ་རང་གསོ ་ ཐུ བ་པས་འཁོ ར ་ཡུ ག་བཟང་པོ་
ཞི ག་བསྐྲུན་ཐབས་དང་། བོད ་མི ་རྣམས་ས་གནས་གཅི ག་ཏུ ་

གནས་ཏེ་བོད་པའི ་གོ མས་གཤི ས་དང་རི ག་གཞུ ང་བཟང་པོ་དེ་

དག་མི ་ཉམས་གོ ང་འཕེ ལ ་གཏོ ང ་ཐབས་སུ ་ཆེ ད་འཛུ གས་

གནང་བ་ཡི ན། དེའི་སྐ བས་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༤༧༦ དང་ད་
ལྟ འི་ཆར་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༥༨༠ ཡོ ད།

ག

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་གཞི ས་ཆགས།
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བཟོ་ཚོ གས་མ་དངུལ་ནས་ཚོ གས་མི་རྣམས་ལ་ལོ ་ལྟ ར་ཆུ་རིན་

དང་ལམ་གཞུ ང་གླ ོག་རི ན་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ནར་གཏོང་
གི ས་ཕན་ཐོ ག ས་སྒྲུ བ་བཞི ན་ཡོ ད་ནའང་ཕྱི ་ ལོ ་

༢༠༠༧།༠༨

ལོ ར་འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ གྲོས་ཆོ ད་བཞི ན་བརྒྱ་ཆ་ལ་

ང

འགྱུར་བཅོ ས་ཀྱི ས་རིན་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཡི་ཕན་ཐོ གས་
གནང་མུ ས་ཡི ན།

གཞི ས་ཆགས་སུ་ཞིང་ས་ཨེ ་ཀར་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ ༢༠ ཡོ ད་པ་

ནས་གཞི ས་ཆགས་མི ་མང་སྡ ེ་ ཚན་བཞི ་ལ་ཆ་བགོ ས་ཀྱི ས་

དབྱར་དུས་འབྲས་དང་དགུ ན་དུས་གྲོ་འདེབས་ལས་བྱ་བཞི ན་
ཡོ ད།

སན
ྟོ ་འབྲས་འདེབ ས་ལས་ལྟ ་ེ བ་ད་དེ་ གཉི ས ་དང་ཐོ ན ་

སྐྱེ ད་རྣམས་སྤ ན
ོ ་ཊ་རྒྱ་གར་ཁྲོམ་ར་གཡས་གཡོ ན་དུ་སྡ བ
ེ ་ཚོ ང་
ཅ

ཆ

གནང་མུ ས་ཡི ན་འདུག

འདི ་ ག་བཟོ ་ ཚོ གས་འགན་ལྷ ན ་གྱི ་ལས་རྒྱུ ན་ཚད་གཞི ་ནི ་ ལོ ་

གསུམ་ཡི ན། ད་བར་འགན་ལྷ ན་ཐེངས་ ༡༣ འཕོ་ལེ ན་ཟིན་
ཡོ ད།

བཟོ ་ ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་ནི ་ ད་བར་བོད ་གཞུ ང་སྐུ ་ ཚབ་ས་

གནས་འགོ ་འཛིན་ནས་གཅིག་ལྕ ག
ོ ས་གནང་མུ ས་ཡིན། བཟོ་
གཞི ས་འདི འི ་ འགོ ་ འཛི ན་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་གྱི ས་གནང་

ཇ

བཞི ན་ཡོ ད།

འདི ་ག་སྤ ན
ོ ་ཊ་བཟོ་ཚོ གས་ཁོ ངས་ཚོ ང་འཁོ ས་ལས་གཞི ་ནི ་རུམ་

གདན་བཟོ་གྲྭ སྤ ས
ོ ་བཟོ། ཐུ ག་བཟོ། ཕྱུགས་གསོ ་ཁང་བཅས་

418

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཡོ ད། དེ་དག་གི་འཛུགས་ལོ ། ལས་འཆར་དངུལ་གྲོན་དང་
ཐོ ན ་སྐྱེ ད ་རྣམ་གྲངས་དང་ཁྲོ མ ་རའི ་གནས་སྟངས་གཤམ་

གསལ།
རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༤ ལོ ར་གསར་འཛུགས་
བསྐྱངས། བཟོ་གྲྭའི ་ནང་འགན་འཛི ན་ཐོ ན་སྐྱེ ད་དོ་དམ་པ་གཅི ག་དང་། དགེ ་

རྒན་གཉིས། ཐག་མ་དང་ཇེ མ་རྒྱག་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས ༣༥ ཡོ ད། ལས་

འཆར་དངུ ལ ་གྲོན་ཐད་འཛི ན་སྐྱོ ང ་འགན་འཛི ན་འཐུ ས་མི ་ལྷ ན ་འཛོ མས་ཐོ ག ་
བཀའ་བསྡུ ར ་དང་བཅའ་ཁྲི མ ས་དགོ ང ས་དོན ་བཞི ན་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་

ནས་སྔ ན
ོ ་རྩི ས་བཀའ་འཁྲོལ ་གྱི ་ ལམ་ལུ གས་ལྟ ར ་གནང་མུ ས་ཡི ན། རྩི ས་ལོ ་

༢༠༠༧་་༠༨ ལོ ར་འདི ་གའི ་རུམ་གདན་ཐོན་སྐྱེ ད་ཕེ་ཀྲི་གྲུ ་བཞི་མ་ ༢༧༨༡།༦༨
བྱུ ང་ཡོ ད། ཚོ ང་འགྲེམས་གང་ཐུ བ་ཀྱི ས་འདི ་ ལོ ་ནང་གཙང་ཁེ ་ འབབ་སྒ ར
ོ ་
༣༥,༠༠༠།༠༠ ཙམ་བྱུང་ཡོ ད། རུམ་གདན་ཚོ ང་འབྲེལ་བྱེད་ས་ནི་སིམ་ལ་ཁུལ་

ཀི ་ནོ་རི ་དང་པི ་ཏི ་བཅས་ཡི ན།
སྤོས་བཟོ་ཁང་།

འདི་ག་སྤ ས
ོ ་བཟོ་སྡ ་ེ ཚན་དེ་དག་ SOIR-IM རོ གས་ཚོ གསཀྱི ་དཔལ་འབྱོར་

མཐུ ན་འགྱུར་ལ་བརྟེན་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠ ནང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས།

ལས་གཞི ་འདི འི་ནང་བཟོ་ལས་པ་གྲངས་ ༩ ཡོ ད། སྤ ས
ོ ་ཤུ བས་ཆེ ་བ་

ཐུ མ་ཤོ ག་ཅན། སྤ ས
ོ ་ཤུ བས་ཆེ ་བ་ཐུ མ་མེ ད། སྤ ས
ོ ་ཤུ བས་ཅན་ཆུང་བ། སྤ ས
ོ ་

ཤུ བས་ཐུ མ་མེ ད་འབྲིང་བ། སྨ ན་བསངས། ཕྱག་རྟགས་ཅན་སྤ ས
ོ ་བཅས་ཐོ ན་

སྐྱེ ད་རྣམ་གྲངས་ ༧ ཙམ་སྤུ ས་ལྡ ན་བཟོ་སྐྲུན་ཞུ ས་ཏེ་ཉེ་འཁོ ར་ཡུལ་མི ་དང་

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་གཞི ས་ཆགས།
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གཞི ས་མི ་རྣམས་ལ་ཚོ ང་འགྲེམས་ཞུ ་མུ ས་ཡིན།
ཐུག་བཟོ་ཁང་།

ཐུ ག་བཟོ་ཁང་འདི ་བཞི ན་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༤ པའི་ནང་གསར་འཛུགས་ཀྱི ས་

ད་ལྟ འི་ཆར་ལས་མི ་ ༥ ཡོ ད། ཐུ ག་པའི་ཐོན་བསྐྱེ ད་ཐུ ག་ཆག Gram 400 སྒ ་ོ
ང་ཅན་རྒྱ་ཐུ ག་དང་ཆི ་ཛི ་སྤུ ས ་ལྡ ན ་བཟོ་ བསྐྲུ ན་བྱས་ཏེ་ སྤ ན
ོ ་ཊ་གཏན་སླ བ
ོ ་དང་

གཞི ས་མི ། དེ་བཞི ན་ཉེ་འཁོ ར་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཚོ ང་འགྲེམ་གང་ལེགས་འགྲོ་

བཞིན་ཡོ ད། ལས་མི་རྣམས་དགུ ན་དུས་ཟླ་བཞི་ཙམ་རིང་སུད་ཚོ ང་དུ་བསྐྱོད་ཀྱི ་
ཡོ ད་སྟབས་ལས་མཚམས་འཇོ ག་གི་ཡོ ད།

ཕྱུགས་གསོ་ཁང་།

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་ཕྱུགས་གསོ ་ཁང་འདི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༦ ལོ ར་འགོ ་འཛུགས་

གནང་། བཟོ་གཞི ས་སྤྱི ་ནས་འཛི ན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་གྱི ས་རྒྱུན་གཏན་རྒྱ་གར་

ལས་བྱེད་གཉིས་ནས་འགན་འཁུར་དང་། གཞི ས་མི ར་འོ་མ་ཚོ ང་བསྒྱུར་བགོ ས་

སྤྲོ ད་མཚོ ན་པས་ཕྱུགས་ལྟ འ
ོ ི ་ལྟ ་རྟོག་ཆེ ད་འགན་འཐུ ས་མི ་གཉིས་ནས་ཟླ་རེ ་འཕོ་

ལེ ན་གྱི ས་གནང་མུ ས་ཡིན། འདི་ལོ འི་ཚོ ང་འབབ་ཁེ ་ཕན་གྱི ས་འདས་ལོ ་གྱོང་

གུ ན་སོ ང་བ་ཕལ་མོ ་ཆེ ར་ཁ་གསབ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་བཟོ་གཞིས་ཡོ ང་

འབབ་ཐོག་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་རེ ་ཡོ ད།

༩༽

ས་གནས་ཀྱི་དགོན་པ།

ཞ་ལུ ་དགོ ན ་པ་དེ ་ ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ འི ་བཀའ་འབྲེལ་བཞི ན་
ྋདཔལ་ལྡ ན ་སྐུ ་ སྒ ེར ་ཡི ག་ཚང་ནས་རོ གས་དངུ ལ་གསོ ལ་བསྩལ་གྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་

ུ ་
༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་བཞེ ངས་གནང་མཛད། ད་ལྟ འི་ཆར་དགེ ་འདན

420

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

པ་བོད་རི གས་གྲངས་ ༢ དང་མོ ན་པ་ ༡༠ བཅས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ཞལ་གྲངས་

༡༢ ཡོ ད་འདུག སླ བ
ོ ་གཉེར་བ་ ༧ ཙམ་ཞོ ར་ལ་སྤ ན
ོ ་ཊ་གཏན་སླ བ
ོ ་ཏུ ་ཉིན་སླ བ
ོ ་

ཁོ ངས་དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་སྦྱང་མུ ས་རེ ད་འདུག

༡༠༽ སློབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སྐོར།
༡།

གཏན་སླ བ
ོ །

གཞིས་ཆགས་ནང་བོད་གཞུ ང་ཤེ ས་རིག་སྤ ན
ོ ་ཊ་གཏན་སླ བ
ོ ་འདི་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༦༨ ལོ ར་ཐོག་མར་འགོ ་ཚུགས་ཤིང་། སྐ བས་དེར་འཛིན་རིམ་ ༡

པོ་ནས་ ༨ བར་ལས་མེ ད་སྟབས་དགེ ་ལས་དང་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ཉུ ང་ཤས་

ལས་མེ ད་པ་དང་། རྗེས་སུ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱུང་ནས་ད་ཆ་བཙན་བྱོལ་

ནང་ཤེ ས ་རི ག་གི ་མི ག་དཔེ་ ལྡ ན ་པའི ་ སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཆེ ་ཤོ ས ་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།

གཏན་སླ བ
ོ ་ནང་སླ བ
ོ ་སྤྱི ་ དང་དགེ ་ ཆེ ་གཙོ ས་དགེ ་ ལས་གྲངས་བསྡ མ
ོ ས་

༥༧ དང་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་གྲངས་ ༤༥༣ ཡོ ད་འདུག་ སྤ ན
ོ ་ཊ་

བོད ་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་གཏན་སླ ོབ ་ནི ་ བོ ད ་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་ལྷ ན ་ཁང་

བརྒྱུ ད་སམ་བྷ ོ་ ཊ་འོ ག ་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛི ན་གནང་མུ ས་དང་རང་
གཞུ ང ་གི ་ཤེ ས ་ཡོ ན་སྲི ད ་བྱུ ས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་འདུག སྤ ན
ོ ་ཊ་

༢།

གཏན་སླ བ
ོ ་འདི ་བཞི ན་འཛིན་རིམ་ ༡ ནས་ ༡༢ བར་ཡོ ད་འདུག
སྔ ན
ོ ་སླ བ
ོ །

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་སྔ ན
ོ ་སླ བ
ོ ་དེ་བཞིན་ ༡༩༨༣ ལོ ར་

འགོ ་ འཚུ གས་པ་དང་། བུ ད་མེ ད་དགེ ་ རྒན་གསུ མ་གྱི ་ ལྟ ་ རྟོག་འོག ་ད་

ལྟ འི་ཆར་ཕྲུ་གུ ་གྲངས་ ༢༡ སླ བ
ོ ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཕྲུ་གུ ་ཚོ ར་ཉིན་

དགུ ང་གསོ ལ་ཚི གས་དང་དེ ་ བཞི ན་འཛི ན་སྐྱོ ང ་གི ་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་གཞི ས་ཆགས།
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གཞི ས་ཆགས་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་སྟངས་འཛི ན་ཐོ ག ་ཨ་ཡི ་ཨེ མ་རོ གས་
ཚོ གས་དང་ཨ་རི ་ནང་པའི ་ རོ གས་ཚོ གས་གཉི ས ་ནས་རོ གས་རམ་

གནང་མུ ས་ཡི ན། སྔ ན
ོ ་སླ བ
ོ ་རིམ་པ་ ༡ ནས་ ༣ པའི་ནང་ཕྲུ ་གུ ་ལོ ་

བཞི ་ནས་དྲུག་བར་ཡོ ད་། སྔ ན
ོ ་སླ བ
ོ ་རི མ་པ་ ༣ པ་ཐོ ན་རྗེས་སྤ ན
ོ ་ཊ་

གཏན་སླ བ
ོ ་ཏུ ་སླ བ
ོ ་འཇུ ག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

༣།

འདི ་ ག་སྤ ན
ོ ་ཊ་གཞི ས་

ཆགས་སུ་ད་ལྟ འི་བར་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཐོན་པ་གྲངས་ ༢༨ ཡོ ད།
སྨ ན་ཁང་།

སྤ ན
ོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་སྨ ན་ཁང་འདི ་བཞི ན་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩ ལོ ར་

འགོོ ་ཚུ གས་ཤི ང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༤ ལོ ་ནས་བཟུང་བོད་གཞུ ང་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོ ངས་ཟླ་བསྒྲི ལ་གྱི ས་སྨན་ཞབས་པ་གཅི ག་ཡོ ད།

སྨ ན་ཁང་མཉམ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ལས་ཤག་བཅས་ཡོ ད་དོ།། །།

ས་ཊོན་ཀཿཐོག་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

ས་ཊོ ན་ཀཿཐོག་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།

༡༽
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གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ ཡས་མས་སྐ བས་སུ་གཙོ ་བོ་ཀཿཐོག་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ ་དང་
སྐ བ ས་དེའི ་ འགན་འཐུ ས་ཀྱི ་ འགན་འཁུ ར་རྐང་བཞེ ས ་ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་ཧི ་ མ་ཅལ་

མངའ་སྡ འ
ེ ི ་སི ར་མུ ར་རྫོ ང་ཁོ ངས་ས་ཊོ ན་ཞེ ས་པའི་རི་དང་ཤིང་ནགས་ཀྱི ་ལུང་

གཤོ ངས་ཤི ག་ཏུ ་ཆགས་ཡོ ད། རྒྱ་མཚོ ་ནས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༢༥༠༠ དབྱར་

དུས་སུ་ཆར་ཚད་མི ་ལི ་མི ་ཊར་ ༡༢༠༠ དང་། གནམ་གཤིས་ཚ་གྲང་ ༢༥

ནས་ ༤༠ བར་ཡིན་འདུག གཞིས་ཆགས་དང་དགོ ན་པ་ཆགས་ཡུལ་ས་ཆ་འདི་

བཞི ན་དེ་སྔ ་རྒྱ་གར་ཡུ ལ་མི འི ་ཞི ང་ས་ཡི ན་འདུག་པར་བརྟེན་ཕྲན་བུ་ས་འཁོ ད་
སྙ མ
ོ ས་དགོ ས་བྱུང་འདུག ཐོ ག་མའི་མི་འབོར་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་མི་གྲངས་ ༥༠༠

སྐ ོར ་ཡོ ད་པ་དེ་ དག་མང་ཆེ ་བ་སྐ བ ས་དེར ་ཧི ་ མ་ཅལ་མངའ་སྡ ེའི ་ ཅམ་པ་ས་

གནས་སུ ་རང་རི གས་མང་ཚོ གས་རྣམས་ལམ་བཟོའི ་ གཞི ས་གྲོང་ཁོ ང ས་ནས་
འདུ་སྐ ང
ོ ་ཞུ ས་པ་ཁག་ཅི ག་དང་། ལྡ ་ེ ར་ལྡུན་ཀ་ལ་མན་ཀྲོན་ནས་འབྱོར་བ་དང་

རི མ་པས་གནས་ཚུལ་ཡོ ངས་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་ལ་ལ་རང་མོ ས་ཀྱི ས་ས་ཁུལ་འདྲ་མི ན་

ནས་འབྱོར་བ་རེ ད་འདུག ཕྱི ་རྒྱལ་རོ གས་ཚོ གས་ཁག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ ས་ཏེ་
(TIRS) རོ ག ས་ཚོ གས་ཞེ ས ་པ་ནས་མཐུ ན་འགྱུ ར་རོ ག ས་རམ་ཐོ ག ་ས་ཆ་རྒྱ་

ཁྱོན་བྷི་གྷ ་ ༡༥་༤ ཙམ་དང་། དེ་རྗེས་ཁམས་ཀཿཐོག་ཚོ གས་པའི་མིང་ཐོག་ལ་

ས་ཆ་རྒྱ་ཁྱོན་བྷི་གྷ ་ ༤༡་༡༧ བཅས་གོ ང་ཁག་གཉིས་བསྡ མ
ོ ས་ས་ཁྱོན་བྷི་གྷ ་ ༥༧་
༡ ཐམ་པ་ས་གནས་ཡུལ་མི ་འགའ་ཤས་བརྒྱུད་ནས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ས་རིན་ཧིན་

སྒ ར
ོ ་ ༧༩,༢༤༠།༠༠ ཐོ ག་ས་ཆ་སྤུ ས་གཟིགས་ཞུ ས་ཡོ ད་པའི་ས་ཆའི་ཁྲིམས་
མཐུ ན་ཡི ག་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོ ད། དེ་སྐ བས་གཞིས་ཆགས་མི་མང་གི་འཚོ ་རྟེན་སླ ད་

རྡོ་ཞོ འི་བཟོ་གྲྭ་དང་། གཞི ས་དགོ ན། གཞི ས་མི འི ་སྡ ད
ོ ་གནས་ཁང་པ་བཅས་
གསར་རྒྱག་གི ་ལས་གཞི ་འགྲོ་མུ ས་སྐ བ ས་གླ ོ ་ བུ ར་དུ ་ གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་དབུ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

འཛི ན་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དང་ཀཿཐོ ག་དྲི་མེ ད་ཞིང་སྐྱོང་རྣམ་གཉིས་
གཙང་ཆུ ར་སྐུ་ཁྲུས་བསི ལ་སྐ བས་དབོན་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ ་ཆུ ས་འཁྱེར་ཏེ་དགོ ངས་

པ་ཆོ ས་དབྱི ངས་སུ་ཐི མ་པའི ་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག

དེ་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༨ ཕྱི ་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་སིམ་ལ་ནས་ཁྲིམས་

མཐུ ན་ Kham Kathok Tibetan Society ཁམས་ཀཿཐོ ག་ཚོ གས་པ་དེབ་
བསྐྱེ ལ་ཞུ ས་པའི ་ཨང་ ༤༨།༦༨ ཞུ ས་ཐོབ་བྱུང་འདུག ཚོ གས་པའི་དབུ་འཛིན་

དྲི་མེ ད་ཞི ང་སྐྱོ ང་རི ན་པོ་ ཆེ ་དང་། འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་མི ་འཐུ ས་ ༡༣

ཡོ ད་ཁོ ངས་ནས་རེ ་ཁེ ་ཨ་ནམ། ཉག་རོ ང་རྡོ་རྗེ་མགོ ན་པོ། གཉིས་ Life Membership ཡི ན་འདུག ཚོ གས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུད་མ་བང་བའི་གནས་
ྱུ

ཚུ ལ་རྒྱུ ་མཚན་མང་དག་ཅི ག་བྱུ ང་རྐྱེ ན ་གྱི ས་མཐར་རྡོ་ཞོ འི ་ བཟོ ་ གྲྭ་སྒ ོ་ རྒྱག་
དགོ ས་བྱུང་འདུག གཞི ས་ཁོ ངས་མི་མང་གི་འཚོ ་རྟེན་རྡོ་ཞོ ་སྒ ་ོ རྒྱབ་ནས་གཞིས་

མི ་རང་མགོ ་ ཐོ ན ་པ་རྣམས་ས་གནས་ལྡི ་ ལི ་དང་། སི མ་ལ། གཞན་ཡང་ཉེ་

འཁོ ར་སྡ ་ེ ལྡུན་ཁུལ་ཀལ་མི ན་ཀྲོན། ར་ཇ་སྤུ ར་ལ་སོ གས་པ་ས་ཕྱོགས་གང་སར་
ཁ་འཐོར་དུ་གནས་ཡོ ད། དེ་འཕྲོས་ས་གནས་རང་དུ་གཞི ས་མི ་གཏན་སྡ ད
ོ ་ཁྱི མ་

དུད་གྲངས་ ༤༣ ཙམ་ལས་མེ ད་པ་དང་། གཞིས་ཆགས་དབུ་འཛིན་དྲི་མེ ད་

ཞི ང་སྐྱོ ང་རི ན་པོ་ཆེ ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱི ན་པའི་རྗེ ས་སུ་ཚོ གས་ཁག་བཅུ་གསུམ་ནས་

ནང་ཆེ ན་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུད ་མི ང་ཅན་ཆེ ད་མངགས་གཞི ས་ཆགས་འགོ ་
འཛི ན་དུ་བཏང་ཡང་རིང་པོར་མ་སོ ང་བ་སྒ ་ོ ན་བླ ་བྲང་རིན་པོ་ཆེ ་ནས་ས་གནས་

ཉི ན ་སླ ོབ ་ཀྱི ་འགན་འཁུ ར་དང་ཞོ ར ་དུ་ གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་འགན་འཛི ན་གནང་
འདུག དེ་ནས་ས་གནས་མི ་མང་གི་འཚོ ་རྟེན་ཡོ ང་སྒ ་ོ གང་ཡང་མེ ད་སྟབས་མི་

འཐུ ས་ཉག་རོ ང་རྡོ་རྗེ་མགོ ན་པོ་དང་། རེ ་ཁེ ་ཨ་ནམ། སད
ྟོ ་པ་ཤཀྱ་རྡོ་རྗེ། ཡང་

སྐ བས་གཅི ག་ལ་མི ་འཐུ ས་རེ ་ཁེ ་ཨ་ནམ། འདྲ་པ་ཤེ ས་རྡོ། བླ ་མ་གོ ན། གཡུང་

ས་ཊོ ན་ཀཿཐོག་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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དྲུ ང་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཐེ ང ས་འགའ་ཤས་ཆེ ད་མངགས་བཞུ ག ས་སྒ ར ་རྡ་ས་

བོད་གཞུ ང་ནང་སྲིད་ལྷ ན་ཁང་དུ་ཆེ ད་བཅར་གྱི ས་ཁམས་ཀཿཐོག་གཞིས་ཆགས་

ཀྱི ་ ལོ ་རྒྱུ ས་སྙ ན ་སེ ང ་དང་འབྲེལ། མ་འོང ས་གཞི ས་ཆགས་མི ་མང་གི ་དཀའ་
སེ ལ ་སླ ད ་རང་གཞུ ང ་ནས་བོད ་མི འི ་ གཞི ས་ཆགས་སྤྱི ་ མཚུ ངས་ལྟ ར ་གཟི ག ས་

སྐྱོ ངས་ཡོ ང་བའི ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ ས་དོན་བཞིན། འདི་ག་ས་ཊོ ན་ཁམས་ཀཿཐོག་

གཞི ས་ཆགས་སུ་རང་གཞུ ང་ནས་གཞིས་འགོ ་དང་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་

ལགས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༢ ཕྱི ་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༧ ནས་བསྐ ་ོ བཞག་གནང་བ་ནས་

འགོ ་འཛི ན་རི མ་བྱོན་རང་གཞུ ང་གིས་བསྐ ་ོ བཞག་གནང་བཞིན་ཡོ ད།

༢༽

ས་གནས་འགོ་འཛིན་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།
ཨང་། མཚན།

༡།   ཚུ ལ་ཁྲི མས་བསྟན་འཛི ན།
༢།   ཀྲི་ཀྲི་ཁང་གསར།

༣།   བླ ་ོ བཟང་ངག་དབང་།

༤།   ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།

༥།   ཐུ བ་བསྟན་ཕུན་ཚོ གས།

༦།   འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ །
༧།   ཀརྨ་དམ་ཆོ ས།

༨།   མགོ ན་པོ་དབང་ཕྱུག
༩།   ཚེ ་དབང་སྒྲོ ལ་མ།

༡༠།   བསོ ད་ནམས་དབང་འདུས།
༡༡།   རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས།
༡༢།   རྡོ་རྗེ་སྒྲོ ལ་མ།

ལས་ཡུན།

༡༩༨༢།༢།༡༧ ནས་ ༡༩༨༣།༡།༢༢

༡༩༨༤།༥།༢༣ ནས་ ༡༩༨༦།༥།༢༨

༡༩༨༦།༥།༢༩ ནས་ ༡༩༨༨།༡༠།༠༨

༡༩༨༨།༡༡།༠༡ ནས་ ༡༩༩༣།༣།༡༩
༡༩༩༣།༤། ནས་ ༡༩༩༣།༥།༢༡

༡༩༩༣།༥།༢༢ ནས་ ༡༩༩༥།༡།༡༦

༡༩༩༥།༡།༡༧ ནས་ ༡༩༩༦།༡༠།༣༡

༡༩༩༦།༡༡།༠༡ ནས་ ༡༩༩༦།༡༢།༠༢

༡༩༩༦།༡༢།༠༣ ནས་ ༡༩༩༩།༢།༡༢
༡༩༩༩།༢།༡༣ ནས་ ༡༩༩༩།༧།༢༡

༡༩༩༩།༧།༢༢ ནས་ ༢༠༠༠།༩།༡༢

༢༠༠༠།༩།༡༣ ནས་ ༢༠༠༣།༧།༢༥
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༡༣།

༡༤།

༡༥།

༣༽

བསྟན་འཛི ན་ཚེ ་དཔག

བླ ་ོ བཟང་དོན་འགྲུ བ།
ཡེ ་ཤེ ས།

༢༠༠༣།༧།༢༧ ནས་ ༢༠༠༥།༤།༥

༢༠༠༥།༤།༥ ནས་་ ༢༠༠༩།༣།༢༠
༢༠༠༩།༣།༢༡ ནས་ལས་ཐོག

ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་གི ་ ཆི བ ས་བསྒྱུར་ཇི ་
བསྐྱངས་ཀྱི་ལོ་དུས།
༡༩༨༢ ཕྱི ་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་སྤྱི ་ནོར་ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་

མཆོ ག་འདི ་ ག་གཞི ས་ཆགས་སུ ་ཞབས་སོ ར་བཀྲིན་བསྐྱངས་འདུ ག ་པ་ལས་

གཞན་ས་གནས་འདི ར་ཆི བས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་མེ ད།

༤༽

ཕྱི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ས་གནས་སུ་ཕེབས་པ་ཁག
༡།

༢།

༣།

༤།

༡༩༨༦ ལོ ར་རང་གཞུ ང་བཀའ་བླ ན
ོ ་མདོ་ སྔ ག ས་བསྟན་འཛི ན་མཆོ ག་

ཕེབས་ཡོ ད།

༡༩༨༨ ལོ ར་ྋསྐྱབས་རྗེ་རྡོ་བྲག་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ས་

གནས་སུ་ཆོ ས་འབྲེལ་གཟི གས་བསྐ ར
ོ ་དུ་ཕེབས་འདུག སྐ བས་དེར་ས་

ུ
གནས་རྒྱ་གར་ཨེ ས་ཌི ་ཨེ མ་མཆོ ག་མཛད་སྒ འ
ོ ི ་སྐུ་མགྲོན་ད་ུ ཕེབས་འདག
༢༠༠༠ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་གསར་

རྒྱག་དབུ ་འབྱེད་སྐ བས་ས་གནས་རྫོ ང་དཔོན་སྐུ་ ཞབས་ཨར་ཀེ ་ ཤར་མ་

མཆོ ག་ཕེབས་ཡོ ད།

༢༠༠༠ ཕྱི ་ཟླ་ ༣ ནང་རང་གཞུ ང་ནང་སྲིད་བཀའ་བླ ན
ོ ་བསྟན་པ་ཚེ ་

རི ང་མཆོ ག་དང་། དྲུང་འཕར་འཇིགས་མེ ད་འབྱུང་གནས་རྣམ་གཉིས་
འཚམས་གཟི གས་གནང་ཡོ ད།

༥།

༥༽

ས་ཊོ ན་ཀཿཐོག་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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༢༠༠༤ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་རང་གཞུ ང་དཔལ་འཕྲོད་བཀའ་བླ ན
ོ ་
བླ ་ོ བཟང་སྙ ན་གྲགས་མཆོ ག་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཡོ ད་འདུག

ས་ཆའི་སྐོར་ཡུལ་མི་དང་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད།

བཟོ ་ གཞི ས་ཚོ གས་པའི ་ ས་ཆ་བེད ་མེ ད་ཁག་ཅི ག་ས་འཁོ ད ་བདེ་ སྙ ོམ ས་ཀྱི ས་

ཚོ གས་པར་ཡོ ང་འབབ་སླ ད་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི ་ཛ་ལི མ་སི ངྷ་དང་མཉམ་དུ་ཚོ གས་
པའི ་ས་ཆ་བོགས་མ་གཏོང་ལེ ན་གྱི ་ཁྲིམས་ཐོག་གན་རྒྱ་ (Lease Agreement)

ཐོ ག ་ནས་བཞག་འདུག ་ཀྱང་།

ཕྱི ས ་སུ ་རྫ་ལི མ་སི ང་ནས་ཁྲི མ ས་མཐུ ན་གན་

རྒྱར་ངོ ས་ལེ ན་བརྩི་སྲུང་མ་བྱས་སྟབས་ཁྲི མས་གཏུ གས་བྱ་དགོ ས་གྱུར་ཡོ ད་པ་

ལྟ ར ་རང་གཞུ ང ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་ནས་སྔ ་ བར་ཕྱི ་ གསུ མ་འདི ་ ཐོ ག ་མཐུ ན་
འགྱུར་དགོ ངས་བཞེ ས་དང་། ལས་དོན་ཞུ ་ཕྱོགས་ལམ་སན
ྟོ ་འོག་སྐ བས་དེའི་ས་
གནས་འགོ ་ འཛི ན་རི མ་པས་འགན་འཁུ ར་རྐང་བཞེ ས ་ཀྱི ས་ས་ཆའི ་ རྩོད་རྙ ོག ་

སྐ ོར ་ཡུ ལ་ཁྲི མ ས་ལ་གཏུ གས་བཤེ ར་གནང་སྒ ོ་ ཁག་ཆ་ཚང་གནང་བས་གོ ང ་

གསལ་ཚོ གས་པའི ་ས་ཆ་བྷི་གྷ ་ ༡༠་༡༠ ཆ་ཚང་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣ ལོ འི་ནང་གུ ན་

གསབ་ཧིན་སྒ ར
ོ ་འབུམ་གསུམ་དང་བཅས་ཀཿཐོ ག་ཚོ གས་པར་ཁ་མཆུ ་རྒྱལ་ཁ་

ཐོབ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། དེ་མི ན་བོད་མིའི་སྒ ་ོ ཕྱུགས་ཡུལ་མིའི་ཞིང་ཁར་སོ ང་བའི་

ཡུ ལ་མི ་དང་འཁྲུ ག་རྩོད་ཆུ ང་ཙག་རི གས་ཤོ ར་སྐ བ ས་ནང་འགྲིག་གི ་འཆར་

གཞི འི ་འོག་ཕན་ཚུ ན་འགྲིགས་འཇགས་བྱུང་ཡོ ད།

༦༽

འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ཁག
༡།

གཞིས་དགོ ན་འདི་ཉིད་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༤ ལོ ར་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ ་དབང་བླ ་མ་དང་།

དབོ ན ་སྤྲུ ལ་རི ན་པོ ་ ཆེ ་རྣམ་གཉི ས ་ཀྱི ས་དད་ལྡ ན ་མང་ཚོ གས་ཀྱི ་ས་
གནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སླ ང
ོ ་གནང་ཐོ ག་ཁྱབ་ཁོ ངས་མང་ཚོ གས་ངོ ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ནས་ཨར་ལས་དྭ ང་བླ ང་གིས་གསར་བཞེ ངས་གནང་ཡོ ད་འདུག། ནང་
རྟེན་གཙོ ་བོ འི ་ ཐུ བ་པ་གྲོང་ཁྱེར་སུ མ་བརྩེགས་མར་གྲགས་པ་དང་།

ཀཿདམ་པ་བདེ་གཤེ གས། རིག་འཛིན་ཀླ ང
ོ ་གསལ་སྙི ང་པོའི་སྐུ་བརྙ ན།
གསུ ང་རྟེན་རྒྱལ་བའི ་ བཀའ་འགྱུ ར་རི ན་པོ་ ཆེ ་དང་།

བསྟན་འགྱུ ར་
བཅས་ཀྱི ་གསུ ང་རབ་གླ ེག ས་བམ་རྣམས་ཀ་ཐོ ག ་ཚོ གས་པ་རང་ནས་

༢།

༣།

མཐུ ན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོ ད་འདུག

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༠ ལོ ར་རྡོ་ཞོ ་བཟོ་གྲྭ་གསར་རྒྱག་ཞུ ས་ཡོ ད་མོ ད། རྐྱེ ན་

དབང་སྣ་ཚོ གས་ཤི ག་གི ་དབང་གིས་ ༡༩༧༧ ལོ འི་ནང་བཟོ་གྲྭ་སྒ ་ོ རྒྱབ་
དགོ ས་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེ ད།

གཞི ས་མི འི ་སྡ ད
ོ ་ཁང་བཅུ་ཁང་ ༥༠ སྐ ར
ོ ་གསར་རྒྱག་བྱུང་ཡོ ད།

༤།   CCF རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ་མཐུ ན་འགྱུར་འོག་ས་གནས་ཉིན་སླ བ
ོ ་འཛི ན་གྲྭ་
༥ པ་བར་འཛི ན་ཁང་དང་ལས་ཤག་ཆ་ཚང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱུང་འདུག་

ཀྱང་སླ བ
ོ ་ཕྲུག་མེ ད་པའི ་དབང་གི ས་ལོ ་ཤས་སྔ ན
ོ ་ནས་སྔ ན
ོ ་སླབ
ོ ་ཙམ་ལས་
༥།

༦།

གཞི ་རི མ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་སྒ ་ོ བརྒྱབ་དགོ ས་བྱུང་འདུག

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༠ ལོ འི་ནང་རང་གཞུ ང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་མཐུ ན་

འགྱུར་འོག་གཞི ས་མི ་མང་ཚོ གས་ཀྱི ་སྡ ད
ོ ་ཁང་ ༣༩ སྐ ར
ོ ་གྱི ་ཁང་པའི་
ཐོ ག་གསར་བརྗེ་དགོ ས་དངུལ་འབབ་སྒ ར
ོ ་ ༧,༧༣,༠༧༠།༠༠ འཆར་
ཕུལ་ལས་གཞི ་འཛུགས་བསྐྲུན་ཞུ ས་འདུག

བྱ་གསོ ་ཁང་དང་། ཕྱུགས་གསོ ་ཁང་། འཚེ མ་བཟོ་ཁང་། རྡོ་འོར་
འདྲེན་སླ ད་ཀྲག་འཁོ ར། རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ་བཅས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་
གཞི ་ཁག་ནས་རུ མ ་གདན་བཟོ ་ གྲྭ་མུ ་མཐུ ད་འཛི ན་སྐྱོ ང ་ཞུ ་བཞི ན་པ་

ས་ཊོ ན་ཀཿཐོག་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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ལས་དེ་ འཕྲོས་རྣམས་ས་བབས་གནས་སྟངས་དང་མི ་འབོར ་ཉུ ང་བའི ་

རྐྱེ ན་གྱི ་དོན་འབྲས་སོ ན་པ་མ་བྱུང་སྟབས་སྒ ་ོ རྒྱབ་དགོ ས་བྱུང་། ད་ལྟ འི་
ཆར་གཞི ས་ལས་ཁང་གི ་ལས་འཆར་གཙོ ་བོ་ ཕྱི ་ ལོ ་

༢༠༠༧

དང་

༢༠༠༨ ལོ འི་ནང་གཞི ས་ཆགས་གཞུ ང་ལམ་གསར་བཟོར་ཚོ གས་པའི་
ཡོ ང ་ འ བ བ ་ ད ངུ ལ ་ ལྷ ག ་ ཟུ ར ་ བ ཅ ད ་ ན ས ་ འ ཆ ར ་ ག ས ལ ་ སྒ ོ ར
༢,༨༠,༠༠༠།༠༠ ལས་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་ཐོག་སྒྲིག་གསལ་ལག་བསྟར་

༧།

ཞུ ས་ཡོ ད།

ལྡ ་ེ ར་ལྡུན ་ར་ཇ་སྤུ ར ་ (I.M.) རོ ག ས་ཚོ གས་སུ ་ཨམྲ་ཤི ང་འདེབ ས་
འཛུགས་ཞུ ་ རྒྱུ ར་འཆར་གསལ་རོ གས་དངུལ ་སྒ ར
ོ ་ ༡,༥༠,༠༠༠།༠༠

གནང་སོ ན་ལྟ ར་ཤི ང་འབྲས་འདེབས་འཛུགས་ཞུ ས་ཡོ ད། བོད་གཞུ ང་
འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་ཁུ ངས་ནས་གཞི ས་ཆགས་ནང་ཁུ ལ་ཆུ ་འགྲོ་ཡུ ར་
གསར་རྒྱག་ལས་གཞི ར་སྒ ར
ོ ་ ༡,༢༤,༥༡༨།༠༠ གསོ ལ་བསྩལ་ལྟ ར་

གསར་རྒྱག་ཟི ན་ཡོ ད། འདི་ལོ ་ ༢༠༠༨།༠༩ པའི་ནང་གཞིས་ཆགས་

འཐུ ང་ཆུའི་ལས་འཆར་ཐོག་རང་གཞུ ང་ནང་སྲི ད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཉི་
ཧོང ་རོ ག ས་ཚོ གས་

(Artic)

སུ ་རོ ག ས་དངུ ལ ་འཆར་གསལ་སྒ ར
ོ ་

༤,༠༢,༩༨༨།༠༠ ཞུ ས་བསྩལ་གྱི ས་ལས་འཆར་མཇུག་བསྒྲི ལ་ཟི ན་ཡོ ད།

མ་འོངས་ཞུ ་འཆར་ལས་གཞི ་ཁག་ནི།
༡།

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུ ང་གི་གཅི ག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞི ་བཞི ་པའི ་

ནང་གཞི ས་ཆགས་མཐའ་བསྐ ོར ་ས་མཚམས་ཀྱི ་རྭ ་བ་བསྐ ོར ་རྒྱུ ར་
འཆར་གསལ་དངུལ་འབབ་སྒ ར
ོ ་ ༡,༥༧,༧༩༥༨།༠༠ རོ གས་དངུལ་

ཐབས་འཚོ ལ་ཆེ ད་འཆར་ཕུལ་ཞུ ས་ཡོ ད།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༢།

༣།

གཞི ས་སྤྱི འི ་ ཡོ ང་འབབ་ལ་དམི གས་ཏེ ་ ཨམྲ་ཤི ང་འདེ བ ས་འཛུ ཊ་ཆེ ད་

འཆར་རྩིས་སྒ ར
ོ ་ ༡༧,༨༠༩།༠༠ དང་། ཤ་མོ ་འདེབས་ལས་ (Mushroom
Project) ཆེ ད་འཆར་རྩིས་སྒ ར
ོ ་ ༢,༨༤,༠༤༨།༠༠ ལས་འཆར་ཡོ ད།

གཞི ས་དགོ ན་དུ་གྲྭ་རྒྱུན་སླ བ
ོ ་གཉེར་བ་གྲངས་ ༢༠ སྐ ར
ོ ་གསར་འཇུག་

ཆེ ད་གྲྭ་ཤག་དང་། སླ བ
ོ ་གཉེར་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར་ཆེ ད་སྒ ར
ོ ་

༡༧,༧༡,༧༥༩།༠༠ བཅས་ཀྱི ་ འཆར་གཞི ་ཁག་རོ ག ས་རམ་དོན ་སོ ན ་

ལག་བསྟར་ཐུ བ་ཚེ ་གཞི ས་ཁོ ང ས་མང་ཚོ གས་ལ་ཕན་ཐོ ག ས་དང་
གཞི ས་ཆགས་འཚོ ་གནས་ཐུ བ་པའི་རེ ་བ་ཡོ ད།

རོ གས་ཚོ གས་ཁག
༡།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༡ ལོ ་ནས་བཟུང་དང་ཐོག་མི ་གྲངས་ ༢༩ ལ་ (Helpage,
London) རོ གས་ཚོ གས་བརྒྱུད་ Helpage India, Chandigarh

ནས་འཚོ ་སྣོན་ཐོབ་བཞི ན་པའི ་ད་ཆ་རྒས་འཁོ ག་མི ་གྲངས་ ༥༧ ལ་འཚོ ་
༢།
༣།

སྣོན་ལོ ་རེ འི་ནང་སྒ ར
ོ ་ ༣,༦༩,༧༢༠།༠༠ ཙམ་གནང་བཞིན་ཡོ ད།

རང་གཞུ ང་ནང་ཤེ ས་འཕྲོད་གསུམ་ནས་ཉམ་ཐག་མི་གྲངས་ ༨ ལ་
འཚོ ་སྣོན་གནང་མུ ས་ཡི ན།

Swedish Organization for individual Relief (SOIR-IM) ལྡ ་ེ ར་

ལྡུན་ར་ཇི ་སྤུ ར་ནས་ལོ ་མང་སྔ ན
ོ ་ནས་ཉམ་ཐག་རྒས་འཁོ གས་མི་གྲངས་

༤ ལ་འཚོ ་སྣོན་དང་། ཁྱབ་ཁོ ང ས་མང་ཚོ གས་ཀྱི ་ སྨ ན ་གྲོན་མཐུ ན་

འགྱུར་ཆེ ད་ལོ ་རེ ར་སྒ ར
ོ ་ ༨༠,༠༠།༠༠ གནང་བཞིན་ཡོ ད། གཞན་
ཡང་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི ་སྣ་ཚོ གས་ཐོ ག་མཐུ ན་འགྱུར་རོ གས་རམ་

གནང་དང་གནང་མུ ས་སུ་ཡོ ད།

༤།

༥།

༦།
༧།

ས་ཊོ ན་ཀཿཐོག་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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ཨ་རི ་ཞི ་བདེ་ལྷ ན་ཚོ གས་ (Buddhist Peace Fellowship) ནས་ད་

ལྟ འི་ཆར་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༩ ལ་ལོ ་རེ ར་ཨ་སྒ ར
ོ ་ ༤,༠༠༠།༠༠ སླ བ
ོ ་ཡོ ན་
གནང་གི ་ཡོ ད།

རང་གཞུ ང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འཇར་མན་རོ གས་ཚོ གས་ཨ་

མ ་ ལེྭ ་ ་ གྷ ར ་ མ ཆོ ག ་ ན ས ་ ཛ ་ དྲ ག ་ རོ ག ས ་ ད ངུ ལ ་ ལོ ་ རེ ར ་ སྒ ོ ར ་
༡,༠༠,༠༠།༠༠ ཙམ་གནང་མུ ས་ཡིན།

རང་གཞུ ང་ནང་སྲི ད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ (CRS) ལས་འཆར་སྐྱོབས་
ཕོགས་གྲོ་ཆག་དང་སྣུམ་གནང་མུ ས་ཡིན།

འཕྲོད་བསྟེན། ས་གནས་སྨན་ཁང་ད་ུ འཕྲོད་ལས་པ་གཅི ག་ཡོ ད། འཕྲོས་

ལས་སྨ ན་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགྲོ་གྲོན་དང་། དགོ ས་ངེས་སྨ ན་གྲོན་རྩིས་

འགོ ་དང་། མ་དང་བྱི ས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་མཐུ ན་འགྱུར་དགོ ངས་

བཞེ ས་གནང་བཞི ན་ཡོ ད།

༧༽

འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།
༡།

གཞིས་ཆཊས་ལས་ཁུངས་ནང་གཞུ ང་བསྐ ས
ོ ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་དང་།

རྩིས་དྲུང་། ས་གནས་རང་ཁོ ངས་ཁ་ལོ ་པ་བཅས་ལས་བྱེད་གསུམ་ཡོ ད།

གཞི ས་ཆགས་སྤྱི འི ་ ལས་དོན ་གལ་ཆེ ་རི གས་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་གྱི ་
ཚོ གས་འདུ ་ གཙོ ་སྐྱོ ང ་ཐོ ག ་ཚོ གས་པའི ་ འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་མི ་

འཐུ ས་ ༧ དང་རང་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་བཅས་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ས་གྲོས་

༢།

གཞི ་གྲོས་ཆོ ད་གཏན་འབེབས་ཞུ ་སྲོལ་ཡོ ད།

ས་གནས་འཐུ ས་མིའི་ཚོ གས་འདུ། བཟོ་གཞིས་ཚོ གས་པའི་མི་འཐུ ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་ལོ ་གསུམ་རེ འི་མཚམས་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༧ འོས་བསྡུ་
ཞུ ་ཡི ་ཡོ ད་པ་ལྟ ར་འདི ་ལོ ་ཕྱི ་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་གསར་དུ་འོས་འདེམས་

ཟི ན ་པའི ་ ཚོ གས་པའི ་ འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་གཙོ ་ད་ལྟ འི ་
ཆར་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་དང་ཚོ གས་གཞོ ན ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་

ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་བཅས་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་མི ་གྲངས་
༨ ཡོ ད་ཁོ ངས་ནས་གཅི ག་བུད
ེ ་ཡིན།

༣།

བཟོ་གཞི ས་ཚོ གས་པའི ་རང་ཁོ ངས་ལས་བྱེད། རྩི ས་པ། རུམ་དགེ །

༤།

ས་གནས་རང་དབང་བདེན ་པའི ་ ཚོ གས་ཆུ ང ་གོ ང ་མཚུ ངས་ལོ ་གསུ མ་

ཨམྲ་ཤི ང་སྡ ང
ོ ་ལ་ལྟ ་རྟོག་པ། ཡིག་གད། ཁང་སྲུང་།

རེ འི་མཚམས་འོས་འདེམས་ཞུ ས་པའི་མི་འཐུ ས་གྲངས་གསུམ་ཡོ ད།།།།

ཀུམ་རའོ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

ཀུ མ་རའོ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།

༡༽
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གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བྱུང་རིམ།

ཀུ མ ་རའོ་ བོད ་མི འི ་ གཞི ས་ཆགས་འདི ་ ནི ་ ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༦༧ ལོ ར་རྒྱ་གར་བྱང་

ཕྱོ གས་ཧི ་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་སི ་མུ ར་རྫོང་ཁོ ངས་ཀུ མ་རའོ་གྲོང་སྡ འ
ེ ི ་ཉེ་འགྲམ་
ད་ུ གསར་འཛུགས་གནང་། དེ་ཡང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧།༢།༢༤ ཉིན་རང་གཞུ ང་ནང་

སྲི ད ་བཀའ་བླ ན
ོ ་ཕྱག་རོ ག ས་རྨ་བྱ་ཚེ ་དབང་འགྱུ ར་མེ ད་མཆོ ག་ནས་ཀུ མ ་རའོ་

གཞི ས་ཆགས་འདི ་རྡོ་གཏེར་བཟོ་གཞིས་ངོ་བོར་གསར་འཛུགས་བྱེད་ལ་ཉེ་བའི་
སྐ བ ས་དེར ་གྲའུ ་དཔོན ་རི ན་ཆེ ན་ཚེ ་རི ང་ལགས་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་སྐ བ ས་

གསུ མ་པའི ་ འཐུ ས་མི ་གནང་མུ ས་ཐོ ག ་ཁོ ང ་ལ་གཞི ས་ཆགས་གསར་འཛུ གས་

འགན་བསྐུར་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲལ་མར་ལྡི་ལིར་ཐོན་ཏེ་གཞིས་ཚོ གས་ Tibet-

an Industrial Rehabilitation Society (TIRS) པར་འབྲེལ་གཏུ གས་ཀྱི ས་

བཟོ་ལས་འགོ ་འཛུགས་དགོ ས་ཞེ ས་བཀའ་ཕེབས་ལྟ ར། རྡ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་ལས་

ཀ་འགོ ་འཛུགས་ཞུ ས་འདུག་པས་ཕྱི ་ཟླ་ ༣།༡ ཉིན་ལྡི་ལི་དོན་གཅོ ད་ཐུ བ་བསྟན་
ཉི ན ་བྱེད་མཆོ ག་དང་གྲའུ ་དཔོན ་རི ན་ཆེ ན་ཚེ ་རི ང་བཅས་ནས་གཞི ས་ཆགས་

རྒྱག་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་ཉོས་པ་དང་། དེ་ནས་ཕྱི ་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་ནང་སྲིད་
བཀའ་བླ ན
ོ ་དབང་རྡོར་མཆོ ག་དང་སྟག་ལྷ ་སྲས་གསུང་བསྒྱུར་བཅས་ལྡི ་ལི་བཟོ་

ཚོ གས་ལ་འདི ་ག་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་འཆར་གཞི ་དང་མི ་གྲངས། ས་ཊོ ན་རྡོ་ཞོ ་
བཟོ ་ གྲྭ་བཅས་ཀྱི ་འཆར་གཞི ་ཁག་ཐོ ག ་གྲོས་བསྡུ ར ་གཏན་འབེ བ ས་གནང་།

གཞི ས་ཆགས་འདི ་ཧི ་མ་ཅལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་དེབ་སྐྱེ ལ་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་མི་གྲའུ་

དཔོན་སྒ ་པ་བདེ་དོན་ཚོ གས་པ་ཞེ ས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧།༩།༢༩ ཉིན་དེབ་སྐྱེ ལ་བྱས་

པའི ་ཚོ གས་པའི ་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་གཞིས་ཆགས་འདི་གསར་འཛུགས་ཀྱི ས་ལས་

འགོ ་ བརྩམས་ནས་རྡོ་གཏེར ་ཁང་དུ་སྔ ན
ོ ་མི ་རྐྱང་ལམ་ལས་མེ ད་སྟབས་བྲག་སྒ ་ོ
གཤགས་ཏེ་ཀྲག་འཁོ ར་འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོ་བྱས་པ་དང་གཞིས་ཆགས་འཛུཊ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཡུ ལ་ས་ཆ་ཨེ ་ཀར་ ༡༨ གསར་ཉོས ་ཀྱི ས ་མི ་མང་སྡ ད
ོ ་ཁང་ལྔ ་ ཁང་གཉི ས ་

བསྒྲི ལ་ཅན་བཅུ་ཁང་གྲངས་ ༣༧ དང་། སླ བ
ོ ་གྲྭ། སླ བ
ོ ་དགེ འི་ལས་ཤག བཟོ་
གཞི ས་གཉེར་བའི ་ལས་ཤག ལས་ཁུངས། བུ་བཅོ ལ་ཁང་། སྨ ན་ཁང་། ཕྲུ ་གུ ་

སྡ ད
ོ ་ཁྱི མ། བཟའ་བཅའ་ཚོ ང་ཁང་། ཟ་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་ཡོ ངས་
རྫོ ཊ་ཚོ གས་པ་རང་ཁོ ངས་ནས་བླ ངས་ཏེ་འགན་འཁུར་དམ་པོ་ཞུ ས། དེ་བཞིན་

ལག་ཤེ ས་རུམ་འཐག་བཟོ་གྲྭའི ་ཁང་པ་ཕི་ཊི་ ༢༠།༡༨ ཅན་གསར་རྒྱག་དང་།
ཡང་ས་ཊོ ན་དུ་ས་ཆ་སྦི་ཀར་ ༦ གསར་ཉོས་ཐོག་མི་མང་སྡ ད
ོ ་ཁང་ ༤ དང་།

འཕྲུ ལ་བཟོ་ཁང་སྤུ ས་ལེ གས་གཅིག མོ ་ཀྲ་འདེགས་འགྱོག་གི་རྒྱ་མ་གཅིག རྡོ་

གཏེར་ཁང་དུ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་མོ ་ཀྲ་ཀྲག་འཁོ ར་དང་། སྒ ་སྦུ ག་འཇིབ་འཁོ ར་བཅས་
ཁྱོན་འཕྲུ ལ་ཆ་བཅུ་གཉིས། རྡོ་ཕུག་འཕྲུ ལ་ཆ་བཅས་གསར་བསྐྲུན་གྱི ས་གཞིས་

ཆགས་འཛུ གས་སྐྲུ ན་བྱས་ཡོ ད། སྐ བ ས་དེར ་གཞི ས་ཆགས་འཛུ གས་སྐྲུ ན་གྱི ་

ལས་གཞི འི་ཐད་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི་ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་གྱི ས་ལྡི་ལི་བཟོ་གཞིས་

ཚོ གས་པ་བརྒྱུད་ནས་མ་འབོར་ཁྱོན་བསྡ མ
ོ ས་ཧི ན་སྒ ར
ོ ་འབུམ ༡༧ ཙམ་བྱུང་
འདུག ཐོག་མའི ་ཆར་གཞི ས་ཆགས་འདིར་མི་གྲངས་ ༥༠༠ ཙམ་ཚད་གཞི་
ཡི ན་པར་བརྟེན། ཀུ ་ལུ་དང་། སིམ་ལ་ཁུལ་བཅས་ནས་མི་མང་འདུ་བསྐ ང
ོ ་གིས་
གོ ང་གསལ་མི་གྲངས་ཁ་བསྐ ང
ོ ་ཐབས་འཚོ ལ་ཞུ ས། དེ་བཞིན་མཆོ ད་པའི་རྟེན་

དུ་ བརྩེ་ཆེ ན་བསམ་འགྲུ བ་གླི ང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་

གསར་བཞེ ངས་ལེ གས་འགྲུ བ་བྱས་པ་དང་། ལྡི་ལི་བཟོ་ཚོ གས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་
མཐུ ན་རྐྱེ ན ་སྦྱར་ཏེ ་ རི ་མགོ འི ་ ཆུ ་མི ག་སར་ཆུ ་མཛོ ད་གསར་བཟོ ་ བྱས་ནས་

འཐུ ང་ཆུ འི ་ དཀའ་ངལ་སེ ལ ་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་ཡོ ད། གཞི ས་ཆགས་འདི འི ་ ཆགས་
ཡུལ་ཏི ་ལོ ར་མ་དར་ཞེ ས་པ་ཀུ མ་རའོ་གྲོང་གསེ བ་གྱི ་ཉེ་འགྲམ་གྱི ་རི ་འབུར་ཞི ག་

གི ་སྒ ང་ན་ཆགས་ཡོ ད།

ས་གནས་འདི ་རྒྱ་མཚོ ་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ཕི་ཀྲི་ ༥༧༤༠ ཙམ་དང་། དབྱར་

ཀུ མ་རའོ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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དུས་ཚ་ཚད་སེ ལ་སེ ས་ ༢༡།༢༤ བར་ཡིན་ལ། དགུ ན་དུས་གྲང་ཚད་སེ ལ་སེ ས་
༦་༠ བར་དུ་ཡི ན། ཕྱི ་ཟླ་ ༡ དང་ ༢ པ་ནས་ཁ་བ་འཕྲན་བུ་འབབ་ཅིང་། ཕྱི ་

ཟླ་ ༧ ནས་ ༩ བར་ཆར་ཚད་དང་རླ ུང་ཤུ གས་ཆེ ་ལ་སྨུ ག་པ་སྟུག་པོ་འཐིབས་
ཀྱི ་ཡོ ད།

༢༽

གཞིས་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་རྟེན་རྡོ་གཏེར་ལས་ཀའི་སྐོར།
༡།

རྡོ་གཏེར་སྐ ར
ོ ་ལྡི་ལི ་བཟོ་གཞིས་ཚོ གས་པ་དང་། རྡོ་བདག་ཁྲག་ཀུ ར་ཇེ ་

སི ང་དབར་གན་འཇོ ག་འབྲུ་དོན་བཞི ན་ལྡི་ལི ་བཟོ་ཚོ གས་ནས་རྡོ་གཏེར་
ལས་གཞི འི ་ འགན་དབང་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་བ་ཞི ག་ནས་བྱས་པ་དང་།

འདི་གཞིས་མི་མང་དང་ས་ཁང་བདག་ཉར་བཅས་ཀྱི ་ལྟ ་རྟོག་རང་ངོ ས་

འགོ ་ འཛི ན་ནས་བྱེད་དགོ ས ་ལུ གས་གསལ་བ་བཞི ན་མོ ས་མཐུ ན་ཞུ ས །
ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༡ ལོ ར་རྒྱ་གར་བ་འགན་འཛིན་ནས་ཕྱི ་ནང་བུ་ལོ ན་སྒ ར
ོ ་

༡,༨༠,༠༠༠།༠༠ ལྷ ག་ཙམ་དང་ལས་བྱེད་ལས་མི་བཅས་ཀྱི ་ཟླ་ཕོགས་

མ་སྤྲད་པར་ཕྱི ར་ལོ ག་སོ ང་བས་དེ་བར་ལོ ་ངོ་ ༥ རིང་གྱོང་གུ ན་སྒ ར
ོ ་
འབུམ་ ༥ ལྷ ག་ཙམ་ཆགས་ཡོ ད།

ལྡི་ལི ་བཟོ་ཚོ གས་ནས་ཀྱང་ཀྲག་འཁོ ར་སོ གས་ཚོ ང་བསྒྱུར་གྱི ས་

ཁ་གསབ་བྱེད་དགོ ས་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེ ད། དེ་བཞི ན་རྡོ་བདག་ཁྲག་ཀུ ར་ཇེ་

སིང་ནས་ཀྱང་བསྙ ན
ོ ་འཛུགས་ཀྱི ས་ལོ ་ངོ ་ ༢ རིང་རྡོ་གཏེར་སྒ ་ོ རྒྱབ་
པར་བརྟེན། འདི་ གཞི ས་ཆགས་ཡུ ལ་ས་ཁུ གས་ས་བབ་མཐོ ་བ་དང་།

རྡོའི ་ ལས་ཀ་ལས་གཞན་ཐོ ན ་སྐྱེ ད ་དང་འཚོ ་བའི ་ རྟེན་གཞི ་མེ ད་རྐྱེ ན ་

གཞི ས་མི ་རྣམས་དཀའ་ངལ་གྱི ་ གནས་སུ ་གྱར་ཏེ་ རེ ་ ཞི ག་ལྡི ་ ལི ་དང་།

སི མ་ལ། རྡ་ས། ས་རན་པུར་སོ གས་ས་གནས་གཞན་ལ་རང་རང་སོ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

སོ འི ་ འཚོ ་ཐབས་འཚོ ལ་སྒྲུ བ་ཆེ ད་ཁ་འཐོ ར ་དུ་ འགྲོ་དགོ ས ་བྱུ ང་བཞི ན་

༢།

འདུག

གཞི ས་མི ་རྣམས་བསྐྱར་དུ་རྡོ་གཏེར་ལས་གཞིར་ཞུ གས་སྐ ར
ོ །

ཐོ ག ་མའི ་ འཚོ ་ཐབས་དམི གས་ཡུ ལ་འཆར་གཞི ་རྡོ་གཏེར ་རང་ཡི ན་
སྟབས་ ༡༩༧༣ ལོ ར་རྡོ་བདག་དང་ཕན་ཚུ ན་དབར་ནང་འགྲིག་གི ས་རྡོ་

དཀར་པོ་རྡོ་བདག་ལ་ཕར་སྤྲད་དགོ ས་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་རྡོ་ནག་

པོ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི ས་བཏོན་རྒྱུ་བྱས་ཏེ་རྡོ་ཀྲོན་རེ ར་བོགས་དོད་སྒ ར
ོ ་ ༡
རེ ་སྤ ར་ཆ་བྱས་ཏེ་བོགས་དོད་སྒ ར
ོ ་ ༣་༥༠ སྤྲོད་རྒྱུའི ་ཐག་ཆོ ད་ཀྱི ས་དེ་

ནས་བཟུང་རྡོ་གཏེར་རང་ཁོ ངས་ནས་རང་མི ་རང་ལས་ཀྱི ་འཛི ན་སྐྱོ ང་
བྱས་ཏེ་ཉམས་མྱོ ང་རི མ་བསགས་བྱས་པ་དང་། དེར་མཐུ ན་རྐྱེ ན་ལག་

ཆ་ཀྲག་འཁོ ར་སོ གས་སྔ ན
ོ ་མ་ལྟ ར་བྱུང་ཚེ ་ཁེ ་འབབ་ཡོ ང་རྒྱུར་སྨ ས
ོ ་མེ ད་

ཡི ན་སྟབས། སྐ བ ས་དེའི ་ རང་གཞུ ང ་ནང་དྲུ ང་བཀྲ་ཤི ས་ས བ
ྟོ ས་རྒྱལ་

ལགས་ལ་འདི འི་སྐ ར
ོ ་གྱི ་གནས་སྟངས་དང་ལོ ་རྒྱུས་ཞིབ་གསལ་ཞུ ས་ཏེ་
ཁོ ང ་ནས་ཀྱང་མི ་མང་གི ་དཀའ་ངལ་བདེ ་ རྩར་གཟི ག ས་ཏེ ་ དགོ ས་
དངུལ་སྔ ་འདོན་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་འདི་གཞིས་སུ་དགོ ས་མཁོ ་

གནད་ཆེ འི་ཀྲག་འཁོ ར་དང་། རྡོ་ཕུག་འཕྲུ ལ་ཆས། དེ་བཞི ན་བཟོ་གྲྭ་
ཁག་གཉི ས ་ཀྱི ་ མ་བསྐ ར
ོ ་བཅས་ཀྱི ་སྐ ར
ོ ་ཕྱི ་རྒྱལ་རོ གས་ཚོ གས་ཁག་ལ་

འབོད་སྐུལ་གནང་རྒྱུ་སོ གས་ཞལ་བཞེ ས་གནང་བ་རེ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༡ ལོ ར་རྡོ་གཏེར་ནས་རྡོ་དབོར་འདྲེན་གྱི ་དཀའ་

ངལ་ཆེ ་འཕྲད་ལ་བརྟེན་ཀྲག་འཁོ ར་ཞིག་གསར་ཉོ་མི་བྱ་མཐུ ་མེ ད་བྱུང་

བས་ཀྲག་འཁོ ར་གཅི ག་ལ་མ་གནས་སྒ ར
ོ ་ ༡༦,༩༠༠༠།༠༠ གནས་ཀྱི ་
ཡོ ད་སྟབས་འདི ་ གཞི ས་ལ་མ་དངུ ལ་མེ ད་པས་ཕྱི ་ནང་ཁག་ནས་སྔ ་

ཀུ མ་རའོ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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གཡར་ཞུ ས་ཀྱང་མ་ལྡ ང་བས་ནང་སྲིད་བརྒྱུད་ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་

ཆེ ན་པོར་སྙ ན་སེ ང་སྒྲོན་དགོ ས་བྱུང་བས། ྋསྐུ་སྒ ར
ེ ་ཡིག་ཚང་ནས་ཧིན་

སྒ ར
ོ ་ ༧༠,༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་དངུལ་སྐྱེ ད་ཐོག་སྔ ་གཡར་སྐྱབས་འཇུག་

གནང་བའི ་ྋསྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྲག་འཁོ ར་གཅིག་གསར་ཉོ་ཐུ བ་པ་

བྱུང་། ལོ ་དེར་རྡོ་ཚོ ང་བསྒྱུར་དབོར་འདྲེན་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་སེ ལ་
བར་བརྟེན་ ༡༩༨༡།༡༠།༢ ནས་བཟུང་རྡོ་གཏེར་ཚོ ང་འགྲེམས་ཀྱི ་ལས་
༣།

གཞི ་འགོ ་འཛུགས་བྱས།

རྡོ་གཏེར་ལས་གཞི ་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་གོ ང་འཕེལ་བྱུང་བའི་སྐ ར
ོ །

གཞི ས་ཆགས་སུ་ྋགོ ང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཆི བས་བསྒྱུར་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ ༡༩༨༤ ལོ ་ནས་རྡོ་གཏེར་གྱི ་
ལས་གཞི ་ལོ ་རེ ་བཞི ན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ཕྱོ ག ས་སུ ་སོ ང་སྟེ་ སྐ བ ས་དེ ར ་

ཚོ གས་པར་ཀྲག་འཁོ ར་གྲངས་ ༤ དང་། འཇིབ་འཁོ ར་གཅིག ས་

སླ ག
ོ ་འཕྲུ ལ་ཆས་གསུ མ་བཅས་ཆ་ཚང་བ་དང་། དེ་ བཞི ན་ཀུ མ ་རའོ་

ཚོ གས་པའི་ལས་ཁུངས་བསྐྱར་བཟོའི་སྟེང་མགྲོན་ཁང་གསར་རྒྱག སྣུམ་
འཁོ ར་འཇོ ག་ཡུལ་ཁང་པ་དང་ས་ཆར་རྭ་བ་བསྐ ར
ོ ་བ་དང་། ས་ཊོ ན་དུ་

ཚོ གས་པའི ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཐོ ག་བརྩེགས་ཅན་གསར་རྒྱག་

གིས་གཞན་གྱི ས་བསྔ གས་འོས་སུ་གྱུར་བ་མ་ཟད། མི་མང་གི་བདེ་རྩ་

མང་དག་ཅིག་ལ་ཚོ གས་པ་རང་ངོས་ནས་རྒྱུན་མར་སྐྱོང་ཐུ བ་པ་བཅས་
ཀྱི ས་སྐ བས་དེར་སྒ ་པ་བདེ་དོན་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛིན་དང་། འགན་

འཛིན་ལས་རོ གས། དྲུང་ཆེ ། དངུལ་གཉེར། འཐུ ས་མི་གྲངས་ ༤

བཅས་དང་། རྡོ་གཏེར་ལས་བྱེད་ཁོ ངས་སུ་རྒྱ་གར་རྩིས་པ་གཅི ག་དང་།

དབྱི ན་དྲུང་གཅི ག རྡོ་ཚང་ལྟ ་རྟོག་པ་གཉིས། རྡོ་ཕུག་འཕྲུ ལ་ཆའི་ཁ་ལོ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བ་གཅི ག སེ ་ཊོ ན་རྒྱ་མ་དོ་དམ་པ་གཅིག རྡོ་ཚོ ང་འགྲེམ་སྤ ལ
ེ ་འཛིན་

སྤྲོད་མཁན་གཅིག ཀྲག་འཁོ ར་དོ་དམ་པ་གཅི ག་བཅས་འགན་འཐུ ས་
དང་ལས་བྱེད་མང་དག་ཅིག་ཡོ ད།

སྐ བ ས་དེ ར ་ཧི ་ མ་ཅལ་མངའ་སྡ ེ་ གཞུ ང་གི ་རོ གས་སྐྱོ ར ་འོ ག ་

འཐུ ང་ཆུ འི་ཆུ ་མཛོ ད་གཅི ག་དང་། རི་མགོ འི་ཆུ་མིག་ནས་གཞིས་ཆཊ་

ཆུ ་ མཛོ ད་དབར་གྱི ་ཆུ ་ སྦུ ག ་འགྱི ག ་ཡི ན་པ་དེ་ ལྕ ག ས་སྦུ ག ་ཏུ ་བརྗེ ་ ལེ ན་
གནང་སྟེ་ཆུ འི་དཀའ་ངལ་སེ ལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། མང་ཚོ གས་ཀྱི ་འཚོ ་

རྟེན་ལས་གཞིའི་བསྐ ར
ོ ་རྒྱག་མ་དངུལ་ཆེ ད་རང་གཞུ ང་ནས་བུན་གཡར་
ཡོ ང་བ་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ས ་འབྲས་བུ ན་གཡར་གནང་ཐབས་མེ ད་ཀྱང་མང་

ཚོ གས་ཀྱི ་འཚོ ་རྟེན་ལས་གཞི འི ་ ཆེ ད་རང་གཞུ ང་ནང་སྲི ད ་ནས་སྒ ོར ་
༢,༥༠,༠༠༠།༠༠ དམིགས་བསལ་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་བས་ཕན་ཐོགས་
ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

༣༽

གཞིས་སྤྱིའི་ར་ཇི་བྷན་ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༢ ལོ ར་ལྡི་ལི ་བཟོ་གཞིས་ཚོ གས་པ་བརྒྱུད་ནས་རོ གས་རམ་གནང་

སྟེ་གཞི ས་ཆགས་ཉེ་འགྲམ་ར་ཇི ་བྷ ན་དུ་ས་ཆ་ཨེ ་ཀར་ ༡༡ ཙམ་ཉོས་པ་དང་།
ཐོ ག ་མར་གཞི ས་ཆགས་སྤྱི ་ ནས་ཞི ང་ཁ་འདེབ ས་ལས་བྱས་ཡོ ད།

རྗེ ས ་ནས་

གཞི ས་མི་ནང་ཁུལ་ལ་བོགས་མར་བཏང་འདུག ད་ལྟ འི་ཆར་ཞི ང་ལས་བྱ་རྒྱུར་

ཆུའི་མཐུ ན་རྐྱེ ན་མེ ད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། དེ་བཞི ན་དེ་དག་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི ས་

ཧམ་བཟུང་བྱེད་ཉེན་ཆེ ་སྟབས་ས་ཆ་སྲུང་མཁན་ཞིག་ཆེ ད་དུ་བཙུགས་ཏེ་ལྟ ་རྟོག་

བྱེད་མུ ས། ཚོ གས་པས་ས་ཆའི ་ཐོག་དམིགས་བསལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ ་བའི་ལས་གཞི་

སྤ ལ
ེ ་མ་ཐུ བ་པ་ནི ་ཚོ གས་པར་མ་དངུལ་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོ ད་པས་རེ ད། ཞིང་ཆུ་

ཀུ མ་རའོ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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འདྲེན་གཏོང་ལ་སོ གས་ཀྱི ་འཆར་འབུལ་ཞུ ས་འདུག་ཀྱང་ད་བར་དུ་དོན་འབྲས་

བྱུང་མེ ད།

༤༽

གཞིས་ཆགས་སུ་རུམ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༣ ལོ ར་གཞི ས་མི ་རྣམས་བསྡུ་བསྐ ང
ོ ་གིས་རུམ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་ཡར་
རྒྱས་གཏོང ་རྒྱུ འི ་ འཆར་གཞི ་གཞི ་ལ་བཞག་སྟེ།

རང་གཞུ ང ་ནང་སྲི ད ་ལས་

ཁུ ངས་ཀྱི ་ བཀའ་འབྲེལ་བཞི ན་ཌལ་ཧོར ་གདན་འཐག་རུ མ ་དགེ ་ འཇམ་དཔལ་
མཁས་མཆོ ག་ལགས་གཞི ས་ཆགས་སུ་ཕེབས་འབྱོར་གྱི ས་གཞི ས་ཁོ ངས་ཕོ་མོ ་

གྲངས་ ༣༠ སྐ ར
ོ ་ལ་སྦྱོ ང་བརྡར་གནང་བས་གཞིས་མི་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོ གས་

གང་ལེ གས་བྱུང་། སྐ བས་དེར་བཟོ་གྲྭའི་མ་རྩར་སྒ ར
ོ ་ ༦༣,༢༧༣།༠༠ དང་
གདན་འཐག་མི ་གྲངས་ ༤༢ ཇེ མ་རྒྱག་མི་གྲངས་ ༥ དགེ ་རྒན་གཅིག གཉེར་

པ་གཅི ག རྩིས་པ་གཅི ག ཤོ ག་དཔེ་འབྲི་མཁན་གཅིག་བཅས་ཡོ ད། ལས་མིའི་

དཀའ་ངལ་གྱི ས་ད་ལྟ འི་ཆར་ལས་མི་གྲངས་ ༡༣ དང་། ཇེ མ་རྒྱག་ ༦ དེ་

བཞི ན་འཐག་མི ་ ༧ བཅས་ཡོ ད། བཟོ་གྲྭའི་དཀའ་ངལ་ཆེ ་ཤོ ས་ནི་རུམ་གདན་
ཕྲན་བུ ་ཡོ ད་པ་དེ་ དག་ཚོ ང་བསྒྱུ ར་མ་ཐུ བ་པར་ལོ ་ངོ ་ གཉི ས ་ཙམ་གྱི ་ ཟོག ་ལྷ ག ་

ཕོན་ཆེ ་ཡོ ད་པའི ་རྒྱུ་རྐྱེ ན་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བྱེད་པར་གསོ ལ་ཕོགས་

རྒྱག་སྤྲོ ད་མ་ཐུ བ་པའི ་ཁར་དགུ ན་དུས་ཟླ་བ་གསུམ་བཞི་ཙམ་གྱི ་རིང་བཟོ་གྲྭ་སྒ ་ོ
བརྒྱབ་དགོ ས་ཀྱི ་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད།

༥༽

རང་གཞུང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཟུར་འཛུགས་
གནང་སྐོར།

གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་རྡོ་གཏེར་ལས་གཞིར་འགོ ག་རྐྱེ ན་བྱུང་རྗེ ས་གཞིས་མིའི་འཚོ ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

རྟེན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པར་བརྟེན། རང་གཞུ ང་ལ་སྔ ་རྗེས་ཞུ ་གཏུ གས་ཀྱི ས་

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༢ ལོ ར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་
དགོ ངས་དོན་ལྟ ར། གྲའུ་དཔོན་རི ན་ཆེ ན་ཚེ ་རིང་ལགས་སུ་མང་མོ ས་འོས་ཐོབ་

བྱུང་བ་ལྟ ར་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་དུ་བསྐ ་ོ བཞག་གནང་། ཀམ་རའོ་སྒ ་བདེ་ཚོ ཊ་
གཙོ ་ལོ ་ན་རྒས་པས་མུ ་མཐུ ད་ཚོ གས་པ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་བྱ་རྒྱུ ་དཀའ་བས་རང་
གཞུ ང་སྐུ་ཚབ་ནས་ཚོ གས་པ་འདི ་འཛི ན་སྐྱོང་ཡོ ང་བ་ཞུ ་རྒྱུའི ་ཐག་གཅོ ད་ལ་མང་

ཚོ གས་ནས་མོ ས་མཐུ ན་བྱུང་བར་བརྟེན། འགན་འཛི ན་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ས་གྲོས་
ཆོ ད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་རང་གཞུ ང་ནང་སྲིད་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་ས་གནས་སུ་ངོ ་ཕེབས་

ུ རང་གཞུ ང་ནས་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་བཀོ ད་གཏོང་
སྐ བས་སྙ ན་སེ ང་ཞུ ས་འདག

གནང་རྒྱུ་གཏན་འཁེ ལ་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་། ཚོ གས་པ་དེབ་སྐྱེ ལ་གྱི ་ངོ ་བོར་སོ ར་
གནས་ཐོ ག ་ས་གནས་མི ་མང་གི ་འཚོ ་རྟེན་ལ་ཕན་པའི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་མུ ་མཐུ ད་

གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ལྟ ར། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༥།༧།༢༠ ཉི ན་ས་ཊོ ན་ས་གནས་འགོ ་
འཛི ན་ནས་ཀམ་རའོ ་ ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་ཀྱི ་ ལས་འགན་རྩི ས་
བཞེ ས་གནང་བ་རེ ད། ས་གནས་འགོ ་འཛིན་ལས་ཁང་ཆེ ད་སྒ ་པ་བདེ་དོན་ཚོ ཊ་

པས་ལས་ཁུངས་དང་། མགྲོན་ཁང་། ལས་ཤག སྣུམ་འཁོ ར་འཇོ ག་ཡུལ་བཅས་
ཁང་པ་ཁག་གསུམ་ལ་ས་ཁྱོན་ཕི་ཀྲི་གྲུ་བཞི་མ་ ༢༧༡༣ ཅན་ཞིག ༢༠༠༦།༡༠།༡

ནས་བཟུང་ལོ ་ ༩༩ རི ང་བོགས་མ་མཚོ ན་ཆེ ད་ལོ ་རེ ར་ཁང་གླ ་སྒ ར
ོ ་ ༥༠༠ རེ ་

འབུལ་རྒྱུར་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧།༣།༢༡ འཁོ ད་ཁྲིམས་ཐོག་ཆོ ད་གན་འཇོ ག་གནང་
མཛད། ༢༠༠༨།༧།༡༨ ཉིན་ཀུ མ་རའོ་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་ཟུར་དུ་བསྐ ་ོ བཞག་

གནང་བ་དང་། ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་གྱི ས ་ལས་དོན ་ཆེ ་ཕྲ་ཆུ ང ་གསུ མ་གང་

བསྒྲུ བ་དགོ ས ་ཐམས་ཅད་མི ་མང་གི ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་ངོ ་ ཚབ་འགན་འཛི ན་ལྷ ན ་
ཚོ གས་དང་ལྷ ན་དུ་གོ ་བསྡུར་གྱི ས་ཐག་གཅོ ད་གནང་བཞིན་པ་ཡིན། གཞིས་མི་

རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་སེ ལ་སླ ད་འཆར་གཞི ་ཁག་གི ་མ་དངུལ་དང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་

ཀུ མ་རའོ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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འཚོ ་སྣོན་དང་སྨ ན་བཅོ ས། ཕྲུ ་གུ ་སླ བ
ོ ་ཡོ ན་དང་འཚོ ་སྣོན། གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་

སླ བ
ོ ་ཡོ ན་དང་འཚོ ་སྣོན་བཅས་ཀྱི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་རིམ་པ་བཞིན་གནང་དང་གནང་
མུ ས་ཡི ན།

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

ལས་ཡུན།

ཨང་། མཚན།

༡།   གྲའུ་དཔོན་རི ན་ཆེ ན་ཚེ ་རི ང་།
༢།   བླ ་ོ བཟང་དོན་འགྲུ བ།

༣།   དངོས་གྲུ བ་འོད་ཟེར།
༤།

༦༽

ཀརྨ་དར་རྒྱས།

༢༠༠༢།༡༠།༡༤ ནས་ ༢༠༠༥།༧།༢༠

༢༠༠༥།༧།༢༠ ནས་ ༢༠༠༨།༧།༢༠

༢༠༠༨།༧།༢༡ ནས་ ༢༠༠༩།༡༡།༣༠

༢༠༠༩།༡༢།༡ ནས་ལས་ཐོག

ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་གཞི ས ་ཆགས་སུ་
ཕེབས་པ།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༢།༤།༡༥ ཉིན་སྔ ་དྲོའི་ཕྱག་ཚོ ད་ ༡༠ ཙམ་ལ་བོད་མིའི་ཆོ ས་སྲིད་

གཉི ས ་ཀྱི ་དབུ ་འཁྲི ད ་ྋསྤྱི ་ནོ ར ་ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ ་ མཆོ ག་འདི ་

གཞི ས་སུ ་ཆི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་བསྐྱངས་ཀྱི ས་གཞི ས་དགོ ན ་བརྩེ་ཆེ ན་

བསམ་འགྲུ བ་གླི ང ་དུ ་ ཞབས་འཁོ ད ་དང་སྟབས་བསྟུ ན ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ཁྱབ་
ཁོ ང ས་སྡ ་ེ ཚན་ཁག་ལ་ཐུ གས་ཞི བ་དང་།

སྒ ་ པ་བདེ་ དོན ་ཚོ གས་པའི ་ འགན་

འཐུ ས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ། དེ་བཞིན་སེ ར་སྐྱ་ཕོ་མོ ་གྲངས་ ༣༠༤ ཙམ་ཡོ ད་

པ་རྣམས་ལ་ཆོ ས་འབྲེལ་བཀའ་སླ བ
ོ ་དང་། ཚོ གས་པའི་འགོ ་འཛིན་ནས་གཞིས་

ཆགས་འདི ་ ཐོ ག ་མ་གསར་དུ་ འཛུ གས་བྱས་པའི ་ སྐ ར
ོ ་དང་འཛི ན་སྐྱོ ང ་གི ་ལས་

དོན་ཇི ་བྱས་ཆ་ཚང་བའི ་ལས་བསྡ མ
ོ ས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ྋསྙ ན་སྒྲོན་ཞུ ས་པ་ཁག་

ལ་གསན་བཞེ ས ་གནང་བ་དང་། ལྷ ག་པར་དུ་རྡོ་གཏེར་ཁང་དུ་ཞབས་བཅག་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གི ས་ཐུ གས་སྨ ན
ོ ་སྩལ་གྲུ བ་མཚམས་དེ་ཉིན་ཉིན་རྒྱབ་ཕྱག་ཚོ ད་ ༣།༣༠ ཐོ ག་
སྤུ ར་ཝ་ལ་གཞི ས་ཆགས་སུ་ཆི བས་ཞལ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་འདུག

༧༽

གཞན་ཕྱི ་ ནང་གནད་ཡོ ད ་མི ་ སྣ་སུ་དང་སུ་ཕེ བ ས་ཀྱི ་ མཚན་
དང་ལོ་ཚིགས།
ལོ ་ཚིགས།

ཨང་། མཚན།
༡།

༢།

༡༩༦༩

ནང་སྲི ད་བཀའ་བླ ན
ོ ་སྐུ་ངོ་དབང་རྡོར།

༡༩༧༣

༣།

ྋདཔལ་ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོ ག

༥།

ྋདཔལ་ས་སྐྱ་ཕུན་ཚོ གས་ཕོ་བྲང་གི ་བདག་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག

༤།

༦།

༡༩༨༤

སྤྱི ་འཐུ ས་བྱ་དུར་བཟང་པོ་དང་། ཚེ ་རི ང་དོན་འགྲུ བ།

ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླ ན
ོ ་རི ན་ཆེ ན་མཁའ་འགྲོ

   ༡༩༨༩།༥།༢༥

༡༩༩༣

   ༡༩༩༦།༧།༡༤

༧།

བདེ་སྲུང་བཀའ་བླ ན
ོ ་མདོ་སྔ གས་བསྟན་འཛིན།

༩།

ྋདཔལ་ས་སྐྱ་ཕུན་ཚོ གས་ཕོ་བྲང་གི ་བདག་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག ༡༩༩༨།༡༡།༢

༨།

༡༠།

༡༢།

༡༣།

   ༡༩༩༦།༨།༢༡

སྤྱི ་འཐུ ས་ཀི ར་ཏི ་སྒྲོ ལ་དཀར་ལྷ ་མོ ་དང་། ཡོ ན་ཏན་རྒྱ་མཚོ །

༡༩༩༦

སྤྱི ་འཐུ ས་བྱ་དུར་བཟང་པོ་དང་། བླ ་ོ གྲོས་མཐར་ཕྱི ན།        ༡༩༩༩།༨།༡༡

ནང་སྲི ད་བཀའ་བླ ན
ོ ་བླ ་ོ བཟང་ཉི་མ།

སྤྱི ་འཐུ ས་ཚེ ་རི ང་ཕུན་ཚོ གས།

   ༢༠༠༢།༥།༢༢

༡༤།

སྤྱི ་འཐུ ས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས།

༡༦།

སྤྱི ་འཐུ ས་རྒྱ་རི ་བུ་ཕྲུ ག་དང་། བེ་རི ་འཇི གས་མེ ད་དབང་རྒྱལ།

༡༥།

༨༽

ྋདཔལ་ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོ ག

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླ ན
ོ ་བླ ་ོ བཟང་སྙ ན་གྲགས།

༢༠༠༣

༢༠༠༤།༨།༡

གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འདས་མ་འོངས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག

༢༠༠༦

༢༠༠༧།༢

༡།

ཀུ མ་རའོ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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ཆུ ་སྦུ ག་བརྗེ་ལེ ན་དང་ཆུ ་མཛོ ད་གསར་རྒྱག

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༤།༡༡།༡ ཉིན་བོད་གཞུ ང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་

སྒ ར
ོ ་ ༡,༥༡,༨༠༠།༠༠ གནང་སྟེ་ཆུ་སྦུ ག་རྙི ང་སོ ང་བརྗེ ་ལེ ན་དང་ཆུ་

མཛོ ད་གསར་རྒྱག་བྱས་ཏེ་ འཐུ ང་ཆུ འི ་ དཀའ་ངལ་སེ ལ་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་

༢།

ཡོ ད།

ཆུ ་འགོ ར་ཆུ ་མཛོ ད་བཟོ་བཅོ ས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༥།༣།༢ ཉི ན་བོད་གཞུ ང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་

སྒ ར
ོ ་ ༢༡,༧༥༠།༠༠ གནང་སྟེ་ཆུ་འགོ ར་ཆུ་མཛོ ད་བཟོ་བཅོ ས་བྱས་

པས་གཞི ས་མི ་དང་ཡུ ལ་མི ་གཉི ས ་ཀའི ་ འཐུ ང་ཆུ འི ་ དཀའ་ངལ་སེ ལ་

༣།

ཡོ ད།

གསང་སྤྱོ ད་གསར་རྒྱག

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༥།༡༡།༩ ཉིན་ USHA རོ གས་ཚོ གས་ནས་བོད་གཞུ ང་

འཕྲོད་བསྟེན་བརྒྱུད་སྒ ར
ོ ་ ༣,༡༦,༧༡༠།༠༠ གནང་སྟེ་ཁྱི མ་ཚང་ ༡༧

༤།

ཙམ་ལ་གསང་སྤྱོ ད་གསར་རྒྱག་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།
གྱང་རྩིག་གསར་རྒྱག

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦།༡།༡༨ ཉིན་བོད་གཞུ ང་ནང་སྲིད་བརྒྱུད་ CRS རོ གས་

ཚོ གས་ནས་སྒ ར
ོ ་ ༦༢,༢༢༣།༢༥ གནང་སྟེ་གྱང་རྩིག་གསར་རྒྱག་བྱས་

༥།

པས་གཞུ ང་ལམ་སྲུང་སྐྱོ བ་ཆེ ད་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོ ད།
གཞི ས་ལས་ཀྱི ་འཛི ན་ཆས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦།༤།༡༦ ཉིན་བོད་གཞུ ང་ནང་སྲིད་ནས་ས་གནས་འགོ ་

448

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

འཛི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་འཛི ན་ཆས་སྤུ ས་ཉོའི་ཆེ ད་སྒ ར
ོ ་ ༥,༨༢,༨༨༣།༠༠

༦།

གནང་བས་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་།
བཟོ་གྲྭ་ཉམས་གསོ །

ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༠༦།༩།༢༦ ཉི ན ་བོད ་གཞུ ང ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ས ་

རོ གས་དངུལ་སྒ ར
ོ ་ ༤༢,༩༩༤།༠༠ གནང་སྟེ་བཟོ་གྲྭ་ཉམས་གསོ ་ཞུ ས་

༧།

ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ཚོ གས་པའི ་ལས་ཁུངས་བཟོ་བཅོ ས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧།༤།༡༦ ཉི ན་ནང་སྲི ད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་རོ གས་དངུལ་
སྒ ར
ོ ་ ༦༣,༧༠༠།༠༠ གནང་སྟེ་ལས་ཁུངས་ཟུར་འཛུགས་བྱས་པས་

ཡི ག་ཆ་དང་འཛི ན་ཆས་སོ གས་ལ་བདག་གཉེར་བྱེད་རྒྱུར་ཕན་ཐོ གས་
༨།

ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

ལྕ གས་རའི ་འཆར་གཞི །

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༧།༦།༢༩ ཉིན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ CRS རོ གས་
ཚོ གས་ནས་འབྲས་ལྡ ན ་ཤི ང་སྡ ང
ོ ་སྲུ ང་སྐྱོ བ ་ཆེ ད་ལྕ ག ས་ར་བསྐ ར
ོ ་བར་

༩།

སྒ ར
ོ ་ ༥༡,༧༦༥།༠༠ གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།
ཆུ ་ཡུར་གསར་བཟོ།

ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨།༤།༡༢ ཉིན་བོད་གཞུ ང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་
ཆུ ་ཡུར་གསར་བཟོ་ཆེ ད་སྒ ར
ོ ་ ༧༥,༠༠༠།༠༠ གནང་བས་ཁང་པར་

ཆར་ཆུ ས་ཉེན་ཁ་མི ་ཡོ ང་བ་དང་། གཙང་འཕྲོད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་

བྱུང་ཡོ ད།

༡༠།

རྐང་ལམ་གསར་བཟོ།

ཀུ མ་རའོ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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བོད་གཞུ ང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨།༣།༢༦ ཉིན་རྐང་

ལམ་གསར་བཟོ་ཆེ ད་སྒ ར
ོ ་ ༡,༠༡,༩༩༩།༠༠ གནང་བས་རྐང་ལམ་

གསར་བཟོ་བྱས་ཏེ་གཞིས་མི་དང་ཡུལ་མི་གཉིས་ཀར་རྐང་བགྲོད་བདེ་

༡༡།

བའི ་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།
ཆུ ་སྦུ ག་གསར་བརྗེ།

ཧི ་ མ་ཅལ་མངའ་གཞུ ང ་ P.W.D ནས་ཆུ ་ འགོ ་ ནས་གཞི ས་ཆགས་

དབར་ཕི ་ཀྲི་ ༢༦༠༠ ཙམ་གྱི ་ཆུ་སྦུ ག་འགྱི ག་ནས་ལྕ གས་ལ་བརྗེ་ལེ ན་
གནང་བས་ཆུ་འཕྲོ་བརླ ག་ཏུ ་མི་འགྲོ་བ་དང་། འཐུ ང་ཆུ་མེ ད་པའི་དཀའ་

༡༢།

ངལ་སོ གས་སེ ལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

གཞུ ང་ལམ་ཉམས་གསོ །

ཧི ་ མ་ཅལ་མངའ་གཞུ ང ་ P.W.D ནས་འགྲོ་གྲོན་ཆེ ན་པོ་ བཏང་སྟེ་
གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ལམ་ཆེ ན་ཐེ ངས་གཉིས་ཙམ་ཉམས་གསོ ་གནང་བས་

འགྲོ་ལམ་ཐད་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

༩༽

ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས།

༡།

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་།

རང་གཞུ ང་གི་བཀའ་འབྲེལ་ ༡༩༧༢ ལོ ར་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུ ང་

གསར་འཛུ གས་བྱེད་དགོ ས ་ཀྱང་དེ་ ལྟ ར ་མ་བྱུ ང་བས་སྒ ་ པ་བདེ་ དོན ་
ཚོ གས་པའི ་ འགན་འཐུ ས་རྣམས་ནས་ཐུ གས་འགན་རྐང་བཞེ ས ་ཀྱི ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

དཔྱ་ཁྲལ་དངུལ་འབབ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི ས་འབུལ་ལམ་ཞུ ས་ཡོ ད། དེ་རྗེས་

༡༩༧༣

ལོ ར་ཀུ མ་རའོ ་ ས་གནས་བོད ་རང་དབང་བདེན ་པའི ་ ལས་

འགུ ལ་ཚོ གས་ཆུང་དངོས་སུ་བཙུགས་ནས་ད་བར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི ་

བཅའ་ཁྲིམས་དགོ ངས་དོན་ལྟ ར་ཚོ གས་མི་རྣམས་གཞིས་མི་མང་ཚོ གས་
ཀྱི ས་འོ ས ་བསྡུ འི ་ ལམ་ནས་འདེམ ས་བསྐ ས
ོ ་གནང་ཞི ང་།

མདོར ་ན་

བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ བཅའ་ཁྲི མ ས་དགོ ང ས་དོན ་དང་རང་གཞུ ང ་གི ་

ལམ་སྟོན་རི མ་ཕེབས་ལྟ ར་ཚོ གས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བྱེད་སྒ ་ོ ཁག་ཚོ གས་

མི ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་མཉམ་ལེ ན་ཐོ ག་ནས་ཁྲི མས་སྒྲི ག་ལྟ ར་དཔྱ་

ཁྲལ་དང་། ཟས་བཅད། ཡོ ང་འབབ་བརྒྱ་ཆ། ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་

སོ ག ས་ལོ ་ལྟ ར ་ཁྱབ་ཁོ ང ས་མི ་མང་གི ་དཔྱ་འབབ་ཁག་ཆད་ལུ ས་མེ ད་
པར་བསྡུ ་ རུ བ ་ཞུ ས་ཏེ་ རང་གཞུ ང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུ ངས་སུ ་དུ ས ་

ཐོག་རྩིས་འབུལ་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད།

དེ་མཚུངས་རང་གཞུ ང་གི་ལམ་སན
ྟོ ་ལྟ ར་ས་གནས་སུ་ཉམ་ཐག་

ཞི བ་འཇུག་བྱ་དགོ ས་རི གས་དང་། འཛི ན་སྐྱོང་གི ་ལས་དོན་ཐད་ཚོ གས་

ཆུང་དགོ ས་རིགས། གཞན་ཡང་མི་མང་ཁོ ངས་ནས་བདེ་སྡུག་སྙ ན་སེ ང་
ཞུ ་ མཁན་ཁག་གི ་གནས་སྟངས་ཞི བ་འཇུ ག་གི ས་དངོ ས ་འབྲེལ་དཀའ་

ངལ་འཕྲད་པ་བདེན་འཛིན་འཕེར་བ་ཁག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་སྤྲོད་དགོ ས་ལ་

༢།

སོ གས་གོ ང་རི མ་ནས་ལམ་སན
ྟོ ་ཇི་ཕེབས་དྭ ང་ལེ ན་ཞུ ་བཞིན་ཡོ ད།

ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས།

བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ བཅའ་ཁྲི མ ས་དགོ ང ས་དོན ་རང་གཞུ ང ་ནས་ས་
གནས་འཐུ ས་མི་ཚོ གས་འད་ུ འདི ་བཞི ན་ཤི ན་ཏུ ་གལ་གནད་ཆེ ་བའི ་མང་

གཙོ འི ་ ལས་རི མ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དེ་ ལྟ ར ་མི ་མང་ནས་དོ་ སྣང་ཆེ ་བཞེ ས ་

ཀུ མ་རའོ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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ཀྱི ས་ས་གནས་སོ ་སོ ར་དངོ ས ་བཙུ གས་དགོ ས ་སྐ ོར ་བཀའ་སླ ོབ ་རི མ་
ཕེབས་དགོ ངས་དོན་ལྟ ར། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༥།༣།༢༥ ཉིན་ཀུ མ་རའོ་ས་

གནས་འཐུ ས་མི འི ་ཚོ གས་འདུ་སྐ བས་དང་པོའི་འཐུ ས་མི་རྣམས་མི་མང་

གི་འོས་འདེམས་གནང་བ་ནས་ད་ལྟ ་སྐ བས་གསུམ་པའི ་ལས་འཁུར་སྐྱོང་
བཞི ན་པ་ཡི ན།  

ས་འཐུ ས་སྐ བ ས་དང་པོའི ་ སྐ བ ས་སུ ་དབུ ས་ནས་ས་འཐུ ས་ཀྱི ་

བྱེད་སྒ ་ོ ལམ་སྟོན་མེ ད་པ་དང་། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་མདུན་དམ་

འབུལ་ཞུ ་རྒྱུའི ་ཆ་རྐྱེ ན་མ་ཚང་བ་སོ གས་ཀྱི ་གནད་དོན་མང་དག་ཅི ག་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐ བ ས་དང་པོ འི ་ ས་འཐུ ས་རྣམས་ཀྱི ་ལས་དོ ན ་ཇི ་བཞི ན་
འཐུ ས་ཚང་མ་བྱུང་བས་ནར་ལུས་ཀྱི ས་མཐར་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣ བར་ས་

འཐུ ས་ནས་ལས་དོན་འདི་བྱས་ཀྱི ་གྲུ བ་འབྲས་མེ ད་པར་བར་འགྱངས་

སུ་སོ ང་འདུག ས་འཐུ ས་སྐ བས་གཉིས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་དང་། ཚོ གས་

གཞོ ན། འཐུ ས་མི ་རྣམས་པ་བཅས་ནས་སྡ ་ེ སྡུན་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་

མཆོ ག་གི་དྲུང་དུ་དམ་བཅའ་ཕུལ་རྗེ ས། ས་འཐུ ས་སྐ བས་གཉིས་པའི་
ཚོ གས་ཐེ ང ས་དང་པོ་

༢༠༠༣།༧།༢༦

ཉི ན ་དབུ ་འཛུ གས་ཀྱི ས ་ས་

གནས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་དང་དཀའ་ངལ་དངོ ས ་འཕྲད་བཅས་ཀྱི ་ ཐོ ག ་གྲོས་
བསྡུར་དང་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཁང་། འཛིན་ཆས། ཡིག་ཆས་སོ གས་ཀྱི ་

མཐུ ན་འགྱུར་དབུས་སུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་རོ གས་སྐྱོར་གྱི ས་ས་

འཐུ ས་སུ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་གང་ལེ གས་བསྐྲུན་ཡོ ད། དེ་ནས་རི མ་བཞི ན་ས་
འཐུ ས་ཚོ གས་འདུ་ སྐ བ ས་བདུན ་ཙམ་བསྐྱངས་བའི ་ ནང་ས་གནས་ཀྱི ་

གནས་སྟངས་དང་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག འཐུ ང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སོ གས་

སྣེ་མང་ཐོ ག་གྲོས་གཞི ་རྣམས་ཀྱི ་གནད་དོན་སྤྱི ་ལ་ཕན་པའི ་གྲོས་བསྡུར་

452

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གནང་བ་དང་ས་འཐུ ས་ཀྱི ་སྒྲི ག་གཞི ་བཅས་གཏན་འབེབས་གནང་། དེ་
བཞི ན་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་དང་ཚོ གས་མི ་ཁག་ཅི ག་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་

འཐུ ས་ཚོ གས་ཐེ ང ས་ཐོ ག ་ཟུ ར་ཉན་དང་ཟབ་སྦྱོ ང ་སོ ག ས་སུ ་བསྐྱོ ད ་པ་
བཅས་བྱུང་ཡོ ད།

ས་འཐུ ས་སྐ བས་གསུམ་པའི་འཐུ ས་མི་རྣམས་ ༢༠༠༦།༧།༢༤

ཉིན་མང་ཚོ གས་ནས་འོས་འདེམས་དང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༦།༨།༨ ཉིན་
ཚོ གས་གཙོ ་དང་། ཚོ གས་གཞོ ན། འཐུ ས་མི་རྣམས་ས་གནས་ཁྲིམས་

ཞི བ་པ་མཆོ ག་གི ་དྲུ ང་ནས་དམ་འབུ ལ་གྱི ས་ས་འཐུ ས་སྐ བ ས་གསུ མ་
༣།

པའི ་ལས་དོན་འགྲོ་མུ ས་ཡིན།

སྒ ་པ་བདེ་དོན་ཚོ གས་པ།

ཀུ མ་རའོ་བོད་མིའི་གྲའུ་དཔོན་སྒ ་པ་བདེ་དོན་ཚོ གས་པ་དེ་བཞི ན་ཕྱི ་ལོ ་
༡༩༧༢།༩།༢༩ ཉིན་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་ཚོ གས་པའི ་དེབ་སྐྱེ ལ་ལས་

ཁུངས་སུ་དེབ་སྐྱེ ལ་ཨང་གྲངས་ ༤༡།༦༧ ཐོ ག་དེབ་སྐྱེ ལ་བྱས་པའི ་

ཚོ གས་པ་ཞིག་ཡིན། ཚོ གས་པ་འདི་འཛུགས་དགོ ས་པའི་དམིགས་ཡུལ་

ནི་སྤྱི ་ཚོ གས་བསྐྱར་གསོ འི་ཆེ ད་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་བཟོ་གྲྭ་དང་སོ ་ནམ་
ལས་གཞི་སོ གས་ལས་ཀ་སྤྲོད་རྒྱུ། རི ག་གཞུ ང་དང་རི ག་རྩལ་སྲུང་སྐྱོབ།

སྤྱི ་ ཚོ གས་ཀྱི ་ ཤེ ས་ཡོ ན་དང་འཕྲོད་བསྟེན ་ཐོ ག ་ཕན་པ་ངེ ས ་བརྟན་བཟོ་

རྒྱུ། དགོ ན་པ་དང་། སླ བ
ོ ་གྲྭ། སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་སྡ ད
ོ ་ཁང་། བུ་བཅོ ལ་ཁང་།
སྨ ན་ཁང་། དེ་བཞི ན་འབྲེལ་ཆགས་སྡ ་ེ ཚན་ཁག་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་
འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ ། གོ ང ་གསལ་དམི གས་ཡུ ལ་སྒྲུ བ་

ཐབས་སུ་མ་དངུལ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།

ཀུ མ་རའོ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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ཚོགས་མི་ཇི་ཡོད།

རང་ལོ ་ཉི་ཤུ ་ཡན་གཞིས་མི ་ཚང་མ་ཆ་རྐྱེ ན་ལྡ ན་ཚེ ་ཚོ གས་མི ར་འཛུལ་

ཞུ གས་ཆོ ག་རྒྱུ་ཞེ ས་ཚོ གས་ཁྲི མས་ནང་གསལ་ཡོ ད། དེ་སྔ ་དང་ད་ལྟ ་

བཅས་ལ་གཞི ས་མི ་ཚང་མ་ཚོ གས་རྩི ས་གནང་གི ་ཡོ ད། ཚོ གས་པའི ་
དམི གས་ཡུལ་དགོ ངས་དོན་བཞི ན། མི ་མང་གི ་འཚོ ་ཐབས་ཆེ ད་དེ་སྔ ན
ོ ་

རྡོ་གཏེར་ལས་ཀ་དང་། དགོ ན་པ། སླ བ
ོ ་གྲྭ  སྨ ན་ཁང་། ལས་ཤག

བཟའ་བཅའ་ཚོ ང་ཁང་། བཟོ་གྲྭ  ཀུ མ་རའོ་གཞིས་ས་དང་། ས་ཊོ ན།

ར་ཇི ་ སྦ ན ་ས་ཁུ ལ་ཁག་ནང་ཚོ གས་པའི ་ སྤྱི ་ ས་གསར་ཉོ་ དང་འཛུ གས་

བསྐྲུ ན་གྱི ས ་མང་ཚོ གས་ཀྱི ་ བདེ་ རྩར་ཕན་ཐོ ག ས་བྱུ ང་ཡོ ད། ད་ལྟ འི ་
སྐ བས་སུའང་བཟོ་གྲྭ་དང་། བཟའ་བཅའ་ཚོ ང་ཁང་། ས་ཆ་དང་ཁང་
ཁུ ང་ཁག་ནས་བོག ས་རི ན་བཅས་ཀྱི ་ ཡོ ང་འབབ་ཐོ ག ་ནས་ཚོ གས་པའི ་
ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་བཞིན་རང་གཞུ ང་གི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟ ར་

ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་དང་། མགྲོན་ཁང་། ལས་ཤག སྣུམ་

འཁོ ར་འཇོ ག་ཡུལ་བཅས་ཚོ གས་པའི་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་ཡོ ད།
		སྟོན་འབྲས་འདེབས་ལས།

ཀུ མ་རའོ་གཞི ས་ཆགས་སུ་མི ་མང་སྡད
ོ ་ཁང་འཁྲི ས་སུ་ཚལ་ཞི ང་ཡོ ད་པ་

དེའི་ནང་འབྲུ ་དང་། མ་རྨོས་ལོ ་ཏོག ཚལ་རིགས་འདེབས་ལས་གནང་
བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེ་ ལྟ ར ་རང་རང་ནང་མི འི ་ བཟའ་བཅས་སུ ་བེད ་སྤྱོ ད ་

གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད། ར་ཇི ་སྦ ན་ཏུ ་སྤྱི ་ས་ཨེ ་ཀར་ ༡༡ ཙམ་ཡོ ད་རུང་དེ་

གར་ཆུ ་འདྲེན་དཀའ་ངལ་རྐྱེ ན ་པས་ཡུ ལ་མི ར་ས་སྲུ ང་དང་སྦྲགས་
བོགས་མར་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

		

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡོངས་སྟངས་དང་བསྐོ་ཕྱོགས།

ཚོ གས་པའི ་ ཁྲི མ ས་སྒྲི ག་གཞི ར་བཟུ ང་འགན་འཛི ན་འཐུ ས་མི ་གྲངས་

༡༠ དགོ ས་པའི་ནང་ཚོ གས་པ་རྩ་འཛུགས་གནང་མཁན་གཏན་འཇགས་
ཚོ གས་མི ་གསུམ་དང་། ཚོ གས་གཙོ འི ་འགན་འཐུ ས་གཉི ས་ཐད་བསྐ ་ོ

ཆོ ག་པ། འགན་འཐུ ས་ལྔ ་ཚོ གས་ཆེན་ཐོ ག་མི ་མང་ནས་འོས་འདེམས་

གནང་དགོ ས ་ཞི ང་།

གྲའུ ་དཔོན ་རི ན་ཆེ ན་ཚེ ་རི ང་ལགས་ནི ་ གཏན་

འཇགས་ཚོ གས་མིའི་ཁོ ངས་སུ་ཡོ ད་པར་བརྟེན་ད་བར་ད་ུ ཚོ གས་གཙོ འི་

ལས་འཁུར་མུ ་མཐུ ད་གནང་བཞིན་ཡོ ད།
		

ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཚོང་འབྲེལ་སྡེ་ཚན།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩ ལོ ར་ཚོ གས་པ་རང་ནས་འགྲོ་སོ ང་བཏང་སྟེ་བཙུགས་

པའི ་བཟའ་བཅའ་ཚོ ང་ཁང་འདི ་ཉིད་ད་ལྟ འི་སྐ བས་སུ་གཞི ས་དགོ ན་ལ་

བོགས་མར་བཏང་ནས་གཞུ ང་གི ་གཏན་འབེབ་རི ན་ཚད་ལྟ ར་མི ་མང་ལ་

ཚོ ང་བསྒྱུར་བྱེད་བཞིན་པའི ་ཕན་ཐོ གས་ཆེན་པོ་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ཕྱི ་ལོ ་
༡༩༧༣ ལོ ར་ཚོ གས་པས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི ་རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ་

འདི འི ་ ད་ལྟ འི ་ དཀའ་ངལ་ཆེ ་ཤོ ས་ནི ་ རུ མ ་གདན་ཕྱི ར་ཚོ ང་བྱ་རྒྱུ ར་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད།

༡༠༽ གཞིས་དགོན་བརྩེ་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་གླིང་།

གཞིས་དགོ ན་བརྩེ་ཆེ ན་བསམ་འགྲུ བ་གླི ང་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ ལོ ར་སྐྱབས་རྗེ་ཕན་
བདེ་ མཁན་རི ན་པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་གི ་ལམ་ས ན
ྟོ ་བཀའ་སླ བ
ོ ་ཕེབ ས་པ་བཞི ན། ཀུ མ ་

རའོ་གཞིས་ཁོ ངས་སུ་སྐྱེ་དགོ ན་གྲའུ་ཨ་ཞང་པདྨ་དོན་འགྲུ བ་ཀྱི ས་འགོ ་འཁྲིད་དེ་

ཀུ མ་རའོ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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ཀྱེ ་རྡོར་འཇི གས་བྱེད་ཀུ ན་རི ག་སོ གས་ཀྱི ་བསྙ ན
ེ ་མཚམས་ལེ གས་པར་གྲུ བ་པའི་

གྲྭ་བ་ཉི་ཤུ ་ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་དང་། སྐྱབས་རྗེ ་ཕན་བདེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་

ནས་བཀའ་མངགས་ལྟ ར་ཁྲི་འདུ་སྐ ལ་བཟང་དགོ ན་པའི ་གྲྭ་མང་དང་ཐར་ལམ་

དགོ ན་པའི་གྲྭ་བ་བཅས་ནས་འཁུར་མཉམ་བཞེ ས་ཀྱི ས་བོད་མི ་འདུས་སྡ ད
ོ ་ཁག་

ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སླ ང
ོ ་གནང་བ་དང་། དེ་བཞི ན་འདི ་ག་གཞི ས་ཆགས་ནས་

ཀྱང་མཐུ ན་འགྱུ ར་རོ གས་རམ་བྱས་ཏེ ་ དགོ ན་པའི ་གཙུ ག་ལག་ཁང་ཐོ ག ་

བརྩེགས་གཉིས་ཅན་སྤུ ས་ལེ གས་ཤིག་བཞེ ངས་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་རེ ད།

གཞི ས་ཁང་ནས་གྲྭ་ཤག་ཁ་ཤས་དང་། ངོ ར་མཁན་རབས་ ༧༤ པ་

སྐྱབས་རྗེ་ཀླུ་ལྡིང་མཁན་ཆེ ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེ ན་པོའི་བླ ་བྲང་གཟིམ་ཆུང་ཁང་མིག་

གསུ མ་དང་དགོ ན ་གཞུ ང ་གི ་གསོ ལ ་ཐབ་བཅས་བཞེ ང ས་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་བ་རེ ད །

གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ནང་རྟེན་ལ་དབུ ས་སུ ་རྟེན་གཙོ ་སྨ ན ་འདམ་ལས་གྲུ བ་པའི ་

སྟོན ་པའི ་ སྐུ་ མི ་ཚད་ཅན་གཅི ག་གི ས་གཙོ ས་པའི ་ འདྲ་སྐུ་ དུ་ མ་དང་།

བཀའ་

འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར། རྒྱུད་སྡ ་ེ ཀུ ན་བཏུ ས་དང་ལམ་འབྲས་གཙོ ས་པའི་པོ་ཏི་
གང་མང་བཞུ གས་ཡོ ད། དགོ ན་པའི ་ཁྲི ་བ་དབོན་པོ་སྐྱབས་མགོ ན་ནི ་དུས་ཟི ང་

སྐ བ ས་སྐུ་ ཚེ ་མ་ཟི ན ་པས་ཁོ ང ་གི ་ཡང་སྲི ད ་ས་སྐྱའི ་ ྋཁྲི ་ འཛི ན་མཆོ ག་ལ་ཞུ ས ་

འབྲས་ཡང་སྲི ད་ངོ་མ་ངོས་འཛི ན་གནང་སྟེ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༠།༦།༤ ཉིན་ན་བཟའ་

མཚན་གསོ ལ་གནང་། དེ་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༡།༡།༥ ཉིན་གཞིས་དགོ ན་འདི་གར་
ཁྲི ་ སྟོན ་མངའ་གསོ ལ ་ཞུ ས ་པ་དང་།

གྲའུ ་མེ ་རྒན་འཁྲུ ག་ལོ ང་སྐ བ ས་འདས་

གྲོངས་སོ ང་བས་ཁོ ང་གི ་ཡང་སྲི ད་སྐ ར
ོ ་ཀྱང་ས་སྐྱ་ྋབདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་
ལ་ཞུ ས་པས་བཀའ་ལུང་ཕེབས་དོན་བཞིན། རྩད་གཅོ ད་ཞུ ས་ཏེ་ ༡༩༩༧ ལོ ར་

གཞི ས་དགོ ན་དུ་ཁྲི ་སྟོན་མངའ་གསོ ལ་བཅས་གནང་། ད་ཆ་དཔལ་ས་སྐྱ་མཐོ ་

སླ བ
ོ ་ཏུ ་གསན་བསམ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད། བརྩེ་ཆེ ན་བསམ་འགྲུ བ་གླི ང་དགོ ན་གྱི ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གྲྭ་ཤག་རྙི ང་བ་དག་ལ་ཆར་ཆུ་ཆེ ་བའི ་སྐ བས་སུ་གྲྭ་རྐྱང་དག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་
བོ་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད་པ་ཆོ ས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྙ ན་འབུལ་ཞུ ས་འབྲས་སུ་ཆོ ས་

རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་གྲྭ་ཤག་རྙི ང་པ་ཉམས་གསོ འི་ཆེ ད་ཧི ན་སྒ ར
ོ ་འབུམ་གཉིས་
དང་། ལྷ ག་པར་དུ་ཉེ་བའི ་ཆར་དགོ ན་པའི ་གསོ ལ་ཐབ་གསར་རྒྱག་ཆེ ད་ཧི ན་

སྒ ར
ོ ་ ༣,༠༥,༣༢༥།༠༠ བསྩལ་བ་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད། ད་ཆ་དབོན་

པོ་སྐྱབས་མགོ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི་འཛིན་སྐྱོང་གནང་སྟེ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩ ལོ ར་
གྲྭ་ཤག་ཐོག་རྩེག་ཅན་སྤུ ས་ལེ གས་ཤི ག་གསར་རྒྱག་གནང་ཡོ ད། ད་སྐ བས་གྲྭ་བ་

ཆེ་ཆུང་ ༥༠ ཙམ་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་ལོ ་འཁོ ར་སྒྲུབ་མཆོ ད་སོ གས་ཕྱག་

ལེ ན་ཁག་མཉམ་བཞེ ས་གནང་བཞིན་ཡོ ད།

༡༡༽ སློབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སྐོར།
༡།

ས་གནས་ཉིན་སླ བ
ོ །

ཐོ ག་མར་གཞི ས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐ བས་སུ་རྒྱ་གར་བཟོ་གཞིས་

ཚོ གས་པའི ་འཆར་གཞི ་ཁོ ང ས་སུ ་གཞི ས་ཆགས་སུ ་སླ ོབ ་གྲྭ་གསར་

འཛུ གས་གནང་བ་དང་རི མ་པས་རང་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་

ཀྱི ས ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་འོག ་རྒྱ་གར་དགེ ་ ཆེ ་གཅི ག་དང་། དབྱི ན ་བོད ་དགེ ་
རྒན་གཅི ག ལྡི་ལི ་བཟོ་གཞིས་ཚོ གས་པའི་ཁོ ངས་ནས་གླ ་འབབ་བྱུང་བ་

ལྟ ར་ཕྲུ ་གུ ་ཆུ ང་ཆུ ང་ཚོ ར་སྔ ན
ོ ་འགྲོའི ་དགེ ་རྒན་གཅི ག་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་

སླ བ
ོ ་གྲྭར་འཛི ན་གྲྭ་དང་པོ་ ནས་ལྔ ་ བ་བར་ཡོ ད་པ་དེའི ་ ནང་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་
གྲངས་ ༧༠ ཙམ་ཡོ ད། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡ ་ེ བདེ་དོན་ཚོ གས་པ་ནས་

འགྲོ་གྲོན་གནང་བའི ་བུ ་བཅོ ལ ་ཁང་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེ འི ་ནང་མ་ཚབ་

གཅི ག་དང་། ཕྲུ་གུ ་གྲངས་ ༣༠ སྐ ར
ོ ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཡོ ་ཆས་དང་སྨ ན་

ཀུ མ་རའོ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས།
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དོད་བཅས་གནང་བཞི ན་ཡོ ད། གཞི ས་ཁོ ངས་ཀྱི ་མི ་རྣམས་ཕྱི ་རོ ལ་དུ་

ཚོ ང་རྒྱག་ཏུ ་སོ ང་བ་རྣམས་ཀྱི ་བུ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༡༥ དང་མ་ཚབ་ ༡ དེ་
བཞི ན་མ་བྱན་ ༡ བཅས་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་དབྱི ན་ལེ ན་བྱི ས་ཚོ གས་

ནས་ནར་གཏོང་གནང་བཞིན་ཡོ ད། སྐ བས་དེར་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༧༠

ཁོ ངས་ནས་ཕྲུ ་གུ ་གྲངས་ ༢༥ ཙམ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་སྡ ད
ོ ་ཁང་དུ་གཏན་སྡ ད
ོ ་
དང་། དགེ ་རྒན་གྲངས་ ༧ བཅས་ཚད་ལྡ ན་ཡོ ད་སྟབས་ཚོ གས་པ་རང་

ནས་ལས་ཤག་དང་སྔ ོན ་འགྲོའི ་ སླ ོབ ་ཁང་བཅས་གསར་རྒྱག་གི ས་རྒྱ་

བསྐྱེ ད་གནང་། རང་གཞུ ང་ཤེ ས་རིགས་ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་ཁང་

གཉི ས་གསར་རྒྱག་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་ཡོ ད། དེ་ནས་རིམ་པས་རང་

གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྲིད་ཇུས་བསྒྱུར་བཅོ ས་ལྟ ར་སླ བ
ོ ་གྲྭའི་
ནང་འཛི ན་གྲྭ་རེ ར་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༡༥ གཞིར་བཟུང་གྲངས་ཚད་མ་

ལོ ང་བའི ་རྐྱེ ན་གྱི ས་ ༢༠༠༢ ལོ ་ནས་བཟུང་རིམ་པས་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་རྣམས་

ཕྱི ར་མ་སུ ་རི ་གཏན་སླ བ
ོ ་ཏུ ་ཟླ་སྒྲི ལ་གནང་སྟེ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་
སྒ ་ོ བརྒྱབ་དགོ ས ་པའི ་ གནས་སུ ་ལྷུ ང་ཡོ ད།

ད་ལྟ འི ་ སྐ བ ས་སུ ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་

འདི ར ་སླ ོབ ་དགེ ་ གཅི ག་དང་སྔ ོན ་འགྲོར་བསྐྱོ ད ་བཞི ན་པའི ་ སླ ོབ ་ཕྲུ ག་
གྲངས་གཉིས་ལས་མེ ད་པར་བརྟེན་རིམ་པས་སླ བ
ོ ་གྲྭ་མཇུག་བསྒྲིལ་ལ་

ཉེ་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད་འདུག གཞིས་ཆགས་འདིའི་ཁོ ངས་
༢།

སྦྱང་བྱ་འདྲ་མི ན་ཐོག་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཐོན་པ་གྲངས་ ༡༦ ཙམ་ཡོ ད།

རང་གཞུ ང་འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨ ན་ཁང་སྐ ར
ོ །

གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་འཆར་གཞི འི ་ཁོ ངས་སུ་རྒྱ་གར་བཟོ་

གཞི ས་ཚོ གས་པ་ནས་སྨ ན ་ཁང་གསར་འཛུ གས་གནང་སྐ བ ས་གཏན་

འཇགས་སྨ ན་ཞབས་པ་གཅིག་དང་། བདུན་རེ འི་ཐེངས་གཅིག་སྨ ན་པ་

458

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བསྐ ར
ོ ་བསྐྱོད་ཀྱི ས་མང་ཚོ གས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་གཟི གས་རྟོགས་གནང་

ཡོ ད། བཟོ་གཞིས་ཚོ གས་པའི ་འཆར་གཞི ་མཇུག་སྒྲི ལ་རྗེས་རང་གཞུ ང་

འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ གཟི ག ས་སྐྱོ ང ་འོ ག ་བདེ་ ལེ གས་སྨ ན ་ཁང་
ནས་ཟླ་གསུ མ་རེ ར་སྨ ན་པ་བསྐ ར
ོ ་བསྐྱོ ད་གནང་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་རྗེ ས་

འཕྲོད་ལས་བ་ཆེ ད་བཙུགས་ཐོག་སྨ ན་ཁང་གི ་རྒྱུན་གྲོན་དང་། ཉམ་ཐག་

རྣམས་ལ་སྨ ན་རིན་ཆག་ཡང་། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་།

གཞི ས་ཆགས་ནང་ཆུ ་ཡུར་གསར་བཟོ་བཅས་ཀྱི ་མཐུ ན་འགྱུར་རིམ་པ་
གནང་བ་མ་ཟད། སྨ ན་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགྲོ་གྲོན་མུ ་མཐུ ད་གནང་

མུ ས་སུ་ཡོ ད། ད་ལྟ འི་ཆར་ས་གནས་སུ་ཕྱི ་ལུགས་སྨ ན་པ་བསྐ ར
ོ ་བསྐྱོད་

གནང་མཁན་མེ ད་ནའང་། ཟླ་རེ འི་མཚམས་སྤ ན
ོ ་ཊ་ཡན་ལག་སྨ ན་རྩིས་
ཁང་གི ་སྨ ན ་པ་དང་སྨ ན ་སྤྲོ ད ་པ་བཅས་ས་གནས་སུ ་ངོ ་ བཅར་བྱས་ཏེ་

ནད་པར་བརྟག་དཔྱད་གནང་བཞིན་ཡོ ད་པ་བཅས་སོ །། །།

སྦིར་སྡེ་དགེ་བཟོ་ལས་གཞིས་ཆགས་
ཀྱི་ལོག་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

སྦིར་སྡ ་ེ དགེ ་གཞི ས་ཆགས།

༡༽
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གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བྱུང་རིམ།

བོད་ཁམས་བཟོ་ལས་ཚོ གས་པ་ Tibetan Khampa Industrial Society ཞེ ས་

སྡ ་ེ དགེ ་དང་ནང་ཆེན་མི་མང་ལས་གྲུ བ་པའི ་དེབ་སྐྱེ ལ་ཚོ གས་པའི ་མི ང་ཐོ ག་ཕྱི ་

ལོ ་ ༡༩༦༦ ལོ ར་ཐོག་མར་སྦིར་ཞེ ས་པ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་

སྡ འ
ེ ི ་ཀང་ར་རྫོང་ཁོ ངས་སུ་མི་མང་གི ་འཚོ ་རྟེན་དང་། གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ཆེ ད་ཇ་
ཞི ང་དང་། ཇ་བཟོའི་བཟོ་གྲྭ་བཙུགས་པ་དང་། ཡང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ ལོ ར་མན་

ཌི ་རྫོ ང་ཁོ ངས་ཅོ ན་ཏ་ར་ཞེ ས་པར་གོ ང་བཞི ན་ཇ་ཞི ང་དང་། བཟོ་གྲྭ་བཅས་མཁོ ་

སྒྲུབ་ཐོག་ནས་གཞི ས་ཆགས་འགོ ་འཛུགས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

སྦི ར ་ཞེ ས ་པའི་ ས་བབས་ནི ་རྡ་ས་བཞུ གས་སྒ ར་ནས་ཤར་ངོ ས་ཀེ ་ལོ ་མི ་

ཊར་ ༧༥ ཙམ་གྱི ་རྒྱང་ཁད་དང་། རྒྱ་མཚོ འི ་ངོ ས་ནས་མཐོ ་ཚད་མི ་ཀྲར་

༡༥༠༠ ཙམ་ཡིན། གནམ་གཤིས་ཚ་གྲང་ཆེ ་དུས་ཌི ག་རི ་སེ ལ་སེ ས་ ༣༠ ནས་

དམའ་ཚད་ ༥།༡༠ བར་ཡི ན། ལོ ་རེ ར་ཆར་ཚད་ཆ་སྙ མ
ོ ས་སི ན་ཊི ་མི ་ཊར་

༣༡༠ བཅས་ཡི ན།

ཐོག་མར་གཞི ས་མི ་སླ བ
ེ ས་སྟངས་ནི་སྐ བས་དེར་མང་ཚོ གས་ནས་དཀའ་

ངལ་གཅིག་མཚུངས་དང་། དེ་བཞིན་འདོད་ཚུལ་ཡང་གཅིག་གྱུར་འཛིན་མཁན་

རྣམས་ཚོ གས་པའི་ཁོ ངས་རང་གཞི ན་རང་མོ ས་ཀྱི ས་མཉམ་འདུག་བྱུང་བ་ཞི ག་

ཡི ན་འདུག་ཅི ང་། ཐོག་མའི ་སྐ བས་མི་འབོར་ཆེ ་ཆུང་གྲངས་ ༧༥༠ ཙམ་ཡོ ད།
གཞི ས་ཆགས་འགོ ་ ཚུ གས་བྱེད་སྐ བ ས་རྒྱ་གར་དབུ ས་གཞི ས་ཆགས་

ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ ལམ་ས ན
ྟོ ་ལྟ ར ་བོད ་མི འི ་ བཟོ་ གཞི ས་རོ ག ས་ཚོ གས་ལྡི ་ ལི ར་རྟེན་

གཞི ་བྱས་པ་ Tibetan Industrial Rehabilitation Society (TIRS) ཞེ ས་པའི ་

ུ ་
མཐུ ན་འགྱུར་རོ གས་རམ་འོག་བཙུགས་པའི་བཟོ་ལས་གཞིས་ཆགས་ཁག་བདན
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གྱི ་གྲས་སུ་ཚུད་ཡོ ད། དེ་ཡང་བོད་མིའི་བཟོ་གཞིས་རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་
༡༩༦༦ ལོ ར་སྦིར་དུ་སྡ ་ེ ནང་གཉིས་ཀྱི ་གཞིས་ཆགས་ཆེ ད་ས་ཁྱོན་ཨེ ་ཀར་ ༡༣༧

ཙམ་དང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ ལོ ར་ཅོ ན་ཏི ་རར་ས་ཁྱོན་ཨེ ་ཀར་ ༡༧༧ ཙམ་

བཅས་ཕྱི ་ རྒྱལ་གྱི ་ རོ ག ས་ཚོ གས་ཁག་གི ་རོ ག ས་དངུ ལ ་གྱི ས ་དེབ ་སྐྱེ ལ ་ཚོ གས་

པའི ་མི ང་ཐོ ག་མཁོ ་ཉོས་ཐོ ག་གཞི ས་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན། སྐ བས་དེར་ས་ཁུལ་
གཉི ས་ནང་ཇ་བཟོའི་བཟོ་གྲྭ་ཡོ ད་སྟབས་འཛིན་སྐྱོང་བདེ་ཆེ ད་སྦི ར་དུ་ཡོ ད་པའི་
བཟོ་གྲྭ་ཅོ ན་ཏ་ར་བཟོ་གྲྭར་ཟླ་སྒྲི ལ་བཏང་སྟེ་བོད་ཁམས་བཟོ་ལས་ཚོ གས་པ་དེ་
ཇ་ཞི ང་བཟོ་ལས་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ངོ་བོར་མཚོ ན་པ་ཞིག་འདུག

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ཐོག་མའི ་མི ་འབོར་ནས་ད་ཡོ ད་མི ་གྲངས་ ༦༣༡ གཉིས་

བསྡུར་ན་མི ་གྲངས་ ༡༡༩ ཉུ ང་དུ་ཕྱི ན་ཡོ ད་འདུག འོན་ཀྱང་ཁྱབ་ཁོ ངས་མི་མང་

ཁྱོན་ཡོ ངས་ནས་བྱས་ན་མི་གྲངས་ ༡༣༠༢ ཙམ་འཕར་ཡོ ད། ད་དུང་གཞི ས་

ཁོ ངས་སུ་གནས་སྡ ད
ོ ་རང་རི གས་གསར་འབྱོར་གྲངས་ ༡༣༠ ཙམ་ཡོ ད་པ་དང་།

ཁྱབ་ཁོ ངས་ཅོ ན ་ཏ་ར་བོད ་ཁྱི མ ་ཡན་ལག་ནང་དགེ ་ ལས་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་བཅས་གྲངས་
༡༠༦༦ ཙམ་ཡོ ད་པ་རྣམས་འདི་ཁོ ངས་ཚུ ད་མེ ད། ཐོ ག་མར་གཞི ས་ས་གོ ང་དུ་

གསལ་ཞུ ས་ལྟ ར་སྦིར་དུ་ཁང་པ་དང་ཇ་ཞིང་བཅས་ཨེ ་ཀར་ ༡༣༧ དང་། ཅོ ན་ཏ་

ར་ཁང་པ་དང་ཇ་ཞི ང་བཅས་ཨེ ་ཀར་ ༡༧༧ བཅས་བསྡ མ
ོ ས་སྡ ་ེ ནང་གཞིས་ཁག་

གཉིས་ཀྱི ་ཆེ ད་ཨེ ་ཀར་ ༣༩༤ ཙམ་ཡོ ད་པ་གསལ་ཞིང་། ༡༩༧༡ ལོ ར་ས་བགོ ས་

བརྒྱབ་སྟེ་གཞི ས་ཆགས་སོ ་སོ ་བཟོ་སྐ བས་མཛུབ་མོ ་རི་སན
ྟོ ་ལས་དམིགས་བསལ་ས་

ཆ་ཚད་འཇལ་བྱས་པ་བྱུང་མེ ད་སྟབས་སྡ ་ེ དགེ ་གཞི ས་ཆགས་ལ་ས་ཁྱོན་འདི ་ཙམ་
འདུག་ཅེ ས་ཞུ ་ཚོ ད་མ་ཐིག དེ་སྐ བས་མང་ཚོ གས་ཁག་གཅིག་ཇ་ཞིང་ལས་ཀ་དང་
ཁག་གཅིག་ལམ་བཟོའི་ངལ་ལས་ཡིན། དགུ ན་དུས་སུད་ཚོ ང་འགྲོ་རྒྱུ་འགོ ་ཚུགས་

འདུག་པ་བཞི ན་དེའི་ལམ་ནས་འཚོ ་བ་བསྐྱལ་ཡོ ད་པ་རེ ད།

སྦིར་སྡ ་ེ དགེ ་གཞི ས་ཆགས།

༢༽
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ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།

མཆོ ག་གླི ང་རིན་པོ་ཆེ ་དང་། སྡ ་ེ དགེ ་བྱ་རྒོད་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི ས་སོ ་

སོ འི་ཆོ ས་དང་། རི ག་གཞུ ང་། མི་རིགས་གོ མས་གཤིས་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་
འཛིན་ཆེད་སྐ བས་དང་དུས་ཀྱི ་དགོ ས་མཁོ ་དུ་མར་དགོ ངས་ཏེ་བོད་ཁམས་བཟོ་

ལས་ཚོ གས་པའི ་མོ ང་ཐོ ག་ཇ་ཞི ང་བཟོ་ལས་ཀྱི ་ངོ ་བོའི་ཐོ ག་གཞི ས་ཆགས་ཐོ ག་

མར་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༦ ལ་འགོ ་འཛུགས་བྱུང་བ་ནས་ ༡༩༧༡ བར་དབུ་འཛིན་བྱ་

རྒོད་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་མཆོ ག་གིས་གནང་། ལོ ་དེར་ཁོ ང་དགོ ངས་པ་རྫོགས་རྗེས་

སྡ ་ེ དགེ ་ ནང་ཆེ ན་གཉི ས ་ས་བགོ ས ་བརྒྱབ་སྟེ་ གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་ལས་

ཁུངས་སོ ་སོ ས་བཟོ་རྒྱུ་འགོ ་ཚུ གས། དབུ་འཛིན་འདས་ཚབ་ཏུ ་སྤ མ་ཁ་མགོ ན་པོ་

མང་མོ ས་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་བཞིན་ ༡༩༧༣ བར་དབུ་འཛིན་ལས་འཁུར་
གནང་། དེ་རྗེས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༣ ནས་ ༡༩༧༤ བར་འབར་ཆུང་མཐུ ་སབ
ྟོ ས་

མགོ ན་པོ་མང་མོ ས་འོས་འདེམས་ཀྱི ་ལམ་ནས་དབུ་འཛི ན་སུ་བཞུ གས། ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༧༤ ནས་ ༡༩༧༥ བར་དབུ་འཛིན་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ཀ༔ཐོག་ཕུར་པ་

འཕྲིན་ལས་དང་། ༡༩༧༥ ནས་ ༡༩༧༧ བར་དབུ་འཛིན་ཆུ་རྡོ་དབང་དགའ་

ནས་གནང་། ༡༩༧༨ ནས་ ༢༠༠༩།༦།༡༨ བར་མང་མོ ས་རེ ་འདུན་བྱུང་བ་

ལྟ ར་བྱ་རྒོད་དོན་འོད་ནས་གནང་། ༢༠༠༩།༦།༡༩ ནས་ ༢༠༡༠།༢།༢༨ ་བར་

བསོ ད་ནམ་སབ
ྟོ ས་དགའ་ནས་གནང་། ༢༠༡༠།༢།༣ ནས་བྱ་རྒོད་དོན་འོད་ནས་
ལས་འཁུར་ཞུ ་མུ ས་ཡི ན།

༣༽

ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་ཇི ་
བསྐྱངས་ཀྱི་ལོ་དུས།

སྦི ར་སྡ ་ེ དགེ ་ནང་ཇ་ལས་བཟོ་གཞིས་ཀྱི ་ཐོ ག་མའི་དབུ་འབྱེད་དུ་ཇི་ལྟ ར་གསོ ལ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བ་བཏབ་པ་བཞི ན་ྋསྤྱི ་ནོ ར ་ྋགོ ང་ས་སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ ་ མཆོ ག་ཕྱི ་ལོ ་
༡༩༦༨།༤།༨ ཉིན་སྦི ར་དང་ཅོ ན་ཏ་ར་ས་ཁུལ་གཉིས་ཀར་ཞབས་སོ ར་འཁོ ད་
ཐོག་དབུ་འབྱེད་རབ་གནས་གནང་།

དེ་བཞི ན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༩།༢།༡༦ ཉིན་རྙི ང་དགོ ན་དཔལ་ཡུལ་ཆོ ས་འཁོ ར་གླི ང་

དབུ་འབྱེད་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་ཐོག་ཉིན་གཉིས་རིང་བཞུ གས་ཞག་གནང་ཡོ ད།

དེ་རྗེས་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༤།༡༡།༡༩ ཉིན་ཅོ ན་ཏ་ར་རྫོ ང་སར་བཤད་གྲྭ་ཆོ ས་ཀྱི ་བླ ་ོ
གྲོས་དབུ་འབྱེད་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས།

༤༽

ཕྱི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ལོ་དུས་ཞིབ་གསལ།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༤ ལོ ་དང་ ༡༩༨༦ སོ ་སོ ར་ྋརྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༦ པ་

རང་བྱུང་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་མཆོ ག་འདི་གཞིས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་། སྐུ་ཕྲེང་
༡༧ པ་ྋཨོ ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོ ག་ཀྱང་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༤།༦།༢༧ ཉིན་མཆོ ག་

གླི ང ་པདྨ་ཨེ ་ལྭ མ ་འགྱུ ར་མེ ད་གླི ང ་ཚེ ས་བཅུ འི ་ གར་འཆམ་ཆེ ན་མོ ར་ཞབས་སོ ར ་

འཁོ ད་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༦ ལོ ར་ྋདཔལ་ས་སྐྱའི་ཕུན་ཚོ གས་ཕོ་བྲང་ངག་དབང་

ཀུ ན་དགའ་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་འདི་གཞི ས་སུ་ཞབས་སོ ར་འཁོ ད་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་

ྋདཔལ་ས་སྐྱའི་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༡ ལོ ་དང་ ༡༩༧༨ ལོ ། ༡༩༨༨

ལོ ་དང་ ༢༠༠༨ ལོ ་བཅས་སུ་འདི ་གཞིས་སུ་ཞབས་སོ ར་འཁོ ད་དེ་གསུང་ཆོ ས་དང་

བཀའ་སླ བ
ོ ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་མཛད་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་ྋསྨིན་གླི ང་ཁྲི་

ཆེ ན་རིན་པོ་ཆེ ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ མཆོ ག་དང་། དཔལ་ཡུལ་ྋགྲུ བ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ།
ྋའཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ། ྋསྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རི ན་པོ་བཅས་འདི ་གཞི ས་སུ་ཡང་

ཡང་ཞབས་སོ ར་འཁོ ད་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ྋའབྲི་གུ ང་སྐྱབས་

མགོ ན་ཆེ ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ ་ས་གནས་སུ་ཐེངས་དང་པོ་ཞབས་སོ ར་འཁོ ད་ཡོ ད།

སྦིར་སྡ ་ེ དགེ ་གཞི ས་ཆགས།

༥༽
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ས་གནས་ཀྱི ་ གཞུང་འབྲེ ལ ་དང་གཞུང་འབྲེ ལ ་མ་ཡི ན ་པའི ་
ཚོགས་པ།
༡།

ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས།

ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ནི ་ ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༩༣ ལོ ར་འགོ ་ འཛུ གས་བྱུ ང་

འདུག་ཅི ང་། སྐ བས་འགར་ཚོ གས་མི་སུམ་ཅུ་ལས་བརྒལ་བ་ཡང་བྱུང་

ཡོ ད། ད་ལྟ འི་ སྐ བས་ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༡༥ ལས་གྲུ བ་པའི ་འཐུ ས་

ཚོ གས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད། འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་ལས་འགན་གཙོ ་བོ་ཚོ གས་

པའི ་དཔལ་འབྱོར་སྟངས་འཛི ན་དང་ལས་འཆར་རྒྱུན་གྲོན་བཅས་འགྲོ་

གྲོན་རྣམས་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་རྒྱུ། གཞན་ཡང་གལ་ཆེ འི་དོན་གནས་
༢།

ཁག་གོ ་བསྡུར་ཐག་གཅོ ད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།
རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུ ང་།

འདི ་ ག་རང་བདེན ་ཚོ གས་ཆུ ང ་ནི ་ ཐོ ག ་མར་

༡༩༨༨

ལོ ར་གསར་

འཛུགས་བྱས་ཤི ང་། སྐ བས་དེར་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༣ ཡོ ད། ཚོ གས་

ཆུ ང་གི ་ལས་དོན་གཙོ ་བོ་གཉིས་ཡོ ད་པ་ལ་དཔྱ་དེབ་ཞུ ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་དང་།
དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་འབུལ་ཞུ ་རྒྱུ་དེ་ཡི ན། སྐ བས་དེར་དཔྱ་ཁྲལ་གཙང་འབུལ་

༣།

བྱུང་བའི ་དག་མཆན་སྤྲོ ད་དགོ ས་ཀྱི ་ཡོ ད།
རི ག་གཞུ ང་ཚོ གས་པ།

རི ག་གཞུ ང ་ཚོ གས་པ་འདི ་ ཐོ ག ་མར་

༡༩༧༩

ལོ ་ཙམ་ནས་འགོ ་

འཛུགས་བྱུང་འདུག ཚོ གས་པ་འདིར་ཚོ གས་མི་ན་གཞོ ན་གྲངས་ ༦༠

ཙམ་ཡོ ད་འདུག ་ཅི ང་།

འདི འི ་ ལས་དོན ་གཙོ ་བོ་ ནི ་ སོ ་ སོ འི ་ ཡུ ལ་གྱི ་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གོ མས་གཤིས་དང་། ཆས་གོ ས་རྒྱན་ཆ་སོ གས་ཉམས་པ་སླ ར་གསོ ་དང་

སྦྱོ ང ་བརྡར་འཁྲབ་སྟོན ་མཚོ ན་པས་རི ག་གཞུ ང ་རྒྱུ ན་གནས་ཡོ ང་བའི ་
ལས་གཞི འི ་ཐོག་འབད་བརྩོན་ཞུ ་རྒྱུ་སོ གས་ཡིན་འདུག

༦༽

གདན་ས་ཆོས་སྒར་སྐོར།
༡།

དཔལ་ཡུལ་ཆོ ས་འཁོ ར་གླི ང་།

སྔ ་འགྱུར་རི ང་ལུགས་འཛིན་པ་དཔལ་ཡུལ་ཆོ ས་འཁོ ར་གླི ང་བཤད་གྲྭ་

དང་སྒྲུབ་གྲྭ་གཉིས་ནང་དགེ ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༢༣༣ ཡོ ད། བསྟན་
བདག་རི་མགོ ་མཆོ ག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གིས་གནང་བཞིན་ཡོ ད་ལ་
སླ བ
ོ ་གཉེར ་གྱི ་ ཕྱོ ག ས་ནས་ཀྱང་ཡར་རྒྱས་སུ ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། དགེ ་

འདུན་པ་དག་ནི ་བོད་རི གས་གྲངས་ ༥༩ དང་། འབྲུ ག་པ་གྲངས་ ༥༠

དེ་བཞིན་བལ་པོ་གྲངས་ ༦༤ ཧི ་མ་ལ་ཡི ་རི ་བརྒྱུད་ནས་ཡི ན་པ་གྲངས་

༢།

༥༩ བཅས་ཡི ན།

རྫོ ང་གསར་བཤད་གྲྭ་ཆོ ས་ཀྱི ་བླ ་ོ གྲོས།

རྫོ ང་གསར་བཤད་གྲྭ་ཆོ ས་ཀྱི ་བླ ་ོ གྲོས་ནི ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་སྐུ་

ཕྲེང་གསུམ་པ་ཐུ བ་བསྟན་ཆོ ས་ཀྱི ་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་གིས་བདག་སྐྱོང་འོག་

བོད་ཀྱི ་རིག་གཞུ ང་རྒྱུན་འཛི ན་དང་བསྟན་པའི ་གཞི ་མ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་

བཞི ན་ཡོ ན་ལ། ད་ལྟ འི་ཆར་དགེ ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༥༦༢ ཡོ ད། དེ་
དག་གི ་ཡོ ང་ཁུ ངས་ནི ་ རྒྱ་གར་དང་། འབྲུ ག་པ། བལ་པོ་ གཙོ ས་མི ་

༣།

རི གས་གཞན་ ༡༦༣ ཡོ ད་ཅིང་དེ་འཕྲོས་བོད་རིགས་ཡིན།

གདན་ས་ཤེ ས་རབ་གླི ང་།

སྦིར་སྡ ་ེ དགེ ་གཞི ས་ཆགས།
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དྭ ག ས་པོ་ ལྷ ་ རྗེ ་ ལས་བརྒྱུ ད་པ་བཀའ་རྒྱུ ད་ཆེ ་བཞི འི ་ ནང་གསེ ས་ཀརྨ་

བཀའ་བརྒྱུ ད་ཀྱི ་རི ང་ལུ གས་འཛི ན་པ་དཔལ་སྤུ ང ས་ཐུ བ་བསྟན་ཆོ ས་
འཁོ ར་གླི ང་བྱེས་ཀྱི ་གདན་ས་ཤེ ས་རབ་གླི ང་ནི་ཏཱ་སི་ཏུ ་པ་པདྨ་དོན་ཡོ ད་

ཉིན་བྱེད་མཆོ ག་གི ས་བདག་སྐྱོ ང་གནང་བཞི ན་ཡོ ད། དགོ ན་པ་འདི འི་

བཤད་སྒྲུབ་སྒྲི ག་གསུམ་ནང་དགེ ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༥༣༣ ནང་ཧི་མ་
ལ་ཡི ་རི ་བརྒྱུད་ནས་ཡི ན་པ་ ༣༡༥ དང་། བལ་པོ་ ༡༠༣ བོད་རིགས་
དགེ ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༡༥ བཅས་ཡོ ད།

༧༽

གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འདས་མ་འོངས་ཀྱི་ལས་འཆར་རགས་བསྡུས།

གཞི ས་ཆགས་འདི ས ་གཅི ག་བསྡུ ས ་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞི ་གསུ མ་པའི ་ གོ ང ་

འཆར་གཞི ་བསྡུ་ རུ བ ་གནང་བ་དང་།

འགོ ད ་འབུ ལ་ཞུ ས ་པ་བྱུ ང་མེ ད་ཅི ང་།

འཆར་གཞི ་གསུ མ་པ་དང་བཞི ་པའི ་ ནང་ལས་འཆར་མང་དག་ཅི ག་འགོ ད ་
འབུལ་ཞུ ས་ཡོ ད། དེའི་ནང་གི་རེ ་ཟུང་ཞིག་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་

མོ ད། བཀའ་འཁྲོལ་ཐོ བ་པ་ཁག་ལ་རོ གས་དངུལ་མ་ཐོ བ་ཅིང་ལས་གཞི་ཁག་

ཅི ག་ལག་ལེ ན་ཁེ ལ་བ་བྱུང་མེ ད། ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི འི་ཐོག་དཔལ་

ལྡ ན་ནང་སྲི ད་ལས་ཁུངས་ནས་རོ གས་དངུལ་སྒ ར
ོ ་ ༥,༤༥,༥༢༨།༠༠ ཐབས་

འཚོ ལ་གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

༨༽

སློབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སྐོར།
༡།

སླ བ
ོ ་གྲྭ

སྦིར་དུ་སྡ ་ེ ནང་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་ཆེ ད་ཐོ ག་མར་གཞིས་ཆགས་

ཚུ གས་སྐ བས་རོ གས་ཚོ གས་ནས་དམའ་རིམ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཞིག་འགོ ་འཛུགས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

གནང་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩ ཙམ་ནས་རིམ་པས་འཛིན་རིམ་སྤ ར་ཐོག་

སྐ བ ས་ཤི ག་རི ང་འཛི ན་རི མ་བདུ ན ་པ་བར་འཕར་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་ཡོ ད།

སྐ བ ས་དེར ་སླ ོབ ་གྲྭའི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་དབུ ས་བོད ་སླ ོབ ་འཛི ན་ཚོ གས་ནས་
གནང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩ ལོ ་ནས་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་རྩིས་བཞེ ས་
ཀྱི ས་ཤེ ས་ཁོ ང ས་སམ་བྷ ོ་ ཊ་ནས་འཛི ན་སྐྱོ ང ་ཆ་ཚང་འགན་བཞེ ས ་

གནང་སྐ བས་དབུས་བོད་སླ བ
ོ ་འཛི ན་ཚོ གས་ནས་དགེ ་རྒན་གཅི ག་གི ་ཟླ་

ཕོགས་དང་། ཉི ན་མོ འི་ཞལ་ལག་དོད་བཅས་སམ་བྷ ་ོ ཊ་བརྒྱུད་གནང་

གི ་ཡོ ད་པ་ལས་ཐད་འབྲེལ་བྱུང་མི་འདུག ད་ཆ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་འདིར་འཛིན་

རིམ་བཞི་པ་ལས་མེ ད་ཅིང་བཞི ་པ་ཐོན་རྗེས་ཅོ ན་ཏ་ར་སམ་བྷ ་ོ ཊར་སླ བ
ོ ་
གྲྭའི་སྦ ་སེ ་ནང་ཡར་མར་འགྲོ་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་བྱུང་ཡོ ད། འདི་གའི་ཁྱབ་

ཁོ ངས་ཅོ ན་ཏ་རར་བོད་ཁྱི མ་ཡན་ལག་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཞི ག་རྒྱག་སའི ་ས་ཆ་འདི ་
གའི ་གཞི ས་ཆགས་ནས་གནང་སྟེ་བོད་ཁྱི མ་ནས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པ་བར་

ཡོ ད་པའི ་འབྲིང་རི མ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཞིག་ལེ གས་གྲུ བ་ཀྱི ས་ ༢༠༠༤ ལོ ར་དབུ་

འབྱེད་གནང་ཡོ ད། ད་ལྟ འི་བར་གཞིས་ཁོ ངས་ནས་སྦྱང་བྱ་འདྲ་མིན་
༢།

ཐོག་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཐོན་པ་གྲངས་ ༤༦ ཙམ་བྱུང་ཡོ ད།
སྨ ན་ཁང་།

གཞི ས་ཆགས་ལ་ཐོ ག ་མར་རོ གས་རམ་གནང་མཁན་བོད ་མི འི ་ བཟོ ་

ལས་གཞིས་ཆགས་ཚོ གས་པ་ནས་ ༡༩༦༧ ལོ ར་གཞིས་ཁག་གསུམ་གྱི ་

ཆེ ད་སྨ ན ་ཁག་ཆུ ང་ཆུ ང་ཞི ག་བཙུ གས་ཏེ་ ཚོ གས་པ་རང་ནས་འཛི ན་

སྐྱོ ང་དང་སྟངས་འཛི ན་གནང་འདུག ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༡ ཙམ་ལ་རོ གས་
ཚོ གས་སྒ ་ོ བརྒྱབ་སྟེ་ནང་སྲིད་ནས་རྩིས་བཞེ ས་ཐོག ༡༩༨༣ ལོ ར་འཕྲོད་

བསྟེན ་ལས་ཁུ ངས་སུ ་རྩི ས་སྤྲོ ད ་བྱས་པ་ནས་བཟུ ང་འབྲེལ་ཡོ ད་འཕྲོད་

སྦིར་སྡ ་ེ དགེ ་གཞི ས་ཆགས།
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བསྟེན་ནས་འཛི ན་སྐྱོ ང་གནང་ཞིང་། ༡༩༩༡ ལོ ར་སྨ ན་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེ ད་

བྱས་ཏེ་ ཁང་པ་གསར་པར་སྤ ས
ོ ་རྗེ ས ་རི མ་པས་ས་གནས་སུ ་མི ་འབོར ་

འཕེལ ་རྒྱས་ལ་གཞི གས་པའི ་ སྨ ན ་ཁང་རྒྱ་ཇེ ་ ཆེ ར་བཏང་སྟེ་ ད་ཆ་སྨ ན ་
ཁང་དུ་སྨ ན་པ་གཅི ག འགན་འཛིན། སྨ ན་ཞབས། འཕྲོད་ལས་པ་ལྔ །

སོ ་ལས་ཁྲག་ལུད་བརྟགས་དཔྱད་པ་དང་། གླ ག
ོ ་པར་རྒྱག་མཁན་རྩིས་

པ། སྣུམ་འཁོ ར་ཁ་ལོ ་བ་གཅིག ཡིག་གད་གཉིས་བཅས་བསྡ མ
ོ ས་ལས་
བྱེད་གྲངས་ ༡༣ ཡོ ད། གསོ ་རིག་སྨ ན་ཁང་དེ་བཞིན་གསོ ་རིག་སྨ ན་

ཁང་ཚུ གས་ཡུ ལ་རྒྱ་གར་སྨ ན ་ཁང་རྙི ང ་པ་གཞི ས་ཁག་གསུ མ་ནས་

མཐུ ན་འགྱུར་ཞུ ས་པ་བཞིན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༧ ལོ ར་གསོ ་རི ག་སྨ ན་ཁང་
ཡན་ལག་ཅི ག་འགོ ་འཛུགས་བྱས་ཡོ ད་ཅིང་། ༢༠༠༤ ལོ ར་སྨ ན་ཁང་
རྒྱ་བསྐྱེ ད་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོ ད་པ་བཅས་སོ །། །།

སྦིར་ཅོན་ཏ་རའི་ནང་ཆེན་གཞིས་ཆགས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

འབི ར་ཅོ ན་ཏ་ར།

༡༽
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སྦིར་ཅོན་ཏ་ར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བྱུང་རིམ།

ནང་ཆེ ན་གཞི ས་ཆགས་འདི ་བཞི ན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༦ ལོ ར་ནང་ཆེ ན་གཏེར་ཆེ ན་
མཆོ ག་འགྱུར་བདེ་ཆེ ན་གླི ང་གི ་ཡང་སྲི ད་བླ ་མ་མཆོ ག་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་སྐུ་

བཞུ གས་སྐ བ ས་ཅོ ན ་ཏ་ར་སྡ ་ེ ནང་མི ་མང་འཚོ ་བའི ་ རྟེན་གཞི ་ཆེ ད་ཇ་ཞི ང་ཨེ ་
ཀར་ ༡༧༧ ཙམ་མན་ཌི ་རྒྱལ་བརྒྱུད་སྐུ་ཞབས་ར་ཇ་ཀུ ་མར་ཨ་ཤོ ག་ལལ་སིང་

མཆོ ག་ནས་སྤུ ས་གཟི གས་དང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ ལོ ར་སྦིར་སྡ ་ེ ནང་མི་མང་ཆེ ད་

ཇ་ཞིང་ཨེ ་ཀར་ ༡༣༧ གསར་གཟི གས་ཀྱི ས་བོད་ཁམས་བཟོ་ལས་ཚོ གས་པ་

(Tibetan Khampa Industrial Society) ཞེ ས་མིང་ཐོག་ཁྲིམས་མཐུ ན་དེབ་
སྐྱེལ་ཞུ ས། སྐ བས་དེའི་རིང་མང་ཚོ གས་ཀྱི ་འཚོ ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ནི ། ཇ་ཞི ང་ལས་

ཀ་དང་། རུམ་འཐག་བཟོ་གྲྭ ལམ་བཟོ། དེ་ནས་རིམ་པས་དགུ ན་དུས་སུ་སུད་

ཚོ ང་སོ ག ས་ཡི ན་འདུག ་ཅི ང་།

གཞི ས་ཆགས་འདི འི ་ ཆགས་ཡུ ལ་ཧི ་ མ་ཅལ་

མངའ་ཁོ ངས་མན་ཌི ་རྫོ ང་ཅོ ན་ཏ་ར་ཕྱེད་དང་། སྦིར་ཀང་ར་རྫོང་བཅས་གཉིས་

ཡི ན། ས་ཆའི ་བཀོ ད་པ་ཤི ན་ཏུ ་མཛེ ས་སྡུག་ལྡ ན་པ། རྒྱབ་རི་གངས་རིས་བསྐ ར
ོ ་
བ་དང་། མདུན་རི་ནགས་ཚལ་ལྗ ན
ོ ་ཤི ང་སྣ་ཚོ གས་ལྡ ན་པས་དབུས་སུ་སྦིར་དང་

ཅོ ན་ཏ་ར་ནང་ཆེ ན་གཞི ས་ཆགས་ཆགས་ཡོ ད།

ས་ཆའི ་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོ ་ནས་ཕི ་ཀྲི་ ༤༢༢༠ དང་། ཚ་ཚད་མཐོ་ཤོ ས་

ཌི ག་རི ་ ༣༠ དང་། དམའ་ཤོ ས་ཌིག་རི་ ༦ ཙམ་ཡོ ད། ལོ ་རེ ར་ཆར་ཚད་

ཆ་སྙ མ
ོ ས་སེ ན་ཀྲི་མི ་ཊར་ ༣༡༠ བཅས་ཡི ན། སྦིར་དང་ཅོ ན་ཏ་ར་ཞེ ས་པའི ་ས་

བབས་ནས་བཞུ གས་སྒ ར་རྡ་ས་བར་ཀི་ལོ ་མི་ཊར་ ༧༨ ཙམ་གྱི ་འགྱངས་ཁད་

ལ་རྩི ས། རང་གཞུ ང་གི ་བཀའ་དགོ ངས་ལམ་སྟོན་འོག་རྒྱ་གར་དབུ ས་གཞི ས་
ཆགས་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ ལམ་སྟོན ་བཞི ན་བོད ་མི འི ་ བཟོ་ གཞི ས་རོ ག ས་ཚོ གས་ལྡི ་

ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པ་ (Tibetan Industrial Rehablitation Society) ཞེ ས་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

པའི་མཐུ ན་འགྱུར་རོ གས་རམ་འོག་བཙུགས་པའི ་བཟོ་ལས་གཞི ས་ཆགས་ཁག་
བདུན་གྱི ་གྲས་ཤིག་ཡིན། མཆོ ག་གླི ང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ཞི ང་གཤེ གས་རྗེས་སུ་སྡ ་ེ

ནང་གཉིས་ཀྱི ་ནང་ནས་འདི ་ག་སྦིར་ཅོ ན་ཏ་ར་ནང་ཆེ ན་གཞིས་ཆགས་ཀྱི ་མི་མང་

ཡོ ངས་ནས་རང་གཞུ ང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ ས་དོན་བཞིན་ ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༥ ཕྱི ་ཟླ་

༧ ཚེ ས་ ༡༠ ནས་བཟུང་གཞིས་ཆགས་འདིའི་འཛིན་སྐྱོང་ཆ་ཚང་རང་གཞུ ང་

ནང་སྲིད་ལྷ ན་ཁང་གི ས་འགན་བཞེ ས་གནང་བ་ནས་གཞི ས་ཆགས་སྤྱི ་མཚུ ངས་

བཞི ན་གཞི ས་འགོ ་ དང་རྩི ས་དྲུང་རང་གཞུ ང་ནས་བསྐ ་ོ བཞག་གི ས་མང་ཚོ གས་
ཀྱི ་བདེ་རྩའི་སླ ད་ཤེ ས་ཡོ ན་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། མང་ཚོ གས་ཀྱི ་འཚོ ་བའི་རྒྱབ་

རྟེན་ཆེ ད་རྟེན་གཞི་གསར་འཛུགས་དང་། ལྷ ག་པར་ངེ ས་ཅན་ཉམ་ཐག་རིགས་
ལ་དམིགས་བསལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་དང་གནང་མུ ས་སུ་ཡོ ད།

༢༽

ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།
ཨང་།     མཚན།
༡།

མདོ་སྔ གས་བསྟན་འཛི ན།

༡༩༧༦ ནས་ ༡༩༨༢

ཆོ ས་འབྱོར་དཔལ་ལྡ ན།

༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༩༠

༢།

བླ ་ོ བཟང་མཁས་གྲུ བ་།

༤།

མཐུ ་སྟོབས་རྡོ་རྗེ།

༣།

༥།

བསོ ད་ནམས་ཚེ ་རི ང་།

༦།

ངག་དབང་རི ན་ཆེ ན།

༨།

ཕུན་ཚོ གས་ཚེ ་རི ང་།

༡༠།

ཚེ ་རི ང་དབང་འདུས།

༧།

༩།

   ལས་ཡུན།

༡༩༨༢ ནས་ ༡༩༨༦

༡༩༩༠ ནས་ ༡༩༩༣

༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༧

༡༩༩༧ ནས་ ༢༠༠༠

སྐ ལ་བཟང་ཚེ ་རི ང་།

༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༣

བླ ་ོ བཟང་ཡོ ན་ཏན།

༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༤

༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༤

༢༠༠༤ ནས་ལས་ཁུར་ཞུ ་མུ ས།

འབི ར་ཅོ ན་ཏ་ར།

༣༽
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ྋགོ ང ་ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་ཇི ་
བསྐྱངས་དང་ལོ་དུས།
༡།

༢།

༣།

༡༩༦༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་སྦིར་དང་ཅོ ན་ཏ་ར་གཞིས་ཁག་གཉིས་

ནས་ཇི ་ལྟ ར ་གསོ ལ་བ་བཏབ་པ་བཞི ན་དབུ ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་རབ་

གནས་བཀྲིན་ཆེ ་གནང་མཛད་འདུག

༡༩༨༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་རྙི ང་དགོ ན་དཔལ་ཡུལ་ཆོ ས་འཁོ ར་

ུ སྐབས་
གླི ང་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ་དང་བཞུ གས་ཞག་གཉིས་གནང་འདག
དེར་ཅོ ན་ཏ་རར་ཞབས་སོ ར་འཁོ ད་མི་འདུག

དེའི་རྗེས་སུ་ཇི ་ལྟ ར་གསོ ལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༡

ཚེ ས་ ༡༩ ཉི ན་ཅོ ན་ཏ་ར་རྫོང་གསར་བཤད་གྲྭ་ཆོ ས་ཀྱི ་བླ ་ོ གྲོས་དབུ་

ུ
འབྱེད་བཀྲིན་ཆེ ་གནང་གི ས་ཉིན་གསུམ་རི ང་བཞུ གས་ཞག་གནང་འདག

༤༽

ཕྱི་ནང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སུ་ཕེབས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་དུས།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༨ དང་ ༧༤ བཅས་སོ ་སོ ར་སྦིར་སྡ ་ེ ནང་གཞིས་ཆགས་སུ་ྋརྒྱལ་

དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༦ པ་མཆོ ག་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། ༢༠༠༤ ཟླ་ ༦
ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༧ པ་ཨོ ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོ ག་སྦིར་མཆོ ག་

དགོ ན་ཨེ ་ཝམ་འགྱུར་མེ ད་གླི ང་གི་ཚེ ས་བཅུའི་གར་འཆམ་གྱི ་མཛད་སྒ ར
ོ ་ཞབས་

སོ ར་འཁོ ད། ྋདཔལ་ས་སྐྱའི ་ཕུན་ཚོ གས་ཕོ་བྲང་ངག་དབང་ཀུ ན་དགའ་དབང་

ཕྱུག་མཆོ ག་ཀྱང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༦ ལོ ར་ཞབས་སོ ར་འཁོ ད་ཡོ ད་འདུག དེའི་རྗེས་

ྋདཔལ་ས་སྐྱའི ་བདག་ཁྲི ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༡ དང་། ༡༩༧༨།

༡༩༨༨། བཅས་སོ ་སོ ར་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་། མཐའ་མའི་ཅོ ན་ཏ་ར་རྫོང་གསར་

476

བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བཤད་གྲྭར་ ༢༠༠༨ ཟླ ༣ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་ཞབས་བཀོ ད། དེ་ནས་གསུང་

ཆོ ས་བཀྲིན་བསྐྱངས་རྗེས་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་ཅོ ན་ཏ་ར་ནས་ཆི བས་

ཞལ་བསྒྱུར། སྨིན་གླི ང་ཁྲི ་ཆེ ན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ པ་མཆོ ག་དང་། དཔལ་ཡུལ་གྲུ བ་
དབང་པདྨ་ནོར་བུ། འཁྲུལ་ཞིག་རིནཔོ་ཆེ ། སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ ་རྣམ་པ་

དུས་ནས་དུས་སུ་ཞབས་སོ ར་འཁོ ད་འདུག ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨ ཟླ་བ་གཉིས་པའི་

ནང་འབྲི་གུ ང་ྋསྐྱབས་མགོ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་སྡ ་ེ ནང་གཞིས་ཆགས་གཉིས་སུ་ཐེངས་
དང་པོར་ཆི བས་བསྒྱར་གནང་ཡོ ད།

༥༽

ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་སྡེ།

སྦིར་དང་ཅོ ན་ཏ་རའི་བཟོ་གཞིས་ནང་མི་འབོར་ལ་གཞིགས་པས་མི་གྲངས་བཅུ་
གཅིག་ལས་གྲུ བ་པའི་གཞུ ང་འབྲེལ་གྱི ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་དང་། ཕྱོགས་

མཚུ ངས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུ ང་། གཞུ ང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི ་ནང་

ཆེ ན་རི ག་གཞུ ང་ཚོ གས་པ་དང་། གཞོ ན་ན་ུ བཅས་ཡོ ད།

༦༽

རྒས་གསོ་ཁང་།

དཔལ་ལྡ ན་ནང་སྲིད་ཀྱི ་ཐད་ཀའི་འཛི ན་སྐྱོ ང་འོག་དོན་ལྡ ན་རྒས་གསོ ་ཁང་ཞི ག་

སྔ ་ལོ ་འཛུགས་སྐྲུན་ལེ གས་འགྲུ བ་ཟིན་ཏེ་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་

དཔལ་ལྡ ན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླ ན
ོ ་མཆོ ག་ནས་དབུ་འབྱེད་གནང་བ་དང་། ད་
ལྟ འི་ཆར་རྒན་རྒོན་མི ་གྲངས་ ༣༠ དང་། ལས་བྱེད་ ༤ ཡོ ད། རྒས་གསོ ་ཁང་
འདི ་ བཞི ན་རྒྱ་བལ་འབྲུ ག་གསུ མ་དུ་ ཡོ ད་པའི ་ རྒས་གསོ ་ ཁང་དང་མི ་འདྲ་བར་

དམི གས་བསལ་སྲོལ་རྒྱུན་ལྡ ན་པ་ཞིག་དང་། ཕྱི ་ནང་སུས་བལྟ ས་ཀྱང་ཡིད་དུ་
འོང་བ་ཞི ག་ཡོ ད།

འབི ར་ཅོ ན་ཏ་ར།

༧༽

477

ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་དགོན་པ།               

སྦི ར ་ནང་ཆེ ན་གྱི ་ཁྱབ་ཁོ ང ས་སུ ་མཆོ ག་གླི ང ་པདྨ་ཨེ ་ལྭ མ་འགྱུ ར་མེ ད་ཆོ ས་

འཁོ ར ་གླི ང་ཞེ ས ་པའི་ དགོ ན་པ་རྙི ང་གྲས་ཤི ག་ཡོ ད་པ་དེའི ་བསྟན་བདག་གཏེར་

སན
ྟོ ་མཆོ ག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ཡིན། དགོ ན་པ་དེའི་ནང་བོད་རིགས་ཀྱི ས་
གཙོ ས་རྒྱ་གར་མི ་སེ ར ་ཧི ་ མ་ལ་ཡའི ་ རི ་བརྒྱུ ད་དང་།

ཨ་རུ ་ ན་ཅལ་མངའ་

ཁོ ང ས་བཅས་སོ ་སོ ་ནས་གྲྭ་གཞོ ན ་གང་འཚམས་ལ་ནང་ཆོ ས་ཀྱི ་སླ བ
ོ ་གཉེར ་
གནང་ལམ་ཡོ ད་པ་བཞི ན་ད་ལྟ འ ང་རྒྱ་ཆེ ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད། དགོ ན ་པ་འདི ་

བཞི ན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ ལོ ར་གསར་བཞེ ངས་གནང་བ་དང་། སྐ བས་དེའི་རིང་བླ ་
སྤྲུལ་དགེ ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་ཡོ ད། རིམ་བཞིན་ཕྱི ་ནང་གི་འཚོ ་བ་
གང་ས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན་ཏེ་ད་ལྟ འི་ཆར་དགོ ན་པ་འདིར་བླ ་སྤྲུལ་དགེ ་འདུན་

པ་ཞལ་གྲངས་ ༨༠ དང་། ཕྱི ་ནང་གྲྭ་གཞོ ན་གྲངས་ ༤༠ ཙམ་བཅས་ཁྱོན་
བསྡ མ
ོ ས་དགེ ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༢༠ ཡོ ད

༨༽

སློབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སྐོར།
༡།

སླ བ
ོ ་གྲྭ

སྦི ར ་གཞི ས་ཆགས་སུ ་སྡ ་ེ ནང་གཞི ས་ཁག་གསུ མ་གྱི ་ ཕྲུ ་གུ ་ སླ བ
ོ ་གྲྭ་འགྲོ་
ཡུལ་ཆེ ད་ཐོག་མར་ Tibetan Industrial Rehabilitation Society

(TIRS) རོ གས་ཚོ གས་ནས་དམའ་རིམ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི ས་

རིམ་པས་འཛིན་རིམ་བདུན་པ་བར་མཐུ ན་རྐྱེ ན་བསྐྲུན་འདུག སྐ བས་
དེར ་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་ཐ་དག་དབུ ས་བོད ་སླ བ
ོ ་འཛི ན་ཚོ གས་ནས་

གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག འོན་ཀྱང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༩ ལོ ་ནས་བོད་གཞུ ང་

ཤེ ས་རི ག་འོག ་སམ་བྷ ་ོ ཊ་ནས་སླ བ
ོ ་གྲྭ་དེའི ་ འཛི ན་སྐྱོ ང ་ཆ་ཚང་འགན་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

བཞེ ས་གནང་བ་ནས་བཟུ ང་བོ ད ་སླ ོབ ་འཛི ན་ཚོ གས་ནས་དགེ ་རྒན་
གཅི ག་གི ་གསོ ལ ་ཕོག ས་དང་།

ཉི ན ་མོ འི ་ ལྟ ་ོ དོད ་བཅས་སམ་བྷ ་ོ ཊ་

བརྒྱུ ད་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་ལས་སླ བ
ོ ་གྲྭར་ཐད་འབྲེལ་མེ ད་པ་བྱུ ང་འདུག
ད་ལྟ འི་ཆར་སླ བ
ོ ་གྲྭ་དེར་འཛི ན་གྲྭ་བཞི ་པ་བར་དང་། སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག ༨༩

དང་དགེ ་ལས་ ༡༢ བཅས་ཡོ ད། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ཅོ ན་ཏ་ར་

སྡ ་ེ ནང་གཞི ས་ཆགས་ནང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༧༨ ལོ ར་སྡ ་ེ ནང་མི་མང་གི་ཆེ ད་

དུ་བོད་གཞུ ང་ཤེ ས་རི ག་ཁྱབ་ཁོ ངས་འཛི ན་རི མ་ལྔ ་པ་བར་གྱི ་ཉིན་མོ འི་

སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཞི ག་འཛུ གས་སྐྲུ ན་དང་། སྐ བ ས་དེར ་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༤༠

ནས་ ༤༥ བར་ཡོ ད་སྐ ད་འདུག དེའི་རྗེས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༡ ལོ ར་ཤེ ས་

རིག་ཁྱབ་ཁོ ངས་སམ་བྷ ་ོ ཊ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་དང་། རྗེས་སུ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་དེ་བཞི ན་

རྒྱ་བསྐྱེ ད ་ཀྱི ས་གཏན་ཉི ན ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཞི ག་ཏུ ་བསྒྱུ ར་ཏེ་ དེང ་གི ་ཆར་སླ བ
ོ ་

ཕྲུ ག་གྲངས་ ༤༠༠ སྐ ར
ོ ་དང་། དགེ ་ལས་ ༢༥ ཙམ་ཡོ ད། དང་ཐོག་

སླ བ
ོ ་གྲྭ་རྒྱག་ཡུ ལ་ས་ཆ་ནང་ཆེ ན་ནས་རི ན་མེ ད་ཕུ ལ ་བ་ཞི ག་ལ་བརྟེན་
སླ བ
ོ ་གྲ་འདི ་བཞི ན་ཅོ ན་ཏ་རའི་ནང་ཆེ ན་གྱི ་ཁུངས་སུ་གཏོགས་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡོ ད། ནང་ཆེ ན་གཞི ས་ཁོ ངས་སུ་ད་ལྟ འི་བར་མཐོ་སླ བ
ོ ་ཐོན་པ་ཕོ་

༢།

མོ ་གྲངས་ ༤༥ ཡོ ད།
སྨ ན་ཁང་།

ཅོ ན་ཏ་ར་སྡ ་ེ ནང་མི་མང་ཆེ ད་རང་གཞུ ང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི ་འཛིན་སྐྱོང་

འོག་ཕྱི ་ལུགས་སྨ ན་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་དང་འཕྲོད་ལས་པ་གཅིག་ཡོ ད་པ་

ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེར །

ཆམ་པ་ལ་སོ ག ས་པ་ནད་གཞི ་ཆུ ང ་ཙག་རི གས་

བསྟེན་གཏུ གས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

འབི ར་ཅོ ན་ཏ་ར།

༩༽
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ཡུལ་མི་དང་འཁྲུག་རྩོད་བྱུང་བའི་སྐོར།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༨ ནང་རང་རེ འི་ན་གཞོ ན་བསམ་མེ ད་འགས་ཡུལ་མིའི་ན་
གཞོ ན་ཁ་ཤས་ལ་འཁྲུ ག་རྩོད་ཤོ ར་ཏེ་སྟབས་མ་ལེ གས་པར་ཡུལ་མི ་རྒྱ་གར་བ་

མི་གཅིག་རྐྱེ ན་འདས་སུ་གྱུར་པའི་རྐྱེ ན་གྱི ས་མཐར་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་མཚན་མོ ར་
ཅོ ན་ཏ་ར་ནང་ཆེ ན་དུད་ཚང ༢༢ རྩ་མེ ད་མེ ར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་སྡ ད
ོ ་ཡུལ་

མེ ད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེ ན་པོ་བཟོས་འདུག འོན་ཀྱང་བོད་གཞུ ང་ནང་སྲི ད་དང་།

གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་དཔོན་རི གས། ཕྱི ་རྒྱལ་རོ གས་ཚོ གས་སོ གས་ཀྱི ་བཀྲིན་ལ་

བརྟེན་ནས་སྡ ད
ོ ་ཁང་དེ་དག་སྔ ར་ལྷ ག་སླ ར་གསོ ་ཐུ བ་པ་བྱུང་འདུག བྱུང་རྐྱེ ན་

དེའི ་ རྗེ ས ་ཡུ ལ་མི ་དང་མཉམ་འཁྲུ ག་རྩོད་ཚབས་ཆེ ་བྱུ ང་བའི ་ ལོ ་རྒྱུ ས་མེ ད་པ་

དང་། ད་ལྟ འི་ཆར་ཡང་ཡུལ་མི ་དང་འཆམ་མཐུ ན་ཡོ ད་མུ ས་ལས་འཁྲུག་རྩོད་

ངན་པ་བྱུང་མེ ད།

༡༠༽ གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོག་མའི་མི་འབོར།

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ཐོག་མའི་མི་འབོར་ནི ་ ༡༠༣༥ ཙམ་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་མི ་གྲངས་
༣༠༠ ལ་ཉེ་བ་ཞིག་ཀོ ་ལེ ་གྷ ལ་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞིས་སྤ ས
ོ ་བྱས་རྗེས་མི་འབོར་

༧༣༥ ཡོ ད་སྐ ད་ལས་ཞི བ་ཕྲའི ་ཐོ་གཞུ ང་སོ གས་མི་འདུག ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༨ ཟླ་
༣ ཚེ ས་ ༣༡ ལོ ་མཚམས་ཀྱི ་མི ་འབོར་ ༨༩༥ ཡོ ད། མི་འབོར་འདིའི་ནང་

ཅོ ན་ཏ་རའི་ཤེ ས་རིག་སླ བ
ོ ་གྲའི་ནང་ཏྲུ ་ཀྲིང་ནས་ཡོ ང་བའི་སླ བ
ོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཚུད་

མེད་ཅི ང་། དེ་མཚུ ངས་ཅོ ན་ཏ་ར་དོན་ལྡ ན་རྒས་ཁང་གི་རྒས་འཁོ གས་རྣམས་
ཀྱང་ཚུ ད་མེ ད།

༡༡༽ འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་ཐད།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ནང་ཤེ ས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི ས་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་བ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག།

མི ་མང་སྡ ད
ོ ་ཁང་། རྒས་ཁང་། ཟམ་ཆུང་། སླ བ
ོ ་གྲྭ སྨ ན་ཁང་། གྲོང་སྡ འ
ེ ི ་ནང་

ཆུ ་ཡུར་དང་། མི་འགྲོའི་ལམ་ཆུང་སོ གས་མི ་མང་ལ་ཁ་ཚ་དགོ ས་གཏུ གས་ཀྱི ས་
ཕན་ཐོ ག ས་ཆེ ན་པོ་ བྱུ ང་ཡོ ད། གཅི ག་བསྡུས ་འཆར་གཞི ་བཞི ་པའི ་ ཁོ ང ས་སུ ་

འཆར་ཁག་འགའ་ཙམ་ཕུ ལ ་ཁོ ང ས་ནས་།

འབྱུ ང་འགྱུ ར་མི ་མང་སྡ ད
ོ ་ཁང་
ཉམས་གསོ ་དང་། མི ་མང་འཐུ ང་ཆུ། ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་

བཅས་ལ་ངོ ས ་བཞེ ས ་ཐོ བ ་ཡོ ད་པས་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ཁུ ངས་ཁག་ནས་དགོ ས ་

དངུ ལ ་འབྱོར་བ་དང་ལས་གཞི ་ཁག་ལག་བསྟར་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན།

བཀའ་ཤག་གི ་

བཀའ་འཁྲོལ ་འོག ་ཕྱི ་ རྒྱལ་རོ ག ས་ཚོ གས་ཀྱི ་ རོ ག ས་དངུ ལ ་ཐབས་འཚོ ལ་གྱི ས ་

འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོ་དང་། ཁྲོན་པ། (Bore well) མགྲོན་ཁང་། འཇིབ་
འཁོ ར་བཅས་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུ ན་རྐྱེ ན་བསྐྲུན་ཡོ ད་དོ།། །།

སྦིར་བོད་ཚོགས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་
ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

འབི ར་བོད་ཚོ གས།

༡།
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གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བྱུང་རིམ།

སྦིར་བོད་ཚོ གས་གཞིས་ཆགས་ནི་ཐོག་མར་བླ ་མ་དང་དཔོན་པོ་རེ ་ཟུང་ནས་སྦིར་

ཁུལ་དུ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི འི ་ལག་ནས་ས་ཆ་ཉོས་ཏེ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ ལོ ར་གསར་
འཛུགས་གནང་། གཞི ས་ཆགས་འདི་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡ ་ེ ཀང་ར་རྫོང་ཁོ ངས་སུ་

ཡོ ད་ལ་རྒྱ་མཚོ འི ་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མི་ཀྲར་ ༡༣༠༠ ཡིན་ལ། དབྱར་ཁ་ཚ་

བ་ཆེ ་བའི ་དུས་སུ་ཚ་ཚད་ ༣༢ དང་། དགུ ན་དུས་གྲང་ཚད་ཀྲེམ་པི་རེ ་ཆར་
༡༠ ཡི ན། དེ་དུས་གཞི ས་ཆགས་ལ་སྤྱི ་ས་ཨེ ་ཀར་ ༡༤ ཙམ་ཡོ ད། ཐོག་མར་

གཞི ས་མི ་རྣམས་བོད ་མི ་སྤྱི ་ མཚུ ངས་ལྟ ར ་ཀུ ་ ལུ ་མ་ན་ལི འི ་ ཕྱོ ག ས་ལམ་བཟོའི ་
ལས་ཀ་བྱེད་སྐ བས་གཞིས་ཆགས་སུ་འབྱོར་ཞི ང་། གཞི ས་མི ་མང་ཆེ ་བ་གླ ་མེ ད་

དྭ ང་བླ ངས་སྣེ་སེ ལ་ཙམ་གྱི ་ངང་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ཡོ ད། གཞི ས་ཆགས་དངོ ས་

གཞི ་ཆགས་ནས་ལོ ་ཤས་རིང་གཞིས་མི ་མི ་ཉུ ང་བ་ཞི ག་བལ་ལས་བཟོ་གྲྭའི ་ནང་

ལས་ཀ་ཐོ བ་ཡོ ད། ཡིན་ནའང་གཞིས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཞིས་ཆགས་ཁོ ངས་

ནས་ལས་ཀ་རག་གི ་མེ ད་སྟབས་ལོ ་མང་རི ང་ལམ་བཟོའི ་ ལས་ཀ་མུ ་མཐུ ད་དུ་
བྱེད་དགོ ས ་བྱུ ང་ཡོ ད་འདུག

སྐ བ ས་དེར རྒྱ་གར་དབུ ས་གཞི ས་ཆགས་ལས་

ཁུངས་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་རོ གས་ཚོ གས་ TIRS (Tibetan Industrial Rehabilitation Society) ཞེ ས་པས་མི་མང་ལ་སྡ ད
ོ ་ཁང་དང་འཚོ ་བའི ་མཐུ ན་རྐྱེ ན་ཆེ ད་

བལ་ལས་བཟོ་གྲྭ་ཞི ག་ཀྱང་གསར་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད། རི མ་བཞི ན་འཚོ ་བ་
ཡར་རྒྱས་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི ས་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་སྤྱི ་ས་ཧམ་བཟུང་

བྱས་རྐྱེ ན་ཕྲན་བུའི་མི་མཐུ ན་པ་བྱུང་མོ ད་དོན་དག་ཆེ ན་པོ་བྱུང་མེ ད། ཐོག་མར་

གཞི ས་ཆགས་གསར་དུ་ འཛུ གས་དུས ་མི ་གྲངས་ ༤༥༠ ཙམ་ཡོ ད་པ་རི མ་

བཞི ན་འཕེལ་ཏེ་ ༢༠༠༨།༣།༣༡ ལ་མི་འབོར་གྲངས་ ༨༤༡ ཡོ ད།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༢༽

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

༡།   ནང་ཆེ ན་རྒྱལ་པོ།

༢།   ཆོ ས་འཕེལ་བསོ ད་ནམས།
༣།   ཟླ་བ་དར་རྒྱས།

༤།   བླ ་ོ བཟང་ཐར་འདོད།
༥།   སྣང་ས་ཆོ ས་སྒྲོ ན།
༦།

ཚེ ་རི ང་དོན་འགྲུ བ།

༧།   འཆི ་མེ ད་རྡོ་རྗེ།

༨།   སྤ ན
ེ ་པ་སྲི ད་ཐར།

༩།   ཚེ ་དབང་བཀྲ་ཤི ས།

༡༩༦༧ ནས་ ༡༩༧༧

༡༩༧༨།༡།༡ ནས་ ༡༩༧༩།༡༢།༢༤

༡༩༧༩།༡༢།༢༥ ནས་ ༡༩༨༤།༨།༣༡

༡༩༨༤།༡༠།༡༠ ནས་ ༡༩༩༠།༡༡།༡༤

༡༩༩༠།༡༡།༡༥ ནས་ ༡༩༩༢།༨།༦

༡༩༩༢།༨།༧ ནས་ ༡༩༩༤།༥།༣༠

༡༩༩༤།༦།༡༥ ནས་ ༡༩༩༧།༣།༢༥

༡༩༩༧།༣།༢༦ ནས་ ༡༩༩༩།༡།༤

༡༩༩༩།༧།༧ ནས་ ༢༠༠༠།༡༢།༨

༡༠།

འཆི ་མེ ད་རི ག་འཛི ན།

༡༢།

ཀརྨ་སེ ང་གེ

༢༠༠༤།༦།༡ ནས་ ༢༠༠༤།༡༢།༣༡

༡༤།

བསོ ད་ནམས་སྙ ན་གྲགས།

༢༠༠༥།༥།༡༨ ནས་ ༢༠༠༦།༣།༢༢

༡༡།

༡༣།
༡༥།

༡༦།

༣༽

ལས་ཡུན།

བསྟན་འཛི ན་ལུང་རྟོགས།

སངས་རྒྱས་ཤསྟི།

དཀོ ན་མཆོ ག་ནོར་བུ།
ཚེ ་རི ང་ལྷ ་མོ །

༢༠༠༠།༡༢།༡༩ ནས་ ༢༠༠༣།༣།༡༤
༢༠༠༣།༣།༡༥ ནས་ ༢༠༠༤།༥།༡

༢༠༠༥།༡།༡ ནས་ ༢༠༠༥།༣།༡༣

༢༠༠༦།༣།༢༣ ནས་ ༢༠༠༩།༣།༡༣
༢༠༠༩།༣།༡༤ ནས་ལས་ཐོག་པ།

ྋགོང་ས་མཆོག་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་དུས་
ཀྱི་ལོ་ཚིགས།

སྦི ར ་གཞི ས་ཆགས་ཁུ ལ་དུ ་ ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ ་ མཆོ ག་ཐེ ང ས་

འབི ར་བོད་ཚོ གས།

གཉི ས ་ལ་ཞབས་སོ ར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་མཛད་འདུག
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ཐོ ག ་མར་

གཞིས་ཆགས་དབུ་འབྱེད་སྐ བས་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༨།༤།༨ ཉིན་དང་། ཡང་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༨༩།༢།༡༦

ཉི ན ་སྦི ར ་ཁུ ལ་དུ་ ཡོ ད་པའི ་ དཔལ་ཡུ ལ་རྙི ང ་དགོ ན ་གསར་

བཞེ ངས་ལེ གས་གྲུ བ་ཟིན་པའི་མཛད་སྒ ར
ོ ་ཆི བས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ་བཅས་ཡི ན།

༤༽

གཞིས་ཆགས་ཀྱི་དེ་སྔོན་དང་ད་ལྟའི་ལས་འཆར་ཁག
༡།

གཞི ས་ཆགས་ཐོ ག་མར་གསར་འཛུ གས་བྱེད་སྐ བས་གཞི ས་མི ་ཡོ ངས་

ཀྱི ་ འཐུ ང་ཆུ འི ་ དཀའ་ངལ་སེ ལ ་སླ ད ་ཆུ ་ མཛོ ད་ལི ་ཀྲར་གསུ མ་ཁྲི ་ ཅན་

ཞིག་རྒྱག་རྒྱུར་རང་གཞུ ང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་རོ གས་དངུལ་
༢།

གནང་བས་མང་ཚོ གས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

ཕྱི ་ ལོ ་

༢༠༠༣

ལོ ར་གཞི ས་མི ་མང་དག་ཅི ག་གི ་སྡ ད
ོ ་ཁང་གི ་ཐོ ག ་

ཁེ བས་ལྕ གས་ཤོ ག་བརྗེ་བསྒྱུར་ཆེ ད་རང་གཞུ ང་ནང་སྲི ད་ལས་ཁུངས་སུ་
སྔ ་ ཕྱི ་ རི མ་པས་འབོད ་སྐུལ ་ཞུ ས ་དོན ་ལྟ ར །

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ གཞི ས་

ཁང་གྲངས་ཉི ་ ཤུ ་ཙམ་གྱི ་ཐོ ག ་ཁེ བ ས་ལྕ ག ས་ཤོ ག་བརྗེ ་ བསྒྱུ ར་གནང་

༣།

བས་མང་ཚོ གས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

ད་ལྟ འི་ཆར་གཞི ས་ཆགས་ལ་དགོ ས་གལ་ཆེ ་བས་ལས་འཆར་ཁ་ཤས་

ལོ ་གསུ མ་གྱི ་ གཅི ག་བསྡུས ་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞི ་བཞི ་བའི ་ ཁོ ང ས་སུ ་
ཕུལ་ཟི ན་ཁོ ངས་ནས་གཞི ས་ཆགས་ནང་ལམ་ཟུར་གཡས་གཡོ ན་དུ་ཉི་

འོད་གླ ག
ོ ་འཛུགས་རྒྱུའི ་འཆར་གཞི་འབུལ་ལམ་ཞུ ས་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་འཛུགས་དུས་ཆུ་མཛོ ད་དེས་

ད་ལྟ ་ མི ་འབོར ་འཕེལ ་རྒྱས་ཀྱི ་རྐྱེ ན ་གྱི ས་འཐུ ང་ཆུ ་ ལྡ ང
ེ ་མི ན་ལ་སོ ང ་།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

ཆུ ་ མཛོ ད་ལི ་ཀྲར་འབུ མ་གཅི ག་དང་ཕྱེ ད ་ཅན་ཞི ག་གསར་རྒྱག་ཆེ ད་

ལས་གཞི ་ཞི བ་ཕྲ་ལོ ་གསུམ་ཚན་གྱི ་གཅིག་བསྡུས་འཆར་གཞི་བཞི་པའི་
ཁོ ངས་སུ ་ཕུལ་ཟི ན། གཞན་ཡང་གཞི ས་ཆགས་ནང་གནས་སྡ ད
ོ ་དུད ་

ཚང་དབུ ལ་ཕོང ས་རི གས་ཀྱི ་ སྡ ད
ོ ་ཁང་གི ་ཐོ ག ་ཁེ བ ས་ལྕ ག ས་ཤོ ག ་བརྗེ ་

ལེ ན་ཆེ ད་ལས་འཆར་ཞི བ་ཚགས་ལོ ་གསུ མ་གཅི ག་བསྡུ ས ་ཀྱི ་འཆར་
གཞི ་བཞི ་པའི ་ཁོ ངས་སུ་ཕུལ་ཟིན།

༥༽

ས་གནས་ཀྱི ་ གཞུང་འབྲེ ལ ་དང་གཞུང་འབྲེ ལ ་མ་ཡི ན ་པའི ་
ཚོགས་པ་ཁག
༡།

ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ལས་ཁང་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ ལོ ར་གསར་འཛུགས་

༢།

ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་སྐ བ ས་དང་པོ་ ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༩༣ ལོ ར་གསར་

༣།

༤།
༥།

༦༽

བྱས་ཤི ང་ད་ལྟ འི་ཆར་ཚོ གས་མི་ ༥ ཡོ ད།

འཛུགས་བྱས་ཤི ང་ད་ལྟ འི་ཆར་ཚོ གས་མི་གྲངས་ ༡༥ ཡོ ད།

ས་གནས་བོད ་རང་དབང་བདེན ་པའི ་ ལས་འགུ ལ་ཚོ གས་ཆུ ང་ཕྱི ་ལོ ་

༡༩༧༢

ཡོ ད།

ལོ ར་གསར་འཛུ གས་བྱས་ཤི ང་ད་ལྟ འི ་ ཆར་ཚོ གས་མི ་

༤

ས་གནས་གཞོ ན་ན་ུ ཚོ གས་པ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༦ ལོ ར་གསར་འཛུགས་བྱས།

ས་གནས་བུད་མེ ད་ཚོ གས་པ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༥ ལོ ར་གསར་འཛུགས་བྱས།

སྦིར་བོད་ཚོགས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱབ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་དགོན་
སྡེ་ཁག
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དཔལ་ས་སྐྱ་འབྲི་རུ ་ བསམ་འགྲུ བ་བདེ་ ཆེ ན་ཆོ ས་འཁོ ར ་གླི ང ་དགོ ན ་ནང་དགེ ་

འདུན་གྲངས་ ༩༥ ཡོ ད། དེ་དག་གི་ཡོ ང་ཁུངས་གཙོ ་བོ་ནི་བོད་དང་། ཤར་པ།

ལ་དྭ གས་བཅས་ནས་ཡི ན། དེ་བཞིན་འབྲི་གུ ང་བཀའ་བརྒྱུད་དགོ ན་ནང་དགེ ་

འདུན་པ་གྲངས་ ༦༦ བཞུ གས་ཤིང་དེ་དག་གི་ཡོ ང་ཁུངས་ནི་གོ ང་དང་གཅིག་
མཚུ ངས་ཡི ན།

༧༽

སློབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སྐོར།
༡།

སྦིར་ཉིན་སླ བ
ོ །

སྦིར་ཉིན་སླ བ
ོ ་འདི ་བཞི ན་སྡ ་ེ ནང་བོད་ཚོ གས་བཅས་གཞི ས་ཁག་གསུམ་

གྱི ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་ཡི ན། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩།༣།༡ ཉིན་ TIRS ཞེ ས་པའི་བོད་མི་

བཟོ ་ ལས་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ཚོ གས་པ་དེ འི ་རོ གས་སྐྱོ ར ་འོ ག ་དབུ ་

འཛུགས་གནང་ཞི ང་འཛི ན་སྐྱོང་ཡང་དེ་ནས་གནང་འདུག དེའི་སྐ བས་
སླ ོབ ་ཕྲུ ག་གྲངས་བདུ ན ་ཙམ་ཡོ ད་པ་རི མ་བཞི ན་འཕེལ ་རྒྱས་ཀྱི ་རྣམ་

པས་ ༢༠༠༨།༣།༣༡ བར་སླ བ
ོ ་ཕྲུ ག་གྲངས་ ༨༩ ཙམ་དང་། ལས་

བྱེད་གྲངས་ ༡༢ ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༠ ལོ ར་བོད་གཞུ ང་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུ ངས་བརྒྱུ ད་གསང་སྤྱོ ད ་བཞི ་གསར་རྒྱག་གི ས་རོ གས་དངུ ལ་
གསོ ལ་རས་གནང་འདུག དེ་བཞི ན་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་རོ གས་
རམ་འོག ་འཛི ན་ཁང་གཉི ས ་དང་ཡི ག་ཚང་གཅི ག་བཅས་གསར་རྒྱག་

གནང་ཡོ ད།

ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩ ནས་ ༢༠༠༨ བར་ཉིན་སླ བ
ོ ་འདི་ནས་འཛིན་

རི མ་མཐའ་འཁྱོལ་བྱུང་བས་སླ བ
ོ ་མ་གྲངས་ ༡༠༠༠ ཙམ་བྱུང་ཡོ ད།
༡༩༩༩ ལོ ར་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ས ་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་ ཆེ ད་ལས་ཁུ ངས་
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གསར་པ་སམ་བྷ ་ོ ཊ་བོད་གཞུ ང་སླ བ
ོ ་གྲྭའི ་སྤྱི ་ཁྱབ་ཡི ག་ཚང་ཞེ ས་ཟུར་ད་ུ
གསར་འཛུ གས་གནང་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

ད་བར་དུ་

གཞི ས་ཆགས་ཁོ ང ས་ནས་སླ ོབ ་སྦྱོ ང ་འདྲ་མི ན་ཐོ ག ་མཐོ ་ སླ ོབ ་ཐོ ན ་པ་
༢།

གྲངས་ ༢༧ ཙམ་བྱུང་འདུག

སྦིར་ཡན་ལག་སྨ ན་ཁང་།

སྦིར་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གྱི ་སྨ ན་ཁང་འདི་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ ལོ ར་

འགོ ་འཛུགས་བྱས་ཤི ང་། སྨ ན་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ TIRS དང་སྦིར་སྡ ་ེ
དགེ ་གཞིས་འགོ ་བྱ་རྒོད་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། ནང་ཆེ ན་དབུ་འཛིན་ྋསྐྱབས་

རྗེ ་ མཆོ ག་གླི ང་རི ན་པོ་ ཆེ ་མཆོ ག་དང་། སྦི ར ་བོད ་ཚོ གས་གཞི ས་འགོ ་

རྒྱལ་པོ་ལགས་བཅས་ནས་གནང་འདུག ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧ ཙམ་ལོ འི་འགོ ་
སྟོད་ཙམ་ནས་རོ གས་ཚོ གས་ TIRS ནས་རྒྱ་གར་སྒ ར
ེ ་གྱི ་སྨ ན་པ་ཞིག་

བཏང་འདུག ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༨ རོ གས་ཚོ གས་ TIRS (Tibetan Industrial Rehabilitaion Society) གྱི ས་རོ གས་དངུལ་ཐོག་ཁང་མིག་

བཞི ་ཅན་གྱི ་སྨ ན་ཁང་ཞི ག་བརྒྱབ་ཐུ བ་པ་བྱུང་འདུག ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༨།༡

པོའི་ བར་དུ་ དབྱི ན་ཇི་ སྨ ན་ཞབས་པ་ Jean Anderson ནས་དྭ ང་

བླ ང ས་ཐོ ག ་ཟླ་ངོ ་ ཁ་ཤས་རི ང་སྨ ན ་ཁང་འགན་འཛི ན་གྱི ་འགན་ཁུ ར་

བྱས་ཡོ ད་པ་དེ་ ནི ་ སྨ ན ་ཁང་འདི འི ་ འགན་འཛི ན་ཐོ ག ་མ་ཆགས་འདུག

ཁོ ང་གིས་གླ ་ོ ནད་ཊི་སྦི་འགོ ས་ནད་རི གས་སི མ་ལར་ JUBRA སྨ ན་ཁང་

དུ་བཏང་བ་དང་། གླ ག
ོ ་དཔར་བརྒྱབ་དགོ ས་རིགས་རྣམས་ཀང་ར་ཁུལ་

དུ་ཡོ ད་པའི ་ Mission Hospital ལ་བཏང་འདུག ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༩

ལོ ར་སྨ ན་ཁང་འགན་འཛིན་གསར་པ་བསོ ད་ནམས་མགོ ན་པོ་ཧ་ར་བསྐ ་ོ

བཞག་གནང་། སྐ བས་དེ་ནས་ཊི་སྦི་ནད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་ཊི་སྦི་སྨ ན་
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ཁང་ MANDI ནས་སྨ ན་བཅོ ས་ཐོབ་བཞིན་འདུག ནད་པ་ཧ་ཅང་ཛ་
དྲག་གཤག་བཅོ ས་བྱ་དགོ ས་རི གས་ Brown Hospital, LUDHIANA

ཁུལ་དུ་ཆེ ད་གཏོང་གི ས་ TIRS རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ས་འགྲོ་སོ ང་ཆ་ཚང་

གཏོང ་གི ་ཡོ ད།

ཡི ན་ནའང་སྐ བ ས་དེར ་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་གནང་

མཁན་གྱི ་སྨ ན ་པ་ཚད་ལྡ ན ་མེ ད་པར་སོ ང ་འགན་འཛི ན་བསོ ད ་ནམས་

མགོ ན་པོ་ཧ་ར་ནས་ TIRS རོ གས་ཚོ གས་ལ་སྙ ན་ཞུ ་ཐེ ངས་མང་པོ་

ཕུལ་རྗེས་སྒ ར
ེ ་པ་སྨ ན་པ་ཞིག་བདུན་ཕྲག་རེ ར་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་བསྐ ར
ོ ་
བསྐྱོ ད ་གནང་འདུག སྨ ན ་ཁང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི ་ ཟླ་ཕོག ས་ཤི ན་ཏུ ་

ཆུ ང་བས་ TIRS རོ གས་ཚོ གས་ལ་གཞིས་སྒ ར་གསུམ་གྱི ་གཞིས་འགོ ་

རྣམ་པའི ་ རྒྱབ་གཉེར ་ཞུ ས་ཏེ་ ཟླ་ཕོག ས་ཕྲན་བུ ་སྤ ར ་ཆ་གནང་ཐུ བ་པ་

བྱུང་། དེ་དུས་ Baijnath གཞུ ང་གི་སྨ ན་ཁང་ནས་ཊི་སྦི་སྔ ན
ོ ་འགོ ག་
ཁབ་ BCG དང་ལྷ ་འབྲུ མ་ནག་པོའི་སྔ ན
ོ ་འགོ ག་ཁབ་རྒྱབ་ཀྱི ན་ཡོ ད།

འོ ན ་ཀྱང་མི ་མང་ནས་ཡི ད་ཆེ ས་མ་གནང་བས་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ ་
འཕྲད་འདུག ་མོ ད་ཐབས་ཤེ ས ་གང་ཡོ ད་ཀྱི ས ་སྨ ན ་ཁབ་རྒྱག་ཐུ བ་ཙམ་

བྱུ ང་། དེ་ ལྟ ར ་ལོ ་མང་རི ང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི ་ འབྲས་བུ ར་སྨ ན ་
ཁང་འདིའི་ངོ ས་ནས་མི་མང་ལ་ཞབས་འདེགས་གང་ལེགས་ཞུ ་ཐུ བ་པ་

བྱུང་ཡོ ད། ད་ལྟ འི་ཆར་འབིར་སྨ ན་ཁང་དུ་འགན་འཛིན་གཅིག་དང་།
རྩིས་པ་གཅིག སྨ ན་ཞབས་པ་གཅི ག སོ འི་སྨ ན་་པ་གཅི ག ཁྲག་ལུད་
བརྟག་དཔྱད་པ་གཅི ག འཕྲོད་ལས་པ་གྲངས་གསུམ་དང་ཡིག་གད་པ་

༣།

གཅི ག་བཅས་བསྡ མ
ོ ས་ལས་བྱེད་གྲངས་དགུ ་ཡོ ད།

སྦིར་ཡན་ལག་སྨ ན་རྩིས་ཁང་གི་ལོ ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

སྦིར་ཡན་ལག་སྨ ན་རྩིས་ཁང་འདི་ནི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༨༧།༢།༤ ཉིན་གསར་
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

འཛུགས་བྱས། ཐོག་མར་སྨ ན་ཁང་འགོ ་འཛུགས་བྱེད་སྐ བས་སྦིར་བལ་

ལས་ཚོ གས་པའི ་ སྒ ེར ་པའི ་ ཁང་པ་གཅི ག་ནང་སྨ ན ་པ་བསྟན་འཛི ན་

དཔལ་མཆོ ག་དང་། རྩིས་པ་དང་སྨ ན་སྤྲོད་པ་གཅི ག་ལྕ ག
ོ ས་བཤད་སྒྲུབ་
སེ ང་གེ ་བཅས་སྨ ན་ལས་པ་གཉིས་ལས་མེ ད། སྐ བས་དེར་སྨ ན་པ་དང་

སྨ ན་ལས་པ་གཉིས་སུ་ཇ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་དང་ཅོ ན་ཏ་ར་གཞི ས་ཆགས། པ་ལམ་

སྤུ ར་མཛེ ་ནད་སྨ ན་ཁང་བཅས་ལ་སྐ ར
ོ ་བསྐྱོད་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག ཕྱི ་
ལོ ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༢༠༠༣ བར་གཞིས་སྒ ར་གསུམ་ནས་མཐུ ན་འགྱུར་
གནང་བའི ་ ཁང་མི ག་དྲུ ག་ཅན་ཞི ག་གི ་ནང་ཁང་གླ ་ སྒ ར
ོ ་

༦༥༠།༠༠

བྱས་པ་ཞི ག་གོ ་སྒྲི ག་ཞུ ས། ༡༩༩༧།༩།༢༧ ནས་སྨ ན་པ་པདྨ་དབྱངས་
འཛོ མས་བསྐ ་ོ གཏོང་གནང་བ་ནས་བཟུང་སྨ ན་ཁང་རྙི ང་པ་བཟོ་བཅོ ས་

དང་ཉམས་གསོ ་ ཡར་རྒྱས་གང་ལེ གས་བྱུ ང་ཡོ ད།

མཚོ ་པདྨ་དང་།

སྤ ན
ོ ་ཊོ ་བཀྲ་ཤི ས་གླི ང་། སུན་རྡར་ནཱ་གར། རི ་ཁྲོད་བཅས་སུ་ཟླ་རེ ར་
ཐེངས་རེ ་དང་དེ་བཞི ན་བཀྲ་ཤི ས་ལྗ ང
ོ ས། ཤེ ས་རབ་གླི ང་། པ་ལམ་སྤུ ར་
མཛེ ་ནད་སྨ ན ་ཁང་བཅས་ལ་ཐེ ང ས་རེ ་ བསྐ ར
ོ ་བསྐྱོ ད ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ལྷ ག་པར་དུ་སུ་ཇ་བོད་ཁྱི མ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་དང་། རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ ཅོ ན་ཏ་

ར་གཞི ས་ཆགས་བཅས་ལ་ཟླ་རེ ར་ཐེ ངས་གཉིས་རེ ་བསྐ ར
ོ ་བསྐྱོ ད་བྱས་
ནས་ནད་པ་འགྲོ་མི ་ཐུ བ་མཁན་དང་།

དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ དཀའ་ངལ་

ཡོ ད་པ། སྐ ད་མི་ཤེ ས་པ་སོ གས་ལ་ཕན་ཐོ གས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ནས་ཚང་

མས་བསྔ གས་བརྗོད་ཞུ ་བཞིན་ཡོ ད། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༠༣ ལོ ར་བལ་ལས་

གཞི ས་འགོ ་བཞུ གས་སའི ་ས་ཆ་དང་སྦིར་སྨ ན་ཁང་རྙི ང་པ་བརྗེ་བོ་བརྒྱབ་

ནས་སྨ ན་ཁང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་གནང་སྟེ་ ༢༠༠༤།༡༠།༡༨ ཉིན་

སྨ ན་ཁང་གསར་པ་སྒ ་ོ འབྱེད་གནང་། སྨ ན ་ཁང་གི ་མདུན ་གྱི ་ས་ཆ་ནི ་

སྦིར་བལ་ལས་ཚོ གས་པའི ་གཡུལ་རྒོད་ཚེ ་རྒྱལ་ལགས་ནས་ལྷ ག་བསམ་

འབི ར་བོད་ཚོ གས།
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རྣམ་དག་གི ས་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་དང་། ད་ལྟ འི་སྐ བས་སུ་འགན་
འཛིན་སྨ ན་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་འཛོ མས་དང་། འཚོ ་བྱེད་སྨ ན་པ་ཚེ ་

རི ང་རྡོ་རྗེ ། ཉམས་གསོ ག ་སྨ ན ་པ་ཕུ ན ་ཚོ གས་དོན ་འགྲུ བ། རྩི ས་པ་

བཤད་སྒྲུབ་སེ ང་གེ སྨ ན་སྤྲོ ད ་པ་སངས་སྒྲོ ལ ་མ། བསྟན་འཛི ན་བདེ་
སྐྱི ད། གད་པ་ཆུང་སྒྲོན་བཅས་བདུན་ཡོ ད། ཉིན་རེ ར་རྒྱ་གར་ནད་པ་

དང་ཕྱི ་རྒྱལ་ནད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ཙམ་འབྱོར་བཞིན་ཡོ ད་ཅིང་ཟླ་རེ ར་

ནད་པ་ཆ་སྙ མ
ོ ས་གྲངས་ ༡༡༢༠ ཙམ་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།

༨༽

མི་མང་མཉམ་འབྲེལ།

སྦིར་མི ་མང་མཉམ་འབྲེལ་ལག་ཤེ ས་བཟོ་གྲྭ་འདི་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༧།༡༠།༣༠ ཉིན་ཧི་

མ་ཅལ་གྱི ་མངའ་སྡ ་ེ སི མ་ལར་དེབ་སྐྱེ ལ་ཨང་ ༤༨།༦༧ ཐོག་དེབ་སྐྱེ ལ་བྱས་ཏེ་
འགོ ་འཛུགས་གནང་། ལག་ཤེ ས་བཟོ་གྲྭ་འཛུགས་དགོ ས་པའི ་དམི གས་ཡུལ་ནི །

༡།

ཕ་མ་མེ ད་པའི ་དྭ ་ཕྲུ ག་དང་། མོ ་ཧྲེང་བདག་མེ ད། ལས་མེ ད་འཁྱམ་

༢།

གཞི ས་ཆགས་སུ་སྨ ན་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱེད་རྒྱུ། ནད་པ་ལྟ ་སྐྱོང་ཞུ ་རྒྱུ་

༣།
༤།

༥།

ཉུ ལ་བྱེད་མཁན། ཉམ་ཐག་དབུལ་པོ་སོ གས་བདག་གཉེར་བྱ་རྒྱུ།
སོ གས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་རིགས་བྱ་རྒྱུ།

སྨ ན་རྩ་ཡི ་ལག་ལེ ན་བོད་སྨ ན་བཟོས་སྦྱོར་གྱི ་སླ བ
ོ ་ཁང་རྒྱག་རྒྱུ།

བོད་མི་སྐྱབས་བཅོ ལ་བའི་དཔལ་འབྱོར་དང་འཚོ ་བ། རིག་གཞུ ང་། སླ བ
ོ ་

སྦྱོང་སོ གས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་མ་ཟད། གཞི ས་ཆགས་རྒྱ་ཇེ ་ཆེ ར་གཏོང་
ུ ་དེབ་དང་། དཔར་སོ གས་འགྲེམ་སྤ ལ
ཐབས་ཀྱི ་ལས་དོན་ཆེ ད་དས
ེ ་གནང་རྒྱུ།

སོ ་ནམ་པ་དང་ནོར་ཕྱུགས་ལ་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱུ།
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བཙན་བྱོ ལ་བོད་མི འི ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ལོ་རྒྱུས།

༦།

ཕྱི ་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་གཞུ ང་། ཚོ གས་པ་ཁག་སོ གས་ནས་རོ གས་རམ་

བྱེད་པར་འབོད་སྐུལ་ཞུ ་རྒྱུ།

དངོ ས་པོ། ས་ཆ། སྡ ད
ོ ་ཁང་། ཟ་ཆས་བཅས་ཀྱི ་རོ གས་རམ་སྐྱབས་

འཇུག་ཞུ ་རྒྱུ་དང་རོ གས་རམ་ལེ ན་རྒྱུ་སོ གས་ལ་གཙོ ་བོ་དམི གས་ཏེ་བཟོ་

གྲྭ་འདི ་ གསར་དུ་ བཙུ ག ས་པ་ཞི ག་ཡི ན། ལག་ཤེས་བཟོ་ གྲྭ་འདི ་ འགོ ་

འཛུ གས་བྱས་པ་ནས་བཟུ ང་ད་ཕན་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་རང་ཁ་རང་

གསོ ་ ཡོ ང་ཆེ ད་རུ མ ་གདན་ཐག་ལས་ཀྱི ་གོ ་ སྐ བ ས་བསྐྲུ ན་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་

ཡོ ད། གཞན་ཡང་ཚོ གས་པའི ་ ངོ ས ་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ ་ ཐུ བ་ཆེ ད་
གཞི ས་ཆགས་ནང་ཚོ ང་ཁང་ཆེ ་ཆུ ང ་ཁག་འདྲ་མི ན་གསར་རྒྱག་གི ས་

ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་ཟླ་རེ ར ་ཁང་གླ ་ ཆུ ང ་བའི ་ ཐོ ག ་བོག ས་གཏོང ་བྱེད་
བཞི ན་ཡོ ད།

ཚོ གས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་འཐུ ས་མི་རྣམས་ཀྱི ་ལས་རྒྱུན་

ལོ ་གསུམ་རེ ་ཡིན། ད་བར་འགན་ལྷ ན་འཐུ ས་མི ་ཐེངས་ ༡༢ འཕོ་ལེ ན་

ཟི ན་ཡོ ད། ཚོ གས་གཙོ ་ནི ་ཚོ གས་པའི ་རྒྱུན་མཁོ འི་སྒྲི ག་གཞི ་དོན་ཚན་
༡༠ པའི ་ནང་གསལ་ྋགོ ང་ས་མཆོ ག་གི་སྐུ་ཚབ་ནས་གནང་རྒྱུ་འཁོ ད་
ཡོ ད་པ་ལྟ ར ་མུ ་མཐུ ད་ལག་བསྟར་ཞུ ་མུ ས་ཡི ན།

ཚོ གས་པའི ་ ཚོ ང་

འཁོ ས ་ལས་གཞི ་ཁག་རེ་ཟུ ང་ཡོ ད་ཁོ ང ས་ནས་ཐོ ག ་མར་རུ མ ་གདན་
བཟོ་ཚོ ང་གི ་སྡ ་ེ ཚན་དང་། ཐུ ག་པ་བཟོ་ཚོ ང་གི་སྡ ་ེ ཚན་བཅས་ཡོ ད།

རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ་དེ་བཞི ན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༦༨ ལོ ར་འགོ འཛུགས་བྱས་པ་

དང་། ཐུ ག་པ་བཟོ་ཚོ ང་སྡ ་ེ ཚན་ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༩༧ ལོ ར་བཙུགས་པ་ཡིན།

རུམ་བཟོ་སྡ ་ེ ཚན་ལ་ TIRS (Tibetan Industrial Rehabilitation Society)

ནས་རོ ག ས་པ་གནང་བཞི ན་པ་དང་།

ཐུ ག་བཟོ་ སྡ ་ེ ཚན་ལ་

འབི ར་བོད་ཚོ གས།
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SARD (Social and Resource Development) རོ གས་

ཚོ གས་ནས་རོ གས་དངུ ལ་གནང་སྟེ་ འགོ ་ འཛུ གས་ཐུ བ་པ་བྱུ ང་ཡོ ད།
རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭའི ་ཁྲོམ་ར་ས་གནས་རང་ནས་ཐབས་འཚོ ལ་གྱི ས་ཧི་

མ་ཅལ་མངའ་སྡ ་ེ ནང་ཁུལ་དང་། གཞན་ཡང་ལ་དྭ གས་ཁུལ་དུ་ཚོ ང་
འགྲེམས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཐུ ག་བཟོ་ སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་ཐོ ན ་སྐྱེ ད ་དེ་ མངའ་སྡ ་ེ ནང་ཁུ ལ་དུ་ ཡོ ད་པའི ་ བོད ་

པའི་ཟ་ཁང་དང་། ཉེ་འཁོ ར་ད་ུ ཡོ ད་པའི ་སུ་ཇ་ཅོ ན་ཏ་ར་བཅས་ཀྱི ་ཁུལ་
དུ་ཡོ ད་པའི ་ཟ་ཁང་ཁ་ཤས། དེ་བཞིན་བོད་ཁྱི མ་སླ བ
ོ ་གྲྭ་དང་རྫོང་སར་

བཤད་གྲྭ་ཤེ ས་རབ་གླི ང་། མཚོ ་པདྨ། པ་ལམ་སྤུ ར། རྡ་ས་ཉེ་འཁོ ར་གྱི ་
ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་ཚོ ང་འགྲེམ་བྱེད་མུ ས་ཡིན། ཚོ གས་པ་འདི་ཐོ ག་མར་

འགོ ་འཛུགས་སྐ བས་ཚོ གས་མི ་ ༤༥༠ ཡོ ད་པ་དང་། ད་ལྟ འི་ཆར་
ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༧༥༥ ཡོ ད་པའི་ལོ ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་སོ །། །།

