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༡༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་དུས་འགྱུར་མྱི ་བཟད་པའྱི་དབང་གྱིས་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་
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བརྒད་ཙམ་ཁྱིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་རྒ་གར་ལ་སྐབས་བཅོལ་དུ་འབོྱར་སྐབས་
ཐོག་མར་བོད་མྱི ་ཚོར་འཚོ་བའྱི་མདུན་ལམ་སོགས་གང་ཡང་མེད་སྟབས།	 སྔ་
འཕསོ་མྱི ་མང་མང་དག་ཅྱིག་རྒ་གར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རྒྱུ ད་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ལམ་
བཟོ་བེྱད་པར་བཏང་གནང་བའྱི་ཁོངས་སུ་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི ་ཁུལ་དུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༡	
ནས་	 ༡༩༦༢	 བར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི ་མྱི ་གྲངས་སུམ་ཁྱི་ཙམ་འབོྱར་འདུག	 ད་ེ
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སྡལ།	ཀུན་འཛོམས་ལ།	སུྤ་ཏྱི་ཁར།	བླ་ོགཡར།	ཧང་རེ་སོགས་དང་།	དགུན་
དུས་མ་ན་ལྱི ་དང་།	རག་སུ།	ཁ་ནར།	ཧ་རྱི ་སྤར།	སར་སེ།	ན་གྷར།	དཀར་
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པ་ཕ་ོལ་ཉྱིན་རེར་སྤར་ཆ་གནང་སྟ་ེཧྱིན་སྒརོ	༡	དང་པད་	༢༥	གནང་བ་དང་
བུད་མེད་ལ་པད་	༧༥	སྤྲད་འདུག	༡༩༦༨	ཙམ་ནས་ལས་གླ་ཅྱུང་ཙམ་སྤར་ཏེ་
སེྐས་པ་ཕ་ོམོ་ཁད་མེད་ལ་ཧྱིན་སྒརོ་	༣	དང་པད་	༢༥	སྤྲད་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༥	ལོར་བཞུགས་སྒར་དུ་རྒ་གར་གཞུང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་མ་ལྱི ག་
དང་།	 སུ་སན་ཌན་ཌྱི ་ཡྱི ན་ཅྱི ་ནས་ཡར་ཀ་སུྤ།	 ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་དབང་
འདུས་ར་ོརེ་བཅས་ཀྱིས་བདོ་མྱི འྱི་དཀའ་ངལ་སྤྱི ་དང་།	སྒྱིག་འཛུགས་སྐརོ་སོཊ་
ལ་ལྷན་གྲོས་ཤྱི ག་གནང་སྟ་ེཚོ་ཁག་རེར་ཉུང་མཐར་མྱི ་གྲངས་	༡༢༥	རེ་བཟོས་
ཏེ་ཡུལ་དུས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གླ་ཆ་དང་ལམ་སྤྱི ་དང་།	འགོ་པ་སྐད་བསྒྱུ ར་སོཊ་
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དཔྱད་གཞྱི ་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི ་གྲོས་ཆོད་འཇོག་གནང་མཛད་པ་རེད།	
གོང་གསལ་ཚོ་ཁག་སྤྱི ་ཡོངས་ལ་ལྟ་རགོ་བཀོད་འདམོས་དང་།	ས་གནས་དཔནོ་
རྱི གས་ཁག་ལ་འབེལ་མཐུད་བེྱད་མྱི ་ལམ་སྤྱི ་གཉྱིས་འཛུགས་འཇོག་གནང་།	
འགོ་པ་དང་བརྒ་དཔོན་དེ་བཞྱིན་སྐད་བསྒྱུ ར་རེ་ཡོད་པའྱི ་ཚོ་ཁག་སུམ་ཅྱུ ་ཐམ་
པར་མྱི ་གྲངས་ཆ་སྙམོས་བྱས་པ་རེད།	ལས་ཀ་ལས་ས་ནྱི་རོང་ཁག་གསུམ་ཁུལ་
ལམ་བཟོ་བེྱད་ཡུལ་ས་ཚད་མཐོ་ལ་དགུན་དུས་གངས་ཞོད་ཁོ་ནས་ལས་ཡུལ་
མེད་པ་དང་།	མ་ནང་ལྱི ་ནས་མལ་ལེ་	༢༥༠	སྐརོ་འགྲོ་དགོས་པ་དང་།	ཐོག་
མར་ར་དལེ་ལས་མྱི ་ཐར་ཀང་རྱིམ་པས་ལམ་བཟོས་ཏེ་འཁོར་ལོ་ཆེ་ཆྱུང་བདེ་
བགྲོད་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད་འདུག	

༡།		 སྡདོ་གནས་སྐརོ།	

	 བོད་མྱི ་ལམ་བཟོ་བ་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་སྡདོ་གུར་གང་འཚམ་སྤྲད་པ་
དེའྱི ་ནང་བསྡད་པ་ལས་སྡདོ་གནས་ཁང་པ་གཏན་ནས་མེད་ཅྱིང་།	 ལོ་
མང་རྱིང་ཆར་རུླང་ཁ་བ་སོགས་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་གུར་རལ་ནས་དཀའ་ངལ་
ཆེན་པ་ོབྱྱུང་སྟ་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དབུས་སོྐབ་གསོ་དང་།	རྒལ་
སྤྱིའྱི ་རོགས་ཚོགས་སྐུ་ཞབས་སུྦ་རུ་ལྭར་ལ་ལམ་བཟོར་གནས་པའྱི ་
དཀའ་ངལ་ཅན་དག་ལ་གུར་གྲངས་	༡༥༠༠	དགོས་པའྱི་རེ་འདནུ་ཞུས་
ཏེ་	༡༩༦༦	ལོར་སྐུ་ཞབས་སུྦ་རུ་ལྭར་ལམ་ལས་སུ་གཟྱིགས་བསྐརོ་ལ་
ཕེབས་ཏེ་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་ཤེས་རོགས་བྱྱུང་བར་བརེན།	 ས་
གནས་གང་སར་ལམ་བཟོ་གནང་བའྱི ་བོད་མྱི ་སྤྱིར་ཇ་གཡབ་རང་
འགྲྱིག་གུར་གྲངས་	༧༥༠	དབུས་སོྐབ་གསོ་བརྒྱུ ད་རོགས་རམ་གནང་
སོན་བྱྱུང་བ་ལས་ལམ་བཟོ་བ་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་ཅན་ལ་སྡདོ་གུར་
གྲངས་	༥༠༥	འགྲེམ་སོྤྲད་གནང་ཡོད།	
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༢།		 སོྐབ་གསོའྱི་སྐརོ།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ནས་	༡༩༦༣	བར་དབུས་སོྐབ་གསོ་ཡྱི ས་ས་གནས་སོ་
སོའྱི་ཊྱི ་སྱི ་བརྒྱུ ད་ཤ་ཀྱིང་དང་།	ཕྱུར་བ།	འབས།	གྲོ་ཞྱིབ།	སུམ།	གྲོ་
རྱིལ།	གྲོ་ཆག	འོ་རམ།	སྟབོས་རྒས་སྨན་སོགས་འབརོ་ཆེན་གནང་བ་
དང་།	ལོ་རེ་གོས་ཕཊོ་ཐེངས་རེ་བཅས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་།	གང་
འཚམ་རེས་ནས་སོྐབ་གསོ་ཁག་རྱིམ་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ནས་ལོ་རེར་
གོས་ཕགོས་ཐེངས་རེ་དང་།	ལས་རོལ་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་རན་བྱྱིས་མྱི ་གྲངས་	
༨༠	ལ་འཚོ་སནོ་གྲོ་དང་།	གྲོ་ཆག་ཕན་བུ་ལས་ད་ེབྱྱིངས་ལ་སོྐབ་གསོ་
མེད།

༣།		 སྨན་བཅོས་སྐརོ།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༢	ལོར་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱིས་བསྐརོ་བསོྐད་སྨན་
པ་སྡདོ་སྒར་ཁག་ནང་ནད་པར་བརག་དཔྱད་བེྱད་པར་བཏང་བས་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱྱུང་།	 དེ་མཚྱུངས་མ་ནང་ལྱི ་ཡེ་ཤུའྱི ་སྨན་ཁང་དང་།	
མན་ཌྱི ་སྨན་ཁང་གྱིས་རྱི ན་མེད་སྨན་བཅོས་གང་ལེགས་གནང་།	 དེའྱི ་
རེས་དབུས་སོྐབ་གསོའྱི ་སྨན་བཅོས་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་གུར་གྱི ་སྨན་ཁང་
ཞྱིག་འཛུཊ་སུྐན་བྱས་པ་དསེ་ཀང་སྤྱི ་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཇྱི ་ཆེ་བྱྱུང་།

༤།		 ལས་རོལ་སྐརོ།

	 ཀུ་ལུ་དང་།	 ཀང་ར།	 མན་ཌྱི ་བཅས་པའྱི་ཁུལ་དང་།	 ཀེ་ལང་རོང་
ཁོངས་ཀྱི ་ལ་ཧེལ་སེ་སྤྱིར་ཏྱི ་སོགས་རྱི ་བརྒྱུ ད་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་འཁོར་
ལམ་གསར་བཟོ་བེྱད་སྐབས།	 རྱི ་ས་རེད་བཅད་དང་།	 ཟམ་པ་གསར་
འཛུཊ།	ལམ་རྙྱིང་རྒ་བསེྐད་དང་ཉམས་གསོ།	ད་ེབཞྱིན་རྱིག་པ་གསར་
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རྒག་སོགས་བྱས་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོམྱངས་ཡོད་པ་རེད།	དཔརེ་ན་	
༡༩༦༡	ཕན་ཀུ་ལུ་ཁུལ་དུ་གཞུང་ལམ་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དང་།	ལུང་
ཀོག་གཡས་གཡོན་གང་སར་ར་ལམ་མ་གཏོགས་འཁོར་ལོའྱི ་འགྲྱིམ་
འགུྲལ་བྱ་ཡུལ་ར་བ་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིས་སུ་མན་ཊྱིའྱི་ས་ཁུལ་ཡས་
མས་གང་ས་དང་།	 ཀུ་ལུ་མ་ནང་ལྱི ་ནས་རྨ་རྱི ་ལ་བརྒྱུ ད་ལ་ཧོལ།	 ཀེ་
ལང་།	 ག་ཤ།	 སྤྱི་ཏྱི་སོགས་ཤྱི ན་ཏུ་ས་མཐོ་གྲང་ཟུག་ཆེ་བའྱི་ས་ཁུལ་
གང་སར་འཁོར་ལོ་ཤར་བགྲོད་བེྱད་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད།

༥།		 ལམ་བཟོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི ་འགྱུར་བ།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	དང་	༡༩༧༦	ཙམ་ནས་རང་གཞུང་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་
ལྟར་མྱི ་མང་རྣམས་རྱི མ་པས་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཏན་
འཇགས་གཏོང་གནང་མཛད་པ་དེ་ནས་ལམ་བཟོའྱི ་ལས་གཞྱི ་མཇུག་
བསྒྱིལ་འདུག	 སྐབས་དེར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གནས་སྤ་ོབྱ་རྒྱུ ར་གོ་
སྐབས་མ་ཐོབ་པ་དང་འདདོ་མོས་མེད་རྱིགས་མྱི ་མང་	༩༠༠	ཡས་མས་
ཤྱིག་བྱྱུང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༡	ལོ་ནས་ཀུ་ལུ་ན་མ་ལྱི ར་རང་གཞུང་སྐུ་
ཚབ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་དངོས་སུ་ཚྱུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་བ་
ནས་ད་བར་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་མ་ན་ལྱི ་དང་།	མལ་ལེ་	༡༥།	པ་ཏྱི་
ཀུལ།	དཔལ་རབ་གླྱིང་།	ཀུ་ལུ།	སུྦན་ཏར་བཅས་སུ་གནས་འཁོད་རང་
རྱིགས་རྣམས་ཀྱི ་བད་ེསྡུག་ལ་བལྟ་སོྐང་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱི ན།	ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི ་ཁུལ་རང་ཁོངས་མྱི ་མང་གྲངས་	༡༤༡༥	དང་།	
ཁབ་ཁོངས་དགོན་སྡ་ེནང་བཞུགས་བོད་རྱི གས་གྭྲ་བཙྱུན་གྲངས་	 ༨༦	
ཕྱི ་ཁག་ནས་ཚོང་འཁོས་ཆེད་འབོྱར་བའྱི་མྱི ་གྲངས་	༢༥༡	བཅས་ཁོན་
བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་	༡༧༥༢	ཡོད།	ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི ་ས་གནས་འདྱི་ནྱི་རྒ་
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མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀར་	༡༩༢༦	ཡོད་པ་དང་།	དབྱར་དསུ་ཚ་ཚད་
Centigrade	 ༢༥	 ཡྱི ན་ཞྱིང་དགུན་དུས་གྲང་ཚད་	 Centigrade ༡༤	
ཡྱི ན་འདུག	

༢༽  ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་གནས་སྟངས་སོར།	

༡།		 མ་ན་ལྱི །	

	 ལམ་བཟོའྱི ་ལས་དོན་མཇུག་བསྒྱིལ་རེས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགྲོ་
བསོྐད་མ་ཐུབ་པའྱི་མྱི ་མང་མང་དག་ཅྱིག་མ་ན་ལྱི ར་འཚོ་བ་རང་སོྐང་
བྱས་ཏེ་བསྡད་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༧	ལོར་ན་མ་ལྱི ་བདོ་མྱི ་གནས་སྡདོ་
བེྱད་སར་མེ་སོྐན་བྱྱུང་སྟ་ེདཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་འཕད་པར་བརནེ་ས་
གནས་རྒ་གར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་
གནང་སྟ་ེད་ལྟའྱི་ས་མ་ཧན་	༼བད་ེསྐྱིད་གླྱིང༽	ཞེས་པའྱི་ས་ཆར་གནས་
སྤ་ོགནང་འདུག	ས་གནས་དརེ་དངེ་ཁྱིམ་ཚང་	༤༧	ཡོད།	མ་ན་ལྱི ར་
གནས་འཁོད་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་བའྱི ་རེན་གཞྱི ་གཙོ་བོ་ཚོང་ལས་
ཡྱི ན།	 དེང་མ་ན་ལྱི ་ས་གནས་རང་དུ་འཚོ་སྡདོ་བེྱད་པའྱི ་མྱི ་གྲངས་	
༩༧༥	 ཡོད།	 ས་གནས་རང་ཁོངས་མྱི ་མང་	 ༼༧༢༤༽	 རྣམས་བརྒ་
ཤོག་བཅྱུ ་དང་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཡོང་བའྱི ་མྱི ་མང་	 ༼༢༥༡༽	
རྣམས་བརྒ་ཤོག་བཞྱིར་བགོས་ཀྱིས་མ་ན་ལྱིར་བརྒ་ཤོག	༡༤	ཡོད།	ས་
གནས་སུ་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གཅྱིག་དང་རང་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་
གྱི ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གཅྱིག་བཅས་ཡོད།

༢།		 མེ་ལེ	༡༥།

	 མེ་ལེ་	༡༥	ས་གནས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་	༡༨	དང་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༧༩	
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ཡོད།	ད་ེཁོངས་རས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གྲངས་	༡༡	ལ་ཕ་རན་སྱི ་ཨེ་ཨྱི ་
ཊྱི ་	 ༼AET, France༽	 རོགས་ཚོགས་དང་ཨ་རྱི ་ཕན་བདེ་ཚོགས་པ་
བཅས་ཀྱི ་རོགས་སོྐར་འོག་དུས་གསུམ་གྱི ་ཞལ་ལག་ནར་གཏོང་གནང་
བཞྱིན་ཡོད།	 ས་གནས་སུ་འཕོད་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གཅྱིག་རང་གཞུང་
འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་རོགས་སོྐར་འོག་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ལོར་
བཙྱུགས་ཐུབ་བྱྱུང་ཡོད།

༣།		 པ་ཏྱི་ཀུལ།

	 ས་གནས་འདྱིར་ཐོག་མར་ཁྱིམ་ཚང་	 ༡༡	 ཡོད་པ་རྱིམ་པས་གྲངས་
འབརོ་འཕར་ཏེ་དངེ་ཁྱིམ་ཚང་	༤༡	དང་མྱི ་གྲངས་	༡༨༨	ཡོད།	མྱི ་
མང་གྱི ་འཚོ་རནེ་གཙོ་བ་ོཚོང་ལས་ཡྱི ན།	 མེ་ལེ་	 ༡༥	 ནང་ཡོད་པའྱི་
འཕོད་ལས་པ་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ནང་ཐེངས་གཅྱིག་སྨན་བཅོས་ཆེད་
བསྐརོ་བསོྐད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 ས་གནས་དེར་མྱི ་མང་འདུ་འཛོམས་
གནང་ཡུལ་སྤྱི ་ཁང་ཆྱུང་ངུ་གཅྱིག་ཨེ་ཨྱི ་ཊྱི ་རོགས་ཚོགས་དང་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སོྐར་འོག་གསར་རྒག་གནང་
ཡོད།

༤།		 ར་ོསྦྱི་དཔལ་རབ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས།

	 དཔལ་རབ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི ་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི ་ཁུལ་གནས་སྡདོ་
རང་རྱིགས་མྱི ་མང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཐོབ་སྐལ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་
སེལ་སླད་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 དེ་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི ་ལས་གཞྱི ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ལོར་འགོ་འཛུགས་གནང་སྟ་ེཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨	
ལོར་མཇུག་སྒྱིལ་གྱིས་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་	 ༡༢༠	 ལ་གཞྱིས་ཁང་བགོ་
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འགྲེམ་བྱས་ཡོད་ཀང་།	གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཚོ་བའྱི་དམྱི གས་རནེ་མེད་
རེྐན་ད་ལྟའྱི ་ཆར་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་སྤསོ་བྱས་པ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་	
༣༤	ལས་མེད།	རྒ་གར་གཞུང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་ཡུལ་ས་ཆ་
སྦྱིག་ག་	 ༢༥	 མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པ་དང་རེས་སུ་
བྱྱིས་གསོ་ཁང་དང་།	ལས་ཤག	གཞུང་ལམ་བཅས་གསར་རྒག་ཆེད་
རང་གཞུང་ནས་ས་ཆ་སྦྱི་ག་	༡༠	དང་།	བྷྱི་སུ་ཝ་	༦	གསར་ཉསོ་བྱ་
རྒྱུ འྱི ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སོྐར་གནང་སྟ་ེད་ལྟའྱི ་ཆར་ཁོན་བསྡམོས་ས་
ཆ་སྦྱི་ག་	༣༥	དང་།	བྷྱི་སུ་ཝ་	༡	ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་མང་གྱི ་དད་
རནེ་ཆེད་མ་ཎྱི ་ལྷ་ཁང་གཅྱིག་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་གསར་བཞེངས་བྱས་
ཡོད།	མེ་ལེ་	༡༥	འཕདོ་ལས་པ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བདུན་ཕག་གཅྱིག་
ནང་ཐེངས་གཉྱིས་སྨན་བཅོས་ཆེད་བསྐརོ་བསོྐད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

༥།		 ཀུ་ལུ།	

	 གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགྲོ་བསོྐད་མ་ཐུབ་པའམ་འགྲོ་རྒྱུ འྱི ་གོ་སྐབས་མ་
རག་པའྱི་རང་རྱིགས་གྲངས་	 ༡༠༠	 ལྷག་ཙམ་འཚོ་བ་རང་སོྐང་བྱས་
ནས་བསྡད་ཡོད་པ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོ་ནས་ས་སྦ་རེ་ཞེས་པའྱི་ས་ཆར་
མཉམ་སྡདོ་བེྱད་འགོ་ཚྱུགས་འདུག	ད་ེརེས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢	ལོར་དངེ་
སྐབས་གནས་སྡདོ་བེྱད་ཡུལ་ཧ་ན་ུམན་སྦག་༼Hanuman Bagh༽ཅེས་
པའྱི་ས་ཆར་གནས་སྤ་ོབྱས་འདུག	 དངེ་སྐབས་ཀུ་ལུར་ཁྱིམ་ཚང་	 ༧༧	
དང་མྱི ་མང་གྲངས་	 ༣༥༤	 ཡོད།	 ས་གནས་སུ་མ་ནྱི་ལྷ་ཁང་གཅྱིག་
དང་།	འཛྱི ན་གྭྲ་གཉྱིས་པ་བར་ཉྱིན་སླབོ་གཅྱིག	སྤྱི ་ཁང་གཅྱིག	འཕདོ་
བསྟནེ་སྨན་ཁང་གཅྱིག་བཅས་ཡོད།
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༣༽ ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་མཚན་དང་ལས་ཡུན། 

ཨང་།	མཚན།	 ལོ་དུས།

༡།		 སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག		 ༡༩༨༤།༩།༢༥	ནས་	༡༩༨༤།༡༡།༡༩
༢།		 ཟླ་བ་དར་རྒས།		 ༡༩༨༤།༡༡།༢༠	ནས་	༡༩༨༩།༤།༣༠
༣།		 ངག་དབང་ཆོས་གྲགས།		 ༡༩༨༩།༥།༠༡	ནས་	༡༩༩༢།༣།༢༤
༤།		 དངོས་གུྲབ་རྒལ་མཚན།		 ༡༩༩༢།༧།༡༥	ནས་	༡༩༩༤།༦།༡༤
༥།		 བླ་ོབཟང་།		 ༡༩༩༤།༦།༡༥	ནས་	༡༩༩༥།༡།༤
༦།		 བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ།		 ༡༩༩༥།༡།༥	ནས་	༡༩༩༦།༩།༡༡
༧།		 སྟབོས་རྒལ་ཚེ་རྱིང་།			 ༡༩༩༦།༩།༡༢	ནས་	༡༩༩༧།༦།༣
༨།		 ཚེ་རྱིང་བསྟན་དར།		 ༡༩༩༧།༦།༤	ནས་	༡༩༩༩།༡༠།༣
༩།		 མཚམས་གཅོད།		 ༡༩༩༩།༡༠།༤	ནས་	༢༠༠༢།༧།༣༠
༡༠།		 བླ་ོབཟང་ཆོས་འབོྱར།		 ༢༠༠༢།༨།༡	ནས་	༢༠༠༥།༡།༥
༡༡།		 ཀརྨ་སེང་གེ།		 ༢༠༠༥།༡།༦	ནས་	༢༠༠༩།༡།༥
༡༢།	 མགོན་པ་ོབཀྱིས།	 ༢༠༠༩།༡།༦	ནས་ལས་ཐོག་པ།	

༤༽  ྋགོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་ལོ་ཚིགས།	

ཨང་།	མཚན།	 ལོ་དུས།

༡།		 ྋགོང་ས་མཆོག		 ༡༩༩༡།༦།༡༢	ནས་	༡༥	བར།
༢།		 ྋགོང་ས་མཆོག		 ༡༩༩༤།༧།༡༡	ནས་	༢༥	བར།
༣།		 ྋགོང་ས་མཆོག		 ༢༠༠༠།༨།༡	ནས་	༡༨	བར།
༤།		 ྋགོང་ས་མཆོག		 ༢༠༠༥།༥།༡༡	ནས་	༡༥	བར།
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༥༽  གཞུང་འབྲེལ་ཡིན་མིན་གི་ཚོགས་པ་ཁག

༡།		 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 ས་གནས་སུ་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢	ལོར་འགོ་འཛུགས་
ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢	 བར་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་མྱི ་འཐུས་རེ་བསྐ་ོསོལ་
བྱྱུང་འདུག་ཀང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོ་ནང་འོས་བསྡུའྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་
དགོངས་དོན་ལྟར་ཆོལ་གསུམ་དབེྱར་མེད་ཀྱིས་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་
རྱིང་ཚོགས་མྱི ་གསུམ་རེ་མང་མོས་འོས་འདམེས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	ས་
གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་སྟངས་འཛྱི ན་འོག་མ་ན་ལྱི ར་རྒྱུ ན་
ལས་ཚོགས་མྱི ་གསུམ་ལས་གུྲབ་པའྱི ་ཚོགས་ཆྱུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེས་ས་
གནས་སུ་ཞབས་རྱི མ་དང་མཛད་སྒོ་སོགས་གྲ་སྒྱིག་རོགས་འདེགས་
བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

༢།		 ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འདུ།

	 ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འདུ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༧།༩།༢	 ཉྱིན་གསར་
འཛུགས་གནང་སྟ་ེད་ལྟའྱི ་ཆར་ས་འཐུས་སྐབས་བཞྱི ་པ་འགྲོ་མུས་ཡྱི ན།	
ས་འཐུས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༡༣	ཡོད།	ས་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ལོ་རེར་
ཐེངས་གཉྱིས་ཚོགས་ཏེ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་གྱི ་སྔ ོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་གནང་ཕོགས་དང་ས་གནས་ཀྱི ་ཁྱིམས་
སྒྱིག་ལས་དོན་བྱ་ཕོགས་སོགས་ཀྱི ་ཐད་འགན་འཁུར་སྟངས་འཛྱི ན་
འཐུས་གཙང་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	

༣།		 ས་གནས་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་གསར་འཛུགས་བྱས་
ཤྱི ང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་	༥༠	ཡོད།
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༤།		 ས་གནས་བོད་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༥།༨།༢༥	 ཉྱིན་
གསར་འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༡༡༩	ཡོད།

༥།		 ས་གནས་བདོ་ཀྱི ་རྒལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་
བཙྱུགས་ཤྱི ང་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༦༠	ཡོད།

༦།		 ས་གནས་མངའ་རྱིས་སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦།༤།༡༥	ལོར་
བཙྱུགས་ཤྱི ང་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༢༠༠	ཡོད།

༧།		 ས་གནས་དབུས་གཙང་ཚོགས་པ་	༡༩༨༦	ལོར་བཙྱུགས་ཤྱི ང་ཚོགས་
མྱི ་གྲངས་	༢༡༥	ཡོད།

༨།		 ས་གནས་མད་ོསྟདོ་ཚོགས་པ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠	ལོར་བཙྱུགས་ཤྱི ང་ཚོགས་
མྱི ་གྲངས་	༢༤༥	ཡོད།

༩།		 ས་གནས་མད་ོསྨད་ཚོགས་པ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠	ལོར་བཙྱུགས་ཤྱི ང་ཚོགས་
མྱི ་གྲངས་	༥༥	ཡོད།	

༡༠།		 ས་གནས་དྭང་ཟུར་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༢།༤།༢༦	 ཉྱིན་
གསར་འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༢༥	ཡོད།

༡༡།		 ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི ་ཚོང་པའྱི་བད་ེདནོ་སྒྱིག་འཛུགས་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩།༦།༡༥	
ཉྱིན་གསར་འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༢༡༥	ཡོད།	

༦༽  ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་ཇི་བྱས་སོར།

ཀ		 སོང་ཟྱིན་པའྱི་ལས་འཆར་ཁག	

	 ༡།		 མེ་ལེ་	 ༡༥	 ཐབ་ཚང་དང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒག་བེྱད་པར་
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ཨེ་ཨྱི ་ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨	ལོར་རོགས་དངུལ་	
༢,༡༤,༨༩༡།༨༥	གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

	 ༢།		 མ་ན་ལྱི ་བུ་བཅོལ་ཁང་།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༨	 ལོར་ཨེ་ཨྱི ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་ན་ལྱི ་བུ་
བ ཅོལ ་ཁང ་གསར་རྒག ་ བེྱད ་པར ་ རོགས ་ད ངུལ ་ སྒོར ་	
༥༩,༠༧༥།༠༠	 གནང་བས་ས་གནས་ཀྱི ་བྱྱིས་པ་དག་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།

	 ༣།		 དཔལ་རབ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་གསར་རྒག

	 	 ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༢	ལོར་དཔལ་རབ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་གསར་རྒག་
བེྱད་པར་	 Govt. of India Tibet Fund , UK, DANIDA, 

Mariam Dean Refugee Trust, UK, Council of Relief and 

Rehabilitation, Mrs. Marlies Kornfeld	 ནས་སྒོར་	
༡,༨༨,༧༠,༩༤༤།༠༨	 གནང་བས་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༤།		 དཔལ་རབ་གླྱིང་བུ་བཅོལ་ཁང་གསར་རྒག་བེྱད་པར་	 Royal 

Netherland Embassy	 རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༨	
ལོར་རོགས་དངུལ་	 ༢,༠༩,༡༧༤།༠༠	 གནང་བས་བུ་བཅོལ་
ཁང་གསར་རྒག་བེྱད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༥།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ལོར་ཀུ་ལུའྱི་ཉྱིན་སླབོ་ཀྱི ་ཆྱུ ་རགས་གསར་རྒག་
བེྱད་པར་ཨེ་ཨྱི ་ཀྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་སྒོར་	
༩༩,༩༠༠།༠༠	གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	
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༦།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་དཔལ་རབ་གླྱིང་ཆྱུ ་རགས་གསར་རྒག་གྱི ་
ལས་གཞྱིའྱི ་ཆེད་རྒ་གར་གཞུང་ནས་སྒརོ་	 ༤༠,༤༡,༠༠༠།༠༠	
གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༧།		 མལ་ལེ	༡༥	སུྦག་ཆྱུ ་གསར་འདནེ་གྱི ་ཆེད་ས་གནས་ཨེ་ཨྱི ་ཀྱི་
མ་དངུལ་ནས་སྒརོ་	༣༩,༠༤༤།༠༠	བཏང་སྟ་ེཕན་ཐོགས་ཆེན་
པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༨།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ལོར་ཀུ་ལུའྱི་སྤྱི ་ཁང་གསར་རྒག་ཆེད་ཨེ་ཨྱི ་ཀྱི་
རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སྒརོ་	༣,༥༤,༨༩༩།༢༥	གནང་སྟ་ེསྤྱི ་ཁང་
གསར་རྒག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།

༩།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ལོར་ཀུ་ལུའྱི་ཆྱུ ་རགས་གསར་རྒག་ཆེད་ཨེ་ཨྱི ་
ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སྒརོ་	༢,༠༡,༦༩༦།༧༩	གནང་བས་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༡༠།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢	ལོར་ཀུ་ལུ་ཆྱུ ་རགས་ཉམས་གསོ་བེྱད་ཆེད་ཨེ་
ཨྱི ་ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་དངུལ་	༩,༦༢༠།༠༠	བཏང་བས་
ཆྱུ ་རགས་ཉམས་གསོ་བེྱད་ཐུབ་ཡོད།	

༡༡།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་པ་ཀུ་ལུ་སྤྱི ་ཁང་གསར་རྒག་ཆེད་བོད་
གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁང་གྱིས་རོགས་དངུལ་	 ༡༠,༠༠༠།༠༠	
བཏང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༡༢།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣	ལོར་མེ་ལེ་	༡༥	གསང་སོྤད་གསར་རྒག་ཆེད་
མེ་ལེ་	༡༥	འཆར་གཞྱིའྱི་དངུལ་ལྷག་	༡,༠༠,༥༣༡།༠༠	བཏང་
ནས་གསང་སོྤད་གསར་རྒག་བྱས།
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༡༣།		ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ལོར་དཔལ་རབ་གླྱིང་གྱི ་གཞུང་ལམ་གསར་
རྒག་ཆེད་ཆྱུ ་རགས་ལས་གཞྱིའྱི་དངུལ་ལྷག	 ༤,༣༤,༡༣༠།༠༠	
བཏང་སྟ་ེགཞུང་ལམ་གསར་རྒག་བྱས་པས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
བྱྱུང་།

༡༤།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣	ལོར་མ་ན་ལྱི ་ཉྱིན་སླབོ་ཀྱི ་སླབོ་ཆས་མཁོ་སུྒབ་
ཆེད ་ ཨེ ་ཨྱི ་ཀྱི ་ རོགས ་ ཚོགས ་ནས ་ རོགས ་ད ངུལ ་ སྒོར ་	
༩༢,༠༥༣།༠༠	བཏང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།

༡༥།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ལོར་དཔལ་རབ་གླྱིང་གྱི ་ཆྱུ ་མཛོད་གསར་རྒག་
ཆེད་བོད་གཞུང་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་
སྒརོ་	 ༣,༦༦,༢༦༥།༠༠	 གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱྱུང་
ཡོད།	

༡༦།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ལོར་མ་ན་ལྱི ་ཉྱིན་སླབོ་ཀྱིས་སུམ་འཁོར་གསར་
ཉོ་བེྱད་པར་ཨེ་ཨྱི ་ཀྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་སྒརོ་	
༦,༩༦,༤༢༠།༠༠	 གནང་བས་སུམ་འཁོར་གསར་ཉ་ོབེྱད་ཐུབ་
ཡོད།

༡༧།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༥	 ལོར་དཔལ་རབ་གླྱིང་ཆྱུ ་རགས་ཉམས་གསོ་
སླ ད ་ དེ ་ སྔ ོ ན ་ གྱི ་ ཆྱུ ་ ར ག ས ་ ལ ས ་ ག ཞྱི འྱི ་ ད ངུ ལ ་ ལྷ ག	
༣,༠༦,༠༧༥།༠༠	བཏང་སྟ་ེཆྱུ ་རགས་ཉམས་གསོ་བྱས།

༡༨།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་ལས་ཤག་ཉམས་གསོ་བེྱད་སླད་	SOIR	IM	
རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་དངུལ་	༧༥,༢༨༩།༠༠	བཏང་སྟ་ེལས་ཤག་
ཉམས་གསོ་བྱས།	
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༡༩།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་ཀུ་ལུ་ཁུལ་དུ་བཙོག་ཆྱུ ་འགྲོ་ཡུལ་གསར་
རྒག་ཆེད་	Tibet	Charity,	Denmark	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་
རོགས་དངུལ་	༥༧,༦༠༠།༠༠	གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
བྱྱུང་ཡོད།	

༢༠།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་ཀུ་ལུའྱི་ཆྱུ ་རགས་ཉམས་གསོ་སླད་ཨེ་ཨྱི ་
ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་དངུལ་	 ༢,༣༣,༢༠༠།༠༠	 གནང་
བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༢༡།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་དཔལ་རབ་གླྱིང་ཆྱུ ་རགས་ཉམས་གསོ་
བེྱད་ཆེད་ཨེ་ཨྱི ་ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སྒརོ་	 ༧,༦༢,༨༨༤།༨༧	
གནང་བས་ཆྱུ ་རགས་ཉམས་གསོ་བེྱད་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
བྱྱུང་ཡོད།

༢༢།		ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་ལས་ཁུངས་གློག་ཀླད་དང་དཔར་ཆས་
ག ས ར ་ སུྒ བ ་ ཆེ ད ་ ཨེ ་ ཨྱི ་ ཀྱི ་ རོ ག ས ་ ཚོ ག ས ་ ཀྱི ས ་ སྒོར ་	
༦༨,༡༨༩།༠༠	གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༢༣།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་པ་ཀུལ་གྱི ་སྤྱི ་ཁང་ཉམས་གསོ་བེྱད་ཆེད་
ཨེ་ཨྱི ་ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་	 ༥༥,༨༡༨།༠༠	
གནང་བས་སྤྱི ་ཁང་ཉམས་གསོ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

༢༤།		ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་དཔལ་རབ་གླྱིང་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་
ཆེད་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་དང་།	 དྭགས་པོ་རྱི ན་པོ་ཆེ།	 དེ་
བཞྱི ན་མྱི ་མང་ལ་ཞལ་འདེབས་སོགས་བྱས་པ་ལས་སྒོར་	
༡༡,༠༡,༤༢༢།༠༠	བྱྱུང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།
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༢༥།		ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ལོར་གཞུང་ལམ་རྙྱིང་པ་དང་གཞྱིས་ཆགས་
ཆེད་ས་ཆ་སྦྱི་ཀ་	༣	དང་།	ད་ེབཞྱིན་སྦྱི་ཀ་	༡	བྷྱི་སུ་ཝ་	༡༠	
བཅས་ཀྱི ་ཆེད་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོཊ་
དངུལ་	 ༡,༣༤,༠༠༠།༠༠	བཏང་སྟ་ེསུྤས་གཟྱིགས་གནང་བས་
མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༢༦།		ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩།༧།༣༡	 ཉྱིན་བུ་བཅོལ་ཁང་རྒག་ཡུལ་ས་ཆ་སྦྱི་
ཀ་	༥	ལ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་	
༤,༠༠,༠༠༠།༠༠	གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༢༧།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་གཞུང་ལམ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཆེད་ས་
ཆ་སྦྱི་སུ་ཝ་	༡༦	རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་
དངུལ་	༡,༠༥,༠༠༠།༠༠	གནང་སྟ་ེགསར་ཉ་ོབེྱད་ཐུབ་ཡོད།	

ཁ		 མ་འོངས་བེྱད་འཆར་ལས་གཞྱི ་ཁག

>		མ་ན་ལྱི ་བདེ་སྐྱི ད་བོད་མྱི ་སྡ ོད་སྒར་དང་རོ་བྱི ་དཔལ་རབ་གླྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་ཆ་ཡོངས་རོགས་ཁྱིམས་མཐུན་བདག་དབང་
ཡོད་པ་བཟོ་ཐབས་སུ་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱུ །

>		ར་ོབྱི་དཔལ་རབ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་མཚམས་མཐའ་འཁོར་
ཡོངས་སུ་ར་བ་བསྐརོ་རྒྱུ །

>		ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒག་བྱ་རྒྱུ །
>		མེ་ལེ་	༡༥	དང་ཀུ་ལུའྱི་ཆྱུ ་རགས་ཉམས་གསོ་བྱ་རྒྱུ །
>	 དཔལ་རབ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ས་ཁང་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དནོ་

ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ །
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༧༽  ཀུ་ལུ་ཕ་རན་སྲེ་ཨྲེ་ཨི་ཊི་རོགས་ཚོགས་སོར།

ཀུ་ལུ་ཕ་རན་སེ་ཨེ་ཨྱི ་ཊྱི ་རོགས་ཚོགས་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༥	 ཙམ་ནས་འགོ་
འཛུགས་ཀྱིས་ཕ་རན་སྱི ་ཨེ་ཨྱི ་ཊྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་ཐད་ཀའྱི་སྟངས་འཛྱི ན་འོག་
ས་གནས་མྱི ་མང་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ཀྱི ་ཕུ་གུའྱི ་སླབོ་ཡོན་དང་།	
རས་གཅོང་གྱི ་འཚོ་སནོ་སོགས་རོགས་སོྐར་གནང་རྒྱུ འྱི་ཆེད་དུ་གསར་འཛུགས་
གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་འདུག	ད་ེཡང་ཐོག་མར་རོགས་ཚོགས་ད་ེས་གནས་སུ་རང་
སོྐང་གྱི ་ངོ་བོར་བཙྱུགས་འདུག་ཀང་རེས་སུ་འཛྱི ན་སོྐང་བྱ་ཕོགས་དཀའ་ངལ་
མང་དག་ཅྱིག་འཕད་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁབ་ཁོངས་ཀུ་ལུ་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩།༡༢	 ནང་དངོས་སུ་ཟླ་བསྒྱིལ་གནང་
འདུག	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཁྱིམ་ཡྱི ག་ཚང་
གཉྱིས་དབར་མོས་མཐུན་ཆོད་གན་བཞག་ཐོག་ཨེ་ཨྱི ་ཊྱི ་རོགས་ཚོགས་ནས་སླབོ་
ཡོན་གནང་བཞྱིན་པའྱི ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	
༢༧༠	བདོ་ཁྱིམ་ལ་ཐད་ཀར་འཛྱི ན་སོྐང་རོགས་སོྐར་ཆེད་རྱིས་འབུལ་བྱས་ཟྱིན་
འཕསོ།	ད་ཆ་	༢༠༠༨	ལོར་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་སོྐར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་
སླབོ་ཕུག	༡༦༥	དང་།	རས་འཁོགས་གྲངས་	༡༢༤	ནད་པ་	༡༠	དགེ་འདུན་
པ་	༡༢	བཅས་ཡོད།

༨༽  ས་གནས་སུ་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་བྱུང་སོར།

ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི ་ཁུལ་བོད་མྱི ་གནས་སྡདོ་བེྱད་སའྱི ་ས་ཆ་ཡོངས་རོགས་སྦྱི་ཧས་	
Beas	River	གཙང་ཆྱུའྱི་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུཆགས་ཡོད་སྟབས་རྒྱུ ན་ད་ུཆྱུ ་ལོག་གྱི ་ཉནེ་
ཁ་ཡོད་མུས་ཡྱི ན།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	དང་	༩༥	ད་ེབཞྱིན་	༩༧	བཅས་སོ་སོར་
ཆྱུ ་ལོག་ཤུགས་ཆེན་བྱྱུང་སྟ་ེམ་ན་ལྱི ་ནས་ཀེ་ལོ་མྱི ་ཀར་	 ༢	 ཙམ་གྱི ་སར་ཡོད་
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པའྱི་རང་རྱིགས་སྡདོ་ཁང་མང་དག་ཅྱིག་དང་མ་ན་ལྱི ་ཉྱིན་སླབོ་བཅས་ལ་གནདོ་
འཚེ་ཚབས་ཆེན་བྱྱུང་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་ཀུ་ལུ་བདོ་ཁྱིམ་སླབོ་གྭྲའྱི་འཛྱི ན་ཁང་དང་
ལས་ཤག	ར་ོབྱི་དཔལ་རབ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས།	ཀུ་ལུ་མྱི ་མང་གྱི ་སྡདོ་ཁང་།	ཀུ་
ལུ་བུ་བཅོལ་ཁང་བཅས་ལ་གནདོ་འཚེ་དང་གོང་གུན་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༩༽  ས་གནས་སུ་ཡུལ་མི་དང་འཁྲུག་རོད་བྱུང་སོར།

ས་གནས་འདྱི་རྒྱུ ན་དུ་ཡུལ་མྱི ་དང་མཐུན་འབེལ་དམ་ཟབ་ཡོད་ཀང་།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༩།༧།༤	 ཉྱིན་བོད་ཕུག་གཉྱིས་རོད་རྙོག་བྱྱུང་སྐབས་བོད་ཕུག་གཅྱིག་ལ་
ཡུལ་མྱི འྱི ་ཕུ་གུ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚད་ལས་འགལ་བའྱི ་ཉསེ་རུང་བཏང་བའྱི ་དབང་
གྱིས་ཁོས་མཐའ་མ་གྲྱི་བདེ་སོྤད་བྱས་ཏ་ེཡུལ་མྱི འྱི་ཕུ་གུ་ཞྱིག་རེྐན་འདས་སུ་གྱུར་
པར་བརནེ།	 ཡུལ་མྱི ་ཁག་ཅྱིག་ནས་བོད་མྱི འྱི ་ཚོང་ཁང་མེར་བསེགས་དང་།	
གཏོར་བཅོམ་བཏང་སྟ་ེབོད་མྱི ་རྣམས་རེ་ཞྱིག་སྡདོ་དཀའ་བའྱི ་གནས་སུ་གར་
མོད།	 རང་རེའྱི ་གཞུང་མང་དང་ས་གནས་རྒ་གར་མངའ་གཞུང་བཅས་ནས་
གུན་སོྐབ་ལས་དོན་སོགས་རྒབ་སོྐར་གང་ཐུབ་གནང་འབས་གནས་སྟངས་
བསྐར་གསོ་ཐུབ་ཙམ་བྱྱུང་ཡོད།

༡༠༽  ས་གནས་ཀི་དགོན་སྲེ་ཁག

༡།		 དགའ་ལྡན་ཐེག་ཆེན་གླྱིང་།	

	 དགོན་པ་ད་ེཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧	ལོར་གསར་བཞེངས་གནང་འདགུ	
ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་གདན་ས་གསུམ་ལ་རྱིས་འབུལ་གྱིས་དེང་དགེ་
འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་བོད་རྱི གས་	 ༣༡	 དང་།	 ལ་དྭགས་པ་གཅྱིག	
འབུག་པ་	༢	བལ་བ་ོ	༢	བཅས་ཁོན་བསྡམོས་གྭྲ་པ་	༣༨	ཡོད།	
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༢།		 སྤང་ཁང་རྱི ་ཁོད་བསམ་གཏན་ཆོས་གླྱིང་།

	 དགོན་པ་ད་ེཐོག་མར་རེྨ་པ་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་འོད་ཟེར་མཆོག་ནས་
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༤	ལོར་ཕག་བཏབ་མཛད་འདགུ	དངེ་དསུ་དགོན་པའྱི་དབུ་
བླ་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་འོད་ཟེར་མཆོག་གྱི ་ཡང་སྱིད་མཆོག་སུྤྲལ་
འཇྱིགས་མེད་བསྟན་འཛྱི ན་འགྱུར་མེད་མཆོག་བཞུགས་ཡོད།	 དགེ་
འདུན་ཞལ་གྲངས་བདོ་རྱིགས་	༧	དང་།	ཁུ་ན་ུབ་	༡༢	ག་ཤ་	༦	ལ་
དྭགས་	༣	བལ་བ་ོ	༢	དང་།	བཙྱུན་མ་བདོ་རྱིགས་	༡༦	ཁུ་ན་ུབ་	
༥༤	པྱི་ཏྱི་བ་	༤	འབུག་པ་	༡	བལ་བ་ོ	༤	བཅས་ཁོན་བསྡམོས་དགེ་
བཙྱུན་	༡༠༩	ཡོད།

༣།		 དྭགས་པ་ོབཤད་སུྒབ་གླྱིང་།	

	 དགོན་པ་འདྱི ་ནྱི ་སྐབས་རེ་དྭགས་པོ་རྱི ན་པོ་ཆེ ་མཆོག་ནས་ཕྱི ་ལོ ་	
༢༠༠༥	ལོར་ཀུ་ལུའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀ་ཡེ་སེ་ས་གནས་སུ་གསར་བཞེངས་
ལེགས་འགུྲབ་ཀྱི ས་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་དབུ་འབེྱད་བཀའ་དྱིན་
བསྐངས་གནང་མཛད་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་
བདོ་རྱིགས་	༢༦	དང་།	པྱི་ཏྱི་བ་	༣	ལ་དྭགས་པ་	༩	མོན་པ་	༧༨	
འབུག་པ་	༡	བལ་བ་ོ	༡༦	ག་ཞ་	༤	མྱི ་རྱིགས་གཞན་	༦	བཅས་
ཁོན་བསྡམོས་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་	༨༥	ཡོད།

༤།		 བད་ེཆེན་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་།

	 གོང་དཀར་བད་ེཆེན་ཆོས་གླྱིང་འདྱི་ཉྱིད་ཡོངས་འཛྱི ན་ངག་གྱི ་དབང་པ་ོ
དང་།	 རེ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི ་མགོན་པོ་གང་ཉྱིད་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	
༡༥༣༠	 ལོར་བོད་དུ་ཕག་བཏབ་མཛད།	 དུས་འགྱུར་རེས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	
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༡༩༥༩	 ལོར་ྋསྐབས་རེ་ཆོས་མགོན་རྱི ན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བརྒད་པ་རྒ་
གར་ཏུ་བཙན་བོྱལ་ལ་ཕེབས་ཀང་སྐུ་ན་སྨྱིན་པའྱི ་རེྐན་གྱིས་རྱི ང་པོ་མ་
ཐོགས་པར་ཞྱིང་དུ་གཤེགས།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་ྋསྐབས་རེ་ཆོས་
མགོན་རྱི ན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཐོག་དགུ་པ་ཆོས་ཀྱི ་སེང་གེ་སྐུ་གོང་མའྱི་ཡང་སྱིད་
དུ་ངོས་འཛྱི ན་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ལོར་སུྦན་ཊར་ས་གནས་སུ་བད་ེ
ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་གསར་བཞེངས་མཛད་དེ་དེང་སྐབས་དགེ་འདུན་
པ་ཞལ་གྲངས་བདོ་རྱིགས་	 ༦	 དང་།	 ག་ཞ་	 ༣༢	 ཁུ་ན་ུ	 ༣༦	 ལ་
དྭགས་	༣	བལ་པ་ོ	༡༠	བཅས་ཁོན་བསྡམོས་གྲངས་	༨༧	ཡོད།

༡༡༽  སོབ་གྲྭའི་སོར།

༡།		 མ་ན་ལྱི ་སམ་བྷ་ོཊ་ཉྱིན་སླབོ།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༢	ལོར་མ་ན་ལྱི ་དགེ་ལུགས་དགོན་པའྱི་ཉ་ེའགྲམ་དུ་གུར་
ནང་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༢༠	ཙམ་དང་དགེ་རན་གཅྱིག	མ་ཚབ་གཅྱིག་
བཅས་ཡོད་པའྱི་སྔནོ་འགྲོའྱི་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་བཙྱུགས་གནང་འདུག	ད་ེརེས་
མ་ན་ལྱི ་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པའྱི ་ས་གནས་རས་གསོ་
ཁང་ཞེས་པར་གནས་སྤསོ་གནང་སྟ་ེའཛྱི ན་རྱིམ་བརྒད་པ་བར་རྒ་བསེྐད་
གནང་འདུག་ཀང་དཀའ་ངལ་བྱྱུང་ནས་ད་ལྟའྱི ་ཆགས་ཡུལ་ས་གནས་
རང་རྱི ག་ཏུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་གནས་སྤསོ་གནང་འདུག	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༣	ལོར་འཛྱི ན་རྱིམ་དུག་པ་ནས་བརྒད་པ་བར་གྱི ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
སུྦན་ཊར་གཏན་སླབོ་ཏུ་གནས་སྤསོ་གནང་སྟ་ེམ་ན་ལྱི ་སླབོ་གྭྲ་དེ་གཞྱི ་
རྱི མ་ཉྱིན་སླབོ་ཏུ་བསྒྱུ ར་འདུག	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་སླབོ་གྭྲའྱི ་ནང་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	༩༠	དང་དགེ་ལས་	༡༤	ཡོད།	མ་ན་ལྱི ་ས་གནས་སུ་ཕ་མའྱི་
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འཐུས་མྱི ་དུག་ཡོད་པ་ནས་འཐུས་མྱི ་གསུམ་གྱིས་སླབོ་གྭྲའྱི ་ཕྱི ་ནང་ཡར་
རྒས་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི ་བཟའ་བཅའ་རྱིགས་ཉ་ོསུྒབ་གནང་རྒྱུ ས་མཚོན་མ་
བྱན་གྱི ་ལས་ཀར་མཉམ་རུབ་གནང་གྱི ་ཡོད།	 ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་ཕ་
མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་མཆོག་དང་།	 ཕ་
མའྱི་འཐུས་མྱི ་གསུམ།	སླབོ་གྭྲའྱི་དགེ་ཆེ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཕ་མའྱི་
ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབབེས་གནང་གྱིན་ཡོད།

༢།		 བུྷན་ཊར་སམ་བྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ།	

	 བུྷན་ཊར་སམ་བྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ་ནྱི ་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢།༧།༡	 ཉྱིན་གསར་
འཛུགས་བྱས་པ་དང་།	སྐབས་དརེ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༤༣	དང་དགེ་ལས་	
༡༤	ཡོད་འདུག	སླབོ་གྭྲ་དརེ་འཛྱི ན་གྭྲ་དུག་པ་ནས་བཅྱུ ་པའྱི་བར་དུ་ཡོད་
ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སླབོ་མ་གྲངས་	༡༣༢	དང་དགེ་ལས་	༢༤	ཡོད།	

༣།		 པ་ཏྱི་ཀུལ་བདོ་ཁྱིམ་ལག་ཤེས་སླབོ་གྭྲ།

	 བདོ་ཁྱིམ་ནས་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢།༧།༡	ཉྱིན་པ་ཀུལ་དུ་སྔནོ་འགྲོའྱི་
སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བྱས་འདུག	 རྱིམ་པའྱི ་སླབོ་གྭྲ་དེ་རྒ་བསེྐད་
ཀྱིས་འཛྱི ན་རྱིམ་བརྒད་པ་ཚྱུགས་འདུག་ཀང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ལོར་ཆྱུ ་
ལོག་ཤུགས་ཆེ་བྱྱུང་སྟ་ེགནདོ་པ་ཚབས་ཆེན་བཟོས།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ལོར་
ཅོན་ཏ་རར་གནས་སྤོས་བྱས་ཏེ་ཚབ་ཏུ་ལྷ་བྱིས་དང་འཚེམ་བཟོ་སོྦང་
བརར་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད།	 ད་ཆ་སླབོ་གྭྲ་དེར་ལྷ་བྱིས་
སླབོ་མ་གྲངས་	༡༡༥	དང་།	འཚེམ་བཟོ་སླབོ་མ་གྲངས་	༡༡༢	བཅས་
ཁོན་བསྡམོས་སླབོ་མ་གྲངས་	 ༢༢༧	 དང་དགེ་ལས་གྲངས་	 ༡༨	 ཡོད་
འདུག
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༤།		 ཀུ་ལུ་བདོ་ཁྱིམ་ཉྱིན་སླབོ།	

	 ཀུ་ལུར་སྔནོ་འགྲོ་ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་གཉྱིས་པ་བར་གྱི ་སླབོ་གྭྲ་གཅྱིག་ཡོད་
པ་དེ་བོད་ཁྱིམ་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་རོགས་སོྐར་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 དེང་
སྐབས་སླབོ་གྭྲར་སླབོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་གྲངས་	༢༤	དང་དགེ་ལས་གསུམ་ཡོད་
པ་དང་།	སྤྱིར་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ནང་སྦང་བྱ་འད་མྱི ན་གྱི ་ཐོག་མཐོ་
སླབོ་ཐོན་པ་	༡༥༤	བྱྱུང་ཡོད་འདུག།	།།





མན་ཌི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་

ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་

སིང་བསྡུས།
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༡༽  སོན་དོ་བཀྲ་ཤིས་གིང་།	

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༥།༤།༡༦	 ཉྱིན་བལ་ཡུལ་བརྒྱུ ད་ནས་འབོྱར་བའྱི་བོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་
འཛུགས་འདྱི་ནྱི ་སྐབས་དེར་མ་ན་ལྱི ར་བོད་རྱི གས་མང་དག་ཅྱིག་ལམ་བཟོའྱི ་
ངལ་རོལ་བེྱད་པའྱི ་གྲས་དང་།	 དེའྱི ་རེས་ས་ཆྱུ ་མ་འཕོད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་ས་
ཚོགས་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་འདྱི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི ་
རང་རྱི གས་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་གོས་ལས་གཞྱི ་གསར་འཚོལ་གནང་སྟ་ེལོ་
ཤས་རེས་འདྱི་ཁུལ་དུ་རྒ་གར་གྱིས་ཆྱུ ་མཛོད་གསར་རྒག་འཛུགས་སུྐན་ལས་
གཞྱི ་ཁག་གཉྱིས་གསར་ཐོན་བྱྱུང་བའྱི་ཁོངས་སུ་ཞུགས།	 འདྱི་ཁུལ་གཏན་སྡདོ་
བེྱད་པའྱི ་མྱི ་ཚང་བཞྱི ་བཅྱུ ་ནས་ལྔ་བཅྱུ ་ཡོད་པ་རྣམས་ཆྱུ ་མཛོད་གསར་སུྐན་
ལས་འཆར་གཉྱིས་ཁོངས་ནས་ལས་མྱི ་ཁྱིམ་དུད་གྲངས་	 ༢༧	 ཞྱིག་བྷྱི་དང་།	
ཨེསེ།	ཨེལ་ནང་དུ་ཞུགས་ཡོད་མོད་ལོ་དུས་གང་འཚམ་རེས་ནས་གླ་ོབུར་ལས་
མཚམས་བཞག་སྟེ་ལས་མྱི ་དེ་དག་ལ་ཐོབ་ཐང་དང་མཐུན་རེྐན་སོགས་གང་
ཡང་བྱྱུང་མྱི ་འདུག	ད་ེའཕསོ་ལས་མྱི ་ཁྱིམ་དུད་གྲངས་	༢༣	ནྱི་	(BBMB)	བྷྱི་
བྷྱི་ཨེམ་བྷྱིའྱི ་ཁོངས་སུ་ལས་འཇུག་གནང་སྟ་ེད་ེདག་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧།༥།༣༡	ཉྱིན་
ནས་རྱིམ་པས་ལས་མཇུག་ཟྱིན་ཏ།ེ	ཁོང་རྣམས་ལ་རྒ་གར་ལས་མྱི ་སྤྱི ་མཚྱུངས་
ལྟར་རས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཞུ་ཐོབ་བྱྱུང་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་རས་ཡོལ་
མཐུན་རེྐན་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་མྱི ་གྲངས་	༥	ལས་མེད།	གང་ལྟར་འདྱི་ཁུལ་
རང་རྱིགས་ཁྱིམ་དུད་བཞྱི ་བཅྱུ ་ཞེ་གྲངས་ཀྱིས་མྱི ་ལོ་	༤༥	རྱིང་ངལ་རོལ་འཚོ་
གོས་ཐོག་ཞུགས་ཏེ་གནས་སྡདོ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 དུས་ཡུན་མྱི ་ལོ་ལྔ་བཅྱུ ་ལ་ཉ་ེ
བའྱི ་རྱི ང་འདྱི ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི ་མྱི ་མང་ཆྱུ ་མཛོད་གསར་རྒག་ངལ་རོལ་ལ་
ཞུགས་པ་རྣམས་འཚོ་གོས་དཀའ་ངལ་སྤྱི ་དང་ལྷག་པར་བདོ་མྱི ་སྤྱི ་མཚྱུངས་ལྟར་
སྡདོ་ཁང་ཐོབ་སྐལ་མེད་པར་སྔ་ཕྱི ་བར་གསུམ་དུ་དཀའ་ངལ་ཆེ་འཕད་དང་།	ད་ེ
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བཞྱིན་སྤྱིར་ཆྱུ ་མཛོད་ལས་གཞྱིའྱི ་ཁྱིམས་སོལ་ལྟར་ལས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་གོ་གནས་
ལ་གཞྱིགས་ཏེ་སྡདོ་ཁང་གནང་ལམ་ཡོད་ཀང་།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༧	ལོར་ཆྱུ ་མཛོད་ལས་གཞྱི ་མཁོ་བསྡུ་གནང་བའྱི་ལས་མྱི ་
དག་ལ་སྡདོ་ཁང་དང་རས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་གནང་ལམ་མེད་ལུགས་ཀྱི ་འགྲེལ་
བརོད་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་ལྟར།	 སྐབས་དེར་མྱི ་མང་གྱི ་ཛ་དག་དཀའ་
ངལ་ཆེ་ཤོས་སྡདོ་ཁང་བདག་ཐོབ་མེད་པ་དང་།	ངལ་རོལ་ལས་ཡུལ་ཆྱུ ་མཛོད་
གསར་རྒག་གྱི ་ལས་གཞྱིའྱི ་སྐབས་སུ་རང་རྱི གས་མྱི ་མང་ལས་མྱི ་རྣམས་ལ་གླ་
ཕགོས་སྤར་ཆ་རྒ་གར་ལས་མྱི ་སྤྱི ་མཚྱུངས་ལྟར་མ་གནང་སྟབས།	 རང་རྱིགས་
བོད་མྱི ་རྣམས་བཙན་བོྱལ་དུ་གནས་པའྱི་རྱི ང་ལ་མྱི ་མང་ལས་མྱི ར་བདག་ཐོབ་
ཀྱི ་སྡདོ་ཁང་སོགས་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་གནང་འཐུས་ཡོང་བར་འགོ་འཛྱི ན་ཐུན་མོང་
ནས་མཐུན་རེྐན་ཡོང་ཐབས་ཀྱི ་སྙན་འབུལ་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་སྔ་རེས་འབལེ་
ཡོད་རྒ་གར་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་།	 དེ་བཞྱིན་སྱིམ་ལ་ཁྱིམས་ཁང་བཅས་སུ་
ཁྱིམས་གཏུགས་དང་ངོ་བཤུས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་དང་ལྡྱི་ལྱི ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་བཅས་སུ་ཕུལ་ཀང་དནོ་འབས་མ་སོན།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢།༦།༢༡	ཉྱིན་
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་དུང་ཆེ་བཀ་ཤྱི ས་སྟོབས་རྒལ་མཆོག་དང་ལྡྱི་ལྱི ་དབུས་
གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དུང་ཆེ་འཁོག་ཀར་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་སྤནོ་དརོ་
ཕེབས་ཏེ།	 ད་ཡོད་འཕལ་སེལ་སྡདོ་ཁང་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་དང་འབེལ་ཡོད་ཆྱུ ་
མཛོད་ཀྱི ་མྱི ་ས་ཁག་ལ་ཆེད་བཅར་གྱིས་རང་རྱིགས་བོད་མྱི ་ལས་མྱི ་རྣམས་ལ་
སྡདོ་ཁང་བདག་ཐོབ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐུལ་གནང་བར་བརནེ་རོགས་རམ་གནང་
རྒྱུ ་ཞལ་བཞེས་བྱྱུང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༤།༤	 ནང་འདྱི་གའྱི ་སྡདོ་ཁང་གྱི ་གནས་
སྟངས་སྐརོ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་ན་འདྱི་ག་
རང་རྱི གས་བོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་སྡདོ་ཁང་ཇྱི ་ཡོད་རྒ་གར་དབུས་གཞུང་གཞྱིས་
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ཆགས་ལས་ཁུངས་སུ་རྱིས་སོྤྲད་གནང་ཡོད་ལུགས་དང་།	རང་རྱིགས་བདོ་མྱི འྱི་
སྡདོ་ཁང་གྲངས་	 ༤༡	 ད་ེབཞྱིན་ལས་མྱི ་སོ་སོར་ཁུངས་སོྤྲད་བེྱད་རྒྱུ །	 ད་ེདག་
བཟོ་བཅོས་གནང་རྒྱུ ར་རྒ་གར་དབུས་གཞུང་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་
རོགས་རམ་ཧྱིན་སྒརོ་	 ༣,༧༥,༠༠༠།༠༠	 གནང་རྒྱུ ་ཐག་གཅོད་བྱྱུང་ཡོད་པའྱི་
བཀའ་ལན་འབོྱར་དནོ་ལྟར།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༨	ལོར་སྡདོ་ཁང་བཟོ་བཅོས་དངུལ་
འབརོ་བསྩལ་སོན་ལྟར་ས་གཞུང་ལས་ཁུངས་	(PWD)	སྤྱི་གྲབ་ལུ་གྲྱི་ནས་བཟོ་
བཅོས་གནང་རྒྱུ ་བྱས་ཏ་ེབཟོ་བཅོས་བྱས་པ་ཁག་ད་ེབས་ཐ་ཞན་ལས་མ་བྱྱུང་བ་
མ་ཟད།	གཞྱིས་མྱི ་སོ་སོ་ནས་དངུལ་འབརོ་ཇྱི ་ཡོད་སྡདོ་ཁང་བཟོ་བཅོས་ཆེད་མ་
བཏང་ཐབས་མེད་བྱྱུང་སྟ་ེའཚོ་གོས་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་ཅན་དུ་གྱུར།	ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༨༩།༧།༣	ཉྱིན་འདྱི་ག་གཞྱིས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཁང་གྲངས་	༤༡	དང་ཉ་ེའགྲམ་
སྤྱི ་ས་རྒ་ཁོན་སྦྱིག་ག	༡༧	ཡོད་པ་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་གླྱིང་རང་རྱིགས་མྱི ་མང་ལ་
རྱིས་སོྤྲད་བྱས་པ་ཙམ་ལས་རང་བདག་གྱི ་ཡྱི ག་ཆ་ཁུངས་འཕརེ་མེད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་དང་།	ཡང་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མཚན་
ཐོག་བོགས་ལེན་ཞུ་ཐབས་འགོ་འཛྱི ན་རྱི མ་ཕེབས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཀང་
གནས་སྟངས་ད་ེམུར་ལུས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༧།༦།༡	ནས་ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་འཁུར་གཅྱིག་ལྕགོས་བཞེས་གནང་
མཛད་དེ་འདྱི་ཁུལ་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་བའྱི ་རནེ་གཞྱི ་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་སོགས་
གང་ཡང་མེད་པར་བརནེ།	རང་གཞུང་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་བད་ེསྡུག་སྙན་ཞུ་གང་
མང་ཕུལ།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༡།༥།༢༡	 ཉྱིན་བོད་ལྗངོས་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི ་དབུ་
འཁྱིད་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མ་ན་ལྱི ར་ཕེབས་ཞོར་
དང་བསྟུན་ཏེ་ཕྱི ་ནང་གནད་ཡོད་དཔནོ་རྱིགས་	 ༦༢	 ཙམ་དང་ལྷན་དུ་འདྱི་ག་
སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་གླྱིང་གཞྱིས་སྒར་དུ་ྋཞབས་སོར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས།	སྐབས་
དེར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་གྱི ་བདུད་རྱིས་བཀའ་སློབ་
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ཕེབས་དགོངས་སྙྱིང་པོར་ས་གནས་འདྱིའྱི ་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་འཚོ་བའྱི་རནེ་གཞྱི ་
གང་ཡང་མེད་པར་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་འདུག་པས་ཁེད་རྣམས་མ་ན་ལྱི ར་
བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་སུ་ཟླ་བསྒྱིལ་ཐུབ་ན་གང་ལེགས་ཡོད་ཚྱུལ་བཀའ་སློབ་
ཕེབས་ཀང་།	 མང་ཚོགས་ནས་དེ་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཡོང་ལུགས་འགྲེལ་
བརོད་ཐད་ཀར་ཞུས་པས།	 འོ་ན་ཁེད་རང་ཚོར་སྒ་ོཕྱུགས་གསོ་སོྐང་ངམ་ལག་
ཤེས་འཛུགས་སུྐན་གཉྱིས་གང་ལེགས་ཐོག་འཚོ་བའྱི ་རེན་བེྱད་ཐུབ་ན་ཞེས་
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དགོངས་ལྟར།	མང་ཚོགས་ནས་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲའྱི་འཛུགས་
སུྐན་དགོངས་བཞེས་སྤྱི ་སྨྱིན་ཡོང་བ་ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ལྟར།	 ྋགོང་
ས་མཆོག་ནས་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མཚན་གསོལ་གནང་བ་
དང་སྦྲགས།	 མྱྱུར་དུ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་འགན་གནང་སྟ་ེ
ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲའྱི ་ལས་གཞྱི ་གསར་འཛུགས་གང་མྱྱུར་ལས་འགོ་འཛུགས་
གནང་དགོས་པའྱི་བཀའ་བསྩལ།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ལོར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ནས་ལག་ཤེས་བཟོ་
གྭྲ་གསར་རྒག་ལས་གཞྱི ་འཛུགས་སུྐན་འགོ་འཛུགས་གནང་སྟ་ེས་གནས་མངའ་
གཞུང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་དེབ་སེྐལ་བྱས།	 སྐབས་དེར་ལས་མྱི ་རན་གྲས་	 ༡༨	
ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲའྱི་ནང་ཞུགས།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་ལས་མྱི ་རན་གྲས་རྣམས་
ཀྱིས་ལས་འཕརེ་མ་ཐུབ་པར་ར་དགོངས་ཞུས་པ་དང་ལས་མྱི ་གསར་ཞུགས་མ་
བྱྱུང་བར་བརནེ།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲའྱི ་ལས་མཚམས་ཆད་ཡོད།	
འོན་ཀང་ས་གནས་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཞྱིས་མྱི ་སྒརེ་པ་རེ་ཟུང་ལ་
ཁང་གཡར་ཐོག་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲའྱི ་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞྱི ་མུ་མཐུད་སྤེལ་
བཞྱིན་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་གླྱིང་གཞྱིས་དགོན་བྱང་ཆྱུབ་ཆོས་གླྱིང་
དགོན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་གསར་བཞེངས་ལེགས་གུྲབ་ཟྱིན་ཡོད་པ་དང་།	
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དགོན་པ་གསར་བཞེངས་ཀྱི ་རོགས་དངུལ་ཨེ་ཨྱི ་ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་གསོལ་
བསྩལ་གནང་བ་ད་ེལས།	ས་གནས་སུ་ལས་གཞྱི ་གལ་ཆེ་བ་གང་ཡང་བྱྱུང་མེད།	
ད་ལྟའྱི ་ཆར་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མྱི ་གྲངས་	 ༣༥༠	 ཡོད།	
སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི ་ཧྱི ་མ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེམན་ཌྱི ་རོང་
ཁོངས་སྤནོ་ཌོ་ས་གནས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	ས་གནས་འདྱི་བཞྱིན་རྒ་
མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀར་	༨༠༠	ཙམ་དང་།	དབྱར་དསུ་ཚ་གྲངས་མཐོ་ཤོས་
སྤྱི ་སྙམོས་ཀྱིས་	 ༡༥	 ནས་	 ༣༤	 དང་།	 དགུན་དུས་ཚ་གྲངས་མཐོ་ཤོས་	 ༨	
ཙམ་ཡྱི ན།	ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཁང་ས་ཨེ་ཀར་	༡༧་༩༠	བཅས་ཀྱི ་སྟངེ་
གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་འདུག	

༢༽  སུན་རྡར་ན་སྒར་འཚོ་བ་རང་སོྐྱང་ས་གནས་ཀི་ལོ་རྒྱུས། 

སུན་རར་ན་སྒར་འཚོ་བ་རང་སོྐང་རང་རྱིགས་མྱི ་མང་རྣམས་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༠	
རེ་གྲངས་ཙམ་ནས་འཚོ་བའྱི ་རེན་གཞྱི འྱི ་ཆེད་ས་གནས་སུ་ཚོང་ལས་ཐོག་
འབོྱར་བ་ཞྱིག་དང་།	 རྱིམ་བཞྱིན་བོད་མྱི ་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་མྱི ་འབོར་	 ༢༥༠	
ཙམ་ཡོད་འདུག	རེས་སུ་འཚོ་བའྱི་ཡོང་སྒ་ོད་ེཙམ་མེད་པའྱི་ཐོག་ཁང་པ་གཡར་
གླ་ཟླ་རེ་བཞྱིན་སོྤྲད་དགོས་པ་དང་།	བུ་ཕུག་སླབོ་གྭྲར་གཏངོ་ཡུལ་མེད་པ་སོགས་
ཀྱིས་འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོར་འཕད་ཡོད་འདུག	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༩	 ལོར་
ྋགོང་ས་མཆོག་མ་ནྱི ་ཀ་རན་ཆབ་ཚན་ལ་ཕེབས་ཞོར་དུ་ཁུལ་དེའྱི ་མྱི ་མང་
རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་བྱྱུང་སྟ་ེའཚོ་བའྱི ་གནས་སྟངས་སྐརོ་བཀའ་འདྱི་གནང་སྟ་ེ
གོང་འཁོད་དཀའ་ངལ་ཐམས་ཅད་སྙན་སོྒན་ཞུས་པར་བཀའ་སླབོ་ཕྱིར་ཕེབས་
སུ༑	 རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་དང་ནང་སྱིད་བཅས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་ཇྱི ་དགེའྱི་བཀའ་མངགས་གནང་།	 སྐབས་དརེ་ས་གནས་འཐུས་མྱི ་
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རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོར་ཕ་རན་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཨ་ནྱི་སུ་རར་ཞེས་
པའྱི ་ཁུལ་དེར་གཟྱིགས་བསྐརོ་ཕེབས་ཞོར་འདྱི་ཁུལ་སུན་མཚོ་མན་གསུམ་གྱི ་
བོད་མྱི ་ཚོའྱི ་བུ་ཕུག་སླབོ་གྭྲ་གཏོང་ཡུལ་མེད་པ་དང་།	 འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་
དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡྱི ན་པར་ཐུགས་སང་བྱྱུང་སྟ།ེ	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ལོར་
སུན་རར་ན་སྒར་ཉྱིན་སླབོ་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་སུན་མཚོ་མན་གསུམ་གྱི ་བོད་
ཕུག་རྣམས་ལ་སླབོ་སོྦང་མཐུན་རེྐན་གནང་བ་དང་།	 རས་གཅོང་ཉམ་ཐག་
རྣམས་ལ་འཚོ་སནོ་གནང་འབོྱར་གྱིས་རེ་ཞྱིག་རྱིང་ཕན་ཐོགས་ཅྱི ་ཆེ་བྱྱུང་འདུག	
ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་ཉྱིན་སླབོ་དུ་ཕུ་གུའྱི ་གྲངས་མ་ལོངས་པ་དང་སླབོ་གྲོན་ཆེ་
བར་ཡོད་ལུགས་ཀྱིས་སླབོ་གྭྲ་ར་སྟངེ་བདོ་ཁྱིམ་ལ་རྱིས་སོྤྲད་བྱྱུང་བ་དང་སྦྲགས།	
ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་ཁུལ་བདོ་ཕུག་སླབོ་ལོ་སོན་པ་ཇྱི ་ཡོད་བདོ་ཁྱིམ་སླབོ་གྭྲར་བདག་
བཞེས་དམྱི གས་བསལ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	 ཡྱི ན་ནའང་སླབོ་ཡོན་སོགས་བོད་
མྱི འྱི ་སླབོ་ཕུག་སྤྱི ་མཚྱུངས་བསྡུས་འབུལ་ཆ་ཚང་བེྱད་དགོས་པར་བརནེ།	 ཁུལ་
དེར་མྱི ་མང་ཡོངས་རོགས་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དང་མྱི ་འད་བར་ས་
ཁང་ས་ཞྱིང་ཐོབ་སྐལ་མེད་ཁར་ཚོང་འཁོས་ཞན་པ།	ད་ེབཞྱིན་ཁང་གླ་ཆེ་བ་དང་
བུ་ཕུག་གྱི ་སླབོ་ཡོན་ཆ་ཚང་འབུལ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཇྱི ་ཆེར་
འཕད་བཞྱིན་ཡོད།	ད་བར་ས་གནས་མྱི ་མང་རྣམས་འཚོ་བ་རང་སོྐང་ཁ་འཐོར་
སྡ་ེཚན་ཡྱི ན་པར་སོང་།	འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞྱི ་གཅྱིག་ཀང་བྱྱུང་མེད།	

༣༽  མཚོ་པད་མ་འཚོ་བ་རང་སོྐྱང་ས་གནས་ཀི་ལོ་རྒྱུས།

མཚོ་པད་མར་གནས་སྡདོ་རང་རྱི གས་འཚོ་བ་རང་སོྐང་མྱི ་མང་རྣམས་ཐོག་
མར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧	ཙམ་ནས་ས་ཁུལ་དརེ་གནས་སྡདོ་བྱས་པ་ཞྱིག་དང་ད་ེཡང་
དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོགནས་ཆེན་འདྱིར་ཆོས་ཞུ་གནས་མཇལ་ཆེད་ད་ུའབོྱར་ཏ་ེ



33མན་ཌི་ས་གནས་འགོ་འཛིན།

རྱིམ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་བྱ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་འདགུ	ཐོག་མའྱི་གཞྱིས་སྡདོ་སྐབས་མྱི ་
འབོར་གྲངས་	 ༨༠	 ཙམ་ལས་མེད་ཅྱིང་རྱིམ་བཞྱིན་གནས་སྡདོ་མྱི ་འབོར་ཇེ་
མང་དུ་ཕྱིན་ཏ་ེད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༣༥༠	ཙམ་ཡོད་འདུག	འདྱི་ཁུལ་
རང་རྱི གས་བོད་མྱི ་མང་ཆེ་བ་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་སུ་གཞྱིས་ཐོབ་
མེད་པ་ཤ་སྟག་དང་ལྷག་པར་བར་ལམ་བོད་ནས་འབོྱར་བའྱི ་གྲས་ཤྱི ག་ཀང་
ཡོད།	ཁུལ་དརེ་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་བའྱི་རནེ་གཞྱི ་གཙོ་བ་ོནྱི་རྒ་ལམ་ཐོག་ཚོང་ལས་
ཙག་ཙྱི ག་དང་ཟ་ཁང་གྱི ་ཡོང་སྒ་ོལ་དམྱི གས་པ་སོགས་ལས་ཕུགས་འཕེར་འཚོ་
བའྱི ་ཡོང་དམྱི གས་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་སོགས་མེད་པར་བརནེ།	 མྱི ་མང་གྱི ་
འཚོ་བའྱི་མཐུན་རེྐན་ཧ་ཅང་ཞན་པ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་ཕུ་གུ་སླབོ་གྭྲར་གཏངོ་ཡུལ་
མེད་པ་བཅས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་ཡྱི ན།	ཁུལ་དརེ་ཡོད་བདོ་མྱི ་མང་ཆེ་
བར་གཞྱིས་ཆགས་སྤྱི ་མཚྱུངས་ལྟར་གཞྱིས་སྐལ་ཐོབ་ཐང་མེད་པའྱི་དབང་གྱིས་
ཁང་གཡར་གནས་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་བཙན་བོྱལ་དུ་གཞྱིས་ཆགས་
གཞན་དང་མྱི ་འད་བར་ཁུལ་འདྱིར་གནས་པའྱི་གཞྱིས་མྱི ་ཚོར་དམྱི གས་བསལ་
འཚོ་བའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་བཞྱིན་འདུག	ད་བར་ས་གནས་མྱི ་མང་
རྣམས་འཚོ་བ་རང་སོྐང་ཁ་འཐོར་སྡ་ེཚན་ཡྱི ན་པར་སོང་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞྱི ་
གཅྱིག་ཀང་བྱྱུང་མེད།	 སྤྱིར་རང་རྱི གས་བོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ས་གནས་ཡུལ་
མྱི ར་མཐུན་ལམ་མཉམ་གཤྱི བ་བྱ་རྒྱུ ་རྒྱུ ན་ལྡན་གལ་ཆེའྱི ་གནད་དོན་ཞྱིག་ལ་
ངོས་འཛྱི ན་གྱིས་ད་བར་རང་རྱི གས་བོད་མྱི འྱི ་ངོས་ནས་གནས་སྡདོ་ཡུལ་མྱི འྱི ་
དབར་རྙོག་གླེང་གང་ཡང་བྱྱུང་མེད།	

༤༽  མན་ཌི་འཚོ་བ་རང་སོྐྱང་ས་གནས་ཀི་ལོ་རྒྱུས། 

མན་ཌྱི ་རོང་དུ་གནས་སྡདོ་རང་རྱི གས་འཚོ་བ་རང་སོྐང་མྱི ་མང་རྣམས་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༦༢	 ལོ་ཙམ་ནས་ས་ཁུལ་དེར་གནས་སྡདོ་བྱས་པ་ཡྱི ན།	 ཐོག་མའྱི་གནས་



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

སྡདོ་སྐབས་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༧༥	ཙམ་ལས་མེད་ཀང་རྱིམ་བཞྱིན་མྱི ་འབརོ་ཇེ་
མང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི ་འབརོ་	༢༥༠	ཙམ་ཡོད།	འདྱི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་
རང་རྱིགས་བདོ་མྱི ་མང་ཆེ་བར་གཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་སུ་གཞྱིས་ཐོབ་མེད་པ་ཤ་
སྟག་ཡྱི ན་པར་བརནེ།	ཁུལ་དརེ་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་བའྱི་རནེ་གཞྱི ་གཙོ་བ་ོཚོང་ལས་
ཙག་ཙྱི ག་ཐོག་འཚོ་གོས་བེྱད་པ་མ་གཏོགས་ཕུགས་འཕེར་འཚོ་བའྱི ་ཡོང་
དམྱི གས་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་སོགས་མེད་པ་མ་ཟད།	 ཁུལ་འདྱིའྱི་རོང་གཞུང་
ནས་ཀང་བདོ་མྱི འྱི ་འཚོ་གོས་གནང་ཡུལ་ཁོམ་ས་ད་ེཡང་སྔ་རེས་མང་པརོ་སྤསོ་
དགོས་བྱྱུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་དང་།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁུལ་དའེྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ཁོམ་
ས་དེ་བསྐར་དུ་གནས་སྤསོ་དགོས་པའྱི ་སྔནོ་བར་ལན་མང་འབོྱར་བའྱི ་དཀའ་
ངལ་གནས་ཚྱུལ་སྐོར་ལ་རང་གཞུང་ནས་ཀང་རྒབ་སོྐར་དགོས་པའྱི ་ཞུ་སྙན་
ཐེངས་འགར་ཕུལ་ཡོད།	ཁུལ་འདྱིའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོར་གཞྱིས་སའྱི་ཐོབ་སྐལ་མེད་པ་
དང་ཁང་པ་གཡར་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི ་གནས་སྟངས་སུ་ཆགས་ཡོད།		

༥༽  མན་ཌི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།		

ཨང་།	མཚན།			 ལས་ཡུན་ལོ་ཚྱི གས།	
༡།	 བླ་ོབཟང་རྒལ་མཚན།	 ༡༩༦༥།༤།༡༦	ནས་	༡༩༦༦།༩།༢༤	
༢།	 སྐལ་བཟང་བསྟན་འཛྱི ན།	 ༡༩༦༦།༩།༢༥	ནས་	༩༦༦།༡༡།༡༨		
༣།	 འཇམ་དབྱངས།	 ༡༩༦༦།༡༡།༡༨	ནས་	༡༩༦༧།༡།༧	
༤།	 འཇམ་དབྱངས།	 ༡༩༦༧།༡།༨།		ནས་	༡༩༨༧།༥།༣༡
༥།	 ས་གནས་རང་ཚོགས།	 ༡༩༨༧།༦།༡	ནས་	༡༩༩༥།༩།༥	
༦།	 སྟབོས་རྒལ་ཚེ་རྱིང་།	 ༡༩༩༥།༩།༦	ནས་	༡༩༩༦།༩།༦	
༧།	 རྣམ་རྒལ་དབང་འདུས།	 ༡༩༩༦།༩།༧	ནས་	༡༩༩༩།༧།༣༡	
༨།	 བསྟན་པ་རྒལ་མཚན།	 ༡༩༩༩།༧།༣༡	ནས་	༢༠༠༥།༨།༣༡	
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༩།	 བླ་ོབཟང་དནོ་འགུྲབ།	 ༢༠༠༥།༩།༡	ནས་	༢༠༠༥།༡༡།༢༥	
༡༠།	 བླ་ོབཟང་ཚེ་རྱིང་།	 ༢༠༠༥།༡༡།༢༦	ནས་	༢༠༠༧།༡༡།༢༠	
༡༡།	 ཀརྨ་སེང་གེ།	 ༢༠༠༧།༡༡།༢༡	ནས་	༢༠༠༨།༥།༢༥	
༡༢།	 ཀརྨ་དར་རྒས།	 ༢༠༠༨།༥།༢༦	ནས་	༢༠༠༩།༡།༢༣
༡༣།	 པདྨ་ལྷ་འཛོམས།	 ༢༠༠༩།༡།༢༤	ནས་	༢༠༠༩།༦།༡༥
༡༤།	 སངས་རྒས་ལྷ་སོྒན།	ལས་ཚབ།	༢༠༠༩།༦།༡༦	ནས་	༢༠༠༩།༩།༢༣
༡༤།	 བསྟན་འཛྱི ན་ཆོས་རེ།	 ༢༠༠༩།༩།༢༤	ནས་ལས་ཐོག	

༦༽ ྋགོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་ལོ་ཚིགས། 

༡།		 ྋགོང་ས་མཆོག་མ་ནྱི་དཀར་རན་ཆབ་ཚན་ནས་ཕྱིར་ཕབེས་རེས་མཚོ་
པད་མར་	༡༩༦༩།༣།༢༢	ཉྱིན་ཞབས་སོར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས།

༢།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༡།༩།༨	ཉྱིན་ྋགོང་ས་མཆོག་མ་ནྱི་དཀར་རན་ཆབ་ཚན་
ནས་ཕྱིར་ཕབེས་རེས་ཆྱུ ་མཛོད་ཚོགས་ཁང་དུ་ཞབས་འཁོད་སྐབས་སྤནོ་
ད་ོམྱི ་མང་ལ་མ་ྱིཎྱིའྱི ་ལྗགས་ལུང་གནང་།	

༣།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༡།༦།༢༣	ཉྱིན་ྋགོང་ས་མཆོག་མ་ན་ལྱིར་ཕབེས་ཞོར་བཀ་
ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཞབས་ཀྱི ་པདྨ་ོབཀོད་དེ་སྔ་དའོྱི ་གསོལ་ཇ་
སྤནོ་ཌོ་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་དུ་དགེས་བཞེས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་
བསྩལ།

༤།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤།༢།༢༩	 ཉྱིན་ྋགོང་ས་མཆོག་མཚོ་པདྨར་ཞབས་སོར་
འཁོད་དེ་སེྤྲལ་ཟླ་ཚེས་བཅྱུའྱི ་དུས་ཆེན་ཉྱིན་ཆོས་འབེལ་བསྩལ་གནང་
བྱྱུང་ཡོད།	
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༧༽  ཕི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཕྲེབས་པའི་ལོ་ཚིགས།	

༡།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༧།༨།༡༥	 ཉྱིན་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་དུ་རྒ་གར་ལ་རང་
བཙན་ཐོབ་ནས་ལོ་	༥༠	འཁོར་བའྱི་དུས་དན་སུང་བརྱིའྱི་སྐབས་མན་
ཌྱིའྱི་རོང་དཔནོ་གཙོས་ཕྱི ་ནང་གྱི ་གནད་ཡོད་མྱི ་ས་	 ༢༧	 ཙམ་ཕབེས་
ཡོད།

༢།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༨།༥།༢༧	 ཉྱིན་བཀའ་ཁྱི་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒལ་གྱིས་
གཙོས་ཆོས་རྱིག་དུང་ཆེ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་ནང་གྱི ་དཔནོ་རྱིགས་མྱི ་ས་
གྲངས་	༣༥	ཙམ་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་གླྱིང་ད་ུགཞྱིས་དགོན་བྱང་ཆྱུབ་ཆོས་
གླྱིང་དབུ་འབེྱད་མཛད་སྒརོ་ཕབེས།	

༣།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨།༦།༤	ཉྱིན་ཁམས་སུྤྲལ་རྱི ན་པ་ོམཆོག་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་
གླྱིང་དུ་ཕབེས་ནས་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱི ང་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་འབལེ་གནང་།

༤།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩།༤།༡༠	ཉྱིན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བཀ་ཤྱིས་དབང་འདུས་
མཆོག་དང་།	 དུང་འཕར་འཇྱིགས་མེད་འབྱྱུང་གནས་གཉྱིས་སྤནོ་ད་ོ
བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་དང་།	སུན་མཚོ་མན་གསུམ་ལ་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།

༥།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩།༤།༢༡	 ཉྱིན་སྤྱི ་འཐུས་བཀ་ཤྱི ས་རྒལ་མཚན་དང་བླ་ོ
བཟང་མཐར་ཕྱིན་གཉྱིས་སྤ ོན་ད་ོབཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་དང་སུན་མཚོ་མན་
གསུམ་དུ་ཕབེས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་གནང་།	

༦།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩།༧།༢	ཉྱིན་ྋདཔལ་སྱི ་ཏུ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྤནོ་ད་ོབཀ་
ཤྱིས་གླྱིང་དུ་ཕབེས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་འབལེ་བཀའ་སླབོ་གནང་།

༧།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩།༨།༢༧	 ཉྱིན་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཐུབ་བསྟན་ལུང་
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རྱིགས་མཆོག་དང་།	 ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བཀ་ཤྱི ས་དབང་འདུས།	
དུང་གཞོན་སྟབོས་རྒལ་ཚེ་རྱི ང་བཅས་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་སུན་མཚོ་
མན་གསུམ་དུ ་ཕེབས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱི བ་
གཟྱིགས་གནང་།

༨།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠།༢།༡༨	ཉྱིན་མན་ཌྱིའྱི་དག་དཔནོ་དང་གསང་ལས་གཙོ་
འཛྱི ན་རྣམ་གཉྱིས་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་གླྱིང་ད་ུྋགོང་ས་མཆོག་གསེར་ཁྱིར་
མངའ་གསོལ་ཞུས་ནས་ལོ་ངོ་	 ༦༠	 འཁོར་བའྱི་དུས་དན་མཛད་སྒརོ་
ཕབེས།

༩།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡།༨།༡༡	ཉྱིན་ཐད་བསྐསོ་སྤྱི ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་དང་།	སྤྱི ་
འཐུས་སྨན་པ་ཐོགས་མེད་རྣམ་གཉྱིས་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་དང་སུན་
མཚོ་མན་གསུམ་དུ་ལམ་སྟནོ་གནང་བར་ཕབེས།

༡༠།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༣།༧།༦	 ཉྱིན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ་མཆོག་
དང་ཟུང་དུང་སྟབོས་རྒལ་ཚེ་རྱིང་གཉྱིས་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་གླྱིང་དང་སུན་
མཚོ་མན་གསུམ་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བའྱི ་གནས་སྟངས་གཟྱིགས་
ཞྱིབ་དང་འབལེ་བཀའ་སླབོ་གནང་བར་ཕབེས།

༡༡།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣།༧།༦	ཉྱིན་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་རྒ་རྱི ་སོྒལ་མ་མཆོག་
དང་སོྒལ་དཀར་ལྷ་མོ་རྣམ་གཉྱིས་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་གླྱིང་དང་སུན་མཚོ་
མན་གསུམ་དུ་ལམ་སྟནོ་གནང་བར་ཕབེས།

༡༢།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤།༢།༢༨	ཉྱིན་དཔལ་ྋརྒལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གནས་ཆེན་མཚོ་པད་མར་ཞབས་སོར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ཏེ་ཉྱིན་
གསུམ་གྱི ་རྱི ང་གནས་གཟྱིགས་དང་ཆོས་འབལེ་བསྩལ།
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༡༣།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༤།༡༩	ཉྱིན་སྤྱི ་འཐུས་སོྒལ་དཀར་ལྷ་མོ་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་
གླྱིང་དང་སུན་མཚོ་མན་གསུམ་དུ་བདོ་གཞུང་མང་ཛ་དག་ཚོགས་ཆྱུང་
གྱི ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕོགས་དང་ད་ལྟའྱི ་བོད་ནང་གྱི ་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་སྐརོ་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བར་ཕབེས།

༨༽ གདན་ས་ཆོས་སྒར་གི་སོར།

༡།		 དགོན་མྱི ང་།	དཔལ་འབྱི་གུང་དགོན་པ།
	 ཆོས་བརྒྱུ ད།	བཀའ་བརྒྱུ ད།	
	 གྭྲ་གྲངས།	དུག་ཅྱུ ་རེ་བདུན་ཡོད།
	 ཡོང་ཁུངས།	བདོ་དང་ཧྱི་མ་ཡའྱི་རྱི ་རྒྱུ ད།
༢།		 དགོན་མྱི ང་།	བརྱི ་སྒར་འབུག་པ་བཀའ་རྒྱུ ད་དགོན།
	 ཆོས་བརྒྱུ ད།	བཀའ་བརྒྱུ ད།
	 གྭྲ་གྲངས།	དགུ་བཅྱུ ་གོ་དགུ།
	 ཡོང་ཁུངས།	བདོ་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རྒྱུ ད།
༣།		 དགོན་མྱི ང་།	ཟ་ཧརོ་རྙྱིང་མ་དགོན།
	 ཆོས་བརྒྱུ ད།	རྙྱིང་མ།
	 གྭྲ་གྲངས།	བཅྱུ ་བདུན།
	 ཡོང་ཁོངས།	བདོ་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རྒྱུ ད་ནས་ཡྱི ན་འདུག

༩༽  གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྲེ་ཁག

༡།		 སྤོན་ད་ོབཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འདུ་འདྱི ་ནྱི ་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༤།༥།༡༡	 ཉྱིན་ས་འཐུས་སྐབས་དང་པ་ོའགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་
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ཆར་ས་འཐུས་སྐབས་ལྔ་པ་ཡྱི ན།	 ས་འཐུས་སྐབས་དང་པ་ོནས་ལོ་ལྟར་
ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི ་ཚོགས་འདུའྱི ་འགྲོ་ལུགས་སྒྱིག་གསལ་ལྟར་ལོ་
འཁོར་གཅྱིག་ནང་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་རེ་ཡྱི ན་པ་དང་།	ད་ེཡང་ཕྱི ་ཟླ་	
༩	པ་དང་།	ཕྱི ་ཟླ་	༣	པ་བཅས་སོ་སོར་ཚྱུགས་བཞྱིན་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་
ཆར་ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོཊ་འདུའྱི་ནང་འཐུས་མྱི ་གྲངས་	༧	ཡོད།

༢།		 སུན་མཚོ་མན་གསུམ་གྱི ་ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འད་ུའདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༩	ལོར་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དང་།	དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི ་ས་གནས་འཐུས་
མྱི འྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་
རེ་ཚྱུགས་ཐུབ་བྱྱུང་ཡང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ལོ་ནས་བདོ་གཞུང་བཀའ་
ཤག་ནས་སྤནོ་ཌོ་དང་སུན་མཚོ་མན་གསུམ་གྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་
མཚན་གནས་མན་ཌྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཞེས་གཏན་འབེབས་གནང་
བ་ལྟར།	 ད་བར་ལོ་ལྟར་འཐུས་མྱི ་བདུན་རེ་འོས་འདེམས་ཀྱིས་ས་
འཐུས་ལས་འགན་རྒྱུ ན་གནས་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༩	
ནས་མན་ཌྱི ་ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་འད་ུཡྱི ་མྱི ་འགྲོ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་
འོས་འདེམས་ས་ཁུལ་ཁག་བཞྱི ་ནས་ཞུ་གཏན་འཁེལ་སྟབས་ད་ལྟ་སུན་
མཚོ་མན་གསུམ་ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི ་ཚོགས་འདུ་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་
རྱིང་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་བྱྱུང་ཡོད།

༣།		 སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱི ང་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་འདྱི་ནྱི ་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༢།༨།༡	 ཉྱིན་དངོས་སུ་གསར་འཛུགས་དང་འབེལ་བོད་ཀྱི ་ཆབ་
སྱིད་ཆེད་དུ་བེྱད་སྒ་ོལས་འགན་སྤྱི ་དང་ལྷག་པར་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༨།༡༢།༡	
ནས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༩།༧།༡༠	 བར་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་
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འཛྱི ན་གྱི ་ལས་འགན་གཅྱིག་ལྕགོས་ཀྱི ་ལས་འཁུར་གང་ཐུབ་བྱས་པའྱི་
ལོ་རྒྱུ ས་ཡང་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་ལས་འཁུར་ཚོགས་མྱི ་གསུམ་ལས་
མེད།

༤།		 སུན་མཚོ་མན་གསུམ་གྱི ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་འདྱི ་ནྱི ་	
༡༩༨༦	ལོར་གསར་འཛུགས་དང་སྦྲགས་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི ་བདོ་རྱིགས་
མྱི ་མང་གྱི ་བད་ེསྡུག་ལ་བལྟ་སོྐང་དང་ལྷག་པར་བདོ་ཀྱི ་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་
ཀྱི ་ཆེད་ཞབས་འདགེས་མྱི ་དམན་པ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི་
ལས་འཁུར་ཚོགས་མྱི ་གསུམ་ཡོད།	

༥།		 སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་གླྱིང་ས་གནས་བདོ་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༧༩།༧།༦	ཉྱིན་གསར་འཛུགས་བྱྱུང་བ་བཞྱིན་ད་བར་བདོ་བསྟན་
སྱིད་དནོ་ད་ུཞབས་འདགེས་གང་ཐུབ་ཅྱིག་བྱས་ཡོད་པ་དང་།	ལྷག་པར་
དབུས་གཞོན་ནའུྱི ་ལམ་སྟནོ་ལྟར་ས་གནས་ཀྱི ་ལས་དོན་ཧུར་ཐག་གྱིས་
སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།	

༦།		 སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་ས་གནས་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་འདྱི་
ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦།༩།༦	ཉྱིན་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དང་།	ད་བར་བདོ་
བསྟན་སྱིད་ཀྱི ་ལས་དོན་སྤྱི ་དང་ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་སུ་རམ་འདེགས་
གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༨༨	ཙམ་ཡོད།

༧།		 སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་ས་གནས་བོད་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༦།༩	པའྱི་ནང་གསར་འཛུགས་བྱས།	ད་བར་དུ་དབུས་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལམ་སྟནོ་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་སྤལེ་
དང་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད།	
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༨།		 སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་གླྱིང་ས་གནས་སྐྱིད་གྲོང་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༢།༨།༡	 ཉྱིན་གསར་འཛུགས་བྱས།	 ད་བར་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་
གདན་གཙོས་ས་གནས་ཆེ་ཁག་མང་པོར་རྱི ག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་དང་
བོད་དོན་དྱིལ་བསྒགས་བྱས་པ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་ས་གནས་སྤནོ་ད་ོབཀ་
ཤྱི ས་གླྱིང་།	 མཚོ་པད་མ།	 མན་ཌྱི ་བཅས་སུའང་ལོ་ལྟར་བོད་ཀྱི ་དུས་
སྟནོ་གལ་ཆེ་ཁག་ལ་རྱིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

༡༠༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་གནས་སྟངས།

༡།		 ཉྱིན་སླབོ་སྔནོ་འགྲོ་སླབོ་གྭྲ

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༡།༡།༡	 ཉྱིན་ར་སྟངེ་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་ཐད་ཀར་འཛྱི ན་སོྐང་
འོག་སྤནོ་ད་ོབཀ་ཤྱིས་གླྱིང་དང་སུན་མཚོ་མན་གསུམ་གྱི ་བུ་ཕུག་གྱི ་ཆེད་
སུན་རར་ན་སྒར་ཉྱིན་སླབོ་སྔནོ་འགྲོ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་
སྟ་ེབུ་ཕུག་ལོ་	 ༦	 ཅན་བར་སྔནོ་འགྲོ་སླབོ་གྭྲར་འཇུག་བད་ེབས་དཀའ་
ངལ་མ་བྱྱུང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་སླབོ་གྭྲའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་དང་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་ཚད་མ་ལོངས་པར་བརནེ་སླབོ་གྭྲ་མཁོ་བསྡུ་བྱས་ཏེ་སླད་སླབོ་ལོ་	
༦	 སོན་པའྱི་སླབོ་ཕུག་ཇྱི ་ཡོད་བོད་ཁྱིམ་ཡན་ལག་སླབོ་གྭྲ་སོ་སོའྱི ་ནང་
སླབོ་ཡོན་ཆ་ཚང་བསྡུ་འབུལ་གྱིས་སླབོ་འཇུག་བེྱད་མུས་སུ་ཡོད།	 དེ་
བཞྱིན་གཞྱིས་ཁུངས་སུ་དྭ་ཕུག་དང་།	ད་ེབཞྱིན་ཉམ་ཐག་ནང་མྱི ་རྣམས་
ཀྱི ་བུ་ཕུག་བདོ་ཁྱིམ་དང་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་གྭྲ་ཁག་
ཏུ་བདག་བཞེས་ཟྱིན་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཁོངས་ཕུ་གུ་རང་ལོ་	༣	
ནས་	 ༦	 བར་བུ་ཕུག་ཁག་ཅྱིག་ལ་བོད་སླབོ་ཏུ་སོྐད་ཡུལ་མེད་པའྱི ་
དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།	ཕ་མ་རེ་ཟུང་གྱིས་གོང་གསལ་སླབོ་



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

ལོ་སོན་པའྱི ་བུ་ཕུག་རྣམས་ཉ་ེའཁྱིས་རྒ་གར་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཏུ་མ་བཏང་
ཐབས་མེད་ཀང་ཆགས་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ས་གནས་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང་
མཐོ་སླབོ་ཐོན་པའྱི་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༣༥	ཙམ་བྱྱུང་ཡོད་འདུག

༢།		 སྨན་ཁང་གྱི ་སྐརོ།

	 དེ་བཞྱིན་མན་ཌྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཁབ་ཁོངས་ས་ཁག་བཞྱིའྱི ་ནང་
གྱི ་སྤནོ་ཌོ་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་ཡན་
ལག་སྨན་ཁང་གཅྱིག་ཡོད།	སྨན་ཁང་ད་ེ	༡༩༨༡	ལོར་གསར་འཛུགས་
གནང་སྟ་ེསྨན་ཁང་གྱི ་རྒྱུ ན་གྲོན་དང་འཕདོ་ལས་པ་གཅྱིག་གྱི ་གླ་ཕོགས་
ཆ་ཚང་རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་བཀའ་
དྱིན་གནང་བ་དང་ས་གནས་མྱི ་མང་གྱི ་ནད་གཞྱི ་ཆྱུང་ཙག་རྱི གས་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོའབྱྱུང་བཞྱིན་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་རང་སོྐང་ས་ཁུལ་སུན་
མཚོ་མན་གསུམ་གྱི ་ཆེད་དུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ལོར་མཚོ་པད་མར་ས་
གནས་འཕདོ་བསྟནེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གཅྱིག་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ་
ཉམ་ཐག་ནད་པ་མང་པརོ་ཕན་ཐོགས་གང་ཆེ་འདགོས་བཞྱིན་ཡོད།།	།།



ཧ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གིང་

གཞིས་ཆགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

སིང་བསྡུས།





45༄༅། ཧ་སུྤར་འདདོ་རྒུ ་གཡུལ་རྒྱལ་གིླང་།

༡༽  གཞིས་ཆགས་བཙུགས་དུས་དང་གནམ་གཤིས་ཚ་གྲང་།  

ཧ་པ་སུྤར་འདོད་རུ་གཡུལ་རྒལ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་ཁེ་ར་འདོད་རུ་གླྱིང་
དང་ལ་ཁན་ཝ་ལ་གཡུལ་རྒལ་གླྱིང་བཅས་ས་གནས་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་ཅྱིང་དེ་
ཡང་རྒ་གར་གཞུང་གྱི ་དམག་སྒར་ཨང་།	༢༢	ནས་བདོ་མྱི ་དྭང་ཟུར་རྣམས་ལ་
འཚོ་རནེ་ཆེད་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩	དང་	༡༩༧༢	ལོ་སོ་སོར་གསར་འཛུགས་གནང་
བ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	ས་ཁུལ་མངའ་སྡ།ེ	སྡ་ེར་ལྡུན།	ཨུ་ཏ་ར་ཁནྜ།	རྒ་མཚོ་ནས་མཐོ་
ཚད།	ཕྱི་ཊྱི ་	༢༤༥༤	ཡོད།	གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་།	སེན་ཊྱི ་གེ་རེཊ	༣༤	ནས་	
༣༨	བར་ཡྱི ན།	

༢༽  གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས།

ཁེ་ར་འདདོ་རུ་གླྱིང་ལ་ས་ཞྱིང་རྒ་ཁོན་ཨེ་ཀར་	༩༠	དང་ལ་ཁན་ཝ་ལ་གཡུལ་
རྒལ་གླྱིང་ས་ཞྱིང་རྒ་ཁོན་ཨེ་ཀར་	༨༠	ཙམ་བདོ་མྱི ་དྭང་ཟུར་ཁྱིམ་ཚང་	༨༡	
ལ་ཡུལ་དུས་དང་འཚམ་པའྱི ་ས་ཆའྱི ་རྱི ན་འབབ་ཚད་ལྡན་ཐོག་ཚོང་འགྲེམ་
གནང་།	 གཞན་ཡང་རྒ་གར་དམག་སྒར་གཞུང་ནས་དམག་དོན་དང་གསང་
བའྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་བྱས་རེས་ཅན་བདོ་མྱི ་དྭང་ཟུར་	༡༣	ལ་ལེགས་
སེྐས་ཀྱི ་ཚྱུལ་ད་ུགསོལ་སྩལ་གནང་འདགུ་ལ།	ད་ེཡང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཐོག་
མར་མྱི ་གྲངས་	༣༦༠	དང་།	ད་ལྟའྱི་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༦༦༥	ལྷག་ཡོད་འདུག	
གཞན་ཡང་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་པ་སྟ།ེ	ཧ་སུྤར་དུ་ཁྱིམ་ཚང་	༢༠	དང་།	ཧ་རྱི ་
སུྤར་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་	༣༠	ཡོད་འདུག			

༣༽  ཞིང་ས་དང་ཁང་སའི་རྒྱ་ཁྱོན།	

ལ་ཁན་ཝ་ལ་གཡུལ་རྒལ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་་་་་་		༨༠	ཡོད།



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

ཁེ་ར་གཞྱིས་ཆགས་འདདོ་རུ་གླྱིང་ལ་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་་་་་		 ༩༠	ཡོད།
གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་རནེ་གཙོ་བ་ོ་་་་	 སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཡྱི ན།	

༤༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།

ཨང་།	མཚན།									 ལོ་དུས།
༡		 པད་དཀར་འཕྱིན་ལས།	 ༡༩༧༦	ནས་	༡༩༨༢
༢		 དགྲ་འདུལ།					 ༡༩༨༢	ནས་	༡༩༨༧།༤།༡༥
༣		 མཚོ་ས་ལྷག་པ།						 ༡༩༨༧།༤།༡༥	ནས་	༡༩༩༢།༡༠།༢༣
༤		 སྐལ་བཟང་ལུྷན་གུྲབ།			 ༡༩༩༢།༡༠།༢༣	ནས་	༡༩༩༢།༡༢།༡
༥		 བཀ་ཤྱིས་ནརོ་བུ།					 ༡༩༩༢།༡༢།༡	ནས་	༡༩༩༤།༩།༡༢	
༦		 ངག་དབང་ནརོ་བུ།				 ༡༩༩༤།༩།༡༢	ནས་	༡༩༩༦།༡།༩
༧		 ཚེ་རྱིང་བསྟན་དར།				 ༡༩༩༦།༡།༩	ནས་	༡༩༩༧།༧།༡༦
༨		 ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས།				 ༡༩༩༧།༧།༡༦	ནས་	༡༩༩༨།༦།༡༧
༩		 ཀརྨ་སོྒལ་མ།							 ༡༩༩༨།༦།༡༧	ནས་	༡༩༩༩།༨།༦
༡༠		 ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སོྒལ་མ།			 ༡༩༩༩།༨།༦	ནས་	༢༠༠༠།༡༢།༥
༡༡		 ཀརྨ་དར་རྒས།						 ༢༠༠༠།༡༢།༥	ནས་	༢༠༠༣།༦།༦
༡༢		 བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོགས།		 ༢༠༠༣།༦།༦	ནས་	༢༠༠༦།༥།༩
༡༣		 བསྟན་འཛྱི ན་ཀུན་བཟང་།		 ༢༠༠༦།༥།༩	ནས་	༢༠༠༦།༡༢།༨
༡༤		 བསྟན་འཛྱི ན་དཔལ་ལྡན།			 ༢༠༠༦།༡༢།༨	ནས་ལས་ཐོག་པ།	

༥༽  ༧གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར། 

ྋགོང་ས་མཆོག་འདྱི ་ག་རུ་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་
བསྐངས་ཡོད།	དང་པ་ོཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༤	ཉྱིན་གཞྱིས་ལས་ཁང་
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དང་ལ་ཁན་ཉྱིན་མོ་སླབོ་གྭྲ་གཉྱིས་དབུ་འབེྱད་གནང་བ་དང་།		དའེྱི ་རེས་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༥	 ལོར་འདྱི་གའྱི ་ཁབ་ཁོངས་དྭང་ཟུར་རན་གསོ་ཁང་དུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་
བསྐངས།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣	ཟླ་	༣	ཚེས་	༧	ཉྱིན་ཁེ་ར་གོང་དཀར་ཆོས་སྡའེྱི ་
དགོན་པ་དབུ་འབེྱད་ཀྱིས་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཞབས་སོར་ཐེངས་གསུམ་
འཁོད་པ་དང་བཅས་སྐབས་སོ་སོར་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་
གནང་།	

༦༽  ཕི་ནང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཇི་ཕྲེབས་གཤམ་གསལ།

༡།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉྱིན་དཔལ་ས་སྐའྱི ་སྐབས་
མགོནྋགོང་མ་རྱིན་པ་ོཆེ་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་གོང་དཀར་ཆོས་སྡའེྱི ་
དགོན་པར་རབ་གནས་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་པ་དང་།	 དེ་ནས་ཉྱིན་
བཞྱིའྱི་རྱི ང་དབང་ལུང་བཀའ་དྱིན་སྩལ།

༢།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ལོ་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རྱི ན་པ་ོཆེ་
མཆོག་འདྱི་གར་འཚམས་གཟྱིགས་དང་འབལེ་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སྟནོ་བཀའ་དྱིན་མཛད།	དའེྱི་རེས་བཀའ་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༣	ཉྱིན་ཁེ་ར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སེྐ་ལྡན་
སོ་ནམ་ལས་གཞྱི ་རྣམས་གཟྱིགས་རགོ་སླད་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་
བསྐངས།

༣།	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༤	དང་ཚེས་	༥	ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་འདྱི་
ག་སྐབས་བཅྱུ ་བཞྱི ་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་རྒ་རྱི ་བུ་ཕུག་ལགས་དང་
སྤྱི ་འཐུས་བེ་རྱི ་འཇྱིགས་མེད་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་
ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་དང་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་ཡོད།
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༤།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༦	ཉྱིན་རྒ་གར་ཨ་རྱི ་གཞུང་ཚབ་ཁང་
ནས་དཔལ་འབོྱར་འབལེ་ཡོད་ལས་བེྱད་སྐུ་ཞབས་	Noah	Geesaman	
མཆོག་གཞྱིས་ཆགས་ནང་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་ཡོད།

༥།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༩	ཉྱིན་རྒ་གར་ཨ་རྱི ་གཞུང་ཚབ་ཁང་
གྱི ་ཆབ་སྱིད་ལས་དནོ་ཚན་པའྱི་དུང་ཆེ་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་	Stephanie	E.	
Holmes	མཆོག་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་ཡོད།

༦།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	གོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུའྱི ་འཁུངས་སྐར་
དུས་ཆེན་ཉྱིན་སྐུ་ཞབས་	 Shiv Charan Drivadi, (Sub-Divisional 

Magistrate, Vikasnagar)	 མཆོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའྱི ་ཐོག་ཆྱི བས་
བསྒྱུ ར་བསྐངས་ཏེ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	

༧།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉྱིན་ཁེ་ར་གཞྱིས་ཆགས་དང་
དགོན་པའྱི ་གཞུང་ལམ་གསར་རྒག་སླད་སྐུ་ཞབས་	 D. Purshotam, 

(IAS, Chief Development Officer, Dehradun)	མཆོག་ལ་འདྱི་ག་
ས་ེལེན་དང་འགྲོ་ལམ་དཀའ་ངལ་སྐརོ་ངོ་སོྤྲད་ཞུས།

༧༽  ལས་འཆར་ཁག

༡།		 ལས་འཆར་གུྲབ་ཟྱིན་པ།	
	 ཀ		 ཁེ་ར་འཕུལ་རོྨས་གསར་ཉ།ོ
	 ཁ		 ལ་ཁན་ཝ་ལ་ཞྱིང་ཆྱུ ་འདནེ་གཏངོ་ལས་གཞྱི །
༢།		 ལས་འཆར་ལག་བསྟར་བེྱད་མུས།
	 ཀ		 ལས་ཤག་གསར་རྒག	
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༣།		 མ་འོངས་འབྱྱུང་འཆར།
	 ཀ		 གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཉྱི་འོད་ལམ་གླགོ་གསར་འཛུགས།
	 ཁ		 ཉྱི་འོད་ཆྱུ ་དདོ་ལས་འཆར།
	 ག		 ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་དང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་ལས་ཁང་

གསར་རྒག་ལས་གཞྱི །
	 ང		 ཁེ་ར་གཞྱི ་རྱིམ་སྨན་ཁང་གསར་རྒག
	 ཅ		 ཁེ་ར་ཆྱུ ་མཛོད་གསར་རྒག
	 ཆ		 གད་སྙྱིགས་གསོག་འཇོག་དང་ཕུང་སེག་ལས་གཞྱི །
	 ཇ		 ཁེ་ར་ཆྱུ ་རགས་གསར་རྒག་ལས་གཞྱི །

༨༽  སྐྱྲེ་ལྡན་སོ་ནམ་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ལོ་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཕུགས་རྒང་རྱི ང་པོར་དམྱི གས་ཏེ་མྱི ་
དམངས་ཀྱི ་འཚོ་རནེ་རྒྱུ ན་གཏན་ཡོང་བའྱི ་སླད་སེྐ་ལྡན་སོལ་རྒྱུ ན་སོ་ནམ་ཞྱིང་
ལས་འདབེས་འཛུགས་ཀྱི ་སྱིད་ཇུས་དང་འབལེ་བའྱི་ལམ་སྟནོ་འོག་འདྱི་ག་ཁེ་ར་
གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་ད་ེམུ་མཐུད་རྒྱུ ན་སོྐང་བེྱད་མུས་ཡྱི ན།	

༩༽  སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གི་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཇི་བྱུང་།

༡།		 ལས་གཞྱི ་འདྱི ་བརྒྱུ ད་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་
རམ་དང་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཞྱིང་ཆྱུ ་འདནེ་གཏངོ་དང་ཞྱིང་ཁའྱི་མཐའ་
ལ་ལྕགས་ཀྱི ་ར་བ་བསྐོར་ཏེ་ཞྱི ང་འདེབས་ཐུབ་པ་དང་སོག་ཆགས་
གཞན་ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་ལ་སླབེ་ཐུབ་ཀྱི ་མེད།

༢།		 འབས་ལྡན་དང་འབས་མེད་ཤྱི ང་ས་འདབེས་འཛུགས་བྱས་ཏ་ེཁོར་ཡུག་



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

ལ་ཧ་ཅང་གྱི ་ཕན་པ་དཔེར་ན་རུླང་གཙང་མ་དང་ས་ཆྱུ ་བདག་གཅེས་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༣།		 སོལ་རྒྱུ ན་གྱི ་གྲོའྱི ་ཐོན་འབབ་གྲོ་ཞྱི བ་བཟོས་ཏེ་སྤནོ་ཊ་གཏན་སླབོ་ལ་
རྱིན་འབབ་ཀྱི ་ལོ་གཅྱིག་ལ་སྒརོ་	༢༡་༠༠	རེ་བརྱིས་པའྱི་ཕྱིར་ཚོང་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད།	འདྱི་ལོར་གྲོ་ཞྱིབ་ཀྱི ་ལོ་	༡༥༠༠	ལྷག་ཕྱིར་ཚོང་བྱས་ཡོད།

༤།		 ལུད་སོྒམ་གསར་རྒག་གྱི ་མཐུན་རེྐན།

༥།		 སོན་ལུད་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན།

༦།		 སྟནོ་འབས་འད་མྱི ན་མཉམ་འདབེས།

༧།		 ལུད་སོྦར་གང་མང་ཞྱིང་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བཟོ་སུྐན་བྱས།	

༨།		 ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སོྦང་སྤྲད་པ་བཅས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༡༠༽ གཞུང་འབྲེལ་ཡིན་མིན་གི་ཚོགས་སྲེ་ཁག 

༡།		 གཞུང་འབལེ་ཚོགས་པ་ཁག

	 ཀ		 ས་གནས་གྲོས་ཚོགས།	

	 	 དེ་ཡང་གཞྱི ས་བེྱས་གཉྱིས་ལ་ཆྱི ག་བསྒྱིལ་གྱི ་ནུས་པ་དང་།	
མང་གཙོའྱི ་ལམ་སོལ་ས་བརན།	 གཞྱི ་རྱི མ་མྱི ་མང་ལ་མང་
གཙོའྱི ་གོ་རགོས་སྤལེ་ཐབས་བཅས་བོད་མྱི འྱི ་གནས་སྐབས་ཀྱི ་
བསམ་སོྤད་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པའྱི ་གཞྱི ་རའྱི ་ལམ་སྟོན་
ཆེད།	བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་བདུན་པའྱི་དནོ་
ཚན་དོན་བརྒད་པའྱི ་འབུ་དོན་བཞྱིན་ཧ་སུྤར་འདོད་རུ་གཡུལ་



51༄༅། ཧ་སུྤར་འདདོ་རྒུ ་གཡུལ་རྒྱལ་གིླང་།

རྒལ་གླྱིང་དུ་ས་གནས་འཐུས་མྱི ་སྐབས་དང་པོ་མྱི ་མང་གྱིས་
འོས་འདམེས་བྱས་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༥	ཚེས་	༧	ཉྱིན་
ལས་འཁུར་དངོས་སུ་འགོ་འཛུཊ་གནང་།	ད་སྐབས་ས་འཐུས་
སྐབས་ལྔ་པའྱི་ལས་འཁུར་བེྱད་བཞྱིན།	 ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་
སྐབས་དང་པ་ོནས་གསུམ་པ་བར་ཚོགས་མྱི ་བཅྱུ ་དང་།	སྐབས་
བཞྱི ་པ་ནས་ཚོགས་མྱི ་གཅྱིག་འཕར་སནོ་བྱས་པས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
ཚོགས་མྱི ་བཅྱུ ་གཅྱིག་ཡོད།	

	 	 	 བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི ་དགོངས་དོན་
གཞྱི ར་བཟུང་ཐོག་ས་གནས་ཀྱི ་བེྱད་སྒ ོ་ཁག་གང་ནུས་སུྒབ་
བཞྱིན་ཡོད་ལ།	ལྷག་པར་གཞྱིས་ཆགས་བརན་ལྷྱིང་དང་ཚགས་
ཚྱུད་ཡོང་ཐབས།	མྱི ་མང་གྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་གཞྱི ་
རྱི མ་མང་ཚོགས་ལ་མང་གཙོའྱི ་གོ་རོགས་ཡར་རྒས་ཡོང་
ཐབས་བཅས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་ལྷན་དུ་གང་ཐུབ་
ཀྱིས་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	

	 ཁ		 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 	 ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚྱུགས་ལོ་ས་གནས་དང་
དབུས་གཉྱིས་ཀར་འབེལ་ལམ་བྱས་ཀང་རེག་སོན་མ་བྱྱུང་།	
འདྱི་ལ་ཚོགས་མྱི ་	༦	ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་གནས་བདོ་མྱི འྱི ་
དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི ་རང་འགན་དག་
གཞུང་གྱི ་ལམ་སྟནོ་ལྟར་སུྒབ་མུས་ཡྱི ན།	

༢།		 གཞུང་འབལེ་མྱི ན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག



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

	 ཀ		 ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས།

	 	 དེ་ཡང་ས་གནས་སུ་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ནང་གཞོན་ན་ུ
འགོ་འཛུགས་བྱས་ཚྱུལ་ཞྱིག་འདུག་ཀང་ཡྱི ག་ཆ་སོགས་གང་
ཡང་མྱི ་འདུག	རེས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༨	ནང་དབུས་རྒྱུ ན་
ལས་ཀྱི ་བཀའ་ཕེབས་ཤྱི ང་ས་གནས་སུ་གཞོན་ནུའྱི ་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་བེྱད་དགོས་ལུགས་ཀྱི ་ཕག་བྱིས་འབོྱར་བ་
བཞྱིན་འདོད་རུ་གཡུལ་རྒལ་གླྱིང་གྱི ་ཁབ་ཁོངས་གཞོན་སེྐས་
རྣམས་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཏེ།	ཚོགས་མྱི ་	༡༢	ས་གནས་རྒྱུ ན་ལས་
སྐབས་དང་པ་ོའོས་ཤོག་བརྒྱུ ད་འདམེས་ཐོན་བྱྱུང་།	 ཚོགས་པ་
འདྱི་ནྱི་བདོ་མྱི ་གཞྱིས་བེྱས་གཉྱིས་ཀྱི ་ཡྱི ད་ལ་བརྣག་པའྱི་འདདོ་
དོན་རང་དབང་རང་བཙན་སླར་གསོ་བྱ་ཆེད་བཙྱུགས་པ་ཞྱིག་
ཡྱི ན་ལ།	 དབུས་རྒྱུ ན་གྱི ་ལམ་སྟནོ་འོག་བོད་དོན་ལས་འགུལ་
ཁག་ལ་གང་ནསུ་ཀྱིས་འབད་སུྒབ་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	

	 ཁ		 ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།	

	 	 དེ་ཡང་རྒ་དམར་གྱིས་མྱི ་སོྤད་ལས་འདས་པའྱི ་གདུག་རྱུ བ་
སོགས་ཅྱི ་རྱིགས་སྤལེ་བར་ངོ་རོལ་དུ་ཞུགས་ནས་ཚེ་སོག་ཤོར་
བའྱི་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་དན་གསོ་དང་།	འབྱྱུང་འགྱུར་བདོ་ཀྱི ་
བུད་མེད་ཚོའྱི་སྙྱིང་སྟབོས་སྤལེ་ཐབས་དང་།	 གཞྱིས་ལུས་བདོ་
མྱི ་ཚོར་འགྲོ་བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་བརོན་ལེན།	 བོད་རང་བཙན་
བསྐར་གསོ་ཡོང་བ་བཅས་ཀྱི ་སླད་དུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་ཧ་
སུྤར་འདོད་རུ་གཡུལ་རྒལ་གླྱིང་དུ་ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་
ཚོགས་ཆེད་འཛུགས་གནང་།	



53༄༅། ཧ་སུྤར་འདདོ་རྒུ ་གཡུལ་རྒྱལ་གིླང་།

	 	 	 ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི འྱི ་རྒྱུ ན་
ལས་ཀྱི ་ལས་ཡུན་ནྱི་ལོ་གསུམ་རེ་ཡྱི ན་པ་དང་།	 དེ་ཡང་ས་
གནས་བུད་མེད་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱུ ན་ལས་མྱི ་གྲངས་	 ༡༡	 འོས་
འདམེས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	ལྷག་པར་བུད་མེད་ཚོགས་གཙོ་ནྱི་རྒྱུ ན་
ལས་	༡༡	ཐུན་མོང་གྱི ་སྤྱི ་མོས་དང་མང་མོས་འོས་འདམེས་ཀྱི ་
ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 ས་གནས་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་འཐུས་མྱི འྱི ་ནང་བུད་མེད་རང་ལོ་	 ༡༨	 ཡན་
རྣམས་འཛུལ་ཞུགས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་པ་དང་།	སྒྱིག་གཞྱི ་དནོ་ཚན་	
༡༠	 ནང་སོ་སོའྱི ་སྙྱིང་དབུས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་བའྱི ་དམ་
བཅའ་འབུལ་སོལ་ཡོད།	

	 	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ལོར་ས་གནས་བོད་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་ཁང་ཞྱི ག་གསར་བཞེངས་གནང་བ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་ཨ་མ་ཕེང་རྱི ང་ལགས་ཀྱིས་དབུ་འབེྱད་གནང་།	
ད་ེནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཚོགས་འདུ་ཇྱི ་ཡོད་རྣམས་ཚོགས་
ཁང་ད་ེརུ་འཚོགས་ཀྱི ་ཡོད་ལ།	མ་འོངས་བདོ་ཀྱི ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཕྱིར་གང་ལྕགོས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་ས་མང་སྤལེ་འཆར་
ཡོད།	

	 ག		 དབུས་གཙང་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ།

	 	 དབུས་གཙང་དབུས་རྒྱུ ན་ལས་ཀྱི ་བཀའ་ཕེབས་པ་བཞྱི ན་ས་
གནས་སུ ་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི ་སྒྱི ག ་འཛུགས་གསར་
འཛུགས་བྱ་དགོས་ལུགས་ལྟར།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༢༣	 ཉྱིན་འདོད་རུ་གཡུལ་རྒལ་གླྱིང་གྱི ་ཁབ་ཁོངས་དབུས་
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གཙང་མྱི ་མང་རྣམས་འད་ུའཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༩༤	
ཡྱི ས་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ལ་ངོས་ལེན་བྱས་ནས་ས་
གནས་རྒྱུ ན་ལས་སྐབས་དང་པོ་གསར་འདེམས་འོས་ཤོག་
བརྒྱུ ད་དེ་མྱི ང་དོན་བྱྱུ ང་བ་ནས་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་ལ་ལས་
འགན་འཁུར་རྒྱུ ་བྱས།	 དེ་ཡང་ཚོགས་པ་འདྱི་ནྱི ་ྋསྤྱི ་ནོར་
ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་འོག་
རང་གཞུང་གྱི ་མཛད་ཇུས་དང་མཐུན་པ།	 ཆོས་ལུགས་དང་
གུྲབ་མཐའ།	 ལུང་ཚན་བཅས་ཀྱི ་ཕོགས་ཞེན་མེད་པར་ཆྱི ག་
བསྒྱིལ་ལ་བརོན་རྒྱུ ་དང་།	 ཆོལ་གསུམ་བོད་མྱི ་ས་ཡ་དུག་གྱི ་
ཕན་བདེའྱི ་སོག་ར་ཉག་གཅྱི ག་སྟེ་བོད་ཀྱི ་རང་དབང་རང་
བཙན་སླར་གསོའྱི་ཆེད་དུ་དམྱི གས་ཡུལ་གཅྱིག་གྱུར།	བྱ་སོྤད་
གཅྱིག་གྱུར།	 གོམས་གཤྱི ས་གཅྱིག་གྱུར་བཅས་ཀྱི ་སྟངེ་ནས་
མཐར་ཕྱིན་པའྱི་རྒལ་ཁ་མ་ཐོབ་ཀྱི ་བར་དུ་རྣམ་པ་འད་མྱི ན་ས་
ཚོགས་ཀྱི ་སྒ་ོནས་དང་བདེན་འཐབ་རོད་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱ་
རྒྱུ འྱི་སྒྱིག་གཞྱི ་ཡང་གཏན་འབབེས་བྱས་ཡོད།	

	 	 	 ཚོགས་པ་འདྱིའྱི ་ལས་འགུལ་སུྒབ་ཕོགས་ནྱི ་དབུས་
གཙང་དབུས་རྒྱུ ན་ལས་ཁང་གྱི ་བཀའ་ཇྱི ་འབོྱར་གཞྱིར་བཟུང་
ས་གནས་རྒྱུ ན་ལས་ཀྱིས་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་
ལ།	ད་བར་དུ་རྒྱུ ན་ལས་སྐབས་ལྔ་སོང་ཡོད།	

	 ང		 ས་གནས་མད་ོསྟདོ་ཆྱུ ་བཞྱི ་སྒང་དུག་ཚོགས་པ།	

	 	 སྤྱིར་གཞྱིས་ཆགས་ཚྱུགས་པ་ནས་བཟུང་སྤྱི ་མཚྱུངས་ལྟར་མད་ོ
ཁམས་ཆྱུ ་བཞྱི ་སྒང་དུག་གྱི ་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙེས་པའྱི་དུས་དན་
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སུང་བརྱི ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 བར་སྐབས་ཤྱི ག་ནས་ལྱི ་ཐང་ཨ་
ཐར་སོགས་གཙོ་བྱས་ཏ་ེམྱི ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་བདོ་སོག་ལས་
ཁུངས་མཉམ་དུ་དོན་ཚན་གསུམ་བཀོད་པའྱི ་ཆྱི ངས་ཡྱི ག་
བཞག་པར་བརནེ།	རྒ་ཆེའྱི་མད་ོསྟདོ་མྱི ་མང་ལ་བསམ་ཚྱུལ་མྱི ་
མཐུན་པ་བསླེབས་ཤྱི ང་།	 ལྷག་པར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་
དགོངས་པ་དང་མྱི ་མཐུན་པར་གྱུར་པས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༡༡	ཉྱིན་མད་ོསྟདོ་ཆྱུ ་སྒང་དམྱི གས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་ཚོགས་ཏ།ེ	མཐའ་མཇུག་ཆྱུ ་སྒང་ཚོགས་པ་ཁག་གཉྱིས་སུ་
གེས་པ་རེད།	དའེྱི་ཕྱིར་འདྱི་ག་ས་གནས་ནས་ཀང་བཙན་བོྱལ་
བདོ་གཞུང་ལ་གླ་ོསྙྱིང་བང་གསུམ་བཅོལ་ཏ་ེྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་
ཇྱི ་གསུང་དང་དུ་ལེན་རྒྱུ ར་དམྱི གས་ཏེ་ས་གནས་ཆྱུ ་སྒང་ཚོཊ་
པ་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཡྱི ན།	

༡༡༽  ཆོས་སྲེའི་བྱུང་རིམ།

༡།		 ལྷ་ོཁ་གོང་དཀར་ཆོས་སྡ།ེ	

	 དགོན་པ་འདྱིའྱི ་དགོན་བདག་ནྱི་གོང་དཀར་ར་ོརེ་གདན་པ་རྱི ན་པོ་ཆེ་
ཡྱི ན།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ལོར་རྒ་གར་བྱང་ཕོགས་སྡ་ེར་ལྡུན་མངའ་སྡ་ེ
འདོད་རུ་གཡུལ་རྒལ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་གཏོགས་ཁེ་ར་གཞྱིས་
ཆགས་ཐུན་མོང་གྱི ་ས་ཁོངས་ནས་ས་ཆ་རྒ་མྱི ་ཆྱུང་བ་ཞྱིག་རྱི ན་མེད་དུ་
ཕུལ་པར་བརནེ།	ཐོག་མར་འཛུགས་སུྐན་གྱི ་ལས་འགོ་བཙྱུགས།	ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༣	 ལོར་ཨར་ལས་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་ལེགས་པར་བསུྒབས།	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༣	ཟླ་	༣	ཚེས་	༧	ཉྱིན་ྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་
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པོ་མཆོག་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་དབུ་འབེྱད་བསྐངས།	 མཚན་གཅྱིག་
བཞུགས་གདན་འཇགས།	ཕྱི ་ཚེས་	༡༢	ཉྱིན་དཔལ་ས་སྐའྱི་ྋསྐབས་
མགོན་གོང་མ་རྱི ན་པོ་ཆེ་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་ཉྱིན་དང་པོར་རབ་
གནས་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ཤྱི ང་།	 ཉྱིན་བཞྱིའྱི ་རྱི ང་དབང་ལུང་བཀའ་
དྱིན་བསྩལ།	

	 	 གཞན་ཡང་ས་སྐ་ྋབདག་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབང་མཆོག་དང་
སྐབས་རེ་ྋབཅོ་བརྒད་ཁྱི་ཆེན་རྱི ན་པ་ོམཆོག	ངོར་ཀུླ་ལྡྱིང་མཁན་རྱི ན་
པོ་ཆེ་མཆོག	 འབྱི་གུང་ྋསྐབས་མགོན་རྱི ན་པོ་ཆེ་སོགས་སེྐས་བུ་དམ་
པ་དུ་མས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས།	 གཞན་ཡང་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ལོར་
མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་ཐེངས་དང་པོར་བོད་
མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོའྱི་སྐབས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༦	 ལོར་བཀའ་བླནོ་ཁྱི ་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི ་གཟྱིགས་ཞྱི བ་བསྐངས་ནས་དགོན་པར་ས་
ཞྱི ང་ཆྱུང་ངུ་ཞྱི ག་ཡོད་པར་སོལ་རྒྱུ ན་སོ་ནམ་འདེབས་དགོས་པའྱི ་
བཀའ་སླབོ་གནང་བ་ལྟར་ད་ལྟ་སོལ་རྒྱུ ན་གྱི ་ཞྱིང་ལས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	

	 	 དགོན་པ་འདྱིའྱི ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཕག་ལེན་གྱི ་རྱིམ་པ་རྣམས་ལ་སླབོ་གཉརེ་བྱས་རེས།	
བོད་ཀྱི ་བར་སོྤྲད་རྱི ག་གནས་དང་དབྱྱིན་ཡྱི ག་བཅས་ལ་སླབོ་སོྦང་བེྱད་
ཀྱི ་ཡོད་པ་དང་།	 དེ་དག་གྱི ་ཆེད་དུ་འཛྱི ན་གྭྲ་ཡང་འཛུགས་ཀྱི ་ཡོད།	
སྔར་སོལ་ལ་དགོན་པ་འདྱི ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོྒལ་དཀར་ཡྱི ད་བཞྱི ན་འཁོར་
ལོའྱི ་སྒ་ོནས་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བོྱན་གྱི ་སྐུ་ཚེ་ཚེ་སུྒབ་ཀྱི ་ཆོ་ག་ཆག་
མེད་མཛད་སོལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཚེ་སུྒབ་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་གྱི ་ཆེད་དུ་འདདོ་རུ་
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གཡུལ་རྒལ་གླྱིང་སྤྱི ་ས་ནས་ས་ཆ་ཞྱིག་གསོལ་རས་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྱི ན་
མེད་དུ་གནང་ནས་ས་ཆ་དེ་ཉྱིད་དུ་འཕལ་སེལ་ཁང་མྱི ག་འགའ་ཞྱིག་
བརྒབ་སྟ།ེ	དགེ་འདུན་པ་འགས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་
སོྒལ་དཀར་ཡྱི ད་བཞྱིན་འཁོར་ལོའྱི ་སྒ་ོནས་སྐུ་ཚེ་ཚེ་སུྒབ་ཀྱི ་ཆོ་ག་ཉྱིན་
ལྟར་ཆག་མེད་སུྒབ་ཀྱིན་ཡོད།	

	 	 ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་དགེ་འདུན་པ་	 ༥༥	 ལྷག་འཚོ་བཞུགས་གནང་
ཡོད།	 དེ་དག་གྱི ་སྡདོ་ཤག་དང་འཚོ་རེེན་ཐོག་དཀའ་ངལ་བྱྱུང་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ལྟ་ཚེ་སུྒབ་ལྷ་ཁང་བཞེང་རྒྱུ ་འཆར་གཞྱི ་དང་ས་ཆ་ཡོད་རུང་
དཔལ་འབོྱར་གྱི ་དཀའ་ངལ་ལ་བརནེ་ནས་ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་བེྱད་
ཐུབ་མེད་པར་ལྷག་ལུས་བྱྱུང་ཡོད།	

༡༢༽  སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་བྱུང་རིམ།

༡།		 ཧ་སུྤར་དབུས་བདོ་མྱི འྱི ་གཏན་སླབོ།		

	 ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་བླ་ན་
མ་མཆྱིས་པ་དང་བཙན་བོྱལ་བདོ་གཞུང།	རྒ་གར་དབུས་གཞུང་བཅས་
ནས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་སྐད་དང་ཡྱི ་གེ།	 རྱིག་གཞུང་།	 གོམས་གཤྱིས་།	
སོལ་རྒྱུ ན་བཟང་པོ་རྣམས་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སླར་
གསོ་ཡོང་སླད་བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི་སླབོ་གྭྲ་ཟུར་དུ་ཆེད་བཙྱུགས་གནང་
བ་གཞྱིར་བཟུང་སྟ་ེཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༣	ཉྱིན་
དྭང་སླ ོབ་དམག་སྒར་གྱིས་དྭང་སླ ོབ་ཀྱི ་སླ ོབ་གྭྲ་དང་སློབ་ཕུག་གྲངས་	
༥༣༡	ངོ་ཡོད་ཐོག་རྒ་གར་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་པར་རྱིས་
སོྤྲད་གནང་།	 དེའྱི ་སྐབས་སུ་དབུས་བོད་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་པས་
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སླབོ་སྤྱིས་གཙོས་དགེ་རན་གྲངས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་ཙམ་བསྐ་ོབཞག་གནང་།	
ད་ཆ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ལོའྱི་ནང་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༤༢༣	དང་སླབོ་སྤྱིས་
གཙོས་དགེ་རན་གྲངས་	 ༣༢	 བཅས་གནས་ཚད་ལྡན་པའྱི་ཐོག་སླབོ་
གྭྲར་གནས་བཞྱིན་ཡོད།	 འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ ་གཅྱིག་དང་བཅྱུ ་གཉྱིས་ནང་
འབྱྱུང་རྱིག་དང་།	 ཚན་རྱིག་སྡ་ེཚན་གཉྱིས་སླབོ་བཞྱིན་ཡོད།	 ཡངས་
ཤྱི ང་རྒ་ཆེ་བས་སླབོ་གྭྲའྱི་དཔ་ེམཛོད་ནང་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ལ་
དགོས་མཁོའྱི ་སླད་སླབོ་ཚན་ས་ཚོགས་ཐོག་ཡོད་པའྱི ་དེབ་རྱི གས་འད་
མྱི ན་དང་གསར་ཤོག	དུས་དབེ་བརྙན་དབེ་སོགས་བདོ་ཡྱི ག་དང་དབྱྱིན་
སྐད་ཐོག་ཡོད་པ་ཁོ་ན་མཁོ་སུྒབ་བྱས་ཏེ་བེད་སོྤད་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད།	
ལྷག་པར་སླབོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ངོས་ནས་བོད་མྱི འྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི ་
སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་སླད་སླབོ་ཚན་
ཀྱི ་སླ ོབ་དེབ་དང་འབྱི་དེབ་སོགས་རྱི ན་མེད་ཕུལ་དང་འབུལ་མུས་སུ་
ཡྱི ན་འདུག	 སྔར་ནས་ད་བར་ཧ་སུྤར་དབུས་བོད་མྱི འྱི ་གཏན་སླབོ་ནས་
རྒ་གར་རྒལ་ཡོངས་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ་གཉྱིས་ཀྱི ་ཡྱི ག་རྒྱུ གས་ཆེན་མོ་སླབོ་
ཐོན་པ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༣༠༣	 ཐམ་པ་གུྲབ་འབས་ལེགས་ཐོན་བྱྱུང་
ཡོད།

	 	 ད་ལྟའྱི ་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ས་གནས་ཧ་སུྤར་དབུས་
བོད་མྱི འྱི ་གཏན་སླབོ་ནང་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མོྱང་ཚད་ལྡན་ཀྱི ་དགེ་
རན་ཁོ་ན་གནས་ཡོད།	 ལྷག་པར་དུས་ནས་དུས་སུ་རྒ་གར་བོད་སླབོ་
འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱི ་ངེས་སྟནོ་པ་དང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛྱི ན།	 རྒ་གར་
རྒལ་ཡོངས་ཡྱི ག་རྒྱུ གས་ཆེན་མོའྱི་ཚོགས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛྱི ན།	
ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་གྱི ་མཁས་དབང་བཅས་སློབ་གྭྲར་གཟྱིགས་བསྐོར་
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ཕེབས་དང་ཕེབས་མུས་བཞྱིན་དགེ་རན་དང་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ལ་ཤེས་
ཡོན་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའྱི ་སྙྱིང་སྟབོས་དང་སེམས་འགུལ་གྱི ་བསླབ་བྱ་
དང་ལམ་སྟནོ་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ལོའྱི་རྒ་
གར་རྒལ་ཡོངས་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ ་གཉྱིས་ཀྱི ་ཡྱི ག་རྒྱུ གས་ཆེན་མོའྱི་གུྲབ་
འབས་ནང་ཧ་སུྤར་དབུས་བོད་མྱི འྱི ་གཏན་སླབོ་ནས་སླབོ་ཕུག་བཞྱི ་ཡྱི ་
གུྲབ་འབས་གཟེངས་སུ་ཐོན་ཏ་ེབཙན་བོྱལ་བདོ་གཞུང་གྱི ་ཁབ་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པའྱི་གཞྱི ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་པའྱི་སླབོ་གྭྲ་ཁག་
དང་།	 རང་སོྐང་ཅན་གྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཁག་ནས་རེ་ཕུད་སོན་པ་བྱྱུང་ཡོད།	
དེའྱི ་ནང་ནས་སླབོ་ཕུག་གཉྱིས་ནྱི ་ཚན་རྱི ག་སྡ ེ་ཚན་ནང་རེ་ཕུད་སོན།	
སླབོ་གྭྲ་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མོྱང་།	 རྱིག་རལ་གོང་འཕེལ་ཡོང་
སླད་དམྱིགས་བཀར་སླབོ་ཚན་གྱི ་ལས་གཞྱི ་ལས་གཞན་པའྱི་ལས་འཆར་
སྐད་ཡྱི ག་གསུམ་གྱི ་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་རོམ་ཡྱི ག	 གཏན་འབེབས་སྙན་
ཚྱི ག་སོྐར་འདོན།	 ཡྱི ག་གཟུགས།	 རྱིག་རལ།	 རེད་རྱིགས།	 རྱི ་མོ་
སོགས་ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་ལ་འགྲན་བསྡུར་ལམ་ནས་གོ་སྒྱིག་བྱས་དང་
བེྱད་བཞྱིན་གནས།	སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པའོྱི་
དགོངས་གཞྱི ་དང་བཙན་བོྱལ་བདོ་གཞུང་དང་རྒ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི ་
འཕལ་ཕུགས་རྒང་གསུམ་གྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་བཞྱིན་རེ་འདུན་སུྒབ་པའྱི ་
འབད་པ་ཆྱུ ་བའོྱི ་རྒྱུ ན་བཞྱིན་བསྟནེ་གྱི ་ཡོད།

༢།	 སེ་ལ་ཀུའྱི་བདོ་ཁྱིམ་སླབོ་གྭྲ

	 སེ་ལ་ཀུའྱི ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ནྱི་བོད་ཁྱིམ་སླབོ་གྭྲའྱི ་ནང་དམྱི གས་བསལ་
གྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	ད་ེཡང་ལོ་བཅྱུ ་བཞྱིའྱི་རྱི ང་སྔནོ་དུ་ལྷ་ལྕམ་བཀའ་
ཟུར་རེ་བཙྱུན་པད་མ་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་དགོངས་ལ་དེ་འདའྱི ་དམྱི གས་
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བསལ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་བྱྱུང་ན་དགོངས་ཏེ།	 དགོས་པ་རྒྱུ ་མཚན་མང་པོ་
ཞྱི ག་དང་ཕུགས་རྒང་རྱི ང་པོ་ཞྱི ག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཕྱི ་རྒལ་རོགས་
ཚོགས་ཁག་ནས་རོགས་རམ་འཚོལ་སུྒབ་བྱས་ཏ།ེ	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ལོར་
སླབོ་གྭྲ་འདྱི་གསར་འཛུགས་གནང་།	 དེ་ཡང་བོད་ཀྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཁག་གྱི ་
འཛྱི ན་གྭྲ་ལྔ་པའྱི ་སླབོ་མ་རེ་ཕུད་རྣམས་འདེམས་སུྒག་བྱས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༤	ལོར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུའྱི ་འཁུངས་སྐར་ཀྱི ་དུས་བཟང་ཉྱིན་
མོར་སླབོ་གྭྲ་དབུ་འབེྱད་གནང་།	 དེའྱི ་སྐབས་འཛྱི ན་གྭྲ་དུག་པའྱི ་ནང་
སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༧༨	དང་།	འཛྱི ན་གྭྲ་བདུན་པའྱི་ནང་སླབོ་ཕུག་གྲངས	
༦༧།	འཛྱི ན་གྭྲ་བརྒད་པར་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༤༩	བཅས་ཁོན་བསྡམོས་
སླབོ་མ་གྲངས་	 ༡༩༤	 ཡོད་ལ།	དགེ་ལས་ཁོན་བསྡམོས་	༢༥	ཙམ་
ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ལོའྱི་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་པའྱི་རྒལ་ཡོངས་ཡྱི ག་ཚད་
ནང་ཐེངས་དང་པོར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ནས་སློབ་མ་ཚང་མ་གནས་
རྱིམ་དང་པོ་དང་།	 ཡྱི ག་ཚད་གུྲབ་འབས་ཆ་སྙམོས་བརྒ་ཆ་	 ༧༢་༢	
ལེན་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	སླབོ་མ་ད་ེདག་ནས་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༣༠	ཡྱི ས་
ཚན་རྱི ག་སླབོ་ཚན་བདམས་ཏེ་ངྷ་སྟངེ་བོད་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས།	 གཞན་
རྣམས་ཀྱིས་འབྱྱུང་རྱིག་སོགས་འདམེས།	དའེྱི་རེས་སུ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	
༦༡	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ལོའྱི་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་པའྱི་རྒལ་ཡོངས་ཡྱི ག་ཚད་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ནས་སློབ་མ་ཚང་མས་གནས་རྱི མ་དང་པོ་དང་།	
བརྒ་ཆ་ཆ་སྙམོས་ཀྱིས་	༧༣་༢	 ལེན་ཐུབ་བྱྱུང་ཡོད་ཅྱིང་།	 སླབོ་མ་ད་ེ
དག་ལས་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༤༡	གྱིས་ཚན་རྱིག་སླབོ་ཚན་བདམས་ནས་
ངྷ་སྟངེ་བོད་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་པ་དང་།	 སླབོ་མ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་འབྱྱུང་
རྱིག་སོགས་འདམེས་གནང་མཛད་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ལོའྱི་འཛྱི ན་
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གྭྲ་བཅྱུ་པའྱི་རྒལ་ཡོངས་ཡྱི ག་ཚད་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་སླབོ་
མ་གྲངས་	༦༥	ཡོད་པ་དང་།	ད་ེདག་ལས་ཚན་རྱིག་སླབོ་ཚན་འདམེས་
མཁན་སླབོ་མ་གྲངས་	༤༦	ཡོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་སླབོ་མ་གྲངས་	༢༦༥	
དང་དགེ་ལས་གྲངས་	༤༥	ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་	༥	བའྱི་ནང་
ཚན་རྱི ག་སླ ོབ་ཚན་གཙོར་བཟུང་ཐོག་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་གཅྱིག་སླ ོབ་གྭྲ་
འདྱིར་འཛུགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་བཅས་མདོར་ན་ད་ལྟའྱི ་བར་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ཀྱི ་ཡྱི ག་ཚད་གུྲབ་འབས་དང་།	 སོྤད་ལམ་སོགས་ཕོགས་
གང་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པརོ་གྱུར་ཡོད།	

༣།		 སེ་ལ་ཀུའྱི་བདོ་ཁྱིམ་ལས་རྱིགས་སླབོ་གཉརེ་ལྟ་ེགནས།	

	 ལས་རྱིགས་སླབོ་གཉརེ་ལྟ་ེགནས་འདྱི་ནྱི་	 ༢༠༠༠	 ལོར་ཐོག་མར་སྒ་ོ
འབེྱད་བྱས་ཤྱི ང་།	 དུས་དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི ་བར་མགྲོན་པོ་ས་ེལེན་
དང་།	 ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་སོགས་རྱི གས་འད་མྱི ན་དུ་སླབོ་གཉརེ་བ་
བསྐངས་དང་སོྐང་བཞྱིན་ཡོད།	སླབོ་གཉརེ་ལྟ་ེགནས་འདྱི་ནྱི་གཙོ་བ་ོཨ་
མ་རེ་བཙྱུན་པད་མ་མཆོག་གྱི ་ཕུགས་རྒང་རྱི ང་བའྱི ་དགོངས་གཞྱི ་
གཙོར་བཟུང་ཐོག་ཉརེ་སོྐབ་ཚོགས་པའྱི་	 (SOS)	 རོགས་རམ་དང་སྐུ་
ཞབས་ཕུན་ཚོགས་བཀ་ཤྱི ས་ལགས་ཀྱིས་ལྟེ་གནས་འཛུགས་སུྐན་གྱི ་
འགན་ཁུར་བཞེས།	རེས་སུ་ཁོང་གྱིས་ལྟ་ེགནས་འདྱིའྱི་འགན་འཛྱི ན་གྱི ་
ཕག་ལས་གནང་།	 ཕུན་ཚོགས་བཀ་ཤྱི ས་ལགས་ཀྱི ་མཇུག་སོྐང་དུ་སྐུ་
ཞབས་ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་འགན་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་
གནས་ཁུར་ཅྱིང་།	ད་ེནས་སྐུ་ཞབས་བཀ་ཤྱིས་རབ་བརན་ལགས་དང་།	
ད་ལྟའྱི ་ཆར་སྐུ་ཞབས་བསྟན་པ་བཀ་ཤྱི ས་ལགས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་
བཞྱིན་ཡོད།	
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	 	 ཐོག་མར་ལྟ་ེགནས་འདྱིར་ལས་རྱི གས་སླབོ་གཉརེ་སྡ་ེཚན་མྱི ་
འད་བ་	༡༨	ཡོད་ཀང་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་ངོས་ལེན་དང་དགོས་མཁོའྱི་དབང་
གྱིས་སྡ་ེཚན་འད་མྱི ན་ཞྱིག་མུ་མཐུད་མཇུག་སོྐང་བེྱད་ཐུབ་མེད།	 ད་
ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་བདོ་ཕུག་ཁྱིམ་སྡ་ེ	(TCV)	དང་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ས་
ཆའྱི་རྒ་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཨེ་ཀར་	༦༥	ཡོད་ལ།	ལས་རྱིགས་སླབོ་གཉརེ་
ལྟ་ེགནས་སུ་ལས་རྱི གས་འད་མྱི ན་ཁག	 ༡༡	 དང་།	 སླབོ་གཉརེ་བ་
གྲངས་	༢༢༠	ཡོད།	ས་གནས་གཞན་དུ་ལས་རྱིགས་ཁག	༡༡	ལ་མུ་
མཐུད་ཆེད་སོྦང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སླབོ་གཉརེ་བ་གྲངས་	༦༥	དང་།	
ལས་བེྱད་གྲངས་	༤༢	བཅས་ཡོད།	

	 	 དེང་སྐབས་ཡན་ལག་གཞན་དུ་ལས་རྱིགས་སྡ་ེཚན་འདང་ངེས་
ལ་བརནེ་འཚེམ་བཟོའྱི ་ཚན་ཁག་མཚམས་འཇོག་བེྱད་རྒྱུ ་དང་།	 དེའྱི ་
ཚབ་ཏུ་མཛེས་བཟོའྱི ་སྡ ེ་ཚན་ཞྱི ག་དང་གཟུགས་པོ་བདེ་ཐང་གཅེས་
འཛྱི ན་གྱི ་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་བཅས་ཁ་སནོ་བྱས་ཡོད།	ད་ཆ་བདོ་ཕུག་ཁྱིམ་སྡ་ེ
ཡོངས་རྒ་བསེྐད་དང་ཡར་རྒས་ཀྱི ་དུས་སྐབས་ཤྱིག་ཏུ་ཁེལ་ཡོད་སྟབས།	
ལས་རྱི གས་སློབ་གཉེར་ལྟེ་གནས་འདྱི ་ཡང་མུ་མཐུད་ཡར་རྒས་ཀྱི ་
ཕོགས་སུ་བསོྐད་རྒྱུ ་དང་།	 ལྷག་པར་དུ་ཉྱི་མའྱི ་ཚ་དདོ་ལ་བརནེ་ནས་
གློག་ཤུགས་གསར་འདོན་བེྱད་རྒྱུ ར་ཤུགས་སོན་རྒག་བཞྱི ན་པར་མ་
ཟད།	 དེ་དང་འབལེ་ཟབ་སོྦང་དང་ལག་ལེན་ཅྱི ་རྱིགས་ཤྱི ག་དངོས་སུ་
ལག་བསྟར་བེྱད་འགོ་བཙྱུགས་ཡོད།	ལས་རྱིགས་སླབོ་གཉརེ་ལྟ་ེགནས་
འདྱིའྱི ་རྒྱུ ན་ལྡན་གྱི ་ཁ་ཕོགས་ནྱི ་སླ ོབ་གཉེར་བ་རྣམས་མ་འོངས་པར་
ཆེད་མཁས་མྱི ་སར་འགྱུར་ཆེད་གཞྱི ་རའྱི་ལས་གནས་ཤྱི ག་མཁོ་འདོན་
བྱས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་ཟུང་ལྡན་གྱི ་མ་འོངས་པ་ཞྱིག་སྔནོ་བསུ་བྱ་རྒྱུ ་ད་ེཡྱི ན།
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༤།		 ལ་ཁན་སམ་བྷ་ོཊ་སྔནོ་འགྲོ་སླབོ་གྭྲ	

	 ལ་ཁན་སྔནོ་འགྲོའྱི ་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༢	 ལོར་རང་གཞུང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་ནརོ་ལེྭ་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི ་རོགས་རམ་
འོག་སླབོ་གྭྲ་གསར་འཛུགས་གནང་སྟ།ེ	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢	ཟླ་	༤	ཚེས་	
༡༤	 ཉྱིན་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་ནས་དབུ་འབེྱད་
མཛད་སྒ་ོབསྐངས་ཡོད་འདགུ	ད་ལྟའྱི་སླབོ་གྭྲའྱི་ས་ཆའྱི་རྒ་ཁོན་སྦྱི་ཀ་	༢	
ཙམ་ཡོད།	སླབོ་གྭྲ་ཆགས་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་སྤྱི ་པའྱི་ས་ཆ་
མྱི ན་ཚྱུལ་ཞྱིག་འདུག་ཀང་།	 དེང་སྐབས་རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་
ཁུངས་ནས་ས་ཆའྱི ་སྐརོ་ཟུར་དུ་གན་ཡྱི ག་སོགས་བཞག་ཡོད་མེད་ལ་
མངོན་གསལ་མ་བྱྱུང་།	 ཐོག་མར་སླབོ་གྭྲ་བཙྱུགས་སྐབས་འཛྱི ན་རྱིམ་
ལྔ་པའྱི ་བར་ཡོད་ཀང་རྱིམ་གྱིས་སླབོ་ཕུག་གྲངས་ཚད་ཉུང་རེྐན་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༦	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་བར་བཟོས་རེས་
སླར་ཡང་ཕུ་གུའྱི་གྲངས་ཚད་མ་ལོན་པར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༢༦	 ཉྱིན་རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྔནོ་འགྲོའྱི ་ལོ་རྱི མ་
གསུམ་པ་བར་གཅོག་འཐེན་གནང་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་སྔནོ་འགྲོ་སླབོ་
གྭྲའྱི་ནང་ཕུ་གུ་གྲངས་	 ༡༥	 ལ་དགེ་རན་	 ༡	 དང་མ་མ་དང་མཚན་
སུང་གཅྱིག་ལྕགོས་བེྱད་མཁན་	 ༡	 བཅས་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ཀྱི ་ལུས་སྟབོས་འཚར་ལོངས་རྒས་ཕྱིར་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་བཅྱུད་ལྡན་གྱི ་ཟས་དང་།	 སྒྱིག་ཆས་
སོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

	 	 ད་ེཡང་སྤྱིར་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ལས་རྱིགས་འད་མྱི ན་གྱི ་སྟངེ་
མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་གྲངས་	༦	དང་།	ཡང་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ ་གཉྱིས་སླབོ་
མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༢༢	ཡོད།
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༡༣༽  སྨན་ཁང་གི་གནས་སྟངས། 

ལ་ཁན་ཝ་ལ་ས་གནས་ཀྱི ་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་།	

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢	ལོ་ནས་སྨན་དདོ་རྱི ན་མེད་ཐོག་སྦྱིན་གྱི ་ཡོད་ལ།	ད་ལྟའང་ཟླ་རེ་
བཞྱིན་ནར་གཏངོ་གནང་མུས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༥	ལོར་ས་གནས་སུ་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་གཟྱིགས་བསྐརོ་དུ་ཕེབས་སྐབས།	 སྨན་ཁབ་འཇོག་ཡུལ་གྲང་
གླགོ་གཅྱིག་དང་།	 ཡྱི ག་ཆ་འཇོག་སའྱི་ལྕགས་སྒམ་གཉྱིས་བརེགས་ཅན་བཅས་
གསོལ་བསྩལ་བྱྱུང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོར་ས་གནས་འཕདོ་ལས་ཁང་དང་།	
ཁུས་ཁང་གསང་སོྤད་རང་འགྲྱིག་གསར་བཟོ་ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་།	ས་གནས་བུ་
གསོ་ཁང་བེད་མེད་དེ་དག་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉམས་གསོ་གནང་སྟ་ེ
འཕདོ་ལས་པའྱི་ལས་ཤག་རྱིས་ཁོངས་སུ་བཞག	བད་ེསྐྱིད་གླྱིང་ནས་ཟླ་རེ་བཞྱིན་
ཀྱི་ནད་བརག་དཔྱད་ཀྱི ་ཆེད་དུ་ཕེབས་སྐབས་སུ་སྨན་པས་ཀྱི་པེ་ནད་པའྱི་བརག་
དཔྱད་ཁང་ལོགས་སུ་དགོས་པ་གསུངས་པ་བཞྱིན།	ཀྱི་ནད་བརག་དཔྱད་ཁང་པ་
ལོགས་སུ་དགོས་པར་བརནེ།	འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༢༩	ཉྱིན་ཀྱི་ནད་བརག་དཔྱད་ཁང་གསར་བཟོ་ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་།

༡༤༽ དྭང་ཟུར་རྒས་གསོ་ཁང་།	

༡།		 དམྱི གས་ཡུལ་དང་ཆ་རེྐན།	

	 དྭང་ཟུར་རས་གསོ་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢	
ཉྱིན་དྭང་སླ ོབ་དམག་སྒར་དང་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ཟུང་
འབལེ་གྱིས་གསར་འཛུགས་བྱས།	 དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི་ན་གཞོན་
དུས་སུ་བདོ་བསྟན་སྱིད་ཀྱི ་ཆེད་དུ་དམག་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རྒ་གཞུང་
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གྱི ་དམག་དཔུང་ཁ་གཏད་གང་ཐུབ་བྱས་རེས་ཕ་ོཧངེ་ད་ུལུས་པ།	དམག་
སར་རྨས་སོྐན་ཤོར་བ།	 ཞབས་ཕྱིའྱི ་རྱི ང་དབང་པོར་སོྐན་ཤོར་བ།	
བཟའ་ཟླ་དང་།	བུ་ཕུག་མེད་པ།	སུྤན་ཉ་ེམེད་པ་སོགས་ཀྱི ་མཐའ་མཇུག་
གྱི ་བད་ེའཇགས་འཚོ་བ་ཞྱིག་རོལ་རྒྱུ ་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་ཡྱི ན།	ཐོག་མར་
ཕ་ོཧངེ་རས་འཁོགས་གྲངས་	༦༠	ཐམ་པ་དང་།	ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་
མྱི ་གྲངས་	 ༡༢༤	 བར་སྤར་ཡོད་ཀང་རྱིམ་པས་རས་འཁོགས་མང་པ་ོ
ལོ་རེ་བཞྱིན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པས་ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་མྱི ་གྲངས་	༡༠༧	
ཡོད།	

	 	 དྭང་ཞབས་སྐབས་ཕོ་ཧེང་དང་སོ་སོའྱི ་རེས་ཤུལ་ཐོབ་སྐལ་
ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཚན་ཐོག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ར་དགོངས་ཞུ་
སྐབས་དབུས་དྭང་སླབོ་སྤྱི ་ཁབ་ལྷན་ཁང་དུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ།	 རྱིམ་པས་
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་བྱྱུ ང་མཚམས་དོ་
བདག་ནས་སྒརོ་	༢༠,༠༠༠།༠༠	འགྱུར་བརན་མ་དངུལ་ཕུལ་མཚམས་
ཚྱུད་སོལ་ཡོད།	འོན་ཀང་།	དངེ་སྐབས་རེས་ཤུལ་ཐོབ་སྐལ་ྋགོང་ས་
མཆོག་གྱི ་མཚན་ཐོག་མེད་ཀང་དངོས་འབེལ་གཉནེ་ཉ་ེདང་།	 འགྲོ་
ཡུལ་མེད་པ་ར་འཕདོ་བྱྱུང་བ་རྣམས་ཚྱུད་བཞྱིན་ཡོད།

༢།		 འཛྱི ན་སོྐང་དང་འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས།	

	 རས་གསོའྱི་གཞྱི ་རའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་དྭང་སླབོ་དམག་སྒར་ནས་གནང་ཐོག་
འཆར་ཅན་གྱི ་བེྱད་སྒ་ོཁག་རས་གསོ་རང་ཁུངས་ནས་ལོ་གསུམ་རྱི ང་
འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི ་འགན་འཛྱི ན་གསུམ་ནས་གནང་མུས་ཐོག་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནས་རང་གཞུང་ལྷན་ཁང་ལ་འབལེ་བ་དང་།	 སྤྱིར་
ལས་དོན་ཁག་ལ་སྟངས་འཛྱི ན།	 ལམ་སྟནོ་དང་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་
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འབལེ་ལམ་ཐོག་རོགས་འཚོལ་སོགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	

	 	 རས་གསོ་ཁང་ཐོག་མར་འཛུགས་སྐབས་འཚོ་བའྱི ་དམྱི གས་
རནེ་ཆེད་ཕྱུགས་གསོ་དང་།	 རང་ཤུབས་བཟོ་གྭྲ་བཅས་བཙྱུགས་ཐོག་
རྱིམ་པས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ཀྱི ་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཐུག་བཟོའྱི ་ལས་
གཞྱི ་བཅས་ཡོད་ཁོངས་ད་ཆར་རས་འཁོགས་རྣམས་ལོ་ན་མཐོ་བ་དང་།	
ནད་གཅོང་དང་།	མྱིག་གྱིས་མྱི ་མཐོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་སོགས་ལ་བརནེ་
ཕྱུ གས་གསོ་དང་རང་ཤུབས་བཟོ་གྭྲ་བཅས་ཀྱི ་ལས་གཞྱི ་མཚམས་
འཇོག་བེྱད་དགོས་བྱྱུང་བ་དང་།	ཐུག་བཟའོྱི་ལས་གཞྱི ་མུ་མཐུད་མཇུག་
སོྐང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།		

	 	 རས་འཁོགས་ཚོའྱི ་འཚོ་བའྱི ་ཡོང་སྒ་ོནྱི ་དོ་བདག་སོ་སོས་སྔནོ་
བསྡུས་པའྱི་མ་དངུལ་གྱི ་སེྐད་ཀ་དང་།	དྭང་སླབོ་དམག་སྒར་ནས་དངུལ་
ཕན་བུ་གནང་མུས་ཐོག་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཀང་དུས་
ཡུན་གང་ཙམ་ཞྱིག་གྱི ་རྱི ང་དངུལ་ཕན་བུ་གནང་སོན་བྱྱུང་ཡང་རྱི མ་
པས་རང་གཞུང་དང་དྭང་སླབོ་དམག་སྒར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་སོགས་
ལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་འབས་སུ་དྭང་སླབོ་དམག་སྒར་གྱིས་འཚོ་སནོ་དངུལ་
འབརོ་ཕན་བུ་སྤར་ཆ་གནང་བ་དང་།	 ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་
གྱིས་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འབས་ལ་བརེན་རོགས་
དངུལ་ཕན་བུ་ཐོབ་པས་ད་ཆ་འཚོ་བ་འགྲྱིག་ཙམ་དུ་ཡོད།	

༣།		 རས་གསོ་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་སླབོ།	

	 ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢	ལོ་དང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ལོ་བཅས་ལ་ྋསྤྱི ་ནརོ་
ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རས་གསོ་ཁང་དུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་
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བསྐངས་ཏེ་སེམས་གསོའྱི ་བཀའ་སླབོ་གནང་དོན།	 ཁོད་རང་ཚོ་ལོ་ན་
གཞོན་སྐབས་དང་གཟུགས་པོ་ཐང་པོ་ཡྱི ན་དུས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
ཐོག་བོད་མྱི ་རྱི གས་དང་།	 བསྟན་སྱིད་ཀྱི ་དོན་ལ་ཞབས་ཞུ་ཧུར་ཐག་
ཞུས་པ་རེད།	 ད་ལོ་ན་རས་ཏེ་འདྱིར་སླབེས་པ་རེད།	 རྱིང་མྱི ན་ང་ཚོ་
གཞྱིས་བེྱས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་གྱི ་རེད།	 དེའྱི ་བར་ཁོད་རང་ཚོ་
སེམས་པ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་སྡདོ།	 སོ་སོའྱི ་གཟུགས་པོར་འཕདོ་བསྟནེ་
ཡག་པ་ོབོྱས།	སྔ་དགོང་དགེ་སོྦར་གང་ཐུབ་བོྱས་དང་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཀྱི ་མ་རེད།	 ཅེས་ཞལ་གསུང་དནོ་མོའྱི ་བདུད་རྱིར་སོྤད་པའྱི ་སྐལ་པ་
ཐོབ་ཡོད་ལ།	 གཞན་ཡང་རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་དབུས་
བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་སོགས་ནམ་ཕེབས་ལ་གང་ཅྱི འྱི ་རོགས་རམ་
མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ འྱི ་ཞལ་བཞེས་དང་སེམས་གསོ་བཅས་གནང་
ཡོད།།	།།





ལི་ལི་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གིང་གི་

ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།





71ལིྡ་ལི་བདོ་སྒར་བསམ་ཡས་གིླང་།

༡༽  ཐོག་མར་སྲེབས་སྟངས།

ལྡྱི་ལྱི ་བདོ་སྒར་བསམ་ཡས་གླྱིང་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༢	ལོར་རྒ་གར་དང་རྒ་ནག་
དབར་དམག་འཁུག་བྱྱུང་བའྱི་སྐབས་སྐབས་བཅོལ་བོད་མྱི ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རྒ་
གར་བྱང་ཤར་མངའ་སྡའེྱི ་ནང་གནས་ཡོད་པ་གློ་བུར་དུ་དམག་འཁུག་གྱི ་རེྐན་
པས་གནས་སྤ་ོབེྱད་དགོས་བྱྱུང་སྟ།ེ	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༢	ལོར་རྒལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ར་འབོྱར་
ནས་ལ་དྭགས་ངྷ་རམ་ས་ལར་གནས་ཚང་གཡར་ནས་སྡདོ་སྐབས་སླར་ཡང་བདོ་
མྱི ་འབོྱར་བར་ལ་དྭགས་ངྷ་རམ་ས་ལར་སྡདོ་ས་མེད་པར་གྱུར།	 སྐབས་དེར་
སྱིད་བླནོ་དམ་པ་ནེ་རུ་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་བརེ་ཆེན་པོས་བོད་མྱི ་གསར་འབོྱར་བ་
རྣམས་ད་ལྟའྱི ་གནས་ཡུལ་བསམ་ཡས་གླྱིང་འདྱིར་གནས་སྡོད་ཆོག་མཆན་
གནང་།	དའེྱི་དསུ་སུ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་མྱི འྱི་གོམས་གཤྱིས་དང་སྐད་ཡྱི ག་
མ་ཤེས་པའྱི་ཁར་འཚོ་བའྱི་རནེ་གཞྱི ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་སྱིད་དནོ་སྐབས་བཅོལ་
ཉམ་ཐག་ཤ་སྟག་ཅྱིག་ཡྱི ན།	

	 རེས་སུ་ལམ་བཟ་ོདང་།	གཡོག་ལས་ཅྱི ་རྱིགས་བྱས་ཤྱིང་དའེྱི་རེས་ལམ་
ཟུར་ལ་ཇ་དང་ཟ་ཆས་ཆྱུང་ཙག་ཚོང་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཟ་ཁང་།	 ཆང་ཡང་
བཙོང་རྒྱུ ་འགོ་འཛུགས་བྱས།	དའེྱི ་རེས་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ཕན་བུ་དང་དགུན་
ཚོང་ལ་འགྲོ་རྒྱུ ་སོགས་ཚོང་ལས་ཅྱི ་རྱིགས་བྱས་ཏ་ེའཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡར་
རྒས་སུ་སོང་བས་རང་བདག་གྱི ་སྡདོ་ཁང་།	མགྲོན་ཁང་།	ཟ་ཁང་།	ཚོང་ཁང་
སོགས་བརྒབ་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱི ན་ཏུ་ལེགས་པོ་ཆགས།	 ས་གནས་འདྱིར་
ཐོག་མ་གཞྱིས་སྒར་གསར་འཛུགས་སྐབས་མྱི ་འབོར་ཁ་གྲངས་	 ༢༠༠	 ཙམ་
ལས་མེད་ཀང་ཕྱིས་སུ་མྱི ་འབརོ་རྱིམ་འཕར་བྱྱུང་ནས་ད་ཆ་	 ༢༠༠༨	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	 ༣༡	 བར་ཁྱིམ་ཚང་	 ༣༨༠	 ཡས་མས་ཡོད་པ་དང་།	 མྱི ་འབརོ་ཡང་	
༣༥༠༠	ཙམ་ཡོད་འདུག	ཕྱི ་ནང་ཡུལ་གུྲ་གང་སར་འགྲོ་སོྐད་བེྱད་མཁན་རང་
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རྱིགས་རྣམས་ཀྱི ་ཚོང་ལས་བེྱད་ཡུལ་ས་གནས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད་
རང་དབང་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་བེྱད་ཡུལ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན།

	 ལྡྱི་ལྱི ་བོད་སྒར་འདྱི་ནྱི ་རང་རྱི གས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཞན་དང་མྱི ་
འད་བར་རྒ་གར་གཞུང་གྱི ས་སྡོད་ཁང་རྒག་གནས་ཆྱུང་ངུ་ཞྱི ག་ལས་ཞྱི ང་
སོགས་འདབེས་ཡུལ་གྱི ་རྒ་ཁོན་ཅྱི ་ཡང་གནང་མེད།	གཞྱིས་སྒར་དུ་གནས་སྡདོ་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ཐོག་མ་ནས་འཚོ་བ་རང་འཚོ་ལྟ་བུ་ཡྱི ན།

༢༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༤	ལོ་ནས་བདོ་སྒར་བསམ་ཡས་གླྱིང་ལ་རང་གཞུང་གྱིས་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་གསར་བསྐ་ོགནང་སྟ་ེ་སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་	 ༡༩༨༤	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡	ཉྱིན་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་འགན་ཁུར་ཡོད།	

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༥	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༢	ཉྱིན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་
རྱིས་ལེན་གནང་བ་དང་།	

ཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༥	ཉྱིན་བྱམས་པ་ཆོས་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་
རྱིས་ལེན་གནང་སྟ་ེས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་འགན་གནང་།	

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉྱིན་སླར་ཡང་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་
ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་འགན་ཁུར་ཏེ་ལོ་མང་རྱིང་ཕག་ལས་
གནང་བ་དང་།	

དའེྱི ་རེས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༡	ནས་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་ལགས་
ཀྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་འགན་རྱིས་ལེན་གནང་ནས་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༥	
ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༩	བར་ཕག་ལས་གནང་།	
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ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༩	ནས་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་རྱིས་ལེན་
གནང་སྟ་ེལས་འགན་གནང་ཡོད་ལ།	

ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༡	ནས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གསར་པ་དུང་
ལས་ར་མགྲྱིན་ཆོས་འཕལེ་དང་།	

ད་ེརེས་ལེགས་སེྐད་ར་ོརེ་ལགས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་བ་	༩	པའྱི་ཚེས་	༡	ནས་
ཕག་ལས་གནང་མུས་སུ་ཡོད།	

༣༽  སོབ་གྲྭའི་སོར།	

གཞྱིས་སྒར་འདྱིར་དམའ་རྱིམ་ཉྱིན་མོའྱི་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད།	སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ནྱི་
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཡྱི ན་ཡང་ཐོག་མ་འཛྱི ན་གྭྲ་
ཚོགས་ཡུལ་འཛྱི ན་ཁང་སོགས་གང་ཡང་མེད།	དའེྱི་ཕྱིར་རྩྭ ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་ནང་དུ་
དགེ་རན་དམྱི གས་བསལ་བ་མེད་ཀང་ལྡྱི་ལྱི ་མཐོ་སླབོ་ཏུ་སླབོ་སོྦང་བེྱད་བཞྱིན་
པའྱི ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀྱིས་རེས་མོས་སུ་སླབོ་ཁྱིད་བྱས།	 དེའྱི ་སྐབས་སླབོ་ཕུག་
ཀང་	༤༠	ནས་	༥༠	ལྷག་མེད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༧	ལོར་རྒ་གར་དབུས་གཞུང་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་
པས་རོགས་སོྐབ་འོག་དགེ་རན་དང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཉྱིན་གུང་ཟ་མ་བཅས་ཀྱི ་
རོགས་དངུལ་གནང་བ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༨	ལོར་སྐུ་ཞབས་	Darshan	Shah	
Singh	མཆོག་སླབོ་དགེ་ཆེན་མོ་དང་འགན་འཛྱི ན་གཅྱིག་ལྕགོས་ལ་བསྐ་ོབཞག་
གནང་ནས་ད་བར་མྱི ་ལོ་འདྱི ་ཙམ་ཞབས་ཞུ་གནང་བས་རང་རེ་རྣམས་ལ་
བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱི ན་པ་ཤེས་གལ་ཧ་ཅང་ཆེ།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་སླབོ་ཕུག	 ༡༨༠	
ཙམ་དང་སྔནོ་འགྲོའྱི ་འཛྱི ན་གྭྲ་ནས་འཛྱི ན་གྭྲ་ལྔ་པའྱི ་བར་ཡོད་པ་དང་རྒ་གར་
སླབོ་དགེ་	༤	དང་བདོ་པའྱི་དགེ་རན་	༧	ཡོད།	དམའ་རྱིམ་ཉྱིན་སླབོ་འདྱི་ནྱི་



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

རྒ་གར་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐང་ཁོངས་གཏགོས་ཡྱི ན།	རྒ་གར་བའྱི་དགེ་རན་	
༤	དང་།	བདོ་པའྱི་དགེ་རན་	༡	བཅས་ལ་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་
པས་གསོལ་ཕགོས་གནང་གྱིན་ཡོད་པ་དང་།	བདོ་པའྱི་དགེ་རན་དུག་གྱི ་གསོལ་
ཕགོས་སླབོ་གྭྲའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་ཡྱི ག་ཚང་གྱིས་གནང་ཡོད།	 སླབོ་ཚན་ཇྱི ་ཡོད་བདོ་
སྐད་ལ་སླབོ་བཞྱིན་ཡོད།	ཕུ་གུའྱི་སླབོ་ཡོན་ཟླ་རེར་སྒརོ་	༢༥༠	བྱས་ཏེ་ཕ་མས་
གནང་བཞྱིན་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་སླབོ་གྭྲའྱི་འཛྱི ན་ཁང་འདྱི་དག་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༡	ལོར་
གཤམ་གསལ་ཕྱི ་རྒལ་ཁག་གྱི ་རོགས་དངུལ་ཞལ་འདེབས་ལ་བརནེ་ནས་སླབོ་
གྭྲའྱི་ཁང་པ་གསར་རྒག་བེྱད་ཐུབ་པ་དང་།	ད་ཆ་ཕུ་གུར་འཛྱི ན་ཁང་	༩	དང་
དགེ་རན་ཆེན་མོའྱི་ཡྱི ག་ཚང་།	དཔ་ེམཛོད་ཁང་དང་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་གཅྱིག	
ལས་ཤག་ཁ་གྲངས་	༨	བཅས་མཐུན་རེྐན་མྱི ་དམན་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།	

༤༽  འཛུགས་སྐྲུན་དང་སྨན་ཁང་།	

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༣	ལོར་གཞྱིས་སྒར་འདྱིར་འཕལ་སེལ་ཆེད་རྒྱུ ན་སོྤད་གླགོ་འཐེན་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་བ་དང་།	༡༩༦༩	ལོར་ཆྱུ ་གླགོ་གཉྱིས་ཀ་རྒྱུ ན་གཏན་བསུྐན་ཐུབ་པ་
བྱྱུང་།	 འདྱིར་ཡོད་པའྱི་ཟ་ཁང་དང་མགྲོན་ཁང་ཡོད་དོ་ཅོག་དེབ་སེྐལ་བྱས་པ་
ཤ་སྟག་ཡྱི ན།	 འདྱིར་མྱི ་མང་གྱི ་ཆེད་དུ་འཕོད་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གཅྱིག་དང་།	
སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་	༣	 ཡོད།	ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་གཟྱིགས་སོྐང་
འོག་རང་གཞུང་གྱིས་བཀོད་ཁབ་ལམ་སྟནོ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏ་ེགཞྱིས་མྱི ་ཉམ་
ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་ཕན་ཆེད་དུ་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆྱུང་ཟུར་འཛུགས་ཡོད་ལ།	
རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་ཕུ་གུར་སླབོ་ཡོན་སྦྱིན་བདག་རག་པ་གྲངས་	༣༠	ཡོད།	
ཡང་འཚོ་བའྱི ་མཐུན་རེྐན་ཞན་པའྱི ་ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་སོྐབ་རག་པ་གྲངས་	
༡༡༢	དང་ལོ་ན་རས་པའྱི་བགྲེས་སོང་གྲངས་	༤	ལ་འཚོ་བའྱི་མ་སནོ་རག་ཡོད།	
མོྱས་རས་ངན་གོམས་ལངས་ཤོར་ཅན་ལ་བཅོས་ཐབས་བེྱད་ཆེད་སྨན་ཁང་དུ་
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བསྟནེ་གཏུགས་བེྱད་བཞྱིན་པ་གྲངས་	༤	ཡོད།

	 བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླྱིང་དང་ཁབ་ཁོངས་ལ་དྭགས་ངྷ་རམ་ས་ལ་
བཅས་ཡ་མུ་ནའྱི་རྒྱུ ག་ཆྱུའྱི་འགྲམ་ལ་འཁེལ་ཡོད་སྟབས་ཕུགས་གནས་ཡོང་མྱི ན་
གྱི ་དཀའ་ངལ་ནང་ཚྱུད་ཡོད་པར་ཁྱིམས་ཐག་མ་ཆོད་པར་གནས་ཡོད།	གཞྱིས་
སྒར་གྱི ་མྱི ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱིས་ཡུན་རྱི ང་ཆང་ཚོང་བྱས་བོད་མྱི འྱི ་མྱི ང་སོྤད་
ངན་པ་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པར་མ་ཟད།	 ཡུལ་མྱི ་ཉམ་ཆྱུང་གྱི ་འཚོ་བར་གནོད་སོྐན་
ཡོང་གྱི ་ཡོད།	དརེ་བརནེ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ལོར་ཆང་བཙོང་རྒྱུ ་མཚམས་བཞག་
པར་ཁྱིམ་ཚང་མང་དག་ཅྱིག་གྱི ་འཚོ་བར་འགྱུར་ལྡགོ་བྱྱུང་ཞྱིང་།	 ཚོང་ལས་
གསར་འཛུགས་བེྱད་ཆེད་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་
སྒརོ་	༡༧༢༥༠༠༠།༠༠	གསོལ་རས་གནང་བ་ལ་བརནེ་ནས་ད་ཆ་འཚོ་ལས་ཧ་
ཅང་གྱི ་མཐུན་རེྐན་འཛོམས་པ་ོཡྱི ན།

༥༽  སྨན་རིས་ཁང་གི་ཡན་ལག་ཁག	

༡།		 བསམ་ཡས་གླྱིང་སྨན་རྱིས་ཁང་།	

	 ལྡྱི་ལྱི ་བསམ་ཡས་གླྱིང་སྨན་རྱིས་ཁང་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩	 ལོར་གསར་
འཛུགས་བྱས།	 འདྱི་རུ་སྨན་ལས་པ་མྱི ་གྲངས་	 ༡༡	 ཡོད།	 རྒྱུ ན་དུ་
གཞྱིས་སྒར་གྱི ་མྱི ་མང་དང་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་གནང་རྒྱུ ་དང་།	
མྱི ་མང་ལ་འཕོད་བསྟནེ་གྱི ་སླབོ་གསོ་ཡང་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་གནང་
གྱིན་ཡོད།	

༢།		 ནྱི་ཛམ་མུ་རྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་།	

	 ནྱི་ཟམ་མུ་རེན་སྨན་རྱིས་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༢	 ལོར་འགོ་
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འཛུགས་གནང་སྟ།ེ	 ཉམ་ཐག་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་སོྤྲད་སོགས་བྱས་
ནས་ཕན་གང་ཙམ་ཐོཊ་ཡོད་ལ།	ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་ལས་པ་	༡༣	ཡོད།	

༣།		 ཀལ་ཀ་ཇྱི ་སྨན་རྱིས་ཁང་།	

	 ཀལ་ཀ་ཇྱི ་སྨན་རྱིས་ཁང་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ལོར་ལས་འགོ་བཙྱུགས་པ་
ཡྱི ན་ལ།	 འདྱིར་ལས་བེྱད་གྲངས་	 ༧	 ཡོད།	 ལས་འགན་གཙོ་བ་ོནྱི་
ཕྱིར་ཚོང་དང་རྒྱུ ན་དུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེྱད་རྣམས་ཕྱི ་སོྐད་སྐབས་
གཞུང་ཚབ་ཁག་གྱིས་ལམ་ཡྱི ག་བཟོ་ལེན་དང་དབུས་ས་གནས་གཉྱིས་
ལ་དགོས་མཁོ་ཅྱི ་མཆྱི ས་ཉ་ོཚོང་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	

༦༽ ༧གོང་ས་མཆོག་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣའི་ཆིབས་བསྒྱུར།	

གཞྱིས་སྒར་བསམ་ཡས་གླྱིང་འདྱིར་ྋསྤྱི ་ནོར་གོང་ས་སྐབས་མགོན་རྱི ན་པོ་ཆེ་
ཐེངས་བཞྱི ་ཙམ་ལ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་ཡོད་པ་དང་།	 ྋརྒལ་བ་ཀརྨ་པ་
མཆོག་ཐེངས་གསུམ་ལ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་ཡོད།	ཡང་ས་སྐ་ྋགོང་མ་རྱིན་པ་ོ
ཆེ་ཐེངས་ལྔ་ཙམ་དང་།	བཀའ་རྒྱུ ད་པའྱི་བླ་ཆེན་ྋསྱི ་ཏུ་རྱི ན་པ་ོཆེ་ཐེངས་གཉྱིས་
བཅས་ལ་ཕེབས་ཏེ་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་བཀའ་དབང་གསུང་
ཆོས་ཀྱི ་བཀའ་དྱིན་བླ་མེད་བསྐངས་ཡོད།	གཞན་ཡང་རྒ་གར་བའྱི་དཔནོ་རྱིཊ་
ཁག་ལྡྱི་ལྱི ་མངའ་སྡའེྱི ་སྤྱི ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ལྕམ་སྐུ་ཤྱི ་ལ་རྱིག་ཤྱི ད་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་
སྐུ་ཞབས་ཀ་པྱིལ་སྱི ་བལ་དང་།	ཇེ་པལ་རེ་གྲྱི།	མངའ་སྡའེྱི ་འཐུས་མྱི ་པར་ལད་
སྱིང་སོ་ལྭ་ནྱི།	 རོར་ཇེ་ཕར་ནན་གྲ་སྱི ་ལ་སོགས་པའྱི་དཔནོ་རྱིགས་མཐོ་དམའ་
བར་གསུམ་གྲངས་ལས་འདས་པ་སྱིད་དནོ་རྒབ་སོྐར་དང་གཞུང་འབལེ་མཛད་
སྒ་ོསོགས་ལ་ཕབེས་ཡོད།
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༧༽  གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྲེ་ཁག 

༡།		 ལྡྱི་ལྱི ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་།

	 རྒ་གར་གྱི ་རྒལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ར་རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི ་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ལོར་ཆེད་འཛུགས་གནང་།	དནོ་
གཅོད་ཁང་འདྱིའྱི ་ནང་བོད་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་།	 ཤེས་
རྱི ག་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི ་ཚན་པའྱི ་སྐུ་ཚབ་ཀང་ཡོད་པས་ལྡྱི་དོན་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི ་བཀོད་ཁབ་འོག་བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི ་ངལ་སེལ་དང་གཞོན་སེྐས་ཚོའྱི ་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི ་རྒ་གར་
དབུས་གཞུང་ནང་ཤེས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་འབེལ་གཏུགས་དགོས་
རྱིགས་ཚན་པ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་གནང་གྱི ་ཡོད་ལ།	 དེ་ཡང་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་
རྒལ་ཁབ་ཁག་ལྔ་བཅྱུ ་ང་དུག་ཙམ་ནང་ལྡྱི་ལྱི ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི ་ཁབ་
ཁོངས་ཚྱུད་ཡོད།

	 ཀ	 ཐོག་མའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་རྒྱུ ་མཚན།

༡།		 བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་དང་རྒ་གར་དབུས་གཞུང་
གཉྱིས་དབར་འབལེ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ །

༢།		 བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་
སླད་ལྡྱི ་ལྱི ར་ཡོད་པའྱི ་ཕྱི ་རྒལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་
འབལེ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ །

༣།	 རྒ་གར་མྱི ་མང་ནང་བདོ་དནོ་དང་།	 བདོ་མྱི འྱི ་གནས་
སྟངས་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་རྒྱུ །



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

༤།		 སྤྱི ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྡྱི་ལྱི ་
བརྒྱུ ད་ཕྱི ་རྒལ་དང་དེ་བཞྱིན་རྒ་གར་ནང་ཁུལ་བཅས་
སུ་ཕེབས་རྒྱུ འྱི ་མཛད་འཆར་ལྟར་འབལེ་ཡོད་རྒ་གར་
ཕྱི ་སྱིད་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས།	 ཕྱི ་རྒལ་གཞུང་
ཚབ་ཁང་བཅས་པར་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་
གོ་སྒྱིག་བྱ་རྒྱུ །

༥།		 རྒ་གར་དང་རྒལ་སྤྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་
ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་དོན་གསལ་བསྒགས་དང་
ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་བེྱད་རྒྱུ །

༦།		 དེང་ཕྱི ་རྒལ་ཡུལ་གུྲ་མང་པོའྱི ་ནང་བོད་མྱི ་ཚོ་གཉནེ་
འཕད་དང་།	ལྟ་སྐརོ།	ད་ེབཞྱིན་སྐབས་བཅོལ།	ནང་
མྱི ་ཟླ་བསྒྱིལ་བཅས་ལ་སོྐད་བཞྱིན་པར་ཕྱི ་སོྐད་ལག་
འཁེར་དུས་ཐོག་འཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ ་བཅས་ནྱི ་ལས་
དནོ་གཙོ་བ་ོཡྱི ན།

	 ཁ		 ཐོག་མར་དནོ་གཅོད་ཁང་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ།	

༡།		 སྐད་ཡྱི ག་གཉྱིས་ལྡན་གྱི ་ལས་བེྱད་ལྡང་ངེས་མེད་པ།

༢།		 རང་ཡུལ་བཞག་སྟ་ེམྱི ་ཡུལ་དུ་འབོྱར་སྐབས་ཁོར་ཡུག་
གསར་པ་ཞྱིག་ཏུ་འབོྱར་བས་གོམས་འདྱིས་མ་ཐུབ་པ།

༣།		 ལས་གཞྱི ་གང་འད་ཞྱིག་སྤལེ་སྐབས་རྒབ་རནེ་ད་ུདཔལ་
འབོྱར་མེད་པ་བཅས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཕད།
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	 ག		 ལས་དནོ་གུྲབ་འབས་ཆེ་ཁག

༡།		 རྒ་གར་དབུས་གཞུང་དང་འབེལ་ལམ་ས་བརན་བྱྱུང་
ཡོད།	

༢།		 ཕྱི ་རྒལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ནས་ལྡྱི་དོན་ཁང་འདྱི་ནྱི ་སྤྱི ་
ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་།	
བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་ངོ་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ངོས་
ལེན་དང་ཆེ་མཐོང་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༣།		 རྒྱུ ་མཚན་འདྱི་དག་ལ་བརནེ་ནས་ལྡྱི་ལྱི འྱི ་ནང་ཕྱི ་ཁག་
ནས་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི ་གནད་དོན་གང་ཡྱི ན་
མང་ཆེ་བར་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་འབལེ་གཏུགས་འདྱི་
རད་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།

ང		 དབེ་དང་།	གསར་ཤོག	བརྙན་དབེ་སོཊ་དཔར་སུྐན་བྱས་ཁག

༡།	 དེ་སྔ་བོད་དོན་སྐརོ་བརྙན་དེབ་འགའ་ཤས་དཔར་སུྐན་
བྱས་ཡོད་ཀང་རྱིམ་པས་ཕྱི ་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དབེ་
རྱིགས་དཔར་སུྐན་བེྱད་རྒྱུ འྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་འདྱི་གའྱི ་འཕགས་བོད་འབེལ་
མཐུད་སྡ་ེཚན་གྱིས་བདོ་ཀྱི ་རྒལ་ཁབ་	(Tibet	Desh)	
ཅེས་པ་ཟླ་རེར་གསར་དེབ་རེ་ཧྱིན་རྱིའྱི ་སྐད་ཡྱི ག་དང་
གཞན་ཡང་དྱིལ་བསྒགས་ཆེད་འགྲེམ་ཡྱི ག་སོགས་
ཡྱི ག་ཆ་ཆྱུང་ཙག་རྱིགས་དཔར་སུྐན་གྱིས་འགྲེམ་སྤལེ་
བེྱད་མུས་ཡྱི ན།	
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༢།		 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་ནྱི ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༢	
ལོར་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་དང་།	 ལས་འགན་གཙོ་བ་ོ
ནྱི ་མྱི ་མང་ནས་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ ་རུབ་བྱས་ཏེ་དབུས་
དཔལ་འབོྱར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་རྒྱུ ་དང་།	 གསུམ་
བཅྱུའྱི་དུས་དན་སྐབས་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་ཀྱི ་བེྱད་
སྒ་ོཁག་མཐའ་དག་འཁུར་ལེན་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད་ལ།	 ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༥	ཡོད་འདུག	

༣།		 ལྡྱི་ལྱི ་ས་ེལེན་ཁང་།	

	 ལྡྱི་ལྱི ་ས་ེལེན་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོར་ལས་
འགོ་བཙྱུགས།	ལས་བེྱད་	༦	ཡོད།	བདོ་ནས་བདོ་མྱི ་
གསར་འབོྱར་བ་རྣམས་དབུས་ར་ས་སེ་ལེན་ཁང་ལ་
གཏོང་བ་དང་།	 དེ་དག་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་དང་
དགོན་སྡ་ེལ་ཕོགས་སོྐད་སྐབས་མེ་འཁོར་ནང་གཏོང་
རྒྱུ ་སོགས་རོགས་ཕན་གང་ལེགས་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	

༤།		 ལག་ཤྱི ་མྱི ་ན་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་།

	 ལག་ཤྱི ་མྱི ་ན་གྷར་ཤེས་རྱི ག་དཔར་ཁང་འདྱི་རུ་ལས་
བེྱད་	༡༩	དང་ལྡྱི་ལྱི ་ལས་འགོ་	༡༩༧༩	ལ་གནང་།	
ལས་དོན་གཙོ་བོ་སླབོ་གྭྲ་ཁག་གྱི ་ཀླགོ་དེབ་དཔར་སུྐན་
གནང་རྒྱུ ་དང་རྒལ་བའྱི ་བཀའ་བསྟན་དང་མཁས་
དབང་བླ་ཆེན་ཁག་གྱི ་གསུང་འབུམ་དང་ཕག་དཔེ་ཅྱི ་



81ལིྡ་ལི་བདོ་སྒར་བསམ་ཡས་གིླང་།

རྱིགས་དཔར་སུྐན་གནང་རྒྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།	

༥།		 ས་གནས་བུད་མེད།	

	 ལྡྱི་ལྱི ་ས་གནས་བོད་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ཉྱིད་
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༢	 ལོར་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་དང་།	ད་
ལྟའྱི ་བར་དུ་བོད་མྱི ་རྱི གས་དང་།	 བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི ་ཆེད་དུ་སྔ་ཕྱིའྱི ་ལས་འགུལ་གང་ཐུབ་སྤལེ་བ་ཡྱི ན།	
གཞན་ད་དུང་འདས་པའྱི་བོད་རྱི གས་བུད་མེད་དཔའ་
མོའྱི ་རེས་སུ་ཡྱི ་རང་དང་འབེལ་མ་འོངས་པའྱི ་བུད་
མེད་ཚོར་སྙྱིང་སྟབོས་སྤལེ་སླད།	རང་ནསུ་གང་ལྕགོས་
ཀྱིས་བདོ་དནོ་ལ་སྨན་པའྱི་ལས་འགུལ་ས་རེ་ཡྱི ན་ཡང་
སྤལེ་འཆར་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༥༠	
ཡོད་ལ།	 དེ་དག་ཚང་མ་བོད་མྱི ་རྱི གས་ལ་ཞབས་ཞུ་
སུྒབ་བླ་ོཡོད་རྱིགས་རྐང་རྐང་ཡྱི ན།	

༦།		 ཟ་ཚོང་མགྲོན་གསུམ་བད་ེསྡུག་ཚོགས་པ།

	 ཟ་ཚོང་མགྲོན་གསུམ་བད་ེསྡུག་ཚོགས་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༡	 ལོར་འགོ་འཛུགས་བྱས།	 ཚོགས་མྱི ་ཁོན་
བསྡམོས་	 ༥༣	 ཡོད།	 ཚོགས་པ་འདྱི་ཉྱིད་འཛུགས་
དགོས་དོན་ནྱི་འདྱིར་ཡོད་ཟ་ཁང་དང་།	 ཚོང་ཁང་།	
མགྲོན་ཁང་བཅས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི ་ཡྱི ག་ཆ་འཐོབ་
ཐབས་སུ་འབལེ་ལམ་བེྱད་མཁན་དང་།	ནང་ཁུལ་གྱི ་
དཀའ་རྙོག་གནས་ཚྱུལ་ལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་སུྒབ་
བེྱད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་འདུག	
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༨༽  དགོན་སྲེ་ཇི་ཡོད།	

༡།		 བཀའ་རྙྱིང་དགོན་པ་བྱང་ཆྱུབ་ཆོས་གླྱིང་།	རྙྱིང་དགོན་སྨྱིན་གྲོལ་གླྱིང་གྱི ་
ཁོངས།	གྭྲ་གྲངས་	༡༢

༢།		 སྔགས་པ་གྭྲ་ཚང་།	འབས་སུྤངས་སྒ་ོམང་གྭྲ་ཚང་གྱི ་ཁབ་ཁོངས།	དགེ་
འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	༦

༣།		 ལག་ཤྱི ་མྱི ་ན་གྷར།	བླ་ོགསལ་གླྱིང་གྱི ་ཁོངས།		དགེ་འདནུ་གྲངས་	༡༥།	

༤།		 ལ་དྭགས་ངྷ་རམ་ས་ལ།	 རྒྱུ ད་སྨད་གྭྲ་ཚང་གྱི ་ཁོངས།	 དགེ་འདུན་
གྲངས་	༨	བཅས་ཡོད།	

༩༽  དཀའ་ངལ་བྱུང་རིམ།	

དེ་ཡང་ལྡྱི་ལྱི ་མངའ་སྡའེྱི ་འཆར་འགོད་ཨ་མ་	 ༢༠༢༡ (Delhi Master Plan 

2021)	ཞེས་པ་	༢༠༠༦	ལོར་གཏན་འབབེས་གནང་བའྱི་ནང་གྱི ་འབུ་དནོ་ཞྱིག་
ལ་	(Yamuna River)	རྒྱུ ག་ཆྱུའྱི་གཡས་གཡོན་ད་ུགྲོང་སྡ་ེཇྱི ་ཡོད་ཁྱིམས་མཐུན་
མ་ཡྱི ན་པར་གཞུང་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱི ན་པས་འཕལ་དུ་གཞུང་
འབལེ་	 (MCD)	 ནས་ས་ཁང་ཡོད་ད་ོཅོག་གཏརོ་བཤྱིག་བྱས་ཏེ་ས་གནས་རྒ་
ཁོན་ཇྱི ་ཡོད་རེ་ཤྱི ང་མེ་ཏགོ་ལྡུམ་ར་དང་གླྱིང་ཀ་གཏངོ་ཡུལ་བཟོ་རྒྱུ ་ཡྱི ན་པ་སྒྱིག་
གསལ་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ལྡྱི་ལྱི ་ཆེས་མཐོའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནས་གྲོང་སྡ་ེ
ཡོངས་ལ་བཀོད་ཁབ་བཏང་ནས་བདོ་སྒར་བསམ་ཡས་གླྱིང་དང་ལ་དྭགས་ངྷ་ས་
གཉྱིས་ཀང་འཚོ་གནས་ཡོང་མྱི ན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱྱུང་བར་རྒ་གར་དབུས་
གཞུང་དང་།	 མངའ་སྡ་ེགཞུང་འཛྱི ན་དང་འབེལ་ཡོད་སྡ་ེཚན་ཁག་ཚང་མར་
སྙན་ཞུ་ལན་མང་ཕུལ་བ་མ་ཟད།	མཐའ་མཇུག་བེྱད་ཐབས་བལ་ནས་ལྡྱི་ལྱི ་མཐོ་
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རྱིམ་ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཁྱིམས་གཏུགས་བྱས་འབས་སུ་ད་བར་ས་ཆ་ནས་གནས་སྤ་ོ
བེྱད་དགོས་མ་བྱྱུང་བར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནར་འགངས་ལན་མང་བཏང་སྟ་ེཁྱིམས་
ཐག་ཆོད་མེད།	 འོན་ཀང་།	 ལྡྱི་ལྱི ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་ཉ་ེལམ་རྒྱུ ག་ཆྱུའྱི ་ཉ་ེ
འགྲམ་ད་ུགནས་པའྱི་གྲོང་སྡ་ེཁ་གྲངས་	༡༦༠༠	ལྷག་ལ་འཕལ་སེལ་སྒྱིག་མཐུན་
ལག་འཁེར་	 (Provisional Regularization Certificate)	༢༠༠༨	ཟླ་	༡༠	
ཚེས་	༤	དགོང་ད་ོལ་འདྱིར་ཡོད་རེད་ཐང་ཁང་ཆེན་མོ་	(Chatrasal Stadium)	
རུ་མངའ་སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན་གཙོ་བྱས་ཏ་ེདཔནོ་རྱིགས་ཁག་དུ་མ་འདུ་འཛོམས་བྱྱུང་
ཞྱིང་།	 སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བ་ོ	 (UPA)	 གཙོ་འཛྱི ན་ལྕམ་སྐུ་སོ་ནྱི་ཡ་གྷན་ངྷྱི་མཆོག་
ཕེབས་བསུ་གནང་སྟེ་གྲོང་སྡ ེའྱི ་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ལ་ལག་འཁེར་བགོ་འགྲེམ་
གནང་བ་དང་།	གྲོང་སྡ་ེརྣམས་ལ་དཀའ་རྙོག་གང་ཡང་མྱི ་ཡོང་བའྱི་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་ཀང་གནང་ཡོད།།	།།





སྒང་ཏོག་གནས་སོད་བོད་མིའི་

ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  ཐོག་མའི་བྱུང་རིམ།	

བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་རནེ་གནས་ས་གནས་འདྱི་ལ་རྒ་མཚོའྱི ་ངོས་
ནས་མཐོ་ཚད་ལ་ཕྱི་ཊྱི ་	༥༥༠༠	དང་།	ཚ་ཚད་ནྱི་ཌྱིག་རྱི ་སེལ་སྱི ་ཡེ་སྱི ་	༢༨	
ཡྱི ན།	གྲང་ཚད་ནྱི་ཌྱིག་རྱི ་སྱིལ་སྱི ་ཡེ་སྱི ་	༤	ཡྱི ་བར་ཡྱི ན་ལ།	ལོ་འཁོར་ཆར་
ཞོད་མྱི ་ལྱི ་མྱི ་ཀར་	༣༨༩༤	བཅས་ཡྱི ན།	

	 ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ལྟ་སོྐང་ཁབ་ཁོངས་སུ་བྱང་འབས་ལྗངོས་ས་
ཁུལ་ཆེ་ཆྱུང་ཁག	༡༢	དང་།	འབས་ལྗངོས་ཤར་ཁུལ་ཁག་བརྒད་ཀྱི ་ཐོག་སྒང་
ཏགོ་ཁུལ་སྡ་ེཁག	༡༣	བཅས་ཁ་འཐོར་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་གནས་འཁོད་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་རནེ་འབྱི་གཡག་འཚོ་སོྐང་དང་།	ལམ་བཟོ་ཨར་ལས།	ཟ་ཁང་
འཛྱི ན་པ་དང་།	 གོན་ཆས་འཚོང་བ།	 འཚེམ་ལས་བེྱད་པ།	 ལྷ་རྱིས་འབྱི་བ་
སོགས་བཟོ་རྱིགས་ས་ཚོགས་ལ་བརནེ་གྱི ་ཡོད།	འདྱི་རུ་གནས་སྡདོ་བེྱད་མཁན་
ཆོལ་གསུམ་ཚང་མ་ནས་ཡོད།	ད་ེཡང་དབུས་གཙང་ར་ོཁ་དང་།	ས་སྐ།	གྲོ་མོ་
སྟདོ་སྨད།	གམ་པ།	རྒལ་རེ།	ཕག་རྱི །	ལྷ་ས་དང་གཞྱི ་རེ་ཁུལ་དང་།	གཞན་
ཡང་མད་ོསྟདོ་ཀྱི ་སྡ་ེདགེ	འཇུས་པ།	ཀོང་རེ་ར་བ།	ཚ་རོང་།	ཆབ་མད།ོ	བག་
གཡབ།	གོ་འཇོ།	དར་དགོན།	དཀར་མཛེས།	ལྱི ་ཐང་།	རྒལ་ཐང་།	ཆ་ཕངེ་།	
ནང་ཆེན།	 གླྱིང་ཚང་།	 སྒ་བ།	 སྨར་ཁམས་བཅས་དང་།	མད་ོསྨད་ས་ཁུལ་བླ་
བང་།	 ཅོ་ནེ།	 རེབ་གོང་།	 ཧོར་གཙང་སོགས་ཆོལ་གསུམ་གྱི ་ཡུལ་ལུང་ཁག་
ནས་བདོ་དུ་དུས་འགྱུར་སྐབས་འབོྱར་ཞྱིང་།	ཐོག་མར་ལམ་བཟོ་ཨར་ལས་དང་།	
འབོག་ལས།	 ར་དལེ་བདལ་གླ་བྱས་པ་སོགས་ལ་འཚོ་གོས་རནེ་གནས་བྱས་
འདུག	

	 ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོའྱི་མཇུག་དང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	
༥	སྔནོ་དུ་ལ་ཆེ་ཆྱུང་དང་།	གྲོང་ཁུག་སོགས་ནས་འབས་ལྗངོས་སུ་རྱིམ་འབོྱར་
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བྱྱུང་བ་ལས་ཚོ་ཁག་འགའ་ཞྱིག་ཀ་སུྦག་དང་།	 རརོ་གླྱིང་དུ་བསོྐད་ཟྱིན་པའྱི ་
འཕསོ་བདོ་རྱིགས་མྱི ་གྲངས་ཁོན་བསྡམོས་	༣༦༤༧	ལྷག་ཡོད་འདུག	ད་ེདག་
ཀང་སྒང་ཏགོ་ཁུལ་དང་།	མ་གྷན།	བཙྱུན་ཐང་།	ལཱ་ཆེན།	ལྷ་ོནག	ཐང་ཕུར།	
སུྦྲང་ཐང་།	 མཚོ་ལྷ་མོ།	 ལ་ཆྱུང་བཅས་ས་ཁག་དགུའྱི ་ནང་རྱིམ་འབོྱར་བྱྱུང་
ཡོད།	ཐོག་མར་འབྱི་གཡག	༤༩༤༥	དང་།	ར་ལུག་	༤༢༢༩༥	མཛོ་	༡༣༣	
ར་དལེ་	 ༡༥༤	 བོང་བུ་	 ༡༤༨	 བཅས་དེད་ནས་ཡོད་འདུག	 ཡྱི ན་ནའང་ས་
གནས་སུ་འབོྱར་མཚམས་འཚོ་སོྐབ་མ་ཐོབ་པའྱི་ཁར།	བཙྱུན་ཐང་ས་གནས་སུ་
བཀག་འགོག་གྱི ་རེྐན་པས་འཚོ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱྱུང་སྟ་ེའགའ་ཤས་ཕྱིར་ལོག་བེྱད་
དགོས་བྱྱུང་བ་རེད།	 ཡང་ཡུལ་མྱི ར་ཚོང་བསྒྱུ ར་བྱས་པ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་
དག་ལ་རྱི ན་འབབ་ད་ེཙམ་མ་སྤྲད་དང་།	 རྱིན་འབབ་ཆ་ཚང་མ་ཐོབ་པར་ཆད་
འཇོག་བྱས་པ་སོགས་བྱྱུང་འདུག

༢༽  ལམ་བཟོ་སོགས་ཀི་སོར།	

ད་ེཡང་ལམ་བཟོ་བ་མྱི ་གྲངས་	 ༢༥༠	 ཡོད་པའྱི་བརྒ་དཔནོ་རེར་ཟླ་རེར་ལས་
གླ་སྒརོ་	 ༡༧༥	 དང་།	 མྱི ་གྲངས་	 ༥༠	 ཡོད་པའྱི་ལས་འགོ་པར་སྒརོ་	 ༡༢༠	
རས་མེ་དང་།	ཨྱི ་ཁུང་རྒག་མྱི ་ལ་ཟླ་རེར་སྒརོ་	༡༠༠	ལས་འཕརེ་བ་ཕ་ོམོ་སོ་
སོར་ཟླ་རེར་སྒརོ་	༨༥	རེ་ཡོད།	ཡང་མྱི ་	༢༥	ལ་མ་བྱན་གཅྱིག་ཡོད་ལ་རེས་
གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་བར་གསེང་ཡྱི ན་འདུག	དབུས་སོྐབ་གསོ་ཡྱི ས་ཟླ་རེར་འབས་
གྲོ་གང་རུང་རེསོྤྲད་ཀྱི ་ཡོད།	 ནད་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བེྱད་སར་སྨན་
ཁང་གཉྱིས་ཆེད་འཛུགས་གནང་ཡོད།	ནད་པ་ཚོར་གང་ཐུབ་ཀྱི ་སྨན་བཅོས་བེྱད་
པ་དང་ལྟ་ོཆས་ཀང་སོྤྲད་ཀྱི ་ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ལོར་རང་གཞུང་གྱིས་འཚམས་འདྱི་ལྟ་སྐརོ་དུ་རྒྱུ ད་སྨད་
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མཁན་ཟུར་ངག་དབང་ལེགས་ལྡན་དང་།	དབུས་གཙང་སྤྱི ་འཐུས་དབང་འདུད་
ར་ོརེ་གཉྱིས་ཆེད་གཏོང་གནང་།	 སྐབས་དེར་བོད་མྱི ་ལམ་ལས་པ་མང་ཆེ་བ་
འབས་ལྗངོས་ནས་བྱང་ཕོགས་ལ་ཆེ་ཆྱུང་མན་ཚོ་ཁག་མང་པརོ་བགོས་ཏེ་ངལ་
རོལ་བེྱད་བཞྱི ན་ཡོད་པས་ས་གནས་སོ་སོར་ངོ་བསོྐད་ཀྱིས་སླ ོབ་གསོ་དང་།	
འབས་ལྗངོས་ཆོས་རྒལ་གྱིས་མཚོན་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་ལ་བདོ་མྱི འྱི ་དཀའ་སྡུག་
ཁག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད།	

	 རང་ཡུལ་ནས་གར་བའྱི ་བོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟགོས་སྐམོ་དང་།	 ངལ་
རོལ་སོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་མྱངས་པསྨསོ་ཅྱི ་དགོས་དང་།	 ལམ་བཟོར་ཕྱིན་ཏེ་
ངལ་རོལ་བེྱད་རྱི ང་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི ་དོན་རེྐན་བྱྱུ ང་བ་ནྱི ་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༦༢	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༢	མཚན་མོར་བྱྱུང་བའྱི་ཆྱུ ་ལོག་ད་ེཡྱི ན།	མཚན་མོ་
ངལ་རོལ་བ་རྣམས་གཉྱིད་ཉལ་ནས་སྡདོ་སྐབས་ས་ཁུལ་དེར་ལྷ་སའྱི ་ཚོང་ཁང་
ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་རནེ་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ་པར་ཞྱིག་བཤམས་
ཡོད།	སྐུ་པར་དའེྱི ་ཤེལ་སྒ་ོརང་བཞྱིན་གྱིས་ཆག་སོྐན་གྱིས་ཚག་སྒ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
གྲགས་པ་དང་ནང་མྱི ་ཚོ་གཉྱིད་ལས་སད།	 སྐབས་དེར་མཚན་གྱི ་ཆྱུ ་ཚོད་	 ༡	
ཙམ་ཡྱི ན་འདུག	 ནང་མྱི ་ཚོས་རུན་མ་ཞེས་སྐད་ཆེན་པོ་བརྒབ་སྟ་ེམྱི ་ཕལ་ཆེར་
གཉྱིད་ལས་སད་པ་དང་གཞྱི ་ནས་ཆྱུ ་ལོག་ཐོན་པ་ཤེས་ཏེ་གཅེར་བུར་ཕྱི ་ཕོགས་
སུ་བསོ།	འོན་ཀང་མྱི ་གྲངས་	༡༡	སོྐབ་ཐབས་མ་བྱྱུང་བར་ཆྱུ ་ལོག་གྱི ་ཁོད་ཚེ་
ལས་འདས།	སྐབས་དརེ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེས་ཤེལ་སྒ་ོཆག་སོྐན་གྱི ་
ཚག་སྒ་གྲགས་པ་དེས་ཆྱུ ་ལོག་རྒྱུ གས་ཡུལ་དུ་ཉལ་ནས་སྡདོ་པའྱི ་མྱི ་	 ༤༠༠	
བརལ་བའྱི་ཚེ་སོག་ཐར་ཡོད།

	 སྐབས་དེའྱི ་རེྐན་ངན་གནས་ཚྱུལ་རྣམས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་
ཞུས་པར།	 ཆོས་དོན་བཀའ་བླནོ་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བཟང་ཀ་རརོ་སྒང་གསུམ་དུ་
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ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་ཕེབས་ཞོར་ཁོང་ཚོར་སེམས་གསོ་དང་
འཚམས་འདྱི་བེྱད་དགོས་པའྱི་བཀའ་མངགས་གནང་བཞྱིན་ཕེབས་ནས་འདས་
གྲོངས་མྱི ་གྲངས་	༡༡	ལ་མྱི ་རེར་གུན་གསབ་སྒརོ་	༢༠	རེ་རྱིས་སྒརོ་	༢༢༠	
དང་།	ཟས་མལ་ཆྱུས་ཤོར་འཁེར་བའྱི་མྱི ་གྲངས་	༢༤༨	ལ་མྱི ་རེར་སྒརོ་	༣	
རེ་བཅས་བསྡམོས་སྒརོ་	༧༤༤།༠༠	ད་ེབཞྱིན་ལ་ཆེན་ཁུལ་ལམ་བཟོ་བ་ཁོངས་
མྱི ་གྲངས་	༢༠༩	དང་།	འབའ་པ།	བག་གཡབ།	གམ་པ།	ལྱི ་ཐང་བ་བཅས་
ཀྱི ་ཁོངས་མྱི ་གྲངས་	 ༤༣	 གྱི ་ཟས་མལ་ཆྱུས་འཁེར་བ་རྣམས་ལ་གྲོ་ཞྱིབ་ད་ོབ་ོ	
༢	རེ་གསོལ་རས་དང་སེམས་གསོའྱི་བསླབ་བྱ་གནང་།

༣༽  གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་ཀི་གནས་སྟངས།

དེ་ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་
འདུག	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༣	 ནས་	 ༡༩༦༤	 ལོ་བར་འབས་ལྗངོས་ནང་བོད་མྱི ་མྱི ་
གྲངས་	༣༦༣༢	ལྷག་ཡོད་འདུག་ལ།	དའེྱི ་ཁོངས་ཀྱི ་རས་འཁོགས་རྣམས་ལ་
ཟས་གོས་མལ་གྱི ་མཐུན་སོྦར་ར་ཎྱི ་སུྦག་བརྒྱུ ད་གཏོང་གྱི ་ཡོད་པ་དང་།	 སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་འབས་ལྗངོས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བདག་སོྐང་གནང་ཡོད།	
ཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༥	ལོ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་རྣ་ཐོས་ལ་ཕོགས་མལ་ལེ་གསུམ་
གྱི ་སར་ཨ་མད་ོབ་གཞྱིས་ཆགས་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་	༡༠	ལ་མྱི ་གྲངས་	༥༡	དང་།	
ནང་གུྲབ་ཏུ་གྲོ་མོ་བ་གཞྱིས་ཆགས་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་	 ༡༠	 ལ་མྱི ་གྲངས་	 ༥༠	
བཅས་ཡོད་པར་སོ་ནམ་ཡོ་ཆས་དང་།	 བྱ་ཕག	 བ་ཕྱུགས་སོགས་དགོས་མཁོ་
རྣམས་དབུས་སོྐབ་གསོ་ནས་གནང་འདུག	སོྐབ་གསོའྱི་འོག་ཏུ་རུམ་འཐག་བཟོ་
གྭྲ་ཞྱིག་བཙྱུགས་ཏེ་དགེ་རན་གམ་པ་རྒལ་པསོ་བྱས།	སླབོ་སོྦང་བ་བསྡམོས་བུད་
མེད་གྲངས་	༢༩	ཙམ་ལ་གླ་ཆ་ཕན་བུ་དང་།	སོྐབ་གསོའྱི་བཟའ་བཅའ།	གོས་
ཕགོས་བཅས་ཐོབ་འདུག
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	 འབས་ལྗངོས་འདྱི་ཉྱིད་ཆོས་དང་།	རྱིག་གཞུང་།	མྱི ་རྱིགས།	སྐད་ཡྱི ག་
སོགས་གང་ས་ནས་རང་ཅག་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ལུང་པའྱི་ཚ་གྲང་སོགས་ཀང་
རན་པ་ོཡོད་སྟབས།	བདོ་མྱི ་མང་པསོ་གཞྱིས་ཆགས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཆེན་པ་ོབྱས་
མོད།	 གཞྱིས་ཆགས་ལ་འོས་པའྱི་ས་ཆ་ཤྱི ན་ཏུ་དཀོན་པས་སླད་མང་ཚོགས་ཀྱི ་
འཚོ་རནེ་ལ་ཕན་འབས་འབྱྱུང་རྒྱུ ་དཀའ་བར་བརནེ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༢	ལོའྱི་མཇུག་
ཏུ་མེའྱི ་སོར་ལ་བཏང་བའྱི ་འཕོས་ཨོ་རྱི ་ས་དང་།	 མན་སྤར་ལ་གཏོང་ཐབས་
བྱས་ཀང་དནོ་འབས་མ་སོན།	ཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༦	དང་	༡༩༦༧	ལོའྱི་ནང་ལྷ་ོ
ཕོགས་མོན་གྷ་ོལ་མྱི ་གྲངས་	༡༠༠༠	གཏངོ་ཐབས་བྱས་པར་ཡང་བླ་ོཕམ་བྱྱུང་
དགོས་པའྱི་འགྱུར་ལྡགོ་བྱྱུང་སྟ།ེ	 མྱི ་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཞྱིག་འཕད་
ཡོད་འདུག	དའེྱི ་རེས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༩	དང་	༡༩༧༤	ལོ་བཅས་ལ་ཁག་གཅྱིག་
རྒ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱི ་ནས་སོང་ཡོད།

༤༽  གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྲེ་ཁག	

ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༣	 ལོར་མད་ོསྨད་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དང་།	
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༡	ལོར་སྒང་ཏགོ་ཆོལ་གསུམ་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙྱུགས།	ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༧༣	ལོར་ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་བྱས།	ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༤	ལོར་ས་གནས་བདོ་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་བྱས།	ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༨༥	ལོར་འབས་ལྗངོས་མད་ོསྟདོ་ཆྱུ ་སྒང་རྒྱུ ན་ལས་ཁང་བཙྱུགས།	ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༨༦	ལོར་འབས་ལྗངོས་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་རྒྱུ ན་ལས་ཁང་བཙྱུགས་
པ་བཅས་སྔ་ཕྱིར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ཚོགས་པ་བདུན་གསར་འཛུགས་
བྱས།	ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་དང་།	བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།	ཆོལ་གསུམ་
ཚོགས་པ་བཅས་ཚོགས་སྡ་ེཁག་དུག་གྱིས་ས་གནས་མྱི ་མང་གྱི ་ངོ་ཚབ་བྱས་ཏ་ེས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ལ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	
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ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་ས་གནས་སུ་ལས་དནོ་དཔ་ེམཚོན་ད་ུ
བོད་བསྟན་སྱིད་དང་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཕྱྭ འྱི ་ཞབས་
རྱིམ་བསུྒབས་པ་དང་།	གཞན་ཡང་སྤྱི ་དནོ་བེྱད་སྒ་ོབསམ་བསྡུར་བྱ་འོས་རྱིགས་
ཚོགས་སྡ་ེདུག་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 ཕོགས་མཚྱུངས་
གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་གྱིས་ཀང་སྒྱིག་འཛུགས་
སོ་སོས་འགན་ཁུར་གྱིས་བསྟན་སྱིད་ཀྱི ་ཆེད་དུ་བསུྒབ་བྱ་རྱིགས་གང་ཡྱི ན་དང་།	
རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛྱི ན།	 སྤྱི ་ཚོགས་སྱི ་ཞུ་སོགས་སྐབས་བབ་ཀྱི ་བེྱད་སྒ་ོགང་
ནསུ་སུྒབ་ཀྱི ་ཡོད།	

༥༽  སྒང་ཏོག་བོད་ཀི་གསོལ་མགོྲན་ཁང་།	

འབས་ལྗངོས་ཀྱི ་ཡུལ་བཀོད་ནྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་མ་ཟད།	རྒ་གར་གྱི ་
མངའ་སྡ་ེ	 ༢༢	 པར་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་རྒ་གར་གཞུང་གྱིས་སོྤྲ་འཆམ་པ་གང་
མང་ཡོང་ཐབས་སུ་ཡུལ་ལྗངོས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཚོང་ལས་དང་།	མགྲོན་ཁང་།	
འགྲྱིམ་འགུྲལ་ཁང་སོགས་ཀྱི ་མཐུན་འགྱུར་བསུྐན་སྟབས་ཕྱི ་ནང་གྱི ་སོྤྲ་འཆམ་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་འགོ་ཚྱུགས།	

	 ད་ེཡང་རང་རེའྱི་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིར་འབོྱར་སྐབས་ཁ་མྱི ་འཐོར་
བ་བྱ་རྒྱུ ་གལ་ཆེར་གཟྱིགས་ཏ།ེ	ཆྱུ ་བརྒ་ཟམ་གཅྱིག་གྱི ་འོག་ཏུ་འདུ་ཐབས་སུ་ས་
གནས་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་ཉྱི་མ་བཟང་པོ་ལགས་ནས་ཐུགས་ཁུར་རང་བཞེས་ཀྱིས་
སྐབས་དེའྱི ་མངའ་སྡེའྱི ་སྤྱི ་ཁབ་བློན་ཆེན་ཀ་ཇྱི ་ལུྷན་འགུྲབ་རོ་རེ་མཆོག་དང་
འབལེ་བ་ཞུས་པ་ལྟར།	ད་ལྟའྱི་མགྲོན་ཁང་གྱི ་ས་ཆ་འདྱི་བདོ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གྱི ་ཆེད་དུ་གསོལ་རས་བྱྱུང་བ་ལྟར་ཨར་ལས་འགོ་འཛུགས་བྱས་
ཡོད།	ཨར་ལས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་རང་རེའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཨར་ལས་ལས་
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རོགས་བྱས་ཡོད་ལ།	 ཁང་པ་ས་བརན་གྱི ་ཆེད་དུ་རྱིག་རྨང་ལ་ཐོག་ས་གཅྱིག་
ལྷག་ཙམ་ཡོད།	 ཁང་པ་སོྒམ་གཞྱི ་གང་ཙམ་གུྲབ་རེས་ཡུལ་འདྱིའྱི ་ནང་འགྲྱིམ་
འགུྲལ་དང་མགྲོན་ཁང་གྱི ་ཚོང་ལས་ཀྱི ་དམྱི གས་སྒ་ོཆེ་བ་དང་།	 རང་གཞུང་
དཔལ་འབོྱར་འདུ་འགོད་ནྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཆགས་ཡོད་པར་བརནེ།	 དེ་
ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ཆེད་ཡྱི ད་ཆེས་དགེ་རས་མ་ར་བཙྱུགས་ནས་ཐོག་མགྲོན་
ཁང་དུ་བསྒྱུ ར་རྒྱུ ར་ཐག་གཅོད་བྱྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་འདུག	ཁང་པའྱི་རྒ་ཁོན་ཕྱི་ཀྱི་	
༣༥	དང་	༧༠	ཡྱི ་སྟངེ་དུ་རང་གཞུང་གྱི ་བད་ེདནོ་ལས་ཁུངས་ལས་ཤག་དང་།	
མགྲོན་ཁང་འགན་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་ཤག་ཡོད་པ་དང་འོག་ཐོག་རྣམས་མགྲོན་ཁང་
གྱི ་ཁང་ཁུངས་སུ་བསྒྱུ ར།	 མགྲོན་ཁང་འདྱི་ནྱི་འགུྲལ་པ་ཚོའྱི ་འགྲོ་འོང་བདེ་པོ་
ཡོད་པའྱི་གྲོང་ཁེར་གྱི ་དབུས་སུ་ཆགས་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༡	ཟླ་	༡༡	ནང་ྋགོང་ས་མཆོག་འབས་ལྗངོས་ལ་གཟྱིགས་
ཞྱིབ་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་མགྲོན་ཁང་འདྱི་ལ་རབ་གནས་མཛད།	 གོང་ཞུས་ཀྱི ་ལོ་
དའེྱི ་ཕྱི ་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉྱིན་མངའ་སྡའེྱི ་སྱིད་སོྐང་བ་ཏ་ཡལ་ཁན་མཆོག་
དང་སྤྱི ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ནར་བྷ་དུར་བན་ད་རྱི ་རྣམ་གཉྱིས་སྐུ་མགྲོན་དུ་གདན་ཞུས་
ཀྱིས་བོད་ཀྱི ་མགྲོན་ཁང་ཞེས་པ་དངོས་སུ་དབུ་བརྙེས་པ་ཞྱི ག་ཡྱི ན་པ་དང་།	
སྐབས་དེར་ཡྱི ད་ཆེས་དགེ་རའྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོ་རེ་ཚེ་བརན་
ལགས་མགྲོན་ཁང་འདྱིའྱི་འགན་འཛྱི ན་དུ་བསྐ་ོགཏངོ་གནང་།	

	 མགྲོན་ཁང་གྱི ་འབབ་ཁལ་ཆག་ཡང་སོགས་ཀྱི ་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་མགྲོན་
ཁང་ནྱི་བདོ་དནོ་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཁབ་ཁོངས་སུ་བྱས།	ཡུལ་གྱི ་སྱིད་དནོ་
དང་གནས་སྟངས་ཀྱི ་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་ཅྱི ་ཆེ་བྱ་དགོས་བྱྱུང་
ཡང་།	 རང་དབང་ཡུལ་གྱི ་ཚོང་ལས་སོགས་ལ་རྣམ་དཔོྱད་དང་ནུས་པ་གང་
ཡོད་བཏནོ་ཏེ་ལྷག་བསམ་དག་པའྱི་འབད་བརོན་བྱས་པས་ཡར་རྒས་ཀྱི ་རྣམ་པ་



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

མངོན་པ་ནྱི ་རྱི ང་པོ་མ་སོང་བར་ཚོགས་པ་སྒྱིག་འཛུགས་སོགས་ནས་ལེགས་
གསོའྱི ་སྙན་གྲགས་ཀྱི ་བྱ་དགའ་སོགས་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་རེད།	 དེ་བཞྱིན་རྒ་གར་
དབུས་གཞུང་འགྲྱིམ་འགུྲལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་སྐར་མ་གསུམ་ལྡན་གྱི ་མགྲོན་
ཁང་གནས་རྱིམ་གནང་བ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་རྒ་གར་ཤར་ཕོགས་སྐར་
མ་གསུམ་ལྡན་གྱི ་མགྲོན་ཁང་རེ་ཕུད་ཅེས་པའྱི་བྱ་དགའ་གསོལ་སྩལ་གནང་།

			 གཞན་ཡང་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡ་ེནས་ཀང་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	 ༢༧	 ཉྱིན་མགྲོན་ཁང་རེ་ཕུད་ཀྱི ་བྱ་དགའ་གནང་བ་དང་།	 ད་དུང་བྱ་
དགའ་གཞན་ཡང་ཐོབ་མོྱང་བས་མགྲོན་ཁང་འདྱིའྱི ་སྙན་གྲགས་སོགས་ནྱི་རྒས་
སོྤྲས་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་འདུག	རྱིམ་བཞྱིན་ཁང་ཁུངས་ཉུང་སོྐན་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༤	ལོ་ཙམ་ལ་ཐག་ཉ་ེའབལེ་མཚྱུངས་ཤྱིག་ཏུ་སྤསོ་ཏ་ེཁང་ཁུངས་འཕར་མ་
བཅྱུ ་ཙམ་འཕར་སནོ་བྱས།	ད་ལྟའྱི་འབས་གཞུང་ཁྱིམས་ཁང་ཆེན་མོའྱི་གཤམ་
གྱི ་རྒ་ལམ་དུ་ཁང་པ་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་ནས་ཐོག་རེར་བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་
དང་།	 འོག་ལ་གསོལ་ཐབ་དང་ལས་བེྱད་ཀྱི ་ལས་ཤག་བཅས་ཡོད།	 དེ་ནས་
རྱིམ་བཞྱིན་མགྲོན་ཁང་གྱི ་ས་ེལེན་ཁང་རྒ་བསེྐད་བཏང་བ་དང་།	བདོ་ཀྱི ་མགྲོན་
ཁང་དབུ་འབེྱད་ཀྱིས་ར་ོརེ་ཚེ་བརན་ལགས་འགན་འཛྱི ན་ལ་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པ་
ནས་བཟུང་ལས་བེྱད་རྣམས་ཀྱིས་བྱ་སུྤ་གནོན་གྱི ་དཔེ་ལྟར་ལས་འགན་དག་
ཚགས་ཚྱུད་བྱས་ཡོད།

	 མགྲོན་ཁང་འགན་འཛྱི ན་རྱིམ་བྱྱུང་ནྱི།	 ཉྱི་མ་དབང་རྒལ་དང་།	 ཚེ་
བརན་འགྱུར་མེད།	ཚེ་བརན་དར་རྒས་བཅས་ཡྱི ན་ལ།	ད་ེཡང་ཚེ་བརན་དར་
རྒས་ལོ་གཅྱིག་གྱི ་རྱི ང་ཨ་རྱིར་སླབོ་སོྦང་དུ་བསོྐད་སྐབས་བསོད་ནམས་ལྷ་མོས་
འགན་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་ཁུར་བྱས།	 རེས་སུ་སླར་ཡང་ཚེ་བརན་དར་རྒས་ལགས་
ཀྱི ་ལས་འགན་འཁུར་ཞྱིང་།	དའེྱི་རེས་ར་ས་བདོ་ཀྱི ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་གྱི ་འགན་
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འཛྱི ན་བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་ལགས་ཀྱིས་ལོ་གཅྱིག་རྱི ང་འགན་འཛྱི ན་གནང་
ཡོད།

	 ཕྱིས་སུ་བདོ་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱི ་སྱིད་ཇུས་གསར་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་སྔ་
རང་གཞུང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་བཞྱི ན་པའྱི ་ཚོང་ལས་ཁག་སྒེར་བདག་ཏུ་
བསྒྱུ ར་ཀང་།	མགྲོན་ཁང་འདྱི་	༢༠༠༥	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡	ནས་བགོས་བཞེས་
གནང་ནས་ལས་བེྱད་ར་དགོངས་དང་གསར་ཞུགས་སོགས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་འཕོ་
འགྱུར་བྱྱུང་སྟ།ེ	སྔར་ཡོད་དཔལ་འབོྱར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ནས་མཉམ་
འབལེ་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ལ་བསྒྱུ ར་བའྱི་ཐོག་ལས་བེྱད་ཕན་བུའྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ད་
ཆ་ལས་བེྱད་གྲངས་	༧༥	ཡོད།	ད་ེསྔ་དཔལ་འབོྱར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་
སྐབས་ཚོང་ལས་ཀྱི ་ཁེ་ཕན་ཐོག་རང་གཞུང་གྱི ་དཔལ་འབོྱར་ལ་ཞབས་འདགེས་
གང་འཚམ་བསུྒབས་ཡོད་ལ།	 ད་ལྟ་མཉམ་འབེལ་གྱི ་སྐབས་འདྱིར་ཡང་ཚོང་
དོན་ཁེ་ཕན་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱིན་ཡོད་མོད་ཚོང་ལས་འབད་བརོན་
ཤུགས་སནོ་གང་ཐུབ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 གཞན་ཡང་མགྲོན་ཁང་དང་ཚོང་དོན་
སོགས་ཀྱི ་སྡ་ེཚན་ལ་རྱིས་ཁང་དང་།	 ཁང་ཁུངས་སྡ་ེཚན།	 ས་ེལེན་ཁང་།	 ཟ་
ཁང་དང་ཨར་ཁང་།	བག་ཟས་ཁང་དང་བག་ཟས་ཚོང་ཁང་།	གླགོ་འཁུད་ཁང་
བཅས་ཡོད།

	 དེ་ཡང་མངའ་སྡ་ེགཞུང་དང་སྔར་ཡོད་ཀྱི ་འབལེ་ལམ་མུ་མཐུད་གནས་
ཕྱིར།	སྤྱི ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་དང་མངའ་སྡའེྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་
ཞལ་ལག་སེྐལ་ལེན་གྱི ་ཞབས་ཕྱི ་སོགས་སྔར་བཞྱིན་འཐུས་གཙང་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།	
གཞན་ཡང་ད་ལམ་དང་དྱིལ་བསྒགས་སོགས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་རྒ་གར་ནང་ཡོད་
འགྲྱིམ་འགུྲལ་ལས་ཁང་སོགས་ལ་འབལེ་ལམ་བྱས་པའམ།	 ཡང་ན་འགུྲལ་པ་
རང་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་འདྱི་ལ་འབེལ་བ་གནང་མུས་ཐོག་ནས་ཁང་ཁུངས་ཀྱི ་
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ཚོང་ལས་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ཁར།	རྒ་གར་གཞུང་སྒརེ་སོགས་ཚོང་དནོ་སྐརོ་ཚོགས་
འདུ་འཚོགས་སྐབས་ཚོགས་ཁང་དང་མགྲོན་ཁང་སོགས་ཀྱི ་ཚོང་ལས་ཀང་ཡོང་
བཞྱིན་ཡོད།	

༦༽  ཆོས་སྲེ་ཁག་གི་ཚུགས་ལོ།	

འདྱི་ག་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྱིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གྱི ་ཁོངས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༣	
ལོར་དབུ་བརྙེས་པའྱི་གྲོ་མོ་བཀའ་དགོན་ཚེ་མཆོག་གླྱིང་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༦	
ལོར་དབུ་བརྙེས་པའྱི་ྋཀརྨ་པའྱི་གདན་ས་བཤད་སུྒབ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་།	ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༠	 ལོར་དབུ་བརྙེས་པའྱི་གཏྱིང་སེྐས་དགོན་བྱང་ཨོ་རྒན་མད་ོསྔགས་ཆོས་
འཁོར་གླྱིང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༣	ལོར་ཕག་བཏབ་པའྱི་བ་རྱི ་རྱིག་འཛྱི ན་དགའ་ཚལ་
གླྱིང་དང་།	གུ་རུ་སྐུ་འབུམ་སྟག་ལུང་གསང་ཆོས་དགོན།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ལོར་
དབུ་བརྙེས་པའྱི ་སེར་བེྱས་འགྲོ་ཕན་གླྱིང་དགོན།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ལོར་དབུ་
བརྙེས་པའྱི ་བཙྱུན་དགོན་ཨོ་རྒན་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་བཅས་ཆོས་སྒར་ཁག་ནང་
བོད་རྱི གས་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི ་རྱི ་རྒྱུ ད་ཀྱི ་གྭྲ་བཙྱུན་རྣམས་ཀྱིས་གུྲབ་མཐའ་སོ་
སོར་བསླབ་པ་སླབོ་གཉརེ་དང་།	ཕག་སོལ་བརྒྱུ ད་འཛྱི ན།	རང་གཞུང་གྱིས་ལམ་
སྟནོ་ཞབས་རྱིམ་རྣམས་དུས་ལྟར་གང་ལེགས་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།

༧༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ། 

ཨང་།	མཚན།		 ལས་ཡུན་ལོ་ཚྱི གས།	
༡།	 རྣམ་སས་གླྱིང་དཔལ་འབོྱར་འཇྱིགས་མེད།		 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༣།	 མདའ་ཟུར་ར་དགའ་ཤག	མད་ོམཁར་་་་
	 མདའ་དཔནོ་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒལ།	 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༤།	 མཁན་ཆྱུང་ཐུབ་བསྟན་ཉྱི་མ།	 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	



97སྒང་ཏངོ་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་ལོ་རྒྱུ ས།

༥།	 སྟག་ལུང་ཉྱི་མ་བཟང་པ།ོ				 ༡༩༧༥།༤།༡	ནས་	༡༩༨༢།༡།༡
༦།	 བྱམས་པ་བརོན་འགུྲས།		 ༡༩༨༢།༡།༢	ནས་	༡༩༨༦།༡༠།༡༤
༧།	 འཕྱིན་ལས་འོད་ཟེར།			 ༡༩༨༦།༡༠།༡༥	ནས་	༡༩༩༢།༡༡།༡
༨།	 ངག་དབང་འཕལེ་རྒས།		 ༡༩༩༢།༡༡།༢	ནས་	༡༩༩༣།༦།༡༧
༩།	 དངོས་གུྲབ་ར་ོརེ།				 ༡༩༩༣།༦།༡༨	ནས་	༡༩༩༦།༧།༣༡
༡༠།	 འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རྱིང་།		 ༡༩༩༦།༡༠།༡༨	ནས་	༡༩༩༩།༣།༣༡		
༡༡།	 ཀུླ་སུྒབ་ར་ོརེ།						 ༡༩༩༩།	ནས་	༢༠༠༠།༧།༣༡
༡༢།	 ངག་དབང་ནརོ་བུ།			 ༢༠༠༠།༡༡།༢༧	ནས་	༢༠༠༧།༦།༢༢
༡༣།	 དནོ་འགུྲབ་ར་ོརེ།				 ༢༠༠༧།༦།༢༣	ནས་ལས་ཐོག་པ་ཡྱི ན།

༨༽  ྋགོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་ལོ་ཚིགས།		

དེ་ཡང་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༡	
ལོར་ཆོས་འབལེ་གྱི ་མཛད་སྒ་ོཞྱིག་གྱི ་ཆེད་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་ཐེངས་དང་
པ་ོབསྐངས་ཡོད་པ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་ཞབས་སོར་བཀའ་དྱིན་ཐེངས་
གཉྱིས་པ་བསྐངས་ཏེ་དཔལ་དུས་ཀྱི ་འཁོར་ལོའྱི ་དབང་ཆེན་གནང་།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༧	ལོར་ཐོན་མྱི ་སམ་བྷ་ོཊའྱི་སླབོ་གྭྲ་དབུ་འབེྱད་དང་འབལེ་གསུང་གྱི ་བདདུ་
རྱིའྱི ་བགོ་སྐལ་ཐོབ་ཡོད།	ཡང་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ལོར་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་
ཐེངས་བཞྱི ་པ་བཅས་བསྐངས་ཏེ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་མཛད་འཕྱིན་རྒ་ཆེན་གནང་
ཡོད།

༩༽  སྨན་ཁང་དང་སོབ་གྲྭའི་ཚུགས་ལོ།		

ས་གནས་སུ་ཡུལ་མྱི ་དང་བོད་མྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་སྱི ་ཞུའྱི ་དོན་དུ་ཆེད་བཙྱུགས་
གནང་བའྱི་རང་གཞུང་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་གཅྱིག་དང་།	 འཕདོ་
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བསྟནེ་སྨན་ཁང་གཅྱིག་བཅས་ཕྱི ་ནང་གསོ་རྱིག་སྡ་ེཚན་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེ
བཞྱིན་ས་གནས་བོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༥	 ལོར་གསར་འཛུགས་བྱས་པའྱི་ཐོན་མྱི ་སམ་བྷ་ོཊ་གཏན་ཉྱིན་
སླབོ་གྭྲའྱི་ནང་འབས་ལྗངོས་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་གཉྱིས་སུ་བདོ་རྱིགས་སླབོ་ཕུག་བུ་
དང་བུ་མོ་	༡༨༩	དང་།	ཤེས་རྱིག་གྱི ་སླབོ་སོྦང་སོྤྲད་མཁན་ལ་དགེ་ལས་	༢༩	
ཡོད་འདུག།	།།



ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གིང་གཞིས་ཆགས་

ཀི་ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  ཐོག་མའི་འབྱོར་རིམ། 

དེ་ཡང་རང་ཡུལ་དུ་གནས་པའྱི ་བོད་མྱི ་ཕལ་ཆེ་བ་རྣ་ཐོས་ལ་སོགས་བརྒྱུ ད་དེ་
འབས་ལྗོངས་ཡུལ་ལ་འབོྱར་ནས་ཡུལ་ཆྱུང་ཁག་ཏུ་འཚོ་བ་ས་ཚོགས་ཤྱི ག་
བསྐལ་ཏེ་འུ་ཐུག་པའྱི་གནས་སུ་ལུྷང་།	ཡྱི ན་ནའང་།	ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོ་ཙམ་
ལ་འབས་ལྗངོས་རྒལ་པོའྱི ་སྐུ་འཁོར་གྱིས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་
འབས་ལྗངོས་ལྷ་ོནབུ་ཏུ་གནས་པའྱི་སྱིག་ཤྱིང་ར་ཝང་ལ་རུ་ཇ་ལས་འཛུགས་སུྐན་
ཀྱི ་ལས་གཞྱི ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་བཀོད་སྒྱིག་གནང་།	

	 ད་ེཡང་འབས་གཞུང་གྱི ་སྤྱི ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཀ་ཅྱི ་ལུྷན་འགུྲབ་ར་ོརེ་མཆོག་
གྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་དོན།	 འབས་ལྗངོས་སུ་བོད་མྱི ་བཙན་
བོྱལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་སླབེས་འབོྱར་བྱྱུང་ཡོད་ཀང་ཁོང་ཚོར་རྒ་གར་གཞུང་དང་།	
ཕྱི ་རྒལ་གྱི ་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱི ་རོགས་རམ་ཕན་ངེས་ཤྱིག་ཐོབ་མེད་པ་མ་ཟད།	
ད་དུང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མ་འོངས་པའྱི ་མདུན་ལམ་འདྱི་ཡྱི ན་མེད་སྟབས་འབས་
གཞུང་གྱིས་ཁོང་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་	༦༠༠	གནང་རྒྱུ ་
གཏན་ཁེལ་གནང་ཡོད་པས་སྔ་འཕསོ་ཁྱིམ་ཚང་	༢༠༠	ཐམ་པ་གཞྱིས་ཆགས་
གནང་རྒྱུ ར་རྒ་གར་གཞུང་གྱིས་རོགས་རམ་གནང་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་དནོ་རང་
གཅེས་ཡོང་ཐབས་ཞུས་པ་བཞྱིན།	 ལྡྱི་ལྱི ་དོན་གཅོད་ཕེང་རྱི ང་རྱི ག་རྣམ་ལས་
འཁུར་ཞུ་བར་སྒང་ཏགོ་དནོ་གཅོད་དུ་ལས་འཕར་བསྐ་ོགཞག་སྩལ་ཏེ་ས་གནས་
སུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༨	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉྱིན་སླབེས་འབོྱར་བྱྱུང་ནས་ས་གནས་
གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ལས་དོན་ལྟ་སོྐང་བྱ་རྒྱུ ་ས་གནས་ནང་སྱིད་
ཁོངས་སྤྱི ་ཁབ་རོང་དཔོན་ཌྱི ་སེ་མཆོག་བསྐ་ོགཞག་སྩལ་ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་ལས་
དོན་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས།	 ས་གནས་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི ་ཁྱིམ་ཚང་	
༢༠༠	 ལ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་	 ༦༠༠	 འབས་ལྗངོས་ལྷ་ོཇ་ཞྱིང་ཁུལ་ནས་སྩལ་ཅྱིང་།	
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རྒ་གར་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༣	ཉྱིན་སྔ་འཕསོ་ལས་འགོ་འཛུགས་ཆེད་དུ་སྒརོ་	༡༥,t༦༥,༠༠༠།༠༠	ཡྱི ་ཆོག་
མཆན་སྩལ་ཐོན་བྱྱུང་།

	 ཐོག་མར་གནས་སྤ་ོསྐབས་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༨༠	ནས་	༩༠	ཙམ་ས་
གནས་སུ་འབོྱར་ཏེ་སྤ ོན་རོར་མེ་ལྱི ་ཟེར་བའྱི ་ས་ཆ་རུ་གནས་གཞྱི ས་བྱས།	
ཐེངས་དང་པོར་འབོྱར་མཁན་རྣམས་ལ་སྨར་ཁམས་ཀྱི ་བརྒ་ཤོག་ཅེས་ཀུ་རེའྱི ་
ལབ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་འདུག	ད་ེནས་བསྟུད་མར་སྡ་ེདགེ་བརྒ་ཤོག་དང་།	སད་པ་
བརྒ་ཤོག	གཙྱུག་རྒན་བརྒ་ཤོག	ནང་པ་བརྒ་ཤོག	གཏྱིང་སེྐས་བརྒ་ཤོག་བཅས་
གནས་སྤ་ོབྱྱུང་འདུག	འདྱིར་གནས་སྤ་ོབྱས་རེས་དམྱིགས་བསལ་གྱི ་ཁང་པ་མེད་
སྟབས།	 ཤྱི ང་ནགས་སྟུག་པོའྱི ་ནང་སྔར་གྱི ་དལེ་ལམ་མམ་ར་ལམ་འད་བ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རུ་རྩྭ ་ཁང་དང་གུར་སོགས་བརྒབ་ནས་ལོ་མང་གནས་སྡདོ་བེྱད་དགོས་
བྱྱུང་།	 ལས་གཞྱི ་དང་པ་ོདེ་ཤྱི ང་བཅད་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱས།	 དེ་ཡང་ཏང་
སྒ་ར་ནས་སྦྱི་ཨེའྱི ་སྦྱི་སྦང་ལ་དང་།	 དེ་ནས་ཨ་ལེ་སྒ་ར་བཅས་སུ་ཤྱི ང་ནགས་
གཅོད་འབགེ་བྱས་འདུག་ལ།	སྐབས་དརེ་ངལ་རོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྱི ་དྭགས་ཀྱི ་
རྱིགས་ས་མང་མཐོང་མོྱང་ཡོད་འདུག	ཤྱི ང་གཅོད་སྐབས་ལས་གླ་སེྐས་པ་རེ་ལ་
སྒརོ	༢	དང་སྐར་	༧༥	རེ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	བུད་མེད་རྣམས་ལ་སྒརོ་	༢	
དང་།	ཡང་བུ་ཕུག་ཚོར་སྒརོ་	 ༡	དང་པད་	༥༠	ཐམ་པ་བཅས་སྤྲད་གནང་
འདགུ	ཇ་ཞྱིང་འཛུགས་སུྐན་གྱི ་ཁང་པ་དང་པ་ོད་ེཉྱིད་ལྔ་ཁང་འཆར་རྱིས་གནང་
ནས་ཇ་ལས་འཛྱི ན་སོྐང་གྱིས་ཨར་པ་ོགནང་འདུག	 དའེྱི ་སྐབས་སུ་ཤྱི ང་གྱི ་ཐོན་
སེྐད་ཧ་ཅང་མང་བས་ཕལ་ཆེ་བ་ཤྱི ང་ཁང་བརྒབ་པ་ཤ་སྟག་ཡྱི ན་འདུག	ད་ེཤེད་
ན་སྐལ་པ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབས་སྒམ་ཟེར་བ་ཤྱི ང་གྱིས་བཟོ་སུྐན་བྱས་པའྱི་གུྲ་
བཞྱི ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ནས་གཉྱིས་བར་ཁྱིམ་ཚང་ཕལ་ཆེ་བའྱི་ནང་བཞག་ཡོད་པས་
ད་ཆ་ཡང་མཐོང་རྒྱུ ་ཡོད་འདུག་ལ།	 ད་དུང་ལས་གླའྱི ་ཚབ་ཏུ་ཟ་འབས་ཀང་
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སོྤྲད་ཀྱི ་ཡོད།	ད་ེདུས་ཀྱི ་འཚོ་བ་ནྱི་སྤྱིར་བཏང་སོྐ་པ་ོཞྱིག་ཡྱི ན་མོད།	རང་ཡུལ་
གཞན་ལག་ཏུ་ཤོར་ཏེ་གཞན་ལ་སྐབས་བཅོལ་བེྱད་མཁན་ཡྱི ན་སྟབས།	 ས་
གནས་འདྱི་དག་འོས་འཚམ་དུ་མཐོང་གྱི ་ཡོད་པ་ལས་ལེགས་ཉསེ་དང་སྐྱིད་སྡུག་
གྱི ་དབེྱ་འབེྱད་བེྱད་པའྱི་བསམ་བླ་ོསུ་ལའང་འཁོར་མོྱང་མྱི ་འདུག

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠	ནང་གཞྱི ་ནས་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཇ་ལས་འཛྱི ན་སོྐང་འོག་འགོ་
འཛུགས་བྱས།	 ར་ལྭང་ལའྱི་ས་ཆའྱི་བབ་དང་ཚ་གྲང་མྱི ་སྙམོས་པ་སོགས་ཀྱི ་
དབང་གྱིས་ཇ་ཞྱིང་གྱི ་ལས་ཀ་ལམ་ལྷངོ་མ་བྱྱུང་བར་བོད་མྱི ་ཡུལ་གར་བ་ཚོར་
དཀའ་ངལ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱྱུང་ཡོད།	 འོན་ཀང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༢	 ལ་འབས་
ལྗངོས་འདྱི་ཉྱིད་དམངས་གཙོར་བསྒྱུ ར་རེས།	ཉ་ེའཁོར་གྱི ་ས་ཆ་ཁག་ལ་བདོ་མྱི ་
ཚོ་འགུྲལ་སོྐད་བེྱད་པའྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོཞྱིག་གསར་དུ་བྱྱུང་བ་རེད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོར་ྋགོང་ས་མཆོག་རརོ་གླྱིང་དུ་ཕེབས་པའྱི་བཀའ་
དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མྱི འྱི ་གནས་སྟངས་ཡོངས་རོགས་རྨ་བྱ་ཚེ་དབང་འགྱུར་
མེད་བརྒྱུ ད་ད་ེསྙན་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེནས་བཟུང་སྙན་སེང་
ཁག་རྱི མ་གྱིས་ཞུས་ཤྱི ང་།	 ས་གནས་གཞུང་གྱིས་ཀང་དགོངས་པ་རྒ་ཆེར་
བཞེས་ཏེ་གཞྱིས་ས་ཨེ་ཀར་	 ༦༠༠	 སྩལ་རྒྱུ ་གཏན་ཁེལ་གནང་སྟ།ེ	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༧	 ནང་རྒ་གར་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་མྱི ་ཁྱིམ་ཚང་	
༢༠༠	 ལ་འཆར་འགོད་མྱི ་གྲངས་	 ༡༠༠༠	 གཞྱིས་ཆགས་བྱ་རྒྱུ ་དང་།	 དའེྱི ་
ཆེད་མ་དངུལ་སྒརོ་	༥༧,༠༠,༠༠༠།༠༠	དགོས་པའྱི་འཆར་འབུལ་གནང་ཡོད་
སྟབས།	ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༥	ནས་བཟུང་ཇ་ཞྱིང་གྱི ་ལས་ཀའྱི་
ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་རེད།

༢༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་གནས་བབས།
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ཀུན་ཕན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི ་ཡྱི ་མཐོ་ཚད་ནྱི ་རྒ་མཚོའྱི ་ངོས་ནས་ཕྱི ་ཌྱི ་	
༣༡༣༤	 ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	 འདྱི་ནྱི་འབས་ལྗངོས་རྒལ་ས་སྒང་ཏགོ་ནས་ཀྱི ་ལོ་
མྱི ་ཀར་དུག་ཅྱུ ་རེ་བརྒད་དང་།	 ལྷ་ོཕོགས་གནམ་རེ་རོང་ཁོངས་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་
ཀར་ཉརེ་དུག	ཀ་རརོ་སྒང་གསུམ་ནས་ཆྱུ ་ཚོད་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ	ཤྱི ་ལྱི ་གུ་རྱི ་
ནས་ཆྱུ ་ཚོད་བཞྱིའྱི ་སར་ཡོད་པའྱི ་ར་ལྭང་ཞེས་པ་རུ་ཆགས་ཡོད།	 འདྱི་རུ་
དབྱར་དུས་སུ་བསྱིལ་ཞྱིང་།	 ཆར་ཞོད་ཧ་ཅང་ཆེ།	 དགུན་དུས་གྲང་ངར་ཆེ།	
སྐབས་རེར་རུླང་འཚྱུབ་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་སོགས་ལ་གཏརོ་སོྐན་ཐེབས་པའང་ཡོད་
ལ།	ད་དུང་སེར་བས་སྟནོ་འབས་ཞོག་ཁོག་ཕན་བུ་འདབེས་ལས་བྱས་པ་རྣམས་
ར་མེད་བཟོས་པའང་བྱྱུང་ཡོད།	ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སྐབས་ས་ཆ་
ཨེ་ཀར་	༦༠༠	གནང་རྒྱུ འྱི་ཞལ་བཞེས་ཡོད་ཀང་།	སྔ་རེས་སུ་གཞྱིས་ས་གནང་
བའྱི་རྒ་ཁོན་ལ་ཨེ་ཀར་གྲངས་	 ༣༢༨	 ཡོད་འདུག	 འདྱི་དག་ཏུ་ཞྱིང་ས་ཕན་
ཐོགས་མེད་པའྱི་ཨེ་ཀར་	༩	ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་།	གཞྱིས་སའྱི་ཁོངས་ནས་
འབས་གཞུང་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ལ་ཚལ་རྱིགས་འདབེས་ལས་ཀྱི ་ཚོད་ལྟའྱི་ཆེད་
ཨེ་ཀར་	 ༧	 ཙམ་གཡར་འདུག	 ས་ཆ་དའེྱི ་ནང་དངེ་སྐབས་བདོ་མྱི ་ཁྱིམ་ཚང་	
༡༠༠	དང་མྱི ་གྲངས་འཆར་བཀོད་	༥༠༠	ཙམ་གྱི ་ཆེད་ད་ུཁང་གསར་ངོ་གྲངས་	
༥༤	དང་།	གཞྱིས་ཆགས་འགན་འཛྱི ན་ངོ་ལས་སྡདོ་ཤག	ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཆེད་
དུ་གཞྱིས་ཁང་	༤	བཅས་ཁོན་བསྡམོས་གཞྱིས་ཁང་	༥༨	ལ་ཉྱིས་སེྦྲལ་	༢༩	
རྒ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་ཐོག་མའྱི ་འཆར་གཞྱི ་དང་པོའྱི ་ཆེད་དུ་སྩལ་གནང་
བྱྱུང་འདགུ	ཇ་ལས་འཛྱི ན་སོྐང་གྱིས་ད་ེསྔནོ་བཟོས་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་གྲངས་	༤༦	
རང་འཇགས་བཞག	གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཆར་གཞྱི ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་རྒ་གར་
གཞུང་དང་མ་ར་ཌ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་རམ་གནང་འདུག	 ཇ་ལས་
འཛྱི ན་སོྐང་གྱིས་གསོལ་སྩལ་བྱྱུང་བའྱི་ཁང་པ་	 ༤༦	 དེ་ཉྱིད་མངའ་སྡ་ེགཞུང་
གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཡྱི ན་པ་འད།	 སྐབས་དརེ་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	 ༨༡༥	
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ཡོད་འདུག	འཆར་གཞྱི ་གསུམ་པར་གཞྱིས་ཁང་	༥༠	ཐམ་པ་ཁྱིམ་ཚང་	༡༠༠	
ཡྱི ་ཆེད་དུ་ཡྱི ན་འདུག	 དེ་ནྱི་དམྱི གས་བསལ་འབས་ལྗངོས་ལྭ་བྱང་ཤར་བོད་
རྱི གས་ཁ་འཐོར་གྱི ་ཆེད་དུ་གསར་རྒག་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་འདུག	 ཁྱིམ་ཚང་	
༡༠༠	 ས་གནས་ར་ལྭང་དུ་གནས་སྤ་ོཐབས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་
དང་སྒང་ཏགོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་ཟུང་འབལེ་གྱིས་སྔ་རེས་སུ་འབད་
བརོན་བྱས་འབས་སུ་རག་སོན་བྱྱུང་།	འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སུྐན་ལ་
དམྱི གས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཏེ་རྒ་གར་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁང་
ནས་གཞྱིས་ཆགས་བྱྱིངས་དང་མྱི ་འད་བར་དངུལ་འབརོ་རྣམས་རྒ་གར་གཞུང་
གྱི ་ལས་བེྱད་ཀྱི ་ལག་བརྒྱུ ད་མྱི ་དགོས་པར།	རང་གཞུང་གྱིས་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བའྱི ་ལས་བེྱད་འགན་འཁུར་པ་རྣམས་བརྒྱུ ད་གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་མང་གྱི ་ལག་ཏུ་
གནང་སྟེ་སྒ ོར་ཟུར་གཅྱིག་གྱི ་ཧེ་བག་མེད་པ་རང་ཁོངས་སུ་འཐོབ་ཀྱི ་ཡོད།	
སྐབས་ད་ེདསུ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལས་རྱིགས་ས་ཚོགས་ནས་མཉམ་ལས་དབེ་སེྐལ་
བྱས་ཟྱིན་ཡང་དངོས་སུ་ཚྱུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་མྱི ་འདུག	 མཉམ་ལས་འདྱི་གལ་
ཆེར་གཟྱིགས་ཏ་ེྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་མཉམ་ལས་ཀྱི ་མ་
དངུལ་མཐུན་རེྐན་དུ་ཞལ་འདེབས་གསོལ་རས་སྩལ་ཡོད།	 ད་ཆ་གཞྱིས་མྱི འྱི ་
འཚོ་བའྱི ་གནས་སྟངས་སྔར་ལས་ཕན་བུ་ཡར་རྒས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་
པ་ོཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༥	དང་	༡༩༧༠	ལོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་དཔྱད་བྱས་
ན་ད་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱི ན་ཏུ་མཐུན་རེྐན་ཚང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།	གཙོ་བ་ོས་
གནས་སུ་ཕ་རན་སྱིའྱི་བྱྱིས་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱིས་སླབོ་ཕུག་ཚོར་སླབོ་ཡོན་
དང་།	རས་འཁོགས་ཚོར་འཚོ་བའྱི་མ་སནོ་མུ་མཐུད་གནང་འདུག་པས་སླབོ་གྭྲ་
ཐོན་པའང་གང་འཚམ་ཡོད་ལ།	 རས་འཁོགས་ཧེང་པོ་འཚོ་བ་ལྷྱིང་འཇགས་
བྱྱུང་ཐུབ་མཁན་ཡང་གང་མང་བྱྱུང་།	ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་འཚོ་བ་ལ་
ཕན་པ་ཁྱིམ་མཚེས་སུ་དྭང་སླབོ་དམག་སྒར་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།	 དེའྱི ་ནང་འདྱི་
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གའྱི་ན་གཞོན་བརྒ་ཆ་	༧༥	ཙམ་གྱིས་ཞབས་ཕྱི ་སུྒབ་བཞྱིན་ཡོད།	ཡང་དགུན་
ཚོང་དུ་འགྲོ་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་	 ༡༣	 ཙམ་དང་།	 བདུན་ཕག་རེར་ཚོང་
ལས་ཙག་ཙྱི ག་རྒག་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་	༡༦	དང་།	རྒྱུ ན་ལྡན་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་
ཁང་འཛྱི ན་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་	༡༥	ཙམ་ཡོད།	ཡང་སུམ་འཁོར་གཏངོ་
མཁན་མྱི ་གྲངས་	༢༥	ཙམ་ཡོད་འདུག	སྤྱིར་ཡར་རྒས་སོང་ནས་སྔར་གྱི ་འཚོ་
བ་དང་བསྡུར་ཐབས་མེད་མོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་
གནས་སྟངས་དང་བསྡུར་ནས་བལྟས་ན་ད་དུང་ཉམ་ཐག་དང་སོྐ་པོའྱི ་ཚོད་དུ་
གནས་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དའེྱི་འགན་
འཛྱི ན་བོད་པ་ཡྱི ན་པ་དང་།	 བོད་ཡྱི ག་གྱི ་སླབོ་ཁྱིད་སོགས་རང་ནསུ་གང་ཡོད་
གནང་ཡོད།	ད་ེདུས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་བད་ེདནོ་དང་།	འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སླབོ་ཕུག་རེར་ཉྱིན་གུང་ལྟ་ོདདོ་ཉྱིན་རེར་པད་	༣༠	དང་།	ཟ་
ཆས་རྱིགས་ཕན་བུ་གནང་གྱི ་ཡོད་འདགུ	སླབོ་གྭྲ་ད་ེནས་ཐོན་རེས་སྒང་ཏགོ་དནོ་
གཅོད་བརྒྱུ ད་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་སྒང་ཏོག་དབེན་ཅན་སློབ་གྭྲར་སློབ་འཇུག་མུ་
མཐུད་གནང་སྟ།ེ	སླབོ་སོྦང་གྱི ་གོ་སྐབས་སྤྲད་ཡོད།	སྒང་ཏགོ་གྱི ་སླབོ་གྭྲ་དའེྱི་ནང་
བདོ་ཡྱི ག་ཀང་སླབོ་ཁྱིད་གནང་གྱི ་ཡོད་འདུག	གཞྱིས་ཆགས་འགོ་བཙྱུགས་པའྱི་
རེས་སུ་ཆོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟླ་རེར་འཆར་ཅན་དུས་མཆོད་ཁག་སོལ་འཛྱི ན་
གནང་ཡོད།	 ཡྱི ན་ནའང་དེ་དུས་ཚོགས་ཁང་སོགས་མེད་སྟབས་ཚེས་བཅྱུ ་ལྷ་
ཁང་ཞྱིག་གསར་བཞེངས།	གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ལྷ་
ཁང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱྱུང་ན་ལེགས་པ་ོཡོང་རྒྱུ འྱི ་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་བྱྱུང་སྟ།ེ	 ར་
ས་རང་གཞུང་ཆོས་དནོ་ལས་ཁུངས་དང་འབས་གཞུང་དགོན་གནས་གཉྱིས་ལ་
དགེ་བསྐུལ་སླ ོང་ཡྱི ག་དང་མཐུན་འགྱུ ར་རོགས་རམ་ཞུས་དོན་བཞྱི ན་སྩལ་
གནང་བྱྱུང་བ་མ་ཟད།	 སྦྱིན་བདག་བོད་པ་དང་འབས་ལྗངོས་པ་བཅས་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་ཞལ་འདེབས་གང་ཡོང་ཕུལ་ཏེ་ཆྱུ ་ཐྱིགས་བསགས་པའྱི་རྒ་མཚོ་ཇྱི ་
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བཞྱིན་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་ཞུས་པ་ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་།	གཞྱིས་མ་ཆགས་
གོང་བོད་རྱི གས་སྔནོ་འབོྱར་བ་	 ༨༠	 ནས་	 ༩༠	 བར་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་།		
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཐོག་མའྱི་མྱི ་གྲངས་	༨༡༥	ཡོད།	ད་ེནས་གྲོང་སྡ་ེཁག་བདུན་
ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི ་གྲངས་རྣམས་ཁོན་བསྡམོས་ན།	ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི ་གྲངས་	༡༣༨༩	
ཡོད་འདུག	 གྲོང་སྡ་ེདང་པོའྱི ་ས་ཆའྱི ་སྐརོ་ལ་དེ་སྔནོ་གླེང་སླངོ་ཞྱིག་བྱྱུང་ཡོད	
འདུག་ཀང་།	ཡྱི ག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་ཁ་ཐོན་པ་མ་བྱྱུང་།	སྤྱིར་ས་ཆའྱི་སྐརོ་ལ་
དཀའ་རྙོག་ཆེན་པོ་གང་ཡང་བྱྱུང་མེད།	 འོན་ཀང་གཞྱིས་སའྱི ་སྟངེ་དུ་སྒརེ་
བདག་གྱིས་ཁང་པ་བརྒབ་པ་རྣམས་ཡུལ་མྱི ས་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱི ན་ཚྱུལ་བསྙད་ད་ེ
ཡུལ་ལུང་བླནོ་པོས་འཐུས་མྱི ་བརྒྱུ ད་ནས་དེ་སྐརོ་གྱི ་གནས་ཚྱུལ་འདྱི་རད་བྱྱུང་
བ་ལ།	ས་གནས་ལས་ཁུངས་ནས་སྙན་ཞུ་ཞུས་ཡོད་ཀང་དམྱི གས་བསལ་བཀའ་
ལན་གང་ཡང་གནང་མ་བྱྱུང་།

༣༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།	

ཨང་།	མཚན།					 ལས་ཡུན་ལོ་ཚྱི གས།	
༡།	 ཕངེ་རྱིང་རྱིག་རྣམ།			 ༡༩༧༨	ནས་	༡༩༨༡
༢།	 བྱམས་པ་བརོན་འགུྲས།				 ༡༩༨༡	ནས་	༡༩༨༣
༣།	 ངག་དབང་འཕལེ་རྒས།		 ༡༩༨༣	ནས་	༡༩༨༥	ལས་ཚབ།
༤།	 ངག་དབང་འཕལེ་རྒས།		 ༡༩༨༥	ནས་	༡༩༩༣	
༥།	 ཚེ་རྱིང་ནརོ་བུ།				 ༡༩༩༣	ནས་	༡༩༩༤	
༦།	 རྱིན་ཆེན་དབང་རྒལ།		 ༡༩༩༤།༤།༤	ནས་	༡༩༩༧།༡༡།༡༧
༧།	 འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒལ།		 ༡༩༩༧	ནས་	༡༩༩༩།༡༢།༣༡
༨།	 བཟང་པ།ོ								 ༡༩༩༩	ནས་	༢༠༠༦།༨།༢༥
༩།	 དཔལ་ལྡན་དནོ་འགུྲབ།		 ༢༠༠༦།༨།༢༦	ནས་	༢༠༠༧།༡༠།༣༡
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༡༠།	 རྱིག་འཛྱི ན་ལྷ་མོ།				 ༢༠༠༧།༡༡།༡	ནས་	༢༠༠༨།༡།༢༧
༡༡།	 དནོ་འགུྲབ་ར་ོརེ།				 ༢༠༠༨།༡།༢༨	ནས་༢༠༠༨།༥།༢༣
༡༢།	 ཐུབ་བསྟན་དངོས་གུྲབ།		 ༢༠༠༨།༥།༢༥	ནས་ལས་ཐོག་པ་ཡྱི ན།	

༤༽  ྋགོང་ས་མཆོག་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣའི་ཆིབས་བསྒྱུར། 

ད་ེཡང་ྋསྤྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ས་གནས་འདྱིར་ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༨༡།༡༠།༢༢	ཉྱིན་ཐེངས་དང་པ་ོདང་།	ཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་ཐེངས་
གཉྱིས་པ།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧།༡༠།༢༢	ཐེངས་གསུམ་པ།	༢༠༠༥།༤།༢༤	ཉྱིན་ལ་
ཐེངས་བཞྱི ་པ་བཅས་ཀྱི ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་འདུག	

༡།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༩།༦།༢	 ཉྱིན་སྤྱི ་ཚོགས་བདེ་དནོ་ཀྱི ་མྱི ་སེ་སྱི ་གྷ་ོསྤལ་དང་
མངའ་སྡའེྱི ་སྤྱི ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་གྱི ་ལྕམ་དང་ཀ་ཇྱི ་ལུྷན་འགུྲབ་ར་ོརེ་མཆོག་
བཅས་ཕེབས་འབོྱར་བྱྱུང་ཡོད་འདུག་ལ།	 གཞན་ཡང་ལོ་འདྱིའྱི ་ནང་
ཀྱིརྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཀང་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་འདུག	

༢།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༢།༡༢།༣༡	 ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་རྒ་གར་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་
ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་གཞོན་སྐུ་ཞབས་སྒ་ོམང་སྒ་ོམཆོག་དང་ཟུང་
སེྦྲལ་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཞོ་ཏ་དང་བློན་ཆེན་གྱི ་སྐུ་སྒ ེར་དུང་ཆེ་བཅས་
ཕབེས་ཡོད།	

༣།		 ༡༩༨༩།༤།༡༠	 ཉྱིན་གྲོང་གསེབ་ཡར་རྒས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དུང་ཆེ་སྐུ་
ཞབས་སྤྱི་ཀེ་སྤར་ལྡན་མཆོག་དང་།	 དུང་གཞོན་བཅས་ཀྱིས་གཟྱིགས་
སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ལོ་དེའྱི ་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༤	 ཉྱིན་ས་གནས་
གཞུང་གྱི ་སྱིད་སོྐང་སྐུ་ཞབས་ཨེ་སེ་ཀེ་སྦགས་ན་སྒར་མཆོག་དང་།	ཚེས་	
༢༦	ཉྱིན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་དུང་ཆེ་ལས་འཕར་སས་མོ་མཁའ་འགྲོ་
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ལགས་བཅས་ཕབེས་འདུག	 གཞན་ཡང་ལོ་འདྱིའྱི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༣	
ཉྱིན་འབས་ལྗོངས་མངའ་སྡེ་སྤྱི ་ཁབ་བློན་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་སྦན་སྒ་རྱི ་
མཆོག་དང་བླནོ་པ་ོགཞན་ལྔ་བཅས་ཕབེས་ཡོད་ལ།	ཡང་ཟླ་	༩	ཚེས་	
༥	 ཉྱིན་ཀ་རརོ་སྒང་གསུམ་ཁུལ་གྱི ་རྒ་གར་གཞུང་གྱི ་དག་དམག་སྤྱི ་
ཁབ་པ་	(Lt. General)	སྐུ་ཞབས་ཇེ་ཨེམ་སྱིང་མཆོག་གཙོས་སྐུ་འཁོར་
རྣམ་པས་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་ཡོད།	

༤།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༠།༥	ནང་མངའ་སྡ་ེསྱིད་སོྐང་མཆོག་དང་ཕྱུགས་གསོ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་བླནོ་ཆེན་བཅས་དང་།	ས་གནས་གཞུང་ས་ཁལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི ་དུང་ཆེ་སྦར་ཕུང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཕབེས་ཡོད་ལ།	ཟླ་	༩	ནང་རྒ་
གར་དབུས་གཞྱིས་ལས་ཀྱི ་དངུལ་རྱིས་འགན་འཛྱི ན་དང་དུང་གཞོན་
གཉྱིས་ཀྱིས་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་ཡོད་འདུག	

༥།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༡།༣	 པའྱི་ནང་དབུས་བོད་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱི ་དུང་ཆེ་
དང་རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལྷན་ཁང་གྱི ་དུང་ཆེ་གཉྱིས་ཕེབས་ཡོད་པ་
དང་།	ལོ་འདྱིའྱི་ནང་འབས་ལྗངོས་ཤེས་རྱིག་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་བསོད་
ནམས་ཆོས་གྲགས་མཆོག་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་ཡོད།	གཞན་ཡང་ཕྱི ་ཟླ་	
༤	 ནང་རང་གཞུང་འཕོད་བསྟནེ་དུང་ཆེ་ལྕམ་སྐུ་རྣམ་རྒལ་ལྷ་མོ་དང་
ཕག་རོགས་ཕུར་བུ་ལེགས་ལྡན་རྣམ་གཉྱིས་དང་།	ཕྱི ་ཟླ་	༡༡	ནང་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་ཀུན་དགའ་ཡོན་ཏན་དང་སོྒལ་
དཀར་ལྷ་མོ་གཉྱིས།	 ཕྱི ་ཟླ་	 ༡༢	 ནང་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་གྱི ་སྐུ་མགྲོན་
གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་སྐུ་ཚབ་རོ་སྤར་ཀ་ཕོར་ཀོ་མཆོག་བཅས་ཕེབས་
གནང་བྱྱུང་ཡོད།	

༦།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ཟླ་	༢	ནང་བདོ་རྱིགས་གཞོན་ནའུྱི ་རྒྱུ ན་ལས་སྐུ་ཚབ་
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ཐུབ་བསྟན་དབང་རྒལ་དང་།	ཕྱི ་ཟླ་	༣	ནང་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་
ཁང་གྱི ་དུང་ཆེ་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས།	ཕྱི ་ཟླ་	༤	ནས་དྭང་སླབོ་དམག་
སྒར་གྱི ་དམག་དཔནོ་ཆེན་མ་	(Brig.	Shivaji)	མཆོག	ཡང་ཕྱི ་ཟླ་	༡༡	
ནང་ས་གནས་གཞུང་གྱི ་སྱིད་སོྐང་སྦྱི་ཨེ་ཇ་ཏ་ལྭ་ནྱི་མཆོག་དང་།	ཤྱིས་
ལོངས་ནྱིར་ཏ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་འགོ་འཛྱི ན་	 (Col.	 Snaize)	 བཅས་
ཀྱིས་སྔ་ཕྱིར་ལྟ་སྐརོ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་འདུག

༧།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ལོ་ཟླ་	༡	ནང་དམག་དཔནོ་	(Major	General	K.L.	
Dhinora)	མཆོག་དང་།	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༥	ཉྱིན་ཕྱི ་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་
བཀ་ཤྱིས་དབང་འདུས་མཆོག་དང་བད་ེསུང་དུང་ཆེ་དངོས་གུྲབ་ལགས་
རྣམ་གཉྱིས།	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༣	ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་ཟུང་དུང་ངག་དབང་
ཚྱུལ་ཁྱིམས་ལགས་བཅས་ཕབེས་གནང་བྱྱུང་ཡོད།	

༨།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣	ཉྱིན་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་དུང་ཆེ་
མཆོག་བཀའ་ཤག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་གནང་སྟ་ེམང་ཚོགས་ལ་ར་སའྱི་དནོ་རྙོག་
བྱྱུང་སྟངས་དང་ཐག་གཅོད་བྱས་སྟངས།	 མ་འོངས་རང་གཞུང་གྱི ་
འཛྱི ན་སོྐང་གནང་སྟངས་སོགས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་ཕབེས་ཡོད།	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༡༠	 ཉྱིན་ྋདཔལ་ས་སྐ་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཚེས་	 ༡༧	
ཉྱིན་བདེ་སུང་ཟུང་འབལེ་དུང་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ལགས་བཅས་ཕེབས་
ཡོད།	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	ཉྱིན་རང་གཞུང་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་བསྟན་འཛྱི ན་
རྣམ་རྒལ་མཆོག་དང་།	 དཔལ་འབོྱར་དུང་ཆེ་བཀ་ཤྱི ས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་རྣམ་གཉྱིས་དང་།	 ཟླ་དེའྱི ་ཚེས་	 ༡༤	 ཉྱིན་བོད་སླབོ་འཛྱི ན་
ཚོགས་ཀྱི ་ཤེས་རྱིག་ལས་འཛྱི ན་པ་	(Shri.	Pathak)	མཆོག	ཟླ་	༡༠	
ཚེས་	༢༦	ཉྱིན་འབས་ལྗངོས་སྤྱི ་ཁབ་གྷ་ོབ་ནར་མཆོག	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	
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༣	ཉྱིན་སྤྱི ་འཐུས་པད་མ་འབྱྱུང་གནས་ལགས་དང་།	སྤྱི ་འཐུས་ནརོ་བུ་
དར་རྒས་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་བཅས་ཕབེས་གནང་མཛད་ཡོད།

༩།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༤	ཚེས་	༣	ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་དུང་ཟུར་དབྱངས་སྐྱིད་
ལགས་དང་།	 (Dr.	 Amita	 Fardak)	 མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་གཟྱིགས་
བསྐརོ་དུ་ཕབེས།	ཟླ་	༥	ཚེས་	༦	ཉྱིན་ཁམས་སྤ་རུལ་འཇམ་དབྱངས་
དོན་འགུྲབ་རྱི ན་པོ་མཆོག	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༣	 ཉྱིན་ཕ་རན་སྱི འྱི ་བྱྱིས་
ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་ལས་རོགས་རྣམ་པ་གཉྱིས།	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	༩	ཉྱིན་ཕ་རན་སྱིའྱི་ནས་ཌོགས་ཌར་	(Josione	Bolet)	དང་
སྨན་པའྱི་ཚོགས་པ།	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉྱིན་མངའ་སྡའེྱི ་དུང་ཡྱི ག་
ཆེན་མོ།	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉྱིན་རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་བླནོ་ཁྱི ་པ་
བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒལ་མཆོག་དང་།	 ནང་སྱིད་ཟུང་འབལེ་དུང་ཆེ་
བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒལ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་བཅས་ཀྱིས་ས་གནས་སུ་
གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་ཡོད་འདུག

༡༠།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༧	ཉྱིན་ནའེུ་ཛྱི ་ལན་ཊྱི ་བདོ་དནོ་ཚོགས་
པའྱི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་སྐལ་བཟང་ལགས་དང་།	 ས་གནས་
གཞྱིས་ལས་ཀྱི ་འགན་འཛྱི ན་སྐྱིད་སུྦག་སས་དང་།	ཟླ་	༨	 ཚེས་	༢༢	
ཉྱིན་མངའ་སྡ་ེསྱིད་སོྐང་མཆོག	ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་	༢༤	ཉྱིན་སྤྱི ་འཐུས་ཀརྨ་
ཆོས་འཕེལ་དང་།	 སྤྱི ་འཐུས་ཡབ་གཞྱིས་སས་སྐུ་བསྟན་འཛྱི ན་མཁས་
གུྲབ་ལགས།	 སྤྱི ་འཐུས་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན་བཅས་དང་།	 ཡང་ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༢༠	ཉྱིན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་དུང་གཞོན་རྣམ་
གཉྱིས་བཅས་ཀྱིས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།	

༡༡།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༠	ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་རྣམ་
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པ་གཉྱིས་དང་།	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༥	ཉྱིན་སྦག་སུྒ་ར་གནམ་	དམག་མྱི འྱི་
དབུ་འཛྱི ན།	མཆོག་ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༤	ཉྱིན་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱི ་
ཚོགས་གཙོ་དང་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་དུང་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས།	 གཞན་ལོ་
འདྱིའྱི ་ནང་ཨོ་སྱི ་ཁྱི ་ལྱི ་ཡའྱི ་བོད་དོན་རྒབ་སོྐར་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་རྒལ་
ཚེ་རྱིང་།	ཡང་ཟླ་	༡༢	ནང་རང་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་
བཅས་སྔ་ཕྱིར་ཕབེས་གནང་བྱྱུང་།	

༡༢།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༥	ཉྱིན་རང་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་
གྱི ་བཀའ་བླནོ་ཀྱིརྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༣༠	 ཉྱིན་
དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་དང་མངའ་གཞུང་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་	(Superintendent	Engineering)	བཅས་དང་།	
ཟླ་	༨	ཚེས་	༣	ཉྱིན་མངའ་གཞུང་གྱི ་སྱིད་སོྐང་སྒ་ོབ་ནར་མཆོག	ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༣	 ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་དང་དུང་ཆེ་རྣམ་པ་གཉྱིས་
བཅས་ཕབེས་འབོྱར་བྱྱུང་ཡོད།	

༡༣།		ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༩	 ཟླ་	 ༢	 ནང་ཤྱིས་ལོངས་ནྱིར་ཏ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་སྐུ་
ཞབས་	(Col.	Snaize)	ལས་རོགས་བཅས་དང་།	ཡང་ཟླ་	༣	ནང་
བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་བྱ་དུར་བཟང་པོ་ལགས་དང་།	 སྤྱི ་འཐུས་རྒ་རྱི ་
སོྒལ་མ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་བཅས་ཕབེས་གནང་བྱྱུང་ཡོད།

༡༤།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ནང་བཀའ་བླནོ་བསྟན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་ཟུང་དུང་
སྟབོས་རྒལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་རྣམ་གཉྱིས།	བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་རྣམ་པ་
གསུམ།	 རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལྷན་ཁང་གྱི ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛྱི ན་
གཉྱིས།	 སྐུ་ཞབས་ཚེ་བརན་འགྱུར་མེད་ལགས་དང་ཕྱི ་རྒལ་བ་གཅྱིག	
དབུས་འོས་བསྡུའྱི ་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག	 མངའ་སྡའེྱི ་འཕོད་བསྟནེ་བླནོ་ཆེན་
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བཅས་སྔ་ཕྱི ་རུ་འདྱི་ག་ས་གནས་སུ་ཕབེས་གནང་བྱྱུང་ཡོད་འདུག

༡༥།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ནང་དྭང་སླབོ་དཔནོ་ཨེ་འཇྱི ་མཆོག་དང་བདོ་པའྱི་མདའ་
དཔོན་དང་རུ་དཔོན་བཅས་དང་།	 བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་གསུམ་
འཚམས་འདྱི་རུ་ཕབེས་ཡོད་ལ།	ད་དངུ་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་སླབོ་ཕུག	
༡༣	ཡང་ཕབེས་འབོྱར་བྱྱུང་ཡོད།

༡༦།		 ༢༠༠༢	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༦	ཉྱིན་འཁོར་ཆེན་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་མ་
སུྤྲལ་རྱིན་པ་ོཆེ།	གནས་ཆྱུང་སྐུ་རནེ་བཅས་འཚམས་འདྱི་རུ་ཕབེས་ཡོད་
པ་དང་།	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༢	ཉྱིན་ཕ་རན་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་	(LTDM)	
ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་ཨེ་ནྱིག་དང་།	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢	ཉྱིན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་བཅས་ཕབེས་ཡོད།

༡༧།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	༩	ཚེས་	༩	ཉྱིན་སྐབས་རེ་ཡངས་ཐང་རྱི ན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་།	ཡང་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༦	ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་ལྷ་
རེ་པད་མ་ར་ོརེ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་འཚམས་འདྱི་གཟྱིགས་སྐརོ་རྒ་གང་
ཆེ་གནང་འདུག	

༥༽  སོྟན་ཉྲེས་ཇི་བྱུང་གི་སོར།	

ཡུལ་འདྱིའྱི་དུས་རྒྱུ ན་གྱི ་གནམ་གཤྱིས་སོྐ་པ་ོཡྱི ན་ལ།	ཆར་པ་ཤུགས་ཆེན་དང་
སེར་བ་མང་པོ་འབབ་ཀྱིན་ཡོད་རེྐན་ལོ་ཏོག་གྱི ་ཐོན་སེྐད་དེ་ཙམ་མེད་ནའང་།	
སོན་ར་སོགས་གཞན་ནས་མཁོ་སུྒབ་བེྱད་མྱི ་དགོས་པར་གང་བྱྱུང་བས་ལྡང་བ་
བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱི ག་གྱི ་འོག་ལོ་མང་འཚོ་སྡདོ་བྱས་ཡོད།	 ཡྱི ན་ནའང་།	
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༨	ཉྱིན་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་སེར་བ་
ཤུགས་ཆེན་ཞྱིག་བབས་ཏེ་སྟནོ་ཏོག་རྣམས་ར་མེད་དུ་བཏང་ཞྱིང་།	 མྱི ་མང་ལ་
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ཧ་ཅང་གྱི ་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།	ཡྱི ན་ནའང་།	ས་གནས་གཞུང་དང་རང་གཞུང་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱིས་གུན་གསབ་གནང་ཡོད།

༦༽  དྲེ་སོན་དང་ད་ལྟའི་ལས་འཆར་ཁག

དེ་ཡང་ལས་གཞྱི ་ཆེ་ཤོས་ཨ་རྱི འྱི ་ལག་ཤེས་སློབ་སོྦང་ཞེས་པ་དེ་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༣	ཟླ་	༡	ཚེས་	༥	ཉྱིན་ནས་སླབོ་སོྦང་སོྤྲད་རྒྱུ ་འགོ་འཛུགས་གནང་།	སོྦང་
བརར་ནྱི་སྡ་ེཚན་བཞྱི ་སྟ་ེཤྱི ང་བརོས་དང་།	 པང་གདན།	 རུམ་འཐག	 ཁུག་མ་
བཟོ་བ་བཅས་ཀྱི ་ཐོག་ཏུ་སླབོ་སོྦང་སྤྲད་ཡོད།	 ལས་གཞྱི ་དེའྱི ་མ་དངུལ་ནྱི་ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་ད་ེགནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
འདགུ	སོྦང་བརར་སྡ་ེཚན་འདྱིའྱི་ནང་ནས་རུམ་འཐག་དང་།	ཤྱིང་བརོས་གཉྱིས་
ཀྱིས་འཚོ་བའྱི་བརྒྱུ ད་ལམ་ཐོག་ད་ཆ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོའབྱྱུང་གྱིན་ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	ནང་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་འཁོར་ལམ་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༡	
གསར་སུྒབ་ཀྱི ་ཆེད་དུ་སུམ་ནག་ལྕགས་སྤྲྱིང་	 ༩༥	 དང་འཕུལ་ཆས་ཀྱི ་རོགས་
རམ་གནང་ཡོད།	 ལས་གླའྱི ་ཐད་རྒ་གར་ནང་གནས་ཡོད་ཕ་རན་སྱི འྱི ་གཞུང་
ཚབ་ཀྱིས་ལྕམ་སྐུ་ཀོ་ལོ་སྐྱིན་བརྒྱུ ད་རོགས་དངུལ་སྩལ་སོན་བྱྱུང་ཡོད།	དའེྱི་རེས་
སུ་རྒ་གར་གཞུང་གྱིས་སླར་ཡང་	༡༩༩༩	ནང་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་གཅྱིག་ལ་སུམ་ནག་
གྱི ་འགྲོ་ལམ་བཟོ་དུས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་འཕུལ་ཆས་ཀྱི ་རོགས་རམ་མཐུན་
འགྱུར་གནང་འདགུ	གཞྱིས་ཆགས་གྲོང་སྡ་ེནང་ཁུལ་ད་ུརང་ལམ་བཟ་ོསུྐན་བྱས་
པ་རྣམས་ཕ་རན་སྱི ་བྱྱིས་པའྱི ་རོགས་ཚོགས་ཨེ་ཨྱི ་ཌྱི ་ཡྱི ས་རོགས་རམ་གནང་
ཡོད་འདུག	 འགྲོ་ལམ་ཁག་ཚང་མས་མྱི ་མང་ལ་ཤྱི ན་ཏུ་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་ཡོད།	
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	དང་	༢༠༠༨	ནང་རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་
དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱིས་གསང་སོྤད་གྲངས་	༡༠༡	ལ་མཐུན་འགྱུར་
རོགས་རམ་གནང་འདུག་མོད།	 དངུལ་འབོར་གྱི ་གྲངས་འདྱི་ཞེས་གསལ་ཁ་
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འདོན་ཐུབ་ཀྱི ་མྱི ་འདུག	 ཡྱི ན་ནའང་ས་གནས་སུ་ནང་མྱི འྱི ་ལོ་རྒྱུ ས་འགེངས་
ཤོག་བཀང་བ་ད་ེལ་ར་འཛྱི ན་གྱིས་བརྒ་ཆ་གཏན་འབབེས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ད་བར་
ཁོན་བསྡམོས་སྒརོ་	༡༠༣༣༩༦༨།༢༥	བྱྱུང་འདུག་ལ།	ད་ལྟ་གསང་སོྤད་གྲངས་	
༧༩	ལེགས་གུྲབ་ཟྱིན་པ་དང་འཕསོ་	༣༢	བཟོ་རྒྱུ ་བསྡད་ཡོད།	འདྱི་ཁུལ་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་འགན་ཆེ་བཞེས་འོག་སེྐ་ལྡན་སོ་ནམ་ལས་གཞྱིར་
ཁྱིམ་ཚང་	 ༡༨	 ཀྱིས་ཚོད་ལྟའྱི ་ལས་རྱིམ་ཐོག་ཤུགས་སནོ་གྱིས་འབད་བརོན་
བྱས་ཡོད།	རང་གཞུང་གྱིས་ཁོན་བསྡམོས་སྒརོ་	༤༠༩༡༠༠།༠༠	སྩལ་གནང་
སོན་བྱྱུང་བ་ནས་སྒརོ་	 ༢༠༠༠༠༠།༠༠	 བགོ་འགྲེམ་བྱས་ཟྱིན་པ་ཡྱི ན།	 ད་ཆ་
མྱི ་མང་གྱིས་སེྐ་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་ཧ་ཅང་དོ་སང་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་པ་ལྟར་མ་འོངས་
པར་ལས་གཞྱི ་དེར་ཞུགས་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ ་ཡྱི ན་འདུག	 འདྱི་ག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒས་ཀྱི ་འཆར་གཞྱི ་བཞྱི ་པའྱི ་ནང་འཆར་གཞྱི ་
ཁག	༡༣	འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་དབུས་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི ་	༥	ལ་དགོངས་བཞེས་
གནང་འདུག	 དེ་དག་ལ་ས་གནས་ཀྱིས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ ་ཡྱི ན་ཡང་།	 མ་
དངུལ་མཁོ་སུྒབ་སོགས་ཀྱིས་མཐའ་མ་འཁོལ་ཚེ་དབུས་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ ་ཡྱི ན་ངེས།	ད་ེཡང་དགོངས་བཞེས་གནང་བའྱི་ལས་འཆར་ཁག་ལྔ་ནྱི།	

>•	སྤྱི ་ཁང་ཉམས་གསོ།

>•	གཏན་འཇགས་འགྲོ་ལམ།	

>•	གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོ།	

>•	གཞྱིས་ཁང་དུ་སྐམ་གླགོ	

>•	གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི ་མགྲོན་ཁང་ཉམས་གསོ་བཅས་ཡྱི ན།
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༧༽  ཡུལ་མི་དང་འཁྲུག་རོད་བྱུང་ཡོད་མྲེད།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༣	ཉྱིན་གྱི ་དགོང་ད་ོཆྱུ ་ཚོད་	༤།༣༠	ཙམ་ལ་
འདྱི་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའྱི་དྭང་སླབོ་མྱི ་འགའ་ཤས་དང་ཡུལ་མྱི ་འབས་ལྗངོས་པ་ཞྱིག་
གྱི ་བར་རོད་རྙོག་བྱྱུང་ཡོད།	 དྭང་སླབོ་པས་ཁོ་པར་ཉསེ་བརུང་བཏང་བར་མ་
ཟད་ནང་དུ་བཅྱུག་པ་དང་ཁོའྱི ་ནང་མྱི ་རྣམས་ལ་ཡང་ཉསེ་བརུང་བཏང་ཡོད།	
ཕྱིར་ལོག་བེྱད་སྐབས་ས་གནས་སྐརོ་སུང་བ་དང་འཁུག་རོད་ཤོར་ཏ་ེརྙགོ་ད་གང་
ཙམ་བྱྱུང་ཡོད།	 འོན་ཀང་།	 གཞྱིས་མྱི ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་རྙོག་ད་འདྱིའྱི་ནང་ཐེ་
ཇུས་ར་བ་ནས་བྱས་མེད་པ་གོང་རྱིམ་ལ་ཞུས་པར་མ་ཟད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ཟླ་	
༣	ཚེས་	༡༦	ཉྱིན་ཆེས་མཐོའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་གྱིས་གནད་དནོ་དང་འབལེ་
བའྱི་ཚོགས་འདུ་གནང་དུག་ཀང་གསལ་བརོད་བྱས་ཡོད་འདུག	

༨༽  ས་གནས་ཀི་ཚོགས་སྲེ་ཁག

༡།		 ས་གནས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འདུ།	

	 ད་ལྟའྱི་ཆར་སྐབས་དུག་པར་ཁེལ་ཡོད་པ་དང་།	རྒྱུ ན་ལས་ཁོན་བསྡམོས་
མྱི ་གྲངས་	 ༡༣	 ཡོད།	འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི ་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་
འཁོལ་དང་ས་གནས་སུ་ཁྱིམས་བཟོ་གཏན་འབེབས་སོགས་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ་ལས་འགན་རྣམས་
ལག་བསྟར་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

༢།		 རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 བདོ་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	ལོར་འགོ་
འཛུགས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 ད་ལྟའྱི ་སྐབས་སུ་རྒྱུ ན་ལས་གྲངས་དུག་
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ཡོད།	 དེ་ཡང་ཚོགས་པ་འདྱིས་སོ་སོའྱི ་འགན་འཁྱི་བེྱད་སྒ་ོཁག་དང་།	
རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་གང་འབོྱར་ལ་ཤུགས་སནོ་དང་འབལེ་སྤྱི ་པའྱི་ར་
དནོ་རྣམས་ལ་རང་ནསུ་གང་ལྕགོས་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	

༣།		 ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 ཚོགས་ཆྱུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་གཉྱིས་དང་།	བདོ་པའྱི་དགེ་
རན་གཉྱིས།	 རྒ་གར་དགེ་རན་གཅྱིག་བཅས་ཡོད།	 ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་
འཛྱི ན་སོྐང་སོགས་བྱ་བ་གང་ཅྱིའྱི ་ཐོག་གཙོ་བོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་
དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད་ལ།	 ལས་འགན་སུྒབ་དུས་ཀང་
མཉམ་རུབ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༤།		 གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས།

	 ས་གནས་བདོ་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ནང་ད་ུརྒྱུ ན་ལས་མྱི ་གྲངས་	༧	
དང་།	 ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	 ༦༠	 ཡོད།	 དེ་ཡང་དབུས་ནས་གསལ་
བསྒགས་གང་འབོྱར་བ་རྣམས་ལག་བསྟར་དང་འབད་བརོན་བྱས་ཡོད་
ལ༑	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་དཔལ་འབོྱར་གྱི ་འགྲོ་སོང་གང་ཡོད་བཏང་
སྟ་ེམྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་ར་དོན་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་ས་མང་སྤལེ་ཡོད།	 ད་དུང་
ཡང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་ར་དནོ་ལ་སྨན་པའྱི་ལས་འགུལ་གང་མང་སྤལེ་འཆར་
ཡོད།	

༥།		 བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།

	 ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ནང་བཙྱུགས་
འདུག་ལ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུ ན་ལས་སྐབས་བདུན་པར་ཁེལ་ཡོད།	ད་ལྟ་
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རྒྱུ ན་ལས་མྱི ་གྲངས་	༧	ཡོད་པ་དང་།	ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༡༧༠	ཙམ་
ཡོད་འདུག	 དེ་ཡང་དུས་རྒྱུ ན་དུ་ཚོང་ལས་ས་ཚོགས་བྱས་ཏེ་དཔལ་
འབོྱར་འཚོལ་སུྒབ་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	

༦།		 ཆོལ་ཁ་ཁག་གྱི ་རྒྱུ ན་ལས།	

	 ད་ེཡང་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་རྒྱུ ན་ལས་མྱི ་གྲངས་	༧	དང་།	ཚོགས་
མྱི ་གྲངས་	༡༧༥	ཙམ་ཡོད་འདུག་ལ།	མད་ོསྟདོ་ཆོལ་ཁའྱི་རྒྱུ ན་ལས་
མྱི ་གྲངས་	༡༠	དང་།	ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༨༠	ལྷག་ཡོད་འདུག	

༩༽  ཆོས་སྲེ་ཇི་ཡོད།	

གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ནང་དུ་གཞྱིས་དགོན་གཅྱིག་ཡོད་པ་དང་།	དའེྱི ་ནང་སྔགས་པ་
གྲངས་	༢༥	ཙམ་ཡོད་འདུག	ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༡༣	གྱི ་
ས་རུ་གྷོ་ཤར་རྒལ་ཚབ་རྱི ན་པོ་ཆེའྱི ་གདན་ས་དཔལ་ཆེན་ཆགས་ཡོད།	 དེ་རུ་
དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	༥༠༠	ཙམ་འཚོ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེ
དག་ལས་བདོ་རྱིགས་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་	༡༧༢	ལས་གཞན་ཚང་མ་ཧྱི་མ་ལ་
ཡའྱི་གྭྲ་རྱིགས་ཡྱི ན།

༡༠༽  སོབ་གྲྭའི་བྱུང་རིམ། 

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ནང་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་ཇ་ལས་འཛྱི ན་སོྐང་གྱིས་ཐད་ཀར་
སྟངས་འཛྱི ན་གནང་གྱིན་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེགར་འཛྱི ན་རྱིམ་ལྔ་པ་ཐོན་རེས་སྒང་
ཏགོ་དབནེ་ཅན་སླབོ་གྭྲ་རུ་གཏངོ་སོལ་ཡོད་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༣	ཟླ་	༧	ནས་
བཟུང་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་གནང་སྟ་ེདམའ་རྱིམ་འཛྱི ན་གྭྲ་
གཉྱིས་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག	ད་ེཡང་ཀ་སུྦག་གཏན་སླབོ་ཀྱི ་ཡན་ལག་བྱས་
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ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༤	ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	ཉྱིན་ནས་བཟུང་རང་དབང་ཅན་གྱི ་སྡ་ེ
ཚན་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།	དའེྱི ་སྐབས་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༣༡	དང་།	དགེ་
རན་གྲངས་	༢	བཅས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ནས་	༢༠༠༧	བར་འཛྱི ན་རྱིམ་
བརྒད་པ་ཐོན་མཁན་གྱི ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༢༨༢	 ཙམ་ཡོད་འདུག	 སླབོ་གྭྲའྱི ་
འཛྱི ན་ཁང་ཁང་མྱི ག་དུག་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེནྱི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་	༡༩༨༣	
ལོའྱི་ནང་རྱིས་སོྤྲད་བྱྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 རྱིམ་གྱིས་འཛྱི ན་གྭྲ་འཕར་བ་དང་སླབོ་
ཕུག་གྱི ་གྲངས་ཚད་འཕར་བ་ལ་བརནེ་ནས་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་	
༡༩༩༥	ལོར་ཁང་པ་ཐོག་བརེགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་སྟངེ་ད་ུའགན་འཛྱི ན་ཡྱི ག་ཚང་
དང་།	 ཚོགས་ཁང་ཤོད་དུ་འཛྱི ན་གྭྲ་ཚྱུགས་སའྱི ་འཛྱི ན་ཁང་གསུམ་བཅས་
འཛུགས་སུྐན་གནང་།	 ཡང་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོའྱི་ནང་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་
ཀྱིས་ཚད་ལྡན་གྱི ་འཛྱི ན་ཁང་ཨར་ལས་ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་བ་དང་།	 དེའྱི ་ནང་
འཛྱི ན་གྭྲ་འཚོགས་ཀྱིན་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ལོའྱི་ནང་སླབོ་གྭྲའྱི་དགེ་རན་གྱི ་
ཆེད་དུ་ལས་ཤག་བརྒད་དང་།	 དགེ་ཆེ་ལ་དམྱི གས་བསལ་ལས་ཤག་གཅྱིག	
གད་པ་ལ་ལས་ཤག་གཅྱིག་བཅས་ཁོན་བསྡོམས་ལས་ཤག་བཅྱུ ་གསར་རྒག་
རྱིས་སོྤྲད་བྱས་ཡོད།	ཉ་ེབའྱི་ཆ་ལ་སླབོ་གྭྲ་འདྱིར་དགེ་ཆེ་གཅྱིག་དང་།	སླབོ་དགེ་
བཅྱུ།	དུང་ཡྱི ག་གཅྱིག	ཡྱི ག་སེྐལ་བ་གཅྱིག	གད་པ་གཅྱིག་བཅས་བསྡམོས་ལས་
བེྱད་	༡༤	འདུག

	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་སྤྱིར་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་གྲངས་	༣༣	ཡོད་འདགུ	ད་ེ
ཡང་བརྒ་ཤོག་དང་པའོྱི་ནང་གྲངས་བརྒད་དང་།	གཉྱིས་པའྱི་ནང་གྲངས་བརྒད།	
གསུམ་པའྱི་ནང་གྲངས་དུག	 བཞྱི ་པའྱི་ནང་གྲངས་བདུན།	 ལྔ་པའྱི་ནང་གྲངས་
གསུམ།	དུག་པའྱི་ནང་གྲངས་གཅྱིག་བཅས་ཐོན་ཡོད།

༡༡༽  སྨན་ཁང་གི་གནས་སྟངས།
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ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༩	ཟླ་	༩	ནང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་ཆྱུང་
ཆྱུང་ཞྱིག་བཙྱུགས་ཡོད་འདུག	སྐབས་ད་ེདུས་འཕདོ་ལས་པ་གཉྱིས་ཡོད་ཀང་ད་
ཆ་གཅྱིག་ལས་མེད།	 འཕདོ་ལས་པས་བད་ཀན་དང་ཁག་གྱི ་ན་ཚ་ཡོད་རྱིགས་
འདྱི་གའྱི ་གནམ་རེ་རོང་གྱི ་སྨན་ཁང་དུ་བརག་དཔྱད་བེྱད་དུ་ཁྱིད་དང་འཁྱིད་
བཞྱིན་ཡོད།	ཡང་ཛ་དག་བྱྱུང་སྐབས་སླབོ་གྭྲའྱི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟནེ་གཏུགས་བེྱད་
ཀྱི ་ཡོད་ལ།	 ད་ེལས་ཆེས་ཉནེ་ཚབས་འཕད་ཚེ་ཤྱི ་ལྱི ་གུ་རྱི ་སོགས་ལ་འཁྱིད་ཀྱི ་
ཡོད།	གཞན་ཡང་འདྱི་ག་ས་གནས་སུ་ཕ་རན་སྱིའྱི་སྤྱིར་བཏང་གྱི ་སྨན་པ་དང་།	
སོའྱི ་སྨན་པ་སོགས་ལོ་ལྟར་ཕེབས་ཀྱི ་ཡོད་ལ།	 ད་ཆ་ཕ་རན་སྱི ་རུ་གནས་པའྱི་
ཚོགས་པ་ལྕགས་པ་ོརྱི ་ཟེར་བས་སོའྱི་སྨན་ཁང་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་བརྒབ་རྒྱུ འྱི་རོགས་
རམ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཡོད།	ད་ེནྱི་གཞྱིས་མྱི ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་ཡུལ་མྱི འྱི་བར་གྱི ་
མཐུན་སྒྱིལ་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་རླབས་ཆེན་འབྱྱུང་རྒྱུ འྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི ་འདུག	སྨན་
ཁང་འདྱིའྱི ་ཆེད་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་གྱིས་འདྱི་གའྱི ་ས་འཐུས་ལ་
སོའྱི་སྨན་ཁང་བཟོ་རྒྱུ འྱི ་ཐད་རོགས་དངུལ་ལེན་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ འྱི ་
ལས་རྱིམ་ལག་བསྟར་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།།	།།



རོ་རྗེ་གིང་གནས་སོད་བོད་མིའི་

ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས།

རརོ་གླྱིང་ས་གནས་འདྱི་ནྱི་རྒ་གར་བྱང་ཤར་བྷན་གྷལ་མངའ་སྡའེྱི ་ཁོངས་སུ་ཡོད་
པ་དང་།	སྡདོ་ཡུལ་ལ་རྒ་མཚོ་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་	༧༠༤༥	ཡོད།	གྲོང་
ཁེར་འདྱི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་ལ་གཡས་གཡོན་རྱི ་དང་ནགས་ཚལ་གྱིས་ཁེངས་ཤྱིང་
རྱི ་འདབས་སུ་ཇ་ཞྱིང་ཡོད།	 གྲོང་ཁེར་གྱི ་བྱང་ཕོགས་སུ་གངས་ཅན་མཛོད་ལྔ་
ཞེས་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི ་གངས་རྱི ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་གྲོང་ཁེར་གྱི ་ཕོགས་གང་
ནས་བལྟས་ཀང་དཀར་ལྷང་ངེར་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད།	ཡང་གྲོང་ཁེར་གྱི ་ལྷ་ོ
ངོས་སུ་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡ་ེཆགས་ཡོད།	 འདྱི་ནྱི་ཆེས་ཡྱི ད་འོང་གྱི ་ཡུལ་གུྲ་
ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་མ་ཟད་ཚ་གྲང་ཡང་ཆ་མཉམ་པ་ོཞྱིག་ཡྱི ན།	ད་ེཡང་དབྱར་དུས་
སུ་ཚ་བའྱི ་མཐོ་ཚད་	 ༡༨	 དང་དམའ་ཚད་	 ༡	 ཙམ་ཟྱིན་གྱི ་ཡོད་པ་དང་།	
དགུན་དུས་སུ་ཁ་བ་འབབ་པ་དང།	 དབྱར་ཁའྱི་ཆར་ཚད་	 ༣༥༥	 ཙམ་ཡྱི ན།	
ས་གནས་འདྱིར་མྱི ་རྱི གས་འད་མྱི ན་ས་ཚོགས་ཤྱི ག་ཡོང་གྱི ་ཡོད་ལ།	 དེ་ཡང་
ཕལ་ཆེ་བ་བལ་ཡུལ་དང་།	ཤར་པ།	ར་མང་།	དགུ་རུང་།	ལ་རེ།	འབུག་པ།	
འབས་ལྗངོས།	ཡོལ་མོ།	སྦ་ེཧ་རེ།	མལ་ལྭ་རེ།	བདོ་རྱིགས་སོགས་རེད།	ད་ེ
དག་ལ་གོན་ཆས་དང་རྱིག་གཞུང་སོགས་མྱི ་འད་བའྱི་ཁད་ཆོས་ཀང་ས་ཚོགས་
ཡོད།	

	 འདྱིར་དགོས་མཁོའྱི ་རྱི གས་ཉ་ོཚོང་བེྱད་ཡུལ་ལ་གྲོང་ཁེར་ཤྱི ་ལྱི ་གུ་རྱི ་ཞེས་པ་
ཞྱིག་ཡོད་ལ།	 དེར་ས་གནས་འདྱི་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	 ༧༥	 ཙམ་གྱི ་སར་འགྲོ་
དགོས།	 རྒང་རྱི ང་ཞྱིག་ཏུ་འགུྲལ་བཞུད་བེྱད་དགོས་ཚེ་ཇལ་པར་གུ་རེའྱི ་མེ་
འཁོར་འབབ་ཚྱུགས་སུ་འགྲོ་དགོས་ལ།	 དེ་ནྱི་ས་གནས་འདྱི་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	
༨༠	ཙམ་གྱི ་མཚམས་སུ་ཡོད།	རྒལ་ཁབ་ནས་རྒལ་ཁབ་བར་ད་ུསོྐད་ཚེ་རྒང་ཐག་
ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༧༥	མཚམས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྦག་ད་ོར་གནམ་ཐང་དུ་འགྲོ་དགོས།
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	 	 ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་རྒ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་
གྱིས་བཙན་བཟུང་བེྱད་སྐབས་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོརརོ་གླྱིང་དུ་འབོྱར།	 ད་ེདག་ཕལ་
ཆེ་བ་དམག་ཁོངས་ནས་ཡོང་བའྱི ་ཕོ་ཧེང་རྐང་རྐང་ཡྱི ན་འདུག	 ཡྱི ན་ནའང་།	
རེས་སུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི ་བཟའ་ཟླ་དང་བུ་ཕུག་བཅས་ཀང་སླབེས་པས་ག་ལེར་
ཡུལ་གུྲ་འདྱིར་བདོ་མྱི འྱི ་གྲོང་སྡ་ེགསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད།

༢༽  རྡོ་རྲེ་གིང་བོད་མིའི་དགོན་སྲེ་ཁག	

༡།		 རརོ་གླྱིང་འཇོར་སྦང་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྔ་ཡབ་ཆོས་གླྱིང་།	

	 ཁམས་ཀ༔ཐོག་པའྱི ་ཆོས་བརྒྱུ ད་ཀྱི ་བླ་ཆེན་བྱ་བལ་སངས་རྒས་རོ་རེ་
རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 རརོ་གླྱིང་འཇོར་སྦང་ལ་རྙྱིང་
དགོན་ཕུན་ཚོགས་རྔ་ཡབ་ཆོས་གླྱིང་འདྱི ་ཉྱིད་སླར་གསོ་མཛད་ཅྱིང་།	
ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་བའྱི་རེས་སུ་ལོ་གསུམ་སུྒབ་གྭྲ་དང་།	གྭྲ་ཚང་ཆེད་ད་ུ
བཙྱུགས་ཏ་ེདགོན་པ་རང་གྱི ་འདནོ་ཆོག་ཁག་ལ་སླབོ་གཉརེ་བྱས།	སུྒབ་
མཆོད་སོགས་རྒྱུ ན་འཚོགས་ཁོ་ན་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་གྲོང་ཆོག་དཀོར་
བསྡུར་འགྲོ་མྱི ་ཆོག་པའྱི་སྒྱིག་ལམ་དམ་པ་ོབཟོས་ཡོད།	དངེ་གྱི ་ཆར་གྭྲ་
ཚང་ནང་དགེ་འདུན་བསྡམོས་ཞལ་གྲངས་	༢༦	ཡོད་ལ།	དའེྱི ་ཁོངས་
ནས་བདོ་རྱིགས་གཙང་མའྱི་གྭྲ་རྒྱུ ན་ཞལ་གྲངས་	 ༦	 དང་།	 ཧྱི་མ་ལ་
ཡ་ནང་པའྱི ་ཆོས་གྲོགས་གྭྲ་རྒྱུ ན་ཞལ་གྲངས་	 ༢༠	 བཅས་བཞུགས་
ཡོད།	

༢།		 ར་ོརེ་གླྱིང་གུམ་ས་སྐ་གུ་རུ་དགོན།	

	 ར་ོརེ་གླྱིང་གུམ་ས་སྐ་གུ་རུ་དགོན་པ་འདྱི་ཉྱིད་དང་ཐོག	༡༩༠༩།༡༢།༡༩	
ཉྱིན་ཕག་བཏབ།	 དེ་རེས་དཔལ་ས་སྐའྱི ་ཁྱི ་འཛྱི ན་སོྒལ་མ་ཕོ་བང་གྱི ་
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༧སྐབས་མགོན་བདག་ཁྱི ་རྱི ན་པོ་ཆེས་གུམ་ས་སྐ་གུ་རུ་དགོན་པ་འདྱི་
ཉྱིད་སྔར་ཡོད་གཞྱིར་བཞག་སྟ།ེ	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ལོར་ཉམས་གསོ་དང་
འབལེ་གྭྲ་ཚང་ཆེད་འཛུགས་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ལོར་མཁན་ཆེན་
སངས་རྒས་བསྟན་འཛྱི ན་རྱི ན་པོ་ཆེ་རོར་གླྱིང་ས་སྐ་གུ་རུ་དགོན་པའྱི ་
མཁན་པོར་བསྐ་ོབཞག་གནང་སྟ་ེབེྱད་སྒ་ོསྔར་བཞྱིན་བསྐངས།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༩	ལོར་མཁན་ཆེན་མཆོག་གྱིས་ཀུན་དགའ་བཤད་སུྒབ་གླྱིང་ཞེས་
པའྱི་བཤད་གྭྲ་ཆེད་འཛུགས་གནང་།	 ད་ལྟའྱི ་དུས་སུ་དགོན་པར་བླ་གྭྲ་
ཁོན་བསྡམོས་ཞལ་གྲངས་	༡༢༦	ལྷག་བཞུགས་ཡོད།	ད་ེདག་གྱི ་ནང་
ནས་བདོ་རྱིགས་དགེ་འདནུ་པ་ཞལ་གྲངས་	༧༡	དང་།	ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ནས་
ཕབེས་པའྱི་གྭྲ་རྒྱུ ན་ཞལ་གྲངས་	༥༥	བཅས་འཚོ་བཞུགས་གནང་ཡོད།	

	 	 རརོ་གླྱིང་ས་སྐ་དགོན་པའྱི་བཤད་གྭྲ་རྱིན་སུྤག་ས་སྐ་བཤད་གྭྲ་ཆོས་
འཕལེ་གླྱིང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གྭྲ་རྒྱུ ན་བསྡམོས་དགེ་འདུན་པའྱི་ཞལ་གྲངས་	
༥༠	ཡོད།	དའེྱི ་ཁོངས་ནས་བདོ་རྱིགས་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	༨	
དང་།	ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ནས་ཕབེས་པའྱི་གྭྲ་རྒྱུ ན་ཞལ་གྲངས་	༤༢	ལྷག་འཚོ་
བཞུགས་གནང་ཡོད།	

༣།		 ར་ོརེ་གླྱིང་ཌ་ལྱི ་འབུག་ཐུབ་བསྟན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླྱིང་།	

	 བདོ་ལྷ་ོཁ་བྱ་ཡུལ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླྱིང་གྱི ་བླ་ཆེན་འབུག་ཆེན་རྱི ན་པ་ོ
ཆེས་རརོ་གླྱིང་ཌ་ལྱི ་ཐུབ་བསྟན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླྱིང་དགོན་པ་གསར་
བཞེངས་དང་འབལེ་གྭྲ་ཚང་རྒ་གང་ཆེ་ཞྱིག་ཆེད་བཙྱུགས་མཛད་པ་མ་
ཟད།	སྐྱིད་བདརེ་ན་རོའྱི་སུྒབ་གྭྲའང་ཟུར་འཛུགས་གནང་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་
ཆར་དགོན་པ་རུ་བླ་གྭྲ་བཅས་ཁོན་བསྡམོས་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	
༣༠༦	ཡོད་ལ།	ད་ེདག་ལས་བདོ་རྱིགས་དགེ་འདནུ་པ་ཞལ་གྲངས་	༨༦	
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དང་།	ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ནས་ཕབེས་པའྱི་གྭྲ་རྒྱུ ན་ཞལ་གྲངས་	༢༡༩	ལྷག་འཚོ་
བཞུགས་གནང་ཡོད།	

༤།		 ར་ོརེ་ཨོ་རྒན་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་།	

	 ཁམས་རྱི ་བོ་ཆེའྱི ་བླ་མ་བཀའ་འགྱུ ར་རྱི ན་པོ་ཆེས་རོར་གླྱིང་བཀའ་
འགྱུར་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་གང་ལེགས་གནང་།	 བསླབ་པ་སླབོ་
གཉརེ་གྱི ་ཕོགས་ནས་ཀང་ཡར་རྒས་གང་འཚམ་གནང་ཡོད།	 དགོན་
པར་སློབ་གཉེར་མཛད་མཁན་གྱི ་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ཁོན་
བསྡམོས་གྲངས་	༧༠	ཡོད་པ་ལས་དགེ་འདུན་	༡༥	བདོ་རྱིགས་དང་།	
དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	 ༥༥	 ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ནས་ཕེབས་པའྱི ་ཆོས་
གྲོགས་ཤ་སྟག་ཡྱི ན་འདུག	

༥།		 ར་ོརེ་གླྱིང་ཕུན་ཚོགས་པདྨ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་།	

	 ཁམས་དཔལ་ཡུལ་དགོན་གདན་རབས་བཅྱུ ་གཅྱིག་པ་གུྲབ་དབང་པདྨ་
ནོར་བུ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་འོག་རརོ་གླྱིང་ཀག་ཇོ་ར་ཚེས་
བཅྱུ་ཚོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་པདྨ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་ད་ུགྭྲ་ཚང་ཆེད་བཙྱུགས་
གནང་སྟ།ེ	 ད་ལྟའྱི ་དུས་སུ་དགོན་པ་རུ་དགེ་འདུན་ཁོན་བསྡམོས་	 ༡༥	
ཙམ་ཡོད།	ད་ེདག་ལས་བདོ་རྱིགས་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	༥	དང་།	
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཆོས་གྲོགས་གྭྲ་རྒྱུ ན་ཞལ་གྲངས་	 ༡༠	 བཅས་བཞུགས་
གནང་མཛད་ཡོད།	

༦།		 ར་ོརེ་གླྱིང་འབ་ོདཀར་ངེས་དནོ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་།	

	 འབ་ོདཀར་སུྤྲལ་སྐུ་ཀརྨ་ངེས་དནོ་ཆོས་ཀྱི ་བླ་ོགྲོས་རྱི ན་པ་ོཆེས་	 ༡༩༨༤	
ལོར་འབ་ོདཀར་ངེས་དནོ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་དང་འབ་ོདཀར་བཤད་སུྒབ་
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འཕེལ་རྒས་གླྱིང་གསར་སུྐན་གནང་།	 སུྒབ་སྡ་ེཟུང་འཇུག་དགའ་ཚལ་
གླྱིང་དང་།	སུྒབ་སྡ་ེབད་ེཆེན་དགའ་ཚལ་བཅས་སུྒབ་སྡ་ེཁག་གཉྱིས་དང་།	
བཤད་གྭྲ་ཐོས་བསམ་ནརོ་གླྱིང་དགའ་ཚལ་དང་།	འོད་འབར་འཆྱི ་མེད་
གླྱིང་ནང་བསྟན་གཙྱུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་བཅས་བཤད་གྭྲ་ཁག་
གཉྱིས་མཛད་ཡོད།	 དགོན་པ་འདྱི་རུ་སླབོ་གཉརེ་གནང་མཁན་གྱི ་དགེ་
འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	༦༡༠	ཡོད་ལ།	དའེྱི ་ཁོངས་ནས་དགེ་འདུན་པ་	
༩༥	བདོ་རྱིགས་ཡྱི ན་པ་དང་།	ཞལ་གྲངས་	༥༡༥	ཙམ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་
ནང་ཆོས་གྲོགས་གྭྲ་རྒྱུ ན་ཡྱི ན་འདུག	

༧།		 དགེ་ལྡན་བཀ་ཤྱིས་ཆོས་གླྱིང་།	

	 དགོན་པ་འདྱིའྱི ་ནང་དུ་སླབོ་གཉརེ་གནང་མཁན་གྱི ་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་
གྲངས་	 ༡༥	 ཡོད་ལ།	 ད་ེཡང་བདོ་རྱིགས་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	
༥	དང་།	ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དགེ་འདནུ་པ་ཞལ་གྲངས་	༡༠	ལྷག་བཞུཊ་ཡོད།	

༨།		 རུང་འབལོ་དགོན་བྱང་བསམ་གཏན་ཆོས་ཕུག	

	 དགོན་པ་འདྱི་རུ་སླབོ་གཉརེ་མཛད་མཁན་གྱི ་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	
༡༤	ཡོད་པ་དང་།	ད་ེདག་ལས་དགེ་འདུན་པ་	༤	བདོ་རྱིགས་ཡྱི ན་ལ།	
དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	༡༠	ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་གྭྲ་རྒྱུ ན་རྣམས་ཡྱི ན།	

༩།		 ར་ོརེ་གླྱིང་གུམ་ཡྱི ད་དགའ་ཆོས་གླྱིང་དགོན།	

	 དགོན་སྡེ་འདྱི ་རུ་བླ་གྭྲ་ཡོངས་ལྷན་དུ་བསྡོམས་ན་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་
གྲངས་	༡༥	ཡོད་པ་དང་།	ད་ེདག་ལས་དགེ་འདུན་པ་	༣	བདོ་རྱིགས་
དགེ་འདུན་པ་ཡྱི ན་ལ།	དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	༡༢	ཙམ་ཧྱི་མ་ལ་
ཡའྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཡྱི ན།



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

༣༽  རྡོ་རྲེ་གིང་བོད་མིའི་སོབ་གྲྭ་ཁག	

༡།		 ར་ོརེ་གླྱིང་བདོ་གཞུང་གཏན་སླབོ།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༠	ཉྱིན་རརོ་གླྱིང་བདོ་གཞུང་གཏན་སླབོ་
ཀྱི ་སྟ་གོན་ལྟ་བུར་ཛ་དག་གྱི ་ཕུ་གུ་གྲངས་	 ༣༠	 ལྷག་ཅྱིག་བདག་ཉར་
བྱས་ཏེ་སླབོ་དགེ་ཞྱིག་ཆེད་འཛུགས་མཐུན་རེྐན་སྩལ།	 དངོས་གཞྱི ་ནྱི་
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	ཉྱིན་རརོ་གླྱིང་གཏན་སླབོ་ཏུ་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	༥༠༠	ཐམ་པའྱི་འཆར་འགོད་ཐོག་སླབོ་སྤྱི ་སྐུ་ཞབས་ལྷ་དབང་
དཔལ་འབོྱར་ལགས་བསྐ་ོབཞག་མཛད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་རརོ་གླྱིང་བོད་
གཞུང་གཏན་འཇགས་སློབ་གྭྲའྱི ་ནང་འཛྱི ན་གྭྲ་སྔ ོན་འགྲོ་ནས་འཛྱི ན་
རྱིམ་བཅྱུ ་གཉྱིས་བར་བསྡམོས་སླབོ་ཕུག་ངོ་གྲངས་	༤༩༠	ཡོད་པ་ལས་
ཡུལ་མྱི འྱི་བུ་ཕུག་གྲངས་	༦༠	ཡོད་ལ་ད་ེལས་གཞན་རྣམས་བདོ་ཕུག་
ཤ་སྟག་ཡྱི ན།	ད་ེཡང་གཏན་སླབོ་ཏུ་ཕུ་གུ་གྲངས་	༢༧༠	དང་།	ཉྱིན་
སླབོ་ཏུ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༡༦༠	ཡོད་པ་ལ་དགེ་རན་གྲངས་	༣༢	དང་།	
ལས་བེྱད་གྲངས་	 ༡༩	བཅས་ཁོན་བསྡམོས་དགེ་ལས་མྱི ་གྲངས་	༥༡	
ཡོད་འདུག

༢།		 སམ་བྷ་ོཊ་བདོ་གཞུང་སླབོ་གྭྲ	

	 རོ་རེ་གླྱིང་སྤགོ་རེ་སུྦང་སམ་བྷ་ོཊ་བོད་གཞུང་སླབོ་གྭྲའྱི ་ནང་དུ་འཛྱི ན་
རྱིམ་སྔནོ་འགྲོ་ནས་འཛྱི ན་གྭྲ་ལྔ་པའྱི ་བར་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་
ཁོན་བསྡམོས་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༡༠༧	 ཡོད་ལ།	 དེ་དག་ལ་དགེ་རན་
གྲངས་	༡༠	དང་ལས་བེྱད་	༡༠	བཅས་ཁོན་བསྡམོས་དགེ་ལས་གྲངས་	
༢༠	ཡོད་འདུག	
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༤༽  རྡོ་རྲེ་གིང་བོད་པའི་ཕི་ནང་སྨན་ཁང་ཁག	

༡།		 བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག

	 རརོ་གླྱིང་བོད་གཞུང་ཡན་ལག་སྨན་རྱིས་ཁང་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོར་
གསར་དུ་སྒ་ོའབེྱད་གནང་ནས་ད་བར་སྔ་ཕྱིར་སྨན་པ་	༤	ཕབེས་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་དང་སྨན་པ་
གཅྱིག་ལྕགོས་ཀྱིས་སྐབས་བཅྱུ ་བར་སྨན་པ་གཅྱིག	 སྨན་སོྤྲད་པ་གཅྱིག	
རྱིས་པ་གཅྱིག་བཅས་འགོ་ལས་བསྡམོས་ལས་བེྱད་གསུམ་ཡོད་འདུག	

༢།		 འཕདོ་བསྟནེ་ཡན་ལག་ཌ་ལྱི ་སྒམ་པ་ོབ་སྨན་ཁང་།	

	 རརོ་གླྱིང་བདོ་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ཡན་ལག་སྒམ་པ་ོབ་སྨན་ཁང་འདྱི་ནྱི་
ཌ་ལྱི ་དགོན་པར་ཡོད་པ་དང་།	 དབུས་རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ནས་
སྨན་ཞབས་པ་གཅྱིག་གྱི ་གསོལ་ཕོགས་དང་།	 སྨན་ཁང་གྱི ་རྒྱུ ན་གྲོན་
ཡུན་གཏོང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ལ།	 ད་ལྟའྱི ་དུས་སུ་སྨན་ཞབས་གཅྱིག་
ཡོད།	

༣།		 འཕདོ་བསྟནེ་ཡན་ལག་གུམ་ཆོས་དུང་དཀར་པ་ོསྨན་ཁང་།	

	 རོར་གླྱིང་བོད་གཞུང་འཕོད་བསྟནེ་ཡན་ལག་ཆོས་དུང་དཀར་པོ་སྨན་
ཁང་འདྱི་ནྱི་གུམ་ས་སྐ་དགོན་པར་ཡོད་པ་དང་།	 དབུས་གཞུང་འཕདོ་
བསྟནེ་གྱིས་སྨན་ཞབས་པ་གཅྱིག་གྱི ་གསོལ་ཕོགས་དང་།	 སྨན་ཁང་གྱི ་
རྒྱུ ན་གྲོན་རྣམས་མུ་མཐུད་དེ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་འགན་
འཛྱི ན་གཅྱིག་དང་སྨན་ཞབས་པ་གཅྱིག་བཅས་ཡོད།

༤།		 བདོ་རྱིགས་རང་འཚོ་བཟོ་གྭྲའྱི་སྨན་ཁང་།	
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	 རརོ་གླྱིང་བདོ་རྱིགས་རང་འཚོ་བཟོ་གྭྲའྱི་སྨན་ཁང་གོང་འོག་གཉྱིས་ཡོད་
པ་དང་།	 སྨན་ཁང་གོང་མར་སྨན་པ་གཉྱིས་དང་སོའྱི ་སྨན་པ་གཅྱིག	
གཞན་ཡང་སྨན་ཁང་ནང་དངེ་དུས་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་ཁང་གྱི ་ཡོ་ཆས་མང་
ཆེ་བ་ཡོད།	སྨན་ཁང་འདྱིར་སྨན་ཞབས་པ་དང་སྨན་སོྤྲད་པ་བཅས་ལས་
བེྱད་བསྡམོས་གྲངས་	༡༠	ལྷག་ཡོད།	

༥༽  རྡོར་གིང་བོད་ཀི་གསར་ཤོག་ཁག	

༡།		 རརོ་གླྱིང་བདོ་མྱི འྱི ་རང་དབང་གསར་ཁང་།	

	 བོད་མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་བེྱས་སུ་ཁ་བལ་ནས་ཕན་ཚྱུན་ཡུལ་གར་དུ་སོང་
བའྱི་གནས་ཚྱུལ་རྣམས་ཤེས་ཆེད་དང་།	 བདོ་གཞུང་གྱི ་ལམ་སྟནོ་བེྱད་
མཁན་གསར་ཤོག་ཅྱིག་མེད་ཐབས་མེད་པར་བརནེ་ཡབ་གཞྱིས་སྐུའྱི ་
གཅེན་པོ་རྒ་ལོ་དོན་འགུྲབ་མཆོག་གྱིས་རྒྱུ ན་གྲོན་དང་ལས་བེྱད་པ་གོ་
སྒྱིག་ཐོག་རྒ་གར་གཞུང་ལ་དེབ་སེྐལ་མྱི ང་འཁུར་བེྱད་པོ་སྐུ་ཞབས་ལྷ་
དབང་དཔལ་འབོྱར་ལགས་སུ་རེ་སྐུལ་གནང་བ་དང་།	ལས་ཁུངས་འགོ་
འཛྱི ན་དུ་མ་སུ་རྱི ་བོད་གཞུང་གྱིས་རེ་དུང་ལས་ཚན་ཡེ་ཤེས་དར་རྒས་
ལགས་ཆེད་གཏངོ་གནང་སྟ།ེ	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ཉྱིན་
རརོ་གླྱིང་རང་དབང་གསར་ཤོག་འདནོ་སྤལེ་བེྱད་འགོ་བཙྱུགས་པ་ཞྱིག་
ཡྱི ན།	

༢།		 བདོ་ཀྱི ་བསྐར་ཞྱིབ་དུས་དབེ་	Tibetan Review

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༨	ཙམ་ལ་ཟུང་དུང་ལྷ་མོ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་ཀྱིས་དབྱྱིན་ཡྱི ག་
ཐོག་དུས་དེབ་རེ་ལེྭའུ་བོད་ནས་བསྐར་ཞྱིབ་ཅེས་པའྱི་ཚགས་པར་རརོ་
གླྱིང་དུ་འགོ་འཛུགས་འཆར་བཀོད་དང་རྒྱུ ན་གྲོན་ཐབས་འཚོལ་གནང་
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ནས་ཐོག་མའྱི་ལས་འགན་རྒ་རྱི ་སུྤྲལ་སྐུ་བླ་ོགྲོས་རྒལ་མཚན་གྱིས་གནང་
བ་དང་།	དའེྱི ་རེས་སུ་ཡབ་གཞྱིས་སྐུ་སུང་མདའ་དཔནོ་གྱི ་སས་སྟག་ལྷ་
བསྟན་འཛྱི ན་ངག་དབང་གྱིས་རོམ་སྒྱིག་དང་ལས་བེྱད་བླ་བང་གུ་རུ་
ཡར་འཕལེ་གྱིས་ལོ་ཤས་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་།	མཐར་གསར་ཁང་ད་ེནྱི་
ར་ས་དྱིལ་བསྒགས་ལས་ཁུངས་ཁོངས་ཟླ་བསྒྱིལ་བྱས་ཏ་ེད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི ་བདོ་
ཁྱིམ་མཐོ་སླབོ་ཁང་གྱིས་དཔར་སུྐན་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	

༣།		 བདོ་མྱི འྱི ་ར་དནོ།	

	 རརོ་གླྱིང་བོད་མྱི འྱི ་ར་དོན་ཞེས་པ་འདྱི་ཉྱིད་དབྱྱིན་བོད་གཉྱིས་ཀྱི ་ཐོག་
འདོན་སྤལེ་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་ལ།	 དེ་ཡང་བོད་མྱི འྱི ་ར་དོན་ལ་སྨན་པའྱི ་
དཔྱད་བརོད་ཀྱི ་རྱི གས་དང་།	 གལ་ཆེའྱི ་གསར་འགྱུར་རྱི གས་བསྡུ་
གཏོང་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་ལོ་ངོ་ཧྱིལ་བོ་	 ༡༦	 འཁོར་ཡོད་པ་
དང་།	ཐེངས་	༡༩༩	ཙམ་འདནོ་སྤལེ་བྱས་ཡོད།

༦༽  བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ས་གནས་འགོ་འཛིན།

རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁང་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ལོར་ཐོག་
མར་དབུ་འབེྱད་གནང་བ་དང་།	 དུས་དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་	༡༦	ཙམ་འཕ་ོལེན་བྱས་ཡོད་འདུག	
ཨང་།	མཚན།						 ལས་ཡུན་ལོ་ཚྱི གས།	
༡།	 ཡེ་ཤེས་ལུྷན་འགུྲབ།				 ༡༩༦༡	ནས་	༡༩༦༢	བར།
༢།	 ར་ོརེ་ཚེ་བརན།						 ༡༩༦༢	ནས	་་་་་་་་
༣།	 བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒལ།	 ་་་་་་་་་་་	ནས་	་་་་་་་་་
༤།	 པ་སངས་རྒལ་པ།ོལས་ཚབ	 ༡༩༦༧	ནས་	༡༩༦༩
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༥།	 ཚེ་རྱིང་ཆོས་འཕལེ།				 ༡༩༦༩	ནས་	༡༩༧༡
༦།	 བྱམས་པ་ཐོགས་མེད།			 ༡༩༧༡	ནས་	༡༩༧༣
༧།	 ཚེ་རྱིང་འགྱུར་མེད།			 ༡༩༧༣	ནས་	༡༩༨༨།༡༡།༡༨
༨།	 ཚེ་བརན་རྣམ་རྒལ།			 ༡༩༨༨།༡༡།༡༩	ནས་	༡༩༩༡།༨།༡
༩།	 བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།		 ༡༩༩༡།༨།༢	ནས་	༡༩༩༣།༡༡།༡༥
༡༠།	 དབང་ཕྱུག						 ༡༩༩༣།༡༡།༡༦	ནས་	༡༩༩༥།༧།༢༤
༡༡།	 ཚེ་དབང་ལེགས་བཤད།		 ༡༩༩༥།༧།༢༥	ནས་	༡༩༩༨།༥།༣༡
༡༢།	 དགྲ་འདུལ།						 ༡༩༩༨།༦།༡	ནས་	༢༠༠༢།༥།༢༢
༡༣།	 ཆོས་དབྱངས།					 ༢༠༠༢།༥།༢༣	ནས་	༢༠༠༧།༦།༡༧
༡༤།	 སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་།		 ༢༠༠༧།༦།༡༨	ནས་	༢༠༠༧།༡༠།༨
༡༥།	 དཔལ་ལྡན་དནོ་འགུྲབ།		 ༢༠༠༧།༡༠།༩	ནས་	༢༠༠༨།༥།༡༤
༡༦།	 སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་།			 ༢༠༠༨།༥།༡༥	ནས་	༢༠༠༩།༧།༡༤
༡༧།	 བསྟན་འཛྱི ན་ཚེ་དཔགས།	(ལས་ཚབ་)	 ༢༠༠༩།༧།༡༥	ནས་	༢༠༠༩།༡༠།༡༩
༡༨།	 ཚེ་དབང་བཀྱིས།	 ༢༠༠༩།༡༠།༧	ནས་ལས་ཐོག་པ།

༧༽  གཞུང་འབྲེལ་གི་ཚོགས་སྲེ་ཁག 	

༡།		 བདོ་རང་དབང་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༣	ལོར་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་རརོ་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་
རྨ་བྱ་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྐབས་དེའྱི ་ས་
གནས་ཆོལ་གསུམ་ཚོགས་གཙོ་རྒྱུ ན་ལས་རྣམ་པས་མྱི ་མང་གྱིས་སྔནོ་
འགྲོའྱི་འོས་གཞྱི ་མྱི ་གྲངས་	༡༢	ནས་དངོས་གཞྱི ་མྱི ་གྲངས་	༦	དག་
ཤོས་འོས་འདེམས་གནང་སྟ་ེས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་གསར་
འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་འདུག	
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༢།		 བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་ཁང་།

	 ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༤	ཉྱིན་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་རརོ་
གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྨ་བྱ་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་མཆོག་དང་།	ཀ་
སུྦག་འཕགས་བདོ་ནང་བསྟན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་ྋསྐབས་རེ་
དར་མདོ་རྱི ན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ས་གནས་ཕྱི ་ནང་
ཆོས་སྡ་ེཁག་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་དང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་
གདན་ཞུ་ཞུས་ཏེ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་དབུ་འབེྱད་གནང་།	 དུས་དེ་ནས་
བཟུང་ད་བར་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་གཅེས་སོྐང་ཐོག་རང་ནསུ་གང་ཡོད་
ཀྱིས་ཞབས་ཞུ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༨༽  གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྲེ་ཁག	

༡།		 མད་ོསྟདོ་ཆྱུ ་སྒང་།

	 བོད་གངས་ལྗངོས་བསྟན་སུང་དང་བླངས་དམག་གྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་འགོ་
འཛྱི ན་ལྱི ་ཐང་ཨ་འབུག་མགོན་པ་ོབཀ་ཤྱིས་རྒ་གར་དུ་ཕབེས་ཐུབ་པར་
བརེན་ནས་ཆྱུ ་སྒང་རྒྱུ ན་ལས་དང་པོ་རོར་གླྱིང་དུ་འགོ་འཛུགས་བྱས།	
ཚོགས་སྡ་ེའདྱི་ལ་ལོ་རྒྱུ ས་མང་དུ་མཆྱི ས་པས་ས་མྱི ག་མ་སྟངོ་པ་ཙམ་
ཡྱི ན་པས་ཞྱིབ་མོར་ཤེས་འདདོ་ན་གཞན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ།།	

༢།		 ཆོལ་གསུམ་གཅྱིག་བསྒྱིལ་ཚོགས་པ།	

	 རེ་དུང་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་འོག་དབུས་གཙང་ཕག་རྱི ་ར་
གཉརེ་ཉྱི་མ་དབང་རྒལ་དང་།	བརྒ་དཔནོ་ཕུན་ཚོགས་ར་ོརེ།	མད་ོསྟདོ་
རྒ་རྱི ་ཉྱི་མ་རྒལ་མཚན།	 ཏ་ེཧོར་ཚེ་དགའ་ར་ོརེ།	 མད་ོསྨད་ཀྱིརྱི་ཕག་
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མཛོད་ཨ་ཁུ་སེང་གེ།	 མདོ་སྨད་བསོད་ནམས་རྒལ་སོགས་ཀྱིས་བོད་
ཆོལ་གསུམ་གཅྱི ག་བསྒྱི ལ་ཚོགས་པ་ཞེས་ཆེད་བཙྱུ གས་གནང་།	
དམྱི གས་ཡུལ་བཞྱིན་ཆོལ་གསུམ་བོད་མྱི ་སུྤན་ཟླ་མང་པོ་མཉམ་འབལེ་
གྱིས་བདོ་ཀྱི ་ར་དནོ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེར་སྤལེ་ཡོད།

༣།		 སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ།	

	 དེ་ཡང་རརོ་གླྱིང་དུ་གནས་སྡདོ་བེྱད་པའྱི་མདོ་སྟདོ་རན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
གྲོས་བསྡུར་འོག་མདོ་སྟོད་སྐྱིད་སྡུག་ལྟ་རོག་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་གསར་
འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་དུ་ཨ་མད་ོརེབ་གོང་བ་རང་ཀོག་
གྱིས་འགན་འཁུར་འོག་མདོ་སྨད་ལྟ་རགོ་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཀང་
གསར་འཛུགས་བྱས།	མད་ོསྟདོ་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་དང་མད་ོསྨད་སྐྱིད་
སྡུག་ཚོགས་པ་གཉྱིས་བཙྱུགས་པའྱི་ལོ་ཚྱི གས་རག་མ་བྱྱུང་།

	 	 གཞན་ཡང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༦	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉྱིན་དབུས་
གཙང་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་།	 དེ་ཡང་ཐོག་མར་
རྒལ་རེ་སྡ ེ་ གླང་པ་སངས་རྒལ་པོས་དབུས་གཙང་ཚོགས་པ་ཞྱི ག་
བཙྱུགས་ཀང་ཆ་རེྐན་གྱིས་མ་འདང་བས་དེ་མུར་ལུས་པས་ཕག་རྱི ་ར་
གཉརེ་ཉྱི་མ་དབང་རྒལ་དང་།	 གྲོ་མོ་གོང་འཐུས་ཨ་བོ་སོགས་ཀྱིས་
འགན་དབང་ཁུར་ཏུ་བླངས་ཏེ་བཙྱུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་འདུག

༤།		 བདོ་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།	

	 དེ་ཡང་ཐོག་མར་བཀ་ཤྱི ས་སོྒལ་མས་གཙོ་བྱས་པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་ས་
ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བདོ་ཀྱི ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་བཙྱུགས་ཤྱི ང་།	 ཚོགས་པ་
འདྱིས་རང་ནསུ་ཅྱི ་ལྕགོས་ཀྱིས་བོད་དོན་ལ་སྨན་པའྱི ་ལས་འགུལ་གང་



135རྡོ་རྗེ་གིླང་གནས་སྡྡོད་བྡོད་མིའི་ལྡོ ་རྒྱུ ས།

འཚམ་སྤལེ་ཡོད།	

༥།		 བདོ་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ནང་ས་གནས་བདོ་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་
གསར་བཙྱུགས་གནང་ནས་རྒྱུ ན་ལས་རྣམས་འོས་འཕེན་གྱི ་ལམ་ནས་
བསྐ་ོགཞག་བྱས།	 ཐོག་མའྱི ་ཚོགས་གཙོ་བླ་ོབཟང་དབང་ཕྱུག་དང་།	
ཚོགས་གཞོན་ཡབ་གཞྱིས་ཀྱི ་སས་མངའ་རྱི ་སུྤྲལ་སྐུ་བསྟན་འཛྱི ན་ཆོས་
རྒལ་རྱི ན་པོ་ཆེ་དང་།	 དུང་ཆེ་ཁམས་ཏ་ེཧོར་ར་སོ་ཚང་བཀའ་ཟུར་
རྱིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དང་།	དངུལ་གཉརེ་སྟདོ་གྲོ་ཤོད་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་
འབོྱར་བཅས་བསྡམོས་རྒྱུ ན་ལས་མྱི ་གྲངས་བདུན་ཡོད།

༩༽  ཁ་འཐོར་བོད་མི་འདུས་སོད་ཁག	

༡།		 བདོ་མྱི འྱི ་རང་འཚོ་བཟོ་གྭྲ	

	 དེ་ཡང་སྐབས་བཅོལ་བོད་མྱི ་རྣམས་གར་འགྲོ་འདྱིར་སྡ ོད་ལ་ཅྱི ་བྱ་
གཏལོ་མེད་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་དསུ་སྐབས་སུ་རརོ་གླྱིང་བཟ་ོགྭྲའྱི་དབུ་
འཛྱི ན་དམ་པ་ལྷ་ལྕམ་བད་ེསྐྱིད་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་རྒ་ཆེར་
བཞེས་ཏ་ེརརོ་གླྱིང་ད་ུའབོྱར་བའྱི་བདོ་རྱིགས་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཁ་
འཐོར་དུ་མྱི ་འགྲོ་བའྱི ་ཆེད་དུ་ས་གནས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་སྐ ོང་བྱས་ཏེ།	
བོད་མྱི ་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་ར་ཆེའྱི ་རྱི ག་གཞུང་ཆོས་དང་།	 སྐད་ཡྱི ག	 ཡུལ་
སོལ་གོམས་གཤྱི ས།	 ལག་ཤེས་རྱི གས་སོགས་མྱི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛྱི ན་
བེྱད་ཐབས་དང་།	 ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སེྐས་རྣམས་དེང་དུས་ཀྱི ་ཤེས་
ཡོན་སླབོ་སོྦང་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཏུ་གསོ་སོྐང་བྱ་རྒྱུ ར་མཛད་ཇུས་ས་མང་
གནང་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢	ཉྱིན་ས་ཆའྱི་བདག་པ་ོ
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རོར་གླྱིང་སན་འཇོ་སེབ་སླབོ་གྭྲར་གཡར་པོ་ཞུས་ཏེ་བ་ཕྱུ གས་འཇུག་
སའྱི་ཁང་པ་གཅྱིག་གྱི ་ནང་འཚོ་གོས་ཀྱིས་མ་ལྡང་བའྱི་བུད་མེད་གཅྱིག་
དང་།	སེྐས་པ་གསུམ་བཅས་མྱི ་བཞྱི ་ལས་མེད་ཀང་བདོ་མྱི འྱི་རང་འཚོ་
བཟོ་གྭྲ་ད་ེགསར་འཛུགས་གནང་།	 རྱིམ་བཞྱིན་རན་པ་རྣམས་ལ་ལག་
ཤེས་འད་མྱི ན་དང་།	 ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི ་ཆ་རེྐན་གང་
ལེགས་སུྐན་ཐབས་བྱས།	 སྐབས་དེར་བོད་རྱི གས་མྱི ་གྲངས་	 ༢༠༠༠	
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་།	 ཕྱིས་སུ་རྱིམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་སེལ་མཚམས་
ནས་ཕྱི ་ལ་བུད་དེ་ལག་ཤེས་དང་།	 ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི ་ཐོག་རང་ཁ་
རང་གསོ་བེྱད་ཐུབ་མཁན་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱྱུང་ཡོད།	 བཟོ་གྭྲ་འདྱི་ནྱི་
རརོ་གླྱིང་གྲོང་ཁེར་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༥	ཙམ་གྱི ་མཚམས་སུ་བཙྱུགས་
ཡོད།	

༢།		 བླ་མ་ཧ་ཊ་བདོ་གཞྱིས།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ཙམ་ཞྱིག་ནས་ཀླ་ོཡུལ་གྱི ་དམག་མྱི ་ཁ་འཐོར་བ་རྣམས་
ཀྱི ་འཚོ་རནེ་ཆེད་བླ་མ་ཧ་ཊ་བོད་གཞྱིས་ཆེད་བཙྱུགས་བྱས།	 དེར་ད་
དུང་བཟོ་གྭྲ་ཡང་ཡོད།	 ཁུལ་འདྱིར་བདོ་མྱི ་གྲངས་	 ༢༤༠	 ཙམ་བཟོ་
འབགོ་གྱི ་གཞྱིས་ཆགས་བྱ་རྒྱུ ་བྱས་ཏ།ེ	སྐབས་དརེ་བུན་གཡར་གྱིས་ས་
ཆ་ཨེ་ཀར་	༧།༡༡	དང་།	ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁང་མྱི ག་གཉྱིས་ཡོད་ཀྱི ་
ཤྱི ང་ཁང་གཅྱིག་ཉསོ་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༥	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣	ཉྱིན་འགོ་
འཛུགས་བྱས།	

	 	 དའེྱི ་རེས་གང་ཅྱིའྱི་དགོས་དངུལ་སྒརོ་	 ༧༡༣༥༠༠།༠༠	 ལྷག་
གྱི ་འཆར་གཞྱི ་བཀོད་ད་ེརོགས་རམ་ཡོང་ཐབས་དང་།	ཁོང་ཚོར་འགོ་
འཛྱི ན་ཡང་མྱི ང་གསལ་གྱིས་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་བ་ཞུས་པ་ལྟར་ར་མགྲྱིན་
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ཚེ་འཕེལ་ལ་རང་གཞུང་གྱིས་བསྐ་ོགཞག་དང་འབེལ་ཕོགས་ཐོབ་ཀང་
གནང་བ་མ་ཟད།	འཆར་གསལ་རོགས་རམ་ཡོང་བའྱི་རྒ་གར་གཞུང་
གྱི ས་མཚོན་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབོད་བསྐུལ་རྱི མ་པ་ཞུས་ཀང་
རོགས་རམ་ངོ་ཐོན་ཞྱིག་མཛད་མཁན་གཏན་ནས་མ་བྱྱུང་སྟབས་ང་
ཚོའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་ཇྱི ་བཞྱིན་འགུྲབ་ཐབས་མ་བྱྱུང་།	 འོན་ཀང་དབུས་
གཞུང་གྱིས་སོྐབ་གསོ་ཟླ་གསུམ་རེར་མྱི ་རེར་གྲོ་དང་གྲོ་ཆག་སོགས་ཀྱི ་
རོགས་རམ་མྱི ་དམན་པ་གནང་ཡོད།	སྐབས་དརེ་དུད་ཚང་	༣༠	ཡོད་
འདུག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་རྱིགས་ཁ་འཐོར་ཁྱིམ་ཚང་	༦	ལས་གཏན་
སྡདོ་བེྱད་མཁན་མེད།	འདྱི་ནྱི་རརོ་གླྱིང་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༢༤	ཙམ་
གྱི ་མཚམས་སུ་ཡོད།

༣།		 ཁར་ཤང་བདོ་རྱིགས་ཁ་འཐོར།	

	 ཁར་ཤང་ཞེས་པའྱི་བོད་རྱི གས་འདུས་སྡདོ་བེྱད་ཡུལ་ནྱི་རརོ་གླྱིང་གྲོང་
ཁེར་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	 ༣༧	 གྱི ་མཚམས་སུ་ཡོད་ཅྱིང་།	 དེ་རུ་དུད་
ཁྱིམ་	༧༡	ཙམ་གནས་སྡདོ་བྱས་ཡོད།	

༤།		 སྤགོ་རེ་སུྦང་བདོ་རྱིགས་ཁ་འཐོར།	

	 གཞན་ཡང་བོད་རྱི གས་མང་པོ་ཞྱིག་སྤགོ་རེ་སུྦང་ས་གནས་སུ་འདུས་
སྡདོ་བྱས་ཡོད་ལ།	ད་ེརུ་དུད་ཁྱིམ་	༢༡	ཙམ་ཡོད་འདུག	འདྱི་ནྱི་རརོ་
གླྱིང་གྲོང་ཁེར་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	 ༢༧	 ཙམ་གྱི ་མཚམས་སུ་ཆགས་
ཡོད།	

༥།		 མྱི ་རེག་བདོ་རྱིགས་ཁ་འཐོར།	

	 མྱི ་རེག་ས་གནས་སུ་ཡང་བདོ་རྱིགས་ཁ་འཐོར་མང་པ་ོའདུས་སྡདོ་བྱས་
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ཡོད་ལ།	ད་ེརུ་ཁ་འཐོར་དུད་ཁྱིམ་གྲངས་	༢༢	ཙམ་གནས་སྡདོ་བྱས་
ཡོད་པ་དང་།	འདྱི་ལ་རརོ་གླྱིང་གྲོང་ཁེར་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༣༩	ཙམ་
ཡོད།	

༦།		 པ་ཤུ་པ་ཏྱི་བདོ་རྱིགས་ཁ་འཐོར་གནས་སྡདོ།	

	 པ་ཤུ་པ་ཏྱི ་ས་གནས་སུ་བོད་རྱི གས་ཁ་འཐོར་དུད་ཁྱིམ་གྲངས་	 ༡༣	
ཙམ་གནས་སྡདོ་བྱས་ཡོད།	ས་གནས་འདྱི་ལ་རརོ་གླྱིང་གྲོང་ཁེར་ནས་
ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༢༢	ཙམ་ཡོད་འདུག	

༧།		 མ་ཎྱི ་སྦ་བྱང་བདོ་རྱིགས་ཁ་འཐོར།	

	 འདྱིར་ཁ་འཐོར་བོད་རྱི གས་དུད་ཁྱིམ་བཅྱུ ་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	
རརོ་གླྱིང་གྲོང་ཁེར་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༢༡	ཙམ་གྱི ་མཚམས་སུ་གནས་
ཡོད།	

༨།		 སུག་ཀྱི ་བདོ་རྱིགས་གནས་སྡདོ།	

	 སུག་ཀྱི ་ས་གནས་སུ་ཁ་འཐོར་བོད་རྱིགས་དུད་ཁྱིམ་གྲངས་	 ༦	 ཙམ་
གནས་སྡདོ་བྱས་ཡོད་ལ།	 རརོ་གླྱིང་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	 ༡༧	 གྱི ་
མཚམས་སུ་ཡོད།	 གོང་བཀོད་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་སྡདོ་བྱས་པ་རྣམས་
དུས་གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཐོན་པ་ཡྱི ན་པས་ལོ་ཚྱི གས་
ལ་འདྱི་ཞེས་སྤྱི ་ལ་ཁབ་པ་ཞྱིག་མྱི ་འདུག	 ཁ་འཐོར་བོད་རྱི གས་འདྱི་
དག་ནྱི་འཚོ་བ་རང་སོྐང་ཡྱི ན་ལ།	འཚོ་བའྱི་རནེ་གཞྱི ་ནྱི་ཚོང་ལས་ཁོ་ན་
ལས་ཞྱིང་འབགོ་གྱི ་འཚོ་བའྱི་གཞྱི ་རནེ་གང་ཡང་མེད།།	།།	



ཀ་སྦུག་གནས་སོད་བོད་མིའི་

ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  ༡༩༥༨ ལོའི་སོན་གི་གནས་སྟངས། 

ཀ་སུྦག་ས་གནས་སུ་ད་ེསྔནོ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག	 ༡༦	 ཙམ་ཡོད་ལ།	 ད་ེརྣམས་ཁག་
གཉྱིས་སུ་འདུས་ཏེ།	 སྤན་ཅ་སྐྱིད་སྡུག་དང་།	 ཡྱི ད་མཐུན་སྐྱིད་སྡུག་ཅེས་པ་
གཉྱིས་སུ་གནས་ཡོད།	 སྔནོ་འབོྱར་བ་རྣམས་ཡྱི ད་མཐུན་སྐྱིད་སྡུག་དང་ད་ེམྱི ན་
པ་རྣམས་སྤན་ཅ་རུ་ཕྱིན།	 བོད་མ་ཤོར་གོང་པ་སྤན་ཅ་སྐྱིད་སྡུག་ནྱི ་དེ་ཁུལ་
གཞུང་གྱིས་ཆེ་མཐོང་གནང་ཞྱིང་།	དནོ་རེྐན་ཕན་བུ་རེ་བྱྱུང་ཚེ་ནང་འདམུ་བེྱད་
ཀྱི ་ཡོད་ལ།	གཞན་ཡང་བདོ་མྱི འྱི ་ངོ་སོྦར་སོགས་ལ་གྲོང་སྡ་ེལས་ཁུངས་སོགས་
ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གནང་གྱི ་ཡོད་འདུག	ཡྱི ན་ན་ཡང་།	སྐྱིད་སྡུག་ད་ེཚོ་ནམ་ཞྱིག་ཁ་
འཐོར་དུ་འགྲོ་བར་ངེས་གཏན་མྱི ་འདུག	 ཀ་སུྦག་ནྱི་བོད་མྱི འྱི ་བསྟྱི་གནས་གལ་
འགངས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་།	 བོད་པའྱི ་ཚོང་པ་ཚོ་འདུ་སྡདོ་བེྱད་སའྱི ་ལྟ་ེ
བའང་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེཡང་བདོ་ནས་བལ་དང་།	 གཡག་རྱིད།	 གླ་རྱི །	 དམོ་
མཁྱིས་སོགས་འབརོ་ཆེན་ཁག་ཀ་སུྦག་ཏུ་དབརོ་འདནེ་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་ལ།	ཀ་སུྦག་
ནས་ཀང་ཐེར་མ།	སོ་ཕག	ཕེ་མ་ཀ་ར།	ཆྱུ ་ཚོད།	བྱྱུ ་རུ་སོགས་མཁོ་སུྒབ་བེྱད་
ཀྱི ་ཡོད།	 དེ་ཡང་ཕག་རྱིར་བལ་ཤོ་དང་ཚ་ཤོ་སོགས་སྒ་ོཁལ་རྒག་པ་ལས་རྒ་
གར་གྱི ་ཚོང་ཟོང་ཕར་དབོར་བར་ཁལ་རྒག་སོལ་མེད།	 ལྷ་ས་དང་ཕག་རྱི ་
སོགས་སུ་རྒ་གར་ཀ་ལྱི ་ཀ་ཏ་དང་ཀ་སུྦག་ཅེས་གྲགས་པ་ཆེར་རྒས་ཡོད་ལ།	
རྱི མ་བཞྱིན་ཟ་ཁང་དང་ཆང་ཁང་སོགས་ལའང་སྐད་གྲགས་རྒས་བཞྱིན་ཡོད་
འདུག	

༢༽  འཚོ་ཡུལ་གི་གནས་བབ། 

ཀ་སུྦག་ས་གནས་འདྱི་ནྱི་རྒ་གར་མངའ་སྡ་ེནབུ་སྦང་གལ་གྱི ་བྱང་ཕོགས་ཧྱི་མ་ལ་
ཡའྱི་རྱི ་རྒྱུ ད་དུ་ཆགས་ཡོད།	ས་གནས་འདྱི་ནྱི་རྒ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ལ་
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མྱི ་ཀར་	༡༢༥༠	དང་།	གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲངས་	༠༢	ཌྱིག་རྱི ་སེལ་སེས་ནས་	
༣༨་ཅྱིག་རྱི ་སེལ་སེས་བར་དང་ཀ་སུྦག་གྲོང་ཁེར་ནས་མེ་འཁོར་ཐག་ཉ་ེཤོས་	
New Jalpaiguri	ཞེས་པ་སྟ་ེརྒང་ཚད་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༧༢	སར་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་
ད་ུགནམ་ཐང་	Bagdogra Air Port ཞེས་པར་ས་གནས་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༧༥	
ཙམ་གྱི ་ས་རུ་འགྲོ་དགོས།	

	 ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་ཀ་སུྦག་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ཁབ་ཁོངས་སུ་རང་རྱིགས་བདོ་མྱི ་
ཕལ་ཆེར་	༢༤༣༥	ཙམ་ཞྱིག་ཡོད།	རང་གཞུང་གྱིས་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་
ཀ་སུྦག་འགོ་འཛྱི ན་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཀ་སུྦག་ཏུ་སྡདོ་པ་ཁག་བརྱིས་པའྱི ་བོད་མྱི འྱི ་
གནས་སྡདོ་ས་ཁག་བདུན་ཡོད།	ཀ་སུྦག་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༡༣	གྱི ་སར་ཨལ་
ག་ར་གྲོང་གསེབ་ཏུ་བདོ་མྱི ་ཁྱིམ་ཚང་	༡༠	ཡོད་པ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་པ་ེསྡངོ་གྲོང་
གསེབ་ཅེས་པ་ཀ་སུྦག་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༡༧	ཡོད་པ་ད་ེརུ་བདོ་མྱི འྱི་ཁྱིམ་ཚང་	
༧	 ཙམ་དང་།	 ཡང་ལ་སྦ་གྲོང་གསེབ་ཏུ་བོད་མྱི ་ཁྱིམ་ཚང་	 ༡༧	 ཙམ་ཞྱིག་
གནས་སྡདོ་བྱས་ཡོད།	ད་ེརུ་ཀ་སུྦག་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༣༢	ཙམ་ཡོད་འདུག	
གྲོང་གསེབ་འདྱི་ཚོའྱི ་མྱི ང་ལ་དུས་རྒྱུ ན་ཨ་ལ་པེ་གསུམ་ཞེས་འབོད་ཀྱིན་ཡོད།	
ད་ེབཞྱིན་ཇ་ཡྱི ་སྒནོ་ཡང་ཀ་སུྦག་ས་གནས་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༡༨༠	ཡོད་པའྱི་
ས་གནས་དརེ་བདོ་མྱི ་ཁྱིམ་ཚང་	 ༣༡	 ཡོད་པ་དང་།	 ས་ལུ་སྒ་ར་ཀ་སུྦག་ནས་
ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༦༢	ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེརུ་བདོ་ཁྱིམ་	༡༥	ཙམ་དང་།	ཡང་སད་
བརྒྱུ ད་གྭྲ་ཚང་དང་།	 ཀོང་སུྤྲལ་རྱི ན་པ་ོཆེའྱི་དགོན་པ་ཞྱིག་བཅས་ཡོད་ལ།	ད་
དུང་ད་ེགར་དུས་འཁོར་ཕ་ོབང་དང་བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་ཅྱིག་
ཡོད་འདུག

༣༽  བོད་མི་འབྱོར་སྟངས་དང་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས། 
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ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༨	ལོའྱི་རེས་སུ་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱི་ག་རུ་འབོྱར་ཡོད།	ད་ེཡང་ལ་ལ་
ནྱི་རྣ་ཐོས་ལ་དང་།	 ལ་ལ་ནྱི་རརོ་གླྱིང་ཉ་ེའགྲམ་དང་བལ་ཡུལ་ས་ཐོག	 ཡང་
འགའ་ཞྱིག་གྱིས་འབུག་བཅས་བརྒྱུ ད་ད་ེའབོྱར་ཡོད།	ད་ེདག་ལ་ཐོག་མར་ལག་
འཁེར་དང་།	གནས་སྡདོ་ཆོག་མཆན།	འཚོ་རནེ་སོགས་ཀྱི ་ཐད་དུ་དཀའ་ངལ་
འད་མྱི ན་ས་ཚོགས་ཤྱིག་འཕད་འདུག	འདྱིར་ཕབེས་པའྱི་གྲས་སུ་ལ་ལ་ཚོང་པ།	
ལ་ལ་གྲོང་དག་དམག་མྱི །	 ལ་ལ་ནྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི ་ཞབས་ཞུ་བེྱད་མོྱང་བ་བཅས་
མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་ལ།	ད་དུང་ས་གནས་གཞན་ནས་གཉནེ་སྒྱིག་བྱས་ཏེ་འདྱིར་
གཏན་འཇགས་གནས་པ་ཡང་འདུག	 དེ་རྣམས་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་ལམ་བཟོ་ལ་
སོང་ཞྱིང་།	གཞོན་སེྐས་ཚོ་སླབོ་གྭྲར་བཅྱུག་སྟ་ེསླབོ་སོྦང་གྱི ་གོ་སྐབས་རག་ཐབས་
བྱས།	 རྱིམ་བཞྱིན་ཚོང་ལས་བེྱད་མོྱང་མཁན་ཚོས་ཚོང་ལ་འབད་ཅྱིང་།	 སྔནོ་
ཆད་ལྷ་མོ་འཁབ་མོྱང་མཁན་འགའ་ཤས་ཀྱི ་འཚོ་བའྱི ་དཀའ་ངལ་ལ་མ་བལྟས་
པར་ཀ་སུྦག་ལྷ་མོ་འཁབ་སྟནོ་ནང་ཞུགས་ཏེ་ཞབས་ཞུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ ན་སོྐང་བྱས་
ཡོད་པ་དང་།	ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལག་ཤེས་ལ་བརནེ་ཏ་ེའཚོ་བ་བསྐལ་འདགུ	
སྤྱིར་ཀ་སུྦག་ནྱི་བདོ་ཀྱི ་ལྷམ་འད་མྱི ན་དང་།	 ཕ་ོཞྭ་དང་མོ་ཞྭ་འད་མྱི ན།	 ཕྱུ ་པ།	
ཆོས་རས་སོགས་སུྤས་ཚད་མང་པ་ོཐོན་ས་ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ།	དངེ་དུས་ཀང་རྒ་གར་
ས་གནས་སུ་མ་ཟད་པའྱི་ཨ་རྱི ་སོགས་ཕྱི ་རྒལ་ཁག་མང་པརོ་བདོ་ཀྱི ་ལྷམ་དང་།	
ཕྱུ ་པ་སོགས་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད།	 དེ་སྔནོ་ལག་ཤེས་པ་མང་པོ་ཡོད་
པས་ལག་ཤེས་ཀྱི ་ཡོང་འབབ་ད་ེཙམ་བཟང་རྒྱུ ་མེད་མོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་རང་གྱི ་
གནའ་བའོྱི་སོལ་རྒྱུ ན་ཤེས་རྱིག་གྱི ་ལག་ཤེས་ལ་བརནེ་པས་འཚོ་བའྱི་གནས་བབ་
ཧ་ཅང་ཡར་རྒས་སུ་སོང་ཡོད།	 དེང་གྱི ་དུས་སུ་དེ་ལྟ་བུའྱི ་མཚན་ཉྱིད་ལྡན་པ་
བཟོ་བསུྐན་བེྱད་མྱི འམ་ལག་ཤེས་པ་ཆེས་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་རེྐན་དེ་དག་མྱི ་
ཉམས་རྒྱུ ན་འཛྱི ན་བེྱད་རྒྱུ ་ལ་སེམས་འཚབ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆཊ་འདུག་པ་དང་།	
དའེྱི་ཕྱིར་དངེ་དུས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་པ་གཞོན་སེྐས་ཚོར་རེ་སྐུལ་བྱས་ཡོད་ལ།	ལས་
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ཚན་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བེྱད་མཁན་ཡང་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱྱུང་།	 མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་ཀ་སུྦག་བོད་ཕུག་གཞོན་སེྐས་རྣམས་ལ་བོད་གཞུང་གྱི ་ལས་ཚན་ནང་གོ་
སྐབས་འཐོབ་མྱི ན་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག་མོད།	 བདོ་གཞུང་དགའ་ལྡན་སྦྱིར་
ལ་དང་།	བདོ་ཀྱི ་མགྲོན་ཁང་	Tibet	House	ཟེར་བ་གཉྱིས་བཙོངས་པར་ད་
ལྟ་ཁོ་ཚོ་བླ་ོའགོད་སེྐ་ཡྱི ་ཡོད་འདུག	

༤༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།	

ཨང་།		མཚན།							 ལས་ཡུན་ལོ་ཚྱི གས།	
༡།	 ཛ་སག་ཁེ་སྨད།					 ༡༩༥༩	ནས་	༡༩༦༠
༢།	 རྱིས་དཔནོ་རྣམ་གླྱིང་།			 ༡༩༦༠	ནས་	༡༩༦༢	
༣།	 བཀྱིས་དཔལ་རབ།				 ༡༩༦༢	ནས་	༡༩༦༣	
༤།	 བསོད་ནམས་དང་མགོན་པ་ོཚེ་རྱི ང་།		 ༡༩༦༣	ནས་	༡༩༦༤
༦།	 ངག་དབང་རྒལ་མཚན་དང་་་་་་
	 རག་ཤག་བསོད་སྟབོས།		 ༡༩༦༤	ནས་	༡༩༦༥	
༨།	 ར་ོརེ་ཚེ་རྱི ང་།						 ༡༩༦༥	ནས་	༡༩༧༦
༩།	 བླ་ོབཟང་ཐར་འདདོ།				 ༡༩༧༦།༩།༢	ནས་	༡༩༨༠།༢།༢༩
༡༠།	 ཆོས་འཕལེ་བསོད་ནམས།		 ༡༩༨༠།༥།༡	ནས་	༡༩༨༡།༩།༢
༡༡།	 བྱམས་པ་ཡོན་ཏན།					 ༡༩༨༢།༩།༩	ནས་	༡༩༨༦།༡༠།༡༤
༡༢།	 བྱམས་པ་བརོན་འགུྲས།			 ༡༩༨༦།༡༠།༡༥	ནས་	༡༩༨༩།༨།༢༤
༡༣།	 དཔལ་འབོྱར།							 ༡༩༨༩།༩།༥	ནས་	༡༩༩༣།༡༢།༣
༡༤།	 སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག			 ༡༩༩༣།༡༢།༤	ནས་	༡༩༩༥།༨།༨
༡༥།	 ལེགས་བཤད།							 ༡༩༩༥།༨།༩	ནས་	༡༩༩༨།༤།༣༠
༡༦།	 དཔལ་ལྡན་དནོ་འགུྲབ།			 ༡༩༩༨།༥།༡	ནས་	༢༠༠༡།༦།༣༠
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༡༧།	 ཀརྨ་ཆོས་དབྱྱིངས།				 ༢༠༠༡།༧།༡	ནས་	༢༠༠༢།༧།༢༢
༡༨།	 ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།			 ༢༠༠༢།༧།༢༣	ནས་	༢༠༠༤།༤།༢༣
༡༩།	 ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས།					 ༢༠༠༤།༤།༢༦	ནས་	༢༠༠༧།༤།༣
༢༠།	 སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་།					 ༢༠༠༧།༤།༤	ནས་	༢༠༠༨།༦།༣༠
༢༡།	 དྭང་སླབོ་འགོ་འཛྱི ན་ཟུར་པ་ར་ོརེ།		༢༠༠༨།༧།༡༦	ནས་ལས་ཐོག་པ།	

༥༽  ྋགོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་ལོ་ཚིགས། 

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོར་སྟནོ་པ་ཐུབ་པའྱི ་དབང་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་	
༢༥༠༠	འཁོར་བའྱི་དུས་སྟནོ་ལ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་སྐབས་ྋགོང་ས་མཆོག་
འདྱི་ག་ས་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ།	 མྱི ་མང་རྣམས་ལ་གསུང་ཆོས་དང་བཀའ་སླབོ་
ཟབ་མོ་གནང་ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོར་ཡང་བསྐར་ཀ་སུྦག་ཏུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་
བསྐངས་ཡོད་ལ།	 སྐབས་དེར་དུར་པན་ཟངས་མདོག་དཔལ་རྱིར་མྱི ་མང་ལ་
ཐུགས་རེ་ཆེན་པའོྱི ་བཀའ་དབང་དང་།	 མ་ཎྱིའྱི ་བཀའ་ལུང་སོགས་གནང་ཡོད་
ལ།	 བོད་གཞུང་སླབོ་གྭྲར་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་གྱིས་གོ་སྒྱིག་ཞུས་ཏེ་མྱི ་མང་ལ་
བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༡	ལོར་ཀ་སུྦག་ཏུ་ཐེངས་གསུམ་
པའྱི་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ཏ།ེ	སྐབས་དརེ་ཡབ་གཞྱིས་སུ་བཞུགས་
གནང་མཛད་འདུག་པ་དང་།	 དུར་པན་ཟངས་མདོག་དཔལ་རྱིར་མྱི ་མང་ལ་
གསུང་ཆོས་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 དེ་དུས་ཤེས་རྱིག་གྱི ་གཞས་བ་ོསོགས་ཀང་
གཟྱིགས་འབུལ་བྱས་ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ཟླ་	༡༡	ནང་ས་ལུ་སྒར་དུ་ཕབེས་པ་དང་སྟབས་བསྟུན་
ཀ་སུྦག་ཏུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་ཤྱི ང་།	 ལྭ་བ་དགོན་པར་བཞུགས་གནང་
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མཛད་ཡོད།	 དེའྱི ་རེས་ཀ་སུྦག་བོད་གཞུང་སླབོ་གྭྲ་གཙོ་བྱས་ཏེ་བོད་སླབོ་ཁག་
དང་།	དགོན་སྡ་ེབཅས་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་དང་བཀའ་སླབོ་གནང་།

༦༽  ས་གནས་ཀི་ཚོགས་སྲེ་ཁག	

༡།		 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 ཀ་སུྦག་ས་གནས་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ཚྱུགས་ཏ་ེ
ལོ་མང་སོང་ཡོད་ཅྱིང་།	 ལས་འགུལ་ཡང་ཚགས་ཚྱུད་གནང་དང་
གནང་བཞྱིན་ཡོད།	

༢།		 ས་གནས་གྲོས་ཚོགས།	

	 ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་འད་ུསྐབས་དང་པ་ོད་ེ	༡༩༩༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	
༡༡	ཉྱིན་ཚྱུགས་པ་ཡྱི ན།	ད་ལྟ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་གསུམ་པ་འགྲོ་བཞྱིན་
ཡོད་ལ།	 ལས་འགུལ་ཡང་ཡུལ་གྱི ་གནས་ཚྱུལ་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་ལག་
བསྟར་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།

༣།		 ས་གནས་འདྱི་རུ་དབུས་གཙང་ཚོགས་པ་དང་།	 མདོ་སྟདོ་ཚོགས་པ།	
མད་ོསྨད་ཚོགས་པ་བཅས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི ་ཚོགས་པ་དང་།	གཞོན་ན་ུ
ཚོགས་པ་བཅས་ཡོད།

༤།		 བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།	

	 ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༢	ལོར་བཙྱུགས་པ་དང་།	
ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༢༢	 ལྷག་འཛུལ་ཞུགས་ཡོད།	ནམ་ཡང་བདོ་མྱི འྱི ་
ར་དནོ་གྱི ་ཆེད་དུ་གང་ནསུ་ཀྱིས་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཀྱིན་ཡོད།		
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༥།		 ལྷ་མོ་ཚོགས་པ།	

	 ཀ་སུྦག་ཏུ་བོད་ནས་བོད་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ལྷ་མོ་འཁབ་པའྱི ་
ཉམས་མོྱང་ཅན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་སྟབས།	ཨ་ཅེ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ཞེས་སྔ་
མོ་ནས་བཙྱུགས་ཡོད་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	ལོར་ཐར་ཆོས་དགོན་དུ་
ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་ལྷ་མོའྱི་འཁབ་སྟནོ་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་པར་ཐུགས་
དགེས་མཉེས་མཛད་དེ་རོགས་རམ་སོགས་ཇྱི ་དགོས་གསུངས་ཡོད།	
རེས་སུ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པའྱི ་འགོ་ཁྱིད་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་གཙོས་ཚང་
འཛོམས་ཀྱིས་གྲོས་བྱས་ཏེ།	 བདོ་གཞུང་ལ་འཚེམ་འཁོར་དང་ཁང་གླ་
བཅས་ཀྱི ་རོགས་སྐབས་ཞུས་ཀང་དེ་མུར་ལུས་སོང་།	 སྤྱིར་ལྷ་མོ་
ཚོགས་པ་ཞེས་གྲགས་ཆེ་ཡང་།	 རྱི མ་པས་རན་རྱི མ་རྣམས་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་ནས་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་འཐོར་བ་ལྟ་བུར་གྱུར།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༩	ནས་	༢༠༠༠	ཙམ་ལ་ཀ་སུྦག་བདོ་མྱི འྱི་འགོ་འཛྱི ན་དཔལ་ལྡན་
དནོ་འགུྲབ་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་ཁོང་གྱིས་ལྷ་མོ་ད་ེབདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཕྱི ་
མོ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྟབས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་བསྐར་གསོ་གནང་བ་
ཙམ་མ་ཟད།	 ཡར་རྒས་ཀང་གང་ལེགས་གནང་སྟ།ེ	 ཀ་སུྦག་ལྷ་མོ་
ཚོགས་པ་ནྱི་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྱིམ་འབོྱར་རྣམས་ཀྱི ་སྟངས་འཛྱི ན་
འོག་གོང་འཕལེ་གང་ཐུབ་གནང་གྱིན་ཡོད།

༦།		 གངས་ལྗངོས་ཟོླས་གར་ཚོགས་པ།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༧	ཉྱིན་དབུ་བརྙེས།	ད་ེཡང་དབྱྱིན་
ཇྱིའྱི ་རྒལ་ས་ལོན་ཊོན་དུ་རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི ་བོད་ཀྱི ་དགེ་ར་ཚོགས་པ་
དང་།	དའེྱི་སླབོ་སྟནོ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒལ་ལགས་སོགས་ཀྱི ་རོགས་
རམ་འོག་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	ཟོླས་གར་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་
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དམྱི གས་ཡུལ་ནྱི་བོད་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཟོླས་གར་སྒྱུ ་རལ་དང་།	
རོལ་ཆའྱི་སྒྱུ ་རལ་སོགས་ཉམས་པ་བསྐར་གསོ་དང་མྱི ་ཉམས་གོང་སྤལེ་
གཏངོ་རྒྱུ ་དང་།	ད་དངུ་སྒྱུ ་རལ་གྱི ་ཕོགས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ཏ་ེགསར་
བཏོད་ཀྱི ་ལྟ་ེགནས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།	 ཐོག་མར་གསར་
འཛུགས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་མྱི ་གྲངས་	༦	ཡོད་ལ།	རེས་སུ་ཅྱུང་ཡར་རྒས་
སུ་ཕྱིན་ཅྱིང་ཚོགས་མྱི ་ཡང་ད་བར་གྲངས་	 ༦༠	 འཛུལ་ཞུགས་བྱས་
ཡོད།	ད་ེཡང་ཚོགས་མྱི ་ཡོང་ཁུངས་ནྱི་ཀ་སུྦག་གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྭྲའྱི་སླབོ་
ཐོན་དང་།	འཕགས་བདོ་ནང་པའྱི་རྱིག་གནས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་སླབོ་
ཐོན་བདོ་རྱིགས།	གཞན་ཡང་འབུག་པ་དང་།	ཤར་པ།	འབས་ལྗངོས་
སོགས་ཀྱི ་ན་གཞོན་བཅས་ཡྱི ན།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་འཁབ་སྟནོ་པ་དང་ལས་
བེྱད་བཅས་ཁོན་བསྡམོས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	 ༣༠	 ཙམ་ཡོད།	 རེས་
གཟའ་ཉྱི་མའྱི ་གུང་གསེང་སྐབས་སུ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་དྭང་བླངས་
ངང་རང་བོ་དང་གུླ་གཞས་སོགས་སོྦང་བརར་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་པ་དང་།	
གསར་ཞུགས་པ་ཚོར་དམྱི གས་བསལ་གྱིས་སོྦང་བརར་སྤྲད་ཡོད།	 བ་ོ
དང་གུླ་གར་རོལ་མོའྱི་དགེ་རན་གཙོ་བ་ོགངས་ལྗངོས་ཟོླས་གར་ཚོགས་
པའྱི ་ལམ་སྟནོ་པ་རན་ར་ོདགའ་ལགས་ཡྱི ན།	 ཚོགས་མྱི ་མང་ཆེ་བས་
བོད་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ལྷ་མོའྱི ་སྒྱུ ་རལ་སོྦང་བརར་བྱས་ཏེ།	 ལྷ་
མོའྱི ་འཁབ་གཞུང་ཁག་བཞྱི ་ཙམ་ལ་འཁབ་སྟནོ་བྱས་པ་མ་ཟད།	 རེས་
སུ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོ་ནས་བཟུང་བདོ་ཀྱི ་ཞོ་
སྟནོ་ཉྱིན་མོར་འཁབ་སྟནོ་མཉམ་ཞུགས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	

	 	 གངས་ལྗོངས་ཟོླས་གར་ཚོགས་པ་འདྱི ་བཙྱུགས་ནས་ད་བར་
དབྱྱིན་ལན་དང་།	ཨོ་སྱི ་ཁྱི་ལྱི ་ཡ།	འབུག་ཡུལ།	བལ་ཡུལ་བཅས་ཕྱི ་
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རྒལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཏུ་འཁབ་སྟནོ་ཞུས་ཡོད་ལ།	ལྷག་པར་རྒ་
གར་ཏུ་དམངས་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་དང་།	 རྒ་གར་རང་བཙན་དུས་ཆེན་
བཅས་ལ་ས་གནས་ཁག་མང་པོར་འཁབ་སྟནོ་ཐེངས་མང་བྱས།	 དེ་
བཞྱིན་དུ་བོད་ཀྱི ་དུས་ཆེན་ཁག་ལའང་ས་གནས་གང་ས་རུ་འཁབ་སྟནོ་
བྱས་དང་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	

༧།		 བདོ་མྱི འྱི ་བསྟྱི་གནས་མ་ཎྱི ་ལྷ་ཁང་།	

	 ཀ་སུྦག་ས་གནས་ཀྱི ་བསྟྱི་གནས་སུ་ཡྱི ད་སྨནོ་ཆོག་པའྱི་མ་ཎྱི ་ལྷ་ཁང་ཞེས་
པའྱི ་ཚོགས་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོད།	 ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱིས་འཁུར་དུ་
བཞེས་ནས་བཞེངས་ཤྱི ང་།	 ལོ་ཤས་སྔནོ་ཐོག་བརེགས་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་
ཀང་ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་།	འོག་ཤོད་དུ་མྱི ་མང་ཚོགས་ཁང་དང་།	སྟངེ་
དུ་རནེ་དང་བརནེ་པ་བཅས་མ་ཎྱི ་སོགས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་འདུ་ཁང་སུྤས་
ལེགས་ཤྱི ག་ཡོད་ལ།	 དེའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ནྱི་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་
སྟངས་འཛྱི ན་འོག་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱིས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	

	 	 གཞན་ཡང་འདྱི་རུ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༩	ཙམ་ལ་བཙྱུགས་པའྱི་དྭང་
བླངས་མཐུན་གྲོགས་ཚོགས་ཆྱུང་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ལ།	 འདྱིས་ནྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ྋརྒལ་བའྱི་ཞབས་རྱིམ་ལ་ལོ་ལྟར་
བཀའ་འགྱུར་དང་།	བསྟན་འགྱུར།	སོྒལ་མ་འབུམ་འདནོ་སོགས་གནང་
གྱི ་ཡོད།	

༧༽  སོབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས།

༡།		 འཕགས་བདོ་ནང་པའྱི་རྱིག་གནས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།
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	 སྐབས་རེ་དར་མདོ་རྱི ན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་གཉྱིས་པ་ཐུབ་བསྟན་ལུྷན་གུྲབ་
མཆོག་གྱིས་	༡༩༥༤	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའྱི་དུས་
སྟནོ་དང་སྟབས་བསྟུན་སླབོ་གྭྲ་གསར་འཛུགས་བྱས།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༩	ཟླ་	
༡༢	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉྱིན་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་ན་ོསྦལེ་ཞྱི ་བདའེྱི ་གཟེགས་
རགས་བཞེས་པའྱི ་དུས་ཆེན་བརྱི ་སུང་བྱས་ཏེ།	 མེ་ལ་ཐང་དུ་གངས་
སེང་དཀར་མོའྱི་བ་ོགར་འཁབ་སྟནོ་བེྱད་དུས་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་དབུ་བཙྱུགས་
པའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཞྱི ་བདའེྱི ་གཟེངས་རགས་བཞེས་
པའྱི་ཉྱིན་མོ་གཉྱིས་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཁེལ་ཡོད་ཅེས་སྐལ་བཟང་གྱི ་ཉྱིན་མོ་
ཁད་པར་བ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛྱི ན་བྱས།

	 	 སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ནྱི་ཀ་རརོ་སྒང་གསུམ་དུ་བོད་གཙོ་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི ་
སྐད་དང་རྱི ག་གཞུང་སླབོ་བླ་ོཡོད་རྱི གས་ལ་མཁོ་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་
ནས་གསར་བཙྱུགས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ།	 འདྱི་ནྱི་འཕགས་ཡུལ་ལ་
བཙྱུགས་པའྱི་བདོ་སླབོ་ཐོག་མ་ད་ེཡང་ཆགས་ཡོད།	འདྱིའྱི་ནང་བདོ་ཀྱི ་
རྱི ག་གཞུང་སླབོ་བླ་ོཡོད་རྱི གས་རྣམས་རྱིས་མེད་ཞུགས་ཆོག་པས་བོད་
པ་དང་།	འབས་ལྗངོས་པ།	འབུག་པ།	ཤར་པ།	ལེབ་ཅཱ་བ།	ར་མང་
བ་སོགས་གང་མང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཡོད།	ད་ལྟ་སླབོ་མ་	༣༠༠	ཙམ་
ཡོད་ཅྱིང་།	འཛྱི ན་རྱིམ་སྔནོ་འགྲོ་ནས་བརྒད་པའྱི་བར་ཡོད།	སླབོ་ལས་
ནྱི་དགེ་རན་	༡༦	དང་།	ལས་བེྱད་	༧	བཅས་ཡོད་འདུག	སླབོ་གཞྱི ་
ནྱི་དག་ཡྱི ག	སུམ་རགས།	ལྷ་མྱི འྱི་ཆོས།	ས་སྐ་ལེགས་བཤད།	ཆྱུ ་ཤྱི ང་
བསྟན་བཅོས།	བདོ་ཀྱི ་རྒལ་རབས་སོགས་ཡྱི ན་ལ།	བདོ་ཡྱི ག་སླབོ་དབེ་
ནྱི་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ནས་ཆེད་བསྒྱིགས་བྱས་པའྱི་འཛྱི ན་རྱིམ་དང་པོ་ནས་ལྔ་
པའྱི ་བར་དང་།	 བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏོན་པའྱི ་
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འཛྱི ན་རྱིམ་དུག་པ་ནས་བརྒད་པའྱི་བར་གྱི ་སླབོ་དབེ་བཅས་ཀྱི ་སྟངེ་སླབོ་
ཁྱིད་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	ཨང་རྱིས་ནྱི་སླབོ་གྭྲ་སྤྱི ་བྱྱིངས་ལྟར་ཡྱི ན།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༡	 ལོར་ཤེས་རྱིག་སེངའེྱི ་ཟོླས་གར་ཞེས་པ་ཆེད་
བཙྱུགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་བང་སྒལོ་མངའ་སྡ་ེཕལ་མོ་ཆེ་ནང་བོད་ཀྱི ་
རྱིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་བྱས་ཤྱི ང་།	 ཁུལ་ད་ེདག་ཏུ་ད་ོསང་བེྱད་མཁན་
སླབོ་ཕུག་མང་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་ཕ་རན་སྱིའྱི་ཤེས་རྱིག་ཚོགས་པ་
ཀཱོ་ལེག་ཊྱི བ་ཐེ་ཊརལ་དུས་ཧེ་ནོཊ་སོགས་སུ་འཁབ་སྟོན་བྱས་པ་མ་
ཟད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ལོར་ཀཱེར་ཕརོ་རྒལ་སྤྱིའྱི་འཁབ་སྟནོ་ཞེས་ཨ་རྱི ་
དང་།	 འཇར་མན་སོགས་རྒལ་ཁབ་ལྔའྱི ་ནང་རྱི ག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་
བྱས།	དའེྱི ་རེས་འབྱིང་སླབོ་བརྒད་ཙམ་དང་མཉམ་དུའང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་
གཞུང་ངོ་སོྤྲད་བྱས་པས་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་ལ་དོ་སང་བྱྱུང་སྟ།ེ	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༦	ནང་འདྱི་གའྱི་སླབོ་མ་རོལ་དབྱངས་དང་འཁབ་སྟནོ་ལ་མཁས་
པ་གཉྱིས་ཆེད་དུ་གཏོང་རོགས་ཞེས་པ་ལྟར།	 ཟླ་གཅྱིག་ལྷག་རྱི ང་ཕ་
རན་སྱིའྱི་འབྱིང་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ཁག་གྱི ་ནང་དུ་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་ངོ་སོྤྲད་
བྱས་ཡོད།	

	 	 འདྱི་ལྟར་བདོ་ཀྱི ་རོལ་ཆའྱི་སྐརོ་ལ་ཕྱི ་རྒལ་བ་སོགས་གང་མང་
ཞྱི ག་གྱི ས་རོལ་མོའྱི ་བསྟན་བཅོས་མེད་པར་འདོད་ཀྱི ་ཡོད་པ་དང་།	
གཞན་ཡང་བདོ་ཀྱི ་རོལ་མོ་ལ་ཞན་ཆ་མང་དུ་བརོད་མཁན་བྱྱུང་འདུག་
པས།	 རོལ་མོའྱི ་ཕོགས་སུ་ཤུགས་སནོ་བྱས་ཏེ་སྡ་ེསྱིད་སངས་རྒས་རྒ་
མཚོའྱི་ཕག་རྒྱུ ན་སྒ་སྙན་རྒྱུ ད་བཞྱི ་པ་དརེ་རྒྱུ ད་དུག་བསན་ཏ་ེའདདོ་ཡོན་
ས་ལྔ་ཞེས་པ་འདྱི་གསར་བཏོད་བྱས་པ་དང་།	 བདེ་སྱིད་ཀྱི ་ཕག་རྒྱུ ན་
སྙན་རྒྱུ ད་བཞྱི ་པ་ལས།	 རྒྱུ ད་གཉྱིས་པ།	 གསུམ་པ།	 བཞྱི ་པ་ལྟར་
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བསྒྱིགས་པའྱི་པྱི་ལྭང་ཁེན་དབྱངས་མ་ཞེས་	སྤར་ཁ་ཁེན་ལ་ཐྱིག་གསུམ་
ཡོད་པས།	 མྱི ང་དུ་བཏགས།	 དེ་བཞྱིན་ཡང་ཅྱིན་ཞེས་པ་ད་ལྟ་བོད་
གཞས་ལ་གཏངོ་སོལ་ཡོད་པ་ད་ེནྱི་དབྱངས་ར་ཞན་པ་འདུག	དའེྱི་ཕྱིར་
འཕགས་ཡུལ་གྱི ་རོལ་མོ་བ་དང་གཞས་མ་ཚོས་ལག་ལེན་བེྱད་བཞྱིན་
པའྱི་ཧར་མོ་ནཱྱི ་ཡམ་ཟེར་བ་གཞྱི ་ལ་བཞག་སྟ་ེརྒྱུ ད་མང་རྒལ་བའྱི་རྒྱུ ད་
སྙན་ཞེས་པ་གསར་བཏོད་བྱས་པ་སོགས་ལོ་ངོ་མང་པོར་བོད་ཀྱི ་ཐུན་
མྱི ན་རོལ་དབྱངས་སོགས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་ཞབས་འདེགས་གང་ནུས་ཞུས་
འདུག

	 	 ད་ེཡང་དང་ཐོག་བདོ་ཀྱི ་གུླ་གཞས་རོལ་མོ་དང་།	བཟོ་རྱིག་ཆ་
ཤས་རྱི ་མོ་སོགས་སླབོ་སྟནོ་བྱས་ཏེ།	 ལྷ་བྱིས་པའང་ཇྱི ་སྙདེ་ཅྱིག་བྱྱུང་
ཐུབ་ཡོད་ལ།		སླབོ་གྭྲ་དའེྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་བདོ་དགེ་
དང་།	རོལ་གཞས་པ་ཚད་ལྡན་རང་རྐ་འཕརེ་བའང་མང་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༢།		 ཀ་སུྦག་གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྭྲ

	 གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༤	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༧	ཉྱིན་ཐོག་
མར་གསར་འཛུགས་སྐབས་དགེ་རན་གྲངས་	 ༢༩	 དང་ལས་བེྱད་
གྲངས་	༡༥	ད་ེབཞྱིན་གཏན་སླབོ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༦༢༡	ཉྱིན་སླབོ་སླབོ་
ཕུག་གྲངས་	༡༠༣	བཅས་ཡོད།

	 	 བདོ་གཞུང་ནས་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཁང་
གླའྱི་ཐོག་གཡར་བའྱི་སམ་བུའྱི་དསོ་ཁང་ཞྱིག་གྱི ་ནང་ནས་འགོ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།	 སྐབས་དེར་སླབོ་གྭྲ་འདྱིའྱི ་མྱི ང་ལ་བོད་རྱི གས་སྐབས་
བཅོལ་སླབོ་གྭྲ་ཞེས་འབདོ་པ་དང་།	དའེྱི་འཛྱི ན་སོྐང་ནྱི་ལྡྱི་ལྱི ར་ཡོད་པའྱི་
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བདོ་རྱིགས་སྐབས་བཅོལ་སླབོ་གྭྲའྱི་ཚོགས་པ་སྟ་ེད་ལྟའྱི་དབུས་བདོ་སླབོ་
འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༡	ལོར་སླབོ་གྭྲ་ད་ེབཞྱིན་
འབྱིང་རྱིམ་མར་ཕབ་ནས་མཐོ་རྱིམ་སླབོ་བཞྱིན་པས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་
རོགས་སླབོ་གྭྲ་གཞན་དུ་ཟླ་བསྒྱིལ་གནང་ཡོད།	 དེ་རེས་དེ་ཁུལ་མཐའ་
མཚམས་ལུང་ཁུག་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཉམ་ཐག་སླབོ་ཕུག་ཆེད་གཏན་ཉྱིན་
སླབོ་གྭྲ་ཆྱུང་ཤས་ཤྱི ག་བོད་རྱིགས་དགེ་རན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྟངས་འཛྱི ན་
གནང་བཞྱིན་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་ལྡྱི་ལྱི ར་གནས་སྡདོ་དབུས་བདོ་
སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱིས་འབྱིང་རྱིམ་སླབོ་གྭྲའྱི་རྱིམ་པ་སྤར་ནས་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	 ༣༠༠	 ཙམ་ཤོང་བའྱི་མཐོ་རྱིམ་གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྭྲ་བསྐར་དུ་
འགོ་འཛུགས་བྱས།	གཏན་སླབོ་འགོ་འཛུགས་བྱས་རེས་བུ་མོ་དང་བུའྱི་
ཉལ་ཁང་དང་།	འཛྱི ན་གྭྲ་ཚོགས་ཁང་།	དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	འཚེམ་ཁང་
།	ཤྱིང་བཟོ་སྡ་ེཚན།	ཐབ་ཚང་།	ཁུས་ཁང་དང་གསང་སོྤད།	ཆྱུ ་མཛོད།	
ཞལ་འདནོ་ཚོགས་ཁང་དང་སྤྱི ་ཁང་།	 སྨན་ཁང་།	 ལས་བེྱད་སྡདོ་ཤག	
རེད་ཐང་།	 དེ་བཞྱིན་མཐའ་མཚམས་ར་བ་བསྐརོ་རྒྱུ ་སོགས་ཀྱི ་ལས་
འཆར་འད་མྱི ན་རྱིམ་པས་སྤལེ་ཡོད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་པའྱི ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	
༡༤༥༠	དང་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་གཉྱིས་ལ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༦༠༠	བཅས་
མཐོ་སླབོ་ལེགས་ཐོན་ཐུབ་ཡོད།	སླབོ་ཕུག་གྱི ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒས་ཡོང་
སླད་དགེ་རན་འད་མྱི ན་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་སླབོ་ཚན་དང་འབེལ་བའྱི ་
ཟབ་སོྦང་འད་མྱི ན་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	 གནད་ཡོད་མྱི ་ས་དང་མཁས་
ལས་དུས་ནས་དུས་སུ་སྐུ་མགྲོན་མགྲོན་འབདོ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་
སྐབས་སོ་སོའྱི ་བསམ་འཆར་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ལག་བསྟར་གང་ཐུབ་བྱས་
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འབས་སུ་སླབོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་དང་།	 སྒྱིག་འཛུགས།	 གཙང་སྦྲ་དང་
འཕདོ་བསྟནེ་སོགས་ཡར་རྒས་གང་ལེགས་བྱྱུང་ཡོད།	 ཤེས་ཡོན་སྱིད་
ཇུས་འགྱུར་བ་ནམ་བྱྱུང་ལ་སླབོ་གྭྲའྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་
སླབོ་ཕུག་གྱི ་ཤེས་ཚད་མྱི ་ཉམས་གོང་སྤལེ་གང་ལེགས་བྱྱུང་ཡོད།

༨༽  ཆོས་སྲེའི་བྱུང་རིམ།

༡།		 དཔལ་ལྡན་སད་རྒྱུ ད་གྭྲ་ཚང་།	

	 དེ་ཡང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༡	 ལོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གསང་ཆེན་རྒྱུ ད་ཀྱི ་བསྟྱི་གནས་འདྱིར་ཞབས་སོར་བཀོད་པ་དང་།	གཙོ་
བ་ོྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་དང་།	 ཕྱི ་ནང་སྦྱིན་བདག་
ཁག་གྱི ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་འོག་གཙྱུག་ལག་ཁང་རནེ་དང་བརནེ་
པ་བཅས་གསར་བཞེངས་གནང་།	 རནེ་གྱི ་གཙོ་བོར་ཐུབ་དབང་གཙོ་
འཁོར་གསུམ་དང་།	འདུལ་ནག་དཔལ་ལྡན་བཟང་པ།ོ	རེ་བཙྱུན་སོྒལ་
ལྗང་།	 དམ་ཅན་ཆོས་རྒལ་བཅས་དང་།	 གསུང་རནེ་ལ་རྒལ་བའྱི ་
བཀའ་འགྱུར་དང་།	བསྟན་འགྱུར་ཆ་ཚང་།	རེ་ཡབ་སས་གསུམ་དང་།	
པཎ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་རྒན་སོགས་ཀྱི ་གསུང་འབུམ་བཅས་བཞུགས་
ཡོད།

	 	 འདྱིར་བཞུགས་པའྱི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་གསང་
བདེ་འཇྱིགས་གསུམ།	 ལྷ་མགོན་ཆོས་གསུམ་གྱི ་བསྐང་གསོ།	 རབ་
གནས་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས་མ།	 གཞུང་ཆེན་ལེའུ་བཅྱུ ་བདུན་
རྒྱུ གས་བཞེས་དང་འབེལ་གྭྲ་ཚང་གྱི ་ཐུན་མྱི ན་ཕག་བཞེས་གར་ཐྱིག་
དབྱངས་གསུམ།	གཏརོ་ཆེན་དང་།	ལུྷང་བཟདེ་མཆོད་པ།	རབ་གནས།	
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སྦྱིན་སེག	 དཀྱིལ་འཁོར་གྱི ་རྣམ་བཞག་སོགས་ལ་ཐོས་བསམ་ཚྱུལ་
བཞྱིན་གནང་ཐོག་དབང་ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་པར་ཉམས་བཞེས་
གནང་དགོས།	

	 	 སྤྱིར་དགོན་པ་འདྱི་ནྱི་ཤར་ྋརྒལ་བ་ཙོང་ཁ་པའྱི་དངོས་སླབོ་རེ་
ཤེས་རབ་སེང་གེའྱི ་སས་ཀྱི ་ཐུ་བོ་འདུལ་ནག་པ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོས་	
༡༤༣༠	ལོར་སད་རྒྱུ ད་རྱིན་ཆེན་རོང་ཁོངས་སུ་ཕག་བཏབ་ཅྱིང་།	དགེ་
ལྡན་པའྱི ་གསང་སྔགས་ཀྱི ་གདན་ས་ཆེ་གྲས་ཤྱི ག་ཡྱི ན།	 རེས་སུ་རྒ་
དམར་གྱིས་གཏོར་བཤྱི ག་བྱས་པས་གང་རོ་ཙམ་ལས་མེད་པར་གྱུར།	
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་དགོན་འདྱིའྱི ་དགེ་འདུན་པ་བཞྱི ་བཅྱུ ་ཙམ་ཞྱིག་
བཙན་བོྱལ་དུ་འབོྱར་བ་དེ་དག་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ནས་ཀ་སུྦག་སྤ་ོ
མདའ་ཚང་གྱི ་ས་ཁུལ་དུ་བཞུགས་གནས་གནང་བ་དང་།	 གསང་ཆེན་
རྒྱུ ད་སྡ་ེའདྱིའྱི ་སྔར་གྱི ་འཆད་ཉན།	 སུྒབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི ་ཕག་ལེན་
རྣམས་སླར་གསོ་གནང་ཐུབ་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་སད་རྒྱུ ད་གྭྲ་ཚང་འདྱི་
རུ་མཁན་ཆེན་ཚྱུལ་ཁྱིམས་རྒ་མཚོ་མཆོག་བཞུགས་ཐོག་དགེ་འདུན་བླ་
སུྤྲལ་དང་བཅས་པ་ཞལ་གྲངས་	༥༥	འཚོ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
དའེྱི ་ནང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་གྭྲ་རྒྱུ ན་ཞལ་གྲངས་	༡༥	ཙམ་བཞུགས་ཡོད།

༢།		 ཟེ་དཀར་ཆོས་སྡ།ེ	

	 ཟེ་དཀར་ཆོས་སྡ་ེནྱི་སྔར་བོད་ནང་ལ་སྟདོ་ཤེལ་དཀར་རོང་ཁོངས་གྲམ་
མཚོ་ཞེས་པར་ྋཔཎ་ཆེན་ཀུན་གཟྱིགས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་དངོས་
སླབོ་རེ་བཙྱུན་བྱམས་པ་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༡༤༠༠	ལོར་
ཕག་བཏབ་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	བདོ་ས་སྤྱི ་མཚྱུངས་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོའྱི་
ནང་རྒ་དམར་གཞུང་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་
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རྒ་གར་ལ་བཙན་བོྱལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱྱུང་ཡོད།	ད་ེཡང་སྔནོ་འབོྱར་བ་
རྣམས་ལ་རྒ་གར་གཞུང་གྱི ་སོྐབ་གསོ་ཐོབ་སྟེ་གྲོང་གསར་དགོན་དུ་
བཞུགས་འཇགས་གནང་།	 ཕྱིས་སུ་འབོྱར་བ་རྣམས་ལ་སོྐབ་གསོ་མ་
རག་པས་རབ་གཞྱི ་ཀོ་ཊྱི ར་ཁང་པ་གླས་ནས་བཞུགས།	 རེས་སུ་གྲོང་
གསར་དགོན་དུ་དགེ་འདུན་པ་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཤྱི ང་སྐབས་དེར་དགེ་
འདུན་པ་སུམ་ཅྱུ ་སོ་གཉྱིས་ཡོད།	 ཡྱི ན་ན་ཡང་གྲོང་གསར་དགོན་གྱི ་
ཁང་གཡར་དུས་ཡུན་རོགས་པས་དགེ་འདུན་པ་བཞྱི ་ཙམ་མ་གཏོགས་
ཁ་འཐོར་དུ་གྱུར།	 དེའྱི ་སྐབས་སུ་ཁྱི ་བྱང་རྱི ན་པོ་ཆེ་ས་འདུ་ཚང་དུ་
བཞུགས་པ་དང་མཇལ་བཅར་བེྱད་དུས་ཁོང་གྱིས་དགོན་པ་མ་འཐོར་
བར་གསར་འཛུགས་དགོས་སྐརོ་གསུངས་པར་བརནེ།	ཚ་འགུྲལ་ཚང་
ལ་སྤམོ་མདའ་ཚང་གྱི ་ས་ཆར་དགོན་པ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་རྒག་རྒྱུ འྱི ་རེ་བ་
ཞུས་པ་ལྟར་དགོངས་འཁོལ་ཐོབ་པས་ལྕགས་ཤོག་བརྒབ་སྟ་ེདགོན་པ་
ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་བཞེངས།	 དེ་ནས་བཟུང་རྱི མ་གྱིས་གྭྲ་པ་གང་མང་
གསར་ཞུགས་བྱས་ཡོད་ལ།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༡	ལོའྱི་ནང་ྋགོང་ས་མཆོག་
ཀང་འདྱིར་ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད།	 སྐབས་དེར་གཞྱི ་གསུམ་ཚྱུགས་
ཐུབ་མེད་མོད་རེས་སུ་གཞྱི ་གསུམ་ཡང་བཙྱུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུ ང་ཡོད།	
དགོན་པར་དམྱི གས་བསལ་གྱི ་བླ་མ་མེད་ནའང་ཤྱི ་ཆྱུ ་བཟང་རྱི ན་པ་ོཆེ་
ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་།	ཁོང་གྱིས་ཀང་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་ལ།	
རེས་སུ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏ་ེགཙྱུག་ལག་ཁང་
རནེ་དང་བརནེ་པ་བཅས་གསར་བཞེངས་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ལོར་
ྋགོང་ས་མཆོག་འདྱི་ཁུལ་དུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་སྐབས་དགོན་པར་
ཞབས་སོར་བཀོད་ཏ་ེརབ་གནས་བྱྱིན་རླབས་མཛད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤྱི ་ཆྱུ ་
བཟང་རྱི ན་པོ་ཆེ་གཙོ་བྱས་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	 ༢༣	 ཙམ་
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གྱིས་གཞྱི ་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི ་རང་ལུགས་བཞེད་གཞུང་ཁག་
ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མྱི ་ཉམས་གོང་སྤེལ་གང་ནུས་གནང་བཞྱི ན་
ཡོད།

༣		 ས་སྐ་དགོན།	

	 ས་སྐ་དགོན་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	ཉྱིན་དཔལ་
ས་སྐའྱི་ྋསྐབས་མགོན་ྋགོང་མ་རཏ་ན་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཀ་སུྦག་ལ་
དངོས་སུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་ཏེ།	 ཐོག་མར་ཀ་སུྤག་དཔལ་ས་སྐ་
ཆོས་ཚོགས་ཞེས་པ་དབུ་འབེྱད་མཛད་སྒ་ོགནང་བ་དང་།	ས་གནས་མྱི ་
མང་ཡོངས་ལ་ཆོས་འབལེ་ཚེ་དབང་གནང་།	དའེྱི་རེས་སུ་ཕྱི ་ནང་ཆོས་
ལུགས་རྱིས་མེད་མཁས་དབང་ཁག་གྱིས་མཐུན་བསྒྱིལ་བགྲོ་གླངེ་བཅས་
ཚོགས།	 དེ་བཞྱིན་མགོན་པོ་གང་གྱིས་དགོན་པ་གསར་རྒག་གནང་
འཆར་སྔར་ནས་ཡོད་མོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོ་བར་ཐུགས་གཏན་
འཁེལ་མ་ཐུབ་པ་དང་།	 ཐུགས་གཏན་ཁེལ་ནས་ཀང་དགོན་པ་གནས་
མྱི ན་ནྱི་དགེ་འདུན་ལ་རག་ལས་པར་དགོངས་ནས།	 མྱི ་གྲངས་ཉརེ་ལྔ་
ཡྱི ་སྐ་བཞར་ཏ་ེདགེ་འདུན་གྱི ་སྡ་ེབཙྱུགས།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	
༢༤	ཉྱིན་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་
ཏ་ེས་གནས་མྱི ་མང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོྤྲད་དང་ཚེ་དབང་བཅས་གནང་བ་
དང་།	 སླར་ཡང་མྱི ་གྲངས་	 ༤༢	 ཡྱི ་སྐ་བཞར་ཏེ་ད་ལྟའྱི ་ཆར་དགེ་
འདུན་པ་གྲངས་	༦༧	འཚོ་བཞུགས་གནང་ཡོད།

༩༽  རྒས་གསོ་ཁང་།	

ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༧	ཉྱིན་རས་གསོ་ཁང་དུ་འཇམ་མགོན་ཀོང་
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སུྤྲལ་རྱི ན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕངེ་གསུམ་པའྱི་དན་གསོའྱི་དུས་དན་ཐེངས་	 ༡༡	 པ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་།	ད་ེཡང་རན་གསོ་ཁང་འདྱི་ནྱི་རང་
འཚོ་དཀའ་བའྱི་རས་འཁོགས་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་སྐབས་མེད་མགོན་མེད་ཀྱི ་བྱྱིས་
པ་ཁག་ལའང་བདག་སོྐང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

	 ཐོག་མར་འཇམ་མགོན་ཀོང་སུྤྲལ་རྱི ན་པོ་ཆེ་རརོ་གླྱིང་དུ་ཕེབས་སྐབས་
རས་འཁོགས་	 ༨	 ལ་ཐུག་འཕད་གནང་སྟ་ེདེ་རྣམས་ལ་རས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་
གསར་དུ་བཙྱུགས།	ད་ལྟའྱི་ཆར་རས་འཁོགས་	༤༢	དང་།	བྱྱིས་པ་གྲངས	༤༡	
སེྐས་པ་	༣༢	དང་བུད་མེད་	༩	ཡོད་ལ།	ལས་བེྱད་གྲངས་	༡༡	ཡོད།	རས་
འཁོགས་རྣམས་ལས་ལོ་ན་མཐོ་ཤོས་ད་ེའབུག་པའྱི་ཁོ་ག་ལོ་	༩༡	ཅན་ཞྱིག་དང་།	
སེྐས་དམན་ལོ་	 ༨༦	ཅན་གཉྱིས་ཡྱི ན།	བྱྱིས་པ་ཆྱུང་ཤོས་ད་ེལོ་	 ༢	ལ་སོན་
པའྱི་བུ་སྱི ་ངྷྱི་ར་ཡྱི ན་ལ།	 ཁོའྱི་ཨ་མ་ནྱི་ལོ་	 ༡༦	ལ་སོན་པའྱི་མྱི ག་ལོང་མགོན་
མེད་ཅྱིག་ཡྱི ན་འདུག	

	 རས་གསོ་ཁང་གྱི ་ནང་དུ་བརྒ་ཆ་	 ༦༦	 ནང་པ་དང་།	 བརྒ་ཆ་	 ༢༨	
ཧྱིན་རུ།	ད་དུང་བརྒ་ཆ་	༦	ཡྱི ་ཤུ་ཆོས་ལུགས་པ་ཡྱི ན།	ད་ེཡང་རས་འཁོགས་
བརྒ་ཆ་	༦༥	ནང་མྱི ར་ཁ་བལ་བ་དང་འབལེ་ལམ་མེད་པ་དག་ཡྱི ན་ལ།	བརྒ་
ཆ་	༢༡	ནང་མྱི ས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ།	བརྒ་ཆ་	༡༤	ཁེར་རྐང་ཁོ་ན་ཡྱི ན་
འདུག	རས་གསོ་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ད་བར་རས་འཁོགས	༢༩	ཙམ་འདས་གྲོངས་
སུ་གྱུར་ཡོད།	 རས་འཁོགས་ཚོའྱི ་འཕོད་བསྟནེ་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་བརག་
དཔྱད་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་ལ།	ད་ལྟའྱི་ཆར་རས་འཁོགས་བརྒ་ཆ་	༡༧	གུྲམ་ནད་ཅན་
དང་།	བརྒ་ཆ་	༣༥	ཁག་ཤེད་ཚད་བརལ།	བརྒ་ཆ་	༢༠	ཕ་ོབ་དང་རྒྱུ ་མའྱི་
སྐངས་ནད།	 བརྒ་ཆ་	 ༡༢	 དབུགས་འཚང་བ།	 བརྒ་ཆ་	 ༡༢	 ནྱི་རས་ནད།	
བརྒ་ཆ་	༤	སྙྱིང་ནད་བཅས་ཡྱི ན་འདུག	རས་འཁོགས་བརྒ་ཆ་	༥༠	ལས་མང་
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གསར་འཇུག་སྐབས་ལུས་སྟབོས་ཤོར་བ་དང་།	 ཟས་བཅྱུད་མྱི ་ལྡང་བ་བཅས་
ཡྱི ན་ཀང་ད་ལྟ་སྒ་ོགསུམ་གང་ཐད་སྔར་ལས་བད་ེཐང་དུ་གྱུར་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ལོར་རས་འཁོགས་གྲངས་	༢༣	ལས་མང་བ་ཤོང་བའྱི་
སྡདོ་ཁང་གསར་རྒག་བྱས་ཡོད་ལ།	 རས་འཁོགས་དག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་
རེས་འདས་འཇུག་ཆོ་ག་སོགས་གང་འོས་གནང་གྱི ་ཡོད།	རས་གསོ་ཁང་ད་ུརས་
འཁོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཕུ་གུར་བྱམས་སོྐང་གནང་གྱི ་ཡོད་ལ།	ཕུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་
རས་འཁོགས་རྣམས་ལ་བརྱི ་བཀུར་སོགས་ནང་ཁུལ་གྱི ་འབལེ་ལམ་གང་ལེགས་
ཡོད།	

	 རས་གསོ་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་ལས་བརྒ་ཆ་	 ༦༣	 ལོ་བཅྱུ ་
ལས་ཆྱུང་བ་ཡྱི ན།	ཡང་བྱྱིས་པ་བརྒ་ཆ་	༢༦	བལ་པ་ོདང་།	བརྒ་ཆ་	༡༢	མ་
ན་གྷྱིས།	བརྒ་ཆ་	༥	ནབུ་རྱིས།	བརྒ་ཆ་	༥	ཙམ་བདོ་པ་ཡྱི ན་འདུག

	 རས་གསོ་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོར་འཛྱི ན་སོྐང་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་པ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་ཡྱི ན་པར་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི ་སང་བ་འབྱྱུང་གྱི ་ཡོད།	
འདྱིའྱི ་ནང་དུ་རས་འཁོགས་ཚོས་ཞྱི ་བདེ་སོས་དལ་གྱི ་འཚོ་བ་ཞྱིག་རོལ་གྱི ་ཡོད་
ལ།	བྱྱིས་པ་ཆྱུང་ཆྱུང་ད་ེཚོ་ཡང་རན་པའྱི་བརེ་བ་དང་།	སྙྱིང་རེ།	གཤྱིས་རྒྱུ ད་
བཟང་པ་ོབཅས་ཀྱི ་འོག་གསོ་སོྐང་དང་འཚར་ལོངས་འབྱྱུང་བཞྱིན་ཡོད།།	།།
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ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  ཐོག་མའི་བྱུང་རིམ། 

དེ་ཡང་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེ་དང་རྒ་
གར་གཞུང་གྱི ་རོགས་རམ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་འདྱི་གར་གནས་སྡདོ་ཆོག་
པའྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༥	ལོར་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས།	

	 རརོ་གླྱིང་ནས་མལ་ལེ་དུག་ལྷག་ཙམ་གྱི ་སར་བསུ་ན་མདའ་	(Sonada)	
ཞེས་པ་རུ་འབགོ་ལས་ཤྱིག་འཛུགས་རྒྱུ འྱི་ཐབས་ཤེས་འོས་འགབ་ཡབ་གཞྱིས་ས་
སོྐང་ཆེན་པོས་བཀའ་སླབོ་གནང་དོན་ལྟར་དོན་གཅོད་པས་ས་བབ་ཇྱི ་ཡོད་སྔནོ་
ལ་ལྟ་སྐརོ་བྱས།	ས་གནས་གཞུང་གྱི ་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་གྱིས་སླབོ་སྟནོ་གནང་བ་
བཞྱིན་བོད་མྱི ས་ཐད་ཀར་ས་ཆ་ཉསོ་མྱི ་ཆོག་པས་རྒ་གར་གྱི ་མྱི ་ཁོངས་ནས་སྐུ་
ཞབས་ལྷ་དབང་དང་།	 མྱི ་སྱི ་ཊར་སྦའོོ།	 འབའ་མྱི ་འགྱུར་བཅས་ཀྱི ་སྟངེ་རང་
གཞུང་དནོ་གཅོད་དང་།	 སྐུ་ངོ་རྒལ་ལོ་དནོ་གུྲབ་ཀྱི ་ལྕམ།	 ཆྱི ག་བསྒྱིལ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོ་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས།	 མད་ོསྨད་པ་སེང་གེ།	 མད་ོསྟདོ་གོ་བ་ོཆོས་
མཛད་དང་།	བཀ་ཤྱིས།	དབུས་གཙང་སྟག་ལུང་ཉྱི་མ་བཅས་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་
ཆྱུང་ཞྱིག་བཙྱུགས་པར་མ་ཟད།	ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འགྲོ་མོས་ཡོད་པའྱི་
མྱི ་གྲངས་	༡༧༨	ཡོད་པ་ཚོས་ས་རྱི ན་སོྤྲད་བེྱད་ཀྱི ་སྒརོ་	༡༣,༩༧༠་༠༠	བསྡུ་
ལེན་བྱས་ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་	༢༡	ཉསོ་ཏེ་བདོ་རྒལ་ལོ་	༢༠༩༢	ལོ་དང་།	ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༦༥	ཟླ་	༡	ནང་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་བཙྱུགས་ཡོད་འདུག	ར་བའྱི་གཞྱིས་
མྱི ་ཁྱིམ་ཚང་	༥༠	ལ་མྱི ་གྲངས་	༢༠༠	ཡོད་པའྱི་འབགོ་ལས་གཞྱིས་ཆགས་
བྱ་རྒྱུ འྱི ་ས་ཁང་རྱི ན་དང་།	 བ་ཕྱུ གས་ཉོ་རྱི ན་སོགས་དགོས་དངུལ་སྒོར་	
༥,༠༤,༡༢༡་༢༥	 ལྷག་གྱི ་འཆར་གཞྱི ་བཀོད་དེ་སྐུའྱི ་གཅེན་པོ་རྒ་ལོ་དོན་གུྲབ་
བརྒྱུ ད་རོགས་རམ་འོང་བའྱི ་རེ་བསྐུལ་ཞུས།	 དེའྱི ་རེས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
དང་།	 ལྡྱི་ལྱི ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་རྒ་གར་དང་རོགས་རམ་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་
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འབོད་བསྐུལ་མུ་མཐུད་གནང་བས་འཆར་གསལ་དངུལ་འབོར་གྱི ་ཕེད་ཆ་རྒ་
གར་གཞུང་གྱིས་གནང་རྒྱུ ་དང་།	 ཕེད་ཆ་ཕྱིའྱི ་རོགས་རམ་ཁག་གྱིས་གནང་
བར་ཕྱི ་ལས་ཁང་གྱིས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་མོད།	 ཞལ་འདེབས་རོགས་རམ་
གནང་མཁན་གྱི ་རོགས་ཚོགས་གང་ཡང་བྱྱུང་མ་སོང་།	འོན་ཀང་།	དབུས་སོྐབ་
གསོ་ནས་གྲོ་དང་།	 གྲོ་ཆག	 འོ་རམ་སོགས་རྱི ན་མེད་ངང་འཚོ་སནོ་རརོ་གླྱིང་
ཁུལ་མྱི ་མང་སྤྱི ་མཚྱུངས་སུ་གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།	 སྐབས་དེར་
ཁྱིམ་ཚང་	༨	ས་གནས་སུ་སྤསོ་ཐོག་ད་ེརེས་མྱི ་གྲངས་	༢༣	འབོྱར་བ་བསན་
ཏེ་ར་འབརོ་མྱི ་གྲངས་	༨༡	ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༦	 ས་གནས་ནས་བསྐུར་པའྱི ་ཡྱི ག་ཆའྱི ་ནང་	 ༡༩༦༧	
འཁོད་འདུག	ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	༢༧	ཉྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་སྡ་ེགླང་པ་སངས་
རྒལ་པ་ོལགས་ཀྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་པའྱི་མྱི ང་ཐོག་དབེ་སེྐལ་
བྱས་ཤྱི ང་།	 འཛུགས་སུྐན་གྱི ་སྐརོ་ལ་ཡྱི ག་ཚང་དང་།	 མྱི ་མང་སྡདོ་ཁང་	 ༡༠	
བཅས་བརྒབ།	དའེྱི ་རེས་སླར་ཡང་སྡདོ་ཁང་དང་།	བ་ལང་འཇུག་ཁང་སོགས་
ལ་ཤྱི ང་ཁང་ཞེང་དཀྱུ ས་ལ་ཕྱི་ཊྱི ་	༡༠།༡༢	ཡོད་པ་བཅྱུ ་དུག་དང་།	ཐབ་ཚང་
ཕྱི་ཊྱི ་	 ༡༦།༡༨	 ཡོད་གཅྱིག་བཅས་གསར་རྒག་གནང་།	 དེ་ཡང་རང་གཞུང་
གྱིས་ཉ་ོསུྒབ་གནང་བའྱི་བ་ཕྱུགས་བརྒད་དང་།	 ཨ་རྱི འྱི ་ཛ་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་
བའྱི་བ་ཕྱུགས་དུག	སེྐས་འཕལེ་བྱྱུང་བའྱི་བ་དུག་བཅས་ཁོན་བསྡམོས་བ་ཆེ་ཆྱུང་	
༢༠	དང་།	ཁྱིམ་བྱ་	༥༠	ཡོད།

	 གཞྱིས་ཆགས་ཚྱུགས་སའྱི་ས་ཆ་འདྱི་ནྱི་རྒ་གར་ནབུ་སྦངེ་སྒལ་ར་ོརེ་གླྱིང་
རོང་དུ་ཆགས་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་ཆའྱི་རྒ་ཁོན་ཨེ་ཀར་	༣༠།༡༥	ཙམ་
ཡོད་པ་དང་།	ཨེ་ཀར་	༤	ཙམ་ཁང་ས་དང་།	ཨེ་ཀར་	༦	ཙམ་ཞྱིང་ས།	ད་
དུང་ཨེ་ཀར་	༢༠།༡༥	ཙམ་ས་སྟངོ་དུ་ལུས་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་རྱིམ་པས་ས་སྟངོ་
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ལུས་པ་རྣམས་སེྐ་ལྡན་སོལ་རྒྱུ ན་གྱི ་ཤྱི ང་འབས་དང་།	ཚལ་རྱིགས།	འབས་མེད་
ཤྱི ང་ས་གང་རུང་ཞྱི ག་འདེབས་རྒྱུ ་ས་གནས་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི ་ཡོད་པ་ལྟར།	
དབུས་སུ་རོགས་མགོན་ཞུ་འཆར་ཡོད་འདུག

	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཡྱི ་མཐོ་ཚད་རྒ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ཊྱི ་	༦༨༠༠	ནས་	
༧༠༠༠	ཙམ་དང་།	ཆར་ཚད་མྱི ་ལྱི ་མྱི ་ཀར་	༧༦༠༠	ཡྱི ན།	དབྱར་དུས་ཚ་
ཚད་སེན་ཀྱི་གྷེ་རེ་	༢༣	ནས་	༢༤	བར་དང་།	དགུན་དུས་གྲངས་སེན་ཀྱི་གྷེ་
རེ་	༠	ནས་	༢	ཙམ་ཡྱི ན།

	 ཐོག་མར་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ས་གནས་རརོ་གླྱིང་།	 གུམ།	 བླ་མ་ཧ་ཀ།	
འབུག	སྱི ་ལྱི ་གུ་རྱི ་བཅས་ས་ཁག་ལྔར་ཁ་འཐོར་གནས་ཡོད།	ས་གནས་འདྱིའྱི་
བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་བདོ་ཡུལ་ས་གནས་ས་སྐ་དང་གཏྱིང་སེྐས།	སྟདོ་སོཊ་
ནས་འབོྱར་བ་ཡྱི ན་འདུག

	 ཐོག་མའྱི་མྱི ་གྲངས་ཕ་ོམོ་བསྡམོས་པའྱི་	༣༢༤	ཡོད་པ་དང་།	ད་ལྟའྱི་
ཆར་སེྐས་པ་གྲངས་	༡༣༢	དང་བུད་མེད་གྲངས་	༡༢༡	བཅས་བསྡམོས་པའྱི་
མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༢༥༣	ཡོད་འདུག	

	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་སྔནོ་དུས་ནས་ས་ཆ་སུྤས་གཟྱིགས་གུྲབ་རེས་ས་
མཚམས་སུ་ར་སྐརོ་རྒག་རྒྱུ ་མ་བྱྱུང་བའྱི་སོྐན་གནད་ཅྱིག་ལ།	ད་ལྟ་ཡུལ་མྱི ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཕྱིར་འདོན་བེྱད་རྒྱུ ་ཤྱི ན་ཏུ་དཀའ་བའྱི་གནས་སུ་ལུས་ཡོད།	 ས་གནས་
འདྱིར་ཡུལ་མྱི འྱི ་ཆབ་སྱིད་ཆེ་ཕ་ཆྱུང་གསུམ་ཅྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་དབང་གྱི ས་ལས་
འཆར་སྤལེ་ཕོགས་སྐརོ་ལག་བསྟར་བེྱད་རྒྱུ ་ཤྱི ན་ཏུ་དཀའ།	

༢༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།	
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ཨང་།	མཚན།											 ལས་ཡུན་ལོ་ཚྱི གས།	
༡།	 སྡ་ེགླང་པ་སངས་རྒལ་པ།ོ		 ༡༩༦༧།༡།༢༧	ནས་	༡༩༧༨།༩།༡༥
༢།	 ཚྱུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛྱི ན།		 ༡༩༧༨།༩།༡༦	ནས་	༡༩༧༨།༡༢།༢༥
༣།	 ནརོ་བུ་དགྲ་འདུལ།					 ༡༩༧༨།༡༢།༢༦	ནས་	༡༩༧༩།༡༡།༩
༤།	 སྡ་ེགླང་པ་སངས་རྒལ་པ།ོ		 ༡༩༧༩།༡༡།༡༠	ནས་	༡༩༩༦།༨།༡༥
༥།	 ལས་ཚབ་བཀ་ཤྱིས་སོྒལ་མ།		 ༡༩༩༦།༨།༡༦	ནས་	༡༩༩༧།༣།༢༥	
༦།	 ཤེལ་དཀར་བཟང་པ།ོ				 ༡༩༩༧།༣།༢༦	ནས་	༢༠༠༠།༦།༢༢	
༧།	 ཚེ་དབང་མཆོག་ལྡན།				 ༢༠༠༠།༦།༢༣	ནས་	༢༠༠༡།༥།༡༥
༨།	 ངག་དབང་ཕུན་ཚོཊ།				 ༢༠༠༡།༥།༡༦	ནས་	༢༠༠༢།༧།༡༥
༩།	 ཀརྨ་ཆོས་དབྱྱིངས།					 ༢༠༠༢།༧།༡༦	ནས་	༢༠༠༣།༣།༢༦
༡༠།	 ཚེ་རྱིང་ར་ོརེ།							 ༢༠༠༣།༣།༢༧	ནས་	༢༠༠༦།༣།༡༥
༡༡།	 ཀརྨ་ཆོས་དབྱྱིངས།					 ༢༠༠༦།༦།༢༦	ནས་	༢༠༠༧།༦།༡༣
༡༢།	 སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་།					 ༢༠༠༧།༦།༡༤	ནས་	༢༠༠༧།༡༠།༡༤
༡༣།	 དཔལ་ལྡན་དནོ་འགུྲབ།				 ༢༠༠༧།༡༠།༡༥	ནས་	༢༠༠༨།༥།༡༥
༡༤།	 སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་།					 ༢༠༠༨།༥།༡༦	ནས་	༢༠༠༨།༨།༡༤
༡༥།	 ཚྱུལ་ཁྱིམས་ར་ོརེ།						 ༢༠༠༨།༨།༡༥	ནས་ལས་ཐོག་པ་ཡྱི ན།

༣༽  ྋགོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་ལོ་ཚིགས།	

ད་ེཡང་བསུ་ན་མདའ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	
ལོར་ཐེངས་དང་པོའྱི ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་དང་།	 ཡང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ལོར་ཐེངས་
གཉྱིས་པ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༢	ཉྱིན་ཐེངས་གསུམ་པ་བཅས་
ཀྱི ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་འདུག

༤༽  གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གི་གཟིགས་སོར།
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ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༣	ཉྱིན་སྐབས་བཅྱུ ་གཉྱིས་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་
འཐུས་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་།	སྤྱི ་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ནརོ་འཛོམས།	སྤྱི ་འཐུས་
སོྒལ་མ་གསུམ་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕབེས།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༨	 ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༣	 ཉྱིན་རང་གཞུང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ཀྱིརྱི་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ས་
གནས་སུ་གནས་སྡདོ་མྱི ་མང་དང་།	རྱིས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་སོགས་ལ་འཚམས་
གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་གནང་མཛད་ཡོད།	ཡང་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣	
ཉྱིན་དཔལ་ས་སྐ་གོང་མའྱི ་གདུང་སས་རཏ་ན་བྷ་ཛ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཞབས་
སོར་འཁོད་ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༧	ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་སོྒལ་མ་
མཚོ་མོ་ལགས་དང་སྤྱི ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱི ང་རྣམ་གཉྱིས་ས་གནས་སུ་གཞུང་
འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་བཅས་མྱི ་མང་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༡	ཉྱིན་ནས་ཟླ་	༡༡	 ཚེས་	༢	བར་བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅྱུ ་གསུམ་པའྱི ་ཆོས་རྱི ག་བཀའ་བློན་ཚེ་རྱི ང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ས་
གནས་ཀྱི ་རྱིས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་དང་།	 བདོ་གཞུང་གཏན་སླབོ་དང་བདོ་མྱི འྱི ་
སྡདོ་སྒར་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་བཅས་སེར་སྐ་མྱི ་མང་ཡོངས་ལ་བླང་
དརོ་བཀའ་སླབོ་གནང་ཡོད།

༥༽  བསམ་འགྲུབ་དར་རྒྱས་ཆོས་གིང་དགོན།	

འདྱི་ག་ས་གནས་སུ་མྱི ་མང་གྱིས་ཕག་མཆོད་བེྱད་ཡུལ་དུ་བསམ་འགུྲབ་དར་
རྒས་གླྱིང་དགོན་པར་དགེ་འདུན་བརྒད་ཅྱུ ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་བོད་མྱི ་
བཅྱུ ་ཙམ་ལས་མང་ཆེ་བ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཆོས་གྲོགས་ཚོ་དང་།	ཤར་པ།	འབུག་
པ།	འབས་ལྗངོས།	ར་མང་བཅས་ཡྱི ན་འདུག།	།།





ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་

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

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒ་དམར་གྱིས་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་བདོ་ཀྱི ་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ར་མེད་གཏངོ་བའྱི་འཆར་གཞྱི ་ཁག་ལག་
བསྟར་བྱས་ཏེ།	གདན་ས་ཆོས་སྒར་ཁག་ལ་གཏརོ་བཤྱིག་ཚད་མེད་བཏང་ཞྱིང་
ཆོས་བེྱད་དགེ་འདུན་པ་བཙོན་འཇུག	 རྱིག་གཞུང་སུང་སོྐབ་བེྱད་མཁན་ཕར་
ཞོག་རང་གྱི ་འཚོ་གོས་ཙམ་གྱི ་དབང་ཆ་ཡང་མེད་པར་མྱི ་མང་བསྡབེས་གསོད་
བྱས་ཤྱི ང་།	 བཙན་འཛུལ་གྱི ་མཁའ་དབུགས་སྟུག་པོས་བོད་ས་ཡོངས་རོགས་
ཁད་ཀྱིས་ཁབ་སྟ་ེརླབས་ཆེ་བའྱི ་མྱི ་རྱི གས་ཤྱི ག་ར་མེད་གཏོང་རྒྱུ འྱི ་སྱིད་ཇུས་
མཚམས་འཇོག་མ་བྱས་པར་བརནེ།	ཀོང་པ་ོདང་པད་མ་བཀོད།	དྭགས་པ།ོ	རྱི ་
བོ་ཆེ་ཁུལ་གྱི ་རང་རྱིགས་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སོྐབ་ཆེད་རྒ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ	 (NEFA) North 

Eastern Frontier Agency	དང་བདོ་ཀྱི ་ས་འབལེ་ས་མཚམས་བརལ་ཏ་ེབཙན་
བོྱལ་དུ་མ་ཡོང་ཐབས་མེད་བྱྱུང་མཐར།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ལོར་ཨ་སམ་མྱི ་ས་མ་
རྱི ་དང་།	སྦ་ལྱི ་སྤངོ་།	སྨན་ཆྱུ ་ཁ།	ཀུ་ཀྱིང་མེ་སྤྱི་ས་མཚམས་བརྒྱུ ད་ད་ེཏྱི་ཛུ་དར་
རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོྱར།	 ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་
སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་དང་།	
བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་གྱི ་མཛད་ཇུས་ལམ་སྟནོ་བཞྱིན་རྒ་གར་དབུས་གཞུང་
དང་གཞན་ཡང་འཛམ་གླྱིང་ནང་བོད་མྱི ར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེྐད་གནང་
མཁན་སྤྱི ་སྒརེ་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱི ་རོགས་མགོན་ལ་བརནེ་ནས་ཐོག་མར་ཨ་
སམ་མྱི ་ས་མ་རྱི ་དང་།	 སྦ་ལྱི ་སྤངོ་།	 རྱིབ་རུ་སྒར་བཅས་སུ་བདོ་རྱིགས་སྐབས་
བཅོལ་བའྱི་གསོག་སྒར་དུ་རྒ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་བོད་དང་ས་འབལེ་ཁག་ནས་
སྐབས་བཅོལ་བ་རྱིམ་འབོྱར་སྔ་རེས་མྱི ་འབརོ་དང་བསྟུན་ད་ེདག་གྱི ་སྡདོ་གནས་
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དང་།	 གནམ་གཤྱི ས་འཕོད་བསྟནེ་སོགས་ཀྱི ་འཕལ་གྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་
དང་།	 ཕུགས་སུ་བསྟན་སྱིད་མྱི ་རྱི གས་དང་བཅས་པ་ར་བརླག་ཏུ་མྱི ་འགྲོ་བའྱི ་
ཆེད་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ཕྱི ་ཟླ་	༣	ཡས་མས་ནས་རང་གཞུང་གྱིས་རྒ་གར་ལྷ་ོཕོགས་
བདོ་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་འད་བར་ས་བབ་ལ་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་སྟ།ེ	
ཏྱིན་ར་ོལོང་ཞེས་པ་༼ད་ཆ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡ་ེལོ་ཧྱི་ཌྱི ་རོང་ཁོངས་ཡྱི ན།༽
དེར་མྱི ་གྲངས་བརྒ་སྐརོ་ཞྱིག་གྱིས་ནགས་ཚལ་གཅོད་འབེག་གྱིས་འཕལ་སེལ་
སྡོད་ཁང་སྨྱུ ག་སླ ེ་ལ་རྩྭ ་ཐོག་ཅན་བརྒབ་སྟེ་ལོ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་རྱི ང་དེ་མུར་
གནས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད་ཀང་།	སྐབས་དརེ་གླ་ོབུར་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི ་འགྱུར་བས་
ཟས་རྱིགས་མ་འཕདོ་པ་དང་།	ཚ་བའྱི་ནད་རྱིགས་ས་ཚོགས་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་ལོ་རེ་
བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་གྲངས་བརྒ་སྐརོ་བརལ་བ་རེྐན་འདས་སུ་གྱུར་པ་མ་
ཟད།	 ས་བབས་ཀང་ཞན་པས་རྒྱུ ་མཚན་དག་རང་གཞུང་ལ་སྙན་ཞུ་རྱིམ་པར་
ཞུས་འབས་སུ་ྋསྐུའྱི ་གཅེན་པོ་སྐུ་ངོ་བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་ལགས་རང་གཞུང་
སྐུ་ཚབ་ཀྱི ་ངོ་བརོ་འཚམས་གཟྱིགས་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་སྐབས་མྱི ་མང་གྱིས་སྙན་སེང་
ཞུས་པ་ལྟར།	 ཁོང་གྱིས་ས་གནས་གཞུང་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟ།ེ	ད་ཡོད་
ཀྱི ་ས་གནས་མཐོ་ལ་འདེབས་ལས་ཀྱི ་ས་གུ་ཡངས་འདྱི་རྒ་གར་དབུས་གཞུང་
གྱིས་གསོལ་བསྩལ་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༣	ཕྱི ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༢	ཉྱིན་འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་དཔོན་རྱིགས་སྐུ་ཞབས་བྱི་ཨྱི ་སྱི ་འབུ་གལ་མཆོག་གྱིས་ས་བསྐརོ་
གནང་སྟ་ེ	༡༩༦༣	ལོའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་རང་ངོས་ནས་རང་དནོ་རང་
གཅེས་ཀྱིས་སླར་ཡང་ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབགེ་འགོ་འཛུགས་བྱས།	སྐབས་དརེ་
གོང་གསལ་ཛ་དག་སྐབས་བཅོལ་བོད་མྱི འྱི ་གསོག་སྒར་ཁག་ནས་ཀོང་པོ་དང་།	
དྭགས་པོ།	 རྱི ་བོ་ཆེ།	 ཙ་རྱི ་སོགས་ཀྱི ་ཡུལ་ལུང་ཁག་གྱི ་བོད་རྱི གས་སྐབས་
བཅོལ་བ་སྔ་རེས་རྱིམ་འབོྱར་ཁོངས་ནས་རྱི ་བོ་ཆེ་བ་མྱི ་གྲངས་	 ༦༥༠	 ཡས་
མས་དང་།	 ཀོང་པ་ོབ་མྱི ་གྲངས་	 ༤༥༠	 ཙམ།	 པདྨ་བཀོད་པ་	 ༢༠༠	 ཡས་
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མས་བཅས་ཁོན་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་	༡༣༠༠	ཙམ་འབོྱར་ཡོད་པ་རེད།	སྐབས་
དེར་ཡུལ་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཤྱི ང་ཁང་རྩྭ ་ཐོག་ཅན་ཁྱིམ་ཚང་རང་ངོས་ནས་
ངལ་རོལ་བྱས་པ་དང་།	ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབགེ་གྱིས་ས་ཞྱིང་ད་ུབསྒྱུ ར་ཏ་ེཐོག་
མར་འཚོ་རནེ་ཞོག་ཁོག་དང་སྔ་ོཚལ་རྱིགས་འདབེས་ལས་བྱས།	རྱིམ་བཞྱིན་སོ་
སོའྱི ་ནང་མྱི འྱི ་འཁོས་དཔག་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་མོན་ཆག་དང་།	 མ་རོྨས་ལོ་ཏོག་
འདེབས་ལས་བྱས་ནའང་གླང་ཆེན་གྱི ་གནོད་འཚེ་ཆེ་བས་ས་དོང་འབུ་རྒྱུ ས་
མཚོན་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་ལ་གདངོ་ལེན་བྱས་འབས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༤	ཕྱི ་ཟླ་	
༤	 པའྱི ་ནང་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་སྟ་ེམང་ཚོགས་རྣམས་
གཞྱིས་གྲོང་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ཆ་བགོ་བྱས་ནས་སྐབས་དའེྱི་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེྱི ་སྱིད་
སོྐང་སྐུ་ཞབས་བྱི་ཤྱི ་ནོ་ས་ཧྱི་	 (Mr. Vishnu Sahey, Governor of Assam)	
མཆོག་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༤	ཕྱི ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༡	ཉྱིན་གཞྱིས་ཆགས་དབུ་འབེྱད་
གནང་།	 ༡༩༦༧	 ལོར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བཀའ་འབེལ་མྱི ་
གྲངས་	 ༢༠༠	 ཙམ་ཨོ་རྱི ་ས་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་སྤསོ་
གནང་བ་མ་ཟད།	ཚ་བ་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་ས་བབས་འཕདོ་མྱི ན་གྱིས་ནད་རྱིགས་
མང་བ།	ད་ེབཞྱིན་བགྲོད་ལམ་དཀའ་བ་སོགས་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་མྱི ་གྲངས་བརྒ་སྐརོ་
ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཁོངས་ནས་བུད་པས་མྱི ་འབོར་ཅྱུང་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་ཡོད་
ཀང་།	 དུད་ཚང་སོ་སོའྱི ་ནང་བུ་ཕུག་ཡན་ལག་ཉྱིང་ལག་རྱིམ་པར་རྒས་ཏེ་ད་
ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དུད་ཚང་གྲངས་	 ༢༥༠	 དང་།	 མྱི ་འབརོ་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་
གྲངས་	༡༣༦༥	བཅས་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་གནས་ཡུལ་གྱི ་ས་གནས་འདྱི་ནྱི་
རྒ་གར་དང་འབར་མའྱི་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་ལོ་ཧྱི་
ཏྱི ་ཛུ་རོང་ཁོངས་སུ་ཏྱི ་ཛུ་གྲོང་ཁེར་ནས་ཀེ་ལོ་མྱི ་ཀར་བདུན་གྱི ་སར་ཡོད་ལ།	
རྒ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་ལ་ཕྱི་ཊྱི 	༧༢༦	ཙམ་དང་།	ཚ་ཚད་ནྱི་དབྱར་དུས་སེན་
ཀྱི་ཀེ་རྱི ་ཊྱི ་	༢༥	ནས་	༤༠	བར་དང་།	དགུན་དུས་ཀྱི ་གྲང་ཚད་ལ་སེན་ཀྱི་ཀེ་
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རྱི ་ཊྱི ་	༡༠	ནས་	༡༥	ཙམ་གནས་ཀྱི ་ཡོད།	

	 ར་བའྱི་ཆ་ནས་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་དང་ལམ་འཕང་ཆྱུ ་ཆེན་ཁག་མང་པོ་
བརལ་བགྲོད་བེྱད་དགོས་པ་མ་ཟད།	ཕྱི ་མྱི ་རང་མོས་འགྲོ་སྡདོ་མྱི ་ཆོག་པས་རྒ་
གར་ནང་ཆེས་སུང་སོྐབ་ཀྱི ་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྟབས།	 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཛྱི ན་
སོྐང་དང་སོྐབ་གསོ་རོགས་རམ་སོགས་ཐོབ་དཀའ་བས་བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཞན་གྱི ་གནས་སྟངས་དང་ཐ་དད་ཡྱི ན།	དརེ་བརནེ་གཞྱིས་
མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་རནེ་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་ཁོ་ནའྱི ་ཐོག་སེྐལ་བཞྱིན་ཡོད་པས་
རྒ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི ་བཀའ་འབེལ་འོག་ས་གཞུང་ནས་ཞྱི ང་ས་ཨེ་ཀར་	
༡༣༣༥།༥༠	དང་།	ཁང་ས་དང་ལམ་ཁའྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་	༥༠༣།༣༩	བཅས་
ཁོན་བསྡམོས་ཨེ་ཀར་	 ༡༨༣༨།༨༩	 བོགས་མར་གནང་ཡོད།	 ༡༩༦༡	 ནས་	
༡༩༦༣	 ཡས་མས་སུ་བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་སྤྱི ་མཚྱུངས་ལྟར་རྒ་གར་སྐབས་
བཅོལ་རོགས་སོྐར་སྡ་ེཚན་དང་།	 རྒལ་སྤྱིའྱི ་རྒ་གྲམ་དམར་པོས་རོགས་རམ་
འོག་ཟ་ཆས་དང་གོན་ཆས་དེ་བཞྱི ན་སོྐབ་ཕོགས་རོགས་རམ་གསོལ་བསྩལ་
བཀའ་དྱིན་ཆེ་བའྱི ་མུར་མྱི ་མང་ནས་སོ་སོའྱི ་འཇོན་ཐང་ལ་གཞྱིགས་པའྱི ་སྔ ོ་
ཚལ་དང་ཞོག་ཁོག་རྱིགས་འདེབས་ལས་བྱས།	 ༡༩༦༣	 ལོར་སླར་ཡང་ཤྱི ང་
ནགས་གཅོད་འབེག་གྱིས་དུད་ཚང་སོ་སོས་འཕལ་སེལ་ཆེད་སྨྱུ ག་ཁང་རྩྭ ་ཐོག་
ཅན་བརྒབ་སྟ་ེདའེྱི ་ནང་སྤསོ་ཡོད་པ་རེད།	

	 ༡༩༦༣	 ལོའྱི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ནས་ཟ་ཆས་སོྐབ་ཕོགས་མཚམས་འཇོག་
གནང་བར་བརནེ་མྱི ་མང་གྱིས་མོན་ཆག་དང་།	 མ་རོྨས་ལོ་ཏོག་འདེབས་ལས་
བྱས་ཏེ་འཚོ་གོས་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་ཐབས་འཚོལ་བྱས་ཡོད་ནའང་།	 ཟས་བཅྱུད་
དང་འཕདོ་བསྟནེ་གྱི ་གནས་སྟངས་ཞན་རེྐན་ནད་རྱིགས་འད་མྱི ན་བར་མ་ཆད་
པར་བྱྱུང་སྟ་ེདཀའ་ངལ་ཆེན་པོའྱི ་ངང་གནས་དགོས་བྱྱུང་ཡོད།	 དེ་ནས་རྱིམ་
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བཞྱིན་རང་གཞུང་གྱི ་རོགས་མགོན་དང་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོའྱི ་འཚོ་གོས་གནས་
བབས་ལ་དཔག་པས་ཁང་ཐོག་རྩྭ ་ཅན་ནས་ལྕགས་ཤོག་ཅན་དུ་བསྒྱུ ར་བཅོས་
བྱས།	ད་ལྟའྱི་སྐབས་ཁྱིམ་ཚང་གནས་སྟངས་འགྲྱིག་ངེས་ཅན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྡདོ་
ཁང་ཤྱི ང་ཁང་ནས་ཨར་འདམ་ཅན་དུ་བསྒྱུ ར་བཅོས་བྱས་ཡོད།	 དེ་མྱི ན་ཁྱིམ་
ཚང་མང་ཆེ་བའྱི ་གནས་སྟངས་ད་ལྟའང་སྔནོ་གྱི ་ལྕགས་ཤོག་ཐོག་ཁེབས་ཅན་
རང་འཇགས་ཡྱི ན།	ད་ཕན་ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་བདོ་མྱི འྱི ་
སྐབས་བཅོལ་བའྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཞན་དང་འད་བའྱི ་ལྔ་ཁང་བཅྱུ ་ཁང་
ཅེས་པའྱི ་རོགས་རམ་བྱྱུང་མྱི ་འདུག་ཀང་།	 གཞྱིས་གྲོང་ནང་ཆེས་ཉམ་ཐག་
རྱིགས་ལ་ཁང་པ་ཉམས་གསོའྱི་རོགས་རམ་གསོལ་བསྩལ་བྱྱུང་ཡོད།	

༢༽  ས་ཆའི་སོར་ཡུལ་མི་དང་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་མྲེད། 

ཐོག་མར་	 ༡༩༦༡	 ནས་	 ༡༩༦༣	 ལོའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་
སྐབས་ས་གནས་འདྱིར་བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་ཉ་ེའཁོར་ན་
ཡུལ་མྱི ་མེད་པར་བརནེ་ས་ཆའྱི་ཐོག་རྙོག་གླངེ་དཀའ་ངལ་མ་བྱྱུང་ཡང་།	ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༠	 ནང་གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི ་ཤྱི ང་ནགས་གཅོད་འབགེ་
བྱས་ཟྱིན་པའྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་	༡༥	ཙམ་ཡུལ་མྱི ས་ཧམ་བཟུང་བྱས་པའྱི་གནས་
ཚྱུལ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྱི མ་བྱྱུང་གྱིས་འབེལ་ཡོད་དཔོན་རྱི གས་ཁག་དང་
འབལེ་གཏུགས་གནང་ཡང་དནོ་འབས་སོན་མེད།

༣༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་རིམ་བྱུང་གི་མཚན་དང་དུས་ཡུན་གཤམ་
གསལ།

ཐོག་མར་	༡༩༦༡	ལོའྱི་ནང་ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་
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ཆེད་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་དང་འབལེ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེས་བསྐརོ་
གཟྱིགས་ཞྱིབ་སོགས་ལ་པད་བཀོད་རེ་དུང་སུྤྲལ་སྐུ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་
འགན་རང་བཞེས་གནང་བ་དང་།	༡༩༦༢	ཕྱི ་ཟླ་	༡	ཚེས་༢	ནས་རང་གཞུང་
གྱི ་བཀའ་འབེལ་འོག་ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ངོ་བོར་པད་
བཀོད་རེ་དུང་སུྤྲལ་སྐུས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད།	 དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་རང་
གཞུང་གྱིས་བསྐསོ་པའྱི་གཞྱིས་འགོའྱི་མཚན་དང་ལོ་ཚྱི གས།

ཨང་།			མཚན།									 རྱིས་ལེན་དང་རྱིས་སོྤྲད།	
༢།			མད་ོསྔགས་བསྟན་འཛྱི ན།	 ༡༩༦༢།༡༢།༢༧	ནས་	་་་་་་་་་་་་་་་་་
༣།			ཚེ་དབང་རྱིག་འཛྱི ན།				 ༡༩༧༡།༡༠།༣༡	ནས་	་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༤།			ངག་དབང་ཆོས་བཟང་།				༡༩༩༧༡།༡༡།༠༡	ནས་	༡༩༧༢།༡༠།༡༠
༥།			བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ།			 ༡༩༧༣།༠༨།༡༣	ནས་	༡༩༧༤།༠༣།༡༠	
༦།			ཚྱུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛྱི ན།		 ༡༩༧༤།༡༢།༠༤	ནས་	༡༩༧༨།༡༡།༠༦
༧།			ཚེ་རྱིང་དབང་རྒལ།				 ༡༩༧༨།༡༡།༠༧	ནས་	༡༩༨༢།༠༢།༡༤
༨།			བྱམས་པ་ཡོན་ཏན།				 ༡༩༨༢།༠༢།༡༥	ནས་	༡༩༨༦།༠༨།༡༠	
༩།			མཐུ་སྟབོས་ར་ོརེ།					 ༡༩༨༦།༠༡།༡༡	ནས་	༡༩༩༠།༡༡།༢༡
༡༠།		 ཐུབ་བསྟན་དབང་རྒལ།			 ༡༩༩༠།༡༡།༢༢	ནས་	༡༩༩༤།༡༢།༠༡
༡༡།		 བྱམས་པ་བཀ་ཤྱིས།					 ༡༩༩༤།༡༢།༠༢	ནས་	༡༩༩༩།༠༨།༢༩
༡༢།		 ར་མགྲྱིན།									 ༡༩༩༩།༠༨།༣༠	ནས་	༢༠༠༢།༠༤།༠༦
༡༣།		 ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་།						 ༢༠༠༢།༠༤།༠༧	ནས་	༢༠༠༤།༠༤།༠༦
༡༤།		 ལེགས་སེྐས་ར་ོརེ།					 ༢༠༠༤།༠༤།༠༧	ནས་	༢༠༠༨།༠༥།༠༦
༡༥			ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རྱིང་།				 ༢༠༠༨།༠༦།༡༦	ནས་ལས་ཐོག་པ།
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༤༽  ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་ཇི ་
བསྐྱངས་དང་ལོ་དུས་ཞིབ་གསལ།

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་ནང་བོད་ཀྱི ་ཡུལ་ལུང་འད་མྱི ན་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་སྐབས་
བཅོལ་ལ་སྔ་རེས་སུ་སླབེས་པ་རྣམས་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་ལྔའྱི ་ནང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་
གནས་ཡོད་ལ།	ད་ཕན་མྱི ་ལོ་	༥༠	ཙམ་གྱི ་ནང་ཆོལ་ཁ་ཕོགས་རེས་དང་ཆོས་
ལུགས་འཐེན་འཁེར་སོགས་ཀྱི ་རྱི གས་ར་བ་ནས་མེད་པར་ྋགོང་ས་སྐབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་དུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བའྱི ་
གསོལ་འདེབས་གཞྱིས་མྱི ་ཚང་མས་མགྲྱིན་གཅྱིག་ཏུ་ཞུས་དནོ་ལྟར།	 ྋམགོན་
པ་ོགང་ཉྱིད་བསྟན་འགྲོའྱི་བད་ེཐབས་སྤྱི ་དང་།	བེྱ་བག་གང་གྱི ་གདུལ་སྐལ་བདོ་
ལྗངོས་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ལྡན་དབུ་མའྱི་ལམ་ནས་རང་དབང་སླར་གསོའྱི ་མཛད་
འཕྱིན་མུ་མཐའ་མེད་པའྱི ་ཀླ ོང་ནས་ས་ཐག་རྱི ང་ལ་ཕེབས་ལམ་མྱི ་བདེ་བའྱི ་
དཀའ་ངལ་སོགས་ལུྷར་བཞེས་ཀྱིས་ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་སེར་སྐ་མྱི ་མང་རྣམས་
ཀྱི ་བགོ་སྐལ་དུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༣།༣།༢༤	ནས་ཚེས་	༢༦	བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་
ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་འབལེ་དང་བླང་དོར་
བཀའ་སླབོ་བསྩལ།		ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦།༡༢།༡༢	ནས་ཚེས་	༡༤	བར་ཉྱིན་གསུམ་
རྱིང་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ཏ་ེཡུལ་མྱི ་དང་གནད་ཡོད་མྱི ་ས་ཁག་ལ་
མཇལ་འཕད་རྱིམ་པར་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣།༡༢།༡༣	ནས་ཚེས་	༡༥	བར་
ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་པའྱི་ཞོར་དུ་སྨན་ཆྱུ ་ཁ་དང་།	
ཀུ་ཀྱིང་རྱིབ་རུ་སྒར།	 ཅོ་ཁམས་བཅས་ས་གནས་སོ་སོར་དད་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི ་
བསམ་དནོ་བཞྱིན་བྱམས་བརེའྱི་བཀའ་དྱིན་བླ་མེད་བསྐངས།

༥༽  ཕི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སུ་ཕྲེབས་ཀི་ལོ་དུས་ཞིབ་གསལ།
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	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༢	 ལོར་སྐུའྱི ་གཅེན་པོ་སྐུ་ངོ་བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་ཉྱིད་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་པ་དང་།	 དེ་རེས་མཛད་
གཙོ་ཁག་རྱིམ་བཞྱིན་མཚམས་གཟྱིགས་བསྐངས་ཡོད་ཀང་	༢༠༠༢	ལོའྱི་སྔནོ་
གྱི ་ཡྱི ག་རྙྱིང་ཁག་ཡྱི ག་འབུ་མ་གསལ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུ ར་བེྱད་མ་ཐུབ།	
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣།༨།༡༩	ནས་ཚེས་	༢༢	ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱི ང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་
ཚེ་རྱི ང་ནོར་འཛོམས་དང་སྤྱི ་འཐུས་ཚེ་རྱི ང་སོྒལ་མ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་འདྱི་ག་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་མཚམས་གཟྱིགས་གནང་བ་དང་།	 ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་བྱ་
དརུ་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢།༡༠།༠༧	ནས་ཚེས་	༠༩	
བར་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མཚམས་གཟྱིགས་གནང་།	༢༠༠༣།༡༠།༡༣	ནས་
ཚེས་	 ༢༠	 བར་ནང་སྱིད་སོ་ནམ་སྡ་ེཚན་འགན་འཛྱི ན་དུང་འཕར་སྐུ་ངོ་མཐུ་
སྟབོས་ར་ོརེ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མཚམས་གཟྱིགས་གནང་།	༢༠༠༣།༡༢།༡༥	བར་
ྋདཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ག་གཞྱིས་མྱི ་
རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་སླད་འཚམས་གཟྱིཊ་གནང་།	
༢༠༠༤།༧།༤	ནས་ཚེས་	༩	བར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་རྒལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་
དང་སྤྱི ་འཐུས་ཨོ་རྒན་བསྟན་འཛྱི ན་རྣམ་གཉྱིས་ནས་འདྱི་གཞྱིས་སུ་འཚམས་
གཟྱིགས་གནང་།	 ༢༠༠༣།༤།༢༡	 ནས་ཚེས་	 ༢༣	 ཡས་མས་སུ་བད་ེལེགས་
སྨན་ཁང་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་བླ་སྨན་ཚེ་བརན་ར་ོརེ་ལགས་དང་བླ་སྨན་རྣམ་རྒལ་ཚེ་
རྱི ང་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི ་འདྱི་གཞྱིས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་།	 ༢༠༠༦།༢།༡༠	
ནས་ཚེས་	༡༧	བར་ཀུ་ཀྱིང་བཅའ་བཞུགས་མཁན་པ་ོཚེ་རྱིང་ར་ོརེ་མཆོག་ནས་
འདྱི་གཞྱིས་སུ་ཀུན་བཟང་བླ་མའྱི་ཞལ་ལུང་བཀའ་ཁྱིད་གནང་།	༢༠༠༧།༩།༡༢	
ཚེས་	 ༢༠	 བར་བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་རྒལ་ནོར་ཚེ་དབང་མཆོག་དང་།	 སྤྱི ་
འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རྱི ང་རྣམ་གཉྱིས་གྱིས་བྱང་ཤར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་ས་
འཐུས་རྣམ་པ་ལ་གཞྱི ་རྱི མ་མང་གཙོའྱི ་ཐོག་ནུས་ཤུགས་སྤལེ་ཕོགས་ཀྱི ་ཟབ་
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སོྦང་སྤྲད།

	 ༢༠༠༨།༥།༢	 ནས་ཚེས་	 ༤	 བར་བོད་གཞུང་འཆར་འགོད་འགན་
འཛྱི ན་དཀོན་མཆོག་བརོན་འགུྲས་དང་ནང་སྱིད་སོ་ནམ་སྡ་ེཚན་འགན་འཛྱི ན་
འཆྱི ་མེད་རྱིག་འཛྱི ན་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་འདྱི་གཞྱིས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་།

༦༽  སོྟན་ཉྲེས་དང་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཇི་བྱུང་སོར།

སྤྱིར་ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་རྒ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་ཆར་ཞོད་ཆེ་
གྲས་ཤྱིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཆར་ཞོད་སྐབས་ཉྱིན་གྲངས་མང་པརོ་ཆར་
པ་བསྟུད་མར་བབས་པའྱི་རེྐན་གྱིས་	 ༡༩༩༨	 ལོར་མ་རོྨས་ལོ་ཏོག་དང་མོན་
ཆག་བསྡམོས་ཨེ་ཀར་	 ༥༠༧	 གྱི ་ཐོན་འབབ་ཆར་ཞོད་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་རུལ་སུང་
དུ་ཕྱིན་པ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤།༧	པའྱི་ནང་སླར་ཡང་ཉྱིན་མཚན་མང་པ་ོཆར་
པ་བསྟུད་མར་བབས་རེྐན་གྱིས་མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ་དང་།	མོན་ཆག	སྒ་སུྨག་བསྡམོས་
ཨེ་ཀར་	 ༣༧༡།༧༥	 ཐོན་འབབ་རུལ་སོང་ཕྱིན་པར་སྐབས་འཕལ་རང་གཞུང་
ྋདཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་
ལ་སྙན་སེང་རྱིམ་ཞུས་ལྟར་གུན་གསབ་ཀང་གནང་སོན་བྱྱུང་ཡོད།

༧༽  སྐྱྲེ་ལྡན་སོ་ནམ་གི་བྱུང་རིམ།

ཐོག་མར་ཤྱི ང་ནགས་གཅོད་འབགེ་གྱིས་ཞྱིང་སར་བསྒྱུ ར་ཏེ་མྱི ་མང་རང་ངོས་
ནས་སོ་སོའྱི་འཁོས་དཔག་དང་བསྟུན་ཏེ་མ་རོྨས་ལོ་ཏོག་དང་མོན་ཆག་འདབེས་
ལས་བྱས།	

	 དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལམ་
སྟནོ་འོག་སྐམ་འབས་དང་།	 པད་ཁ།	 གྲའུ།	 གྲོ།	 སན་མ།	 སྒ་མུག	 སྔ་ོཚལ་
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རྱིགས་འད་མྱི ན་འདེབས་ལས་བྱ་རྒྱུ ་ལོ་རེ་བཞྱིན་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའྱི ་
མུར་ས་བཅྱུད་ཀང་ཉམས་རུད་དུ་གྱུར་ཏེ་ཐོན་འབབ་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་སོང་ནས་
ཞྱིང་པ་རྣམས་བླ་ོའཚབ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་མོད།	རས་སོྦར་རྱིགས་བདེ་སོྤད་
མ་བྱས་པར་མུ་མཐུད་དུ་སྔར་སོལ་ལྟར་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢	ལོ་ནས་བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
རྱི མ་བཞྱི ན་སེྐ་ལྡན་སོལ་རྒྱུ ན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་སོ་སོས་གཞྱིས་གྲོང་གཅྱིག་གམ་གཉྱིས་ཙམ་དཔརེ་སྟནོ་འོས་
པ་ཞྱིག་འོང་དགོས་པའྱི་དགོངས་དནོ་ལྟར།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༩	ནས་ཏྱི་ཛུ་དར་
རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་གྲོང་གཉྱིས་པ་དང་བཞྱི ་པ་གཉྱིས་ཀྱི ་ནང་དུད་ཁྱིམ་གྲངས་	༥༥	
ཡྱི ས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་གྲངས་བསྡམོས་	༣༢༩	ཙམ་ལ་སེྐ་ལྡན་སོལ་རྒྱུ ན་སོ་ནམ་
འདེབས་ལས་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱ་བཞྱིན་པར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་སོ་ནམ་སྡ་ེ
ཚན་བརྒྱུ ད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གང་མང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག	སོ་ནམ་
པས་ཀང་དེ་ནས་ཕེབས་པའྱི ་ལམ་སྟོན་དགོངས་དོན་བཞྱི ན་བླ ོ་རེ་གཅྱི ག་ཏུ་
བསྒྱིལ་ཏ་ེསེམས་ཤུགས་ཆེན་པསོ་ངལ་རོལ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་པས་མ་འོངས་པར་
མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས།	

༨༽  གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྲེ་ཁག

༡།		 ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་འདུ།

	 ས་གནས་སོ་སོར་འཛྱི ན་སོྐང་ལ་སྟངས་འཛྱི ན་གྱི ་ཆེད་ས་གནས་འཐུས་
མྱི ་ཚོགས་འདུ་རེ ་དགོས་པའྱི ་བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་
དགོངས་དནོ་ལྟར།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ལོར་ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་ས་གནས་
འཐུས་མྱི ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་དང་པའོྱི ་འོས་བསྡུའྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་ལག་བསྟར་
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བྱས་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་བསྡུའྱི ་ལམ་ནས་འདེམས་ཐོན་ཐུབ་པ་
བྱྱུང་ཡོད།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་འདྱི་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་ཚོགས་
འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་འཚོགས་ཀྱི ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེཡང་ཕྱི ་ཟླ་	 ༣	 ནང་
འཛྱི ན་སོྐང་གྱིས་ལོ་འཁོར་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ ས་མཚོན་
ལས་གཞྱི ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་དཔྱད་གནང་རྒྱུ ་དང་།	 ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་
པར་ཕྱི ་ཟླ་	 ༩	 ནང་ས་གནས་ཀྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་ཁག་བསྐར་བཅོས་དང་
འཛྱི ན་སོྐང་གྱི ་སྔནོ་རྱིས་བསྐར་བཅོས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་རྒྱུ ་བཅས་
ཡྱི ན།

༢།		 ས་གནས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་མང་གཙོའྱི ་ལམ་
སྟནོ་བཀའ་དྱིན་བསྩལ་བའྱི ་འོག་བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་
ནང་མང་གཙོ་མྱི ང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཡོངས་སླད།	འོས་བསྡུའྱི་སྒྱིག་གཞྱི ་
ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ས་གནས་སོ་སོར་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་
ཤྱི ང་།	མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་བསྡུའྱི ་ལམ་ནས་ཚོགས་མྱི ་འདམེས་སུྒག་
གྱིས་བཀའ་ཁྱི ་དང་སྤྱི ་འཐུས།	 ས་གནས་འཐུས་མྱི །	 ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་དང་འགོ་འཛྱི ན་ལས་རོགས།	 ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་མྱི ་
བཅས་འདམེས་རྒྱུ འྱི་འགན་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༣།		 བདོ་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 ༡༩༧༢	ལོར་བདོ་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་འད་ུགནང་
བའྱི་གྲོས་ཆོད་	 ༡༩༧༢།༧།༣༠	 ཉྱིན་འཁོད་པའྱི་དོན་ཚན་	 ༧	 པའྱི་
དགོངས་དོན་མྱི ་མང་གྱི ་འཕལ་ཕུགས་ཕན་བདེའྱི ་གཞྱི ་ར་གཞུང་འདྱི་



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

ཉྱིད་ཀྱི ་ནུས་སྟོབས་ས་བརན་ཞྱིག་ངེས་པར་དགོས་པ་དེ་ཡང་སྐབས་
བསྟུན་གཙོ་ཆེ་གཞུང་གྲོན་དཔལ་འབོྱར་གྱི ་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་
གཏངོ་རྒྱུ འྱི་དགོས་པ་རྒྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ།	༡༩༧༢།༨	པ་ནས་བཟུང་མྱི ་
རེ་ནས་སྒརོ་གཅྱིག་རེ་དང་ཕོགས་ཡོད་རྱི གས་ནས་ཟླ་རེར་ཕོགས་ཀྱི ་
བརྒ་ཆ་གཉྱིས་རེ་རང་མོས་དང་བླངས་ཀྱིས་འབུལ་རྒྱུ འྱི ་ཐག་གཅོད་
བྱྱུང་དོན་བཞྱིན།	 དེའྱི ་འགན་འཁུར་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་འོས་བསྡུའྱི ་
སྒྱིག་གཞྱི ་ལམ་ལས་ཚོགས་ཆྱུང་རེ་འདམེས་དགོས་པ་གསལ་བ་བཞྱིན་
ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་སྐབས་བཅྱུ ་གཉྱིས་སོང་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཚོགས་
ཆྱུང་གྱིས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་ལས་འགུལ་
གང་ཅྱིར་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༤།		 ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཐུགས་ཀྱི ་དགོངས་གཞྱི ་བཞྱིན་
བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་འཚོ་གོས་དཀའ་ངལ་ཅན་
གཅྱིག་ཀང་མ་ལྷག་པ་དེ་དག་ལ་འཚོ་སོན་རོགས་རམ་སྦར་ཐབས་
དགོས་པའྱི་བཀའ་སླབོ་སྔ་ཕྱིའྱི ་ཕབེས་དགོངས་དང་།	རང་གཞུང་གྱིས་
བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ཇྱི ་ཕབེས་དགོངས་དནོ་ལྟར་ས་གནས་སུ་ཉམ་ཐག་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ནང་མྱི ་བུ་ཕུག་དཀའ་ངལ་
ཅན་རྱི གས་ལ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱིས་ཞྱི བ་འཇུག་བྱས་ཏེ་དབུས་ཉམ་ཐག་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	
དེ་བཞྱི ན་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་འགྱུ ར་བ་དང་ཉམ་ཐག་གྱི ་གནས་སྟངས་ལ་
གཞྱིགས་པའྱི་འཚོ་སནོ་དང་སླབོ་ཡོན་སྨན་བཅོས་རོགས་རམ་སོགས་མུ་
མཐུད་གསོལ་སྩལ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།
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༥།		 དགེ་རན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 རང་གཞུང་ྋདཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་ཇྱི ་ཕེབས་དགོངས་དོན་ས་གནས་ཉྱིན་སླབོ་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ཚགས་
ཚྱུད་ཡོང་ཐབས་དང་།	 སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་གོང་
མཐོར་གཏོང་སླད་དགེ་རན་ཕ་མའྱི ་ཚོགས་ཆྱུང་འཛུགས་དགོས་པའྱི ་
ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་འོས་བསྡུའྱི ་ལམ་ནས་གཞྱི ས་གྲོང་རེ་ནས་
ཚོགས་མྱི ་རེ་འདེམས་སུྒག་གྱིས་ཉྱིན་སླ ོབ་དང་འབེལ་བའྱི ་ལས་དོན་
གང་ཅྱིར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གཙོ་བྱས་ཏེ་སླབོ་གྭྲའྱི ་དགེ་ཆེ་མཆོག་
དང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་ལས་གཞྱི ་ལག་བསྟར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།

༦།		 ས་གནས་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ།

	 བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དང་འད་བར་ཏྱི་ཛུ་དར་
རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུའང་ས་གནས་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ་	 ༡༩༨༠	
ནང་ཚྱུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་སྟ་ེསྐབས་བཅྱུ ་པ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།	 སྤྱིར་ས་
གནས་འདྱི ་སུང་སོྐབ་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྟབས་ས་གནས་ཁག་གཞན་
ལྟར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱུ འྱི ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཀྱི ་མེད་ཀང་།	
ས་གནས་ཀྱི ་གནས་བབས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ལས་འགུལ་གང་ཐུབ་སྤལེ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	གཞྱིས་ཆགས་ནང་གཞོན་སེྐས་ཚོར་བདོ་ཀྱི ་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཀྱི ་གནའ་བོའྱི ་གོམས་གཤྱི ས་
བཟང་པོ་རྒྱུ ན་འཁོངས་དགོས་པ་དང་།	 ལྷག་པར་བོད་ཀྱི ་ར་དོན་སུྒབ་
ཐབས་ལ་འབད་བརོན་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བདོ་མྱི འྱི ་
ཆྱི ག་བསྒྱིལ་གྱི ་ནུས་པ་དང་།	 མང་གཙོའྱི ་ལམ་སོལ་ས་བརན་ཡོང་
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ཐབས་འབད་བརོན་ལྷདོ་མེད་དགོས་པ་སོགས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་
སྟནོ་ཞུ་རྒྱུ ར་འགན་རང་བཞེས་བཞྱིན་ཡོད།

༧།		 ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ།	

	 ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་ས་གནས་
བུད་མེད་ཚོགས་པ་སྐབས་དང་པ་ོའཚོགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་སྟ།ེ	ད་ལྟ་སྐབས་
གཉྱིས་པས་ལས་འཁུར་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	དབུས་བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་
རྒྱུ ན་ལས་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལམ་སྟནོ་ཇྱི ་གནང་བཞྱིན་ཆབ་
སྱིད་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕོགས་ཐད་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ་དང་
ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

༨།		 དྭང་ཟུར་བད་ེདནོ་ཚོགས་པ།

	 ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བོད་རང་དབང་སླར་གསོའྱི ་ཆ་
རེྐན་དག་པོའྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་དྭང་སླབོ་དམག་སྒར་ནང་ལོ་མང་ཞབས་
འདེགས་ཞུས་རེས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོྱར་བའྱི ་དྭང་ཟུར་མྱི ་ཉུང་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི ་ནང་མྱི ་དཀའ་ངལ་ཅན་རྱིགས་ལ་གཟྱིགས་རགོ་
དང་ད་ེདག་གྱི ་དཀའ་ངལ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་བརྒྱུ ད་རང་གཞུང་ལྷན་
ཁང་ཁག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ ་དང་།	 དབུས་དྭང་སྤྱི ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་
འབལེ་ཡོད་དྭང་སླབོ་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ ར་དམྱིགས་ཏ་ེ
དྭང་ཟུར་བད་ེདནོ་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ལོར་ས་གནས་ནས་
དྭང་ཟུར་རྣམས་ཀྱི ་བདེ་དོན་ཁོ་ནར་དམྱི གས་ཏེ་འགོ་འཛུགས་བྱས་
ཤྱི ང་།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐོག་མའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་ལྟར་ལས་དནོ་ལག་བསྟར་
བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།
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༩།		 བུ་གསོ་ཁང་།

	 ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་འཚོ་རནེ་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་
ཁོ་ན་ཡྱི ན་པར་བརེན་ཕ་མ་གཉྱིས་ཞྱིང་ཁར་བསོྐད་སྐབས་བུ་ཕུག་ལ་
བལྟ་རགོ་བེྱད་མྱི ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད།	གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཕུ་
གུ་བཅོལ་ཡུལ་བུ་བཅོལ་ཁང་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་འབལེ་ཡོད་
ས་གནས་གཞུང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ཟུང་འབལེ་ནས་
འཛྱི ན་སོྐང་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་དང་།	འགྲོ་གྲོན་ཐད་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་
གཞུང་གྱིས་རོགས་རམ་ཕན་བུ་གནང་གྱི ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱིས་རོགས་རམ་ཐབས་
འཚོལ་གྱིས་ལས་བེྱད་བཀོད་སྒྱིག་དང་།	 ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚྱི གས་ཟས་
བཅྱུད་བཟང་བ་སྟབོས་རྒས་སྨན་སོགས་བགོ་སོྤྲད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	ཕུ་
གུ་རང་ལོ་	 ༦	 ལ་སོན་མཚམས་ཉྱིན་སླབོ་ཏུ་གཏོང་གྱི ་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི་
ཆར་བུ་བཅོལ་ཁང་ཁག་གཉྱིས་སུ་ཕུ་གུ་	༤༣	ཡོད།	

༡༠།		 མྱི ་མང་མཉམ་འབལེ།	

		 ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་བོད་མྱི འྱི ་མཉམ་འབེལ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠།༧།༢༨	
ཉྱིན་ས་གནས་མངའ་གཞུང་མཉམ་འབལེ་དབེ་སེྐལ་ལས་ཁུངས་སུ་དབེ་
སེྐལ་ཨང་	N.Coop	(G)	143/70	ཐོག་ཁྱིམས་མཐུན་དབེ་སེྐལ་བྱས་
ཏེ་གསར་འཛུགས་བྱས།	 མཉམ་འབལེ་བཙྱུགས་དགོས་པའྱི་དམྱི གས་
ཡུལ་ནྱི་གཞྱིས་མྱི ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བལྟ་སོྐང་དང་།	ས་ཞྱིང་འདབེས་
ལས་བེྱད་པའྱི་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་མཐུན་སོྦར་བེྱད་རྒྱུ །	ད་ེབཞྱིན་སྒརེ་
གྱི ་ཚོང་པ་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཚོང་གྱི ་རྱི ན་འབབ་འཕར་མ་ལེན་པ་
བཀག་འགོག་བེྱད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ ་སོགས་ཡྱི ན་པ་རེད།	གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་
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ཀྱིས་སྟོན་འབས་མང་པོ་ཞྱི ག་འདེབས་ལས་བེྱད་བཞྱི ན་ཡོད་པ་ལས་
གཙོ་བ་ོའབས་རྱིགས་དང་།	སན་མ།	མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ	སྒ་མུག	པད་ཁ།	
གྲའུ།	མོན་ཆག	ཞོག་ཁོག	ཤྱིང་འབས་རྱིགས་སོགས་གཉརེ་གྱི ་ཡོད་
པ་ལས་སྟནོ་འབས་གཙོ་བ་ོསན་མ་དང་།	 སྒ་མུག	 པད་ཁ་གསུམ་ཐོན་
སེྐད་ཀྱི ་ཁོམ་རའྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པས་གཞྱིས་མྱི ་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་ཁེ་
ཕན་དེ་ཙམ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་།	 ཕྱི ་
ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་སྟནོ་འབས་ཚོང་བསྒྱུ ར་ཆེད་འཁོར་རྒྱུ ག་མ་དངུལ་
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སེྐད་མེད་སྔ་འདོན་གནང་བ་
བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱི ་སྟནོ་འབས་ལ་ཁེ་ཕན་ཅྱུང་ཙམ་སྤྲད་ཐུབ་ཡོད་པ་
བཞྱིན་མུ་མཐུད་དུ་འབད་བརོན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

	 	 ཏྱི་ཛུ་བོད་མྱི འྱི ་མཉམ་འབེལ་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་
ལས་རྒྱུ ན་ཚད་གཞྱི ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣།༣།༣༡	བར་ལོ་གཉྱིས་དང་།	ད་ེ
ནས་ཚྱུར་ལོ་གསུམ་གྱི ་ཚད་གཞྱིའྱི ་ཐོག་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་ལ་ད་བར་དུ་
འགན་ལྷན་ཐེངས་བཅྱུ ་གསུམ་ཙམ་འཕོ་འགྱུར་བྱས་ཡོད།	 མཉམ་
འབལེ་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༣།༦།༢༠	 ནས་རང་གཞུང་བཀའ་
ཤག་གྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་དནོ་ཚན་བདུན་དང་སྐུལ་འདབེས་དནོ་ཚན་	༢༤	
བསྩལ་དོན་ལྟར།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤།༡༠།༡	 ནས་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་
གཙོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་མ་ཡྱི ན་པར་མཉམ་འབལེ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་བསྐ་ོབཞག་གནང་མོད།	 ཟླ་ཤས་ཀྱི ་རེས་སུ་ཚོགས་གཙོས་
ར་དགོངས་ཞུས་པས་བསྐར་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་མཉམ་འབེལ་
ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་གནས་སུ་རང་འཇགས་བྱས་ཏེ་	 ༢༠༠༥།༩།༢༠	
བར་གནང་དགོས་བྱྱུང་།	 དེའྱི ་རེས་ནས་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་
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ས་གནས་རང་ནས་བསྐ་ོབཞག་གནང་སྟ་ེའགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།

ཀ		 མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཚོགས་གཙོའྱི་བྱྱུང་རྱིམ།

ཨང་།				མྱི ང་།										 དུས་ཡུན།	

༡།	 ཚེ་དབང་རྱིག་འཛྱི ན།	 ཐོག་མ་ནས	༡༩༧༡	བར།	

༢།	 ངག་དབང་ཆོས་བཟང་།	༡༩༧༡།༡༡།༡	ནས་	༡༩༧༢།༡༠།༡༠

༣།	 བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ།	 ༡༩༧༣།༨།༢༣	ནས་	༡༩༧༤།༣།༡༠

༤།	 ཚྱུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛྱི ན།	༡༩༧༥།།༡༢།༤	ནས་	༡༩༨༧།༡༡།༦

༥།	 ཚེ་རྱིང་དབང་རྒལ།	 ༡༩༧༨།༡༡།༧	ནས་	༡༩༨༢།༢།༡༤

༦།	 བྱམས་པ་ཡོན་ཏན།					༡༩༨༢།༢།༡༥	ནས་	༡༩༨༦།༨།༡༠

༧།	 མཐུ་སྟབོས་ར་ོརེ།						༡༩༨༦།༨།༡༡	ནས་	༡༩༩༠།༡༡།༢༡

༨།	 མཐུ་བསྟན་དབང་རྒལ།		༡༩༩༠།༡༡།༢༢	ནས་	༡༩༩༤།༡༢།༡	

༩།	 བྱམས་པ་བཀ་ཤྱིས།	 ༡༩༩༤།༡༢།༢	ནས་	༡༩༩༩།༨།༢༩

༡༠།	 ར་མགྲྱིན།	 ༡༩༩༩།༨།༣༠	ནས་	༢༠༠༢།༤།༦

༡༡།	 ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་།	 ༢༠༠༢།༤།༧	ནས་	༢༠༠༤།༥།༤

༡༢།	 ལེགས་སེྐས་ར་ོརེ།	 ༢༠༠༤།༥།༥	ནས་	༢༠༠༤།༩།༣༠

༡༣།	 ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས།	 ༢༠༠༤།༡༠།༡	ནས་	༢༠༠༥།༩།༣༠

༡༤།	 ལེགས་སེྐས་ར་ོརེ།	 ༢༠༠༥།༢	ནས་	༢༠༠༥།༩།༢༠

༡༥།	 བསོད་ནམས་རྱིན་ཆེན།	༢༠༠༥།༩།༢༡	ནས་	༢༠༠༦།༣།༣༡	

༡༦།	 དབང་རྒལ་ཉྱི་མ།	 ༢༠༠༦།༤།༡	ནས་	༢༠༠༦།༩།༣༠

༡༧།	 རྣམ་རྒལ་ཚེ་རྱིང་།	 ༢༠༠༦།༡༠།༡	ནས་	༢༠༠༧།༤།༣

༡༨།			ཕུན་ཚོགས་རབ་བརན།	 ༢༠༠༧།༤།༤	ནས་	༢༠༠༩།༣།༣༡
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ཁ		 མཉམ་འབལེ་དུང་ཆེའྱི་བྱྱུང་རྱིམ།

ཨང་།			མྱི ང་།												 དུས་ཡུན།

༡།	 སངས་རྒས་བླ་མ།	 ༡༩༧༡།༦།༢༩	ནས་	༡༩༧༣།༡།༡	བར།

༢།	 ཉྱི་མ་ར་ོརེ།	 ༡༩༧༣།༡།༡	ནས།		རྱིས་སོྤྲད་མྱི ་གསལ།

༣།	 བཀ་ཤྱིས།	 ལོ་ཚྱི གས་མྱི ་གསལ།

༤།	 ཚེ་རྱིང་སྟབོས་རྒལ།	 རྱིས་ལེན་མྱི ་གསལ།	༡༩༨༨།༣།༡༤

༥།	 ནརོ་བུ་བཟང་པ།ོ	 ༡༩༨༨།༣།༡༥	ནས་	༡༩༨༨།༧།༢༧

༦།	 དགྲ་འདུལ།	 ༡༩༨༨།༧།༢༨	ནས་	༡༩༩༣།༡༡།༡༦		

༧།	 དབང་འདུས་ཚེ་རྱིང་།	༡༩༩༣།༡༡།༡༧	ནས་	༡༩༩༥།༡༤།༡༡

༨།	 བླ་ོབཟང་དནོ་འགུྲབ།	 ༡༩༩༥།༡༡།༡༥	ནས་	༡༩༩༦།༡༡།༡༨

༩།	 ར་མགྲྱིན།	 ༡༩༩༦།༡༡།༡༩	ནས་	༡༩༩༩།༥།༢

༡༠།	 ར་ོརེ་ཚེ་རྱི ང་།	 ༡༩༩༩།༥།༣	ནས་	༢༠༠༡།༡༢།༦

༡༡།	 ངག་དབང་ཡོན་ཏན།	 ༢༠༠༡།༡༢།༧	ནས་	༢༠༠༤།༧།༨

༡༢།	 ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རྱིང་།	 ༢༠༠༤།༧།༩	ནས་	༢༠༠༥།༤།༡༤	

	 (ལས་ཚབ།)

༡༣།	 ངག་དབང་ཡོན་ཏན།	 ༢༠༠༥།༤།༡༥	ནས་	༢༠༠༥།༧།༡༡

༡༤།	 དགྲ་འདུལ་གཡུ་རྒལ།	 ༢༠༠༥།༧།༡༢	ནས་	༢༠༠༧།༧།༣	

༡༥།	 རྣམ་རྒལ་ཚེ་རྱིང་།	 ༢༠༠༧།༧།༤	ནས་	༢༠༠༧།༡༢།༣༡

༡༦།	 ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རྱིང་།	 ༢༠༠༨།༡།༡	ནས་ལས་ཐོག་པ་ཡྱི ན།

ག		 མཉམ་འབེལ་ནང་ཚོང་གྱི ་ལས་གཞྱི ་སྡ ེ་ཚན་བརྒད་གཤམ་
གསལ།	
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༡།		 རམ་སུམ་འཐག་ཁང་།

	 སྡ་ེཚན་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༡།༤།༤	 ཉྱིན་རོགས་ཚོགས་
ཨ་མ་ལེྭ་གར་མཆོག་གྱིས་རོགས་དངུལ་གསོལ་རས་
གནང་བ་བཞྱི ན་གཞྱིས་མྱི ་སྒ ེར་པ་ཞྱི ག་ནས་ཉོས་སྟེ་
གཞྱིས་མྱི ་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱྱུ ང་ཡོད་པ་
དང་མཉམ་འབེལ་ལ་ཡོང་འབབ་སོྤྲད་མཁན་གྱི ་སྡ ེ་
ཚན་གཙོ་བ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད།	

༢།		 བཟའ་འབུ་ཚོང་ཁང་།	

	 སྡེ་ཚན་འདྱི ་ནང་མཉམ་འབེལ་གྱིས་མངའ་གཞུང་
བཟའ་འབུ་ལས་ཁང་དང་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཡུལ་མྱི ་
ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བཟའ་ཆས་རྱིགས་དམྱིགས་བསལ་
རྱི ན་ཆྱུང་ཐོབ་བཞྱིན་པ་ལྟར་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལའང་
ཐོབ་པས་འཚོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༣།		 ཁ་པར་སྡ་ེཚན།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧།༨	 ནང་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ཀྱིས་
རོགས་དངུལ་བསྩལ་བས་ཁ་པར་སྡེ་ཚན་གསར་
འཛུགས་གནང་སྟེ་ ཡོང་འབབ་ཀྱི ས་ཡུལ་མྱི ་རས་
གཅོང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་པ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༤།		 འཕུལ་རོྨས་དང་བཟོ་བཅོས་སྡ་ེཚན།

	 སྡ་ེཚན་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠	ནང་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་
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བརྒྱུ ད་རོགས་ཚོགས་	(Council of Relief & Reha-

bilitation Methodist Church of India)	 ཀྱིས་
རོགས་དངུལ་གནང་བ་བཞྱིན་གཞྱིས་མྱི ་ཞྱིང་པ་རྣམས་
ལ་དམྱིགས་ཏ་ེའཕུལ་རོྨས་སྡ་ེཚན་འདྱི་གསར་འཛུགས་
བྱས་པས་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་དབུལ་ཕྱུ ག་
དབེྱ་བ་མེད་པར་འཕུལ་རོྨས་རེག་པའྱི ་ཁེ་ཕན་ཐོབ་
བཞྱིན་ཡོད།

༥།		 ཙག་ཙྱི ག་ཚོང་ཁང་།

	 ཚོང་ཁང་འདྱི་མཉམ་འབེལ་གྱི ་མ་དངུལ་ཁོངས་ནས་
བཏང་སྟ་ེགཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་དགོས་མཁོའྱི ་ཅ་དངོས་
དུས་ཐོག་མཁོ་སུྒབ་བྱས་པས་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཁོམ་
གཞན་དུ་འགྲོ་མྱི ་དགོས་པ་དང་རྱི ན་གོང་ཁོམ་ར་
གཞན་ལས་དམའ་བའྱི་ཁེ་ཕན་སོྤྲད་བཞྱིན་ཡོད།

༦།		 རུམ་འཐག

	 སྡ་ེཚན་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠	ནང་གསར་འཛུགས་དང་
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་བརྒྱུ ད་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་
དངུལ་བསྩལ་བ་བཞྱིན།	རུམ་གདན་འཐག་མྱི ་གསར་
བསྡུས་ཀྱིས་གཞྱིས་མྱི ་གཞོན་སེྐས་རྣམས་ལ་ཟབ་སོྦང་
སྤྲད་དེ་མཉམ་འབེལ་ལ་ཁེ་ཕན་མྱི ་ཆྱུང་བ་ཞྱིག་བྱྱུང་
ཡོད་ཀང་།	རྱིམ་པའྱི་ཕྱིའྱི ་ཁོམ་རར་གྱུར་པར་བརནེ་
རུམ་གདན་བཟོ་ལྷག་མང་དག་ཅྱིག་ཚོང་བསྒྱུ ར་བེྱད་
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མ་ཐུབ་པའྱི ་དཀའ་ངལ་འཕད་དེ་ད་ལྟའྱི ་ཆར་རུམ་
གདན་བཟོ་གྭྲ་གནས་ཐུབ་མྱི ན་དཀའ་བའྱི ་ཚོད་དུ་
གནས་ཡོད།

༧།		 འོ་མའྱི་སྡ་ེཚན།

	 སྡ་ེཚན་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦།༡༡	ནང་རང་གཞུང་ནང་
སྱིད་ལས་ཁང་བརྒྱུ ད་ཨ་རྱི ་ཞྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་
རོགས་དངུལ་བསྩལ་བས་ལས་གཞྱི ་གསར་རོམ་
གནང་སྟ།ེ	 གཞྱིས་མྱི ་ཞྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི ་འོ་མའྱི ་རྱི ན་
འབབ་སྔར་ལས་ལྷག་པར་གོང་ཚད་སྤྱི ་མཚྱུངས་ལྟར་
མཉམ་འབེལ་བརྒྱུ ད་ཐོབ་བཞྱི ན་ཡོད་པར་བརེན།	
གཞྱིས་ཆགས་ནང་སྒ་ོཕྱུགས་གསོ་སོྐང་གྱི ་ལས་གཞྱིའྱི ་
ཐད་མ་འོངས་དམྱིགས་སྒ་ོགསར་པ་ཞྱིག་རྙེད་པར་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༨།		 དབརོ་འདནེ་རླངས་འཁོར།

	 སྡ་ེཚན་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ལོར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་ཨ་རྱི ་ཞྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་
དངུལ་བསྩལ་བས་གསར་ཉ་ོབྱས་ཏེ་གཞྱིས་མྱི ་ཞྱིང་པ་
དང་མཉམ་འབལེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༩༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་འདས་མ་འོངས་ཀི་ལས་འཆར་ཁག

༡།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ཡས་མས་བར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གཙོ་བྱས་པའྱི ་
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གཞྱིས་མཉམ་གཉྱིས་ཀྱི ་སྱི ་ཞུ་ལས་བེྱད་རྣམས་ལ་ལས་ཤག་ཇྱི ་བཞྱིན་
མེད་པར་ཡུལ་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི ་སྨྱུ ག་ཁང་རྩྭ ་ ཐོག་ཅན་ནང་
བཞུགས་དགོས་ཀྱི ་ཡོད་སྟབས།	 ཆར་ཞོད་སྐབས་ལས་ཤག་ནང་ཆར་
ཐྱིགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཆེར་འཕད་པ་ལ་བརནེ་	༡༩༩༢	ལོར་འཇར་
མན་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་ལས་ཤག་གསར་
རྒག་ཆེད་སྒརོ་	༢༤༨༤༠༠།༠༠	གནང་སོན་བྱྱུང་བས་ལས་ཤག་གསར་
རྒག་བྱས་ཏེ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༢།		 གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་རནེ་གཙོ་བ་ོས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་དང་སྒ་ོ
ཕྱུ གས་གསོ་སོྐང་ཁོ་ན་ཡྱི ན་ཞྱིང་།	 སྒ་ོཕྱུ གས་ཀྱི ་སུྤས་ཀ་ཡར་རྒས་
གཏངོ་སླད་	༡༩༩༢	ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་སུད་སྱི ་རོགས་
ཚོགས་ཀྱིས་སྒརོ་	༢༧༦༩༣༣༨།༠༠	ཙམ་གྱི ་དཔལ་འབོྱར་རོགས་རམ་
གནང་བ་ལྟར།	 ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་ལྔའྱི ་ནང་བ་གྲངས་དུག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི ་
ཕྱུ གས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡང་སྐབས་དེར་ས་བབས་
གནས་སྟངས་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་མཇུག་སོྐང་མ་ཐུབ་པར་མཐར་ལས་གཞྱི ་
ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཏེ་བ་ཕྱུ གས་ལྷག་འཕོས་ཇྱི ་ཡོད་གཞྱིས་གྲོང་ནང་ཆེས་
ཉམ་ཐག་པའྱི་གཞྱིས་མྱི ་དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ལ་བགོས་འགྲེམ་བྱས་
འདུག

༣།		 ཐོག་མར་	༡༩༦༤	 ལོར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་གཞྱིས་
མྱི འྱི ་སྡདོ་ཁང་འཕལ་སེལ་སྨྱུ ག་ཁང་རྩྭ ་ཐོག་ཅན་ཡྱི ན་ཞྱིང་།	 ལོ་རེ་
བཞྱིན་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞྱིན་པར་བརནེ་	 ༡༩༩༣	
ལོར་དུད་ཚང་དཀའ་ངལ་ཆེ་གྲས་ཁག་གྱི ་ཁང་པ་ཞྱིག་གསོའྱི་ཆེད་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་ནས་རོགས་དངུལ་	 ༡༩༧༢༧༤།༠༠	 གནང་
བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།
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༤།		 གཞྱིས་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ལ་བརནེ།	
ཁང་པ་ཡོངས་རོགས་ཞྱིག་གསོ་དགོས་པ་དངོས་འབལེ་ཡྱི ན་པས་རྱིམ་
བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་སྡདོ་ཁང་ཞྱིག་གསོའྱི ་རོགས་རམ་
འབདོ་སྐུལ་ཞུས་དནོ་བཞྱིན་	༡༩༩༦	ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་	
(Tibet	Foundation)	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སྒརོ་	༩༩༠༤༣།༠༠	གནང་
སོན་བྱྱུང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།

༥།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ལོའྱི ་ནང་ཨ་མ་ལེྭ་གར་མཆོག་གྱིས་དཔལ་འབོྱར་
མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་འོག་ཏྱི ་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
རས་འཁོགས་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་
རས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་བྱྱུང་ཡོད།	 འཕདོ་བསྟནེ་དང་འཐུང་
ཆྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བར་བརནེ་	༡༩༩༦	ལོར་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཐབས་འཚོལ་རོགས་རམ་འོག་སྒརོ་	༡༥༠༠༠༠།༠༠	གནང་བས་
དཀའ་ངེལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༦།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་དང་
འད་བར་དུད་ཚང་རེ་རུླང་ཐབ་	(Smokeless	chulla)	རེ་མཁོ་གལ་
ཆེ་བར་གཟྱིགས་ཏེ་	 (Ap	 Tibet)	 རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཧྱིན་སྒརོ་	
༧༠༩༥༠།༠༠	རོགས་རམ་བཀའ་དྱིན་གནང་ཡོད།

༧།		 ཏྱི ་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱི ས་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་འཚོ་རེན་གཙོ་བོ་ས་ཞྱི ང་
འདེབས་ལས་ཁོ་ན་ཡྱི ན་པ་དང་།	 དེ་ཡང་དབྱར་ཁའྱི་དུས་སུ་ཆར་ཆྱུ ་
ཁོ་ནར་བརེན་དགོས་ཀྱི ་ཡོད་སྟབས་སྐབས་དེའྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་
གྱིས་དབྱར་ཁའྱི ་སྟནོ་འབས་ཆར་ཆྱུ ་ལ་སྒུག་མ་དགོས་པར།	 དགུན་
དསུ་སུ་ཞྱིང་ཆྱུ ་འདནེ་གཏངོ་ལམ་ནས་སྟནོ་འབས་འདབེས་ལས་བྱས་སྟ་ེ
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མང་ཚོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་
ནོར་ལེྭ་རོགས་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་
ཞུས་འབས་སུ།	 ༡༩༩༧	 ལོར་ནོར་ལེྭ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སྒརོ་	
༧༡,༨༩,༠༣༥་༠༠	 གནང་སོན་བྱྱུང་ཡོད་ཀང་ལས་གཞྱིའྱི ་ཐོག་མའྱི ་
དམྱི གས་ཡུལ་ལྟར་ལམ་ལྷངོ་མ་བྱྱུང་བར་ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཧྱིན་སྒརོ་འབུམ་
ཕག་བརལ་བའྱི་འཕུལ་ཆས་དང་ལྕགས་སུྦག་མང་དག་ཅྱིག་ད་ེམུར་ལྷག་
ཡོད་པ་དེ་དག་རྱི མ་བཞྱི ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་ཇྱི ་
ཕབེས་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ འྱི་ངང་སྒུག་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༨།		 ས་གནས་འདྱི་ནྱི ་དགུན་དུས་གྲང་ངར་ཆེ་བས་རན་གསོ་ཁང་གྱི ་རས་
འཁོགས་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་ཆྱུ ་ཚ་བ་ོབཟོ་བའྱི་ཉྱི་འོད་གླགོ་	 (Solar	Wa-
ter-Heating	System)	དགོས་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་སྟ་ེ	༡༩༩༩	ལོར་
རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་བརྒྱུ ད་སྒརོ་	༡,༨༦,༢༠༧་༠༠	གནང་བས་
རས་འཁོགས་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༩།		 གཞྱིས་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་འཐུང་ཆྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་	 ༡༩༩༩	 ལོར་
འཕོད ་བསྟེན ་ ལྷན ་ཁང་དུ ་ སྙན ་ སེང ་རྱི མ ་པར་ཞུས་འབས་སྒོར ་	
༢,༦༠,༠༠༠་༠༠	 གནང་བས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཐུང་ཆྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་།

༡༠།		 ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་གཞོན་སེྐས་ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལག་
ཤེས་སོྦང་བརར་སོྤྲད་ཐབས་དང་།	 རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཐབས་འབད་
བརོན་བྱས་ཏ་ེ	༡༩༩༩	ལོར་གཞོན་སེྐས་བཅྱུ་གྲངས་ཤྱིག་ལ་འཚེམ་བཟའོྱི་
སོྦང་བརར་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་	 ༡,༤༠,༠༠༠་༠༠	 ཐམ་པ་	 (Tibet	 Relief	
fund)	ནས་ནང་སྱིད་བརྒྱུ ད་གནང་བ་ལྟར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།	
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༡༡།		 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ནམ་ཡྱི ན་
རྙྱིང་དགོན་ཁག་གསུམ་དུ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཁ་འདནོ་དགེ་སོྦར་གནང་
གྱི ་ཡོད་མོད།	 དགོན་ཁག་གསུམ་གྱི ་ཉ་ེའགྲམ་དུ་གསང་སོྤད་མེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་འོག་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི ་མེད་པར་བརེན།	
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་སྒརོ་	༡,༦༩,༥༧༠་
༠༠	 གནང་སོན་བྱྱུང་བས་གསང་སོྤད་གསར་རྒག་བྱས་ཏེ་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༡༢།		 ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་འཚོ་རནེ་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་
ཁོ་ན་ཡྱི ན་པར་བརནེ།	 དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་སོ་ནམ་སོྦང་བརར་
དགོས་གལ་ལ་གཟྱིགས་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	 ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུ ད་སྒརོ་	༣	༢༠,༠༠༠་༠༠	གནང་བས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།	

༡༣།		 ཐོག་མར་	 ༡༩༦༤	 ལོར་ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཉྱིད་
ཚྱུགས་སྐབས་ཁང་པའྱི ་ཐོག་ཁེབས་ཡུལ་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི ་རྩྭ ་ཐོག་
ཅན་ཡྱི ན་ནའང་།	ཆར་ཞོད་ཆེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་འཕད་ལ་བརནེ་རང་
གཞུང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་དུ་ས་གནས་སུ་	 (MCR)	 ཛ་དག་ཐོག་ལས་
གཞྱི ་སྤ ེལ་གནང་ཡོང་བའྱི ་འབོད་སྐུལ་རྱི མ་ཞུས་ལ་བརེན།	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༠	ལོར་	(Ap	Tibet)	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་བརྒྱུ ད་སྒརོ་	
༦,༠༠,༠༠༠་༠༠	གྱི ་ལས་གཞྱི ་སྤལེ་གནང་བྱྱུང་བས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།

༡༤།		 ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་གསང་སོྤད་ད་ཕན་འཕལ་སེལ་
གྱི ་ས་དོང་བུས་སྟ་ེབེད་སོྤད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་པས་འཕོད་བསྟནེ་སོགས་
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གང་ཅྱིར་གནོད་འཚེ་ཆེ་བར་བརནེ།	 རང་གཞུང་འཕོད་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ལ་སྙན་སེང་རྱིམ་པར་ཞུས་ཏ་ེཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་	(Ap Tibet)	
རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་གསང་སོྤད་གྲངས་	
༨༤	 དང་།	 སྒོ་ཕྱུ གས་ཀྱི ་ལྕྱི ་བའྱི ་ཐབ་ཀྱི ་ལས་གཞྱིའྱི ་ཆེད་སྒ ོར་	
༩,༦༨,༩༧༥་༠༠	 གནང་སོན་བྱྱུང་བས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བར་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།

༡༥།		(Ap	Tibet)	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་གསང་སོྤད་གྲངས་	༨༤	རོགས་རམ་
གནང་བས་མ་འདང་བར་སླར་ཡང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་
གསང་སོྤད་གྲངས་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པར་རོགས་རམ་ཡོང་བའྱི་སྙན་སེང་ཞུས་
དནོ་བཞྱིན།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣	ལོར་སྒརོ་	༡,༢༠,༠༠༠་༠༠	ཐམ་པའྱི་
རོགས་རམ་གསོལ་སྩལ་གནང་སོན་བྱྱུང་།

༡༦།		 ས་གནས་འདྱིར་ཕྱི ་ནང་གནད་ཡོད་མྱི ་ས་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་
འབོྱར་སྐབས་སྐུ་མགྲོན་བཞུགས་ཡུལ་མེད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད།	
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་སེང་རྱི མ་པར་ཞུས་པ་ལ་
དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ལོར་སྒརོ་	 ༣,༨༦,༥༤༥་༠༠	
གནང་བས་མགྲོན་ཁང་གསར་རྒག་བེྱད་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།

༡༧།		 རྒ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི་འཚོ་གོས་ཡར་རྒས་
དང་རྒྱུ ན་འཁོངས་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞྱི ་མུ་མཐུད་སྤེལ་ཏེ་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ས་བརན་ཕུགས་འཕརེ་འབྱྱུང་ཐབས་སུ་	 (Irish)	 རོགས་
ཚོགས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ལོར་སྒརོ་	
༡༩,༦༦,༣༢༦།༠༠	གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།
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༡༨།		 ཨྱི ་ཊ་ལྱི ་	(Cospe)	རོགས་ཚོགས་བརྒྱུ ད་བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི་སོ་
ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་	༡༢	ནང་སེྐ་ལྡན་སོལ་རྒྱུ ན་སོ་ནམ་འདབེས་
ལས་བྱས་ཏེ་ཞྱིང་ལས་ཡར་རྒས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ ་དང་།	 རྒྱུ ན་
འཁོངས་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞྱི ་མུ་མཐུད་སྤེལ་རྒྱུ ར་རོགས་རམ་
འཆར་འབུལ་ཞུས་དནོ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ནས་	༢༠༠༨།༧	བར་སྒརོ་	
༦,༧༣,༥༧༡།༠༠	གནང་བས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།

༡༩།		 ཏྱི ་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆར་ཞོད་སྐབས་ཆར་པ་ཉྱིན་
གྲངས་མང་པོར་བསྟུད་མར་འབབ་ཀྱིན་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱུ ན་དུ་ཚ་བ་
ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བས་ནད་རྱིགས་མང་པ་ོའཕགོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཁར་	Ma-
laria	ཞེས་པའྱི་ནད་གཞྱི ་ངོས་འཛྱི ན་ཆེད་	Malaria Test Tube དགོས་
གལ་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བས།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ལོར་	American Himalayan 

Foundation	རོགས་ཚོགས་ལ་ཇྱི ་ལྟར་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་དནོ་བཞྱིན་ཕྱི ་
ལོ་	༢༠༠༤	ནས་བཟུང་ལོ་རེ་ལ་སྒརོ་	༡༠,༠༠༠།༠༠	རེ་གནང་བཞྱིན་
ཡོད་པས་མང་ཚོགས་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱྱུང་
ཡོད།	

༢༠།		སྤྱིར་ཏྱི་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་གློག་བརན་པོ་མེད་རེྐན་ཕུ་
གུས་སླབོ་སོྦང་བྱ་རྒྱུ ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི ་ཐད་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་བཞྱིན་པར་
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཇྱི ་ལྟར་སྙན་སེང་སྔ་རེས་ཞུས་
འབས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་ཉྱི་འོད་གླགོ	Solar	lamp	དདུ་ཁྱིམ་གྲངས་	
༡༢༣	ལ་སྒརོ་	༡༥,༤༣,༨༤༠།༠༠	གནང་སོན་བྱྱུང་བས་མང་ཚོགས་
ལ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།

༢༡།		 གཞྱིས་མྱི ་ཕལ་ཆེ་བའྱི་སྡདོ་ཁང་སོྐ་པ་ོཡོད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་དུད་ཚང་
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ལྔ་ལ་དམྱི གས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་རེྐན།	སྡདོ་ཁང་གསར་
རྒག་དགོས་པའྱི ་སྙན་ཞུ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྔ་རེས་
ཞུས་འབས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༨	ནང་དདུ་ཚང་ད་ེདག་གྱི ་སྡདོ་ཁང་གསར་
རྒག་ཆེད་ཧྱིན་སྒརོ་	 ༤༨༠༠༣༢།༠༠	 རོགས་རམ་ཐོབ་སོན་བྱྱུང་བ་
བཞྱིན་ཉམ་ཐག་ད་ེདག་གྱི ་སྡདོ་ཁང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༢༢།		གྲོང་སྡ་ེཁག་ལྔའྱི ་ཚོགས་ཁང་རྙྱིང་པ་བཟོ་བཅོས་ཆེད་ནང་སྱིད་ལ་ཞུས་
འབས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་སྒརོ་	༢༤༠༠༠༠།༠༠	རོགས་རམ་གནང་
བྱྱུང་བས་ཞྱིག་གསོ་གནད་སྨྱིན་བྱས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༢༣།		ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ལོར་རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་འཐུང་
ཆྱུའྱི ་ལས་འཆར་སྤལེ་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་འཐུང་ཆྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡང་།	 ཆྱུ ་མཛོད་དང་ལྕགས་སུྦག་རྙྱིང་པ་རྣམས་ཞྱིག་
གསོའྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་སྐབས་འཇུག་ཡོང་བའྱི་སྙན་སེང་ཞུས་
དནོ་བཞྱིན།	རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་	༢༠༠༨	ལོར་
སྒརོ་	 ༢༠༠༠༠༠།༠༠	 བསྩལ་དོན་ལྟར་ལས་གཞྱི ་ལག་བསྟར་བེྱད་
བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།

༢༤།		གཞྱིས་ཁང་ཧ་ཅང་སོྐ་པོ་ཡོད་པ་ཉམས་གསོ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོངས་
བཞེས་སྐབས་འཇུག་ཡོང་བ་ཞེས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་རྱིམ་པས་སྙན་
སེང་དང་འབེལ་གཅྱི ག་བསྡུས་ཡར་རྒས་འཆར་གཞྱི ་ཁག་སོ་སོར་
གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་སྙན་སེང་ཞུས་འབས་སུ།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	
ལོར་སྡདོ་ཁང་	 ༡༤༠	 ཞྱིག་གསོའྱི ་རོགས་རམ་སྔ་འཕོས་རྱི ང་སྒརོ་	
༢༠༠༠༠༠༠	བསྩལ་སོན་བྱྱུང་བ་ལྟར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱིས་སྟངས་
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འཛྱི ན་འོག་ཚོགས་ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི ་ལག་བསྟར་བེྱད་
བཞྱིན་པ་མ་ཟད།	 ད་དུང་ཉམས་གསོ་མ་ཐུབ་པའྱི་ཁང་པ་	 ༡༡༠	 ལ་
ཞྱིག་གསོ་འཕལ་མར་ཡོང་བའྱི ་ལས་འཆར་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒས་
འཆར་གཞྱི ་ཁོངས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་པས་རྱི ང་མྱི ན་དོན་འབས་སོན་རྒྱུ ར་
ངང་སྒུག་བྱ་བཞྱིན་ཡོད།

༢༥།		རས་གསོ་ཁང་གྱི ་འཐུང་ཆྱུ ་འདནེ་བེྱད་ཀྱི ་འཕུལ་འཁོར་རྙྱིང་པའྱི་ཚབ་
གསར་ཉ་ོབྱ་རྒྱུ ་དང་།	བུ་གསོ་ཁང་གྱི ་རྒྱུ ན་མཁོའྱི་འཛྱི ན་ཆས་མཁོ་སུྒབ་
ཆེད་	 Tibet	 Charity	 རོགས་ཚོགས་ལ་ལས་འཆར་ཕུལ་བ་ལྟར་ཕྱི ་
ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་སྒརོ་	 ༡༩༥༧༨༣།༠༠	 རོགས་རམ་གནང་བསྩལ་
བྱྱུང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།

༢༦།		ས་གནས་ཉྱིན་སླ ོབ་ལ་སློབ་ཕུག་རྣམས་པའྱི ་སྔ ་དགོང་ཞལ་འདོན་
འཚོགས་ཡུལ་དང་།	ཉྱིན་གུང་བཞེས་ལག་མཆོད་ཡུལ་གྱི ་ཚོགས་ཁང་
མེད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ལ་
རོགས་རམ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་སྒརོ་	
༤༤༣༡༨༧།༠༠	གསོལ་བསྩལ་གནང་བས་ཚོགས་ཁང་ལེགས་གུྲབ་ཟྱིན་
ཏེ་སླབོ་ཕུག་དགེ་ལས་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	

༢༧།		གཞྱི ས་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་འཕོད་བསྟེན་གྱི ་གནས་སྟངས་ཡར་རྒས་གོང་
མཐོར་གཏོང་ཐབས་སུ་གསང་སོྤད་གྲངས་	 ༡༡༥	 གསར་རྒག་བེྱད་
པར་རང་གཞུང་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སེང་རྱིམ་ཞུས་ལྟར་	
BLE	 རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་སྒ ོར་	
༨༢༥༥༠༠།༠༠	གནང་འབོྱར་བྱྱུང་ཡོད།
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༢༨།		ཇྱི ་ལྟར་རང་གཞུང་གྱི ་སྱིད་ཇུས་དགོངས་དོན་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་སེྐ་ལྡན་སོལ་རྒྱུ ན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ལག་བསྟར་དགོས་པའྱི ་
བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་སྔ་ཕྱི ་ཕེབས་དགོངས་བཞྱིན་འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་གྲོང་
གཉྱིས་པ་དང་བཞྱི ་པ་གཉྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨།༩	 ནས་དངོས་སུ་སེྐ་ལྡན་
སོལ་རྒྱུ ན་འདབེས་ལས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད།	རང་གཞུང་ནང་སྱིད་སོ་
ནམ་སྡ་ེཚན་བརྒྱུ ད་	Belgium	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་སྒརོ་	
༩༡༥༠༠༠།༠༠	བསྩལ་བས་ལས་གཞྱི ་ལག་བསྟར་བེྱད་བཞྱིན་པས་མང་
ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༡༠༽  གཞིས་ཆགས་འདིའི་བསོད་ནམས་གསོག་ཡུལ་གི་དད་རྲེན།

སྤྱིར་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི ་སའྱི ་གནས་བབས་ཀྱི ་ཆ་ནས་ཁུག་ཀོག་ཡྱི ན་པས་
གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་གནས་བསྐརོ་དུ་ཡང་ཡང་བསོྐད་ཐུབ་ཀྱིན་
མེད་ནའང་།	 གཞྱིས་མྱི ་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི ་བསོད་ནམས་གསོག་པའྱི ་རནེ་དུ་
རྙྱིང་དགོན་གསུམ་ཡོད་པ་གཞྱིས་ཆགས་རང་ཁུངས་སོ་སོས་དང་བས་ཀུན་ནས་
བསླངས་ཏ་ེཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༣	ལོར་གཞྱིས་དགོན་བྱང་ཆྱུབ་ཆོས་གླྱིང་བཞེངས་ཤྱིང་
ད་ལྟའྱི་ཆར་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	༡༠	ཡོད།	ད་ེརེས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༤	ལོར་
རེ་དུང་སུྤྲལ་སྐུ་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི ་འོག་བཀ་ཤྱི ས་ཆོས་གླྱིང་
དགོན་བཞེངས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་	༧	ལྷག་ཡོད།	ད་ེནས་
རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧	ལོར་མྱི ་མང་སོ་སོས་དང་བས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་
ཨོ་རྒན་ཆོས་གླྱིང་དགོན་པ་བཞེངས་ཏ་ེད་ལྟའྱི་ཆར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་	༡༢	
ལྷག་ཡོད།	

	 གཞྱིས་སྒར་རྙྱིང་དགོན་གསུམ་གྱི ་དབུ་བླ་དང་གྭྲ་བཙྱུན་རྣམ་པ་གཙོ་བརོ་
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གྱུར་སེར་སྐ་མྱི ་མང་སྤྱི ་ཡོངས་ནས་སྔར་སོལ་སུྒབ་རྒྱུ ད་དང་།	 འཆར་ཅན་
བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་སུྒབ་མུས་ཐོག་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་དུས་དང་རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་བོད་ཀྱི ་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི ་དབུ་ཁྱིད་བླ་ན་མེད་པ་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་
སྐབས་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒར་བརན་ཅྱིང་།	ཐུགས་ཀྱི ་
བཞེད་པ་མཐའ་དག་ཇྱི ་བཞྱིན་འགུྲབ་པའྱི ་ཆེད་དུ་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ནམ་
ཡྱི ན་ལ་དགོན་ཁག་གསུམ་ནས་ཞབས་རྱིམ་གནད་སྨྱིན་འབད་སུྒབ་བེྱད་བཞྱིན་
པ་དང་།	ལོ་ལྟར་ཟླ་བ་	༡༠	ནང་སྐུའྱི་ཚེ་སུྒབ་གསང་བ་འདུས་པ་སུྒབ་ཆེན་ཞག་
བདུན་རེ་སྨྱིན་སུྒབ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༡༡༽ སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོར།

༡།		 སླབོ་གྭྲའྱི་སྐརོ།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༣	ལོར་བདོ་ཀྱི ་མ་འོངས་པའྱི་ར་དནོ་དང་རྱིག་གཞུང་རྒྱུ ན་
འཛྱི ན་ཁོ་ནར་དམྱི གས་ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་རང་ཁོངས་ནས་འཕལ་སེལ་
སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་བཙྱུགས་པར་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༢༠༠	 ལྷག་བྱྱུང་ཡོད་པ་
དང་།	༡༩༦༤	ལོའྱི་སྟདོ་ད་ུདབུས་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་པས་རྱིས་ལེན་
བྱས	 ༡༩༦༤།༢།༢	 ཉྱིན་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་	
(DVS	Rava)	མཆོག་དགེ་ཆེར་བསྐ་ོབཞག་གྱིས་ལོ་དའེྱི ་ནང་སླབོ་གྭྲའྱི་
འཛྱི ན་ཁང་དང་།	 ཚོགས་ཁང་།	 ཡྱི ག་ཚང་ལས་ཤག་སོགས་བཟོ་
འཛུགས་ཀྱིས་ཧྱིན་བོད་དགེ་རན་དང་ལས་བེྱད་ཇྱི ་དགོས་བསྐ་ོབཞག་
བྱས་ནས་དེང་སང་བར་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སོྦང་སྤྱི ་མཚྱུངས་གནང་ཡོད།	
ད་ལྟའྱི ་འཛྱི ན་གྭྲ་སྔནོ་འགྲོ་ནས་བརྒད་པ་བར་འཛྱི ན་ཁང་དགུའྱི ་ནང་
གཞྱིས་མྱི ་སླབོ་ཕུག	 ༡༢༠	 ཙམ་ཡོད།	 ས་གནས་ཉྱིན་སླབོ་ཀྱི ་འཛྱི ན་
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རྱིམ་བརྒད་པ་ཐོན་མཚམས་རང་གཞུང་ྋདཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱི ག་ལས་
ཁང་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི ་ས་གནས་ལ་དམྱི གས་བསལ་དགོངས་
བཞེས་ཀྱིས་སླབོ་ཡོན་ཕེད་བཅག་ཐོག་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ ་གཉྱིས་བར་སླབོ་
སོྦང་མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱུ འྱི ་ཆེད་རང་གཞུང་གཏན་སླབོ་ཁག་ཏུ་གཏོང་གྱི ་
ཡོད།	 གཏན་སླབོ་ཁག་ནས་སོ་སོའྱི ་འཇོན་ཐང་དང་ཡྱི ག་རྒྱུ གས་གུྲབ་
འབས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི ་བརྒ་ཆ་རེ་གཏོགས་ལ་རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སླབོ་ཡོན་ཐབས་འཚོལ་འོག་རྒ་གར་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉེར་ཁང་གང་སར་རང་མོས་ལྟར་མུ་མཐུད་སློབ་སོྦང་བྱ་རྒྱུ འྱི ་གོ་
སྐབས་འཐོབ་ཀྱི ན་ཡོད་པ་ལྟར་ད་ཕན་ཏྱི ་ཛུ་དར་རྒས་གླྱིང་གཞྱི ས་
ཆགས་སུ་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་གྲངས་	༦༤	བྱྱུང་ཡོད།	

༢།		 སྨན་ཁང་གྱི ་སྐརོ།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༡	 ལོའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་གླ་ོབུར་དུ་ཚ་
བའྱི་ལུང་པར་བསླབེས་པར་བརནེ་ཚ་བ་མ་འཕདོ་པ་དང་ཟས་བཅྱུད་མ་
འདང་བ་མ་ཟད།	 འཐུང་ཆྱུ ་མ་འཕདོ་པ་སོགས་ཀྱི ་དབང་གྱིས་གཞྱིས་
མྱི ་བརྒ་ཆ་ལྔ་བཅྱུ ་ཙམ་གློ་ནད་དང་།	 འབུ་འད་མྱི ན་ས་ཚོགས་ཀྱིས་
གནདོ་འཚེའྱི་དབང་གྱིས་	(Malaria)	ཞེས་པའྱི་ཚ་ནད་དང་།	གཞན་
ཡང་ནད་རྱི གས་མང་པོ་བྱྱུ ང་སྟ་ེགཞྱིས་མྱི ་གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་མཐུད་
ཀྱིས་རེྐན་འདས་བྱྱུ ང་བར་བརེན་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་གཞུང་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་འཕལ་སེལ་སྨན་ཁང་ཞྱིག་བཙྱུགས་ཏེ་མང་ཚོགས་
ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱྱུང་ཡོད་ཀང་།	 རྱིམ་བཞྱིན་ས་གནས་གཞུང་
གྱིས་སྨན་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་སྟབས་སྨན་ཁང་ད་ུའགྲོ་དགོས་བྱྱུང་ཚེ་ཀྱི ་
ལོ་མྱི ་ཀར་བདུན་གྱི ་སར་རང་ཐང་དུ་འགྲོ་དགོས་པའྱིདཀའ་ངལ་ཅྱི ་
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ཆེར་འཕད་པས།	༡༩༨༠	ལོར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སྨན་བཅོས་ཁང་ཞྱིག་
ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་བུ་མོ་གཉྱིས་ལ་རང་གཞུང་ྋདཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བཀོད་སྒྱིག་འོག་འཕོད་ལས་པས་སོྦང་བརར་གནང་སྟ་ེ
གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	 ནད་པ་འཕདོ་
ལས་པས་བཅོས་ཐབས་མེད་རྱི གས་རྣམས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱིའྱི ་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱིས་དབོར་འདནེ་རླངས་འཁོར་
རོགས་རམ་གནང་བ་དེ་དག་གྱི ་ནང་ནད་པ་བཞག་སྟེ་སྨན་ཁང་དུ་
འཁེར་གྱི ་ཡོད།	 ཛ་དག་ནད་པ་དང་གློ་བུར་གཤག་བཅོས་བྱ་དགོས་
རྱི གས་དང་ས་གནས་སུ་བཅོས་ཐབས་མེད་པའྱི ་ནད་པ་རྣམས་ཐག་ཉ་ེ
ཨ་སམ་མངའ་སྡ་ེཏྱིན་སུ་ཀྱི ་ཡ་དང་།	 སྡྱིབ་རུ་སྒར་སོགས་སྨན་ཁང་ཆེ་
སར་འཕོད་ལས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་འོག་སྨན་བཅོས་རོགས་
རམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་རང་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་
གྱི ་བཀོད་སྒྱིག་འོག་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་ཅྱིག་	 ༡༩༨༡	 ལོར་
གསར་འཛུགས་གནང་སྟ་ེཕྱི ་ནང་གང་སར་བོད་ཀྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་
པའྱི ་གསོ་རྱི ག་སྐརོ་དྱིལ་བསྒགས་ཁབ་སྤལེ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་པ་བཅས་
ཀྱི ་ལོ་རྒྱུ ས་སྙྱིང་བསྡུས་སོ།།	།།





མྗེའོ་ཆོས་འཕྗེལ་གིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་

ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༢	ལོར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁོངས་ཏྱི་རབ་རོང་ཅང་ལང་གཞྱིས་
ཆགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ལ་ཁྱིམ་གྲངས་	༣༡༣	དང་མྱི ་གྲངས་ཆྱི ག་སྟངོ་	༡༡༣༣	
གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཁོད་ཡོད།	ཆགས་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་ཡོངས་རོགས་བག་རྱི ་དང་
གཡང་གཟར་ཡྱི ན་པས།	 ནགས་བཅད་རོ་བསླགོས་སོགས་བྱས་རེས་ལོ་ངོ་
གཉྱིས་ཙམ་གྱི ་རྱི ང་སྟནོ་འབས་གང་ལེགས་ཐོན་མོད།	དའེྱི ་རེས་ནས་བཟུང་ད་ེ
སྔ་ལྟར་མྱི ་སེྐ་བ་དང་།	 ཆར་ཞོད་ཆེ་དུས་མྱྱུ ་གུ་ཕལ་ཆེར་ཆྱུས་འཁུར་བ་སོགས་
ཀྱིས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི ་ཡོད།	 ཞྱིང་པ་ཚོས་ལོ་རེར་ཞྱིང་ས་བརེ་སྤརོ་བེྱད་
དགོས་ཀྱི ་ཡོད་མོད།	 བདོ་མྱི ར་ཐོག་མར་སྤྲད་པའྱི་ཞྱིང་ས་ལས་བརེ་ལེན་བེྱད་
ས་གང་ཡང་མེད།	ལུང་པ་ཁུག་ཀོག་ཡྱི ན་པས་གཡོག་ལ་རྒྱུ ག་ཡུལ་དང་།	བཟོ་
ཚོང་སོགས་གཞན་པའྱི་འཚོ་ཐབས་བྱ་ཡུལ་ཡང་མེད་སྟབས།	གཞྱིས་ས་གཞན་
དུ་སྤ་ོརྒྱུ འྱི ་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཀང་ཐག་གཅོད་མ་བྱྱུང་བས་ལོ་ངོ་དུག་ཙམ་ལུས།	
དེའྱི ་རྱི ང་གཞྱིས་ཆགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་	 ༩༨	 ཙམ་ཨོ་རྱི ་ས་
དང་།	 མའྱི་སོར།	 ཀོ་ལྱི ་སྒལ།	 བྷན་ར་ར་སོགས་སུ་བསོ་བོྱལ་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།	
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༠	ཉྱིན་ས་གནས་གཞུང་གྱིས་བསྟན་སྒང་དང་
ཟླ་བསྒྱིལ་གནང་རྒྱུ འྱི ་དགོངས་བཞེས་བྱྱུང་ཡོད།	 འོན་ཀང་རྱི ་གཟར་ཡྱི ན་པ་
དང་སའྱི་རྒ་ཁོན་ད་ེཙམ་མེད་རེྐན་ཟླ་བསྒྱིལ་གཏོང་མ་ཐུབ་པས།	 ཅང་ལང་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་རྒྱུ ར་དཀའ་ངལ་གཟྱིགས་ཏེ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ཀྱིས་གཏན་
གཞྱིས་ཆེད་དུ་ད་ལྟའྱི ་གནས་ཡུལ་མེའོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥།༡༢།༣	
ཉྱིན་གནས་སྤ་ོབྱས་པ་རེད།

	 སྐབས་དརེ་མེའོ་ཤྱི ང་ནགས་ལས་ཁང་གྱི ་མྱི ་ཞྱིག་ཡོང་སྟ་ེགཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི ་ས་ཆ་འདྱི་ནས་འདྱི་བར་ཡྱི ན་ཞེས་མཛུབ་སྟནོ་གནང་ཙམ་བྱྱུང་།	ད་ེཉྱིན་ནས་
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བཟུང་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་གཞྱིས་མྱི ་ཚོ་ཁག་རེ་འབོྱར་བ་རྣམས་མེའོ་གཞུང་ལམ་བར་
སུམ་འཁོར་དང་།	 དེ་ནས་བཟའ་ཆས་སོགས་རྒབ་ཏུ་ཁུར་ཏེ་ནགས་རོབ་ཏུ་
འཛུལ་ནས་འཕལ་སེལ་ཤྱི ང་ལོའྱི ་ཁང་ཆྱུང་ཁ་ཤས་བཟོས་ནས་ཤྱི ང་ནགས་
གཅོད་འབགེ་གྱི ་ལས་འགོ་བཙྱུགས་པ་ཡྱི ན།	 འཐུང་ཆྱུ ་ཡང་འགྲམ་གྱི ་རྒྱུ ག་ཆྱུ ་
ད་ེབྱས་པ་ཡྱི ན།	ཡུལ་འདྱིར་རྒ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ལ་ཕུ་ཊྱི ་	༧༡༤	དང་
།	གནམ་གཤྱིས་ཚ་ཚད་ནྱི་	༣༤།༤༠	བར་དང་།	གྲང་ཚད་ནྱི་	༡༠	བར་ཡྱི ན།	
ཆགས་ཡུལ་འདྱི ་ནྱི ་ཅང་ལང་རོང་ཤྱི ང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ས་ཁུལ་ཡྱི ན།	
གྲོང་ཁེར་ཐག་ཉ་ེཤོས་མེའོ་གྲོང་ཚོ་བར་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༤	ཙམ་དང་།	ཏྱིན་སུ་
ཀྱི ་ཡ་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༡༢༠	ཙམ་ཡྱི ན།	

༢༽  ཐོག་མར་སྲེབས་སྟངས་དང་སབས་སོ་སོའི་མི་གྲངས། 

ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སླབེས་སྐབས་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་	 ༢༨༦	 ཡོད་ཁར་
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་དབང་འདུས་ར་ོརེ་ཀུ་ཀྱིང་ཁུལ་གཟྱིགས་བསྐརོ་
ཕེབས་སྐབས་དེའྱི ་ཁུལ་དུ་གནས་འཁོད་བོད་མྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེ་གྲས་ཁྱིམ་ཚང་
གྲངས་	༧༡	མེའོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ལེན་རྒྱུ འྱི་དགོངས་ཚྱུལ་ལྟར་ཟླ་བསྒྱིལ་གྱིས་
ཁོན་བསྡམོས་ཁྱིམ་ཚང་	 ༣༥༧	 དང་མྱི ་	 ༡༣༠༠	 བྱྱུང་ཡོད་འདུག	 གཞྱིས་
ཆགས་འདྱིའྱི ་ཁོངས་ཀྱི ་དགོན་པ་པདྨ་ཆོས་གླྱིང་ལ་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	
༡༦	ཡོད་པ་ལས་ད་ཆ་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	༩	མ་གཏགོས་མེད།	

༣༽  གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སབས་ཀི་རོགས་སོྐྱར་སོར།	

	 	ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་སྐབས་དརེ་གཞྱིས་འགོ་ཚེ་
རྱི ང་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་རོང་དཔོན་དང་།	 དཔོན་རྱིགས་ཁག་
ལ་འབལེ་ལམ་གྱིས་རོང་དཔནོ་མྱི ་ཤ་ར་གཏན་ཞལ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལམ་སྟནོ་བྱས་
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པ་བཞྱིན།	 མེའོ་ཉ་ེའགྲམ་ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་	 ༢༠༠༠	 བདོ་མྱི ་གཞྱིས་ཆགས་
ཡུལ་དུ་གནང་སྟ་ེམེའོ་སྐུ་ཚབ་རོང་དཔནོ་	 (EAC	CHARL)	དང་།	རྒ་གར་
དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་གཙོ་འཛྱི ན་སྐུ་ཚབ་ར་མན་མཆོག་དང་།	
རང་གཞུང་ནང་སྱིད་སྐུ་ཚབ་ལུྷན་གུྲབ་ལགས།	གཞྱིས་འགོ་ཚེ་རྱིང་དབང་འདསུ་
ལགས།	བརྒ་དཔནོ་འཐུས་མྱི ་བཅས་ངོ་འཛོམས་ཐོག་མེའོ་ཉ་ེའགྲམ་ནས་ས་ཆ་
ཨེ་ཀར་	༢༠༠༠	ཐམ་པ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་ཆར་བསྩལ་སོན་བྱྱུང་འདུག	

༤༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་མི་འབོར་གྲངས།	

ཐོག་མར་ཅང་ལང་ནས་མེའོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་	 ༡༩༧༥	 ལོར་གནས་སྤ་ོབེྱད་
སྐབས་དང་།	 ཀུ་ཀྱིང་ཁུལ་ནས་འབོྱར་བའྱི ་མྱི ་འབོར་ཁོན་བསྡམོས་	 ༡༣༠༠	
ཡོད་དང་།	ད་ེནས་	༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་	༤༡༩	
དང་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༢༧༩༤	འཕལེ་རྒས་སུ་ཕྱིན་ཡོད།	

༥༽  ཐོག་མའི་ས་ཆ་ཇི་ཐོབ་དང་འཚོལ་བ་སྐྱྲེལ་སྟངས་སོར།	

ཐོག་མར་མྱི ་འབརོ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་མྱི ་རེར་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་རེ་དང་ཁང་ས་ཨེ་
ཀར་ཕེད་ཀ་རེ་གཏན་འབེབས་བྱྱུང་འདུག་ཀང་ཀུ་ཀྱིང་ཁུལ་ནས་གཞྱིས་སྤསོ་
ཕབེས་མཁན་མང་དུ་སོང་ཏེ་མཐའ་མ་མྱི ་རེར་ཞྱིང་ས་གུན་ཌ་	༣༢	དང་ཁང་
ས་མྱི ་སྐལ་ལ་གུན་ཌ་	 ༣༢	 བྱས་ཏེ་བགོས་སོྤྲད་བྱྱུང་འདུག	 སླབོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་
ཁང་།	ཚོགས་ཁང་།	ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག	རེད་ཐང་།	ཐབ་ཚང་།	གཞྱིས་
ལས་ཁང་།	ལས་བེྱད་ཀྱི ་ལས་ཤག	མགྲོན་ཁང་།	དསོ་ཁང་།	མཉམ་འབལེ་
རུམ་གདན་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ།	འཕུལ་རོྨ་སྡ་ེཚན།	རམ་འཐག	མཉམ་འབལེ་
ཁོངས་གཏགོས་སྒརེ་གྱི ་ཚོང་ཁང་ཁག	སྔནོ་འགྲོའྱི་སླབོ་གྭྲ།	བུ་བཅོལ་ཁང་།	མྱི ་
མང་ཚོགས་ཁང་།	 སྨན་རྱིས་ཁང་དང་ལས་ཤག	 འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་དང་
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ལས་ཤག	 དགོན་པ་དང་གྭྲ་ཤག	 ཐབ་ཚང་།	 རས་གསོ་ཁང་དང་ལས་ཤག	
འཁོར་ལམ།	ཆྱུ ་ཡུར་བཅས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་	༢༠༠༠	ནང་ཚྱུད་ཡོད།	གཞྱིས་
ཆགས་གསར་འཛུགས་དང་རནེ་ཁང་འཛུགས་སུྐན་ཆེད་སྒརོ་འབུམ་	 ༢༤	 ས་
གནས་གཞུང་གྱིས་གནང་འཆར་བྱས་འདུག་ཀང་།	 མཐའ་དོན་དབུས་གཞུང་
གྱིས་འབུམ་	༡༩	ལས་གནང་མྱི ་འདུག	གོང་དངུལ་ནས་ཐོག་མར་གཞྱིས་ལས་
ཀྱིས་ལྔ་ཁང་གཅྱིག་ལ་མ་གནས་སྒརོ་	 ༣༠༠༠།༠༠	 རེ་རྱིས་གསར་རྒག་གྱིས་
མྱི ་མང་ལ་བགོས་སོྤྲད་ཞུས་འདུག	 ཕྱིས་སུ་ལྔ་ཁང་གསར་རྒག་གྱིས་ལས་མྱི ་
བརྒ་ཤོག་སོ་སོའྱི ་མྱི ་མང་གྱིས་བརྒབ་ཏེ་ལྔ་ཁང་རེའྱི ་མ་དངུལ་སྒརོ་	 ༣༠༠༠	
རྱིས་སྐརོ་གྱིས་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་བརྒ་ཤོག་སོ་སོ་ལ་གནང་འདུག	 སྐབས་
དེར་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་བའྱི ་གནས་སྟངས་ལ་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་བྱྱུང་རེྐན་ཨ་
སམ་སྡྱིབ་སྒར་དུ་ཡོད་པའྱི ་ཡྱི ་ཤུ་ཚོགས་པ་ཁེ་ལྱི ག་ལ་འབེལ་ལམ་བྱས་ཏེ་གྲོ་
ཞྱིབ་དང་གྲོ་ཆག	ཟ་སུམ་སོགས་ཀྱིས་རོགས་རམ་གནང་ནས་གནས་སྐབས་ཀྱི ་
འཚོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༦༽  ས་གནས་ཀི་དཀའ་ངལ།

གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱི ག་ནྱི ་གེན་ལོག་པ་ཁག་གྱིས་འཇྱིགས་
སྐུལ་བྱས་དང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབགེ་བྱ་སའྱི་ས་ཆ་
ཨེ་ཀར་	 ༢༡༩།༢༦	 ཡོད་པ་ཡུལ་མྱི ས་ཧམ་ཟོས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་
འཐུང་ཆྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་དང་།	 མཉམ་འབེལ་ལ་མ་དངུལ་འདང་ངེས་མེད་པ་
བཅས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོད།	དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཐབས་སུ་འབད་བརོན་བེྱད་
མུས་ཡོད།	

༧༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་བྱུང་རིམ་གི་མཚན་དང་དུས་ཡུན།
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ཨང་།				མཚན།												 དུས་ཡུན།	
	༡།			ཚེ་རྱིང་དབང་འདུས།	 ༡༩༦༦	ནས་	༡༩༧༩	བར།
	༢།	 པ་སངས་དནོ་གུྲབ།	 ༡༩༧༩	ནས་	༡༩༨༧	བར།
	༣།			བླ་ོབཟང་རབ་རྒས།	 ༡༩༨༧	ནས་	༡༩༩༡	བར།
	༤།			ངག་དབང་དནོ་གུྲབ།	 ༡༩༩༡	ནས་	༡༩༩༣	བར།
	༥།			དགྲ་འདུལ།									 ༡༩༩༣	ནས་	༡༩༩༥	བར།
	༦།			ཚེ་རྱིང་སྟབོས་རྒལ།					 ༡༩༩༥	ནས་	༡༩༩༦	བར།
	༧།			བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།					 ༡༩༩༦	ནས་	༡༩༩༨	བར།
	༨།			དནོ་གུྲབ་ར་ོརེ།								 ༡༩༩༨	ནས་	༡༩༩༩	བར།
	༩།			བསོད་ནམས་དབང་འདུས།		 ༡༩༩༩	ནས་	༢༠༠༡	བར།
	༡༠།		དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ།					 ༢༠༠༡	ནས་	༢༠༠༢	བར།
	༡༡།	 ཀརྨ་སེང་གེ།							 ༢༠༠༢	ནས་	༢༠༠༣	བར།
	༡༢།	 ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རྱིང་།			 ༢༠༠༣	ནས་	༢༠༠༦	བར།
	༡༣།	 ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས།			 ༢༠༠༦	ནས་	༢༠༠༩	བར།
	༡༤།	 བཀྱིས་དབང་ཕྱུག	 ༢༠༠༩།༩།༢༥	ནས་	༢༠༡༠།༢།༢༦	བར།
	༡༥།	 བུ་རྱི ན་ཆེན།	ལས་ཚབ།	 ༢༠༡༠།༢།༢༧	ནས་ལས་ཐོག

༨༽  ྋགོང་ས་མཆོག་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཕྲེབས་པའི་ལོ་ཚིགས།

ཀ		 ྋསྤྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༣	ལོ་
དང་	༡༩༩༦།	༢༠༠༣	ལོ་བཅས་སུ་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་
འདུག

ཁ		 གནད་ཡོད་མྱི ་ས་ཁག་གྱི ་ཕབེས་དུས།
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ཨང་།				མཚན།								 						ལོ་ཚྱུགས།	
༡།	 ནང་སྱིད་དུང་ཆེ་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས།					 ༡༩༩༣
༢།	 ཨ་རུ་ན་ཅལ་བླནོ་ཆེན་མཚོ་ས་རྱི ན་པ་ོཆེ།			 ༡༩༩༦	
༣།	 ནང་སྱིད་དུང་ཆེ་འཇྱིགས་མེད་འབྱྱུང་གནས།					 ༡༩༩༧	
༤།	 ནང་སྱིད་སོ་ནམ་འགན་འཛྱི ན་མཐུ་སྟབོས་ར་ོརེ།					༡༩༩༧
༥།	 ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བཀ་ཤྱིས་དབང་འདུས།						༡༩༩༧
༦།	 ཤེས་རྱིག་དུང་ཆེ་དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་།							 ༡༩༩༨
༧།	 སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་པདྨ་དགྲ་འདུལ།						༡༩༩༨
༨།	 ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་རྱི ན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ།					 ༡༩༩༨
༩།	 ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ།								 ༢༠༠༣
༡༠།	 སྤྱི ་འཐུས་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་དང་རྒལ་ནརོ་ཚེ་དབང་།				༡༠༠༧
༡༡།	 སྤྱི ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་དང་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།							 ༢༠༠༧
༡༢།	 སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་པདྨ་དགྲ་འདུལ།					༢༠༠༨

༩༽  གཞུང་འབྲེལ་ཡིན་མིན་གི་ཚོགས་སྲེ་ཁག	

༡།		 མེའོ་ཆོས་འཕལེ་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་འདྱི་གཞྱིས་མྱི ་
ཚོའྱི ་དགོས་མཁོ་ལ་དམྱི གས་ཏེ་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཡྱི ན་ལ།	
ཚོགས་པ་འདྱི་རང་གཞུང་དཔལ་འབོྱར་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱི ་བཀའ་
ཁབ་ལམ་སྟནོ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བའྱི ་གཞུང་འབེལ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་
ཡྱི ན་པ་དང་།	 རང་གཞུང་གྱི ་ཡོང་འབབ་གཙོ་བོ་མྱི ་མང་ལས་དཔྱ་
དངུལ་བསྡུ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ །	 ད་ེབཞྱིན་མཛད་སྒ་ོདང་།	 ཚོགས་འདུ།	 བགྲོ་
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གླེང་སོགས་ས་གནས་ཀྱི ་ལས་འགུལ་གང་ཡོད་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
བཞྱིན་ཡོད།	

༢།		 ས་གནས་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ།	

	 མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༨	
ལོར་འཛུགས་བྱས་པ་དང་།	སྐབས་དརེ་ན་གཞོན་ཕལ་ཆེ་བ་ས་གནས་
གཞོན་ན་ུཚོགས་པའྱི་ནང་ཞུགས་ཏེ།	 རང་རེའྱི ་ར་དོན་རང་བཙན་གྱི ་
དོན་དུ་རང་སོག་དོར་བའྱི་ཆོལ་གསུམ་རྒལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་
སེར་སྐ་ཡོངས་དང་།	 གཞྱིས་བེྱས་བོད་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་ཞེ་ལ་བརྣག་པའྱི་
འདོད་དོན་བོད་རང་བཙན་སླར་གསོའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་གཞྱི ་རར་བཟུང་
སྟ་ེལས་འགུལ་ས་ཚོགས་སྤལེ་ཡོད།	 ཐོག་མར་གསར་དུ་བཙྱུགས་པ་
ནས་བཟུང་དཔལ་འབོྱར་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕད་ཡོད་ནའང་
ཚོགས་མྱི ་ཚང་མས་འབད་བརོན་རྒྱུ ན་སྱིང་བྱས་པར་བརནེ་ནས་ད་ཆ་
ཡར་རྒས་གང་འཚམ་བྱྱུང་ཡོད།	 ཚོགས་པ་འདྱི་ས་གནས་སུ་ལས་
འགུལ་གང་སྤལེ་ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	དབུས་
གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་བཀའ་ཅྱི ་ཕབེས་ལ་བརྱི ་སུང་དང་།	 མ་འོངས་
པར་རང་བཙན་གྱི ་དནོ་དུ་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་སྤལེ་འཆར་ཡོད།	

༣།		 ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ།	

	 ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ཟླ་	 ༡༡	 ནང་
གསར་འཛུགས་བྱས།	 སྐབས་དེར་རྒྱུ ན་ལས་མྱི ་གྲངས་བདུན་དང་།	
ཚོགས་མྱི ་གྲངས་ཆྱི ག་བརྒ་བདུན་ཅྱུ ་དནོ་ལྔ་ཡོད་འདུག	ཚོགས་པ་འདྱི་
བཙྱུགས་པའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་ནྱི ་བུད་མེད་ཚོས་ཀང་བོད་རྒལ་ཁབ་ཀྱི ་
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དོན་དུ་སེྐས་པ་ཚོ་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱི བ་ཀྱིས་ལས་འགུལ་གྱི ་ཆ་
ཤས་ལེན་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱི ན་པ་དང་།	 ད་ཆ་ས་གནས་སུ་རང་ནསུ་གང་
ཡོད་ཀྱིས་ལས་འགུལ་འད་མྱི ན་སྤལེ་གྱིན་ཡོད།	

༡༠༽  དྲེ་སོན་དང་ད་ལྟའི་ལས་འཆར་སོར།	

༡།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་ཕྱུགས་གསོ་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱས་ཀང་ལམ་
ལྷངོ་མ་བྱྱུང་བར་སྒ་ོབརྒབ་སྟ་ེཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ལོར་ཕྱུགས་གསོ་ཁང་ད་ེ
འཚེམ་བཟོ་ཁང་དུ་བསྒྱུ ར་ནས་སོྦང་བརར་ཐེངས་གཉྱིས་སྤྲད་པ་དང་།	
ལས་གཞྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ནང་སྱིད་བརྒྱུ ད་ད་ེདབྱྱིན་ལེན་	(TRF	UK)	
རོགས་ཚོགས་ནས་གནང་སོན་བྱྱུང་འདུག	

༢།		 གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་འཐུང་ཆྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕད་པར་བརནེ་
རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ནས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་	༢༠༠༥	ལོར་
འཐུང་ཆྱུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ལས་གཞྱི ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།

༣།		 གཞྱིས་མྱི ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཉྱི་གློག་གྱི ་མཐུན་རེྐན་ནྱི་ཨ་རྱི ་ཞྱི ་རོགས་
ཚོགས་བརྒྱུ ད་ད་ེགྲངས་	༩༠	དང་།	ཕ་རན་སྱིའྱི་འཕྱིན་ལས་སྦྱིན་པའྱི་
རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་གྲངས་	༡༢༦	བཅས་ཁོན་བསྡམོས་གྲངས་	༢༡༦	
བགོ་འགྲེམ་བེྱད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	

༡༡༽  སོྟན་ཉྲེས་བྱུང་སོར།	

ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༥	 ལོར་སྟནོ་ཉསེ་ཚབས་ཆེན་བྱྱུང་ཡོད་པར་གུན་སོྐབ་ཆེད་རང་
གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཀང་སྒྱིག་གསལ་ཆ་རེྐན་ཚང་
མྱི ན་གྱིས་གུན་སོྐབ་ཐོབ་མེད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ལོར་སླར་ཡང་སྟནོ་ཉསེ་ཚབས་
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ཆེན་གྱི ་རེྐན་གྱིས་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་བྱྱུང་སྟ་ེསྒྱིག་གསལ་
ཆ་རེྐན་ཡྱི ག་ཆ་ཁག་བཟོ་བཀོད་ཀྱིས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་གུན་
སོྐབ་རོགས་རམ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པས་སྒརོ་	༥༩༥༦༦༠།༠༠	བཀའ་
འཁོལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་གནང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མྱི ་ཚང་སོ་སོར་བགོ་འགྲེམ་
བྱས་ཟྱིན།	

༡༢༽  སྐྱྲེ་ལྡན་སོ་ནམ་བྱུང་རིམ་གི་སོར། 

རང་གཞུང་གྱི ་མཛད་ཇུས་ལྟར་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ཡོངས་རོགས་སེྐ་
ལྡན་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཕོགས་སུ་བསྒྱུ ར་རྒྱུ འྱི་དགོངས་གཞྱི ་ལྟར་འདྱི་ག་གྲོང་
སྡ ེ་ལྔ་ཡོད་པ་ནས་ཐོག་མ་གྲོང་སྡ ེ་བཞྱི ་པ་སེྐ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཐོག་
བསོྐད་རྒྱུ འྱི་ཐག་གཅོད་བྱྱུང་ཡོད་ཀང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༤	མཇུག་ཙམ་
ལ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་སོ་ནམ་འགན་འཛྱི ན་དང་འཆར་འགོད་འགན་འཛྱི ན།	
ཕག་རོགས་དུང་ལས་བཅས་ས་གནས་ཕེབས་སྐབས་ད་ལྟའྱི ་ཞྱིང་སའྱི ་གནས་
བབས་ལ་གཟྱིགས་ནས།	ཞྱིང་ས་བསྐར་བཟོ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་གྱུར་བར་སེྐ་ལྡན་
སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཐོག་བསོྐད་ཐུབ་མྱི ན་བཀའ་ཕབེས་ཡོད།	

༡༣༽  གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སབས་ཀི་ལས་ཀའི་སོར། 

དེ་ཡང་མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་སྐབས་
ཤྱི ང་ནགས་གཅོད་འབགེ་དང་ས་གཞྱི ་ཁོད་སྙམོས་སོགས་ཀྱི ་ལས་ཀ་གཞྱིས་མྱི ་
རང་གྱིས་བྱས་པ་དང་།	གཞན་སླབོ་གྭྲ་དང་།	གཞྱིས་ལས་ཁང་།	མཉམ་འབལེ་
བཟོ་གྭྲ་དང་ཚོང་ཁང་།	 དགོན་པ་དང་རེད་ཐང་བཅས་ཀྱི ་ས་ཆ་ཁོད་སྙམོས་ཀྱི ་
ལས་ཀ་ཨ་སམ་སུམ་ཐོན་ལས་ཁང་གྱིས་	(Bull	Dozer)	གཡར་ཏ་ེཁོད་སྙམོས་
བེྱད་པ་དང་འཕ་ོལྷག་རྣམས་གཞྱིས་སྒར་ནང་གྱི ་འཁོར་ལམ་བཟོ་རྒྱུ ར་མྱི ་མང་
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མཉམ་ལས་ཀྱིས་བཟོས་པ་ཡྱི ན།

༡༤༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོར།

༡།		 ཉྱིན་སླབོ།		

	 དབུས་བོད་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་འོག་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ
མེའོ་གཞྱིས་ཆགས་ཉྱིན་སླབོ་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོར་འགོ་འཛུགས་
ཞུས་འདགུ	སྐབས་དརེ་དགེ་ཆེ་གཙོས་པའྱི་དགེ་རན་ལས་བེྱད་བསྡམོས་
གྲངས་	༡༣	དང་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༧༠	ལྷག་ཡོད་པའྱི་འཛྱི ན་ཁང་དང་
།	 དགེ་ལས་ཀྱི ་ལས་ཤག་རྣམས་གཞྱིས་མྱི ་ཚོས་དྭང་བླངས་བྱས་ཏེ་
འཕལ་སེལ་ཤྱིང་ཁང་བརྒབ་ནས་སླབོ་གྭྲ་བཙྱུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	ད་
ལྟའྱི་སྐབས་སུ་འཛྱི ན་ཁང་དང་།	དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	རེད་ཁང་།	ཚོགས་
ཁང་།	རྱི ་མོ་དང་གླགོ་ཀླད་ཁང་སོགས་འཛུགས་སུྐན་དུ་མ་གནང་ཡོད།	
དགེ་རན་རྣམ་པའྱི ་ལས་ཤག་དང་།	 ཡྱི ག་ཚང་བཅས་སླབོ་གྭྲའྱི ་ཁོར་
ཡུག་ཏུ་ཆགས་ཡོད།	 སླབོ་གྭྲ་འདྱིའྱི ་ནང་དགེ་ཆེ་གཙོས་པའྱི་དགེ་རན་
དང་།	 ལས་བེྱད་བཅས་ཁོན་བསྡམོས་གྲངས་	 ༢༥	 དང་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	༤༠༡	ཡོད།	དངེ་དུས་ཀྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་
དང་བདོ་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག	རྱིག་གཞུང་།	ནང་ཆོས་ངོ་སོྤྲད་སོགས་མྱི ་ཉམས་
གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་སུ་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	 གཏན་
སློབ་ནས་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་གཉྱིས་ཀྱི ་སླ ོབ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་སྤྱི ་ཚོགས་ལ་
ཞབས་ཞུ་གང་ལེགས་སུྒབ་མཁན་མང་དུ་བྱྱུང་ཡོད་ལ།	མཐོ་སླབོ་ཐོན་
པ་ཡང་སླབོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་གང་འཚམས་ཤྱིག་བྱྱུང་ཡོད།

༢།		 ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་།	



217མེའོ་ཆོས་འཕལེ་གིླང་།

	 ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༦	 ལོར་མྱི ་མང་
གྱིས་འཕལ་སེལ་ཤྱིང་ཁང་ཞྱིག་བརྒབ་སྟ་ེནད་པར་སྨན་བཅོས་བལྟ་རགོ་
ཆེད་དྭང་སླབོ་ནས་སྨན་སླབོ་ཐོན་པ་དྭང་ཟུར་གཉྱིས་ལ་འཕལ་སེལ་བསྐ་ོ
བཞག་བྱས་པ་དང་།	སྐབས་དརེ་སྨན་ཟོག་དང་དགོས་མཁོའྱི་རྒྱུ ན་གྲོན་
རྣམས་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱིས་གནང་ཞྱི ང་རེས་སུ་རང་གཞུང་འཕོད་
བསྟནེ་ཁབ་ཁོངས་སུ་བཞེས་གནང་གྱིས་སྨན་ཁང་ཁང་མྱི ག་གསུམ་ཅན་
གྱི ་བཟོ་གྲོན་ཆ་ཚང་གནང་འདུག	ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་ཁང་རྒ་བསེྐད་བྱས་
ཏ་ེཁང་མྱིག་བདནུ་ཡོད།	ལས་བེྱད་མྱི ་གྲངས་དུག་གྱི ་ཁོངས་སྨན་ཞབས་
པ་གཅྱིག	འཕདོ་ལས་པ་གསུམ།	ཁ་ལོ་པ་གཅྱིག	འཕལ་སེལ་གད་པ་
གཅྱིག་བཅས་ཡོད།	མེའོ་སྨན་ཁང་གྱི ་སྨན་པ་གཅྱིག་བདུན་ཕག་རེ་རེའྱི་
ནང་ཐེངས་གཉྱིས་རེར་སྐོར་བསོྐར་ཕེབས་ཏེ་ནད་པ་ཚོར་བརགས་
དཔྱད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 སྨན་པ་ཞབས་གླ་ཟླ་རེར་སྒརོ་	 ༢༥༠༠།༠༠	
རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་གྱིས་གནང་མུས་ཡྱི ན།	 མྱི ་མང་ལ་ཟླ་གསུམ་
རེའྱི ་མཚམས་སུ་འཕོད་ལས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཕོད་བསྟནེ་སྐརོ་གྱི ་སླབོ་
གསོ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

༡༥༽ མི་མང་མཉམ་འབྲེལ་གི་བྱུང་རིམ།	

	 ཅང་ལང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གནས་སྡདོ་སྐབས་མཉམ་འབལེ་བཙྱུགས་ཐུབ་མེད།	
ཅང་ལང་ནས་མེའོ་རུ་གཞྱིས་སྤསོ་རེས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༡	ཉྱིན་
མངའ་གཞུང་དབེ་སེྐལ་ལས་ཁུངས་ནས་དབེ་སེྐལ་ཞུས་པ་ཨང་	Coop(G)45/79	
ཐོག་མཉམ་འབལེ་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་རེད།	

	 ཐོག་མར་མཉམ་འབལེ་དབེ་སེྐལ་བེྱད་སྐབས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༣༠༤	ནས་མ་
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ཤས་སྒརོ་	༡༣༩༥༠།༠༠	དང་།	ད་ལྟ་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༡༢༦༦	ནས་བསྡུ་རུབ་
བྱས་པའྱི་མ་ཤས་སྒརོ་	༡༦༨༥༠༠།༠༠	ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་ནང་མཉམ་འབལེ་
འཛུགས་དགོས་པའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི ་ཤས་བདག་མྱི ་མང་གྱི ་གནས་
སྐབས་འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒས་གཏོང་ཐབས་དང་བོད་མྱི འྱི ་ལག་ཤེས་
སོགས་མྱི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛྱི ན་བེྱད་རྒྱུ ་སོགས་ཡྱི ན།	མཉམ་འབལེ་གྱི ་ནང་གསེས་
སྡ་ེཚན་གཙོ་བོ་གུྲམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་དང་།	 འཕུལ་རོྨས་སྡ་ེཚན།	 བཟའ་བཅའ་
ཚོང་ཁང་།	 རམ་འཐག་སྡ་ེཚན།	 མྱི ་མང་བཅོལ་དངུལ་ཉར་གསོག་བཅས་སྡ་ེ
ཚན་ལྔ་རུ་ཕེས་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ།	

༡།		 རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ།

	 སྡ་ེཚན་འདྱིས་ད་བར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ན་གཞོན་ལས་མེད་དང་ལྷག་
པར་དུ་སླབོ་གྭྲ་ཁུངས་མ་འཁོལ་བའྱི ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་སོྤྲད་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་སྐབས་མྱི ་གྲངས་བརྒ་ལྷག་
བྱྱུང་ཡོད།	 དེང་སྐབས་འཐག་མྱི ་	 ༣༠	 ནས་	 ༤༠	 ལས་མེད་ཀང་
གནས་སྟངས་ཡར་རྒས་སུ་ཕྱིན་ཡོད།	

༢།		 འཕུལ་རོྨས་སྡ་ེཚན།	

	 མེའོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་འཚོ་ཐབས་གཙོ་བ་ོནྱི་ས་ཞྱིང་ཡྱི ན་སྟབས་མཉམ་
འབེལ་གྱིས་མྱི ་མང་ལ་ཞྱིང་རོྨས་འཕུལ་འཁོར་རྱི ན་འབབ་ཆྱུང་ངུའྱི ་
ཐོག་ཞྱིང་ལས་དུས་ལྟར་འདབེས་ཐུབ་པ་བྱས་ཏ་ེཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཉ་ེའགྲམ་གྱི ་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་ལ་རྱི ན་གོང་
གཏན་འབབེས་ཐོག་གཡར་པ་ོབེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	

༣།		 བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་།		
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	 སྡ་ེཚན་འདྱིས་མྱི ་མང་གྱི ་ཉྱིན་རེའྱི ་བཟའ་བཅའྱི ་དགོས་མཁོའྱི ་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་རྱི ན་འབབ་འོས་འཚམ་བྱས་ཏེ།	 བཟའ་བཅའ་
སོགས་ཚོང་ལས་གཉརེ་གྱིན་ཡོད།

༤།		 རམ་འཐག་སྡ་ེཚན།	

	 སྡ་ེཚན་འདྱིས་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཐག་རྱི ང་དུ་འགྲོ་མྱི ་དགོས་པའྱི ་ཆེད།	
སྟནོ་འབས་དང་ཟ་སུམ་བཅས་འཐག་རྱི ན་འོས་འཚམ་གྱི ་ཐོག་ཞབས་
འདགེས་དང་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོང་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།

༥།	 མྱི ་མང་དངུལ་བཅོལ་ཉར་གསོག	

	 མྱི ་མང་གྱི ་བཅོལ་དངུལ་ཁ་ལྷག་རྣམས་ས་གནས་དངུལ་ཁང་དུ་འཇོག་
མ་དགོས་པར་མཉམ་འབལེ་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉར་ཚགས་བྱས་
ཏ་ེལོ་རེར་སེྐད་ཀ་འོས་འཚམ་སྤྲད་ད་ེསྤྱི ་སྒརེ་གཉྱིས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

	 མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་དང་དུང་གཞོན་གྱི ་འཕ་ོལེན་ཟླ་ཚེས།	

  ཚོགས་གཙོའི་བྱུང་རིམ།

ཨང་།				མཚན།			 		འཕ་ོལེན་དུས་ཚྱི གས།	
༡།		 པ་སངས་དནོ་འགུྲབ།		 ༡༩༧༩	ནས་	༡༩༨༧
༢།		 བླ་ོབཟང་རབ་རྒས།		 ༡༩༨༧	ནས་	༡༩༩༡	
༣།		 ངག་དབང་དནོ་འགུྲབ།		 ༡༩༩༡	ནས་	༡༩༩༣
༤།		 དགྲ་འདུལ།		 ༡༩༩༣།༡༠།༡	ནས་	༡༩༩༥།༦།༥
༥།		 ཚེ་རྱིང་སྟབོས་རྒལ།		 ༡༩༩༥།༦།༦	ནས་	༡༩༩༦།༨།༨	
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༦།		 བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།		 ༡༩༩༦།༨།༩	ནས་	༡༩༩༨།༥།༨
༧།		 དནོ་འགུྲབ་ར་ོརེ།		 ༡༩༩༨།༥།༩	ནས་	༡༩༩༩།༨།༡༤
༨།		 བསོད་ནམས་དབང་འདསུ།	༡༩༩༩།༨།༡༥	ནས་	༢༠༠༡།༢།༢༨
༩།		 དཔལ་ལྡན་དནོ་འགུྲབ།		༢༠༠༡།༣།༡	ནས་	༢༠༠༢།༤།༣༠
༡༠།		 ཀརྨ་སེང་གེ།		 ༢༠༠༢།༥།༡	ནས་	༢༠༠༣།༡༢།༢༣
༡༡།		 ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རྱིང་།		༢༠༠༣།༡༢།༢༤	ནས་	༢༠༠༤།༡༢།༢༡
༡༢།		 ལྷ་རྒལ།		 ༢༠༠༤།༡༢།༢༢	ནས་	༢༠༠༥།༩།༡༦
༡༣།		རྱིག་འཛྱི ན་ར་ོརེ།		 ༢༠༠༥།༩།༡༧	ནས་	༢༠༠༨།༩།༨
༡༤།		 རྱིག་འཛྱི ན་ར་ོརེ།		 ༢༠༠༨།༩།༩	ནས་ལས་ཐོག་པ།	

	 	 མཉམ་འབྲེལ་དྲུང་ཆྲེའི་བྱུང་རིམ།		

ཨང་།	མཚན།		 			འཕ་ོལེན་ཟླ་ཚེས།	
༡།		 དབང་ཕྱུག་རྒལ་མཚན།	 		༡༩༧༨	ནས་	༡༩༨༡	
༢།		 སངས་རྒས་བྱམས་པ།			 		༡༩༨༡	ནས་	༡༩༨༦
༣།		 སངས་རྒས་ཚེ་དབང་།		 ༡༩༨༦	ནས་	༡༩༨༩
༤།		 ངག་དབང་དནོ་འགུྲབ།		 ༡༩༨༩	ནས་	༡༩༩༢
༥།		 བསྟན་འཛྱི ན་བསམ་འཕལེ།		 ༡༩༩༢	ནས་	༡༩༩༤
༦།		 བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།		 ༡༩༩༤	ནས་	༡༩༩༦
༧།		 ཚེ་རྱིང་དབང་འདུས།		༡༩༩༦།༡༡།༡	ནས་	༢༠༠༡།༡༢།༡༣
༨།		 ར་ོརེ་ཚེ་རྱི ང་།		 ༢༠༠༡།༡༢།༡༤	ནས་	༢༠༠༣།༣།༡༧
༩།		 དཀོན་མཆོག་ནརོ་བུ།		༢༠༠༣།༣།༡༨	ནས་	༢༠༠༥།༦།༣༠
༡༠།		 བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས།		༢༠༠༥།༧།༡	ནས་	༢༠༠༧།༡༠།༢༠
༡༡།		 ར་ོརེ་རྱིག་འཛྱི ན།		 ༢༠༠༧།༡༠།༢༡	ལས་ཐོག་པ།



འབུམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་

ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་

སིང་བསྡུས།
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༡༽  གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

རྒ་གར་ཤར་བྱང་ཁུལ་བསྟན་འཛྱི ན་སྒང་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི ་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༢	 ལོར་རང་གཞུང་དང་རྒ་གར་དབུས་གཞུང་གཉྱིས་ཟུང་འབལེ་བྱས་ཏེ་
བོད་མྱི འྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་དུ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	 གཞྱིས་
ཆགས་འཛུགས་སའྱི་ས་ཆ་འདྱི་དང་ཐག་ཉ་ེའབལེ་རམོ་ཀོ་གྲོང་གསེབ་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་ཕུལ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ངོ་བོའྱི ་ཐོག་གསོལ་བསྩལ་
གྱིས་འགོ་འཛུགས་བྱྱུང་ཐུབ་ཡོད།	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་
སྡ་ེནབུ་ཀ་མེང་རོང་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	ཆགས་ཡུལ་འདྱིར་རྒ་མཚོ་
ནས་ཕུ་ཊྱི ་	༦༥༠༠	ཙམ་དང་།	ཆར་ཚད་	༧༦༥།	ཚ་གྲང་	༠།༧༡	ནས་	༣༠	
བར་ཡྱི ན།

༢༽  ཐོག་མར་གཞིས་མི་རྣམས་སྲེབས་སྟངས་སོར།

འདྱིར་གཏན་གཞྱིས་མ་ཆགས་གོང་དུ་འབུམ་སྡ་ེལ་དང་།	རྱི་རང་།	ཊེང་།	རུ་
པ་སོགས་སུ་ཁ་འཐོར་གནས་སྡདོ་བེྱད་མཁན་རྣམས་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་གཞྱིས་
ཆགས་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་བྱས་པ་དང་།	 རྒ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གཉྱིས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་གསར་རྒག་ལ་ཤྱིང་ནགས་གཅོད་བེྱད་ཀྱི ་ལག་
ཆ་སྟ་རེ་དང་།	 སོག་ལེ།	 ཟས་གོས་སོྐབ་གསོ་སོགས་མཐུན་འགྱུར་གང་མང་
གནང་ཡོད།	གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་འཕུལ་འཁོར་མ་ཡྱི ན་པའྱི་སོ་སོའྱི་ལག་
ཆའྱི་རྱིགས་བདེ་སོྤད་བྱས་ཏེ།	ཤྱི ང་ནགས་གཅོད་འབགེ་དང་།	ས་ཁོད་སྙམོ་པ་
སོགས་ལས་ཀར་ཧུར་བརོན་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་འགོ་ཚྱུགས་པ་ཡྱི ན།	
སྐབས་དརེ་མྱི ་གྲངས་	༣༤	ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེད་ལྟའྱི་བར་གྱི ་
མྱི ་གྲངས	༨༧༧	ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྟདོ་རྒྱུ ད་གྭྲ་
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ཚང་གཅྱིག་པུ་མ་གཏགོས་མེད།	ད་ེཡང་ཐོག་མར་ཌལ་ཧརོ་ནས་འབོྱར་སྐབས་
དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	༢༢༦	ཡོད།

	 ༢༠༠༤	ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ ད་སྟདོ་གྭྲ་ཚང་གྱི ་
དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ར་སའྱི་ཉ་ེའཁོར་སྱི ་རྱི་བྷ་རྱི ར་གནས་སྤསོ་པས།	 ད་ལྟའྱི ་
ཆར་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་	 ༢༥	 ཡོད་ལ་ད་ེནང་ནས་	 ༦	 ཙམ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་
ཆོས་གྲོགས་དག་ཡྱི ན་འདུག	ད་ེཡང་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་སྐབས་སུ་
རྒ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བའྱི ་ས་ཁོན་བསྡམོས་ཨེ་ཀར་	 ༢༡༢༣	 ཡོད་ལ།	
ཁང་སར་ཨེ་ཀར་	༣༠༠	དང་།	ཞྱིང་སར་ཨེ་ཀར	༤༠༠	ཡོད།	ལྷག་འཕསོ་
ཀྱི ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་	༡༤༢༣	ནྱི་ཤྱི ང་ནགས་བཅས་ཡྱི ན།	སྐབས་དའེྱི ་མང་ཚོགས་
ཀྱི ་འཚོ་བའྱི་རནེ་གཞྱི ་གཙོ་བ་ོཞྱིང་ལས་ཡྱི ན།	ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཚོང་ལས་སོགས་
ལས་རྱིགས་འད་མྱི ན་གྱི ་ཐོག་ཏུ་འཚོ་སུྒབ་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་པ་སངས་ཆོས་འབོྱར་གྱི ་སྐབས་སུ་ས་ཆའྱི་སྐརོ་རྙོག་གླངེ་ཕན་
བུ་བྱྱུང་མོད།	རམོ་ཀོ་གྲོང་གསེབ་པ་དང་།	མོར་ཤྱི ང་བཅས་ཀྱིས་རོགས་རམ་
བྱས་ཏེ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱྱུང་།	 དེ་མྱི ན་ཡུལ་མྱི ་དང་དཀའ་ངལ་གཞན་
གང་ཡང་བྱྱུང་མེད།	

༣༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་མཚན་དང་ལོ་ཚིགས།	

ཨང་།			མཚན།							 དུས་ཡུན།	
༡།			 བསྟན་པ་འཕྱིན་ལས།		 ༡༩༧༢	ནས་	༡༩༧༧
༢།			སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག		 ༡༩༧༨	ནས་	༡༩༨༡	
༣།			ཊྱི ་ཊྱི ་ཁང་གསར།				 ༡༩༨༢	ནས་	༡༩༨༦	
༤།	 བླ་ོབཟང་ཨ་ཅརྱ།					 ༡༩༨༧	ནས་	༡༩༨༩	
༥།	 པ་སངས་ཆོས་འབོྱར།			 ༡༩༩༠	ནས་	༡༩༩༣།༡༡།༧	
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༦།	 དབང་འདུས་ཚེ་རྱིང་།			 ༡༩༩༣།༡༡།༨	ནས་	༡༩༩༧།༥།༡༨
༧།	 བླ་ོབཟང་ཨ་ཅརྱ།					 ༡༩༩༧།༥།༡༩	ནས་	༡༩༩༨།༥།༤
༨།	 ནརོ་བུ་བཀ་ཤྱིས།					 ༡༩༩༨།༥།༥	ནས་	༢༠༠༢།༤།༢	
༩།	 ར་མགྲྱིན།					 ༢༠༠༢།༤།༢༡	ནས་	༢༠༠༦།༡།༡༤
༡༠།	 ཚྱུལ་ཁྱིམས་ར་ོརེ།			 ༢༠༠༦།༡།༡༥	ནས་	༢༠༠༨།༧།༡༨
༡༡།	 ལེགས་སེྐས་ར་ོརེ།				 ༢༠༠༨།༧།༡༩	ནས་	༢༠༠༨།༩།༢༣
༡༢།	 བསྟན་འཛྱི ན་རབ་དགའ།	(ལས་ཚབ།)	 ༢༠༠༨།༩།༢༤	ནས་	༢༠༠༩།༡༠།༢
༡༣།	 ར་ོརེ་རྱི ན་འཛྱི ན།	 ༢༠༠༩།༡༠།༣	ནས་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས།

༤༽ ༧གོང་ས་མཆོག་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སུ་ཕྲེབས་ཀི་ལོ་ཚིགས།	

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༣	 ལོར་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་
གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ཞབས་སོར་བཀའ་དྱིན་ཐེངས་དང་པོ་དང་།	 དེའྱི ་རེས་	
༡༩༩༧	 དང་	 ༢༠༠༣	 བཅས་ཁོན་བསྡམོས་ས་གནས་འདྱིར་ཐེངས་གསུམ་
ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད་འདུག

	 ཕྱི ་ནང་གྱི ་གནད་ཡོད་མྱི ་ས་གཞན་དག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་པའྱི ་
མཚན་དང་ལོ་ཚྱི གས་རེའུ་མྱི ག་ཏུ་བཀོད་པ་གཤམ་གསལ།

ཨང་།			མཚན།		 	གོ་གནས།	 ཕབེས་དུས།

༡།				ཨར་ཨེན་ཧལ་རྱི་སུྤར།	 མངའ་སྡའེྱི ་སྤྱི ་ཁབ།	 ༡༩༨༠།༠༦།༢༡

༢།	 ཚེ་རྱིང་བཀ་ཤྱིས།	 བླནོ་ཆེན།					༡༩༨༠།༠༧།༠༧

༣།				གྷྱི་གོང་ཨ་པངས།	 བླནོ་ཆེན་གཙོ་བོ།ོ				༡༩༨༠།༡༠།༡༦
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༤།				ཀ་མེང་།	ར་ོལོ།	 བླནོ་ཆེན་འཐུས་ཚབ།	 ༡༩༨༡།༠༢།༡༩

༥།				པྱི།	ཀེ།	ཐུང་གྷནོ།	 མཐུད་སོྦར་བླནོ་ཆེན།	 ༡༩༨༡།༠༨།༠༧

༦།				ཚེ་རྱིང་བཀ་ཤྱིས།	 བླནོ་ཆེན།	 ༡༩༨༢།༠༡།༠༩

༧།				ཨེན།	ཨར།	ཧ་ོཌ།			བསྐར་གསོའྱི་བླནོ་ཆེན།		 	༡༩༨༢།༠༢།༡༨

༨།				ཨེམ།	ཨེམ།	ལལ།	 བསྐར་གསོའྱི་བླནོ་ཆེན།		 	༡༩༨༢།༠༢།༡༨

༩།				ཨེས།	ཝྱི །	སྱི ང།	 སོ་ནམ་སྡ་ེཚན།	 ༡༩༨༢།༠༢།༡༨

༡༠།			པྱི།	ཀེ།	ཐུང་གྷནོ།	 མཐུད་སོྦར་བླནོ་ཆེན།	 ༡༩༨༢།༠༥།༡༩

༡༡།	 ཌྱི །	ཝྱི ་ར་ཇེཤ་ཝར།					 ་་་་་་་་་	 ༡༩༨༣།༡༠།༡༤

༡༢།	 ཨ་མ་རེ་བཙྱུན་པདྨ།		 བདོ་ཁྱིམ་དབུ་འཛྱི ན།			 ༢༠༠༧།༤

༥༽  ས་ཕིའི་ལས་འཆར་དང་གོྲན་དངུལ་སུས་བཏང་སོར།	

ཨང་།	ལས་གཞྱིའྱི་མྱི ང་།	 ལས་གཞྱིའྱི་རོགས་ཚོགས།
༡།	 ཀུ་ཤུའྱི་ལས་གཞྱི །	 སོ་ཡར།	ཨ་ཨྱི །	ཨེམ།
༢།	 སོ་ནམ་འཕལེ་རྒས་ཡུན་གནས།
༡།	 ཟབ་སོྦང་།		 མྱི ག་སྟནོ་གསལ་བཤད།
༢།	 སོལ་རྒྱུ ན་ལུད་སོྦར།
༣།	 དསོ་ཁང་གྲང་མོའྱི་ནང་ཉར་འཇོག	 ཨྱི ་རྱིཤ
༣།				སོལ་རྒྱུ ན་ཞྱིང་རོྨས་ལས་གཞྱི །
༡།				སོལ་རྒྱུ ན་འདབེས་ལས་ཟབ་སོྦང་།
༢།	 སོལ་རྒྱུ ན་ལུད་སོྦར།
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༣།	 འབུ་སྱིན་ལུད་སོྦར།	 ཀོ་སྱི ་པ།ེ
༤།	 ཀེ།	ཨེས།	སྨན་ཁང་།		 ཕ་རན་སྱི ་གཞུང་།
༥།	 སླབོ་གྭྲའྱི་ས་མཚམས་ར་བསྐརོ།		 རྒ་གར་གཞུང་།
༦།	 ཀུ་ཤུའྱི་ཉརེ་ཁང་།		 བདོ་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས།
༧།	 སླབོ་ཕུག་དང་ནད་པའྱི་སུམ་འཁོར།	 ར་སྟངེ་བདོ་ཁྱིམ།
༨།	 གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོ།
༩།	 ཚོགས་ཁང་།	 བདོ་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས།
༡༠།	 སླབོ་གྭྲའྱི་སྤྱི ་ཁང་།		 བདོ་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས།
༡༡།	 ཆྱུ ་མཛོད་ལས་གཞྱི །	 བདོ་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས།
༡༢།	 གསང་སོྤད།	 ཧེལྥ།	ཀྱི་བ་ེཀ།

༦༽  སོྟན་ཉྲེས་དང་། ཆར་ཆུའི་གནོད་སོྐྱན།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༩	ལོར་ཆྱུ ་ལོག་བརྒབ་སྟ་ེགཞྱིས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཁང་ཁག་ཁ་ཤས་གཏརོ་
སོྐན་བྱྱུང་ཡོད།	ཡྱི ན་ན་ཡང་།	སྟབས་ལེགས་པས་མྱི ་སོག་ལ་གནདོ་སོྐན་བྱྱུང་
མེད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧	 གྱི ་ནང་དུ་སྟནོ་ཉསེ་བྱྱུང་ནས་ཤྱི ང་འབས་ཀུ་ཤུའྱི་ཐོན་
སེྐད་ཅྱི ་ཡང་བསྡུ་ལེན་བེྱད་ཐུབ་མེད།	

༧༽  ཡུལ་མི་དང་འཁྲུག་རོད་བྱུང་རིམ།	

དེ་སྔ་མྱི ་མང་རྒས་འཛོམས་ཆེན་པོ་ནམ་བྱྱུང་ལ་རྙོག་ད་ཙག་ཙྱི ག་ཅྱིག་འབྱྱུང་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	 བྱྱུང་རེྐན་གཙོ་བ་ོནྱི་ཆང་རག་བག་མེད་ལོངས་སོྤད་བྱས་
པས་ཡུལ་མྱི ་དང་འཁུག་འཛྱི ང་ཤོར་གྱི ་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༢།༧	ཉྱིན་ཏེ་ལོ་
གསར་ཚེས་གཅྱིག་གྱི ་ཉྱིན་ཡང་ཡུལ་མྱི འྱི་བར་འཁུག་རོད་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་བ་དང་།	
སྐབས་དེར་རང་རེའྱི ་གཞྱིས་གྲོང་གྱི ་སེྐས་དམན་ཞྱིག་གྱི ་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་
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འགྲྱིག་མྱི ན་གྱི ་རེྐན་བྱས་ཏེ་རྙོག་ད་ཆེ་རུ་སོང་ནས་ཕྱིས་སུ་ཡུལ་མྱི ་མོན་པ་ཞྱིག་
ལ་དངུལ་གྱི ་གུན་གསབ་སོྤྲད་དགོས་བྱྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་བྱྱུང་ཡོད།	

༨༽  སྐྱྲེ་ལྡན་སོ་ནམ་བྱུང་རིམ།	

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢	ལོར་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་བཙྱུགས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	བར་རང་
བཞྱིན་སོལ་རྒྱུ ན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བེྱད་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་མང་ཚོགས་རྣམས་
རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཙམ་ཡོད་འདུག	 དེ་ནས་ཀུ་ཤུའྱི ་འདེབས་ལས་ཀྱི ་ལས་
འགོ་བཙྱུགས་པ་ནས་སྨན་སོྦར་དང་རས་སོྦར་སོགས་མྱི ་སོྤད་ཀ་མེད་བྱྱུང་བ་
དང་།	ཀུ་ཤུའྱི་སྟནོ་འབས་ཀང་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱྱུང་ནས་
མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རླབས་པ་ོཆེ་བྱྱུང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་ཡང་
ཀུ་ཤུ་ཕན་བུ་ལས་ཐོན་སེྐད་བེྱད་མ་ཐུབ་པས་མང་ཚོགས་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི ་ཕན་
ཐོགས་ཤྱིག་འབྱྱུང་རྒྱུ ་ཅྱུང་དཀའ་ཚོད་དུ་འདུག	

༩༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་འཛིན་སོྐྱང་དང་གཞུང་འབྲེལ་ཡིན་མིན་གི་
ཚོགས་སྲེ་ཁག

བསྟན་འཛྱི ན་སྒང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཁབ་ཁོངས་ཁ་འཐོར་བོད་མྱི ་སྡདོ་ཡུལ་
ཁག་དུག་ཡོད་པ་གཙོ་བ་ོའབུམ་སྡ་ེལ།	རུ་པ།	རྱི་རང་།	ཊེང་།	མོན་ར་དབང་།	
བ་ལྱི ང་སྤངོ་བཅས་ཆགས་ཡོད།	གཞྱིས་གྲོང་བཞྱི ་དང་རྒྱུ ད་སྟདོ་གྭྲ་ཚང་བཅས་
ཡོད་པའྱི་ནང་ཁོན་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་	༨༨༣	དང་།	ཁ་འཐོར་ཐོག་གནས་སྡདོ་
བོད་མྱི ་གྲངས་	 ༩༩༥	 བཅས་ཁོན་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་	 ༡༨༧༨	 ཙམ་ཡོད།	
འཛྱི ན་སོྐང་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་
དང་།	གཞུང་བསྐསོ་ལས་དུང་གཅྱིག	ས་གནས་ལས་བེྱད་	༡༥	དང་།	གཞྱིས་
གྲོང་ཁག་གྱི ་བརྒ་དཔོན་མྱི ་གྲངས་	 ༦	 བཅས་ཆགས་ཡོད།	 ས་གནས་འགོ་
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འཛྱི ན་གྱི ་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛྱི ན་འོག་སླབོ་གྭྲའྱི ་ཉལ་ཁང་།	 རས་གསོ་ཁང་།	
འཕོད་བསྟནེ་བཅས་དང་།	 འབུམ་སྡ་ེལ་གཙོས་ཁ་འཐོར་མྱི ་མང་བདེ་སྡུག་
གཟྱིགས་རགོ་སླད་གཞུང་བསྐསོ་ལས་དུང་ཞྱིག་འབུམ་སྡ་ེལ་བད་ེདནོ་ལས་ཁུངས་
སུ་བཅའ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་།	 གཞན་ཡང་ས་གནས་སུ་གཞུང་འབེལ་དང་
གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་སྡ་ེཚན་ཁོངས་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས།	 རྒྱུ ད་སྟདོ་
དགོན་པ།	ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས།	རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།	མཉམ་
འབལེ།	སླབོ་གྭྲ།	སྨན་ཁང་།	ས་གནས་གཞོན་ན།ུ	ས་གནས་བུད་མེད།	དྭང་
ཟུར་བཅས་ཡོད།

༡༠༽  ཁྱབ་ཁོངས་འབུམ་ལ་ཁ་འཐོར་གནས་སྟངས།

༡།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོ་ནས་རྒ་དམར་ནས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་
བོད་མྱི ་བརྒ་ཆ་བདུན་ཅྱུ ་ཙམ་སྐོར་བོད་ནས་རྒ་གར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་
མངའ་སྡེའྱི ་ཁབ་ཁོངས་མོན་ར་དབང་རོང་གྱི ་ས་གནས་དམར་མགོ་
བརྒྱུ ད་ལྷ་ོབྱང་ཐང་།	མཚོ་ས་བརྒྱུ ད་འབུམ་ལ།	མོན་ར་དབང་།	བེྱས་
མ་ཐང་དང་ས་མཚམས་འད་མྱི ན་བརྒྱུ ད་བོས་བོྱལ་བྱྱུ ང་བ་དང་།	
དངོས་སུ་བོད་མྱི ་རྣམས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་རོང་མོན་ར་དབང་
དང་ནུབ་ཀ་མེང་གཉྱིས་སུ་ལམ་ལས་བྱས་ནས་འཚོ་གོས་དཀའ་བའྱི ་
ངང་སྡུག་མོྱང་བྱྱུང་བ་དང།	 བོད་ཀྱི ་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི ་དབུ་འཁྱིད་
འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདེའྱི ་དེད་དཔོན་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ཀང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོའྱི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	ཉྱིན་རྒ་གར་ས་
ཐོག་ཏུ་བཙན་བོྱལ་ཕབེས་འབོྱར་གྱིས་མོན་ར་དབང་དང་།	འབུམ་སྡ་ེལ་
ས་གནས་ནང་བདནུ་ཕག་གཅྱིག་རྱིང་སྐུ་ངལ་གསོས་ནས་བཞུགས་ཡོད་
འདུག	 མ་ཟད་དེའྱི ་སྐབས་དམྱི གས་བསལ་གཞྱིས་འགོ་བདེ་དོན་མེད་
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ཀང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ནས་	༦༠	ཙམ་ལ་དུང་འཁོར་བླ་ོགྲོས་རྒལ་མཚན་
ལགས་ནས་བདོ་མྱི འྱི་བད་ེསྡུག་བལྟ་སོྐང་དང་དའེྱི་རེས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	
ནས་	 ༦༢	 ཙམ་ལ་དུང་འཁོར་བྱང་འབས་ལགས་ནས་བདོ་མྱི འྱི ་བད་ེ
སྡུག་བལྟ་སོྐང་བྱས་པ་མ་ཟད།	ར་མ་ཀེམ་ནས་མ་ལེ་དགུ་ཡྱི ་སར་བདོ་
མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་རྒྱུ འྱི ་འཆར་གཞྱི ་གྲ་སྒྱིག་ཀང་བྱས་འདུག་
པ་དང་ཀོང་པོའྱི ་བརྒ་དཔོན།	 ཁམས་པའྱི ་བརྒ་དཔོན་བཅས་མང་པོ་
སྐངོ་ཚོགས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་རྒྱུ ་ཧ་ལམ་གཏན་འཁེལ་བྱས་
འདུག	 བོད་མྱི ་ལམ་བཟོ་བའྱི་ཕུ་གུའྱི ་ཆེད་ར་མ་གླྱིང་ས་གནས་སུ་སླབོ་
གྭྲ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་མོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༢	 ལོར་རྒ་དཀར་ནག་གཉྱིས་
དབར་དམག་འཁུག་བྱྱུ ང་ནས་དུང་འཁོར་བྱང་འབས་ལགས་ཀྱིས་
མཚོན་བོད་མྱི ་ཕལ་ཆེར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ནས་བོས་བོྱལ་གྱིས་རྒ་གར་ས་
ཆ་འད་མྱི ན་ནང་བསོྐད་པ་མ་ཟད་སློབ་གྭྲ་ཡང་སྒོ་བརྒབ་ཚར་འདུག	
རེས་སུ་བོད་མྱི ་འགའ་ཞྱི ག་རང་འཇགས་ཨ་རུ་ན་བཅལ་ཕྱིར་ལོག་
བྱས་པ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་ལམ་ལས་བེྱད་པར་བརེན་ལམ་བཟོའྱི ་འགོ་
འཁྱིད་བདེ་དུག་དང་འགྲོ་མགོན་རྱི ན་པོ་ཆེ་ནས་བལྟ་སོྐང་བྱས་འདུག་
ཀང་།	 དངོས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ནས་	 ༡༩༦༥	 ནང་བདེ་དནོ་ལས་
ཁུངས་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་བད་ེདནོ་དང་པ་ོ
གནང་བ་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༦	 ལོར་འབུམ་ལ་བད་ེདནོ་ལས་ཁུངས་
ས་ཆ་རོང་ལས་ཁུངས་སུ་དབེ་སེྐལ་བྱས་འདགུ	ས་ཁུལ་མངའ་སྡ་ེཨ་རུ་
ན་ཅལ་མངའ་སྡ།ེ	 རྒ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཀྱི་	 ༨༠༠༠	 ཙམ་ཡོད།	
གནམ་གཤྱི ས་གྲངས་ངར་ཆེ་བ་དང་དགུན་དུས་སན་ཀྱི་གེ་རེ་ཌྱི ་	 ༠	
དང་དབྱར་དུས་སན་ཀྱི་གེ་རེ་ཌྱི ་	༢༠	ཙམ་གནས་ཀྱི ་ཡོད།

༢།		 ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་མེད་ཀང་བོད་མྱི ་རྣམས་སྐབས་བཅོལ་བོས་



231འབུམ་ལ་བསྟན་འཛིན་སྒང་།

བོྱལ་དུ་སླབེས་སྟངས་གོང་གསལ་ལྟར་སྤྱི ་མཚྱུངས་ཡྱི ན།	 བོད་མྱི ་ཕོན་
ཆེ་ཡོད་ཚྱུལ་ལས་ཚོང་པ་རྣམས་ས་ཆ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་མ་ངེས་པའྱི་མྱི ་
གྲངས་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་གྲངས་འབརོ་ངེས་གཏན་གསལ་གྱི ་མེད།

༣།		 གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་དམྱི གས་བསལ་མེད་ནའང་བོད་མྱི འྱི ་
བད་ེསྡུག་བལྟ་རགོ་ཆེད་རྒ་གར་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་གནང་ཐོབ་དང་
བདེ་དནོ་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་ཆེད་འབུམ་སྡ་ེལ་རུ་ས་ཆ་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་གྱིས་གནང་ཐོབ་བྱྱུང་ཡོད།

༤།		 ཁ་འཐོར་གྱི ་གནས་སྡདོ་མྱི ་འབརོ་ཁ་གྲངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་རེག་ཐབས་
མ་བྱྱུང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	ལོ་མཚམས་ཀྱི ་མྱི ་འབརོ་
གྲངས་བཤེར་ལྟར་ན་	 ༩༩༥	 ཙམ་ཡོད།	 ས་གནས་འདྱིའྱི་མྱི ་མང་ནྱི་
ཁ་འཐོར་དུ་གནས་ཡོད་སྟབས་ཁང་ས་དང་ཞྱིང་ས་སོགས་ཐོབ་མེད།	
དེའྱི ་སྐབས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བ་ལམ་ལས་དང་།	 རྱིམ་བཞྱིན་ཚོང་
ལས་ཙག་ཙྱི ག་དང་ཟ་ཁང་བཅས་ཀྱི ་ནང་འཚོ་ཁུངས་བསྐལ་ཡོད་འདགུ

༥།		 འབུམ་ལ་བད་ེདནོ་ལས་ཁང་ད་ེབཞྱིན་ཁ་འཐོར་བདོ་མྱི འྱི་བད་ེསྡུག་བལྟ་
སོྐང་ལས་གཞན་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ལས་གཞྱི ་འཛུགས་སུྐན་བྱ་རྒྱུ འྱི་ས་
ཆ་མེད།	 ཡྱི ན་ཡང་བོད་མྱི འྱི ་རས་གཅོང་ཉམ་ཐག	 ལོ་གཞོན་ནད་
མནར།	 ཕུག་གུའྱི ་ཤེས་ཡོན་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་
རོགས་རམ་གནང་མུས་ཡྱི ན།	རོགས་རམ་ད་ེདག་གྱི ་བདོ་མྱི ་ཉམ་ཆྱུང་
རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོདང་དཔལ་འབོྱར་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་
བྱྱུང་ཡོད།	 མ་འོངས་པར་འབུམ་ལ་བདེ་དོན་ལས་ཁང་ལ་རྭ་སྐརོ་
གསར་རྒག་དང་།	 བདེ་དོན་ལས་ཁང་ནས་མྱི ་མང་ལྷན་འཛོམས་
ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒག་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཟྱིན།	 མོན་ར་དབང་
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ནང་ས་ཆ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ས་གནས་རང་ཚོགས་ནས་སུྤས་གཟྱིགས་ཀྱིས་
འབྱྱུང་འགྱུར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ཡན་ལག་ཅྱིག་གསར་འཛུགས་
ཡོང་རྒྱུ འྱི་འབད་བརོན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༦།		 སྟནོ་ཉསེ་དམྱི གས་བསལ་བྱྱུང་མོྱང་མེད་ཀང་།	ཆྱུ ་ལོག་ལན་མང་བྱྱུང་
བ་དང་དམྱི གས་བསལ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༧	ཉྱིན་ཆྱུ ་
ལོག་བརྒབ་ནས་བོད་མྱི ་འདུ་སྡ ོད་རྣམས་ཀྱི ་ཁང་པ་དང་ཡོ་ཆས་ཅ་
དངོས་རྣམས་ཆྱུས་ཁེར་ནས་གོང་གུད་ཤུགས་ཆེན་བྱྱུང་ཡོད།

༧།		 ཡུལ་མྱི ་དང་བདོ་མྱི འྱི་དབར་དམྱིགས་བསལ་འཁུག་རོད་བྱྱུང་མེད་ཀང་
མངའ་སྡའེྱི ་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ལོར་བོད་མྱི འྱི ་སྐརོ་
སྐད་འབོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་མ་ཟད་བོད་མྱི ་རྣམས་བསྟན་འཛྱི ན་སྒང་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕྱིར་ལོག་དགོས་པའྱི ་ཉནེ་བར་བཏང་ནས་བོད་མྱི འྱི ་
ཚོང་ཁང་ཟ་ཁང་སོགས་ཟླ་གསུམ་ཙམ་སྒ་ོརྒག་དགོས་པ་བྱྱུང་བ་དང་།	
ས་གནས་འགའ་ཤས་ནས་བདོ་མྱི ་ཕྱིར་འབུད་བྱས་ཏ་ེབསྟན་སྒང་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ལོག་དགོས་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 དེར་མ་ཟད་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པ་
ནས་བོད་མྱི འྱི ་སྐརོ་སོྐན་འཛུགས་བྱ་མུས་དང་ལོ་འགའ་ཤས་ཙམ་ལ་
བདོ་མྱི འྱི ་སྐརོ་རྙོག་གླེང་བྱས་དང་བེྱད་མུས་ཡྱི ན།

༨།		 ས་གནས་སུ་གཞུང་འབལེ་དང་།	གཞུང་འབལེ་མྱི ན་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ནྱི ་ས་གནས་རང་བཙན་ཚོགས་ཆྱུ ང་དང་ས་གནས་གཞོན་ནུ་མ་
གཏོགས་མེད།	 ས་གནས་རང་དབང་བདེན་སྤལེ་ལས་འགུལ་ཚོགས་
ཆྱུང་ནྱི་གཞུང་འབེལ་ཚོགས་པ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་འདྱི་ཡྱི ་ཁབ་
ཁོངས་སུ་བརྒ་དཔནོ་དང་སྤྱི ་མྱི ་སོགས་མེད་སྟབས་ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་ནས་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ འྱི་ལས་འགན་སྟངེ་ལས་འགན་གཞན་
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ཆེ་ཕ་ཆྱུང་གསུམ་བེྱད་མུས་ཡྱི ན།	ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
དབུས་གཞོན་ནའུྱི་ལམ་སྟནོ་ལྟར་ས་གནས་སུ་བདོ་ཀྱི ་ར་དནོ་དང་འབལེ་
བའྱི་ལས་འགུལ་གང་མང་སྤལེ་ཡོད།	ཡྱི ན་ནའང་།	ཚོགས་མྱི ་མང་པ་ོ
མེད་པ་དང་།	 ས་ཆའྱི ་གནས་བབས་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཡྱི ན་
སྟབས་ས་གནས་གཞན་ལྟར་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འགུལ་མང་
པ་ོསྤལེ་ཐུབ་མེད།	

༩།		 འབུམ་ལ་བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་སུ་དམྱི གས་བསལ་སླབོ་གྭྲ་
མེད་ནའང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ནས་	 ༦༡	 ཙམ་ལ་བདོ་མྱི འྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་དང་།	དའེྱི ་རེས་སྔནོ་འགྲོའྱི་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་བསྟན་འཛྱི ན་སྒང་ཉྱིན་
སླབོ་ཆ་ཤས་འོག་ཡོད་ཀང་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ཙམ་ལ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་
ཚད་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་གྱིས་སྒ་ོརྒག་དགོས་བྱྱུང་།	 རང་གཞུང་
འཕོད་བསྟནེ་སྨན་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡང་ཕྱིས་སུ་དཀའ་ངལ་མང་པོར་
འཕད་རེྐན་སྒ་ོརྒག་དགོས་བྱྱུང་ཡོད་འདུག	 བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་
ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ཙམ་ནས་ད་བར་ཆགས་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟའང་བདོ་
མྱི ས་མཚོན་ཡུལ་མྱི ་ཚོར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༡༡༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོར།

༡།		 ས་གནས་ཀྱི ་སླབོ་གྲ	 	

	 སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ལོར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་བའྱི ་འོག་བཙྱུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ།	 དེ་བཞྱིན་ཁ་འཐོར་རང་
རྱིགས་ཀྱི ་སླབོ་ཕུག་ཚོའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ཆེད་འཛུགས་བྱས་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཐོག་མར་དགེ་རན་	༤	དང་།	སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༧༤	ལྷག་ཡོད།	
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ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༦	 ནས་བཟུང་དབུས་བོད་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱིས་སྟངས་
འཛྱི ན་འོག་དགེ་རན་འཕར་སནོ་བྱས་ཏེ་ཁོན་བསྡམོས་དགེ་རན་དགུས་
ཕག་ལས་གནང་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་དགེ་རན་གྱི ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
གྲངས་	༡༧	དང་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༣༦༠	བཅས་ཡོད།	ད་ེཡང་གཞྱིས་
ཆགས་འདྱིར་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་	 ༡༦	 ལྷག་ཡོད་པ་དང་།	 ཁ་འཐོར་མྱི ་
མང་ལས་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ་	༥༥	བཅས་ཁོན་བསྡམོས་	༧༡	ཡོད་འདུག	

༢།		 སྨན་ཁང་གྱི ་སྐརོ།	

	 འདྱིར་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་།	 འཕོད་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་སྨན་
ཁང་གཉྱིས་རེ་ཡོད།	མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཕདོ་བསྟནེ་ལ་གཟྱིགས་རགོ་སླད་
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༣	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉྱིན་རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་བརྒྱུ ད་
ཕ་རན་སྱི འྱི ་རོགས་རམ་ཐོག་གསར་འཛུགས་གནང་བས་མང་ཚོགས་
ལ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱྱུང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་འཕོད་
ལས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ས་གནས་སུ་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་བཞྱི ན་ཡོད་པ་དང་།	
བོད་སྨན་ལྷ་རེ་ཞྱིག་འབུམ་སྡ་ེལར་བཞུགས་ཏེ་བསྟན་འཛྱི ན་སྒང་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ཟླ་རེ་ཐེངས་རེ་བསྐརོ་བསོྐད་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ལ།	མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གྱི ་སྨན་ཁང་ཉ་ེཤོས་	(Bomdilla)	དང་	(Tezpur)	དམག་སྒར་
སྨན་ཁང་བཅས་ལའང་བསྟནེ་གཏུགས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།

༡༢༽  ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་གི་བྱུང་རིམ།

༡།		 བསྟན་འཛྱི ན་སྒང་བོད་མྱི འྱི ་མཉམ་འབེལ་འདྱི་ནྱི་རྒ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་
རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡ་ེནབུ་ཀ་མྱི ང་རོང་ཁོངས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༦	 ལོར་
དབེ་བསེྐལ་ཨང་	 (Regd	 No-ORG25/86)	 ཐོག་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་
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དེབ་སེྐལ་བྱས་ཏེ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	 ཐོག་མའྱི་ཤས་བདག་
མྱི ་གྲངས་	༨༡༢	ཀྱིས་མ་དངུལ་ཧྱིན་སྒརོ་	༡༠༢༠༠༠།༠༠	གནང་བ་
དང་།	མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་མ་དངུལ་ཧྱིན་སྒརོ་	༡༥༠༠༠།༠༠	གནང་
ཡོད།	ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་མཚན་ཐོག་ནས་མ་དངུལ་ཧྱིན་སྒརོ	
༡༠༠༠།༠༠	དང་བཅས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤས་བདག་མྱི ་གྲངས་	༨༢༦	གྱིས་
མ་དངུལ་ཁོན་བསྡམོས་ཧྱིན་སྒརོ་	༡༡༩༢༥༠།༠༠	གནང་སོན་བྱྱུང་བ་
བཅས་ལ་བརནེ་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཀྱི ་འཆར་གཞྱི ་ལྡན་པའྱི་མཉམ་འབལེ་
འདྱི་འཛུགས་ཐུབ་བྱྱུང་བ་ཡྱི ན།	 ཐོག་མའྱི ་སྐབས་སུ་ཤས་བདག་མྱི ་
གྲངས	༨༡༢	ཡོད་པ་དང་།	ད་ལྟའྱི་སྐབས་མྱི ་གྲངས་	༨༢༦	ཡོད་འདུག	

༢།		 ད་ེཡང་མཉམ་འབལེ་འདྱི་བཙྱུགས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་ཚོགས་མྱི ་ཕན་ཚྱུན་
གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གྲོགས་དང་།	 ཞྱིང་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བའྱི་
མདུན་ལམ་ཡར་རྒས་གཏོང་རྒྱུ ་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་ཡྱི ན།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་སོ་
ནམ་པའྱི ་ཐོན་སེྐད་རྣམས་རྱི ན་འབབ་ཚད་ལྡན་ཐོག་ཁོམ་ར་ཐོབ་ཐུབ་
དང་།	ཞྱིང་པ་མང་ཚོགས་ལ་དགོས་མཁོའྱི་རྱིགས་ཇྱི ་ཡོད་མཁོ་སུྒབ་བྱ་
རྒྱུ ་སོགས་ཡྱི ན།	ར་བའྱི་ཆ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ས་གནས་ཁུག་ཀོག་
ཅྱིག་ཏུ་གནས་ཡོད་པ་དང་།	 འགུྲལ་བཞུད་ལའང་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པར་བརནེ་སྟནོ་འབས་ཀྱི ་ཐོན་འབབ་རྣམས་འདྱི་ག་ནས་ཁོམ་ར་ཉ་ེ
ཤོས་ཏྱི་རྱི ་པུར་དང་།	 གྷ་ོཧ་ཀྱི་ཁུལ་དུ་ཚོང་བསྒྱུ ར་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད་མོད་
དབརོ་འདནེ་གྱི ་གླ་ཆ་ཧ་ཅང་མཐོ་བས་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་སྟནོ་འབས་ཀྱི ་
རྱི ན་འབབ་ཐོག་དེ་འདའྱི ་བླ་ོཁ་ཁེངས་མེད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡོང་
བཞྱིན་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་དུས་སུ་གྲོང་ཁེར་ཁག་ཏུ་ས་གནས་ཀྱི ་གོང་ཚད་
བཞྱིན་ཚོང་བསྒྱུ ར་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད་པ་དང་།	 སླད་ཕྱིན་ཤྱི ང་འབས་ཀུ་ཤུ་
དང་ཀེ་བྷྱིའྱི ་སྟོན་འབས་སོགས་མངའ་སྡེ་ཆེ་ཁག་གཞན་དུ་ཁོམ་ར་
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འཚོལ་ཐབས་བྱས་ཏེ་ཁེ་བཟང་ཚོང་ལས་ཤྱི ག་ཡོང་བར་འབད་བརོན་
བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	

༣།		 མཉམ་འབེལ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་ཡུན་ནྱི་མཉམ་འབེལ་
འདྱིའྱི་སྒྱིག་གཞྱི ་ལྟར་ལོ་གཅྱིག་རེ་ཡྱི ན།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦	ནས་	༡༩༩༠	
བར་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་རྒྱུ ན་ལོ་གཅྱིག་རེ་བྱས་འདུག་
ཀང་།	 ༡༩༩༡	 ནས་མཉམ་འབལེ་འགན་ལྷན་ལས་རྒྱུ ན་སྒྱིག་གཞྱིར་
བསྐར་བཅོས་བེྱད་དགོས་པ་ཁག་དེབ་སེྐལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུས་ཏེ་
འགན་ལྷན་གྱི ་ལས་རྒྱུ ན་ལོ་གསུམ་རེ་བྱས་འདུག	ད་བར་མཉམ་འབལེ་
འགན་ལྷན་འཕ་ོལེན་ཐེངས་	༡༠	བྱས་འདགུ་པས་ད་ལྟའྱི་མཉམ་འབལེ་
འགན་ལྷན་རྣམས་ཐེངས་བཅྱུ ་པ་རེད་འདུག	

༤།		 དེ་སྔ་མཉམ་འབལེ་འདྱིའྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་ལྟར་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་མཉམ་འབལེ་དུང་ཆེ་གཞུང་བསྐསོ་ལས་བེྱད་
ཀྱིས་གནང་གྱི ་ཡོད་ཀང་།	 རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཉམ་འབལེ་
ལམ་སོལ་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༥	 ནས་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཚོགས་
གཙོ་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཁོངས་ནས་འོས་འདེམས་དང་།	 མཉམ་
འབེལ་དུང་ཆེ་ནྱི ་ཚོང་དང་རྱིས་ཀྱི ་སོྦང་བརར་ཐོན་པ་ཞྱིག་ས་གནས་
རང་ཁུངས་ནས་བསྐ་ོབཞག་བྱྱུང་འདུག

༥།			མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།	
ཨང་།		མཚན།	 དུས་ཡུན།	
༡།	 བླ་ོབཟང་ཨ་ཅརྱ།	 ༡༩༨༦	ནས་	༡༩༨༩
༢།	 པ་སངས་ཆོས་འབོྱར།	 ༡༩༩༠	ནས་	༡༩༩༣།༡༡།༧
༣།	 དབང་འདུས་ཚེ་རྱིང་།	 ༡༩༩༣།༡༡།༨	ནས་	༡༩༩༧།༥།༡༨
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༤།	 བླ་ོབཟང་ཨ་ཅརྱ།	 ༡༩༩༧།༥།༡༩	ནས་	༡༩༩༨།༥།༤
༥།	 ནརོ་བུ་བཀ་ཤྱིས།			 ༡༩༩༨།༥།༥	ནས་	༢༠༠༢།༤།༢༠
༦།	 བསྟན་འཕྱིན།	 ༢༠༠༢།༤།༢༡	ནས་	༢༠༠༥།༡༠།༡༠
༧།	 ཕུན་ཚོགས་ཆོས་རྒལ།	༢༠༠༥༡༠།༡༡	ནས་	༢༠༠༨།༩།༡༥
༨།	 ཕུན་ཚོགས་ཆོས་རྒལ།	 ༢༠༠༨།༩།༡༦	ལས་ཐོག་པ།	

༦།		 མཉམ་འབལེ་གྱི ་དུང་ཆེའྱི་མཚན་དང་ལས་ཡུན།	

ཨང་།			མཚན།	 	ལས་ཡུན།	

༡།	 རྱིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས།						 ་་་་་་་་	ནས་	་་་་་་་

༢།	 དབང་འདུས་ཚེ་རྱིང་།		 ་་་་་་་་	ནས་	༡༩༩༣།༣།༣༠

༣།	 ཨ་བསོད་ནམས།	 ༡༩༩༣།༤།༡	ནས་	༡༩༩༩།༧།༡༦

༤།	 ལེགས་སེྐས་ར་ོརེ།	 ༡༩༩༩།༧།༡༧	ནས་	༢༠༠༤།༤།༡

༥།	 ཚྱུལ་ཁྱིམས་ར་ོརེ།	 ༢༠༠༤།༤།༢	ནས་	༢༠༠༦།༥།༡༥

༦།	 ཀུན་བཟང་བསྟན་དར།	༢༠༠༦།༥།༡༦	ནས་	༢༠༠༦།༡༡།༡༦

༧།	 བསྟན་འཛྱི ན་རྱིག་བཟང་།	 ༢༠༠༦།༡༡།༡༧	ལས་ཐོག་པ།

༧།		 མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཚོང་དང་བཟོ་གྭྲ་སོགས།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦	ལོའྱི་ནང་ཙག་ཙྱི ག་ཚོང་ཁང་དང་།	ཟས་རྱིགས་ཚོང་
ཁང་།	རུམ་འཐག་བཟོ་གྭྲ།	རམ་འཐག་འཕུལ་འཁོར་སྡ་ེཚན་བཙྱུགས་
པ་དང་།	 ༢༠༠༠	 ལོའྱི་ནང་དུ་ཤོག་བཟོ་ཁང་དང་།	 ཕྱུཊ་གསོ་ཁང་།	
སོ་ནམ་དང་ཨར་ལས་སྡ་ེཚན་བཅས་བཙྱུགས་ཡོད།
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	 	 མཉམ་འབལེ་འདྱི་དབེ་སེྐལ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་ས་གནས་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་གྱིས་དམྱི གས་བསལ་རོགས་རམ་གནང་སོན་མེད་ཀང་།	 ལོ་
རེའྱི ་རྱིས་ཞྱི བ་བྱས་པས་གླ་ཡོན་འབུལ་མྱི ་དགོས་པ་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༦	ནས་	༢༠༠༧	བར་མཉམ་འབལེ་དུང་ཆེའྱི་གླ་འབབ་ཀྱི ་ཆ་ཤས་
ཤྱིག་རོགས་རམ་གནང་སོན་བྱྱུང་ཡོད།	 གོང་གསལ་ཚོང་ཁང་སོགས་
གལ་ཆེའྱི ་ལས་གཞྱི ་ཁག་གྱི ་ལས་འཆར་དངུལ་གྲོན་རྣམས་མཉམ་
འབལེ་དབུས་མས་ཐབས་འཚོལ་བྱས་ཏེ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད།།	།།



ཤྗེས་ལོངས་གནས་སོད་བོད་མིའི་

ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  ཤྲེས་ལོངས་གནས་སོད་བོད་མིའི་བྱུང་རིམ།

མེ་གྷ་ལ་ཡ་	 (Mehgalaya)	 ཞེས་པའྱི་མངའ་སྡ་ེའདྱི་བཞྱིན་རྒ་གར་བྱང་ཤར་
ཁུལ་དུ་བུ་མོ་སུྤན་བདུན་ཟེར་བའྱི ་མངའ་སྡ་ེབདུན་ཡོད་པའྱི ་ནང་ནས་གཅྱིག་
ཡྱི ན་པ་རེད།	 མངའ་སྡ་ེའདྱི་དེ་སྔནོ་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེྱི ་ཁོངས་སུ་ཡྱི ན་པ་རེད།	
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༡	ཉྱིན་ཟུར་དུ་གེས་ཏེ་མེ་གྷ་ལ་ཡ་ཞེས་མངའ་
སྡ་ེམྱི ང་གསར་དུ་བཏགས་པ་རེད།	མངའ་སྡ་ེའདྱི་ཆགས་ཡུལ་རྱིའྱི་སྟངེ་ཡྱི ན་པ་
གང་ཞྱིག་ལ་ཕོགས་ཚང་མར་རྱི ་དང་ཤྱི ང་ནགས་ཀྱིས་བསྐརོ་ཡོད།	 མངའ་སྡ་ེ
འདྱིའྱི་གྲོང་ཁེར་གཙོ་བའོམ་རྒལ་ས་ཤེས་ལོངས་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱི ན།	ཤེས་ལོངས་
ཆགས་ཡུལ་མཐོ་ཚད་རྒ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི ་ཀར་	 ༡༤༩༦	 ཙམ་དང་མངའ་
སྡའེྱི ་རྒ་ཁོན་མྱི ་ཀར་གུྲ་བཞྱི ་མ་	༢༢༤༢༩	ཡོད།	༢༠༠༡	ལོའྱི་རྒལ་ཡོངས་མྱི ་
འབརོ་ཞྱིབ་བཤེར་སྙན་ཐོའྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ན་མྱི ་གྲངས་	༢༣༠༦༠༦༩	 ཡོད་
འདུག	

	 མངའ་སྡ་ེའདྱིའྱི ་ཡུལ་མྱི ་གཙོ་བོ་ནྱི་ཁ་ཤེ་ཡ་དང་གྷ་རོའོ།	 ཛྱི ན་ཏྱི་ཡ་
བཅས་གསུམ་དང་ད་ེབཞྱིན་ཨ་སམ་མྱིས།	སྦངེ་གྷ་ོལྱི །	ཤར་པ།	ར་མང་།	བལ་
ཡུལ།	 འབུག་པ་སོགས་དང་།	 དེང་བོད་མྱི འང་འཚོ་བ་རང་སོྐང་ཙམ་ཐོག་
གནས་ཡོད།	 ཤེས་ལོངས་གྲོང་ཁེར་གྱི ་གནམ་གཤྱིས་ནྱི་དབྱར་དུས་སུ་ཚ་ཚད་	
༢༦	དང་དགུན་དསུ་གྲང་ཚད་	༩	ཡྱི ན།	དབྱར་དསུ་ཆར་ཤོས་ཆེ་བ་ཆར་རྒྱུ ན་
ཧ་ཅང་རྱི ང་པོ་ཡོད་པ་ལྟར་ལོ་རེ་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆར་པའྱི ་འབབ་ཚད་མཐོ་
ཤོས་ཅྱི ་ར་སུྤན་ཅྱི ་ཟེར་བ་ཆར་པའྱི་སྐད་གྲགས་ཡོད་པ་དེ་མངའ་སྡ་ེའདྱིའྱི ་ནང་
དུ་ཡོད།

༢༽  ཐོག་མའི་འབྱོར་སྟངས།
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	 མངའ་སྡ་ེའདྱིའྱི ་ནང་རང་རྱིགས་བདོ་མྱི ་ཐོག་མ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༤༧	ཙམ་ནས་བདོ་
པ་དུད་ཚང་བཞྱི ་འབོྱར་ཡོད་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་བདོ་དུ་རྒ་དམར་གྱིས་
དག་གནོན་མྱི ་བཟད་པ་བྱས་རེྐན་བོད་ཀྱི ་བླ་ན་མེད་པའྱི ་དབུ་ཁྱིད་ྋགོང་ས་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པསོ་དབུས་བདོ་མྱི ་རྣམས་རྒ་གར་ད་ུབཙན་བོྱལ་ལ་འབོྱར་བ་
དང་མ་འོངས་གསལ་གཟྱིགས་རླབས་ཆེན་གྱི ་དགོངས་བཞེས་ལྟར་བཙན་བོྱལ་
ད་ུཕབེས་རེས་བཙན་བོྱལ་བདོ་གཞུང་གྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་
དང་འབེལ་གཞུང་གྱི ་བཀོད་སྒྱིག་འོག་ཆོས་སྒར་དང་གཞྱིས་ཆགས།	 སླབོ་གྭྲ།	
བཟོ་ལས།	 ལམ་བཟོ་སོགས་གང་ལ་ཇྱི ་འོས་ཀྱི ་ལམ་སྟནོ་བཀོད་སྒྱིག་གནང་སྟ་ེ
ཆབ་འབངས་རྣམས་ལ་འཚོ་ཐབས་བཀའ་དྱིན་བླ་མེད་དུ་མཛད།	

	 	 བར་ལམ་ཞྱིང་ཁའྱི ་ཐོན་འབབ་གཅྱིག་པུའྱི ་འཚོ་བ་འཁོལ་ཐབས་བྱས་
པར་བརནེ།	ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༣	ཙམ་ནས་འཚོ་བའྱི་ཐབས་འཚོལ་ཆེད་ས་གནས་
འད་མྱི ན་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་མྱི ་གྲངས་ཇྱི ་མང་དུ་འཕེལ་ཏེ་དེང་
སྐབས་ཕ་ོམོ་བསྡམོས་པའྱི་ཁ་འཐོར་མྱི ་གྲངས་	༩༨༠	ཙམ་ཡོད་ཀང་།	ད་བར་
དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཐོབ་ཐང་བྱྱུང་མེད།	ས་གནས་འདྱིར་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་
ལྟ་བུའྱི་ཡུལ་མྱི ་དང་ས་ཆའྱི་སྐརོ་གྱི ་རོད་རྙོག་བྱྱུང་མྱི ་འདུག		

༣༽ ཐོག་མཐའི་མི་གྲངས།

	 འདྱི་ག་ས་གནས་སུ་བདོ་མྱི འྱི་མྱི ་འབརོ་ཐད་གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཐོག་
མར་བདོ་དུ་དུས་འགྱུར་མ་བྱྱུང་སྔནོ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༤༧	 ཡས་མས་ནས་འབོྱར་བ་
འགའ་ཤས་དང་དེ་རེས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༣	 ཙམ་ལ་འབོྱར་བ་བཅས་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་མྱི ་གྲངས་ཕ་ོམོ་བསྡམོས་གྲངས་	༩༨༠	ཡོད།

༤༽ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚུགས་སྟངས།
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གོང་གསལ་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་སོགས་མེད་པར་འཚོ་བའྱི་ཐབས་འཚོལ་དུ་ཆེད་
འབོྱར་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་བཞྱིན་མྱི ་འབརོ་འཕལེ་རྒས་བྱྱུང་འདུག	སྐབས་ད་ེདུས་
འགོ་ཁྱིད་དང་སྤྱིའྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་དེ་འད་མྱི ་འདུག	 བོད་པའྱི ་སྐྱིད་སྡུག་ཞྱིག་
བཙྱུགས་འདུག་པ་རྱིམ་པས་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟནོ་བེྱད་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་གཅྱིག་
དགོས་གལ་ཡོད་པ་ཚང་མའྱི་ཚོར་སང་བྱྱུང་བ་ལྟར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་དང་
བཀའ་སྐརོ་གྱིས་ཐོག་མར་ས་གནས་རང་ཁོངས་ནས་མང་མོས་འོས་འདེམས་
བྱས་ཏེ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་མང་མོས་འོས་འདམེས་བྱྱུང་འདུག

 ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།

ཨང་།				མཚན།	 		ལས་ཡུན།	
༡།	 སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་ལགས།	 ༡༩༩༧	ནས་	༡༩༩༩
༢།	 མཚོ་ས་ལྷག་པ་ལགས།	 ༢༠༠༠	ནས་	༢༠༠༤།༤།༦
༣།	 ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས	 ༢༠༠༤།༦།༤	ནས་	༢༠༠༧།༡༠།༡༡			
༤།	 རྒལ་མཚན་ཆོས་འཕལེ།	 ༢༠༠༧།༡༡།༧	ནས་༢༠༠༨།༧།༡༥	
༥།	 ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་།	 ༢༠༠༨།༧།༡༥	ནས་ལས་ཐོག་པ།

༥༽  གནད་ཡོད་མི་སྣའི་གཟིགས་བསོར།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨	ཟླ་བ་	༤	ཚེས་	༡༧།༡༨	བར་བདོ་གཞུང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་
རྱི ན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་དང་ཤེས་རྱི ག་དུང་ཆེ་དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱི ང་རྣམ་
གཉྱིས་སློབ་གྭྲའྱི ་གནས་སྟངས་ཐུགས་ཞྱི བ་ཆེད་ས་གནས་སུ་གཟྱིགས་བསྐོར་
གནང་།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ཟླ་བ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༤	 ནས་	 ༢༥	 བར་སྐབས་བཅྱུ ་
གཉྱིས་པའྱི ་བཀའ་ཤག་གྱི ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་བླ ོ་བཟང་ཉྱི་མ་མཆོག་མང་
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ཚོགས་ལ་མཚམས་འདྱིའྱི་ཆེད་གཟྱིགས་བསྐརོ་དུ་ཕབེས།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༢	ནས་	༢༤	བར་བདོ་གཞུང་ཆེས་
མཐོའྱི ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་སྐུ་ངོ་བྱ་དུར་བཟང་པོ་མཆོག་མང་ཚོགས་ལ་ཟབ་
སོྦང་ཆེད་ཕབེས་པ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་སྐབས་སོ་སོས་འཆར་
ཅན་མྱི ་མང་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཆེད་ཕབེས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་འདུག	

༦༽  ས་གནས་ཀི་དཀའ་ངལ།

འདྱི་གའྱི་ས་གནས་མྱི ་མང་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་
ལས་དོན་སྐབས་འདུ་འཛོམས་བེྱད་སའྱི་ཚོགས་ཁང་མེད་སྟབས་ཁང་ཐོག་དང་
ཟ་ཁང་སོགས་ཀྱི ་ནང་འཚོགས་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་ཀྱིན་ཡོད་
པ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཀང་ད་
བར་ཁང་པ་གླས་ཏེ་བཞུགས་པ་སོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་མྱི ་མང་ཚོགས་
ཁང་དང་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ལས་ཤག་བཅས་མཉམ་སྦར་ཡོད་པ་ཞྱི ག་
གསར་སུྐན་ཆེད་རོགས་རམ་ཡོང་བ་རང་གཞུང་ལ་སྐབས་འཇུག་ཞུས་འབས་
སུ་ལོ་ལྔའྱི ་ནང་ཚྱུན་འཛུགས་སུྐན་བྱ་འཆར་གཉྱིས་པའྱི ་ཁོངས་སུ་ཚྱུད་བཞེས་
བྱྱུང་བ་ལྟར་མ་དངུལ་གང་ཙམ་རོགས་སྩལ་ཡོད་པ་དེས་ས་ཆའྱི ་མྱི ང་བསྒྱུ ར་
གྱིས་ལས་དནོ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཁོ་ན་བེྱད་དགོས་
དབང་གྱིས་འཛུགས་སུྐན་མ་ཚར་བར་དཀའ་ངལ་ཡོད།

	 འདྱི ་གའྱི ་ཤེས་ལོངས་ས་གནས་འདྱི ་བཞྱི ན་ཁ་འཐོར་བོད་མྱི ་གནས་
ཡུལ་ཡྱི ན་སྟབས་ཚོང་ལས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་འཚོ་བ་འཚོལ་སུྒབ་བེྱད་བཞྱིན་པ་ལྟར་
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་བདོ་མྱི འྱི ་ཁོམ་ས་ཨ་མ་ཚོང་ཁང་	༡༠༠	ལྷག་ལ་མེ་ཤོར་
བའྱི་རེྐན་པས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའཕད།	ད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨	ལོར་
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བདོ་མྱི འྱི ་ཁོམ་ས་མྱི ་ནྱི་ཤོབ་	 (Mini	 Shop)	 ཟེར་བར་མེ་སོྐན་བྱྱུང་སྟ་ེསྐབས་
དརེ་ཁོམ་ས་ཚོང་ཁང་	༡༥	ཙམ་ར་མེད་གོང་གུད་བྱྱུང་འདུག

	 འདྱིར་ཡོད་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་རང་གཞུང་གྱི ་ལམ་སྟནོ་ལྟར་
ཡུལ་མྱི ་དང་མཉམ་དུ་མཛའ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡོངས་ཐབས་སུ་འབལེ་ལམ་
གང་ཐུབ་སྦྲགས་རང་རང་འཚོ་བའྱི ་བྱ་བར་འབད་བརོན་བེྱད་བཞྱིན་པ་དང་།	
སྤྱིར་བཏང་ས་གནས་མྱི ་མང་དང་རང་རྱིགས་བར་རྙགོ་གླངེ་བྱྱུང་མོྱང་མེད་ཀང་
རེྐན་ངན་གོད་ཆག་བྱྱུང་མོྱང་མེད་པ་མྱི ན།	དཔརེ་ན་རང་རྱིགས་ཟ་ཁང་བདག་
པོ་རན་རོན་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཟ་ཁང་གྱི ་ལས་མྱི ས་དམར་བསད་བཏང་སྟ་ེདངུལ་
དངོས་ཇྱི ་ཡོད་ཁེར་བ་ས་གནས་སྐརོ་སུང་བར་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་ཀང་རད་
གཅོད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་མེད།	ད་ེབཞྱིན་ཟ་ཁང་ནང་བདག་པ་ོལ་མེ་མདའ་བསྟན་ཏེ་
དངུལ་འཕོག་བཅོམ་བྱས་པ་ཡང་བྱྱུང་མོྱང་འདུག	 མ་ཟད་ཉྱིན་མོ་ཁོམ་སར་
སོང་ཤུལ་དུ་ཁང་པའྱི ་སྒ་ོལྕགས་གཏོར་ནས་ཅ་དངོས་རུས་ལ་ཤོར་བ་སོགས་
དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་མང་དག་བྱྱུང་འདུག

༧༽  ཚོགས་སྲེ་དང་དགོན་སྲེ།

༡།		 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 འདྱི་ག་ས་གནས་ཀྱི ་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༢	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	 ༡	 ཉྱིན་ས་གནས་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པའྱི་གཉརེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ལས་འགན་གཅྱིག་ལྕགོས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཡོད།	

	 	 ད་ེརེས་	༡༩༧༣	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ཉྱིན་ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་དངོས་སུ་འགོ་བཙྱུགས་ཏེ་ད་བར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་སོང་ཡོད་
ལ།	 དེ་ཡང་མང་ཚོགས་ནས་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་བ་དང་།	 གསུམ་བཅྱུའྱི ་
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དུས་དན་ཉྱིན་སུང་བརྱི ་གོ་སྒྱིག་སོགས་རང་བབས་ཀྱི ་ལས་འགན་ལ་
ཧུར་ཐག་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༢།		 ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༤	 ཟླ་	 ༣	 ནང་དུ་ཤེས་ལོངས་ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་
ཚོགས་དབུ་བརྙེས་པ་ཡྱི ན།	ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་དམྱི གས་
ཡུལ་དང་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནྱི ་དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་སྒྱིག་
གཞྱིའྱི ་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བོད་སྤྱི ་ལ་ཕན་པའྱི ་ལས་དོན་
དང་།	 ཞབས་འདེགས་ལེགས་པར་བསུྒབ་རྒྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།	 ས་གནས་
བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་དང་པོ་དཔལ་སོྒན་ལགས་ཀྱིས་
ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད།	ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཚོགས་མྱི ་འཛུལ་ཞུགས་
དང་།	 དགོངས་པ་ཞུ་བ་སོགས་ཀྱི ་དབང་གྱིས་ཚོགས་མྱི འྱི ་གྲངས་ཀ་
འཕར་ཆག་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་སྒྱིག་གཞྱི ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི ་ལག་
ལེན་ཐོག་ལོ་གསུམ་བར་མཚམས་རྒྱུ ན་ལས་འཕོ་འགྱུར་བྱས་ཏེ་ད་ཆ་
བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བརྒད་པར་ཁེལ་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་
མྱི ་གྲངས་	༦༨	ཙམ་ཡོད།

༣།		 ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོར་ཤེས་ལོངས་ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཐོག་
མར་དབུ་བརྙེས་པ་ཡྱི ན།	 དེ་ཡང་ཐོག་མ་ནས་ད་བར་དུ་སྐབས་བཅྱུ ་
པར་ཐོན་ཡོད།	འདྱི་ག་ས་གནས་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་འདྱིས་གཞོན་
ན་ུསྤྱི ་བྱྱིངས་ལྟར་གཞྱིས་ལུས་མྱི ་མང་རྣམས་རྒ་དམར་གྱི ་དབང་སྒྱུ ར་
ལས་ཐར་ཐབས་དང་བདོ་རང་བཙན་འཐོབ་པའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོར་
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བཟུང་སྟ།ེ	 དབུས་གཞུང་གྱི ་ལམ་སྟནོ་ལྟར་གནས་ཚྱུལ་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་
བདོ་དནོ་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་འགུལ་ས་རེ་ཡང་སུྒབ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་
བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།

༤།		 དགོན་པའྱི་གནས་སྟངས།

	 འདྱི ་ག་ས་གནས་སུ་བོད་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླྱིང་ཞེས་པ་དགེ་
ལུགས་མ་དགོན་གྱི ་སྒྱིག་སོྐང་ཡན་ལག་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེར་སེ་འབས་
དགའ་གསུམ་གྱི ་གྭྲ་ཚང་དུག་ལོ་གཉྱིས་རེར་རེས་མོས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་
ཞལ་གྲངས་	༡༢	ཕབེས་བཞྱིན་ཡོད་ལགས།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༧	ཙམ་ལ་མོན་པའྱི་མཚམས་པ་བླ་མ་ཟེར་བ་ཁོང་
གྱིས་ཤེས་ལོངས་ས་གནས་སུ་ནང་པའྱི་དགོན་པ་ཞྱིག་བཞེངས་རྒྱུ ་བྱས་
ནས་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེྱི ་དངུལ་ཁང་ནས་སྒརོ་	༤༠༠༠༠།༠༠	བཞྱི ་ཁྱི་
ཐམ་པའྱི ་བུ་ལོན་གཡར་ནས་ས་ཉོས་ཏེ་དགོན་པའྱི ་འདུ་ཁང་འདྱི ་
བཞེངས་པ་རེད།	ད་ེརེས་ཁོང་གྱིས་བག་ལེབ་བཟོ་གྭྲ་ཞྱིག་བཙྱུགས་ནས་
ཚོང་ལས་ལ་བརནེ་ཏེ་བུན་དངུལ་སོྤྲད་རྱིས་བྱས་ཀང་།	 དུས་བཀག་
ལྟར་དངུལ་སོྤྲད་མ་ཐུབ་པར་བརནེ།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༨	ལོ་ཨ་སམ་དངུལ་
ཁང་ནས་ཨོག་ཤོན་གཏོང་གྲབས་བེྱད་སྐབས་བོད་མྱི ་ཁྱིམ་ཚང་བརྒད་
ཡོད་པ།	

༡།		 ཚེ་འདས་ཚ་བ་རོང་པ་སྦྱིན་པ།	

༢།		 ཚེ་འདས་བུ་བཟང་།	

༣།		 ཚེ་འདས་བུ་ཆྱུང་ཆྱུང།	
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༤།		 ཚེ་འདས་ཇོ་པདྨ།	

༥།		 ཚེ་འདས་ཆོས་གྲགས།	

༦།		 ཚེ་འདས་ཡ་མ་ཕུན་ཚོགས།	

༧།		 ཚེ་འདས་བླ་ོདབྱངས།	

༨།		 ཚེ་འདས་ཨ་མད་ོཆོས་འཕལེ་བཅས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་འགན་ཁུར་
བཞེས་ནས་ཤེས་ལོངས་བདོ་མྱི ་ལ་ཞལ་འདབེས་ཞུས་ནས་སྒརོ་	
༣༦༠༠༠།༠༠	སུམ་ཁྱི་དུག་སྟངོ་བྱྱུང་འདུག	

	 	 དེ་རེས་ཁོང་རྣམ་པས་བོད་གཞུང་ཆོས་རྱི ག་ལས་
ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་གནང་རེས་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་གྱི ་
འཐུས་མྱི ་དང་ལ་དྭགས་བླ་མ་བླ་ོབཟང་ཁོང་གཉྱིས་ཤེས་ལོངས་
སུ་ཕབེས་པ་དང་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཁང་དང་དངུལ་ཁང་
ནས་གོང་གསལ་ཞལ་འདེབས་བྱྱུ ང་བའྱི ་དངུལ་དང་དགེ་
ལུགས་ཚོགས་པས་སྒརོ་གཅྱིག་ཁྱི་གནང་བ་སོགས་ཀྱིས་བུ་ལོན་
འཇལ་མཚམས་	 ༡༩༧༩	 ལོར་ནས་དགེ་ལུགས་ཚོགས་པའྱི་
མཚན་ཐོག་ཡྱི ག་ཆ་གཙང་མ་བཟོས་ཡོད།

༨༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོར།

༡།		 ཤེས་ལོངས་སམ་བྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ་ཁང་།

	 བོད་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དམའ་རྱིམ་གཏན་སླབོ་
ཁང་འདྱི ་རང་རེའྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་རྱི ག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱི ག་



249ཤེས་ལོངས་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་ལོ་རྒྱུ ས།

གོམས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོམྱི ་ཉམས་བརྒྱུ ད་འཛྱི ན་དང་དར་སྤལེ་བེྱད་རྒྱུ འྱི་
ཐོག་དེང་དུས་དང་འཚམ་པའྱི ་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་སོྤྲད་ཐབས་བེྱད་
འཆར་ལྟར།	ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་འབད་བརོན་བེྱད་བཞྱིན་པར་མ་ཟད།	
རྣམ་རྒལ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་དགེ་ཆེ་དང་དངུལ་གཉེར་གཅྱིག་
ལྕགོས་གནང་མུས་ཡྱི ན།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༤	ཉྱིན་ནས་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཐོག་མ་
འགོ་ཚྱུགས་ཀྱི ་སྐབས་དརེ་སླབོ་གྭྲའྱི་ནང་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༧༢	དང་དགེ་
ལས་གྲངས་	༤	 ཡོད་ཅྱིང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	 ལོའྱི་ནང་ད་ཡོད་གཏན་
སླབོ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༨༠	དང་ཉྱིན་སླབོ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༡༣	བཅས་
ཁོན་བསྡམོས་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༩༣	དང་དགེ་ལས་གྲངས་	༡༨	ཡོད།

				 	 ཤེས་ལོངས་སམ་བྷ་ོཊའྱི་གཏན་སླབོ་འདྱི་	༡༩༨༡	ཟླ་	༦	པའྱི་
ནང་འགོ་ཚྱུགས་ནས་ད་ཆ་ལོ་ངོ་ཉརེ་བདུན་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།	
སླབོ་གྭྲའྱི་ས་ཆ་རྣམས་	(MYRADA)	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་ལོངས་
ཕ་མའྱི་ཚོགས་མྱི ་དང་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་འཚོགས་ཆེད་ལོ་ངོ་	༩༩	རྱིང་
བགོས་མར་	(Lease)	ཐོག་སྤྲད་འདུག	ཤེསལོངས་ས་གནས་ཁ་འཐོར་
བུ་ཕུག་ཆེད་སླབོ་གྭྲ་དེ་འགོ་ཚྱུགས་ཡོད་ཅྱིང་།	 དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ས་
གནས་སུ་གཡས་གཡོན་བྱང་ཤར་མངའ་སྡ་ེཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཁ་
འཐོར་བོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་བུ་ཕུག་མང་ཆེ་བར་རང་རེའྱི ་རྱི ག་གཞུང་
བཟང་པ་ོའདྱི་བཞྱིན་ར་བརླག་ཏུ་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཤེས་པར་
བྱས་ཏེ་གཞུང་གྱི ་བཀའ་འབེལ་བཞྱི ན་གཏན་སྡོད་ཉལ་ཁང་བུ་ཕུག་
གྲངས་	༥༣	ཙམ་ལ་གོ་སྒྱིག་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	
ཉྱིན་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་	 (MYRADA)	 རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་		
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(Col.	Snaize)	ནས་དབུ་འབེྱད་གནང་བ་དང་།	རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་ཐོན་པ་བཞྱིན།	སླབོ་གྭྲའྱི་ཉལ་
ཁང་དང་འཛྱི ན་ཚོགས་ད་ེབཞྱིན་ཡྱི ག་ཚང་དང་གསོལ་ཐབ་ཁང་གཞན་
ཡང་ལས་ཤག་འཛྱི ན་ཆས་སོགས་གང་དགོས་མཁོ་སུྒབ་བྱས།	ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཤེས་ལོངས་སམ་བྷོ་ཊའྱི ་གཏན་སློབ་ཁང་ནང་སྔོན་འགྲོ་དང་པོ་
ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་ལྔ་པ་བར་སླབོ་གྲངས་	༩༣	དང་དགེ་ལས་གྲངས་	༡༨	
ཡོད།	

	 	 ཤེས་ཡོན་སྱིད་ཇུས་གསར་པ་ཐོན་པ་ནས་བཟུང་སླབོ་གྭྲའྱི་རྒྱུ ན་
མཁོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཐོན་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	
དཔེར་ན་བོད་ཡྱི ག་གནས་ཚད་དང་འབྱི་ཀླགོ་དང་ཡྱི ག་གཟུགས་འབྱི་
སྟངས་ཉམས་ཞན་དུ་མྱི ་འགྲོ་བའྱི ་གནད་དོན་བཅས་ཀྱི ་ཐབས་ལམ་དུ།	
སམ་བྷོ་ཊ་སྤྱི ་ཁབ་ཡྱི ག་ཚང་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཐོག་ལས་
བེྱད་བསྟན་འཛྱི ན་དབང་འདུས་ལགས་	 ༢༠༠༦	 ལོའྱི་ནང་འདྱི་གར་
ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟ་ེསླབོ་མ་ཚོར་བོད་ཡྱི ག་གྱི ་ཡྱི ག་གཟུགས་འབྱི་སོྦང་
དང་།	སྦང་ཤྱི ང་བཟོ་སྟངས་སོགས་ཀྱི ་ཟབ་ཁྱིད་འཐུས་ཚང་བྱྱུང་ཡོད།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོའྱི ་སླབོ་དུས་གསར་པ་ནས་སྦང་ཤྱི ང་སྟངེ་
ཡྱི ག་གཟུགས་སོྦང་བརར་བེྱད་རྒྱུ འྱི ་ལས་རྱིམ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་
གཏན་འཁེལ་ཟྱིན་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ འྱི ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱི ར་
བཟུང་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ལས་རྱིམ་འདྱི་བཞྱིན་མུ་མཐུད་
རྒྱུ ན་འཁོངས་ཀྱིས་སླབོ་མའྱི་སླབོ་སོྦང་ཡར་རྒས་ཀྱི ་ཆེད་འདྱི་གའྱི་སླབོ་
གྭྲའྱི་འགན་འཛྱི ན་ནས་རང་འགན་འཁུར་བཞེས་གནང་།	ད་ཆ་སླབོ་མ་
ཕལ་ཆེ་བའྱི་བོད་ཡྱི ག་གནས་ཚད་སྤྱི ་དང་ཁད་པར་ཡྱི ག་གཟུགས་འབྱི་
སྟངས་ཐོག་ཡར་རྒས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཐོན་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 སླབོ་ཚན་
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རྣམས་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག་ཐོག་ཡོད་སྟབས་སླབོ་ཚན་སོྦང་སྐབས་དནོ་
རགོས་རྒྱུ ་ལས་སླ་བ་དང་ཡྱི ་གེ་འབྱི་ཀླགོ་དང་སྒ་གདངས་ཐད་ཡར་རྒས་
ཆེན་པ་ོཕྱིན་ཡོད།	དརེ་མ་ཟད་གཞས་ས་དང་རོལ་ཆ་སོགས་ཞེད་སང་
དང་འཚེར་སང་མེད་པར་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་བླ་ོའདདོ་བཞྱིན་སོྤྲ་སང་ངང་སྦང་
འདོད་ཀྱི ་གོམས་གཤྱི ས་བཟང་པོ་འཕེལ་ཐུབ་པའྱི ་རྒྱུ ན་མཁོའྱི ་གནས་
སྟངས་གུྲབ་འབས་ལེགས་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	དགེ་སླབོ་གཉྱིས་ཀྱི ་འབལེ་ལམ་
བཟང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་སླབོ་མ་ཚོས་རང་ཉྱིད་ལ་དཀའ་ངལ་གང་
ཡོད་ཞེད་སང་མེད་པའྱི ་ཐོག་བཤད་ཐུབ་པ་དང་དུས་རག་ཏུ་ཤེས་ཡོན་
སྦང་རྒྱུ ར་སོྤྲ་སང་དང་ལྷག་པར་སླབོ་ཚན་བདོ་ཡྱི ག་ཐོག་ལུས་ངག་ཡྱི ད་
གསུམ་ནས་ད་ོསང་གྱི ་གོམས་གཤྱིས་ཤུགས་ཆེར་འཕལེ་ཡོད།	ད་བར་
ལས་རྱི གས་འད་མྱི ན་གྱི ་ཐོག་མཐོ་སླ ོབ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི ་སླ ོབ་ཕུག་
གྲངས་	༥༣	ཙམ་ཡོད་འདུག	མ་ཟད་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་འགོ་ཚྱུགས་ནས་ཕྱི ་
ལོ་	༢༠༠༨	ད་བར་འཛྱི ན་གྭྲ་མཐའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	
༣༠༠	ལྷག་ཙམ་བྱྱུང་ཡོད།

༢།		 སྨན་ཁང་གྱི ་སྐརོ།

	 ཤེས་ལོངས་ས་གནས་བོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་མང་རྱི ང་ཇྱི ་ལྟར་རེ་སྐུལ་
ཞུས་པ་བཞྱིན་བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་སྨན་རམས་པ་སྨན་པ་པདྨ་
ར་ོརེ་ལགས་སུ་ས་གནས་ཀྱི ་གནས་སྟངས་རགོས་ཞྱིབ་ཆེད་བསྐ་ོབཞག་
གནང་།	ས་གནས་བད་ེདནོ་དང་འབལེ་བདོ་མྱི ་མཉམ་གོ་བསྡུར་ལུྷག་པ་ོ
བྱས་པའྱི ་བསྡམོས་སུ་ཐོག་མར་བསྐརོ་བསོྐར་སྨན་ཁང་ཞྱིག་འཛུགས་
དགོས་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ད་ེསྐབས་ཀྱི ་ས་གནས་བད་ེདནོ་སྐལ་
བཟང་ཚེ་རྱི ང་ལགས་དང་ཚོགས་པ་ཁག་དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི ་ཚང་མའྱི ་
ཕར་གུྲ་མཉམ་འདེགས་ཀྱིས་གསར་ལམ་བརྒྱུ ད་ནས་གསལ་བསྒགས་
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གང་ལེགས་བྱྱུང་བ་ལ་བརནེ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ལོའྱི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༧	ཉྱིན་	
(All Saint’s Cathedral)	 ཚོགས་ཁང་དུ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བ་ོམྱི ་རེ་	
Dr.	F.A	Khonglam	འཕདོ་བསྟནེ་བླནོ་ཆེན་དང་ནང་མྱི འྱི་བད་ེསྡུག་
མངའ་སྡའེྱི ་བླནོ་ཆེན་	 (Hon. Minister of Health & Family 
Welfare, Govt of Meghalaya)	 སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཐོག་དབུ་འབེྱད་གནང་ནས་ཉྱིན་དུག་རྱི ང་གྱི ་སྨན་བསྐརོ་འགོ་ཚྱུགས།	
ནད་པ་མང་པ་ོབསྟནེ་གཏུགས་ཏུ་སླབེས་པ་དང་།	 མང་པ་ོལ་དུས་ཚོད་
མ་རེག་པ་ཡང་བྱྱུང་འདུག	 ཤེས་ལོངས་ས་གནས་སུ་བོད་སྨན་གྱི ་སྨན་
བཅོས་དང་པོ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི ་ལམ་ལྷངོ་ཡག་པོ་བྱྱུང་སྟ།ེ	 མང་ཚོགས་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	བསྐརོ་བསོྐད་ཀྱི ་མོྱང་ཚོར་དང་ས་གནས་
ནས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ལོའྱི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	ཉྱིན་
ཨ་པར་ལ་ཆྱུ ་མེར་སྨན་ཁང་དབུ་འབེྱད་གནང་འདུག	 དེའྱི ་སྐབས་སུ་
ནད་པ་བསྟནེ་གཏུགས་བེྱད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱྱུང་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༦	ལོའྱི་ཟླ་	༤	ཚེས་	༤	ཉྱིན་སྨན་ཁང་ལོ་ལྭར་ལ་ཆྱུ ་མེར་སྤསོ་
འདགུ	ད་བར་སྨན་ཁང་རང་བདག་མེད་པ་དང་ཁང་པ་གླས་ནས་གནས་
ཡོད་ཀང་།	ཟླ་རེ་ཁང་གླ་སྒརོ་	 ༡༦༠༠༠།༠༠	 སོྤྲད་མུས་ཡྱི ན།	ཡན་
ལག་ཁོངས་ཀྱི ་སྨན་ཁང་ཆྱུང་ངུ་ཞྱི ག་ཤེས་རྱི ག་སློབ་གྭྲར་སྒོ་འབེྱད་
འདགུ་ཀང་ཡུན་རྱིང་གནས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་མྱི ་འདགུ	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	ལོའྱི་
ཟླ་	༨	ནས་བཟུང་ཚེ་འདས་སྨན་པ་ཚེ་བརན་ར་ོརེ་ལགས་ཀྱིས་རྒལ་ས་
གྷ་ོལྭ་ཀྱིཊ་ཟླ་རེར་བསྐརོ་བསོྐད་འགོ་ཚྱུགས་འདགུ	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོའྱི་
ཟླ་	༡༠	ནས་བཟུང་སྨན་པ་བླ་ོབཟང་དནོ་འགུྲབ་ལགས་ཀྱིས་ལྡྱི་མ་ཕུར་
སྨན་བསྐརོ་བེྱད་འགོ་ཚྱུགས་ཡོད་འདུག	 ས་གནས་གཉྱིས་ལ་ད་ལྟའང་
སྨན་བསྐརོ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།	 རྒྱུ ན་གཏན་སྨན་ཁང་ལ་ནད་པ་བསྟནེ་
གཏུགས་བེྱད་མཁན་ནྱི ་ས་གནས་བོད་མྱི ་གནས་སྡདོ་པ་དང་ཡུལ་མྱི ་
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ཡྱི ན།	ནད་མང་ཆེ་བ་ནྱི་གུྲམ་བུ་དང་།	ཕ་ོནད་མ་ཞུ་བ།	ཁག་རུླང་སྟདོ་
འཚངས།	ར་དཀར།	མོ་ནད་བེྱ་བག་པ།	རུླང་སེམས་མྱི ་སྙམོ་པ།	རས་
ནད་བཅས་ཡྱི ན་པ་དང་བདོ་སྨན་གྱིས་ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོའདགུ།	སྐབས་
རེར་མེ་བཙའ་དང་ད་ེབཞྱིན་སྐམ་ཁབ་སོགས་སྨན་ཐབས་འད་མྱི ན་ལག་
ལེན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཡན་ལག་ཏུ་སྨན་པ་གཉྱིས་དང་
སྨན་སོྤྲད་རྱིས་པ་བཅས་ཀྱིས་ལས་འཁུར་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

 ཤྲེས་ལོངས་ས་གནས་སྨན་རིས་ཁང་གི་སྨན་པ་རྣམས་ཀི་
མིང་།

༡།	 ཚེ་འདས་སྨན་པ་ཚེ་བརན་ར་ོརེ་ལགས།	 ༡༩༩༤
༢།	 སྨན་པ་རྣམ་རྒལ་ཚེ་རྱིང་དང་།	བསྟན་འཛྱི ན་ནརོ་བུ་ལགས།	

༡༩༩༥
༣།	 སྨན་པ་བླ་ོབཟང་དནོ་འགུྲབ་དང་།	ཆྱུང་བདག་ལགས།	

༡༩༩༦
༤།	 སྨན་པ་ཉྱི་མ་རྒལ་མཚན་ལགས།	༡༩༩༧
༥།	 སྨན་པ་བསོད་རྣམ་ར་ོརེ་དང་།	བླ་ོབཟང་སོྒལ་དཀར་ལགས།		

༡༩༩༩
༦།	 སྨན་པ་བསྟན་འཛྱི ན་ནརོ་བུ་དང་།	བཅོ་ལྔ་ལྷ་མོ་ལགས།		

༢༠༠༨
	 གོང་གསལ་སྨན་པ་དང་དེ་བཞྱི ན་ལས་བེྱད་ཐུན་མོང་གྱིས་ལས་དོན་

འཐུས་ཤོར་མེད་པར་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུ་གང་ལེགས་སུྒབ་བཞྱིན་
པ་བཅས་སོ།།།		





འབྲུག་ཡུལ་དུ་སོད་པའི་བཙན་བོལ་

བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་

ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་ཐོག་མའི་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོའྱི་ནང་འབུག་གྱི ་ས་གནས་བུམ་ཐང་དང་།	བཀ་ཤྱིས་གཡང་
རེ།	ལུྷན་རེ།	ཀུར་སྟདོ།	སྤང་ཆེན་ནང་།	སུྤང་ཐང་།	དབང་འདུད་ཕ་ོབང་།	སྤ་
རོ་རྱིན་སུྤང་།	གླྱིང་གཞྱི །	ཐྱིམ་ཕུ།	ཧཱ་བཅས་ལ་བདོ་མྱི ་བཙན་བོྱལ་བ་རྱིམ་གྱིས་
འབོྱར་བ་རྣམས་ཐོག་མར་འབུམ་ལ་དང་།	ཨ་སམ།	ཀ་རརོ་སོགས་བརྒྱུ ད་རྒ་
གར་ནང་ཤར་གཏངོ་གནང་།	༡༩༥༩	ཕྱི ་ཟླ་	༧	ཙམ་ལ་བདོ་མྱི ་གང་ཙམ་ཞྱིག་
སུྤང་ཐང་དང་།	 དབང་འདུས་ཕོ་བང་དུ་འབོྱར་བ་རྣམས་འབུག་གྱི ་མཐའ་
མཚམས་སུ་བཏང་ཞྱིང་།	 ཀངོ་ས་དང་རོ་སྐུབ་འཇྱི ་ས་གནས་སུ་འབོྱར་བ་དག་
ཀང་དམག་མྱི ་མཉམ་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱྱུང་ཡོད།	ད་ེལྟར་འབུག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
མྱི ་བཙན་བོྱལ་བ་རྣམས་སྒར་ས་དང་།	 ཀུར་སྟདོ།	 སྒ་ོའདམ།	 ཤར་བོན་སྡ་ེ
སོགས་ལ་བཏང་སྟ་ེབོད་མྱི ་རྣམས་ཁ་ཐོར་གཏོང་རྒྱུ འྱི ་འཆར་གཞྱི ་ཡོད་འདུག	
ས་ཁུལ་དེ་དག་ཏུ་བོད་མྱི ་རྣམས་ལ་ས་ཆྱུ ་མ་འཕོད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་གྱིས་ཉྱིན་
རེར་བདོ་མྱི ་	 ༡༠	 ནས་	 ༢༥	 བར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པས་སླར་ཡང་སུྤང་
ཐང་དང་།	 དབང་འདུད།	 ཐྱིམ་ཕུ།	 བུམ་ཐང་སོགས་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཡོད་
འདུག	ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་གཏན་འཇགས་ལམ་བཟོ་སོགས་
སུ་ལས་དནོ་བེྱད་འགོ་ཚྱུགས་སྐབས།	རྒ་གར་ནས་བདོ་མྱི ་	༤༠༠༠	ལྷག་འབུག་
ནང་བདག་ཉར་གནང་རོགས་ཞེས་འབུག་གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟ་ེའབས་
སྤྱི ་བླནོ་ཆེན་ཨ་ཡེ་འཇེའྱི་བཱ་དརུ་སྱིང་དང་།	རྒ་གར་ཕྱི ་ལས་དུང་གཞོན་པྱི་ཨྱི ན་
ཀའུལ།	 འབུག་གྱི ་སྱིད་བླནོ་འཇྱིགས་མེད་ར་ོརེ།	 བདོ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཕངེ་རྱིང་
འགྱུར་མེད་རྱིག་འཛྱི ན་རྣམ་རྒལ་བཅས་ཀྱིས	 ༡༩༦༡	 ལོར་ཀ་ལྱི ་ཀ་ཏར་ལྷན་
ཚོགས་གནང་སྟ་ེའབུག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆེད་ས་ཆ་གནང་རྒྱུ ་
དང་།	 འཛུགས་སུྐན་གྱི ་འགྲོ་སོང་དགོས་དངུལ་ཚང་མ་རྒ་གར་གཞུང་གྱིས་
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གནང་རྒྱུ །	གཞྱིས་ཆགས་ཁག་འཛུགས་སུྐན་དང་འཛྱི ན་སོྐང་འགན་ཁུར་གནང་
མཁན་བོད་གཞུང་གྱི ་ཕོགས་ནས་དོན་གཅོད་ཁང་འཛུགས་རྒྱུ ་བཅས་ཀྱི ་གྲོས་
ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་།	 དོན་གཅོད་ལ་འགྲོ་མཁན་ཡང་འབུག་གཞུང་གྱི ་
འདདོ་མོས་བཞྱིན་ཕངེ་རྱིང་འགྱུར་མེད་རྱིག་འཛྱི ན་རྣམ་རྒལ་མཆོག་དང་།	བླ་
ཕག་ལྷ་སྡྱིངས་བསོད་ནམས་དཔལ་འབོྱར་གཉྱིས་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་
གཞྱིས་ཆགས་ལས་དནོ་འགོ་འཛུགས་བྱས་པས།	 སྔནོ་ཆད་འབུག་གཞུང་གྱིས་
བེད་སོྤད་མ་བཏང་བའྱི་ས་སྟངོ་བེད་མེད་དུ་ལུས་པ་རྣམས་སྤྲད་དེེ་བོད་མྱི ་ཚོས་
ངལ་བ་ཁད་བསད་ཀྱིས་རྩྭ ་ཤྱི ང་གཅོད་བགེས་དང་།	 ཁ་ས་ཁ་ཀུན་དགའ་རབ་
བརན་གླྱིང་གྱི ་ཆྱུ ་ཡུར་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	 ༧	 ལྷག་ཙམ་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི ་རྱི ང་ལ་
གསར་བཟོ་བྱས།	བད་ེཆེན་ཆོས་གླྱིང་ནས་རྒ་ནག་ཟམ་པ་བར་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༥	
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སུམ་འཁོར་འགྲོ་ལམ་གསར་བཟོའྱི ་ཆེད་དུ་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་དུག་
འཕར་མ་གནང་བ་དང་།	 ཞྱིང་ས་ཁོད་སྙམོས་དང་གསར་སླགོ་བྱ་རྒྱུ འྱི ་ཆེད་
གཞྱིས་སྒར་ཁག་བདནུ་ལ་འཛུགས་སུྐན་ལས་ཡུན་ལོ་གཉྱིས་དང་ཟླ་དུག་ཙམ་གྱི ་
འགྱུར་བ་བྱྱུང་།	གཞན་ཡང་ཚོང་འབལེ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་བྱས་པས་འབུག་
མྱི ་བྱྱིངས་ལའང་མྱི ག་དཔ་ེལྟ་བུའྱི་དགེ་མཚན་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་ཞེས་འབུག་རྒལ་
བླནོ་དང་འབུག་མྱི ་མང་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་དགེས་མཉསེ་གང་ལེགས་བྱྱུང་ཡོད།	
གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སུྐན་བེྱད་རྒྱུ ན་ལོ་གསུམ་རྱི ང་འབུག་གཞུང་གྱིས་ཁལ་
ཆག་ཡང་བཏང་བ་དང་།	གཞྱིས་མྱི ་ལས་འཕརེ་བ་རེར་ཉྱིན་གླ་སྒརོ་	༢	རེ་དང་
།	རས་གཅོང་ལ་འཚོ་དདོ་སྒརོ་	༡།༥༠	ཕུ་གུར་པད་	༠།༧༥	རེ་གནང་ཡོད།	
མྱི ་གྲངས་	 ༧	 རེར་ཁྱིམ་ཚང་རེའྱི ་རྱིས་པའྱི་ཁང་པ་གསུམ་བསྡམོས་པ་དང་།	
བཞྱི ་བསྡམོས།	བདནུ་བསྡམོས།	བཅྱུ་བཞྱི ་བསྡམོས་བཅས་རེ་གནང་བ་དང་།	ད་ེ
བཞྱིན་ཁྱིམ་ཚང་རེར་བ་ཕྱུགས་གཅྱིག་རེ།	རོྨ་གླང་གཅྱིག་དང་།	ཕག་པ་གཅྱིག	
བྱ་མོ་བཅྱུ།	གཞན་ཡང་སོ་ནམ་ལག་ཆ་བཅས་གནང་ཡོད།	གཞྱིས་སྒར་སོ་སོར་
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མང་ཚོགས་ཀྱི ་ཕག་མཆོད་དང་ཕག་འཚལ་སྐརོ་སོྦང་དང་ཆོས་འབལེ་ཆེད་དུ་
དགོན་པ་ལྷ་ཁང་རེ་བཞེངས་ཡོད་པ་དང་།	 རང་གཞུང་གྱིས་དགོངས་པ་ཆེ་
བཞེས་ཀྱིས་བོད་བསྟན་སྱིད་བདེ་ཐབས་ཆེད་ཕོགས་བཞྱིར་གུ་རུ་སང་སྱིད་ཟྱིལ་
གནོན་རེ་བཞེངས་ཡོད་དང་།	 དེའྱི ་ཁོངས་ནས་གཅྱིག་འབུག་ཐྱིམ་ཕུ་རོང་ཆ་
འོག་ཀ་ལྦང་རེད་འོག་བོད་སྒར་ནང་རྣམ་རྒལ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་བཞེངས་
ཡོད་ལ།	 འདྱིར་བཞེངས་པའྱི ་གུ་རུ་སང་སྱིད་ཟྱིལ་གནོན་ནྱི་ཐོག་རེག་གཉྱིས་
ལྡན་ཟངས་ལས་གུྲབ་པའྱི་སྐུ་འད་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང་།	གཡས་གཡོན་གཉྱིས་ལ་
ཐུབ་དབང་དང་སྤན་རས་གཟྱིགས་བཅས་གསར་བཞེངས་གནང་ཡོད།	 དེ་
བཞྱི ན་བོད་མྱི འྱི ་རྱི ག་གཞུང་སུང་སོྐབ་ཆེད་གཞྱི ས་ཆགས་ཁག་བདུན་འགོ་
ཚྱུགས་ནས་སླབོ་གྭྲ་རེ་ཡང་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 དེའྱི ་སྐབས་བོད་མྱི ་བུ་
ཕུག་སླབོ་སོྐད་གྲངས་	༦༠	ནས་	༧༠	བར་ཡོད།	གཞྱིས་ཁག་སོ་སོར་དགོང་
ད་ོལས་འཕེར་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ལས་ཞོར་སློབ་གྭྲ་ཞེས་པ་ཡྱི ག་རོྨངས་ན་
གཞོན་རྣམས་ལ་ཡྱི ་གེ་འབྱི་ཀླགོ་བེྱད་པའྱི ་གོ་སྐབས་སྤྲད་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་
བྱྱུང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ལོར་རྒ་བདོ་འབུག་གསུམ་གྱི ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱིས་ཀ་
ལྱི ་ཀ་ཏར་གྲོས་ཆོད་གནང་བའྱི་དགོངས་དནོ་ལྟར་ཕོགས་གང་ཐད་ནས་ལྟ་རགོ་
ལེགས་པོ་ཞྱིག་ཡོང་སླད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༣	 ནང་ས་གནས་གཞུང་གྱིས་ཐྱིམ་ཕུ་
རོང་གྱི ་མདུན་ཕོགས་གླང་རྒྱུ ག་ཕ་ཀ་ཟེར་བའྱི ་ས་ཆ་གནང་ཞྱིང་།	 དེར་དོན་
གཅོད་ཁང་ཉྱིས་ཐོག་ཅན་ཞྱིག་གསར་རྒག་བྱས་པ་དང་།	དའེྱི་གཡས་གཡོན་ལ་
ལས་ཤག་དང་།	དསོ་ཁང་།	སྡདོ་ཤག་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་གང་ལེགས་
བསུྐན།	སྐབས་ད་ེདུས་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ངོ་ཕངེ་རྱིང་རྱིག་འཛྱི ན་རྣམ་རྒལ་
མཆོག་དང་།	 ལྷ་སྡྱིངས་བསོད་ནམས་དཔལ་འབོྱར་མཆོག	 ཞལ་ཟུར་ངག་
དབང་མཐར་ཕྱིན།	 རན་འཆྱི ་མེད་མགོན་པོ།	 སྨད་སྟདོ་པ་ཚེ་དབང་རྒལ་པོ་
སོགས་སྐུ་བཞུགས་གནང་ཡོད།	དའེྱི་སྐབས་ཐྱིམ་ཕུར་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་
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ཀྱི་བུ་ཕུག་གྱི ་ཤེས་ཡོན་ཆེད་ཉྱིང་རུ་བག་སྟནོ་གྱི ་རན་བྱམས་པ་རྒལ་མཚན་ལཌ་
ཀྱིས་བོད་ཕུག་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༥༠	 ལྷག་ལ་བོད་ཡྱི ག་སླབོ་སོྦང་ཆེད་སླབོ་གྭྲ་
གསར་འཛུགས་དང་རང་ཉྱིད་ཀང་སྐབས་ད་ེདསུ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་སླབོ་
ཕུག་ཁོངས་ཤེས་ཡོན་སོྦང་རྒྱུ འྱི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠	ལོར་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་དབང་འདུད་ར་ོརེ་མཆོག་དང་།	
སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཚེ་དབང་འཕྱིན་ལས་རྣམ་གཉྱིས་འབུག་ནང་ཆེད་ཕབེས་
སྐབས་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོར་འགོ་འཛྱི ན་བསྐ་ོགཞག་བཀའ་ཁབ་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༦༣	 ལོར་གཞྱིས་ཆགས་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་གནང་སྟ་ེཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༡	
བར་ལོ་དགུའྱི ་ནང་གཞྱིས་མྱི ་གྲངས་སུམ་སྟངོ་སུམ་བརྒ་ལྔ་བཅྱུ ་ཙམ་ཡོད་པའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་བདུན་འཛུགས་སུྐན་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་དང་།	 གཞྱིས་ཆགས་རེར་
འཛུགས་སུྐན་དུས་ཡུན་ལོ་གཉྱིས་ཟླ་དུག་རེ་ཡྱི ན་པ་དང་།	 ལོ་གསུམ་རེ་སོང་
མཚམས་ནས་ས་གཞུང་གྱི ་ས་ཁལ་དང་ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་ཚོང་ལས་སོགས་འཚོ་
ཐབས་འད་མྱི ན་གཞན་དག་བེྱད་མཁན་བཅས་ཚང་མས་འབུག་པའྱི་མྱི ་སེར་སྤྱི ་
མཚྱུངས་ལྟར་ཁལ་འབུལ་འཇལ་ཞུས་ཡོད།	བདོ་མྱི ་ཚོང་པ་ཁག་ལ་ཡང་འབུག་
མྱི ་སྤྱི ་མཚྱུངས་ལྟར་ཚོང་ཁང་གྱི ་ལག་ཁེར་ད་ོབདག་སོ་སོར་མཁོ་སོྤྲད་གནང་བ་
བྱྱུང་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་འབུག་གྱི ་སྱིད་བླནོ་འཇྱིགས་མེད་ར་ོརེ་འབུག་པ་
ནང་ཁུལ་གྱིས་བཀངོས་པ་དང་།	 རྒལ་པ་ོཕྱི ་རྒལ་ལ་ཕབེས་ནས་བཞུགས་མེད་
པར་སྱིད་བླནོ་ལས་ཚབ་ལུྷན་གུྲབ་ར་ོརེས་བརྒྱུ ད་བསྐུལ་གྱིས་འབུག་རྒལ་ཡོངས་
ཚོགས་ཆེན་༼སྤ་རོ་ཚོགས་འཛོམས་ཟེར་བ༽	ཐོག་བདོ་མྱི ་གཞྱིས་སྒར་དཀར་ཕེ་
དང་སྤ་རོ་གཉྱིས་ཁ་གཏོར་གཏོང་རྒྱུ ་དང་བོད་མྱི ་རྣམས་སྐ་བཅད་ལུས་བསྒྱུ ར་
གྱིས་འབུག་མྱི ་བེྱད་དགོས་པ་དང་།	 བདོ་ཕུག་སླབོ་གྭྲ་འཛུགས་མྱི ་ཆོག་ཅེས་པ་
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སོགས་འབུག་པ་ནང་ཁུལ་སྱིད་དོན་རྙོག་ཟྱིང་གྱིས་བོད་མྱི འྱི ་ཐོག་དཀའ་ངལ་
འཕར་མ་ཞྱིག་སྤྲད་ཀང་འབུག་རྒལ་མཆོག་ཕྱིར་ཕབེས་རེས་བད་ེསྡུག་ཞུས་པས་
སྔར་བཞྱིན་གནས་ཆོག་པའྱི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོཐོབ་སྟ་ེརེ་ཞྱིག་ལྷྱིང་འཇགས་
སུ་གྱུར།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ལོར་གླ་ོབུར་དུ་ར་ོབ་གནམ་འབབ་ལྟ་བུའྱི་རེྐན་ངན་བྱྱུང་
བར།	༡༩༧༤	ཟླ་	༣	ཚེས་	༥	ཉྱིན་བདོ་གཞུང་དནོ་གཅོད་ལྷ་སྡྱིངས་དང་བདོ་
མྱི ་གྲངས་	 ༢༦	 གློ་བུར་འཛྱི ན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཁང་པ་བསྔགོས་བཤེར་སོགས་
བྱས་པས་སླར་ཡང་བོད་མྱི ར་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དང་།	 ༡༩༧༤།༥།༢	 ཉྱིན་
བདོ་གཞུང་བཀའ་བླནོ་ཀུན་བད་ེགླྱིང་འོད་ཟེར་རྒལ་མཚན་མཆོག་འབུག་ཏུ་ཆེད་
ཕེབས་གནང་སྟ་ེབོད་མྱི ་རྣམས་འཛྱི ན་བཟུང་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ ་མཚན་དང་།	
འགལ་འཛོལ་ཇྱི ་བྱས་ར་སོྤྲད་གསལ་གསུང་ཡོང་བ་དང་།	གལ་སྱིད་ཁོང་ཚོས་
འགལ་ཉསེ་བྱས་པ་ར་འཕདོ་བྱྱུང་ཚེ་ང་ཚོས་འབུག་གཞུང་ལ་རྒབ་སོྐར་གཙང་
མ་ཞུ་རྒྱུ ་སོགས་གནས་ལུགས་གསལ་བཤད་གནང་པར།	 འབུག་གཞུང་གྱིས་
བོད་མྱི ས་འབུག་ནང་གཏོར་བཤྱི ག་གཏོང་རྱིས་བྱས་ཚྱུལ་དང་།	 ཁོ་ཚོའྱི ་ལག་
ནས་གོ་ལག་དང་འབུག་གྱི ་ས་ཁ་ཐོན་ཚྱུལ་དང་།	གཞན་ཡང་རྒལ་ལོ་དནོ་གུྲབ་
དང་།	དབྱངས་སྐྱིད།	བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་སོགས་ནང་ཁུལ་གྲོས་མོལ་གྱིས་དགོས་
གལ་བྱྱུང་ན་དམག་མྱི ་	༣༠༠	གཏངོ་རྒྱུ འྱི་ཡྱི ག་ཆ་ཐོན་ཡོད་ཚྱུལ།	ད་ེདག་གྱི ་
ར་བ་རྒལ་ལོ་དོན་གུྲབ་ལ་ཐུག་ཚྱུལ་བཅས་གསུངས་པ་ལས་བདེན་དཔང་ལ་
འོས་པའྱི་ར་སོྤྲད་གཅྱིག་ཀང་བྱྱུང་མེད་ཀང་།	 རང་ཡུལ་མེད་པ་སྐབས་བཅོལ་
གནས་བབ་ལ་བརནེ་བྱ་ཐབས་བལ།	 དེ་མུར་	 ༡༩༧༤།༥།༢༠	 ཉྱིན་འབུག་
གཞུང་གྱིས་འབུག་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མྱི ་སྔ་རེས་ཚང་མ་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་
གཏངོ་རྒྱུ འྱི ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་དང་།	སླར་ཡང་ལོ་དའེྱི ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡	
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ཉྱིན་འབུག་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི ་ཚོས་འབུག་རྒལ་བཀོང་རྱིས་བྱས་ཚྱུལ་དང་།	
ཐྱིམ་ཕུ་རོང་མེར་བསེག་གཏོང་རྒྱུ འྱི ་ཇུས་ངན་བརམས་ཚྱུལ་གྱི ་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་གནང་བ་རེད།	

	 དརེ་བརནེ་སྐུའྱི་གཅེན་པ་ོརྒལ་ལོ་དནོ་གུྲབ་མཆོག་དང་།	བདོ་གཞུང་ལྡྱི་
ལྱི ་དོན་གཅོད་ཕུན་ཚོགས་དོན་ལྡན་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གོང་གསལ་འབུག་གཞུང་
གྱི ་གསལ་བསྒགས་ད་ེདག་བདནེ་པ་གཏན་ནས་མྱི ན་པ་དང་།	ང་ཚོས་བྱ་ངན་ད་ེ
རྱི གས་བེྱད་རྒྱུ ་ཕར་བཞག་བསམ་བླརོ་ཡང་འཁོར་མྱི ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཅེས་
སོགས་ཀྱི ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཀང་གནང་དགོས་བྱྱུང་བ་རེད།	ཡྱི ན་
ན་ཡང་འབུག་གཞུང་གྱིས་དོ་དམ་ཁོངས་ཡོད་པ་རྣམས་སོག་ཐོག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ ་
ཡྱི ན་ཞེས་པ་རྒ་གར་ཚགས་ཤོག་ཁག་གྱི ་སྟངེ་ཐོན་སྐབས་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དེ་ལྟར་མྱི ་འབྱྱུ ང་བའྱི ་ཕྱི ར་དུ་འབུག་རྒལ་མཆོག་ལ་	
༡༩༧༤།༦།༧	 ཉྱིན་བཀའ་ཡྱི ག་གནང་བ་མ་ཟད་དེ་འཕལ་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་
བད་ེནང་བཀའ་བླནོ་དབང་འདུད་ར་ོརེ་མཆོག་དང་།	ཆོས་དནོ་བཀའ་བླནོ་འོད་
ཟེར་རྒལ་མཚན་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟ་ེབོད་མྱི ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་
ཀང་འབུག་གཞུང་གྱི ་ནང་སྱིད་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱས་པ་དང་བྱ་སེམས་ཀང་ར་བ་ནས་
མེད་པའྱི་གནས་ལུགས་ཞྱིབ་ཞུས་དང་།	སོྐན་འཛུགས་གནང་ཡུལ་རྒལ་ལོ་དནོ་
གུྲབ་མཆོག་དང་།	 བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་གཉྱིས་ལ་འདྱི་རད་ཞྱིབ་ནན་བྱས་པར་
གཉྱིས་ཀས་ད་ེརྱིགས་ར་བ་ནས་གནང་མྱི ་འདུག	གལ་སྱིད་ཐུགས་ཡྱི ད་མྱི ་ཆེས་
ཚེ་ཁྱིམས་མཐུན་རད་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་ཡྱི ག་ཆ་ཐེལ་རགས་ཅན་ཡོད་གསུངས་ཏེ་
སྤན་བསྟར་ཕུལ་བ་མ་ཟད་གནས་ཚྱུལ་རྣམས་ངེས་པར་གསལ་པོ་བཟོ་གནང་
ཡོང་བ་དང་།	 ཉ་ེཆར་ཚགས་པར་ཁག་ནང་དོ་དམ་བྱས་པའྱི ་བོད་མྱི ་རྣམས་
སོག་ཐོག་གཏོང་རྒྱུ འྱི ་གནས་ཚྱུལ་ཐོན་པ་དེ་རྱི གས་མྱི ་འབྱྱུ ང་བའྱི ་བྱམས་
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གཟྱིགས་ཐུགས་རེ་ཆེ་བ་ཞུ་སྐུལ་རྱི མ་ཞུ་གནང་རུང་།	 བོད་པའྱི ་སོ་པ་བཏང་
ཚྱུལ་ཙམ་ལས་རྒྱུ ་མཚན་ལྡན་པའྱི་ར་སོྤྲད་གཞན་པ་གང་ཡང་གནང་མེད།	

	 འབུག་གཞུང་གྱིས་	༡༩༧༤།༡༠།༡༧	ཉྱིན་བདོ་མྱི ་ཚང་མ་སྐ་བཅད་ལུས་
བསྒྱུ ར་གྱིས་འབུག་མྱི ་མ་བྱས་ཚེ་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་གཏོང་རྒྱུ ་ཞེས་བཀའ་བཏང་
བ་དང་།	 གཞན་ཡང་འབུག་སྡདོ་བོད་མྱི ་རྣམས་འཚོ་ཐབས་ཆེད་རྒ་གར་ནང་
འགྲོ་རྒྱུ ་ཕར་ཞོག་འབུག་ནང་གྱི ་རོང་ཁག་བར་དང་།	 གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཕན་
ཚྱུན་བར་འགྲྱིམ་འགུྲལ་མྱི ་ཆོག་པའྱི་དམ་བསྒགས་ཆེ་བ་དང་།	ཁོང་ཚོའྱི་ཕུ་གུ་
རྒ་གར་ནང་སླབོ་གྭྲར་ཡོད་པ་རྣམས་ཕ་མའྱི་སར་གུང་སེང་ལེན་བསོྐད་བཀག་
འགོག་གནང་།	 བོད་མྱི ་ཚོང་པའྱི ་རྱི གས་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱིས་རེས་
གཟའ་ཉྱི་མར་ཚོང་འཁོད་དང་ཉ་ོཚོང་བྱ་མཁན་བོད་མྱི ་རྣམས་ཐྱིམ་ཁོམ་ནང་
ཁྱིམས་སུང་དམག་མྱི ས་བོད་མྱི ་ངོ་སོྤྲད་ལག་ཁེར་མྱི ག་སྟོན་དགོས་པའྱི ་སྐརོ་
བཤད་དེ་དོན་དུ་བོད་མྱི ་གྲངས་	 ༨༠	 ཙམ་ཞྱིག་འཛྱི ན་བཟུང་བྱས་ནས་དགྲ་
འདུལ་དམག་སྒར་ནང་དུ་བདུན་ཕག་གཅྱིག་རྱི ང་བཙོན་འཇུག་བྱས།	 རེས་སུ་
ལག་འཁེར་ཡོད་མེད་ཐྱིམ་རོང་བླ་ོགྲོས་ཚོགས་སྡའེྱི ་ཡྱི ག་ཚང་ནང་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས་པར་ལག་འཁེར་བཟོ་རྒྱུ ་དེ་སྔ་ནས་ཕུལ་ཡོད་པ་དངོས་འབེལ་ཡྱི ན་སྟབས་
བདོ་མྱི ་རྣམས་གླདོ་གྲོལ་བཏང་ཡོད།	༡༩༧༤	ནས་	༧༥	ལོར་སྤ་གྲོ་དང་ཐྱིམ་
ཁུལ་བདོ་མྱི ་སུམ་འཁོར་ཁ་ལོ་པ་	 Taxi	Driver	རྣམས་ཀྱིས་ཡར་མར་ཡྱི ག་
སེྐལ་དང་སྐད་ཆ་འད་མྱི ན་བར་ལེན་བྱས་ཚྱུལ་ལ་བསྙད་དེ་ཁ་ལོ་པ་ཁྱིམ་ཚང་
གྲངས་	༢༠	ཙམ་རྒ་གར་དུ་བཏང་།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	ཟླ་བ་དགུ་པ་དང་བཅྱུ ་པའྱི་ནང་སྐུ་ངོ་དབང་རརོ་མཆོག་
དང་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒལ་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་འབུག་རྒལ་བླནོ་ཁག་ལ་
སྔ་རེས་མཇལ་འཕད་གནང་སྟ་ེང་ཚོས་བོད་དོན་འབད་སུྒབ་བྱ་རྒྱུ ་རང་འགན་
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གཡོལ་ཐབས་མེད་པ་ཞྱི ག་ལས་དེ་མྱི ན་སུ་ཞྱི ག་གྱི ་ནང་སྱིད་ལ་ཐེ་གཏོགས་
འགལ་འཛོལ་བྱས་པ་གཏན་ནས་བྱྱུང་མྱི ་འདུག་པ་མ་ཟད་སླད་ནས་ཀང་འདྱི་
རྱིགས་མྱི ་འབྱྱུང་བ་ང་ཚོས་འགན་ལེན་བེྱད་ངེས་ཡྱི ན་པས།	 ད་ོདམ་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པ་གླདོ་གྲོལ་དང་།	དང་བདནེ་ཐག་གཅོད་ཡོང་བ་དང་།	བདོ་མྱི ས་ཁྱིམས་
འགལ་བྱས་ཚྱུལ་གྱིས་ད་ོདམ་གནང་བའྱི་ཐོག་མའྱི་རོད་རྙགོ་ད་ེདག་སྔནོ་ལ་ཐག་
གཅོད་བྱ་རོགས་གསུངས་པ་དེ་འོས་པོ་མྱི ་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཏེ་དགོངས་
བཞེས་མ་ཐོབ།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༨	ཟླ་	༢	པའྱི་ནང་སྐུ་ངོ་རྱི ན་ཆེན་མཆོག་འབུག་
ཏུ་ཆེད་བཅར་གྱིས་འབུག་ནང་འཕལ་སེལ་སླབོ་གྭྲ་འཛུགས་ཆོག་པ་དང་འབལེ་
དགེ་རན་དང་སླབོ་དབེ་ཁུངས་གཏོང་ཆོག་པ།	 ད་ེབཞྱིན་རྒ་གར་ནང་སླབོ་གྭྲར་
འགྲོ་བླ་ོཡོད་རྱིགས་གཏངོ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུས་པར།	འབུག་གཞུང་གྱིས་སླབོ་གྭྲ་
འཛུགས་རྒྱུ ་དང་།	སླབོ་དབེ་དང་།	དགེ་རན་གཏངོ་རྒྱུ ་བཅས་འགྲྱིག་ཐབས་མེད་
ཅྱིང་།	རྒ་གར་ཡེ་ཤུ་སོགས་སྒརེ་སླབོ་ཁག་ལ་གཏང་ན་འཐུས་ཀང་།	བདོ་པའྱི་
སླབོ་གྭྲར་བཏང་ན་མྱི ་འགྲྱིགས་གསུངས་པ་རེད།	ཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༨	ལོར་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཁོངས་ནས་དབུས་གཙང་སྤྱི ་འཐུས་དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་ལགས་
དང་།	 འཇྱིགས་མེད་རྣམ་གཉྱིས་སླར་ཡང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དུ་ཕེབས་
དགོས་བྱྱུང་ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༧	ཉྱིན་འབུག་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིྱི ་སྐྱིད་སྡུག་བླནོ་པ་ོདག་ཤོས་གཏམ་ཤྱི ང་རྒ་དཀར་ཟེར་བ་དསེ་སུྤ་ལྱི ་སྱི ་
དམག་སྒར་ཟྱིལ་གནནོ་རྣམ་རྒལ་གླྱིང་ཞུ་བས་ཐང་སྡརེ་དུ་ཆེད་ཕབེས་གནང་སྟ་ེ
འབུག་ཐྱིམ་ཕུ་ཁོམ་ནང་ཡོད་པའྱི ་བོད་མྱི ་བརྒ་སྐརོ་ཞྱིག་འདུ་བསྐངོ་ཐོག་ལག་
འཁེར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཐོག་སང་ཉྱིན་རང་རྒ་འབུག་ས་མཚམས་ཌའྱི་ཕམ་ཟེར་
བའྱི་མཐའ་མཚམས་ས་གནས་སུ་འགྲོ་དགོས་པར་སེྐལ་གྲོན་སུམ་འཁོར་བཅས་
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གྲ་སྒྱིག་རྱིས་སོྤྲད་བྱས་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 ད་ེའཕལ་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ནས་འབུག་
གཞུང་དང་རྒ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ལ་དུས་འགང་ཡོང་
བའྱི ་ངུ་འབོད་ཀྱིས་བདེ་སྡུག་ཞུ་བར་སྡབེ་གཅྱིག་ཏུ་བསོྐད་པ་དང་།	 ྋགོང་ས་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་འབུག་རྒལ་མཆོག་ལ་བཀའ་འཕྱིན་
གནང་ཞྱིང་།	 བོད་མྱི ་གཞྱིས་ཆགས་རྣམས་འབུག་ནང་རང་འཇགས་གནས་
ཐབས་བཅས་ལ་བཀའ་བླནོ་རྣམས་རྒྱུ ན་མཐུད་ཕེབས་ཏེ་འབད་རོལ་གང་ཡོང་
གནང་ཡང་།	དགོངས་བཞེས་དནོ་འབས་གཏན་ནས་མ་སོན་པར་བདོ་མྱི ་རྣམས་
རྒ་གར་ནང་གནས་སྤ་ོབྱ་རྒྱུ ་ལས་ཐབས་ལམ་གཞན་མེད་སྟབས་འུ་ཐུག་གྱིས་རྒ་
གར་གཞུང་ལ་ཞུས་ཏ་ེཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༡	ལོར་འབུག་ནས་བདོ་མྱི ་ཆྱི ག་སྟངོ་ལྔ་བརྒ་
ཙམ་རྒ་གར་ནང་ལེན་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཞྱིང་འཕསོ་རྣམས་ཀང་ལེན་ཐབས་གནང་སྟ།ེ	
འཚོ་ཁག་དང་པའོྱི ་ཁོངས་དཀར་ཕེ་ས་དང་ལྷངོ་མཚོ་གཉྱིས་ནས་རྒ་གར་ཀོ་ལྱི ་
རལ་གཞྱིས་སྒར་ནང་གནས་སྤ་ོདང་དེ་སྐབས་ས་རྱི ན་དང་ཤྱི ང་འབས་ཅན་གྱི ་
སྡངོ་པརོ་གླ་རྱི ན་ཕན་ཙམ་འབུག་གཞུང་གྱིས་གནང་བ་དང་།	ཐོན་འཚོ་གཉྱིས་
པ་ཁ་ས་ཁ་དང་སྤ་རོ་བཅས་ནས་ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷོར་གནས་སྤ་ོགནང་བ་དང་།	
གསུམ་པ་བོད་སྒར་ནང་དང་།	 འཇྱིགས་མེད་ནང་།	 བུམ་ཐང་བཅས་ནས་ལྡ་ེ
ལྡུན་བད་ེསྐྱིད་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གནས་སྤ་ོཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

	 དེ་རེས་བོད་མྱི ་འཕསོ་	 ༡༥༠༠	 ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་གོང་ལྟར་གནས་སྤ་ོ
གནང་རྒྱུ ་ཡང་གང་སྤྱིའྱི་གཞན་ཕན་སྟབས་བསྟུན་དབང་གྱིས་གནས་སྤ་ོགནང་མ་
དགོས་པར་	༡༩༩༣	ལོར་དྱིལ་མགོན་མཁེན་བརེ་རྱི ན་པ་ོཆེ་ཞྱིང་གཤེགས་ཀྱི ་
སྐུ་གདུང་ཞུཌ་འབུལ་སྐབས་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཆོས་རྱི ག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་དགེ་
ལེགས་ལགས་དང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟམ་གདོང་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག	 རྙྱིང་
མའྱི་སྤྱི ་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་འབུག་ཏུ་ཆེད་ཕབེས་གནང་སྟ།ེ	
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འབུག་གཞུང་གྱི ་རྒལ་བློན་རྣམས་ལ་མཇལ་འཕད་དང་བཀའ་མོལ་བྱྱུ ང་བ་
བཞྱིན་བདོ་འབུག་གཉྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཆེད་སླར་ཡང་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་
སྐབས་དའེྱི ་བཀའ་ཁྱི་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་།	ནང་དུང་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས།	 ཆོས་རྱི ག་དུང་ཆེ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་སོགས་
གཞྱིས་སྒར་བདུན་ནང་གཟྱིགས་སྐརོ་དང་འབུག་གྱི ་རྒལ་བླནོ་ངོ་མཇལ་བྱྱུང་སྟ་ེ
མཐའ་མ་འབུག་སྡདོ་ལྷག་ལུས་བོད་མྱི ་རྣམས་འབུག་ནང་སྔར་བཞྱིན་སྐབས་
བཅོལ་བའྱི ་ངོ་བོའྱི ་ཐོག་གནས་རྒྱུ ་ཐག་གཅོད་གནང་བས་ལྷག་ལུས་རྣམས་ད་
ལྟའང་འབུག་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཡོད།	 སྐབས་དེར་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་འབུག་རྒལ་
མཆོག་ལ་བོད་མྱི འྱི ་གནད་དོན་རྣམས་ཐད་ཀར་སྙན་གསོལ་ཞུ་ཐུབ་པའྱི ་གོ་
སྐབས་བྱྱུང་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་བླནོ་པ་ོཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་བླནོ་པ་ོད་སྒ་ོ
ཚེ་རྱི ང་མཆོག་བཅས་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ལུྷག་པོ་གནང་བའྱི་གནད་དོན་
གལ་ཆེ་ཐག་གཅོད་བྱྱུང་བའྱི་དནོ་ཚན་ལྔ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ།

༡།		 བོད་མྱི ་འཕོས་ལྷག	 ༡༥༤༠	 ཡོད་པ་རྣམས་སྐབས་བཅོལ་བའྱི ་ཐོག་
འབུག་ཏུ་གནས་རྒྱུ ་དང་།	 འདྱི་འབེལ་གནད་དོན་རྙོག་གླེང་གཞན་
རྣམས་ཆ་ཚང་སྒ་ོརྒག་རྒྱུ །

༢།		 བཙན་བོྱལ་བདོ་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་སླབོ་ཁག་བཞྱི ་
ཡོད་པ་ཁག་ཡར་རྒས་གཏངོ་ཆོག་པ།

༣།		 སླབོ་དགེ་བསྐ་ོགཞག་ཐད་འབུག་ནང་གནས་སྡདོ་བོད་རྱིགས་ཤེས་ཡོན་
ཅན་དང་ཡང་ན་འབུག་མྱི ་བསྐསོ་ཆོག

༤།		 བོད་ཕུག་རྣམས་རྒ་གར་ནང་སློབ་བསོྐད་བེྱད་ན་འབུག་གཞུང་གྱིས་
དགག་བྱ་གང་ཡང་མེད།	 འོན་ཀང་འབུག་གཞུང་སླབོ་གྭྲར་གཏོང་
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འདདོ་ཡོད་ན་སླབོ་ཡོན་ར་ཆག་ཐོག་སླབོ་བཞེས་གནང་རྒྱུ །	

༥།		 བོད་མྱི ས་འབུག་ནང་ཚོང་ལས་བེྱད་རྒྱུ ར་འབུག་གཞུང་གྱིས་དགག་བྱ་
ཅྱི ་ཡང་མེད་ཅེས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ལྔའྱི ་ཐོག་བཀའ་ཁྱི ་སྐལ་བཟང་
ཡེ་ཤེས་མཆོག་ལ་འབུག་གཞུང་གྱིས་ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད་བླནོ་
པོ་ཟླ་བ་ཚེ་རྱི ང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཡྱི ག	 ༡༩༩༣།༩།༡༣	 ཉྱིན་འཁོད་
པའྱི ་ནང་རྒབ་སོྐར་གཙང་མ་གནང་རྒྱུ འྱི ་ཞལ་བཞེས་ཡྱི ག་ཐོག་ཏུ་
གནང་ཡོད།

༢༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ་དང་ལོ་ཚིགས།

ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༤	ནས་བདོ་མྱི འྱི་ཐོག་རྙགོ་ཁ་དང་དཀའ་ངལ་བྱྱུང་ནས་གཞྱིས་འགོ་
དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མེད་པར་གཞྱིས་སྒར་སོ་སོའྱི ་ནང་འཐུས་མྱི ་འདེམས་
བསྐ་ོབྱས་ཏེ་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་དང་སྒར་འཐུས་བཅས་མྱི ་གྲངས་
གསུམ་ནས་བཞྱི ་བར་ཡོད་པའྱི ་གཞྱིས་ཁག་སོ་སོའྱི ་བདེ་སྡུག་ལ་བལྟ་སོྐང་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	 ཐྱིམ་ཕུ་གཞྱིས་སྒར་བདུན་ལས་གུྲབ་པའྱི ་འཐུས་མྱི ་དག་
གྲས་རེས་ཐྱིམ་ཕུ་ཛ་དག་རྒྱུ ན་ལས་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པར་གཞྱིས་སྒར་བདུན་གྱི ་
གནས་སྟངས་དང་བདེ་སྡུག་གཅྱིག་གྱུར་བྱ་རྒྱུ ་སོགས་ཀྱི ་ལས་འགན་ཁུར་ཡོད།	
ད་ེནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	ལོའྱི་ནང་རང་གཞུང་དང་འབུག་གཞུང་བླནོ་ཚོགས་ཁག་
དང་བཀའ་གྲོས་གནང་འབས་འབུག་ནང་གནས་སྡདོ་ཁོངས་ནས་བོད་མྱི ་ལས་
དོན་ཞུ་མཁན་འགན་འཁུར་བ་ཞྱིག་བསྐསོ་ན་འཐུས་རྒྱུ ་ལས་རྒ་གར་ནས་འགྲོ་
མཁན་གསར་པ་གཏོང་མྱི ་ཆོག་ཅེས་གསུངས་པར་བརེན་རང་གཞུང་བཀའ་
ཤག་དང་ནང་སྱིད།	 འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱིས་འབུག་ནང་བོད་མྱི ར་ལྟ་
སོྐང་བེྱད་མཁན་མྱི ་འགྲོ་དག་གྲས་ཤྱི ག་འོས་བསྡུའྱི ་ཐོག་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་
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ཕེབས་མཚམས་གྲ་སྒྱིག་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཡྱི ག་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་དུ་
ཕབེས་པས་གཞྱིས་སྒར་ཁག	༧	དང་ཛ་རྒྱུ ན་བཅས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་གྱིས་གཏན་
འབབེས་བྱས་ཏེ།	༡༩༩༦	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༥	ནང་གཞྱིས་སྒར་	༧	ནང་འོས་
བསྡུ་ཟྱིན་པའྱི་སྐབས་དེར་འོས་དམྱི གས་ནང་མྱི ་གྲངས་	 ༡༡	 ཁོངས་ནས་ར་ོརེ་
རྒལ་པོར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་ཐོབ་བྱྱུང་བར་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་དང་།	
ནང་སྱིད།	འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བཅས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་གུྲབ་འབས་སྐརོ་སྙན་གསོལ་
ཞུས་རེས།	འཚམས་འདྱི་དང་བཅས་བསྐ་ོགཞག་གཏན་འབབེས་ཀྱི ་བཀའ་ཡྱི ག་
གནང་བ་བཞྱིན།	༡༩༩༦	ཟླ་	༩	 ཚེས་	༡	ནས་ར་ོརེ་རྒལ་པསོ་ལས་འགན་
འགོ་འཛུགས་ཀྱི ་དམ་བཅའ་དང་བཅས་ལས་དོན་ཞུས།	 ༡༩༩༧	 ལོའྱི ་ནང་
འབུག་གཞུང་ནང་སྱིད་དང་སོལ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས།	 ཐྱིམ་ཕུ་རོང་དཔོན་ཡྱི ག་
ཚང་བཅས་ཀྱིས་བོད་མྱི འྱི ་ཐོག་ཉྱིན་བརྒ་དུས་གཅྱིག་ལ་དྱི་བ་ཁག་ལྔ་ཅན་ཞྱིག་
བསྡུ་བསྐངོ་ཐོག་འདྱི་བརད་བྱས་པས།	ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འོས་འདམེས་བྱས་པ་ཕྱི ་
གསལ་ནང་གསལ་ཡྱི ན་པ་དངོས་འབལེ་དང་།	བདོ་མྱི ་ཉམ་ཆྱུང་དང་རན་རོན་
སླབོ་ཕུག་སོགས་ལ་བལྟ་སོྐང་ཆེད་རང་གཞུང་ནས་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་འོས་
དམྱིགས་སྡ་ེརབ་ར་ོརེ་རྒལ་པརོ་འོས་ཐོབ་བྱྱུང་བ་བཅས་འབུག་གྱི ་ཞྱིབ་འཇུག་སྐུ་
ཚབ་རྣམ་པར་སྙན་གསོལ་ཞུས།	ད་ེརེས་སུ་ཐྱིམ་ཕུ་རོང་དཔནོ་ལས་ཁུངས་ནང་
ཁྱིམ་ཚང་	༣	ནས་	༤	བསྐངོས་ཏེ་འདྱི་བརད་སོགས་བྱས་པར་ལན་འདབེས་
ཞུས་ཡོད།	རང་གཞུང་གྱིས་འབུག་གཞུང་ལ་བད་ེསྡུག་སྙན་གསོལ་ཞུ་དགོས་ཚེ་
གཞྱི ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྱི ན་པོ་ཆེར་ཐུགས་རེ་གནང་བ་བཞྱིན་གནང་རྒྱུ ་དང་།	
ར་ོརྒལ་གྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་བསམ་ཚྱུལ་བསྡུ་རུབ་ཐོག་རྱི ན་པོ་ཆེ་བརྒྱུ ད་ཞུ་རྒྱུ ་
སོགས་གནང་འདུག་ཀང་།	 རྱི ན་པོ་ཆེ་མང་ཆེ་བ་བལ་ཡུལ་དང་ཕྱི ་ལོགས་སུ་
བཞུགས་པས་ཐུགས་རེ་གནང་བ་བཞྱིན་བྱྱུང་མེད།	 ར་ོརེ་རྒལ་པོས་གཞྱི ་ཆེན་
རབ་འབྱམས་རྱི ན་པོ་ཆེ་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་ངོ་མཇལ་ཞུས་ནས་སྙན་གསོལ་ཞུས་
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པ་དང་།	 དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི ་བཀའ་ཡྱི ག་ཀང་རྱི ན་པོ་ཆེའྱི ་ཕག་ལ་ཕུལ་
རུང་ད་ེམུར་ལུས།	 འབུག་སྡདོ་བདོ་མྱི འྱི ་ལྟ་རགོ་འགན་འཁུར་བའྱི་ལས་ཁུངས་
གསར་འཛུགས་ཆོག་པ་འབུག་གཞུང་ཐྱིམ་ཕུ་རོང་དཔོན་བརྒྱུ ད་སྙན་འབུལ་ངོ་
བཅར་དང་འབལེ་མང་ཚོགས་ནང་འགྲོ་མྱི ་ཆོག་པ་མེད་ཀང་།	བལྟ་སོྐང་ཚོགས་
འདུ་སོགས་འདུ་འཛོམས་ཆོག་པའྱི ་བཀའ་འཁོལ་སྙན་གསན་ཞུས་རུང་བཀའ་
ལན་གང་ཡང་གནང་མེད།	 འབུག་སྡདོ་བདོ་མྱི འྱི ་འགོ་འཛྱི ན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་
འོས་བསྡུ་བྱས་པ་ཁག་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ལྟར་ལོ་གསུམ་ཚང་བ་ནས་
སླར་ཡང་འོས་བསྡུ་བྱ་དགོས་པར་བརནེ་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་དང་།	 ནང་
སྱིད།	 འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་བཅས་ལ་འོས་བསྡུའྱི ་སྐརོ་སྙན་གསན་ཞུས་ཀང་།	
གནས་སྐབས་འོས་བསྡུ་མྱི ་དགོས་པར་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་ཕེབས་པ་བཞྱིན།	
འབུག་སྡདོ་བདོ་མྱི འྱི་ལྟ་རགོ་འགན་ཁུར་སྡ་ེརབ་ར་ོརེ་རྒལ་པ་ོ	༡༩༩༦།༩།༡	ནས་	
༢༠༠༨	 བར་གཞྱིས་སྒར་བདུན་གྱི ་ལྟ་རགོ་འགན་ཁུར་བའྱི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད་
པ་དང་།	༢༠༠༤	བར་ཁོང་གཅྱིག་གྱིས་གཞྱིས་སྒར་ཁག་བདནུ་གྱི ་བད་ེསྡུག་བལྟ་
སོྐང་དང་རང་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འབལེ་བ་ཞུ་དགོས་ཁག་ཆ་ཚང་ཞུས་
ཡོད།	 ཡྱི ན་ནའྱི ་མྱི ་གཅྱིག་གྱིས་ལས་འགན་ལྕགོས་མྱི ན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་
བརྒྱུ ད་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་ནས་སྙན་གསོལ་ཞུས་པར་	༢༠༠༤།༦།༡	ནས་འདྱི་གའྱི་
ལས་ཁུངས་སུ་རྱི ས་དུང་དུ་འདྱི ་གའྱི ་གཞྱི ས་མྱི ་ཡྱི ན་པ་སྡེ་འགན་མགོན་པོ་
ལགས་བསྐ་ོབཞག་གནང་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་འདྱི་གར་ལྟ་རགོ་འགན་ཁུར་བ་
ཕགོས་རྱིམ་དུང་ལས་ཅན་གཅྱིག་དང་།	རྱིས་དུང་སྡ་ེའགན་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་
བཅས་ནས་ལས་འགན་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།

༣༽  ཕི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སུ་ཕྲེབས་ལོ་དུས་ཞིབ་གསལ།		

	 ༡༩༩༦	 ལོའྱི་སྔནོ་ལ་སྐུ་ཚབ་གནད་ཡོད་མྱི ་ས་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ཀྱི ་
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མཚན་དང་ལོ་དུས།	གནད་དནོ་བཅས་གོང་གསལ་བྱྱུང་རྱིམ་ནང་ཞྱིབ་གསལ་
བཀོད་ཡོད།

༡།		 ༡༩༩༩།༩།༢༥	ནས་ཚེས་	༢༩	བར་སམ་བྷ་ོཌའྱི་སྤྱི ་ཁབ་འགན་འཛྱི ན་
ཀརྨ་ཆྱུང་བདག་ལགས་འབུག་ནང་ཉྱིན་སླབོ་ཁག་བཞྱིའྱི ་གནས་སྟངས་
རགོ་ཞྱིབ་དང་།	གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕབེས་ཡོད་པས་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་ཡོད་
འདུག

༢།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠།༤།༦	ནས་ཚེས་	༡༦	བར་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ནང་སྱིད་
བཀའ་བླནོ་བསྟན་པ་ཚེ་རྱི ང་མཆོག་དང་།	 བདོ་ཕུག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་སྤྱི ་ཁབ་
དབུ་འཛྱི ན་རེ་བཙྱུན་པད་མ་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་སྒར་
བདུན་སོ་སོར་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕེབས་ཡོད་ལ།	 ༢༠༠༠།༤།༡༤	
ཉྱིན་འབུག་རྒལ་མཆོག་མཇལ་འཕད་གནང་བ་དང་བདོ་འབུག་འབལེ་
ལམ་སླར་གསོའྱི ་ཐོག་བཀའ་མོལ་ལུྷག་པོ་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་བས་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་འབུག་སྡདོ་བདོ་མྱི འྱི ་སླབོ་ཁང་དང་
།	 སྤྱི ་ཁང་།	 གཞྱིས་དགོན་ཁག་གྱི ་ཐོག་ཤྱི ང་བརེ་པོ་རྒབ་རྒྱུ འྱི ་ལྕགས་
ཤོག་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བཅས་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༣།		 ༢༠༠༣།༤།༢༥	ནས་	༢༠༠༣།༥།༡༠	བར་འབུག་ནང་རང་གཞུང་ནང་
སྱིད་སྐུ་ཚབ་འཆར་འགོད་ཚན་འགན་ཟུང་དུང་དངོས་གུྲབ་ར་ོརེ་ལགས་
དང་།	 འཛྱི ན་སོྐང་ཁོངས་ནས་ཕག་རོགས་དུང་གཞོན་ཚེ་རྱི ང་སྟབོས་
རྒལ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་བོད་མྱི འྱི ་སྡདོ་ཁང་ཉམས་གསོ་ལོ་མང་
ལས་འགོར་དབང་གྱི ས་ཉམ་ཆག་གོག་རྙྱིང་སོང་ཡོད་པར་ཉམས་
གསོའྱི ་འཆར་འབུལ་ཞུས་དོན་བཞྱིན་གཞྱིས་སྒར་སོ་སོའྱི ་སྡདོ་ཁང་ལ་
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ཞྱིབ་འཇུག་དང་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཏུ་ཕབེས་ཡོད།

༤།		 ༢༠༠༤།༢།༢༠	 ནས་	 ༢༢	 བར་རང་གཞུང་དབུས་སྤྱི ་ཁབ་འཆར་
འགོད་འགན་འཛྱི ན་ཟུང་དུང་དཀོན་མཆོག་བརོན་འགུྲས་ལགས་འབུག་
གཞུང་ཚོགས་འདུ་ཞྱི ག་ལ་ངོ་ཕེབས་སྐབས་ཞོར་དུ་གཞྱི ས་སྒར་རེ་
གཉྱིས་ནང་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད།

༥།		 ༢༠༠༤།༡༠།༢༠	ནས་ཚེས་	༢༥	བར་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་
བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ་མཆོག་དང་།	 ཟུང་དུང་དངོས་གུྲབ་ར་ོརེ་ལགས་རྣམ་
གཉྱིས་འབུག་རྒལ་སས་ཆོས་རེ་དཔོན་སླབོ་ཀྱི ་གོ་གནས་བཞེས་སྐབས་
རེན་འབེལ་ལ་བོད་གཞུང་སྐུ ་ཚབ་ངོ་བོའྱི ་ཐོག་ཁྱི ་དར་འབུལ་བར་
ཕེབས་པ་དང་།	 ཟུང་དུང་དངོས་རརོ་ལགས་ཀྱིས་	 ༢༠༠༤།༡༠།༤	
ནས་	 ༢༠༠༤།༡༡།༤	 བར་གཞྱིས་སྒར་བདུན་ནང་འཚམས་གཟྱིགས་
དང་ལམ་སྟནོ་སླབོ་གསོ་སོགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༦།		 ༢༠༠༤	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༣	ཉྱིན་བདོ་གཞུང་ཟོླས་གར་འགན་འཛྱི ན་
སྐལ་བཟང་གཡུ་སོྒན་ལགས་དང་ཕག་རོགས་ཟོླས་གར་དགེ་རན་
གཅྱིག་བཅས་ཀྱིས་འབུག་ནང་སྔ་རབས་ཀྱི ་གཞས་རྙྱིང་དང་བོད་ཀྱི ་
རྱི ག་གཞུང་གཞས་ས་ཁག་ཉམས་ཞྱིབ་མཁོ་བསྡུའྱི ་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཐུབ་
ཡོད།

༧།		 ༢༠༠༥།༥།༥	 ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་བདོ་ཁང་འགན་འཛྱི ན་ར་ོབུམ་སུྤལ་སྐུ་རྱི ན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དང་།	 དབུས་གཙང་སྤྱི ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཤཱ་སྱི ་ཏྱི་རྱི ་ལགས་
རྣམ་གཉྱིས་འབུག་གྱི ་དཔེ་མཛོད་ཚོགས་འདུ་ཞྱི ག་ཏུ་མགྲོན་འབོད་
གནང་བ་བཞྱིན་ཕབེས་ཡོད།
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༨།		 ༢༠༠༥	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༥	 ནང་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒརེ་དུང་ཆེ་སྐུ་ངོ་བླ་ོ
བཟང་སྦྱིན་པ་ལགས་སྐུ་སྒརེ་ཐོག་ནས་གནས་མཇལ་ཕབེས་སྐབས་ཞོར་
དུ་བོད་སྒར་ནང་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་གཟྱིགས་རགོས་དང་མཆོད་འབུལ་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད།

༩།		 ༢༠༠༦།༥།༥	 ནས་ཉྱིན་གྲངས་	 ༡༠	 ཙམ་བར་ར་ས་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་སྡ་ེཚན་ནས་བདོ་ནང་ད་ེསྔའྱི་ལོ་རྒྱུ ས་སྤྱི ་ཚོགས་རྙྱིང་པའྱི་
གནས་འབབ་སོགས་ཀྱི ་ཚྱི ག་ཐོ་མཁོ་སུྒབ་ཆེད་དུ་དམ་ཆོས་དཔལ་
བཟང་ལཌ་དང་ལས་རོཌ་གཅྱིག་བཅས་ཕབེས་ཡོད།

༡༠།		 ༢༠༠༦།༥།༢༧	 ནས་	 ༢༠༠༦།༦།༨	 བར་རང་གཞུང་ཕྱི ་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་བདོ་མྱི ་འབུམ་བཅྱུ་གཉྱིས་རེྐན་འདས་སོང་བའྱི་མྱི ང་ཐོ་བསྡུ་
ལེན་གྱི ་ཆེད་ཕྱི ་དྱིལ་ཟུང་དུང་བཀ་ཤྱིས་རྒ་མཚོ་ལགས་དང་ཟུང་དུང་བུ་
ཆྱུང་ཚེ་རྱིང་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་འབུག་གཞྱིས་སྒར་བདནུ་དང་ཐྱིམ་ཁུལ་
བཅས་ཀྱི ་ནང་དུ་ཕབེས་ཡོད།

༤༽  གཞིས་ཆགས་ཁ་ཐོར་བདུན་སོ་སོའི་གསར་འཛུགས་ལོ་དང་། 
འཚོ་རྲེན། ཐོག་མ་དང་ད་ལྟའི་མི་འབོར། གནམ་གཤིས་གནས་
སྟངས་བཅས་ཀི་སོར།

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༡	 ལོར་རྒ་བདོ་འབུག་གསུམ་གྱི ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀ་ཏར་གྲོས་མོལ་
ཚོགས་འདུ་གནང་བའྱི་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དནོ།	འབུག་ནང་བདོ་མྱི ་བཙན་བོྱལ་
བ་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སུྐན་དང་གཟྱིགས་རོག་ལྟ་སོྐང་ཆེད་རང་
གཞུང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུ འྱི ་ཆེད་དུ་འབུག་
གཞུང་ནས་བཀྱིན་ཆེ་གཟྱིགས་ཀྱིས་ཐྱིམ༤༤་ཕུ་རོང་གྱི ་མདུན་ཕོགས་སུ་ས་
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གནས་གླང་རྒྱུ ག་ཕ་ཀ་ཟེར་བའྱི་ས་ཆ་ད་ེགནང་ཞྱིང་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁང་
པ་ཐོག་བརེགས་ཉྱིས་ཐོག་བྱས་པ་ཞྱིག་གསར་རྒག་གནང་ཡོད།	 དེའྱི ་གཡས་
གཡོན་དུ་ལས་ཤག་ད་ོཁང་།	 སླབོ་གྭྲ་བཅས་མཐུན་རེྐན་གང་ལེགས་ཡོད་པ་ད་ེ
སྐབས་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཕངེ་རྱིང་མཆོག་དང་།	ལྷ་སྡྱིང་།	གཞྱིས་འགོ་རྣམ་པ་
བཅས་ཡོད།	སླབོ་གྭྲར་སླབོ་དགེ་ཉྱིང་རུ་བག་ཐོན་བྱམས་པ་རྒལ་མཚན་ལགས་
ཀྱི ་གནང་ཞྱིང་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༥༠	 སྐརོ་ལ་བོད་ཡྱི ག་སླབོ་འཁྱིད་ཀྱིས་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

 གཞིས་སྒར་ཁག་བདུན་གི་སོར།

༡།		 སྤ་རོ་རྱི ན་སུྤང་རོང་ཆ་འོག་འབྱྱི ་ཤྱི ང་སྒང་ཀུན་དགའ་གླྱིང་གཞྱི ས་
ཆགས།

	 ༡༩༦༣	ཟླ་	༩	ཚེས་	༣	ཉྱིན་གསར་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་སྐབས་དའེྱི ་
གཞྱིས་འགོ་ལྷ་ལྡྱིང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབོྱར་ལགས་ཡྱི ན།	ད་ེསྐབས་
མྱི ་འབརོ་	༤༥༠	ཙམ་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཉྱིན་མོའྱི་སླབོ་གྲ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་དརེ་ཕུག་གྲངས་	༥༨	ཙམ་དང་སླབོ་དགེ་སྐལ་བཟང་ལུྷན་གུྲབ་
ལགས་དང་།	 དབོན་པོ་ཚེ་རྱི ང་དབང་འདུད།	 དབང་འདུད་རྒལ་པོ།	
ཨྱི ན་ཆྱུང་ལགས་ཡོད།	 ཁོང་རྣམ་པས་བོད་ཡྱི ག་སླབོ་ཁྱིད་གནང་གྱི ་
ཡོད།	ཀུན་དགའ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཞྱིང་ས་རྒ་ཁོན་ཨེ་ཀར་	༡༩	
དང་ཌྱིས་མལ་	 ༤༨	 ཡོད།	 ཕག་མཆོད་ཞུ་ཡུལ་གཞྱིས་དགོན་ཆྱུང་
ཆྱུང་ཞྱིག་ཡོད།	རྒ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀར་	༢༢༠༠	དང་།	ཆར་
ཚད་ཆ་སྙམོས་	༧༥༠	མྱི ་ལྱི ་གྷ་རམ་དང་།	གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་	༢༨	
ནས་	༡༢	སྱི ་སྱི ་ཡོད།	གཞྱིས་མྱི འྱི་འཚོ་རནེ་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་དང་།	
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ཀུ་ཤུ་འདབེས་ལས།	ཁྱིམ་ཚང་འགའ་ཤས་རག་རྱིག་ཚོང་འཁོས་ཕན་
བུ་བཅས་ཡྱི ན།	ད་ལྟའྱི་མྱི ་འབརོ་ནྱི་	༢༢༣	ཙམ་ཡྱི ན།

༢།	 ཐྱིམ་ཕུ་རོང་ཆ་འོག་ཀ་སྦྱི་ས་ཀུན་ཕན་གླྱིང་།

	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༣	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༢	 ཉྱིན་འགོ་
འཛུགས་གནང་བ་དང་།	ཞྱིང་ས་རྒ་ཁོན་ཨེ་ཀར་	༣༨	དང་ཌྱི ་སྱི ་མལ་	
༦༢	ཙམ་ཡོད།	 ཐོག་མའྱི་མྱི ་འབརོ་	༣༧༥	ཙམ་དང་།	ད་ལྟའྱི་མྱི ་
འབོར་	 ༢༥༦	 ཙམ་ཡོད།	 རྒ་མཚོ་ནས་ས་ཆའྱི་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀར་	
༢༤༠༠	དང་།	ཆར་ཚད་ལོ་འཁོར་ནང་སྤྱི ་སྙམོ་	༧༥༠	མྱི ་ལྱི ་ག་རམ།	
གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་	༢༥	ནས་	༡༣	སྱི ་སྱི ་ཡོད།	གཞྱིས་མྱི འྱི་འཚོ་
རནེ་ཞྱིང་ལས་སོ་ནམ་དང་།	 འབས་ཤྱི ང་།	 ཚོང་འཁོས་བཅས་ཡྱི ན།	
གཞྱིས་ཆགས་ཉྱིན་སླབོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དརེ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༤༠	སྐརོ་
ཞྱིག་དང་།	 སླབོ་དགེ་ཐོག་མར་ལྕང་དུང་སོྒན་ཡྱི ད་ལགས་དང་རྱིང་
ཞུགས་ནོར་བུ་ལགས།	 དེ་ནས་རྒ་གར་ནས་འབོྱར་བ་ཕག་རྱི ་བ་བླ་ོ
བཟང་ར་ོརེ་དང་།	 དེ་རེས་ནབུ་སྟདོ་ཚེ་རྱི ང་ཆོས་སོྒན།	 དོན་གུྲབ་ཚེ་
རྱིང་བཅས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ཕྱི ་ཟླ་	 ༡༢	 བར་སླབོ་འཁྱིད་གནང་
ཡོད།

༣།		 ཐྱིམ་ཕུ་རོང་ཆ་འོག་འཇྱིགས་མེད་ནང་རབ་བརན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས།

	 ༡༩༦༧།༣།༡༦	ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	གཞྱིས་འགོ་སྨན་སྟདོ་
ཚེ་དབང་རྒལ་པ་ོལགས་ནས་གནང་ཡོད།	ཞྱིང་ས་རྒ་ཁོན་ཨེ་ཀར་	༩༥	
ཡོད་པ་ནས་ཨེ་ཀར་	 ༥༥	 ཙམ་འབུག་གཞུང་བཟོ་གྭྲའྱི ་ཁོངས་ཚྱུད་
ཡོད།	ད་ལྟའྱི་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༤༣༡	ལྷག་ཙམ་དང་།	དགོན་སྡ་ེབཀའ་
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བརྒྱུ ད་ལྷོ་བག་ཉྱི ་སྡ ེ་རབ་བརན་གླྱིང་དགོན་པ་དང་དེའྱི ་སྐབས་དགེ་
འདུན་ཞལ་གྲངས་	༢༠	སྐརོ་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་ཉྱིན་སླབོ་ནང་ཐོག་
མར་སླབོ་ཕུག	༦༠	སྐརོ་ཡོད་པ་དང་།	སླབོ་དགེ་རྒ་གར་ནས་འབོྱར་
བ་བསོད་ནམས་རྱི ན་ཆེན་ལགས་དང་།	 དེ་རེས་ཆོས་སོྒན་ལགས།	
ཀརྨ་ཚེ་རྱིང་།	ཀརྨ་འཕྱིན་ལས་ལགས་སོགས་ནས་གནང་འདུག	མཐོ་
ཚད་རྒ་མཚོ་ནས་མྱི ་ཀར་	༢༤༠༠	དང་།	ཆར་ཚད་	༧༥༠	མྱི ་ལྱི ་གྷ་
རམ།	གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་	༢༨	ནས་	༡༢	སྱི ་སྱི ་དང་།	འཚོ་རནེ་
གཙོ་བོ་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་དང་ཚོང་འཁོས་ཕན་བུ་དང་།	 འགའ་ཤས་
འགུྲལ་བསེྐལ་སུམ་འཁོར་བཅས་ལས་འཚོ་བ་བསེྐལ་གྱི ་ཡོད།

༤།		 ཐྱིམ་ཕུ་ཆ་འོག་ཁ་ས་ཁ་ཀུན་དགའ་རབ་བརན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༦	ཉྱིན་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་
གནང་བ་དང་།	དའེྱི་སྐབས་གཞྱིས་འགོ་རན་དབང་ཆེན་ལགས་ཟླ་ཤས་
རྱིང་གནང་།	དའེྱི་རེས་གཞྱིས་འགོ་གཉྱིས་པ་དགའ་བྱང་ཞལ་ཟུར་ངག་
དབང་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས་	 ༡༩༧༠	 བར་དང་།	 དེའྱི ་སྐབས་མྱི ་
འབརོ་གྲངས་	 ༦༠༠	 ལྷག་ཙམ་ཡོད།	 ཕག་མཆོད་ཡུལ་དགེ་ལུགས་
ལེགས་གུྲབ་གྭྲ་ཚང་ཡྱི ན།	 ཐོར་མར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛྱི ན་བག་གྲོ་
དང་།	ད་ེནས་མདའ་སྟངོ་སུྤྲལ་སྐུ་བཅས་འཛྱི ན་སོྐང་འགན་ཁུར་གནང་
ཡོད།	 སྐབས་དརེ་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་	 ༣༨	 སྐརོ་ཡོད།	 གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ཉྱིན་སླབོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་དགེ་ཚེ་རྱིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་།	
ཚེ་རྱིང་སོྒལ་དཀར་ལགས།	རྱིམ་པས་ཤེས་ལྷན་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བ་དབང་འདུད་ཚེ་རྱི ང་ལགས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སླབོ་ཁྱིད་གནང་ཡོད།	
གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་རེན་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་དང་།	 ཀུ་ཤུ་
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འདབེས་ལས།	ཚོང་འཁོས་ཕན་བུ་ཐོག་འཚོ་བ་སེྐལ་མུས་ཡྱི ན།	ད་ལྟའྱི་
ཆར་གཞྱིས་མྱི ་གྲངས་	 ༣༤༧	 ཙམ་ཡོད།	 རྒ་མཚོ་ནས་ས་ཆའྱི་མཐོ་
ཚད་མྱི ་ཌར་	༢༤༠༠	དང་།	གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་	༢༨	ནས་	༡༢	
སྱི ་སྱི ་དང་།	ཆར་ཚད་	༧༥༠	མྱི ་ལྱི ་གྷ་རམ།	ས་ཞྱིང་རྒ་ཁོན་ཨེ་ཀར་	
༤༡	དང་ཌྱི ་སྱི ་མལ་	༥༧	ཙམ་ཡོད།	འཕདོ་བསྟནེ་གྱི ་མཐུན་རེྐན་ཐད་
ས་གནས་གཞྱིས་སྒར་ཚང་མར་སྤྱི ་མཚྱུངས་ས་གནས་འབུག་གཞུང་
ནས་བཙྱུགས་པའྱི ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི ་འཕལ་སོྐབ་སྨན་ལས་ཆྱུང་རག་རེ་
དང་།	སྨན་ཁང་ཆེ་སར་ནད་པ་བསྟནེ་གཏུགས་སྐབས་བདོ་སྨན་དང་རྒ་
སྨན་གཉྱིས་ཀར་སྨན་རྱི ན་མ་དགོས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི ་ཡོད།

༥།	 ཐྱིམ་ཕུ་རོང་ཆ་འོག་སྟདོ་པའྱི་རེ་འོག་ཁོངས་ལྷངོ་མཚོ་ཡྱི ད་སྨནོ་བད་ེ	
གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠།༣།༦	ཉྱིན་ཚྱུགས་ཤྱི ང་དའེྱི ་སྐབས་གཞྱིས་འགོ་སྨད་སྟདོ་
ཚེ་དབང་རྒལ་པོ་ལགས་ནས་	 ༡༩༧༣	 བར་གནང་།	 དེའྱི ་སྐབས་མྱི ་
འབརོ་གྲངས་	༣༥༠	སྐརོ་དང་།	འཚོ་བའྱི་རནེ་གཞྱི ་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་
དང་།	ཀུ་ཤུ་འདབེས་ལས།	ཞོག་ཁོག་འདབེས་ལས་གཙོ་དནོ་ཐོག་ཚོང་
འཁོས་ཕན་བུ་བཅས་ཡྱི ན།	གཞྱིས་དགོན་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ཡོད།	གཞྱིས་
ཆགས་ཉྱིན་སླབོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དའེྱི ་སྐབས་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༤༠	སྐརོ་
ཡོད།	 སླབོ་དགེ་རྒ་གར་ནས་བསྐ་ོགཏོང་གནང་བ་རྱི ་ཁ་ར་ོརེ་ལགས་
དང་།	 དེ་རེས་སླབོ་དགེ་བླ་ོརརོ་ལགས།	 ཚེ་རྱི ང་སོྒལ་དཀར་བཅས་
ནས་རྱིམ་བཞྱིན་གནང་འདུག	ས་གནས་གཞུང་ནས་སླབོ་དགེར་ཕགོས་
སནོ་སྒརོ་	༡༠༠	གནང་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༤	ནས་སླབོ་གྭྲར་
བུ་ཕུག་ཉུང་བས་སྒ་ོརྒབ་དགོས་བྱྱུང་འདུག	 ཞྱིང་ས་རྒ་ཁོན་ཨེ་ཀར་	
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༡༠༨	དང་ཌྱིས་མལ་	༥༠	ཙམ་ཡོད།	རྒ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀར་	
༢༤༠༠	དང་།	ཆར་ཚད་	༧༥༠	མྱི ་ལྱི ་གྷ་རམ་ཙམ་དང་།	ཚ་གྲང་ལོ་
འཁོར་ནང་	༢༨	ནས་	༨	སྱི ་སྱི ་ཡྱི ན།	ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་མྱི ་གྲངས་	
༢༡༥	ཙམ་ཡོད།

༦།	 ཐྱིམ་ཕུ་རོང་ཆ་འོག་ཀ་ལྭང་རེ་འོག་ཁོངས་བདོ་སྒར་ནང་རྣམ་རྒལ་གླྱིང་
གཞྱིས་ཆགས།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠།༤།༡	 ཉྱིན་འགོ་ཚྱུགས་ཤྱི ང་།	 སྐབས་དའེྱི ་གཞྱིས་འགོ་
དགའ་བྱང་ཞལ་ཟུར་ངག་དབང་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༣	
བར་གནང་།	གཞྱིས་མྱི འྱི་འཚོ་རནེ་གཙོ་བ་ོསོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཐོག་ཞོག་
ཁོག་དང་།	 སྔ་ོཚལ་རྱི ག་འདེབས་ལས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 ཐོག་མའྱི ་མྱི ་
འབརོ་ནྱི་	 ༤༥༠	 ཙམ་ཡོད་འདུག	 དེའྱི ་སྐབས་དགོན་པ་ཞྱིག་གསར་
བཞེངས་གནང་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བོད་བསྟན་སྱིད་ཆེད་གུ་རུ་སང་སྱིད་
གཟྱིལ་གནནོ་སྐུ་འད་ཐོག་ས་	 ༢	 ཅན་དང་སྟནོ་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
བཅས་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་བཞེངས་གནང་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་ནང་
ཉྱིན་སླབོ་ཅྱིག་ཀང་ཡོད་པར་ཐོག་མར་ཡང་རེ་དང་ལུྷན་རེ་ནས་འབོྱར་
བའྱི ་བོད་ཕུག་ཡྱི ག་རོྨངས་རྣམས་ལ་གཞྱིས་དུང་དབང་འདུད་ཚེ་རྱི ང་
ལགས་ཀྱིས་བདོ་ཡྱི ག་གོ་འཕརེ་བསླབས།	ད་ེརེས་སླབོ་དགེ་རྒ་གར་ནས་
ཕེབས་པ་ཨ་མདོ་བཟོད་པ་རྒ་མཚོ་ལགས་དང་།	 རོང་དགའ་དངོས་
གུྲབ་རྒལ་མཚན་ལགས་གཉྱིས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༠	 བར་སླབོ་ཁྱིད་
གནང་བ་ད་ེནས་སླབོ་ཕུག་ཉུང་བས་སླབོ་གྲ་སྒ་ོབརྒབ་ཡོད་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༡	 ནས་འབུག་གཞུང་ནས་སླབོ་དགེའྱི ་ཕོགས་སནོ་ཟླ་རེར་སྒརོ་	
༡༠༠	གནང་སོན་བྱྱུང་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཞྱིང་ས་རྒ་ཁོན་ཨེ་ཀར་	
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༣༩	 དང་ཌྱི ་སྱི ་མལ་	 ༧༠	 ཡོད།	 རྒ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀར་	
༢༤༠༠	ཡོད།	ཆར་ཚད་	༧༥༠	མྱི ་ལྱི ་གྷ་རམ།	གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་	
༢༨	ནས་	༡༢	སྱི ་སྱི ་ཡྱི ན།	ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༡༠༣	ཙམ་
ཡོད།

༧།	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡	བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་རོང་ཆ་འོག་ཆྱུ ་
སྨད་རེ་འོག་ཁོངས།

	 འབུག་མྱི ང་འབོད་པ་བསམ་གཏན་གླྱིང་དང་།	 བོད་མྱི ང་སྐལ་བཟང་
གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	དའེྱི ་སྐབས་གཞྱིས་
མྱི ་གྲངས་	 ༤༥༠	 སྐརོ་དང་།	 གཞྱིས་དགོན་གཅྱིག་དང་།	 སླབོ་གྭྲ་
བཅས་ཡོད།	༡༩༧༢	ལོ་ནས་སླབོ་དགེ་རྒ་གར་ནས་འབོྱར་བ་མཛོ་ཚད་
ཚེ་རྱིང་ར་ོརེ་ལགས་ནས་སླབོ་ཁྱིད་གནང་།	སླབོ་ཕུག	༤༠	སྐརོ་ཡོད།	
༡༩༨༠	 ལོ་ནས་སླབོ་དགེ་གནས་སྤསོ་འགོ་འཛུགས་ནས་སླབོ་གྭྲ་རང་
བཞྱིན་གྱི ་སྒ་ོརྒབ་དགོས་བྱྱུང་ཡོད།	ཞྱིང་ས་རྒ་ཁོན་ཨེ་ཀར་	༣༩	དང་
ཌྱིས་མལ་	 ༧༠	 ཙམ་ཡོད།	 རྒ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཌར་	 ༢༥༥༠	
དང་།	ཆར་ཚད་	༧༥༠	མྱི ་ལྱི ་གྷ་རམ།	གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་	༢༦	
ནས་	༡༡	སྱི ་སྱི ་བཅས་ཡྱི ན།	གཞྱིས་མྱི འྱི་འཚོ་བའྱི་རནེ་གཞྱི ་སོ་ནམ་
ཞྱིང་ལས་དང་།	 དེ་ཡང་ཞོག་ཁོག་དང་འབུ་ས།	 གྲོ་བཅས་འདེབས་
ལས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 གཞྱིས་འགོ་དབུ་འཛྱི ན་དགའ་གདོང་བླ་ོབསྟན་
ལགས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༠	བར་གནང་།	ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི ་འབརོ་	༢༥༠	
ཙམ་ཡོད།	གཞྱིས་ཁག་བདུན་འགོ་འཛུགས་པ་ནས་མ་སུྒབ་བར་འབུག་
གཞུང་ནས་ཁལ་ཆག་ཡང་གནང་བ་དང་།	གཞྱིས་ཆགས་མཇུག་སྒྱིལ་
པ་ནས་འབུག་མྱི ་སྤྱི ་མཚྱུངས་ཁལ་འུལ་སོགས་ཇྱི ་ཕོག་ལེ་མེད་ཞབས་
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ཞུས་དང་།	སྐབས་དརེ་འབུག་གཞུང་མཆོག་ནས་བཀའ་དྱིན་གཟྱིགས་
ཆེའྱི ་ཐོག་བོད་མྱི ་རྣམས་ལ་ས་སྐལ་ཇྱི ་ཐོབ་ས་ཐོ་ལག་འཛྱི ན་ཁྱིམས་
མཐུན་བོད་མྱི ་སོ་སོའྱི ་མྱི ང་ཐོག་གནང་བ་དང་།	 ད་བར་གནས་མུས་
ཡྱི ན་པ་བཅས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བདུན་གྱི ་བརྒྱུ ད་རྱིམ་འདྱི་ལྟར་ཡྱི ན།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ལོའྱི་ནང་བདོ་མྱི འྱི ་ཐོག་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་ཆེ་
འཕད་སྐབས་འབུག་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་
ཁྱིམས་མཐུན་ངོ་སོྤྲད་ལག་འཁེར་གནང་ཡོད་པ་ལོ་རེ་དུས་ཚོད་བསྐར་
གསོ་བྱ་རྒྱུ ་དང་།	ད་ེཡང་རྙོག་ཁ་བྱྱུང་བ་ནས་ཟླ་ངོ་	༣	ལས་དུས་ཚོད་
ཕར་འགངས་གནང་གྱི ་མེད་པས་ཐྱིམ་ཕུ་ཛ་དག་རྒྱུ ན་ལས་ཀྱིས་སྔ་རེས་
སུ་བདེ་སྡུག་ཞུས་པས་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་གྱི ་རྱི ང་ལ་ཟླ་དུག་དུས་ཚོད་
བསྐར་གསོ་གནང་བ་དང་།	 ༡༩༩༡	 ལོར་སླར་ཡང་ལག་ཁེར་ཐོག་
དཀའ་ངལ་ཡོད་སྐརོ་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་ནས་ས་གཞུང་ནང་སྱིད་དང་ཐོ་
དབེ་ལས་ཁུངས་སུ་བད་ེསྡུག་ཞུས་པས་ད་བར་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་དུས་ཚོད་
གནང་བས་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་ཡོད།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོ་ནས་འབུག་སྡདོ་བོད་མྱི འྱི ་ལྟ་རགོ་འགན་
འཁུར་བ་བཙྱུགས་པ་ནས་བདོ་མྱི ་ཚོང་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག་གྱི ་ལག་ཁེར་
ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་རྣམས་རྱིམ་ཞུས་ཀྱིས་ད་ོབདག་སོ་སོར་ཕྱིར་གནང་
བྱྱུང་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི འྱི་སུམ་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་མྱི ་གྲངས་	༣༠	ལྷག་
ཙམ་ཞྱིག་ལ་རླངས་འཁོར་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁེར་གནང་ཡོད་པ་
རྣམས་སྒྱིག་གཞྱི ་གསར་བཟོ་བྱས་ནས་ལག་འཁེར་སོགས་བཀག་
འདམོས་བྱས་ཏེ་ཡང་བསྐར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད།	 འོན་ཀང་།	 ལོ་
ཤས་ཀྱི ་རེས་སུ་བོད་མྱི འྱི ་བལྟ་རོག་འགན་འཁུར་བ་དང་ལས་རོགས་
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སྟབོས་འབོྱར་མཉམ་ཁྱིད་ཀྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་བདེ་སྡུག་ཞུས་པས་ཁ་ལོ་པ་
མྱི ་གྲངས་	༣༠	ཙམ་ལ་ཁ་ལོ་པའྱི་ཟབ་སོྦང་དང་།	རླངས་འཁོར་ལག་
འཁེར་ཐོབ་པས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།

༥༽  གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྲེ་ཁག

འབུག་སྡདོ་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་དང་།	བདོ་ཀྱི ་
གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཡན་ལག	དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་ས་གནས་རྒྱུ ན་ལས་
བཅས་ཡོད་པ་ལས།	 རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་རེ་རེའྱི ་ནང་དུ་
ཡོད།	 གོང་གསལ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་འབལེ་ཡོད་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བཀའ་
དགོངས་ཇྱི ་ཕེབས་བཞྱིན་འགན་འཁུར་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 ས་རྒྱུ ན་སོ་སོས་ལོ་
ལྟར་དབུས་སུ་དཔལ་འབོྱར་འདུ་འགོད་ཆེད་ཚོགས་མྱི འྱི་དདོ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་
ཞུ་མུས་དང་།	 དེ་བཞྱིན་ས་གཞོན་ཁག་བཞྱི ་ཡོད་པ་རྣམས་ལོ་རེར་ས་གནས་
གཅྱིག་ཏུ་རེས་མོས་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་དང་རྱིས་ཁ་
སོགས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བེྱད་་བཞྱིན་འདུག	 ས་གཞོན་རྒྱུ ན་ལས་རྣམས་ཀྱིས་ས་
གནས་ཁབ་ཁོངས་སུ་དབུལ་ཕངོས་ཉམ་ཐག་འདས་གྲོངས་སོང་རྱིགས་ཁག་ལ་
མེ་ཤྱི ང་དང་དངུལ་གྱི ་རོགས་རམ་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་བཅས་གཞུང་འབེལ་ཡྱི ན་
མྱི ན་གྱི ་ཚོགས་པ་གང་ཡྱི ན་ཡང་མྱི ་མང་ལ་ཕན་ཧ་ཅང་ཐོགས་ཡོད།	

༦༽  ལས་འཆར་འཛུགས་སྐྲུན་དང་མ་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་ཀི་སོར།

༡།		 རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉྱིན་སླབོ་བཞྱིའྱི་སླབོ་ཁང་ཕྱི ་ནང་
དང་ཐོག་ཁེབས་སོགས་དུས་རེྐན་གོག་རྙྱིང་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་ཡོད་པ་
རྣམས་འཆར་འབུལ་ཞུས་དོན་བཞྱིན།	 འབུག་ནང་གྱི ་ཉྱིན་སླབོ་བཞྱིའྱི ་
འཛྱི ན་ཁང་སོགས་ཉམས་གསོ་ཡར་རྒས་ཆེད་དུ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་ལྷངོ་
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མཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཉྱིན་སླབོ་ལ་སྒརོ་	༥༠༠༠༠།༠༠	དང་།	འཇྱིགས་
མེད་ནང་ཉྱིན་སླབོ་ལ་སྒརོ་	 ༤༣༣༩༦།༠༠	 ཁ་ས་ཁ་ཉྱིན་སླབོ་ལ་སྒརོ་	
༥༠༠༠༠།༠༠	 དཀར་ཕེ་ས་ཉྱིན་སླབོ་ལ་སྒརོ་	 ༢༧༠༠༠།༠༠	 བཅས་
ཁོན་བསྡམོས་སྒརོ་	༡༧༠༣༩༦།༠༠	སྩལ་སོན་བྱྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༩༨།༧།༧	ཉྱིན་སྒརོ་	༣༤༧༧༠།༠༠	དང་།	༢༠༠༡།༩།༢༣	ཉྱིན་
སྒརོ་	 ༣༡༧༠༨༥།༠༠	 དེ་བཞྱིན་	 ༢༠༠༣།༦།༡༢	 ཉྱིན་སྒརོ་	
༡༠༥༦༩༨།༠༠	 བཅས་གསོལ་སྩལ་གནང་བ་ལྟར་སླབོ་ཁང་ཕྱི ་ནང་
བཅས་གང་ཅྱིར་ཉམས་གསོ་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།

༢།		 རང་གཞུང་ཕྱི ་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞྱི ས་སྒར་བདུན་གྱི ་ཆེད་དུ་
བརྙན་འཕྱིན་འཕུལ་ཆས་རེ་མཁོ་སུྒབ་ཆེད་དུ་	༡༩༩༨།༧།༤	ཉྱིན་སྒརོ་	
༡༠༠༠༠༠།༠༠	དང་།	༢༠༠༢།༦།༡༩	ཉྱིན་སྒརོ་	༧༥༠༠༠།༠༠	བཅས་
གསོལ་རས་གནང་བ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཁག་བདུན་ཚང་མར་བརྙན་འཕྱིན་
འཕུལ་ཆས་རེ་མཁོ་སུྒབ་ཀྱིས་གལ་ཆེའྱི་དྱིལ་བསྒགས་དང་།	དུས་ཆེན་
སུང་བརྱི །	ད་ེབཞྱིན་བཀའ་སླབོ་ཁག་མང་ཚོགས་ལ་བརྙན་འཕྱིན་ཐོག་
ནས་གཟྱིགས་འབུལ་དང་དྱིལ་བསྒགས་ཞུ་ཐུབ་པས་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་
ཡོད།

༣།		 རང་གཞུང་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྣམ་གླྱིང་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་གྱི ་ཆྱུ ་
ཡུར་བཟོ་རྒྱུ འྱི ་ཆེད་ཛ་དག་མ་དངུལ་དགོས་པ་སྐབས་འཇུག་ཞུས་པ་
བཞྱིན།	༢༠༠༠།༨།༢	ཉྱིན་ཧྱིན་སྒརོ་	༤༦༧༤༦།༠༠	གནང་སོན་བྱྱུང་
བར་ཉམས་བཅོས་ལེགས་གུྲབ་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་སོང་།

༤།		 རང་གཞུང་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྣམ་གླྱིང་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་ཉམས་
གསོའྱི་ཆེད་ད་ུའཆར་འབུལ་ཞུས་དནོ་བཞྱིན།	སླར་ཡང་	༢༠༠༥།༤།༡༨	



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

ཉྱིན་སྒརོ་	༢༥༠༠༠༠།༠༠	གནང་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་རང་གཞུང་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་ྋསྐུ ་ སྒ ེར་ཡྱི ག་ཚང་གྱི ས་འབུག་སྒོར་	
༢༤༩༡༡།༠༠	 བཅས་གནང་སོན་བྱྱུང་བ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཉམས་
གསོའྱི་ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་ཟྱིན་པ་དང་།	 	 ད་དུང་དགོས་དངུལ་
ལྡང་ངེས་མེད་པར་གཅྱིག་བསྡུས་ལས་འཆར་བཞྱི ་པའྱི་ཁོངས་དབུས་སུ་
འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།	

༥།		 རང་གཞུང་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རབ་བརན་གླྱིང་གཞྱིས་དགོན་
གསར་རྒག་དང་རྒ་བསེྐད་སྐབས་རོགས་ཕན་ཆེད་དུ་	 ༢༠༠༥།༨།༡༢	
ཉྱིན་ཧྱིན་སྒརོ་	༣༠༠༠༠༠།༠༠	གནང་སོན་བྱྱུང་བ་བཞྱིན་གཞྱིས་དགོན་
གསར་རྒག་གང་ལེགས་གུྲབ་ཡོད།

༦།		 ད་ེབཞྱིན་རང་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་གླྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོའྱི ་ཆེད་དུ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞྱིན་
ཧྱིན་སྒརོ་	 ༥༠༠༠༠།༠༠	 གསོལ་རས་གནང་ཡོད་པ་འདྱི་ལས་བརྒྱུ ད་
ས་གནས་ཉམས་གསོའྱི ་འགན་ཁུར་ཚོགས་ཆྱུང་ཟུར་བཙྱུགས་ནས་
གནང་བ་དང་།	ཉམས་གསོའྱི་ཐོག་ས་གནས་གཞུང་གྱིས་རོགས་དངུལ་
ཕན་བུ་གནང་རྒྱུ ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཡོད་པར་བརནེ་ས་གཞུང་གྱི ་རོགས་
དངུལ་ཐོན་མཚམས་ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ ་ཡྱི ན།	

༧།		 རང་གཞུང་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྣམ་གླྱིང་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་གྱི ་
གསང་སོྤད་གསར་རྒག་དང་།	 ཁ་ས་ཁ་ཀུན་དགའ་རབ་གླྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་གསང་སོྤད་གསར་རྒག	 དཀར་ཕེ་ས་ཀུན་ཕན་གླྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི ་གསང་སོྤད་གསར་རྒག	ད་ེབཞྱིན་ཁ་ས་ཁ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་
འཐུང་ཆྱུའྱི ་ལས་གཞྱི ་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་གཅྱི ག་བསྡུས་ལས་འཆར་
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གསུམ་པ་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་	 ༢༠༠༥།༡༠།༡༡	 ཉྱིན་སྒརོ་	
༡༤༠༠༠༠།༠༠	དང་།	༢༠༠༦།༥།༡༡	ཉྱིན་སྒརོ་	༡༢༤༦༤༨།༠༠	ད་ེ
ནས་	༢༠༠༦།༡༢།༨	ཉྱིན་སྒརོ་	༦༧༣༥༥།༠༠	བཅས་གཏངོ་ཐེངས་
གསུམ་ལ་ཁོན་བསྡམོས་སྒརོ་	 ༣༣༢༠༠༣།༠༠	 གནང་སོན་བྱྱུང་བ་
བཞྱིན་ལས་གཞྱི ་མཇུག་སྒྱིལ་ཟྱིན་པའྱི ་ལས་བསྡམོས་རྱིས་ཁ་དང་འད་
དཔར་བཅས་དབུས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཡོད།

༨།		 རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་གཞྱིས་སྒར་ཁག་བདནུ་
གྱི ་གཞྱིས་ཁང་ཐོག་ཁེབས་རྣམས་དུས་རེྐན་གྱིས་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་
ཕྱིན་ཡོད་པར་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢།༦།༡༧	
ཉྱིན་སྒརོ་	༡༢༦༣༢༧།༠༠	དང་།	ད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣།༩།༢༤	ཉྱིན་
སྒརོ་	 ༦༥༠༠༠༠།༠༠	 དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤།༡།༩	 ཉྱིན་སྒརོ་	
༧༣༣༤༩༠།༠༠	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤།༤།༡༢	ཉྱིན་སྒརོ་	༦༥༠༠༠༠།༠༠	ཕྱི ་
ལོ་	༢༠༠༤།༥།༡༧	ཉྱིན་སྒརོ་	༥༥༠༠༠༠།༠༠	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥།༧།༢༩	
ཉྱིན་སྒརོ་	༧༣༡༩༠༠།༠༠	བཅས་ཁོན་བསྡམོས་སྒརོ་	༣༤༤༡༧༡༧།༠༠	
གནང་སོན་བྱྱུ ང་བས་གཞྱིས་ཁང་གྱི ་ཐོག་ཁེབས་རྙྱིང་པའྱི ་ཤྱི ང་ལེབ་
རྣམས་ཆ་ཚང་ལྕགས་ཤོག་མཁོ་སུྒབ་ཀྱིས་བརེ་བསྒྱུ ར་ཁོན་བསྡོམས་
གཞྱིས་ཁང་	༢༠༩	དང་།	སྤྱི ་ཁང་གྲངས་	༦	བཅས་ཀྱི ་ཐོག་ཁེབས་
ལྕགས་ཤོག་འགེབས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་བས་གཞྱིས་མྱི ་ཁྱིམ་ཚང་ཆེ་ཆྱུང་ཚང་
མར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༩།		 རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་གཅྱིག་བསྡུས་ལས་འཆར་གསུམ་
པའྱི་ཐོག་ས་གནས་ནས་འཆར་གཞྱི ་ཞྱིབ་འབུལ་བཞྱིན།	 ༢༠༠༥།༨།༨	
ཉྱིན་ལྷངོ་མཚོ་ཡྱི ད་སྨནོ་བད་ེགླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་གྱི ་རམ་འཐག་ཆྱུ ་འཁོར་
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ཉམས་གསོའྱི་ཆེད་དུ་སྒརོ་	༤༠༠༠༠།༠༠	དང་།	བུམ་ཐང་སྐལ་བཟང་
གླྱིང་གཞྱི ས་ཆགས་རམ་འཐག་ཆྱུ ་འཁོར་ཉམས་གསོའྱི ་ཆེད་སྒ ོར་	
༡༥༠༠༠།༠༠	 འཇྱིགས་མེད་ནང་རབ་བརན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་རམ་
འཐག་དང་སུམ་བཙྱི ར་འཕུལ་འཁོར་གསར་བཙྱུ གས་ཆེད་སྒ ོར་	
༡༣༦༢༧༨།༠༠	 ལྷོང་གཞྱི ས་ཟམ་པ་ཉམས་གསོའྱི ་ཆེད་སྒ ོར་	
༣༥༠༠༠།༠༠	 བཅས་གནང་སོན་བྱྱུང་བ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	

༡༠།		 རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་	༢༠༠༦།༡༡།༢	ཉྱིན་ཁབ་ཁོངས་
སྤ་གྲོ་ཀུན་དགའ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལྷ་ཁང་འགྲོ་ལམ་ཉམས་གསོའྱི ་
ཆེད་སྒརོ་	༡༥༤༤༥།༠༠	དང་།	དཀར་ཕེ་ས་ཀུན་ཕན་གླྱིང་འགྲོ་ལམ་
ཉམས་གསོའྱི་ཆེད་སྒརོ་	 ༡༦༠༠༠།༠༠	 བཅས་གནང་སོན་བྱྱུང་བར་
གཞྱིས་མྱི ་དང་ཡུལ་མྱི ་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༧༽  སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་འདྲེབས་ལས་སོར།

འབུག་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བདུན་ཡོད་པའྱི་ནང་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་རནེ་གཙོ་བ་ོ
ཞྱིག་ནྱི་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་དང་སྒ་ོཕྱུ གས་གསོ་སོྐང་ཡྱི ན་པར་བརནེ།	 ཞྱིང་
སར་མང་ཆེ་བས་ཕྱུགས་ལུད་བདེ་སོྤད་དང་།	 ཉུང་ཤས་ཀྱིས་ད་ེསྔནོ་རས་ལུད་
བདེ་སོྤད་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་མོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱུགས་ལུད་བདེ་སོྤད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	
འདྱི ་ག་ལས་ཁང་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་བཞྱི ན་ཡོད་པ་མ་ཟད་ས་
གཞུང་སོ་ནམ་ཡྱི ག་ཚང་གྱིས་ཀང་མང་ཚོགས་ཡུལ་མྱི ་དང་བོད་མྱི ་ཚང་མར་
སོལ་རྒྱུ ན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཐོག་སོྐད་དགོས་པའྱི ་སྐརོ་དྱིལ་བསྒགས་དང་།	
སླབོ་སྟནོ་གནང་བཞྱིན་འདུག
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༨༽  སོབ་གྲྭ་ཁག་བཙུགས་ནས་ད་བར་སོབ་ཁུངས་འཁྱོལ་བའི་སོབ་
མ་ཇི་ཡོད།

འཇྱིགས་མེད་ནང་ཉྱི་ལྡ་ེརབ་བརན་གླྱིང་ཉྱིན་སླབོ་འགོ་ཚྱུགས་	༡༩༧༠	ལོ་ནས་
ད་བར་དམའ་རྱི མ་འཛྱི ན་གྭྲ་གསུམ་པ་ཐོན་པ་དང་ལྔ་པ་ཐོན་པ་བསྡམོས་བོད་
ཕུག་དང་ཡུལ་མྱི འྱི་ཕུ་གུ་བཅས་གྲངས་	༡༤༩	བེྱད་འདུག	གཞན་ཡང་ཁ་ས་
ཁ་ཉྱིན་སླབོ་དང་།	 ལྷངོ་མཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཉྱིན་སླབོ།	 དཀར་ཕེ་ས་ཉྱིན་སླབོ་
བཅས་ནས་མཐའ་མའྱི་དམའ་རྱིམ་འཛྱི ན་གྭྲ་གསུམ་པ་ཐོན་པ་གྲངས་	 ༢༠༠	
ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་བདོ་གཞུང་གཏན་སླབོ་ཁག་ནང་ཟླ་བསྒྱིལ་བྱྱུང་ཡོད།	སྤྱིར་
མཐོ་སླབོ་ཐོན་པའྱི་སླབོ་མ་གྲངས་	༦༡	ཙམ་བྱྱུང་ཡོད།	

༩༽  ཤྲེས་ཡོན་སྦོང་བརྡར་དང་གྲུབ་འབས། 

ཤེས་ཡོན་སོྦང་བརར་ཐོག་བོད་ཡྱི ག་སླབོ་ཚན་གཙོ་བོར་འཛྱི ན་པའྱི ་སླབོ་ཚན་
ཁག་བདུན་དང་།	 སྔ་དགོང་ཞལ་འདོན་དང་གུླ་གཞས་འཁབ་སྟནོ་བཅས་སོྦང་
བརར་སོྤྲད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	འཇྱིགས་མེད་ནང་ཉྱིན་སླབོ་ཏུ་ད་ཡོད་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	 ༡༦	ལ་གུྲབ་འབས་ལེགས་ཐོན་ཡོད་པ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༥	 ལོར་
རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལྷན་ཁང་གྱིས་དམའ་རྱིམ་སླབོ་དགེ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
ཇུས་ཀྱི ་ལམ་སྟནོ་ཟབ་སོྦང་ཞྱིག་ར་སར་སྒ་ོསྒྱིག་གནང་བ་དང་།	 འདྱི་ནས་ཀང་
སླབོ་དགེ་རྣམས་ཆེད་བཅར་གྱིས་ཟབ་སོྦང་ཐོབ་པས་སླབོ་གྭྲའྱི་གནས་སྟངས་སྔར་
དང་མྱི ་འད་བའྱི་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད་པ་བཅས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྔ་རབས་
ད་རབས་ཀྱི ་ལོ་རྒྱུ ས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ།།	།།





བལ་ཡུལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་དང་།

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་

ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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༡༽  བོད་མི་སྤིའི་གནས་སྟངས།

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བོད་ནང་བརོད་དུ་མེད་པའྱི ་རེྐན་ངན་གྱི ་གནས་བབས་
ཐབས་སྡུག་དེ་བྱྱུང་རེས་བོད་མྱི ་ཁོན་ཆེ་ཁྱིམ་མཚེས་བལ་ཡུལ་ནང་བོས་བོྱལ་
བྱྱུང་ཡོད་ལུགས་གསན་ཐོས་བྱྱུང་བར་བརནེ།	 ཁོང་ཚོར་ལྟ་རགོ་འགོ་འདནོ་དུ་
ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་འབལེ་བཞྱིན་རང་གཞུང་ནས་
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ཟླ་	 ༡	 ནང་རེ་དུང་ལས་ཚན་བླ་ོབཟང་དགེ་ལེགས་ལ་བཀའ་
མངགས་དང་འབེལ་ཆེད་རོང་གནང་ཞྱིང་།	 ཁོང་གྱིས་བལ་གཞུང་གྱི ་དཔོན་
རྱིགས་ཁག་ལ་མཇལ་འཕད་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་བྱས་འདུག་མོད།	སུས་ཀང་
ཐུགས་སང་མཛད་མཁན་བྱྱུ ང་མེད་ཁར།	 བཙན་བོྱལ་བ་རྣམས་ཀང་ས་
མཚམས་གང་བད་ེནས་ཡོང་སྟ་ེགང་སར་ཁ་འཐོར་གྱིས་གནས་ལུགས་འདྱི་གར་
སྙན་སེང་ཞུས།	 དེར་བརནེ་འདྱི་ནས་རྒལ་སྤྱི ་དང་སུད་སྱི འྱི ་རྒ་གྲམ་དམར་པོ་
སོགས་གང་སར་ཐབས་ཤེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་ཏེ།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ཟླ་	༡༡	ནང་
འཇྱི ་ནྱི་ལྭ་རྒལ་སྤྱིའྱི་རྒ་གྲམ་དམར་པའོྱི ་ཚོགས་པ་ནས་བདོ་མྱི ར་ལྟ་རགོ་རོགས་
རམ་གནང་མྱི ་ཆེད་གཏངོ་བྱྱུང་ཞྱིང་།	ཁོང་གྱིས་རོགས་རམ་སོྤྲད་ཕོགས་འཆར་
གཞྱི ་འགོད་འབུལ་བྱས་ཏ་ེདགོས་ངེས་ཁང་པ་ཟུར་གླས་ཀྱིས་བལ་ལས་དང་བྱང་
པའྱི་སླའེུ།	ལྷམ་སོྒག་སོགས་འཐག་ལས་ཀྱི ་ལས་གྭྲ་དང་།	ཉ་ེའགྲམ་དུ་སྨན་ཁང་
ཞྱིག་ཀང་གསར་དུ་བཙྱུགས།	 དེ་བཞྱིན་ཁུམ་བུ་དང་།	 གློ་བ་ོརོང་གསར་ཁུལ་
དུའང་སྨན་ཁང་རེ་བཙྱུགས།	 རྒ་གྲམ་དམར་པོས་གནམ་གུྲ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་
གནང་འབོྱར་བྱྱུང་བ་དསེ་ཤར་ཁུམ་དང་སྤགོ་ར་བཅས་ལ་ཟ་ཆས་འདནེ་གསོག་
བྱས།	 ཤར་ཁུམ་ཁོངས་ནས་ཉམ་ཐག	 ༦༠༠	 ཡས་མས་ལ་འཕལ་སེལ་སོྐབ་
གསོ་འབས་ད་ོ	༧	དང་བལ་སྒརོ་	༦༠༠༠།༠༠	བཅས་གནང་སོན་བྱྱུང་སྟ་ེརྱིམ་
གྱིས་མྱི ་མང་གྱི ་ངལ་བ་སེལ་ཐབས་ལས་འགོ་ཚྱུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་།	སྐབས་དརེ་
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ཁུམ་བུ་སྟདོ་སྨད་བར་གསུམ་དང་།	ཙྱུམ།	ནབུ་རྱི །	གླ་ོབ།ོ	དལོ་བ།ོ	ཐང་ཤྱི ང་།	
རྙེ་ཤང་།	 ལྭ་ལུང་སོགས་གང་སར་བཙན་བོྱལ་བ་མྱི ་གྲངས་	 ༢༠༠༠༠	 ཡས་
མས་ཡོད་འདུག	 འདྱིའྱི ་ཁོངས་སྟདོ་ཁུལ་གྱི ་འབགོ་རྱིགས་ཀང་ཕོན་ཆེ་ཡོད་པ་
དང་བཅས་ས་ཆ་དམའ་སར་ཡོང་རྒྱུ ར་ཚ་བའྱི་འཇྱིགས་སང་དང་།	གཞན་ཡང་
ཡུལ་དུས་དང་འཚམ་པའྱི ་གཙང་སྦྲ་འཕོད་བསྟནེ་བེྱད་སྒའོྱི ་སོྤད་ལམ་དམན་
པར་བརནེ།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༡	 ལོར་རྒ་གྲམ་དམར་པའོྱི ་འགན་འཛྱི ན་ཊོག་ཊར་
ཀུ་ནྱི་ཧ་གྷན་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཇལ་ཁར་བཅར་སྐབས་བདོ་མྱི ་ཚོར་བླང་དརོ་
བེྱད་སྒའོྱི ་བཀའ་སླབོ་གསུང་དཔར་གསོལ་རས་ཡོང་བའྱི་སྙན་སེང་ཞུས་དནོ་ལྟར་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཅྱིང་།	 ཁོང་ལ་ཡང་བོད་མྱི ་ཚོའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་
འབད་བརོན་གནང་དགོས་པའྱི་བཀའ་མངགས་ཞྱིབ་ནན་སྩལ་ཡོད།	འོན་ཀང་།	
སྐབས་དརེ་སོྐབ་གསོ་གསོག་འཇོག་སོགས་གྲ་སྒྱིག་ལེགས་པ་ོམེད་པ་དང་།	བདོ་
མྱི ་གནས་ཡུལ་ཚང་མ་ལུང་ཁུག་ཁད་ཆྱུད་ཁ་འཐོར་འགྲྱིམ་འགུྲལ་སོགས་ཀྱི ་ས་
མཚམས་ཁག་ཏུ་གནས་སྡདོ་རྣམས་ལ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	དང་	༡༩༦༡	གཉྱིས་ཀར་
སོྐབ་གསོ་གཏན་ནས་མ་ཐོབ་ཁར།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༨	ཉྱིན་ཊེམ་
སོ་ཨྱི ན་ཊྱི ་ཡ་ཚགས་ཤོག་ནང་བལ་ཡུལ་སྟག་ཀོ་ལཱ་ནས་རྒ་མྱི ས་བཟའ་བཅའྱི་
འབུ་རྱིགས་ལ་རྱི ན་འབབ་ལྡབ་འཕར་སྤྲད་དེ་ཉ་ོམུས་སྐབས་དགུན་དུས་བོད་མྱི ་
གྲངས་	༩༣༠༠	ཡོད་པར་མུ་གེའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་ལུགས་ཐོན་པ་རེད།	དའེྱི ་རེས་
གླ་ོཁུལ་ནས་མྱི ་གྲངས་	༤༢	ལྟགོས་འཆྱི ་དང་།	འགའ་ཤས་འཚོ་གོས་ཀྱི ་དཀའ་
ངལ་ལ་མ་བཟོད་པར་འུ་ཐུག་གྱིས་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་བཅས་བླ་ོཕམ་པའྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཐབས་སྡུག་གང་མང་བྱྱུང་ཡང་།	དཔལ་འབོྱར་གྱི ་ཆ་ནས་ལམ་སེང་ངལ་
བ་སེལ་ཐུབ་པའྱི ་ནུས་པ་མེད་སྟབས་རག་ར་རྱི ན་པོ་ཆེ་བརྒྱུ ད་འཇྱི ་ནྱི་ལྭ་དང་།	
སུད་སྱི ་སོགས་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་སླར་ཡང་ཛ་དག་གྱི ་ཞུ་མོལ་ཤུགས་ཆེན་
བྱས།
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༢༽  ཆབ་སིད་ལས་འགུལ། 

བལ་ཡུལ་དབུས་གཞུང་གྱི ་དགོངས་པ་འགལ་མྱི ན་ལ་མ་བལྟས་པར་ལོ་ལྟར་
གསུམ་བཅྱུའྱི་སྒརེ་ལངས་ཉྱིན་མོ་སུང་བརྱི ་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་པ་དང་།	 ལྷག་པར་ཕྱི ་
ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ནས་བཟུང་བདོ་ཀྱི ་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་
ས་ཕོགས་གང་སར་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི ས་རྒ་དམར་གྱི ་དབང་བསྒྱུ ར་ལ་མྱི ་
འདོད་པའྱི ་ཞྱི ་བའྱི ་སྒ ེར་ལངས་བེྱད་སྐབས་རྒ་ནག་གཞུང་གྱིས་མྱི ་སོྤད་ལས་
འདས་པའྱི་དག་གནནོ་ཚབས་ཆེན་བྱས་པར་བལ་ཡུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་སེར་
སྐ་ཕོ་མོ་རན་གཞོན་བར་གསུམ་ཚང་མར་བལ་གཞུང་སྐརོ་སུང་བདེ་འཇགས་
དམག་མྱིས་ཉསེ་རུང་རྒྱུ ན་མ་ཆད་པར་བཏང་མྱི ན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་
མཐུད་ད།ེ	རྒ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི ་མདུན་དུ་ཞྱི ་བའྱི་ངོ་རོལ་སྐད་འབདོ་ཞུམ་
པ་མེད་པར་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་ཀུན་གྱི ་མཐོང་ཐོས་སུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་བྱས་ཡོད་པ་
རེད།

༣༽  དོན་གཅོད་ཁང་ཚུགས་ལོ་དང་དམིགས་ཡུལ།	

བལ་ཡུལ་གྱི ་རྒལ་ས་ཀ་ཐ་མན་གུྲར་རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་བཙན་བོྱལ་བདོ་གཞུང་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ཐམ་པའྱི་ལོར་ཆེད་འཛུགས་
གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ།	 ར་བའྱི་ས་ཁང་གྱི ་རྒ་ཁོན་ལ་རུ་པ་ནྱི་དུག་ཡོད་ཅྱིང་།	
ཁང་ས་ཐོག་བརེགས་གཉྱིས་ལ་ཁང་མྱི ག	༡༧	ཡོད།	དརེ་ད་དུང་རླངས་འཁོར་
འཇོག་ཁང་དང་གསང་སོྤད་སོགས་ཀང་ཡོད།	 དེའྱི ་རྒབ་ཏུ་ལྡུམ་རྭ་ཆྱུང་ཆྱུང་
ཞྱིག་དང་།	ཤྱིང་ཏགོ་སྡངོ་པ་ོགཅྱིག	མདནུ་ད་ུསོ་ཕག་བཏྱིང་བའྱི་སྒ་ོར་གུྲ་བཞྱིའྱི་
ནང་དུ་ཤུག་སྡངོ་བཞྱི ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏུ་བཅའ་སྡདོ་བྱས་ཤྱི ང་།	དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི ་
མཚན་བྱང་ལ་དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་ཞེས་ཟེར་གྱི ་ཡོད།	
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	 ད་ེཡང་བདོ་ས་དགྲ་ལག་ཏུ་ཤོར་རེས་བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་མང་དག་
ཅྱིག་བལ་ཡུལ་དུ་འབོྱར་བར་བརེན་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཇུས་ལམ་སྟནོ་འགོ་	Tibetan Refugee Welfare Office”ཞེས་
འཕལ་སེལ་སུད་སྱི ་རྒ་གྲམ་དམར་པོ་གཙོ་བྱས་པའྱི ་རྒལ་སྤྱིའྱི ་རོགས་ཚོགས་
ཁག་གྱིས་སོྐབ་གསོའྱི ་རོགས་རམ་གནང་ཐོག་འཚོ་བའྱི ་བདེ་སྡུག་ལ་གཟྱིགས་
རགོ་གནང་རྒྱུ ་དང་།	 ལར་ནས་བལ་ཡུལ་དབུས་གཞུང་དང་འབལེ་བ་ཞུས་ཏེ་
བདོ་མྱི འྱི་འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་གཞྱིས་ཆགས་བྱ་རྒྱུ ་ནྱི་ལས་འགན་གཙོ་
བརོ་བྱས།	འོན་ཀང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༩	ལོ་ནས་བཟུང་བཙན་བོྱལ་བདོ་གཞུང་གྱི ་
མཛད་ཇུས་ལྟར་ཕྱི ་རྒལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་སྤྱི ་མཚྱུངས་སུ་བལ་ཡུལ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་འདྱི་ཡང་བདོ་གཞུང་ཕྱི ་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁབ་ཁུངས་སུ་
བསྒྱུ ར་ཡོད་པ་རེད།

	 དེང་གྱི ་ཆར་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་ཁོན་བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་གྲངས་
འབོར་ཆྱི ག་ཁྱི ་ལྔ་སྟོང་ནས་ཉྱིས་ཁྱི ་བར་ཡོད་པ་མང་ཆེ་བའྱི ་འཚོ་བ་ནྱི ་རུམ་
གདན་དང་སྐ་ེརགས་འཐག་ལས།	ལག་ཁུག་སོགས་བཟོ་ལས་ཆྱུང་ཙག་རྱིགས་
ལ་བརནེ་གྱིན་ཡོད།	འགའ་ཤས་ཤྱིག་གདན་འཚོང་ལས་རྱིགས་ཀྱི ་ནང་ཞུགས་
ཡོད།	 བོད་མྱི ་གདན་འཚོང་གྱི ་ལས་རྱི གས་ནང་དུ་ཞུགས་མཁན་ཚོས་གནས་
ཡུལ་རྒལ་ཁབ་ཀྱི ་ཉམ་ཐག་མྱི ་མང་ཁོན་ཆེར་ལས་ཀ་སོྤྲད་ཐུབ་པ་དང་།	 དེ་
བཞྱིན་འཇར་མན་གྱིས་གཙོས་ཕྱི ་རྒལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ལ་རུམ་གདན་ཚོང་བསྒྱུ ར་
བྱས་ཏེ་རྒལ་ཁབ་ལ་ཚོང་འབེལ་དང་ཕྱི ་ཚོང་ཁེ་འབབ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི ་ཐོག་
དཔལ་འབོྱར་ཡར་རྒས་གཏངོ་རྒྱུ ར་ཞབས་འདགེས་རྒ་ཆེན་ཞུས་ཡོད།	

༤༽  དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད།		
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བོད་རྒའྱི ་དབར་གྱི ་འབེལ་ལམ་འདྱི་རྒལ་སྤྱིའྱི ་ནང་དཀའ་རྙོག་ཅན་གྱི ་གནས་
ཚྱུལ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་།	 བལ་ཡུལ་འདྱི་ཉྱིད་ཁྱིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་རྒ་དཀར་
ནག་གཉྱིས་ཀྱི ་དབར་ལ་ཆགས་ཡོད་པས་རྒལ་སྤྱིའྱི ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི ་
གནད་དོན་གང་ཡྱི ན་ཁྱིམ་མཚེས་འདྱི་གཉྱིས་དང་བསྟུན་མཁས་དགོས་པ་ལས་
རང་ཐག་རང་གཅོད་ཐུབ་པའྱི་ནསུ་ཤུགས་མེད་པ་དང་།	ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་འདྱི་ཡང་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི ་ཁྱིམས་ཐོག་དེབ་སེྐལ་མེད་པའྱི ་རེྐན་
གྱིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྱིམ་པའྱི་སྐབས་འགོག་རེྐན་
འཕད་པ་དང་།	 སྐབས་རེར་བལ་གཞུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཐོག་བཀོད་རྒ་བཏང་
སྟ་ེལས་ཁུངས་སྒ་ོརྒག་དགོས་པའང་བྱྱུང་ཡོད།	 སྐབས་རེར་གསང་ཐོག་དང་།	
ཡང་སྐབས་རེར་འབལེ་ཡོད་བལ་གཞུང་གྱི ་དཔནོ་རྱིགས་དང་ནང་གྲོས་བྱས་ཏ་ེ
མྱི ་མངོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགན་སུྒབ་དགོས་བྱྱུང་བ་སོགས་གང་ལྟར་དཀའ་
ངལ་རྱིམ་པ་ས་ཚོགས་ཤྱིག་འཕད་ཡོད།	

༥༽  ལས་དོན་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ཇི་ཡོད།	

བལ་ཡུལ་འདྱི་ནྱི་བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་གནས་ཡུལ་གྲངས་འབོར་གྱི ་ཆ་ནས་
ཨང་གཉྱིས་པ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 དགོན་སྡ་ེགྭྲ་ཚང་དང་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་
ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་སེར་སྐ་རན་གཞོན་ཕ་ོམོ་མང་ཆེ་བ་ནྱི་སྤྱི ་ནརོ་༧གོང་
ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་གྱི ་བཀོད་ཇུས་
ལམ་སྟནོ་འོག་ཤར་སོྐད་བེྱད་མཁན་ཡྱི ན་པ་དང་།	 ༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་༧སྐུ་ཕྱྭ ་དང་བོད་བསྟན་སྱིད་བདེ་ཐབས་ཀྱི ་ཆེད་དཔལ་ལྡན་སྐུ་
སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་དང་།	 བོད་གཞུང་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བཀའ་དགོངས་
བཞྱིན་ལོ་ལྟར་ཞབས་རྱིམ་སུྒབ་སྒ་ོཁག་སྨྱིན་སུྒབ་འཐུས་ཚང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་ལ།	
སུྒབ་ཐོ་ཁག་ཀང་དགོན་སྡ་ེགྭྲ་ཚང་དང་བཟོ་གཞྱིས་འགན་འཛྱི ན་སོ་སོས་ཐད་
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ཀར་འབལེ་ཡོད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སྐུ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་བཅས་པར་འབུལ་
ལམ་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་དང་།	 པཎ་ཆེན་ཆྱུང་སྱིད་རྱི ན་པོ་ཆེ་བཅས་ཀྱི ་༧སྐུའྱི ་འཁུངས་
སྐར་སུང་བརྱི ་ཞུ་རྒྱུ ་དང་།	བདོ་ཀྱི ་ལོ་གསར་གྱིས་མཚོན་པའྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་བྱ་
བ་བླང་དརོ་བེྱད་དགོས་ཅྱི ་ཡོད་འཐུས་ཚང་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	

༦༽  སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རིམ་བྱོན་གི་མཚན། ལོ་དུས།

ཨང་།		མཚན།		 འཕ་ོལེན་ལོ་དུས།	
༡།		 བླ་ོབཟང་དགེ་ལེགས།	 ༡༩༦༠	ནས་	༡༩༦༢	བར།
༢།		 བླ་ོབཟང་རྒལ་མཚན།	 ༡༩༦༢	ནས་	༡༩༦༤	བར།
༣།		 ཡེ་ཤེས་ལུྷན་གུྲབ།	 ༡༩༦༤	ནས་	༡༩༦༥	བར།
༤།		 དགེ་འདུན་དགེ་ལེགས།	 ༡༩༦༥	ཕྱི ་ཟླ་	༥	ནས་ཟླ་ཤས་རྱིང་།
༥།		 སེར་ག་བསོད་དབང་།	 ༡༩༦༦	ནས་	༡༩༦༨	བར།										
༦།		 སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ།	 ༡༩༦༨	ནས་	༡༩༧༢	བར།
༧།		 དནོ་གུྲབ་རྣམ་རྒལ།	 ༡༩༧༢	ནས་	༡༩༧༥	བར།
༨།		 སྐལ་བཟང་འཇམ་དཔལ།	 ༡༩༧༦	ནས་	༡༩༧༨	བར།
༩།		 རྱིན་ཆེན་དར་ལོ།	 ༡༩༧༨	ནས་	༡༩༨༦	བར།
༡༠།		 དཔལ་འབོྱར་ཚེ་རྱིང་།	 ༡༩༨༦	ནས་	༡༩༩༡	བར།
༡༡།		 བླ་ོབཟང་སྦྱིན་པ།	 ༩༩༡	ནས་	༡༩༩༣	བར།
༡༢།		 བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒལ།	 ༡༩༩༣	ནས་	༡༩༩༨	བར།
༡༣།		བསམ་གུྲབ་ལྷ་རེ།	 ༡༩༩༨	ནས་	༢༠༠༡	བར།
༡༤།		 དབང་ཕྱུག་ཚེ་རྱིང་།	 ༢༠༠༡	ནས་	༢༠༠༥	བར།



295བལ་ཡུལ་བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་དང་། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་།

༧༽  བདྲེ་སྡུག་གཟིགས་སོྐྱང་། 

༡།		 ཁབ་ཁོངས་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་ནང་བདོ་མྱི ་ཉམ་ཐག་རས་གཅོང་དང་བལྟ་
སོྐང་བེྱད་མཁན་མེད་པའྱི་རས་ཧངེ་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་དང་འགན་འཛྱི ན་བཅས་ནས་ངོས་སོྦར་ཡོད་རྱིགས་
ལ་འཚོ་སནོ་དང་སྨན་བཅོས་འཕོད་བསྟནེ་སོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་སོྤྲད་
མུས་ཡྱི ན།

༢།		 བལ་ཡུལ་ནང་ད་དུང་སྐབས་བཅོལ་ལག་ཁེར་མ་ཐོབ་པའྱི ་བོད་མྱི ་མྱི ་
ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པར་སོང་བལ་ཡུལ་དུ་རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་ཨ་རྱི ་དང་
ཕ་རན་སྱི ་གཙོས་པའྱི་ཕྱི ་རྒལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་།	 དེ་བཞྱིན་རྒལ་
སྤྱིའྱི ་འགྲོ་བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་བལྟ་བསྐརོ་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་སྤྱིར་བལ་
ཡུལ་དུ་གནས་འཁོད་བོད་མྱི འྱི ་གནས་སྟངས་དང་།	 ལྷག་པར་བོད་དུ་
རང་སོག་འབེན་ལ་བཙྱུགས་ནས་རྱི ་ལུང་བསྐརོ་ཏེ་བོས་བོྱལ་དུ་ཡོང་
མཁན་ཚོའྱི ་གནས་སྟངས་རགོས་ཞྱིབ་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་སྐབས་
སོ་སོར་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་འགྲེལ་བརོད་མཐྱིལ་
ཕྱིན་ཞུ་རྒྱུ འྱི ་གོ་སྐབས་སོགས་ཡོད་པ་འདྱིས།	 སྐབས་རེར་བལ་ཡུལ་
གཞུང་ནས་བདོ་མྱི ར་འཛྱི ན་པའྱི་གནང་ཕོགས་ལ་ལེགས་བཅོས་གཏངོ་
རྒྱུ ས་མཚོན་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད།

༣།		 བཙན་བོྱལ་བདོ་གཞུང་དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི ་ལམ་སྟནོ་འོག་ས་ེ
ལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་གྱིས་བདོ་ནས་སྐབས་བཅོལ་དང་གནས་སྐརོ་ལ་
ཕབེས་མཁན་གྱི ་བདོ་རྱིགས་སུྤན་ཟླ་རྣམས་ལ་ས་ེལེན་བེྱད་སྒ་ོདང་།	རྒ་
གར་དུ་ཕེབས་ཆོག་པའྱི ་བལ་ཡུལ་རྒ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་ལག་
འཁེར་ཞུ་དགོས་སོགས་བེྱད་སྒ་ོཅྱི ་མཆྱི ས་འཐུས་ཚང་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།།	།།





བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁྗེལ་བསམ་འགྲུབ་

གཞིས་ཆགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

སིང་བསྡུས།
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༡༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒ་དམར་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་བོད་མྱི ་རྣམས་
ཁྱིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་ཁག་ལ་སྐབས་བཅོལ་དུ་མྱི ་འགྲོ་ཐབས་མེད་བྱྱུང་ཞྱིང་།	
དེ་ཡང་མྱི ་ལོ་བཅྱུ ་ཕག་རྱི ང་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
ནས་རྒ་དམར་གྱི ་དབང་འཛྱི ན་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་བརྒྱུ ད་རྱིམ་ལྡན་པའྱི་གྲོས་མོལ་
གནང་ཡང་།	 རྒ་ཕོགས་ནས་བོད་ལ་དག་གནོན་མྱི ་བཟད་པ་ལག་བསྟར་བྱས་
པས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་བདོ་མྱི ་འབུམ་གཅྱིག་
ལྷག་རྒ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་བཙན་བོྱལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱྱུང་།	ད་ེབཞྱིན་བལ་
བོད་ས་མཚམས་ཁག་བརྒྱུ ད་ནས་བཙན་བོྱལ་དུ་ཡོང་མཁན་ཁག་ཅྱི ག་ས་
མཚམས་ཁག་ཏུ་གནས་སྡདོ་བྱས་པ་དང་།	 བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་མྱི ་ཉུང་བ་
ཞྱིག་བལ་ཡུལ་གྱི ་རྒལ་ས་ཀ་ཐ་མན་གུྲར་འབོྱར་ནས་མགྲོན་ཁང་ངམ་པ་ཊྱི ་	པ་
ཊྱི ་ཟེར་བ་ནྱི་ཐོག་གཡབ་ཁོ་ན་ཡོད་པའྱི་རྱི ན་མེད་སྡདོ་ཁང་།	 ཟེར་བའྱི་འཕལ་
སེལ་འགུྲལ་ཁང་ཁག་ནང་བསྡད་འདུག	 དེ་ལྟ་བུའྱི ་འགུྲལ་ཁང་རེ་གཉྱིས་འཇོ་
ཁེལ་ལའང་ཡོད་པ་དརེ་བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི་གྲངས་འབརོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཇེ་
མང་ལ་སོང་བ་དང་ད་ེདག་གྱི ་དཀའ་ངལ་མངོན་གསལ་དདོ་ད་ུཕྱིན་ཏ།ེ	སུད་སྱི ་
ས་ཞྱིབ་མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་ཊོ་ནྱི་ཧེ་གྷན་	Late	Dr.Tony	Hagen	Naegeli,	
a	Geologist	and	honorary	Citizen	of	Nepal	མཆོག་གྱིས་ཐུགས་སང་
ཆེ་བཞེས་གནང་སྟ་ེབོད་མྱི ་དེ་དག་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་སོགས་ཀྱི ་མཐུན་
འགྱུར་བསུྐན་ཐབས་སུ་ཁོང་ནས་བལ་གཞུང་དང་རྒལ་སྤྱིའྱི་རྒ་གྲམ་དམར་པརོ་
ཛ་དག་རོགས་སོྐར་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་གནང་མཛད།		

	 	 འབལེ་མཐུད་འདྱི་བརྒྱུ ད་	༡༩༦༠	ཙམ་ལ་སུད་སྱི ་རོགས་སོྐབ་
ཚོགས་པ་ས་ཊ་	SATA	Swiss	Association	for	Technical	Assistance	
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ནས་རྒལ་སྤྱིའྱི་རྒ་གྲམ་དམར་པ་ོ	International	Red	cross	Society	དང་
ཕྱི ་རྒལ་རོགས་ཚོགས་གཞན་ཁག་གྱི ་མཐུན་འགྱུ ར་ཐོག་རྩྭ ་དང་སྨྱུ ག་མའྱི ་
འཕལ་སེལ་སྡདོ་ཁང་སོགས་བརྒབ་སྟ་ེབོད་མྱི ་དེ་དག་གོང་ཞུས་ས་གནས་ནས་
ཚྱུར་གནས་སྤ་ོབྱས།	 བར་དེར་རྒལ་སའྱི ་གཡས་གཡོན་ཏུ་འབོྱར་བསྡད་ཁ་
འཐོར་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀང་འཇོ་ཁེལ་ད་ུཕོགས་བསྡུས་ཀྱིས་གོང་གསལ་ཚོགས་པ་
ཁག་ནས་སུད་སྱི ་རོགས་སོྐབས་ཚོགས་པ་ས་ཊ་	SATA	Swiss	Association	
for	 Technical	Assistance	བརྒྱུ ད་བདོ་མྱི ་ད་ེདག་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་
ཀྱི ་ཟས་གོས་སོྐབ་གསོ་ནར་གཏོང་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བོད་མྱི ་དེ་དག་གྱི ་འཚོ་
བ་རང་འཚོ་ཐུབ་སླད་བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པོས་ས་ཆ་རོ་པ་ནྱི་	 ༦	 ༡།༢	
གནང་བ་དང་།	 དེའྱི ་ཐོག་བལ་པོའྱི ་མྱི ་སེར་སྒརེ་པ་གཅྱིག་གྱི ་ས་ནས་རོ་པ་ནྱི་	
༣༡།༢	བགོས་མར་བླངས་ཏེ་	༡༩༦༡	ལོར་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་བཙྱུགས།	འདྱི་
ལ་	SATA	Handicraft	Centre,	Jawalakhel	ཞེས་མྱི ང་ཐོགས།	ས་ཊ་བཟོ་
ལས་ཁང་དབུ་འབེྱད་མཛད་སྒརོ་བལ་རྒལ་དམ་པ་མ་ཧེན་དྷ་ར་	 The	 late	
king,	His	Majesty	Mahendra	Bir	Bikram	Shah	Dev	དང་རྒལ་སས་
བྷྱི་རན་དྷ་ར་སྐུ་འཁོར།	 དེ་བཞྱིན་སྐུ་ཞབས་ཀོ་ནྱི་ཧ་གྷན་བཅས་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་
དང་འབེལ་རྒལ་པོ་དམ་པ་མཆོག་ནས་དབུ་འབེྱད་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ཡོད་
འདུག	བཟོ་གྭྲ་འདྱིའྱི ་ནང་གཙོ་བ་ོརུམ་གདན་འཐག་ལས་དང་།	སམ་བུའྱི་སྟདོ་
གོས།	ལྟ་ོཕད་འཚེམ་ལས།	ལྷམ་འཚེམ།	སྐ་ེརགས་འཐག་ལས།	གཡག་སོགས་
ཀྱི ་འད་གཟུགས་བཟོ་རྒྱུ འྱི ་ལག་ཤེས་འད་མྱི ན་གྱི ་སོྦང་བརར་སྤྲད་པ་མ་ཟད།	
དགོས་གལ་ཆེ་བའྱི་བཟོ་ལས་འཕུལ་ཆས་རྱིགས་ཆ་ཚང་མཁོ་སོྤྲད་གནང་ཡོད་
འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ནས་	༡༩༦༣	བར་རྒལ་སྤྱིའྱི་རྒ་གྲམ་དམར་པསོ་ས་ཊ་
བརྒྱུ ད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་བོད་མྱི ་ཚོར་རླབས་ཆེན་གྱི ་རོགས་རམ་གནང་
ཡོད་ཅྱིང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༤	ནས་རྒ་གྲམ་དམར་པསོ་རོགས་རམ་ཉུང་དུ་གཏངོ་
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འགོ་ཚྱུགས་པ་དང་སུད་སྱི འྱི ་ཚོགས་པ་ས་ཊ་ནས་བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་དེ་
དག་གྱི ་སྙྱིང་སྟབོས་དང་ལྷག་བསམ་རོལ་ཤུགས་ལ་ཡྱི ་རང་བྱས་ཏ་ེརོགས་སོྐབས་
ལས་དོན་མཇུག་སོྐང་གནང་ནས།	 སྐབས་དེའྱི ་སུད་སྱི འྱི ་སྐུ་ཚབ་	 Mr.	 E.	
Fischer	ནས་བཟོ་གྭྲའྱི་འགན་འཛྱི ན་དང་པ་ོདང་སྐུ་ཞབས་	Mr.	P.	Arbenz	
ནས་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ།	ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་མཆོག་ནས་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་གནང་སྟེ་བཟོ་གྭྲ་
འཛྱི ན་སོྐང་གནང་།	 རྱི ང་མྱི ན་ས་ཊ་ནས་བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི ་འཕལ་
ཕུགས་བདེ་རའྱི་ལས་གཞྱི ་འཆར་འགོད་དང་འབལེ་བལ་གཞུང་དང་གན་ཡྱི ག་
ཅྱིག་བཞག་པའྱི ་དགོངས་དོན་བལ་གཞུང་ནས་བོད་མྱི འྱི ་ཆེད་ས་ཆ་མཁོ་སོྤྲད་
གནང་རྒྱུ ་དང་ས་ཊ་ནས་དའེྱི་ཐོག་བདོ་མྱི འྱི་ཆེད་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞྱི ་འཆར་
འགོད་ཞུ་རྒྱུ ་གསལ་བ་ལྟར།	བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་བདོ་མྱི ར་ས་ཆ་རོ་པ་ཎྱི ་	༥༠	
ཙམ་བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པའོྱི ་	Nepal	Red	Cross	Society	མྱི ང་ཐོག་
གསོལ་རས་གནང་།	ས་ཆ་འདྱིའྱི་ཁོངས་ནས་རོ་པ་ནྱི་	༡༥	ཙམ་རེས་སུ་སྒརེ་
པ་དང་བལ་ཡུལ་མྱི ་སེར་ལག་ཏུ་ཤོར་ཡོད་འདུག	 དེར་བསྟུན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༤	
ལོར་ས་ཊ་ནས་རྒལ་སྤྱིའྱི ་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱི ་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་སྐབས་
བཅོལ་བ་ཁྱིམ་ཚང་	༡༠༦	མྱི ་གྲངས་	༥༠༠	སྐརོ་གྱི ་ཆེད་དགོས་ངེས་སྡདོ་ཁང་
ས་བརན་འཛུགས་བསུྐན་གནང་ཡོད་པ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༦	ལོར་གོང་གསལ་	
SATA	 Handicraft	 Centre,	 Jawalakhel	 དེ་བཞྱིན་	 JAWALAKHEL	
Handicraft	Centre	Pvt.	LTD.	མྱི ང་ཐོག་ཁྱིམས་མཐུན་དབེ་སེྐལ་བྱས།	ལོ་
རེ་ནས་ལོ་རེར་རུམ་གདན་དང་བོད་མྱི འྱི ་ལག་ཤེས་འད་མྱི ན་གྱི ་ཕྱི ་ནང་ཚོང་
ལས་རྒ་བསེྐད་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་མྱི ་འབོར་ཡང་དེ་མཚྱུངས་འཕེལ་རྒས་ཕྱིན་
ཡོད།	འཇོ་ཁེལ་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་ནྱི་བལ་ཡུལ་ནང་སྐབས་བཅོལ་བའྱི་འཛུགས་སུྐན་
ཐོག་མ་ད་ེཡྱི ན་ལ།	 རྱིམ་བཞྱིན་བཟོ་གྭྲ་འདྱིའྱི ་ཡན་ལག་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་སྤགོ་
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ར་དང་ཤར་ཁུམ།	རརོ་པ་ཊན་བཅས་ལའང་བཙྱུགས་པ་དང་།	༡༩༨༠	ལོར་
རུམ་གདན་དང་གཞན་བོད་མྱི འྱི ་ལག་ཤེས་ཚོང་ཟོག་རྣམས་དར་ཁབ་དང་
འགྲན་ཤུགས་ཧ་ལས་པའྱི ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཏེ་བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་
པར་ཡུལ་མྱི འང་བཟོ་ཚོང་འདྱིར་ཞུགས་ཏེ་སྤྱི ་སྒརེ་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་གང་
ལེགས་བྱྱུང་འདུག	སྐབས་དརེ་བདོ་མྱི འྱི་དངོས་ཟོག་རྣམས་རྒལ་སྤྱིའྱི་ཁོད་དུ་ངོ་
སོྤྲད་ཐུབ་པ་དང་རྱིམ་བཞྱིན་ཡོངས་གྲགས་བྱྱུང་ཡོད།	 བཟོ་ལས་བསྟྱི་གནས་
ཁང་འདྱི་ཡྱི ས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ཙམ་བར་སྐབས་བཅོལ་དུ་འབོྱར་བའྱི་བོད་མྱི ་
ཁྱིམ་ཚང་མང་པརོ་ལས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་སྤྲད་ཡོད་པ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ཙམ་
བར་སྤྱིར་བཏང་བཟོ་ཚོང་གང་ལེགས་བྱྱུང་འདུག་ཀང་།	 དུས་མཚམས་འདྱི་
ནས་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་རྒལ་སྤྱིའྱི ་ཁོམ་རྭའྱི ་ཁོད་དུ་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་
ཁག་གྱི ་ནང་བྱྱིས་པར་ངལ་རོལ་ལ་བསྐུལ་སྐརོ་གྱི ་འཆལ་གཏམ་སྤལེ་བ་དང་།		
ཡང་རྱི ན་གོང་ཁེ་བའྱི་རུམ་གདན་རྒལ་ཁབ་གཞན་ནས་ནང་འདནེ་བྱྱུང་སྟབས་
འགྲན་ཟླ་མ་ཆོག་པར་རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་སྒ་ོརྒག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱྱུང་
ཡང་།	གཙོ་བ་ོྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་བསེྐད་བྱྱིན་མཐུ་དང་།	བདོ་
གཞུང་གྱི ་མཛད་ཇུས་རླབས་ཆེན།	བཟོ་གཞྱིས་འགོ་གཙོ་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་
དང་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་གནང་འབས་སུ་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་མ་
ཟད།	ཡུན་རྱིང་ནས་བཟོ་ལས་བསྟྱི་གནས་ཁང་འདྱི་ཀ་ཐ་མན་གུྲའྱི་ཡུལ་གྱི ་རུམ་
གདན་བཟོ་སུྐན་འཚོང་གཉརེ་བེྱད་སའྱི་ལྟ་ེབ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའང་ངོས་འཛྱི ན་བེྱད་
ཀྱི ་ཡོད་པ་རེད།	 འཇོ་ཁེལ་བཟོ་ལས་བསྟྱི་གནས་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཁེ་མེད་དགེ་རའྱི་
བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཅྱིང་འདྱི་ལས་བྱྱུང་བའྱི་ཁེ་འབབ་ཡོངས་རོགས་བོད་
མྱི འྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་བད་ེདནོ་ཆེད་བདེ་སོྤད་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	

༢༽  ས་ཁུལ་མངའ་སྲེ། གནམ་གཤིས་དོ་གྲང་།
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བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་བསམ་འགུྲབ་གླྱིང་བཟོ་གཞྱིས་འདྱི་ལ་ལྱི ཏ་པུར་རོང་ཁོངས་
སུ་གཏགོས་ཤྱི ང་ཀ་ཐ་མན་གུྲ་རྒལ་སའྱི་ལྷ་ོཕོགས་སུ་ཀེ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༧	གྱི ་སར་
ཡོད།	 སྤྱིར་བལ་ཡུལ་གྱི ་གནམ་གཤྱི ས་ཚ་གྲང་སྙམོ་ཞྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་
གནམ་གཤྱིས་དབྱར་ཀ་ཚ་ཚད་	 ༢༢	 ནས་	 ༣༣	 བར་དང་དགུན་དུས་གྲང་
ཚད་	༢	ནས་	༡༥	བར་གནས་ཀྱི ་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་རྒ་མཚོའྱི་ངོས་
ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཊར་	༣༠༠༠	ལ་ཆགས་ཡོད།	

༣༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་ཐོག་མའི་མི་འབོར་དང་། ད་ལྟའི་མི་འབོར།	

འཇོ་ཁེལ་བདོ་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ནས་	༡༩༦༣	བར་ཁྱིམ་
ཚང་	༡༠༦	ཡོད་པ་དང་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༥༠༠	ཡས་མས་བྱྱུང་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༨།༣།༣༡	མཚམས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ལྔ་བརྒ་ཙམ་ཡོད་ཅྱིང་མྱི ་
གྲངས་	༡༣༢༠	ཡོད།	

༤༽  ཆྲེ་མཐོང་དང་གཟྲེངས་རགས།

འཇོ་ཁེལ་བོད་མྱི འྱི ་བསྟྱི་གནས་ཁང་འདྱི ་ཡྱི ས་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི ་བོད་མྱི ་
སྐབས་བཅོལ་བའྱི་བད་ེདནོ་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུས་པར་རྒལ་སྤྱི ་དང་བལ་ཡུལ་
ནང་ནས་བསྔགས་བརོད་དང་གཟེངས་རགས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཐོབ་པའྱི ་ནང་
གལ་ཆེན་གཅྱིག་ནྱི།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢	ལོར་སྱི ་པན་རྒལ་ཁབ་ནང་རནེ་གཞྱི ་ཚོང་
ལས་ས་ེཁྱིད་ལམ་སྟནོ་ཚོགས་པ་	BID	(Business	 Initiative	Directions),	
Spain	ཟེར་བས་བཟོ་གྭྲ་མང་པའོྱི་ཚོང་ལས་སུྤས་ཚད་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟ་ེབཟོ་
གྭྲ་བརྒ་ཕག་ཁོད་འཇོ་ཁེལ་དང་སྱི ་ཀྱི་སྱི ་གཉྱིས་ཀྱི ་རུམ་གདན་སུྤས་ཚད་ལེགས་
གྲས་སུ་འདེམས་ཐོན་གནང་སྟ་ེརྒལ་སྤྱིའྱི ་གསེར་གྱི ་གཟེངས་རགས་བྱ་དགའ་
ཐོབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།
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༥༽  འཇོ་ཁྲེལ་བསམ་འགྲུབ་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།	

ཨང་།		མཚན།		 ལས་ཡུན།	
༡།		 E.	Fischer				 ༡༩༦༤	ནས་	༡༩༦༦	བར།
༢།	 བླ་ོབཟང་དགེ་ལེགས།			 ༡༩༦༧	ནས་	༡༩༧༣	བར།
༣།		 Mr.	S.	Amatya			 ༡༩༧༤	ནས་	༡༩༧༥	བར།
༤།		 སྐལ་བཟང་འཇམ་དཔལ།			 ༡༩༧༥	ནས་	༡༩༧༥	བར།
༥།		 བསམ་གཏན་ར་ོརེ།			 ༡༩༧༥	ནས་	༡༩༧༧	བར།
༦།		 བཀ་ཤྱིས་ནརོ་བུ།			 ༡༩༧༧	ནས་	༡༩༨༣	བར།
༧།		 བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ།		 ༡༩༨༣	ནས་	༡༩༩༣	བར།
༨།		 ཐུབ་བསྟན་བཀ་ཤྱིས།			 ༡༩༩༤	ནས་	༡༩༩༦	བར།
༩།		 པ་སངས་ཆོས་འབོྱར།			 ༡༩༩༦	ནས་	༡༩༩༧	བར།
༡༠།		 ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན།			 ༡༩༩༧	ནས་	༢༠༠༠	བར།
༡༡།		 འཕྱིན་ལས་རྒ་མཚོ།			 ༢༠༠༠	ནས་	༢༠༠༡	བར།
༡༢།		 བླ་ོབཟང་འཇམ་དབྱངས།			 ༢༠༠༡	ནས་	༢༠༠༣	བར།
༡༣།		 ཚེ་རྱིང་དནོ་འགུྲབ།			 ༢༠༠༣	ནས་	༢༠༠༧	བར།
༡༤།		 ནརོ་བུ།			 ༢༠༠༧།༢༠༠༨	བར།
༡༥།		 ལས་ཚབ་ཀརྨ་ཟླ་བ་དང་འཆྱི ་མེད་ར་ོརེ།		 ༢༠༠༨།༤	ནས་	༢༠༠༨།༦	བར།
༡༦		 ཚེ་རྱིང་སོྒལ་མ།		 ༢༠༠༨།༦།༡༧	ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།

༦༽  ཕི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕྲེབས་པ།

༡།		 བལ་རྒལ་དམ་པ་མ་ཧེན་ར་ར་དང་རྒལ་སས་དམ་པ་བྷྱི་རན་ར་ར་སྐུ་
འཁོར་བཅས།	༡༩༦༡	བདོ་མྱི འྱི ་བཟོ་གྭྲ་དབུ་འབེྱད།
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༢།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡	ལོར་ྋརྒལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཐོག་གོང་མས་ཆོས་འབལེ་
བསྩལ།	

༣།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོར་ལ་ལྱི ཏ་པུར་རོང་དཔོན་ཤྱི ་རྱི ་ལྭ་སྱི ་ཏབ་ཀྱིས་
གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།	

༤།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 དང་	 ༢༠༠༦	 གཉྱིས་ལ་ྋསྐབས་མགོན་ྋགོང་མ་
བདག་ཁྱི་ར་ོརེ་འཆང་མཆོག་གྱིས་ཆོས་འབལེ་བསྩལ།	

༥།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༡	ལོར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱི ན་ཟུར་པ་ཇྱི ་མྱི ་ཀར་ཊར་མཆོག་
གྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་།

༦།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ནང་སྱིད་བཀའ་ཟུར་རྱི ན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་རྒལ་
མཆོག་གྱིས་བཟོ་གྭྲའྱི་དབུ་འབེྱད།

༧།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་སུད་སྱི ་སྱིད་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་ཀོ་ལར་གཏན་ཞལ་
གྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་ཡོད།

༨།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་	Richard	Gere,	Hollywood	Actor	གྱིས་
འཚམས་གཟྱིགས་གནང་།

༩།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར	Ms.	Julla	Vadala	Taft,	Assistant	Sec-
retary	of	State,	USA	ཡྱི ས་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་།

༡༠།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་བོད་གཞུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ་
མཆོག་གྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་ཡོད།

༡༡།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢	ལོར་བདོ་གཞུང་དཔལ་འབོྱར་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་སྙན་
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གྲགས་མཆོག་་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་འབོྱར་བྱྱུང་།

༡༢།		 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་	 British	 Ambassador	 to	 Nepal	 Mr.	
Ronald	Nash	ལགས་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་ཡོད།

༡༣།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ལོར་ྋསྐབས་རེ་གུྲབ་དབང་པད་ནརོ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་ཏེ་ཆོས་འབལེ་གྱི ་བཀའ་དྱིན་བསྩལ།

༧༽  གཞིས་ཆགས་སུ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། རོགས་ཚོགས་སུའི་རོགས་
རམ་འོག་ཚུགས་སྟངས།

༡།		 རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༤	ལོར་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་བརྒབ་པའྱི་
ས་ཕག་དང་ཐོག་ལྕགས་ཤོག་གྱི ་གཡོགས་པའྱི ་ཁང་པ་དེའྱི ་ནང་རུམ་
གདན་དང་།	 བལ་སུྤན་འཁེལ་ལས་བཅས་ལག་ཤེས་ས་ཚོགས་འགོ་
བཙྱུགས་ཡོད་པ་ལྟར།	 ཚོང་ལས་འཕེལ་རྒས་སོང་བ་དང་བསྟུན་མྱི ་
འབོར་ཡང་ཇེ་མང་དུ་སོང་ཞྱིང་།	 ཆར་དུས་བཟོ་ཁང་ནང་ཆྱུ ་ཐྱིགས་
འཛག་པ་སོགས་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་ཁང་པ་གསར་རྒག་བེྱད་རྒྱུ འྱི་འཆར་གཞྱི ་
བཞྱིན།	 སྐབས་དའེྱི ་བཟོ་གཞྱིས་འགོ་འཛྱི ན་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ་ལགས་ནས་
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོར་རྨང་ར་ོབཏྱིང་ནས་ཨར་ལས་ཀྱི ་ལས་དོན་འགོ་
འཛུགས་གནང་བ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་ད་ལྟའྱི་བཟོ་གྭྲའམ་ལས་
ཁུངས་ཚྱུགས་ཡུལ་ཁང་ཐོག་བཞྱི ་ཅན་འདྱི་གསར་རྒག་ལེགས་འགུྲབ་
ཟྱིན་ཞྱིང་།	སྐབས་དའེྱི ་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་རྱི ན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་
རྒལ་མཆོག་ནས་	༡༩༩༣།༣།༡༩	ཉྱིན་དབུ་འབེྱད་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་
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པ་དང་།	 ལས་གཞྱི ་འདྱིའྱི ་རྒྱུ ་གྲོན་ཡོངས་རོགས་བཟོ་གྭྲའྱི ་མ་དངུལ་
ནས་བཏང་བ་ལས་ཕྱི ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་མྱི ་འདུག	

༢།		 གཞྱིས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཁང་།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ནང་གཞྱིས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཁང་ས་ཕག་དང་།	 ཐོག་ཁེབས་
ལྕགས་ཤོག་ཅན་དེ་དག་ལོ་མང་སོང་རེྐན་ཆར་ཆྱུ ་འཛག་པ་དང་རྙྱིང་
གོག་ཏུ་སོང་བ་སོགས་ཀྱིས་ཉམས་གསོ་མྱི ་བྱ་ཐབས་མེད་བྱྱུང་བ་ལྟར།	
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་	EU	(European	Union)	
ལ་འཆར་གཞྱི ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་ཞལ་བཞེས་བཀའ་བཟང་ཐོབ་སྟ་ེ	
༢༠༠༡	ལོར་གཞྱིས་ཁང་ཆ་ཚང་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི ་བཞྱིན་ས་བརན་
ལེགས་གུྲབ་བྱྱུང་འདུག

༣།		 ལས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཁང་།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་བཞྱིན་མྱི ་
འབོར་འཕེལ་རྒས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་རྒ་བསེྐད་ཕྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས་
གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་ཁང་མྱི ག་ཆྱུང་དགས་པ་དང་།	 ལས་མྱི ་གསར་པ་
མང་པོར་སྡདོ་ཁང་མེད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྟབས་གཞྱིས་ལས་ནས་
ལས་འཆར་བཟོ་འབུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་	EU	ནས་
ལས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཤག་ཁང་པ་ཐོག་བརེགས་ལྔ་ཅན་ཞྱིག་རྒག་རྒྱུ འྱི་རོགས་
རམ་ཁས་བླངས།	སྡདོ་ཁང་རྒག་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་མཐོ་དམན་ཁོད་སྙམོས་
མེད་པ་དང་ས་དོང་གང་སར་ཆྱུ ་འཁྱིལ་ནས་ཡོད་སྟབས་ས་དབོར་ཏེ་
ཁོད་སྙམོས་བཟོས་པ།	 དེའྱི ་ཐོག་གོང་གསལ་ཚོགས་པའྱི ་འགྲོ་གྲོན་
མཐུན་འགྱུ ར་གྱིས་ཁང་པ་ཐོག་བརེགས་ལྔ་ཅན་གྱི ་སྡ ོད་ཁང་ཞྱི ག་	
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༢༠༠༣	 ལོར་ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་ཡོད་པ་དང་།	 བལ་དོན་དང་འགན་
འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་ལྕགོས་གནང་མཁན་དབང་
ཕྱུག་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས་	༢༠༠༣།༢།༢༦	ཉྱིན་དབུ་འབེྱད་གནང་ཡོད།	

༤།		 རྭ་སྐརོ་གསར་རྒག

	 གོང་གསལ་ལས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཤག་གྱི ་མདུན་ངོས་སུ་འཇོ་ཁེལ་བཟོ་གྭྲའྱི་ས་
ཆ་གང་འཚམས་ཤྱི ག་ཡོད་པ་མ་འོངས་པར་གཡས་གཡོན་གྱི ་ཡུལ་མྱི ་
དང་ས་མཚམས་རོད་རྙགོ་འབྱྱུང་གཞྱི ་མེད་པ་བཟ་ོགལ་ཆེར་སོང་ས་ཆ་
ད་ེདག་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་ས་ཕག་བརྱིགས་ཏེ་ར་བ་ཆ་ཚང་སྐརོ་ཐུབ་
པ་བྱྱུང་བ་དང་།	དའེྱི ་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཤས་ཕ་རར་ཇོ་སེབ་	Father	Jo-
seph	མཆོག་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་ཡོད།	

༥།		 ལས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཤག

	 སུད་སྱི ་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་སྐུ་ཞབས་	Diga	Nobel	and	Beat	Diethelm	
གཉྱིས་བཟོ་གྭྲ་འདྱིའྱི ་གནད་ཆེའྱི་ཚོང་ཤག་ཅྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་།	ལོ་ལྟར་
བལ་ཡུལ་ཁུལ་རུམ་གདན་སུྤས་གཟྱིགས་གནང་བར་ཕེབས་ཀྱི ་ཡོད་
འདུག	 ཁོང་གཉྱིས་ནས་བཟོ་གྭྲའྱི ་ལས་མྱི ་ཚོར་ནང་མྱི ་མང་བས་སྡདོ་
ཁང་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཤེས་ཚོར་བྱྱུང་ཏེ་ལས་མྱི ་ཁེ་གཙང་ཆེད་	
༡༩༩༦	 ལོར་སྡདོ་ཁང་ལས་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	 ལས་
གཞྱིའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རོགས་ཚོང་ཤག་རང་ཉྱིད་ནས་བསུྒབས་ཏ་ེཁོན་
ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་	༢༥	སྡདོ་སའྱི་ཁང་པ་ལྔ་ཐོག་ཅན་ཞྱིག	༡༩༩༧	ལོར་
གསར་རྒག་ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་བ་དང་།	ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་མཛད་སྒརོ་
ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་ཏེ་དབུ་འབེྱད་གནང་འདུག	
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༦།		 རས་གསོ་ཁང་།

	 འཇོ་ཁེལ་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་རས་གསོ་ཁང་ཐོག་བརེགས་
གཉྱིས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་	 Help	 Age,	 United	 Kingdom	 དང་	
Jawalakhel	 Handicraft	 Center	 ནས་མ་དངུལ་བཏང་སྟ་ེཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༡	 ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	 འདྱིའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་སྤལེ་
གསུམ་གངས་ཅན་བདེ་རས་གནང་བ་དང་།	 འཇོ་ཁེལ་གཞྱིས་སྒར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི ་རྒབ་གཉརེ་འོག་མྱི ་གྲངས་	༡༥	དང་བལ་དནོ་ས་གནས་
ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་རྒབ་སོྐར་འོག་མྱི ་གྲངས་	༡༠	བཅས་ཁོན་བསྡམོས་མྱི ་
གྲངས་	༢༥	ཡྱི ་ས་མྱི ག་ཡོད།	རས་འཁོགས་ཐག་རྱིང་ལ་ཕག་སྐརོ་དུ་
ཕབེས་མྱི ་ཐུབ་མཁན་ཚོའྱི་ཆེད་རས་གསོ་ཁང་གྱི ་རྒལ་སྒའོྱི ་ནང་མ་ཎྱི ་ལྷ་
ཁང་ཞྱིག་ཀང་གསར་རྒག་བྱས་ཡོད།

༨༽  ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཚོགས་པ།

ས་གནས་འདྱི་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་དང་།	 རང་བདེན་
ཚོགས་ཆྱུང་བཅས་གཞུང་འབལེ་སྒྱིག་འཛུགས་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་།	སྒྱིག་
འཛུགས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་དབུས་ཀྱི ་ལམ་སྟནོ་དང་ར་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱི ན་པོ་
ཆེའྱི ་དགོངས་དོན་ལྟར་དཔྱ་ཁལ་དང་འོས་བསྡུ་སོགས་ཚགས་ཚྱུ ད་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	

༡།		 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོའྱི་བྱྱུང་རྱིམ།	
ཨང་།		མཚན།		 ལས་ཡུན།
༡།	 ཕངེ་ཟུར་ཚེ་རྱིང་སྟབོས་རྒལ།	 ༡༩༩༥	ནས་	༡༩༩༨



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

༢།	 རྣམ་རྒལ་ཚེ་རྱིང་།		 ༡༩༩༨	ནས་	༢༠༠༡
༣།	 སྐ་བདུན་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།		 ༢༠༠༡	ནས་	༢༠༠༤
༤།	 ཨོ་རྒན་བཟང་པ།ོ		 ༢༠༠༤	ནས་	༢༠༠༧
༥།	 གཉའ་ནང་བཀྱིས་དནོ་འགུྲབ།	 ༢༠༠༧	ནས་ལས་ཁུར་གནང་།

༢།		 རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོའྱི་བྱྱུང་རྱིམ།
ཨང་།		མཚན།		 ལས་ཡུན།
༡།		 སྡ་ེདགེ་འཆྱི ་མེད་རྱིག་འཛྱི ན།	 ༡༩༧༢	ནས་	༡༩༨༢
༢།	 ཕངེ་ཟུར་ཚེ་རྱིང་སྟབོས་རྒལ།		 ༡༩༨༣	ནས་	༡༩༨༦
༣།	 ཕངེ་ཟུར་ཚེ་རྱིང་སྟབོས་རྒལ།	 ༡༩༨༦	ནས་	༡༩༨༨
༤།	 ཕངེ་ཟུར་ཚེ་རྱིང་སྟབོས་རྒལ།	 ༡༩༨༨	ནས་	༡༩༩༡
༥།	 ནབུ་ལུང་བཀ་ཤྱིས་དནོ་འགུྲབ།	 ༡༩༩༡	ནས་	༡༩༩༤
༦།		 ནབུ་ལུང་བཀ་ཤྱིས་དནོ་འགུྲབ།	 ༡༩༩༤	ནས་	༡༩༩༧
༧།	 ཕངེ་ཟུར་ཚེ་རྱིང་སྟབོས་རྒལ།	 ༡༩༩༧	ནས་	༢༠༠༣
༨།		 སྐ་བདུན་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།	 ༢༠༠༣	ནས་	༢༠༠༦
༩།		 དར་གླྱིང་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་།	 ༢༠༠༦	ནས་	༢༠༠༩

༩༽  ས་ཆའི་སོར་ལ་ཡུལ་མི་དང་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཚུལ།

༡།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢	ལོར་གཞྱིས་ཆགས་ཕ་རོལ་དུ་གནས་སྡདོ་ཡུལ་མྱི ་ཁྱིམ་
ཚང་གྲངས་	༥༥	སྐརོ་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་ས་ཐོག་འཁོར་ལམ་མེད་སྟབས་
རང་རེའྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་ཆའྱི ་སྟངེ་ནས་རླངས་འཁོར་འགྲོ་ལམ་
གསར་རྒག་བྱ་རྒྱུ འྱི ་ཆེད་གྲོང་སྡ ེ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་སྙན་ཞུ་བརྒབ་
འདུག་ཀང་།	ད་ེལྟར་བྱྱུང་ཚེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁང་པ་འགའ་ཤས་གཏརོ་
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དགོས་པ་མ་ཟད།	རས་འཁོགས་བུ་ཕུག་མང་པ་ོཞྱིག་རླངས་འཁོར་དང་
གདོང་ཐུག་འབྱྱུང་ཉེན་ཡོད་པས་འགན་མ་བཟོད་པར་ས་ཆ་སོྤྲད་རྒྱུ ་
ཁས་ལེན་མ་བྱས་སྟབས།	 ཡུལ་མྱི ་དེ་དག་ནས་སྡྱིགས་བསྐུལ་ཉནེ་བར་
སོགས་བཏང་བ་དང་མ་ཉསེ་ཁག་གཡོགས་བྱས་ཏེ་འདྱི་གའྱི་བཟོ་གྭྲའྱི ་
འགན་འཛྱི ན་ཚེ་རྱིང་དནོ་འགུྲབ་ལགས་དང་འབལེ་མཐུད་ལས་བེྱད་མ་
སེ་ཀེ་མཆོག་གཉྱིས་ལའང་སྐརོ་སུང་བས་ལས་ཁུངས་སུ་འཁྱུག་ཙམ་
བཀག་ཉར་བྱས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་བྱྱུང་ཡོད།	ཡུལ་མྱི ་ད་ེདག་གང་ཅྱིའྱི་
ཐད་དབང་སྟབོས་ཆེ་བས་བཟོ་གཞྱིས་མྱི ་མང་ལ་མ་འོངས་པར་དཀའ་
ངལ་སོྤྲད་སྱིད་སྟབས་གནས་ཡུལ་ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཁ་མཆྱུ ་དབེ་སེྐལ་བེྱད་
དགོས་བྱྱུང་།	 ཁ་མཆྱུ ་རྒག་བཞྱིན་པའྱི ་སྐབས་སུའང་ཡུལ་མྱི ་དེ་དག་
གྱིས་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱིམ་མཚེས་བདོ་མྱི ར་སུན་གཙེར་ས་ཚོགས་བྱས་
ཏེ་དཀའ་ངལ་དུ་མ་བྱྱུང་ཡང་།	 རང་ངོས་ནས་ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཡྱི ད་
ཆེས་བླ་ོགཏད་ཀྱིས་རོད་གླེང་བྱས་པའྱི ་འབས་བུར་ཡུལ་མྱི ་དེ་དག་གྱི ་
ཆེད་དུ་རང་ཐང་འགུྲལ་ལམ་ཙམ་ལས་འཁོར་ལམ་སོྤྲད་མྱི ་དགོས་པའྱི་
ཐག་གཅོད་གནང་སྟ་ེད་ཆ་རོད་རྙོག་མཐའ་དག་སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	

༢།		 འཇོ་ཁེལ་གྱི ་བཟོ་གྭྲ	

	 འཇོ་ཁེལ་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ས་ཆ་རོ་པ་ནྱི་	 ༡༠	ཡྱི ་ཐོག་ཆགས་ཡོད་པ་
དང་།	 དེ་ཡང་ས་ཆ་རོ་པ་ནྱི་	 ༦༡།༢	 བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པའོྱི ་
མྱི ང་ཐོག་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེའཕསོ་རོ་པ་ནྱི་	༣༡།༢	རྱི ་སལ་ཟེར་བའྱི་
སྒརེ་པ་ཞྱིག་གྱི ་སར་ནས་	༡༩༦༠	ནས་	༡༩༨༠	བར་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་རྱི ང་
བགོས་མར་བླངས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 བགོས་མའྱི་གན་རྒ་གཞྱིར་བཟུང་ལོ་
ཉྱི་ཤུའྱི་མཚམས་ནས་ས་ཆ་འདྱིའྱི་སྟངེ་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞྱི ་ཇྱི ་ཡོད་
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ཆ་ཚང་ཁང་པའྱི་བདག་པརོ་དབང་བ་དང་ས་ཆའྱི་རྱི ན་གོང་ལོ་རེ་ནས་
ལོ་རེར་འཕར་ནས་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས།	 གང་མགོགས་ས་ཆ་སུྤས་
ཉ་ོབྱ་རྒྱུ ་ལས་གཞན་འདམ་ག་མེད་པར་གཟྱིགས་ཏེ་འདྱི་གའྱི་བཟོ་གྭྲའྱི་
འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་དང་སྐབས་དེའྱི ་རྒ་གྲམ་དམར་པོའྱི ་འགན་
འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་ཨོན་ཀ་མཆོག་ནས་ས་བདག་དང་རྒྱུ ན་རྱི ང་གོ་བསྡུར་
གྱིས་འབད་བརོན་ལྷདོ་མེད་བྱས་མཐར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༧	ལོར་ས་ཆ་ཆ་
ཚང་བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པོའྱི ་མྱི ང་ཐོག་མྱི ང་བསྒྱུ ར་བྱྱུང་བ་དང་
ས་ཆ་དེའྱི ་ཐོག་བཟོ་ལས་ཁང་གསར་རྒག་བྱ་རྒྱུ འྱི ་བཀའ་འཁོལ་ཡང་
སྐབས་དརེ་བསྩལ་གནང་བྱྱུང་ཡོད་འདུག

༣།		 Dawa	བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་བཟོ་ཚོང་གྱི ་འབབ་ཁལ་འབུལ་ཕོགས།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ལོའྱི་ནང་བལ་ཡུལ་ནང་བཟ་ོགྭྲ་གསར་པ་གང་ཞྱིག་འགོ་
འཛུགས་བྱས་ཀང་ལོ་བཅྱུའྱི ་རྱི ང་གཞུང་ལ་འབབ་ཁལ་འབུལ་དགོས་
ཀྱི ་མེད་ནའང་།	ཕྱིས་སུ་	Industrial	Enterprises	Act	2018	ཁྱིམས་
ཡྱི ག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཏེ་ཁྱིམས་ཡྱི ག་གསར་པའྱི་	 Industrial	En-
terprises	Act	2030	དགོངས་དནོ་བཞྱིན་འཇོ་ཁེལ་བཟོ་གྭྲས་	༡༩༦༥	
ནས་	 ༡༩༧༤	 བར་གྱི ་འབབ་ཁལ་ཆ་ཚང་སུྒབ་འབུལ་དགོས་པ་ལྟར།	
བཟོ་གྭྲ་སྐབས་དེར་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཙམ་ལས་མེད་སྟབས་འབབ་
ཁལ་རྒག་འབུལ་མྱི ་དགོས་པའྱི ་ཆག་ཡང་ཡོང་བ་ཞེས་ཁལ་བསྡུ་ལས་
ཁུངས་སུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བར་ལོ་ལྔ་ཆག་ཡང་ཐོག་འབབ་ཁལ་བལ་སྒརོ་	
༣༠༨༨༤༦།༩༣	ཁལ་འཇལ་དགོས་པའྱི་བཅད་ཁ་བཏང་།	འོན་ཀང་།	
ད་ེལྟར་སུྒབ་ཐུབ་པའྱི་རེ་མེད་པར་བརནེ།	བཟོ་འགོ་དང་འགན་འཛྱི ན་
ལྷན་ཚོགས།	 ས་ཊ་ལས་བེྱད་བཅས་ནས་	 ༡༩༧༩	 ལོར་བལ་རྒལ་
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མཆོག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་དང་ཆེས་མཐོའྱི ་ཁྱིམས་ཁང་ལའང་ཁྱིམས་
གཏུགས་རོད་གླེང་བྱས་མཐར་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ལོར་ཁྱིམས་ཁང་ནས་
ཁལ་ཆ་ཚང་འབུལ་མྱི ་དགོས་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ལ་བརནེ་ནས་
བཟོ་གྭྲ་གོང་གུན་ཆེན་པ་ོལས་སོྐབ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༡༠༽  འཇོ་ཁྲེལ་བསམ་འགྲུབ་གིང་བཟོ་ལས་ཀི་སྲེ་ཚན་ཁག

༡།		 ལས་ཁུངས་ཡྱི ག་ཚང་།	

	 འཇོ་ཁེལ་བཟོ་ལས་བསྟྱི་གནས་ཁང་འདྱིར་འཛྱི ན་སོྐང་ལས་བེྱད་དགུ་
བཅས་ཁོན་བསྡམོས་ལས་བེྱད་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒད་ཡོད།	 བསྟྱི་གནས་ཁང་
འདྱིའྱི་ནང་གསེས་སྡ་ེཚན་ཁག་ནྱི།	ཤོག་དཔ་ེསྡ་ེཚན།	བལ་སུྤན་སྡ་ེཚན།	
རུམ་གདན་དང་གཟན་ཡོལ་ཐགས་ལས་སྡ་ེཚན།	 རུམ་གདན་འགྲེམ་
ཚོང་ཁང་བཅས་ཡོད།	ད་ེཡངསྡ་ེཚན་ཚང་མས་རུམ་གདན་སུྤས་ལེགས་
ཅན་འཐག་ལས་ཀྱིས་ལས་དནོ་དང་ད་ེབཞྱིན་བཟོ་ལས་བསྟྱི་གནས་ཁང་
འདྱིའྱི ་བྱ་བཞག་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་གང་ལེགས་མདུན་སོྐད་ཀྱིས་དམྱི གས་
ཡུལ་ལ་འབད་བརོན་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།

༢།		 ཤོག་དཔ་ེསྡ་ེཚན།

		 ད་ལྟའྱི་ཆར་སྡ་ེཚན་འདྱིར་ལས་བེྱད་གཉྱིས་ཡོད།	ཚོང་ཤག་གམ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་སྤྲད་པའྱི ་དཔེ་ཚད་རྣམས་ཚོན་རྱིའྱི ་ཀྱི ་སྒ་ོནས་ཤོག་བུར་
འཕབ་ལེན་བྱས་ཏེ་འཐག་ལས་ཁང་ལ་མཁོ་སོྤྲད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

༣།		 བལ་དང་སུྤན་དགོ་སྡ་ེཚན།	

	 སྡ་ེཚན་འདྱི་ནས་བལ་དབེྱ་གསེས་དང་སུྤན་དོག་གུྲ་གུ་བཟོ་རྒྱུ ་སོགས་
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ཚང་མ་ལས་བེྱད་པས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 སྡ་ེཚན་འདྱིའྱི ་ནང་ལས་ཀ་བེྱད་
མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་དེ་སྔནོ་རུམ་གདན་འཐག་མཁན་རན་པ་དག་ཡྱི ན།	
ཁོང་ཚོ་ལོ་ན་བགྲེས་པའྱི་རེྐན་གྱིས་གཟུགས་གཞྱིའྱི ་གནས་སྟངས་ཡག་
པོ་མེད་ཀང་རང་གྱི ་ཁྱིམ་ཚང་གྱི ་འཚོ་རནེ་རྒྱུ ན་འཁོངས་ཆེད་སྡ་ེཚན་
འདྱིའྱི ་ནང་ལས་ཀ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།	 འདྱིའྱི ་ནང་བལ་འཁེལ་
ལས་མྱི ་སུམ་ཅྱུ ་སོ་གཉྱིས་དང་ལག་གཡོག་དུག་ཅྱུ ་ཡས་མས་གཅྱིག་
ཡོད།	ཁོང་ཚོས་བལ་འཁེལ་བ་དང་གུྲ་གུ་རགོ་པ་ོབཟོས་ཏེ་འཐག་ཁང་
ལ་སོྤྲད་ཀྱི ་ཡོད་པ་རེད།	

༤།		 བལ་ལས་སྡ་ེཚན།	

	 རུམ་གདན་གྱི ་བལ་ནྱི ་བོད་ནས་འོར་འདནེ་བྱས་པའྱི ་ལུག་བལ་སུྤས་
གཙང་ཡྱི ན།	 འདྱི་ནས་ནྱིའུ་རྱི ་ལན་ཌ་ལུག་བལ་ཡང་བེད་སོྤད་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད།	བལ་རྱིགས་གཉྱིས་ཀ་རང་བྱྱུང་སུྤས་གཙང་ཡྱི ན་ཡང་བདོ་
ལུག་གྱི ་བལ་ནྱི་མཁེགས་པ་དང་དདོ་གཞྱི ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་།	 ནྱིའུ་རྱི ་
ལན་ཌའྱི་ལུག་བལ་ནྱི་འཇམ་པ་དང་བཀག་མདངས་ཆེ་བ་ཡོད།	རུམ་
གདན་ཉ་ོམཁན་མང་ཆེ་བས་བོད་ཀྱི ་ལུག་བལ་དང་ནྱིའུ་ཛྱི ་ལན་ཌའྱི ་
ལུག་བལ་གཉྱིས་མཉམ་བསེས་བྱས་ཏ་ེའཐག་པའྱི་རུམ་གདན་ལ་དགའ་
བོ་བེྱད་ཅྱིང།	 བཟོ་ལས་ཁང་འདྱི་ནས་ཉ་ོམཁན་གྱི ་ཐུགས་འདོད་དང་
བསྟུན་ཏེ་བཟོ་སུྐན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	

༥།		 འཐག་ལས་སྡ་ེཚན།

	 འཛད་སོྤད་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཡྱི ད་འཕོག་པའྱི ་སུྤས་ལྡན་རུམ་གདན་འཐག་
ལས་མཁན་མང་ཆེ་བ་བོད་ཀྱི ་བུད་མེད་ཡྱི ན།	 ཚོང་ཤག་གྱི ་དམྱི གས་
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བསལ་དགོས་འདུན་ལ་བསྟུན་ནས་འཐག་པའྱི་རུམ་གདན་མ་གཏོགས་
བཟོ་ལས་བསྟྱི་གནས་ཁང་འདྱི་ནས་བཏནོ་པའྱི་རུམ་གདན་ལ་བདོ་མྱི འྱི་
འཚོ་བ་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཤན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད།	

༦།		 རུམ་གདན་འགྲེམ་ཚོང་ཁང་།

	 འཇོ་ཁེལ་བདོ་མྱི འྱི་བཟོ་ལས་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཀ་ཐ་མན་གུྲའྱི་ནང་སོལ་རྒྱུ ན་
དང་དེང་དུས་ཀྱི ་བཀོད་རྱི ས་ཡོད་པའྱི ་རུམ་གདན་ས་ཚོགས་འགྲེམ་
ཚོང་བྱ་རྒྱུ ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལས་ཁང་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 བཟོ་ལས་ཁང་འདྱི་ནྱི་
གཞྱིས་སྒར་འདྱིའྱི ་ནང་གནས་སྡདོ་བེྱད་མཁན་བོད་མྱི ་ཚོའྱི ་འཚོ་བའྱི ་
རནེ་གཞྱི ་གཙོ་བོ་ཡྱི ན།	 སྤྱིར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་གནས་སྟངས་དང་།	 ཁོམ་
རའྱི་འགྲན་རོད་སོགས་རྒྱུ ་མཚན་དུ་མར་བརནེ་ནས་རུམ་གདན་ཕྱིར་
ཚོང་ལ་ཉམས་རུད་ཕྱིན་པ་དང་།	 རུམ་གདན་བཟོ་ལས་ཁང་དུ་མ་སྒ་ོ
བརྒབ་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་བྱྱུང་ཡོད་ཅྱིང་།	འཇོ་ཁེལ་བཟ་ོལས་བསྟྱི་གནས་
ཁང་གྱིས་རུམ་གདན་ཕྱིར་ཚོང་ལས་དོན་སླད་འཕེལ་རྒས་གཏོང་རྒྱུ འྱི ་
ཐབས་ལམ་ལ་འབད་བཞྱིན་ཡོད།

༧།		 གཟན་ཡོལ་འཐག་ལས་སྡ་ེཚན།	

	 བཟོ་ལས་བསྟྱི་གནས་ཁང་འདྱིར་གཟན་ཡོལ་འཐག་ཁྱི ་གཉྱིས་དང་
འཐག་མ་གཉྱིས་ཡོད།	འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་གཟན་ཡོལ་རྣམས་ནྱི་ལྷད་
མེད་སུྤས་གཙང་གྱི ་རྒྱུ ་ཆ་སུྒབ་པའྱི་གཟན་ཡོལ་ཡྱི ན།

༨།		 རས་འཁོགས་སྡ་ེཚན།	

	 བལ་ལས་དང་འཐག་ལས་བེྱད་མཁན་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་གཟུགས་
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གཞྱིའྱི ་གནས་བབས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་ཧུར་ཐག་གྱིས་ལས་ཀ་བེྱད་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རེད།	 གཟུགས་པོའྱི ་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ཏེ་ལས་མཚམས་
འཇོགས་དགོས་བྱྱུང་མཚམས་ཁོང་ཚོ་རས་འཁོགས་སྡ་ེཚན་ནང་ཕྱིན་
ཏེ་ཁ་བཏོན་སོགས་བཏོན་ནས་རྣམ་དཀར་དགེ་སོྦར་གྱི ་བྱ་བར་འབད་
བཞྱིན་ཡོད།	རན་འཁོགས་ཚོར་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་ལྷ་ཁང་མདུན་དམྱི གས་
བསལ་ས་གནས་ཤྱི ག་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་པ་དེར་སྔ་དགོང་ཞལ་འདོན་ལ་
ཕབེས་ཀྱི ་ཡོད།	

༡༡༽  འཇོ་ཁྲེལ་བཟོ་ལས་ཀི་ལས་གཞི་དང་དམིགས་ཡུལ།

༡།		 བསྟྱི་གནས་ཁང་འདྱི་ཡྱི ་མཐར་ཐུག་གྱི ་དམྱི གས་འདུན་ནྱི་དངོས་ཟོག་
རྣམས་ལྷད་མེད་སུྤས་གཙང་བཟོ་སུྐན་ཐོག་འགྲན་རོད་དང་བསྟུན་པའྱི་
རྱི ན་གོང་འབུལ་རྒྱུ །

༢།		 ཚོང་གཉརེ་བྱས་པའྱི་དངོས་ཟོག་རེ་རེར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་བདོ་ཀྱི ་
ཁད་ཆོས་དང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཉམས་དང་ལྡན་པ་བཟོ་རྒྱུ །

༣།		 བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ངོ་བ་ོལྡན་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་རུམ་གདན་འཐག་
ལས་ཀྱི ་སོལ་རྒྱུ ན་འདྱི་མྱི ་ཉམས་རྒྱུ ན་གནས་ཡོང་ཐབས་དང་བདག་
གཅེས་བྱ་རྒྱུ །

༤།		 སྐབས་སུ་བབས་པའྱི ་ལས་འགན་སྤྱི ་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་བོད་མྱི འྱི ་སྤྱི ་
ཚོགས་ཀྱི ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་དགོས་མཁོར་ཞབས་འདེགས་བསུྒབ་རྒྱུ ་དང་
ལྷག་པར་དུ་ཉམ་ཐག་དང་གོ་སྐབས་དབེན་པའྱི ་བོད་མྱི འྱི ་བདེ་དོན་ལ་
དམྱི གས་བཀར་ད་ོསང་བྱ་རྒྱུ །
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༥།		 ལས་མེད་གཞོན་སེྐས་ལ་ལས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་བསུྐན་རྒྱུ །

༦།		 བོད་མྱི འྱི ་ཕུགས་ཀྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་རང་ཡུལ་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུ འྱི ་
ལྷག་བསམ་མ་བརླགས་པ་བྱ་རྒྱུ ་དང་།	 ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཡང་དག་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་འོག་བདོ་ནང་རང་དབང་སླར་གསོའྱི་ཆེད་རྒ་བདོ་འབལེ་
མོལ་ལ་ཡྱི ད་བཅོལ་མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱུ ་དང་།	 བོད་མྱི འྱི ་རྱི ག་གཞུང་དང་
སྐད་ཡྱི ག་སོགས་མྱི ་ཉམས་རྒྱུ ན་གནས་ལ་འབད་འབུངས་བྱ་རྒྱུ ་ནྱི་འཇོ་
ཁེལ་བཟོ་ལས་ཁང་གྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་ཡྱི ན།

༡༢༽  ས་གནས་ཀི་ལྷ་ཁང་།

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་ཁོངས་དགོན་པ་མེད་ནའང་ལྷ་ཁང་གཅྱིག་ཡོད་པར་བལྟ་
རགོ་བེྱད་མཁན་དཀོན་གཉརེ་གཅྱིག་ཡོད།	ལྷ་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་གལ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་
ཞབས་རྱི མ་དང་དམྱི གས་བསལ་ཞབས་རྱི མ་ཁག་སུྒབ་གསོག་གནང་བཞྱིན་
ཡོད་པ་དང་།	 རས་འཁོགས་དང་ནད་པ་ཐག་རྱི ང་ཕག་མཆོད་ཆེད་ཕེབས་མྱི ་
ཐུབ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་དགོང་དུ་ལྷ་ཁང་ལ་བསྐརོ་ཕག་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	
དགོན་པ་འདྱིའྱི་ནང་བདོ་མྱི འྱི ་ཚོགས་པ་དང་སྐྱིད་སྡུག་སྤྱི ་སྒརེ་སོགས་ལ་ཞབས་
རྱིམ་དང་སྨནོ་ལམ་འདནོ་གསོག་དང་ཚོགས་མཆོད་སོགས་འཚོག་བཞྱིན་ཡོད།

༡༣༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་གནས་
སྟངས།

༡།		 ཨ་ཏྱི་ཤ་དམའ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ

	 འདྱི་ནྱི ་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི ་ཤེས་རྱི ག་ལྷན་ཁང་གྱིས་ངོས་འཛྱི ན་ཡོད་
པའྱི་བདོ་མྱི འྱི ་དམའ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་།	 སླབོ་གྭྲ་འདྱི་བལ་
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ཡུལ་དུ་རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཚོགས་པ་གངས་
ཅན་བད་ེརས་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་གྱི ་ཡོད།	དམའ་རྱིམ་ཉྱིན་སླབོ་འདྱིར་
སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༨༠	ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	 སླབོ་གྭྲ་འདྱིར་འཛྱི ན་རྱིམ་
སྔནོ་འགྲོ་ནས་འཛྱི ན་གྭྲ་ལྔ་པ་བར་ཡོད།	འདྱིའྱི་ནང་འཇོ་ཁེལ་བདོ་མྱི འྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་བུ་ཕུག་དང་ད་ེབཞྱིན་ལ་ལྱི ཏ་པུར་རོང་ཁུལ་ཁ་འཐོར་
གནས་སྡདོ་བེྱད་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་མྱི འྱི་ཕུ་གུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་བཞྱིན་ཡོད།	
སླབོ་གྭྲ་འདྱིས་སོལ་རྒྱུ ན་དང་དེང་དུས་ཀྱི ་སླབོ་སོྦང་གཉྱིས་ལྡན་གྱི ་ཤེས་
རྱི ག་ལམ་ལུགས་ཀྱི ་སྒ ོ་ནས་སློབ་ཕུག་རྣམས་འཚར་ལོངས་འབྱྱུ ང་
ཐབས་ལ་འབད་བརོན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཨ་ཏྱི་ཤ་དམའ་རྱིམ་
སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༤	 ལོར་གསར་དུ་བཙྱུགས་ཤྱི ང་།	 ༡༩༨༨	
ལོར་སླབོ་ཐོན་པ་ཐོག་མ་བྱྱུང་བ་ནས་བཟུང་	 ༢༠༠༨	 བར་ཁོན་
བསྡམོས་དམའ་རྱིམ་སླབོ་ཐོན་པ་གྲངས་	༢༦༨	ཙམ་བྱྱུང་ཡོད་འདུག་
པ་དེ་དག་རྣམ་རྒལ་མཐོ་སླབོ་དང་།	 སོང་བཙན་མཐོ་སླབོ་སོགས་སུ་
འགྲྱིམ་བཞྱིན་ཡོད།	

༢།		 སྔནོ་འགྲོའྱི་སླབོ་གྭྲ

	 བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་སྔནོ་འགྲོའྱི ་སླབོ་གྭྲའམ་
བུ་བཅོལ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང་།	 རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲའྱི ་ལས་བེྱད་དང་
ལས་མྱི །	ཨ་ཏྱི་ཤ་སླབོ་གྭྲའྱི་དགེ་ལས་བཅས་ཀྱི ་བྱྱིས་པ་ལོ་གསུམ་མན་
ཆད་རྣམས་ལ་རྱི ན་མེད་ངང་གསོ་སོྐང་བདག་གཅེས་དང་ལྟ་རགོ་བེྱད་
ཀྱི ་ཡོད།	 སྔནོ་འགྲོའྱི ་སླབོ་གྭྲའམ་བུ་བཅོལ་ཁང་འདྱིའྱི ་ནང་བྱྱིས་པ་
རྣམས་ལ་དགེ་རན་གཅྱིག་དང་བལྟ་རོག་དང་གསོ་སོྐང་བེྱད་མཁན་
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བཅས་ལས་བེྱད་བདནུ་ཡོད།	བུ་བཅོལ་ཁང་འདྱིར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠	ནང་	
Panam	Airways	གནམ་གུྲའྱི་ལས་བེྱད་པ་བུད་མེད་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་	
Dooly	Foundation	ཞེས་བལ་ཡུལ་ནང་ཚོགས་པ་བཙྱུགས་ནས་བུ་
བཅོལ་ཁང་འདྱིར་ཟླ་རེར་འཆར་ཅན་ཐེངས་རེ་ཚོགས་མྱི ་རེ་གཉྱིས་
ཕབེས་ཏེ་ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་དགོས་གལ་དངུལ་གྲོན་ཐོག་ཟས་གོས།	སྨན།	
འཕུལ་ཆས་སོགས་མཁོ་སོྤྲད་བྱས་པ་མ་ཟད་མ་མ་ཚོར་ཕུ་གུར་བལྟ་
རོག་བེྱད་ཕོགས་སྐརོ་སླབོ་སོྦང་སྤྲད་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱྱུ ང་ཡོད།	
རེས་སུ་རྒ་ནག་གྱི ་གནོན་ཤུགས་འོག་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་ཚོགས་པ་
དེར་བོད་མྱི ར་མུ་མཐུད་རོགས་རམ་བྱས་ཚེ་ལག་འཁེར་སོྤྲད་རྒྱུ ་མྱི ན་
པའྱི ་ཉེན་བར་བཏང་མོད།	 མངོན་ཆྱུང་ཐོག་བུ་བཅོལ་ཁང་འདྱིར་
རོགས་རམ་རྒྱུ ན་རྱིང་གནང་འདུག	

༣།		 སྔནོ་འགྲོའྱི་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་དང་སོལ་རྒྱུ ན་བདོ་སྨན་གྱི ་སྡ་ེཚན།

	 འཇོ་ཁེལ་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་དང་གཡས་གཡོན་ལ་གནས་སྡོད་
བེྱད་མཁན་རྣམས་ལ་བལྟ་རགོ་བེྱད་མཁན་ཕྱི ་ལུགས་འཕུལ་བཅོས་སྨན་
ཁང་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་གངས་ཅན་བདེ་ར་ནས་གནང་
བཞྱིན་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་སོལ་རྒྱུ ན་བོད་སྨན་གྱི ་མཐུན་རེྐན་ཡང་བཟོ་གྭྲ་
རང་ངོས་ནས་ནར་གཏོང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	 སྨན་ཁང་འདྱི་
གཉྱིས་ནང་སྨན་པ་བདུན་ཕག་རེར་ཐེངས་གཉྱིས་རེ་ནད་པར་བལྟ་རགོ་
གནང་བར་ཕེབས་ཀྱི ་ཡོད་ཅྱིང་།	 ནད་པར་བརག་དཔྱད་བྱས་དོད་དུ་
བལ་སྒརོ་བཅྱུ ་ལས་འབུལ་དགོས་ཀྱི ་མེད།	 ཕྱི ་ལུགས་སྨན་ཁང་འདྱིའྱི ་
ནང་ནད་སོྐན་ཆྱུང་ཙག་ནད་བཅོས་བེྱད་པ་ལས་ནད་གཞྱི ་ཚབས་ཆེན་
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རྣམས་སྨན་ཁང་གཞན་ལ་བསྟནེ་གཏུགས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 འཕདོ་བསྟནེ་
སྨན་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ལས་བེྱད་པ་དང་སྨན་སོྤྲད་པ་ཉྱིན་ལྟར་ཡོད།	རས་
འཁོགས་ལོ་ན་དུག་ཅྱུ ་རེ་ལྔ་བརལ་བ་དང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་སྨན་རྱིན་
ཕེད་བཅག་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།།	།།



རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤིང་། གོ་ཚེ་རོགས་

རྣམ་རྒྱལ་གིང་བཅས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

སིང་བསྡུས།
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དང་པོ། རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤིང་།

༡༽ ཐོག་མར་སྲེབས་སྟངས་ཀི་སོར།		

ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་ནང་དུ་ཛ་དག་གྱི ་རེྐན་ངན་བྱྱུང་རེས་བདོ་མྱི ་
རྣམས་རྒ་གར་དང་།	 འབུག་ཡུལ།	 བལ་ཡུལ་སོགས་ཀྱི ་ས་མཚམས་གང་ཉ་ེ
བརྒྱུ ད་ནས་བཙན་བོྱལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱྱུང་བ་བཞྱིན་འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་
ཀང་ཁུམ་བུ་སྟདོ་སྨད་བར་གསུམ་དང་།	གླ་ོབ།ོ	དལོ་བ།ོ	ཐང་ཤྱི ང་སོགས་གང་
སར་བོད་མྱི ་བཙན་བོྱལ་བ་ཉྱིས་ཁྱི ་ཡས་མས་ཤྱི ག་འབོྱར་བའྱི ་ཁོངས་སུ་ཁ་
འཐོར་དུ་གནས་སྡདོ་བྱས་ཡོད།	

	 རྱིམ་བཞྱིན་ཁ་འཐོར་ཁག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་བཙྱུགས་པ་སོགས་ཀྱིས་མྱི ་
མང་གྱི ་འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམས་སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཞྱིང་།	
རང་རང་ས་ཁང་ཉ་ོསུྒབ་དང་གནས་སྤ་ོབྱས་ཏ་ེམྱི ་འབརོ་ཉུང་ད་ུསོང་ཡོད་སྟབས་
ད་བར་མྱི ་འབརོ་རྒལ་སའྱི་འོག་རོབ་རྱིས་བསྡམོས་	༧༧༢	དང་འཕགས་པ་ཤྱིང་
ཀུན་ལ་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་	༡༧༦༧	ཡོད་པ་དང་བཅས་ཁོན་བསྡམོས་	༢༥༣༩	
ཡོད།	རྒལ་ས་དང་འཕགས་པ་ཤྱི ང་ཀུན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་འདྱི་ནྱི་	༢༠༠༦	
ཟླ་	༦	ཚེས་	༣༠	ཉྱིན་དངོས་སུ་ཟུར་འཛུགས་བྱས་ནས་ད་བར་ལོ་གཉྱིས་དང་
ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ལས་ཕྱིན་མེད།	དའེྱི ་སྔ་རོལ་དུ་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་
ནས་ཐད་ཀར་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་ཡོད།	 བལ་ཡུལ་ནང་ས་གནས་འགོ་འདྱི་ནྱི་
གསར་ཤོས་ད་ེཡྱི ན།	བདོ་མྱི ་གནས་སྡདོ་བྱས་པའྱི་ས་གནས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི ་འགོ་
འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ཚྱུགས་ཡུལ་ནྱི ་བལ་ཡུལ་རྒལ་ས་ཀ་ཐ་མན་གུྲ་རྒལ་སའྱི ་
དཀྱིལ་ལ་ཇྱིམ་པཌ་ཞེས་པ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི ་ཁང་མྱི ག་གཅྱིག་ནང་
སྔ་གཡར་བྱས་ཏེ་ལས་ཁུངས་ཚྱུགས་ཡོད་པ་ལས།	 རང་བདག་མཁར་དབང་
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ལས་ཁུངས།	 ལས་ཤག	 ཚོགས་ཁང་།	 མྱི ་མང་སྡདོ་གནས་སོགས་གང་ཡང་
མེད།	 ས་ཁུལ་འདྱི་ལ་རྒ་མཚོའྱི ་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཌར་	 ༢༧༠༠	 ནས་	
༣༠༠༠	བར་དང་།	དབྱར་དུས་ཚ་ཚད་	༢༢	ནས་	༣༧	བར།	དགུན་དུས་
གྲངས་ཚད་	༡༢	ནས་	༡༥	བར་ཡྱི ན།	འགོ་འཛྱི ན་ཁབས་ཁོངས་སུ་ས་འཐུས་
དང་རང་ཚོགས་སྒྱིག་འཛུགས་སོགས་ས་གནས་སོ་སོར་ལོགས་སུ་ཡོད།

༢༽  ས་གནས་གཉིས་ཀི་འགོ་འཛིན་བྱུང་རིམ། 

ཨང་།	མཚན།	 ལས་ཡུན།	

༡།	 ནརོ་བུ།	 ༢༠༠༦།༣།༣	ནས་	༢༠༠༧།༨།༡༤

༢།	 མགོན་པ་ོབཀ་ཤྱིས།	 ༢༠༠༧།༨།༡༥	ནས་	༢༠༠༨།༡༢།༣༡

༣།	 འཕྱིན་ལས་རྒ་མཚོ།	 ༢༠༠༩།༡།༡	ནས་ལས་ཐོག་པ་ཡྱི ན།	

༣༽  ཁ་འཐོར་མི་མང་གི་གནས་སྟངས།

ས་གནས་འདྱིར་ཁ་འཐོར་མྱི ་མང་ཐོག་མར་གནས་སྡོད་བེྱད་དུས་ས་གནས་
གཞུང་ནས་ས་ཁང་གནང་བ་བྱྱུང་མེད་ཀང་རྒ་གྲམ་དམར་པ་ོཚོགས་པ་ནས་ས་
ཆ་སུྤས་གཟྱིགས་ཀྱི ་རེས་སུ་ཚོགས་པ་ཁུ་བསྡུ་གནང་སྐབས་བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་
དམར་པརོ་རྱིས་སོྤྲད་བྱས་ཏེ་དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོསོང་རེས་ད་ཡོད་ཁང་པ་དམར་
པོ་ཟེར་བ་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོ་ཙམ་ནང་བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི ་ཆེད་
གནང་ཡོད་ཀང་བགོ་སོྤྲད་སྐབས་དམྱི གས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་མ་བྱྱུང་བའྱི་གླེང་
རྙོག་མང་ཙམ་བྱྱུང་ཡོད།

	 སྐབས་དེར་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བའྱི ་གནས་སྟངས་མང་ཆེ་བ་རུམ་
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གདན་བཟོ་གྭྲའྱི ་ལས་མྱི ་དང་དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཚོང་ཙག་ཙྱི ག་རྒག་པ་སོགས་
བྱས་ཏ་ེརང་འཚོར་གནས་ཐུབ་བྱས།	དངེ་སྐབས་ཚོང་འབལེ་རང་ཡྱི ན་པ་ལས།	
ཁ་འཐོར་ལ་ས་ཆ་གང་ཡང་མེད་པས་ཞྱིང་ཁ་ཐོན་སེྐད་སོགས་ཀྱི ་ཡོང་ཁུངས་
མེད།	ས་གནས་འདྱིར་ཐོག་མར་སྒརེ་ཁྱིམ་འགའ་ཤས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་
ད་ཆ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་མྱི ་འབརོ་རོབ་རྱིས་བྱས་ན་	༢༥༣༩	
ཙམ་ཡོད།

༤༽  ས་གནས་ཀི་ཚོགས་པ།

འདྱི་གར་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་དང་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་སོགས་སྤྱི ་མཚྱུངས་
སུ་ཡོད་པ་ལས་དེ་མྱི ན་ཚོགས་སྐྱིད་མང་པོ་ཡོད་པ་ཁ་འཐོར་གྱི ་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་ངེས་གཏན་གྱི ་ལོ་རྒྱུ ས་རྙེད་སོན་མ་བྱྱུང་།

༥༽  རྒན་གསོ་ཁང་།

རན་གསོ་ཁང་ཆེ་ཆྱུང་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས་ཆེ་བ་ད་ེས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་
ནས་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་བཞྱིན་པ་དང་།	རས་གསོ་ཁང་དརེ་རས་འཁོགས་ཕ་ོམོ་
གྲངས་	༥༠	ལྷག་ཙམ་ཡོད།	གཞན་ཆྱུང་བ་ད་ེནང་ཆེན་ཉརེ་ལྔ་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་
གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	དརེ་མྱི ་གྲངས་	༡༠	ལྷག་ཙམ་ཡོད།	

༦༽ མི་མང་མཉམ་འབྲེལ་སོར། 

ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི ་མང་མཉམ་འབལེ་མེད་ཀང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢	ནང་ཆྱི ག་སྒྱིལ་
ཚོགས་པ་དང་གླ་ོསྒྱིག་མཉམ་མཐུན་ཐོག་རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་ཞྱིག་ཆེད་འཛུགས་
ཞུས་པ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༠	བར་འཛྱི ན་སོྐང་ཞུས་རྱིང་ས་གནས་བདོ་མྱི ར་འཚོ་ལས་
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དང་སྤྱི ་ཚོགས་བད་ེདནོ།	ཁད་པར་བདོ་ནས་གསར་འབོྱར་བ་རྣམས་ལ་འཕལ་
སེལ་འཚོ་ལས་སྤྲད་པ་དང་།	བལ་དནོ་ཁང་ད་ུསུམ་འཁོར་གསར་ཉའོྱི་ཆེད་ཞལ་
འདབེས་སྒརོ་ཆྱི ག་འབུམ་ཕུལ་བ་སོགས་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བྱྱུང་ཡོད།	

	 རེས་སུ་ཁ་འཐོར་སྐབས་ཆྱིག་སྒྱིལ་ཚོགས་པའྱི་ཕེད་འབབ་ནང་སྱིད་ནས་
བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་སྟ་ེའཇོ་ཁེལ་བཟོ་གྭྲར་སྦར་ནས་དེའྱི ་འགོ་འཛྱི ན་ཆོས་འབོྱར་
དཔལ་ལྡན་ལགས་འཇོ་ཁེལ་མཉམ་ལས་དང་།	ཆྱི ག་སྒྱིལ་ཚོགས་པའྱི་བཟོ་འགོ་
གཅྱིག་ལྕགོས་བསྐ་ོརོང་ལྟར་ལས་དོན་གནང་ཡང་བྱ་བ་ཚགས་ཚྱུད་བྱྱུང་མྱི ན་
དབང་གྱིས་ཆྱི ག་སྒྱིལ་ཚོགས་པའྱི ་ཕེད་འབབ་ལ་གོང་གུན་ཐེབས་པའྱི ་གནས་
ཚྱུལ་བྱྱུང་ཡོད།

༧༽  སྣྲེ་ལྲེན་ཁང་།

ད་ེཡང་བདོ་ནས་གསར་ད་ུའབོྱར་བར་དམྱིགས་ཏ་ེས་ེལེན་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དའེྱི་
འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་རྒལ་སྤྱི ་ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་བརྒྱུ ད་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ལ།	ས་ེལེན་ཁང་འདྱིས་བདོ་རྱིགས་གསར་འབོྱར་
བ་རྣམས་ལ་གང་ལེགས་ཀྱིས་ས་ེལེན་བྱས་ཏེ།	 རྒ་གར་དུ་རྱི མ་གཏོང་སོགས་
ལས་འགན་གང་ཡོད་ལ་འབད་བརོན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༨༽  ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་དགོན་པ་ཁག

ས་གནས་སུ་དགོན་པ་གྲངས་	༡༩	ཡོད།	དའེྱི་ནང་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ཚད་
ཇྱི ་ཡོད་ངེས་གཏན་ཞུ་མྱི ་ཐུབ།	ད་ེདག་ཡོང་ཁུངས་ཕལ་ཆེ་བ་ཡུལ་མྱི ་ཁུངས་ཧྱི་
མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རྒྱུ ད་ནས་ཡྱི ན་པ་དང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོྱར་བའྱི་དགེ་འདུན་
པ་ཡང་ཡོད།
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༡།		 དགའ་ལྡན་བྱམས་མགོན་གླྱིང་།

	 བལ་ཡུལ་གྱི ་མྱི ་རྱི གས་བལ་པོ་གེན་མན་སྱི ང་ཞེས་པ་ཞྱིག་ནས་བོད་
རང་བཙན་མ་ཤོར་སྔནོ་ནས་བདོ་དུ་ཚོང་འབལེ་ཐོག་ནས་རང་གྱི ་འཚོ་
བ་སེྐལ་བ་དང་བསྟུན་བདོ་ཀྱི ་བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏ་ེམཐར་ལོ་ན་
ཇེ་མཐོར་ཕབེས་མཚམས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ཕབེས་ཀྱིས་གནས་མཆོག་
འཕགས་ཤྱི ང་དུ་དགེ་སླངོ་བརྒད་གྭྲ་གཅྱིག་གྱི ་ཚད་གཞྱིའྱི ་དགོན་ཆྱུང་
ཞྱི ག་ལྷ་སར་ཡོད་པའྱི ་མུ ་ཏྱིག་ཚོང་ཁང་གྱི ་སྦྱི ན་མགྲོན་བགྱིས་ཏེ་	
༡༩༥༢	ལོར་གསར་བཞེངས་མཛད།	༡༩༦༣	ལོར་གསེར་ཀོང་ར་ོརེ་
འཆང་རྱི ན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གདན་ས་གསུམ་གཙོས་གཞྱིས་
དགོན་ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི ་དགེ་འདུན་ཉྱི་ཤུ་ར་གྲངས་ནང་དགུང་ན་
མཐོ་བ་སྐུ་བགྲེས་ཁག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབེལ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་ཁུར་
བྱས།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༤	ལོར་ཀུླ་འབུམ་རྱི ན་པ་ོཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དགེ་
འདུན་འདུས་པ་རྒས་བཞྱིན་པར་བརནེ་སྔནོ་གྱི ་འདུ་ཁང་དེ་རྒ་བསེྐད་
གསར་བཏདོ་མཛད།	གསེར་ཀོང་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཀུླ་འབུམ་རྱིན་
པོ་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་ད་ལྟའྱི ་ཆར་རྒ་གར་དགའ་ལྡན་དུ་སླབོ་གཉརེ་གནང་
བཞྱིན་པ་དང་།	 འདྱི་གའྱི ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཞབས་རྱི མ་སོགས་ཀྱི ་
འབུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་སེྐལ་བ་ལས་དམྱི གས་བཀར་སྦྱིན་
བདག་སོགས་གང་ཡང་མེད།

༢།		 འོད་ཐུགས་རེ་ཆོས་གླྱིང་།	

	 འོད་ཐུགས་རེ་ཆོས་གླྱིང་དགོན་པ་ནྱི་འབས་བླ་ོགླྱིང་གུ་གེ་ཁང་ཚན་གྱི ་
དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་དག་མཆོག་གྱིས་དད་སྦྱིན་འབོྱར་ལྡན་ཁག་
གྱི ས་མཐུན་འགྱུ ར་འོག་བལ་ཡུལ་འཕགས་ཤྱི ང་འཇམ་དབྱངས་
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བཞུགས་ཁྱིའྱི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཕྱི ་ལོ	༡༩༧༣	ལོར་གསར་བཞེངས་ཞུས་
འདགུ	འད་ུཁང་གྱི ་རནེ་གཙོར་སྨན་འདམ་ལས་བཞེངས་པའྱི་ཇོ་བ་ོརྱིན་
པོ་ཆེ་དང་།	 སྤན་རས་གཟྱིགས།	 རེ་ཡབ་སས།	 ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་
སོགས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད།	གྭྲ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ད་ུསླབོ་གཉརེ་ཆེན་པ་ོ
མེད་ཀང་།	བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་སོྒལ་མ་རང་བོྱན་གཙྱུག་ལག་ཁང་
གྱི ་ཉ་ེའདབས་སུ་འབྱིང་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ཆེད་འཛུགས་ཐོག་བོད་ཡྱི ག་འབྱི་
ཀླགོ་དང་སྙན་སུམ་རྱིག་གནས་ཁག་དང་།	ཕྱི ་རྒལ་སྐད་ཡྱི ག་བཅས་ལ་
སླབོ་གཉརེ་གནང་མཐར་མཐོ་སླབོ་ཁག་ཏུ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་རེད།	

༣།		 གཉའ་ནང་འཕལེ་རྒས་གླྱིང་།

	 འཕགས་པ་ཤྱི ང་ཀུན་གྱི ་སྐུ་མདུན་བྱང་དུ་དགོན་པ་འདྱི་ཆགས་ཡོད་ལ།	
ལོ་ལྟར་རྒལ་བའྱི ་ཞབས་བརན་དང་དུས་ཆེན་ཁག་སོ་སོར་སྔ་སོལ་
བཞྱིན་དགེ་འདུན་ཚང་མ་འདུ་འཛོམས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 དགོན་པ་
འདྱིའྱི་དགེ་འདུན་པ་དག་ནྱི་བདོ་ནས་གསར་དུ་འབོྱར་བ་ཤ་སྟག་ཡྱི ན།

༤།		 སྐྱིད་གྲོང་ཐུགས་རེ་ཆོས་གླྱིང་བཙྱུན་དགོན།

	 བཙྱུན་དགོན་འདྱི་གནས་མཆོག་འཕགས་པ་ཤྱི ང་ཀུན་གྱི ་ནབུ་བྱང་ངོས་
སུ་གསར་བཞེངས་ཐོག་བཙན་བོྱལ་དུ་འབོྱར་བའྱི ་སྐྱི ད་གྲོང་མང་
ཚོགས་ཀྱི ་ཆོས་ཀྱི ་དད་འདུན་ཞུ་ཡུལ་ཆགས་ཡོད།	དང་ཐོག་མར་བདོ་
ནས་བསོ་བོྱལ་དུ་ཕེབས་པའྱི་བཙྱུན་མ་སྐུ་བགྲེས་ཁག་ཅྱིག་གཙོས་བོད་
རྱིགས་བཙྱུན་མ་ཤ་སྟག་འཚོ་བཞུགས་གནང་ཡོད།		

༥།		 པཎ་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒས་གླྱིང་དགོན།

	 དགོན་པ་འདྱི་འཕགས་པ་ཤྱི ང་ཀུན་གྱི ་ལྷ་ོནབུ་ཕོགས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༣	
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ཙམ་གྱི ་ནང་སྟངེ་དཀར་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་ཕག་བཏབ་མཛད་ཅྱིང་
།	 དགེ་འདུན་འདུས་ཚོགས་ནང་ཡུལ་མྱི ་དང་ཧྱི་མ་ལའྱི་རྱི ་རྒྱུ ད་ནས་
ཕབེས་པ་དག་ལས་བདོ་རྱིགས་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་གཤྱིས།	དགོན་པའྱི་
འཛྱི ན་སོྐང་འོག་སྨན་པས་བརག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་ཕྱི ་སྨན་དང་བོད་སྨན་
གཉྱིས་ཀ་ཉྱིན་ལྟར་ནད་པ་ལྔ་བཅྱུ ་ཐམ་པར་རྱི ན་མེད་ཐོག་གཟྱིགས་
སོྐང་མཛད་བཞྱིན་ཡོད།	

༦།		 སོྒལ་མ་ལྷ་ཁང་།

	 ལྷ་ཁང་འདྱི ་གུ་རུའྱི ་སུྒབ་ཕུག་གྱི ་གནས་བྱྱིན་ཅན་ས་གནས་དེ་གར་
མཇལ་རྒྱུ ་ཡོད་པ་དང་གནས་དེ་གར་སོྒལ་མ་རང་བོྱན་ཡོད་པ་དེར་ལྷ་
ཁང་གསར་བཞེངས་གནང་།	 དེ་བཞྱིན་གནས་མཆོག་དེའྱི ་བྱང་ཤར་
ཕོགས་ཀྱི ་བསྡབེས་ཤྱི ག་ན་སྟདོ་ཀྱི ་ར་སུྤྲལ་རྱི ན་པ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཕག་
བཏབ་མཛད་པའྱི་དགོན་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད།

༧།		 ལུྷན་འགུྲབ་ཆོས་གླྱིང་དགོན།

	 གནས་མཆོག་ཀུླ་གན་རྐལ་ནས་བྱང་ངོས་ཀྱི ་རྱི ་མཚམས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༠	ལོའྱི་རེས་ྋསྐབས་རེ་འཁུལ་ཞྱིག་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི ་ཡབ་ཀྱི ་
སྐུ་སེྐས་ཟང་ཟང་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་ཕག་བཏབ་མཛད།	 དགོན་པ་
འདྱིར་བཞུགས་པའྱི་དགེ་འདུན་ནྱི་བདོ་དང་ཤར་པ་ནས་སླབེས་པ་ཡྱི ན།	

༩༽  ལག་ཤྲེས་འཛུགས་སྐྲུན་ཇི་བྱུང་སོར།

གནས་མཆོག་འཕགས་པ་ཤྱི ང་ཀུན་གྱི ་ཤར་ངོས་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་གཅྱིག་ཙམ་
གྱི ་ཚད་གཞྱིའྱི ་ནང་ལྟ་ོཚང་ཞེས་མྱི ་ཚང་སྒརེ་ཁག་གཅྱིག་སྡུད་ཀྱིས་རུམ་གདན་
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ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ཆེད་བཙྱུགས་དང་ཁྱིམ་ཚང་ད་ེདག་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེསྡདོ་ཁང་
ཡང་རན་ཙམ་གོ་སྒྱིག་བྱས་ཡོད།	བསྟྱི་གནས་འདྱིའྱི་ནང་གྱི ་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ཐོག་
མར་བདོ་ནས་བཙན་བོྱལ་ད་ུཙྱུམ་དང་ནབུ་རྱི ་བརྒྱུ ད་ནས་སླབེས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱི ན།

༡༠༽  ས་གནས་ཀི་སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་།	

༡།		 རྣམ་རྒལ་འབྱིང་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ	

	 ཐོག་མར་འཕགས་ཤྱིང་ཁུལ་གནས་བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི་བུ་ཕུག་འགའ་
གནས་མཆོག་འཕགས་པ་ཤྱི ང་ཀུན་གྱི ་ནུབ་ངོས་ནས་དབུ་རེར་ཕེབས་
ལམ་གྱི ་འགྲེམ་སྟནོ་ཁང་གྱི ་འཁྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཉྱིན་སླབོ་ནང་བོད་ཕུག་
རྣམས་ཀྱི ་སླབོ་གཉརེ་གནང་འདུག	 དེ་རེས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༡	 ཙམ་ལ་
འཕགས་པ་ཤྱིང་ཀུན་གྱི ་ལྷ་ོངོས་ནས་བྱ་རོད་ཕུང་པ་ོརྱིའྱི་རེར་རྣམ་རྒལ་
སློབ་གྭྲ་ཞེས་པ་འདྱི ་རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་
འཛུགས་གནང་།	སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ནས་སླབོ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཁག་བལ་གཞུང་
སླབོ་གྭྲ་ཁག་དང་།	ད་ེམྱི ན་རྒ་གར་ནང་ཆེད་གཏངོ་གནང་འདུག	ཡང་
རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཛད་ཇུས་བཞྱི ན་གནས་
མཆོག་འཕགས་པ་ཤྱི ང་ཀུན་གྱི ་ནུབ་བྱང་དུ་ཡོད་པའྱི ་ཨྱི ་ཅང་ཀུ་ཞེས་
པའྱི་ས་གནས་སུ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོ་ཙམ་ནང་རྣམ་རྒལ་འབྱིང་རྱིམ་
སླབོ་གྭྲ་རྒ་བསེྐད་བྱས།	 འཛྱི ན་གྭྲ་བརྒད་པ་ཐོན་རེས་རྣམ་རྒལ་མཐོ་
སླབོ་དུ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད།	 སླབོ་ཡོན་སོགས་འགྲོ་སོང་སླབོ་གྭྲའྱི ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞྱིན་པ་དང་འཕསོ་གངས་སེང་ཚོགས་
པ་ནས་རོགས་རམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༢།		 སྨན་ཁང་།
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	 ད་ེསྔ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོ་ནས་	 ༡༩༨༠	 བར་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི ་
ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཞྱིག་ཆེད་འཛུགས་གནང་བ་གཙོ་བོ་གློ་ནད་ཀྱི་བྱི ་
སྨན་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བྱྱུང་ཡོད་
མོད།	རེས་སུ་སྒ་ོབརྒབ་ཟྱིན་པས་ད་ེནས་ས་གནས་འདྱིར་སྨན་ཁང་འདྱི་
ཡྱི ན་མེད་པ་དང་།	སྐབས་དེེའྱི ་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ད་ལྟ་མཆོད་རནེ་
དུ་ཡོད།	ས་གནས་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་སྡ་ེཚན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་
ནྱི་སྒརེ་བདག་ནས་གནང་བཞྱིན་པ་ལས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཐད་ཀར་འཛྱི ན་སོྐང་ལ་ཐེ་ཇུས་གནང་སོལ་སྔནོ་མ་ནས་མྱི ་འདུག།

གཉིས་པ། གོ་ཚེ་རོགས་རྣམ་རྒྱལ་གིང་། 

༡༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

གླ་ོཚེ་རོགས་རྣམ་རྒལ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་མ་ཚྱུགས་སྔནོ་མྱི ་མང་ཚང་མ་གླ་ོ
སྨནོ་ཐང་དུ་ཁ་འཐོར་གྱིས་ཡུལ་མྱི ་དང་མཉམ་འཚོ་ལས་སོྐང་བཞྱིན་གནས།	
སྐབས་དརེ་འཚོ་སོྐང་འདྱི་ཡྱི ན་དམྱི གས་བསལ་གང་ཡང་མེད་པས་མང་ཚོགས་
ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཞྱིང་།	 མྱི ་ཚང་མ་ཡུལ་མྱི འྱི་ལས་ཀ་ཇྱི ་ཐོབ་ཀྱི ་ཉྱིན་
གླའྱི་ཐོག་འཚོ་བ་སེྐལ་བཞྱིན་ཡོད།	དའེྱི ་སྐབས་ས་ཁུལ་ཚོགས་པ་དུག་ནང་བདོ་
མྱི ་ཁ་འཐོར་རྣམས་ཐེངས་རེ་མཉམ་འཛོམས་བེྱད་རྒྱུ འྱི ་བསམ་བླ་ོསླབེས་ནས་
ཁག་ཅྱིག་ནས་གོ་བསྡུར་གྱིས་མཉམ་འཛོམས་བྱ་རྒྱུ འྱི ་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་
བྱས།	 ཚོགས་པ་དུག་ལ་འགོ་འཁྱིད་རེ་རེ་འཛུགས་རྒྱུ ་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་འགོ་པ་
དུག་ནས་ལོ་ལྟར་བདོ་མྱི ་ཁ་འཐོར་ཚང་མ་འཛོམས་སྟ་ེའཛམ་གླྱིང་སྤྱི ་བསང་ཉྱིན་
སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བོ་གློ ་རྒལ་པོ་དང་རྒལ་མོ་སྐུ ་འཁོར་གདན་ཞུ་ཞུས་ཏེ་ལྷན་
འཛོམས་ཞུས་ཡོད།	ད་ེརེས་ཚོགས་པ་དུག་ནས་སྤྱི ་ཁབ་འགོ་འཛྱི ན་ཞྱིག་གསར་
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འཛུགས་གནང་ཐུབ་བྱྱུང་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་ཡོད་གོ་བསྡུར་གྱིས་མཐའ་མར་མྱི ་
མང་ཁ་འཐོར་གྱི ་ཆེད་སྐུ་ཞབས་སྟག་ལྷ་དབང་འདུས་འགོ་འཛྱི ན་དུ་མང་མོས་
བསྐ་ོགཞག་གནང་འདུག	ཁོང་ནས་བཙན་བོྱལ་གཞུང་དང་ལྷག་པར་བལ་ཡུལ་
དནོ་གཅོད་ཁང་ལ་ཁ་འཐོར་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་བད་ེསྡུག་སྙན་གསང་ཞུས་པ་
སོགས་ལས་འགོ་བཙྱུགས་པ་རེད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢	ལོར་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ཁང་བརྒྱུ ད་རྒལ་སྤྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་
བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པོའྱི ་སྐུ་ཚབ་དང་ས་གནས་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ།	 དེ་བཞྱིན་གློ་
ཁུལ་གནས་སྡདོ་འགོ་འཛྱི ན་སྟག་ལྷ་དབང་འདདུ་ལགས་དང་ས་གནས་ཡུལ་མྱི འྱི་
སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་བཅས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ཁ་འཐོར་རྣམས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་
གསར་འཛུགས་ཀྱི ་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་མཐར་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒག་གྱི ་
འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་རྒལ་སྤྱིའྱི་རྒ་འགྲམ་དམར་པ་ོནས་བལ་ཡུལ་རྒ་འགྲམ་དམར་
པོའྱི ་སྐུ་ཚབ་བརྒྱུ ད་སྡདོ་ཁང་ཁང་མྱི ག་དུག་ཅྱུ ་གསར་རྒག་གནང་བའྱི ་སྐབས་
དེར་ཡུལ་མྱི ་ཕག་རོགས་སྐུ་ཞབས་བྱི ་ཤུ་ནུ་ཧྱི ་ར་ཅན་ཞེས་པས་ནར་གཏོང་
རོགས་ཕན་གནང་ནས་སྡདོ་ཁང་དུག་ཅྱུ ་ལེགས་འགུྲབ་གནང་ཡོད།	 སྡདོ་ཁང་
གསར་རྒག་སྐབས་ལས་མྱི ་བདོ་རྱིགས་ཁ་འཐོར་ནང་ནས་སེྐས་པར་ཉྱིན་གླ་བལ་
སྒརོ་	༡༠	རེ་དང་བུད་མེད་ལ་བལ་སྒརོ་	༨	རེ་གནང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༣	
ལོར་སྡདོ་ཁང་དུག་ཅྱུ ་ལེགས་གུྲབ་ཟྱིན་རེས་སྡདོ་གནས་ཁང་མྱི ག་རེའྱི་ནང་མྱི ་ལྔ་
རེ་སྡདོ་དགོས་པའྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་བཟོས་ཏེ་སྡདོ་ཁང་གཅྱིག་ནང་ཁྱིམ་ཚང་གཉྱིས་
ཡང་གནས་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད།	བལ་དནོ་ཁང་ནས་གོང་མྱི ང་སྐུ་ཞབས་སྟག་
ལྷ་དབང་འདུད་ལགས་གཞྱིས་འགོར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།	 གཞྱིས་ཆགས་
ཚྱུགས་ཡུལ་གྱི ་མྱི ང་ལ་མ་སྱི ་སྟངས་ཞེས་པ་དང་རོང་ལ་ཇོམ་གསུམ་ཟེར།	 ས་
གནས་འདྱི་ནྱི་རྒ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀར་	༢༧༤༣	དང་།	ཚ་ཚད་	
༡༥	ནས་	༢༠།	གྲང་ཚད་	༠	ནས་	༢	བར་ཡྱི ན།	
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༢༽  ཐོག་མའི་མི་འབོར་དང་ད་ལྟའི་མི་འབོར། 

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་བདོ་མྱི ་བཙན་བོྱལ་བ་རྣམས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢།༧༣	ཙམ་ནས་
འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༢།༧༣	 བར་མྱི ་འབོར་རྱི མ་གསོག་བྱས་ཏེ་
གྲངས་	༣༠༠	ཙམ་བྱྱུང་འདགུ	རེས་སུ་རྱིམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་ས་ཚོགས་ཀྱི ་རེྐན་
པས་མྱི ་འབརོ་ཉུང་དུ་སོང་ཡོད་སྟབས་	༢༠༠༨།༣།༣༡	ཉྱིན་མྱི ་འབརོ་བསྡམོས་	
༢༤༢	དང་ཁྱིམ་ཚང་	༥༤	ཙམ་ཡོད་འདུག

༣༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་ཁྱོན།	

གླ་ོཚེ་རོགས་རྣམ་རྒལ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་	༡༣༥	ཡོད་
པ་ནས་ཨེ་ཀར་	༡༠༠	ཙམ་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་དང་ཨེ་ཀར་	༣༥	གཞྱིས་
མྱི ་སྡདོ་ཡུལ་དུ་བེད་སོྤད་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	 དེའྱི ་སྐབས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་
བའྱི་གནས་སྟངས་མང་ཆེ་བ་རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲའྱི་ལས་མྱི ་དང་ས་ཞྱིང་འདབེས་
ལས།	 ཚོང་ལས་ཙག་ཙྱི ག་དང་ཡུལ་འཁོར་སོྤྲ་འཆམ་པར་རོགས་རམ་བྱས་
པའྱི་གླ་ཆ་སོགས་ལ་འཚོ་རནེ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༤༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།

ཨང་།		མཚན།		 ལས་ཡུན།
༡།	 སྟག་ལྷ་དབང་འདུད།		 ༡༩༧༣	ནས་	༡༩༨༣	
༢།	 བླ་ོབཟང་རྒལ་མཚན།		 ༡༩༨༣	ནས་	༡༩༩༤	
༣།	 ཐུབ་བསྟན་ལེགས་གུྲབ།		 ༡༩༩༤།༡།༢༢	ནས་	༢༠༠༦།༡༠	
༤།	 ནརོ་བུ།		 ༢༠༠༦།༡༠	ནས་	༢༠༠༧།༨།༢༥
༥།	 མགོན་པ་ོབཀ་ཤྱིས།	 ༢༠༠༧།༨།༢༥	ནས་	༢༠༠༨།༡༢།༣༡
༦།	 འཕྱིན་ལས་རྒ་མཚོ།		 ༢༠༠༩།༡།༡	ལས་ཁུར་གནང་།
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༥༽  གནད་ཡོད་མི་སྣའི་གཟིགས་བསོར།	

བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གནད་ཡོད་མྱི ་ས་སྤྱི ་མཚྱུངས་གཟྱིགས་བསྐརོ་
གདན་ཞུ་མཛད་རྱིགས་ལས་གཞན་གལ་ཆེའྱི་མྱི ་ས་ཆེད་མངགས་འདྱིར་ཕབེས་
མོྱང་མེད།

༦༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་འཆར།	

མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་བའྱི་རནེ་གཞྱིའྱི་ས་ཁོན་གང་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཤྱིང་ཏགོ་འདབེས་
ལས་ཀྱི ་འཆར་གཞྱི ་སྤལེ་ཡོད།	 ད་ེབཞྱིན་མྱི ་མང་སྤྱི ་དངུལ་གྱི ་ཐེབས་རར་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བལ་སྒརོ་འབུམ་གཉྱིས་སེྐད་མེད་བུན་གཡར་གནང་ཡོད།	
དངུལ་འབབ་རང་ཁོངས་མྱི ་མང་ལ་སེྐད་ཆྱུང་བུན་གཏོང་གྱིས་སེྐད་འབབ་ཇྱི ་
བྱྱུང་དུས་ཆེན་སུང་བརྱི ་བེྱད་སྒ་ོཁག་སོགས་སུ་བེད་སོྤད་ཀྱིས་ལོ་རེའྱི ་རྱིས་ཁ་
མང་ཚོགས་ཁོད་འགོ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཁམས་གཙང་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	

	 ས་གནས་ནས་ཆྱུ ་རགས་གསར་རྒག་དང་།	སྡདོ་ཁང་ཁང་ཐོག་ལྕགས་
ཤོག་ཉམས་གསོའམ་བརེ་ལེན་གནང་རྒྱུ །	ད་ེབཞྱིན་ཞྱིང་ཆྱུ ་འདནེ་གཏངོ་	Pip	
གསར་བརེ་སོགས་ཀྱི ་འཆར་གཞྱི ་འབེལ་ཡོད་རང་གཞུང་འཕོད་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་པས་རྱིམ་པའྱི ་དགོས་དངུལ་བྱྱུང་མཚམས་ལས་གཞྱི ་འགོ་
འཛུགས་གནང་རྒྱུ ་བཅས་ཡྱི ན།

༧༽  ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ།

འདྱི ་གར་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་དང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་བཅས་གཞུང་
འབེལ་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་	 ༡༩༩༤	 ལོར་ས་གནས་གཞོན་ན་ུ
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བྱས་ཏེ།	 བོད་སྤྱིའྱི ་ར་དོན་གྱི ་ཆེད་ཆར་པ་ཆྱུ ་
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གྲོགས་དང་ཉྱི་མ་མེ་གྲོགས་བཞྱིན་རང་ནསུ་གང་ལྕགོས་ཀྱིས་འབད་བརོན་བེྱད་
ཀྱིན་ཡོད།

༨༽  མ་ཎི་ལྷ་ཁང་།

༡༩༩༥	 ལོར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་དད་རནེ་དུ་མ་ཎྱི ་ལྷ་ཁང་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི ་
རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ནོར་བུ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་
ཁྱིད་དང་།	རུ་བལ་ཇ་སྤནེ་ནས་ཡྱི ན་པ་སྐུ་ཞབས་	Sano	Siki	ནས་རོགས་ཕན་
མཐུན་འགྱུར་གནང་སྟ་ེམ་ཎྱི ་ལྷ་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་
དང་མ་ཎྱི ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཀང་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་ཚོགས་མྱི ་	༢༧	ཡོད།	ཁོང་
རྣམས་དང་དེ་བཞྱིན་གཞྱིས་མྱི ་ཡོངས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་གྱི ་དུས་ཆེན་གལ་
ཆེ་བ་ཚེས་	༨།༡༥།༣༠	བཅས་ལ་སྔ་ད་ོཆྱུ ་ཚོད་	༩།༠༠	ནས་དགོང་ད་ོཆྱུ ་ཚོད་	
༤།༠༠	 བར་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ཞབས་རྱིམ་འཚོག་བཞྱིན་པ་དང་།	 ཚོགས་
པའྱི་འགན་འཛྱི ན་ནརོ་བུ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་ཚྱུལ་ལྡན་གནང་སྟ་ེ
ལོ་ལྟར་ཞབས་རྱིམ་གསོག་སུྒབ་དང་སུྒབ་ཐོ་འབལེ་ཡོད་སྐུ་སྒརེ་དང་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ནང་འཆར་
གཞྱི ་གཞན་ཡང་ཁོང་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་རོགས་ཕན་ད་
བར་གང་མང་གནང་འདུག

༩༽  ས་གནས་ཀི་སོབ་གྲྭ

	 འདྱི་ཁུངས་སུ་གངས་ཅན་བདེ་ར་ཚོགས་པའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་འོག་སླབོ་གྭྲ་
འཛྱི ན་རྱིམ་ལྔ་པ་བར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་གསར་འཛུཊ་གནང་།	
དརེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སླབོ་དགེ་ལྔ་དང་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༥༠	ཙམ་ཡོད།	འདྱི་ནས་
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འཛྱི ན་གྭྲ་ལྔ་པ་ཐོན་རེས་སྤགོ་ར་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་ལ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད།	
ད་ེབཞྱིན་བུ་བཅོལ་ཁང་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ཀང་ས་གནས་སུ་ཡོད་པ་དང་།	དརེ་སླབོ་
དགེ་གྲངས་བཞྱི ་དང་དགེ་རན་མ་མ་གཅྱིག་ལྕོགས་བེྱད་མཁན་གཅྱིག་ཡོད།	
དེའྱི ་ནང་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་ཁང་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི ་འགྲོ་སོང་རང་གཞུང་
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།།	།།



མཆོད་འཇོར་གནས་སོད་བོད་མིའི་

གནས་སྟངས་སིང་བསྡུས།
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མཆོད་འཇོར་གནས་སོད་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། 

བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ས་གནས་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་མང་གཙོའྱི་ལམ་
ལུགས་དང་།	 བཙན་བོྱལ་བོད་བཅའ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏེ།	 ས་གནས་
གཉྱིས་ཀྱི ་མང་ཚོགས་ཁོད་ནས་ཆ་རེྐན་ལྡན་པ་འོས་འདེམས་བྱས་ཤྱི ང་།	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༤།༢།༡༤	ཉྱིན་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	མཆོད་འཇོར་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི ་བོད་མྱི ་སྐ་སེར་མྱི ་གྲངས་བསྡམོས་	
༧༨༩༣	ཡོད་ཅྱིང་།	བལ་ཡུལ་མཆོད་རནེ་དང་འཇོར་པ་ཊྱི ་ས་གནས་གཉྱིས་སུ་
རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་སོ་སོར་བཙྱུགས་ཡོད།	ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཁབ་ཁོངས་
སུ་བལ་ཡུལ་མཆོད་རནེ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ཁུལ་དང་།	བལ་ཡུལ་འཇོར་པ་ཊྱི ་ཀེམ་
ཁོངས་ས་ཁུལ།	ཊྱིར་སུར་ལྱི ་ལུམ་སྦྱི་ནྱི་བཅས་ས་ཁག་གསུམ་ཡོད།	ས་ཁུལ་འདྱི་
རྒ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀར་	༡༣༥༠	ཙམ་དང་།	གནམ་གཤྱིས་གནས་
སྟངས་དབྱར་དུས་བསྱིལ་ཞྱིང་ཆར་ཞོད་ཆེ་ལ།	 དགུན་ཁ་བསྱིལ་གྲང་སྙམོས་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན།	འདྱི་གའྱི་ཁོངས་སུ་བདོ་དགོན་	༣༠	དང་།	ཚོགས་སྐྱིད་ཁག	༥༢།	
ད་དུང་སོང་བཙན་བལ་བཟའ་མཐོ་སླབོ་གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྭྲ་དང་རྣམ་རྒལ་མཐོ་
རྱིམ་སླབོ་གྭྲ།	 བོད་གཞུང་འཕོད་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གཉྱིས་བཅས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གཅྱིག	 ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ཕྱི ་
ཚོང་ཁང་།	བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་བཅས་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་དགོས་
མཁོ་དང་འཚམས་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་རྱིགས་ཇྱི ་སྙདེ་ཅྱིག་ཡོད།	མཆོད་རནེ་ཁུལ་སྱི ་
ཀྱི་སྱི འྱི ་བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་རུ་པ་ནྱི་	༥	ཅན་དང་།	ཨ་ན་	༥	ཅན་ད་ེདག་
སྱི ་ཀྱི་སྱི ་ཚོང་ལས་སྒ་ོབརྒབ་པ་མཇུག་བསྒྱིལ་རེས་ས་ཁང་རྣམས་མུ་མཐུད་བདག་
གཉརེ་ཆེད་བལ་པོའྱི ་མྱི ་སེར་གྱི ་ལག་འཁེར་ཡོད་པའྱི་མྱི ་གྲངས་	 ༥	 ནས་	 ༧	
བར་གང་རུང་གྱི ་མཚན་ཐོག་བལ་གཞུང་གྱི ས་ཁྱིམས་མཐུན་མྱི ང་བསྒྱུ ར་ཞུ་
འཆར་དང་།	དའེྱི ་འགྲོ་སོང་རང་གཞུང་དབུས་ནས་དགོངས་བཞེས་བྱྱུང་ཡོད།།





བཀྲ་ཤིས་གིང་དང་རོར་པ་ཊན་ནོར་

འཛིན་གིང་། ཁ་འཐོར་ས་གནས་

ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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དང་པོ། བཀྲ་ཤིས་གིང་གཞིས་ཆགས།

༡༽  གནས་ཡུལ།

བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་མངའ་སྡ་ེ	 Gandaki	 Zone	
དང་	 Kaski	 རོང་ཁོངས་ཀྱི ་སྤགོ་ར་ཞེས་པའྱི་ས་ཁོངས་སུ་གནས་ཡོད།	 ས་
གནས་ད་ེབཞྱིན་རྒ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་ཕུ་ཀྱི་	༢༩༠༠	དང་མྱི ་ཀར་	༩༡༣	ཙམ་
དུ་ཆགས་ཡོད།	 སྤགོ་ར་ནྱི་བལ་ཡུལ་ནང་གངས་རྱི ་དང་མཚེའུ་ལྡན་པའྱི་ཡུལ་
ལྗངོས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པར་སོང་།	ཕྱི ་རྒལ་ཡུལ་བསྐརོ་སོྤྲ་འཆམ་པ་དང་གངས་
འཛེགས་པ་ཡོང་ཡུལ་གྱི ་གཙོ་བ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད།	ཕྱི ་ཟླ་བཞྱི ་པ་ནས་དགུ་པའྱི་
བར་ཚ་ཚད་མཐོ་ཤོས་	Degree	༣༠་༥༠	དང་ཚ་ཚད་དམའ་ཤོས་	Degree	
༢༣་༡༠	ཡྱི ན།	ད་ེསྐབས་ཆར་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་མྱི ་ལྱི ་མྱི ་ཀར་	༡༠༩༣་༥༠	དང་
དམའ་ཤོས་མྱི ་ལྱི ་མྱི ་ཀར་	༡༣༥	ཙམ་འབབ་ཀྱི ་ཡོད་།	ཕྱི ་ཟླ་	༡༠	ནས་གསུམ་
པའྱི་བར་ཚ་ཚད་མཐོ་ཤོས་	Degree	༢༨	དང་ཚ་ཚད་དམའ་ཤོས	Degree	
༡༢	དང་ཆར་ཚད་མཐོ་ཤོས་	༡༥	ནས་	༧༣	བར་འབབ་ཀྱི ་ཡོད།	ས་ཐོག་ཏུ་
བལ་ཡུལ་རྒལ་ས་ཀ་ཐ་མན་གུྲ་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	 ༢༠༠	 དང་རྒ་གར་ས་
མཚམས་སུ་ན་ོལྱི ་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༡༨༠	ཡྱི ན།	གནམ་ཐོག་ནས་བསོྐད་ན་
དུས་ཡུན་ཚྱོུ ད་ཕེད་ཀ་ཙམ་ལས་འགོར་གྱི ་མེད།

༢༽  གཞིས་ཆགས་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༤	བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་མྱི ་མང་རན་གཞོན་བར་གསུམ་ཚང་མ་བལ་བདོ་
ས་མཚམས་ཁག་འད་མྱི ན་ནས་སྤགོ་རར་སླབེས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱི ན།	 དེ་སྐབས་
གཞྱིས་ཆགས་དངོས་སུ་ཚྱུགས་ཐུབ་མེད་པར་སོང་།	འཕལ་སེལ་སྡདོ་གུར་དང་
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སྨྱུ ག་ཁང་བརྒབ་ནས་མྱི ་མང་རྣམས་སྤགོ་ར་གནམ་ཐང་གཡས་གཡོན་ལ་རྒལ་
སྤྱིའྱི ་རོགས་སོྐར་འོག་འཚོ་གནས་གཙོ་དོན་ཐོག་གནས་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༧	
ལོར་སྤགོ་ར་	 Chhorepatan	 ས་གནས་སུ་སྡདོ་ཁང་ལེགས་འགུྲབ་ཟྱིན་པར་
བརནེ།	མྱི ་མང་ཚང་མ་སྡདོ་གུར་ནས་སྡདོ་ཁང་གསར་པར་སྤ་ོཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	
ད་ེནས་ལས་ཤག	སླབོ་གྭྲ	བཟོ་གྭྲ་བཅས་རྱིམ་བཞྱིན་འཛུགས་སུྐན་ཐུབ་པ་བྱྱུང་
ཡོད།								

༣༽  ཐོག་མར་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འབྱོར་སྟངས།

བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་མང་ཆེ་བ་བལ་བདོ་ས་མཚམས་སུ་ཁ་འཐོར་ནས་ཡུལ་
མྱི འྱི ་གཡོག་པརོ་གནས་སྐབས།	 སྙ་ེཤང་ཁུལ་གྱི ་བདོ་མྱི ་མང་ཆེ་བ་ཞང་ངོ་སྤནེ་
ཆྱུང་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཐོག་མྱི ་གྲངས་	༣༧༠	བསྡུ་རུབ་ཐོག་
གླ་ོདམག་སྒར་གྱི ་མཐུན་འགྱུར་བཅས་ཀྱི ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་སྙ་ེཤང་ནས་བདོ་
མྱི ་ཁ་འཐོར་བ་མང་ཆེ་བ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཟླ་བསྒྱིལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	ད་ེནས་
རྱིམ་བཞྱིན་བལ་བདོ་ས་མཚམས་དལོ་པ།ོ	 ཙྱུམ།	 ནབུ་རྱི །	 གླ།ོ	 དམའ་སང་།		
རརོ་པ་སྤྲན།	མུ་འཁུམ་བཅས་ནས་མྱི ་གྲངས་	༡༥༠	ཙམ་རང་ནསུ་ཐོག་སྤགོ་
རར་སླབེས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 དེ་རྣམས་མང་ཆེ་བ་སྟདོ་གཞུང་རུ།	 འབངོ་པ།	
འབའ་ཆེན།	ཡག་ར།	བཀ་མདུན།	ཆོས་འཁོར།	རོང་དམར།	ཁམས་ནང་
ཆེན།	སྒརེ་རེ་བཅས་བདོ་ཀྱི ་ས་ཆ་འད་མྱི ན་ནས་སླབེས་པ་ཡྱི ན་འདུག	སྔ་རེས་
བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་	༥༢༠	ཙམ་སྤགོ་ར་བཀ་ཤྱིྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སླབེས་
ཡོད།		

༤༽  རོགས་ཚོགས།
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གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་མྱི ་མང་ལ་སོྐབ་ཕོགས་རྣམས་	
USAID	 རོགས་རམ་ཚོགས་པ་ནས་གནང་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གྱི ་
སྡདོ་ཁང་གྲངས་	 ༩༡	 དང་སླབོ་གྭྲ	 རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་ལས་ཤག་བཅས་བལ་
ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པོ་བརྒྱུ ད་རྒལ་སྤྱིའྱི ་རོགས་ཚོགས་	 UNHCR, Norway-

gian Refugee Council, SAVE THE CHILDREN FUND and Tibnep	ཀྱི ་
གཟྱིགས་སོྐང་འོག་རེག་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།		

༥༽  མི་འབོར། 

	 གཞྱིས་ཆགས་དངོས་སུ་ཚྱུགས་སྐབས་མྱི ་གྲངས་	 ༥༢༠	 ཙམ་ཡྱི ན་
འདུག	 འདྱིའྱི ་ཁོངས་ནས་མྱི ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒ་གར་དང་བལ་ཡུལ་རྒལ་ས་ཀ་ཐ་
མན་གུྲར་གནས་སྤསོ་ཕྱིན་ཡོད།	 ད་ཆ་ས་གནས་སུ་དངོས་ཡོད་མྱི ་མང་རན་
གཞོན་བར་གསུམ་རྱིས་པའྱི་བསྡམོས་	༤༩༢	ལས་མེད།	

༦༽  ས་ཁྱོན་དང་འཚོ་ལས། 

ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་ས་ཆའྱི་རྒ་ཁོན་	Ropani	༡༨༨	
(75x75 feet for one ropani)	 ཙམ་ཡོད་ཁོངས་ནས་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་བཞྱི ་
ཅན་དང་བརྒད་ཅན་བཅས་སྡདོ་ཁང་གྲངས་བསྡམོས་	 ༩༡	 ཙམ་བརྒབ་ཐུབ་
ཡོད།	རོགས་ཚོགས་ནས་མ་འོངས་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་བ་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་སླད་
ཤྱི ང་བཟོ་དང་།	རུམ་གདན།	ཟ་ཁང་།	ཚོང་ཁང་།	བལ་ལས་དང་ད་ེམྱི ན་ལས་
རྱིགས་སོྦང་བརར་རོགས་སོྐར་གང་མང་གནང་ཡོད།	 དེ་མཚྱུངས་བྱ་དེ་དང་
ཕག་པ་གསོ་སོྐང་།	 ཕྱིང་གྱི ་བཟོ་གྭྲ་བཅས་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 ད་ེ
མྱི ན་ས་ཆ་སྟངོ་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཐོག་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི ་ལས་གཞྱི ་བརྒ་ཤོག་
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ཁག་ལྔ་ལ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི ་སྤལེ་ཡོད།	ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠	
ནས་ལས་གཞྱི ་ད་ེདག་མཇུག་སོྐང་མ་ཐུབ་པར་བརནེ་འཚོ་བའྱི་གནས་གཞྱི ་གཙོ་
བ་ོརྒལ་སྤྱིའྱི་རོགས་རམ་དང།	 གཞྱིས་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་རང་གྱི ་ནསུ་འཇོན་ལྟར་
ལམ་བཟོ།	མགྲོན་ཁང་ལག་གཡོག	འགུྲལ་ཚོགས་དང་གངས་འཛེགས་ཚོགས་
པ་ཁག་གྱི ་ཁུར་པ་ོའོར་འདནེ།	གང་འཚམས་ཤྱིག་བལ་ལས།	རུམ་གདན་དང་
དེ་མྱི ན་ཡུལ་འཁོར་སོྤྲ་འཆམ་པ་མཉམ་དུ་དངོས་ཟོག་ཚོང་འབེལ་སོགས་ལ་
འཇུག་དགོས་ཆགས་ཡོད།	གཞྱིས་སྒར་རུམ་གདན་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་མྱི ་མང་ལ་
ཁེ་ཕན་དནོ་ཕན་ལྡན་པ་ད་ེཙམ་བྱྱུང་མེད་།	༡༩༩༧	ལོར་གཞྱིས་འགོ་སྐལ་བཟང་
ལགས་ས་གནས་སུ་ཕབེས་པ་ནས་བཟུང་རུམ་གདན་བཟོ་གྲའྱི་རྣམ་པ་ཡར་རྒས་
ཀྱི ་ཁ་ཕོགས་སུ་བསྒྱུ ར་ཐུབ་པ་མ་ཟད།་	 བལ་ཡུལ་	 	 CTC	 རུམ་གདན་བཟོ་
གྭྲའྱི ་དབུ་འཛྱི ན་འཕྱིན་ལས་རྒ་མཚོ་ལགས་ནས་དེ་ཐོག་ལམ་སྟནོ་དང་མཐུན་
འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་ཡོད།	 གཞྱིས་འགོ་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་བཟོ་
གྭྲའྱི་གཙང་ཁེ་ནས་གཞྱིས་སྒར་ལམ་ཆེན་གྱི ་མདནུ་ད་ུཚོང་ཁང་གྲངས་	༩	ཙམ་
གསར་སུྐན་ཐུབ་ཡོད།	དུས་ད་ེནས་བཟུང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མ་དངུལ་དང་རུམ་
གདན་བཟོ་གྭྲའྱི ་རྣམ་པ་ཡར་རྒས་སུ་སོང་བ་མ་ཟད་གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་མང་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱྱུང་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ལོར་གཞྱིས་འགོ་འཕྱིན་ལས་
ལགས་ཀྱི ་སྐབས་སོྒལ་མ་ཚེ་རྱི ང་བརྒྱུ ད་	 Madat	 Nepal	 རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་
བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་།	གཞྱིས་སྒར་སྡདོ་ཁང་གྲངས་	༡༠༥	ཙམ་གྱི ་ལྕགས་ཤོག་
གྱི ་ཐོག་གཡབ་རྣམས་ཨར་འདམ་ལ་བརེ་བསྒྱུ ར་བེྱད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།						

༧༽  ཡུལ་མི་དང་མཉམ་དུ་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད། 

	 གཞྱིས་སྒར་གྱི ་ས་ཆའྱི་ཐད་ཡུལ་མྱི འྱི ་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་
མྱི ན་པའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་མཉམ་དུ་དཀའ་ངལ་སྔ་རེས་མང་པ་ོའཕད་བཞྱིན་ཡོད།	
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ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོར་རང་རེའྱི ་ཉྱིན་སླབོ་དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ཤེས་རྱིག་གསར་
བརེ་སྐབས་བལ་གཞུང་ནས་གཞུང་བཞེས་གནང་སྟ་ེགཞྱིས་ལས་ལ་ཐེ་བྱྱུས་མེད་
པ་དང་།	 ༡༩༨༠	 ནང་བལ་གཞུང་བསྐརོ་ཆ་བ་རྣམས་ཀྱི ་གནས་ཡུལ་དང་དེ་
མྱི ན་ས་གནས་ཆོས་ཚོགས་ཆེད་ས་ཆ་གང་ཙམ་ཤོར་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༤	 ཙམ་ལ་བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པོའྱི ་ཚོགས་པ་རང་ཉྱིད་ནས་ཀང་
གཞྱིས་སྒར་གྱི ་ལམ་ཆེན་མདུན་ས་ཁོན་མང་ཆེ་བ་བདག་ལེན་དང་།	 དའེྱི ་ཐོག་
ཚོང་ཁང་མང་དག་ཅྱིག་བརྒབ་ནས་ད་ཆ་གླ་ཆར་གཏོང་མུས་ཡོད།	 མ་འོངས་
པར་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་ས་ཆའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ འྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་འདུག	

༨༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།

ཨང་།	ལས་ཁུར་ལོ་དུས།		 གཞྱིས་འགོའྱི་མཚན།	
༡།	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༤།		 ཞང་ངོ་སྤནེ་ཆྱུང་།
༢།	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧།		 བསོད་ནམས་དབང་འདུད།
༣།	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢།		 ཉྱི་མ་འོད་ཟེར།		
༤།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥།	 བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛྱི ན།	
༥།	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༦།		 སྨན་པ་ཏག་བླ།	
༦།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༨།		 རན་པ་ོཀརྨ།	
༧།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༠།	 ལྷ་རེ་བསམ་གུྲབ།	
༨།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༠།		 འཇྱིགས་མེད་དབང་འདུད།	
༩།		 པྱྱི ་ལོ་	༡༩༩༤།		 བླ་ོབཟང་རྒལ་མཚན།	
༡༠།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧།		 སྐལ་བཟང་།		
༡༡།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢།	 འཕྱིན་ལས་ཆོས་རྒལ།	
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༡༢།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥།		 ནརོ་བུ།		
༡༣།		ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦།		 རྣམ་རྒལ་དགེ་འདུན།		
༡༤།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧།		 ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕལེ།

༩༽  ཕི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣའི་གཟིགས་སོར།

༡།		 རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་བསམ་མཁར་དབྱངས་སྐྱིད་མཆོག་
དང།	དུང་ཆེ་ཚེ་རྱི ང་ར་ོརེ་ལགས་གཉྱིས་ཕབེས།	

༢།		 Australia	གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་བབོ་བུ་རོན་	(Bob	Brown)	
མཆོག་དང་།	ཁོང་གྱི ་ཕག་རོགས་གཉྱིས་བཅས་ཕབེས།

༣།		 ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བློན་རྱི ན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་རྒལ་མཆོག་དང་།	
དུང་ཆེ་ཚེ་རྱི ང་དབང་རྒལ་ལགས་གཉྱིས་ཀྱིས་གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཕབེས།

༤།		 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་་དུང་ཆེ་དུང་གཞོན་གཉྱིས་དང་།	 བལ་དོན་
ཁང་གྱི ་དུང་ཆེ་བཅས་ཕབེས་གནང་མཛད།

༥།		 སྤྱི ་འཐུས་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་ལགས་དང་།	 སྤྱི ་འཐུས་ཆེ་རྱི ང་སོྒལ་མ་
ལགས་གཉྱིས་ཕབེས་ཡོད་འདུག

༦།		 ཨ་རྱི ་བདོ་དནོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་མྱི ་ས་བཞྱི ་ཕབེས།

༧།		 བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་བྱ་དུར་བཟང་པོ་ལགས་དང།	 སྤྱི ་འཐུས་ངག་
དབང་ལྷ་མོ་ལགས་གཉྱིས་ཕབེས་འབོྱར་བྱྱུང་།

༨།		 ཨ་རྱིའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་མག་སྱི ་སན་ཕརོ་ཌྱི ་མཆོག་
དང་ཕག་རོག་གསུམ་ས་གནས་སུ་ཕབེས།
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༩།		 དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དུང་ཆེ་མཆོག་གྱིས་
གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།

༡༠།		 བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པའོྱི་དབུ་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་དབང་གྲགས་མཆོག་
གྱིས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།

༡༡།		 སྤྱི ་འཐུས་བྱ་དུར་བཟང་པོ་ལགས་དང་།	 སྤྱི ་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་
ལགས་གཉྱིས་ཕབེས་འབོྱར་བྱྱུང་ཡོད།	

༡༢།		 སྤགོ་ར་ས་གནས་རོང་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཎརན་ར་རཅ་པོག་རལ་མཆོག་
གྱིས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།

༡༣།		སྤྱི ་འཐུས་ངག་དབང་བསྟན་པ་ལགས་དང་།	 སྤྱི ་འཐུས་ལྱི ་ཐང་དབང་
རྒལ་ལགས།	སྤྱི ་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་འཕྱིན་ལས་ལགས་བཅས་ཀྱིས་
གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།	

༡༤།		 དབང་ཕྱུག་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་།

༡༥།		 འགན་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་དབང་གྲགས་མཆོག་གྱིས་གཟྱིཊ་བསྐརོ་གནང་།

༡༦།		 འགན་སུང་དབུ་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་རེ་ལན་ཌེ་ཕན་སེ་ཀོ་ལྦལ་མཆོག་དང་།	
འགན་འཛྱི ན་ལས་རོགས་ལྕམ་ཨྱི ་ཤག་ཀ་གཉྱིས་ཕབེས་གནང་བྱྱུང་།

༡༧།		 ཨོ་སྱི ་ཊྱི ་ལྱི ་ཡའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་བབ་བ་ོརོན་མཆོག་
གྱིས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།

༡༨།		 ཆེས་མཐོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བྱ་དུར་བཟང་པ་ོམཆོག་
ནས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།
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༡༩།		 དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ་མཆོག་དང་
རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གཉྱིས་ཀྱིས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།

༢༠།		ས་གནས་རོང་དཔནོ་དང་།	གཉྱིས་ས་གནས་སུ་ཕབེས།

༢༡།		 སྤྱི ་འཐུས་ཨོ་དགའ་ལཌ་དང་འཇམ་དབྱངས་འཕྱིན་ལས་ལཌ་གཉྱིས་
ཀྱིས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།

༢༢།		དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་དུང་ཆེ་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱི ་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།

༢༣།	 DIIR	Joint	Secretary	མཆོག་གྱིས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།

༢༤།		སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སོྐང་དབང་ཕྱུག་ལཌ་དང་།	སྤྱི ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལཌ་
གཉྱིས་ཀྱིས་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།	

༢༥།		དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་དཔལ་འབོྱར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་གཟྱིགས་
བསྐརོ་གནང་།

༢༦།		Former	Mayor	James	Malley-Ireland	མཆོག་གྱིས་གཟྱིགས་
བསྐརོ་གནང་།

༢༧།		དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་འཕོད་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་དཔལ་འབོྱར་ཚེ་རྱི ང་
མཆོག་དང་ཟུང་དུང་ཚེ་རྱིང་དབྱངས་སྐྱིད་གཉྱིས་ས་གནས་སུ་ཕབེས།

༡༠༽  ལས་འཆར་ཁག

༡།		 འདས་པའྱི་ལས་འཆར།	
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	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ལོར་གཞྱིས་འགོ་འཇྱིགས་མེད་དབང་འདུད་ལགས་
ཀྱིས་གཞྱིས་སྒར་ནང་གསང་སོྤད་ཁུས་ཁང་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་སེལ་སླད།	 རོགས་ཚོགས་ཁག་གཅྱིག་གྱི ་རོགས་རམ་འོག་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་གསང་སོྤད་ཁུས་ཁང་ཁང་མྱི ག་གསུམ་ཅན་གྲངས་བཅྱུ ་
གཉྱིས་གསར་རྒག་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ནང་གཞྱིས་འགོ་
སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱི ་སྐབས་	Help	Tibet	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་
རམ་གནང་སྟ་ེགཞྱིས་སྒར་མྱི ་མང་ལ་འཐུང་ཆྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་
ཆྱུ ་རྱིང་གསར་པ་ཞྱིག་འཛུགས་སུྐན་བྱས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	གཞྱིས་
འགོ་གང་གྱི ་ཐུགས་འཁུར་དང་བླ་ོསྟབོས་ལ་བརནེ།	 གཞྱིས་སྒར་རུམ་
གདན་བཟོ་གྭྲ་དེ་བཞྱིན་སྒ་ོབརྒབ་ལ་ཉ་ེབར་དེ་རང་གཞུང་ལ་ནེ་སྒརོ་
འབུམ་དུག་གྱི ་རོགས་འཚོལ་དང།	ད་ེབཞྱིན་རུམ་གདན་བཟ་ོགྭྲ་ཁག་ལ་
འབལེ་གཏུགས་ཀྱི ་ཐབས་ས་ཚོགས་བཀོད་པའྱི་འོག་རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་
སླར་གསོོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ད་ེཡྱི ་ཁེ་ཕན་ནས་གཞྱིས་སྒར་ལམ་ཆེན་
མདནུ་ཚོང་ཁང་གྲངས་བརྒད་ཙམ་དང་རུམ་གདན་ཚོང་ཁང་རྒ་བསེྐད་
ཆེན་པ་ོགཏངོ་ཐུབ་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ལོའྱི་གཞྱིས་འགོ་འཕྱིན་ལས་
ཀྱི ་སྐབས་སོྒལ་མ་ཚེ་རྱིང་བརྒྱུ ད་	Madat	Nepal	རོགས་ཚོགས་ནས་
ན་ེསྒརོ་	༡༠༠༠༠༠༠༠།༠༠	ཙམ་གྱི ་རོགས་སྐབས་འོག་གཞྱིས་སྒར་མྱི ་
མང་གྱི ་སྡདོ་ཁང་ཚང་མ་ཆར་དུས་སྐབས་ཐྱིགས་པ་བརྒབ་ནས་དཀའ་
ངལ་འཕད་པའྱི་ལྕགས་ཤོག་ཚང་མ་ཨར་འདམ་ཐོག་ཏུ་བརེ་ལེན་ཐུབ་
ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་གཞྱིས་སྒར་ས་མཚམས་དཀའ་
ངལ་སེལ་སླད་ར་སྐ ོར་གང་འཚམས་བརྒབ་ཐུབ་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།		ད་ེབཞྱིན་ཡུལ་མྱི ་དང་མཉམ་ད་ུས་མཚམས་དཀའ་
ངལ་མྱི ་ཡོང་བའྱི ་ཐབས་ལམ་དུ་གཞྱིས་སྒར་ས་མཚམས་ཕེད་ཀ་ཙམ་
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ལ་ར་སྐརོ་ཡང་བརྒབ་ཐུབ་ཡོད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་གཞྱིས་འགོ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་གྱི ་
སྐབས་	Himalayan	Foundation	རོགས་ཚོགས་ལ་གཞྱིས་སྒར་ནང་
གྱི ་གཞུང་ལམ་ཡག་པ་ོམེད་པས་འགྲོ་བསོྐད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སེལ་
སླད་རེ་སྐུལ་འཆར་གཞྱི ་ཕུལ་དནོ་ལྟར་སྒརོ་	༣༥༠༠༠༠།༠༠	གནང་བ་
དང་གཞྱིས་སྒར་ནང་གནས་སྡདོ་བུ་མོ་ཐག་གཅོད་སོྒལ་མ་ལགས་ཀྱི ་ངོ་
ཤེས་ནས་བལ་སྒརོ་	༡༩༥༠༠༠།༠༠	བསྡམོས་བལ་སྒརོ་	༥༤༥༠༠༠།༠༠	
ཙམ་གྱི ་རོགས་སོྐར་གནང་སྟ་ེགཞྱིས་སྒར་སྤྱི ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ཐུགས་འཁུར་
མཉམ་ཞུགས་ཐོག་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་གཞུང་ལམ་བཟོ་བཅོས་ཀྱིས་ངལ་
སེལ་ཕན་རླབས་ཅྱི ་ཆེ་བྱྱུང་ཡོད།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་སྡདོ་ཁང་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི ་མྱི ་ཚང་
བརྒད་	TrekAid		རོགས་ཚོགས་ལ་འབདོ་སྐུལ་འཆར་གཞྱི ་ཕུལ་བ་
ལྟར་བལ་སྒརོ་	༧༩༥༠༠༠།༠༠	གནང་སྟ་ེསྡདོ་ཁང་གྲངས་བརྒད་དང་།	
ད་ེབཞྱིན་རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལྷན་ཁང་ནས་རོགས་སོྐར་བལ་སྒརོ་	
༢༥༠༠༠༠།༠༠	གནང་བ་བཞྱིན་གསང་སོྤད་ཁུས་ཁང་བརྒད་བཅས་སྤྱི ་
མྱི ་སྐབས་དང་པའོྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་རང་འགུལ་ཐུགས་འཁུར་བཀོད་
ཇུས་འོག་ནས་ལེགས་སུྐན་ཐུབ་ཡོད།	ད་ེསྐབས་གཞྱིས་སྒར་གཞོན་སེྐས་
གང་འོས་ཤྱི ག་ལས་གཞྱིར་དངོས་སུ་ཞུགས་ཐུབ་པར་བརནེ།	 ལམ་
སོལ་མྱི ག་དཔེ་བཟང་པོ་བསུྐན་ཏེ་ཕན་རླབས་རྒ་མྱི ་ཆྱུང་བ་ཞྱིག་བྱྱུང་
ཡོད།		ད་ེབཞྱིན་		Madat	Nepal	རོགས་ཚོགས་ནས་གཞྱིས་སྒར་
དུ་ཆྱུ ་འགྲོ་སའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་བལ་སྒརོ་	༡༠༠༠༠༠༠།༠༠	
རོགས་སོྐར་གནང་བས་ཆར་དུས་སྐབས་ཆྱུ ་འགྲོ་སའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
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ཐུབ་ཡོད།		ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་རྒྱུ ན་ལྡན་གྱི ་	GNHA, Amer-

ican Himalayan Foundation, Tibet House Foundation, Nepal 

Initiative Shongue, Help Tibet,	རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་མུ་མཐུད་
རན་ཕགོས་དང་སྨན་དདོ།	སླབོ་ཡོན།	ཟབ་སོྦང་བཅས་ཀྱི ་ཐོག་རོགས་
རམ་གནང་མུས་ཡྱི ན།			

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ལོར་གཞྱིས་ལས་ནས་འབདོ་སྐུལ་འཆར་གཞྱི ་
ལྟར་སོྒལ་མ་ཚེ་རྱིང་བརྒྱུ ད་	Freunde	Tibet	e.v	རོགས་ཚོགས་ནས་
ཚོགས་ཁང་འདདོ་རུ་འཁྱིལ་གསར་རྒག་ཆེད་བལ་སྒརོ་	༦༠༠༠༠།༠༠	
ཙམ་གནས་པའྱི་འཛྱི ན་ཆས་ཉསོ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

༢།		 མ་འོངས་ལས་འཆར།

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨།༢༠༠༩	ལོར་གཞྱིས་སྒར་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་	༦	ཙམ་
ལ་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒག་གྱི ་ཆེད་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་འཆར་གཞྱི ་ཕུལ་
དནོ་	Himalyan	རོགས་ཚོགས་ནས་འབུམ་གསུམ་དང་ཕེད་ཀ	Trek	
Aid	རོགས་ཚོགས་སྐུ་ཞབས་	Richard	Gere	མཆོག་ནས་བལ་སྒརོ་
འབུམ་གསུམ་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་གནང་རྒྱུ ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཡོད།	 དེ་
བཞྱི ན་གཞྱིས་སྒར་ནང་མ་འོངས་གཞོན་སེྐས་རྣམས་ལ་ལས་སེ་ཐོབ་
ཐབས་དང་གཞྱིས་སྒར་མ་དངུལ་སླར་གསོ་ཡོང་ཐབས་ལ་དམྱི གས་ཏེ་
སོྒལ་མ་ཚེ་རྱིང་བརྒྱུ ད་	Freunde Tibet  e.v	རོགས་ཚོགས་དབུ་འཛྱི ན་	
Mr. Manfred Michenfelder དང་ Mr. Bilfinger Berger གཉྱིས་ལ་
གཞྱིས་ལས་ནས་འཆར་གཞྱི ་ཕུལ་བ་ལྟར་	 ༣༠༠༠༠༠༠།༠༠	 ཙམ་
གནས་པའྱི་མགྲོན་ཁང་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ནང་བརྒབ་རྒྱུ འྱི་ཞལ་བཞེས་
ཐོབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།
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༡༡༽  ཡུལ་མི་དང་མཉམ་དུ་འཁྲུག་རོད་བྱུང་ཚུལ།

ཡུལ་མྱི ་མཉམ་གཞྱིས་ཆགས་དང་སླབོ་གྭྲའྱི ་རེད་ཐང་ས་ཆའྱི ་སྐརོ་འཁུག་རོད་
ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་དང་དེ་བཞྱིན་རེད་ཐང་དུ་ཡུལ་མྱི ་དང་ན་གཞོན་ཕན་ཚྱུན་བར་
རེད་འགྲན་གནང་སྐབས་འཁུག་རོད་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱྱུང་མོྱང་ཡོད།

༡༢༽  སྐྱྲེ་ལྡན་སོ་ནམ་གི་སོར། 

ལོ་སྔནོ་མ་སེྐ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི ་ལས་འགུལ་ས་གནས་སུ་སྤལེ་བ་བཞྱིན་དེའྱི ་དུས་
སྐབས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་གཞྱིས་མྱི འྱི ་ཉྱིན་རེའྱི ་འཚོ་རེན་ཆེད་ཕན་ནུས་གང་
འཚམ་ཞྱིག་བྱྱུང་ཡོད།	 ཡྱི ན་ནའང་རྱིམ་པས་གཞྱིས་མྱི ་སྤྱིའྱི ་འཚོ་བར་འགྱུར་
ལྡགོ་ཕྱིན་པ་དང་།	 ས་གནས་ལུང་པའྱི་གནས་སྟངས་བསྟུན་ཏེ་སེྐ་ལྡན་སོ་ནམ་
ལས་རྱིགས་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཤྱི ང་།	 ཡུལ་མྱི འྱི ་འཚོ་རནེ་གཙོ་བོ་ཕྱི ་རྒལ་
ཡུལ་མྱི ་སོྤྲད་འཆམ་པ་རྣམས་ལ་རོགས་པ་བྱས་པའྱི ་ཡོང་སྒ་ོཁག་དང་།	 དེ་
བཞྱིན་ཚོང་ཟོག་ཆྱུང་ཙག་རྱིགས་བཙོང་སོལ་གྱི ་ལམ་ལུགས་དར་ཏེ་ད་ཆ་ཕལ་
ཆེ་བའྱི་འཚོ་བའྱི་རནེ་གཞྱི ་ད་ེཆགས་ཡོད།

༡༣༽  གཞུང་འབྲེལ་ཡིན་མིན་གི་ཚོགས་སྲེ་ཁག

༡།		 ས་གནས་གྲོས་ཚོགས།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ཟླ་	༦	ཚེས་	༣༠	ཉྱིན་བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི ་བཅའ་
ཁྱིམས་ཀྱི ་དགོངས་དོན་ལྟར་སྒྱིག་གཞྱི ་དེ་ས་གནས་སུ་གཏན་འབེབས་
བྱྱུང་ཡོད་ཅྱིང་།	 རྱིམ་པས་ཕྱི ་ལོོ་	 ༢༠༠༡	 ནང་དངུལ་རྱིས་དགོས་
མཁོའྱི་ལམ་ལུགས་ཀང་དར་ཁབ་བྱྱུང་ཡོད་པ་དང།	ས་གནས་འཐུས་
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ཚོགས་ཀྱི ་འགན་དབང་ཁྱིམས་བཟོའྱི ་ལས་འགན་བཅས་བཅའ་ཁྱིམས་
འབུ་དནོ་ལྟར་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།

 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་རིམ་བྱུང་གི་མཚན་

གཤམ་གསལ།

༡།		 བསོད་ནམས་བཟང་པ།ོ														
༢།		 བསོད་ནམས་བཟང་པ།ོ
༣།		 ཕུར་བུ་དནོ་འགུྲབ།									
༤།		 ར་ོརེ་དགྲ་འདུལ།
༥།		 བསོད་ནམས་བཟང་པ།ོ														
༦།		 ནམ་ལངས་ཚེ་རྱིང་།

༢།		 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 བཙན་བོྱལ་བདོ་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་	༦༠	པའྱི་དགོངས་དནོ་
ལྟར་བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་གནས་ཡུལ་ས་ཁུལ་གང་སར་བོད་རང་
དབང་བདེན་པའྱི ་ལས་འགུལ་གྱི ་ཚོགས་ཆྱུང་རེ་དགོས་པ་སྒྱིག་གཞྱི ་
གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་མྱི ་མང་ནས་ཚོགས་མྱི ་འོས་འདེམས་ཀྱི ་ལམ་
ནས་བདོ་རྒལ་ལོ་	༢༡༡༩	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ནས་བཙན་
བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་དང་།	 བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་
རྣམས་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཆད་ལུས་མེད་པར་འཐུས་
གཙང་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༤	ཡོད།	ས་གནས་
སུ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་སླད་དམྱི གས་བསལ་ཁང་མྱི ག་གང་ཡང་
མེད་རེྐན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་འདུག
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༣།		 ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ལོར་དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་སླབོ་སྟནོ་པ་རྣམ་
རྒལ་ལྷ་མོ་མཆོག་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱི ས་ཆགས་སུ་འཚམས་འདྱིའྱི ་
གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་སྐབས་ས་གནས་སུ་བུད་མེད་ཀྱི ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་
དགོས་གལ་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ལྟར།	 གཞྱིས་སྒར་གྱི ་བུད་མེད་ཚང་
འཛོམས་ཐོག་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ཕྱི ་ཟླ་	༣	ཚེས་	༥	ཉྱིན་ས་གནས་བུད་
མེད་རན་གཞོན་གྲངས་	༩༧	ཙམ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་རྒྱུ ན་ལས་བཅྱུ ་
འདེམས་ཐོན་བྱྱུང་བ་བཞྱིན་གསར་བཙྱུགས་གནང་།	 རྒྱུ ན་ལས་ཀྱི ་ལོ་
དུས་ལོ་གསུམ་རེའྱི ་མཚམས་སུ་འཕོ་འགྱུར་དང་དབུས་བུད་མེད་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི ་མཛད་རྱིམ་ལྟར་སུང་བརྱི ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༤།		 ས་གནས་དགེ་རན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༦	ལོར་བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པ་ོརོགས་ཚོགས་ནས་ད་
ཡོད་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་གནས་གསོལ་བསྩལ་བཀའ་
དྱིན་གནང་རེས་རྱིམ་པར་བདོ་ཕུག་རྣམས་གནས་སྐབས་རྱིང་ཡུལ་མྱི འྱི་
སླབོ་གྭྲར་བཏང་སྟ་ེབདོ་ཡྱི ག་སླབོ་ཁྱིད་ཟུར་ད་ུཞུས་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་
གང་མང་བྱྱུང་།	ལོ་ད་ེནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦	བར་ས་གནས་སུ་དགེ་རན་
ཕ་མའྱི ་ཚོགས་ཆྱུང་ཞྱིག་ཡོད་ཁུལ་ཡང་ལམ་ལྷངོ་བྱྱུང་མེད།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༧	ལོར་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་རོགས་ཚོགས་ནས་བདོ་པའྱི་ཕུ་གུའྱི་ཆེད་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉ་ེའགྲམ་མམ་ས་འབེལ་དུ་	 	 SOS	 Hermann	
Gmeiner	སྔནོ་འགྲོ་དང་དམའ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་གསར་བཙྱུགས་དབུ་
འབེྱད་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ཏེ་བདོ་སླབོ་ཅྱིག་ཟུར་དུ་ཆགས།	 སྐབས་ད་ེ
དུས་སླབོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་དང་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཕན་ཚྱུན་
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བསམ་ཤེས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟ་ེསླབོ་གྭྲའྱི ་སླབོ་སྤྱི ་ཚེ་རྱི ང་དོན་
གུྲབ་ལགས་ནས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོོར་བཞེས་ཏེ་ད་ལྟའྱི ་བར་ལོ་ངོ་
ཉརེ་གཅྱིག་ཙམ་སོང་ཡོད།

༥།		 བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་རེད་མོ་ཚོགས་པ།

	 བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་ས་གནས་རེད་མོ་ཚོགས་པ་འདྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༥	ཙམ་ལ་
བཙྱུགས་ཤྱི ང་ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཚོགས་མྱི ་གཞོན་སེྐས་སུམ་ཅྱུ ་སོ་ལྔ་ཙམ་
ཡོད་པ་དང་།	 ཁོང་ཚོའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི་རེད་མོའྱི ་ལམ་ནས་
བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་སེམས་ཤུགས་ཐེབས་ཐབས་དང་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་ངོ་
བ་ོགནས་ཐུབ་ཆེད་ཡུལ་མྱི ་ཁྱིམ་མཚེས་བར་མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོང་
སླད་རེད་འགྲན་གང་ཐུབ་ཞུས་པ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་ལོ་ལྟར་བཙན་བོྱལ་
བོད་མྱི འྱི ་རྒལ་ཡུམ་ཆེན་མོའྱི ་རང་རེད་སྤ་ོལོའྱི ་རུ་ཁག་འགྲན་བསྡུར་
ནང་མཉམ་ཞུགས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།

༦།		 མ་ཎྱི ་ཚོགས་པ།

		 བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ཐུགས་
རེ་གླྱིང་མ་ཎྱི ་ཚོགས་པ་ད་ེབཞྱིན།	ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ལོར་དབུ་འཛུགས་
གནང་།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི ་དགུང་ལོ་	༦༠	ཡན་ཕ་ོམོ་གྲངས་	༣༥	
ཙམ་ཡོད།	 ཚོགས་པའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི་ྋསྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཕཱ་ལ་བར་ཆད་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མྱི ་
ཡོང་བ་དང་བོད་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གྱི ་རྒལ་ཁབ་ལ་བོད་བསྟན་
སྱིད་ཀྱི ་ཉྱི་མ་མྱྱུར་ཏུ་སླར་གསོ་ཡོང་ཆེད་དམྱི གས་བསལ་གྱི ་དུས་ཆེན་
རྣམས་དང་ཉ་སྟངོ་ཚེས་བརྒད་ནམ་ཡྱི ན་ལ་ཚོགས་མྱི ་ཚང་འཛོམས་ཀྱི ་
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སོྒལ་མ།	མ་ཎྱི ་བཅས་རང་ངོས་ནས་གང་ཤེས་ཀྱི ་ཞབས་རྱིམ་བསུྒབས་
དང་སུྒབ་མུས་ཡྱི ན།

༧།		 ས་གནས་བདོ་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས།	

		 བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་ས་གནས་བདོ་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་
ད་ེཉྱིད་	༡༩༧༢།༡༠།༧	ཉྱིན་དབུས་རྒྱུ ན་སྤྱི ་ཁབ་ཀྱི ་བཀའ་དགོངས་དང་
རང་རེ ་རྣམས་ཀྱི ་དགོས་མཁོ་དངོས་འབེལ་ལྟར་དངོས་སུ ་དབུ ་
འཛུགས་ཐུབ་པ་དང་།	 ད་ེསྐབས་ས་རྒྱུ ན་མྱི ་བདུན་དང་ད་ེམྱི ན་ཚོགས་
མྱི ་གྲངས་	༡༡༡	ལྷག་ཙམ་ཡོད།	ས་གཞོན་ད་ེབཞྱིན་རང་རེ་རྣམས་ཀྱི ་
ར་དནོ་ལངས་ཕོགས་ལ་བརྱི ་སུང་།	རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛྱི ན།	ཆོས་
ཕོགས་ལས་རྱི གས་འད་མྱི ན།	 སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བཅས་ཀྱི ་ཐོག་
དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི ་ར་འཛྱི ན་ལས་གཞྱི ་དགོངས་དོན་ཆད་ལྷག་མེད་
པར་གནང་མུས་ཡྱི ན།	 ད་ེམཚྱུངས་ལོ་འཁོར་ཚོགས་བཅར་ཞུ་ཕོགས་
ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་དབུས་གཞོན་ནའུྱི་བཀའ་དགོངས་དང་མཐུན་པར་
འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།	ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱུ ན་ལས་སྐབས་	༣༩	ཡྱི ན།

༡༤༽  ས་གནས་ཀི་དགོན་པ་ཤི་དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གིང་།

༡༩༧༣	 ལོར་གློ་ཚེ་རོགས་ནས་ཤྱི ་དགའ་ལྡན་དར་རྒས་གླྱིང་གྭྲ་ཚང་དུ་དགེ་
འདུན་ཞལ་གྲངས་	༨	དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རནེ་བཅས་རང་གཞུང་ཆོས་དནོ་
དང་ནང་སྱིད་ཀྱི ་བཀའ་འབེལ་བཞྱིན་སྤགོ་ར་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་
འབོྱར།	 དེ་ནས་མྱི ་མང་སྤྱི ་མཚྱུངས་བཞྱིན་ས་ཁང་སོགས་འབུལ་སོྤྲད་གནང་
འདུག	༡༩༨༤	ལོར་དར་གླྱིང་རྱི ན་པ་ོམཆོག་རྒ་གར་ནས་ཕྱིར་ཕབེས་གནང་སྟ།ེ	
༡༩༨༥	 ལོར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་ལྟར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རནེ་



359བལ་ཡུལ་བཀྲིས་གླྲིང་དང་། རྡོར་པ་ཊན།

བཞུགས་ཡུལ་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ཚོགས་འཛོམས་གནང་ཡུལ་ཚོགས་ཁང་
ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་དང་།	 གྭྲ་ཤག་འགའ་ཤས་གསར་འཛུགས་གནང་སྟ་ེདགོན་གྱི ་ཆོ་
ག་ཕག་ལེན་དང་ཐྱིག་རུལ་མཚོན་འདོན་ར་དབྱངས་མཆོད་བཟོ་དཀར་ཐྱིག་
སྒྱིག་ལས་ཀུན་སོྤད་སོགས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ ད་སྟདོ་གྭྲ་ཚང་གྱི ་སོལ་རྒྱུ ན་ལྟར།	གང་
ལེགས་སོར་གནས་ཐོག་ལྷག་པར་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་གྱིས་བཀའ་
དགོངས་ལྟར་སྤྱི ་སྒརེ་ལས་དོན་དང་གཞུང་འབེལ་གྱི ་མཛད་རྱི མ་མཐའ་དག་
འབེལ་ཡོད་གཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་ལྟར་སུང་བརྱི ་གནང་མུས་བཞྱིན།	 ད་ལྟའྱི ་
ཆར་རྱི ན་པ་ོཆེ་གཙོས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་བདོ་མྱི ་གྲངས་	༡༨	དང་མོན་ར་
དབང་ནས་གྭྲ་རྱི གས་	 ༨	 བཅས་ཞལ་གྲངས་	 ༢༦	 ཙམ་ཡོད་ཐོག་ནས་སྔ་
དགོང་ཚོགས་འཛོམས་ཀྱིས་རང་ལུགས་ཆོས་སོྤད་གང་ནསུ་དང་དུས་ཆེན་ཁག་
དང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ྋརྒལ་བའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་
རྒས་ཤྱི ང་ཡུན་ཏུ་གནས་པ་དང་།	དགོན་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི ་མཚན་དནོ་གོང་འཕལེ་
ཆེད་གྭྲ་རྒྱུ ན་གསར་འཛུགས་དང་དེ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་སླབོ་གཉརེ་ཡར་རྒས་
དང་ཉམས་པ་སོར་ཆྱུད་ཡོང་བར་འབད་འབུངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༡༥༽  སོབ་གྲྭ་དང་དྲེའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྲེ་ཚན།

བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུ ད་རང་གཞུང་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་སློབ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་ཁང་དང་རྒྱུ ུན་གྲོན་
གནང་ཐོག་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད།		ད་ེསྐབས་སླབོ་སྤྱི ་རན་རྒལ་མཚན་ཡྱི ན།	
སླབོ་གྭྲ་དེ་བོད་པའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་འོག་ལོ་ངོ་དུག་ཙམ་རྱི ང་གནས་ཡོད་པ་དང་།	
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོར་བལ་ཡུལ་ཡུལ་མྱི འྱི ་སླབོ་གྭྲར་བསྒྱུ ར་བ་དང་རྱིམ་བཞྱིན་
ཡུལ་མྱི ་ཚོས་སླབོ་གྭྲའྱི ་ས་ཆ་ཆ་ཚང་ཧམ་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་རེད།	 དེ་རེས་ལོ་
མང་རྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཕུ་གུ་རྣམས་ཡུལ་མྱི འྱི ་སླབོ་གྭྲར་བཏང་སྟ་ེབོད་ཡྱི ག་
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སླབོ་ཁྱིད་ཟུར་དུ་ཞུས།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༧	ལོར་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་རོགས་ཚོགས་ནས་
བོད་པའྱི ་ཕུ་གུའྱི ་ཆེད་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉ་ེའགྲམ་དུ་སྔནོ་འགྲོའྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་
དང་དམའ་རྱིམ་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་དབུ་འབེྱད་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་
ཡོད་པ་རེད།

༡།		 ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བདོ་ཕུག་ཁྱིམ་སྡ།ེ	(SOS	TCV)

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒ་མྱི ་དམར་པའོྱི་དཔུང་སྟབོས་ཀྱིས་བདོ་ས་ཡོངས་
རོགས་བཙན་འཕགོ་བགྱིས་ཏ་ེསྤྱི ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་དབུས་པས་བོད་མྱི ་སྟངོ་ཕག་བརྒད་བཅྱུ ་ལྷག་ཙམ་རྒ་བལ་
འབུག་གསུམ་དུ་རྱི མ་པར་བཙན་བོྱལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱྱུ ང་ཞྱི ང་།	
སྐབས་ད་ེནས་བཟུང་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་བདོ་
ཀྱི ་མྱི ་རྱིགས་དང་རྒལ་ཁབ་ཀྱི ་བད་ེདནོ་འཐབ་རོད་ར་བརླག་ཏུ་མྱི ་འགྲོ་
བའྱི ་ཆེད།	 རྒ་གར་གཞུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཕྱི ་རྒལ་རོགས་ཚོགས་
ཁག་བཅས་ལ་ཛ་དག་གྱི ་འབདོ་སྐུལ་གནང་སྐབས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ནང་
གློ་སྒྱིག་གྱི ་དག་པོའྱི ་ལས་འགུལ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ནས་བོད་མྱི ་སྟོང་
གཉྱིས་ལས་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་ཁུལ་དུ་སྐབས་བཅོལ་དུ་
འབོྱར་སྐབས་ངོ་ཤེས་པ་ས་དང་གནམ་མ་གཏོགས་མེད་པ་དང་།	 མྱི ་
མང་གྱི ་འཚོ་གོས་དང་འཕོད་བསྟེན་སོགས་གང་ཅྱིར་དཀའ་ངལ་ཆེ་
ཁར།	 ས་ཆའྱི་གནས་བབ་དང་འཕོད་བསྟནེ་གྱི ་མཐུན་རེྐན་ཞན་པའྱི ་
དབང་གྱིས་ན་ཚ་འད་མྱི ན་ཕགོ་པས།	མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་འདས་གྲོངས་སུ་
ཕྱིན་ཏ་ེབདོ་ཕུག་མང་པ་ོཞྱིག་དྭ་ཕུག་ཏུ་གྱུར་པ་སོགས་ཀྱི ་གནས་སྟངས་
ཤྱིན་ད་ུཞན་པས་རྒལ་སྤྱི ་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བྱྱིས་པའྱི་ཁྱིམ་སྡ་ེ	(SOS	Kin-
derdrof	 International	Austria)	ནས་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ལས་
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ཁུངས་བརྒྱུ ད་ཐོག་མར་སྤགོ་ར་ཁུལ་དུ་དྭ་ཕུག་ཏུ་ལུས་པའྱི་ཕུ་གུ་	 ༣༢	
ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་འཕལ་ཕྱི ་
ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོ་ནས་བཟུང་སྟ་ེཨེའྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བོད་ཁྱིམ་འདྱི་ཉྱིད་དབུ་
བརྙེས།

ཀ		 བྱྱུང་རྱིམ་དང་།	བཙྱུགས་དུས།

	 སྤྱི ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་
གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི ་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་འོག་རྒལ་
སྤྱི ་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བྱྱིས་པའྱི ་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་ཚོགས་པ་ནས་	 ༡༩༧༠	
ཙམ་ལ་བལ་ཡུལ་རྒལ་ས་ཀ་ཐ་མན་གུྲར་ཆགས་པའྱི་ཨེས་ཨོ་
ཨེས་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་ལྕམ་	 Edith	 Poul	 བརྒྱུ ད་
རང་གཞུང་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཆེད་
མངགས་སྤོག་ར་ཁུལ་དུ་བོད་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི ་གནས་
སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ཟླ་	 ༡	 ནང་ཛ་
དག་གྱི ་དྭ་ཕུག་གྲངས་	༣༢	དང་ལས་བེྱད་གྲངས་	༤	བཅས་
ཀྱི ་ཆེད་དུ་བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པའོྱི་རོགས་ཚོགས་	(Ne-
pal	Red	Cross)	དང་བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ས་ཆ་
རྒ་མྱི ་ཆྱུང་བ་ཞྱིག་སྐབས་འཇུག་ཞུས་པ་ལྟར་གནང་སོན་བཀའ་
དྱིན་ཆེ་བ་བྱྱུང་སྟ་ེསྡདོ་ཁང་གསར་རྒག་བྱས་པ་ལོ་ད་ེགའྱི་ཟླ་བ་	
༡༠	ནང་ལེགས་གུྲབ་ཀྱིས་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བདོ་ཕུག་གྱི ་སྡདོ་ཁང་
ཞེས་པའྱི་མྱི ང་བཏགས་གནང་འདགུ	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༨	ནས་རྱིམ་
བཞྱི ན་འཛམ་གླྱིང་རྒལ་སྤྱི ་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བྱྱིས་པའྱི ་ཁྱིམ་སྡ ེ་
ཚོགས་པའྱི་གཙོ་འཛྱི ན་སླབོ་དཔནོ་	 Dr. Hermann Gmeiner	
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མཆོག་ནས་ཐུགས་བརེ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པསོ་ཇྱི ་ལྟར་མ་ཡྱི ས་བུ་
ལ་གཅེས་པ་བཞྱིན་རང་ཅག་དྭ་ཕུག་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་སྔ་ཕྱི ་བར་
འདྱིར་གཟྱིགས་བསྐརོ་ངོ་ཕེབས་དང་སྦྲགས་ལོ་སོ་སོར་ཁྱིམ་
ཚང་རྒ་བསེྐད་གནང་བ་མ་ཟད།	 དམ་པ་དེ་ཉྱིད་སྐུ་གཤེགས་
པའྱི་རེས་སུ་ཁོང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་	Mr Helmut Kutin	མཆོག་ནས་
ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་ཁོང་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༢	ནས་ད་བར་
ལོ ་མཚམས་སོ་སོར་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་མུ ་མཐུད་
བསྐངས་ཏེ་ཁྱིམ་ཚང་རྒ་བསེྐད་ལེགས་གུྲབ་གནང་སྟ་ེལོ་དེའྱི ་
ནང་ཁོང་དང་བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པོ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་
ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉྱིས་ནས་དབུ་འབེྱད་མཛད་སྒ་ོབཀའ་དྱིན་
བསྐངས།	 དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ་མཆོག་དང་
མྱི ་དག་དཔོན་རྱི གས་མང་པོ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་འཚམས་འདྱིའྱི ་
གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་སྟ་ེགཞུང་འབེལ་ཐོག་སྤགོ་ར་ཨེསྱི ་ཨོ་
ཨེསྱི ་བོད་ཕུག་ཁྱིམ་སྡ་ེཞེས་པའྱི ་ཚོགས་པའྱི ་མྱི ང་འདྱི་བཞྱིན་
གསོལ་བསྩལ་བཀའ་དྱིན་དང་གཏན་འབེབས་གནང་།	 ལོ་དེ་
གའྱི་ནང་ཁོང་གྱིས་བདོ་ཕུག་གཞོན་སེྐས་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་ད་ུཁྱིམ་
ཚང་རྒ་བསེྐད་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་གཤམ་གསལ་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་
ལས་རྱི གས་སོྦང་བརར་གྱི ་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ཀང་གསར་འཛུགས་
དབུ་འབེྱད་གནང་།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༦	 བར་བདོ་ཕུག་ཁྱིམ་སྡའེ་ྱིཕུ་གུ་རྣམས་
དང་ད་ེབཞྱིན་བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཕུ་གུ་གཞོན་སེྐས་
རྣམས་ཡུལ་མྱི འྱི་སླབོ་གྭྲར་བསོྐད་ད་ེབདོ་ཡྱི ག་སླབོ་ཁྱིད་ཟུར་དུ་
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བྱས།	 ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་རོགས་ཚོགས་ནས་གཙོ་བོར་བོད་ཕུག་
ཁྱིམ་སྡའེྱི ་དྭ་ཕུག་དེ་དག་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་
མ་འོངས་པར་བདོ་མྱི འྱི་ཤེས་ཡོན་དང་།	རྱིག་གཞུང་སུང་སོྐབ་
སོགས་ལ་དམྱི གས་པའྱི ་དགོངས་པ་ཆེ ་བསེྐད་ཀྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་	
༡༩༨༦	 ལོར་སླར་ཡང་བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པོ་ཚོགས་པ་
དང་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ས་ཆ་སྐབས་འཇུག་ཞུས་
འབས་སུ་ས་ཆ་གནང་སོན་ཐོབ་སྟ་ེ	༡༩༨༧	ཟླ་བ	༦	ཚེས་	༦	
ཉྱིན་ཤཱྱི ་དཔལ་ལྔ་ལྡན་ལྷ་ལྕམ་སས་མོ་ཤ་ར་ར་ཧ་མཆོག་ནས་	
SOS Hermann Gmeiner School	 སླབོ་གྭྲ་འདྱི་བཞྱིན་སྒ་ོ
འབེྱད་བཀྱིན་བསྐངས་ཏ།ེ	ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བདོ་ཕུག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་ཕུ་
གུ་ཙམ་མ་ཟད།	གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཕུ་གུ།	ད་ེབཞྱིན་ཡུལ་མྱི འྱི་
ཉམ་ཐག་གྱི ་ཕུ་གུ་ཁག་བཅས་ལ་སློབ་སོྦང་གྱི ་ཆེད་སླ ོབ་གྭྲ་
ལེགས་པ་ོཞྱིག་ཏུ་བསོྐད་རྒྱུ འྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོའདྱི་ཐོབ་ཡོད།

	 	 དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཐུགས་བརེའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོས་ས་ཆའྱི་རྱི ན་འབབ་ཆ་ཚང་
བསྩལ་སོན་གནང་འབས་།	༡༩༩༣	དང་	༡༩༩༤	ལོར་ཨེསྱི ་
ཨོ་ཨེསྱི ་རྒལ་སྤྱིའྱི་གཙོ་འཛྱི ན་	 Mr Helmut Kutin	 མཆོག་
ནས་	SOS Hermann Gmeiner High School	མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་
རྨང་གཞྱི ་ལས་འཆར་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་	 ༡༩༩༥	 ལོར་དབུ་
འབེྱད་མཛད་སྒ་ོབསྐངས་ཏེ་ད་ཆ་བདོ་ཕུག་རྣམས་ཀྱི ་སླབོ་སོྦང་
བྱ་ཡུལ་གྱི ་བསྟྱི་གནས་ཁང་གསར་ཡྱི ད་ད་ུའོང་ལ་མཐུན་རེྐན་
ལྡན་པ་ཞྱིག་གསར་སུྐན་གནང་བ་སོགས་དམ་པ་གང་ཉྱིད་ཀྱི ་
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བཀའ་དྱིན་བླ་ན་མེད་པ་དང་རེས་དན་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་
སོྨས་ཅྱི ་དགོས།	 དེ་ལྟར་སྤགོ་ར་བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
བཞྱིའྱི ་བོད་ཕུག་དང་དམྱི གས་བཀར་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བོད་ཕུག་
ཁྱིམ་སྡའེྱི ་ཕུ་གུ།	 དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ལུང་ཁུག་ཁག་ཏུ་གནས་
པའྱི་བདོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སོྦང་གྱི ་བསྟྱི་གནས་ཐོབ་
པ་ནྱི་༧གོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེའྱི ་བཀའ་དྱིན་དང་ཨེསྱི ་ཨོ་
ཨེསྱི ་རོགས་ཚོགས་ནས་མཐུན་རེྐན་རོགས་རམ་རྒ་ཆེ་གནང་
པའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱི ་འབས་བུ་ཞྱིག་ཡྱི ན།

ཁ		 ཐོག་མ་དང་ད་ལྟའྱི ་བར་གྱི ་ཕུ་གུ་དང་ལས་བེྱད་གྲངས་འབོར།	
ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	ལོའྱི་སྐབས་ཁྱིམ་སྡ་ེའདྱིར་ཕུ་གུ་	༣༢	
དང་ལས་བེྱད་	༤	ཡོད།	ད་ེནས་རྱིམ་པས་ཁྱིམ་ཚང་རྒ་བསེྐད་
དུ་ཕྱིན་ཏེ་ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་བཅྱུ ་གཉྱིས་ནང་ཕུ་གུ་
གྲངས་	༡༡༥	དང་ད་ེམྱི ན་རྒ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཕུ་གུ་ན་
གཞོན་མཐོ་རྱིམ་སླབོ་སོྦང་བེྱད་མུས་གྲངས་	༩༢	བཅས་ཁོན་
བསྡམོས་ཕུ་གུ་གྲངས་	༢༠༧	དང་ཨ་མ་ལས་བེྱད་གྲངས་	༢༧	
ཡོད།

ག		 རྒྱུ ་གྲོན་དང་ལས་འཆར།	

	 སྤགོ་ར་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བདོ་ཕུག་ཁྱིམ་སྡ་ེདང་མ་ལག་སླབོ་གྭྲྭྭ་དང་
ལས་རྱི གས་སོྦང་བརར་སླབོ་ཁང་གྱི ་ལས་འཆར་དང་རྒྱུ ་གྲོན་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི ་རྱིས་ཁ་དང་ལས་བསྡམོས་སོགས་བལ་ཡུལ་
ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་དབུས་སྤྱི ་ཁབ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་རྒལ་སྤྱི ་ཨེསྱི ་
ཨོ་ཨེསྱི ་ཚོགས་པར་རྱིས་འབུལ་ཞུ་དགོས་དང་།	 དེ་བཞྱིན་
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ལས་འཆར་དང་འཛྱི ན་སོྐང་ཡོངས་རོགས་རྒལ་སྤྱི ་ཨེས་ཨོ་
ཨེས་ཚོགས་པའྱི ་བཀོད་སྒྱིག་འོག་བལ་ཡུལ་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་
དབུས་སྤྱི ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ནས་སྟངས་འཛྱི ན་གནང་བཞྱི ན་
ཡོད།

ང		 མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཇྱི ་བྱྱུང་དང།	 མ་འོངས་འབྱྱུང་
འཆར།

	 སྤགོ་ར་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བོད་ཕུག་ཁྱིམ་སྡ་ེའདྱི ་ཉྱིད་ལ་དམྱི གས་
འབས་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་ལས་རྱི གས་སོྦང་བརར་གྱི ་སྡ་ེཚན་དང་།	
ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བུ་བཅོལ་ཁང་ངམ་སྔནོ་འགྲོ།	 འབྱིང་རྱིམ་དང་
མཐོ་སླབོ་བཅས་འཛུགས་སུྐན་ལེགས་འགུྲབ་བྱྱུང་འབས་བལ་
ཡུལ་གྱི ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི ་དྭ་ཕུག་རྣམས་ལ་བོད་ཕུག་ཁྱིམ་
སྡེར་འཛུལ་རྒྱུ འྱི ་ གོ ་ སྐབས་ཙམ་མ་ཟད་ཕུགས་འདུན་གྱི ་
དམྱི གས་ཡུལ།	 དེ་བཞྱིན་སྤགོ་ར་བོད་མྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཕུ་
གུ་རྣམས་ཤེས་ཡོན་གྱི ་མདུན་བསོྐད་བཟང་པོ་བསུྒབ་སླད་རྱིག་
གནས་གྱི ་བསྟྱི་གནས་སུ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་གོ་སྐབས་དང་ཕུགས་
འདུན།	 མདརོ་ན་སྤགོ་ར་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བདོ་ཕུག་ཁྱིམ་སྡ་ེའདྱི་
ཉྱིད་ལ་བརནེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སྡདོ་བོད་པའྱི་དྭ་ཕུག་
དང་ཕེད་དྭ་ཕུག་མ་ཟད་བོད་མྱི ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་འཚོ་སནོ་
དང་སླབོ་ཡོན་གྱི ་རོགས་རམ་སྤྲད་དང་སོྤྲད་མུས་ཡྱི ན།	 དེ་
བཞྱིན་རང་རེའྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་སྤྱི ་ཚོགས།	 ཡུལ་མྱི ་
ཉམ་ཐག་ཁག་བཅས་ལ་རོགས་རམ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུ ད་
གསུམ་དུ་ཕན་འབས་ཆེན་པོ་ཡོང་ཐབས་འབད་བརོན་བེྱད་
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མུས་ཡྱི ན།	 ལྷག་པར་བོད་ཕུག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་ཕུ་གུར་མཚོན་ན་སོ་
སོ་རང་ཉྱིད་ནས་འཇོན་ན་སླབོ་སོྦང་ཇྱི ་ཙམ་བར་དུ་བྱ་ཐུབ་ཚེ་
སླ ོབ་ཡོན་ཆ་ཚང་ཚོགས་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་
གནང་མུས་ཡྱི ན་པ་དང་།	 སླད་མའྱི ་ཆར་ལའང་ཚོགས་པ་
འདྱིས་བོད་ཕུག་སྤྱི ་དང་ལྷག་པར་རང་རེའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་ཡར་
རྒས་མདུན་ཕོགས་ལ་སྨན་པའྱི་ཞབས་འདེགས་མུ་མཐུད་ཐོབ་
པའྱི་རེ་བ་དང་ཡྱི ད་ཆེས་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།

ཅ		 སྨན་ཁང་གྱི ་གནས་སྟངས།

	 སྤགོ་ར་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བོད་ཕུག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་ཆེད་དུ་བཙྱུགས་པའྱི་
འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཆྱུང་ངུ་ཞྱི ག་ཡོད་པ་དེས་སླ ོབ་ཕུག་
རྣམས་དང་ཉམ་ཐག་ཡུལ་མྱི ་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་བཞྱིན་ཡོད།	
ནད་གཞྱི ་ཆེ་ཁག་རྱིགས་ཡུལ་མྱི འྱི ་སྨན་ཁང་ཏུ་བསྟནེ་གཏུགས་
བྱས་དང་བེྱད་མུས་ཡྱི ན།

ཆ		 ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་ཨ་མའྱི་རས་ཡོལ་ཁང་།

	 རྒལ་སྤྱིའྱི ་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་ཚོགས་པའྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་ལྟར་འདྱི་གའྱི ་
སྤགོ་ར་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བོད་ཁྱིམ་ནང་ཨ་མ་བགྲེས་ཡོལ་རྣམས་
ལ་རས་གསོ་ཁང་གྱི ་སྡ ོད་ཁང་དང་འབེལ་མཐུན་རེྐན་སོྦར་
བཞྱིན་པ་དང་།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་མ་རས་ཡོལ་དུ་སོང་བ་གཉྱིས་
ཡོད།

ཇ	 མཐོ་སླབོ་ཐོན་པ།

	 སྤགོ་ར་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བོད་ཕུག་ཁྱིམ་སྡ་ེའདྱི ་བཙྱུགས་ནས་ད་
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བར་ཁོན་བསྡམོས་སླབོ་གཉརེ་བ་	 ༡༩༥	 ཙམ་མཐོ་སླབོ་དང།	
ལས་རྱིག་སོྦང་བརར་འད་མྱི ན་གྱི ་སྒ་ོནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་
བྱྱུང་སྟ་ེསྤྱི ་ཚོགས་ནང་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི ་ཞབས་འདེགས་སུྒབ་
བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།	

༢།		 ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་ལས་རྱིགས་སོྦང་བརར་ཁང།

	 ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་ལས་རྱིགས་སོྦང་བརར་ཁང་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༨	ལོར་
དབུ་འཛུགས་བྱྱུང་ཞྱིང་།	 ཐོག་མར་ཤྱི ང་བཟོ་དང་	 Welding	 ལས་
རྱིགས་གཉྱིས་ལས་མེད།	 དེ་རེས་རྱིམ་བཞྱིན་	 Electrical, Turner, 

Electronics, Secretary-with A/c & Computing skills & Motor 

Mechanics	 བཅས་ད་ལྟ་ལས་རྱི གས་སྡ་ེཚན་ཁག་འད་མྱི ན་བདུན་
ཡོད།	

	 	 ལས་རྱི གས་སོྦང་བརར་ཁང་འདྱི ་བཞྱི ན་ཐོག་མར་འདྱི ་གའྱི ་
བདོ་ཕུག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་བདོ་ཕུག་ཤེས་ཡོན་དམན་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་ཆེད་
འཛུགས་གནང་བ་ལྟར།	ད་བར་གོང་གསལ་ལས་རྱིགས་ཁག་ནས་ཐོན་
པའྱི་གཞོན་སེྐས་མང་དག་ཅྱིག་རང་རེའྱི་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་གོ་འཕེར་ཐོན་
པའྱི་ཞབས་ཞུའྱི་ཐོག་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་རྱིགས་སོྦང་བརར་ཁང་འདྱི་
བཞྱིན་བལ་ཡུལ་རྒལ་ཡོངས་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་
སྟངས་འཛྱི ན་འོག་འགྲོ་མུས་ཀྱིས་ལོ་རེའྱི ་དངུལ་རྱིས་དང་།	 ལས་
བསྡོམས་སོགས་བལ་ཡུལ་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་ལས་ཁུངས་ཨ་མར་རྱིས་
འབུལ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	ད་ལྟ་སླབོ་ཕུག་བུ་མོ་བཅྱུ་བདནུ་དང་བུ་སུམ་ཅྱུ ་
སོ་དུག་བཅས་བསྡམོས་ཕ་ོམོ་གྲངས་	 ༥༣	 ནས་བདོ་ཕུག་བདུན་ཕུད།	
ད་ེབྱྱིངས་ཚང་མ་ཡུལ་མྱི འྱི་ཕུ་གུ་ཁོ་ན་ཡྱི ན།	 ལས་རྱིགས་སོྦང་བརར་
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ཁང་འདྱིར་དགེ་རན་གྲངས་	 ༡༦	 དང་།	 དེ་བྱྱིངས་ལས་བེྱད་	 ༡༠	
ཁོན་བསྡམོས་ཕ་ོམོ་གྲངས་	༢༦	ཡོད།

༣།		 ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་ཧར་མན་གྷམཡེ་ནར་སླབོ་གྭྲ

	 བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་ཧར་མན་གྷམ་ཡེ་ནར་སྔནོ་འབྱིང་མཐོ་
སླབོ་གསུམ་སོ་སོར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢	དང་	༡༩༨༧	ད་ེབཞྱིན་	༡༩༩༥	
ལོར་གསར་སུྐན་བྱས་ཏེ་སླ ོབ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ལྷན་ཚོགས་དང་སློབ་
སྤྱིའྱི་གཟྱིགས་སོྐང་འོག་སྡ་ེཚན་གསུམ་སྟ།ེ	བུ་བཅོལ་ཁང་དང་སྔནོ་འགྲོ།	
འབྱིང་སླབོ།	མཐོ་སླབོ་བཅས་ཡོད་པ་དང་།	སྔནོ་འགྲོ་དང་འབྱིང་སླབོ་
ནང་འཛྱི ན་གྭྲ་དང་པོ་ནས་བདུན་པ་བར་ནྱི ་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱི ས་
ཆགས་ཀྱི ་ཉེ་འདབས་སུ་རྒལ་སྤྱི ་ཨེས་ཨོ་ཨེས་བྱྱིས་པའྱི ་ཁྱིམ་སྡེ་	
(SOS-Kinderdrof	International	Austria)	ནས་གསར་འཛུགས་
གནང་།	 ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བོད་ཕུག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་ཕུ་གུ་དང་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཕུ་གུ་རྣམས་སློབ་གྭྲ་དེ་གཉྱིས་སུ་བསོྐད་དང་སོྐད་
བཞྱིན་ཡྱི ན།

	 	 ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་མཐོ་སླབོ་ནྱི་འབྱིང་སླབོ་ཡོད་ས་ནས་སྤྱི ་ལེ་	 ༢	
ཙམ་གྱི ་ས་ཕོགས་		Gharipatan	དུ་གོང་བཀོད་ལྟར་རང་གཞུང་ཤེས་
རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཆའྱི ་རྱི ན་འབབ་བཀའ་དྱིན་གསོལ་བསྩལ་
གནང་སྟ་ེརྒལ་སྤྱི ་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་ཚོགས་པའྱི་སྟངས་འཛྱི ན་གྱིས་འཛྱི ན་གྭྲ་
བརྒད་པ་ནས་བཅྱུ ་གཉྱིས་བར་ཡོད།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ལོར་སླར་ཡང་རྒལ་སྤྱི ་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་རོགས་
ཚོགས་ནས་རྒྱུ ་གྲོན་བཏང་སྟེ་སླབོ་ཕུག་བུ་མོའྱི ་སྡདོ་ཁང་ཞྱིག་གསར་
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རྒག་ལེགས་བསུྒབས་གནང་།	སྤགོ་ར་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བདོ་ཕུག་ཁྱིམ་སྡའེྱི ་
དང་སྤགོ་ར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཞྱི །	 ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་བྱང་ཕོགས་
ལུང་ཁུག་གྱི ་གཞྱིས་སྒར་གླ་ོཚེ་རོགས་དང་།	མ་ནང་།	ནརོ་འཛྱི ན་གླྱིང་
བཅས་ཀྱི ་གཞྱིས་སླབོ་དང་འབྱིང་སླབོ་ཐོན་པའྱིསླབོ་ཕུག་ཁག་ཀང་འདྱི་
ག་མཐོ་སླབོ་ཏུ་ཞུགས་ཏ་ེབདོ་ཡྱི ག་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའྱི་དངེ་དུས་ཀྱི ་སྐད་
ཡྱི ག་སླབོ་ཚན་ལ་སྦང་བརོན་གནང་ཡུལ་གྱི ་མཐུན་རེྐན་བཟང་པོ་ཐོབ་
ཡོད།	གཙོ་ཆེ་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་མཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རང་གཞུང་
གཙོས་པའྱི་རྒལ་སྤྱིའྱི ་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་ལམ་སྟནོ་བཀའ་
དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་འདྱི་གའྱི་བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་བོད་ཁྱིམ།	
ལག་ཤེས་སྡ་ེཚན།	སླབོ་གྭྲ་བཅས་སྡ་ེཚན་གསུམ་གྱི ་བདོ་པའྱི་སྤྱི ་ཚོགས་
འདྱི་འཕལེ་རྒས་ཕྱིན་ཏ།ེ	འདྱིར་ཡོད་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀྱི ་འཚར་ལོངས་
དང་ཤེས་ཡོན་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕལེ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་དང་།	 ད་ེམཚྱུངས་
རང་གཞུང་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་།	 བལ་ཡུལ་དུ་གནས་པའྱི་
བོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་སྒར་ཁག་གྱི ་འགོ་འཛྱི ན་རྣམ་པ།	 དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་
ཨེསྱི ་ཨོ་ཨེསྱི ་དབུས་སྤྱི ་ཁབ་ལས་ཁང་གཙོས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོགས་
སྡ་ེཡོངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ ་
དང་མ་འོངས་པར་ཀང་བདོ་ཀྱི ་སོན་ར་བླ་ོགསར་གཞོན་ན་ུཕ་ོམོ་རྣམས་
བོད་ཀྱི ་ཆོས་དང་རྱི གས་གཞུང་གྱི ་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་གང་འཚམ་
ལྡན་པའྱི་མྱི ་རབས་གསུམ་ལ་ཉ་ེབར་འཚར་ལོངས་ཡར་རྒས་ཀྱི ་ལམ་
ད་ུཞུགས་ཏ་ེཚོགས་པའྱི་རྨང་གཞྱི ་ས་བརན་ཕུགས་འཕརེ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་
བའྱི་རེ་བ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 གཞན་ཡང་ད་བར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་སྔ་
རེས་སུ་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པའྱི་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༢༦	བྱྱུང་ཡོད།		
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༡༦༽  ས་གནས་སྨན་སྦིན་ཁང་།				

	 བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་ས་གནས་སུ་སྨན་ཁང་ཆྱུང་ངུ་གཅྱིག་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༤	ཟླ་	༦	 ཚེས་	༢༠	ཉྱིན་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་དང་ད་ེསྐབས་འཕདོ་
ལས་པ་གཉྱིས་ཡོད།	 སྨན་ཁང་གྱི ་འགྲོ་གྲོན་དང་འཕོད་ལས་པ་གཉྱིས་ཀྱི ་གླ་
ཕགོས་རྣམས་	INF	ཞེས་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༤།༦།༢༠	ནས་	
༡༩༨༧།༡༢།༣༡	 བར་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 དེ་སྐབས་འཕདོ་
ལས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུ ན་དུ་སོྦང་བརར་དང་འོས་སོྦང་ཡང་གང་མང་	 	 INF	
རོགས་ཚོགས་ནས་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	ཕྱིལོ་	 ༡༩༩༣	ནས་བདོ་སྨན་གྱི ་
སྨན་པ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བསྐོར་བསོྐད་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ནང་ཐེངས་གཉྱིས་
ཕེབས་ཀྱི ་ཡོད་པ་དེའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་འདྱི ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་གནང་དང་
གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།	 ཕྱི ་རྒལ་སྨན་གྱི ་སྡ་ེཚན་ལ་སྨན་གཡོག་གྱི ་གླ་ཕོགས་དང་
འཛྱི ན་སོྐང་འགྲོ་གྲོན་བཅས་རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི ་
ཡོད།	 འཕདོ་ལས་པ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནད་མནར་བྱྱུང་ཚེ་ཕག་རོགས་
གང་ལེགས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པར་མ་ཟད།	 འཕོད་བསྟནེ་དང་
འབལེ་བའྱི་ལམ་སྟནོ་ཡང་མྱི ་མང་ལ་གང་མང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༧	
ཟླ་	༩	ནང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཕདོ་བསྟནེ་ཚོགས་ཆྱུང་དང་པ་ོད་ེའཛུགས་ཐུབ་
ཡོད་པ་དང་།	 ༡༩༩༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ནང་ས་གནས་སྨན་ཁང་གསར་རྒག་གྱི ་ལས་
འཆར་རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་དང་དུང་ཆེ་མཆོག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
གཟྱིགས་བསྐརོ་ཕེབས་སྐབས་ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་སྙན་སེང་
ཞུས་པར།	སྨན་ཁང་གསར་རྒག་རོགས་རམ་གནང་སོན་བྱྱུང་བ་དང་།	ནད་པ་
འོར་འདནེ་སུམ་འཁོར་	Ambulance	ཆེད་བལ་སྒརོ་	༥༣༥༠༠༠།༠༠	གནང་
སོན་བྱྱུང་བ་བདེ་སོྤད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	ཡྱི ན་ཡང་དའེྱི་ཆེད་ཁ་མ་འདུམ་པ་བལ་
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སྒརོ་	༥༦༠༠༠༠།༠༠	གཞྱིས་ཆགས་བཟོ་གྭྲ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད།	ཕྱི ་
ལོ་	༢༠༠༢།༧།༡༦	ནས་ཨ་རྱི ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཐེབས་ར་ནས་རོགས་རམ་གནང་སྟ་ེ
ཕྱི ་ལུགས་སྨན་པ་གཞྱིས་སྒར་ནང་རག་དཔྱད་ཆེད་བདུན་རེའྱི ་ཉྱིན་ལྟར་ལོ་
གཉྱིས་རྱིང་ཕབེས་ཐུབ་ཡོད།	 གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནད་མནར་གྱི ་རེྐན་གྱིས་ནད་
པ་གླ་ོནད་ཌྱི ་བྱི་བྱྱུང་མཁན་ད་བར་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ནས་	༢༠༠༨	ནང་གྲངས་	
༣༦	ཡོད་པ་ནས་ནད་པ་	༥	འདས་གྲོངས་སུ་སོང་བ་དང་།	གསུམ་དག་སེྐད་
བྱྱུང་ཡོད་པའྱི་འཕསོ་	༢༨	ལ་ད་ལྟ་སྨན་བཅོས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།།	།།

བལ་ཡུལ་བཀིྲས་གིང་དང་། རྡོར་པ་ཊན།

གཉིས་པ། རྡོར་པ་ཊན་ནོར་འཛིན་གིང་གཞིས་ཆགས།

༡༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ལོར་རྒལ་སྤྱིའྱི་རྒ་གྲམ་དམར་པའོྱི ་སྐུ་ཚབ་སུད་སྱིའྱི ་མྱི ་རྱིགས་
ཌོག་ཊར་ཀུ་ནྱི་ར་གྷན་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི ་མཇལ་ཁར་བཅར་
སྐབས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་གང་ཅྱིའྱི་རོགས་རམ་གནང་
དགོས་པའྱི་བཀའ་མངགས་ཞྱིབ་གནང་བསྩལ་བ་བཞྱིན།	ཁོང་ནས་ས་གནས་སུ་
ཐབས་ཤེས་གནང་སྟ་ེཡོག་རའྱི་ནབུ་ཕོགས་ར་པའྱི ་ཉྱིན་ལམ་དགུ་ཙམ་གྱི ་སར་
ཡོད་པའྱི་རརོ་པ་ཀན་ཞེས་པར་བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་བོད་མྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་
ས་ཆ་གནང་རྒྱུ འྱི་བཀའ་བཞེས་གནང་བ་སྦྲགས་མྱི ང་ཐོ་དགོས་ལུགས་གསུངས་
པ་ལྟར་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ནས་མྱི ་གྲངས་	 ༤༥༠	 ཐམ་པའྱི་མྱི ང་ཐོ་ཕུལ་ཏེ་
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བདོ་རྒལ་ལོ་	༢༠༨༨	དང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༡།༨	ནང་འགོ་ཚྱུགས་པ་རེད།	ཁུལ་
འདྱིར་ར་བའྱི་ཚད་གཞྱི ་མྱི ་གྲངས་	 ༢༥༠	 ཡྱི ན་རུང་།	 དེང་སྐབས་མྱི ་གྲངས་	
༢༦༥	དང་རང་འཚོར་གནས་སྡདོ་མྱི ་གྲངས་	༡༧༠	བཅས་ཡོད།	ཆགས་ཡུལ་
ས་གནས་འདྱི་བཞྱིན་རྒ་མཚོ་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཊྱི ་	 ༩༥༠༠	 ཙམ་དང་།	
ཆར་ཚད་མྱི ་ལེ་མྱི ་ཀར་	༣༤༣༣	ཙམ་དང་ཚ་གྲང་	༠་་་༡༥	ཡྱི ན།	རྩྭ ་ཆྱུ ་ཤྱི ང་
གསུམ་གྱི ་མཐུན་རེྐན་འཛོམས་པས་བདོ་མྱི ་འབགོ་རྱིགས་རྣམས་སྡདོ་ཡུལ་ལ་ཧ་
ཅང་རན་པོ་ཡོད་ཀང་།	 འགུྲལ་བཞུད་ཀྱི ་ལམ་ཁ་གང་ཡང་མེད་རེྐན་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་ཡོད།

༢༽  ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་སུ་སྲེབས་སྟངས་སོར།

བལ་བོད་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་འབོྱར་བའྱི ་བོད་མྱི ་ཁ་འཐོར་དོལ་བོ་དང་ཙྱུམ།	
ནབུ་རྱི ་སོགས་ནས་རྱིམ་འདུས་ཁག་རེད་འདུག་ཅྱིང་།	 སྐབས་དེར་མྱི ་གྲངས་	
༤༠༠	ཙམ་ཡོད།	ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མྱི ་རྣམས་རྒ་གར་དང་
ཀ་ཐ་མན་གུྲ་སོགས་སུ་ཕྱིན་ཏ་ེཚོང་ལས་གཉརེ་བ་སོགས་ལས་རྱིགས་འད་མྱི ན་
གཉརེ་ཏེ་ཕྱིར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མ་ལོག་པས་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨།༣།༣༡	 སྐབས་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་མྱི ་གྲངས་	༡༦༧	ཙམ་མ་གཏགོས་བཅའ་སྡདོ་བེྱད་མཁན་མྱི ་
འདུག

༣༽  སབས་དྲེའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་ས་ཆ་ཇི་ཡོད།

ར་བའྱི་ཞྱིང་ས་དང་ཁང་པ་བསྡམོས་ཨེ་ཀར་	༣༥༠	ཡོད་ལུཊ་གསུངས་ཀང་།	
དངོས་ཡོད་ལ་ས་ཁོན་ད་ེཙམ་མེད་པར་སྙམ།	ཐོན་སེྐད་ཀང་ཞོག་ཁོག་དང་ཉུང་
ལབ།	 ཚལ་ཕན་བུ་ལས་ས་བབས་མཐོ་རེྐན་གཞན་པའྱི་ཐོན་སེྐད་ཡོང་གྱི ་མེད།	
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སྐབས་དེར་སེམས་ཅན་ཅྱུང་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཕོགས་བསྒྱིལ་གྱིས་ཚོ་ཁག་བཞྱི ་
བཟོས་ཏེ་དཀར་ཆྱུའྱི་བདེ་སོྤད་ཕན་བུ་བེྱད་བཞྱིན་པ་དང་།	ར་དལེ་རྣམས་ཀྱིས་
དགོས་མཁོ་བསེྐལ་འདནེ་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།

	 གཞྱིས་ས་དརེ་ས་ཞྱིང་གྱི ་ཐོན་སེྐད་ཞན་པ་དང་།	འབགོ་ལས་ཀྱི ་སེམས་
ཅན་ཉུང་སོྐན་ཐོག་གཞན་མའྱི ་ལུང་ཁུག་ཁད་ཆྱུད་ཀྱི ་རེྐན་གྱིས་ཐབས་ལམ་
དཀའ་ཙམ་ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༧	ལོར་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་དབང་རརོ་མཆོག་དང་།	བད་ེ
སུང་བཀའ་བླནོ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀ་ཤྱིས་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་
གཟྱིགས་བསྐརོ་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཀ་ཐ་མན་གུྲར་རང་གཞུང་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་
སུད་སྱིའྱི་སྐུ་ཞབས་ཡེ་བ་ེདང་མ་རུག་གཉྱིས་ལ་མཇལ་འཕད་དང་འབལེ་གཞྱིས་
ཆགས་ས་ཆའྱི་སྐརོ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པར།	 ས་རྱི ན་ནེ་སྒརོ་	 ༣༥༠༠༠	 བལ་
གཞུང་གྱིས་གནང་སོན་བྱྱུང་ཡང་།	ས་བདག་སུ་ཡྱི ན་ངོ་གསལ་མེད་སྟབས་སོྤྲད་
རྒྱུ ་མ་བྱྱུང་གསུངས་གཤྱི ས་སླར་བླ་ོདོགས་མེད་པའྱི ་ཁམས་དྭངས་བཟོ་གནང་
མཛད་དགོས་ཞུས་པར་ཁས་ལེན་གནང་།

	 རྩྭ ་བཟའྱི་སྐརོ་ལ་ཐོག་མར་ཡུལ་མྱི ་དང་ཡྱི ག་ཆ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་ཀང་།	
བལ་གཞུང་གྱི ་ཁྱིམས་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱྱུང་མྱི ་འདུག་སྟབས།	 གཏན་
འཁེལ་བཟོ་རྱིས་ཡོད་ལུགས་གསུངས་དོན་མཇུག་སོྐང་དགོས་རྒྱུ ་བལ་དོན་ལ་
ཞྱིབ་མངགས་ཞུས་ཡོད།

༤༽  གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སབས་རོགས་རམ་གནང་མཁན།

གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་རྒལ་སྤྱིའྱི ་རྒ་གྲམ་དམར་པོ་དང་།	 སུད་
སྱིའྱི ་རྒ་གྲམ་དམར་པ་ོབཅས་ཀྱིས་རོགས་སོྐར་གནང་སྟ་ེབཙྱུགས་ཡོད།
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༥༽  ས་གནས་ཀི་དགོན་པ།

ས་གནས་སུ་བོན་དགོན་བཀ་ཤྱི ས་དགེ་རྒས་ཐར་བསྟན་གླྱིང་གཅྱི ག་པུ་མ་
གཏོགས་མེད་ཚྱུལ་ལས།	 ཚྱུགས་ལོ་སོགས་ཕོགས་ཙམ་ཡང་ལོ་རྒྱུ ས་རྒྱུ ་ཆ་རུ་
མཁོ་སོྤྲད་བྱྱུང་མྱི ་འདུག

༦༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོར།

༡།		 སླབོ་གྭྲ

	 ཐོག་མ་སླབོ་གྭྲའྱི ་འཛྱི ན་ཁང་ར་ོརྱིག་ཤྱི ང་ཐོག་ཅན་ཉྱིས་བརེགས་ཆེ་བ་
གཅྱིག་ལ་བཅད་བརྒབ་ཀྱིས་ཁང་མྱི ག་དགུ་ཡོད་པའྱི ་ཁང་གྲོན་རྒལ་
སྤྱིའྱི་རྒ་གྲམ་དམར་པ་ོདང་།	མདུན་ཅོག་དང་འཛྱི ན་ཆས་རྣམས་སུད་
སྱིས་བཏང་བ་རེད།	 སླབོ་གྭྲ་འདྱིའྱི ་ནང་སླབོ་ཕུག་ཕོ་མོ་གྲངས་	 ༦༤	
ཡོད་པར་བདོ་དབྱྱིན་བལ་གསུམ་དང་།	ཨང་རྱིས།	སུམ་རགས་སོགས་
སླབོ་སོྦང་སོྤྲད་མུས་ཐོག	 འཛྱི ན་གྭྲ་ལྔ་པ་ནས་བུ་བཞྱི ་བྷག་ལུང་སླབོ་གྭྲ་
ཆེ་བར་བཏང་སྟ་ེབུ་རེར་ཟླ་རེར་བལ་སྒརོ་	 ༡༥༠	 ཙམ་སླབོ་དོད་ཀྱི ་
ཚྱུལ་དུ་འབུལ་དགོས་ཡོད་འདུག

༢།		 སྨན་ཁང་།

	 སྨན་ཁང་ར་ོརྱིག་ཤྱི ང་ཐོག་ཅན་ལ་ནང་བཅད་ཀྱི ་ཁང་མྱི ག་གཉྱིས་དང་།	
ནད་ཁང་གཅྱིག་བཅས་ལ་དེ་སྐབས་སྨན་པ་མྱི ་གཅྱིག་ལས་མེད་ཅྱིང་
དའེྱི ་ཕགོས་དང་།	སྨན་ཆས་འགྲོ་སོང་ཐོག་མར་རྒ་གྲམ་དམར་པ་ོནས་
གནང་འདུག	དངེ་སྐབས་སུད་སྱི ་ས་ཏར་ནས་གཏངོ་མུས་ཡྱི ན།	སྐབས་
དེར་ས་ཆྱུ ་མ་འཕོད་པ་སོགས་ཀྱིས་གཞྱིས་མྱི ་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་



375བལ་ཡུལ་བཀྲིས་གླྲིང་དང་། རྡོར་པ་ཊན།

དང་ནད་མནར་མང་དག་ཅྱིག་བྱྱུང་སྐབས་སྨན་ཁང་འདྱིས་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

༧༽  མཉམ་ལས་སོར།

མཉམ་འབེལ་ཐོག་མར་འཛུགས་སུྐན་སྐབས་ལས་འཕེར་གླ་ཕོགས་ཐོག་ནས་
བསྡུ་གསོག་གྱིས་མྱི ་སྤྱིའྱི་མ་དངུལ་སྒརོ་	༡༣༠༠༠	ཙམ་ཡོད་པ་ནས་གཞྱིས་ཁང་
རྙྱིང་པའྱི་ཁང་ཁུངས་ཤྱིག་ལ་ཇ་ཁང་གཅྱིག་དང་།	ཚོང་ཁང་གཅྱིག་ཡོད་པ་སེྐད་
གཏངོ་ཕན་བུ་བེྱད་མུས་ལས་གཞན་པའྱི་ཐབས་ཤེས་འདུ་འགོད་གང་ཡང་མེད།

གསུམ་པ། ཁ་འཐོར་མི་མང་གི་གནས་སྟངས།

ཙྱུམ་ཁ་འཐོར་མྱི ་མང་ནྱི་བཀ་ཤྱི ས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ས་ལམ་རང་ཐོག་
སོྐད་དགོས་ཚེ་ཉྱིན་དུག་གྱི ་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་ལ།	འཚོ་རནེ་གཙོ་བ་ོཚོང་ཙག་
ཙྱི ག་རྒག་པ་དང་ཡུལ་མྱི འྱི ་ས་ཞྱིང་བོགས་མར་བླངས་ཏེ་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་
བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 སྡདོ་གནས་ཁང་པ་རྣམས་རང་བདག་མྱི ན་པ་སོགས་དཀའ་
ངལ་གང་ཆེར་འཕད་མུས་ཡྱི ན།	ད་ེབཞྱིན་ནབུ་རྱི ་ཁ་འཐོར་མྱི ་མང་དང་།	མ་
ནང་སོགས་སུ་ཡང་རང་རྱིགས་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་གནས་བཞྱིན་ཡོད་ལ།	ནང་སྱིད་
སོགས་རང་གཞུང་གྱི ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱིས་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་བཀའ་
དྱིན་ཞུ་མུས་ཡྱི ན།།	།།





ཤར་ཁུམ་དང་། ཝ་ལུང་། ར་སུ་ཝ་གསུམ་

གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབས་ཁོངས་

སོ་སོའི་ལོ་རྒྱུས་སིས་བསྡུས།





379བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར་གསུམ།

ཤ་ཝ་ར་གསུམ།

དང་པ།ོ	ཤར་ཁུམ་བད་ེལེགས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལོ་རྒྱུ ས་སྙྱིང་བསྡུས།	

༡༽  ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་སུ་འབྱོར་སྟངས།

ད་ེཡང་རྒ་ནག་དམར་ཕོགས་གཞུང་གྱིས་བཙན་འཛུལ་གྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་བདོ་ས་
ཡོངས་རོགས་བཙན་བཟུང་བྱས་སྟབས།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	
ཉྱིན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རྒ་དམར་གྱི ་བཙན་གནནོ་ལ་ཞྱི ་བའྱི་ངོ་རོལ་བྱས་པར།	
རྒ་དམར་གྱིས་དའེྱི་ཚོད་ཀྱི ་བཙན་གནནོ་དང་དག་རུང་ཚད་ལས་འདས་པ་བྱས་
རེྐན་ྋསྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་
སྐབས་བཅོལ་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱྱུང་།	 དེ་མཚྱུངས་བོད་མྱི ་སྟངོ་ཕག་མང་པོ་
ྋཁོང་གྱི ་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་རྒ་བལ་འབུག་གསུམ་གྱི ་ནང་དུ་ས་ཐག་ཉ་ེའབལེ་
བརྒྱུ ད་ནས་རྱིམ་འབོྱར་བྱྱུང་བ་བཞྱིན།	བལ་ཡུལ་དུའང་བཙན་བོྱལ་བ་ཕནོ་ཆེ་
འབོྱར་ཏེ་འཚོ་གོས་གནས་མལ་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཅྱི ་ཆེ་བྱྱུང་།	 སྐབས་དརེ་
དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་སླད་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི ་བལ་
ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དང་པ་ོབླ་ོབཟང་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༠	ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༡༨	 ཉྱིན་ཀ་ཐ་མན་གུྲ་རུ་ཕེབས་འབོྱར་བྱྱུང་བ་དང་སྟབས་བསྟུན་ྋགོང་ས་
མཆོག་གྱི ་བཀའ་ཡྱི ག་བལ་རྒལ་མ་ཧན་དྷྱི་ར་མཆོག་དང་སྱིད་བླནོ་	BB	Koi-
rala	 རྣམ་གཉྱིས་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སྟངས་
ཛ་དག་ཆགས་ཚྱུལ་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་བཙན་བོྱལ་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱྱུང་བ།	
བོད་མྱི ་བལ་ཡུལ་ནང་བཙན་བོྱལ་ཡོང་བཞྱིན་པ་རྣམས་སྐབས་བཅོལ་གནས་
སྡདོ་ཆོག་པའྱི་རེ་འདུན་དང་།	བླ་ོབཟང་དགེ་ལེགས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་
ལ་ངོ་བཞེས་གནང་སོྐང་ཡོང་བའྱི་སྙན་སེང་ཞུ་སྐབས་བལ་ཡུལ་རྒལ་བླནོ་དམ་པ་



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

རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞལ་གཅྱིག་གྲགས་ངང་བོད་ནང་གྱི ་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་
འཚབ་ཡོད་ལུགས་དང་བདོ་མྱི ར་བལ་གཞུང་གྱིས་རོགས་སོྐར་བེྱད་དགོས་པའྱི་
ལས་འགན་ཡོད་སྟབས་བོད་མྱི ་རྣམས་བལ་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ་མཐོང་མཆན་
སོགས་བཟོ་དགོས་གང་ཡང་མེད་པར་བལ་ཡུལ་དུ་ཤར་རྒག་ཚྱུར་ཕེབས་ཤོག་
ཅེས་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟབས་བལ་བོད་ས་མཚམས་ལ་སྒོ་ཡོངས་
གྲགས་	༤༥	ད་ེམྱི ན་ལ་སྒ་ོབརྒ་ཕག་བརྒྱུ ད་བདོ་མྱི ་ཁྱི་ཚོ་མང་པ་ོབལ་ཡུལ་ནང་
འབོྱར་ཁོངས་ས་འབེལ་སྟབས་བདེའྱི ་དབང་གྱིས་བོད་གངས་ཅན་སྟདོ་དེང་རྱི ་
དང་།	 ཤེལ་དཀར།	ཕ་དུག	ར་ཆྱུ ་སོགས་ཀྱི ་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིྱིག་བཙན་བོྱལ་
དུ་ཡོང་ནས་བལ་ཡུལ་ཤར་ཕོགས་མངའ་སྡ་ེས་གར་མ་ཐ་ཨན་ཅལ་	 (Sagar-

matha Anchal)	སོ་ལུ་ཁུམ་བུ་རོང་གྱི ་ཁོངས་སུ་གང་སར་གནས་སྡདོ་བྱས།	ཕྱི ་
ལོ་	 ༡༩༦༠	 ལོར་སུད་སྱི ་རྒ་གྲམ་དམར་པསོ་རོགས་སོྐར་འོག་བདོ་མྱི ་གཞྱིས་
ཆགས་གསར་འཛུགས་བྱས།	གཞྱིས་ཆགས་ཡུལ་ས་ཆ་ད་ེརྒ་མཚོ་ནས་མྱི ་ཀར་	
༢༧༧༥	ཡྱི ་སྟངེ་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	ཚ་ཚད་	C	༡༠་༢༡	ཆར་ཚད་	cm	
༦༠	ཡྱི ན།

༢༽  གཞིས་ཆགས་ཚུགས་ལོ་དང་སབས་དྲེའི་མི་གྲངས།

ཐོག་མར་རྒལ་སྤྱིའྱི་རྒ་གྲམ་དམར་པ་ོདང་སུད་སྱིའྱི་རྒལ་གྲམ་དམར་པ་ོགཉྱིས་
ཀྱིས་ཡུལ་མྱི འྱི ་སྤྱི ་ས་དང་ཤར་པ་འབོྱར་ལྡན་ཁག་གྱི ་ས་ཆའྱི ་སྟངེ་ལ་སྤྱི ་ཁང་
གསར་རྒག་གནང་ནས་འཕལ་སེལ་བོད་མྱི ་རྣམས་དེར་གནས་སྡདོ་བྱས།	 དེ་
ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་དམྱི གས་བསལ་ཆོག་
མཆན་གནང་སྟེ་བལ་ཡུལ་རྒ་གྲམ་དམར་པོའྱི ་མྱི ང་ཐོག་ཏུ་སུད་སྱི ་རྒ་གྲམ་
དམར་པསོ་དགོས་དངུལ་གནང་བ་དང་།	 ས་ཆ་རུ་པ་ནྱི་	 ༧༢༧	 (80 Acres)	
སུྤས་གཟྱིགས་གནང་ནས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ལོར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་
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གནང་།	ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༦	ཡས་མས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་མྱི ་གྲངས་	
༡༠༠༠	 ཙམ་བྱྱུང་འདུག་ཀང་རྱིམ་བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་དང་འཇོན་ཐང་།	 དཔལ་
འབོྱར་ཡོད་པ་རྣམས་ཀ་ཐྱི ་མན་གུྲ་རུ་གནས་སྤ་ོབྱས་པས་དེང་སང་དུད་ཁྱིམ་	
༢༧	ལ་མྱི ་གྲངས་	༡༠༢	གནས་མུས་ཡྱི ན།	

༣༽  རོགས་ཚོགས་ནས་བྱུང་སོྒར།	

གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་བེྱད་མཁན་ནྱི་རྒལ་སྤྱི ་དང་སུད་
སྱི འྱི ་རྒ་གྲམ་དམར་པོ་ཡྱི ན་ཀང་གཞྱིས་མྱི འྱི ་སྡདོ་ཁང་ཡག་པོ་མེད་པ་དང་བཟོ་
བཅོས་ཡང་ཡང་བེྱད་དགོས་པས་འགྲོ་གྲོན་ཆེ་ཆགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༥	ལོར་
གཞྱིས་ཁང་	༤༩	དང་ཚོང་ཁང་།	སྨན་ཁང་བཅས་གསར་སུྐན་སྐབས་འགྲོ་གྲོན་
ཁོན་བསྡམོས་བལ་སྒརོ་	 ༡༧༧༤༧༧༡།༠༠	 ཕྱིན་པ་ནས་སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོ་
དབྱྱིན་ལན་བདོ་དནོ་ཚོགས་པས་བལ་སྒརོ་	༨༡༨༣༩༣།༥༠	དང་།	སུད་སྱི ་བདོ་
མྱི འྱི་རོགས་རམ་ཚོགས་པས་བལ་སྒརོ་	༢༦༩༨༥།༠༠།	སུད་སྱི ་རྒ་གྲམ་དམར་
པ་ོནས་བལ་སྒརོ་	༢༨༣༨༥༠།༩༩	རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བལ་
སྒརོ་	༥༨༠༠།༠༠	དབྱྱིན་ལན་བདོ་དནོ་ཚོགས་པས་དབྱྱིན་སྒརོ་	༡༠༠༠༠།༠༠	
བཅས་བྱྱུང་།	ཡང་འབབ་དངུལ་བལ་སྒརོ་	༣༤༤༧༩༣།༥༠	སྔ་ཕྱིར་དངུལ་ཁང་
གྱི ་སེྐད་བལ་སྒརོ	༥༢༠༨༤།༧༣	བཅས་གོང་གསལ་ཁག་ནས་བྱྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན།

༤༽  ཞིང་ཕྱུགས་ཀི་འཚོ་བར་བརྲེན་པ།

ར་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་ས་ཁོན་ཆེ་ཙམ་ཡོད་ཀང་ཐོག་མ་ནས་ས་ཆ་ཚང་
མའྱི ་ནང་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བྱས་མྱི ་འདུག	 ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་
འཛུགས་བེྱད་དགོས་པའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི ་བཟོ་ཞྱིང་འབོག་གསུམ་གྱི ་
གཞྱིས་ཆགས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱི ན།	སྐབས་དརེ་གཞྱིས་ཆགས་
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འདྱིར་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བེྱད་སླད་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ངེས་གཏན་གང་ཡང་བྱྱུང་
མྱི ་འདུག	 འོན་ཀང་ཐོག་མར་བོད་ནས་གཞན་ཡུལ་དུ་འབོྱར་སྐབས་མྱི ་མང་
རྣམས་ལས་ལ་ཧུར་བརོན་དང་ས་ཞྱིང་འདབེས་རྒྱུ ར་དགའ་པ་ོཡོད་སྟབས་མང་
ཆེ་བས་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་བྱས་ནས་ཐོན་སེྐད་ནས་དང་།	ཞོག་ཁོག	ལ་ཕུག་
སོགས་འདབེས་ལས་བྱས་པ་དང་།	བ་ཕྱུགས་དང་ར་སོགས་ཀང་བདག་གཉརེ་
བྱས།	འཚོ་བའྱི་མཐུན་རེྐན་གཙོ་བ་ོད་ེབདོ་ཀྱི ་ཐུན་མྱི ན་གྱི ་རུམ་གདན་ཡྱི ན་ལ།	
དོར་པུར་ཞེས་པའྱི ་ས་གནས་སུ་བདུན་རེའྱི ་ཚོང་འདུའྱི ་ཐོག་དངོས་ཟོག་ཚོང་
འགྲེམ་བྱས་ཤྱི ང་།	 རང་ལུགས་གོན་ཆས་དང་པང་གདན་སོགས་ཀང་ཚོང་
མཁན་བྱྱུང་སྟ།ེ	གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་གོས་གཞན་ཡུལ་དུ་གང་ལེགས་
བྱྱུང་ཡོད།	 དུས་ད་ལྟ་ཡྱི ན་ན་ཡང་གཞྱིྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་པང་གདན་དང་གོན་
ཆས།	ཟ་ཆས།	མྱི ་ཚང་སོ་སོས་བཟོས་པའྱི་རུམ་གདན་སོགས་བདུན་རེའྱི་ཚོང་
འདུས་སུ་བཙོང་བ་དང་།	ཞྱིང་ལས།	བ་ཕྱུགས་དང་ར་གསོ་ཁང་གཉརེ་བཞྱིན་
ཡོད་སྟབས་འཚོ་གོས་རྒས་སོྤྲས་མེད་ཀང་མྱི ་ཚེ་འཁོལ་ཙམ་བྱྱུང་ཡོད།	

༥༽   ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།	

༡།		 ཐུབ་བསྟན་ཉྱི་མ།
༢།		 བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན།	
༣།			བླ་ོགྲོས་རྒལ་མཚན།
༤།		 བསམ་གཏན་ར་ོརེ།
༥།		 སྐལ་བཟང་འཇམ་དཔལ།
༦།		 ཐུབ་བསྟན་བཀ་ཤྱིས།
༨།		 བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒལ།	
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༩།		 བཀ་ཤྱིས་ར་ོརེ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ནས་ཤར་ཁུམ་བད་ེ
གླྱིང་གཞྱི ས་འགོར་བསྐོ་བཞག་བསྩལ་ནས་ལས་དོན་གནང་བཞྱི ན་
སྐབས་བླ་ོབུར་ད་ུརརོ་སྤ་ཀན་གཞྱིས་འགོར་གནས་སྤསོ་གནང་ནས་ཤར་
ཁུམ་གཞྱིས་འགོར་བསམ་གཏན་རོ་རེ་བསྐ་ོབཞག་གནང་འདུག་ཀང་
བཀྱིས་ར་ོརེ་རརོ་སྤ་ཀན་དུ་ལས་བཅར་འགྲོ་སྐབས་ཁོང་རརོ་སྤ་ཀན་དུ་
ལས་བཅར་བེྱད་མྱི ་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཡྱི ག་ཕབེས་ཏ་ེབསམ་གཏན་ར་ོརེ་
རརོ་སྤ་ཀན་གྱི ་གཞྱིས་འགོར་རང་འཇགས་བཞག	ཤར་ཁུམ་དུ་གཞྱིས་
འགོ་གསར་པ་དར་རྒས་དང་།	བྱམས་དཔལ།	ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ།	ལེགས་
གུྲབ།	 བསོད་ནམས་ཚེ་རྱི ང་སོགས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་བསྐ་ོབཞག་བསྩལ་
ཀང་ཤར་ཁུམ་ནྱི་ཆེས་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི ་ས་གནས་ཡྱི ན་པས།	 གོང་
གསལ་བསྐ་ོབཞག་གནང་ཁོངས་ནས་མྱི ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་ས་གནས་སུ་
ལས་བཅར་འགོ་འཛུགས་མ་བྱས་སྟབས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༠	ལོ་ཟླ་	༥	ནང་
བཞུགས་སྒར་དུ་ཐོག་མར་བཀའ་བླནོ་རྣམས་རྒལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་
ཆེན་མོ་ནས་འོས་འདེམས་གནང་སྐབས་དེའྱི ་ནང་སྱིད་དུང་ཆེ་མདོ་
སྔགས་བསྟན་འཛྱི ན་ལགས་དང་འདེམས་ལྷན་དུང་ཆེ་སྐལ་བཟང་ཡར་
འཕེལ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་རེ་འདུན་གནང་བ་ལྟར་ཉྱི་མ་བསམ་
དཀར་ཤར་ཁུམ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལ་བསྐ་ོབཞག་གནང་།	 བཀ་
ཤྱི ས་ར་ོརེ་གནས་སྤ་ོགནང་ནས་ས་གནས་སུ་བཟོ་གྭྲ་ལ་སོགས་པ་བལྟ་
སོྐང་གང་ལེགས་གནང་བ་ཡྱི ན་མོད།	 གཞྱིས་འགོ་གསར་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ལས་ཁུར་མ་གནང་རྱི ང་ཤར་ཁུམ་བཟོ་གྭྲ་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་
བྱྱུང་ཡོད་པ་རེད།	

༡༠།		 ཉྱི་མ་བསམ་དཀར་	༡༩༩༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༣	ཉྱིན་ས་གནས་སུ་ལས་
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བཅར་ཞུས་ནས་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོྤྲད་	༡༩༩༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༢	རྱིས་
ལེན་རྱིས་སོྤྲད་གུྲབ་རེས་དངོས་སུ་	༡༩༩༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༡	ནས་
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༨		ཚེས་	༡༥		བར་ཤར་ཁུམ་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་གནང་།

༡༡།		 སྐལ་བཟང་གཅྱུང་།	༡༩༩༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༦	ནས་	༢༠༠༡	ཟླ་	༦	
ཚེས་	༡༧	བར་གནང་།

༡༢།		 ལྷག་པ་ར་ོརེ་ནས་	༢༠༠༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༨	ནས་	༢༠༠༢	ཟླ་	༤	
ཚེས་	༢༥	བར་གནང་།

༡༣།		 ཐུབ་བསྟན་ལེགས་བཤད།	༢༠༠༢	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༦	ནས་	༢༠༠༤	
ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༨	བར་གནང་།

༡༤།		 ཉྱི་མ་བསམ་དཀར་གྱི ་	༢༠༠༤	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༩	ནས་ད་ལྟ་གནང་
མུས།	 དེ་ཡང་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ཟླ་	 ༡༡	 པའྱི་སྔནོ་དུ་ཤར་ཁུམ་བདེ་
ལེགས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དང་།	ལྭ་ལུང་བསམ་འཕལེ་གླྱིང་།	ར་སུ་ལྭ་
དགེ་རྒས་གླྱིང་བཅས་ཀྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་སོ་སོར་ལོགས་སུ་ཡོད་
ཀང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡	ཉྱིན་ནས་རང་གཞུང་གྱི ་
མཛད་ཇུས་འོག་ཤར་ལྭ་ར་གསུམ་གྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་གཅྱིག་ལྕགོས་ཀྱི ་ཟུང་དུང་ཞྱིག་བསྐ་ོབཞག་གནང་།

༦༽  གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གི་གཟིགས་སོར།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༩	ཉྱིན་བལ་ཡུལ་ཤར་ཕོགས་སྐརོ་སུང་དཔུང་
སྡའེྱི ་སྤྱི ་ཁབ་	 Pradeep	 Shasher	 Rana,	DIGP	མཆོག་དང་ལྷན་དུ་སོ་ལུ་
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དང་བྷྱི ་རཌ་ནག་གར་སྐོར་སུང་དཔུང་སྡེའྱི ་གཙོ་འཛྱི ན་བཅས་ཤར་ཁུམ་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།	བདོ་མྱི ་སྤྱི ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཡང་ཡང་ས་
གནས་སུ་གཟྱིགས་བསྐརོ་ལ་ཕེབས་ཡོད་ཀང་ལོ་དུས་དང་ཚེས་པ་ངེས་གཏན་
ཁེལ་བ་ཞྱིག་རྙེད་མ་བྱྱུང་།	ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་དུང་ཆེ་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་དང་།	བྱམས་པ་ཆོས་འབོྱར།	ཚེ་རྱིང་དབང་རྒལ་བཅས་ས་གནས་སུ་
གཟྱིགས་བསྐརོ་ལ་ཕེབས་གནང་ཡོད་ཀང་འདྱི་དག་གྱི ་ཕེབས་ཚེས་ཀང་རྙེད་
སོན་མ་བྱྱུང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༨	ནས་༢༠༠༧	ཟླ་	༧	ཚེས་
༣	 བར་བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ་མཆོག་ཤར་
ཁུམ་བདེ་གླྱིངགཞྱིས་ཆགས་དང་ར་རོང་ཐུབ་ཆོས་གཉྱིས་སུ་འཚམས་འདྱི་
གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་ཡོད་འདུག	

༧༽  ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཁག

ར་བའྱི ་བདེ་ལེགས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་གསར་འཛུགས་བྱས་ནས་ད་བར་
ལས་འཆར་འད་མྱི ན་བྱྱུང་ཡོད་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༧	དང་།	༡༩༨༨	
ལོའྱི་ནང་རང་གཞུང་ནས་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་	 SDC	 ལ་རེ་འདུན་ཞུས་པ་
ལྟར་འབལེ་ཡོད་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་བད་ེགླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་གཙོ་བརོ་བྱས་ཏ་ེས་
གནས་ནང་གླགོ་ཁང་གསར་རྒག་བྱས་ནས་གཞྱིས་མྱི ་ཁྱིམ་ཚང་ནང་གླགོ་འཁྱིད་
ཐུབ་པར་དགེ་ཕན་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	སུད་གཞུང་གྱིས་རོགས་རམ་གནང་ནས་
སུྤན་དགོ་ཀྱི ་ལོ་	༢༠	དང་ཀྱི ་ལོ་	༥	ཚོས་རྒག་ཐུབ་མཁན་མེ་ཤྱི ན་གཉྱིས་དང་
ཚོས་ཁང་གསར་རྒག་བྱས།	 དགོས་དངུལ་ཀ་ཐ་མན་གུྲར་ཡོད་པའྱི་སུད་སྱི འྱི ་
ལས་ཁང་བརྒྱུ ད་ས་ལ་རྱི ས་གནས་གློག་ཁང་སུད་སྱི ་སྐུ་ཚབ་པའྱི ་སྟངས་འཛྱི ན་
གནང་ཡོད།	 དངུལ་འབབ་ཇྱི ་སོང་ཁ་གསལ་ཞུ་ཐབས་བལ།	 འཛམ་གླྱིང་ནང་
སྤྱི ་སོལ་ལྟར་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི ་བདེ་གླྱིང་གཞྱིས་མྱི འྱི ་མ་
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འོངས་འཚོ་རནེ་སླད་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་	 ༤༠	 ཙམ་ལ་རའོྱི ་ར་བ་བསྐརོ་ནས་ཤྱི ང་
འབས་སྡངོ་པ་ོ	༤༥༠༠	ཙམ་འདབེས་ལས་རྱིམ་བཞྱིན་བྱས་ཡོད།	འབལེ་ཡོད་
རོགས་ཚོགས་ས་གནས་སུ་གཟྱིགས་བསྐརོ་སྔ་ཕྱིར་ཕབེས་ནས་ལས་འཆར་ཚྱུལ་
མཐུན་ཡྱི ན་པར་དགོངས་བཞེས་ཀྱི ་རོགས་དངུལ་བལ་སྒརོ་	 ༡༦༤༩༢༤༦།༢༡	
IM	 རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་རམ་གནང་ཡོད།	 ཕྱི ་ནང་གཟྱིགས་བསྐརོ་ལ་
ཕེབས་མཁན་རྣམ་པས་བསྔགས་བརོད་གནང་ས་ཞྱིག་དང་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་བར་
ཕན་ངེས་ཤྱི ག་ཡོང་རེ་ཡོད་ཀང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ཙམ་ནས་	༢༠༠༤	ཟླ་	༡༠	
ཚེས་	༡	བར་ཤྱི ང་འབས་ལྡུམ་རར་བལྟ་སོྐང་ལུགས་མཐུན་མ་བྱྱུང་བ་མ་ཟད་
འབས་ལྡན་སྡ ོང་པོ་རྣམས་ལ་བདག་གཅེས་དང་ལུད་སོྦར་བེྱད་མ་ཐུབ་ཅྱི ང་
ཉམས་རུད་དུ་གྱུར་ཉརེ་མཐོང་སྟ།ེ	 ༢༠༠༤	 ཟླ་	 ༡༠	 ནས་སླར་ཡང་བདག་
གཅེས་ཚྱུལ་མཐུན་བྱས་པ་དང་ཤྱི ང་འབས་ལྡུམ་རྭར་བལྟ་རགོ་བེྱད་མཁན་བསྐ་ོ
བཞག་དང་ཁོང་རྣམས་ལ་གླ་ཕོགས་སྤྲད་དེ་ཤྱི ང་སྡངོ་གྱི ་ཡལ་ག་གཅོད་འབེག་
དང་གཡས་གཡོན་ས་ཆ་གཙང་བཟོ།	འབས་ལྡན་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཤྱི ང་རོད་གཙང་
འབགེ་བེྱད་དགོས་པ་ད་ེབཞྱིན་ལུད་སོྦར་ཚྱུལ་མཐུན་བེྱད་དགོས་སོགས་མེད་དུ་
མྱི ་རུང་བ་ནྱི་དཔལ་འབོྱར་གྱི ་རྒབ་རནེ་དགོས་དངུལ་ལྡངེ་ངེས་མེད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་དངོས་ཡོད་ཡྱི ན།	IM	དང་	German	Hope	རོགས་ཚོགས་ལ་རེ་འདུན་
ཞུས་འབས་སུ་	German	Hope	རོགས་ཚོཊ་ཀྱིས་སྒརོ་	༥༦༠༨༨།༠༠	དང་།	
IM	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་	༢༠༠༧	ནས་	༢༠༠༠༨	བར་བལ་སྒརོ་	༩༠༠༠༠༠།༠༠	
གནང་བར་བརནེ་ཤྱིང་འབས་ལྡུམ་རྭ་བདག་གཅེས་ལུགས་མཐུན་བེྱད་ཐུབ་པར་
སོང་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཤྱི ང་འབས་ལྡུམ་རྭའྱི ་འབས་བུ་ཡག་ཏུ་སེྐ་བཞྱིན་པ་དང་ཤྱི ང་
སྡངོ་འཚར་ལོངས་ལུགས་མཐུན་འབྱྱུང་བཞྱིྱིན་ཡོད།	ཐོག་མར་ཤྱིང་འབས་ལྡུམ་
རྭ་གསར་འཛུགས་སྐབས་གཞྱིས་མྱི ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་ཐོབ་ཡོད་སྟབས་དེ་
སྐབས་གཞྱིས་མྱི འྱི ་འཚོ་གོས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་རག་ཏུ་ལྡུམ་
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རྭར་བལྟ་སོྐང་བེྱད་མཁན་གསུམ་ལ་གླ་ཕོགས་ཐོབ་བཞྱིན་པ་དང་སྐབས་འགར་
ཤྱི ང་འབས་ལྡུམ་རྭ་གཙང་བཟོ་བེྱད་པ་སོགས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་གཞྱིས་མྱི ་ལས་མེད་
རྣམས་ལ་ལས་གླ་འཐོབ་བཞྱིན་པར་སོང་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་ཡོད།	གཞྱིས་མྱི ་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱི ་ས་ཞྱིང་ཡང་ལྡུམ་རྭའྱི ་ནང་ཚྱུད་ཡོད་སྟབས་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་
སྟབས་བད་ེརུ་ཕྱིན།	ས་ཆར་ཕྱི ་མྱི ས་བཙན་འཛུལ་བེྱད་ས་མེད་པར་ཆགས་ཡོད་
པ་ལས་ད་བར་ཤྱི ང་འབས་ཕྱིར་འཚོང་བྱས་ནས་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་བར་དེ་ཙམ་
ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་མེད་ནའང་མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་བདག་
གཅེས་ལེགས་པ་ོབྱས་པ་ཡྱི ན་ན་ཏག་ཏག་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་གོས་ལ་ཕན་ངེས།

༨༽  སོྟན་ཉྲེས་དང་འཁྲུག་རོད་བྱུང་མིན།	

ར་བའྱི་ལོ་ལྟར་ཤྱི ང་འབས་ལྡུམ་རྭ་མེ་ཏོག་འཆར་སྐབས་དག་རུླང་དང་སེ་རས་
གནོད་སོྐན་བཟོས་པ་ནྱི་ཡོངས་གྲགས་ཡྱི ན་སྟབས་དཀའ་སྡུག་བྱྱུང་བ་རྣམས་ལ་
བཟོད་སྒམོ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	 འོན་ཀང་སྟནོ་ཉསེ་དང་ཆྱུ ་ལོག་སོགས་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ནས་མྱི ་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བྱྱུང་མོྱང་མེད།	ད་ེབཞྱིན་
ཡུལ་མྱི ་དང་མཉམ་དུ་སྒརེ་པ་རང་ཉྱིད་ར་སོགས་བཟྱི་སྐབས་ཕན་ཚྱུན་འཁུག་
རོད་ཆྱུང་ཙག་བྱྱུང་ཡོད་པ་ལས་གཞྱིས་མྱི ་སྤྱི ་ཡོངས་དང་ཡུལ་མྱི འྱི་བར་ད་བར་
ཛ་དག་གྱི ་འཁུག་རོད་གང་ཡང་བྱྱུང་མོྱང་མེད།	

༩༽  ས་གནས་ཀི་ཚོགས་སྲེ་ཁག

སྔར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ལྷ་མོའྱི་ཟོླས་གར་ཚོགས་པ་དང་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ་བཅས་
བྱྱུང་ཡོད་ཀང་ད་ལྟ་གཞོན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་རེ་གཉྱིས་དང་།	 ལྷ་མོའྱི ་ཟོླས་
གར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རེ་གཉྱིས་ལས་མེད།	ས་གནས་སུ་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆྱུང་སྔར་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཡོད་མུས་ཡྱི ན།	 ཚོགས་མྱི ་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་
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ནས་ཚོགས་མྱི ་གསུམ་དང་ར་རོང་ཐུབ་ཆོས་ནས་ཚོགས་མྱི ་གཉྱིས་བཅས་ཡོད།	
ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ལས་དནོ་བེྱད་སྒ་ོཁག་སྒྱིག་གསལ་ལྟར་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༡༠༽  ཤར་ཁུམ་བཟོ་གྲྭ་དང་མཉམ་འབྲེལ་སོར།

ར་བའྱི ་ལོ་ཁམས་གསལ་པོ་མྱི ་འདུག་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་མ་
བྱས་གོང་མེ་ཏོག་དཔལ་འཁྱིལ་ཤར་པའྱི ་ཁང་པ་གཡར་ནས་ཐོག་མར་གུྲམ་
དགེ་གཅྱིག་བུ་མོ་	 ༦	 བཅས་ནས་གུྲམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་གསར་འཛུགས་གནང་
འདུག	ཟླ་ཤས་རེས་སུ་སླར་ཡང་བུ་མོ་དུག་གསར་འཇུག་བྱས་ནས་བུ་མོ་	 ༡༢	
ཀྱིས་གུྲམ་གདན་འཐག་ལས་བྱས།	 སྐབས་ད་ེདུས་འཛྱི ན་སོྐང་བེྱད་མཁན་སུད་
སྱི ་ལས་བེྱད་ཡྱི ན་པ་ལས་གཞྱིས་འགོ་རྣམ་པར་ཐད་ཇུས་བྱྱུང་མྱི ་འདུག	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༦༦	 ལོར་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་གུྲམ་གདན་འགན་འཁུར་མཚམས་
འཇོག་གྱིས་བདེ་གླྱིང་གཞྱིས་འགོར་རྱིས་སོྤྲད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ྋགོང་ས་
མཆོག་གྱི ་མཚན་ཐོག་མ་ར་བལ་སྒརོ་	 ༥༠༠༠༠།༠༠	 དང་།	 སུད་སྱི ་རོགས་
ཚོགས་ནས་བལ་སྒོར་	 ༥༠༠༠༠།༠༠	 བདེ་གླྱིང་བཟོ་གྭྲ་ནས་བལ་སྒོར	
༣༠༠༠༠།༠༠	བྱས་གུྲམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་འདྱི་དབེ་སེྐལ་བྱས།	སྐབས་ད་ེདུས་བད་ེ
གླྱིང་གུྲམ་གདན་སྐད་གྲགས་ཆེ་གྲས་ཤྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་ཁེ་བཟང་ཡང་ཕན་བུ་བྱྱུང་
བ་དང་།	མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་ཐོབ་པའྱི་དགེ་ཕན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	
ལོ་རབས་བརྒད་ཅྱུ་ཡས་མས་ཤྱིག་ལ་ཀ་ཐ་མན་གུྲར་གུྲམ་གདན་ཕྱིར་ཚོང་ཡར་
རྒས་འགྲོ་བ་དང་བོད་ནས་གསར་འབོྱར་རྣམས་རྒ་གར་ལ་ཤར་རྒག་འགྲོ་བ་
ལས་བདེ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་གཏན་སྡདོ་བེྱད་མཁན་མེད་པ།	 གཞྱིས་མྱི ་
རྣམས་ཀ་ཐར་རྱིམ་བཞྱིན་གནས་སྤསོ་ཕྱིན་པ།	ས་གནས་སུ་གུྲམ་གདན་འཐག་
ལས་བེྱད་མཁན་མེད།	 རྒྱུ ་སུྤན་དང་གུྲམ་གདན་འོར་འདནེ་བདལ་གླ་ཆེ་བ་ས་
གནས་སུ་གདན་སུྤས་ཚོང་བེྱད་པ་རྱི ན་གོང་ཆྱུང་བ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་གོང་
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གུད་ནྱི་ལོ་བསྟུད་མར་ཕྱིན་སྟབས་མཐའ་མ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་བད་ེགླྱིང་གུྲམ་
གདན་བཟོ་གྭྲ་ྋདཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་བཀའ་དགོངས་ལྟར་སྒ་ོབརྒབ།	
ཐོག་མར་བཟོ་གྭྲའྱི་འགན་འཛྱི ན་བདོ་གཞུང་གྱི ་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དང་།	སུད་སྱི ་
སྐུ་ཚབ་གཅྱིག	བཟོ་གྭྲའྱི་མ་ར་ཡོད་མཁན་ཤར་པ་བླ་མ།	མྱི ་མང་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་
བཅས་དང་དུང་ཡྱི ག་གཞྱིས་འགོ་ཡྱི ན་ཀང་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ལོར་བཟོ་གྭྲ་སྒ་ོ
བརྒབ་པར་བརནེ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ནས་བཟུང་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚོགས་རྱིས་མེད་དུ་ཕྱིན་ཡོད།	 དེ་བཞྱི ན་མཉམ་འབེལ་ཐོག་མར་གསར་
འཛུགས་སྐབས་ནགས་ཆེ་དང་པ་ཏྱི་ལྱི །	དརོ་པུར་བཅས་ལ་ཟ་ཁང་ཡོད་པ་དང་
ད་ེབཞྱིན་བད་ེགླྱིང་དུའང་ཟ་ཁང་ཚོང་ཁང་བྱྱུང་ཡོད་འདུག	ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་
ཉམས་ཆག་ཏུ་སོང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་རང་དུ་ཚོང་ཁང་གཅྱིག་རང་བདག་
འཛྱི ན་བེྱད་བཞྱིན་འདུག་ཀང་མ་གནས་བལ་སྒརོ་	 ༢༢༢༤༣༨།༢༨	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༠	ལོར་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ཚོང་ལས་བེྱད་མཁན་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་
ནས་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱས་སྟབས་མ་ར་མེད་པ་དང་།	 བལ་ཡུལ་ཆབ་སྱིད་གནས་
སྟངས་བརན་ལྷྱིང་མེད་པ།	 སྤྱི ་པའྱི ་ཚོང་པ་བེྱད་མཁན་མྱི ་ཐོབ་པ་བཅས་ཀྱིས་
ཚོང་ཁང་དེ་ཡང་སྒ་ོརྒག་དགོས་བྱྱུང་འདུག	 དུས་དེ་ནས་བཟུང་མཉམ་འབལེ་
ཁོངས་ལས་ཀ་བེྱད་རྒྱུ ་མེད་པས་ས་གནས་སུ་མྱི ་མང་པོ་མེད་པར་སོང་མཉམ་
འབེལ་འཛྱི ན་སོྐང་བེྱད་རྒྱུ འང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད།	 སྔར་
མཉམ་འབེལ་འགན་འཛྱི ན་ལོ་དུས་ཁ་གསལ་མྱི ་འདུག་ཀང་མཚན་གཞུང་
གཤམ་གསལ།	༡།	པ་ཨག་ལོ།	༢།	 བུ་དཔལ་ལྡན།	༣།	 རུ་ཐོག་གཉརེ་པ།	
༤།	ཀོང་པ་ོབུ་ཚེ་དབང་།	༥།	བུ་དབང་ཕྱུག།	༦	བྱ་མ་ཨོ་རྒན།	༧	ཡེ་ཤེས།	
༨	ཀོང་ར་ཕུན་གཅྱུང་ནས་	༡༩༩༡	ཟླ་	༧	ཚེས་ནས་	༡༩༩༦	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	
༢༨	བར་མཉམ་འབལེ་འགན་འཛྱི ན་དང་ཚོང་པ་གཅྱིག་ལྕགོས་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༦	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡	ནས	༢༠༠༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༨	བར་འཇམ་དབྱངས་
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ཤེས་རབ་ནས་མཉམ་འབེལ་འགན་འཛྱི ན་དང་ཚོང་པ་གཅྱིག་ལྕོགས་གནང་
འདགུ	ད་ེནས་ཁོང་གྱིས་རྱིས་ཆད་བྱྱུང་བ་སུྒབ་འཇལ་མ་བྱས་པར་བརནེ་མཉམ་
འབལེ་ལ་མ་ར་མེད་རེྐན་སྒ་ོརྒག་དགོས་བྱྱུང་།	མཉམ་འབལེ་དང་བཟོ་གྭྲ་མེད་
པ་ཆགས་སྟབས་མ་འོངས་ལས་གཞྱི ་གང་ཡང་མེད།	ཤྱིང་འབས་ལྡུམ་རྭ་གཞྱིས་
ལས་ཁང་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་བདག་འཛྱི ན་འཐུས་ཚང་བེྱད་རྒྱུ ་ཡྱི ན་པ་ལས་གཞན་
ལས་འཆར་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་རྒ་ཆེ་གང་ཡང་མེད།	 བལ་ཡུལ་ནང་བོད་
མྱི ར་མངའ་སྡ་ེདང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་དེབ་སེྐལ་ཡོད་པའྱི ་ཆ་ནས་རོགས་ཕན་
གང་ཡང་ཐོབ་སོལ་མྱི ་འདུག

༡༡༽  དགོན་སྲེའི་བྱུང་རིམ།	 	

བདེ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་རང་དུ་ཐོག་མར་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡ་ེགསར་འཛུགས་
གནང་ནས་དགོན་དའེྱི་མཚན་ལ་གཞྱིས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླྱིང་ཞེས་གསོལ་
ཏེ་དགོན་པ་བདག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཀང་།	 རེས་སུ་ཤེལ་ཆོས་ཀ་ཐ་མན་གུྲར་
གནས་སྤ་ོབྱས་སྟབས་གཞྱིས་དགོན་ཐུབ་ཆོས་བདག་མེད་འགྲོ་ཉའེྱི ་སྐབས་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༧	ལོར་ྋདཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་ལྟར་གཞྱིས་དགོན་འདྱི་
དག་གོ་པན་དགོན་པར་རྱིས་སོྤྲད་གནང་བ་ནས་བཟུང་དགོན་པ་འདྱིའྱི་མཚན་ལ་
གཞྱིས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སུྒབ་་གླྱིང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	དངེ་སང་དགོན་པའྱི་
ནང་མཁན་པ་ོབགྲེས་གཞོན་གཉྱིས་གཙོ་བྱས་ཏེ་དགེ་འདུན་གྲངས་	༣༢	 ཡོད་
ཁོངས་བོད་དགེ་གཅྱིག་ལས་གཞན་གྭྲ་པ་ཚང་མ་ཡུལ་མྱི ་ཤར་པ་ཡྱི ན།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༢	 ལོར་བདོ་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་རྒས་ཐབས་དང་རྒལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ འྱི ་སླད་མ་
ཧ་གུ་རུའྱི ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་གནང་བ་དང་།	 རནེ་གཙོ་གུ་རུ་རྣམ་གསུམ་
བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད།
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	 གུ་རུ་ལྷ་ཁང་གྱི ་དཀོན་གཉེར་ར་རོང་ཐུབ་ཆོས་ནས་གཏོང་གནང་
མཛད་པའྱི ་བོད་པའྱི ་དགེ་འདུན་ཞྱིག་ཡོད།	 ཁོང་གྱི ་གསོལ་ཕོགས་ཆོས་རྱི ག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་མུས་དང་དེ་བཞྱི ན་མཆོད་སྤྲྱིན་དགོས་དངུལ་ཡང་
གནང་མུས་ཡྱི ན།	 གཞྱིས་ཆགས་ཁབ་ཁོངས་རང་བགྲོད་ཐོག་ཆྱུ ་ཚོད་བདུན་
ཙམ་འགྲོ་སའྱི ་ས་གནས་སུ་རྙྱིང་དགོན་ར་རོང་ཐུབ་ཆོས་ཡོད།	 རྙྱིང་དགོན་
འདྱིའྱི་ར་བའྱི་བླ་མ་ནྱི་ྋསྐབས་རེ་འཁུལ་ཞྱིག་རྱི ན་པ་ོཆེ་ཡྱི ན།	

	 དེ་བཞྱི ན་གཞྱི ས་ཆགས་ནས་རང་བགྲོད་ཐོག་ཉྱིན་བཞྱི འྱི ་ས་གནས་
ནགས་ཁུལ་དུ་དགེ་དགོན་མཁའ་རྱི ་ད་ོདགོན་དགའ་ལྡན་བསྟན་འཕལེ་གླྱིང་ཡོད།	
དགོན་དེའྱི ་བླ་མ་མཁའ་རྱི ་རྱི ན་པོ་ཆེ་ཡྱི ན་པ་དང་དགོན་པ་ནྱི ་ར་བའྱི ་བཙྱུན་
དགོན་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 མཁའ་རྱི ་རྱི ན་པ་ོཆེ་དང་།	 ཕག་མཛོད།	 དགེ་རན་གཅྱིག་
བཅས་བླ་གྭྲ་གསུམ་དང་བཙྱུན་མ་གྲངས་	༣༠	བཅས་ཡོད།	བླ་གྭྲ་དགེ་འདུན་
དང་བཙྱུན་མ་རྣམས་བདོ་མྱི ་ཤ་སྟག་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད་མང་ཆེ་བ་ཉ་ེདུས་བདོ་ནས་
གསར་དུ་འབོྱར་བ་ཡྱི ན།	ཁུམ་སྟདོ་དུ་ས་དགོན་མད་ོསྔགས་ཆོས་རོང་གླྱིང་ཡོད་
པ་དང་།	 བར་རག་ཞེས་པའྱི ་ས་གནས་སུ་རྙྱིང་དགོན་པདྨ་ཆོས་གླྱིང་ཡོད།	
དགོན་པ་འདྱིར་ཡུལ་མྱི ་གྲངས་	༡༠	དང་བདོ་མྱི ་གྲངས་	༥	བཅས་བཞུགས་
གནང་མཛད་ཡོད།	

༡༢༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་གནས་སྟངས།

༡།		 ཤར་ཁུམ་སླབོ་གྭྲ	

	 ཤར་ཁུམ་སློབ་གྭྲ་གཞྱི ས་ཆགས་མ་ཚྱུ གས་གོང་རྒ་གར་ནས་ཚྱུལ་
ཁྱིམས་བསྟན་འཛྱི ན་དང་ཚེ་རྱི ང་ཆོས་གྲགས་རྣམ་གཉྱིས་ཁུམ་སྟདོ་དུ་
འབོྱར་མཚམས་ནགས་ཆེ་རུ་ཤར་པའྱི ་ཁང་པ་གཡར་ནས་ཉྱིན་སླབོ་
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གསར་འཛུགས་གནང་སྐབས་ཐོག་མར་སླབོ་ཕུག་ཉྱིས་བརྒ་ཙམ་བྱྱུང་
ཡོད།	ད་ེནས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་སའྱི་ཉ་ེའགྲམ་ས་
གནས་སུ་གནས་སྤ་ོབེྱད་འགོ་བཙྱུགས་ནས་མྱི ་མང་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་
འཇའ་སར་ཕྱིན་སྟབས་སླབོ་གྭྲ་དེ་མེ་ཏོག་དཔལ་འཁྱིལ་ཞེས་ཤར་པའྱི་
དགོན་པའྱི་གཡབ་ཏུ་འཛྱི ན་གྭྲ་ཚྱུགས།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༥	ལོར་ད་ལྟ་སླབོ་
གྭྲ་ཡོད་ས་དེར་རྱི མ་བཞྱི ན་འཛྱི ན་ཁང་གསར་རྒག་གནང་ནས་ཉྱིན་
སླབོ་འདྱི་གསར་འཛུགས་བྱས།	 དེ་སྐབས་འགྲོ་གྲོན་སུད་སྱི ་རྒ་གྲམ་
དམར་པསོ་རོགས་རམ་གནང་།	ཐོག་མར་བདོ་ཡྱི ག་དང་།	དབྱྱིན་ཡྱི ག	
བལ་ཡུལ་གྱི ་ཡྱི ་གེ།	 རྱིས།	 གཞས་དང་ཞབས་བ།ོ	 ཚན་རྱིག་དང་སྤྱི ་
ཚོགས་རྱིག་གནས་སོགས་སླབོ་བཞྱིན་ཡོད་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ནས་	
༡༩༨༥	 བར་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཚང་མ་བལ་གཞུང་གྱིས་འཛྱི ན་
སོྐང་གནང་བར་སོང་བོད་ཕུག་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡྱི ག་འཛྱི ན་གྭྲའྱི ་ནང་
སླབོ་མྱི ་ཆོག་པ་དང་དབྱྱིན་ཡྱི ག་ཀང་ད་ེཙམ་ཡག་པ་ོསླབོ་ཀྱི ་མེད་སྟབས་
བདོ་དགེ་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་དགོང་གཉྱིས་ལ་བདོ་ཡྱི ག་དང་དབྱྱིན་ཡྱི ག་སླབོ་
འཁྱིད་གནང་།	 སྐབས་དེ་དུས་སླབོ་གྭྲ་དེར་འཛྱི ན་གྭྲ་བདུན་པའྱི ་བར་
ཡོད།	 འཛྱི ན་གྭྲ་བདུན་པ་ཐོན་མཚམས་གོང་རྱི མ་འཛྱི ན་གྭྲ་འགྲོ་ས་
མེད་པ་དང་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་མེད་པར་བརེན་ན་གཞོན་རྣམས་
རུམ་གདན་འཐག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ ་དང་ཚོང་ལས་ཙག་ཙྱི ག་བྱས་ནས་སྡདོ་པ་
ལས་གོང་རྱིམ་སླབོ་གྭྲར་འགྲོ་ཐུབ་མཁན་བྱྱུང་མྱི ་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༤	ཉྱིན་ནས་བཟུང་སྒརེ་འཛྱི ན་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་
དང་བསྟུན་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་རོགས་ཚོགས་གངས་ཅན་བདེ་ར་ནས་
འགན་བཞེས་གནང་རྒྱུ ་དང་འཛྱི ན་སོྐང་གཞྱིས་ཆགས་རང་ནས་བྱ་
རྒྱུ འྱི ་གྲོས་མཐུན་དང་བསྟུན་སྒརེ་འཛྱི ན་གནང་།	 སླབོ་གྭྲ་འདྱི་སྒརེ་
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འཛྱི ན་བེྱད་དགོས་པའྱི ་རྒྱུ ་མཚན་ནྱི ་རང་གྱི ་སྐད་ཡྱི ག་སླབོ་སྤ ེལ་ཆེད་
འཛྱི ན་གྭྲའྱི ་ནང་བོད་ཡྱི ག་སླབོ་རྒྱུ ་དང་།	 དེ་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་དང་
ཁབ་ཁོངས་བཅས་ཀྱི ་རང་རྱིགས་བུ་ཕུག་ཚོ་ཤེས་ཚད་ལྡན་པ་ཡོང་བའྱི་
དམྱི གས་ཡུལ་བཟུང་།	 ལྷག་པར་རང་གྱི ་ཐུན་མྱི ན་གྱི ་སྐད་ཡྱི ག་དང་
ནང་ཆོས་ཀྱི ་ལྟ་བ་ཡྱི ད་ལ་འཇགས་པའྱི་རེ་བའྱི་ཐོག་སྒརེ་འཛྱི ན་གནང་
བ་ཡྱི ན་འདགུ	ལོ་མང་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི ་སླབོ་གྭྲ་སྒརེ་འཛྱི ན་
གནང་སྐབས་འཛྱི ན་ཁང་སྔར་ཡོད་རྣམས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཉམས་གསོ་
གང་ཡང་མ་བྱས་པའྱི་རེྐན་གྱིས་འཛྱི ན་ཁང་རྣམས་གོག་ཞན་དུ་གྱུར་ཏ་ེ
འབྱྱུང་བས་འཁེར་ཉནེ་ཡོད་སྟབས་འཛྱི ན་གྭྲ་ཚྱུགས་བླསོ་བཟོད་དཀའྱི་
རང་བཞྱིན་ལ་བརནེ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༥	ནས་ཨར་
ལས་འགོ་འཛུགས་གནང་སྟ་ེཁང་མྱི ག་བཅྱུ ་གསར་བཞེངས་གནང་བའྱི་
ཁང་ཚད་འདྱི་ལྟར་	18x76’	ཅན་ཁང་མྱི ་	༤	དང་།	18x79’	དང་།	
18x49’	བྱས་པ་ཁང་མྱི ག་	༦	བཅས་བསྡམོས་འཛྱི ན་ཁང་ཁང་མྱི ག་	
༡༠	 ལེགས་པར་གསར་བཞེངས་གནང་།	ལས་གཞྱིར་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་
ར་བའྱི ་བསྡམོས་བལ་སྒརོ་	 ༡༡༤༧༡༩།༨༥	 ཕྱིན་ཁོངས་ནས་གངས་
ཅན་བད་ེར་བརྒྱུ ད་	 IM	རོགས་ཚོགས་ནས་བལ་སྒརོ་	༢༩༧༡༩།༨༥	
གསོལ་བསྩལ་བྱྱུང་བ་དང་འཕསོ་བལ་སྒརོ་༨༥༠༠༠།	གངས་ཅན་བད་ེ
ར་བརྒྱུ ད་འཛམ་གླྱིང་བྱྱིས་བའྱི་སྡ་ེཚོགས་ཀྱིས་རོགས་རམ་བཀའ་དྱིན་
ཆེ་སྩལ་བྱྱུང་།	 ལས་གཞྱི ་འདྱིར་འགྲོ་གྲོན་ཆེན་པོ་མ་སོང་བའྱི ་རྒྱུ ་
མཚན་གཅྱིག་ནྱི་ས་བཤོངས་དང་རྱིག་གདན་ས་དངོ་འབུ་རྒྱུ ་སོགས་ལ་
མ་གནས་བལ་སྒརོ་	 ༧༠༠༠༠།༠༠	 ཙམ་གྱི ་ལས་ཀ་གཞོན་ན་ུགཙོར་
གྱུར་མྱི ་མང་གྱིས་དྭང་བླང་ཐོག་འཁུར་མཉམ་རུབ་བྱྱུང་བས་དེ་སྐབས་
ཡུལ་ནང་བསྔགས་འོས་ཀྱི ་རང་བཞྱི ན་དང་མྱི ག་དཔེར་འོས་པའྱི ་བྱ་
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བཞག་ཏུ་གྱུར།	 དེའྱི ་ཐོག་ཁང་པའྱི་མཐའ་བསྐརོ་ཆ་ཚང་ཨར་འདམ་
ར་ོགཅལ་དང་ཆྱུ ་ཡུར།	 དེ་བཞྱིན་སླབོ་གྭྲའྱི ་ལས་ཁང་ལ་ཤྱི ང་གྱི ་བར་
ཐོག་འདྱིང་རྒྱུ །	 དེ་མྱི ན་དགོས་ངེས་ར་ོརྱིག	 ཁང་མྱི ག་བཞྱིའྱི ་མདུན་
རྱིག་པ་བང་རྱིམ་བཞྱི ་ཙམ་ཡར་བསླངས་ཏེ་ཤྱི ང་གྱི ་སོྒམ་བང་བསྒྱིགས་
ཏ་ེཆ་ཚང་ལེགས་བཟོ་བྱས།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༧	ལོར་འཛྱི ན་ཁང་	༢	དང་
སླབོ་གྭྲའྱི ་ལས་ཁུངས།	 དཔེ་མཛོད་ཁང་།	 ཚོགས་ཁང་བཅས་གསར་
བཞེངས་གནང་ཞྱིང་།	ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་ཁང་།	དཔ་ེམཛོད་སྟངེ་
འགྲོ་ལམ་ར་ོགཅལ་བང་རྱིམ་བཅྱུ ་གསུམ་ར་ོརྱིག་གྱིས་བཟོས།	 སྐབས་
ད་ེདུས་ཀང་མྱི ་མང་དང་གཞོན་ན་ུཚང་མས་འཁུར་དྭང་ལེན་གྱི ་ཞབས་
ཞུ་གནང་འདུག	འཛྱི ན་ཁང་སོགས་གསར་བཞེངས་ཚང་མར་ཤྱི ང་གྱི ་
སོྒམ་སྒྱིག་ནང་ལྕགས་ཀྱི ་ད་བས་གཟེར་མནན་བྱས་ཏ་ེཤེལ་སོགས་གང་
ཅྱིའྱི ་བཙན་སུང་བརྱིད་བཀོད་གཉྱིས་ལྡན་བཟོས་ཏེ་ཤྱི ང་སོྒམ་སོགས་
ཚང་མར་ཤྱི ང་རྱི ་བཅས་ལེགས་པར་བཏང་ཡོད།	 དགོས་དངུལ་ཁོན་
བསྡམོས་སྒརོ་	 ༡༢༦༡༦༩།༩༧	 སོང་ཁོངས་ནས་གངས་ཅན་བདེ་ར་
བརྒྱུ ད་ཕག་དངུལ་སྔ་རེས་གནང་བ་རྱིས་གསལ་སྒརོ་	 ༡༡༡༡༧༧།༤༧	
བྱྱུང་འཕསོ་བལ་སྒརོ་	 ༡༤༩༩༢།༥༠	 ཤར་ཁུམ་བཟོ་གྭྲ་ནས་བཏང་།	
ནགས་ཆེ་ཁུལ་གྱི ་བདོ་ཕུག་རྣམས་ལ་སླབོ་སོྦང་བེྱད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་
ཀྱི ་མེད་སྟབས་	༡༩༧༣	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ནས་བཟུང་གཏན་སླབོ་ཉལ་
ཁང་གསར་རྒག་བྱས་ནས་ནགས་ཆེ་ཁུལ་གྱི ་བོད་ཕུག་རྣམས་ལ་སླབོ་
སོྦང་བེྱད་རྒྱུ འྱི ་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད།	 གཏན་སླབོ་ཉལ་ཁང་གསར་རྒག་
དང་ཉལ་ཁང་ནང་སྡདོ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀྱི ་ཟས་གྲོན་དང་།	 མ་བྱན།	
མ་ཚབ།	 གཉརེ་པའྱི ་གླ་སོགས་ཀྱི ་དགོས་དངུལ་རྣམས་	 Swedish 

Lady Mrs. A.N.Tigerstedt	 ཡྱི ས་མཐུན་འགྱུར་གནང་།	 ཕྱི ་ལོ་	



395བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར་གསུམ།

༡༩༨༡	 ལོར་བལ་གཞུང་ར་ཁྱིམས་བསྐར་བཅོས་བདུན་པའྱི་དགོངས་
དོན་ཤར་ཁུམ་བདེ་གླྱིང་སླ ོབ་གྭྲ་གངས་ཅན་བདེ་ར་ནས་རྱིས་བཞེས་
གནང་ནས་ཉྱིན་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་ཡོད།	 གཏན་སླབོ་འཛྱི ན་སོྐང་
གཞྱིས་ལས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༣	 ནས་	 ༡༩༩༦	 བར་གནང།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༣	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ཉྱིན་འབལེ་ཡོད་རོགས་ཚོོགས་སྦྱིན་བདག་
དགུང་ལོ་བགྲེས་པའྱི ་དབང་གྱིས་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་གནང་མ་
ཐུབ་པར་སོང་གཏན་སླབོ་རོགས་རམ་ར་ཆད་ཕྱིན་སྟབས་ལོ་ཤས་རྱིང་
གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་གཙོར་བཟུང་གྱིས་འབེལ་ཡོད་ཤེས་
རྱི ག་ལས་ཁུངས་དང་རོགས་ཚོགས་གཞན་བརྒྱུ ད་བུ་ཕུག་རྣམས་ལ་
སྦྱིན་བདག་ཐབས་ཤེས་གནང་ནས་འཛྱི ན་སོྐང་གང་ཐུབ་བེྱད་བཞྱིན་
པའྱི ་སྐབས་ྋདཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ཀྱི ་བཀའ་ཕེབས་དགོངས་དོན་ལྟར་
གཏན་སློབ་ཀང་གངས་ཅན་བདེ་རར་རྱིས་སོྤྲད་བྱས་པ་ནས་བཟུང་
གཏན་སླབོ་ཀྱི ་དགོས་དངུལ་གངས་ཅན་བད་ེར་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༡	ནས་བཟུང་ཤར་ཁུམ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་འདྱི་ལས་ནས་
སྦྱིན་བདག་ཐབས་ཤེས་གནང་སྟ་ེགངས་ཅན་བད་ེར་བརྒྱུ ད་སྦྱིན་བདག་
ཐོབ་ཟྱིན་པར་སོང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀ་ཐ་མན་གུྲར་གོང་རྱི མ་འཛྱི ན་
གྭྲར་སླབོ་སོྦང་བེྱད་རྒྱུ འྱི་དསུ་སྐབས་བཟང་པ་ོ་ཐོབ་པའྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་
རྒལ་མཐོ་སླབོ་ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ་གཉྱིས་ཐོན་རེས་མཐོ་རྱིམ་	B.Com	
ཐོན་ནས་སྒརེ་པའྱི་ལས་ཀ་བེྱད་མཁན་གྲངས་གསུམ།	B.Com	ཐོན་ཏ་ེ
བལ་ཡུལ་བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་ནང་ལས་ཀ་བེྱད་མཁན་གཅྱིག	BA	
ལོ་རྱིམ་གསུམ་པ་བེྱད་མཁན་བུ་མོ་གསུམ།	Senior	Nurse	ཐོན་ནས་
དེང་སང་སྤགོ་ར་བལ་གཞུང་སྨན་ཁང་ནང་ལས་ཀ་བེྱད་མཁན་གཅྱིག	
བོད་སྨན་སྦང་བ་མཐར་སོན་ཏེ་དེང་སང་ར་རོང་ཐུབ་ཆོས་དང་ཤར་
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ཁམ་ཁུལ་དུ་ལྷ་རེ་གནང་མཁན་གཅྱིག	 བོད་སྨན་ལ་སླབོ་སོྦང་བེྱད་
བཞྱིན་པ་གཅྱིག	འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ་གཉྱིས་ཐོན་ནས་འདྱི་ལོ་མཐོ་སླབོ་ནང་
འགྲོ་མཁན་གསུམ་གྱིས་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་གཉྱིས་དང་མ་སུ་རྱི ་ལག་ཤེས་
ཁང་དུ་འཚེམ་བཟོ་ལོ་བཞྱིར་སྦངས་ནས་དངེ་སང་རང་ཁྱིམ་དུ་འཚེམ་
པོ་བརྒབ་ནས་ཚོང་ལས་བེྱད་མཁན་གཅྱིག	 འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ ་གཉྱིས་
ཐོན་རེས་འཕོད་ལས་སོྦང་བརར་མཐོན་ནས་ས་གནས་སུ་འཕོད་ལས་
བེྱད་མཁན་གཅྱིག	 འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ ་གཉྱིས་ཐོན་ཏེ་དེང་སང་མ་ནང་
ཁུལ་དུ་སླབོ་དགེ་བེྱད་བཞྱིན་པ་གཅྱིག	འཛྱི ན་རྱིམ་བཅྱུ ་པ་ཐོན་ཏེ་དངེ་
སང་ཨ་རྱིར་ཡོད་པ་གཉྱིས།	 དེང་སང་རྣམ་རྒལ་མཐོ་སླབོ་ནང་སླབོ་
སོྦང་བེྱད་པ་འཛྱི ན་རྱི མ་བཅྱུ ་གཉྱིས་ནས་འཛྱི ན་གྭྲ་དུག་པ་བར་སློབ་
ཕུག་གྲངས་	༡༦	ཡོད།	ད་ལྟ་ས་གནས་སུ་སླབོ་གྭྲའྱི་ནང་བདོ་ཕུག་བུ་
གྲངས་	༦	དང་བུ་མོ་གྲངས་	༤	བཅས་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༡༠	ཡོད།	
དེང་སང་ཡུལ་མྱི ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༡༧༧	 བཅས་བསྡམོས་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	༡༨༧	 ཡོད།	དགེ་ཆེ་གཙོས་བདོ་དགེ་གྲངས་	༤	དང་བལ་
དགེ་གྲངས་གསུམ།	གཉརེ་པ་གཅྱིག	ཡྱི ག་གད་གཅྱིག		མ་བྱན་གཅྱིག	
མ་ཚབ་གཉྱིས་བཅས་དགེ་ལས་བསྡམོས་ལས་བེྱད་གྲངས་	 ༡༢	 ཡོད།	
དགེ་ལས་རྣམས་ཀྱི ་གསོལ་ཕོགས་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་ར་ནས་
གནང་མུས་ཐོག་གཏན་སླབོ་རྣམས་ཀྱི ་ཕ་མའྱི ་ལག་ནས་ལྟ་ོདོད་བསྡུས་
པའྱི་མ་འདང་བ་རྣམས་གངས་ཅན་བདེ་ར་ནས་གནང་མུས་ཡྱི ན།	 ས་
ཁུག་ལུང་ཁུག་ཁག་ཏུ་གནས་སྡདོ་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་ཆེད་
འདྱི་ནས་སྔ་ཕྱི ་བར་གསུམ་དུ་འགན་འཁུར་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་གངས་
ཅན་བདེ་རར་རོགས་རམ་བྱས་ཡོད་སྟབས་ན་གཞོན་སླབོ་ཐོན་པ་མཐོ་
རྱི མ་སླབོ་སོྦང་བེྱད་དུ་འགྲོ་མཁན་རྣམས་ད་ཡོད་རང་གྱི ་སྦྱིན་བདག་
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རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་འཐོབ་བཞྱིན་ཡོད།	 མ་ཟད་རྣམ་རྒལ་མཐོ་སླབོ་
ངེས་སྟནོ་པ་མཆོག་ནས་ཀང་ཐུགས་འགན་གཙོར་བཞེས་ཏེ་གཞྱིས་མྱི ་
དང་ཁབ་ཁོངས་དགོན་པ།	 ཁ་འཐོར་མྱི ་མང་ནང་ཉམ་ཐག་དང་རས་
བགྲེས་རྣམས་ལའང་འཚོ་སནོ་རོགས་རམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	

༢།		 སྨན་ཁང་གྱི ་གནས་སྟངས།	

	 ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་
ནས་འཛྱི ན་སོྐང་གནང་སྐབས་ས་གནས་སུ་སྨན་ཁང་ཡག་པོ་བྱྱུང་ཡོད་
ཀང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་སྨན་ཁང་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ལས་ཀ་བེྱད་མཁན་
མེད་སྟབས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༠	ལོར་ས་གནས་སུ་འཕདོ་ལས་པ་མེད་ལ་སྨན་
ཡང་མྱི ་འདུག	 ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ནང་གནས་སྡདོ་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་སོང་རང་གཞུང་འཕོད་བསྟནེ་ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་
སེང་ཞུས་འབས་སུ་འཛྱི ན་རྱིམ་བདུན་པའྱི ་སླབོ་ཕུག་ཅྱིག་ལ་དམྱི གས་
བསལ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ནང་ཟླ་གསུམ་འཕོད་ལས་པའྱི ་སླབོ་སོྦང་
སྤྲད་ནས་འཆྱི ་མེད་ཚེ་རྱི ང་ས་གནས་འཕོད་ལས་པར་བསྐོ་གཞག་
གནང་སྟ།ེ	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༡	ལོ་ནས་བཟུང་རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འཛྱི ན་སོྐང་སྟངས་འཛྱི ན་དང་འཕོད་ལས་པའྱི ་གསོལ་
ཕོགས་དང་སྨན་ཉོ་རྒྱུ ་སོགས་ཀྱི ་དགོས་དངུལ་གནང་བར་བརེན་ས་
གནས་སུ་འཕདོ་ལས་པ་གཏན་སྡདོ་བྱྱུང་སྟབས་མྱི ་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་
བྱྱུང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༩	ཉྱིན་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་རྱི ས་ལེན་སྐབས་འཆྱི ་མེད་ཚེ་རྱི ང་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ས་
གནས་སུ་འཕདོ་ལས་པ་མེད་སྟབས།	 ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ཏུ་གནས་པའྱི་
མྱི ་མང་གྱི ་འཕོད་བསྟནེ་ཆེད་འཕོད་ལས་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་
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པར་སོང་ྋདཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་
འབས་སུ་འཆྱི ་མེད་ལུྷན་གུྲབ་	༢༠༠༥	ལོར་ཟླ་	༣	རྱིང་མོན་གྷ་ོགཞྱིས་
ཆགས་སྨན་ཁང་ནང་འཕདོ་ལས་སོྦང་བརར་དུ་གཏང་བ་གུྲབ་མཚམས་
ཤར་ཁུམ་འཕདོ་ལས་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བས་ད་ལྟ་འང་ས་གནས་
སུ་ཞབས་ཞུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	སྨན་ཁང་འདྱིའྱི་བྱྱིས་པའྱི་སྔནོ་འགོག་སྨན་
ཁབ་རྣམས་ས་གནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་རོགས་རམ་གནང་བཞྱིན་
ཡོད་འདུག།	།།	

	

གཉིས་པ། ཝ་ལུང་བསམ་འཕྲེལ་གིང་།	

༡༽  ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་སྟངས།		

བདོ་ཤར་ཕོགས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་རྒ་ནག་མྱི ་མང་སྤྱི ་མཐུན་རྒལ་ཁབ་ནས་
བདོ་བཙན་ཟོས་བྱས་སྟབས་བདོ་ཀྱི ་དབུ་འཁྱིད་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་བཙན་བོྱལ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཐོས་
བྱྱུང་མཚམས་བོད་མྱི ་སྟངོ་ཕག་མང་པོ་ཁྱིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་རྒ་བལ་འབུག་
གསུམ་ནང་ལམ་ཁ་ས་ཚོགས་བརྒྱུ ད་ནས་བཙན་བོྱལ་ཡོང་དགོས་བྱྱུ ང་བའྱི ་
ཁོངས་ནས་ས་འབལེ་སྟབས་བསྟུན་གཏྱིང་སེྐས་རོང་ཁོངས་ནས་ཡྱི ན་པ་བོད་མྱི ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཐོག་མར་བལ་ཡུལ་ཤར་ཕོགས་འབས་ལྗངོས་ས་མཚམས་ཊབ་ལེ་
ཇུང་རོང་ཁོངས་བོད་བལ་ས་མཚམས་ལྭ	 ལུང་དང་།	 ཡང་དམག	 གུན་ས།	
རྒབ་ལྷ།	 ལུང་སྟངོ་སོགས་སུ་བོད་མྱི ་	 ༡༨༠༠	 ཙམ་འབོྱར་ཡོད་ཀང་ས་ཐག་
རྱིང་བ་དང་འགྲོ་ལམ་ཁག་པ་གནས་ཡུལ་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ཡྱི ན་པར་སོང་བདོ་
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མྱི ར་དགའ་ཞེན་ཅན་རྣམས་ས་གནས་སུ་ཕེབས་བསོྐད་གནང་བདེ་མེད་པར་
སོང་རོགས་རམ་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་བཙན་བོྱལ་ད་ུའབོྱར་ནས་རང་རང་
གྱི ་སྒ་ོཕྱུ གས་དང་ཅ་དངོས་གང་འཁེར་ཡོད་པ་རྣམས་སུྤས་བཙོང་བྱས་ནས་མྱི ་
ཚེ་བསྐལ།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༢	ལོར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་རྱིན་ཆེན་ཚེ་རྱིང་
ལགས་དང་ཕག་རོགས་གཅྱིག་བཅས་ས་གནས་སུ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ལ་ཕབེས་ནས་
བཞུགས་སྒར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་རེས་ཁོང་རྣམ་པའྱི ་རྒབ་གཉརེ་གནང་དོན་བཞྱིན་
སླབོ་ཕུག་གྲངས	༣༠	ཐམ་པ་རརོ་གླྱིང་གཏན་སླབོ་ནང་གསར་འཇུག་གནང་བ་
དང་།	བདོ་མྱི ་གནས་སྡདོ་བཟོ་ཞྱིང་འབགོ་གསུམ་གྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་གསར་
འཛུགས་བེྱད་ཐུབ་ན་མ་འོངས་བདོ་མྱི ར་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་ངེས་སོགས་གོང་རྱིམ་
ལ་སྙན་སེང་ཞུས་འབས་སུ།	 ལྡྱི་ལྱི ར་རནེ་གཞྱི ་གནང་བའྱི་	 Catholic	 Relief	
Committee	 (CRC)	 སྐུ་ཚབ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་ས་གནས་སུ་འཚམས་
གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་རེས་གོང་གསལ་རོགས་ཚོགས་ནས་བལ་སྒརོ་	 ༥༡༡༣༡	
གནང་སྟ་ེས་ཆ་རུ་པ་ནྱི་	 ༢༧༥	 སུྤས་གཟྱིགས་གནང་བ་དང་སྦྲགས་སྡདོ་ཁང་
གསར་རྒག་སླད་མྱི ་ཚང་རེར་བལ་སྒརོ	༢༠༠།༠༠	རེ་གནང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་
གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད།	 ཝ་ལུང་བསམ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་རྒ་
མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི ་ཀར་	༣༣༠༠	ཐམ་པའྱི་སྒང་ལ་ཆགས་ཡོད་ཅྱིང་
ཚ་ཚད་	Celsius	2.8	དང་།		ཆར་ཚད་	cm	30	བཅས་ཡྱི ན་འདུག

༢༽  ཐོག་མར་གཞིས་མི་སྲེབས་སྟངས་དང་སབས་དྲེའི་མི་གྲངས།

	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་སྐབས་མྱི ་ཚང་	༣༥	ཙམ་
ལ་མྱི ་གྲངས་	 ༡༧༥	 ཙམ་ཡོད་འདུག	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཐོག་མར་གསར་
འཛུགས་སྐབས་བཟོ་ཞྱིང་འབགོ་གསུམ་གྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱི ན་ཡང་ས་ཁུག་ལུང་
ཁུག་ཆེས་འཇྱིགས་པ་ཅན་གྱི ་འཕང་ལམ་འགྲྱིམ་དགོས་པ་ལམ་ཁར་ཟ་ཁང་
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སོགས་མཐུན་རེྐན་མེད་པ་དང་།	སྨྱུ ག་ཟམ་ཆེས་འཇྱིགས་པ་ཅན་བརལ་དགོས་
པ་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་གྱི ་དབང་གྱིས་བཙན་བོྱལ་གཞྱིས་ཆགས་
གཞན་ལྟར་ཕྱི ་རྒལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབེལ་བ་དང་རང་གཞུང་ལ་སྙན་
སེང་ཞུ་མ་ཤེས་པ་དང་།	ས་གནས་སུ་གཞུང་འབལེ་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་འཚམས་
གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་མཁན་མ་བྱྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་བཟོ་ཞྱིང་འབགོ་གསུམ་ཚད་
ལྡན་ཞྱིག་བཟོ་མ་ཐུབ་པར་མྱི ་མང་རྣམས་དཀའ་ངལ་ནང་གནས་དགོས་བྱྱུང་
འདུག་པ་དང་།	མྱི ་ཚང་དཔལ་འབོྱར་ཕན་བུ་ཡོད་པ་རྣམས་རརོ་གླྱིང་དང་ཀ་ཐ་
མན་གུྲ་བཅས་སུ་གནས་སྤ་ོབྱས་ཏེ་རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱིན་པར་བརནེ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༣	
ཚེས་	༣༡	ནས་བཟུང་འདྱིར་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༡༢༢	ཙམ་མ་གཏགོས་ལྷག་མྱི ་
འདུག

༣༽  རོགས་ཚོགས་འོག་གཞིས་ཆགས་ཚུགས་སྟངས།	

གཞྱིས་ཆགས་ཡུལ་དང་།	ཁང་པ་ཅན།	རྒབ་ལྷ།	ཆྱུ ་ཤར་འབགོ་ས།	ལྷ་ོནགས་
དང་རམ་ཐང་འབོག་ས་བཅས་ས་ཆ་བསྡམོས་རུ་པ་ནྱི་གྲངས་	 ༢༧༥	 ཡོད།	
རྒབ་ལྷ་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་བེྱད་པ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་རང་འགྲོས་ཉྱིན་གཅྱིག་
འགྲོ་དགོས་སྟབས་ས་ཆ་ཡུལ་མྱི ར་བོགས་མར་བཏང་ནས་ལོ་རེར་ནས་ཀྱི ་ལོ་	
༢༠༠།༠༠	 གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོང་གྱི ་ཡོད།	 ཁང་པ་ཅན་ས་ཞྱིང་དང་རྩྭ ་ཐང་
བཅས་ར་བའྱི་གཞྱིས་མྱི ་གསུམ་ནས་ལོ་རེར་རེས་མོས་ཀྱིས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་
བེྱད་བཞྱིན་པ་གཞྱིས་ཆགས་སྤྱིར་སྤྱི ་དངུལ་སླད་བལ་སྒརོ་	 ༡༥༠༠།༠༠	 རེ་
འབུལ་བཞྱིན་ཡོད།	 འབགོ་པ་ཁག་ནས་བགོས་མར་བཞེས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་
སྤྱི ་པར་བགོས་མའྱི་རྱིན་འབབ་ཞོག་ཁོག་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་རང་
ལ་ཡོད་པའྱི ་ས་ཞྱིང་རྣམས་གཞྱིས་མྱི ་སོ་སོར་བགོ་བྱ་བྱས་ཡོད་སྟབས་མྱི ་ཚང་
སོ་སོས་ཞོག་ཁོག་དང་བོད་ཀྱི ་ལ་ཕུག་སྔ་ོཚལ་འད་མྱི ན་འདེབས་ལས་བེྱད་པ་
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དང་མཛོ་ཕྱུ གས་ཀྱི ་རྩྭ ་འདེབས་པ་ལས་གཞན་གནམ་གཤྱི ས་དབང་གྱིས་ནས་
དང་གྲོ་སོགས་མྱི ་སེྐ།	 ཞོག་ཁོག་ཡག་པོ་དང་ཞྱིམ་པོ་བཅྱུད་ལྡན་ཤ་སྟག་ཡྱི ན།	
ཞོག་ཁོག་མྱི ་ཚང་སོ་སོའྱི་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་ཟ་རྒྱུ ་དང་ལྷག་མ་རྣམས་རོང་ས་
ཁག་ལ་མོན་ཆག་དང་།	ཨ་ཤོམ།	འབས་སོགས་མཉམ་རང་རང་དགོས་མཁོ་
དང་བསྟུན་ནས་བར་ེཔ་ོརྒག་གྱིན་ཡོད།	ཞོག་ཁོག་ལྡངེ་ངེས་ཡོད་པ་ལས་གཞན་
ཟ་འབུ་ཁག་ཉ་ོདགོས་ཤ་སྟག་ཡྱི ན།	 ཐོག་མར་བཙན་བོྱལ་དུ་འབོྱར་བ་དང་
གཞྱིས་ཆགས་གསར་ད་ུབཙྱུགས་པ་ནས་བཟུང་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་བ་སེྐལ་
སྟངས་སྔར་གྱི ་ཞོ་དར་མངར་སྐྱུ ར་ས་ཚོགས་ཐོག་མྱི ་ཚེ་སེྐལ་གྱིན་ཡོད།	གཏྱིང་
རོང་དང་ས་འབེལ་དབང་གྱིས་བོད་ནང་ཚོང་ལས་ཙག་ཙྱི ག་དང་འབོག་ལས།	
གུྲམ་གདན་འཐག་ལས།	 ཤྱི ང་ནགས་ནང་ནས་དབྱར་ར་དགུན་འབུ་མ་ཡྱི ན་
པའྱི ་སྨན་ར་འད་མྱི ན་འཐུ་རྒྱུ ་བཅས་ལས་རྱི གས་ས་ཚོགས་བགྱིས་པ་ལས་
དམྱི གས་བསལ་འཚོ་བ་སེྐལ་ཐབས་ཀྱི ་རནེ་གཞྱི ་གང་ཡང་མེད།

	 ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུ ་དང་ཁང་པ་གསར་རྒག་བཅས་
Catholic	Relief	Committee	(CRC)	གནང་བ་ལས་ད་ེརེས་ལོ་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱི ་རྱི ང་ས་གནས་སུ་ལས་གཞྱི ་ལག་བསྟར་བྱྱུང་བ་དང་ད་ེདག་ལ་རོགས་དངུལ་
གནང་མཁན་ཡོད་པ་གཞྱིས་མྱི ་སུ་གཅྱིག་ལ་བཤད་རྒྱུ ་མྱི ་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	
ཟླ	༡༡	ནང་བསམ་གླྱིང་གཞྱིས་ཁང་རྣམས་ཉམས་བཟོ་བེྱད་རྒྱུ འྱི་ཆེད་	Amer-

ican Himalayan Foundation	ནས་རོགས་དངུལ་བལ་སྒརོ་	༤༥༤༤༥༠།༠༠	
གནང་སྟབས་ལོ་མང་རེས་གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོ་བེྱད་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་བྱྱུང་ཡོད།	 ལོ་མང་རེས་ཞོག་ཁོག་གྱི ་སོན་བརེ་པོ་བརྒབ་སྟེེ་སོན་
གསར་ཉ་ོརྒྱུ འྱི ་སླད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བལ་སྒརོ་	༣༢༨༠༠།༠༠	གནང་
སོན་བྱྱུང་སྟབས་ཁང་པ་ཅན་དང་གུན་ས་བཅས་ས་མཐོའྱི་ཞོག་ཁོག་གྱི ་སོན་སུྤས་
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ཉ་ོབྱས་ནས་སོན་བརེ་པོ་རྒབ་ཐུབ་སྟབས།	 ཞོག་ཁོག་ཐོན་སེྐད་བཟང་བ་དང་
ཞྱིམ་དུ་ཕྱིན་པར་སོང་ཕན་ཐོགས་གང་འཚམ་བྱྱུང་།	ད་ེབཞྱིན་	༢༠༠༦	ལོར་	
American	Himalayan	Foundation	ནས་དདོ་ཁང་གསར་རྒག་ཆེད་བལ་
སྒརོ་	༥༤༥༨༧༢།༨༠	གནང་སོན་བྱྱུང་བ་བཞྱིན་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ནས་དདོ་ཁང་
གསར་རྒག་གནང་བ་དང་སྦྲགས་དདོ་ཁང་ནང་དགུན་དུས་སུ་མེ་ཏགོ་པད་ཚལ་
དང་།	འཁོར་ལོ་པད་ཚལ།	སྔ་ོཔཱ་ལག	པད་ཚལ་གཞན་ཡང་སྔ་ོཚལ་འད་མྱི ན་
སེྐ་སྟབས་དགུན་དུས་སུ་སྔ་ོཚལ་ཡག་པ་ོཟ་རྒྱུ ་ཡོད་འདུག		གངས་ཅན་མཛོད་
ལྔའྱི ་ཁོར་ཡུག་སུང་སོྐབ་ཚན་པ་ནས་རོགས་དངུལ་གནང་ནས་གུན་ས་དང་
བསམ་གླྱིང་བཅས་ལ་གློག་ཁང་གསར་རྒག་སྐབས་མྱི ་ཚང་སོ་སོ་ནས་བརྒ་ཆ་
བཅྱུའྱི ་འབབ་བསྡུ་དགོས་ཁོངས་ནས་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་ལས་གང་འཚམ་བསྡུས་པ་
དང་།	 འཕསོ་བལ་གཞུང་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁང་ནས་གནང་།	 བོད་མྱི ་རྣམས་
ཉམ་ཐག་ཤ་སྟག་ཡྱི ན་སྟབས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པར་བལ་
སྒརོ་	 ༡༠༧༠༥༧།༦༠།	 གནང་སོན་བྱྱུང་སྟ་ེད་ཆ་མྱི ་ཚང་སོ་སོར་གློག་ཁང་
འཁྱིད་འཛུགས་ཐུབ་པར་སྔ་ལོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉྱིན་ྋགོང་ས་མཆོག་
གྱི ་སྐུའྱི ་འཁུངས་སྐར་དང་སྟབས་བསྟུན་གཞྱིས་ཆགས་ནང་མྱི ་ཚང་སོ་སོའྱི ་ནང་
གློག་དངོས་སུ་སླབེས་ཐུབ་བྱྱུང་བས་ད་ཆ་ཅྱུང་ཇེ་སྐྱིད་དུ་ཕྱིན་ཡོད།	 ས་གནས་
ཡུལ་གུྲར་རྒལ་ཁབ་ནང་གྱི ་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་པའྱི ་མ་འོངས་
ལས་འཆར་བཟོ་རྒྱུ ་ལས་ད་ལྟའྱི ་ཆར་ལས་གཞྱི ་རྒ་ཆེ་བ་གང་ཡང་མེད།	 འོན་
ཀང་ན་གཞོན་སློབ་ཕུག་རྣམས་ལ་སློབ་སོྦང་སོྤྲད་རྒྱུ འྱི ་རོགས་རམ་དང་རས་
འཁོགས་རྣམས་ལ་རས་ཕགོས་འཚོ་སནོ་མ་ཆད་པ་བེྱད་རྒྱུ ་ཡྱི ན།	

༤༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།	 	

ཐོག་མར་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལྭ་ལུང་ཁུལ་དུ་བཙན་བོྱལ་ལ་འབོྱར་ནས་ས་ཁུལ་འད་
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མྱི ན་ལ་གནས་སྡདོ་བེྱད་སྐབས་འགོ་འཛྱི ན་རྒང་དཀར་ནང་པས་གནང་འདུག	
དེ་ནས་རྒང་དཀར་ནང་པ་རརོ་གླྱིང་དུ་ཕེབས་རེས་འཁོར་ཆེན་སྐུ་ཞབས་དགེ་
འདུན་ཀུན་དགས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གྱི ་འགན་བཞེས་གནང་།	 ཁོང་གྱི ་དུས་
སྐབས་སུ་བསམ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་གནང་།	 སྟབས་མ་ལེགས་
པ་ཞྱིག་ལ་	༡༩༨༢	ལོར་དགེ་འདུན་ཀུན་དགའ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པས་ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༨༨	ཟླ་	༦	བར་ས་གནས་སུ་གཞྱིས་འགོ་བེྱད་མཁན་མ་བྱྱུང་བར་བརནེ་
ས་གནས་ཀྱི ་སྒར་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༨	ལོ་
ཤར་ཁུམ་རང་ཁུངས་ལས་བེྱད་སྐལ་བཟང་གཅྱུང་གཞུང་ཞབས་ངོ་མར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བ་ལྟར་ཁོང་བསམ་གླྱིང་གཞྱིས་འགོར་ལས་བཅར་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་ས་གནས་སུ་ལས་བཅར་ཞུས།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༨	ཟླ་	༦	ནས་བཟུང་ས་
གནས་སུ་བཞུགས་ནས་མྱི ་མང་ལ་གཟྱིགས་རགོ་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༦	
ཚེས་	༣༠	ནས་སྐལ་བཟང་གཅྱུང་ཤར་ཁུམ་བད་ེགླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དུ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་ཚབ་ཏུ་མགོན་རྒྱུ ད་ཚང་ཉྱི་མ་བསམ་དཀར་བལ་དོན་དུང་
གཞོན་དང་བསམ་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གཅྱིག་ལྕགོས་ལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བ་ལྟར་ཁོང་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༧	ཚེས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༢༤	བར་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༥	ནས་
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༡	བར་དམ་ཆོས་ནས་བསམ་གླྱིང་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་གནང་།	 ཁོང་རྱིས་ལེན་སྐབས་ས་གནས་སུ་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་ཀང་
དའེྱི ་རེས་སུ་ས་གནས་སུ་ཕབེས་མེད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༢	ནས་	
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༢	བར་ངག་དབང་རྣམ་རྒལ་གྱིས་བསམ་གླྱིང་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༣	ནས་	༢༠༠༠༢	
ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༩	བར་ཀུླ་སུྒབ་ར་ོརེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༢	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༠	ནས་	ཕྱིལོ་	༢༠༠༣	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་
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བླ་ོབཟང་འཇམ་དབྱངས་བསམ་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལ་བསྐ་ོབཞག་གནང་།	
༢༠༠༣	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༠༠༤	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༤	བར་ཚེ་རྱིང་དནོ་འགུྲབ་
བཅས་བསམ་གླྱིང་གཞྱིས་འགོ་བསྐ་ོབཞག་གནང་ཡོད་སྟབས་ཀ་ཐ་མན་གུྲར་
ཡོད་པའྱི་ཡྱི ག་ཆ་ཁག་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོྤྲད་བྱྱུང་ཡོད་པ་ལས་ས་གནས་སུ་ཀུླ་སུྒབ་
ར་ོརེ་དང་བླ་ོབཟང་འཇམ་དབྱངས།	 ཚེ་རྱི ང་དོན་གུྲབ་བཅས་ཀྱིས་ས་གནས་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་ལས་འགན་ཁུར་མེད་པས་	༢༠༠༤།༩།༡༥	ནས་ད་བར་ཉྱི་མ་
བསམ་དཀར་གྱིས་འགན་ཁུར་གནང་།	

༥༽  གནད་ཡོད་མི་སྣའི་གཟིགས་སོར།	

གཞྱིས་ཆགས་མ་ཚྱུགས་གོང་བོད་མྱི ་རྣམས་ས་ཁུལ་ནང་ཁ་འཐོར་གནས་སྡདོ་
བེྱད་སྐབས་སྤྱི ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་རྱི ན་ཆེན་ཚེ་རྱི ང་དང་ཕག་རོགས་ཁག་གཅྱིག་
བཅས་ལྭ་ལུང་ཁུལ་དུ་གཟྱིགས་བསྐརོ་ལ་ཕེབས་གནང་མཛད།	 ཡང་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༦༧	དང་	༡༩༦༨	ཡས་མས་ཤྱིག་ལ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་རྱིན་ཆེན་
ཚེ་རྱིང་དང་བདུད་འདུལ་རྱི ན་པ་ོཆེ་རྣམ།	གཞན་ཡང་ཕྱི ་དྱིལ་དུང་གཞོན་རྣམ་
རྒལ་རོ་རེ་ལགས་བཅས་ལྭ་ལུང་དང་བསམ་གླྱིང་གཞྱི ས་ཆགས་བཅས་སུ་
འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༣	ནས་	
༢༥	 བར་གཞྱིས་ཆགས་ས་གནས་སུ་ྋདཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་དུང་ཆེ་ཚེ་རྱི ང་
དབང་རྒལ་མཆོག་དང་དུང་འཕར་འཇྱིགས་མེད་འབྱྱུང་གནས་རྣམ་གཉྱིས་
གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ད་ུཕབེས་འདགུ་པ་ལས་གཞན་སྤྱི ་འཐུས་དང་།	བདོ་གཞུང་
གྱི ་བཀའ་བླནོ།	དུང་ཆེ་སོགས་སུ་གཅྱིག་ཀང་ཕབེས་མཁན་བྱྱུང་མྱི ་འདུག

༦༽  ཆོས་སྲེའི་བྱུང་རིམ།	

ས་གནས་སུ་བཀ་ཤྱི ས་ཆོས་དགོན་འདྱི་ནྱི ་སྔར་བོད་བྱང་ཕུག་ན་ཡོད་པ་ཞྱིག་
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ཡྱི ན་ལ།	 རནེ་གསུང་རྣམས་བྱང་ཕུག་ནས་གདན་འདནེ་ཞུས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱི ན།	
རནེ་གཙོ་བྱང་ཕུག་དགོན་པ་ནས་གདན་འདནེ་ཞུས་པའྱི ་བྱང་ཕུག་ཇོ་བོ་ཡྱི ན།	
ད་ལྟ་བླ་མ་མེད་ཀང་དགོན་པ་འདྱིར་གནས་སྡདོ་བེྱད་མཁན་བདོ་པའྱི་གྭྲ་པ་དུག་
ཡོད།	 གཞན་ཡང་ལོ་མང་སྔནོ་ལྕགས་སུྤྲལ་རྱི ན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མའྱི་ཕག་བཏབ་
གནང་བའྱི་རྙྱིང་དགོན་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་དེང་སང་དཀོན་གཉརེ་བོད་པ་ཞྱིག་ལས་
གཞན་བླ་གྭྲ་བཞུགས་མཁན་མེད།

༧༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་གནས་སྟངས།	

གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠	ཙམ་གྱི ་ནང་བལ་གཞུང་ནས་ཐོག་མར་ཉྱིན་
སླབོ་ཅྱིག་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དང་ད་ེརེས་གངས་ཅན་བད་ེར་ནས་བདོ་དགེ་
གསུམ་བསྐ་ོབཞག་གནང་།	 རྱི མ་བཞྱིན་འཛྱི ན་གྭྲ་ལྔ་པ་བར་ཡོད་པའྱི ་བལ་
གཞུང་འཛྱི ན་སོྐང་འོག་གྱི ་ཉྱིན་སླབོ་ཞྱིག་ཀང་བཙྱུགས་ཡོད།	དངེ་སང་བདོ་དགེ་
གཉྱིས་དང་བལ་དགེ་གཉྱིས་ཡོད།	བལ་དགེ་རྣམས་ཀྱི ་གསོལ་ཕགོས་བལ་གཞུང་
ནས་གནང་བཞྱིན་པ་དང་།	 བོད་དགེ་གཉྱིས་ཀྱི ་གསོལ་ཕོགས་གངས་ཅན་བདེ་
ར་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	ར་བའྱི་ས་གནས་སུ་འཛྱི ན་རྱིམ་ལྔ་པ་བར་སླབོ་སོྦང་
བེྱད་ས་ཡོད་ཀང་བལ་གཞུང་འོག་འཛྱི ན་སོྐང་བེྱད་པར་སོང་ཤེས་ཚད་དམའ་
བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད།	བསམ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དང་དའེྱི་ཁབ་ཁོངས་ཁ་འཐོར་
རྣམས་ཀྱི ་བུ་ཕུག་ལོ་མང་སྔནོ་ས་གནས་ནས་འཛྱི ན་གྭྲ་ལྔ་པ་ཐོན་རེས་ས་གནས་
གཞན་ལ་སླབོ་སོྦང་བེྱད་དུ་འགྲོ་དགོས་པས།	 འཚོ་གོས་དཀའ་ངལ་གྱི ་དབང་
གྱིས་སླབོ་མ་མང་ཆེ་བ་སླབོ་གྭྲ་གཞན་དུ་བཏང་བ་བྱྱུང་མེད་པ་ལྟ་བུར་མངོན།	
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨	ནས་བཟུང་འཛྱི ན་གྭྲ་ལྔ་པ་ཐོན་རེས་རརོ་གླྱིང་སྤགོ་རེ་སྤངོ་གཏན་
སླབོ་ནང་སླབོ་འཇུག་གྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་ཀ་རརོ་ཁུལ་གཏན་སླབོ་ནང་སླབོ་སོྦང་བེྱད་
རྒྱུ འྱི་གོ་སྐབས་འཐོབ་བཞྱིན་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ནང་རརོ་གླྱིང་ནས་
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འཛྱི ན་གྭྲ་	༡༢	ཐོན་པའྱི་བུ་མོ་གཉྱིས་བྱྱུང་བ་དང་།	བུ་མོ་གཅྱིག་ལ་ཨང་རྱིམ་
དང་པོ་ཐོབ་པ་དང་དེང་སང་ཤར་ཁུམ་གཏན་སླབོ་དགེ་རན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	
བུ་མོ་གཅྱིག་བལ་ཡུལ་ནང་མཐོ་རྱི མ་སླ ོབ་གྭྲར་སློབ་སོྦང་བེྱད་འཆར་ཡོད།	
འཛྱི ན་གྭྲ་དུག་པ་ནས་བཅྱུ ་པའྱི ་བར་རོར་གླྱིང་གཏན་སླབོ་ནང་སླབོ་ཕུག་ཕོ་མོ་
གྲངས་	༥	དང་།	ཀ་སུྦག་གཏན་སླབོ་ནང་འཛྱི ན་གྭྲ་བརྒད་པ་ནས་བཅྱུ་པའྱི་བར་
སླནོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་གྲངས་	 ༨།	 	 སྤགོ་རེ་སྤངོ་གཏན་སླབོ་ནང་འཛྱི ན་གྭྲ་གསུམ་པ་
ནས་ལྔ་པ་བར་སླབོ་ཕུག་ཕོ་མོ་གྲངས་	 ༡༢།	 སོང་བཙན་གཏན་སླབོ་ནང་སླབོ་
ཕུག་ཕ་ོམོ་གྲངས་	༥།	རྣམ་རྒལ་འབྱིང་རྱིམ་གཏན་སླབོ་ནང་འཛྱི ན་གྭྲ་བཞྱི ་པ་
ནས་བརྒད་པ་བར་སླབོ་ཕུག་ཕོ་མོ་གྲངས་	 ༥	 བཅས་གོང་གསལ་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ཀྱི ་སླ ོབ་ཡོན་ཆ་ཚང་འདྱི ་ལས་ནས་རོགས་རམ་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་
བཞྱིན་དབྱྱིན་ལན་བོད་དོན་ཚོགས་པས་གངས་ཅན་བདེ་ར་བརྒྱུ ད་རོགས་རམ་
འཐོབ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	 ཡང་ཉམ་ཐག་དང་ཕེད་དྭ་ཕུག་སྤགོ་ར་ཨེསྱི ་ཨོ་
ཨེསྱི ་ནང་སླབོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་གྲངས་	༣	དང་།	ར་ས་བུ་ཁྱིམ་དུ	༤།	མ་སུ་རྱི ་བདོ་
ཁྱིམ་ནང་སླབོ་ཕུག་གཅྱིག་བཅས་ཀྱིས་སླབོ་སོྦང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་ལ།	ས་གནས་
སུའང་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༣༠	ཐམ་པས་སླབོ་སོྦང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	གཞན་ཡང་
ས་གནས་སུ་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལོ་མང་སྔནོ་སྨན་ཞབས་པའྱི་གླ་
ཆ་གངས་ཅན་བད་ེར་ནས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ལོ་ནས་བཟུང་
བདོ་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛྱི ན་སོྐང་རྱིས་ལེན་གནང་འདགུ་ལ།	
དེ་བཞྱིན་སྨན་ཞབས་གླ་ཕོགས་དང་སྨན་ཉོ་རྒྱུ ་བཅས་ཀྱི ་དགོས་དངུལ་རྣམས་
ཀང་རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་རམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།།	
།།	
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གསུམ་པ། ར་སུ་ཝ་དགྲེ་རྒྱས་གིང་། 	

༡༽  གཞིས་ཆགས་སྟངས་དང་། ས་ཆའི་གནས་བབས།

ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒ་དམར་གྱི ་བཙན་གནནོ་མནར་གཅོད་འོག་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་ཞྱི ་བའྱི་ངོ་རོལ་བྱས་པར་རྒ་དམར་གྱིས་བཙན་གནོན་དག་པོ་བྱས་སྟབས།	
བོད་གངས་ཅན་གྱི ་ལྷ་སྐལ་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི ་དབུ་འཁྱིད་སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་
ྋསྐབས་མགོན་ཡྱི ད་བཞྱིན་ནོར་བུ་མཆོག་རྒ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་བཙན་
བོྱལ་དུ་ཕེབས་པ་དང་།	 རེས་འབང་་བོད་མྱི ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་རང་ཡུལ་
དོར་ནས་གཞན་ཡུལ་དུ་སྐབས་བཅོལ་དུ་འབོྱར།	 དེ་ཡང་བལ་ཡུལ་གྱི ་ས་
འབལེ་སྟདོ་སྐྱིད་གྲོང་རོང་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་ར་སུ་ལྭ་རོང་ཁོངས་སུ་
སྐབས་བཅོལ་ཞུས་ནས་གནས་སྡདོ་བེྱད་བཞྱིན་པའྱི ་སྐབས་དེར་བོད་གཞུང་སྐུ་
ཚབ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛྱི ན་ལགས་ནས་	 ༡༩༦༨།༤།༡༥	 ཉྱིན་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	
༨	 ཡས་མས་སླབོ་འཇུག་གྱིས་སླབོ་གྭྲ་དང་གཞྱིས་ཆགས་གསར་བཙྱུགས་དབུ་
འབེྱད་གནང་།	 སྐབས་དེར་གཞྱིས་ལས་ཁང་དང་སླབོ་ཁང་སོགས་གང་ཡང་
མེད་མོད།	བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛྱི ན་ལགས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་བལ་དནོ་ཁང་དང་ས་
གནས་རྒ་གྲམ་དམར་པོར་རོགས་རམ་ཞུས་རྱི མ་བཞྱིན་ཤབ་རུ་གཞྱིས་གྲོང་
དང་།	 ཐོང་པ་ོཆེ།	 འབྱི་ཐྱིམ་ཁང་གཅྱིག་བཅས་གཞྱིས་ཁག་གསར་རྒག་བྱས་
ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་བྱས།	 ཐོག་མར་ས་གནས་ཀྱི ་གནས་བབ་ཀྱི ་
དབང་གྱིས་ཕྱི ་རྒལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་རོགས་རམ་མེད་སྟབས་གཞྱིས་མྱི ་
རྣམས་དཀའ་ངལ་ལ་འཕད་ཀང་རྱིམ་བཞྱིན་མཐུན་རེྐན་བཟང་དུ་སོང་བ་དང་
གཞྱིས་ཁང་གྲངས་	 ༦༩	 གསར་རྒག་བྱས་ནས་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་བགོ་སོྤྲད་
གནང་ཡོད་འདུག	 ད་ལྟ་བར་དམྱི གས་བསལ་མྱི ་མང་དཀའ་ངལ་ཚད་ལས་
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བརལ་བ་བྱྱུང་མེད།	གཞྱིས་ལས་དང་གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྭྲ་ཤབ་རུ་གཞྱིས་གྲོང་དུ་
ཆགས་ཡོད་སྟབས་རྒ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་ཊར་	 ༡༤༥༠།	 གནམ་གཤྱི ས་ཚ་
གྲངས་དབྱར་དསུ་ཚ་ཚད་སེལ་སེས་	༢༠་༣༠།	དགུན་དསུ་གྲང་ཚད་སེལ་སེས་	
༡༠་༡༥	 བཅས་ཡྱི ན།	 ཆར་ཚད་སེན་ཀྱི་མྱི ་ཊར་	 ༢༨	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་
སྐྱིད་གྲོང་ས་མཚམས་བར་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་	༢༠	ཙམ་ལས་མེད།

༢༽  གཞིས་ཆགས་སུ་འབྱོར་སྟངས།	

ཐོག་མར་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་དུས་གཅྱིག་ལ་སླབེས་པ་ཞྱིག་མ་
ཡྱི ན་པར་ས་ཁུལ་ཁག་སོ་སོ་ནས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བཙན་བོྱལ་ལ་ཡོང་
མཁན་ཁོངས་ནས་ཉུང་ཤས་ཡྱི ན།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོ་ནས་བཟུང་གཞྱིས་མྱི ་
རྣམས་སྔ་རེས་བར་གསུམ་རྱིམ་བཞྱིན་	 ༡༩༨༠	 བར་བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི འྱི ་
གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི ་ཁོངས་སུ་རྱིམ་གྱིས་འབོྱར་ཞྱིང་གནས་སྡདོ་བྱས།	 ཐོག་
མར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༡༠༠	སྐརོ་དང་ད་ེ
རེས་རྱིམ་བཞྱིན་	༡༩༨༠	བར་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༧༠༠	ལྷག་ཙམ་འབོྱར་ཡོད་
ཀང་ས་ཁུལ་འདྱིར་འཚོ་བའྱི་དམྱིགས་རནེ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་རེྐན་གྱིས་མྱི ་མང་
པ་ོཞྱིག་རྱིམ་བཞྱིན་ཀ་ཐ་མན་གུྲ་དང་རྒ་གར་སོགས་སུ་ཕྱིན་པས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	ཉྱིན་བར་མྱི ་འབརོ་གྲངས་	༢༢༦	ཙམ་མ་གཏགོས་མེད།	

༣༽  ས་ཁྱོན་དང་འཚོ་རྲེན།		

དགེ་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཞྱིང་ས་མེད་ཀང་ཁང་སའྱི་ཁབ་ཁོངས་གཞྱིས་
ཁག་བཞྱི ་བསྡམོས་པས་རུ་པ་ནྱི་	༧	ཙམ་ཡོད་འདགུ	ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་བེྱད་
ས་མེད་ནའང་དུད་ཚང་འགའ་རེས་ཡུལ་མྱི འྱི ་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བེྱད་བཞྱིན་
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ཡོད།	 ཁྱིམ་ཚང་རེ་ཟུང་ནས་མཛོ་ཕྱུགས་གསོ་སོྐང་དང།	 པང་གདན་འཐག་
ལས།	ཙག་ཙྱི ག་འཚོང་ལས་སོགས་ཀྱིས་འཚོ་ཁུངས་སེྐལ་བཞྱིན་ཡོད།

༤༽  ཡུལ་མིའི་བར་འཁྲུག་རོད་བྱུང་ཡོད་མྲེད་སོར།	

གཞྱིས་ཆགས་ས་ཆའྱི་སྐརོ་ཡུལ་མྱི ་དང་དཀའ་ངལ་ད་བར་མ་བྱྱུང་ཡང་ཤབ་རུ་
གཞྱིས་གྲོང་དང་བལ་གཞུང་སླབོ་གྭྲ་ཤར་སྨད་དབང་འཕེལ་དང་ས་འབལེ་ཡྱི ན་
སྟབས།	 སླབོ་གྭྲ་འདྱི་འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་གཉྱིས་བར་གྱི ་སླབོ་གྭྲ་གཞྱི ་རྒ་ཆེ་རུ་བཟོ་
གཏན་འཁེལ་སྟབས་རྒ་བསེྐད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབེྱད་བཞྱིན་པར་སོང་གཞྱིས་ཁང་
གཏོར་བཤྱི ག་གཏོང་གྱི ་ཡྱི ན་ཞེས་བཤད་བཞྱིྱི ན་ཡོད་པ་དང་།	 ཉ་ེཆར་འབེལ་
ཡོད་སླབོ་དགེ་ནས་ཀང་གཞྱིས་མྱི ་འགར་ཉནེ་བར་གཏང་འདུག་པས་འདྱི་ནས་
ཁོ་པར་སྐབས་བཅོལ་གཞྱིས་ཁང་གཏོར་བཤྱི ག་བེྱད་མྱི ་ཆོག་པའྱི ་སྐརོ་ཞུ་ཡྱི ག་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།	གཞྱིས་མྱི ་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་མེད་རེྐན་མ་འོངས་པར་
གཞྱིས་གྲོང་འདྱིའྱི་སྡདོ་ཁང་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པར་མངོན།	དགེ་རྒས་གླྱིང་
ཁབ་ཁོངས་ཐང་ཆེན་གྲོང་སྡ་ེདདུ་ཚང་གསུམ་གྱི ་མཛོ་ཕྱུགས་ལ་	༢༠༠༥།༦།༣༠	
ཉྱིན་ས་གནས་ཡུལ་ལུང་གཉྱིས་ཀྱི ་སྒ་ོཕྱུ གས་འགྲོ་ཡུལ་ས་གནས་བཟང་ཅན་
ཞེས་པའྱི ་ར་ཆྱུའྱི ་རྙོག་གླེང་སྐབས་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་མཉམ་ཞོར་ངན་དོ་ཕོག་
ཚབས་ཆེན་ཤོར་ཡོད།	ཡང་ཤབ་རུ་གཞྱིས་གྲོང་ཆྱུ ་འགྲོའྱི་ཡུར་བར་སོྐན་ཤོར་
ཏེ་ས་གནས་ཡུལ་མྱི འྱི ་ས་ཞྱིང་ལ་དོ་ཕོག་བྱྱུང་རེྐན་ས་ཞྱིང་བདག་པོས་ར་ོརྱིག་
གང་མྱྱུར་རྒག་དགོས་སྐརོ་དང་།	 དེ་ལྟར་མ་བྱྱུང་ཚེ་ས་གནས་འབེལ་ཆགས་
ཁྱིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བེྱད་རྒྱུ ་ཡྱི ན་ཚྱུལ་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཡང་བྱྱུང་ཡོད།	

༥༽  དགྲེ་རྒྱས་གིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་
རིམ།
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ཨང་།		མཚན།		 ལས་ཡུན་ལོ་ཁམས།	
༡།		 རན་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛྱི ན།		 ༡༩༦༧།༤།༡༥	ནས་	༡༩༧༣		
༢།		 རན་རྒལ་མཚན།		 ༡༩༧༣	ནས་	༡༩༧༧
༣།		 བླ་ོབཟང་འཇམ་དབྱངས།		 ༡༩༧༧	ནས་	༡༩༨༣	
༤།		 ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན།		 ༡༩༨༣	ནས་	༡༩༨༦	
༥།		 ཆྱུ ་བཟང་སུྤྲལ་སྐུ།		 ༡༩༨༦	ནས་	༡༩༩༧	
༦།		 ཀུླ་སུྒབ་ར་ོརེ།		 ༡༩༩༧།༢།༡༦	ནས་	༡༩༩༩
༧།		 དམ་ཆོས།		 ༡༩༩༩	ནས་	༢༠༠༢	
༨།		 ངག་དབང་རྣམ་རྒལ།		 ༢༠༠༢	ནས་	༢༠༠༣	
༩།		 སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་།		 ༢༠༠༢།༡༠།༩	ནས་	༢༠༠༣།༣།༢༢	
༡༠།		 ཉྱི་མ་བསམ་དཀར།		 ༢༠༠༣།༣།༢༢	ནས་ལས་ཐོག་པ།

༦༽  ཕི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གི་གཟིགས་བསོར།

དགེ་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་རང་གཞུང་གནད་ཡོད་མྱི ་ས་ཁག་འཚམས་འདྱི་
གཟྱིགས་སྐརོ་དུ་ཐེངས་མང་ཕེབས་ཡོད་ཀང་ཕེབས་ལོའྱི ་དུས་ཚེས་ངེས་གཏན་
མྱི ་ཐུབ་པའང་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག	ྋདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོྱར་བཀའ་བླནོ་བཟོད་
པ་རྒ་མཚོ་མཆོག་དང་ཕག་རོགས་སྟབོས་རྒལ་དང་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་བཅས་
ལྷན་རྒས་རྣམ་པས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གཟྱིགས་བསྐོར་གནང་འདུག	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༨	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༣	ནས་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༦	བར་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱི ང་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དུང་ཆེ་མཆོག་དང་།	 ཟུང་འབལེ་དུང་ཆེ།	 བལ་དནོ་ཁང་
གྱི ་དུང་གཞོན་ཉྱི་མ་བསམ་མཁར་བཅས་འདྱི་གཞྱིས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་
ཕབེས་གནང་མཛད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢	ནས་	ཟླ་	༧	ཚེས་	༥	
བར་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱི ང་སུད་སྱི འྱི ་རོགས་ཚོགས་	Tibet	Fund	ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་
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སྐུུ་	Rose	Meyer	མཆོག་དང་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརའྱི་དུང་ཆེ་འཕྱིན་
ལས་རྣམ་རྒལ་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཤར་སྨད་དབང་འཕེལ་སླབོ་གྭྲ་དང་དེ་བཞྱིན་
གྲོང་སྡ་ེབཞྱི ་བཅས་ལ་གཟྱིགས་བསྐརོ་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་འདགུ	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨	
ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༧	ཉྱིན་ཡང་ཕ་རན་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་	Tibet	Libra	ཚོགས་
གཙོ་	Doris	Ruff	འདྱི་གར་འཚམས་འདྱིའྱི་གཟྱིགས་བསྐརོ་བསྐངས་འདུག		
༩༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༧	ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕལེ་དང་།	རེྨའུ་
མགོན་པ་ོརྣམ་གཉྱིས་མཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕབེས་གནང་མཛད།	

	 	 ད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༡	ཉྱིན་འཕདོ་བསྟནེ་
བཀའ་བླནོ་བསམ་མཁར་དབྱངས་སྐྱིད་མཆོག་དང་།	དུང་ཆེ་ཚེ་རྱིང་ར་ོརེ་རྣམ་
གཉྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕབེས་གནང་མཛད།	ད་ེནས་ཡང་ནང་སྱིད་དུང་ཆེ་
ཐེངས་གཉྱིས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་གནང་མཛད།	 ལོ་དུས་དང་ཚེས་
གྲངས་ཁ་གསལ་མྱི ་འདུག་ཀང་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་དོན་གུྲབ་རྣམ་རྒལ་དང་།	
བླ་ོབཟང་སྦྱིན་པ།	དཔལ་འབོྱར་ཚེ་རྱིང་།	བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒལ།	བལ་དནོ་དབང་
ཕྱུག་ཚེ་རྱི ང་བཅས་དང་གཞན་ཡང་བལ་ཡུལ་ཤེས་རྱི ག་གངས་ཅན་བདེ་རའྱི ་
འགན་འཛྱི ན་ཀརྨ་བཀ་ཤྱི ས།	 དཔལ་འབོྱར་བཀའ་བླནོ་བཟོད་པ་རྒལ་མཚོ་
མཆོག་དང་ཕག་རོགས་སྟབོས་རྒལ།	ད་ེབཞྱིན་འཕྱིན་ལས་རྣམ་རྒལ།	ཚེ་རྱིང་
སྟབོས་རྒས་ལགས་བཅས་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་ཡོད།	 རྒལ་སྤྱིའྱི་སྐབས་
བཅོལ་བལྟ་རོག་ཚོགས་པའྱི ་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་འདྱི ་ཕོགས་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕབེས་མོྱང་བྱྱུང་ཡོད་ལ།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	
ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒལ་དང་
ནརོ་བུ་དར་རྒས་མཆོག་གཉྱིས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆྱུང་གསར་འདམེས་ཟབ་སོྦང་
དང་སྦྲགས་འཚམས་འདྱིའྱི་གཟྱིགས་བསྐརོ་ལ་ཕབེས་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣	ཟླ	
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༥	 ཚེས་	༤	ནས་ཚེས་	༦	བར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་སོྒལ་མ་མཚོ་མོ་དང་
ཐོགས་མེད་རྣམ་གཉྱིས་ས་གནས་སུ་གཟྱིགས་བསྐརོ་ལ་ཕབེས།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	
ལོར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་གཡུང་དུང་རྒལ་མཚན་མཆོག་དང་འཇམ་དབྱངས་
འཕྱིལ་ལས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ས་གནས་སུ་གཟྱིགས་བསྐརོ་གནང་།	

༧༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་འཆར་ཁག

ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༧	སྔནོ་གྱི ་ལས་འཆར་ཁག་ཇྱི ་བྱྱུང་རྣམས་ཀྱི ་དསུ་ཚྱི གས་ལ་གསལ་
ཁ་མེད་པས་ཇྱི ་བཞྱིན་བརོད་ཐབས་མ་རྙེད།	ཕྱི ་ལོ་༡༩༩༧	ལོར་གཞྱིས་ཆགས་
སྡོད་ཁང་མཉམ་བཟོ་རོགས་དངུལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ལ་འཆར་
འབུལ་ཞུས་པ་ལྷར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིང་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་རྒབ་སོྐར་གནང་དོན་
ལྟར་ཨྱི ་ཡུ་རོགས་ཚོགས་ནས་བལ་སྒརོ་	༨༩༦༠༠༠།༠༠	བྱྱུང་བས་གཞྱིས་གྲོང་
བཞྱིའྱི ་སྡདོ་ཁང་ཉམས་གསོ་ལེགས་པར་ཟྱིན་ནས་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་སྔར་ལྟར་
རྱིས་སོྤྲད་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ལོར་བལ་དནོ་ཁང་བརྒྱུ ད་ཨོས་ཀ་ོརྱི ་ཡ་བདོ་
དནོ་ཚོགས་པ་ནས་བལསྒརོ་	༡༨༩༥༩༩།༠༠	གནང་འབོྱར་བྱྱུང་བ་ཐང་པ་ོཆེ་
གཞྱིས་གྲོང་དུ་ཆྱུ ་མཛོད་གསར་བཟོ་དང་སྦྲགས་འཐུང་ཆྱུ ་འདནེ་འཐེན་དང་།	
ཁང་གཅྱིག་གཞྱིས་གྲོང་གྱི ་ཆྱུ ་མཛོད་ཉམས་གསོ་བྱས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	
༡༡	ཚེས་	༢༩	ཉྱིན་	Mr.	Ricardo	Vreh		ནས་བལ་སྒརོ་	༡༧༠༩༨༨།༠༠	
བྱྱུང་།	ད་ེབཞྱིན་མེ་ཤྱི ང་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ཤབ་རུ་གཞྱིས་གྲོང་དང་།	ཐང་
པ་ོཆེ།	འབྱི་ཐྱིམ་བཅས་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་གྱི ་ཁྱིམ་ཚང་རེ་ལ་རུླང་ཐབ་ཆ་ཚང་རེ་
སོྤྲད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་བ་དང་།	 རེ་ཐང་དང་བྷང་སུ་རྱི །	 ཁ་འཐོར་མྱི ་ཚང་རེར་ཉྱི་
གློག་གསར་འཛུགས་དང་།	 ཁང་གཅྱིག་གཞྱིས་གྲོང་མྱི ་ཚང་རེར་བུད་ཤྱི ང་གྱི ་
འགྲོ་སོང་ཆྱུང་བའྱི་ལྕགས་ཐབ་རེ་སོྤྲད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ནས་
ཇར་མན་ཧོབ་རོགས་ཚོགས་ནས་རན་འཁོགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཟླ་རེ་བལ་སྒརོ་	
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༤༠༠	རེ་གནང་མུས་དང་།	ཡང་རས་འཁོགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་གངས་ཅན་བད་ེར་
ནས་བལ་སྒརོ་	 ༡༥༠།༠༠	 རེ་འཐོབ་ཀྱི ་ཡོད་ཀང་བལ་ཡུལ་ནང་ཟས་གོས་
གནས་མལ་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་སྟབས་ལོ་ཤས་སྔནོ་འབལེ་
ཡོད་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉྱིས་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་ད་ཆ་རས་འཁོགས་ཉམ་ཐག་
མྱི ་གྲངས་	༣༢	ལ་ཆ་སྙམོས་ཀྱི ་ཟླ་རེར་བལ་སྒརོ་	༡༠༠༠།༠༠	རེ་འཐོབ་བཞྱིན་
ཡོད།

༨༽  སོྟན་ཉྲེས་སོགས་བྱུང་མིན་གི་སོར།	

འདྱི་གཞྱིས་སུ་ས་ཞྱིང་སོགས་མེད་པས་སྟནོ་ཉསེ་ཡོང་ཉནེ་གང་ཡང་མེད་མོད།	
སྔ་ལོ་	༢༠༠༧།༨།༢༠	ཉྱིན་དབྱར་ཁའྱི་ཆར་དུས་ཆེ་བའྱི་སྐབས་ཤབ་རུ་གཞྱིས་
གྲོང་ཉ་ེའདབས་སྨད་ཕོགས་སུ་ས་ཆའྱི་ཟུར་གཅྱིག་ལ་ཆྱུའྱི་རེྐན་པས་སོྐན་ཚབས་
ཆེན་པ་ོབྱྱུང་སྟ་ེཆྱུ ་རགས་ར་ོརྱིག་བརྒབ་དགོས་བྱྱུང་སྟབས་འགྲོ་སོང་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ་ོགནང་ཡོད།	དརེ་བརནེ་འབལེ་ཡོད་རོགས་ཚོགས	 IM	ལ་རྱིས་ཁ་འབུལ་
ལམ་ཞུས་ཀང་རོགས་རམ་མ་བྱྱུང་།

༩༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོར།	

ཤར་སྨད་དབང་འཕལེ་སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་	 ༡༩༦༨།༤།༡༥	 ཉྱིན་གསར་འཛུགས་
གནང་།	ད་ེསྐབས་ཡུལ་མྱི འྱི་ཁང་པ་གཡར་ནས་འཛྱི ན་གྭྲ་བཙྱུགས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༡	 ལོར་	 Danish	 Volunteer	 Service	 ནས་རོགས་རམ་གནང་ནས་
ཉལ་ཁང་ཐོག་རེག་གཉྱིས་ཅན་ཞྱི ག་གསར་བཞེངས་བྱས་ནས་གཞྱིས་གྲོང་
གཞན་དང་ཁ་འཐོར་གནས་སྡོད་ཁག་གྱི ་བུ་ཕུག་རྣམས་ལ་གཏན་འཇགས་
གནས་སྡདོ་བེྱད་ཆོག་པ་བཟོས།	ས་གནས་འཛྱི ན་རྱིམ་	༥	པར་སླབོ་སོྦང་བེྱད་
ས་ལས་མེད་སྟབས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་མུ་མཐུད་སླབོ་སོྦང་བེྱད་དུ་འགྲོ་ས་བལ་
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ཡུལ་རྣམ་རྒལ་མཐོ་སླབོ་ཁང་ཡྱི ན།	དརེ་བསོྐད་བཞྱིན་པའྱི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
གངས་ཅན་བདེ་རའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་འོག་རོགས་ཚོགས་ཁག་མེད་པར་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	༤༠	ཡས་མས་ཤྱིག་སླབོ་ཡོན་སྦྱིན་བདག་གྱིས་གནང་སྟ་ེགཏན་སྡདོ་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད།	 འདྱིར་སླླབོ་དགེ་	 ༤	 བུ་ཕུག་ཆྱུང་རྱིགས་བལྟ་སོྐང་མཁན་མ་མ་
གྲངས་	༢	དང་མ་བྱན་	༡	བཅས་འཛྱི ན་སོྐང་སླབོ་གྭྲ་ནས་བེྱད་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།	

	 ར་སུ་ལྭ་དགེ་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་སྔནོ་དུས་མྱི ་མང་སླད་སྨན་
ཁང་གྱི ་མཐུན་རེྐན་མེད་ཀང་	 ༡༩༩༦།༡༠།༡༡	 ཉྱིན་བོད་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཁུག་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ས་གནས་སུ་འཕདོ་
བསྟནེ་སྨན་ཁང་ཆྱུང་རྱིགས་ཤྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་།	ད་ེནས་བཟུང་མྱི ་
མང་དང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད་འདུག

༡༠༽  མཐོ་སོབ་ཐོན་པ་ཇི་ཡོད་ཀི་སོར།	

མྱི ་ལོ་	༡༥	ཙམ་གྱི ་སྔནོ་ནས་དགེ་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་སླབོ་མཐར་ཐོན་
པའྱི་སླབོ་ཕུག་	 ༣༢	 བྱྱུང་འདུག་པའྱི་ཁོངས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོ་རྱིམ་སླབོ་
སོྦང་ཐོན་པ་ཡང་བྱྱུང་ཡོད།	 རྣམ་རྒལ་མཐོ་སླབོ་ནས་འཛྱི མ་རྱིམ་བཅྱུ ་གཉྱིས་
ཐོན་ཏེ་དེང་སང་དགེ་རན་དང་།	 འཕདོ་ལས།	 སྒརེ་ལས་བཅས་ལ་མྱི ་གྲངས་	
༡༠	དང་།	ཨ་རྱི ་སོགས་ཕྱི ་རྒལ་ཁག་ཏུ་བསོྐད་ཟྱིན་པ་གྲངས་	༨	ཡོད་འདུག	
ད་ལྟའྱི ་སྐབས་མཐོ་སླབོ་ཁག་ནང་སླབོ་སོྦང་བེྱད་བཞྱིན་པ་གྲངས་	 ༡༠	 བཅས་
དང་རྣམ་རྒལ་མཐོ་སླབོ་ནང་ད་ལྟ་སླབོ་སོྦང་བེྱད་བཞྱིན་པ་འཛྱི ན་གྭྲ་	 ༦	 པའྱི་
སླབོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་གྲངས་	༤།	འཛྱི ན་གྭྲ་	༧	པའྱི་ནང་སླབོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་གྲངས་	༥།	
འཛྱི ན་གྭྲ་	༨	པའྱི་ནང་སླབོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་གྲངས་	༤།	འཛྱི ན་གྭྲ་	༩	པའྱི་ནང་སླབོ་
ཕུག་ཕོ་མོ་གྲངས་	 ༤།	 འཛྱི ན་གྭྲ	 ༡༠	 པའྱི་ནང་སླབོ་ཕུག་ཕོ་མོ་གྲངས་	 ༧།	
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འཛྱི ན་གྭྲ་བཅྱུ ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་སླབོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་གྲངས་	༦	བཅས་བསྡམོས་སླབོ་
ཕུག་ཕ་ོམོ་གྲངས་	༣༢།	རྣམ་རྒལ་འབྱིང་རྱིམ་སླབོ་གྭྲའྱི་ནང་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	
༤།	ཤར་སྨད་དབང་འཕལེ་གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྭྲའྱི་ནང་སླབོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་གྲངས་	༤༠	
བཅས་ཀྱིས་སླབོ་སོྦང་གནང་བཞྱིན་ཡོད།།	།།





བལ་ཡུལ་སོག་ར་གོ་སྒིག་གཞིས་ཆགས་

ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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དང་པོ། གོ་སྒིག་འཛིན་སོྐྱང་ཚོགས་ཆུང་།

དེ་ཡང་བོད་རྒལ་ཁབ་ཆེན་པོ་སླར་གསོ་ཡོང་ཐབས་བེྱད་པའྱི ་སྒྱིག་འཛུཌ་ཀྱི ་
ཚན་པ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས།	 རེས་རབས་པ་དག་གྱིས་དན་པར་འོས་པ་
རྒལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོརྣམས་ལས་གུྲབ་པའྱི་དམག་གྱི ་དཔུང་སྡ་ེསྟ།ེ	གླ་ོསྒྱིག་གྱི ་ལོ་
རྒྱུ ས་ཤྱི ན་ཏུ་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་བརོད་པར་བྱ་བ་ནྱི།	ད་ེཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་བདོ་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི ་ཁོན་ལ་རྒ་མྱི ་དམར་པོས་དཔུང་འཇུག་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་
སྤྱི ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཁྱིམ་མཚེས་རྒ་གར་ལ་བཙན་
བོྱལ་ད་ུཆྱི བས་བསྒྱུ ར་བསྐངས་པ་དང་།	ཕབེས་རེས་སུ་བདོ་མྱི ་བཙན་བོྱལ་བ་ཁྱི་
བརྒད་ཙམ་རྒ་གར་ནང་འབོྱར་ཏེ་ཟླ་ཤས་རྱི ང་རྒ་གར་གཞུང་གྱི ་སོྐབ་གསོའྱི ་
འོག་བསྡད།	ད་ེནས་ཁག་གཅྱིག་འབས་ལྗངོས་ཁུལ་ད་ུལམ་བཟརོ་བསོྐད་ད་ེལས་
ཀ་བེྱད་མུས་སུ་རང་ཡུལ་དགྲ་ལག་ནས་ལེན་རྒྱུ འྱི ་དམ་བཅའ་སྙྱིང་དབུས་ནས་
མ་དོར་བར་སྙྱིང་སྟབོས་ཀྱི ་མེ་ལྕ་ེརབ་ཏུ་འབར་བཞྱིན་བསྐར་དུ་དགྲ་བོར་རོལ་
འཛྱི ང་བེྱད་རྒྱུ འྱི་སེམས་ཤུགས་ཉམས་མེད་དུ་ཡོད་སྟབས་སྐུའྱི་གཅེན་པ་ོརྒལ་ལོ་
དོན་འགུྲབ་མཆོག་དང་།	 ཨ་འབུག་མགོན་པོ་བཀ་ཤྱི ས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི ་མཛད་
ཇུས་འོག་ད་ེསྔནོ་འབལེ་ལམ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཨ་རྱིའྱི་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་དང་
འབལེ་བ་གནང་སྟ་ེན་གཞོན་ཁག་གཅྱིག་ཨ་རྱིར་གསང་བའྱི་སླབོ་སོྦང་དུ་བཏང་
བ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་འཇབ་དམག་སྒྱིག་འཛུགས་ནང་དྭང་བླངས་འགྲོ་མཁན་ཇྱི ་
ཡོད་ཀྱི ་མྱི ང་ཐོ་བླངས་ཏེ་གསང་ཐབས་ཀྱིས་རརོ་གླྱིང་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་བཏང་།	
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ལོར་བལ་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་གླ་ོསྨནོ་ཐང་དུ་བདོ་རང་བཙན་རོད་ལེན་
བེྱད་མཁན་དྭང་བླངས་འཇབ་དམག་གྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་བཙྱུགས།	 རྒ་གར་ནས་
ཡོང་བ་དང་ས་མཚམས་ནས་འབོྱར་བའྱི་འབགོ་པ་སོགས་དམག་མྱིར་ཞུགས་པ་
བཅས་ཁོན་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་ཉྱིས་སྟངོ་ཙམ་ཡོད་པའྱི ་ཆོལ་གསུམ་དག་པོའྱི ་
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སྒྱིག་འཛུགས་ཤྱི ག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 སྐབས་དེའྱི ་འགོ་འཁྱིད་འབའ་པ་རན་
ཡེ་ཤེས་ཅན་བསྐ་ོགཞག་གནང་།

	 གློ་སྨནོ་ཐང་ནྱི་བལ་པོའྱི ་མངའ་ཁོངས་བལ་བོད་ཀྱི ་ས་མཚམས་དེ་སྔནོ་
དུས་རབས་བཅོ་བརྒད་པའྱི་མཇུག་བར་བདོ་ཀྱི ་མངའ་འོག་ཡྱི ན་འདུག	གླ་ོསྟདོ་
ཚོ་བདུན་དང་།	ཛར་རོང་ཡུལ་ཁག་དུག་བཅས་ནྱི་སྐད་ཡྱི ག་དང་།	རྱིག་གཞུང་།	
ཆོས་ལུགས།	 ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས།	 ཆས་གོས་སོགས་ཕོགས་གང་ཐད་
ནས་བོད་པའྱི ་རྱི ག་གཞུང་ཆ་ཚང་བའྱི ་བོད་ཀྱི ་ཡུལ་ལྗངོས་ཤྱི ག་དང་ཁད་པར་
མེད།	 ས་གནས་དེའྱི ་རྱི ་རྒྱུ ད་གཡག་ར་སུྦག་ཅེས་པར་སྒྱིག་འཛུགས་ཐོག་མར་
ཆགས་ཤྱིང་།	སྤྱིར་བཏང་གླ་ོཁུལ་ལ་འགྲྱིམ་འགུྲལ་གྱི ་མཐུན་རེྐན་ཞན་ཞྱིང་ལྷག་
པར་དུ་ས་མཐོ་གངས་བག་རྱི ་རྒྱུ ད་ཀྱི ་ས་ཁུལ་ཡྱི ན་སྟབས་སྐབས་དརེ་ཟས་གོས་
ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་སེ་གཅྱིག་མེད་པར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆེ་བས་ལྷམ་གྱི ་ཀོ་བ་
བཙོས་ནས་ཟ་དགོས་པ་སོགས་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཅྱི ་ཆེ་བྱྱུང་།	 མ་རོྨས་ལོ་
ཏོག་གྱི ་ཐུག་པ་མ་རག་པར་རམ་ཆྱུ ་ཞྱིག་འཐུང་རྒྱུ ་རག་ན་དགའ་སང་བེྱད་པ་
དང་།	 རམ་པ་ཕརོ་བ་གང་ལ་གཡུ་བྱྱུར་གསུམ་རེ་སྤྲད་ནས་བརེ་བ་དང་།	 ད་ེ
ཡང་བརེ་ས་རག་ན་འགྲྱིག་སོང་བསམ་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པརོ་
ཧ་ཅང་གྱིས་གདངོ་ལེན་བེྱད་དགོས་བྱྱུང་ཡོད།	རེས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་གསང་བའྱི་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་རོགས་རམ་གོ་ལག་དང་།	 ཟས་གོས་མཐུན་རེྐན་གནམ་ཐོག་ནས་
གཡུགས་ཏེ་གནས་སྟངས་ཕན་བུས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཅྱིང་།	 གླ་ོཁུལ་དུ་བརྒ་ཤོག་སྡ་ེ
ཚན་ཁག་བཅྱུ ་དུག	ལས་ཁུངས་ཁག་ལྔ།	མཁོ་སུྒབ་ཁང་དང་།	མཉམ་འབལེ་
ཚོང་ཁང་སོགས་བཙྱུགས་ནས་རྒ་བསེྐད་བྱས་ཏེ།	 གསང་བའྱི་ལས་བེྱད་གང་
སར་བཞག་ཅྱིང་།	 སྤགོ་རར་ཕགོས་ཁང་དང་།	 ས་མཚམས་སུ་འབལེ་མཐུད་
པ་བཞག་ཏེ་རརོ་གླྱིང་བར་ཡར་མར་འབལེ་བ་རྒྱུ ན་དུ་བྱས།
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	 མྱི ་ལོ་བཅྱུ་བཞྱི ་ཙམ་གྱི ་རྱིང་ལ་བལ་བདོ་ས་མཚམས་བརལ་ནས་བདོ་ད་ུ
འཇབ་རོལ་དང་གསང་ཉུལ་ཡང་ཡང་ཕྱིན་ཏེ་རྒ་མྱི ར་རོལ་བརུང་བཏང་བ་དང་།	
གསང་བའྱི ་གནས་ཚྱུལ་མང་པོ་ཞྱིག་མཁོ་སུྒབ་ཀྱིས་འབེལ་ཡོད་ལ་ཏར་ཐོག་
ནས་སྙན་ཐོ་འཕལ་མར་བཏང་ཐུབ་པ་བྱས།		ད་ེབཞྱིན་བདོ་རྒ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་
ཀྱི ་བསམ་བླའོྱི ་ནང་རང་བཙན་རོད་ལེན་བེྱད་མཁན་གྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་
པའྱི་སེམས་ཤུགས་ཀྱི ་རནེ་གཞྱི ་ཡོད་པ་སོགས་དནོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ལྡན་པ་མང་པ་ོ
བྱྱུང་ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༨	ལོར་འབའ་པ་རན་ཡེ་ཤེས་ར་རམ་ས་ལར་ཆེད་འགུག་
གནང་སྟ་ེབདེེ་སུང་བཀའ་བླནོ་ཕག་རོགས་སུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དང་འབེལ་
འགོ་འཛྱི ན་ལས་རོགས་ལྱི ་ཐང་རྒ་ར་ོདབང་འདུད་གློ་སྒྱིག་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་ངོ་
མར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།	ཡྱི ན་ནའང་།	རན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཞུང་གྱི ་བཀོད་
མངགས་ལ་མ་ཉན་པར་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་གློར་གསང་ཐབས་ཀྱིས་ཡོང་སྟ་ེཁོ་རང་གྱི ་
མཐུན་ཕོགས་རྣམས་ཤོག་སྒྱིག་བྱས་ཏེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་དང་།	 གློ་སྒྱིག་
འཛུགས་ཐོག་མར་ཆགས་སྐབས་ས་མཚམས་སྟདོ་ཕོགས་དགོན་པ་དང་མྱི ་མང་
གྱིས་སྐབས་མགོན་རྱི ན་པོ་ཆེར་འབུལ་རྒྱུ ར་བསྐུར་བའྱི ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་
དང་།	 སྒྱིག་འཛུགས་སྤྱི ་དང་ཨ་རྱི འྱི ་གསང་བའྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སྒྱིག་
འཛུགས་ལ་གནང་བའྱི ་དངུལ་དངོས་དག་གྲས་ཇྱི ་ཡོད་རྱིས་སོྤྲད་གཙང་མ་མ་
བྱས་པར་མཉམ་འཁེར་གྱིས་སྤགོ་རར་བསོྐད།	 སྤགོ་ར་ནས་བསོ་བོྱལ་གྱིས་ཐ་
མ་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུས་པ་བཅས་ཀྱིས་གློ་སྒྱིག་ནང་ཁུལ་ཚོ་
ཁག་གཉྱིས་སུ་གེས་ཏེ་རྙོག་ཟྱིང་འཁུག་རོད་ཀྱིས་ནང་ཁོམ་ཕྱི ་ལ་བསྟན་པ་དང་།	
རང་མྱི ་འགའ་ཤས་རེྐན་ལམ་དུ་བཏང་བ་བཅས་ཐབས་རུགས་ཀྱི ་གནས་སུ་ལུྷང་།

	 འདྱི་ལྟར་ནང་གྱི ་གསང་བ་ཕྱི ་ལ་གར་ཏེ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་གོ་ལག་ཇྱི ་
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ཡོད་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་མཁེན་རགོས་བྱྱུང་སྟབས་གོ་
ལག་རྱིས་སྤྲད་དགོས་པའྱི་སུན་གཙེར་ཡང་ཡང་བཟོས།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢	ཟླ་	༡༡	ནང་བལ་ཡུལ་རྒལ་པ་ོརླྱིའུ་ཞེས་པའྱི་ས་གནས་
སུ་ཕེབས་སྐབས་འགོ་འཁྱིད་རྒ་རོ་དབང་འདུད་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་སྒྱིག་
འཛུགས་མྱི ་མང་གྱི ་བད་ེསྡུག་དང་གནས་སྟངས་ཇྱི ་ཡྱི ན་བལ་རྒལ་མཆོག་ལ་སྙན་
སོྒན་ཞུས་པ་དང་།	 ཡྱི ག་ཐོག་སྙན་ཞུ་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་ཞྱིག་དང་དན་རནེ་ཕག་
རགས་བཅས་ཕུལ།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ཕྱི ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༩	ཉྱིན་སྒྱིག་འཛུགས་དབུ་ཁྱིད་སྐུ་
དུང་ལྷ་མོ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་རྒ་གར་ནས་གླརོ་ཕབེས་སྐབས་སྤགོ་ར་ནས་བལ་ཡུལ་
གཞུང་གྱིས་འཛྱི ན་བཟུང་ད་ོདམ་བྱས་ཏེ་གོ་ལག་རྱིས་མ་སྤྲད་ན་མྱི ་གཏོང་ཚྱུལ་
བརོད་པ་དང་།	 གོ་ལག་ལེན་རྒྱུ ར་དག་ལས་དང་ཐབས་ཤེས་གཞན་དག་བེྱད་
དགོས་ཀང་བེྱད་ཀྱི ་ཡྱི ན་པ་སོགས་བརོད་པས།	 བལ་གཞུང་གྱིས་རྒ་ནག་རྒབ་
སོྐར་དུ་བཙལ་རྒྱུ ་ཡྱི ན་པའྱི་གོ་བ་བླངས་ཏེ།	 དེ་ལྟར་བྱྱུང་ན་དམྱི གས་ཐོག་དོན་
འཁོལ་ཡྱི ན་པར་ངོས་འཛྱི ན་གྱིས་རྒ་མྱི ར་འཐབ་འཛྱི ང་བྱས་ནས་སྒྱིག་འཛུགས་
ར་མེད་གྱུར་ཀང་འགོད་པ་མེད་པའྱི ་ཡྱི ད་དམ་བཅས་ཏེ་མྱི ་མང་གྱིས་གོ་ལག་
བལ་གཞུང་ལ་རྱིས་སོྤྲད་འདོད་ར་བ་ནས་མ་བྱས་པར་ཐ་མ་བལ་དམག་དང་
འཁུག་འཛྱི ང་ཡོང་ཉནེ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད།	 སྐབས་དེར་རང་གཞུང་གྱིས་བདེ་
སུང་བཀའ་བླནོ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀ་ཤྱི ས་སོགས་སྐུ་ཚབ་སྔ་རེས་སུ་ཕེབས་
ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི ་དཔནོ་རྱིགས་རྱིམ་པ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྟ་ེལག་ཆ་
རྣམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་རྱིས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡང་དུས་ཚོད་ཕན་
བུ་འགོར་རྒྱུ ར་བཟོད་བསན་ཡོང་ཐབས་ཞུས་པ་དང་།	མྱི ་མང་ལའང་གོ་བསྐནོ་
སླབོ་གསོ་ནན་པོ་གནང་ཡང་ཇྱི ་བཞྱི ན་བརྱི ་བཀུར་བེྱད་དཀའ་བའྱི ་གནས་སུ་
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གར་སྟབས་ཐ་མ་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ་
སྒ་ཐག་དུ་བཅྱུག་པ་བསྐུར་གནང་མཛད་པ་ལས་༼ད་རེས་གནས་ཚྱུལ་འདྱི་འད་
ཡོང་དུས་ཁེད་རང་ཚོ་བླ་ོཕམ་ཡོང་བ་ཨ་ཅང་རེད།	 ང་ཚོ་འབལེ་ཡོད་ལས་ཀ་
བེྱད་མཁན་ཚང་མ་ཡང་དེང་སང་གཅྱིག་ཐོག་གཉྱིས་བརེགས་ཕོགས་མང་པོ་
ཞྱིག་ནས་ཁ་ཆག་ས་རལ་ཐོན་ཡོང་དུས་བླ་ོཕམ་ལྟ་བུ་འདུག	ཡྱི ན་ནའང་ང་ཚོ་བླ་ོ
ཕམ་བྱྱུང་ཟེར་ནས་མྱི ་བསྒགས་དགུ་བསྒགས་དང་།	 རུླང་ལངས་པའྱི ་བེྱད་
ཐབས་ད་ེའད་བེྱད་ཀྱིན་བསྡད་ན་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད།	ད་ེལས་བ་བསད་པ་
ལས་བཞོས་པ་དྱིན་ཆེ་ཟེར་བ་བཞྱིན།		ད་རེེས་གྲ་མ་འགྲྱིག་ཐོན་ན་ཡང་།	ཕྱིན་
ཆད་མུ་མཐུད་ང་རང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་རྱི མ་པས་བེྱད་སའྱི ་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ངེས་
པར་རྙེད་ཡོང་གྱི ་རེད།	 ཅེས་དང་།ར་བ་ང་ཚོས་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི ་ཤ་ཚ་
མཐོང་ཕོགས་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཡག་པ་ོབསྡད་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་བེྱད་དགོས༽་
ཞེས་སོགས་ཞྱི ་འཇམ་ངང་ནས་གོ་ལག་རྱིས་སོྤྲད་དགོས་པའྱི ་བཀའ་སླབོ་མང་
ཚོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་གནང་སྐབས་མྱི ག་ཆྱུ ་དབང་མེད་དུ་གཏོང་བཞྱིན་
འགོ་ཁྱིད་དང་མྱི ་མང་ཚང་མས་བཀའ་གསུང་དྭང་ལེན་བྱས་ཏེ་གོ་ལག་ཇྱི ་ཡོད་
བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་རྱིས་སོྤྲད་རྒྱུ ་ཁས་ལེན་བྱས།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ལོའྱི་ཟླ་དུག་པ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ལག་ཆ་རྱིས་སོྤྲད་འགོ་
འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཀང་།	 གོ་ལག་ཆ་ཚང་རྱིས་སོྤྲད་མཇུག་བསྡམོས་མ་ཚར་
བར་དུང་ཡྱི ག་ལྷ་མོ་ཚེ་རྱི ང་ལགས་གླདོ་གྲོལ་གཏངོ་རྒྱུ ་མྱི ན་བརོད་པས་ལག་ཆ་
ཇྱི ་ཡོད་རྱིས་སོྤྲད་བྱས།	 དེའྱི ་རེས་འགོ་འཁྱིད་རྒ་ར་ོདབང་འདུད་ཀང་འཛྱི ན་
བཟུང་བེྱད་ཉནེ་མཐོང་སྟ་ེདཔནོ་གཡོག་ཧག་བསྡུས་ཤྱི ག་གོ་ལག་རང་སྒྱིག་བྱས་
ནས་དོལ་པོ་ལ་བརྒབ་སྟ་ེབལ་བོད་ས་མཚམས་རྱི ་བརྒྱུ ད་ནས་རྒ་གར་དུ་སོྐད་
སྐབས་བལ་ཡུལ་ནུབ་ཕོགས་རྒ་བལ་བོད་གསུམ་གྱི ་ས་མཚམས་རར་ཅྱུ ་ལ་ས་
ཁུལ་རྱིང་དཀར་ལ་ཞེས་པར་བལ་པའོྱི་དམག་མྱིས་བསྒུག་ར་སྤྲད་པའྱི་ནང་ཚྱུད་
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ནས་འགོ་ཁྱིད་རྒ་ར་ོདབང་འདུད་གཙོས་པའྱི་མྱི ་བཞྱི ་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	༡༩	ཙམ་ལ་རེྐན་ལམ་དུ་བཏང་།	ད་ེའཕསོ་རྣམས་རྒ་གར་ལ་བསོ་བོྱལ་
ཐར་ཙམ་བྱྱུང་།

	 གོ་ལག་རྱིས་སྤྲད་ནས་མྱི ་མང་རྣམས་སྤགོ་ར་དང་ཀ་ཐ་མན་གུྲ་བར་གྱི ་
ས་གནས་གང་འོས་ཤྱིག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་སའྱི་ས་ཆ་སོྤྲད་རྒྱུ ་ཐག་ཆོད་བྱྱུང་ཡོད་
ཀང་།		བལ་གཞུང་ནས་མྱི ་མང་རྣམས་རེ་ཞྱིག་རང་དབང་གྱི ་ཐོག་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་མ་བཏང་བར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༥	ཉྱིན་གླ་ོསྒྱིག་སྤྱི ་ཁབ་
ལས་ཁུངས་ཡོད་ས་སྐལ་བཟང་སུྦག་ཅེས་པར་མྱི ་མང་ཚང་མ་འདུ་འཛོམས་
དགོས་པའྱི་བཀའ་བཏང་བ་དང་།	 མྱི ་མང་འཛོམས་སར་རོང་གསར་པའྱི་རོང་
དཔོན་གྱིས་བཀའ་གནང་དོན།	 ཁོད་རང་ཚོ་སྡདོ་གནས་ལ་རང་འཇགས་ཡར་
ལོག་ཆོག་གྱི ་མ་རེད།	 གནངས་ཉྱིན་ནས་ཚོ་ཁག་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་སྤགོ་རར་
འགྲོ་དགོས་བརོད་དེ་སྒརེ་སོ་སོའྱི ་གདན་ཉལ་ཆས་དང་།	 ཁ་ཕོར་ཙམ་ཡང་
འཁེར་ལོང་མེད་པར་ནག་ཆེན་གྱི ་བཙོན་པའྱི་ངོ་བརོ་དམག་མྱི ་གཉྱིས་རེའྱི་བར་
ལ་བདོ་མྱི ་རེ་མཉམ་འཁྱིད་བྱས་ཏ་ེགླ་ོནས་ཤང་ས་ནའོ་ཀོ་ཀྱི་ཞེས་པའྱི་ས་གནས་
སུ་ཟླ་དུག་རྱི ང་དོ་དམ་བཀག་ཉར་བྱས།	 སྐུ་དུང་ལྷ་མོ་ཚེ་རྱི ང་གློད་གྲོལ་མ་
བཏང་བའྱི ་ཐོག་འགོ་ཁྱིད་ལྱི ་ཐང་རག་ར་དང་།	 ཆ་ཕེང་འགྱུར་མེད།	 དར་
དགོན་ངག་ཕུག	 སྡ་ེདགེ་པད་དགའ།	 ཤོ་ལྷ་ོབཀ་ཤྱིས།	 དམག་ས་ནས་ཟྱིན་པ་
བསོད་ནམས་ཚེ་རྒལ་བཅས་བཙོན་འཇུག་བྱས།	 ༼ལྷ་མོ་ཚེ་རྱི ང་བཅས་མྱི ་
བདུན་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༩	བལ་རྒལ་གྱི ་འཁུངས་སྐར་ཉྱིན་གླདོ་
གྲོལ་བཏང་།༽	དའེྱི ་རེས་ཆབ་མད་ོབླ་ོཉྱི་དང་།	གྲ་ཚང་པ་སངས་བསྟན་འཛྱི ན།	
དར་དགོན་ནརོ་བུ་ར་ོརེ།	ཨ་མད་ོབསམ་འགུྲབ།	བག་གཡབ་བསམ་གཏན་ཚེ་
རྱི ང་།	 ཙན་དན་དགོན་གྲགས་པ་ར་ོརེ་བཅས་ཁག་གཅྱིག་བཙོན་འཇུག་བྱས།	
༼འདྱི་རྣམས་ཟླ་དུག་ནས་ལོ་གཉྱིས་རེའྱི་བར་བཙོན་འཇུག་བྱས།༽	ཤང་ས་ན་
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འོ་ཀོ་ཀྱི ་ཞེས་པར་སྐབས་དེར་མྱི ་གྲངས་གཅྱིག་སྟངོ་ཉྱིས་བརྒ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་ནས་ཁག་གཅྱིག་ཨ་མད་ོསྐལ་བཟང་གྱིས་ཕོགས་སུ་ཁྱིད་པ་དང་།	ཡང་
འབའ་ཡེ་ཕོགས་ནས་འབའ་པ་ཨ་བཀ་ཞབས་ཀོག་དང་།	 ལྱི ་ཐང་ར་མགྲྱིན་ར་ོ
རེ།	༼སྟག་ཁ་རལ༽	སྨར་ཁམས་འཇམ་དབྱངས་བླ་ོགྲོས།	འབའ་པ་དགེ་བཤེས་
ཧོ་ཧང་འབར་ཚགས་བཅས་མྱི ་ལྔ་མྱི ་མང་ཡོད་སར་ཁང་པ་གླས་ནས་བསྡད་དེ་
ན་གཞོན་གང་མང་ཞྱིག་རན་ཡེ་ཤེས་ཕོགས་ལ་འཁྱིད་རྒྱུ འྱི ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་
དགུ་བྱས་ཡོད་ཀང་།	རས་འཁོགས་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་འགྲོ་མཁན་མ་བྱྱུང་བ་
མ་ཟད།	ཁོ་ཚོའྱི་བྱ་སོྤད་ལ་མྱི ་མང་གྱིས་མྱི ་འདདོ་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་ངོ་རོལ་
བྱས་རེྐན་ཁོ་ཚོ་མྱི ་ལྔ་ཡང་རེས་སུ་གསང་བསོ་བེྱད་དགོས་ཆགས།	རང་ཚྱུགས་
བརན་པོར་གནས་པའྱི ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཟླ་དུག་འཁོར་མཚམས་སུ་སྐབས་
དའེྱི་ཨན་ཅལ་སྡ་ེསྱི ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་གཏངོ་ས་གང་རག་བྱས་ནས་བཏང་ཡོད།།	

གཉིས་པ། གོ་སྒིག་ཁོངས་བྱམས་པ་གིང་།

༡༽  གཞིས་ཆགས་ཀི་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	ཕྱི ་ཟླ་གཉྱིས་པ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ནའོ་ཀོ་ཀྱི་ནས་བཏང་བ་
ཚོ་ཁག་དང་པ་ོདང་།	གཉྱིས་པ།	གསུམ་པ་བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉ་ེ
འཁྱིས་སུ་ཕག་པ་གསོ་སོྐང་བེྱད་སའྱི་ཁང་སྟངོ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དརེ་བཞག	ཚོ་
ཁག་བཞྱི ་པ་ད་ེསྤགོ་ར་བཟོ་གྭྲའྱི་ལས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཁང་སྟངོ་པ་ཡོད་སར་བཞག	ཚོ་
ཁག་ལྔ་པ་དང་།	དུག་པ།	བདུན་པ།	བཅྱུ ་གཅྱིག་པ་བཅས་ཀོ་ཏེར་ཞེས་པའྱི་ས་
གནས་སུ་རྒ་མྱི ་ལམ་ལས་ཀྱི ་སྡདོ་སྒར་ཆགས་ཤུལ་གྱི ་རྩྭ ་ཁང་སྟངོ་པ་ཡོད་སར་
བཞག	 ཚོ་ཁག་བརྒད་པ་དང་།	 དགུ་པ།	 བཅྱུ ་པ་བཅས་ཁག་གསུམ་ད་ལྟའྱི ་
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གཞྱིས་ཆགས་ཡུལ་ཧེ་ལྱི ་ཀར་ཞེས་པ་དརེ་	༡༩༧༥	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ཉྱིན་
ཐོག་མར་འབོྱར་བ་དང་།	ཚོ་ཁག	༥།༦།༧	གསུམ་ཀོ་ཏེར་ཞེས་པའྱི་ས་གནས་
སུ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་རྱིམ་བཞྱིན་ཟླ་བསྒྱིལ་བཏང་སྟ་ེཐོག་མར་མྱི ་གྲངས་	 ༧༥༠	
ཙམ་འབོྱར་ཡོད།	གཞྱིས་ཆགས་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆ་ད་ེནྱི་ཚ་བ་ཆེ་ལ་དཔྱྱིད་དསུ་རུླང་
འཚྱུབ་ཤུགས་ཆེ་བརྒབ་སྟ་ེསྨྱུ ག་ཁང་རྣམས་ལྷགས་པས་འཁེར་བ་དང་།	 ལན་
རེར་ཆར་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ནང་མེད་པར་ཆྱུས་ཁེངས་ཏེ་ཉལ་ས་དང་སྡདོ་སའང་
མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ཐུག

	 འཐུང་ཆྱུ ་གཙང་མ་མེད་པར་སྤགོ་ར་གྲོང་ཁེར་གྱི ་གད་རྙྱིགས་གཡུགས་
སའྱི་གཙང་པ་ོདཀར་པའོྱི་ཆྱུ ་འཐུང་དགོས་སྟབས་ས་ཆྱུ ་མ་འཕདོ་པའྱི་རེྐན་གྱིས་
གྲོད་ཁོག་བཤལ་བ་དང་།	གཉན་འབུར་སོགས་རྨ་ངན་ས་ཚོགས་ཐོན་ཞྱིང་།	ད་ེ
ལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་སེ་གཅྱིག་མེད་པར་བཤལ་སྐྱུ ག་གྱི ་ན་ཚས་མྱི ་
འགའ་ཤས་དུས་མྱི ན་འཆྱི ་རེྐན་བྱྱུང་བ་སོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་བྱྱུང་།	
འཚོ་གནས་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡང་མ་མཐོང་སྟབས་མྱི ་མང་རྣམས་ས་
གནས་དེར་གཞྱིས་ཆགས་རྒྱུ འྱི ་སེམས་ཤུགས་ཉམས་ཏེ་ལོ་གཞོན་ཁག་ཅྱིག་ཌེ་
ར་ཌོན་དྭང་སླབོ་ཁོངས་སུ་བསོྐད།	ཡང་ལས་ཀ་བེྱད་ཐུབ་མཁན་དང་།	རྒ་གར་
དང་ཀ་ཐ་མན་གུྲ་སོགས་སུ་ཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་དགའ་ཉ་ེསུྤན་མཆེད་ཡོད་མཁན།	
དེ་བཞྱིན་ལག་ས་ེཕན་བུ་ཡོད་པ་འགའ་ཤས་བཅས་རང་མོས་ཀྱིས་ཐོན་སྟབས་
འགྲོ་སའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་ངེས་བརན་མེད་མཁན་རྣམས་ཀང་སེམས་སུ་ལྷྱིང་
འཇགས་མ་བྱྱུང་བར་ས་གནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་སྡདོ་མ་དགོས་པར་རྒ་གར་
གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ལ་འགྲོ་རྒྱུ ་བྱྱུང་ན་ཅྱི ་མ་རུང་སྙམ་པའྱི་བསམ་པ་ངམ་ངམ་ད་ུ
སེྐ་བཞྱིན་གནས་སྡདོ་བྱས།	སྐབས་དརེ་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་དབང་
འདུད་ར་ོརེ་མཆོག་དང་།	 སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཨ་ལག་འཇྱིགས་མེད་རྱི ན་པ་ོ



427བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་གླ་ོསྒྲིགས།

ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་སྤགོ་རར་སྔ་རེས་སུ་ཕབེས་པ་དང་།	ལྷག་པར་དུ་ནང་སྱིད་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་	༡༩༧༥	བདོ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༥	ཉྱིན་ས་གནས་སུ་ཕབེས་ནས་མྱི ་
མང་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་སྟ།ེ	 ད་ལམ་སྤགོ་རར་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི ་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི ་འགོ་ཁྱིད་རྣམས་དང་ཚོགས་འཛོམས་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གླ་ོསྒྱིག་
འཛུགས་སྤྱི ་ཁབ་འགན་འཛྱི ན་ཆ་ཕངེ་བླ་ོབཟང་ཚྱུལ་ཁྱིམས་ལགས་བསྐ་ོབཞག་
གནང་བའྱི ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་དང་།	 ས་གནས་འདྱིར་མྱི ་མང་རྣམས་
གཞྱིས་ཆགས་རྒྱུ ར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྣམས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་
མུ་མཐུད་ཞུས་ཏེ་རྱིམ་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུ །	 ཁེད་རང་ཚོར་
གཞྱིས་མྱི འྱི ་སྡདོ་ཁང་བཟོ་རྒྱུ ་དང་ས་ཆ་བདག་ཉར་བེྱད་ཕོགས་སོགས་གཞྱིས་
ཚྱུགས་ཐབས་རང་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟནོ་དང་།	མང་ཚོགས་
ཀྱི ་སེམས་ཤུགས་སྤལེ་ཐབས་ཀྱི ་བཀའ་སླབོ་ནན་པོ་གནང་ཡོད།	 འོན་ཀང་མྱི ་
མང་རྣམས་ཀྱིས་ས་གནས་དེར་གནས་ཐུབ་པའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གང་ཡང་མྱི ་
འདགུ་ང་ཚོ་རྒ་གར་ད་ུགཞྱིས་ཆགས་ལ་འཁྱིད་རོགས་ཞེས་ཨུ་ཚྱུགས་ཀྱིས་ཡང་
ཡང་ཞུས་ཏེ་ཚང་མའྱི་སེམས་པ་ལྷྱིང་འཇགས་མ་བྱྱུང་བར་ཡྱི ད་བླངོ་བླངོ་པོར་
གྱུར་པའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སོྐ་བའྱི་སྐབས་དརེ།	 སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ་གསུང་དཔར་འབོྱར་བའྱི་ནང་ཁེད་རང་ཚོ་
ད་ལྟའྱི ་ཆར་དཀའ་ངལ་ལ་འཕད་ཀང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་ས་གནས་དེ་
རང་དུ་རུག་རུག་བྱས་ནས་སྡདོ་དགོས།	ཚང་མ་ཁ་མ་འཐོར་བ་གྱིས།	ས་ཆ་ག་
པར་བསྡད་ཀང་གཞན་ཡུལ་རེད།	 རྒ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ག་པར་བསྡད་ཀང་
གཅྱིག་པ་རེད།	རུག་རུག་བྱས་ནས་བསྡད་ན་དའེྱི་ཚོད་ཀྱི ་ནསུ་པ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་
གྱི ་རེད།	 ཁ་མ་འཐོར་བར་རུག་རུག་བྱས་ནས་སྡདོ་རྒྱུ ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་
ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ནན་ཏན་གནང་ཡོད།
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	 མགོན་པ་ོགང་གྱི ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་རེས་མྱི ་མང་ཆེ་བ་ས་གནས་ད་ེརང་
ལ་གཞྱིས་ཆགས་བྱས་ནས་མ་བསྡད་རང་བསྡད་ཡྱི ན་པའྱི ་བསམ་ཚྱུལ་གཅྱིག་
མཐུན་བྱྱུང་ནའང་།	ཁག་ཅྱིག་རྱིམ་ཐོན་གྱིས་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་མྱི ་གྲངས་སུམ་
བརྒ་ལྔ་བཅྱུ ་ཙམ་མ་གཏགོས་མེད་དུས་ཤྱི ག་ཀང་ཆགས་ཡོད།

༢༽  ས་ཆའི་ཆགས་བབས།

ཧ་ེལྱི ་ཀར་ཞེས་པའྱི་ས་གནས་ད་ེནྱི་སྤགོ་ར་གྲོང་ཁེར་ནས་ཤར་ཕོགས་ཀ་ཐ་མན་
གུྲར་འགྲོ་སའྱི་སུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་ཀྱི ་ལོ་མེ་ཀར་	༢༤	མཚམས་སུ་འདུ་ལེ་
གྷོང་ཌ་ཞེས་པའྱི ་ཁོམ་ཆྱུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེར་བབས་ནས་གོམ་བགྲོད་ཀྱིས་སྐར་
མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་བསོྐད་དེ་༼ཤེ་ཏྱི་ཁོ་ལ་༽	 གཙང་ཆྱུ ་དཀར་པོ་བརལ་བའྱི ་ཆྱུ ་
འགྲམ་དརེ་ཆགས་ཡོད་ལ།	ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི ་གྲངས་	༦༩༨	ཡོད་འདུག

	 ས་ཆ་རྒ་ཁོན་རུབ་པ་ན་ེ	 ༡༢༥༣	དང་།	མཐོ་ཚད་ལ་རྒ་མཚོའྱི་ངོས་
ནས་ཕྱི་ཀྱི་	༡༠༠༠།	གནམ་གཤྱིས་ཚ་ཚད་	༣༥།	ཆར་ཚད་ལ་	༥༠		བཅས་
ཡྱི ན།

༣༽  གཞིས་མིའི་སོད་ཁང་།

གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་ཚྱུགས་སྐབས་ཤྱིང་ནགས་ཡོད་པའྱི་ས་སྟངོ་ཞྱིག་ལ་བལ་
ཡུལ་གཞུང་གྱི ས་སྨྱུ ག་ཁང་རྱི ང་པོ་གསུམ་བཟོས་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་ཚོ་ཁག་
གསུམ་ར་ལུག་ལྷས་རར་བཀག་པ་བཞྱིན་བཞག

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	ཟླ་	༤	ནང་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་གཞྱིས་མྱི འྱི་སྡདོ་ཁང་
ཁག་ཅྱིག་བཟོ་རྒྱུ འྱི་ལས་འགོ་བཙྱུགས་པ་དང་།	རྱིམ་བཞྱིན་གུྲམ་ཁང་དང་ལས་
ཁུངས་བཅས་ཀྱི ་ཨར་པ་ོབརྒབ་ཡོད།
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	 གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཧ་ེལྱི ་ཀར་དུ་ཐོག་མར་འབོྱར་སྐབས་བལ་ཡུལ་གཞུང་
གྱི ་ལྟ་རགོ་བེྱད་མཁན་སེག་ཤོན་ཨ་ོཕྱི ་སར་གཅྱིག་དང་ཁོང་ལ་རོགས་པ་ཆེད་
གླས་ལས་བེྱད་དུང་ཡྱི ག་གཅྱིག	 	 སྐརོ་སུང་བ་བཅྱུ ་ཤོག་གཅྱིག་བཅས་བཞག་
ཡོད་པ་དང་།	ཁོ་ཚོས་བདོ་མྱི ་རྣམས་གར་འགྲོ་གར་སྡདོ་ལ་ལྟ་རགོ་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་
ཅྱིང་།	གཞྱིས་མྱི ་སུ་ཡང་ཀ་ཐ་མན་གུྲ་དང་སྤགོ་རར་འགྲོ་དགོས་ན་དགོངས་པ་
ཞུ་དགོས་པ་ལས་དེ་མྱི ན་འགྲོ་བསོྐད་ཆོག་གྱི ་མེད་པ་དང་།	 ཕྱི ་མྱི ་ཐུག་འཕད་
ཡོང་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་ོཡྱི ན་ཅྱིང་།	རེ་ཟུང་ཡོང་མཁན་ཡོད་ཀང་ཁོ་ཚོས་
ཆོག་མཆན་མེད་པར་གང་བྱྱུང་གཏོང་གྱི ་མེད་པ་བཅས་དམ་དག་ཆེན་པོ་བེྱད་
ཀྱི ་ཡོད།

	 བལ་ཡུལ་ས་གནས་ལས་བེྱད་ཀྱིས་ཀང་མྱི ་མང་རྣམས་ས་གནས་དེར་
སྡདོ་འདོད་ཡོད་པའྱི ་རྣམ་པ་མ་མཐོང་བའྱི ་གནས་ཚྱུལ་གོང་རྱིམ་ལ་ཞུས་ཡོད་
ཚོད་ཅྱིག་ལ་གཞྱིས་མྱི ་སྡདོ་ཁང་ཚོ་ཁག་བརྒད་བཟོས་ནས་གཞྱིས་མྱི ་ཕེད་ཙམ་
ལ་མ་གཏོགས་སྡོད་ཁང་མ་ཐོབ་པར་ཁང་པ་ལས་མཚམས་བཞག་པ་དང།	
འཁོར་ལམ་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་འདུ་ལེ་གྷང་ར་ཞེས་པའྱི་ཁོམ་ཆྱུང་ནང་བེད་སོྤད་འདྱི་
ཡྱི ན་མེད་པའྱི ་ཁང་པ་ཞྱིག་བཟོས་ཏེ་བར་སྐབས་ཤྱི ག་ནས་དེའྱི ་ནང་བལ་ཡུལ་
ལས་བེྱད་ཁོ་རང་ཚོ་བསྡད།

	 དེའྱི ་རེས་ཀོ་ཏེར་ཞེས་པའྱི ་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི ་མྱི ་མང་རྣམས་ཟླ་
བསྒྱིལ་གྱིས་སྤ་ོསའྱི་སྡདོ་ཁང་མེད་པར་ཁག་ཅྱིག་གུྲམ་ཁང་ནང་བཞག་པ་དང་།	
ཁག་ཅྱིག་ལ་འཕལ་སེལ་རྩྭ ་ཁང་རྱིང་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ཏ་ེདའེྱི ་ནང་འདུག་དུ་བཅྱུག

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༨	ཟླ་	༢	ཚེས་	༩	ཉྱིན་སྟ་ེལོ་གསར་ཚེས་	༡	གྱི ་ཕྱི ་ད་ོ
ཆྱུ ་ཚོད་	 ༤་༣༠	 ཙམ་ལ་རྩྭ ་ཁང་རྱི ང་པོ་དེར་མེ་འབར་ནས་རུླང་ཤུགས་དང་
བཅས་ཆྱུ ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ཙམ་གྱི ་རྱིང་ལ་ར་མེད་དུ་གྱུར།	དའེྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་
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ཚང་དུག་གྱི ་ཟས་དང་མལ་ཆས་སོགས་ཀང་འགེལ་བའྱི ་ཐོག་ལ་རོག་བརྱིས་
ཟེར་བའྱི་དཔ་ེལྟར་དུ་གྱུར།

	 སྐབས་དརེ་སྤགོ་ར་ཨན་ཅལ་སྡ་ེསྱི ་དང་།	ལས་རོགས་བཅས་སྔ་རེས་སུ་
ཕབེས་ཏེ་བལ་སྒརོ་	༡༠༠༠།༠༠	དང་རས་མེ་ཀར་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཞྱིག་སོྐབ་གསོའྱི་
ཚྱུལ་དུ་གནང་ཤྱི ང་།	ད་ེནས་སྡདོ་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་ཞུས་པ་དངོས་
སུ་མཐོང་སྟ་ེམྱི ་བཅྱུ ་རེར་ཉལ་ས་ཁང་མྱི ག་བཅྱུ ་སྔ་རེས་སུ་བརྒབ་པར་བཟའ་
ཚང་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཁྱིམ་ཚང་གཉྱིས་གསུམ་རེ་བྱས་ཏེ་ཁང་མྱི ག་གཅྱིག་ཏུ་
བསྡད་པ་དང་།	བཟའ་ཚང་མེད་མཁན་རྣམས་བཅྱུ་ཤོག་བསྒྱིགས་ནས་སྡདོ་ཁང་
འདང་ཙམ་བྱྱུང་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ལོར་སྒྱིག་འཛུགས་ཁོངས་ནས་རས་
འཁོགས་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་ཁང་མྱི ག་ལྔ་རེ་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་ཁག་གཉྱིས་གསར་
དུ་བཟོས།	 དེ་བཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༥	 ལོར་གློ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆྱུང་གྱིས་འགྲོ་གྲོན་
བཏང་སྟ་ེཁང་མྱི ག་གསུམ་རེ་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་ཁག་བཞྱི ་གསར་བཟོ་བྱས་པ་དང་།	
༡༩༨༧	ལོར་བཟོ་གྭྲའྱི་ཁེ་འབབ་ཐོག་ནས་ཁང་མྱི ག་གསུམ་རེ་ཡོད་པའྱི་ཚོ་ཁག་
གཉྱིས་སུ་བགོས་ཏེ།	 རྱིམ་བཞྱིན་ཁྱིམ་ཚང་རེ་ལ་ཁང་མྱི ག་རེ་རེ་ཐོབ་ཡོད་པ་
དང་དེའྱི ་ཐོག་མྱི ་ཚང་སོ་སོས་ཀང་ཐབ་ཚང་དེ་འད་བཟོས་ཏེ་ཕན་བུས་གུ་
ཡངས་ཆགས་ཡོད།

༤༽  ཆུ་དང་གོག་གི་མཐུན་རྐྲེན།

ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༨	ལོར་འདུ་ལེ་སྒང་ཌ་ཁོམ་གཞུང་གྱི ་འཐུང་ཆྱུ ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་
ལ་འཐུང་ཆྱུའྱི་འགྱིག་སུྦག་འཁྱིད་འཛུགས་བྱས་ཏེ་འཐུང་ཆྱུ ་གཙང་མ་ཞྱིག་ཐོབ་
ཡོད་པ་དང་།	 ཡང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ལོར་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཀྱི ་ལོ་མྱི ་ཀར་
གསུམ་ཙམ་ཡོད་པའྱི ་གྷ་རྱི ་སུྦག་ཅེས་པ་ནས་འཐུང་ཆྱུའྱི ་འགྱིག་སུྦག་ཨྱི ན་ཅྱི ་
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གཅྱིག་ཡོད་པ་གསར་དུ་འཁྱིད་འཛུགས་བྱས།	 དེའྱི ་རེས་ཨ་རྱི འྱི ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་
ཚོགས་པས་ཆྱུ ་སུྦག་གསར་འཛུགས་ཀྱི ་ཆེད་སྒརོ་འབུམ་བཞྱི ་ཙམ་ཞྱིག་རོགས་
རམ་གནང་སྟ་ེཆྱུ ་སུྦག་གསར་དུ་འཐེན་པ་དང་།	ཆྱུ ་མཛོད་གསར་པ་བཟོས་ནས་
འཐུང་ཆྱུའྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པ་བྱས།	

	 དའེྱི ་རེས་འཐུང་ཆྱུ ་འཁྱིད་སའྱི་ཆྱུ ་འགོ་དང་།	ལམ་བར་བཅས་ལ་ཆར་
ཞོད་སྐབས་སུ་ས་རུད་ནས་ལོ་ལྟར་ཆྱུ ་ཆད་པའྱི ་དཀའ་ངལ་འཕད་དེ་ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༧	ལོར་ཕ་རན་སྱི ་ཨེ་ཨྱི ་ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་རམ་གནང་ནས་ས་
འོག་ནས་ཆྱུ ་འཐེན་ཏེ་འཐུང་ཆྱུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་མཛད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༨	ལོར་ཕྱིན་ལན་ཌ་གཞུང་གྱིས་རོགས་རམ་ཐོག་ནས་ས་
གནས་དེ་ཁུལ་གྱི ་གྲོང་གསེབ་ལ་གློག་འཐེན་ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལའང་གློག་
འཐེན་པའྱི་སྐལ་བ་བྱྱུང་།

༥༽  མི་མང་གི་འཚོ་བའི་སོར།

ཧེ་ལྱི ་ཀར་དུ་སླབེས་མ་ཐག་མྱི ་མང་ལ་ཟ་རྒྱུ ་འཐུང་རྒྱུ འྱི ་ཡོང་ཁུངས་ས་ེགཅྱིག་
ཀང་མེད་སྟབས་སྐབས་དེར་གློ་སྒྱིག་འཛུཊ་ཀྱི ་སྤྱི ་རྒྱུ ་འགུྲལ་འཁོར་གཉྱིས་དང་།	
དསོ་སེྐལ་ཀག་འཁོར་གཉྱིས་ཡོད་པ་བཙོང་ནས་སེྐས་པར་ཉྱིན་རེར་སྒརོ་	༣	རེ་
དང་།	བུད་མེད་ལ་ཉྱིན་རེར་སྒརོ་	༢་༥༠	རེའྱི་ཕགོས་སྤྲད་ཡོད།	ད་ེརེས་བལ་
ཡུལ་གཞུང་གྱི ་ཁང་པ་བཟོ་རྒྱུ འྱི ་ཨར་ལས་བོགས་མར་སྤྲད་པའྱི་བོགས་ལེན་པ་
དསེ་བཀོད་ཇུས་འོག་ཨར་པའོྱི ་ལས་ཀ་བྱས་ཞྱིང་།	བགོས་ལེན་པ་ནས་ལས་གླ་
སེྐས་པར་ཉྱིན་རེར་སྒརོ་	 ༨།༠༠	 རེ་དང་བུད་མེད་ལ་ཉྱིན་རེར་སྒརོ་	 ༧།༠༠	
སོྤྲད་ཀྱི ་ཡོད་སྟབས་ལས་འཕརེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རེས་མོས་ངང་ངལ་རོལ་ལས་ཀ་
བྱས་པ་དང།	དའེྱི་ཐོག་སེྐས་པ་ལོ་ན་གཞོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱིང་བཅད་ནས་ཐག་
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ཁྱི་དང་ཉལ་ཁྱི་བཟོས་པ་དང་།	 བུད་མེད་དང་།	 ལོ་ན་རས་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཀ་ཐ་
མན་གུྲ་ཆྱི ག་སྒྱིལ་ཚོཊ་པ་ནས་བལ་བཀལ་གླ་བླངས་ཏེ་སུྤན་དགོ་བཀལ་བ་དང་།	
ཁག་ཅྱིག་གུྲམ་གདན་འཐག་གླ་བླངས་ནས་འཐག་ལས་བེྱད་པ་བཅས་ཚོ་ཁག་སོ་
སོའྱི་སྤྱི ་ཐབས་བྱས་ནས་འཚོ་བ་ངན་ངོན་ཙམ་དུ་འཁོལ་ཐབས་བྱས་ཡོད།

	 འདས་པའྱི ་ལོ་མང་རྱི ང་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་བའྱི ་ལས་ཀ་གཙོ་བོ་བལ་སུྤན་
བཀལ་ལས་དང་གུྲམ་གདན་འཐག་ལས།	 དེའྱི ་ཐོག་ཞྱིང་ལས་ཕན་བུ་བཅས་
བྱས་ཡོད།	 ད་ལྟའྱི་ཆར་གུྲམ་གདན་འཐག་ལས་མེད་པ་དང་།	 བལ་ལས་དང་
ཞྱིང་ལས།	 ཇ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཆྱུང་ཙག་འགའ་ཤས་ཡོད་ཐོག་སླབོ་ཐོན་ན་
གཞོན་རྣམས་ཕྱི ་ལ་ལས་ཀ་རྱིགས་ཆེ་ཆྱུང་ས་ཚོགས་ལ་བརནེ་པ་བཅས་ཀྱི ་འཚོ་
བ་སེྐལ་བཞྱིན་ཡོད།

༦༽  བཟོ་གྲྭའི་ལས་ཁུངས།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༦	ལོར་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་ལས་ཁུངས་ཁང་མྱི ག་ཆྱུང་
ངུ་བཞྱི ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོས་ཤྱི ང་།	དའེྱི ་ནང་གོང་གསལ་བལ་ཡུལ་ལས་བེྱད་ཀྱི ་
ལས་ཁུངས་བཙྱུགས་ཡོད།	བདོ་གཞུང་གྱིས་སྤྱི ་ཁབ་འགན་འཛྱི ན་བླ་ོབཟང་ཚྱུལ་
ཁྱིམས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་ཀང་ས་གནས་སུ་རྒྱུ ན་དུ་འབེལ་མཐུད་བེྱད་
མཁན་སྤ་ོམྱི ་འཇམ་དབྱངས་ཉྱི་མ་བསྐ་ོགཞག་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་ས་གནས་བལ་
ཡུལ་དཔོན་རྱིགས་དང་མཉམ་འབལེ་ལས་ཀ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས་	 ༡༩༧༨	
ལོ་ནས་ལས་ཁུངས་ད་ེདག་གཞྱིས་མྱི ་ལ་རྱིས་སོྤྲད་བྱྱུང་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༦	ཕྱི ་ཟླ་	༩	ནང་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་གུྲམ་གདན་བཟོ་
གྭྲ་འཛུགས་རྒྱུ འྱི་ཆེད་ལུག་བལ་གང་ཙམ་ཉསོ་ནས་མྱི ་མང་ལ་བལ་ལས་བེྱད་དུ་
བཅྱུག་པ་དང་།	༡༩༧༦	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༣	ཉྱིན་གུྲམ་གདན་འཐག་ལས་ཀྱི ་
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འགོ་བཙྱུགས་ཤྱི ང་སྐབས་དརེ་ཚོས་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་མ་འཛོམས་པར་བལ་དཀར་
ནག་གྱི ་གུྲམ་གདན་འཐག་ལས་བྱས་ཡོད་ལ།	འཛྱི ན་སོྐང་དབང་ཆ་ནྱི་བལ་ཡུལ་
ལས་བེྱད་རང་གྱིས་བྱས་པ་ལས་བདོ་མྱིར་སྤྲད་མེད།	བཟོ་གྭྲ་འགོ་བཙྱུགས་ནས་
འཐག་ལས་བྱས་པའྱི་གདན་རྣམས་བཙོང་མ་ཐུབ་པ་དང་།	བལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་
བཀལ་ཟྱིན་ནས་བསྐར་དུ་བལ་ཉོ་བེྱད་ཀྱི ་དངུལ་གྱིས་མ་འདང་བར་མ་ཟད།	
ལས་ཀ་བེྱད་མཁན་ལ་གླ་ཆ་དསུ་ཐོག་མ་སྤྲད་པ་བཅས་དཀའ་ངལ་འཕད་སྟབས་
བལ་ཡུལ་ལས་བེྱད་ཀྱིས་བཟོ་གྭྲའྱི ་འཐག་ཁྱི་སོགས་འཛྱི ན་ཆས་དང་།	 གཉརེ་
ཟོག་བལ་སུྤན་ལ་གོང་ཚད་བཞག་ནས་ཁོན་བསྡམོས་བལ་སྒརོ་	 ༡༧༧༣༤༦།༡༨	
མ་གནས་ཡོད་པ་དངོས་པ་ོརྱིས་སོྤྲད་དང་འབལེ་འགན་དབང་ཆ་ཚང་བདོ་མྱི ར་
སྤྲད་ཡོད་པར་བརནེ་ཁང་ཆྱུང་ཞྱིག་གྱི ་ནང་ལས་ཁུངས་ཟུར་དུ་བཙྱུགས་ཏ།ེ	ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༧༧།༥།༡༡	ནས་བཟོ་གྭྲ་བདོ་མྱི ས་འཛྱི ན་སོྐང་གྱིས་སུྤན་དགོ་ཚོས་ས་ཡོད་
པའྱི ་གུྲམ་གདན་འཐག་ལས་འགོ་བཙྱུགས་ཏེ་ཀ་ཐ་མན་གུྲ་ཧྱི ་མ་ལ་ཡ་གདན་
ཚོང་ཁང་ནས་མངགས་འཐག་ལེན་པའྱི ་རུམ་གདན་འཐག་ལས་བྱས་པ་དང་།	
དེ་སྔནོ་ཚོང་བསྒྱུ ར་མ་ཐུབ་པའྱི ་གུྲམ་གདན་རྣམས་ཚོང་བཅོལ་བཞག་པ་དང་།	
གསར་དུ་གདན་ཚོས་མ་འཐག་ལས་ཀྱི ་ལས་ཀ་ཆད་མེད་སོྤྲད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

	 བཟོ་གྭྲ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་སྤྱི ་ཡོངས་འགན་འཛྱི ན་བླ ོ་བཟང་ཚྱུལ་
ཁྱིམས་ལགས་ཡོད་མུས་ཐོག་ས་གནས་སུ་བཟོ་གྭྲའྱི ་འགན་འཛྱི ན་སྤ་ོམྱི ་འཇམ་
དབྱངས་ཉྱི་མ།	 དངུལ་གཉརེ་དཀར་མཛེས་ཡ་མ་རྣམ་རྒལ།	 རྱིས་པ་དང་།	
ཐོན་སེྐད་དོ་དམ་ཚོས་དགེ་ལ་ལེགས་རེ་ཚེ་རྱི ང་སྱི ་བརན།	 རུམ་དགེ་སྨན་སྟདོ་
བསྟན་འཛྱི ན་བཟང་པོ།	 གཉེར་ཚང་དོ་དམ་པ་སོག་ཙན་དན་དགོན་བསྟན་
འཛྱི ན།	བལ་སུྤན་ད་ོདམ་པ་ལྱི ་ཐང་ཨ་ཉ་ེསྐལ་ལྡན་བཅས་ལས་བེྱད་ཁག་གོ་སྒྱིག་
བྱས་ཡོད།	 རྱིམ་བཞྱིན་བཟོ་གྭྲའྱི ་གནས་སྟངས་ཡར་རྒས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་ལས་བེྱད་
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བསན་པ་དང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ལོའྱི་བར་བདོ་མྱི ་དང་ཡུལ་མྱི ་གུྲམ་གདན་འཐག་
མཁན་ཉྱིས་བརྒ་ལྔ་བཅྱུ ་ཙམ་དང་།	གཞན་ཡང་བལ་ལས་དང་སུྤན་དགོ་འཁེལ་
མཁན་སོགས་ལས་ཀ་བེྱད་མཁན་མྱི ་ལྔ་བརྒ་ཙམ་ཡོད་པས་ཟླ་རེར་གདན་མེ་
ཀར་གུྲ་བཞྱི ་སུམ་བརྒ་ལྔ་བཅྱུ ་ཙམ་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༥	ལོར་བཟོ་གྭྲའྱི་ཁེ་འབབ་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་ཁང་མྱི ག་
གསུམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསར་དུ་བཟོས་པ་དང་།	༡༩༨༦	ལོར་བཟོ་གྭྲའྱི་ཁེ་འབབ་
ཐོག་ནས་ཇེམ་རེ་བརྒབ་ས་དང་།	 དོས་ཁང་བཅས་ཁང་པ་ཆེ་བ་གཅྱིག་བཟོས་
ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ལོར་བཟོ་གྭྲའྱི ་ཁེ་འབབ་ཐོག་ནས་ཁྱིམ་ཚང་བཞྱི ་སྡདོ་
སའྱི་ལས་ཤག་ཁང་པ་ཁག་གཉྱིས་གསར་དུ་བཟོས་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ལོ་ཙམ་ནས་བལ་ཡུལ་གདན་ཚོང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་
འགོ་ཚྱུགས་ཤྱི ང་རྱིམ་བཞྱིན་གོང་གུན་གྱི ་གནས་སུ་ལུྷང་སྟ་ེ	 ༡༩༩༦	 ཟླ་	 ༧	
ཚེས་	 ༡༦	 ཉྱིན་བཟོ་གྭྲའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་ཀ་ཐ་མན་གུྲར་སྡདོ་མཁན་ལྭ་ལུང་བ་ཚེ་
དབང་བསྟན་འཛྱི ན་ཟེར་བར་བོགས་མར་བཏང་བ་དང་།	 དེའྱི ་རེས་ཚེ་དབང་
བསྟན་འཛྱི ན་གྱིས་ཀང་ཁུངས་མ་འཁོལ་སྟབས་ཕྱི ་ལོ་		༢༠༠༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༩	 ཉྱིན་བཟོ་གྭྲ་ཕྱིར་སླགོ་བྱས་ཏེ་རང་ཁུངས་ཀྱིས་འཛྱི ན་སོྐང་བྱས་ཀང་གོང་
གུན་མུ་མཐུད་སོང་རེྐན་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ནས་བཟོ་གྭྲ་སྒ་ོརྒག་དགོས་བྱྱུང་ཡོད།

	 ད་ེཡང་འགན་འཛྱི ན་འཇམ་དབྱངས་ཉྱི་མས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༧	ཕྱི ་ཟླ་	༥	
ཚེས་	༡༡	ནས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༠	བར་དང་།	དའེྱི ་རེས་སྨར་
ཁམས་ཚེ་རྱིང་བཟང་པསོ་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ནས་	༢༠༠༧	ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༣༡	བར་འགན་འཛྱི ན་གྱི ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད།	༼ཚེ་དབང་བསྟན་
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འཛྱི ན་གྱིས་བཟོ་གྭྲ་འཛྱི ན་སོྐང་སྐབས་སུ་བཟོ་གྭྲའྱི ་འགན་འཛྱི ན་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༧	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༦	ནས་	༡༩༩༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༦	བར་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་རྱིང་
བསོད་ནམས་ར་ོརེས་གནང་ཡོད།༽		

༧༽  གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཟིགས་སོར་དུ་ཕྲེབས་པ། 

༡།		 བོད་མྱི ་རྣམས་ས་གནས་གསར་པ་དེར་སླ ེབས་ནས་ལྷྱིང་འཇགས་མ་
བྱྱུང་བར་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་སྐབས་ཏེ།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 བོད་ཟླ་	 ༤	
ཚེས་	 ༣	 ཉྱིན་ཁུ་ན་ུབླ་མ་བསྟན་འཛྱི ན་རྒལ་མཚན་རྱི ན་པོ་ཆེ་ཞབས་
སོར་འཁོད་དེ་ཉྱིན་གྲངས་ཉྱི་ཤུའྱི ་རྱི ང་བཞུགས་ས་མཐུན་རེྐན་ཧ་ཅང་
སོྐ་བའྱི ་གནས་སྟངས་དེར་སྐུ་ངལ་འཛེམ་མེད་ཀྱིས་བཞུགས་ནས་མྱི ་
མང་ལ་ཆོས་འབལེ་དང་ཐུགས་སྨནོ་སྐབས་འཇུག་གནང་ཡོད།

༢།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༦	ཟླ་	༤	ནང་དཔལ་རྒལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ ་དུག་པ་
རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་འཁྱུག་ཙམ་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་མྱི ་མང་ལ་སྐབས་
འགྲོ་སེམས་བསེྐད་ཀྱི ་ཆོས་འབལེ་དང་།	མཇལ་ཁ་བྱྱིན་རླབས་བསྩལ།

༣།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༨	ཉྱིན་དཔལ་ས་སྐ་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོ
ཆེ་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་མྱི ་མང་ལ་དག་པོ་གསུམ་སེྦྲལ་གྱི ་རེས་གནང་
བཀའ་དྱིན་བསྩལ།

༤།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༥	ཉྱིན་དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་རེ་བཙྱུན་བླ་ོ
བཟང་ཉྱི་མ་མཆོག་ཞབས་སོར་འཁོད་ད་ེམྱི ་མང་ལ་དག་པ་ོགསུམ་སེྦྲལ་
གྱི ་རེས་གནང་བསྩལ།

༥།		 གཞན་ཡང་བཅོ་བརྒད་ཁྱི་ཆེན་རྱི ན་པོ་ཆེ་དང་།	 གུྲབ་ཐོབ་རྱི ན་པོ་ཆེ་
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མཆོག	བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་རྣམ་པ།	རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་བླནོ་དང་
དུང་ཆེ་རྣམ་པ་བཅས་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་རྱིམ་ཕབེས་མཛད་ཡོད།	

༨༽  བལ་ལས་ཁང་།

མྱི ་མང་ལ་འཚོ་བའྱི་ལས་ཀ་སོྤྲད་ཕྱིར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༦	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ནས་
འདུ་ལེ་གྷང་ཌར་ཁང་པ་གླས་ནས་བལ་ལས་ཁང་ཞྱིག་གསར་དུ་བཙྱུགས་ཤྱི ང་།	
དརེ་བདོ་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསང་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་ར་ཧྱིན་སྒརོ་
ཁྱི་བརྒད་གནང་ཡོད།	སྐབས་དརེ་འགན་འཛྱི ན་རྒལ་རེ་བླ་ོབཟང་ར་ོརེ།	དངུལ་
གཉརེ་གོ་འཇོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས།	རྱིས་དུང་གྭྲ་ཚང་པ་སངས་བསྟན་འཛྱི ན་བཅས་
བསྐ་ོགཞག་བྱས།	༼དའེྱི་རེས་འགན་འཛྱི ན་གོ་འཇོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་དང་།	རྱིས་
པ་ཙན་དན་དགོན་པའྱི ་བླ་ོབཟང་འཕགས་པ་གཉྱིས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་
ཤྱི ང་།		༡༩༨༧	ལོ་ནས་བླ་ོབཟང་འཕགས་པས་འགན་འཛྱི ན་བྱས་ཡོད།༽

	 ཐོག་མར་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་བལ་ལས་སོྦང་བརར་བེྱད་ཆེད་སྔནོ་ལ་སོྤྲད་
བཞྱིན་པའྱི་ཕགོས་ནྱི་སེྐས་པ་ཚོར་ཉྱིན་རེར་སྒརོ་	༣	རེ་དང།	བུད་མེད་ལ་ཉྱིན་
རེར་སྒརོ་	༢།༥༠	རེ་ཡོད་ལ།	མྱི ་རེ་ཡྱི ས་ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་རྱི ང་སུྤན་དགོ་གྷ་རམ་	
༧༠༠	འཁེལ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི ་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེལས་མང་བ་བྱྱུང་ན་ཀྱི ་ལོ་རེར་
སྒརོ་	 ༨	 རེ་སོྤྲད་རྒྱུ ་དང་དེ་ནས་མར་ཆག་ན་ཉྱིན་གླ་ནས་གཅོག་རྒྱུ ་ཡྱི ན་པའྱི་
གཏན་འབེབས་བཟོས་ཡོད།	 འོན་ཀང་ལྟ་ོཚང་སོ་སོའྱི ་ནང་སེྐ་དམན་ཡོད་པ་
རྣམས་ཀྱི ་བལ་འཁེལ་སྐབས་སེྐ་དམན་རེ་རེས་བལ་ཀྱི ་ལོ་བཞྱི ་ལྔ་ལྷག་འཁེལ་
ཐུབ་ཀྱི ་ཡོད་སྟབས་སེྐ་དམན་ཚོས་བལ་བཀལ་བ་དང་སེྐས་པ་ཚོས་ཤུགས་ལས་
བྱས་པ་བཅས་ཀྱིས་མྱི ་གྲངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་སུྤན་དོག་ཚད་གཞྱི ་ལས་མང་བ་
འཁེལ་ཐུབ་ཀྱི ་ཡོད་སྟབས་ཉྱིན་གླ་ནས་གཅོག་མ་དགོས་པ་ཡོང་གྱི ་ཡོད།	ད་ེནས་
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རྱིམ་བཞྱིན་བསྒྱུ ར་བཅོས་ཀྱིས་ཕོགས་མེད་པར་སུྤན་དོག་ཀྱི ་ལོ་ཁ་གྲངས་ལ་གླ་
ཆ་སྤྲད་དེ་སུྤན་དོག་ཀྱི ་ལོ་རེར་སྒརོ་	 ༡༠	 རེ་སྤྲད་དེ་མྱི ་རེར་ཉྱིན་རེར་སྒརོ་ལྔ་
དུག་ཙམ་གྱི ་ཡོང་འབབ་ཡོད་པས།	 བལ་ལས་ནྱི་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་བ་བརནེ་སའྱི་
ལས་ཀ་གཙོ་བ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༤	ལོར་འད་ུལེ་གྷང་རར་བལ་ཁང་ཁང་པ་ཐོག་རེག་གཉྱིས་
ཅན་ཁང་མྱི ག་བརྒད་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོས་པ་དང་།	ལས་བེྱད་ཀང་མང་དུ་བཏང་
ཞྱིང་དེའྱི ་སྐབས་ཟླ་རེར་སུྤན་དོག་ཀྱི ་ལོ་ལྔ་སྟངོ་ལྷག་བཟོ་ཚོང་བེྱད་ཐུབ་ཀྱི ་ཡོད་
ཅྱིང་དེ་ནས་འཕོ་འགྱུར་དང་ཁེ་གུན་གྱི ་གནས་སྟངས་ས་ཚོགས་ཤྱི ག་བྱྱུང་ཡོད་
པར་བརནེ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་བལ་ཁང་རེ་ཞྱིག་སྒ་ོབརྒབ་པ་དང་།	མྱི ་མང་ལ་
འཚོ་བའྱི ་ལས་ཀ་སོྤྲད་ཕྱིར་བཟོ་གྭྲའྱི ་ཁོངས་ནས་བལ་ལས་ཕན་བུ་རེ་བེྱད་
བཞྱིན་ཡོད་ལ།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ལོ་ནས་བཟོ་གྭྲ་མེད་ཀང་བལ་ལས་ནྱི་འཚོ་རནེ་
ལྟ་བུ་ཡྱི ན་སྟབས་མུ་མཐུད་དུ་གཉརེ་བཞྱིན་ཡོད།	

༩༽  བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་།

གློ་མྱི ་མང་གྱི ་མཁོ་ཆས་ཉ་ོཚོང་བེྱད་ཡུལ་ཚོང་ཁང་གསར་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་
ཅྱིང་།	དའེྱི་མ་ར་ཕན་བུ་ལྷག་ཡོད་པ་ནས་ས་གནས་སུ་མྱི ་མང་ལ་ཟ་བཅའ་མཁོ་
སུྒབ་བེྱད་སའྱི་ཚོང་ཁང་ཞྱིག་དགོས་གལ་ཡོད་པ་ལྟར།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༦	 ལོར་
འདུ་ལེ་གྷང་ཌ་ཁོམ་ནང་ཁང་པ་གླས་ནས་ཟ་བཅའ་ཚོང་ཁང་ཞྱི ག་གསར་
འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་།	སྒ་པ་ར་ོརེ་བཀ་ཤྱིས།	མྱི ་ཉག་དཔལ་ལྡན་བྱམས་པ།		ལྱི ་
ཐང་བླ་ོབཟང་འཕྱིན་ལས།	 	 ཞྱིས་སེར་བསོད་དགའ་བཅས་མྱི ་བཞྱི ་ཚོང་པར་
བསྐ་ོབཞག་གནང་།	ད་ེརེས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉ་ེའགྲམ་དུ་ཚོང་ཁང་བཙྱུགས་ཏ་ེ
ཚོང་པ་ལོ་གཉྱིས་རེ་བཞྱིན་མྱི ་མང་གྱིས་འོས་འདེམས་ལམ་ནས་བསྐ་ོབྱས་པ་
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དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	 ལོར་ཨོ་ཀན་དྷན་ཚོགས་པ་ནས་རོགས་རམ་གནང་སྟ་ེ
ཚོང་ཁང་ཁང་མྱིག་གསུམ་ཅན་གསར་བཟསོ་བྱས་ཏ་ེཚོང་ཁང་ད་ུད་ལྟའང་ལས་
ཀ་གཉརེ་བཞྱིན་ཡོད།

༡༠༽  རྒས་གསོ་ཁང་།

གླ་ོསྒྱིག་འཛུགས་སྒ་ོམ་བརྒབ་སྔནོ་གྱི ་གླ་ོསྒྱིག་གྱི ་རས་འཁོཊ་ཧངེ་པ་ོརྣམས་དང་།	
ཚེ་རོགས་ཞེས་པའྱི་ས་གནས་སུ་རས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི ་རས་འཁོགས་
རྣམས་ཀང་བྱམས་པ་གླྱིང་དུ་འབོྱར་ཏེ་འཚོ་བ་སེྐལ་བཞྱིན་ཡོད།	 སྐབས་དེར་
རས་འཁོགས་རྣམས་ལ་ཟུར་དུ་སྡདོ་ཁང་དང་།	 	 སྤྱི ་ཐབ་ཀྱི ་མཐུན་རེྐན་མེད་
པར་མྱི ་མང་སྤྱི ་མཚྱུངས་ངང་བསྡད་ཀང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ལོར་བཟོ་གྭྲའྱི་ཁེ་
འབབ་ཐོག་ནས་རས་འཁོགས་སྡདོ་ཤག་ཁང་མྱི ག་བཅྱུ ་གསར་དུ་བཟོས་ཏེ་རས་
འཁོགས་ཧངེ་པ་ོརྣམས་དའེྱི ་ནང་བསྡད་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༠	ལོར་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དཔལ་འབོྱར་ཚེ་རྱིང་
མཆོག་དང་།	དབྱྱིན་ལན་བདོ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་མོར་ན་ལྭའྱི་ཀྱི་ས་
གནས་སུ་གཟྱིགས་སྐོར་ཕེབས་ཏེ་རས་གསོ་ཁང་གྱི ་ཁང་པ་ཟུར་དུ་ཨར་པོ་
བརྒབ་རྒྱུ འྱི ་འཆར་གཞྱི ་བཟོས་པར་རོགས་དངུལ་ཐོབ་པ་ལྟར་ཉལ་ཁང་དང་།	
ཚོགས་ཁང་།	 ཐབ་ཚང་།	 ཁུས་ཁང་གསང་སོྤད་བཅས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཟུར་དུ་
བཟོས་ཏེ་	༡༩༩༢	ཟླ་	༦	ཚེས་	༤	ཉྱིན་སྒ་ོའབེྱད་ཀྱིས་རས་འཁོགས་ཧངེ་པ་ོ
མྱི ་གྲངས་ཉྱི་ཤུ་བཞག་པ་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ལོར་དབྱྱིན་ལན་བདོ་རོགས་
ཚོགས་ཀྱིས་རས་འཁོགས་ཉལ་ཁང་ཐོག་རེག་གཅྱིག་རྒ་བསེྐད་ཀྱིས་ཁང་མྱི ག་
བདུན་བཟོས།	 དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་རྒ་བསེྐད་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཕོ་མོ་གྲངས་	
༥༨	 དང་ལས་བེྱད་	 ༧	 བཅས་ཡོད་པར་ཨ་རྱིའྱི ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཚོགས་པ་དང་།	
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དབྱྱིན་ལན་བོད་རོགས་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞྱིན་པ་དང་།	
ལྟ་རགོ་འགན་འཁུར་ནྱི་གླ་ོསྒྱིག་བད་ེདནོ་ཚོགས་པས་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།

	 རས་འཁོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཆྱུ ་མ་བསེས་པའྱི ་འོ་མ་ལོངས་སུ་སོྤད་ཕྱིར་	
༡༩༩༢	 ལོར་བ་ཕྱུ གས་ཇར་སྱི ་ཟེར་བ་ལྔ་ཉསོ་ནས་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་བེད་སོྤད་
ལེགས་པ་ོབྱྱུང་ཡོད་ཀང་།	ས་ཆ་འཕདོ་མྱི ན་དང་བདག་གཅེས་ཇྱི ་བཞྱིན་མ་བྱྱུང་
བས་བ་ཕྱུགས་རྣམས་ཤྱི ་བ་དང་།	 དེའྱི ་རེས་ཌན་མག་བོད་ཀྱི ་ཐེབས་ར་ཁང་
གྱིས་རོགས་རམ་གནང་སྟ་ེམ་ཧ་ེལྔ་ཉསོ་ནས་ད་ལྟ་མ་ཧ་ེགསོ་སོྐང་གྱིས་འོ་མ་བདེ་
སོྤད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༡༡༽  བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་།

	 ས་གནས་དེར་མྱི ་མང་རྣམས་ཕག་འཚལ་སྐརོ་སོྦང་བེྱད་ཡུལ་ལྷ་ཁང་
ཞྱིག་མེད་ཐབས་མེད་པར་སོང་	༡༩༧༨	ལོར་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་འགྲོ་གྲོན་
བཏང་སྟེ་ ལྷ ་ཁང ་ཁང་མྱི ག ་གཅྱི ག ་ཨར་པོ ་བརྒབ་པར་འགྲོ ་གྲོན ་ སྒ ོར ་	
༤༤༨༡༠།༧༥	སོང་ཡོད།	དའེྱི ་ནང་བདོ་ནས་གདན་འདནེ་ཞུས་པའྱི་སྤན་རས་
གཟྱིགས་ཕག་སྟངོ་སྤན་སྟངོ་དང་།	རྒལ་བ་བྱམས་པ་སོགས་ཀྱི ་སྐུ་བརྙན་རྙྱིང་པ་
བྱྱིན་ཅན་ཁག་གཅྱིག་དང་།	ད་ེབཞྱིན་བདོ་དུ་ལག་བྱིས་རྒལ་བའྱི་བཀའ་འགྱུར་
རྱི ན་པ་ོཆེ་རྙྱིང་མ་བཅས་བཞུགས་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ལོར་ལྷ་ཁང་ད་ེདག་ཉམས་གསོ་དང་རྒ་བསེྐད་བྱས་ཏེ་
ཁང་པ་ཕུགས་འཕེར་འདུ་ཁང་དང་།	 གཙང་ཁང་།	 གཟྱིམ་ཁང་།	 སྐུ་གསུང་
ཐུགས་རེན་བཞུགས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ར་བ་བཅས་བཟོས་པར་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་
འབུམ་དགུ་ཙམ་བཏང་ཡོད་ཅྱིང་།	རྱིས་མེད་བསྟན་རྒས་གླྱིང་ལྷ་ཁང་ཞེས་ཡོང་
གྲགས་ཆགས་ཡོད།	
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༡༢༽  ལྲེགས་བཤད་ཚལ་སོབ་གྲྭ

ཧ་ེལྱི ་ཀར་ད་ུམྱི ་མང་ཐོག་མར་འབོྱར་སྐབས་མཉམ་ད་ུཡོད་པའྱི་ཕུ་གུ་ལོ་ལྔ་ཡན་
ཆད་ཚང་མ་ར་ས་བོད་ཁྱིམ་དུ་སྔ་རེས་ཐེངས་གཉྱིས་བཞེས་ཏེ་པ་ཏྱི་ལྱི ་ཀུལ་དུ་
སླབོ་འཇུག་གནང་ཡོད་ཅྱིང་།	ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཕུ་གུ་འཕལེ་རྒས་དང་ལོ་ཚད་
ཟྱིན་པ་བཅས་སླབོ་གྭྲ་ཞྱིག་དགོས་གལ་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཞྱིང་།	ད་ེཡང་ས་གནས་སུ་
སླབོ་གྭྲའྱི ་དགེ་རན་བེྱད་ཐུབ་མཁན་སླབོ་སོྦང་ཡོད་པའྱི ་མྱི ་མེད་པར་བལ་ལས་
ཁང་གྱི ་དུང་ཡྱི ག་དར་གླྱིང་བླ་ོབཟང་ཟླ་བ་བལ་ལས་ཁང་གྱི ་རྱིས་དུང་ནས་འཐེན་
ཏེ་སླབོ་གྭྲའྱི་དགེ་རན་དུ་བསྐ་ོབཞག་བྱས་པ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	
༡	 ཉྱིན་སླབོ་གྭྲ་ཆགས་སའྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་ས་ཆ་སྟངོ་པ་དེར་ཕ་མ་དང་ཕུ་གུ་
བཅས་འཛོམས་ནས་རནེ་མཚོན་བསང་གསོལ་བྱས་ཏེ།	ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་མངར་
ཟས་ཀྱི ་རྔན་པ་སྤྲད་ཅྱིང་།	དགེ་རན་ལ་ཕ་མ་ཚོས་མཇལ་དར་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།

	 སྐབས་དརེ་ཕུ་གུ་	༣༠	ཡས་མས་ཤྱིག་ཡོད་ཅྱིང་ཉྱིན་ལྟར་ཤྱི ང་སྡངོ་གྱི ་
བསྱིལ་གྲྱིབ་གར་ཡོད་ལ་འཛོམས་ནས་བདོ་ཡྱི ག་དང་ཨང་རྱིས་སླབོ་འཁྱིད་བྱས་
ཤྱི ང་།	 ཆར་པ་དང་རུླང་འཚྱུབ་རྒག་སྐབས་འབོ་ས་དང་སྐུང་ས་མ་རག་པར་
རྒྱུ ག་དགོས་ཐུག་གྱི ་ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ལོར་ཕྱི ་རྒལ་སུའྱི ་ཌན་གྱི ་ཨ་མ་ཀར་གར་སྱི ་ཀྱི་ཡྱི ས་
རོགས་རམ་གནང་སྟ་ེའཛྱི ན་གྭྲ་ཁང་མྱི ག་གཉྱིས་གསར་བཟོས་ཐུབ་ཙམ་བྱྱུང་
བར་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་	༣༠༣༣༢།༧༠	སོང་ཡོད་ཅྱིང་ད་ེནས་ཁང་པའྱི་ནང་ཡྱི ་གེ་
སླབོ་རྒྱུ འྱི ་གོ་སྐབས་ཐོབ།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༠	ལོར་ལྭ་ར་ཎ་སྱི ་ནས་ཤ་སྱི ་ཏྱི་ཐོན་པའྱི་སླབོ་དགེ་ཚོ་ས་
བ་བླ་ོབཟང་དབང་འདུས་བལ་དོན་ཁང་གྱིས་བཏང་འབོྱར་བྱྱུང་སྟ་ེདབྱྱིན་ཡྱི ག་
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སླབོ་རྒྱུ འྱི ་འགོ་ཚྱུགས་པ་མ་ཟད་འཛྱི ན་གྭྲ་ཁག་གཉྱིས་སུ་བགོས།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༥	ཉྱིན་བལ་དནོ་རྱི ན་ཆེན་དར་ལོ་
ལགས་ཀྱིས་ངོ་སོྤྲད་གནང་བ་ལྟར་བལ་ཡུལ་གངས་སེང་ཚོགས་པའྱི ་དུང་ཆེ་
ཀརྨ་བཀ་ཤྱིས་དང་།	སྦལེ་འཇེམ་བདོ་ཡར་རྒས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་པྱི་ཀར་
ཛྷ་ཌོ་བཅས་ས་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ་སླབོ་གྭྲའྱི ་ཐོག་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་
སླབོ་གྭྲའྱི ་དགེ་རན་གྱི ་ཕོགས་དང་རྒྱུ ན་གྲོན་ཆ་ཚང་བོད་ཡར་རྒས་ཚོགས་པས་
གཏངོ་གནང་རྒྱུ འྱི་འགོ་ཚྱུགས་ཏ་ེ	༡༩༨༢	ལོར་འཛྱི ན་གྭྲ་ཁང་མྱི ག་གསུམ་དང་
ལས་ཁུངས་ཁང་མྱི ག་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོས།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦	ལོར་སྨན་ཁང་གྱི ་ཁང་མྱི ག་སྟངོ་པ་གཅྱིག་གྱི ་ནང་ཕུ་གུ་
བཅྱུ ་ལ་འཕལ་སེལ་ཉལ་ཁང་ཞྱིག་བཙྱུགས་པ་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ལོར་
འཇར་མན་ནྱི་	DASI	ཚོགས་པས་རོགས་རམ་སྒརོ་	༡༡༢༧༥༨༨།༠༠	གནང་
བ་ནས་ཕུ་གུའྱི་ཉལ་ཁང་ཁག་གཅྱིག་གསར་སུྐན་བྱས་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་ཀྱི་ཌྱི ་ཨེཕ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་ཐོག་ནས་
དཔེ་མཛོད་དང་།	 ཚན་རྱི ག་བརག་དཔྱད་སོྦང་ཡུལ་བཅས་ལ་ཁང་པ་གཉྱིས་
དང་ཚོགས་ཁང་གཅྱིག་བཅས་བཟོས་པར་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་	 ༡༢༨༠༠༠༠།༠༠	
བཏང་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་		༡༩༩༠	ལོར་དགེ་རན་ལས་ཤག་ཁང་གཅྱིག་གསར་བཟོ་དང་།	
ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ལོར་འཇར་མ་ན་ེསྤ་ོཌྱི ་ཀར་ཀྱིན་མྱི ན་ནས་སྤྱི ་ཐབ་ཀྱི ་ཐབ་ཚང་
དང་ཞལ་ལག་མཆོད་ཁང་བཅས་བཟོས་ཡོད་ལ།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ལོར་ཕ་རན་
སྱི ་ཨེ་ཨྱི ་ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་བུ་མོའྱི་ཉལ་ཁང་ཁག་གཅྱིག་གསར་བཟོས་བྱས་
པ་བཅས་རྱིམ་བཞྱིན་རྒ་བསེྐད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས།	 འཛྱི ན་ཁང་དང་།	 ཚོགས་
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ཁང་།	ཚན་རྱིག་བརག་དཔྱད་ཁང་།	དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	 ཕུ་གུ་བརྒ་ལྷག་ཤོང་
བའྱི ་བུ་དང་བུ་མོའྱི ་ཉལ་ཁང་སོ་སོ་བཅས་ལྕགས་རྱི ་ཁོར་ཡུག་དང་སེྐད་ཚལ་
གྱིས་མཛེས་པའྱི་སླབོ་གྭྲ་གསར་བསུྐན་མཛད་ད།ེ	ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏན་ཉྱིན་ཕུ་གུ་
གྲངས་	༡༩༨	དང་དགེ་ཆེ་ལས་ཚབ་བྱམས་པ་བཟང་པསོ་གཙོས་པའྱི་དགེ་རན་
བཅྱུ ་གསུམ་ལས་བེྱད་མྱི ་གྲངས་བརྒད་བཅས་ཡོད་པའྱི ་སླབོ་གྭྲ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད།	སླབོ་གྭྲ་འདྱིར་འཛྱི ན་གྭྲ་བདནུ་པ་བར་ཡོད་པ་གངས་ཅན་བད་ེརའྱི་
འཛྱི ན་སོྐང་ཁོངས་སུ་གཟྱིགས་རགོ་གནང་བཞྱིན་པ་དང་།	 སླབོ་གྭྲའྱི ་རྒྱུ ན་གྲོན་
སྦལེ་འཇེམ་བདོ་ཡར་རྒས་ཚོགས་པ་དང་།	ཕ་རན་སྱི ་ཨེ་ཨྱི ་ཀྱི་ཚོགས་པ་གཉྱིས་
ནས་གནང་མུས་ཡྱི ན།

༡༣༽  འཕོྲད་བསྟྲེན་སྨན་ཁང་།

༡།		 རྒ་སྨན།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢	ལོར་སྤགོ་རར་ཨའྱི་ཨན་ཨེཕ་	(INF)	ཤའྱི་ནྱིང་ཧ་ོསེ་
པྱི ་ཏལ་ཞེས་པ་ཡེ་ཤུ་ཚོགས་པའྱི ་སྨན་ཁང་ཞྱི ག་ཡོད་པ་དེས་མཐུན་
འགྱུར་འོག་གཞྱིས་ཆགས་རེ་ནས་འཛྱི ན་གྭྲ་ལྔ་དུག་བར་སླབོ་གྭྲར་སོྐད་
མོྱང་བའྱི་ན་གཞོན་གཉྱིས་རེ་ལ་འཕདོ་ལས་པའྱི་སླབོ་སོྦང་སྤྲད་ཡོད་པ་
ལྟར་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་ཚེ་རྱི ང་ཆོས་འཛོམས་དང་།	 ཚེ་
རྱི ང་ཆོས་སོྒན་གཉྱིས་ལ་འཕོད་ལས་པའྱི ་སླ ོབ་སོྦང་སྤྲད་པ་དང་།	
༡༩༨༣	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༠	ས་གནས་སུ་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་ཆྱུང་ངུ་
ཞྱིག་སྒ་ོཕེས་ཏེ་གོང་གསལ་སྨན་ཁང་ནས་བདུན་རེར་སྨན་པ་ཐེངས་རེ་
ཕབེས་ཀྱི ་ཡོད་པ་དང་།	འཕདོ་ལས་པར་ཕགོས་དང་སྨན་བཅས་རོགས་
རམ་གནང་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་མྱི ་མང་ལ་ས་གནས་དང་མཐུན་པའྱི་གཙང་
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མ་དང་སྨན་བཅོས་ཟས་སོྤད་སོགས་སླབོ་གསོ་ཡང་ཡང་གནང་སྟ་ེམང་
ཚོགས་ཀྱི ་འཕདོ་བསྟནེ་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་བ་མ་ཟད།	 ད་ེ
ནས་བཟུང་ནད་པ་ཚབས་ཆེའྱིརྱི གས་མ་གཏོགས་སྤོག་རར་འགྲོ་མ་
དགོས་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱྱུང་ཡོད།	 མྱི ་མང་གྱི ་འཕདོ་བསྟནེ་མུ་
མཐུད་ཡར་རྒས་ཡོང་ཆེད་	༡༩༨༤	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	ཉྱིན་འཕདོ་བསྟནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་གསར་ད་ུབཙྱུགས་ཡོད་པ་དའེྱི་ཚོགས་གཙོ་འཇམ་དབྱངས་
ཉྱི་མ་མཆོག་དང་།	 ཚོགས་མྱི ་ཚེ་རྱི ང་སྱི ་བསྟན།	 སླབོ་དགེ་བླ་ོབཟང་
དབང་འདུད།	མྱི ་འཐུས་ཨ་འབུག	འཕདོ་ལས་པ་གཉྱིས་བཅས་ཡོད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༣	 ལོར་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་དུ་གློ་སྒྱིག་སྤྱི ་
པའྱི་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་སྐབས་སྤྱི ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཕོད་བསྟནེ་སྨན་
ཁང་གསར་པ་བཟོ་རྒྱུ འྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒརོ་འབུམ་གཉྱིས་གསོལ་རས་གནང་
ཡོད་པ་དེས་ཨར་པོ་བརྒབ་སྟེ་ཁང་མྱི ག་དགུ་ཡོད་པའྱི ་ཁང་པ་ཞྱི ག་
བཟོས་ཡོད་པ་དང་།	༡༩༨༥	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༠	ཉྱིན་རང་གཞུང་འཕདོ་
བསྟནེ་དུང་ཆེ་སྟག་ལྷ་སྐལ་བཟང་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་སྤགོ་ར་ཁུལ་དུ་
ཕབེས་སྐབས་སྒ་ོའབེྱད་གནང་ཡོད།	དའེྱི ་རེས་གོང་གསལ་ཚོགས་པའྱི་
རོགས་རམ་ཆད་དེ་	 ༡༩༩༡	 ལོ་ནས་རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འཕོད་ལས་པ་གཉྱིས་ཀྱི ་ཕོགས་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་ད་ལྟ་
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཡན་ལག་ཅྱིག་ཏུ་གནས་ཡོད།

༢།		 བདོ་སྨན།

	 བྱམས་པ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་ཚྱུགས་སྐབས་ནས་བོད་སྨན་
ཨེམ་ཆྱི ་ལྷ་དབང་ལགས་བདུན་ཕག་རེར་ཐེངས་རེ་སྤགོ་ར་ནས་ཕབེས་
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ཏེ་ནད་པར་བརགས་དཔྱད་སྨན་བཅོས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་།	 དེ་
རེས་ལྷ་དབང་ལགས་དགོངས་ཞུས་ཀྱིས་རྒ་གར་ལ་ཕེབས་ཏེ་སྨན་པ་
མེད་སྟབས་རང་ཁུངས་སྨན་པ་འགྱུར་མེད་ར་ོརེས་སྨན་བཅོས་བེྱད་ཀྱི ་
ཡོད།		

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༤	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་
སྨན་ཁང་བཙྱུགས་ཏེ་འགྱུར་མེད་རོ་རེ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་སྨན་ཚབ་ཏུ་
བསྐ་ོབཞག་གནང་བ་དང་།	 སྨན་གཉརེ་བྱམས་པ་ཆོས་གྲགས་བཞག་
ཡོད།	དའེྱི་རེས་འགྱུར་མེད་ར་ོརེ་སྨན་པའྱི་ཡྱི ག་རྒྱུ གས་བཏང་བ་འཕདོ་
ད་ེསྨན་པ་བཀའ་བཅྱུ་བའྱི་ལག་འཁེར་དང་བཅས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་སྨན་
པ་ངོ་མར་བསྐ་ོབཞག་གནང་བ་དང་།	 བདུན་ཕག་རེར་ཐེངས་གཉྱིས་
སྤགོ་ར་དཔལ་འབོྱར་གླྱིང་དུ་ནད་པ་བརག་དཔྱད་དང་སྨན་སྤྲད་སོགས་
བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།	 རྱིམ་བཞྱིན་སྨན་པ་འཕ་ོའགྱུར་འགྲོ་མུས་ཀང་ད་ལྟ་སྨན་
རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་ནང་ཡོད་པ་སྨན་པ་བདུན་ཕག་རེར་ཐེངས་
གཉྱིས་རེ་དཔལ་འབོྱར་གླྱིང་ནས་ཡོང་མུས་ཡྱི ན།

༣།		 འཕདོ་བསྟནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 འཕདོ་བསྟནེ་ཚོོགས་ཆྱུང་གྱིས་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་
ཀྱི ་བདེ་སྡུག་ཐོག་ཐུགས་འགན་བཞེས་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	 འཕོད་
བསྟནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་།	 ཚོགས་གཙོ།	
རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ།	བདོ་སྨན་ལྷ་རེ།	སླབོ་གྭྲའྱི་དགེ་ཆེ།	ས་གཞོན་
ཚོགས་གཙོ།	འཕདོ་ལས་པ་གཉྱིས།	ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལས་དུང་།	ཚོགས་
དུང་བཅས་ཡོད།
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༡༤༽  སོ་ནམ་ཞིང་ལས།

བྱམས་པ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་ཆ་དེར་དེ་སྔནོ་སྐམ་ཞྱིང་བཏབ་མོྱང་བའྱི་ས་
ཆ་རུ་པ་ནྱི་བརྒ་སྐརོ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དེ་མྱི ན་སེང་ལྡངེ་རྱི གས་ཀྱི ་ཤྱི ང་ནགས་
ཀྱིས་ཁབ་ཡོད་ཀང་།	 སྐབས་དེའྱི ་བལ་ཡུལ་གྱི ་སྱིད་བླནོ་ཌག་ཀར་ཏུལ་སྱི ་གྷྱི ་
རྱི ས་རྒ་གར་ཡུ་པྱི་མངའ་སྡ་ེལ་བཙོང་ཏེ་ཤྱི ང་སྡངོ་ཡོད་ཚད་ཞྱིང་ཀ་བརྔས་པ་
ལྟར་བཅད་ནས་འཇམ་སངས་གྲམ་ཐང་སྟངོ་པ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད།	 ས་ཆ་གྲམ་
ཐང་ཡྱི ན་ལ་ཞྱིང་ཆྱུའྱི་མཐུན་རེྐན་མེད་སྟབས་ཞྱིང་ལས་བྱས་ནས་འཚོ་བར་ཕན་
པའྱི་རེ་བ་མ་བྱས་པར་ཡུན་རྱིང་ལྷག་ལུས་བྱྱུང་།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༩	ལོར་གཞྱིས་ཆགས་གནས་ཡུལ་གྱི ་ལུང་པའྱི་ཕུ་ཀྱི ་ལོ་མེ་
ཀར་གསུམ་ཙམ་སྭ་རོ་དྷྱི ་ཞེས་པའྱི ་རྒྱུ ག་ཆྱུ ་ནས་ཞྱི ང་ཆྱུ ་འཁྱིད་རྒྱུ འྱི ་འབད་
བརོན་གྱིས་ཡུར་པོ་བཟོས་ཀང་དེ་ཙམ་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༨	
ལོར་མུ་སོ་རྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་ལ་བརནེ་ནས་ས་ཡུར་བཟོས་ཏ་ེཞྱིང་
ཆྱུ ་འཁྱིད་ཐུབ་ཙམ་བྱྱུང་ཡང་ཆྱུ ་འགོ་དང་ཡུར་པོ་བརན་པོ་མེད་པར་ཞྱིག་རལ་
གྱི ་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡང་འཕད་ཅྱིང་།	 དེའྱི ་ཐོག་ཞྱིང་ཁ་སྤྱི ་ལས་བྱས་ཡོད་
སྟབས་གུྲབ་འབས་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱྱུང་མེད།	

	 ཆྱུ ་འགོ་བཟོ་རྒྱུ ་དང་།	 ས་ཆ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཨར་འདམ་གྱི ་སུྦག་མདངོ་
འཛུགས་རྒྱུ །	ཁག་གཅྱིག་ལ་ཨར་འདམ་གྱི ་ར་ོརྱིག་བརྒབ་རྒྱུ ་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་ཀེ་ཎ་ཌ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་	༡༣༢༩༨༦༢།༠༠	
བཏང་སྟ་ེཡུར་པོ་ཆ་ཚང་བཟོས་ནས་ཞྱིང་ལས་ཕན་བུ་རྒ་བསེྐད་བེྱད་རྒྱུ ་འགོ་
འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད་པ་དང་།	 དེ་རེས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ཙམ་ནས་གདན་
ཚོང་ཉམས་རུད་དུ་སོང་བ་དང་ལས་ཀའྱི ་ཡོང་འབབ་གཞན་མེད་སྟབས་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་ཞྱིང་ལས་ཐོག་ཕན་བུ་ད་ོསང་བེྱད་པའྱི་འགོ་བཙྱུགས་ཤྱིང་།	ད་ེཡང་
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ཞྱིང་ཁ་སྤྱི ་ལས་ཀྱིས་ཁུངས་འཁོལ་ཐབས་མེད་པ་དང་།	 ས་ཆ་མྱི ་རེ་རེ་བཞྱིན་
བགོ་སོྤྲད་བེྱད་རྒྱུ ར་ཡང་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྟབས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་ཞྱིང་
ལས་བེྱད་མཁན་རྣམས་ཚོ་ཁག་བཞྱི ་ལ་བགོས་ཏེ་མཉམ་ལས་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་ས་ཆ་རུབ་པ་ནེ་བཞྱི ་བརྒ་ཙམ་ལ་ཞྱིང་ལས་བེྱད་བཞྱི ན་
ཡོད་ཅྱིང་།	མ་རོྨས་ལོ་ཏགོ་དང་།	འབས།	གྲོ།	སྔ་ོཚལ་རྱིགས་བཅས་ཐོན་སེྐད་
ཡོད་པ་དང་།	ལོ་རེར་སྟནོ་ཐོག་གཉྱིས་རེ་རག་གྱི ་ཡོད་པ་ད་ེཡང་རས་ལུད་བདེ་
སོྤད་མེད་པར་སོལ་རྒྱུ ན་སོ་ནམ་གྱི ་ཐོན་སེྐད་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད།

༡༥༽  ཤིང་སོང་འདྲེབས་ལས་དང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོྐྱབ།

ཞྱིང་ཆྱུ ་མྱི ་འགྲོ་བའྱི་ས་ཆ་དང་།	ཞྱིང་ས་ཕན་ཐོགས་མེད་པའྱི་ས་ཆ་ཁག་ལ་ཕྱི ་
ལོ་	 ༡༩༩༣	 ལོ་ནས་ལོ་ལྟར་ཤྱི ང་སྡངོ་འདེབས་འཛུགས་བྱས་དང་བེྱད་བཞྱིན་
ཡོད་པ་དང་།	 དེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ས་ཆར་རོ་རྱིག་ར་བ་བསྐརོ་ནས་
བདག་སུང་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི ་སམ་ཞེས་པའྱི་ཤྱི ང་སྡངོ་དང་།	 སེང་ལྡངེ་གྱི ་
རྱི གས་གཅྱིག་བཅས་ཤྱི ང་སྡངོ་གསུམ་ཁྱི ་ལྷག་ཙམ་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ།	
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཁོར་ཡུག་ཡོངས་རོགས་ལྗནོ་ཤྱི ང་གྱི ་སེྐད་ཚལ་ཡྱི ད་དུ་འོང་བ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།

	 ཤྱི ང་སྡངོ་གྱི ་ལས་གཞྱིའྱི ་ཐོག་རོགས་རམ་གནང་མཁན་གཙོ་བ་ོནྱི་སུའྱི ་
ཌན་ཨའྱི ་ཨེམ་རོགས་ཚོགས་དང་།	 དེའྱི ་ཐོག་ཨ་རྱི འྱི ་ཧྱི ་མ་ལ་ཡན་རོགས་
ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་རོགས་པ་ཕན་བུ་གནང་ཡོད།

༡༦༽  སོྒ་ཕྱུགས་གསོ་སོྐྱང་།

	 གཞྱིས་ཆགས་སྤྱི ་པའྱི་མ་ཧ་ེགསོ་སོྐང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	མ་ཧ་ེགསོ་སོྐང་
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བྱས་ཏེ་ཁེ་བཟང་ཆེན་པ་ོམེད་ཀང་ཞྱིང་ལུད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་།	མང་
ཚོགས་ལ་འོ་མ་ལྷད་མེད་བེད་སོྤད་བེྱད་རྒྱུ ་ཡོད་པ་བཅས་ཕན་ཐོགས་བྱྱུང་པས་
ད་ལྟའྱི་ཆར་མ་ཧེ་བཅྱུ ་བཞྱི ་གསོ་སོྐང་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༡༧༽  བུ་བཅོལ་ཁང་།

བྱམས་པ་གླྱིང་བཟོ་གྭྲ་ཡོད་སྐབས་ལས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ཕུ་གུ་བཅོལ་བཞག་བེྱད་
སའྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ལོར་སུད་སྱི ་བདོ་
གྲོགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་མར་ལྱི ་སྱི ་ནས་སྦྱིན་བདག་གནང་སྟ་ེཕུ་གུ་ཆྱུང་
ངུ་དག་འདུག་ས་དང་།	 ཕན་བུ་ཆེ་བ་རྣམས་སླབོ་སོྦང་བེྱད་ས་ཁང་མྱི ག་གཉྱིས་
དང་ཐབ་ཚང་གསང་སོྤད་རེད་མོ་རེ་ས་མདའ་གཡབ་དང་སྒ་ོར་བཅས་གསར་
བཟོས་བྱས།	 ད་ལྟ་བཟོ་གྭྲ་མེད་ཀང་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ཕུ་གུ་ཉྱིན་མོ་བཅོལ་
བཞྱིན་པ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕུ་གུ་གྲངས་	༡༧	བལྟ་རགོ་བེྱད་མཁན་མ་མ་གཉྱིས་དང་
དགེ་རན་གཉྱིས་ཡོད་།	དགེ་རན་གཅྱིག་ལ་དབྱྱིན་ལན་བདོ་དནོ་རོགས་ཚོགས་
ཀྱིས་སྔ ོན་འགྲོའྱི ་དགེ་རན་འོས་སོྦང་སྤྲད་དེ་ལེགས་ཐོན་གྱིས་གླ་ཕོགས་ཀང་
དབྱྱིན་ལན་བདོ་དནོ་རོགས་ཚོགས་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

༡༨༽  གཞུང་འབྲེལ་ཡིན་མིན་གི་ཚོགས་སྲེ་ཁག 

༡།		 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༨	 ལོར་བྱམས་པ་གླྱིང་དང་སྤགོ་ར་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་
གཉྱིས་༼དཔལ་འབོྱར་གླྱིང༽གཉྱིས་ལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་
ཆྱུང་གཅྱིག་གསར་དུ་བཙྱུགས་ཡོད་ཀང་ས་གནས་ཐག་རྱི ང་སྟབས་
ལས་དནོ་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་མྱི ན་རེྐན་གྱིས་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
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ཆྱུང་ཁག་གཉྱིས་བཟོས་པར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦	ལོར་སྐབས་དང་པ་ོབྱམས་
པ་གླྱིང་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་ལྟར་མང་ཚོགས་
ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི ་ཚོགས་གཙོ་ལེགས་རེ་ཚེ་རྱི ང་སྱི ་བརན།	
རྱིས་དུང་ཙན་དན་དགོན་པའྱི ་བླ་ོབཟང་འཕགས་པ།	 དངུལ་གཉརེ་
ཤངས་པ་བྱམས་པ་ཆོས་གྲགས་བཅས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྒྱིག་ལམ་ལྟར་
འོས་འདམེས་ཀྱི ་ལམ་ནས་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོཊ་
གཙོ་ཤངས་པ་ལུྷན་འགུྲབ་བརོན་འགུྲས།		རྱིས་དུང་སྐར་ཆྱུང་།	དངུལ་
གཉརེ་བཀ་ཤྱིས་ཆོས་འཕལེ་བཅས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།	

༢།		 དགེ་རན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 དགེ་རན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཕུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ལས་དནོ་གང་
ཅྱིར་ཕ་མའྱི ་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་དང་མཉམ་རུབ་དགོས་རྱི གས་
བེྱད་རྒྱུ ་དང་།	 སླབོ་གྭྲ་དང་ཕ་མའྱི་བར་གྱི ་འབལེ་བ་གསལ་པ་ོབཟོ་རྒྱུ །	
ལས་དོན་གལ་ཆེའྱི ་རྱི གས་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བསམ་འཆར་
ཞུ་རྒྱུ ་སོགས་ཡྱི ན།

༣།		 ས་གནས་གཞོན་ན།ུ

	 བྱམས་པ་གླྱིང་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ནྱི ་	 ༡༩༩༡	 ལོར་བཙྱུགས་ཤྱི ང་
གཞོན་ནའུྱི ་ས་གནས་ཡན་ལག་ཨང་	 ༥༤	 པ་ཡྱི ན་པ་དང་།	 ད་ལྟའྱི ་
ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༧༢	ཡོད།།	

གསུམ་པ། གོ་སྒིག་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་གིང་། 
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༡༽  ཐོག་མའི་བྱུང་རིམ། 

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༩	 ལོ་ནས་གླ་ོདག་པའོྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གསང་བའྱི་ལས་
ཁུངས་ནས་དག་པའོྱི་རོགས་རམ་མཚམས་འཇོག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བསྒྱུ ར་
རྒྱུ ་དང་མྱི ་མང་ལ་འཚོ་བའྱི ་རེན་གཞྱི ་འཛུགས་སུྐན་ཆེད་རོགས་དངུལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་སྤོག་ར་དང་ཀ་ཐ་མན་གུྲ་ཁུལ་དུ་ས་ཆ་ཁག་
གཅྱིག་ཉསོ་ཡོད་པའྱི་གྲས་སྤགོ་རར་ལག་ཤེས་གུྲམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་འཛུགས་ཕྱིར་
ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༡	 ལོར་དབུ་འཛྱི ན་རྒ་ར་ོདབང་འདུད་ཅན་ནས་སྤགོ་ར་གྲོང་ཁེར་
གྱི ་ས་ེལ་འབས་ཞྱིང་ས་ཆ་རུ་པ་ནྱི་	 ༣༡་༡༣་༢	 ཡོད་པ་ཞྱིག་ཉསོ་ཏེ་གླ་ོནས་མྱི ་
ཧག་སུམ་ཅྱུ ་སྐརོ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་བསྐུལ་ཏ་ེས་གནས་དརེ་གུྲམ་ཁང་དང་ལས་མྱི ་
སྡདོ་སའྱི་ཁང་མྱི ག་བཅྱུ ་དུག	ད་ེབཞྱིན་ལས་ཁུངས་དང་མཛོད་ཁང་བཅས་ཨར་
པ་ོབརྒབ་ནས་	 ༡༩༧༣	 ལོར་བཟོ་གྭྲ་བཙྱུགས་པ་ཞྱིག་དང་སྐབས་དརེ་ལས་མྱི ་
དང་ལས་བེྱད་མྱི ་གྲངས་བདུན་ཅྱུ ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད།	 བཟོ་གྭྲའྱི ་འགན་འཛྱི ན་ཆ་
ཕངེ་བླ་ོབཟང་ཚྱུལ་ཁྱིམས་དང་།	 འགན་འཛྱི ན་ལས་རོགས་དངུལ་གཉརེ་དར་
དགོན་ནརོ་བུ་ར་ོརེ།	རྱིས་དུང་སྤངོ་རོང་འཇྱིགས་མེད་བསྟན་འཛྱི ན།	ཐོན་སེྐད་
འགན་འཛྱི ན་ཤོ་ལྷ་ོབཀ་ཤྱི ས་དོན་གུྲབ་དང་།	 ཐོན་སེྐད་དོ་དམ་པ་གྭྲ་ཚང་ར་
མགྲྱིན་རྒ་མཚོ་བཅས་དང་།	དའེྱི ་རེས་ཕྱི ་	༡༩༧༧	ལོ་ནས་དར་དགོན་ནརོ་བུ་
ར་ོརེས་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༣༡	 བར་འགན་འཛྱི ན་གནང་ཡོད།	
དངུལ་གཉརེ་བག་གཡབ་བྱམས་པ་ཚེ་རྱིང་།	རྱིས་དུང་མྱི ག་དམར་དགྲ་འདལུ།	
བལ་སུྤན་ད་ོདམ་པ་དཀར་མཛེས་སངས་རྒས་མགོན་པ།ོ	ཚོང་ཁང་སྡ་ེདགེ་ཁ་ལེ་
བྱམས་པ།	གུྲམ་དགེ་ཨ་པད་དང་།	ཕུན་ཚོགས་བཅས་ལས་བེྱད་རྱིམ་པར་བྱྱུང་
ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༥	 ལོར་བཟོ་གྭྲའྱི་ཁེ་བབས་ཐོག་ནས་གུྲམ་ཁང་རྒ་བསེྐད་
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བྱས་པར་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་ཁྱི་བདུན་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་།

	 བལ་ཡུལ་ནང་གདན་ཚོང་ལེགས་པའྱི ་དུས་སུ་བཟོ་གྭྲའྱི ་ཐོན་སེྐད་ཟླ་
རེར་མེ་ཀར་གུྲ་བཞྱི ་སུམ་བརྒ་ཙམ་དང་།	ལས་ཀ་བེྱད་མཁན་ཡུལ་མྱི ་དང་བདོ་
མྱི ་བཅས་བཞྱི ་བརྒ་ཙམ་བྱྱུང་ཡོད་ཀང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༦	ཙམ་ནས་གུྲམ་གདན་
ཚོང་ལམ་མ་རྒྱུ ག་པར་ཇེ་ཞན་དུ་སོང་སྟ་ེད་ལྟའྱི ་ཆར་བཟོ་གྭྲ་སྒ་ོབརྒབ་དགོས་
ཆགས་ཡོད།

༢༽  ས་ཆའི་ཆགས་བབས།

སྤགོ་ར་ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་ནྱི་སྤགོ་ར་གྲོང་ཁེར་ཀྱི ་དཀྱིལ་དུ་པྱིར་ཐྱི ་ལྭྱི ་ཅོག་དང་།	
སེར་ཛ་ན་ཅོག་གཉྱིས་ཀྱི ་བར་གཞུང་ལམ་ཐོག་ཡོད་ཆགས་ཡོད་ལ།	 ད་ལྟའྱི ་
ཆར་མྱི ་གྲངས་	༣༩༥	ཡོད།	ས་ཆ་འདྱི་ནྱི་གྷན་ཌ་ཀྱི ་ཨན་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་ཁབ་
ཁོངས་ཀསྱི ་ཀྱི ་འཇྱི ་ལ་རོང་ཁུངས་ཡྱི ན་པ་དང་།	འདྱི་དག་འཚོ་ཡུལ་གྱི ་ས་ཆའྱི་
རྒ་ཁོན་རུ་པ་ནྱི་	 ༣༡་༡༣་༢	 དང་།	 རྒ་མཚོའྱི ་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ལ་ཕྱི་ཀྱི་	
༣༠༠༠།	གནམ་གཤྱིས་ཚ་ཚད་ལ་	༣༢་༥།	ཆར་ཚད་ནྱི་	༦༥		བཅས་ཡྱི ན།	

༣༽  གཞིས་མིའི་སོད་ཁང་དང་འཚོ་བའི་སོར།

ཐོག་མ་ནས་གུྲམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་རུ་འཚོ་བ་སེྐལ་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན་པ་ལྟར་གུྲམ་གདན་
འཐག་ལས་དང་།	 བལ་སུྤན་འཁེལ་ལས།	 ཇེམ་རྒག་དང་སུྤན་དོག་བསྡགོ་པ་
བཅས་བེྱད་མུས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ལོ་རས་པ་རྣམས་ལས་ཀ་བེྱད་མྱི ་ཐུབ་པ་དང་།	
ན་གཞོན་ནང་གུྲམ་གདན་འཐག་ལས་བེྱད་མཁན་མེད་པ།	 བཟོ་གྭྲ་གོང་གུད་དུ་
གྱུར་པ་བཅས་ཀྱིས་ལག་སེྒ་ཁུར་ནས་ཕྱི ་རྒལ་ཡུལ་སྐརོ་བར་ཚོང་ཆྱུང་བརྒབ་པ་
དང་།	ན་གཞོན་རྣམས་ཕྱི ་ལ་ལས་ཀ་ཆེ་ཆྱུང་གང་ཐོབ་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	
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	 དེ་རེས་	 ༡༩༧༣	 ལོར་འཛུགས་སུྐན་ལས་འཆར་ཁོངས་ནས་ལས་མྱི ་
སྡདོ་ཤག་ཁང་མྱི ག་བཅྱུ ་བཞྱི ་བརྒབ་པ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༤	ལོར་བཟོ་གྭྲའྱི་ཁེ་
བབས་ཐོག་ནས་ལས་མྱི ་སྡདོ་ཤག་ཁང་མྱི ག་བཅྱུ ་བཞྱི ་ལ་ཐོག་བརེགས་བརྒབ་
པར་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་འབུམ་བཞྱི ་ལྷག་ཙམ་བཏང་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་བལ་དནོ་ཁང་བརྒྱུ ད་ཨ་རྱིའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡན་ཚོགས་
པའྱི་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ་ཁྱི་གཅྱིག་གནང་བ་དང་།	དའེྱི་ཐོག་རང་ཁུངས་ནས་
ཁ་སནོ་བརྒབ་སྟ་ེགཞྱིས་མྱི ་སྡདོ་ཁང་ཁང་མྱི ག	 ༡༦	 ཐོག་བརེགས་བརྒབ་ཡོད་
པར་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་	༡༤༠༦༢༥༠།༠༠	བཏང་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་སྤྱི ་སོྤད་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་ཀང་བཟོས་ཡོད་པ་དའེྱི ་
འགྲོ་གྲོན་ཕེད་ཀ་ཨྱི ་ཡུ་དང་།	 ཕེད་ཀ་ཨ་རྱི འྱི ་ཧྱི ་མ་ལ་ཡན་ཚོགས་པ་ནས་
བཏང་ཡོད།

༤༽  གནད་ཡོད་མི་སྣའི་གཟིགས་བསོར།

༡།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	ཁུ་ན་ུབླ་མ་བསྟན་འཛྱི ན་རྒལ་མཚན་རྱིན་པ་ོཆེ་ཞབས་
སོར་འཁོད་དེ་མྱི ་མང་ལ་ཆོས་འབལེ་ཐུགས་སྨནོ་སྐབས་འཇུག་གནང་
ཡོད།

༢།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༨	ཉྱིན་དཔལ་ས་སྐ་བདག་ཁྱི་རྱི ན་པ་ོ
ཆེ་ཞབས་སོར་འཁོད་ད་ེམྱི ་མང་ལ་ཚེ་དབང་བཀའ་དྱིན་བསྩལ།

༣།		 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༢	ཉྱིན་དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་རེ་བཙྱུན་བླ་ོ
བཟང་ཉྱི་མ་མཆོག་ཞབས་སོར་འཁོད་ད་ེམྱི ་མང་ལ་ཚེ་དབང་བསྩལ།	

༤།		 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་ས་སྐ་གོང་མ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གྱིས་
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མྱི ་མང་ལ་ཚེ་དབང་བཀའ་དྱིན་བསྩལ།	 གཞན་ཡང་བཅོ་བརྒད་ཁྱི ་
ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་གུྲབ་ཐོབ་རྱིན་པ་ོཆེ་ཕབེས་པ་དང་།	བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་
འཐུས་རྣམ་པ་དང་།	 རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་བླནོ་དང་དུང་ཆེ་རྣམ་པ་
བཅས་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་རྱིམ་པར་ཕབེས་ཡོད།

༥༽  ས་གནས་ཀི་དགོན་པ།

ཤངས་དགའ་ཆོས་དགོན་པ།

ཤངས་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་དགོན་པ་ནྱི ་ཐོག་མར་ཀར་དགོན་གསུང་
རབ་གླྱིང་བ་ཞེས་བཀའ་བརྒྱུ ད་དགོན་ཡྱི ན་ཞྱི ང་རྒལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོའྱི ་
སྐབས་སུ་དགེ་ལུཊ་སུ་བསྒྱུ ར་པའྱི་གླྱིང་བཅྱུ ་གསུམ་གྲས་ཀྱི ་གཅྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་།	
གློ་སྒྱིག་འཛུགས་ནང་ཤངས་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་དགོན་པའྱི ་དགེ་འདུན་པ་
ཁག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགོན་པ་བཞེངས་རྒྱུ འྱི ་འབད་བརོན་བྱས་པ་
དང་།	 ཆོས་སྡྱིངས་སུྤྲལ་སྐུ་བྱམས་པ་མཁས་གུྲབ་རྱི ན་པོ་ཆེ་འབུག་ཡུལ་ནས་
སྤགོ་རར་ཕབེས་ཏ་ེཐུགས་བརོན་ཆེན་པསོ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༩	ལོར་དགོན་པ་གསར་
བཞེངས་མཛད།

	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཆོས་སྡྱིངས་སུྤྲལ་སྐུ་རྱི ན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་
གྲངས་བཞྱི ་བཅྱུ ་ཞེ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཤངས་དགའ་ལྡན་ཆོས་
འཁོར་དགོན་པའྱི་ཕག་སོལ་བཞེད་རྒྱུ ན་ཉམས་མེད་དར་སྤལེ་རྒྱུ ན་འཛྱི ན་ཐོག་
གཞུང་ལུགས་ལ་སླབོ་གཉརེ་བེྱད་ཆེད་སེ་ར་བེྱས་སུ་གཏངོ་གྱི ་ཡོད།

༦༽  བུ་བཅོལ་ཁང་། 

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ལོར་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་ལྕམ་རྣམ་ལྷ་མཆོག་གྱིས་
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འབེལ་མཐུད་གནང་བ་བཞྱིན་དབྱྱིན་ལན་མྱི ་སྱི ་མོར་ན་ལྭའྱི ་ཀྱི་ནས་བལ་སྒརོ་
གཅྱིག་འབུམ་དང་།	སྤགོ་ར་ཨའྱི་ཨན་ཨེཕ་ཤའྱི་ནྱིང་ཧ་ོསྱི ་པྱི་ཏལ་ནས་སྒརོ་ཁྱི་
ལྔ་གནང་བའྱི་ཐོག་རང་ཁུངས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟ་ེབུ་གསོ་ཁང་ཁང་མྱི ག་གསུམ་
མདའ་གཡབ་དང་བཅས་པ་ཞྱིག་གསར་བཟོས་བྱས།	བུ་གསོ་ཁང་དུ་དགེ་རན་
གཅྱིག་དང་མ་མ་གཉྱིས་ཕུ་གུ་གྲངས་བཅྱུ ་བཞྱི ་བཅས་ཡོད།

༧༽  བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་།

མྱི ་མང་ལ་ཉརེ་མཁོ་བཟའ་བཅའ་མར་དང་རམ་པ་སོགས་ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་གྱིས་ཉ་ོསུྒབ་ཀྱིས་ཁེ་བཟང་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཐོག་ཚོང་འགྲེམ་བྱས་
ནས་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་སོང་རེས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦	ལོར་མུ་སོ་རྱི ་རོགས་ཚོགས་
ཀྱིས་སྤགོ་ར་ནས་གླ་ོཚེ་རོག་བར་ད་ོབ་ོསེྐལ་འདནེ་ཆེད་དའེུ་ཉསོ་ཏ་ེལོ་ཤས་རྱིང་
བདལ་གླ་སེྐལ་འདནེ་བྱས་ཤྱིང་།	ད་ེརེས་སྤགོ་ར་ནས་སྦག་ལུང་བར་འཁོར་ལམ་
བཟོས་ནས་དལེ་ལ་དེ་ཙམ་བེད་སོྤད་མ་བྱྱུ ང་བར་བཙོང་བའྱི ་རྱི ན་བལ་སྒོར་	
༧༨༨༥༥།༠༠	ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚོང་ཁང་གྱི ་མ་རར་བཞག་སྟ་ེ	༡༩༩༢	ལོར་ཚོང་
པ་གཉྱིས་ཟུར་དུ་བདམས་ནས་བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་བཙྱུགས་པ་དང་།		རྱིམ་
པས་ལོ་གཉྱིས་རེ་བཞྱིན་ཚོང་པ་འོས་འདམེས་བྱས་ཏེ་འགྲོ་མུས་ཡྱི ན།

༨༽  གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྲེ།

༡།		 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༨	 ལོར་བྱམས་པ་གླྱིང་དང་སྤགོ་ར་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲ་
གཉྱིས་༼དཔལ་འབོྱར་གླྱིང༽གཉྱིས་ལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་
ཆྱུང་གཅྱིག་གསར་དུ་བཙྱུགས་ཡོད་ཀང་ས་གནས་ཐག་རྱི ང་སྟབས་
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ལས་དནོ་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་མྱི ན་རེྐན་གྱིས་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆྱུང་ཁག་གཉྱིས་བཟོས་པར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༦	ལོ་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཤོ་ལྷ་ོ
ཚེ་བརན་ར་ོརེ་དང་།	དུང་ཆེ་ལེགས་རེ་མྱིག་དམར་དགྲ་འདལུ།	དངུལ་
གཉརེ་འབངོ་པ་ཕུན་ཚོགས་བཅས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྒྱིག་གཞྱི ་ལྟར་ལོ་
གསུམ་རེ་བཞྱིན་མྱི ་མང་གྱིས་འོས་འཕེན་ལམ་ནས་འགྲོ་བཞྱིན་པ་ལྟར་
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་གཙོ་ཤངས་པ་ལུྷན་འགུྲབ་མཁས་མཆོག	དུང་ཆེ་ལྷ་
མོ་སོྒལ་དཀར།	དངུལ་གཉརེ་བག་གཡབ་ཆོས་གྲགས་བཅས་ཡྱི ན།

༢།		 ས་གནས་གཞོན་ན།ུ

	 དཔལ་འབོྱར་གླྱིང་ས་གནས་གཞོན་ན་ུནྱི་	༡༩༩༦	ཕྱི ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༣	
ཉྱིན་བཙྱུགས་པ་དང་།	 སྐབས་དེར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་བདུན་ཅྱུ ་དོན་
གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལྟའྱི ་ཆར་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་བརྒ་དང་བཅོ་
བརྒད་ཡོད།

	 གཞན་ཡང་འདྱི་ཁོངས་སུ་རེད་མོ་ཚོགས་པ་དང་།	 ལྷ་མོ་ཚོགས་པ།	
ཞབས་བ་ོཚོགས་པ་བཅས་ཡོད།

༩༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོར།

༡།		 འཇམ་དབྱངས་སླབོ་གྭྲ།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོ་ཙམ་ནས་ཕུ་གུ་ཆྱུང་ངུ་ཁག་གཅྱིག་ཡོད་པར་སྨྱུ ག་
ཁང་ནང་བཟོ་གྭྲའྱི ་ལས་བེྱད་ཚོས་དང་བླངས་ཐོག་ནས་བོད་ཡྱི ག་དང་
དབྱྱིན་ཡྱི ག་ཨང་རྱིས་བཅས་བསླབ།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༥	 ལོར་འཛྱི ན་གྭྲ་
ཁང་མྱི ག་དུག་གསར་བཟོས་བྱས་པར་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་	 ༢༠༧༦༣༩་༠༠	
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བཏང་བའྱི ་ཕེད་ཀ་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་དང་ཕེད་ཀ་རོགས་ཚོགས་
གཞན་ནས་གནང་ཡོད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ལོར་འཛྱི ན་ཁང་གྱི ་ཐོག་ཁར་དགེ་རན་ལས་
ཤག་ཁག་གཅྱིག་བཟོས་པ་དང་།	 ༡༩༩༩	 ལོར་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་
ལས་ཁུངས་བཅས་རྒ་བསེྐད།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ལོར་ཨོ་ཀན་དྷན་ཚོགས་
པའྱི་རོགས་རམ་ཐོག་ནས་ཞལ་འདོན་ཚོགས་ཁང་དང་ཚན་རྱིག་ཁང་
བཅས་བཟོས།	 ༢༠༠༨	 ལོར་ཨ་རྱི འྱི ་ཧྱི ་མ་ལ་ཡན་ཚོགས་པ་ནས་
འཛྱི ན་ཁང་གྱི ་ཐོག་བརེགས་གཉྱིས་པ་དགེ་རན་ལས་ཤག་བཟོས་ཤྱི ང་།	
ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛྱི ན་གྭྲ་སྔནོ་འགྲོ་ནས་ལྔ་པའྱི་བར་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༦༠	
དགེ་ཆེ་ལས་ཚབ་ཉྱི་མ་ཆོས་འཛོམས་བཅས་དགེ་རན་དུག་དང་ལས་
བེྱད་གཅྱིག་ཡོད།

༢།		 འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༢	ལོར་སྤགོ་རར་ཨའྱི་ཨན་ཨེཕ་	INF	ཤའྱི་ནྱིང་ཧ་ོསེ་
པྱི ་ཏལ་ཞེས་པ་ཡེ་ཤུ་ཚོགས་པའྱི ་སྨན་ཁང་ཞྱི ག་ཡོད་པ་དེས་མཐུན་
འགྱུ ར་འོག་གཞྱི ས་ཆགས་རེ་ནས་འཛྱི ན་གྭྲ་ལྡ་དུག་བར་སློབ་གྭྲར་
བསོྐད་མོྱང་པའྱི ་ན་གཞོན་གཉྱིས་རེ་ལ་འཕོད་ལས་པའྱི་སླབོ་སོྦང་སྤྲད་
ཡོད་པ་ལྟར་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་སྐལ་བཟང་མཚོ་མོ་དང་།	
མྱི ག་དམར་གཉྱིས་ལ་འཕདོ་ལས་པའྱི་སླབོ་སོྦང་སྤྲད།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༥	 ལོར་གོང་གསལ་སྨན་ཁང་གྱི ་རོགས་རམ་ཐོག་ནས་
འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་གསར་དུ་བཙྱུགས་པ་དང་།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༤	ལོར་དབྱྱིན་ལན་བདོ་རོགས་ཚོགས་ནས་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ་	
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༣༡༤༠༠༠།༠༠	 རོགས་རམ་གནང་སྟ་ེདེ་སྔནོ་བུ་གསོ་ཁང་ཡོད་པའྱི ་
ཁང་པའྱི་ཐོག་ཏུ་སྨན་ཁང་ཁང་མྱི ག་གསུམ་གསར་དུ་བཟོས་ཡོད།	

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོ་ནས་རང་གཞུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་འཕདོ་ལས་པའྱི་ཕགོས་གནང་སྟ་ེད་ལྟ་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་
ཡན་ལག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད།	 དེ་བཞྱིན་བོད་སྨན་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་
ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་ཡོད་པ་སྔནོ་དུ་བྱམས་པ་གླྱིང་ནས་སྨན་པ་འགྱུར་མེད་
ར་ོརེ་བདུན་ཕག་རེར་ཐེངས་གཉྱིས་རེ་ཡོང་བཞྱིན་པ་འགྱུར་བ་བཏང་
སྟ༑ེ	སྤགོ་རར་གཏན་སྡདོ་ཀྱིས་བྱམས་པ་གླྱིང་ད་ུབདནུ་ཕག་རེར་ཐེངས་
གཉྱིས་རེ་བསྐརོ་བསོྐད་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།	 འཕདོ་བསྟནེ་ཚོཊ་ཆྱུང་ནང་།	
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན།	ཚོགས་གཙོ།	རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ།	བདོ་སྨན་
ལྷ་རེ།	སླབོ་གྭྲའྱི་དགེ་ཆེ།	ས་གཞོན་ཚོགས་གཙོ།	འཕདོ་ལས་པ།	ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་ལས་དུང་།	ཚོགས་དུང་བཅས་ཡོད།།	།།

བཞི་པ། ༼ཨ་མདོ་ཀྲེམ་༽ བཀྲ་ཤིས་སྒང་།

༡༽  གཞིས་ཆགས་བྱུང་རིམ།

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོར་གློ་ནས་མྱི ་མང་རྣམས་ཤང་ས་ནའོ་ཀོ་ཀྱི་ཞེས་པའྱི ་ས་
གནས་སུ་ཟླ་དུག་ལ་དོ་དམ་བཀག་ཉར་བེྱད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་མདོ་སྐལ་བཟང་
ནས་སྤགོ་ར་ཨན་ཅལ་སྡ་ེསྱི ་རོང་དཔནོ་དང་དའེྱི་འོག་གྱི ་དཔནོ་རྱིགས་ལ་འབལེ་
བ་ཡོད་པའྱི་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེེ་མད་ོསྨད་ཆོལ་ཁའྱི་མྱི ་ཇྱི ་ཡོད་དང་།	དའེྱི་ཐོག་ན་
གཞོན་ཁག་ཅྱིག་བཅས་འཐེན་ནས་སྤགོ་ར་གནམ་ཐང་གྱི ་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་
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ཁོ་རང་གྱི ་ཟ་ཁང་དང་འདབས་སེྦྲལ་ཁང་པར་གུྲམ་གདན་འཐག་ལས་བེྱད་འགོ་
བཙྱུགས་པ་དང་།	ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྤགོ་ར་ཡངས་སར་ས་ཆ་ཞུས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༧༥	ལོར་ཨ་མད་ོཀེམ་ཞེས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཟུར་དུ་བཙྱུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
ཅྱིང་།	ཐོག་མར་མྱི ་གྲངས་	༥༧	ཡོད་པ་ལ་འགན་འཛྱི ན་མཁན་ནྱི་ཨ་མད་ོསྐལ་
བཟང་དང་།	ཨ་མད་ོཆོས་གྲགས།	ཉྱི་སྐར་རྒལ་བཅས་ཡྱི ན་འདུག

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༥	ལོར་བལ་གཞུང་གྱིས་གཞྱིས་མྱི ་སྡདོ་ཁང་ཁང་མྱིག་དུག་
ཅན་ཁག་གཉྱིས་བཟོས་ཡོད་ཅྱིང་།	 གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནྱི་སྤགོ་ར་གྲོང་ཁེར་གྱི ་
བྱང་ཕོགས་སུ་ཀྱི ་ལོ་མེ་ཀར་ལྔ་ཙམ་གྱི ་ས་ཆར་སྦག་ལུང་དུ་འགྲོ་སའྱི ་གཞུང་
ལམ་གྱི ་ཟུར་དུ་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ཉེ་འགྲམ་དུ་གནས་
ཡོད་པ་དང་།	 དེ་ཡང་ས་ཆ་རྒ་ཁོན་རུབ་པ་ནེ་	 ༡༥་༣་༣	 ཙམ་ཡོད།	 ཡུལ་
འདྱིར་རྒ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཀྱི་	༣༠༠༠	ཙམ་ཡོད་ལ།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམ་
ཚང་	༡༤	ལ་མྱི ་གྲངས་	༦༢	ཡོད།

༢༽  གྲུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༦	 ལོ་གུྲམ་ཁང་གཅྱིག་དང་གཉརེ་ཚང་བཅས་ཁང་མྱི ག་གསུམ་
དང་།	 ལས་ཁུངས་ཁང་མྱི ག་བཞྱི ་ཡོད་པ་གཅྱིག་བཅས་བཟོས་ཡོད།	 དེ་ནས་
གུྲམ་གདན་འཐག་ལས་ཤྱི ག་འགོ་བཙྱུགས་ཡོད་ཀང་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་འགའ་
ཤས་རྒ་གར་དུ་སོྐད་པ་དང་།	 འདས་གྲོངས་སོང་བ་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་པ་བཅས་
ཀྱིས་མྱི ་མེད་པར་བཟོ་གྭྲ་སྒ་ོབརྒབ་སྟ་ེཐ་མ་དུད་ཁྱིམ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མེད་པ་
ཆགས་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༩	ལོར་ཨ་མད་ོསྐལ་བཟང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཏ་ེལོ་
གསུམ་རྱི ང་བརད་གཅོད་བྱས་ཀང་ཤྱི ་གསོན་ཇྱི ་བྱྱུང་ཆ་མ་རགོས་པར་གཞྱིས་
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ཆགས་ད་ེནྱི་ཡུན་རྱིང་བདག་མེད་དུ་གྱུར་སྟབས།	ཨ་མད་ོསྐལ་བཟང་གྱི ་བཟའ་
ཟླ་ལྷ་མོས་ཁོ་ག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་ལོ་གསུམ་སོང་ཟྱིན་པར་བཟོ་གྭྲ་
དེར་སོྤྲད་དགོས་ལེན་དགོས་ཇྱི ་ཡོད་གང་ཡང་ཤེས་རོགས་མེད་ན་གུས་མོས་
གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་རགོ་བེྱད་ཐུབ་ཀྱི ་མེད་པར་ས་གནས་དེར་སྡདོ་མཁན་ཨ་མདོ་
དནོ་གུྲབ་དང་།	སྟག་ལྷ་ཁོ་རང་གཉྱིས་འདདོ་མོས་ཡོད་ས་དརེ་འཛུལ་རྒྱུ ་དང་།	
ཁང་པ་དང་ཅ་དངོས་ཇྱི ་ཡོད་དེ་ལ་རྱིས་སོྤྲད་རྒྱུ ་ཡྱི ན་ཅེས་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་
ཞུས་འདུག་པ་དང་།	ཨ་མད་ོདནོ་གུྲབ་དང་སྟག་ལྷ་གཉྱིས་ད་ེསྔནོ་གླ་ོསྒྱིག་ཁོངས་
ནས་ཁ་འཐོར་བ་ཞྱི ག་ཡྱི ན་ཞྱི ང་ད་དུང་ཡང་གློ་སྒྱིག་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཏེ་སྤྱི ་
མཚྱུངས་ལྟ་རགོ་ཡོང་བ་ཞེས་གློ་སྒྱིག་ལ་སྙན་ཞུ་འབོྱར་བ་བཞྱིན་གློ་སྒྱིག་གྱིས་
བདག་ཉར་བེྱད་རྒྱུ ་བྱས་ཏེ་ཨ་མད་ོསྐལ་བཟང་གྱི ་བཟའ་ཟླ་ལྷ་མོས་	༡༩༩༡	ཟླ་	
༥	ཚེས་	༢༡	ཉྱིན་གུྲམ་ཁང་དང་འཐག་ཁྱི་སོགས་ཅ་དངོས་རྙྱིང་གོག་ཇྱི ་ཡོད་
རྣམས་གླ་ོསྒྱིག་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་ཆྱུང་ལ་རྱིས་སོྤྲད་ལེན་བྱས་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༡	ལོར་གླ་ོསྒྱིག་གྱིས་རྱིས་བླངས་རེས་འགན་འཛྱི ན་མྱི ་ཉག་
ར་ོརེ་དང་ལས་བེྱད་བཅས་བསྐ་ོབཞག་གྱིས་གུྲམ་གདན་བཟོ་གྭྲ་སྒ་ོཕེ་སྟ་ེལོ་ཤས་
རྱི ང་འཐག་ལས་བྱས་པ་དང་།	 དེ་རེས་བལ་ཡུལ་ནང་གུྲམ་གདན་ཚོང་ལས་
ཉམས་གུད་ཕྱིན་སྟབས་	 ༡༩༩༧	 ལོར་བཟོ་གྭྲ་སྒ་ོབརྒབ་པ་དང་།	 ཚེ་རྱི ང་སྱི ་
བརན་གློ་སྒྱིག་དུང་ཆེ་ཡྱི ན་མུས་ནས་ཞོར་ལས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་ལྟ་རོག་
འགན་འཛྱི ན་བྱས་ཤྱི ང་།	 གཞྱིས་མྱི ་སྡདོ་ཁང་ཁག་ལ་ཕྱི ་ནང་ཨར་འདམ་གྱི ་
ཞལ་བྱྱུག་དང་།	བཟོ་བཅོས་ཀྱིས་ཐོག་གྱི ་ལྕགས་ཤོག་གསར་བརེ་བྱས།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༩	ལོར་བལ་གཞུང་འཁོར་ལམ་བཟོ་ལས་སྡ་ེཚན་གྱིས་སྤགོ་
ར་ནས་སྦག་ལུང་དུ་འགྲོ་སའྱི ་གཞུང་ལམ་གྱི ་གཡས་གཡོན་རྒ་བསེྐད་བྱས་
སྟབས་བཟོ་གྭྲའྱི ་གུྲམ་ཁང་དང་ལས་ཁུངས་ཁང་པ་ཆ་ཚང་ས་ཐྱིག་ནང་ཚྱུད་དེ་
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ཁང་པ་བཤྱི ག་པ་དང་ཁང་པའྱི་གུན་གསབ་ཕན་བུ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ཀང་ས་ཆ་
རུབ་པ་ནེ་བཅྱུ ་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྷག་མེད་པར་འཁོར་ལམ་གྱི ་ཚད་ཐྱིག་ནང་
ཚྱུད་ཡོད།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ལོར་ཨ་རྱི འྱི ་བོད་ཀྱི ་ཐེབས་ར་ཁང་ནས་རོགས་རམ་
གནང་པ་ལྟར་གཞྱིས་མྱི ་སྡདོ་ཁང་ཁྱིམ་ཚང་བཞྱི ་ལ་ཁང་མྱི ག་བརྒད་གསར་དུ་
བཟོས་ཏེ།	 ཀ་ཐ་མན་གུྲ་ནས་བཟོ་གྭྲའྱི ་ལས་བེྱད་ཟུར་པ་གྲོང་པ་ཁག་གཅྱིག་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་སྤསོ་ཡོད།

	 ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༡	ལོར་དབྱྱིན་ལན་བདོ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་རོགས་རམ་ནས་
གུྲམ་ཁང་བཤྱིག་པའྱི་ས་ཆ་ཕེད་ཀ་ཙམ་ལ་ཚོང་ཁང་ལྕགས་སྒ་ོཅན་ལྔ་གསར་དུ་
བཟོས་ཏེ་ཁྱིམ་ཚང་ལྔ་ལ་ཙག་ཙྱི ག་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཆྱུང་ངུ་དག་ཟྱིན་རྒྱུ འྱི ་
གོ་སྐབས་བསུྐན་ཡོད།

༣༽  ཨན་ན་པུར་ན་མགོྲན་ཁང་།

ཨན་ན་པུར་ན་མགྲོན་ཁང་ནྱི།	 ༡༩༧༡	 ལོར་སྒྱིག་འཛུགས་སྤྱི ་བའྱི ་མ་དངུལ་
གྱིས་ས་ཆ་ཉསོ་ཏེ་མགྲོན་ཁང་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཅྱིང་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༧༢	 ལོར་སྒ་ོ
འབེྱད་ཀྱིས་སྐབས་དེར་འགན་འཛྱི ན་ལྱི ་ཐང་དབང་རྒལ་ལགས་གཙོས་པའྱི ་
ལས་བེྱད་ལྔ་བཅྱུ ་སྐརོ་ཞྱིག་ཡོད་ལ།	 སྤགོ་ར་གྲོང་ཁེར་ནང་གྱི ་མགྲོན་ཁང་ཆེ་
ཤོས་གཉྱིས་པ་སྐར་མ་གཉྱིས་ལྡན་ཞྱི ག་ཡྱི ན་ཅྱི ང་ཚོང་གྱི ་གནས་སྟངས་གང་
ལེགས་བྱྱུང་ཡོད།	འོན་ཀང་།	ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༦	ཙམ་ནས་ས་གནས་སུ་མགྲོན་
ཁང་སུྤས་ལྡན་མང་པོ་ཆགས་ཏེ་ཚོང་གྱི ་གནས་སྟངས་ལ་འགྲན་བསྡུར་བེྱད་
དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་དར་རུད་ས་ཚོགས་ཤྱིག་བྱྱུང་སྟ་ེབར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གོང་
གུད་ཀྱི ་གནས་སུ་ལུྷང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༨	ལོ་ནས་མགྲོན་ཁང་དཔལ་འབོྱར་ལས་
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ཁུངས་ལ་བོགས་མར་བཏང་བ་དང་།	 དཔལ་འབོྱར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་ལོ་
དསུ་མ་ཚང་གོང་ད་ུཕྱིར་སླགོ་གནང་བ་བཅས་ཀྱི ་ད་ལྟ་འཛྱི ན་སོྐང་སྒྱིག་འཛུགས་
རང་གྱིས་བེྱད་བཞྱིན་པར་འགན་འཛྱི ན་ཀོང་རག་ཚྱུལ་ཁྱིམས་རྒ་མཚོ་དང་ལས་
བེྱད་ཁག་ཅྱིག་ཡོད།

	 ད་ེབཞྱིན་རརོ་གླྱིང་མགྲོན་ཁང་གྱི ་ས་ཁང་དང་།	 མཆོད་རནེ་བྷ་ལྭན་དྷ་
ར་ས་ཁང་།	དཔལ་འབོྱར་གླྱིང་མདནུ་གྱི ་ཚོང་ཁང་ཁག་བཅས་སྒྱིག་འཛུགས་སྤྱི ་
པའྱི་ཡོང་འབབ་ཀྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོཁག་ཡྱི ན།

༤༽  མ་ཎི་ལྷ་ཁང་།

ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༨	ཙམ་ལ་མ་ཎྱི ་འཁོར་ཆེན་ཡོད་པའྱི་ལྷ་ཁང་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་བཞེངས་
འདུག་པ་ད་ེཡང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཉམས་ཆག་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་འདུག་ཅྱིང་།	ལྷག་
པར་དུ་	༡༩༩༩	ལོར་གཞུང་ལམ་རྒ་བསེྐད་སྐབས་ས་ཐྱིག་ནང་ཚྱུད་ད་ེགཏརོ་
གྲབས་བྱས་ཡོད་ཀང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་རནེ་གཞྱི ་དེའྱི ་རྱི གས་དོ་བདག་གྱིས་མོས་
མཐུན་མེད་པར་དབང་ཡོད་ཀྱིས་གཏོར་བཤྱིག་ཆོག་གྱི ་མེད་སྟབས་ཞུ་བ་འཐེན་
ནས་བཞག་ཡོད།	འོན་ཀང་ད་ེམུར་བཞག་ན་རང་ཞྱིག་ཏུ་འགྲོ་ཉནེ་ལ་བརནེ་ཕྱི ་
ལོ་	 ༢༠༠༥	 ལོར་ས་གནས་ཀྱི ་གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ནས་འགན་འཁུར་གྱིས་ཞལ་
འདེབས་བསྡུ་སླ ོང་བྱས་ཏེ་ལྷ་ཁང་རྒ་བསེྐད་དང་རྒ་ཕྱིབས་བཅས་གསར་དུ་
བཟོས།	ནང་རནེ་གུ་རུ་སང་སྱིད་ཟྱིལ་གནནོ་གྱི ་འཇྱིམ་སྐུ་བཞུགས་ཁྱི་རྱིས་པའྱི་
ཕྱི་ཀྱི་བཅྱུ ་བཞྱི ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསར་དུ་བཞེངས།

	 ལོགས་བྱིས་དང་ཕྱིའྱི ་བཟོ་བཅོས་བཅས་ལ་སྒརོ་འབུམ་དགུ་ལྷག་ཙམ་
འགྲོ་སོང་བཏང་ཏ་ེམ་ཧཱ་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་ཆགས།		འཕཊ་ཤྱིང་ཐུགས་རེ་ཆོས་
གླྱིང་དགོན་པའྱི་གནས་འཛྱི ན་གུྲབ་ཐོབ་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་།	བདུད་འཇོམས་མཆོག་
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སུྤྲལ་སངས་རྒས་པདྨ་བཞད་པ་རྱི ན་པོ་ཆེ་སྔ་རེས་སུ་ཕེབས་ནས་རབ་གནས་
བཀའ་དྱིན་བསྩལ།

༥༽  འཕོྲད་བསྟྲེན་ཁང་།

ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་ཕ་རན་སྱི ་ཨ་ཕ་ཏ་ཚོགས་པ་ནས་རོགས་རམ་གནང་སྟ་ེ
འཕོད་བསྟནེ་ཁང་ཁང་ཆྱུང་གཉྱིས་གསར་སུྐན་བྱས་ཤྱི ང་།	 ཉ་ེའགྲམ་དུ་བཀ་
ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་གདངུ་སེལ་སྨན་ཁང་ཡོད་པ་དང་།	འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་ད་ུ
སྨན་པ་མེད་པ་དང་འཕདོ་ལས་པར་རྒྱུ ན་དུ་ཕོགས་གནང་མཁན་མེད་པ་བཅས་
ཀྱི ་ད་ེཙམ་བདེ་སོྤད་མེད་སྟབས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྒ་ོབརྒབ་ཡོད།

༦༽  གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ།   

༡།		 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།

	 མྱི ་འབོར་གནས་སྟངས་ཀྱི ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་ཟུར་དུ་
མེད་ཅྱིང་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་འབུལ་སོགས་འབལེ་བ་ཆ་ཚང་གློ་སྒྱིག་དཔལ་
འབོྱར་གླྱིང་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ཁོངས་སུ་གནས་མུས་ཡྱི ན།

༢།		 གླ་ོསྒྱིག་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ལོར་གློ་སྒྱིག་གཞྱིས་ཁག་གྱི ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
གཅྱིག་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དནོ་བཞྱིན་མྱི ་མང་གྱིས་འོས་འདམེས་ཐོག་
ནས་བསྐ་ོབཞག་མཛད་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་སྐབས་དུག་པ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་ལ།	
ཚོགས་གཙོ་ཀོང་རག་ཚྱུལ་ཁྱིམས་རྒ་མཚོ་དང་།	 ཚོགས་གཞོན་སྨར་
ཁམས་ཚེ་རྱིང་བཟང་པ་ོབཅས་འཐུས་མྱི ་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ཡོད་འདུག
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༣།		 གླ་ོསྒྱིག་གཞྱིས་ཁག་གྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	ལོ་ནས་	༡༩༨༣	ལོ་བར་སྤྱི ་ཁབ་འགན་འཛྱི ན་ཆ་ཕངེ་
བླ་ོབཟང་ཚྱུལ་ཁྱིམས་ལགས་ཡྱི ན་པ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༣	ལོ་ནས་གླ་ོ
སྒྱིག་འཛྱི ན་སོྐང་སྤྱི ་ཁབ་ཚོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་ཏེ་དེའྱི ་ཚོགས་གཙོ་ལྱི ་
ཐང་དབང་རྒལ་ཡྱི ན།	འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་པ་ནས་	༢༠༠༧	
ལོ་བར་བྱམས་པ་གླྱིང་དང་དཔལ་འབོྱར་གླྱིང་བཀ་ཤྱི ས་སྒང་བཅས་
འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་སྡ་ེཚན་ཁག་ཡྱི ན་པ་ལྟར་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་
ཆྱུང་གྱིས་སྟངས་འཛྱི ན་བྱས།	 ༢༠༠༧	 ལོར་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་	
༧༣	 པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་མྱི ་མང་གྱིས་འོས་
འདེམས་བྱས་པ་དང་།	 ལོ་དེའྱི ་སྤྱི ་ཟླ་	 ༡༡	 ནས་གློ་སྒྱིག་གཞྱིས་ཁག་
གསུམ་ལ་མྱི ་མང་གྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་
སྐབས་དང་པོ་ལེགས་རེ་ཚེ་རྱི ང་སྱི ་བརན་ཡྱི ན་ལ།	 ལས་དུང་ཀརྨ་
བསམ་གཏན།	ལས་བྱ་སོྒལ་དཀར་ལྷ་མོ་བཅས་ཡྱི ན།	

༤།		 གླ་ོསྒྱིག་བད་ེདནོ་ཚོགས་པ།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༨༣	 ལོར་གློ་སྒྱིག་འགན་འཛྱི ན་བླ་ོབཟང་ཚྱུལ་ཁྱིམས་
དགོངས་པ་ཞུས་འཁོལ་བྱྱུང་སྟབས་གླ་ོསྒྱིག་འགན་འཛྱི ན་གསར་རྙྱིང་མྱི ་
གྲངས་	༢༡	ར་རམ་ས་ལར་འཛོམས་ཏེ་བཀའ་ཤག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་བཀའ་
དུང་ངག་དབང་ཆོས་བཟང་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་
རྱིས་པ་བཅས་ནས་སྒྱིག་འཛུགས་སྤྱི ་པའྱི ་དངུལ་དངོས་ཇྱི ་ཡོད་རྱིས་
གཙང་བཟོས།	སླད་ཕྱིན་སྒྱིག་འཛུགས་སྤྱི ་པའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་བེྱད་ཕོགས་
ལ་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་གློ་སྒྱིག་འཛུགས་སུྐན་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་
རྣམ་པ་ཡོད་པའྱི་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་ཆྱུང་འཛུགས་རྒྱུ འྱི་འཆར་གཞྱི ་ཕུལ་
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བ་ལྟར་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་དོན་འགྲྱིག་པའྱི ་བཀའ་འཁོལ་
དང་།	མ་འོངས་ལས་དནོ་བེྱད་ཕོགས་གཙོ་བ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་
བཀའ་བཀོད་གཞྱིར་བཟུང་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་དགོས་པའྱི ་བེྱད་སྒའོྱི ་
ལམ་སྟནོ་དང་བཅས་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་པ་དསེ་	༡༩༨༣	
ཕྱི ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡	ནས་ལས་འཁུར་དགོས་པའྱི་བཀོད་རྒ་དང་འབལེ་
བསྐསོ་གཞག་གནང་།	 སྐབས་དེར་ཨན་ན་པུར་ན་མགྲོན་ཁང་འགན་
འཛྱི ན་ལྱི ་ཐང་དབང་རྒལ་ཚོགས་གཙོ།	སྤགོ་ར་བཟོ་གྭྲའྱི་འགན་འཛྱི ན་
དར་དགོན་ནརོ་བུ་ར་ོརེ་ཚོགས་མྱི །	 བྱམས་པ་གླྱིང་འགན་འཛྱི ན་སྤ་ོམྱི ་
འཇམ་དབྱངས་ཉྱི་མ་ཚོགས་མྱི །	 མཆོད་རནེ་བཟོ་གྭྲའྱི ་འགན་འཛྱི ན་
ལས་ཚབ་རྒལ་རེ་བླ་ོབཟང་རོ་རེ་ཚོགས་མྱི །	 གངས་སེང་བཟོ་གྭྲའྱི ་
འགན་འཛྱི ན་ལ་ཚོགས་མྱི ་ཆ་ཕངེ་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་དང་།	རརོ་གླྱིང་
མགྲོན་ཁང་འགན་འཛྱི ན་ལ་ཚོགས་མྱི ་ཆ་ཕངེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་འཛྱི ན།	
སྤགོ་ར་བཟོ་གྭྲའྱི ་དངུལ་གཉརེ་བར་ཚོགས་དུང་བག་གཡབ་བྱམས་པ་
བཅས་བསྐ་ོབཞག་གནང་ཡོད་ཅྱིང་།	 སྐབས་དེའྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་
ཆྱུང་བཙྱུགས་པ་ད་ེནྱི་གླ་ོསྒྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་སྤྱི ་ཁབ་ལས་ཁུངས་དང་
ཚོགས་པའྱི་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ལྕགོས་ཤྱི ག་ཆགས་ཡོད།	 འཛྱི ན་སོྐང་
ཚོགས་ཆྱུང་སྐབས་གཙོ་བོ་རང་གཞུང་གྱི ་བཀའ་དགོངས་བཞྱི ན་ས་
གནས་ཀྱི ་འགན་འཁུར་བེྱད་སྒ་ོསྤྱི ་དང་།	 ལྷག་པར་རང་ཁུངས་མང་
ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ་ཐབས་བད་ེསྡུག་ལྟ་སོྐང་བེྱད་དགོས་སྨསོ་མེད་ཐོག	སྒྱིག་
འཛུགས་འདྱིའྱི ་ཁོངས་སུ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་དོན་དུ་དཀའ་སྤད་
འབད་བརོན་བེྱད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོས་འདས་གྲོངས་
སོང་བ་དང་།	 ད་ཡོད་བགྲེས་སོང་རྣམས་ཀང་མྱི ་ཚེ་གང་ཚང་བོད་སྤྱི ་
པའྱི་དནོ་དུ་ལེགས་སེྐས་ཕུལ་བའྱི་ལྷག་བསམ་རྨ་མེད་པ་ཞེ་གཅྱིག་ཡྱི ན་
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སྟབས་འདས་གསོན་ཡོངས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་	༡༩༨༣	ལོར་གནས་མཆོག་ར་ོ
རེ་གདན་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་ར་རམ་ས་ལར་ྋགོང་ྋསྐབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་པའྱི་བརན་བཞུགས་ཕུལ་
བ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༣	ལོར་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ད་ུདསུ་འཁོར་
དབང་ཆེན་གྱི ་སྦྱིན་བདག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད་ཅྱིང་།	 དེ་ཡང་བརན་
བཞུགས་སྐབས་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ནས་ཐུགས་དགེས་མཉསེ་ཆེན་པསོ་
དམྱི གས་བསལ་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྱིན་བསྩལ་ཡོད།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོར་ལོ་གཅྱིག་རྱི ང་ཚོགས་གཙོ་སྤ་ོམྱི ་འཇམ་
དབྱངས་ཉྱི་མས་གནང་བ་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ནས་འཛྱི ན་སོྐང་
ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལོ་གསུམ་རེ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འོས་བསྡུའྱི ་ལམ་
ནས་བསྐོ་གཞག་དགོས་པའྱི ་སྒྱིག་ལམ་བཟོས་པ་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་ལྱི ་
ཐང་དབང་རྒལ་ལགས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༡༡	བར་ཚོགས་གཙོ་མུ་
མཐུད་གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༧	ལོར་ཚོགས་དུང་ལས་ཚབ་ལེགས་རེ་
ཚེ་རྱི ང་སྱི་བརན་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ལོ་ནས་
སྐབས་ལྔའྱི་རྱི ང་མུ་མཐུད་འདམེས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ཕྱི ་ཟླ་	༡༡	
བར་ལས་འཁུར་ཞུས།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ལོར་བཅའ་ཁྱིམ་དགོངས་དནོ་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་མྱི ་མང་གྱིས་འོས་འདམེས་བྱས་ཏེ་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་དང་།	ཚོཊ་པའྱི་ལས་ཁུངས་དབེྱ་འབེྱད་བྱས་ཤྱི ང་།	
གློ་སྒྱིག་འཛྱི ན་སོྐང་ཚོགས་ཆྱུང་དེ་དག་གློ་སྒྱིག་བདེ་དོན་ཚོགས་པར་
མྱི ང་བསྒྱུ ར་བྱས།	 ར་བའྱི ་གློ་སྒྱིག་བདེ་དོན་ཚོགས་པ་དེ་དག་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༩༦	ལོར་རོང་དཔནོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཡུལ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དབེ་སེྐལ་
བྱས་པའྱི ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།	 བདེ་དོན་ཚོགས་པའྱི ་ཁོངས་སུ་སྒྱིག་
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འཛུགས་སྤྱི ་པའྱི ་འཛུགས་སུྐན་རྒྱུ ་དངོས་ཇྱི ་ཡོད་བདག་འཛྱི ན་བེྱད་རྒྱུ ་
དང་།	 གླའོྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་དམག་ཟུར་རས་འཁོགས་དང་།	 ད་ེདག་
གྱི ་བུ་ཕུག་རྣམས་ལ་ལྟ་སོྐང་བེྱད་རྒྱུ འྱི ་འགན་འཁུར་ཡོད།	 བདེ་དོན་
ཚོགས་པའྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལོ་གསུམ་རེ་བཞྱིན་འོས་ཤོག་ལམ་ནས་
བསྐ་ོགཞག་བེྱད་རྒྱུ ་གཏན་འབབེས་བཟོས་པ་ལྟར།	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༧	ལོ་
ནས་ཚོགས་གཙོ་ལྱི ་ཐང་དབང་རྒལ་ལགས་དང་ཚོགས་མྱི ་བརྒད་ཡོད་
ཐོག་ལས་བེྱད་ལས་དུང་ཚེ་རྱི ང་ཆོས་སོྒན།	 རྱིས་དུང་བཀ་ཤྱི ས་ཟླ་བ་
བཅས་ཡོད།

༥།		 བརྒ་དཔནོ།

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོ་ནས་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་ལ་བརྒ་དཔོན་གསར་
འཛུགས་ཀྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་བཟོས་ཤྱི ང་།	 དེ་ཡང་ལོ་གསུམ་རེ་ནས་མྱི ་
མང་གྱིས་འོས་འདམེས་བྱས་ཏ་ེབསྐ་ོགཞག་བེྱད་པ་ཡྱི ན།	འདམེས་ཐོན་
བྱྱུང་བ་ལྟར་བྱམས་པ་གླྱིང་དུ་བརྒ་དཔོན་གསུམ་དང་།	 དཔལ་འབོྱར་
གླྱིང་དུ་བརྒ་དཔོན་གཉྱིས།	 བཀ་ཤྱི ས་སྒང་དུ་རྒ་དཔོན་གཅྱིག་བཅས་
ཡོད།།	།།





བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀིྲས་དཔལ་འཁྱིལ་

གཞིས་ཆགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

སིས་བསྡུས།
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༡༽  གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་ཀི་བྱུང་རིམ་དང་ཚུགས་དུས།

ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བོད་ས་ཡོངས་རོགས་རྒ་མྱི ས་བཙན་འཕོག་རེས་ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༦༡	ལོར་སྤགོ་ར་ས་ཁུལ་དུ་བྱ་ཐུར་དང་།	སེྤྲ་བ།	སྤངོ་རོངས།	༼བྱ་སེྤྲ་སྤངོ་
གསུམ་༽	བཅས་ཀྱི ་མྱི ་ས་མང་པ་ོའདུས་ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་ཚྱུགས་སྐབས་ས་
ཆྱུ ་ཡུལ་ལུང་འཕོད་མྱི ན་གནས་སྟངས་ཀྱི ་རེྐན་པས་བྱ་ཐུར་མྱི ་མང་ཕལ་ཆེ་རྒ་
གར་ཕོགས་ལ་ཐོན་འགོ་ཚྱུགས་པ་དང་།	 སེྤྲ་བ་རྣམས་རརོ་པ་ཀན་ཕོགས་ལ་
ཐོན་བསོྐད་བྱས།	ད་ེབཞྱིན་སྤངོ་རོངས་པ་རྣམས་བལ་ཡུལ་ཀ་ཐ་མན་གུྲ་ཕོགས་
ལ་ཐོན་པ་དང་ད་ེའཕསོ་མྱི ་མང་ལྷག་ལུས་རྣམས་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་གཞྱིས་
སྒར་ནང་བསྡད།	ད་ེཡང་བཟོ་སྒར་འདྱི་ནྱི་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༣	ཟླ་	༡	ནང་ཚྱུགས་
ཤྱི ང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༤	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༢	ཉྱིན་སུད་སྱིའྱི ་རོགས་ཚོགས་འོག་
ལག་ཤེས་བཟོ་གྭྲ་དངོས་སུ་ཚྱུགས་པ་དང་བཟོ་སྒར་གྱི ་མྱི ང་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་
འཁྱིལ་གཞྱིས་ཆགས་ཞེས་བཏགས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༦	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡	ཉྱིན་
བཟོ་གྭྲ་ར་ཁྱིམས་ཨང་	༢༠༢༡	ཐོག་ཁྱིམས་མཐུན་དབེ་སེྐལ་བྱས།	ད་ེཡང་ས་
གནས་ཀྱི ་མཐོ་ཚད་ལ་རྒ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ཊྱི ་	 ༣༠༠༠	 ལྷག་ཡོད་པ་དང་།	
གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་	༡༢	ནས་	༢༥	བར་ཡྱི ན།	

༢༽  ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་སུ་སྲེབས་སྟངས་དང་། མི་གྲངས་སོར། 

ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༩	རེས་བྱང་གནམ་རུ་ཁྱིམ་ཚང་	༢༠	ཙམ་བལ་ཡུལ་ས་མཚམས་
གླ་ོཁུལ་ནས་འབོྱར་བ་དང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༠	ནང་གནམ་རུ་ཁྱིམ་ཚང་གང་ཙམ་
ཞྱིག་རོང་གསར་པའྱི ་གནམ་ཐང་བཟོ་སྐབས་ས་ལས་བྱས་ནས་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་
རྱི ང་བསྡད།	 དེའྱི ་རེས་	 ༡༩༦༢	 ལོའྱི་མཇུག་ལ་གནམ་རུ་མྱི ་ཚང་དུག་གྱི ་མྱི ་
གྲངས་སུམ་ཅྱུ ་སོ་གྲངས་ཤྱི ག་སྤགོ་ར་ཕོགས་ལ་ཐོན་ཏེ་ད་ལྟའྱི ་གཞྱིས་ཆགས་
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སྤགོ་ར་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་ནང་གཏན་སྡདོ་བྱས།	 ཡང་འབངོ་པ་དང་སེྐབ་
ཡང་།	བར་ཡང་།	ལྷག་ཚང་ཞེས་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གྱི ་ཁྱིམ་ཚང་	༡༥	ཙམ་གྱི ་
མྱི ་གྲངས་	༥༥	ཙམ་གླ་ོསྨནོ་ཐང་བརྒྱུ ད་ནས་འབོྱར་ཞྱིང་གླ་ོའཕངེ་དཀར་ལ་ལོ་
གསུམ་ཙམ་བསྡད་རེས་	 ༡༩༦༣	 ལོར་སྤགོ་ར་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་གཏན་སྡདོ་བྱས།	 སྟདོ་འབའ་བ་རྱི ་ཁོད་དང་གཞུང་ཁོད་ནས་ཁྱིམ་
ཚང་བདུན་གྱི ་མྱི ་གྲངས་	 ༥༥	 བལ་བདོ་ས་མཚམས་དལོ་བ་ོའཚར་ཀ་བརྒྱུ ད་
ནས་བསོ་བོྱལ་དུ་ཡོང་སྟ་ེདལོ་བ་ོརང་ལ་ལོ་གཉྱིས་ལྷག་བསྡད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༡	
ལོར་དོལ་བོ་གསང་བདག་ནས་རོང་གསར་པ་དང་དེ་རེས་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་
འཁྱིལ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་གཏན་སྡདོ་བྱས།	 དེ་ཡང་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་
གསར་འཛུགས་ཀྱི ་སྐབས་སུ་མྱི ་འབརོ་	༣༦༠	ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེནས་རྱིམ་
གྱིས་འཕར་ཏེ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༩	ཡས་མས་ལ་མྱི ་གྲངས་	༥༦༦	ལྷག་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་ཁྱིམ་ཚང་	༡༥༩	ལ་མྱི ་འབརོ་ཁོན་བསྡམོས་
གྲངས་	༨༢༨	ཙམ་ཡོད་འདུག	

༣༽  གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་བྱྲེད་སྟངས་སོར།

རྒལ་སྤྱིའྱི ་རྒ་གྲམ་དམར་པོ་དང་།	 སུད་སྱི ་རྒ་གྲམ་དམར་པོའྱི ་རོགས་ཚོགས་
གཉྱིས་ཀྱིས་ཟས་ཕོགས་བགོ་འགྲེམ་བྱས་པ་དང་།	 སྡདོ་ཁང་འཕལ་སེལ་སྨྱུ ག་
ཁང་དང་།	རྩྭ ་ཐོག་ཁང་པར་སུད་སྱིའྱི ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་སོྐར་གནང་།	
དེ་རེས་དབྱྱིན་ལན་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཁང་པ་ལྕགས་ཐོག་ཅན་དུ་བརེ་བསྒྱུ ར་
གནང་སྟ་ེསྡདོ་གནས་སྔར་ལས་ཇེ་བཟང་སོང་།	

༤༽  ཐོག་མའི་ས་ཁྱོན་དང་། འཚོ་ཁུངས་སྐྱྲེལ་སྟངས། 

བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་མྱི ་མང་གྱི ་སྡདོ་ཁང་རྒག་ཡུལ་ལ་ས་ཆ་རུ་པ་ནྱི་	 ༡༢༠	
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གནང་ཡོད།	མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་བའྱི་རནེ་གཞྱི ་ལ་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་མེད་སྟབས་ཕྱི ་
ལོ་	༡༩༦༥	ལོར་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་རནེ་ཆེད་རུམ་གདན་བཟོ་ཆྱུང་ཞྱིག་བཙྱུགས།	
རུམ་གདན་བཟོ་ཆྱུང་དེ་ཡང་ཇྱི ་བཞྱི ན་ཁུངས་མ་འཁོལ་བས་མྱི ་མང་རྣམས་
ལམ་བཟོ་ལ་ཕྱིན།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི ་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་
འཁྱིལ་མཉམ་འབལེ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བྱས་ཤྱི ང་།	 མཉམ་འབལེ་གྱི ་མྱི ང་
ཐོག་ས་ཆ་ཉསོ་ཀང་ལོ་གསུམ་རྱིང་ས་ཞྱིང་ལ་ཆྱུ ་མེད་པའྱི་རེྐན་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་
བའྱི་ཐོག་གུྲབ་འབས་སོན་པ་བྱྱུང་མེད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༠	ལོར་སླར་ཡང་སྔར་ཡོད་
རུམ་གདན་དཀར་ནག་ཅན་གྱི ་གདན་རྣམས་ཚོས་མ་ཅན་དུ་བསྒྱུ ར་ནས་རུམ་
གདན་ཐོག་འཚོ་བ་སེྐལ་བར་འབད་བརོན་བྱས་ནས་ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༥	 བར་སྔར་
གྱི ་འཆར་གཞྱི ་བཞྱིན་མྱི ་མང་གྱི ་འཚོ་བ་རུམ་གདན་བཟོ་གྭྲའྱི ་ཐོག་གང་ལེགས་
བྱྱུང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ནས་	༢༠༠༨	བར་སྤྱིར་བལ་ཡུལ་ནང་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི ་གནས་སྟངས་བད་ེའཇགས་མ་བྱྱུང་བའྱི་རེྐན་གྱིས་གདན་ཚོང་ཉམས་རུད་དུ་
ཕྱིན་ནས་ད་ལྟའྱི ་ཆར་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་མྱི ་མང་ལ་ཁུངས་འཕེར་གྱི ་འཚོ་
བའྱི་རནེ་གཞྱི ་གང་ཡང་མྱི ་འདུག		

༥༽  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བྱུང་རིམ།

ཨང་།	མཚན།										 ལས་མཚམས་ཟླ་ཚེས།
༡།		 བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག།				 ༡༩༦༢	ནས་	༡༩༦༥	བར།
༢།		 བྱམས་པ་ཡོན་ཏན།								 ༡༩༦༥	ནས་	༡༩༨༡	བར།	
༣།		 ཀརྨ་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེེད།					 ༡༩༨༡	ནས་	༡༩༩༡	བར།
༤།		 བསམ་གུྲབ་ལྷ་རེ།				 ༡༩༩༡	ནས་	༡༩༩༦	བར།
༥།		 ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན།				 ༡༩༩༦	ནས་	༡༩༩༧	བར།
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༦།		 བསོད་ནམས་དཔལ་འབོྱར།					 ༡༩༩༧	ནས་	༡༩༩༨	བར།
༧།		 འཇྱིགས་མེད་དབང་འདུས།						 ༡༩༩༨	ནས་	༢༠༠༣	བར།
༨།		 ངག་དབང་རྣམ་རྒལ།							 ༢༠༠༣	ནས་	༢༠༠༤	བར།
༩།		 མགོན་པ་ོབཀ་ཤྱིས།						 ༢༠༠༤	ནས་	༢༠༠༦	བར།
༡༠།		 ཀརྨ་ལེཊ་བཤད་རྒལ་མཚན།				༢༠༠༦།༡༠།༡༦	ནས་ལས་ཐོག་པ།	

༦༽  ལས་འཆར་གང་དང་གང་བྱུང་བའི་སོར།

ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་	Ockenden	 International	 རོགས་ཚོགས་ནས་བཀ་
ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་གཞྱིས་སྒར་ནང་གསང་སོྤད་འདང་ངེས་ཤྱིག་མེད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་དང་འཕོད་བསྟནེ་གྱི ་སྔནོ་འགོག་གཙོ་བོར་དམྱི གས་ཏེ་གསང་སོྤད་གྲངས་	
༤༠	གསར་རྒག་ཆེད་རོཊ་དངུལ་སྒརོ་	༩༩༩༦༠༠	གནང་སོན་བྱྱུང་བ་དང་།	
ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༣༠	ཉྱིན་གསང་སོྤད་	༤༠	ལས་མཇུག་བསྒྱིལ་
ནས་རོགས་ཚོགས་ལ་པར་དང་སྙན་ཐོ་ཞྱི བ་གསལ་ཕུལ་ཡོད།	 གསང་སོྤད་
གསར་རྒག་ཐུབ་ནས་མྱི ་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་དམྱི གས་བསལ་རས་འཁོགས་
ཐག་རྱི ང་གསང་སོྤད་ལ་འགྲོ་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་རྱི གས་དང་འཕདོ་བསྟནེ་སྔནོ་འགོག་
བཅས་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱྱུང་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༥	 ལོར་སུད་སྱི ་རོགས་
ཚོགས་ནས་གཞྱིས་སྒར་དུ་ཆྱུ ་མཛོད་གསར་རྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༧	ཉྱིན་ཆར་ཚབས་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེ་བས་ས་རུད་དང་ཆྱུ ་རུད་
ཚབས་ཆེན་བརྒྱུ གས་ནས་འཐུང་ཆྱུའྱི ་ཨ་མ་ར་མེད་དུ་སོང་བ་དང་།	 Help	
Tibet	རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་འཐུང་ཆྱུའྱི་ཨ་མ་བསྐར་བཟོ་ཆེད་སྒརོ་	༣༠༤༤༤༢	
གནང་སོན་གྱིས་ད་ལྟ་འཐུང་ཆྱུ ་ཨ་མ་བསྐར་བཟོ་བྱས་ནས་གནས་སྐབས་འཐུང་
ཆྱུ ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཏ་ེམྱི ་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།	ད་ེབཞྱིན་བཙོག་
ཆྱུ ་གསོག་ཡུལ་འདང་ངེས་མེད་པར་ཡུལ་མྱི ་དང་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ལ་
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བཙོག་ཆྱུ ་གསོག་ཡུལ་གསར་རྒག་ཆེད་	Help	Tibet	རོགས་ཚོགས་ནས་སྒརོ་	
༢༥༥༨༢༢	 གནང་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	 ལས་འཆར་ཆྱུང་
ཙག་རྱིགས་མང་མོད་ཡྱི ་གེ་མང་བར་དོགས་ཏེ་འདྱིར་མ་བཀོད།	 ལས་འཆར་
དནོ་འབས་མ་སོན་པ་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་མྱི ་མང་དང་
གཞོན་སེྐས་ལ་ལས་ཐོབ་ཀྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་བཟུང་ནས་མཉམ་འབལེ་གྱི ་ས་ཆའྱི་
ཐོག ་མགྲོན ་ཁང ་གསར་རྒག་ ཆེད ་འཆར་རྱི ས ་དང ་སྦྲགས་བལ་ སྒོར ་	
༣༡༨༧༧༡༡༧	 བདོ་གཞུང་ལ་རོགས་དངུལ་སེྐད་གཡར་ཞུས་པ་དནོ་འབས་མ་
སོན།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ལོར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁོམ་ས་ཐོག་ཚོང་ཁང་	 ༡༣	
གསར་བཟོ་ཆེད་བལ་སྒརོ་	༥༠༠༣༠༤	ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་དང་།	
Drainage and Sanitation	 ཆེད་བོད་གཞུང་འཕོད་བསྟེན་ལ་བལ་སྒརོ་	
༨༡༧༤༥༥	འཆར་རྱིས་དང་སྦྲགས་རོགས་དངུལ་ཞུས་པ་ངོས་བཞེས་མ་གནང་
བས་དནོ་འབས་སོན་པ་བྱྱུང་མེད།	ད་ེབཞྱིན་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་མྱི ་མང་གྱི ་
འཚོ་བའྱི་དམྱི གས་རནེ་ཕུགས་འཕེར་མེད་པར་བརནེ་ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ལོར་སེྐ་
ལྡན་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཆེད་ས་ཆ་ཉ་ོགནང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་འཇུག་ཡྱི ག་ཐོག་
ཕུལ་ཀང་བཀའ་ཤག་ནས་རྒལ་ཁབ་བརན་ལྷྱིང་མེད་པར་བརེན་ངོས་བཞེས་
གནང་མེད།

༧༽  གཞུང་འབྲེལ་གི་ཚོགས་སྲེའི་བྱུང་རིམ།	

༡།		 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་།	

	 བདོ་རྒལ་ལོ་	༢༠༩༩	ལྕགས་བྱྱི ་བདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༨	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢	
ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༥	 རེས་གཟའ་མྱི ག་དམར་གཟའ་སྐར་འབྱྱུང་འཕདོ་
མཆོག་ཏུ་དགེ་བའྱི་ཉྱིན་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་བོད་རང་དབང་བདེན་
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པའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་གསར་འཛུགས་བསྐངས།	 གོང་ཚེས་ཉྱིན་མཛད་སྒའོྱི ་
ཐོག་བྱང་ཆྱུབ་ཆོས་གླྱིང་གྱི ་སྐབས་རེ་སུྒབ་སེང་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།	
གཞྱིས་འགོ་ཀརྨ་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་མཆོག་དང་།	 བཟོ་འགོ་བྱམས་
པ་ཡོན་ཏན།	 དེ་བཞྱིན་སླབོ་དགེ་དང་མྱི ་མང་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི ་སྐུ་པར་
མཐོང་གྲོལ་རྱི ན་པོ་ཆེར་མཇལ་ཁ་ཞུས།	 དེ་ནས་རེན་འབེལ་ཆེད་
གསོལ་ཇ་འབས་སྱི ལ་འདེགས་འབུལ་དང་སྦྲགས་ཚོགས་ཆྱུང་དུ་མྱི ་
དུག་བསྐ་ོགཞག་གནང་།	བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་ནས་དཔྱ་ཁལ་འཕར་འབུལ།	ལས་བེྱད་བརྒ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་
ཞུ་རྒྱུ འྱི ་ལས་དནོ་དམྱི གས་བཀར་གནང་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༢༠༠༨།༤།༢༡	
ནས་བཟུང་ཚོགས་ཆྱུང་མྱི ་བདུན་ནས་ལས་འགུལ་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལྟའྱི ་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི ་ཚོགས་ཆྱུང་
སྐབས་	༡༥	པ་ཡྱི ན་འདུག

༢།		 ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི་ཚོགས་འདུ།	

	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉྱིན་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་
གནས་འཐུས་མྱི འྱི ་ཚོགས་འདུ་གསར་འཛུགས་ཆེད་མྱི ་མང་ལྷན་
འཛོམས་ཀྱིས་མྱི ་འཐུས་	 ༡༥	 མང་མོས་འོས་འདེམས་ཞུས།	 བཟོ་
གཞྱིས་དབུ་འཛྱི ན་ལྷ་རེ་བསམ་གུྲབ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་མཛད་སྒ་ོམདརོ་
བསྡུས་ཐོག་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་མཆོག་དང་།	ཚོགས་
གཞོན་མཐུ་སྟབོས་དབང་ཕྱུག་གཉྱིས་ནས་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་མདུན་ནས་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་
གནང་།

	 	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༢	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	ཉྱིན་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་
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ས་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་འད་ུབེྱད་ཕོགས་དང་ཚོགས་འདའུྱི་འགྲོ་
ལུགས་ཀྱི ་ཁྱིམས་གཞྱི ་གཏན་འབེབས་གནང་སྟ།ེ	 དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་དང་བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི ་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
བཅས་ལ་གནད་དནོ་སྙན་སེང་ཞུས།	 ས་འཐུས་སྐབས་བཞྱི ་པའྱི་སྐབས་
གཞྱིས་སྒར་མྱི ་མང་གྱི ་བླང་དརོ་སྒྱིག་གཞྱི ་སྔར་ཡོད་ཐོག་ཟུར་རྒན་སྒྱིག་
གཞྱི ་བཟོ་འགོད་གནང་།	ས་འཐུས་སྐབས་	༥	པའྱི་སྐབས་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་
གནས་སྟངས་དང་དུས་ཀྱི ་དགོས་མཁོར་བརནེ་བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་བཀ་
ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི ་ཚོགས་འདུའྱི ་འགན་དབང་
སྒྱིག་གཞྱི ་དང་ཚོགས་འདུའྱི ་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེྱད་ཕོགས་ཀྱི ་
སྒྱིག་གཞྱི །	གཞྱིས་མྱི འྱི་བླང་དརོ་སྒྱིག་གཞྱི །	གཞན་ཡང་གཞྱིས་ཁོངས་
གཞུང་འབེལ་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གྱི ་སྔ ོན་འགྲོ་སྒྱིག་གཞྱི ་རགས་ཟྱིན་བཟོ་
འདནོ་གྱི ་དཔྱད་ཞྱིབ་དང་བཀའ་འཁོལ་ཆེད་དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་
འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་སེང་དང་སྦྲགས་རགས་ཟྱིན་ཕུལ་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	
༢༠༠༥	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༠	ཉྱིན་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཆེད་
བརོད་དང་ལེགས་བརོད་གནང་རེས་ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༨	ཚེས་	༤	
ཉྱིན་སྒྱིག་གཞྱི ་ཁག་དེབ་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས་མྱི ་མང་ལ་གསལ་
བསྒགས་དང་སྦྲགས་སྒྱིག་གཞྱི ་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞྱི ན་དང་ས་འཐུས་
སྐབས་སོ་སོར་མྱི ་འཐུས་གསར་འདམེས་ནམ་བྱྱུང་ལ་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པའྱི་མདུན་ནས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་དམ་འབུལ་
བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་བཞྱི ན་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་དང་ཚོགས་
གཙོའྱི ་མདུན་ནས་ས་འཐུས་གཞན་རྣམས་དམ་བཅའ་ལེན་གྱི ་ཡོད།	
བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་གནས་འཐུས་མྱི འྱི ་ཚོགས་འདུ་ནས་བཅའ་
ཁྱིམས་འབུ་དོན་བཞྱིན་བཟོ་གཞྱིས་གཉྱིས་དང་གཞུང་འབེལ་ཚོགས་
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ཁག་གྱི ་དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛྱི ན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།

༨༽  གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྲེ་ཁག	

༡།		 ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས།

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༡	ཟླ་	༡	ནང་རརོ་སྤག་ཡང་གསུམ་བདོ་ཀྱི ་ན་གཞོན་རྱིག་
གཞུང་སུང་སོྐབ་ཚོགས་པ་ཞེས་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་དང་བཀ་ཤྱི ས་
གླྱིང་གཉྱིས་ཀྱི ་གཞྱིས་མྱི ་ལྷག་བསམ་ཅན་གང་ཙམ་མཉམ་རུབ་གནང་
སྟ་ེཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་།	སྐབས་དརེ་རརོ་སྤ་ཀནེ་ཚོགས་པ་
མྱི ང་ཙམ་ལས་ཚོགས་མྱི ་གཅྱིག་ཀང་བྱྱུང་མྱི ་འདུག།	 ཚོགས་པ་འདྱི་
ཐོག་མ་གསར་འཛུགས་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་ད་ལྟའྱི ་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་
བླནོ་དཔལ་འབོྱར་ཚེ་རྱི ང་དང་།	 ཚོགས་གཞོན་ད་ལྟའྱི ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཐུབ་བསྟན་བཀ་ཤྱི ས་ཨ་མེྱས་ཚང་།	 དུང་ཆེ་ད་ལྟའྱི ་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་
འཁྱིལ་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་བཀ་ཤྱི ས་ཕུན་ཚོགས་བཅས་ཀྱི ་དབུ་
འཁྱིད་འོག་རྒྱུ ན་ལས་མྱི ་གྲངས་	 ༡༢	 ཙམ་བྱྱུང་འདུག	 གཞྱིས་སྒར་
གཉྱིས་ནས་སྐབས་ད་ེདུས་ཚོགས་མྱི ་	༦༠	ཙམ་བྱྱུང་ཡོད།	ཚོགས་པའྱི་
མ་དངུལ་ལྟ་བུ་མྱི ་རེ་ནས་བལ་སྒརོ་	 ༢༥	 རེ་བསྡུ་རུབ་གནང་བ་དང་།	
ད་ེརེས་མྱི ་རེ་ནས་ཟླ་རེ་པད་	༥༠	རེ་རྒྱུ ན་འབུལ་བྱས་ཏ་ེདསུ་ཡུན་གང་
ཙམ་སོང་འདུག	གཞྱིས་ཆགས་ཚགས་ཚྱུད་དཀའ་བས་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༤	
ཟླ་	༡༢	ནང་ས་གནས་གཉྱིས་སུ་དབེྱ་འབེྱད་བྱས་པས་འགྱུར་བ་ཅྱུང་
ཙམ་ཕྱིན།	 ས་རྒྱུ ན་སྐབས་	 ༡༣	 བར་བོད་ཀྱི ་རང་བཙན་འཐབ་རོད་
གཞྱི ་ར་གཙོ་བོ་བྱས་སྟ་ེསྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཕྱི ་དང་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒས།	
གཙང་སྦྲ་འཕདོ་བསྟནེ།	མྱི ་རྱིགས་ངོ་བ་ོརྒྱུ ན་འཛྱི ན་ཡོང་ཐབས།	འཚོ་
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ཐབས་ཡར་རྒས་ཐབས་འཚོལ་སླད་མདོར་ན་ཕྱི ་རྒལ་ཡུལ་སྐོར་སོྤྲ་
འཆམ་པ་རྣམས་ལ་ས་ས་ལམ་རྒྱུ ས་དང་ཁུར་འཁེར་སོགས་ཐབས་
འཚོལ་ས་ེའཁྱིད་གང་འོས།	 འདྱི་ཁུལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་འཚོ་གོས་གང་
ཐུབ་༼༡༩༧༦	 ནས་	 ༡༩༧༨	 བར༽	 བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཕན་ཚྱུན་
མཐུན་ལམ་དམ་གཙང་ཡོང་ཐབས་དང་ཡུལ་མྱི ར་ཆེ་མཐོང་གུས་
བཀུར་སོགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་ཀྱི ་ཐབས་ཤེེས་གང་ཐུབ་གནང་།	
བདོ་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་ལ་ཆེ་མཐོང་གུས་བཀུར་ཚད་
ལྡན་བྱས་དང་བེྱད་མུས་ཐོག་ཚོགས་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཆད་ལུས་མེད་
པར་ཕུལ་གྱི ་ཡོད་ལ།	ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༡༦༤	ལྷག་
གྱིས་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཀྱིན་ཡོད།

༢།		 ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།

	 ཕྱིྱི ་ལོ་	༡༩༨༥	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༤	ཉྱིན་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཚྱུགས་ཐུབ་པ་བྱྱུ ང་ཡོད།	
ཐོག་མ་བུད་མེད་གསར་བཞུགས་གནང་མཁན་ད་ེཙམ་མེད་པར་བརནེ་
རྒྱུ ན་ལས་མྱི ་གྲངས་	༥	འོས་འདམེས་ཞུས།	ད་ལྟ་ས་གནས་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དང་པོ་ནས་སྐབས་བརྒད་པ་བར་ཕྱིན་ཡོད།	 ཕྱི ་ལོ་	
༡༩༨༥	ནས་	༢༠༠༨	བར་རྒལ་ཁབ་ཀྱི ་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ནས་
ལས་འགུལ་གང་འོས་འབད་སུྒབ་བྱས་ཡོད།	ད་ེཡང་༧སྤྱི ་ནརོ་༧གོང་ས་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པོས་གཙོས་བོད་ཀྱི ་བླ་སུྤྲལ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་
དང་བདོ་ཀྱི ་བདནེ་མཐའ་མྱྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་ཆེད་སོྒལ་མ་དང་།	གུ་རུ་
སྱི ་དྷྱི་བཅས་གྲངས་གསོག་བྱས་ཡོད།	 ས་གནས་ནང་གྱི ་མྱི ་མང་ཉམ་
ཐག་རྣམས་ལ་དངོས་འབེལ་བཟའ་འཐུང་མེད་པའྱི ་འཚོ་བའྱི ་དཀའ་
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ངལ་དངོས་ཡོད་ལ་རོགས་ཕན་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད།	 ཚོགས་མྱི ་དང་
ཚོགས་མྱི ་མ་ཡྱི ན་པ་ཚེ་འདས་བྱྱུང་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི ་ཤུལ་ལུས་རྣམས་
ལ་སེམས་གསོ་དང་དཀར་མེའྱི ་དོད་བཅས་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད།	 དེ་
བཞྱིན་རས་གསོ་ཁང་དུ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ །	འཕདོ་བསྟནེ་སླབོ་གསོ་རྒག་
རྒྱུ །	ཤེས་ཡོན་ཐོག་སླབོ་གྭྲ་དང་གཞྱིས་དགོན་གྱི ་བཤད་གྭྲ་བཅས་ཀྱི ་ལོ་
འཁོར་ཡྱི ག་རྒྱུ གས་ཨང་རེར་སོན་པར་ལེགས་སེྐས་བྱ་དགའ་འབུལ་
གྱིན་ཡོད།	 ས་གནས་བུད་མེད་ཀྱི ་དཔལ་འབོྱར་འདུ་འགོད་ཆེད་དུས་
ཆེན་ཁག་ལ་ཚོགས་མྱི ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བཞེས་མོག་བཙོང་པ་དང་
ཚོགས་མྱི ་ཕྱི ་རྒལ་ཁག་ལ་ཕེབས་རྱི གས་ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སླངོ་
བེྱད་བཞྱིན་ཡོད།	ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དབུས་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལམ་སྟནོ་ལྟར་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་དནོ་ཐོག་འཁུར་མཉམ་
ལེན་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།

༣།		 ས་གནས་མངའ་རྱིས་སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པ།

	 བདོ་རྒལ་ལོ་	༢༡༢༢	བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༨	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༨	
ཚེས་	 ༡༣	 ཉྱིན་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་གཞྱིས་སྒར་དུ་དབུས་མངའ་
རྱིས་སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུ ན་ལས་ཆེད་ཕེབས་ཐོག་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་
འཁྱིལ་གཞྱིས་སྒར་དུ་ས་གནས་མངའ་རྱིས་སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	དའེྱི ་སྐབས་ཚོགས་མྱི ་གྲངས་	༡༢༩	
ཡོད་པ་དང་།	ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་ཚོགས་མྱི ་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ནས་
ཀང་ཞུགས་བཞྱིན་ཡོད།	

	 	 ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་དོན་སོར།	
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	 ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་ལས་འགུལ་དང་།	 དུས་ཆེན་སུང་བརྱི །	 ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་
ལས་འགུལ་གང་རུང་ལ་ས་གནས་མངའ་རྱི ས་སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པས་
དབུ་ཁྱིད་འོག་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་གནང་མུས་དང་།	མ་འོངས་པར་
དམྱི གས་ཡུལ་འདྱིའྱི ་ཐོག་ཤར་བསོྐད་བེྱད་རྒྱུ །	 ས་གནས་མངའ་རྱིས་
གསར་འཛུགས་གནང་ནས་ད་བར་ལོ་རེར་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་
དང་ལོ་གསུམ་རེའྱི ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱུ ན་ལས།	
ཚོགས་མྱི ་བཅས་ཆད་མེད་ངང་ཚོགས་བཅར་ཞུས་ཡོད།	 མངའ་རྱིས་
དབུས་སྤྱི ་ཁབ་རྒྱུ ན་ལས་ཁང་གྱི ་བཀའ་ཡྱི ག་ལམ་སྟནོ་ཁག་ལ་བཀའ་
ལན་དསུ་འབུལ་དང་བརྱི ་བཀུར་ཆེ་མཐོང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ།	དབུས་ལ་
ཚོགས་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཆད་ལུས་མེད་པར་འབུལ་བཞྱིན་པ་དང་།	
བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་གནས་མངའ་རྱི ས་སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པའྱི ་
ཚོགས་མྱི ་ཡྱི ན་མྱི ན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཛ་དག་ནད་མནར་གྱིས་སྨན་ཁང་
ནང་ཉལ་དགོས་བྱྱུང་རྱིགས་དང་།	ཚེ་འདས་བྱྱུང་རྱིགས་ཀྱི ་ཤུལ་ལུས་
ནང་མྱི ་ལ་ཐུགས་གསོ་ཆེད་བལ་སྒརོ་	༣༠༠	ནས་	༥༠༠	གནང་བཞྱིན་
ཡོད།	ལོ་ལྟར་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་	༡༠	ཉྱིན་སྤྱི ་ཚོགས་ཞབས་ཕྱིའྱི་ཆེད་
ཁག་གྱི ་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སླངོ་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད་པ་དང་།	 ཛ་དག་ནད་
མནར་རྣམས་ལ་ཁག་སྦྱིན་གནང་སྟ་ེཚོགས་པའྱི ་ངོས་ནས་ཕན་ཐོགས་
གང་ཡོད་བེྱད་ཀྱིན་ཡོད།

༩༽  དགོན་སྲེའི་བྱུང་རིམ།

༡།		 གཞྱིས་དགོན་བྱང་ཆྱུབ་གླྱིང་།	

	 ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༥	ལོར་གཞྱིས་འགོ་ཀརྨ་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་མཆོག་ནས་
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མྱི ་མང་གྱི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དཔལ་རྒལ་བ་ྋཀརྨ་སྐུ་ཕེང་བཅྱུ ་དུག་པ་རྱི ག་
པའྱི ་རོ་རེར་སྐབས་རེ་སུྒབ་སེང་རྱི ན་པོ་ཆེ་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཏངོ་གནང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་གཞྱིས་སྒར་དུ་
ཕེབས་ཏེ་གཞྱིས་དགོན་བྱང་ཆྱུབ་ཆོས་གླྱིང་གྱི ་དགོན་པ་ཕག་བཏབ།	
མཐར་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༩	ལོར་ངོ་མཚར་གྱི ་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཞྱི ་བར་
གཤེགས།

	 	 ད་ེཡང་༧སྐབས་རེ་ཤངས་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་གྲངས་	༩	
ལ་ཕེབས་སྐབས་གཞྱིས་དགོན་དུ་ཕེབས།	 སྐབས་རེ་སུྒབ་སེང་རྱི ན་པོ་
ཆེའྱི་མདནུ་ནས་དབང་ཁྱིད་ཀྱི ་གདམས་པ་སྤྱི ་དང་ཁད་པར་མཐོང་རྒྱུ ན་
རྒྱུ ད་སྡ་ེཁག་ལ་གསན་བསམ་མ་ལུས་པ་གནང་།	 དེ་རེས་ལྭར་ཎ་བོད་
ཀྱི ་ཆེས་མཐོའྱི ་གཙྱུག་ལག་མཐོ་སླབོ་ཁང་དུ་ཐོས་བསམ་གསན་སོྦང་
མཛད།	 ད་ལྟ་བཀ་ཤྱི ས་་དཔལ་འཁྱིལ་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་གཏན་དགོན་དུ་
བཞུགས་ཡོད།	 ཁོང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁུར་བཞེས་བཞྱིན་པའྱི ་དགོན་སྡ་ེདང་
ཚོགས་པ་ཁག་ནྱི།	 བྱི་ཀ་མ་ཤྱི ་ལྱི འྱི ་བཤད་གྭྲ་དང་།	 གློ་ཆྱུ ་མྱི ག་བརྒ་
རར་བཙྱུན་དགོན།	གནས་མཆོག་ལུམ་བྱིའྱི་ཚལ་ད་ུབསྟན་དགོན།	བལ་
ཡུལ་ཀྱིར་ཏྱི་པུར་དུ་ནང་བའྱི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྭྲ་ཆེན་མོ།	 སྤགོ་ར་ས་
རང་ཀོཌ་དུ་དབེན་གནས་སུྒབ་ཁང་།	 ཕྱི ་གླྱིང་སྱི ང་ག་པུར་ནང་པའྱི ་
ཆོས་ཚོགས་བཅས་ཡྱི ན་འདུག

	 	 གོང་གསལ་སྐབས་རེ་ཤངས་པ་རྱི ན་པོ་ཆེའྱི ་དགོན་པ་དང་
བཤད་གྭྲའྱི་ནང་ད་ལྟ་དགེ་འདུན་པའྱི་ཞལ་གྲངས་	༩༦	ཡོད་ལ་ད་ེདག་
ཏུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རྒྱུ ད་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་	 ༤༢	
ཡོད།	གཞན་ཡང་གཞྱིས་སྒར་ནང་སྔགས་དགོན་བདདུ་འདལུ་སུྒབ་རྒྱུ ད་



481བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་བཀྲིས་དཔལ་འཁྲིལ།

ཆོས་འཁོར་གླྱིང་ཡོད་པ་དེའྱི ་ནང་དུ་སྔགས་པ་ཞལ་གྲངས་	 ༨	 ཙམ་
འཚོ་བཞུགས་བྱས་ཡོད།	

༡༠༽  སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་གི་སོར།

༡།		 གངས་ཅན་ཏྱི་སེ་སླབོ་གྭྲའྱི་བྱྱུང་རྱིམ།

	 སླབོ་གྭྲ་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༢	ལོར་འགོ་འཛུགས་བྱས།	དའེྱི ་སྐབས་
སླབོ་ཚན་བོད་དབྱྱིན་ཨང་རྱིས་ཡོད་འདུག་ལ།	 ཐོག་མར་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	 ༡༠༠	 ཡོད་ཚྱུལ་འདུག	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་ཡེ་ཤུའྱི་བླ་མ་	
(FATHER	 MORAIN)	 ཞུ་བས་རོགས་རམ་གནང་སྟ་ེའཛྱི ན་སོྐང་
གནང་།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༦༥	ནས་ཁོང་གྱིས་སུད་སྱི ་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་ལ་
འཛྱི ན་སོྐང་རྱིས་སོྤྲད་གནང་འདགུ	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༧༢	ལོར་བལ་ཡུལ་གྱིས་
ཤེས་རྱི ག་གསར་བརེ་ཟེར་བའྱི ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་སྒརེ་སླབོ་ཡོངས་
རོགས་བལ་གཞུང་གྱིས་རྱིས་ལེན་གནང་བ་དང་།	 བོད་སླབོ་ཁག་ཀང་
གཞུང་བཞེས་སླབོ་ཚན་ཆ་ཚང་བལ་སྐད་ཐོག་སླབོ་དགོས་པ་དང་།	བདོ་
ཡྱི ག་ཉྱིན་གུང་ཡང་སླབོ་མྱི ་ཆོག་པར་བརནེ་བོད་མྱི ར་དཀའ་ངལ་ཆེན་
པ་ོབྱྱུང་།	ད་ེནས་སུད་སྱི ་ས་ཊ་ཡྱི ས་གངས་ཅན་བད་ེར་ཞེས་པའྱི་ལས་
ཁུངས་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་བཙྱུགས་ནས་བལ་གཞུང་ལ་དེབ་སེྐལ་བེྱད་ཐུབ་
པ་བྱྱུང་བ་དང་།	ད་ེནས་བཟུང་བདོ་སླབོ་ཁག་ལ་སྔ་དགོང་བདོ་ཡྱི ག་སླབོ་
སོྦང་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༤	ལོར་བལ་གཞུང་ལ་དབེ་
སེྐལ་ཞུས་པ་དང་སློབ་གྭྲའྱི ་མྱི ང་ལ་གངས་ཅན་ཏྱི ་སེ ་སླ ོབ་གྭྲ་ཞེས་
བཏགས་ཡོད།	ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༣	ནས་	༢༠༠༨	བར་སླབོ་ཕུག་གྱི ་གྲངས་
ཀ་འཕར་ཆག་ཇྱི ་སྙདེ་ཅྱིག་བྱྱུང་འདུག	ཕྱི ་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་སླབོ་གྭྲར་
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བུ་གྲངས་	༧༩	དང་བུ་མོ་གྲངས་	༩༩	བཅས་ཁོན་བསྡམོས་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	༡༧༨	ཡོད་པ་དང་།	དགེ་ལས་གྲངས་	༡༧	ཡོད་འདུག	ད་ེ
ཡང་ཕྱི ་ལོ་	༡༩༨༩	ནས་	༢༠༠༨	བར་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༥༣༨	ལྷག་
གྱིས་འཛྱི ན་གྭྲ་བདནུ་པའྱི་ཡྱི ག་རྒྱུ གས་འཕདོ་ནས་སླབོ་གྭྲ་གཞན་དག་ལ་
བསོྐད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་འདུག

	 གཞན་ཡང་བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ད་བར་ལས་
རྱིགས་འད་མྱི ན་ཐོག་མཐོ་སླབོ་ཐོན་མཁན་གྲངས་	༥༡	ལྷག་བྱྱུང་འདགུ

༢།		 ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་ཚོགས་པ་དང་གདུང་སེལ་སྨན་ཁང་།	

	 བཀ་ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་གཞྱིས་ཆགས་ཚྱུགས་པ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི ་
འཕདོ་བསྟནེ་ཆེད་སྨན་ཁང་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བྱྱུང་ཡོད་པ་
དང་དེའྱི ་ནང་སྨན་ལས་པ་བོད་པ་གཅྱིག་དང་ཕྱི ་རྒལ་བ་དྭང་བླངས་ཁ་
ཤས་བྱྱུང་ཡོད།	 དེའྱི ་རེས་རང་གཞུང་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་དང་
བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྨན་ལས་པ་གཉྱིས་ཀྱི ་
གླ་ཕོགས་མཐུན་འགྱུར་གནང་།	 ཕྱི ་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་གཞྱིས་དགོན་
བྱང་ཆྱུབ་ཆོས་གླྱིང་གྱི ་སྐབས་རེ་ཤངས་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་རོགས་
སོྐར་གྱིས་སྨན་ཁང་གསར་རྒག་དང་སྨན་ཁང་གྱི ་མ་དངུལ་ཐེབས་ར་
ཡང་གནང་སོན་བྱྱུང་ཡོད།	 འཕོད་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གྱི ་འཛྱི ན་སོྐང་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་དང་
སྨན་ཁང་གྱི ་རྒྱུ ན་ལསའཐུས་མྱི ་དུག་མྱི ་མང་ནས་འོས་འདེམས་གནང་
ཡོད།	སྨན་ཁང་གྱི ་ལས་བེྱད་འཕདོ་ལས་པ་	(Staff	Nurse)	གཅྱིག་
དང་།	༼ལོ་རེའྱི་ཆོད་གན་ཐོག༽	སྨན་ལས་	(CHW)	གཅྱིག	ཛ་དག་
སུམ་འཁོར་ཁ་ལོ་པ་གཅྱིག	གཙང་བཟོ་ཡྱི ག་གད་པ་གཅྱིག་བཅས་ལས་
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བེྱད་གྲངས་	༤	 ཡོད།	འཕདོ་ལས་པ་གཉྱིས་ཀྱི ་གླ་ཕགོས་བདོ་གཞུང་
འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གྱི ས་གནང་བཞྱི ན་པ་དང་སྨན་ཁང་གྱི ་རྒྱུ ན་
བཞུགས་ལས་བེྱད་གཅྱིག	ཛ་དག་སུམ་འཁོར་ཁ་ལོ་པ་གཅྱིག	གཙང་
བཟོ་ཡྱི ག་གད་གཅྱིག་བཅས་ཀྱི ་གླ་ཕོགས་སྨན་ཁང་འཛྱི ན་སོྐང་ནས་
ཐབས་ཤེས་ཀྱི ་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད།	 ལོ་རེའྱི ་ནང་བཀ་ཤྱི ས་
དཔལ་འཁྱིལ་གཞྱིས་མྱི ་དང་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་བཅས་ནད་པ་གྲངས་	
༣༢༠༠	ནས་	༣༥༠༠	བར་བསྟནེ་གཏུགས་བེྱད་ཀྱི ་ཡོད།།	།།



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

མཇུག་བྱང་།

སྟབོས་ཀྱིས་འཁྱུད་པའྱི་ལང་ཚོའྱི་དཔལ་དར་བའྱི།།
ཆོས་སྱིད་གསེར་གྱི ་འཁོར་ལོས་དུས་གཅྱིག་ཏུ།།
བེྱས་འབོྱར་བདོ་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ང་བཞྱི ་ཡྱི །།
ལོ་རྒྱུ ས་དུང་གྱི ་ཟླ་བ་གསལ་བར་བྱས།།

ཆོས་ལྡན་རྒལ་པའོྱི ་ཁབ་ཀྱི ་ཆོས་སྱིད་ཀུན།།
སླར་གསོའྱི་ཆེེད་དུ་ལོ་ངོ་བཅྱུ ་ཕག་ལྔར།།
འབད་པས་བསུྒབས་པའྱི་རང་གཞུང་མཛད་བྱྱུས་འདྱིས།།
ནག་ཕོགས་དགྲ་བའོྱི ་སྙྱིང་ལ་ཟུག་རུྔ་སྟརེ།།

གངས་རྱིའྱི་ལྷ་གཅྱིག་བསྟན་འཛྱི ན་རྒ་མཚོ་ཡྱི །།
ཐུགས་བསེྐད་འོ་མཚོ་ལས་འཁུངས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི།།
ཕུགས་རྒང་རྱིང་བའྱི་མཛད་འཆར་ས་ཚོགས་ཀྱིས།།
རང་རྱིགས་འདདོ་དནོ་བསུྒབས་པ་འདྱི་ཀོ་རྨད།།

མ་འོངས་བདོ་དནོ་བདནེ་པའྱི་ར་བདུན་དབང་།།
མ་འགག་འཛམ་གླྱིང་མཁའ་དབྱྱིངས་ཀུན་གསལ་ནས།།
མ་རྱིག་དགྲ་བའོྱི ་རོྨངས་མུན་ཀུན་བསལ་ཞྱིང་།།
མ་འོངས་བདོ་མྱི འྱི ་པད་ཚལ་རྒས་གྱུར་ཅྱིག།

ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི ་རྒ་བལ་འབུག་གསུམ་གྱི ་ནང་དུ་གནས་སྡདོ་བོད་མྱི འྱི ་སོ་ནམ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་།	 བཟོ་གཞྱིས་ཁག་སོ་སོས་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་
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ཁུངས་སུ་ཕུལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུ ས་ཡྱི ག་ཆ་ལ་གཞྱི ་བཅོལ་ཞྱིང་།	 འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་བདག་ཉར་བྱས་པའྱི ་ཡྱི ག་ཆ་རྙྱིང་པ་ཁག་ལས་འབུ་སནོ་བྱས་ཏེ་ལོ་རྒྱུ ས་
དབེ་ཕངེ་གསུམ་ཕོགས་བསྒྱིགས་བྱས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅྱུ ་བཙན་བོྱལ་དུ་འདས་པའྱི་
བདོ་མྱི འྱི ་སྐྱིད་སྡུག་དན་གསོ་རུ་ཆེད་འབུལ་བྱས་པ་ཡྱི ན།།	།།	

	 	 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲེམས་སྤལེ་ཞུས།


