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1

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༡ ཟླ་ ༧ པར་ཧྲང་ཧའེ་རུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

གི་ཚོགས་མི་ ༥༣ གྱི་ཚོགས་འདུ་དང་པོའ་ིརྗེས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་དམར་

ཤོག་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅོ་

བརྒྱད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ པར་པེ་ཅིང་དུ་འཚོག་སྐབས་རྒྱ་

ནག་རྒྱལ་ཡོངས་དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་ཁྲི་༨༥༡༢.༧ ཚབ་མཚོན་

འཐུས་མི་ ༢༢༧༠ ཡོད་པའི་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ ༥༥ ནས་

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས(༤༣)ཀྱི་འཐུས་མི་ ༢༤༩ ལས་མེད་པ་དང། 

བཅིངས་གྲོལ་དམག་མི་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་གི་འཐུས་མི་ 

༣༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་འདིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ ༥༥ ལས་བཅིངས་

འགྲོལ་དམག་མི་གལ་ཆེར་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་མངོན་

ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་

ཆ་ཆེ་ཤོས་འཛིན་མཁན་ད་སྐབས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་དམར་ཚོགས་

དབུས་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འཐུས་མི་བདུན་དང། 

ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་༢༥ ཚང་མ་རྒྱ་རིགས་བསྐོ་

གཞག་གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་འོག་ཡོད་

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ ༥༥ ལ་སྣང་ཆུང་གི་རྣམ་པ་མངོན་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར“རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ”བཙུགས་པ་ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་

པ་འདི་ཉིད་མའོ་ཙེ་ཏུང་ནས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་བར་འགྱུར་ལྡོག་སྣ་

ཚོགས་བརྒྱུད་པས་མརྐ་སི་ལེ་ནིན་རིང་ལུགས་དང། མའོ་ཙེ་

ཏུང་གི་དགོངས་པ། ཏེང་ཞའོ་ཕིང་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས། 

མཚོན་བྱེད་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན། ཚན་རིག་དང་

མཐུན་པའི་གོང་འཕེལ་ལྟ་བ་མཛུབ་ཁྲིད་དུ་བྱེད་ལུགས་ཀྱིས་ད་

ཆ“ཀྲུང་གོའ་ིཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས”ཡིན་ལུགས་

ཀྱང“དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་དང། སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན”རྒྱུན་

འཛིན་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ པར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་

དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་འཐུས་མི་ 

༢༩༨༦ དང། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་

ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་འཐུས་མི་ ༢༢༣༧ བཅས་ཀྱི་

ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་དང། སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ། སྲིད་བློན་དང་

སྲིད་བློན་གཞོན་པ་བཞི། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོ། སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གཉིས། ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་

ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་ཆེ་བ། ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཞིབ་

དཔྱོད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་ཆེ་བ་བཅས་ཚང་མ་རྒྱ་རིགས་ཤ་

སྟག་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཡོད།

 བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མྱོང་མཁན་དང་བོད་རྒྱ་

ཞི་མོལ་ནང་ཞུགས་མྱོང་མཁན་རྒྱ་རིགས་དཔོན་རིགས་མི་ཉུང་

བ་ཞིག་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དང། དམངས་

འཐུས། སྲིད་གཞུང། སྲིད་གྲོས་བཅས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་མི་སྣའི་གྲས་

སུ་བསྐོ་བཞག་བྱུང་བ། དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་དམར་ཚོགས་དབུས་

ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་ ༢༥ ཡི་ཁྲོད་ཀུའོ་ཅིན་ལུང་དང། 

ཧུའུ་ཁྲུན་ཧྭ། ཀྲའོ་ལེ་ཅི། ལིའུ་ཡན་ཏུང་བཅས་དང། དབུས་

དམར་ཚོགས་ཀྱི་རྩེ་དྲུང་མི་བདུན་ཁྲོད་ཏུའུ་ཆིང་ལིན་ཡོད་པ་

དང། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་དམར་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་

ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ ༢༠༥ དང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་

ཡོན་ ༡༧༡ བཅས་ཨུ་ཡོན་ ༣༧༦ ཁྲོད་ལིའུ་ཡན་ཏུང་དང། ཏུའུ་

ཆིང་ལིན། ལི་ལི་གོ དབྱང་ཁྲོན་ཐང། ཀྲང་ཆིང་ལི། ཁྲེན་ཆེན་

གོ ཧུའུ་ཁྲུན་ཧྭ། ཀུའོ་ཅིན་ལུང། དབྱང་ཅིན་ཧྲན་སོགས་དང། 

སྲིད་བློན་གཞོན་པ་བཞིའི་ཁྲོད་ལིའུ་ཡན་ཏུང་དང། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་གཞོན་པ་མི་ ༡༣ ཁྲོད་དུ་ཁྲེན་ཁྲང་ཀྲི་དང། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

ཡོངས་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ ༢༣ ཁྲོད་ཀྲང་ཆིང་ལི་དང། སུའུ་

རུང། མ་ཕེ་ཧྭ། ཏུའུ་ཆིན་ལིན་སོགས་ཡོད་པ་རེད།

 རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་དབང་བསྒྱུར་རྗེས་ཆོལ་གསུམ་བོད་

ཀྱི་ས་ཆ་དུམ་བུར་བཅད་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་དང། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟེར་བ། དེ་བཞིན་བོད་མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། རྔ་བ་ཆའང་བོད་རིགས་

རང་སྐྱོང་ཁུལ། དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། བདེ་

ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། རྨི་ལི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང། 

དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་སོགས་ཀན་སུའུ་དང། སི་

གླེང་བརྗོད།
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ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཚོགས་འཐུས། རྩེ་དྲུང(ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའུ)དམག་དོན་

ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནང་བོད་རིགས་གཅིག་ཀྱང་ད་བར་བསྐོ་བཞག་

བྱས་པ་བྱུང་མེད།

 ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་

ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་དང་ད་ལྟ་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཨུ་

ཡོན་ནང་བོད་རིགས་ཨུ་ཡོན་གྱི་གྲངས་འབོར་བསྡུར་ན་གཤམ་

གསལ་ལྟར་ ༣-༡ གི་ཁྱད་པར་ཐོག་ཞེ་དྲག་གི་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད།

ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ནང་བོད་རིགས་ཨུ་ཡོན།

ཨང། དམར་ཤོག་ཚོགས་པ། ཨུ་ཡོན། རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན།

     མིང་།༡ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང།  ༢༠༠༢

ཁྱོན་བསྡོམས། བོད་རིགས། ཁྱོན་བསྡོམས། བོད་རིགས།

༡༩༨ ༣ ༡༥༨ ༣ ༡། རག་སྡིས།

༢། རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང།

༣། ལེགས་མཆོག

༡། གུ་རུ་ཚེ་གོ

༢། རིན་ཆེན་རྒྱལ།

༣། བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས།

༢ སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང།   ༢༠༠༧

༢༠༤ ༢ ༡༦༧ ༢ ༡། བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས།

༢། ལེགས་མཆོག

༡། བསྟན་མཁོ།

༢། རྡོ་རྗེ།

༣ སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང།   ༢༠༡༢

༢༠༥ ༡ ༡༧༡ ༤ ༡། པདྨ་འཕྲིན་ལས།

༡། བསྟན་མཁོ།

༢། བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།

༣། ལི་ཁྲང་ཕིང།

༤། མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།

ཁྲོན། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་འོག་བཞག་ནས་བོད་མི་མང་པོར་

ལྗོངས་རིམ་པའི་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་དབང་ཙམ་ཡང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་

དབང་མེད་པ་བཟོས་ཡོད། ༡༩༦༥ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་

བ་བཟོས་ནས་ད་བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་དམར་ཤོག་

དྲུང་ཆེ(ཧུའུ་ཅི)ཚང་མ་རྒྱ་རིགས་སོགས་ཡིན་པ་ལས་བོད་རིགས་

ཀྱིས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེའི(ཧྲུའུ་ཅི)

གོ་གནས་འཛིན་མཁན་བྱུང་མེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་

དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུས་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་དང་
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 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མི་

ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་འཐུས་མིའི་ཁྲོད་བོད་རིགས་

རེད་ཟེར་བ་མི་ ༣༦ ཡོད་པ་དང། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་

པའི་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་

འཐུས་མི་ ༢༢༧༠ ཡི་ཁྲོད་བོད་རིགས་རེད་ཟེར་བ་མི་ ༣༠ ཙམ་

ལས་མེད་པ་རེད། གོང་གསལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་

འགོ་ཁྲིད་དང་འཐུས་མི་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་ཚོགས་

མི(ཏང་མི)ཡིན་དགོས།

 “རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང”ནི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཀའ་ཤག(Cabinet)ཚུལ་ཡིན་པ་ལྟར་སྲིད་

བློན་གཅིག་འོག་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་བཞི་དང། “རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་

ཁྱབ་ཁང་གི་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན”(State Councilor)ལྔ། བློན་ཆེན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་བློན་ཆེན་ཁག་བཅས་ཡོད་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༣ པར་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་ནང་བོད་རིགས་གཅིག་ཀྱང་བསྐོ་

གཞག་བྱུང་མེད།

 རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་

བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རྒྱ་རིགས་དང། ཚོགས་གཞོན་ ༡༣ 

གྱི་ཁྲོད་དུ་རྒྱ་རིགས་ ༡༡ དང། ཡུ་གུར་རིགས་ ༡། བོད་རིགས་

གཅིག་ཡོད་པ་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཡིན་པ་དང། ཚོགས་གཞོན་ 

༡༣ ནས་བརྒྱད་དམར་ཤོག་གི་ཚོགས་མི་ཡིན་འདུག སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་

མི་ ༡༦༡ གི་ཁྲོད་དུ་པདྨ་འཕྲིན་ལས་དང་། འཇམ་དབྱངས་བློ་

བཟང་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་བཅས་བོད་རིགས་

གཉིས་ཡོད་འདུག

 རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་

ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རྒྱ་རིགས་དང་

ཚོགས་གཞོན ༢༣ ནས་མི་ ༡༡ དམར་ཤོག་གི་ཚོགས་མིའི་གྲས་

ཡིན་འདུག འཕགས་པ་ལྷ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་ཚོགས་གཞོན་

གྲས་སུ་ཡོད་པ་དང། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་

གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་

འཐུས་ ༢༩༩ ཡི་ཁྲོད་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཟོས་པའི་པཎ་ཆེན་རྒྱལ་

མཚན་ནོར་བུ་དང། སྒྲུབ་ཁང་ཐུབ་བསྟན་མཁས་གྲུབ། བསམ་

སྡིངས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན། སྡེ་བ་ཚང་བཅས་ཡོད་

པ་རེད།

 མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༣ ལྷག་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་ཚོགས་མི་ཁྲི་༨༥༡༢.༧ 

ཅན་གྱི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཟིན་ཡོད་པ་དང་། དེའང་

སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་དང་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ལ་བརྟེན། 

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དང། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས། 

ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་བཅས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་རྒྱ་

ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གོང་རིམ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་དམིགས་

བཙུགས་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་བརྟེན་དམར་ཚོགས་དང། 

དམངས་འཐུས། སྲིད་གྲོས་བཅས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་མི་

མང་གཙོ་བོར་འཛིན་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་གོང་

རིམ་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་དང། གོང་རིམ་ནས་

གང་བཤད་རྗེས་འབྲངས་ཀྱིས་ལག་པ་རྐྱོང་རྒྱུ་ཙམ་ལས་མི་མང་

གི་བསམ་འདུན་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཆགས་

ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༦ ཚེས་༡༨ ཉིན་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་ནག་

དམར་ཤོག་གི་མང་ཚོགས་ལམ་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང། ལག་

ལེན་བྱེད་སྒོའ་ིལས་དོན་ཚོགས་འདུར་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས“ཏང་

ནང་མང་ཚོགས་དང་བྲལ་བའི་སྣང་ཚུལ་མང་པོ་གནས་པ་

སྟེ། ཕྱི་ཚུལ་རིང་ལུགས་དང་། དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས། སྐྱིད་

འདོད་རིང་ལུགས། བག་མེད་ལོངས་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི“སྤྱོད་ཚུལ་

བཞི”གཅིག་སྡུད་ཐོག་མངོན་བཞིན་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་

མཐོང་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས”ཞེས་བསྟན་ཡོད་པ་རེད།། །།
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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཏང་སྲིད་སྒྲོམ་གཞི།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ།

CPC

སྲིད་གཞུང་།

GOVT

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས།

NPC

རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོཌ་འདུ།

CPPCC

རྒྱ་ནག་དམར་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་རྒྱད་པ།
18th Central Committee of CPC

༢༠༡༣

        
             ༡. སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི།

                Secretary General

               ཞིས་ཅིན་ཕིང་།
                                  Xi Jinping

༢. ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ ༧ །
Members of the Standig Committee of the Political Bureau 7

ཞིས་ཅིན་ཕིང་།        ལི་ཁེ་ཆང་།         ཀྲང་ཏེ་ཅང་།         ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་།       ལིའུ་ཡུན་ཧྲན།         ཝང་ཆི་ཧྲན།          ཀྲང་ཀའོ་ལི།

Xi Jinping         Li Keqiang      Zhang Dejiang     Yu Zhongsheng      Liu Yunshan      Wang Qishan      Zhang Gaoli         

གོང་གསལ་རྒྱ་ནག་དབུས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་བདུན་པོ་ཚང་མ་རྒྱ་རིགས་

ཡིན་པ་ལས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གཅིག་ཀྱང་མེད། དེ་བས་བུད་མེད་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག

Party & Administration Structure of People’s Republic of China

(1)
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༣. ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༢༥ །
Members of the Political Bureau 25

     

     ཞིས་ཅིན་ཕིང་།           མ་ཁའེ།               ལིའུ་ཡུན་ཧྲན།            སུན་ཁྲུན་ལན།              ལི་ཡོན་ཁྲའོ།         ལིའུ་ཡན་ཏུང་།

      Xi Jinqing             Makai             Liu Yunshan            Sun Chunlan        Li Yuanchao        Liu Yandong

    

   སུན་ཀྲེང་ཚའེ།          དབང་དབྱང་།             ཝང་ཆི་ཧྲན།            ལིའུ་ཆི་པའོ།             ལི་ཁེ་ཆང་།             ཀྲང་ཁྲུན་ཞན།

 Sun Zhengcai     Wang Yang          Wang Qishan      Liu Qibao        Li Keqiang     Zhang Chunxian 

  

  

   ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།           ཞུས་ཆི་ལེའང་།            ལི་ཅན་གོ                 ཀྲང་ཀའོ་ལི།            ཀྲང་ཏེ་ཅང་།             ཧུའུ་ཁྲུན་ཧྭ།

  Wang Huning       Xu Qiliang             Li Jianguo            Zhang Gaoli        Zhang Dejiang     Hu Chunhua

    ཧན་ཀྲེང་།        ཧྥན་ཁྲང་ལུང་།        ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་།       མོང་ཅན་ཀྲུའུ།         ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།        ཀྲའོ་ལེ་ཅི།        ཀུའོ་ཅིན་ལུང་།

  Han Zheng   Fan Changlong    Yu Zhengsheng    Meng Jianzhu        Li Zhanshu        Zhao Leji        Guo Jinlong

(2)
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གོང་གསལ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༢༥ ཡོད་པ་

ཚང་མ་རྒྱ་རིགས་ཡིན་པ་ལས་མི་རིགས་གཞན་མེད། ཨུ་ཡོན་ ༢༥ 

ཡི་ཁྲོད་བུད་མེད་གཉིས་ཚུད་ཡོད། 

ཨུ་ཡོན་ ༢༥ ཡི་ཁྲོད་དུ། 

ཀུའོ་ཅིན་ལུང་ ༡༩༩༣ ནས་༢༠༠༤ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ཟེར་བར་ལས་ཀ་བྱེད་མྱོང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༢༠༠༠ ནས་

༢༠༠༤ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་

དང་། དེའི་སྔོན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༩༣ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་

དུ་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་འདུག 

ཧུའུ་ཁྲུན་ཧྭ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༢༠༠༦ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་

བར་ལས་ཀ་བྱེད་མྱོང་ཡོད་པ་དང་། གཙོ་བོ་ ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༦ 

བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་གཞོན་

བྱས། ད་ལྟ་ལོ་ ༥༠ ཙམ་ཡིན་པའི་ཧུའུ་ཁྲུན་ཧྭ་མ་འོངས་པར་ད་

དུང་ལས་གནས་མཐོ་པོའ་ིཐོག་སླེབས་སྲིད་པའི་སྔོན་དཔག་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།

ཀྲའོ་ལེ་ཅི་ ༡༩༧༤ ནས་༢༠༠༧ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དུ་ལས་

ཀ་བྱེད་མྱོང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༧ བར་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་བྱས་ཡོད་འདུག 

ལིའུ་ཡན་ཏུང་ ༡༩༩༡ ནས་༢༠༠༧ རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་

གཅིག་གྱུར་པུའུ་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མྱོང་བ་དང་། གཙོ་བོ་ ༢༠༠༢ 

ནས་ ༢༠༠༧ བར་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འགན་

འཛིན་བྱས་ཡོད།

ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།
Members of the Secretariat of the CPC Central Committee

   ལིའུ་ཡུན་ཧྲན།       ཏུའུ་ཆིང་ལིན།       ལིའུ་ཆི་པའོ།        ཀྲའོ་ཧུང་ཀྲུའུ།         ཀྲའོ་ལེ་ཅི།            དབྱང་ཅིང་།        ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།

  Liu Yunshan      Du Qinglin       Liu Qibao    Zhao Hongzhu     Zhao Leji           Yang Jing       Li Zhanshu

གོང་གསལ་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་ ༧ ནས་དྲུག་རྒྱ་རིགས་དང་གཅིག་སོག་པོ(དབྱང་ཅིང)རིགས་རེད་འདུག བུད་

མེད་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག 

ཏུའུ་ཆིང་ལིང་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༢ བར་རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འགན་འཛིན་བྱས་ཡོད།

(3)
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ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ ༢༠༥ །
Members of the 18th CPC Central Committee

 རྒྱ་རིགས་ ༡༩༥

 སོག་རིགས་ ༣

 ཀྲོང་རིགས་ ༡

 ཧུའེ་རིགས་ ༡

          མན་ཇུ་རིགས་ ༡

 ཁྲའོ་ཞན་རིགས་ ༡

 མིའོ་རིགས་ ༡

 ཡུ་གུར་རིགས་ ༡

 བོད་རིགས་ ༡

                                  པད་མ་འཕྲིན་ལས།

གོང་གསལ་ཨུ་ཡོན་ ༢༠༥ ཡི་ཁྲོད་བུད་མེད་ ༡༠ ཡོད་པ་དང། 

ལིའུ་ཡན་ཏུང་། ཏུའུ་ཆིང་ལིན་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་དང་འབྲེལ་

ཆགས་དང་། ལི་ལི་གོ དབྱང་ཁྲོན་ཐང་། ཀྲང་ཆིང་ལི། ཁྲེན་ཆོན་

གོ ཧུའུ་ཁྲུན་ཧྭ། དབྱང་ཅིན་ཧན། ཀུའོ་ཅིན་ལུང་སོགས་བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བར་ལས་ཀ་བྱེད་མྱོང་བ་དང་བྱེད་བཞིན་པའང་

ཚུད་ཡོད།

ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་ ༡༧༡ །

Alternative Members of the 18th CPC Central Committee

  ༡. རྒྱ་རིགས་ ༡༤༢

  ༢. ཧུའེ་རིགས་ ༤

  ༣. ཀྲོང་རིགས་ ༣

  ༤. པའེ་རིགས་ ༣

  ༥. ལི་རིགས་ ༢

  ༦. ཐུའུ་ཅ་རིགས་ ༢

  ༧. མིའོ་རིགས་ ༡

  ༨. ཁྲའོ་ཞན་རིགས་ ༡

  ༩. མན་ཇུ་རིགས་ ༡ 

 ༡༠. ཡའོ་རིགས་ ༡

  ༡༡. པུ་དབྱི་རིགས་ ༡

  ༡༢. དབྱིས་རིགས་ ༡

  ༡༣. ཡུ་གུར་རིགས་ ༡

  ༡༤. ཧ་སག་རིགས་ ༡

  ༡༥. ཏའེ་རིགས་ ༡

  ༡༦. ཧྲེ་རིགས་ ༡

  ༡༧. སོག་རིགས་ ༡

  ༡༨. བོད་རིགས་ ༤

            བསྟན་ཁོ།                     བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།  

       མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།                       ལི་ཁྲང་ཕིང་།

གོང་གསལ་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་ ༡༧༡ ནང་བུད་མེད་ ༢༣ ཡོད་པ་

དང་། དེ་སྔོན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བར་དམར་ཤོག་དྲུང་

གཞོན་བྱེད་མྱོང་བ་དང་། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་འགོ་གཙོ་

ཧའོ་ཕུང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་ནང་བཞག་འདུག 

(4)

(5)
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དབུས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།
CPC Central Commission for Discipline Inspection

དྲུང་ཆེ།
Secretary

ཝང་ཆི་ཧྲན།
Wang Qishan

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།
Deputy Secretary

༡. ཀྲའོ་ཧུང་ཀྲུའུ།

༢. ཧོང་ཧྲུའུ་ཤན།

༣. ལི་ཡུས་ཧྥུ།

༤. ཏུའུ་ཅིན་ཚའེ།

༥. ཝུའུ་ཡུས་ལེའང་།

༦. ཀྲང་ཅུན།

༧. ཁྲེན་དབུན་ཆིང་།

༨. ཝང་ཝུའེ།

གོང་གསལ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་ཚང་མ་རྒྱ་རིགས་ཡིན་པ་ལས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱང་མིན་འདུག 

  ༡. རྒྱ་རིགས་ ༡༢༦

  ༢. ཧུའེ་རིགས་ ༡

  ༣. མན་ཇུ་རིགས་ ༡

  ༤. བོད་རིགས་ ༢

              བུད་མེད་ ༡༣       དོན་གྲུབ་དབང་འབུམ།                   རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན།

རྒྱ་ནག་དབུས་དམར་ཤོག་གི་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།
CPC Central Military Commission

༡: ཚོགས་གཙོ།
Chairman

 
ཞིས་ཅིན་ཕིང་།

Xi Jinping

ཚོགས་གཞོན།
Vice Chairmen

       ཕན་ཁྲང་ལུང་།             ཞུའེ་ཆི་ལེའང་།
        Fan Changlong                 Xu Qiliang

ཚོགས་མི།
Members

༡. ཁྲང་དབན་ཆོན།    ༢. ཕང་ཕུང་ཧུའེ།   ༣. ཀྲང་དབྱང་།  ༤. ཀྲའོ་ཁེ་ཧྲི།   ༥. ཀྲང་ཡིའུ་ཞ    ༦. ཝུའུ་ཧྲེང་ལི། ༧. མ་ཤའོ་ཐེན། ༨. ཝུའེ་ཕུང་ཧོ།
Chang Wanquan        Fang Fenguhi      Zhang Yang      Zhao Keshi    Zhang Youxia     Wu Shengli      Ma Xiaotian   Wei Fenghe

ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ ༡༣༠ །
Members of CPC Central Commission for Discipline Inspection 130

(6)

(7)

(8)
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ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འཐུས་མི་ ༢༢༧༠ །
2270 Delegates of the 18th National Congress of the CPC

༡. རྒྱ་རིགས་ ༢༠༢༡ 

༢. གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ ༤༣ ཡི་འཐུས་མི་གྲངས་ ༢༤༩ 

༣. འཐུས་མི་ ༢༢༧༠ ནང་ལས་བྱེད་ ༡༥༧༨ 

༤. འཐུས་མི་ ༢༢༧༠ ནང་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མི་ ༢༥༡ དང་། དྲག་

ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་ ༤༩

༥. འཐུས་མི་ ༢༢༧༠ ནང་བོད་རིགས་ཡིན་པ་ ༣༠

ཚེ་རིང་། ཚེ་དབང་། དོན་གྲུབ་དབང་འབུམ། བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། 

བསྟན་ཁོ། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། པདྨ་འཕྲིན་ལས། པདྨ་བདེ་སྐྱིད། ཉི་

མ་བཀྲ་ཤིས། ཉི་མ་ལྷ་མོ(བུད་མེད)། སྤེན་པ་བཀྲ་ཤིས། བྱམས་པ་ཕུན་

ཚོགས། སྟོབས་རྒྱལ། རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན། ཆེ་དགྲ་ལྷ། ལྷག་པ། འཆི་མེད་

རིག་འཛིན། སྒྲོལ་མ་མཚོ། ནོར་བུ་དོན་གྲུབ། ཚེ་རིང་དབང་མོ། བློ་

བཟང་རྒྱལ་མཚན། བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས། མཚོ་སྐྱིད(བུད་

མེད)། ཚེ་དཔལ་ཚེ་ལེགས། ཝང་ཧྲུའུ་ཧྥུན(བུད་མེད)། པའེ་དབྱང་མིན། 

ལི་ཁྲང་ཕིང་། ཧྲུའེ་ཞའོ་ཕང(བུད་མེད)། ཨ་མའེ(བུད་མེད)། དབྱང་ཅིན་

ཧན།

༥. འཐུས་མི་ ༢༢༧༠ ཡི་ཁྲོད་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་འཐུས་མི་ 

༢༨ ཡོད་པའི་ནང་བོད་རིགས་༡༧ དང་མོན་པ་༡  ལྷོ་པ་༡ རྒྱ་རིགས་༩ 

ཡོད་འདུག

 བོད་རིགས་ཡིན་པ། བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། པདྨ་

འཕྲིན་ལས། ཉི་མ་བཀྲ་ཤིས། སྤེན་པ་བཀྲ་ཤིས། བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས། 

སྟོབས་རྒྱལ། ཆེ་དགྲ་ལྷ། ཨ་སྨན(བུད་མེད)། འཆི་མེད་རིག་འཛིན། ལྷག་

པ། ནོར་བུ་དོན་གྲུབ། བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། བསོད་ནམས་དབྱངས་

འཛོམས། མཚོ་སྐྱིད(བུད་མེད)། པདྨ་བདེ་སྐྱིད། ཧྲུའེ་ཞའོ་ཕང(བུད་མེད)། 

དབང་མོ(མོན་པ)། ཅིན་ཅན(ལྷོ་པ)། 

རྒྱ་རིགས་ཡིན་པ། ཁྲེན་ཆོན་གོ དབན་ཁྲའོ་ཆི། ཝང་ཧུའུ་ཉིང་། ཅིན་

ཧྲུའུ་པོ། ཧའོ་ཕུང་། ལེའང་ཐེན་ཀེང་། ཆིན་དབྱི་ཀྲི ཀྲོའུ་ཀོང་ཀྲི ཀྲའོ་ཧོ། 

1. General Office, CPC Central Committee: Li Zhans-
hu (Director)
2. Organization Department, CPC Central Committee: 
Zhao Leji (Minister)
3. Publicity Department, CPC Central Committee: Liu 
Wibao (Minister)
4. United Front Work Department, CPC Central Com-
mittee: Ling Jihua (Minister)
5. International Department, CPC Central Committee: 
Wang Jiarui (Minister)
6. Committee of Political and Legal Affairs, CPC Cen-
tral Committee: Meng Jianzhu (Secretary)
7. Policy Research Office, CPC Central Committee: 
Wang Huning (Director)
8. Taiwan Work Office, CPC Central Committee: 
Zhang Zhijun (Director)
9. International Communication Office, CPC Central 
Committee: Cai Ming Zhao (Director)
10. Office of Foreign Affairs of the CPC Central Com-
mittee: Dai Bingguo (Director)
11. State Commission for Public Sector Reform: 
Zhang Jinen (Director)
12. Central Committee for Comprehensive Social 
Management: Zhou Yangkang (Director)
13. Central Committee for Guiding Cultural and Ethi-
cal Progress: Liu Yushan (Director) 

DEPARTMENTS DIRECTLY UNDER THE CPC CENTRAL COMMITTEE

14. General Office, Central Commission for Guid-
ing Cultural and Ethical Progress: Luo Shugang 
(Director)
15. Party school of the CPC Central Committee: 
Liu Yushan (President)
16. People’s Daily: Zhang Yannong (President)
17. Qiushi Journal: Li Baoshan (President)
18. Party Literature Research Center, CPC Cen-
tral Committee: Leng Rong (Director)
19. Party History Research Center, CPC Central 
Committee: Ouyang Song (Director)
20. Central Compilation and Translation Bureau: 
Jia Gaojin (Director)
21. Work Committee for Departments directly 
under the CPC Central Committee: Li Zhanshu 
(Secretary)
22. State Organs Work Committee of CPC Cen-
tral Committee: Yang Jin (Secretary)
23. Office of the Secret Protection Committee, 
the CPC Central Committee: Mengriang Feng 
(Director) 
24. Archives Bureau, CPC Central Committee: 
Yang Dongquan (Director)
25. Office of the Encryption Administration Lead-
ing Groups, CPC Central Committee: Zhang Yan-
zhen (Director)

(9)

(10)
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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་།
Govt of PRC

༡. སྲིད་འཛིན།
President 

ཞིས་ཅིན་ཕིང་།
Xi Jinping

༢. སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ། 
Vice President

ལི་ཡོན་ཁྲའོ།
Li Yuanchao

༣. དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ།
PRC Central Military Commission Chairman 

     ཞིས་ཅིན་ཕིང་།
       Xi Jinping      

ཚོགས་གཞོན་གཉིས།
2 Vice Chairmen

       ཕན་ཁྲང་ལུང་།             ཞུའེ་ཆི་ལེའང་།

      Fan Changlong             Xu Qiliang

༥. ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་

ཁང་གི་ཅན་ཁྲ་ཀྲང(ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན)།
Supreme People’s Procuratorate 

(Procurator-general)

       ཚའོ་ཅན་མིང་།
       Cao Jianming

༤. ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་

ཡོན་ཀྲང(ཁྲིམས་དཔོན་ཆེ་མོ)།
Supreme People’s Court (President)

    ཀྲོའུ་ཆང་།

Zhou Qiang

གོང་གསལ་དཔོན་རིགས་ཚང་མ་རྒྱ་རིགས་རེད།
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རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་།
State Council

     
                     ༡.  སྲིད་བློན།
                  Prime Minister

                      ལི་ཁེ་ཆང་། 
                       Li Keqiang

༢. སྲིད་བློན་གཞོན་པ་བཞི།
4 Vice-Premiers

   ༡. ཀྲང་ཀའོ་ལི།                    ༢. ལིའུ་ཡན་ཏུང་།                ༣. དབང་དབྱང་།                 ༤. མ་ཁའེ། 
      Zhang Gaoli                          Liu Yangdong                         Wang Yang                         Ma Kai

(11)
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རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྔ་།
5 State Councilors

     དབྱང་ཅིན།          ཁྲང་དབང་ཆོན།          དབྱང་ཅེ་ཁྲེ།         ཀུའོ་ཧྲེང་ཁུན།        ཝང་ཡུང་།
     Yang Jing               Chang Wangquan            Yang Jiechi             Guo Shengkun          Wang Yong

གོང་གསལ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་སྲིད་བློན་དང་། སྲིད་བློན་གཞོན་པ་བཞི་རྒྱ་རིགས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་

གི་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྔའི་ནང་དབྱང་ཅིན་སོག་རིགས་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཚང་མ་རྒྱ་རིགས་རེད།

༤. རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་འོག་གི་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་སོགས།
Ministries and Commissions Directly Under the State Council

ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས(པུའུ) ཝང་དབྱིས།

རྒྱལ་སྲུང་ལས་ཁུངས།     ཁྲང་དབན་ཆོན།

སློབ་གསོ་ལས་ཁུངས།  ཡུན་ཀུའེ་རེན།

ཚན་རིག་དང་ལག་རྩལ་ལས་ཁུངས།  ཝང་ཀང་།

བཟོ་ལས་དང་ཆ་འཕྲིན་ཅན་ལས་ཁུངས། མེའོ་ཝེ།

སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས།     ཀུའོ་ཧྲེང་ཁུན།

རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས།   ཀོང་ཧུའེ་ཁྲང་།

ལྟ་ཞིབ་ལས་ཁུངས། ཧོང་ཧྲུའུ་ཆིན།

དམངས་སྲིད་ལས་ཁུངས།  ལི་ལི་ཀུའོ།

ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས།  ཝུའུ་ཨེ་ཡིང་།

ནོར་སྲིད་ལས་ཁུངས།   ལོའུ་ཅི་ཝུའེ།

མི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ལས་ཁུངས། 

ཡེན་ཝུའེ་མེན། 

རྒྱལ་ཁབ་ས་ཆ་ཐོན་ཁུངས་ལས་ཁུངས།  ཅང་ཏེ་མིང་།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་ཁུངས།  ཀྲོའུ་ཧྲེང་ཤན། 

སྡོད་ཁང་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་གསེབ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་ཁུངས། 

ཅང་ཝུའེ་ཤན།

འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས།  དབྱང་ཁྲུང་ཐང་།

ཆུ་བེད་ལས་ཁུངས།  ཁྲེན་ལུའེ།

ཞིང་ལས་ལས་ཁུངས།  ཧན་ཁྲང་ཧྥུ།

ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས།  ཀའོ་ཧུ་ཁྲེང་།

རིག་གནས་ལས་ཁུངས།  ཚའེ་ཝུ།

འཕྲོད་བསྟེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། ལི་པིན།

རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།  ཤུ་ཧྲའོ་ཧྲི།

རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།  ཝང་ཀྲོང་ཝུའེ།

ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་དངུལ་ཁང་།  ཀྲའོ་ཞའོ་ཁྲུན།

རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས(ཧྲུའུ)།  ལིའུ་ཅི་ཡི།

(12)

(13)
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ORGANIZATIONS UNDER THE 
STATE COUNCIL

1. General Administration of Custom: Yu Guang-
zhou (Director)
2. State Administration of Taxation: Wang Jun 
(Director)
3. State Administration of Industry and Com-
merce: Zhang Mao (Director)
4. General Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Guarantine: Zhi Shuping (Direc-
tor)
5. State Administration of Press, Publication, Ra-
dio, Film and Television: Cai Phuchao
6. General Administration of Sport: Liu Peng (Di-
rector)
7. State Administration of Work Safety: Yang 
Dongliang (Director)
8. National Bureau of Statistics: Ma Jiangtang 
(Director)
9. State Forestry Administration: Zhao Shucong 
(Director)
10. State Intellectual Property Office: Tian Lipu 
(Director)
11. China National Tourism Administration: Shao 
Qiwei (Director)
12. State Administration for Religious Affairs: 
Wang Zuo’an (Director)
13. Counselors’ Office of the State Council: Chen 
Jinyu (Director)
14. Government Offices Administration of the 
State Council: Jiao Huancheng (Director)
15. National Bureau of Corruption Prevention: M 
Wen (Director)
16. State Food and Drug (SWS): Zhang Yu

ADMINISTRATIVE OFFICES UN-
DER THE STATE COUNCIL

1. Overseas Chinese Affairs Office of the State 
Council: Qiu yuanping (Director)
2. Hong Kong and Macao Affairs Office of the 
State Council: Wang Guangya (Director)
3. Legislative Affairs Office of the State Council: 
Song Dahan (Director)
4. Research Office of the State Council: Xie Fu-
zhan (Director)

INSTITUTIONS UNDER THE 
STATE COUNCIL

1. Xinhua News Agency: Li Congjun (President)
2. Chinese Academy of Sciences: Bai Chunli 
(President)
3. Chinese Academy of Social Sciences: Wang 
Weigyuang (President)
4. Chinese Academy of Engineering: Zhou Ji 
(President)
5. Development Research Center of the State 
Council: Li Wei (Director)
6. Chinese Academy of Governance: Yang Jing 
(President)
7. China Earthquake Administration: Chen Jian-
min (Director)
8. China Meteorological Administration: Zheng 
Guoguang (Director)
9. China Banking Regulatory Commission: Sfang 
Fulin (Chairman)
10. China Securities Regulatory Commission: 

(14)

(15)

(16)
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Xiao Gang (Chairman)
11. China Insurance Regulatory Commission: 
Xiang Junbo (President)
12. State Electricity Regulatory Commission: Wu 
Xinxiong (Chairman)
13.  National Council for Social Security Fund: 
Xie Xiring (Chairman)
14.  National Natural Science Foundation of Chi-
na: Yang Wei (Chairman)
15.  Taiwan Affairs Office of the State Council: 
It is same to the Taiwan Work Office of the CPC 
under the same leader. It reports to CPC Central 
Committee
16.  State Council Information Office: It is same 
to the International Communication office of the 
CPC Central Committee, reporting to their CPC 
Central Committee
17. State Archives Administration: It is same to 
Archives Bureau of the CPC, reporting to the 
CPC Central Committee

STATE BUREAUS ADMINISTERED 
BY MINISTRIES AND COMMISSIONS

1. State Bureau for Letters and Calls: Shu Xiaoqin 
(Director)
2. State Administration of Grain: Ren Zhengxiao 
(Director)
3. State Administration for Science, Technology 
and Industry for National Defense: Chen Qiufa 
(Director)
4. National Energy Administration: Wu-hsiung 
5. State Tobacco Monopoly Bureau: Jiang Cheng-
kang (Director)

6.  State Administration of Foreign Experts Af-
fairs: Zhang Jianguo (Director)
7. State Administration of Civil Service: Yin Wei-
min (Director)
8. State Oceanic Administration: Liu Gigui (Di-
rector)
9. National Administration of Surveying, Map-
ping and Geo information: Xu Deming (Director)
10. Civil Aviation Administration of China: Li Ji-
axiang (Director)
11. State Post Bureau: Ma Junsheng (Director)
12. State Administration of Cultural Heritage: Li 
Xiaojie (Director)
13. State Administration of Traditional Chinese 
Medicine: Wang Guoqiang (Director)
14. State Administration of Foreign Exchange: Yi 
Gang (Director)
15. State Administration of Coal Mine Safety: Fu 
Jianhua (Director)
16. National Rail: Lu Dong Fu
17. National Administration for Protection of 
State Secrets: is same to the office of Secret Pro-
tection Committee of the CPC, reporting to Gen-
eral Office of the CPC Central Committee
18. State Encryption Administration: It is same to 
the Office of the Encryption Administration Lead-
ing Group of CPC Central Committee, reporting 
General office of the CPC Central Committee
19. China National Space Administration: It re-
ports to the Ministry of Industry and Information 
Technology
20. China Atomic Energy Authority: same
21. State Language Commission: It was merged 
with the Ministry of Education

(17)
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རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ།
12th National People’s Congress of China

༡. ཚོགས་གཙོ།
       Chairman

    ཀྲང་ཏེ་ཅང་།
   Zhang Dejiang

༢༠༡༣

   ལི་ཅན་གོ       ཝང་ཧྲེང་ཅུན།   ཁྲེན་ཁྲང་ཀྲི།     ཡན་ཅོན་ཆི།       ཝང་ཁྲེན།    ཧྲེང་གཡོད་གཡོད།    ཅི་པིན་ཤོན།
  Li Jianguo       Wang Shengjun  Chen Changzhi     Yuan Junqi         Wang Chen      Shen Yueyui          Ji Binxuan

   ཀྲང་ཕིང་།    བྱམས་པ་ཕུན་ཚོཌ།   ཨའེ་ལི་ཀེན་དབྱི་མིན་པ་ཧའེ།  དབན་ཨེ་ཤང་།     ཀྲང་པའོ་ཝུན།       ཁྲེང་ཀྲུའུ།
                     བོད་རིགས།             ཡུ་གུར་རིགས། 
  Zhang Ping  Jampa Phuntsok             Arkon Iminbaki                Wang Exiang       Zhang Baouwen     Chen Zhu

 གོང་གསལ་ལྟར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རྒྱ་རིགས་ཡིན་པ་དང་། 

ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ ༡༣ ཁྲོད་བུད་མེད་གཅིག 

རྒྱ་རིགས་ ༡༡

ཡུ་གུར་རིགས་ ༡

བོད་རིགས་ ༡

ཁྲེན་ཁྲང་ཀྲི་ལོ་མང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མྱོང་ཡོད།

༢. ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ ༡༣
13 Vice-Chiarmen

(18)
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༣. སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ ༡༦༡ །
161 Members of the 12th NPC Standing Committee

 རྒྱ་རིགས་ ༡༣༧

 ཧུའེ་རིགས་ ༥

དབྱིས་རིགས། ༡

 སོག་རིགས་ ༣

 མན་ཇུ་རིགས་ ༣

 ཐུའུ་ཅ་རིགས་ ༢

 ཁྲའོ་ཞན་རིགས་ ༡

 ཧ་སག་རིགས་ ༡

 མིའོ་རིགས་ ༡

 ཏུང་རིགས་ ༡

 ཡུ་གུར་རིགས་ ༡

 ཡའོ་རིགས་ ༡

 ལི་རིགས་ ༡

 ཀྲོང་རིགས་ ༡

 བོད་རིགས་ ༢

འཇམ་དབྱངས་བློ་བཟང་འཇིགས་མེད་

ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ།
པད་མ་འཕྲིན་ལས།

༤. སྐབས་བཅུ་གཉིས་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ༢༩༨༦ །

2986 Delegates of the 12th NPC

(19)
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རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ།
12th Chinese People’s Political Consultative Conference

                             ༢༠༡༣
༡. ཚོགས་གཙོ།
      Chairman

   ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་། 
   Yu Zhengsheng

༢. ཚོགས་གཞོན་ ༢༣ །
23 Vice-Chiarmen

 ཏུའུ་ཆིང་ལིང་།   ལིང་ཅི་ཧྭ།        ཧན་ཆི་ཏེ།       འཕགས་པ་ལྷ།       ཏུང་ཅན་ཧྭ།      དབན་ཀང་།     ལིན་ཝུན་དབྱི།           
  Du Qinglin       Ling Jihua           Han Qide          Phagpalha          Tung Chee-hwa    Wang Gang         Lin Wenyi

 ལུའོ་ཕུའུ་ཧོ།       ཧོ་ཧོའུ་ཧྭ།        ཀྲང་ཆིང་ལི།      ལི་ཧའེ་ཕུང་།      སུའུ་རུང་།        ཁྲེན་ཡོན།       ལུའོ་ཀྲན་ཀུང་།   
Luo Fuhe           Ho Hao Wah       Zhang Qingli       Li Haifeng          Su Rong            Chen Yuan        Lu Zhangong      

    ཀྲའུ་ཞའོ་ཁྲོན།        ཝང་ཅ་རུའེ།       ཝང་ཀྲེང་ཝུའེ།           མཱ་པེའོ།             ཆི་ཤུས་ཁྲུན།       ཁྲེན་ཞའོ་ཀོང་།   
   Zhao Xiaochuan       Wang Jiarui          Wang Zhengwei            Ma Biao               Qi Xuchun        Chen Xiaoguang     

  མ་ཕེ་ཧྭ།       ལིའུ་ཞའོ་ཕུང་།       ཝང་ཆིང་མིན།
 Ma Peihua     Liu Xiaofeng          Wang Qinmin

༣. དྲུང་ཆེ།  ཀྲང་ཆིང་ལི(གཅིག་ལྕོགས)།

      Secretary: Zhang Qingli

(20)
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རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རྒྱ་རིགས་ཡིན་པ་དང་ཚོགས་གཞོན་ ༢༣ ཁྲོད།

 རྒྱ་རིགས་ ༡༩

 ཧུའེ་རིགས་ ༡

 ཀྲོང་རིགས་ ༡

 མན་ཇུ་རིགས་ ༡

 བོད་རིགས་  ༡

འཕགས་པ་ལྷ་

དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གོང་གསལ་ནས་ཀྲང་ཆིང་ལི་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༩ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥ ནས་༢༠༡༡ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

སུ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་བྱས་པ་དང་། སུའུ་རུང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་བྱས།

མ་ཕེ་ཧྭ་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༥ ནས་༢༠༠༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མྱོང་བ་དང་། ཏུའུ་ཆིང་ལི་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༦ ནས་

༢༠༠༧ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་

པུའུ་ཀྲང་བྱས།

གོང་གསལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་༢༣ ཁྲོད་གུང་ཁྲན་ཏང་ཡོན་ ༡༡ དང་། ཏང་ཡོན་མ་ཡིན་པའི་མི་སྣ་ ༡༢ ། བུད་མེད་ ༢ 

བཅས་ཡོད་པ་རེད།
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 རྒྱ་རིགས་ ༢༦༡ 

 མན་ཇུ་རིགས་ ༥ 

 སོག་རིགས་ ༣ 

 ཀྲོང་རིགས་ ༣ 

 ཐུའུ་ཅ་རིགས་ ༢ 

 མིའོ་རིགས་ ༢

 པའེ་རིགས་ ༢

 ཧུའེ་རིགས་ ༥

 ཏའེ་རིགས་ ༡

 ཏུང་ཤང་རིགས་ ༡

 ཧ་སག་རིགས་  ༡

 ༤. རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ ༢༩༩ །
299 Standing Committee Members (CPPCC)

 ཧ་ཉི་རིགས་ ༡

 ཁྲའོ་ཞན་རིགས་ ༡

 ཀའོ་ཧྲན་རིགས་ ༡

 དབྱིས་རིགས་ ༡

 ཡའོ་རིགས་ ༡

 ཡུ་གུར་རིགས་ ༡

 ཏུང་རིགས་ ༡

 ལི་རིགས་ ༡

 པུའུ་དབྱི་རིགས་ ༡

 བོད་རིགས་ ༤

 སྒྲུབ་ཁང་ཐུབ་བསྟན་མཁས་གྲུབ།      རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ།               བསམ་སྡིངས་རོྡ་རྗེ་ཕག་མོ་                སྡེ་བ་ཚང་།

                                                                               བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན།

 

གོང་གསལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ ༢༩༩ ཡི་ཁྲོད་ཀྲུང་གུང་ནས་མིན་པའི་མི་སྣ་ ༡༩༥ དང་། བུད་མེད་ ༣༦ ཡོད།

༥. སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཁྱོན་ ༢༢༣༧ །

(21)
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རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི(སྲིད་འཛིན)།

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཞིས་ཅིན་ཕིང་། རྒྱ་

རིགས། ༡༩༥༣ ལོའ་ི

ཟླ་ ༦ པར་སྐྱེས། ཧྲན་

ཤིས་ཕུ་མིང་ནས་རེད། 

༡༩༦༩ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་

ལས་ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༤ 

ལོའ ི་ཟླ་དང་པོར་ཀྲུང་

གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་

ཞུགས། ཆིང་ཧྭ་སློབ་

ཆེན ་སྤྱི ་ཚོགས་ཚན་

རིག་སློབ་གླིང་གི་མར་

ཁེ་སི་རིང་ལུགས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་བསམ་བློ་ཆབ་སྲིད་

སློབ་གསོའ་ིཆེད་ལས་ཐོན་ནས་ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་

རྒྱུས་ལྡན། ཁྲིམས་རིག་པའི་འབུ་རམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ། 

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། ཀྲུང་དབྱང་

དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་

དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་

བཞིན་ཡོད། 

༡༩༦༩ ནས་༡༩༧༥ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཡན་ཁྲོན་རྫོང་ཝུན་དབྱིས་

ཀུང་ཧྲེ་ལེང་ཅ་ཏོ་རུ་ཆེན་གྱི་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་ཏང་ཀྲི་པུའི་

ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༧༥ ནས་༡༩༧༩ བར་ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་རྫས་འགྱུར་བཟོ་ལས་ཚན་

ཁག་གི་རྩ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་འདྲེས་སྦྱོར་ཆེད་ལས་སུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས། 

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༢ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིང་དང་

ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་གཞུང་དོན་ཐིང་གི་དྲུང་ཡིག(དམག་ཞབས་

དངོས) 

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༣ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཀྲེང་ཏིང་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ། 

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༥ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཀྲེང་ཏིང་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

དང་ཀྲེང་ཏིང་རྫོང་དྲག་ཆས་པུའི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་དང་པོ་དང་ཏང་

ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོ།

 ༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༨ བར་ཕུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཤ་མོན་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་

དང་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༠ བར་ཕུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཉིང་ཏེ་ས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

དང་ཉིང་ཏེ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོ། 

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༣ བར་ཕུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཕུ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

དང་། གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་རེན། ཕུ་ཀྲོའུ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོ། 

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༥ བར་ཕུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུད། ཕུ་ཀྲོའུ་གྲོང་

ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། ཕུ་ཀྲོའུ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་དང་པོ། 

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༦ བར་ཕུ་ཅན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ཕུ་ཀྲོའུ་

གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། ཕུ་ཀྲོའུ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཏང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོ། 

༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༩ བར་ཕུ་ཅན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཕུ་

ཅན་ཞིང་ཆེན་མཐོ་འཕེན་མེ་སྒྱོགས་གྲ་སྒྲིག་དམག་ཞབས་ཧྲིའི་ཆབ་

སྲིད་ཨུ་ཡོན་དང་པོ། 

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༠ བར་ཕུ་ཅན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་

ལས་ཚབ་ཧྲེང་ཀྲང་དང་། ནན་ཅིང་དམག་ཁུལ་རྒྱལ་སྲུང་སྐུལ་སློང་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། ཕུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་རྒྱལ་སྲུང་སྐུལ་

སློང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། ཕུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་མཐོ་འཕེན་མེ་

སྒྱོགས་གྲ་སྒྲིག་དམག་ཞབས་ཧྲིའི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་དང་པོ།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༢ བར་ཕུ་ཅན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། 

ཧྲེང་ཀྲང་། ནན་ཅིང་དམག་ཁུལ་རྒྱལ་སྲུང་སྐུལ་སློང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། ཕུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་རྒྱལ་སྲུང་སྐུལ་སློང་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། ཕུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་མཐོ་འཕེན་མེ་སྒྱོགས་གྲ་སྒྲིག་

དམག་ཞབས་ཧྲིའི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་དང་པོ(༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༢ ལོར་ཆིང་ཧྭ་

སློབ་ཆེན་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་གླིང་གི་མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་རིགས་པའི་གཞུང་

ལུགས་དང་བསམ་བློ་ཆབ་སྲིད་སློབ་གསོའ་ིཆེད་ལས་སུ་ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་

མའི་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཁྲིམས་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་གནས་

ཐོབ) 

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༢ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་

ལས་ཚབ་ཧྲེང་ཀྲང་། ནན་ཅིང་དམག་ཁུལ་རྒྱལ་སྲུང་སྐུལ་སློང་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་རྒྱལ་སྲུང་སྐུལ་

སློང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

(22)
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༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ལས་ཚབ་དང་

ཧྲེང་ཀྲང་། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་དམག་ཁུལ་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོ། 

ནན་ཅིང་དམག་ཁུལ་རྒྱལ་སྲུང་སྐུལ་སློང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་

རེན་གཞོན་པ། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་རྒྱལ་སྲུང་སྐུལ་སློང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། ཀྲེ་

ཅང་ཞིང་ཆེན་དམག་ཁུལ་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོ། 

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༧ བར་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཧྲང་ཧའེ་

ཉེན་ཟོན་བདེ་སྲུང་དམག་ཁུལ་ཁང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོ། 

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ། ཀྲུང་

དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞའོ་ཀྲང་། 

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༠ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ། ཀྲུང་

དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞའོ་ཀྲང་།

༢༠༡༠ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ། ཀྲུང་

དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་

དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་དབྱང་

ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞའོ་ཀྲང་།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་

ཅི། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་

ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། ཀྲུང་

གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅུ་

དྲུག་པ་དང་། བཅུ་བདུན་པ། བཅོ་བརྒྱད་པ་བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་

ཡོན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་

དང་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི། སྐབས་བཅོ་

བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་རྒྱུན་ལས་ཨུ་

ཡོན། ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་

ཁུར། སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བདམས། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་ཨུ་

ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཐོག་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་

དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་གསབ་སོྣན་བྱས། 

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཅུ་བདུན་པའི་ཐོག་

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བསྐོ་གཞག་བྱས། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་

པའི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་གུང་

ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞིར་བསྐོ་གཞག་བྱས། 

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོགས་

འདུ་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་

དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་བཅས།།  

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་སྲིད་བློན།

ལི་ཁེ་ཆང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལི་ཁེ་ཆང་། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༥༥ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་

སྐྱེས། ཨན་ཧུའེ་ཏིང་ཡོན་

ནས་རེད། ༡༩༧༤ ལོའ་ིཟླ་ 

༣ པར་ལས་ཀར་ཞུགས། 

༡༩༧༦ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་

ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་

ཞུགས། པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་

ཁྲིམས་ལུགས་ཚན་ཁག་

དང་དཔལ་འབྱོར་སློབ་

གླིང་གི་དཔལ་འབོྱར་རིག་པའི་ཆེད་ལས་ཐོན་ཏེ་ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་

སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ཁྲིམས་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པ་དང་དཔལ་

འབྱོར་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ།

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་

ཁང་གི་ཙུང་ལི(སྲིད་བློན)། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་

བཞིན་ཡོད།

༡༩༧༤ ནས་༡༩༧༦ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཕུང་དབྱང་རྫོང་ཏཱ་མེའོ་
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ཀུང་ཧྲེ་ཏུང་ལིང་རུ་ཆེན་གྱི་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན།

༡༩༧༦ ནས་༡༩༧༨ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཕུང་དབྱང་རྫོང་ཏཱ་མེའོ་

ཀུང་ཧྲེ་ཏཱ་མེའོ་རུ་ཆེན་གྱི་ཏང་ཀྲི་པུའུ་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༧༨ ནས་ ༡༩༨༢ བར་པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་ཁྲིམས་ལུགས་ཚན་ཁག་ཏུ་

སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མའི་ཚོགས་པའི་འགན་འཁུར་བ།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༣ བར་པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་སྡེ་ཚོགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན།

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༣ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་སློབ་གྲྭ་པུའི་

པུའུ་ཀྲང་དང་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་འགན་གཅིག་

ལྕོགས།

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༥ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་

རྗེས་སྣོན་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༩༣ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་

ཧྲུའུ་ཅི་དང་རྒྱལ་ཡོངས་གཞོན་ནུ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་གཅིག་ལྕོགས(༡༩༩༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ནས་ ༡༩༩༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ བར་ཀྲུང་

དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་

གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༨ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་

ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོ་དང་ཀྲུང་གོ་གཞོན་ནུ་ཆབ་སྲིད་སློབ་གླིང་གི་འགོ་

འཛིན་གཅིག་ལྕོགས(༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༤ བར་པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་

སློབ་གླིང་གི་དཔལ་འབོྱར་རིག་པའི་ཆེད་ལས་སུ་ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རིང་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པ་དང་འབུམ་རམས་པའི་

སློབ་གནས་ཐོབ)

༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༩ བར་ཧོ་ནན་ཞིང་ཨུད་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ལས་

ཚབ་ཧྲེང་ཀྲང་། རྨ་ཆུ་འབྲུབ་འགོག་བཀོད་འདོམས་པུའི་སྤྱི་ཁྱབ་

བཀོད་འདོམས་པ་གཅིག་ལྕོགས།

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༢ བར་ཧོ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང། 

ཧྲེང་ཀྲང་། རྨ་ཆུ་འབྲུབ་འགོག་བཀོད་འདོམས་པུའི་སྤྱི་ཁྱབ་བཀོད་

འདོམས་པ་གཅིག་ལྕོགས།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཧོ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཧྲེང་ཀྲང། 

རྨ་ཆུ་འབྲུབ་འགོག་བཀོད་འདོམས་པུའི་སྤྱི་ཁྱབ་བཀོད་འདོམས་པ་

གཅིག་ལྕོགས།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༤ བར་ཧོ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༥ བར་ལེའོ་ཉིང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༧ བར་ལེའོ་ཉིང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་

ཡོན་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་འགག་གསུམ་ལས་གྲྭ་འཛུགས་

སྐྲུན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ལྷོ་ཆུ་བྱང་

འདྲེན་ལས་གྲྭ་འཛུགས་སྐྲུན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། རྒྱལ་སྲིད་

སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་སྨན་དང་སྨན་རྫས་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་

གཏིང་ཟབ་གཏོང་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཙུའུ་ཀྲང་།

༢༠༡༣ ནས་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུད་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་

ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་འགག་

གསུམ་ལས་གྲྭ་འཛུགས་སྐྲུན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་རྒྱལ་

སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ལྷོ་ཆུ་བྱང་འདྲེན་ལས་གྲྭ་འཛུགས་སྐྲུན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་སྨན་དང་སྨན་རྫས་འཕྲོད་

བསྟེན་སྒྲིག་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་གཏིང་ཟབ་གཏོང་བའི་འགོ་ཁྲིད་

ཚོགས་ཆུང་གི་ཙུའུ་ཀྲང་། 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་བཅུ་དྲུག་པ། བཅུ་བདུན་པ། བཅོ་བརྒྱད་པ་

བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་དང་བཅོ་བརྒྱད་

པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་རྒྱུན་ཨུ། སྐབས་བརྒྱད་

པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཨུ་ཡོན་བཅས།།

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོགས་གཙོ།

ཀྲང་ཏེ་ཅང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཀྲང་ཏེ་ཅང་། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༤༦ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་

སྐྱེས། ལེའོ་ཉིང་ཐའེ་ཨན་

ནས་རེད། ༡༩༨༦ ལོའ་ིཟླ་ 

༡༡ པར་ལས་ཀར་ཞུགས། 

༡༩༧༡ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་ཀྲུང་

གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། 

ཁྲའོ་ཤན་ཅིན་རི་ཁྲེང་ཕྱོགས་

(24)
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བསྡུས་སློབ་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་ཚན་ཁག་ནས་ཐོན། སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་

རྒྱུས་ལྡན། 

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད། ༡༩༦༨ ལོ་ནས་༡༩༧༠ བར་

ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་དབང་ཆིང་རྫོང་ལུའོ་ཙེ་ཀའུ་ཀུང་ཧྲེ་ཐའེ་ཕིང་རུ་

ཆེན་གྱི་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན། 

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༢ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་དབང་ཆིང་རྫོང་གསར་

བརྗེ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཀན་ཧྲི་དང་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་སྡེ་ཚོགས་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༡༩༧༢ ལོ་ནས་༡༩༧༥ བར་ཡན་པེན་སློབ་ཆེན་ཁྲའོ་ཤན་སྐད་ཡིག་

ཚན་ཁག་ཏུ་ཁྲའོ་ཤན་སྐད་ཡིག་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས། 

༡༩༧༥ ནས་༡༩༧༨ བར་ཡན་པེན་སློབ་ཆེན་ཁྲའོ་ཤན་སྐད་ཡིག་ཚན་

ཁག་ཏུ་ཏང་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་སློབ་ཆེན་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་

གཞོན་པ། 

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༠ བར་ཁྲའོ་ཤན་ཅིན་རི་ཁྲེང་ཕྱོགས་བསྡུས་སློབ་ཆེན་

དཔལ་འབྱོར་ཚན་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

མཁན་སློབ་གྲྭ་བའི་ཏང་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༡༩༨༠ ནས་༡༩༨༣ བར་ཡན་པེན་སློབ་ཆེན་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་

ཡོན་དང་ཞའོ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༥ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཡན་ཅི་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ་དང་ཡན་པེན་ཀྲོའུ་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་ཡན་ཅི་

གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་གཅིག་ལྕོགས། 

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༦ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཡན་པེན་ཀྲོའུ་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ། 

༡༩༨༦ ནས་༡༩༩༠ བར་དམངས་སྲིད་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཏང་

ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། 

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༥ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ་དང་ཡན་པེན་ཀྲོའུ་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཅིག་ལྕོགས། 

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༨ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་

དང་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་རེན། 

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༢ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཀོང་

ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་

སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི། 

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་

སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི། ཁྲུང་

ཆིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ།  རྒྱལ་

སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི། 

༢༠༡༣ ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་། སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་སྣོན་ཨུ་

ཡོན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་བཅུ་དྲུག་པ། བཅུ་བདུན་པ། བཅོ་བརྒྱད་པ་

བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའི་

ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་

དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་རྒྱུན་ཨུ། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཨུ་ཡོན་ཀྲང་བཅས།། 

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་

ཚོཌ་འདུ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཀྲུའུ་ཞི(ཚོགས་གཙོ)།

ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༤༥ ལོའ་ིཟླ་ ༤ པར་སྐྱེས། 

ཀྲེ་ཅང་ཧྲའོ་ཤིང་ནས་རེད། 

༡༩༦༣ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་ 

༡༡ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་

ཏང་ནང་ཞུགས། ཧཱར་པིན་

དམག་དཔོན་ལས་གྲྭ་སློབ་

གླིང་ཏའོ་ཏན་འཕུར་མདའི་

ལས་གྲྭ་ཚན་ཁག་མདེལ་ལམ་ཅན་གྱི་འཕུར་མདའི་རང་འགུལ་ཚོད་

འཛིན་ཆེད་ལས་ནས་ཐོན། སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའ་ིསློབ་སྦྱོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་

(25)



24

པ་དང་བཟོ་བཀོད་པ་ཡིན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀྲུང་གོའ་ི

མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི།

༡༩༦༣ ནས་༡༩༦༨ བར་ཧཱར་པིན་དམག་དོན་ལས་གྲྭ་སློབ་གླིང་གི་

ཏའོ་ཏན་འཕུར་མདའ་ལས་གྲྭ་ཚན་ཁག་ཏུ་མདེལ་ལམ་ཅན་གྱི་འཕུར་

མདའི་རང་འགུལ་ཚོད་འཛིན་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༡ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཀྲང་ཅ་ཁའུ་གྲོང་ཁྱེར་སྐུད་མེད་

གློག་ཆས་བཟོ་གྲྭ་དྲུག་པར་ལག་རྩལ་པ།

༡༩༧༡ ནས་༡༩༧༥ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཀྲང་ཅ་ཁའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཆའོ་ཤིས་

སྐུད་མེད་གློག་ཆས་བཟོ་གྲྭར་ལག་རྩལ་པ་དང་འགན་འཁུར་བ།

༡༩༧༥ ནས་༡༩༨༡ བར་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་ལས་པུའུ་གློག་རྡུལ་ལག་རྩལ་

ཁྱབ་གདལ་བེད་སྤྱོད་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་བཞི་པར་ལག་རྩལ་པ་དང་བཟོ་

བཀོད་པ།

༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༢ བར་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་ལས་པུའུ་གློག་རྡུལ་ལག་རྩལ་

ཁྱབ་གདལ་བེད་སྤྱོད་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་བཞི་པར་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་བཀོད་པ་

གཞོན་པ་བྱས།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༤ བར་གློག་རྡུལ་བཟོ་ལས་པུའུ་གློག་རྡུལ་ལག་རྩལ་

ཁྱབ་གདལ་བེད་སྤྱོད་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་རུ་སུའོ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། 

གློག་རྡུལ་བཟོ་ལས་པུའུ་རྩིས་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་ལས་དོ་དམ་ཅུས་

ཁོངས་གཏོགས་ཁྲུའུ་གཉིས་པའི་ཁྲུའུ་ཀྲང་། སྤྱི་ཁྱབ་བཀོད་པ་གཞོན་པ་

དང་དབྱིབས་ཆུང་འཕྲུལ་འཁོར་དོ་དམ་པུའི་ཀྲུའུ་རེན་གཅིག་ལྕོགས། 

གློག་རྡུལ་བཟོ་ལས་པུའི་འཆར་འགོད་སིའི་སི་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༥ བར་ཀྲུང་གོ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཕན་བདེ་ཐེབས་རྩ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་དང་། ལས་འཛིན་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། 

ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི(དེའི་རིང་༡༩༨༤ ལོའ་ིཟླ་༡༢ པར་སི་ཅུས་རྒན་པའི་རིམ་

པར་གཏན་འཁེལ། ༡༩༨༥ ལོའ་ིཟླ་ ༡ ནས་ཟླ་ ༣ པ་བར་ཁང་ཧཱ་ཁེ་ལས་ཀུང་

སིའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཅིང་ལིའི་ལས་ཚབ་བྱས)

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༧ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་དབྱན་ཐའེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༨༧ ནས་༡༩༨༩ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་དབྱན་ཐའེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲི་ཀྲང་།

༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༢ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ་དང་། ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ། ཧྲི་ཀྲང་བཅས་བྱས།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༤ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་དང་། ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཧྲི་ཀྲང་བཅས་བྱས།

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༧ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་དང་། ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་འཛུགས་སྐྲུན་པུའི་ཏང་ཙུའིེ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པུའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༡ བར་འཛུགས་སྐྲུན་པུའི་ཏང་ཙུའིེ་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༢ བར་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། 

ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཧུའུ་

པེ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཧྲང་

ཧའེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། ཧྲང་ཧའེ་

གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ༢༠༡༠ ལོའ་ིཧྲང་ཧའེ་འཛམ་གླིང་དངོས་མང་སྟོན་

ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ་

དང་པོ་དང་ལག་བསྟར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་བཅས་བྱས།

༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཧྲང་

ཧའེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༢༠༡༢ ནས་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཨུད་

ཧྲུའུ་ཅི། 

 སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན། 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་། བཅུ་དྲུག་པ། བཅུ་བདུན་པ། བཅོ་བརྒྱད་པ་

བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའི་

ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་

དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་བཅས།། 
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ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་། 

ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི།

ལིའུ་ཡུན་ཧྲན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལིའུ་ཡུན་ཧྲན། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༤༧ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་

སྐྱེས། ཧྲན་ཤིས་ཀྱི་ཤིན་

ཀྲོའུ་ནས་རེད། ༡༩༦༦ 

ལོའ་ིཟླ་ ༩ པར་ལས་ཀར་

ཞུགས། ༡༩༧༡ ལོའ་ིཟླ་ 

༤ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་

ཏང་ནང་ཞུགས། ཀྲུང་

དབྱང་ཏང་གི ་སློབ ་གྲྭ ་

ཆེན་མོའ་ིསློབ་སྦྱོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་

ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་། ཀྲུང་དབྱང་

ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གཙོ་བཅས་ཡིན།

༡༩༦༤ ནས་༡༩༦༨ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཅི་ཉིང་དགེ་འོས་

སློབ་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༦༩ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཐུའུ་མོ་ཐེ་ཙོ་ཆི་

པ་ཧྲེ་སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་དང་། ཐུའུ་མོ་ཐེ་ཡའོ་ཆི་སུའུ་ཕུའུ་ཀའེ་ཀུང་

ཧྲེར་ངལ་རྩོལ་སྦྱོང་བརྡར་བྱས།

༡༩༦༩ ནས་༡༩༧༥ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཐུའུ་མོ་ཐེ་ཡའུ་ཆི་

ཆི་ཨུད་དྲིལ་བསྒྲགས་པུར་ཀན་ཧྲེ། 

༡༩༧༥ ནས་༡༩༨༢ བར་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནང་སོག་ཡན་ལག་

ཁང་ཞིང་འབྲོག་ཚོགས་ཆུང་གི་གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་དང་། 

ཙུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། ཡན་ལག་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི(དེའི་རིང་༡༩༨༡ ལོའ་ིཟླ་

༣ པ་ནས་ཟླ་༨ པ་བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༤ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༦ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་དྲིལ་

བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༨༧ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༡༩༨༧ ནས་༡༩༩༡ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་དང་། དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ་བ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཐད་གཏོགས་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་གཅིག་ལྕོགས།

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༢ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་

ཨུད་དང་ཁྲི་ཕུང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༣ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ་དང་ཁྲི་ཕུང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཅིག་ལྕོགས(༡༩༨༩ ནས་

༡༩༩༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་འཕྲིན་བརྒྱུད་སློབ་གླིང་དུ་ཏང་སྲིད་དོ་དམ་

ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་

གཞོན་པ།

༡༩༩༧ ནས་༢༠༠༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་

གཞོན་པ(༡༩༩༧ ལོའ་ིཟླ་༡༠ པར་པུའུ་ཀྲང་རྒན་པ་རིམ་པར་གཏན་འཁེལ་བ)དང་

ཀྲུང་དབྱང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་སྲོལ་གཏོད་མཛུབ་ཁྲིད་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། ཀྲུང་

དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་། 

༢༠༡༢ ནས་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་

ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་། སྐབས་

བཅུ་གཉིས་པ་དང་བཅུ་བཞི་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་

དང་། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་བཅུ་དྲུག་པ། བཅུ་བདུན་པ། བཅོ་བརྒྱད་

པ་བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་སྐབས་བཅུ་

བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་

ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་དང་། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་

ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱུན་ཨུ། ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས།། 

(26)
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དབུས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་

བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།

ཝང་ཆི་ཧྲན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཝང་ཆི་ཧྲན། རྒྱ་རིགས། ༡༩༤༨ 

ལོའ་ིཟླ་བདུན་པར་སྐྱེས། ཧྲན་

ཤིས་ཐེན་ཀྲེན་ནས་རེད། ༡༩༦༩ 

ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་ལས་ཀར་ཞུགས། 

༡༩༨༣ ལོའ་ིཟླ་གཉིས་པར་ཀྲུང་

གོ ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། 

ནུབ་བྱང་སློབ་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་ཚན་

ཁག ་ལོ ་རྒྱུས ་ཆེད ་ལས ་ནས ་

ཐོན། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིའཛིན་གྲྭ་

དཀྱུས་མའི་སློབ་སྦྱོང་ལོ་རྒྱུས་ལྡན། མཐོ་རིམ་དཔལ་འབྱོར་མཁས་ཅན། 

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་

ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༦༩ ནས་༡༩༧༡ བར་ཧྲན་ཤིས་ཆིང་ཆེན་ཡན་ཨན་རྫོང་ཕུང་ཀྲོང་

ཀུང་ཧྲེར་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན།

༡༩༧༡ ནས་༡༩༧༣ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་

ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱས།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༦ བར་ནུབ་བྱང་སློབ་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་ཚན་ཁག་ཏུ་ལོ་

རྒྱུས་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༦ ནས་༡༩༧༩ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་

ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱས།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༢ བར་ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ཉེ་རབས་ལོ་

རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་རུ་དངོས་སྦྱོང་ཞིབ་འཇུག་པ།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༦ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའུ་གྲོང་གསེབ་སྲིད་ཇུས་

ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གྲོང་གསེབ་འཕེལ་རྒྱས་

ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཁྲུའུ་ཀྲང་དང་ཅུས་རིམ་པ་གཞོན་པའི་ཞིབ་

འཇུག་པ། འབྲེལ་གཏུགས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༨༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའུ་གྲོང་གསེབ་སྲིད་ཇུས་

ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཅུས་རིམ་པ་རྒན་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་། རྒྱལ་

སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གྲོང་གསེབ་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་

འབྲེལ་གཏུག་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོང་གསེབ་སྒྱུར་

བཅོས་ཚོད་ལྟ་ཁུལ་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཅིག་ལྕོགས། རྒྱལ་

སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གྲོང་གསེབ་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་

དང་འཕེལ་རྒྱས་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་ལས་ཚབ་དང་སུའོ་

ཀྲང།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༨༩ བར་ཀྲུང་གོ་གྲོང་གསེབ་ཡིད་རྟོན་མངགས་བཅོལ་

མ་འཇོག་ཀུང་སིའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཅིང་ལི་དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༣ བར་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་འཛུགས་སྐྲུན་དངུལ་ཁང་

གི་ཧང་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི(དེའི་རིང་ ༡༩༩༢ ལོའ་ིཟླ་

དགུ་པ་ནས་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་

རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་)

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༤ བར་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་

གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི།

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༦ བར་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་འཛུགས་སྐྲུན་དངུལ་ཁང་

གི་ཧང་ཀྲང་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༧ བར་ཀྲུང་གོ་འཛུགས་སྐྲུན་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་

དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་

ཨུ།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༠ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་

ཨུ་དང་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༢ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་གཞི་

སྒྱུར་བཅོས་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཧའེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་

ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༤ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ། ཧྲི་ཀྲང་ལས་ཚབ་དང་པེ་ཅིང་ཨའོ་ལིམ་ཕིག་ལུས་རྩལ་

འགྲན་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལག་བསྟར་ཀྲུའུ་ཞི་

དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། 

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༧ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲི་

ཀྲང་། པེ་ཅིང་ཨའོ་ལིམ་ཕིག་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལག་བསྟར་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་

པ། 

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་

སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི། ༢༠༡༠ 

(26)
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ལོའ་ིཧྲང་ཧའེ་འཛམ་གླིང་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན།

༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་རྒྱལ་

སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི།

༢༠༡༢ ལོར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་

སྒྲིག་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་

གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅུ་

དྲུག་པ་དང་། བཅུ་བདུན་པ། བཅོ་བརྒྱད་པ་བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་

ཡོན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། 

སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་རྒྱུན་

ཨུ། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱུན་

ཨུ། ཧྲུའུ་ཅི་བཅས།། 

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་

སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ།

ཀྲང་ཀའོ་ལི་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཀྲང་ཀའོ་ལི། རྒྱ་རིགས།  ༡༩༤༦ 

ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་སྐྱེས། ཕུའུ་

ཅན་ཅི་ཅང་ནས་རེད། ༡༩༧༠ 

ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་ལས་ཀར་

ཞུགས། ༡༩༧༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ 

པར་ཀྲུང་གོ ་གུང་ཁྲན་ཏང་

ནང་ཞུགས། ཞ་མོན་སློབ་ཆེན་

དཔལ་འབྱོར ་ཚན་ཁག་གི ་

འཆར་འགོད་བསྡོམས་རྩིས་

ཆེད་ལས་ཐོན། སློབ་གྲཱ་ཆེ་མོའ་ི

སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་

དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད། 

༡༩༦༥ ནས་༡༩༧༠ བར་ཞ་མོན་སློབ་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་ཚན་ཁག་གི་

འཆར་འགོད་བསྡོམས་རྩིས་ཆེད་ལས་སུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༡ བར་རྡོ་སྣུམ་པུའི་ཀོང་ཏུང་མའོ་མིང་རྡོ་སྣུམ་ཀུང་

སིའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་མཁོ་སྒྲུབ་པུའི་སྤྱི་ཁྱབ་མཛོད་ཁང་གི་དབོན་འདྲེན་

བྱེད་མཁན་བྱས།

༡༩༧༡ ནས་༡༩༧༤ བར་རྡོ་སྣུམ་པུའི་ཀོང་ཏུང་མའོ་མིང་རྡོ་སྣུམ་ཀུང་

སིའི་ཐོན་སྐྱེད་བཀོད་འདོམས་པུའུ་གཞུང་ལས་ཁང་གི་དྲུང་ཡིག་དང་

ཆབ་སྲིད་པུའུ་སྡེ་ཚོགས་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྲི་པུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༧༤ ནས་༡༩༧༧ བར་རྡོ་སྣུམ་པུའི་ཀོང་ཏུང་མའོ་མིང་རྡོ་སྣུམ་ཀུང་

སིའི་སྡེ་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ལས་ཁུངས་ཏང་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༧༧ ནས་༡༩༧༨ བར་རྡོ་སྣུམ་པུའི་ཀོང་ཏུང་མའོ་མིང་རྡོ་སྣུམ་ཀུང་

སིའི་རྡོ་སྣུམ་བཙོ་སྦྱངས་བཟོ་གྲྭའི་འཁོར་ཁང་དང་པོའ་ིསྤྱི་ཁྱབ་ཏང་ཀྲི་

པུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་སློབ་སྟོན་པ།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༠ བར་རྡོ་སྣུམ་པུའི་ཀོང་ཏུང་མའོ་མིང་རྡོ་སྣུམ་ཀུང་

སིའི་རྡོ་སྣུམ་བཙོ་སྦྱངས་བཟོ་གྲྭའི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་

ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༠ ནས་༡༩༨༣ བར་རྡོ་སྣུམ་པུའི་མའོ་མིང་རྡོ་སྣུམ་བཟོ་ལས་ཀུང་

སིའི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་འཆར་གཞི་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་ཀྲང་།

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༤ བར་རྡོ་སྣུམ་པུའི་མའོ་མིང་རྡོ་སྣུམ་བཟོ་ལས་ཀུང་

སིའི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། ཅིང་ལི་གཞོན་པ།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༥ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་མའོ་མིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་རོྡ་སྣུམ་རྫས་འགྱུར་སྤྱི་ཁྱབ་ཀུང་སིའི་མའོ་

མིང་རྡོ་སྣུམ་བཟོ་ལས་ཀུང་སིའི་ཅིང་ལི།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༨ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༢ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ(དེའི་

རིང་༡༩༩༠ ལོའ་ིཟླ་༤ པ་ནས་ཟླ་༧ པ་བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་

དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༣ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་

ཞིང་ཆེན་འཆར་གཞི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཅིག་ལྕོགས།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༤ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་

ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ། ཞིང་ཆེན་འཆར་གཞི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་

རེན་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཅིག་ལྕོགས།

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༧ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། ཧྲེང་ཀྲང་

གཞོན་པ། ཀྲུའུ་ཅང་ཟུར་གསུམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་ཁུལ་གྱི་འཆར་

འགོད་མཐུན་སྦྱོར་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཙུའུ་ཀྲང་བཅས་བྱས།

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུད་དང་། ཧྲེང་

ཀྲང་གཞོན་པ། ཧྲེན་ཀྲེན་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

(27)
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༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༠ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་

ཧྲེན་ཀྲེན་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༡ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ཧྲེན་

ཀྲེན་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༢ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། 

ཧྲེང་ཀྲང་ལས་ཚབ། ཧྲེང་ཀྲང་།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཧྲེང་ཀྲང་།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༧ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༧ བར་ཐེན་ཅིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཐེན་

ཅིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཐེན་

ཅིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི(༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་༡༡ བར)

༢༠༡༣ ལོར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་

ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅུ་

དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པ། བཅོ་བརྒྱད་པ་བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་

ཡོན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། 

སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་རྒྱུན་

ཨུ་བཅས།། 

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

ལི་ཡོན་ཁྲའོ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལི་ཡོན་ཁྲའོ། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༥༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་སྐྱེས། 

ཅང་སུའུ་ལེན་ཧྲུའེ་ནས་རེད། 

༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༨ ལོའ་ི

ཟླ་ ༣ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་

ཏང་ནང་ཞུགས། ཀྲུང་དབྱང་

ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཇུག་

སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ཁྲིམས་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པ་ཡིན། 

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད། 

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༢ བར་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཏ་ཕུང་རྫོང་ཧྲང་ཧའེ་ཞིང་

རའི་བཟོ་པ། 

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༤ བར་ཧྲང་ཧའེ་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའ་ིརྩིས་རིག་

ཚན་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས། 

༡༩༧༤-༡༩༧༥ བར་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ནན་ཁྲང་སློབ་འབྲིང་དུ་དགེ་

རྒན། 

༡༩༧༥ ནས་༡༩༧༨ བར་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ལུའུ་དབན་ཆུས་སུ་ལས་

ཞོར་བཟོ་ལས་ཆེད་ལས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་བྱས། 

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༢ བར་ཕུའུ་ཏན་སློབ་ཆེན་གྱི་རྩིས་རིག་ཚན་ཁག་

ནང་རྩིས་རིག་ཆེད་ལས་སུ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཚན་ཁག་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་

ཁྱབ་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༣ བར་ཕུའུ་ཏན་སློབ་ཆེན་དོ་དམ་ཚན་ཁག་གི་དགེ་

རྒན་དང་སློབ་གྲྭའི་སྡེ་ཚོགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། 

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༣ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲུའུ་ཅི། 

༡༩༨༣ ནས་༡༩༩༠ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་

ཧྲུའུ་ཅི(༡༩༨༨ ནས་ ༡༩༩༡ བར་པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་ཚན་

རིག་ལྟེ་གནས་སུ་ལས་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གནས་

ཐོབ)

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཅུས་དང་པོའ་ིཅུས་ཀྲང་།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༦ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཙུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་

གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གསར་

འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་བཅས་བྱས(༡༩༩༡ ནས་ 

༡༩༩༥ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་པུའི་ཚན་རིག་སྤྱི་

ཚོགས་རིང་ལུགས་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་ཁྲིམས་རིག་པའི་འབུམ་རམས་

པའི་སློབ་གནས་ཐོབ) 

༡༩༩༦ ནས་༢༠༠༠ བར་རིག་གནས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཏང་

ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༡ བར་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༢ བར་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་

ནན་ཅིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ནན་ཅིང་

(28)
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གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༧ བར་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན། 

༢༠༠༧ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཀྲུང་

དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་། 

༢༠༡༢་ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༡༣ ལོར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་བདུན་

པ་དང་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་

ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་

ཅི། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་

ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བདུན་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་

སྲིད་གྲོས་སྐབས་བརྒྱད་པ་དང་སྐབས་དགུ་པའི་ཨུ་ཡོན་བཅས་བྱས། 

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོགས་

འདུ་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

རྒྱ་ནག་དབུས་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ(ཚོགས་གཞོན)གཉིས།

༡. ཕན་ཀྲང་ལུང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཕན་ཀྲང་ལུང་། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༤༧ ལོའ་ིཟླ་༥ པར་སྐྱེས། 

ལེའོ ་ཉིང་ཏན་ཏུང་ནས་རེད། 

༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་༡༠ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༦༩ ལོའ་ིཟླ་༩ 

པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་

ཞུགས། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་

གྲྭའི ་སློབ་ཆེན་གྱི ་སློབ་རྒྱུས་

ལྡན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་

དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ། ཧྲང་ཅང་དམག་དཔོན་བཅས་ཡིན།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༦༩ བར་ལེའོ་ཉིང་ཞིང་ཆེན་ཏུང་ཀོའུ་རྫོང་ཀུའུ་ཧྲན་

ཧྲིར་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན།

༡༩༦༩ ནས་༡༩༧༡ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༡༦ པའི་སྒྱོགས་དམག་ཐོན་

༡༢༢ སྒྱོགས་དམག་ཡིང་གི་ལེན་༣ པའི་འཐབ་འཛིང་པ་དང་པན་

ཀྲང་།

༡༩༧༡ ནས་༡༩༧༢ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༡༦ པའི་སྒྱོགས་དམག་ཐོན་

༡༢༢ སྒྱོགས་དམག་ཡིང་གི་ལེན་༣ པའི་བཀོད་འདོམས་ཕའེ་ཀྲང་།

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༣ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༡༦ པའི་སྒྱོགས་དམག་ཐོན་

གྱི་ཆབ་སྲིད་ཁྲུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་ལྟ་སྦྱོང་ཀན་ཧྲི།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༣ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༡༦ པའི་སྒྱོགས་དམག་ཐོན་

གྱི་ཆབ་སྲིད་ཁྲུའི་རྩ་འཛུགས་པུའི་ཀན་ཧྲི།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༦ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༡༦ པའི་སྒྱོགས་དམག་ཐོན་

༡༥༢ སྒྱོགས་དམག་ཡིང་གི་ལེན་དང་པོའ་ིཆབ་སྲིད་མཛུབ་ཁྲིད་

པ(དེའི་རིང་༡༩༧༥.༠༢ ནས་༡༩༧༥.༡༢ བར་ཤོན་ཧྭ་སྒྱོགས་དམག་སློབ་གླིང་དུ་སློབ་

སྦྱོང་བྱས)

༡༩༧༦ ནས་༡༩༧༦ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༡༦ པའི་སྒྱོགས་དམག་ཐོན་གྱི་

ཐོན་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༧༦ ནས་༡༩༧༩ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༡༦ པའི་སྒྱོགས་དམག་ཐོན་གྱི་

ཐོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཡིང་དང་པོའ་ིལས་ཚབ་ཡིང་ཀྲང་།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༢ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༡༦ པའི་སྒྱོགས་དམག་ཐོན་

གྱི་ཐོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཚན་མོའུ་ཀྲང་གཅིག་ལྕོགས(དེའི་རིང་༡༩༨༠ 

ནས་༡༩༨༢ བར་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་དམག་དོན་སློབ་གླིང་ལེགས་སྒྲུབ་འཛིན་

གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༥ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༡༦ ཡི་སྒྱོགས་དམག་ཐོན་གྱི་

ཐོན་ཀྲང་།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༩༠ བར་སྐམ་དམག་ཚོགས་པ་ཅུན་༡༦ ཡི་ཧྲི་༤༨ པའི་

ཚན་མོའུ་ཀྲང་།

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༣  བར་སྐམ་དམག་ཚོགས་པ་ཅུན་༡༦ པའི་ཧྲི་༤༨ 

པའི་ཧྲི་ཀྲང་།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༥ བར་སྐམ་དམག་ཚོགས་པ་ཅུན་༡༦ པའི་ཚན་མོའུ་

ཀྲང(དེའི་རིང་༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༤ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་འགོ་ཁྲིད་ལས་

བྱེད་པའི་ཡིག་སྦྲིངས་འཛིན་གྲྭའི་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་ཆེད་ལས་སུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༥ ནས་༢༠༠༠ བར་སྐམ་དམག་ཚོགས་པ་ཅུན་༡༦ པའི་ཅུན་ཀྲང་།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༣ བར་ཧྲེན་དབྱང་དམག་ཁུལ་གྱི་ཚན་མོའུ་ཀྲང་།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༤ བར་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་སྤྱི་ཁྱབ་ཚན་མོའུ་ཀྲང་

གི་ལས་རོགས།

(29)
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༢༠༠༤ ནས་༢༠༡༢ བར་ཅིས་ནན་དམག་ཁུལ་གྱི་སི་ལིང་ཡོན།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཀྲུང་

གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་

དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། 

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅུ་

བདུན་པ་དང་། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་

བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་

བདུན་པའི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་ཐོག་

ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞིར་གསབ་

འདེམས། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་

ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པར་བསྐོ་གཞག་བྱས། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བསྐོ་གཞག་བཅས།།

༢. ཞུའེ་ཆི་ལེའང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཞུའེ་ཆི་ལེའང་། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༥༠ ལོའ་ིཟླ་གསུམ་པར་

སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་ལི་ཆུས་

ནས་རེད། ༡༩༦༦ ལོའ་ིཟླ་

བདུན་པར་དམག་ནང་

ཞུགས། ༡༩༦༧ ལོའ་ིཟླ་

བདུན་པར་ཀྲུང་གོ ་གུང་

ཁྲ ན ་ ཏ ང ་ ན ང ་ ཞུ ག ས ། 

མཁའ་དམག་མཁའ་སྐྱོད་

སློབ་གྲྭ་ལྔ་པ་ནས་ཐོན་པ་དང་ཆེད་ལས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་

དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ། མཁའ་དམག་གི་ཧྲང་ཅང་དམག་དཔོན་བཅས་ཀྱི་འགན་

འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༦༦ ནས་༡༩༦༦ བར་མཁའ་དམག་མཁའ་སྐྱོད་གྲ་སྒྲིག་སློབ་གྲྭ་དང་

པོའ་ིསློབ་མ།

༡༩༦༦ ནས་༡༩༦༧ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༣༨ པའི་ཧྲི་༡༡༢ ཡི་ཐོན་༣༣༥ 

རུ་དམག་ནང་ཞུགས་ནས་སྦྱོང་བརྡར་བྱས།

༡༩༦༧ ནས་༡༩༦༨ བར་མཁའ་དམག་མཁའ་སྐྱོད་སློབ་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་

སློབ་མ།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༦༩ བར་མཁའ་དམག་མཁའ་སྐྱོད་སློབ་གྲྭ་ལྔ་པའི་སློབ་

མ།

༡༩༦༩ ནས་༡༩༧༠ བར་མཁའ་དམག་མཁའ་སྐྱོད་དམག་དཔུང་ཧྲི་༢༦ 

པའི་ཐོན་༧༧ ཡི་འཕུར་སྐྱོད་པ།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༣ བར་མཁའ་དམག་མཁའ་སྐྱོད་དམག་དཔུང་ཧྲི་༢༦ 

པའི་རང་ཚུགས་རུ་ཆེན་གྱི་འཕུར་སྐྱོད་པ།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༦ བར་མཁའ་དམག་མཁའ་སྐྱོད་དམག་དཔུང་ཧྲི་༢༦ 

པའི་རང་ཚུགས་རུ་ཆེན་གྱི་རུ་དཔོན་གཞོན་པ།

༡༩༧༦ ནས་༡༩༨༠ བར་མཁའ་དམག་མཁའ་སྐྱོད་དམག་དཔུང་ཧྲི་༢༦ 

པའི་རང་ཚུགས་རུ་ཆེན་གྱི་རུ་དཔོན།

༡༩༨༠ ནས་༡༩༨༣ བར་མཁའ་དམག་མཁའ་སྐྱོད་དམག་དཔུང་ཧྲི་༢༦ 

པའི་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ(དེའི་རིང་༡༩༨༢.༠༣ ནས་༡༩༨༢.༡༠ བར་མཁའ་དམག་

བཀོད་འདོམས་སློབ་གླིང་གི་དམག་དོན་མཐོ་རིམ་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༤ བར་མཁའ་དམག་མཁའ་སྐྱོད་དམག་དཔུང་ཧྲི་༢༦ 

པའི་ཧྲི་ཀྲང་།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༥ བར་མཁའ་དམག་ཅུན་༤ པའི་ཅུན་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༦ བར་མཁའ་དམག་ཧྲང་ཧའེ་བཀོད་འདོམས་སུའོ་ཡི་

ཚན་མོའུ་ཀྲང་།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༨༨ བར་རྒྱལ་སྲུང་སློབ་ཆེན་གྱི་གཞི་རྩའི་ཚན་ཁག་ཏུ་

སློབ་མ།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༨༩ བར་མཁའ་དམག་ཅུན་༨ པའི་ལས་ཚབ་ཅུན་ཀྲང་

གཞོན་པ།

༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༠ བར་མཁའ་དམག་ཅུན་༨ པའི་ཚན་མོའུ་ཀྲང་།

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༣ བར་མཁའ་དམག་ཅུན་བརྒྱད་པའི་ཅུན་ཀྲང་།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༤ བར་མཁའ་དམག་གི་ཚན་མོའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༩ བར་མཁའ་དམག་གི་ཚན་མོའུ་ཀྲང(དེའི་རིང་

༡༩༩༤.༠༩ ནས་༡༩༩༤.༡༡ བར་རྒྱལ་སྲུང་སློབ་ཆེན་གྱི་གཡུལ་འགྱེད་ཟབ་སྦྱོང་

འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་དང་༡༩༩༨.༠༧ ནས་༡༩༩༨.༡༠ བར་རྒྱལ་སྲུང་སློབ་ཆེན་གྱི་

རྒྱལ་སྲུང་ཞིབ་འཇུག་ཚན་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

(29)
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༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༤ བར་ཧྲེང་དབྱང་དམག་ཁུལ་གྱི་སི་ལིང་ཡོན་གཞོན་

པ་དང་ཧྲེང་དབྱང་དམག་ཁུལ་གྱི་མཁའ་དམག་སི་ལིང་ཡོན(དེའི་

རིང༢༠༠༡.༠༣ ནས་༢༠༠༡.༠༧ བར་རྒྱལ་སྲུང་སློབ་ཆེན་དུ་ཅུན་རིམ་པ་རྒན་པ་ཡན་

གྱི་ལས་བྱེད་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༧ བར་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཚན་མོའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༧ བར་མཁའ་དམག་གི་སི་ལིང་ཡོན།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཨུ་ཡོན། མཁའ་དམག་གི་སི་ལིང་ཡོན།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་

ཡོན་དང། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་

དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན། མཁའ་དམག་གི་སི་ལིང་ཡོན།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང། 

ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། 

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༡༣ ནས་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་

དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་དང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་

ཡོན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ། སྐབས་བཅོ་

བརྒྱད་པ་བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་

དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་ཨུ་

ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་

དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ལ་བསྐོ་གཞག རྒྱལ་ཡོངས་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་

པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་

དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ལ་བསྐོ་གཞག སྐབས་བཅུ་བདུན་

པའི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་ཐོག་ཀྲུང་

གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་

གསབ་སྣོན། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་

ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པར་བསྐོ་གཞག  རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བསྐོ་གཞག་བཅས།། 

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་

ཀྲང་གཞོན་པ(ཚོགས་གཞོན) ༡༣ །

༡. ལི་ཅན་གོ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལི་ཅན་གོ རྒྱ་རིགས། ༡༩༤༦ 

ལོའ་ིཟླ་ ༤ པར་སྐྱེས། ཧྲན་

ཏུང་ཅོན་གྲོང་ནས་རེད། ༡༩༦༩ 

ལོའ་ིཟླ་ ༩ པར་ལས་ཀར་

ཞུགས། ༡༩༧༡ ལོའ་ིཟླ་ ༦ པར་

ཀྲུང་གོ ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་

ཞུགས། ཧྲན་ཏུང་སློབ་ཆེན་རྒྱ་

ཡིག་ཚན་ཁག་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་

རྩོམ་རིག་ཆེད་ལས་ནས་ཐོན། 

སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད། 

༡༩༦༤ ནས་༡༩༦༩ བར་ཧྲན་ཏུང་སློབ་ཆེན་རྒྱ་ཡིག་ཚན་ཁག་རྒྱའི་

སྐད་ཡིག་རྩོམ་རིག་གི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས། 

༡༩༦༩ ནས་༡༩༧༠ བར་སློབ་གྲྭར་ལས་བགོས་རྒྱག་རྒྱུ་སྒུག 

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༢ བར་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ཉིང་ཧོ་རྫོང་ཏུང་ཅི་ཐོ་ཀུང་

ཧྲེ་ཅང་ཀྲོང་རུ་ཆེན་དུ་ངལ་རྩོལ་སྦྱོང་བརྡར། 

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༦ བར་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ཉིང་ཧོ་རྫོང་རིག་གནས་

སློབ་གསོ་ཅུས་དང་རྫོང་ཨུད་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་རུ་ཀན་ཧྲི། 

༡༩༧༦ ནས་༡༩༧༨ བར་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཨུད་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁྲུའུ་རུ་ཀན་

ཧྲི། 

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༡ བར་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཨུད་གཞུང་དོན་ཐིང་གཞུང་

ལས་ཁང་དུ་ཀན་ཧྲི། 

༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༢ བར་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཨུད་གཞུང་དོན་ཐིང་གཞུང་

(30)
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ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། 

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༣ བར་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཨུད་གཞུང་དོན་ཐིང་གི་ཀྲུའུ་

རེན་གཞོན་པ། 

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༨ བར་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཨུད་གཞུང་དོན་ཐིང་གི་ཀྲུའུ་

རེན། 

༡༩༨༨ ནས་༡༩༨༩ བར་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་

གཞུང་དོན་ཐིང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཅིག་ལྕོགས། 

༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༡ བར་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་དྲུང་ཆེ། 

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༢ བར་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། དྲུང་ཆེ། 

ཧོ་ཕིང་ཆུས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་བྱས། 

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༧ བར་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༧ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། 

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༢༠༠༨ ནས་༢༠༠༨ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། 

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་

བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་

དང་དྲུང་ཆེ་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི་གཅིག་ལྕོགས། 

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་

ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་

མི་གཅིག་ལྕོགས། 

༢༠༡༣ ལོར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི།

སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་

པ། བཅུ་དྲུག་པ། བཅུ་བདུན་པ། བཅོ་བརྒྱད་པ་བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་

ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་

ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་

གཞོན་པ་བཅས།། 

༢. ཝང་ཧྲེང་ཅུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཝང་ཧྲེང་ཅུན། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༤༦ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ པར་སྐྱེས། 

ཨན་ཧུའེ་སུའུ་ཀྲོའུ་ནས་རེད། 

༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ 

པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་

ཞུགས། ཧོ་ཕེ་དགེ་འོས་སློབ་

གླིང་ལོ ་རྒྱུས་ཚན་ཁག་ནས་

ཐོན། སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་རྒྱུས་

ལྡན། 

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང་རྒྱལ་

ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་

ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༦༤ ནས་༡༩༦༨ བར་ཧོ་ཕེ་དགེ་འོས་སློབ་གླིང་ལོ་རྒྱུས་ཚན་ཁག་ཏུ་

སློབ་སྦྱོང་བྱས། 

༡༩༦༨ ནས་༡༩༨༣ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ལིའུ་ཨན་རྫོང་མུའུ་ཀྲང་

ཕུའུ་ཞིང་རའི་ལས་བཟོ་དང་། རྫོང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་ལས་སྒྲུབ་

ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེ། ཏང་གི་ལྟེ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁོངས་མི། རྫོང་

ཨུད་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། སུའུ་ཅ་པུའུ་ཆུས་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ལིའུ་ཨན་ས་ཨུད་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་དྲིལ་བསྒྲགས་

ཁོའ་ོཡི་ལས་མི་དང་ཁོའ་ོཀྲང་། 

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༤ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ལིའུ་ཨན་ས་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ(༡༩༨༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་ལིའུ་ཨན་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཅིག་ལྕོགས)

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༥ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་ཞིང་ཆེན་

དཔལ་འབོྱར་སྒྲིག་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱུན་ལས་

ཙུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ(༡༩༨༥ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ནས་ ༡༩༨༥ ལོའ་ིཟླ་ ༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་

ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང)

༡༩༨༥ ནས་༡༩༩༢ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ། སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་

ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་སྤྱི་བདེ་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང(༡༩༨༨ ལོའ་ིཟླ་ ༢ )

ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི(༡༩༨༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡)

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༣ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། སྲིད་

ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་སྤྱི་བདེ་ཐིང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི(༡༩༩༢ ལོའ་ིཟླ་༩ ནས་ ༡༩༩༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་

ཆེན་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང) 
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༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ། 

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༥ བར་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་

ཀྲུང་དབྱང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅོས་སྐྱོང་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། 

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་

ཀྲང་དང་། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། འདྲི་གཅོད་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན། དབུ་

ཞུགས་ཁྲིམས་དཔོན་ཆེ་མོ།

༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གུང་སྐབས་

བཅུ་དྲུག་པ་དང་། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་བཅས་

ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་

བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་བཅས།། 

༣. ཁྲེན་ཁྲང་ཀྲི་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཁྲེན་ཁྲང་ཀྲི། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༤༥ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་

སྐྱེས། ཧུའུ་པེ་ཞའོ་ཀན་ནས་

རེད། ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་

རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཁོངས་མི། ༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་ 

༩ པར་ལས་ཀར་ཞུགས། སི་

ཁྲོན་སློབ་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་

ཚན་ཁག་ཀྲུང་གོའ་ིདཔལ་

འབྱོར་ལོ་རྒྱུས་ཆེད་ལས་ཐོན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། 

དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་གཞོན་པ་ཡིན། 

ད་ལྟ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་

རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞིའི་འགན་འཁུར་

བཞིན་ཡོད། 

༡༩༦༣ ནས་༡༩༦༨ བར་སི་ཁྲོན་སློབ་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་ཚན་ཁག་ཏུ་

སློབ་སྦྱོང་བྱས(༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ནས་ ༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ བར་སློབ་གྲྭར་ལས་བགོས་

རྒྱག་རྒྱུ་སྒུག) 

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༠ བར་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་དཔུང་སྡེ་བདུན་བརྒྱད་

བཞི་བརྒྱད་ཀྱི་ཧྲི་གཅིག་ལྔ་ཀླད་ཀོར་གྱི་ཞིང་རར་ངལ་རྩོལ་བྱས། 

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༡ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཅིན་ཡང་རྫོང་ལོ་ཅོལ་ཆུས་

སློབ་འབྲིང་དུ་དགེ་རྒན། 

༡༩༧༡ ནས་༡༩༧༨ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཅིན་ཡང་རྫོང་གི་རིག་གནས་

སློབ་གསོ་ཅུས་ཀྱི་ལས་བྱེད། 

༡༩༧༨ ནས་༡༩༧༩ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཅིན་ཡང་རྫོང་གི་རིག་

གནས་སློབ་གསོ་ཅུས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་དང་དགེ་རྒན་ཟབ་སྦྱོང་སློབ་གྲྭའི་

དགེ་རྒན། 

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༡ བར་སི་ཁྲོན་སློབ་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་ཚན་ཁག་ཀྲུང་

གོའ་ིདཔལ་འབྱོར་ལོ་རྒྱུས་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ། 

༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༨ བར་སི་ཁྲོན་སློབ་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་ཚན་ཁག་གི་

ལས་རོགས་དགེ་རྒན་དང་། འཆད་ཁྲིད་དགེ་རྒན། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་

གཞོན་པ་བཅས་དང་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(༡༩༨༦ ལོའ་ིཟླ་ ༥) 

༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༤ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་

པ། ནོར་སྲིད་ཉོ་ཚོང་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། དཔལ་འབྱོར་ཨུ་

ལྷན་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ་དང་དྲུང་

ཆེ་གཅིག་ལྕོགས(༡༩༩༢ ལོའ་ིཟླ་ ༧)

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༧ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་

པ། ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་

གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས། སི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་ལྟ་ཞིབ་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་གཞོན་པ། 

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་

པ། ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་སི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ལྟ་ཞིབ་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་

གཞོན་པ། 

༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༨ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ་དང་། ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སི་ཁྲོན་

ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན། 

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༢ བར་ལྟ་ཞིབ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་

དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ཨུད། 

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ(༢༠༠༧ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ནས་ ༢༠༠༧ ལོའ་ིཟླ་ ༩ བར་པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་

(30)
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ཐང་ལྡན)ལྟ་ཞིབ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། ཀྲུང་གོ་ལྟ་ཞིབ་རིག་གཞུང་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ(༢༠༠༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པ) 

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། 

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་

བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་

གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། 

༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་དམངས་

གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། རྒྱལ་ཡོངས་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་འཐུས་མི། རྒྱལ་ཡོངས་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། སྐབས་དགུ་པ་དང་བཅུ་

པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་བཅས།།

༤. ཡོན་ཅན་ཆི་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཡན་ཅོན་ཆི། བུད་མེད། རྒྱ་

རིགས། ༡༩༤༦ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་

སྐྱེས། ཅང་སུའུ་སུའུ་ཀྲོའུ་ནས་

རེད། ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་

ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་

མི། 

༡༩༦༧ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ཏེན་མག་ལག་

རྩལ་སློབ་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་བཟོ་

སྐྲུན་ཚན་ཁག་ནས་ཐོན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། བཟོ་

སྐྲུན་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན་པ་དང་དགེ་རྒན་ཆེ་

མོ་བ་ཡིན། 

ད་ལྟ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། ཀྲུང་གོ་

དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་

བཞིན་ཡོད། 

༡༩༦༢ ནས་༡༩༦༧ བར་ཧྲང་ཧའེ་འགྲིམ་འགྲུལ་སློབ་ཆེན་འཕྲུལ་ཆས་

བཟོ་སྐྲུན་ཚན་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས། 

༡༩༦༧ ནས་༡༩༦༨ བར་སློབ་གྲྭར་ལས་བགོས་རྒྱག་རྒྱུ་སྒུག 

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༨ བར་ཅང་སུའུ་ཞུས་ཀྲོའུ་གཏེར་དོན་ཅུས་ཝོ་ཉིའུ་

གཏེར་འདོན་འཕྲུལ་གློག་རུ་ཁག་གི་བཟོ་པ་དང་། འཕྲུལ་གློག་བཟོ་

བཅོས་དང་སྒྲིག་སྦྱོར་བཟོ་གྲྭ་དང་པོའ་ིལག་རྩལ་པ། ལས་བཟོ་སློབ་

ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན། 

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༡ བར་ཧྲང་ཧའེ་འགྲིམ་འགྲུལ་སློབ་ཆེན་འཕྲུལ་ཆས་

བཟོ་སྐྲུན་ཚན་ཁག་གི་རབ་འབྱམས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ། 

༡༩༨༡ ནས་༡༩༩༥ བར་ཧྲང་ཧའེ་འགྲུམ་འགྲུལ་སློབ་ཆེན་འཕྲུལ་ཆས་

བཟོ་སྐྲུན་ཚན་ཁག་གི་དགེ་རྒན་ལས་རོཌ་དང་། གཙོ་ཁྲིད་དགེ་རྒན། 

དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་གཞོན་པ། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ། འབུམ་རམས་པ་སློབ་

མའི་སློབ་དཔོན(༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༦ བར་ཏེན་མག་ལག་རྩལ་སློབ་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་

བཟོ་སྐྲུན་ཚན་ཁག་གི་འབུམ་རམས་པ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ)

༡༩༩༥ ནས་༢༠༠༠ བར་ཧྲང་ཧའེ་འགྲུམ་འགྲུལ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་ཀྲང་

ལས་རོགས་དང་འཕྲུལ་ཆས་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཅིག་ལྕོགས་དང་

ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ(༡༩༩༩ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢) 

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༡ བར་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་ཆ་འཕྲིན་

ཅན་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་

ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་

གཞོན་པ། 

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༢ བར་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་

ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ། 

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༢ བར་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་

ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན། 

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་

རེན་ཨུ་ཡོན་དང་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ། 

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(༢༠༠༧ ལོའ་ི

ཟླ་ ༧ ནས་༢༠༠༧ ལོའ་ིཟླ་ ༩ བར་པུའུ་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྡན) 

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། 

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་

བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་

(30)
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དང་། ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། 

ཀྲུང་དབྱང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་། 

༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། ཀྲུང་

གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་

དབྱང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་།

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་

གཞོན་པ་དང་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་

བཅས།། 

༥. ཝང་ཁྲེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཝང་ཁྲེན། རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ 

ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་སྐྱེས། པེ་

ཅི ང ་གྲོ ང ་ཁྱེ ར ་ནས ་རེ ད ། 

༡༩༦༩ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༦༩ ལོའ་ིཟླ་

༡༢ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་

ཏང་ནང་ཞུགས། ཀྲུང་གོ་སྤྱི་

ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ཞིབ་

འཇུག ་སློབ ་མ ་སློབ ་གླིང ་

གསར་འགྱུར་ཚན་ཁག་གི་གསར་འགྱུར་ལས་སྒོའ་ིཆེད་ལས་ཐོན། 

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། རྩོམ་རིག་རབ་འབྱམས་པའི་

ཡོན་ཚད་ལྡན། མཐོ་རིམ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཡིན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས། ཀྲུང་

དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་

དྲིལ་བསྒྲགས་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་

བཞིན་ཡོད། 

༡༩༦༩ ནས་༡༩༧༠ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཡན་ཨན་ས་ཁུལ་དབྱི་ཅུན་

རྫོང་དུ་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༣ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཡན་ཨན་ས་ཁུལ་དབྱི་ཅུན་

རྫོང་ཨུད་དྲིལ་བསྒྲཌ་པུའུ་དང་རྫོང་ཨུད་གཞུང་དོན་ཁང་དུ་ལས་བྱེད།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༤ བར་འོད་ཟེར་ཚགས་པར་ཁང་གི་རྒྱལ་ནང་པུའི་

གསར་འགོད་པ།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༢ བར་ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ཞིབ་འཇུག་

སློབ་མ་སློབ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཚན་ཁག་གི་གསར་འགྱུར་ཆེད་ལས་

ལས་སྒོའ་ིརབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༤ བར་འོད་ཟེར་ཚགས་པར་ཁང་ཆབ་སྲིད་དཔལ་

འབྱོར་པུའི་གསར་འགོད་པ་དང་མང་ཚོགས་ལས་དོན་པུའི་ཀྲུའུ་རེན་

གཞོན་པ།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༤ བར་འོད་ཟེར་ཚགས་པར་ཁང་མང་ཚོགས་ལས་

དོན་པུའི་ཀྲུའུ་རེན།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༦ བར་འོད་ཟེར་ཚགས་པར་ཁང་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༩༥ བར་འོད་ཟེར་ཚགས་པར་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་

པ་གཞོན་པ(༡༩༩༡.༠༩ ནས་༡༩༩༡.༡༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་

ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་

བྱས)

༡༩༩༥ ནས་༢༠༠༠ བར་འོད་ཟེར་ཚགས་པར་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་

པ།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་

པ།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༡ བར་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་གི་སྤྱི་

ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༢ བར་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་གི་སྤྱི་

ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་གསར་འགྱུར་ལས་དོན་པའི་

མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་གི་ཧྲེ་

ཀྲང་དང་། སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་གསར་འགྱུར་ལས་

དོན་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༦ བར་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་གི་

ཧྲེ་ཀྲང་དང་ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་གསར་འགྱུར་ལས་དོན་པའི་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(༢༠༠༦.༣ ནས་༢༠༠༦.༥ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་

གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་

གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་)

༢༠༠༦ ནས་༢༠༠༨ བར་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚཌ་པར་ཁང་གི་ཧྲེ་

ཀྲང།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་

(30)
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གཞོན་པ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་གཞུང་དོན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་རེན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་དོན་ཁང་གི་

ཀྲུའ་རེན། རྒྱལ་ཁབ་འཕྲིན་སྤེལ་དྲ་བའི་ཆ་འཕྲིན་གཞུང་དོན་ཁང་གི་

ཀྲུའུ་རེན(༢༠༡༡.༢)

༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ་

གཅིག་ལྕོགས། ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། ཀྲུང་

དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། བཅུ་བདུན་པ། བཅོ་བརྒྱད་པ་

བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་

ཀྲང་གཞོན་པ། སྐབས་དགུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་

བཅས།། 

༦. ཧྲེང་གཡོད་གཡོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཧྲེང་གཡོད་གཡོད། བུད་མེད། 

རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོའ་ིཟླ་

དང་པོར་སྐྱེས། ཀྲེ་ཅང་ཉིང་

པོ་ནས་ཡིན་པ། ༡༩༧༧ ལོའ་ི

ཟླ་ ༥ པར་ལས་ཀར་ཞུགས། 

༡༩༨༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པར་ཀྲུང་

གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། 

ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི ་སློབ་

རྒྱུས་ལྡན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་

ཀྲང་གཞོན་པ། ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའི་རྒྱུན་ལས་ལས་དོན་གཙོ་

སྐྱོང་གནང་མཁན་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞིན་

ཡོད།

༡༩༧༧ ནས་༡༩༧༨ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཉིང་པོ་གྲོང་ཁྱེར་ཀྲེང་ཨན་

ཞོར་ཟས་ཚོང་ཁང་གི་ལས་བཟོ།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༠ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཉིང་པོ་དགེ་འོས་ཆེད་སྦྱོང་

སློབ་གྲྭའི་རྩིས་རིག་ཚན་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༨༠ ནས་༡༩༨༣ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཉིང་པོ་སློབ་འབྲིང་བདུན་

པའི་དགེ་རྒན་དང་སྡེ་ཚོགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༤ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཉིང་པོ་གྲོང་ཁྱེར་གུང་གཞོན་

སྡེ་ཚོགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༦ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཉིང་པོ་གྲོང་ཁྱེར་གུང་གཞོན་

སྡེ་ཚོགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༩༡ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཧྲུའུ་ཅི(༡༩༩༠ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པ་ནས་ ༡༩༩༡ ལོའ་ིཟླ་ ༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་

སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཡུན་ལོ་གཅིག་གི་གཞོན་ནུ་ལས་བྱེད་པ་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་

སྦྱོང)

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༣ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཨུ་

ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི(༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་སྦྲག་སྲིད་

སློབ་གླིང་གི་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་གཞིའི་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང)

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༧ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཧང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཧྲའོ་ཤིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི(༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་ཆེད་

ལས་ཀྱི་ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༩ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་རྩ་འཛུགས་

པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༡ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་རྩ་འཛུགས་

པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༢ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་

པ།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་

པ་དང་ལས་ཁུངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི(༢༠༠ ལོའ་ིཟླ་༨ བར)གཅིག་ལྕོགས་

དང་། མི་དོན་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའི་རྒྱུན་ལས་ལས་

དོན་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པ་རྒན་པ)

དང་ལས་ཁུངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཅིག་ལྕོགས། མི་དོན་པུའི་པུའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའི་རྒྱུན་ལས་ལས་

དོན་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པ་རྒན་པ)

༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་

པུའི་རྒྱུན་ལས་ལས་དོན་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

(30)
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ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་། བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་

སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་དང་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་

དབྱང་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་བཅས།། 

༧. ཅི་པིན་ཤོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཅི་པིན་ཤོན། རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༡ 

ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་སྐྱེས། ཧོ་ནན་

མོང་ཅིན་ནས་རེད། ༡༩༧༨ 

ལོའ་ིཟླ་༡༠ པར་ལས་ཀར་

ཞུགས། ༡༩༨༠ ལོའ་ིཟླ་ ༤ པར་

ཀྲུང་གོ ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་

ཞུགས། ཀྲེང་ཀྲོའུ་སློབ་ཆེན་རྒྱ་

ཡིག་ཚན་ཁག་ནས་ཐོན། སློབ་

ཆེན་གྱི ་སྤྱིར་བཏང་འཛིན་

གྲྭའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། 

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཨུ་ཡོན་དང། 

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། ཧེ་ལུང་ཅང་ཞིང་ཨུད་

ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༧༥ ནས་༡༩༧༨ བར་ཀྲེང་ཀྲོའུ་སློབ་ཆེན་རྒྱ་ཡིག་ཚན་ཁག་ཏུ་སློབ་

སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༢ བར་ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་མོང་ཅིན་རྫོང་ཕིང་ལེ་མཐོ་

རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་དགེ་རྒན། རྫོང་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀན་ཧྲི།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༤ བར་ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་མོང་ཅིན་རྫོང་ཁྲའོ་དབྱང་

ཤང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༥ བར་ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཡན་ཧྲི་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ། རྫོང་དཔོན།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༧ བར་ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཡན་ཧྲི་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༡༩༨༧ ནས་༡༩༨༧ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཧོ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༨༧ ནས་༡༩༩༠ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཧོ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི།

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༣ བར་ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཤིན་ཤང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༥ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་

ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༨ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། དྲིལ་

བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་། ཞིང་ཨུད་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞའོ་ཀྲང་གཞོན་

པ།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༡ བར་རྒྱལ་ཁབ་རླུང་འཕྲིན་གློག་བརྙན་བརྙན་

འཕྲིན་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་

གཞོན་པ།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་རྒྱུན་ལས་ལས་

དོན་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པ་རྒན་པ)ཀྲུང་

དབྱང་ཤེས་དཔལ་སྲོལ་གཏོད་མཛུབ་ཁྲིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གཞུང་

ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན(༢༠༠༥ ལོའ་ིཟླ་༡༡ པར་འགན་འཁུར)

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་ཧེ་ལུང་ཅང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ཞིང་ཆེན་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། ཧེ་

ལུང་ཅང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་། 

སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་དང་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་

ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་བཅས།། 

༨. ཀྲང་ཕིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཀྲང་ཕིང་། རྒྱ་རིགས། ༡༩༤༦ ལོའ་ི

ཟླ་དང་པོར་སྐྱེས། ཨན་ཧུའེ་སུའུ་

རྫོང་ནས་ཡིན། ༡༩༦༦ ལོའ་ིཟླ་༩ 

པར་ལས་ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༩ ལོའ་ི

ཟླ་༨ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་

ནང་ཞུགས། ཨན་ཧུའེ་དངུལ་ཁང་

སློབ་གྲྭའི་ཡིད་རྟོན་དངུལ་བུན་

ཆེད་ལས་ནས་ཐོན་ཞིང་། འབྲིང་

རིམ་ཆེད་ལས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་རྒྱུས་

ལྡན། 

(30)

(30)
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ད་ལྟ་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་

བཞིན་ཡོད།

༡༩༦༣ ནས་༡༩༦༦ བར་ཨན་ཧུའེ་དངུལ་ཁང་སློབ་གྲྭའི་ཡིད་རྟོན་

དངུལ་བུན་ཆེད་ལས་སྦྱངས།

༡༩༦༦ ནས་༡༩༦༧ བར་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་དངུལ་ཁང་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་

ཆེན་ཁྲའོ་རྫོང་ཉིང་ལག་དངུལ་ཁང་ཞ་ཀེ་ལས་གཉེར་ཁང་གི་རྩིས་པ་

དང་རྫོང་ཉིང་ལག་དངུལ་ཁང་གི་ཡིད་རྟོན་དངུལ་བུན་ལས་དོན་མི་སྣ་

དང་། པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། པུའུ་ཀྲང་།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༡ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཁྲའོ་རྫོང་ནོར་ཚོང་གཞུང་

དོན་ཁང་གི་ཀན་ཧྲི(དེའི་རིང་༡༩༨༠.༠༩ ནས་༡༩༨༡.༠༧ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཨུད་

ཀྱི་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་གཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང)

༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༡ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཁྲའོ་རྫོང་བཟོ་ཚོང་ཅུས་ཀྱི་

ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༥ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གཞུང་དོན་

ཁང་བརྟག་ཞིབ་ཁྲུའི་དྲུང་ཡིག་དང་གཞུང་དོན་ཁང་གཉིས་པའི་ཀྲུའུ་

རེན་གཞོན་པ་དང་ཀྲུའུ་རེན(ཐིང་རིམ་པ་གཞོན་པ)

༡༩༨༥ ནས་༡༩༩༡ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་འཆར་གཞི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༢ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་འཆར་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་

དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༥ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཝུའུ་ཧུའུ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་དང་། ཧྲི་ཀྲང་།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༦ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གི་ལས་

རོགས་དང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་དྲུང་ཆེ།

༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༩ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༣ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། ཧྲེང་ཀྲང་

གཞོན་པ་དང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༥ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༥ བར་རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་

གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༨ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་

པ(རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིང་རྒྱུན་ལས་ལས་དོན་གྱི་འགན་འཁུར་ཞིང་། 

པུའུ་ཀྲང་རྒན་པའི་གོ་གནས་ལྡན)དང་ལས་ཁུངས་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་

པ།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་དང་

ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། 

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན། སྐབས་

བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་

ཀྲང་གཞོན་པ་བཅས།། 

༩. བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས། བོད་རིགས། 

༡༩༤༧ ལོའ་ིཟླ་༥ པར་སྐྱེས། བོད་

ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ནས་རེད། ༡༩༧༠ 

ལོའ་ིཟླ་༡༠ པར་ལས་ཀར་ཞུགས། 

༡༩༧༤ ལོའ་ིཟླ་༥ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་

ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། ཁྲུང་ཆིང་

སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའ་ིའཕྲུལ་ཆས་ཚན་

ཁག་གི་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་

ལས་ནས་ཐོན། སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའ་ིསྤྱིར་བཏང་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། 

ད་ལྟ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་

རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༢ བར་བོད་རང་སོྐྱང་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཞིང་

འཕྲུལ་བཟོ་གྲྭར་ལས་ཀ་བྱས།

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༥ བར་ཁྲུང་ཆིང་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའ་ིའཕྲུལ་ཆས་ཚན་

ཁག་ནང་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༥ ནས་༡༩༧༩ བར་བོད་རང་སོྐྱང་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཞིང་

འཕྲུལ་བཟོ་གྲྭའི་ལག་རྩལ་པ་དང་ཁྲང་ཀྲང་།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༠ བར་བོད་རང་སོྐྱང་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཞིང་

འཕྲུལ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༠ ནས་༡༩༨༣ བར་བོད་རང་སོྐྱང་ལྗོངས་སྤོ་བོ་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི(དེའི་རིང་༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ལས་བྱེད་པའི་གསོ་

སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༨༣ ནས་༡༩༩༢ བར་བོད་རང་སོྐྱང་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་སྲིད་

འཛིན་ཀུང་ཧྲུའུ་ཡི་ཀྲོན་ཡོན་གཞོན་པ།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༥ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་ས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

(30)
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གཞོན་པ་དང་སྲིད་འཛིན་ཀུང་ཧྲུའུ་ཡི་ཀྲོན་ཡོན།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༧ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་ས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༣ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་

ལྷ་ས་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༣ བར་བོད་རང་སོྐྱང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ལྷ་ས་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༦ བར་བོད་རང་སོྐྱང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི།

༢༠༠༦ ནས་༢༠༡༠ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི།

༢༠༡༠ ནས་༢༠༡༣ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང། བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅུ་

བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་

གཞོན་པ་བཅས།། 

༡༠. ཨའེ་ལི་ཀེང་ དབྱི་མིང་པ་ཧའེ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཨའེ་ལི་ཀེང་ དབྱི་མིང་པ་ཧའེ། 

ཡུ་གུར་རིགས། ༡༩༥༣ ལོའ་ིཟླ་

དགུ་པར་སྐྱེས། ཤིན་ཅང་དབྱིང་

ཅི་ཧྲན་ནས་ཡིན། ༡༩༧༡ ལོའ་ི

ཟླ་གསུམ་པར་ལས་ཀར་ཞུགས། 

༡༩༨༠ ལོའ་ིཟླ་དྲུག་པར་ཀྲུང་གོ་

གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། ནུབ་

བྱང་ཡང་བའི ་བཟོ ་ལས་སློབ་

གླིང་ཡང་བའི ་བཟོ ་ལས་ཚན་

ཁག་གཉིས་པའི་སྭེལ་སྐྱུར་ཆེད་ལས་ནས་ཐོན། སློབ་ཆེན་གྱི་སྤྱིར་

བཏང་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན།

ད་ལྟ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཤིན་ཅང་ཡུ་

གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གྱི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༧༡ ནས་༡༩༧༢ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཝུའུ་ལུའུ་

མུའུ་ཆི་རྫོང་ཤར་རླུང་ཀུང་ཧྲེའི་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན། 

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༤ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཝུའུ་ལུའུ་

མུའུ་ཆི་གྲོང་ཁྱེར་རྫ་ཆས་བཟོ་གྲྭའི་བཟོ་པ།

༡༩༧༤ ནས་༡༩༧༧ བར་ནུབ་བྱང་ཡང་བའི་བཟོ་ལས་སློབ་གླིང་ཡང་

བའི་བཟོ་ལས་ཚན་ཁག་གཉིས་པར་སྭེལ་སྐྱུར་ཚྭ་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང། 

༡༩༧༧ ནས་༡༩༨༤ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཝུའུ་ལུའུ་

མུའུ་ཆི་གྲོང་ཁྱེར་རྫ་ཆས་བཟོ་གྲྭའི་ལག་རྩལ་པ་དང་། འཁོར་ཁང་གི་

ཀྲུའུ་རེན། ཁྲང་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༦ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཝུའུ་ལུའུ་

མུའུ་ཆི་གྲོང་ཁྱེར་བཟོ་ལས་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༩༢ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཝུའུ་ལུའུ་

མུའུ་ཆི་གྲོང་ཁྱེར་དཔལ་འབྱོར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༤ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཝུའུ་ལུའུ་

མུའུ་ཆི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་སྤྱིའི་ལས་རོགས།

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༧ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དཔལ་

འབྱོར་ཚོང་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི་ཀྲུའུ་རེན་

གཞོན་པ།

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༩ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འཕྲུལ་ཆས་

གློག་རྡུལ་བཟོ་ལས་ཐིང་གི(རྒྱལ་སྲུང་ལས་དོན་གཞུང་དོན་ཁང)ཏང་ཙུའུ་ཡི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་ཐིང་ཀྲང(ཀྲུའུ་རེན)

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༡ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་

གི་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི་དང་། དྲུང་ཆེ། གཞུང་དོན་ཐིང་གི་ཏང་ཙུའུ་

ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༡ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་

གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༨ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་

རྒྱུན་ཨུ(༢༠༠༧ ལོའ་ིཟླ་༡༢ བར)སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། 

༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཤིན་

ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

(30)
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སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་

གཞོན་པ་བཅས།།

༡༡. དབན་ཨེ་ཤང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

དབན་ཨེ་ཤང་། རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༦ 

ལོའ་ིཟླ་༥ པར་སྐྱེས། ཧུའུ་པེ་ཀུང་

ཨན་ནས་རེད། ཀྲུང་གོའ་ིགོ་མིན་

ཏང་གི ་གསར་བརྗེ ་ཨུ ་ལྷན་གྱི ་

ཁོངས་མི། ༡༩༧༤ ལོའ་ིཟླ་༣ པར་

ལས་ཀར་ཞུགས། ཝུའུ་ཧན་སློབ་

ཆེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞིབ་

འཇུག་སུའོ་ཡི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བཅའ་

ཁྲིམས་ཆེད་ལས་ཐོན། ལས་ཐོག་

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་དང་ཁྲིམས་རིག་འབུམ་རམས་པའི་

ཡོན་གནས་ལྡན། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ།

ད་ལྟ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་ཀྲུང་གོའ་ིགོ་མིན་

ཏང་གི་གསར་བརྗེའི་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཀྲུའུ་ཞིའི་འགན་འཁུར།

༡༩༧༤ ནས་༡༩༧༧ བར་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཀུང་ཨན་རྫོང་ཏ་ཏེ་ཤང་ལན་

ཧྭ་གྲོང་ཚོའི་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན།

༡༩༧༧ ནས་༡༩༨༠ བར་ཝུའུ་ཧན་སློབ་ཆེན་གྱི་ཕྱི་སྐད་སྡེ་ཁག་ཏུ་སློབ་

སྦྱོང་བྱས།

༡༩༨༠ ནས་༡༩༨༨ བར་ཝུའུ་ཧན་སློབ་ཆེན་གྱི་ཕྱི་སྐད་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་

རྒན་དང་ཁྲིམས་རིག་སྡེ་ཁག་གི་ལས་རོགས་དགེ་རྒན་དང་འཆད་

འཁྲིད་དགེ་རྒན(དེའི་རིང་༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༨ བར་ཝུའུ་ཧན་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་

ལུགས་སྡེ་ཁག་གི་རབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་དང་འབུམ་རམས་པའི་ཞིབ་

འཇུག་སློབ་མ། ༡༩༨༦ ནས་༡༩༨༧ བར་ཨ་རིའི་ཡའེ་ལུའུ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་

སྡེ་ཁག་གི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ)

༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༡ བར་ཝུའུ་ཧན་སློབ་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བཅའ་ཁྲིམས་

སྡེ་ཁག་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་གཞོན་པ།

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༢ བར་འཇར་མན་ཧའེ་ཏེ་པའོ་མ་ཕུའུ་ཞིབ་འཇུག་

སུའོ་ཡི་བློ་འདྲིའི་མཁས་དབང་།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༣ བར་ཝུའུ་ཧན་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་སྡེ་ཁག་

གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་གཞོན་པ་

དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༧ བར་ཝུའུ་ཧན་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་སྡེ་ཁག་

གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་།

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༩ བར་ཝུའུ་ཧན་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་སྡེ་ཁག་

གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་དང་ཝུའུ་

ཧན་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༠ བར་ཝུའུ་ཧན་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་སྡེ་ཁག་

གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་དང་ཧུའུ་པེ་

མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༢ བར་ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་

ཀྲང་གཞོན་པ། འདྲི་གཅོད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༡༡ བར་ཀྲུང་གོའ་ིགོ་མིན་ཏང་གི་གསར་བརྗེའི་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་། ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཁྲིམས་

ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། འདྲི་གཅོད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་གོའ་ིགོ་མིན་ཏང་གི་གསར་བརྗེའི་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང)

དང་། ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། འདྲི་

གཅོད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་གོའ་ིགོ་མིན་ཏང་གི་གསར་བརྗེའི་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་དང། ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་

ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། འདྲི་གཅོད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། ཀྲུང་གོའ་ིགོ་

མིན་ཏང་གི་གསར་བརྗེའི་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཀྲུའུ་ཞི། རྒྱལ་ཡོངས་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་

ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་དགུ་པ་དང་། བཅུ་

པ། བཅུ་གཅིག་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། སྤྱི་ཚོགས་དང་ཁྲིམས་

ལུགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་བཅས།།

༡༢. ཀྲང་པའོ་ཝུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཀྲང་པའོ་ཝུན། རྒྱ་རིགས། ༡༩༤༦ 

ལོའ་ིཟླ་༡༡ པར་སྐྱེས། ཧྲན་ཤིས་

ཤིན་ཕིང་ནས་རེད། དམངས་གཙོ་

མནའ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཁོངས་

མི། ༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་༡༢ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ཤིས་ཨན་ཕྱི་རྒྱལ་

སྐད་ཡིག་སློབ་གླིང་དབྱིན་ཡིག་

ཚན་ཁག་ནས་ཐོན། སློབ་ཆེན་གྱི་

སློབ་རྒྱུས་ལྡན་པ་དང་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཡིན། 

(30)

(30)
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ད་ལྟ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་དམངས་

གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞིའི་འགན་འཁུར་

བཞིན་ཡོད།

༡༩༦༤ ནས་༡༩༦༨ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཤིས་ཨན་ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་

སློབ་གླིང་དབྱིན་ཡིག་ཚན་ཁག་ཏུ་དབྱིན་ཡིག་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་

བྱས། 

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༠ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཀྲོའུ་ཀྲི་རྫོང་ཤིས་ལུའུ་ཀུའུ་

ཆུ་མཛོད་དང་ཧྭ་དབྱིན་རྫོང་དམག་སྒར་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་ཞིང་རར་

ངལ་རྩོལ་སྦྱོང་བརྡར།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༠ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་དུང་ཁྲོན་གྲོང་ཁྱེར་ཧོང་

པའོ་སློབ་འབྲིང་དུ་དགེ་རྒན།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༤ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་དུང་ཁྲོན་གྲོང་ཁྱེར་གླུ་གར་

ཚོགས་པའི་རོལ་ཆ་རུ་ཁག་གི་རུ་དཔོན།

༡༩༧༤ ནས་༡༩༨༧ བར་ནུབ་བྱང་ཞིང་ལས་སློབ་གླིང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་

ཚོགས་ཆུང་དུ་དགེ་རྒན(དེའི་རིང་༡༩༧༦.༠༤ ནས་༡༩༧༦.༡༠ བར་ཤིས་ཨན་

ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་སློབ་གླིང་དབྱིན་ཡིག་ཚན་ཁག་ཏུ་ཟབ་སྦྱོང་བྱས་པ། ༡༩༧༦ ནས་

༡༩༧༨ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་རིག་གནས་ཅུས་ཕྱི་འབྲེལ་ཁྲུའུ་རུ་ལས་བྱེད་སྐོང་

གཡར་བྱས་ནས་ཡིག་སྒྱུར་བྱས། ༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༦ བར་ཨ་རིའི་མིང་ཉི་སུའུ་སློབ་

ཆེན་ཞིང་ལས་སློབ་གླིང་ཞིང་ལས་སློབ་གསོ་དོ་དམ་ཆེད་ལས་སུ་ཟབ་སྦྱོང)

༡༩༨༧ ནས་༡༩༩༠ བར་ནུབ་བྱང་ཞིང་ལས་སློབ་ཆེན་ཞའོ་ཀྲང་གཞུང་

ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ།

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༡ བར་ནུབ་བྱང་ཞིང་ལས་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་ཀྲང་ལས་

རོགས།

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༦ བར་ནུབ་བྱང་ཞིང་ལས་སློབ་ཆེན་ཞའོ་ཀྲང་གཞོན་

པ།

༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༧ བར་ནུབ་བྱང་ཞིང་ལས་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་ཀྲང་དང་

དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་

ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ(༡༩༩༦.༠༤)

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས། ནུབ་བྱང་ཞིང་

ལས་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་ཀྲང་།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༠ བར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་དགུ་པའི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ(ལས་འགན་གཅིག་ལྕོགས)དང་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་

པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས(༡༩༩༨.༠༩ 

ལ་པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྟར་ཡིན་པ)ནུབ་བྱང་ཞིང་ལས་སློན་ཆེན་གྱི་

ཞའོ་ཀྲང(༡༩༩༩.༠༡ གོ་གནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ)

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༢ བར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་དགུ་པའི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ(ལས་འགན་གཅིག་ལྕོགས)དང་། དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་

ཚོགས་པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས། 

ཞིང་ལས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༧ བར་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་ཞིང་ལས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་

དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྟར་ཡིན་

པ)དང་ཞིང་ལས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༠༨ བར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(ལས་འགན་གཅིག་ལྕོགས)དང་། དམངས་གཙོ་མནའ་

མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་

རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྟར་ཡིན་པ)དང་། ཞིང་ལས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(ལས་འགན་གཅིག་ལྕོགས)དང་དམངས་གཙོ་མནའ་

མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་

རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྟར་ཡིན་པ)

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(ལས་འགན་གཅིག་ལྕོགས)དང་དམངས་གཙོ་མནའ་

མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི།

༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། 

དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི།

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་

སྲིད་གྲོས་སྐབས་དགུ་པ་དང་། བཅུ་པ། བཅུ་གཅིག་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་བཅས།།
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༡༣. ཁྲེང་ཀྲུའུ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཁྲེང་ཀྲུའུ། རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༣ 

ལོའ་ིཟླ་བརྒྱད་པར་སྐྱེས། ཅང་

སུའུ་ཀྲེན་ཅང་ནས་རེད། ཀྲུང་

གོ་ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཏང་

གི་ཁོངས་མི། ༡༩༧༠ ལོའ་ིཟླ་

བཞི་པར་ལས་ཀར་ཞུགས། ཧྥ་

རན་སེའི་ཕ་རི་སིའི་སློབ་ཆེན་

བདུན་པའི་ཁྲག་རྒྱུན་རིག་པའི་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་འབྲས་སྐྲན་

ནད་གཞིའི་རྨང་གཞིའི་ཆེད་ལས་ཐོན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་

རྒྱུས་ལྡན། གསོ་རིག་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་གནས་ལྡན། དགེ་རྒན་ཆེ་

མོ་བ་དང་། ཞིབ་འཇུག་པ། ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཡོན་ཧྲེ།

ད་ལྟ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་ཞིང་

བཟོ་དམངས་གཙོ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞིའི་འགན་འཁུར་བཞིན་

ཡོད།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༥ བར་ཅང་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཤིན་ཕུང་རྫོང་དང་ཧོང་

ཕུང་རྫོང་དུ་ཞུགས། གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན།

༡༩༧༥ ནས་༡༩༧༧ བར་ཅང་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཧྲང་རའོ་ས་ཁུལ་འཕྲོད་

བསྟེན་སློབ་གྲྭར་སྨན་བཅོས་པ་གཞོན་པའི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༧ ནས་༡༩༧༨ བར་ཅང་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཧྲང་རའོ་ས་ཁུལ་འཕྲོད་

བསྟེན་སློབ་གྲྭར་ཁོག་ནད་ཚན་ཁག་གི་སློབ་དཔྱོད་ཚོགས་ཆུང་གི་

དགེ་རྒན།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༡ བར་ཧྲང་ཧའེ་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གཉིས་པའི་སྨན་

བཅོས་ཚན་ཁག་པུའུ་དང་པོའ་ིཁྲག་ནད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་ཀྱི་རབ་

འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༤ བར་ཧྲང་ཧའེ་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གཉིས་པའི་ཞོར་

གཏོགས་རུའེ་ཅིན་སྨན་ཁང་གི་ཁོག་ནད་ཚན་ཁག་ནད་སྡོད་སྨན་

བཅོས་པ།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༩ བར་ཧྥ་རན་སིའི་ཕ་རི་སིའི་སློབ་ཆེན་བདུན་པའི་

ཧྲེང་ལུའུ་དབྱི་སྨན་ཁང་ཁྲག་རྒྱུན་ལྟེ་གནས་ཚོད་ལྟ་ཁང་ཕྱི་ཁོངས་

ནད་སྡོད་སྨན་བཅོས་པ་དང་ཁྲག་རྒྱུན་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་

འབུམ་རམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་དང་མཆོག་རམས་པ།

༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༣ བར་ཧྲང་ཧའེ་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཆེན་གཉིས་

པའི(ད་ཆའི་ཧྲང་ཧའེ་འགྲིམ་འགྲུལ་སློབ་ཆེན་གསོ་རིག་སློབ་གླིང)ཞོར་གཏོགས་

རུའེ་ཅིན་སྨན་ཁང་ཁོག་ནད་ཚན་ཁག་གི་གཙོ་བཅོས་སྨན་པ་དང་

ཧྲང་ཧའེ་ཁྲག་རྒྱུན་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་ཆ་རྡུལ་སྐྱེ་དངོས་

རིག་པའི་ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་ཀྲུའ་རེན་དང་ཞིབ་འཇུག་པ།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༥ བར་ཧྲང་ཧའེ་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཆེན་གཉིས་

པའི་ཞོར་གཏོགས་རུའེ་ཅིན་སྨན་ཁང་ཧྲང་ཧའེ་ཁྲག་རྒྱུན་རིག་པའི་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་གཞོན་པ(༡༩༩༥ ལོར་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་

གི་ཡོན་ཧྲེར་བདམས)

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༨ བར་ཧྲང་ཧའེ་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཆེན་གཉིས་

པའི་ཞོར་གཏོགས་རུའེ་ཅིན་སྨན་ཁང་ཧྲང་ཧའེ་ཁྲག་རྒྱུན་རིག་པའི་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༠ བར་ཧྲང་ཧའེ་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཆེན་གཉིས་

པའི་ཞོར་གཏོགས་རུའེ་ཅིན་སྨན་ཁང་ཧྲང་ཧའེ་ཁྲག་རྒྱུན་རིག་པའི་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་དང་རྒྱལ་ཁབ་མིའི་རིགས་ཀྱི་གཞི་གྱིན་

ཚོགས་ཆུང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན(༢༠༠༠ ལོར་

འཛམ་གླིང་ཚན་རིག་ཁང་གསུམ་པའི་ཡོན་ཧྲེར་བདམས)

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་

པ(༢༠༠༣ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚན་རིག་ཁང་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཨ་

རིའི་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཕྱི་ཁོངས་ཡོན་ཧྲེར་བདམས། ༢༠༠༥ ལོར་ཧྥ་རན་སིའི་ཚན་

རིག་ཁང་གི་ཕྱི་ཁོངས་ཡོན་ཧྲེར་བདམས། ༢༠༠༥ ནས་བཟུང་ཧྲང་ཧའེ་འགྲིམ་འགྲུལ་

སློབ་ཆེན་ཆ་ལག་ཚང་བའི་སྐྱེ་དངོས་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཅིག་

ལྕོགས་བྱས)

༢༠༠༧ ནས་༢༠༡༢ བར་འཕྲོད་བསྟེན་པུའི་པུའུ་ཀྲང(༢༠༡༠ ལོར་ཀྲུང་ཧྭ་

གསོ་རིག་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་བདམས)

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་གོ་ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཏང་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་གོ་ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཏང་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་འཕྲོད་བསྟེན་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་

ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་བཅས།།

(30)
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རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་བཞི།

༡. ཀྲང་ཀའོ་ལི་གོང་དུ་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་མི་བདུན་ནང་ཡོད།

༢. ལིའུ་ཡན་ཏུང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལིའུ་ཡན་ཏུང་། བུད་མེད། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༤༥ ལོའ་ིཟླ་༡༡ པར་སྐྱེས། ཅང་

སུའུ་ནན་ཐུང་ནས་ཡིན། ༡༩༧༠ ལོའ་ི

ཟླ་༣ པར་ལས་ཀར་ཞུགས། ༡༩༦༤ 

ལོའ་ིཟླ་༧ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་

ནང་ཞུགས། ཅི་ལིན་སློབ་ཆེན་སྲིད་

འཛིན་སློབ་གླིང་ཆབ་སྲིད་རིག་པའི་

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆེད་ལས་

ཐོན། ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ཁྲིམས་རིག་པའི་

འབུམ་རམས་པ།

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་

ཙུང་ལི་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཁོངས་མི།

༡༩༦༤ ནས་༡༩༧༠ བར་ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་བཟོ་བཀོད་རྫས་འགྱུར་ཚན་

པར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་དེའི་རིང་ལོ་རིམ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཟུར་ཁྲིད་པ་

བྱས།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༢ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཐང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་ཁའེ་ཕིང་

རྫས་འགྱུར་བཟོ་གྲྭའི་བཟོ་པ་དང་། ལག་རྩལ་པ། བདར་མང་སེལ་

འཁོར་ཁང་གི་འགན་འཁུར་བ། 

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༨ བར་པེ་ཅིང་རྫས་འགྱུར་བཟོ་ལས་ཚོད་ལྟ་བཟོ་གྲྭའི་

བཟོ་པ་དང་། ཏང་ཨུད་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁོའ་ོཡི་ཀན་ཧྲེ(ཁང་གི་ལས་བྱ)གཞི་

རྩའི་འཛུགས་སྐྲུན་བཀོད་འདོམས་པུའི་ཏང་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྲི་པུའི་ཨུ་ཡོན། 

འདྲེས་སྦྱོར་ཀུའེ་འཁོར་ཁང་གི་ཏང་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི། བཟོ་གྲྭའི་ཏང་

ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ། ཆབ་སྲིད་པུའི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། ཀྲུའུ་རེན།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༠ བར་པེ་ཅིང་རྫས་འགྱུར་བཟོ་ལས་ཚོད་ལྟ་བཟོ་གྲྭའི་

ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། 

༡༩༨༠ ནས་༡༩༨༡ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཨུད་རྩ་འཛུགས་པུའི་ལས་བྱེད་པ།

༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༢ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲའོ་དབྱང་ཆུས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ། 

༡༩༨༢ ནས་༡༩༩༡ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་

ཧྲུའུ་ཅི་དང་། རྒྱུན་ལས་ཧྲུའུ་ཅི། རྒྱལ་ཡོངས་གཞོན་ནུ་མཉམ་འབྲེལ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་། ཀྲུའུ་ཞི།

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༥ བར་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་གཞོན་ནུ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་

པ(༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༤ བར་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་སློབ་ཆེན་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་ཚན་

ཁག་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་བརྟག་ཐབས་ཆེད་ལས་སུ་

ལས་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ)

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་དབྱང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་སློབ་གླིང་གི་ཏང་

ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རྒན་པའི་རིམ་པ)དང་ཀྲུང་དབྱང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་སློབ་གླིང་གི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི(༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༨ བར་ཅི་ལིན་སློབ་

ཆེན་སྲིད་འཛིན་སློབ་གླིང་ཆབ་སྲིད་རིག་པའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆེད་ལས་

སུ་ལས་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ)

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རྒན་པའི་རིམ་པ)དང་། ཀྲུང་དབྱང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་སློབ་གླིང་གི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། སུང་ཆིང་ལིང་ཐེབས་རྩ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་

པུའུ་ཀྲང་དང་། ཀྲུང་དབྱང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་སློབ་གླིང་གི་ཏང་

ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། སུང་ཆིང་ལིང་ཐེབས་རྩ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༥ བར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་པའི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི། ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་

གྱུར་པུའི་པུའུ་ཀྲང་། སུང་ཆིང་ལིང་ཐེབས་རྩ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༧ བར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་པའི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི། ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་

གྱུར་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། སྐབས་

བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའི་ཁོངས་

མི།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༠༩ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་

དོན་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི། པེ་ཅིང་ཨའོ་

ལེམ་ཕིག་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

(31)
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ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༢༠༠༩ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་

དོན་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི། པེ་ཅིང་ཨའོ་

ལེམ་ཕིག་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཚན་རྩལ་

སློབ་གསོའ་ིའགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཙུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༡༣ ལོར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་

ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི། རྒྱལ་ཁབ་ཚན་རྩལ་

སློབ་གསོ་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། ཀྲུང་གུང་

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅུ་

དྲུག་པ། བཅུ་བདུན་པ། བཅོ་བརྒྱད་པ་བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། 

སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་དང་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་

ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བདུན་པའི་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་

དྲུག་པ་དང་། བརྒྱད་པ། དགུ་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་

ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༣. སྲིད་བློན་གཞོན་པ་དབང་དབྱང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

དབང་ཡང་། རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོའ་ི

ཟླ་༣ པར་སྐྱེས། ཨན་ཧུའེ་ཀྲོའུ་ནས་

རེད། ༡༩༧༢ ལོའ་ིཟླ་༦ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༥ ལོའ་ིཟླ་༨ པར་

ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། 

ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གྲྭ་

ཆེ་མོ་བའི་སློབ་རྒྱུས་དང་། བཟོ་སྐྲུན་

རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གནས་ལྡན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་

ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ་དང་ཏང་

ཙུའི་ཁོངས་མི།

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༦ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་སུའུ་རྫོང་ས་ཁུལ་བཟའ་

བཅའ་བཟོ་གྲྭའི་བཟོ་པ་དང་འཁོར་ཁང་གི་འགན་ཁུར་བ།

༡༩༧༦ ནས་༡༩༧༩ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་སུའུ་རྫོང་ས་ཁུལ“ལྔ་

བདུན“ལས་བྱེད་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དང་། སློབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཀྲུའུ་

རེན་གཞོན་པ། སློབ་གྲྭའི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༠ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་རིགས་པའི་

གཞུང་ལུགས་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་བྱེད་འཛིན་གྲྭར་ཆབ་སྲིད་དང་

དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༨༠ ནས་༡༩༨༡ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་སུའུ་རྫོང་ས་ཨུད་ཏང་གི་

སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན།

༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༢ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་སུའུ་

རྫོང་ས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༣ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༤ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༧ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ལུས་རྩལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༨༧ ནས་༡༩༨༨ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ལུས་རྩལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༢ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཐུང་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། ལས་ཚབ་ཧྲི་ཀྲང་། ཧྲི་ཀྲང་

བཅས་བྱས(༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་སྤྲིངས་སློབ་

ཁྲིད་སློབ་གླིང་གི་དངོས་གཞིའི་ཚན་ཁག་འཛིན་གྲྭའི་ཏང་སྲིད་དོ་དམ་ཆེད་ལས་སུ་

ལས་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༣ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་འཆར་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་

དང་། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཧྲེང་ཀྲང་ལས་རོགས།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༣ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༨ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་

ཨུ་དང་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ(༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༥ བར་ཀྲུང་གོ་ཚན་རྩལ་སློབ་

ཆེན་དོ་དམ་ཚན་རིག་ཚན་ཁག་གི་དོ་དམ་ཚན་རིག་ཆེད་ལས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་

འཛིན་གྲྭར་ལས་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་བཟོ་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་

གནས་ཐོབ། ༡༩༩༧.༣ ནས་༡༩༩༧.༥ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་

པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༩ བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༣ བར་རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་

གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི(༢༠༠༡.༩ ནས་༢༠༠༡.༡༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་

ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའི་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་

སྦྱོང་བྱས)

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༥ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་

པ(རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་ལས་ཐིང་རྒྱུན་ལས་ལས་ཀའི་འགན་འཁུར་བ་དང་

(31)
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པུའུ་ཀྲང་རྒན་པའི་རིམ་པ)ལས་ཁུངས་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༦ བར་ཁྲུང་ཆིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༦ ནས་༢༠༠༧ བར་ཁྲུང་ཆིང་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་

ཅི་དང་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང། 

ཁྲུང་ཆིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། ཀོང་

ཏུང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི(༢༠༡༢.༡༢ བར)

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༡༣ ནས་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་

ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི། ཀྲུང་གུང་སྐབས་

བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅུ་བདུན་

པ་དང་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་དང་

བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་བཅས།།

༤. སྲིད་བློན་གཞོན་པ་མ་ཁའེ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

མ་ཁའེ། རྒྱ་རིགས། ༡༩༤༦ ལོའ་ིཟླ་༦ 

པར་སྐྱེས། ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་

ཡིན། ༡༩༦༥ ལོའ་ིཟླ་༩ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༦༥ ལོའ་ིཟླ་༨ པར་

ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། 

ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་སློབ་ཆེན་ཆབ་

སྲིད་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ་ཚན་

ཁག་ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་རིག་

པའི་ཆེད་ལས་ནས་ཐོན། ཞིབ་

འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་དང་དཔལ་འབོྱར་རིག་པའི་འབུམ་རམས་

པའི་སློབ་གནས་ལྡན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་

ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི། ཀྲུང་དབྱང་རྒྱལ་

ཁབ་ལས་ཁུངས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི། རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་

འཛིན་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་།

༡༩༦༥ ནས་༡༩༧༠ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་འབྲིང་བཞི་པའི་དགེ་

རྒན།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༣ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་ནུབ་ཆུས“ལྔ་

བདུན“ལས་བྱེད་སློབ་གྲྭར་ངལ་རྩོལ་སྦྱོང་བརྡར་བྱས།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༩ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་ནུབ་ཆུས་ཨུད་ཏང་གི་

སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན(༡༩༧༨ ནས་༡༩༧༩ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཨུད་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༢ བར་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་སློབ་ཆེན་ཆབ་སྲིད་དཔལ་

འབོྱར་རིག་པའི་ཚན་ཁག་ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་ཆེད་ལས་

རབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༣ བར་རྒྱལ་ཁབ་ཟོག་གོང་ཅུས་ཟོག་གོང་ཞིབ་འཇུག་

སུའོ་ཡི་ལས་རོགས་ཞིབ་འཇུག་པ།

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༤ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་ནུབ་ཆུས་འཆར་གཞི་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། ཆུས་ནོར་དོན་གཞུང་དོན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་གཅིག་ལྕོགས་དང་ཆུས་འཆར་གཞི་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན(༡༩༨༤ ལོའ་ིཟླ་༣ པར་གོ་གནས་ཁུར)

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༥ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་ནུབ་ཆུས་ཀྱི་ཆུས་ཀྲང་

གཞོན་པ་དང་ཆུས་འཆར་གཞི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཅིག་

ལྕོགས།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༦ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་སྒྲིག་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་གཞུང་

དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༨༨ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་ཟོག་གོང་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་

དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༣ བར་རྒྱལ་ཁབ་ཟོག་གོང་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་

པ་དང་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི(༡༩༩༢ ལོའ་ིཟླ་༩ ནས་༡༩༩༢ ལོའ་ིཟླ་༡༡ བར་ཀྲུང་

དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་

གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༥ བར་རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་

ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༨ བར་རྒྱལ་ཁབ་འཆར་གཞི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༠ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་

དང་ལས་ཁུངས་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༣ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་

དང་ལས་ཁུངས་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༨ བར་རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་སྒྱུར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་

(31)
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གི་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཅིག་

ལྕོགས། ལས་ཁུངས་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུང་དབྱང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་

ཁུངས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི། རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་འཛིན་

སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་

དོན་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི་དང་རྒྱལ་སྲིད་

སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས། ལས་ཁུངས་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི། 

ཀྲུང་དབྱང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་

ཅི། རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་འཛིན་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་།

༢༠༡༣ ནས་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་

ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི། ཀྲུང་དབྱང་རྒྱལ་

ཁབ་ལས་ཁུངས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི། རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་

འཛིན་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་།

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། བཅུ་བདུན་པ། བཅོ་བརྒྱད་པ་

བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་

ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་

སྒྲིག་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་བཅས།།

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྔ་།

༡. དབྱང་ཅིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

དབྱང་ཅིན། སོག་རིགས། ༡༩༥༣ 

ལོའ་ིཟླ་༡༢ པར་སྐྱེས། ནང་སོག་

ཇུན་གར་ཆི་ནས་རེད། ༡༩༧༠ ལོའ་ི

ཟླ་༡༢ པར་ལས་ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༦ 

ལོའ་ིཟླ་༨ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་

ཏང་ནང་ཞུགས། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་

གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་

སློབ་རྒྱུས་ལྡན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་

ཅི། རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི་

དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས། ལས་ཁུངས་ཏང་

ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོད།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༧ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཇུན་གར་ཆི་ཞིང་

འཕྲུལ་བཟོ་གྲྭའི་བཟོ་པ་དང་ཆི་རིག་གནས་ཁང་གི་ཀན་ཧྲེ།

༡༩༧༧ ནས་༡༩༨༠ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཇུན་གར་ཆི་ཨུད་རྩ་

འཛུགས་པུའུ་དང་དབྱི་ཁེ་ཀྲའོ་མོང་ཨུད་རྩ་འཛུཌ་པུའུ་རུ་ལས་ཀ་བྱས།

༡༩༨༠ ནས་༡༩༨༢ བར་ནང་སོག་སློབ་ཆེན་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཚན་ཁག་

ཏུ་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་རྩོམ་རིག་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༣ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དབྱི་ཁེ་ཀྲའོ་མོང་

ཨུད་གཞུང་དོན་ཁང་གི་དྲུང་ཡིག

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༥ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་དབྱི་ཁེ་ཀྲའོ་མོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༨ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏ་ལ་ཐེ་ཆི་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཆི་ཀྲང(༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༦ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་དུ་དུས་ཐུང་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་

སྦྱོང་བྱས)

༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༡ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏ་ལ་ཐེ་ཆི་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི(༡༩༨༨ ལོའ་ིཟླ་༨ ནས་༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་༡ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་

གི་སློབ་གྲྭའི་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས། ༡༩༩༠ ལོའ་ིཟླ་༩ ནས་

༡༩༩༡ ལོའ་ིཟླ་༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ལོ་གཅིག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞོན་

དར་ལས་བྱེད་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༡ བར་ལས་བགོས་སྒྲུག་ནས་བསྡད།

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༢ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བསྡོམས་རྩིས་ཅུས་

ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༣ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་ཅུས་ཀྱི་

ཅུས་ཀྲང་།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༦ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༨ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྲེ་ལི་མུའུ་མོང་ཨུད་

ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། མོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་རེན།

༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༨ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཧུའུ་ཧོ་ཧའོ་ཐེ་གྲོང་

ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན(༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་གླིང་བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་ཆེད་ལས་སུ་ལས་ཐོག་

སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༣ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་

དང་། ཧུའུ་ཧོ་ཧའོ་ཐེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

(32)
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༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༤ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ། ལྗོངས་སྲིང་གཞུང་གི་ལས་ཚབ་ཀྲུའུ་ཞི།

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༨ བར་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ། ལྗོངས་སྲིང་གཞུང་གི་ལས་ཚབ་ཀྲུའུ་ཞི(༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༥ བར་

ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་འཛིན་གྲྭར་ཆབ་སྲིད་

རིག་པའི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཀྲུའུ་རེན། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི།

༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཀྲུའུ་རེན། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༡༣ ལོར་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན། 

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་

ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས། ལས་ཁུངས་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན། སྐབས་

བཅུ་བདུན་པ་དང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་

ཧྲུའུ་ཅི་བཅས།།

༢. ཁྲང་དབན་ཆོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཁྲང་དབན་ཆོན། རྒྱ་རིགས། ༡༩༤༩ 

ལོའ་ིཟླ་༡ པོར་སྐྱེས། ཧོ་ནན་ནན་

དབྱང་ནས་རེད། ༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་

༣ པར་དམག་ནང་ཞུགས། ༡༩༦༨ 

ལོའ་ིཟླ་༡༡ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་

ཏང་ནང་ཞུགས། ཧྲའན་ཤིས་ཞིང་

ཆེན་ཝུའེ་ནན་དགེ་འོས་ཆེད་ལས་

ཚན་ཁག་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན། ལས་

ཐོན་ཆེད་ཚན་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀྲུང་

གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་དང་

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི་དང་རྒྱལ་སྲུང་པུའི་པུའུ་

ཀྲང་གཅིག་ལྕོགས། ཧྲང་ཅང་དམག་དཔོན་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་

བཞིན་ཡོད།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༦༩ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༤༧ པའི་ཧྲི་༡༤༠ ཡི་རང་

ཚུགས་ཉེན་སྲུང་ལན་གྱི་འཐབ་འཛིང་པ་དང་པན་ཀྲང།

༡༩༦༩ ནས་༡༩༧༠ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༤༧ པའི་ཧྲི་༡༤༠ ཡི་རང་

ཚུགས་ཉེན་སྲུང་ལན་གྱི་ཕའེ་ཀྲང་།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༤ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༤༧ པའི་ཧྲི་༡༤༠ ཡི་སི་ལིང་

པུའི་དམག་འཐབ་སྦྱོང་བརྡར་ཁོའ་ོཡི་ཚན་མོའུ་ཀྲང་།

༡༩༧༤ ནས་༡༩༧༨ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༤༧ པའི་སི་ལིང་པུའི་དམག་

འཐབ་སྦྱོང་བརྡར་ཁྲུའི་ཚན་མོའུ་བྱས།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༧༨ བར་ལན་ཀྲོའུ་དམག་ཁུལ་སི་ལིང་པུའུ་དམག་

འཐབ་པུའི་དམག་འཐབ་ཁོའ་ོགཉིས་པའི་ཚན་མོའུ་ཀྲང་།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༠ བར་ལན་ཀྲོའུ་དམག་ཁུལ་སི་ལིང་པུའི་གཞུང་ལས་

ཁང་དྲུང་ཡིག་ཁོའ་ོཡི་དྲུང་ཡིག

༡༩༨༠ ནས་༡༩༨༡ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༤༧ པའི་སི་ལིང་པུའི་དམག་

འཐབ་སྦྱོང་བརྡར་ཁྲུའི་ཁྲུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༣ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༤༧ པའི་སི་ལིང་པུའི་དམག་

འཐབ་སྦྱོང་བརྡར་ཁྲུའི་ཁྲུའུ་ཀྲང།

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༥ བར་སྐམ་དམག་ཅུན་༤༧ པའི་ཧྲི་༡༤༠ ཡི་ཚན་མོའུ་

ཀྲང་།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༩༠ བར་སྐམ་དམག་ཅི་ཐོན་ཅུན་༤༧ པའི་ཧྲི་༡༣༩ ཡི་

ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ(དེའི་རིང་༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༧ ལོར་ཧྲའན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཝུའེ་

ནན་དགེ་འོས་ཆེད་ལས་ཚན་ཁག་གི་སློབ་གྲྭར་སྦྲག་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༢ བར་ལན་ཀྲོའུ་དམག་ཁུལ་ཁང་སི་ལིང་པུའུ་དམག་

འཐབ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༤ བར་སྐམ་དམག་ཅི་ཐོན་ཅུན་༢༡ པའི་ཧྲི་༦༡ ཡི་ཧྲི་

ཀྲང་།

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༨ བར་སྐམ་དམག་ཅི་ཐོན་ཅུན་༤༧ པའི་ཚན་མོའུ་

ཀྲང(༡༩༩༤ ལོའ་ིཟླ་༣ པ་ནས་༡༩༩༥ ལོའ་ིཟླ་༡ བར་རྒྱལ་སྲུང་སློབ་ཆེན་གྱི་གཞི་

རྩའི་ཚན་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༠ བར་རྒྱལ་སྲུང་སློབ་ཆེན་གྱི་གཡུལ་འགྱེད་སློབ་གཞི་

(32)
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ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༢ བར་སྐམ་དམག་ཅི་ཐོན་ཅུན་༤༧ པའི་ཅུན་ཀྲང་།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ལན་ཀྲའོ་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་ཚན་མོའུ་ཀྲང་།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༤ བར་པེ་ཅིང་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་ཚན་མོའུ་ཀྲང་།

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༧ བར་ཧྲེན་དབྱང་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་སི་ལིང་ཡོན།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༧ བར་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་སྤྱི་ཁྱབ་གོ་མཚོན་པུའི་

པུའུ་ཀྲང་།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་དང་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་སྤྱི་ཁྱབ་གོ་མཚོན་པུའི་

པུའུ་ཀྲང་།

༢༠༠༨ ནས༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་

དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན། བཅིངས་འགྲོལ་དམག་

སྤྱི་ཁྱབ་གོ་མཚོན་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་

དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༡༣ ནས་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་

ཡོན་དང་། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་

དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་

ཁང་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི་བཅས་དང་རྒྱལ་སྲུང་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཅིག་

ལྕོགས།

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། བཅུ་བདུན་པ། བཅོ་བརྒྱད་པ་

བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་

འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་

དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་

ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་དུ་བསྐོ་གཞག  སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་ཨུ་

ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་

དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་དུ་བསྐོ་གཞག རྒྱལ་ཡོངས་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་

པོའ་ིཐོག་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་དམག་

དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་དུ་བསྐོ་གཞག་བཅས།།

༣. དབྱང་ཅེ་ཁྲེ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

དབྱང་ཅེ་ཁྲེ། རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༠ ལོའ་ི

ཟླ་༥ པར་སྐྱེས། ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་

ནས་རེད། ༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་༩ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༡ ལོའ་ིཟླ་༡༢ པར་

ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། 

ནན་ཅིང་སློབ་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་

ཚན་ཁག་འཛམ་གླིང་ལོ་རྒྱུས་ཆེད་

ལས་ནས་ཐོན། ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་

སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ལོ་རྒྱུས་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ། 

ད་ཆ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་

དོན་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༢ བར་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ཕུའུ་ཅང་གློག་ཚད་ལྟ་ཆས་

བཟོ་གྲྭའི་བཟོ་པ་བྱས།

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༣ བར་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་

མཉམ་སྡེབ་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༥ བར་དབྱིན་ཇིའི་དབྱི་ལིན་སློབ་གླིང་དང་པ་སི་སློབ་

ཆེན། ལུན་ཏོན་ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་སློབ་གླིང་བཅས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

འབྲེལ་བའི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༥ ནས་༡༩༨༣ བར་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་ལོ་ཙཱ་ཁང་གི་ཁོའ་ོཡོན།

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༧ བར་ཨ་རིར་བཅའ་སྡོད་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་རིམ་

པ་གཉིས་པའི་དྲུང་ཡིག་དང་། རིམ་པ་དང་པོའ་ིདྲུང་ཡིག ཚན་ཙན་

བཅས་བྱས།

༡༩༨༧ ནས་༡༩༩༠ བར་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་ལོ་ཙཱ་ཁང་གི་ཚན་ཙན་དང་

ཁྲུའུ་ཀྲང་གཅིག་ལྕོགས།

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༣ བར་ཕྱི་འབྲེལ་པའི་ཨ་མེ་རི་ཁ་གླིང་དང་རྒྱ་མཚོ་

ཆེ་མོ་གླིང་གི་སིའི་ཚན་ཙན་དང་ཁྲུའུ་ཀྲང་གཅིག་ལྕོགས་དང་སི་ཀྲང་

གཞོན་པ(༡༩༩༠.༠༨)

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༥ བར་ཨ་རིར་བཅའ་སྡོད་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་གཞུང་

ཚབ་པ།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༨ བར་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་ཀྲང་ལས་རོགས་དང་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་ཨུ་ཡོན(དེའི་རིང་༡༩༩༥.༠༨ ནས་༡༩༩༦.༠༣ བར་ཨ་མེ་རི་ཁ་གླིང་དང་རྒྱ་མཚོ་

(32)



49

ཆེ་མོ་གླིང་གི་སིའི་སི་ཀྲང་གཅིག་ལྕོགས་དང་༡༩༩༦.༠༩ ནས་༡༩༩༦.༡༡ བར་ཀྲུང་

དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་

གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༠ བར་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཏང་

ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༤ བར་ཨ་རིར་བཅའ་སྡོད་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་བྱས།

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༥ བར་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཏང་

ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༧ བར་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཏང་

ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ(༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༦ བར་ནན་ཅིང་སློབ་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་

རིག་པའི་ཚན་ཁག་འཛམ་གླིང་ལོ་རྒྱུས་ཆེད་ལས་ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་དང་

ལོ་རྒྱུས་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ)

༢༠༠༧ ནས་༢༠༡༣ བར་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ།

༢༠༡༣ ནས་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཏང་ཙུའུ་

ཡི་ཁོངས་མི། ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་སྣོན་

ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་དང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་

གི་ཨུ་ཡོན་བཅས།།

༤. ཀུའོ་ཧྲེང་ཁུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཀུའོ་ཧྲེང་ཁུན། རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༤ ལོའ་ི

ཟླ་༡༠ པར་སྐྱེས། ཅང་ཤིས་ཤིང་གོ་ནས་

རེད། ༡༩༧༣ ལོའ་ིཟླ་༨ པར་ལས་ཀར་

ཞུགས། ༡༩༧༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་ཀྲུང་

གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། པེ་ཅིང་

ཚན་རྩལ་སློབ་ཆེན་དོ་དམ་ཚན་རིག་

དང་ལས་གྲྭའི་ཆེད་ལས་ནས་ཐོན། ལས་

ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་

ལྡན། དོ་དམ་རིག་པའི་འབུམ་རམས་

པའི་སློབ་གནས་ལྡན། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་རིམ་པའི་མཐོ་རིམ་བཟོ་

བཀོད་པ།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཨུ་ཡོན་དང་། 

རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི་དང་སྤྱི་

བདེ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཅིག་ལྕོགས། སྤྱི་ཁྱབ་

ཉེན་ཞིབ་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༧ བར་ཅང་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཤིང་གོ་རྫོང་ཝུའུ་ལི་ཐིང་

ཀུང་ཧྲེའི་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན།

༡༩༧༧ ནས་༡༩༧༩ བར་ཅང་ཤིས་ལྕགས་བཞུ་སློབ་གླིང་གཏེར་ལས་

ཚན་ཁག་ཏུ་གཏེར་འཚོལ་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༥ བར་ལྕགས་བཞུ་པུའི་ཧྭ་མེ་ཨའོ་ཝུའུ་གཏེར་འཕྲུལ་

འདེམས་འཁོར་ཁང་གི་ལག་རྩལ་པ་དང་། ལས་རིམ་ཚན་པའི་འགོ་

འཛིན། ཏང་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། སྲིད་

འཛིན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། ཀྲུའུ་རེན།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༩༠ བར་ཀྲུང་གོ་མདོག་ལྡན་ལྕགས་རིགས་བཟོ་ལས་སྤྱི་

ཁྱབ་ཀུང་སི་ཧྭ་མེ་ཨའོ་ཝུའུ་གཏེར་ཁའི་ཁོང་ཀྲང་།

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༢ བར་ཀྲུང་གོ་མདོག་ལྡན་ལྕགས་རིགས་བཟོ་ལས་

སྤྱི་ཁྱབ་ཀུང་སི་ཧྭ་མེ་ཨའོ་ཝུའུ་གཏེར་ཁའི་ཁོང་ཀྲང་ཀུའེ་ཤིས་དངུལ་

གཏེར་འཛུགས་སྐྲུན་བཀོད་འདོམས་པུའི་སྤྱི་ཁྱབ་བཀོད་འདོམས་པ་

དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཅིག་ལྕོགས།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༣ བར་ཀྲུང་གོ་མདོག་ལྡན་ལྕགས་རིགས་བཟོ་ལས་སྤྱི་

ཁྱབ་ཀུང་སི་ཀུའེ་ཤེས་དངུལ་གཏེར་ཁོང་ཀྲང་དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༧ བར་ཀྲུང་གོ་མདོག་ལྡན་ལྕགས་རིགས་བཟོ་ལས་

སྤྱི་ཁྱབ་ཀུང་སི་ནན་ཁྲང་ཀུང་སིའི་ཅིང་ལི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི(དེའི་རིང་

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༦ བར་ཀྲུང་ནན་བཟོ་ལས་སློབ་ཆེན་དོ་དམ་ལས་གྲྭའི་ཚན་ཁག་ཏུ་

དོ་དམ་ལས་གྲྭའི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་དང་། དོ་དམ་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་

གནས་ཐོབ། ༡༩༩༥.༠༩ ནས་༡༩༩༦.༠༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ལོ་གཅིག་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་དར་མ་དང་གཞོན་ནུའི་ལས་བྱེད་པའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་

སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀྲུང་གོ་མདོག་ལྡན་ལྕགས་རིགས་བཟོ་ལས་སྤྱི་

ཁྱབ་ཀུང་སིའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཅིང་ལི་གཞོན་པ་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི།

༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༩ བར་རྒྱལ་ཁབ་མདོག་ལྡན་ལྕགས་རིགས་བཟོ་ལས་

ཅུས་ཀྱི་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི།

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༠ བར་རྒྱལ་ཁབ་མདོག་ལྡན་ལྕགས་རིགས་བཟོ་ལས་

ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༡ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་ཁོངས་གཙོ་

གནད་ཁེ་ལས་ཆེ་གྲས་ཀྱི་ལྟ་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཀྲུང་གོ་ཧ་

ཡང་ལས་རིགས་ཀུང་སི་གྲབས་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཙུའུ་ཀྲང་།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༤ བར་ཀྲུང་གོ་ཧ་ཡང་ལས་རིགས་ཀུང་སིའི་སྤྱི་ཁྱབ་

ཅིང་ལི་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཀྲུང་གོ་ཧ་ཡང་ལས་རིགས་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ཏུང་ཧྲི་ཀྲང་ཙུང་ཚའེ་གཅིག་ལྕོགས(དེའི་རིང་

༢༠༠༢.༠༣ ནས་༢༠༠༢.༠༥ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་

རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་

ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། 

ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ(༢༠༠༣-༢༠༠༧ བར་པེ་ཅིང་ཚན་རྩལ་སློབ་ཆེན་

(32)
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དུ་དོ་དམ་ཚན་རིག་དང་ལས་གྲྭའི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས། དོ་དམ་རིག་པའི་འབུམ་

རམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ) 

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་

ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་སྤྱི་བདེ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་དང་། ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི། སྤྱི་ཁྱབ་ཉེན་ཞིབ་བཅས་བྱས།

༢༠༡༣ ནས་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཏང་ཙུའི་

ཁོངས་མི་དང་སྤྱི་བདེ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཅིག་

ལྕོགས། སྤྱི་ཁྱབ་ཉེན་ཞིབ་པ། ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་སྐབས་

བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་

པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་བཅས།།

༥. ཝང་ཡུང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཝང་ཡུང་། རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ 

ལོའ་ིཟླ་༡༢ པར་སྐྱེས། ལེའོ་ཉིང་

ཀའེ་ཀྲོའུ་ནས་རེད། ༡༩༦༩ལོའ་ི

ཟླ་༨ པར་ལས་ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༥ 

ལོའ་ིཟླ་༨ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་

ཏང་ནང་ཞུགས། ཧའར་པིན་བཟོ་

ལས་སློབ་ཆེན་ལག་རྩལ་དཔལ་

འབྱོར་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་ནས་

ཐོན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་

རྒྱུས་ལྡན། བཟོ་སྐྲུན་རིགས་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གནས་ལྡན། 

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ཡིན། 

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་

དོན་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་

ཁྱབ་ཁང་གཞུང་ཁོངས་རྒྱུ་ནོར་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་

དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༦༩ ནས་༡༩༧༧ བར་ཧེ་ལུང་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་པིང་ཐོན་

ཧྲེ་དང་པོའ་ིཐོན་གསུམ་པའི་ལན་སོ་གཅིག་གི་འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་ཕའེ་

ཀྲང་།

༡༩༧༧ ནས་༡༩༧༩ བར་འཕྲུལ་ལས་པུའུ་བདུན་པའི་༢༣༠ བཟོ་གྲྭའི་

སྒྲིག་སྦྱོར་འཁོར་ཁང་གི་སྙོམས་སྒྲིག་ཚོད་ལྟ་པ།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་སློབ་

ཆེན་གྱི་གློག་རྡུལ་ཆེད་ལས་སུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༣ བར་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་པུའི་༢༣༠ བཟོ་གྲྭའི་

ལག་རྩལ་ཁོའ་ོཡི་ལག་རྩལ་པ་གཙོ་བོ།

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༤ བར་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་པུའི་༢༣༠ བཟོ་གྲྭའི་

སྒྲིག་སྦྱོར་འཁོར་ཁང་གི་བཀོད་འདོམས་པ་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཀྲི་པུའི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཅིག་ལྕོགས།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༩ བར་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་པུའི་༢༣༠ བཟོ་གྲྭའི་

ཆབ་སྲིད་པུའི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཁྲང་ཀྲང་ལས་རོགས་དང་སྤྱི་

ཁྱབ་དཔལ་འབོྱར་མཁས་ཅན་གཞོན་པ་གཅིག་ལྩོགས(དེའི་རིང་༡༩༨༧ 

ལོའ་ིཟླ་༩ པ་ནས་༡༩༨༨ ལོའ་ིཟླ་༡ བར་ཧའར་པིན་བཟོ་ལས་སློབ་ཆེན་དོ་དམ་སློབ་

གླིང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་བཀོད་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༢ བར་ཧའར་པིན་བཟོ་ལས་སློབ་ཆེན་ལག་རྩལ་

དཔལ་འབོྱར་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་ཀྱི་རབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་

སློབ་མ།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༣ བར་འཇིག་བརྟེན་འཕུར་སྐྱོད་པུའི་སྒྲིག་གཞི་སྒྱུར་

བཅོས་སིར་ལས་བྱེད་སྐོང་གཡར་བྱས།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༤ བར་འཇིག་བརྟེན་འཕུར་སྐྱོད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀུང་སིའི་

༢༣༠ བཟོ་གྲྭའི་ཁྲང་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༥ བར་འཇིག་བརྟེན་འཕུར་སྐྱོད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀུང་སིའི་

༢༣༠ བཟོ་གྲྭའི་རྒྱུན་ལས་ཁྲང་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༧ བར་འཇིག་བརྟེན་འཕུར་སྐྱོད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀུང་སིའི་

༢༣༠ བཟོ་གྲྭའི་ཁྲང་ཀྲང་དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ(ཅུས་རིམ་པ་

རྒན་པ)

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༧ བར་འཇིག་བརྟེན་འཕུར་སྐྱོད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀུང་སིའི་

ཆབ་སྲིད་པུའི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ།

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་འཇིག་བརྟེན་འཕུར་སྐྱོད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀུང་སིའི་

ཆབ་སྲིད་པུའི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་པེ་ཅིང་ཁུལ་གྱི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་གཅིག་ལྕོགས།

༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༩ བར་འཇིག་བརྟེན་འཕུར་སྐྱོད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀུང་སིའི་མི་

དོན་ངལ་རྩོལ་སློབ་གསོ་ཅུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ(ལས་ཀ་གཙོ་སྐྱོང་བྱས)

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༠ བར་ཀྲུང་གོ་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་འཕྲུལ་

གློག(ཚན་ལས)ཚོགས་པ་ཀུང་སིའི་སྤྱི་ཁྱབ་སྤྱི་གཉེར་གཞོན་པ་དང་

ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའི་ཁེ་ལས་ལས་བྱེད་

པའི་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

(32)
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༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ལས་བྱེད་པ་ཅུས་

ལྔ་པའི་ཅུས་ཀྲང་།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༥ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་ཁོངས་རྒྱུ་ནོར་

ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༨ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་ཁོངས་རྒྱུ་ནོར་

ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༠༨ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་

དང་ལས་ཁུངས་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༠ བར་རྒྱལ་ཁབ་སྤུས་ཚད་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་དང་

ནད་ཡམས་ཞིབ་གཤེར་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་

ཅི།

༢༠༡༠ ནས་༢༠༡༣ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་ཁོངས་རྒྱུ་ནོར་

ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༡༣ ནས་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཏང་ཙུའི་

ཁོངས་མི། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་ཁོངས་རྒྱུ་ནོར་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་

ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས།།

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་

མོལ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ(ཚོགས་གཞོན)༢༣ །

༡. ཏུའུ་ཆིང་ལིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཏུའུ་ཆིང་ལིན། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༤༦ ལོའ་ིཟླ་༡༡ པར་སྐྱེས། 

ཅི་ལིན་ཕན་ཧྲི་ནས་རེད།

༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་༧ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༦༦ ལོའ་ིཟླ་

༣ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་

ནང་ཞུགས། ཅི་ལིན་སློབ་ཆེན་

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་སློབ་གླིང་

རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་འཆར་གཞི་དང་དོ་དམ་ཆེད་ལས་ནས་

ཐོན། ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། དཔལ་འབྱོར་

རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གནས་ལྡན།

ད་ཆ་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་

ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༡༩༦༤ ནས་༡༩༦༦ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཅི་ལིན་གྲོང་ཨུད་ཏང་གི་

སློབ་གྲྭའི་གཞོན་ནུ་ལས་བྱེད་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས། ལིའུ་ཧོ་རྫོང་

དང། ཡུང་ཅི་རྫོང། ཧྲུའུ་ལན་རྫོང་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་

སློབ་གསོའ་ིལས་དོན་རུ་ཁག་གི་རུ་མི་དང་ཙུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༦༦ ནས་༡༩༦༨ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཅི་ལིན་གྲོང་ཨུད་རྩ་

འཛུགས་པུའི་ལས་བྱེད་པ།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༤ བར་ཁྲང་ཁྲུན་རླངས་འཁོར་བཟོ་གྲྭ་དང་པོའ་ིཚད་

ལྡན་ལྷུ་ལག་ཡན་ལག་བཟོ་གྲྭའི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་དང་བཙིར་

གནོན་འཁོར་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། ཏང་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༧༤ ནས་༡༩༧༨ བར་ཁྲང་ཁྲུན་རླངས་འཁོར་བཟོ་གྲྭ་དང་དང་པོའ་ི

ཚད་ལྡན་ལྷུ་ལག་ཡན་ལག་བཟོ་གྲྭའི་གསར་བརྗེ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང། ཁྲང་ཀྲང་གཞོན་པ། ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ།

༡༩༧༨ ནས་༢༩༧༩ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཅི་

ལིན་གྲོང་ཨུད་ཀི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༤ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་

ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲུའུ་ཅི(དེའི་རིང་༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༤ བར་བྱང་

ཤར་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་ཆབ་སྲིད་སློབ་གསོའ་ིཆེད་ལས་ཟབ་སྦྱོང་ཚན་ཁག་ཏུ་ཡིག་

སྤྲིངས་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༥ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཁྲང་ཁྲུན་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༨ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་རྒྱུན་ཨུ་རྩ་

འཛུགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༨༨ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་

དང་། སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི། རྩ་འཛུགས་པུའི་པུའུ་

ཀྲང་།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༢ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་

པ་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི(དེའི་རིང་༡༩༩༠ ལོའ་ིཟླ་༣ ནས་

༡༩༩༠ ཟླ་བ་༥ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་

(33)
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བྱེད་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༣ བར་ཧའེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་

པ(༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༢ བར་ཅི་ལིན་སློབ་ཆེན་བཅའ་ཁྲིམས་ཚན་ཁག་བཅའ་ཁྲིམས་

ཆེད་ལས་དངོས་གཞིའི་ཚན་ཁག་ཏུ་ཡིག་སྤྲིངས་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༨ བར་ཧའེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་

པ་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཀྲུའུ་རེན(དེའི་རིང་༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༦ བར་ཅི་ལིན་སློབ་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་

སློབ་གླིང་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་འཆར་གཞི་དང་དོ་དམ་ཆེད་ལས་ཀྱི་ལས་ཐོག་

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་སྦྱོང་དང་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་

གནས་ལྡན)

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༡ བར་ཧའེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་

ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་

རེན(དེའི་རིང་༢༠༠༠ ལོའ་ིཟླ་༩ ནས་༢༠༠༠ ལོའ་ིཟླ་༡༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་

གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༦ བར་ཞིང་ལས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༦ ནས་༢༠༠༧ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་

ཀྲང་།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི་དང་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་

ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་ཀྲང(༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་༨ ནས་བཟུང་འགན་འཁུར་མེད)

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང། སྐབས་

བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་ཏང་ཙུའུ་

ཡི་ཁོངས་མི།

༢༠༡༣ ནས་ད་བར་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང། སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་

དང། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་

བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་

ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི། སྐབས་དྲུག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༢. ལིང་ཅི་ཧྭ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལིང་ཅི་ཧྭ། རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༦ 

ལོའ་ིཟླ་༡༠ པར་སྐྱེས། ཧྲན་

ཤིས་ཕིང་ལུའུ་ནས་རེད།

༡༩༧༣ ལོའ་ིཟླ་༡༢ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༦ ལོའ་ིཟླ་

༦ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་

ནང་ཞུགས། ཧུའུ་ནན་སློབ་

ཆེན་བཟོ་ཚོང་དོ་དམ་ཆེད་

ལས་ནས་ཐོན། ལས་ཐོག་

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། བཟོ་ཚོང་དོ་དམ་རབ་འབྱམས་

པའི་སློབ་གནས་ལྡན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང། 

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། 

ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་ཀྲང་བཅས་ཀྱི་འགན་

འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༥ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཕིང་ལུའུ་རྫོང་དུ་གཞོན་ནུ་

ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རྫོང་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭའི་བཟོ་པ།

༡༩༧༥ ནས་༡༩༧༨ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཕིང་ལུའུ་རྫོང་སྡེ་ཨུད་ཀྱི་

ལས་བྱེད་པ་དང་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༧༩ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཡུས་ཁྲེང་ས་ཨུད་ཀྱི་ལས་

བྱེད་པ།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༣ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་

བསྒྲགས་པུའི་གཞུང་ལས་ཁང་དང། དྲིལ་བསྒྲགས་ཁྲུའུ། ཚགས་པར་

དུས་དེབ་ཁྲུའུ་བཅས་སུ་ལས་ཀ་བྱས(དེའི་རིང་༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༣ བར་ཧོ་པེ་

ཞིང་ཆེན་གཞུང་ལས་ཐིང་དུ་ལས་ཀ་བྱས)

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༥ བར་ཀྲུང་གོ་གཞོན་ནུ་ཆབ་སྲིད་སློབ་གླིང་གི་ཆབ་

སྲིད་སློབ་གསོའ་ིཆེད་ལས་སུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༨ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་

བསྒྲགས་པུའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༠ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་

གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། 

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༤ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་ལས་

ཐིང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ《ཀྲུང་གོ་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས》ཀྱི་རྩོམ་

སྒྲིག་པ་གཙོ་བོ།

(33)
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༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༥ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་

བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་དང་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཀྲང་།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༦ བར་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་ལས་ཐིང་བརྟག་ཞིབ་ཁང་

ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའི་འགན་ཁུར་བ།

༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་ལས་ཐིང་བརྟག་ཞིབ་ཁང་

ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའི་ཙུའུ་ཀྲང(༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༦ བར་ཧུའུ་ནན་སློབ་

ཆེན་བཟོ་ཚོང་དོ་དམ་ཆེད་ལས་ཀྱི་ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་སྦྱོང་

བྱས་ཤིང་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ)

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་ལས་ཐིང་བརྟག་ཞིབ་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ།

༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༩ བར་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་ལས་ཐིང་བརྟག་ཞིབ་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་རེན།

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༠ བར་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི་ཀྲུའུ་རེན་

གཞོན་པ་དང་བརྟག་ཞིབ་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི་ཀྲུའུ་རེན་

གཞོན་པ་དང། བརྟག་ཞིབ་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་གཞི་

སྒྲིག་ཁོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི་ཀྲུའུ་རེན་

གཞོན་པ་དང(རྒྱུན་གཏན་ལས་དོན་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་པུའུ་ཀྲུང་རྒན་

པའི་རིམ་པ་ཡིན་པ)ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་གཞི་སྒྲིག་ཁོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི་ཀྲུའུ་རེན་

དང་ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་གཞི་སྒྲིག་ཁོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་

གཞོན་པ།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཀྲུང་

དབྱང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང། ཀྲུང་

དབྱང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི་ཀྲུའུ་རེན། ཀྲུང་དབྱང་ཐད་གཏོགས་ལས་

ཁུངས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཀྲུང་

དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་ཀྲང(༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་བ་བརྒྱད་པར་

བསྐོས)

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་

པུའི་ཀྲང་།

༢༠༡༣ ནས་ད་ལྟ་བར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕོྱགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་སོྣན་ཨུ་ཡོན་དང། 

སྐབས་བཅུ་བདུན་དང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། 

སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི། སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༣. ཧན་ཆི་ཏེ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཧན་ཆི་ཏེ། རྒྱ་རིགས། ༡༩༤༥ ལོའ་ི

ཟླ་༧ པར་སྐྱེས། ཀྲེ་ཅང་ཚེ་ཤི་ནས་

རེད། དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་

ཁོངས་མི། ཀྲུང་གུང་ཏང་ཡོན། 

༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་༡༢ པར་ལས་ཀར་

ཞུགས། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་

རྒྱུས་ལྡན། གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་

པའི་སློབ་གནས་ལྡན། དགེ་རྒན་ཆེ་

མོ་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཡོན་ཧྲི།

ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ་དང། དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་གོ་ཚན་

རིག་ལག་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཡོ་རོབ་དང་མེ་གླིང་སློབ་

གྲོགས་ཚོགས་པ་ཀྲུང་གོའ་ིཕྱི་རྒྱལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་མི་སྣའི་

མཉམ་སྤྲོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། ཀྲུང་གོ་རྒྱ་གྲམ་དམར་རྟགས་

ཚོགས་པའི་ཚད་འཛིན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་གསོ་

རིག་པུའི་ཀྲུའུ་རེན།

༡༩༦༢ ནས་༡༩༦༨ བར་ཧྲང་ཧའེ་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་དང་པོའ་ིགསོ་

རིག་ཚན་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༩ བར་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ལིན་ཐུང་རྫོང་གི་གཞི་རིམ་

སྨན་ཁང་མང་པོའ་ིནད་རྟགས་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པ།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༢ བར་ཤིས་ཨན་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་ནད་ཁམས་སྐྱེ་

ཁམས་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༥ བར་པེ་ཅིང་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་ནད་ཁམས་སྐྱེ་

ཁམས་སློབ་ཞིབ་ཁང་གི་དགེ་རྒན།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༧ ནས་ཨ་རི་ཨའེ་མོ་ལི་སློབ་ཆེན་སྨན་ནུས་ཚན་ཁག་

ཏུ་ཟབ་སྦྱོང་།

༡༩༨༧ ནས་༡༩༨༨ བར་པེ་ཅིང་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཆེན་གྱི་ནད་

ཁམས་སྐྱེ་ཁམས་སློབ་ཞིབ་ཁང་གི་དགེ་རྒན།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༥ བར་པེ་ཅིང་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཆེན་སྨན་

ཁང་གསུམ་པའི་སྙིང་ཁྲག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་

(33)
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དང། ཀྲུའུ་རེན། ཞིབ་འཇུག་པ་གཞོན་པ། ཞིབ་འཇུག་པ། དགེ་རྒན་ཆེ་

མོ་བ།

༡༩༩༥ ནས་༢༠༠༠ བར་པེ་ཅིང་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་

སྤྱི་གཞོན་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཅིག་ལྕོགས། 

སྙིང་ཁྲག་རྨང་གཞིའི་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང། ཀྲུང་གོ་ཚན་

རིག་ཁང་གི་ཡོན་ཧྲི(༡༩༩༧ལོ)དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་པེ་ཅིང་གྲོང་

ཁྱེར་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ(༡༩༩༧ལོ)

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༢ བར་དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང། པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་ལས་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ། ཞིབ་

འཇུག་སློབ་མ་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང། གསོ་རིག་པུའི་ཀྲུའུ་རེན། སྙིང་ཁྲག་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང། སྐྱེ་དངོས་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་བརྒལ་

བའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན། ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་

མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(༢༠༠༡)

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་

ཞི(༢༠༠༢.༡༢ པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ)དང། ཀྲུང་གོ་ཚན་

རིག་ལག་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་

གྱི་རྒྱུན་ལས་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༦ བར་སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང། དགུ་

གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་

མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་གསོ་རིག་པུའི་

ཀྲུའུ་རེན(༢༠༠༤ ལོར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚན་

རིག་ཁང་གི་ཡོན་ཧྲིར་བདམས)

༢༠༠༦ ནས་༢༠༠༨ བར་སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། དགུ་གསུམ་

སློབ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཡོ་རོབ་དང་མེ་གླིང་སློབ་གྲོགས་ཚོགས་པ་ཀྲུང་གོའ་ི

ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་མི་སྣའི་མཉམ་སྤྲོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ། པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་གསོ་རིག་པུའི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་

དང། དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་གོ་ཚན་

རིག་ལག་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཡོ་རོབ་དང་མེ་གླིང་སློབ་

གྲོགས་ཚོགས་པ་ཀྲུང་གོའ་ིཕྱི་རྒྱལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་མི་སྣའི་

མཉམ་སྤྲོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། ཀྲུང་གོ་རྒྱ་གྲམ་དམར་རྟགས་

ཚོགས་པའི་ཚད་འཛིན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་གསོ་

རིག་པུའི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༡༣ ནས་ད་བར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང། དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། 

ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཡོ་རོབ་དང་མེ་

གླིང་སློབ་གྲོགས་ཚོགས་པ་ཀྲུང་གོའ་ིཕྱི་རྒྱལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་

མི་སྣའི་མཉམ་སྤྲོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། ཀྲུང་གོ་རྒྱ་གྲམ་དམར་

རྟགས་ཚོགས་པའི་ཚད་འཛིན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། པེ་ཅིང་སློབ་

ཆེན་གསོ་རིག་པུའི་ཀྲུའུ་རེན།

སྐབས་བཅུ་པ་དང་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། སྐབས་

དགུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༤. འཕཌ་པ་ལྷ་དགེ་ལེཌ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

འཕགས་པ་ལྷ་དགེ་ལེགས་

རྣམ་རྒྱལ། བོད་རིགས། ༡༩༤༠ 

ལོའ་ིཟླ་༢ པར་འཁྲུངས། ལི་

ཐང་ནས་རེད། སློབ་ཆེན་གྱི་

སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ད་ལྟ་རྒྱལ་

ཡོངས་སྲོད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ་དང། ཀྲུང་གོ་ནང་བསྟན་

མཐུན་ཚོགས ་ཀྱི ་མཚན་

འཛིན་ཚོགས་གཙོ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞིའི་

འགན་འཁུར་ཡོད།

༡༩༤༢ ནས་༡༩༤༢ བར་ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་དགོན་གྱི་འཕགས་པ་

ལྷ་ཧུ་ཐོག་ཐུ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཡང་སྲིད་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས།

༡༩༥༠ ནས་༡༠༥༢ བར་ཆབ་མདོ་བཅིངས་འགྲོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་ཨང་དང་པོ།

༡༩༥༢ ནས་༡༩༥༦ བར་སེ་ར་དགོན་དུ་ནང་བསྟན་ཆོས་གཞུང་སློབ་

གཉེར་གནང་།

༡༩༥༦ ནས་༡༩༥༩ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གྲ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་རྒྱུན་ཨུ་དང་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་

གཞོན་པ།

༡༩༥༩ ནས་༡༩༦༥ བར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་

དང། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གྲ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་

གཞོན་པ། ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། ཆབ་

(33)
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མདོ་ཀྲོན་ཧྲུའུ་ཡི་ཀྲོན་ཡོན།

༡༩༦༥ ནས་༡༩༧༩ བར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་

དང། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༩༣ རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང། 

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་

རེན་གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་

གོ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། བོད་ལྗོངས་

ཡན་ལག་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་འཛིན་ཚོགས་གཙོ། བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི།

༡༩༩༣ ནས་༢༠༠༣ བར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང། བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་གོ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། མཚན་འཛིན་ཚོགས་གཙོ།

༢༠༠༣ ནས་ད་བར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང། 

ཀྲུང་གོ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་འཛིན་ཚོགས་གཙོ། བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི།

སྐབས་གཉིས་པ་དང། གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང། སྐབས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་

པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་གསུམ་པ་དང། 

བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། བཅུ་པ། བཅུ་གཅིག་པ། བཅུ་གཉིས་

པ་བཅས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༥. ཏུང་ཅན་ཧྭ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཏུང་ཅན་ཧྭ། རྒྱ་རིགས། ༡༩༣༧ 

ལོའ་ིཟླ་༥ པར་སྐྱེས། ཀྲེ་ཅང་ཀྲོའུ་

ཧྲན་ནས་རེད། 

དབྱིན་ཇིའི ་ལི ་དབུ་ཕུའུ་སློབ་

ཆེན་ནས་ཐོན། སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་

རྒྱུས་ལྡན།

ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི ་

རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༤༧ ལོར་ནང་མི་དང་ལྷན་དུ་ཤང་ཀང་དུ་གནས་སྤོས་བྱས།

༡༩༦༠ ལོར་དབྱིན་ཇིའི་ལི་དབུ་ཕུའུ་སློབ་ཆེན་ནས་ཐོན། མཚོ་དོན་

བཟོ་སྐྲུན་རང་བྱུང་ཚན་རིག་ཚན་ཁག་གི་ཤེས་རམས་པའི་སློབ་གནས་

ལྡན། དེ་རྗེས་ཨ་རིའི་ཐུང་ཡུང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི་དང་དེ་བཞིན་ཁྱིམ་

རྒྱུད་ཀུང་སིར་འགན་འཁུར།

༡༩༦༩ ལོར་ཤང་ཀང་དུ་ཕྱིར་ལོག་ནས་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཚོགས་པར་ཚོང་ལས་

བྱས།

༡༩༨༥ ལོར་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཤང་ཀང་དམིགས་

བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་གྱི་གཞི་རྩའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཇུས་འདྲི་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཨུ་ཡོན།

༡༩༩༢ ལོར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཀང་ཨའོ་ལས་དོན་གཞུང་དོན་ཁང་

དང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཤང་ཀང་ཡན་ལག་ཁང་གིས་ཤང་ཀང་

ལས་དོན་གྱི་བློ་འདྲི་བ་ཁག་དང་པོར་གདན་ཞུ་བྱས། ཀང་དབྱིན་སྲིད་

གཞུང་སྲིད་འཛིན་ཅུས་ཀྱི་གྲོས་མི(༡༩༩༢ ལོའ་ིཟླ་༡༠)

༡༩༩༥ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཤང་ཀང་དམིཌ་

བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་གྲ་སྒྲིག་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པའི་ཨུ་

ཡོན།

༡༩༩༦ ནས་༢༠༠༢ བར་ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་གྱི་

སྐབས་དང་པོའ་ིསྲིད་འཛིན་དཔོན་རིགས(༡༩༩༧ ལོའ་ིཟླ་༧ པར་འགན་

འཁུར)

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༥ བར་ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་གྱི་

སྐབས་གཉིས་པའི་སྲིད་འཛིན་དཔོན་རིགས(༢༠༠༢ ལོའ་ིཟླ་༧ པར་འགན་

འཁུར)

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༨ བར་སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༡༣ ནས་ད་བར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ།

སྐབས་བརྒྱད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་སྐབས་བཅུ་

པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཐོག་རྒྱལ་

ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བདམས། སྐབས་བཅུ་གཅིག་

པ་དང་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ་བཅས།།
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༦. དབན་ཀང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

དབན་ཀང། རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༢ 

ལོའ་ིཟླ་༨ པར་སྐྱེས། ཧྲང་ཧའེ་

གྲོང་ཁྱེར་ནས་རེད།

ཀྲི ་ཀུང ་ཏང ་གི ་ ཁོ ངས ་མི ། 

༡༩༦༩ ལོའ་ིཟླ་༤ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། འཇར་མན་ཁེ་

ལུའོ་སི་ཐའར་བཟོ་ལས་སློབ་

ཆེན་འཕྲུལ་ཆས་ཚན་ཁག་

ནས་ཐོན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་

མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། བཟོ་སྐྲུན་རིག་པའི་ཚན་ཁག་གི་འབུམ་རམས་

པའི་སློབ་གནས་ལྡན། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བ་ཡིན། 

ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་

དང། ཀྲི་ཀུང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཚན་རྩལ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་

བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༦༩ ནས་༡༩༧༥ བར་ཅི་ལིང་ཞིང་ཆེན་ཡན་ཅི་རྫོང་སན་ཏོའ་ོཀུང་

ཧྲེའི་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན།

༡༩༧༥ ནས་༡༩༧༨ བར་བྱང་ཤར་ནགས་ལས་སློབ་ཆེན་ལམ་ཟམ་ཚན་

ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༧༩ བར་བྱང་ཤར་ནགས་ལས་སློབ་ཆེན་རྨང་གཞི་པུའི་

དངོས་ཁམས་སློབ་དཔྱོད་ཁང་གི་དགེ་རྒན།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༡ བར་ཐུང་ཅི་སློབ་ཆེན་གྲུབ་ཆའི་རིག་གཞུང་ཞིབ་

འཇུག་སུའོ་ཡི་ཤུགས་རིགས་ཚོད་ལྟའི་ཆེད་ལས་ཀྱི་རབ་འབྱམས་པའི་

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༥ བར་ཐུང་ཅི་སློབ་ཆེན་རྩིས་རིག་དང་ཤུགས་རིགས་

པའི་ཚན་ཁག་གི་འོད་ཚད་ལེན་ཤུགས་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་

དགེ་རྒན།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༩༡ བར་འཇར་མན་ཁེ་ལུའོ་སི་ཐའར་བཟོ་ལས་སློབ་

ཆེན་འཕྲུལ་ཆས་ཚན་ཁག་གི་འབུམ་རམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

༡༩༩༡ ནས་༢༠༠༡ བར་འཇར་མན་ཨའོ་ཏི་རླངས་འཁོར་ཀུང་སིའི་

ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་པུའི་ལག་རྩལ་ཆེ་མོ་བ་དང་ཐོན་སྐྱེད་པུའུ་དང་

སྤྱིའི་འཆར་འགོད་པུའི་ལག་རྩལ་སྤྱི་གཉེར།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༤ བར་ཐུང་ཅི་སློབ་ཆེན་ནུས་རྒྱུ་གསར་པའི་རླངས་

འཁོར་བཟོ་སྐྲུན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་དང། ཐུང་ཅི་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་

ཀྲང་ལས་རོགས། རླངས་འཁོར་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་དང་ཞའོ་ཀྲང་

གཞོན་པ(ལས་ཀ་གཙོ་སྐྱོང་)

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༦ བར་ཐུང་ཅི་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་ཀྲང(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པ་

གཞོན་པ)

༢༠༠༦ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲི་ཀུང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་

དང་ཐུང་ཅི་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་ཀྲང་།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༧ བར་ཚན་རྩལ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་དང་ཀྲི་ཀུང་ཏང་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲི་ཀུང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཚན་

རྩལ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་། ཀྲི་ཀུང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཚན་

རྩལ་པུའི་པུའུ་ཀྲང།

༢༠༡༣ ནས་ད་བར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང། ཀྲི་ཀུང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཚན་རྩལ་

པུའི་པུའུ་ཀྲང།

སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང། སྐབས་བཅུ་

པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཐོག་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་ལས་ལ་བདམས། སྐབས་བཅུ་གཅིག་དང་སྐབས་བཅུ་

གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༧. ལིན་ཝུན་དབྱིའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལིན་ཝུན་དབྱི། བུད་མེད། རྒྱ་

རིགས། ༡༩༤༤ ལོའ་ིཟླ་༩ པར་

སྐྱེས། ཐའེ་དབན་ཐའི་ནན་ནས་

རེད། 

ཐའེ་ཝན་དམངས་གཙོ་རང་སྐྱོང་

མནའ་མཐུན་གྱི་ཁོངས་མི། ༡༩༦༨ 

ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་ལས་ཀར་ཞུགས། 

ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ཤུགས་

དཔྱད་རིག་པའི་ཚན་ཁག་གི་བཟོ་སྐྲུན་ཚ་ནུས་དངོས་ཁམས་ཆེད་ལས་

ཐོན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། བཟོ་ལས་རིག་པའི་འབུམ་

རམས་པ། དབྱིན་ཇིའི་ལི་ཝུའུ་ཕུའུ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་

པའི་འབུམ་རམས་པ་དང་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བའི་མཚན་སྙན་ཐོབ།

ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ་དང་ཐའེ་དབན་དམངས་གཙོ་རང་སྐྱོང་མནའ་མཐུན་ཀྲུང་དབྱང་གི་
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ཀྲུའུ་ཞིའི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༦༢ ནས་༡༩༦༨ བར་ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ཤུགས་དཔྱད་རིག་

པ་དང་ཨང་རྩིས་ཚན་ཁག་ཏུ་ཚ་ནུས་དངོས་ཁམས་ཆེད་ལས་སློབ་

སྦྱོང་བྱས།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༦༨ བར་སློབ་གྲྭར་ཉར་ཏེ་ལས་བགོས་སྒུག་ནས་བསྡད།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༡ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཧྥང་ཚའོ་

མཚེའུ་ཡི་ཞིང་རར་ངལ་རྩོལ་སྦྱོང་བརྡར།

༡༩༧༡ ནས་ ༡༩༧༣ བར་ཤིན་ཅང་དཔྱད་ཆས་བཟོ་གྲྭར་ལག་རྩལ་པ།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༨ བར་ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གྱེས་རྡུལ་

མཉམ་གཟུགས་དངོས་ཁམས་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་རུ་ཞིབ་འཇུག་དངོས་

སྦྱོང་།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༡ བར་ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ཤུགས་དཔྱད་རིག་

པའི་ཚན་ཁག་ཏུ་བཟོ་སྐྲུན་ཚ་ནུས་དངོས་ཁམས་ཆེད་ལས་ཀྱི་རབ་

འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

༡༩༨༡ ནས་༡༩༩༤ བར་ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ཤུགས་དཔྱད་རིག་

པའི་ཚན་ཁག་ཏུ་ལས་རོགས་དགེ་རྒན་དང། གཙོ་ཁྲིད་དགེ་རྒན། དགེ་

རྒན་ཆེ་མོ་བ་གཞོན་པ། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ། འབུམ་རམས་པའི་སློབ་

དཔོན། ཚན་ཁག་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། ཐའེ་དབན་དམངས་གཙོ་

རང་སྐྱོང་མནའ་མཐུན་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་

པ(དེའི་རིང་༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༨ བར་དབྱིན་ཇིའི་ལི་ཝུའུ་ཕུའུ་སློབ་ཆེན་དང་ཆིང་ཧྭ་

སློབ་ཆེན་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ཚ་ནུས་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་ཀྱི་འབུམ་རམས་པར་

གསོ་སྐྱོང་བྱས་པ་དང་། ༡༩༨༨ ལོར་ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་གྱི་བཟོ་ལས་རིག་པའི་འབུམ་

རམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ)

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༦ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་མཐོ་རིམ་སློབ་གསོ་ཅུས་ཀྱི་

ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ་དང། གྲོང་ཁྱེར་སློབ་གསོ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་

རེན་གཞོན་པ། ཧྲེ་ཀྲང་གི་ལས་རོགས། ཐའེ་དབན་དམངས་གཙོ་རང་

སྐྱོང་མནའ་མཐུན་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ། 

ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་དཔོན།

༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༧ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྲེ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང། 

ཐའེ་དབན་དམངས་གཙོ་རང་སྐྱོང་མནའ་མཐུན་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ་དང་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན། ཆེང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་

གྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་དཔོན།

༡༩༩༧ ནས་༢༠༠༣ བར་ཐའེ་དབན་དམངས་གཙོ་རང་སྐྱོང་མནའ་

མཐུན་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་

ཨུ་ཡོན་དང། པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྲེ་ཀྲང་གཞོན་པ། ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་

གྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་དཔོན(༢༠༠༢ ལོར་དབྱིན་

ཇིའི་ལི་ཝུའུ་ཕུའུ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པའི་མཚན་

སྙན་ཐོབ)

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༤ བར་སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང། 

ཐའེ་དབན་དམངས་གཙོ་རང་སྐྱོང་མནའ་མཐུན་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་

ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(༢༠༠༣ ལོའ་ིཟླ་༡༡ པར་པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་

ལོངས་སྤྱོད)པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན། པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་

པ། ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་

དཔོན།

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༥ བར་སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང། 

ཐའེ་དབན་དམངས་གཙོ་རང་སྐྱོང་མནའ་མཐུན་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་

ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་

གྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་དཔོན།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༨ བར་སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང། 

ཐའེ་དབན་དམངས་གཙོ་རང་སྐྱོང་མནའ་མཐུན་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་

ཞི། པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་

འབུམ་རམས་པའི་སློབ་དཔོན།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང། ཐའེ་དབན་དམངས་གཙོ་རང་སྐྱོང་མནའ་

མཐུན་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་

འབུམ་རམས་པའི་སློབ་དཔོན།

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ་དང་། ཐའེ་དབན་དམངས་གཙོ་རང་སྐྱོང་མནའ་མཐུན་

ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ། འབུམ་

རམས་པའི་སློབ་དཔོན།

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་དང། སྐབས་དགུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།
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༨. ལུའོ་ཕུའུ་ཧོ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལུའོ་ཕུའུ་ཧོ། རྒྱ་རིགས། ༡༩༤༩ 

ལོའ་ིཟླ་༩ པར་སྐྱེས། ཀོང་ཏུང་

ཀོང་ཀྲོའུ་ནས་རེད། 

ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་

ཚོགས་པའི་ཁོངས་མི། ༡༩༦༨ 

ལོའ་ིཟླ་༡༡ པར་ལས་ཀར་ཞུགས། 

ཧྥིན་ལན་ཧོའར་ཤིན་ཅི ་སློབ་

ཆེན་ཞིང་ནགས་སློབ་གླིང་ནས་

ཐོན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་

རྒྱུས་ལྡན། ཞིང་ལས་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གནས་ལྡན་པ་

དང་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཡིན།

ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ་དང་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་

ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༣ བར་ཀོང་ཀྲོའུ་དམག་ཁུལ་ཁང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་

སྐྲུན་པིང་ཐོན་ཧྲི་བཞི་པའི་ཐོན་བཅུ་པའི་འཐབ་འཛིང་པ།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༦ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ནགས་སློབ་གླིང་དུ་སློབ་སྦྱོང་

བྱས།

༡༩༧༦ ནས་༡༩༨༩ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ནགས་སློབ་གླིང་དུ་ལས་རོགས་

དགེ་རྒན་དང། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་གཞོན་པ། སློབ་དོན་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ(དེའི་རིང་༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༣ བར་ཧྥིན་ལན་ཧོའར་ཤིན་ཅི་སློབ་ཆེན་

ཞིང་ནགས་སློབ་གླིང་དུ་རབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་སྦྱོང་། ༡༩༨༨ 

ནས་༡༩༨༩ བར་ཧྥིན་ལན་ནགས་ལས་ཚན་རིག་ཁང་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༨ བར་ཧྭ་ནན་ཞིང་ལས་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་ཀྲང་གཞོན་

པ་དང་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ(༡༩༩༥ལོ)

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༡ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཐིང་གི་

ཐིང་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༢ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཞིང་ལས་ཚན་རིག་ཁང་གི་

ཡོན་ཀྲང་།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་

ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཚན་

རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཞིང་ལས་

ཚན་རིག་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༥ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཀོང་

ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་དང། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཚན་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཞིང་ལས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཡོན་

ཀྲང་།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་

དང། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀོང་ཏུང་ཞིང་

ཆེན་ཚན་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་

ཞིང་ལས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཀྲུང་

དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(༢༠༠༧ ལོའ་ིཟླ་༡༢ པར་པུའུ་ཀྲང་རིམ་

པའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སྤྱད)ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་དང། 

ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་

ཚན་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཞིང་

ལས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༠ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་

ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་

རེན་ཨུ་ཡོན།

༢༠༡༠ ནས་༢༠༡༣ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་

ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༡༣   སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་

རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། 

སྐབས་བརྒྱད་པ་དང། དགུ་པ། བཅུ་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་

བཅས།།

(33)
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༩. ཧོ་ཧོའུ་ཧྭ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཧོ་ཧོའུ་ཧྭ། རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོའ་ི

ཟླ་༣ པར་ཨའོ་མིན་དུ་སྐྱེས། ཀོང་

ཏུང་ཕན་ཡུས་ནས་རེད།

 ཁ་ན་ཏའི ་གཡོད་ཁེ ་སློབ་ཆེན་

བཟོ་ཚོང་དོ་དམ་སྡེ་ཁག་ནས་ཐོན། 

སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན།

ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་

ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ།

༡༩༧༨ ལོར་ཁ་ན་ཏའི་གཡོད་ཁེ་སློབ་ཆེན་གྱི་བཟོ་ཚོང་དོ་དམ་སྡེ་ཁག་

ནས་ཐོན།

༡༩༨༡ ལོར་ཁ་ན་ཏའི་ཐོ་འགོད་རྩིས་པ་དང་དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་

ལྡན་པའི་རྩིས་བཤེར་རྩིས་པའི་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོབ།

༡༩༨༣ ལོར་ཨའོ་མོན་ཏ་ཕུང་དངུལ་ཁང་རྒྱུན་ལས་ལས་འཛིན་དང་སྤྱི་

ཁྱབ་སྤྱི་གཉེར་བའི(༡༩༩༩ བར)འགན་གཅིག་ལྕོགས།

༡༩༨༥ ལོར་ཨའོ་མོན་དངུལ་ཁང་ལས་རིགས་གཅིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི(༡༩༩༩ བར)

༡༩༨༦ ལོར་ཨའོ་མོན་ཀྲུང་ཧྭ་སྤྱི་ཁྱབ་ཚོང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

གཞོན་པ(༡༩༩༩ བར)

༡༩༨༨ ལོར་ཨའོ་མོན་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ(༡༩༩༩ བར)དང་ཨའོ་མོན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་གྱི་གཞི་

རྩའི་བཅའ་ཁྲིམས་འཆར་བཟོ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་

གཞོན་པ།

༡༩༨༩ ལོར་ཨའོ་མོན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་གྱི་གཞི་རྩའི་

བཅའ་ཁྲིམས་བློ་འདྲི་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ།

༡༩༩༣ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་

ཚོགས་སྐབས་བདུན་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༡༩༩༧ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་

ཚོགས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༡༩༩༨ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཨའོ་མོན་དམིགས་

བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་གྱི་གྲ་སྒྲིག་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་

པ།

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༤ བར་ཨའོ་མོན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་གྱི་

སྲིད་འཛིན་དཔོན་དང་པོ(༡༩༩༩ ལོའ་ིཟླ་༡༢ པར་འགན་འཁུར)བྱས།

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༩ བར་ཨའོ་མོན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་གྱི་

སྲིད་འཛིན་དཔོན་གཉིས་པ(༢༠༠༤ ལོའ་ིཟླ་༡༢ པར་འགན་འཁུར)

༢༠༡༠ ནས་༢༠༡༣ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ།

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བདུན་པའི་འཐུས་མི་

དང་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་སྐབས་བརྒྱད་པ་

དང་དགུ་པའི་ཨུ་ཡོན(༢༠༠༠ ལོའ་ིཟླ་༣ བར) སྐབས་དྲུག་པའི་རྒྱལ་

ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཐོག་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༡༠. ཀྲང་ཆིང་ལི་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཀྲང་ཆིང་ལི། རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༡ 

ལོའ་ིཟླ་༡ པར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་

ཏུང་ཕིང་ནས་རེད། 

༡༩༧༡ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༣ ལོའ་ིཟླ་ 

༢ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་

ནང་ཞུགས། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་

གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་

མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན།

ད་ཆ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང། 

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་

དང་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས། ཧོ་པེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་

བཞིན་ཡོད།

༡༩༧༡ ནས་༡༩༧༦ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཏུང་ཕིང་རྫས་ལུད་བཟོ་

གྲྭའི་བཟོ་པ་དང། འཁོར་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། ཏང་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི། བཟོ་

གྲྭའི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༧༦ ནས་ ༡༩༧༦ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཏུང་ཕིང་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་

རྒྱུན་ཨུ་དང་བཟོ་ལས་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་རིགས་

གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་གཅིག་ལྕོགས། 

༡༩༧༦ ནས་༡༩༧༩ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཏུང་ཕིང་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ(དེའི་རིང་༡༩༧༨.༠༦ ནས་༡༩༧༩.༠༡ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་

(33)

(33)
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ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པར་གཡར)

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༣ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་བཟོ་ཞིང་

དང་གཞོན་ནུ་པུའི་ཁྲུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཁྲུའུ་ཀྲང(དེའི་རིང་

༡༩༨༠.༠༨ ནས་༡༩༨༡.༠༢ བར་པེ་ཅིང་ཞིང་ལས་སློབ་ཆེན་དུ་སློབ་

སྦྱོང)

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༦ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་བཟོ་ཞིང་

དང་གཞོན་ནུ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ(དེའི་རིང་༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༥ 

བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཟབ་སྦྱོང་པུའི་ཆེད་ལས་སློབ་ཆེན་

འཛིན་གྲྭར་ལས་བྲལ་སློབ་སྦྱོང)

༡༩༨༦ ནས་༡༩༨༨ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཏུང་དབྱིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྲི་

ཀྲང་གཞོན་པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༣ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཏུང་དབྱིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ(དེའི་རིང་༡༩༩༢.༠༣ ནས་ 

༡༩༩༢.༠༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང)

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༥ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཏུང་དབྱིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲི་ཀྲང་།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༧ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཐའེ་ཨན་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི། 

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༧ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཐའེ་ཨན་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་དང་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་

རེན།(༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༧ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཨུད་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་ཆེད་ལས་ཀྱི་ལས་ཐོག་སློབ་ཆེན་དུ་སློབ་སྦྱོང)

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཨུད་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་རྒྱུན་

ལས་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༨ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་དྲུང་ཆེ་གཞོན་

པ།

༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༩ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་དྲིལ་

བསྒྲགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༡༩༩༩ ནས་༡༩༩༩ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་ལེན་ཀྲོའུ་

གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༤ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་པིང་ཐོན་གྱི་སི་ལིང་

ཡོན(དེའི་རིང་༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༡ བར་ཧྲི་ཧོ་ཙི་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞིང་ལས་དཔལ་འབྱོར་

དོ་དམ་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་ཚན་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་

བྱས)

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༥ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་པིང་ཐོན་གྱི་སི་

ལིང་ཡོན།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༥ བར་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་ཤིན་

ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་པིང་ཐོན་གྱི་སི་ལིང་ཡོན(༢༠༠༥.༠༣ ལ་གོ་

གནས་ལས་འཐེན་པ)(༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༥ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་

སྤྲིངས་སློབ་གླིང་གི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ལས་ཐོག་ཞིབ་

འཇུག་སློབ་མའི་འཛིན་གྲྭར་ཆབ་སྲིད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

 ༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༦ བར་བོད་རང་སོྐྱང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧུའུ་ཅིའི་

ལས་ཚབ།

༢༠༠༦ ནས་༢༠༡༡ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༢ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༡༣ ནས་༢༠༡༣ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས། ཧོ་པེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་

ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན།

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ། སྐབས་བཅོ་

བརྒྱད་པ་བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་

ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༡༡. ལི་ཧའེ་ཕུང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལི་ཧའེ་ཕུང་། བུད་མེད། རྒྱ་

རིགས། ༡༩༤༩ ལོའ་ིཟླ་༢ པར་

སྐྱེས། ཧོ་པེ་ལོ་ཐིང་ནས་རེད། 

༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་༨ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༠ ལོའ་ིཟླ་

༤ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་

ནང་ཞུགས། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་

གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་

མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན།

ད་ཆ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་གཞོན་པ་

(33)
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དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཕྱི་སྡོད་ཀྲུང་གོ་བའི་ལས་དོན་གཞུང་ལས་

ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༠ བར་ཏ་ཅིང་སྣུམ་འདོན་ར་བ་བཞི་པ་ཆུས་གཉིས་

པའི་རུ་ཁག་གཉིས་པའི་བཟོ་པ།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༣ བར་ཏ་ཆིང་སྣུམ་འདོན་ར་བ་བཞི་པའི་བུད་མེད་

སྣུམ་འདོན་རུ་ཁག་གི་མཛུབ་ཁྲིད་པ།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༨ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཏ་ཆིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཀྲུང་གུང་ཏ་ཆིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ཆབ་སྲིད་པུའི་ཀྲུའུ་

རེན་གཞོན་པ།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༦ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་

ཧྲུའུ་ཅི་དང་རྒྱལ་ཡོངས་གཞོན་ནུ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ(དེའི་རིང་༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༦ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་གསོ་

སྦྱོང་པུའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་འཛིན་གྲྭར་ལས་བྲལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༨༦ ནས་༡༩༨༨ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་ཧྲི་ཅ་ཀྲོང་གྲོང་

ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ(དེའི་རིང་༡༩༨༧ ནས་༡༩༨༨ བར་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ལས་

དོན་གཙོ་སྐྱོང)

༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༢ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་ཧྲི་ཅ་ཀྲོང་གྲོང་

ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༣ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང། ཧྲེང་ཀྲང་

གཞོན་པ། ཧྲི་ཅ་ཀྲོང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༤ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༤ ནས་༢༠༠༧ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཕྱི་སྡོད་ཀྲུང་གོ་བའི་

ལས་དོན་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའི་ཁོངས་

མི(དེའི་རིང་༢༠༠༡.༠༩ ནས་༢༠༠༡.༡༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་

དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང)

༢༠༠༧ ནས་༢༠༡༣ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཕྱི་སྡོད་ཀྲུང་གོ་བའི་

ལས་དོན་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཕྱི་སྡོད་ཀྲུང་གོ་བའི་ལས་དོན་

གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི།

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་ལྔ་པ་

དང་སྐབས་དྲུག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༡༢. སུའུ་རུང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

སུའུ་རུང་། རྒྱ་རིགས། ༡༩༤༨ 

ལོའ་ིཟླ་༡༠ པར་སྐྱེས། ཅི་

ལིན་ཐའོ་ནན་ནས་རེད།

 ༡༩༧༤ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་

ལས་ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༠ 

ལོའ ི་ཟླ་དང་པོར་ཀྲུང་གོ ་

གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། 

ཅི ་ལིན་སློབ་ཆེན་དཔལ་

འབོྱར་དོ ་དམ་སློབ་གླིང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབོྱར་ཚན་ཁག་གི་འཛམ་གླིང་དཔལ་འབོྱར་ཆེད་

ལས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཐོན། ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། 

དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གནས་ལྡན།

ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ་དང་ཅང་ཤིས་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གྱི་འགན་འཁུར་གྱི་

ཡོད།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༤ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་པའེ་ཁྲེང་གྲོང་ཁྱེར་ཐའོ་ཨན་

རྫོང་ན་ཅིན་ཀུང་ཧྲེའི་ཤིན་ལི་རུ་ཆེན་གྱི་རྩིས་པ་དང་ཏང་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༧༤ ནས་༡༩༧༥ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཐའོ་ཨན་རྫོང་ན་ཅིན་ཀུང་

ཧྲེའི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༧༥ ནས་༡༩༨༠ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཐའོ་ཨན་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་

ཨུ་ན་ཅིན་ཀུང་ཧྲེའི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ལིང་ཤ་ཀུང་ཧྲེའི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༠ ནས་༡༩༨༣ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཐའོ་ཨན་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ(དེའི་རིང་༡༩༨༠.༠༩ ནས་༡༩༨༡.༠༡ བར་ཞིང་ལས་པུའི་ལས་བྱེད་

པའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭའི་ཧྲེན་དབྱང་ཞིང་ལས་སློབ་གླིང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས། 

༡༩༨༢.༠༣ ནས་༡༩༨༣.༠༡ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཨུད་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཏང་སྲིད་ལས་

བྱེད་པའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༤ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་པའེ་ཁྲེང་ས་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་

(33)
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ཕུའུ་ཡུས་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༥ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཨུད་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཏང་སྲིད་

ལས་བྱེད་པའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༧ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་པའེ་ཁྲེང་ས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ་སྲིད་འཛིན་ཀུང་ཧྲུའུ་ཡི་ཀྲོན་ཡོན།

༡༩༨༧ ནས་༡༩༨༨ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་པའེ་ཁྲེང་ས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

སྲིད་འཛིན་ཀུང་ཧྲུའུ་ཡི་ཀྲོན་ཡོན།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༨༩ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་པའེ་ཁྲེང་ས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༠ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་སི་ཕིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྱུའུ་ཅི།

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༢ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་སི་ཕིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཀྲུའུ་རེན།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༥ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དྲུང་ཆེ(དེའི་རིང་

༡༩༩༤.༠༣ ནས་༡༩༩༤.༠༥ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་

པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང)

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༦ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ཡན་པེན་རང་

སྐྱོང་ཀྲོའུ་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༨ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་ཡན་

པེན་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི(༡༩༩༤ ནས་ ༡༩༩༧ བར་ཅི་ལིན་སློབ་

ཆེན་དཔལ་འབོྱར་དོ་དམ་སློབ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་ཚན་ཁག་གི་འཛམ་གླིང་

དཔལ་འབྱོར་ཆེད་ལས་ཀྱི་ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་

དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ)

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༡ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན(དེའི་

རིང་༢༠༠༣.༠༣ ནས་༢༠༠༣.༠༥ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་

རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༤ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༦ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༦ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞའོ་ཀྲང་གཞོན་

པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པ་རྒན་པ)

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཅང་ཤིས་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་ཅང་ཤིས་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ་དང། ཅང་ཤིས་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། ཀྲུང་

གུང་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་དང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་

སྣོན་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༡༣. ཁྲེན་ཡོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཁྲེན་ཡོན། རྒྱ་རིགས། ༡༩༤༥ 

ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་སྐྱེས། ཧྲང་

ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་རེད།

 ༡༩༧༠ ལོའ་ིཟླ་གསུམ་པར་

ལས་ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༥ ལོའ་ི

ཟླ་བཅུ་གཉིས་པར་ཀྲུང་གོ་

གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། 

ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་

ཞིབ ་འཇུག་ཁང་གི ་ཞིབ ་

འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་གླིང་དཔལ་འབོྱར་ཚན་ཁག་གི་ཁེ་ལས་དོ་དམ་

ཆེད་ལས་ནས་ཐོན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་དང་དཔལ་འབྱོར་

རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གནས་ལྡན། ཞིབ་འཇུག་པ་ཡིན།

ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྤེལ་དངུལ་ཁང་གི་ཏུང་ཧྲི་ཀྲང་དང་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༦༤ ནས་༡༩༧༠ བར་ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་གྱི་རང་འགུལ་ཚོད་འཛིན་

ཚན་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༢ བར་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཤིན་ཧྲའོ་རྫོང་གི་བདུན་

ཀླད་ཀོར་གསུམ་བཟོ་གྲྭའི་བཟོ་པ་དང་ལག་རྩལ་པ།

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༨ བར་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་པུའི་གཡོན་གསུམ་

པའི་གཉིས་གསུམ་དགུ་བཟོ་གྲྭའི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ལག་རྩལ་པ།

(33)
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༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༡ བར་ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཞིབ་

འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་གླིང་དཔལ་འབོྱར་ཚན་ཁག་གི་ཁེ་ལས་དོ་དམ་

ཆེད་ལས་ཀྱི་རབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༢ བར་ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་བཟོ་ལས་

དཔལ་འབྱོར་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་ལས་བྱེད་པ།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༢ བར་རྒྱལ་ཁབ་འཆར་གཞི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཕྱོགས་

བསྡུས་ཅུས་ཀྱི་བཟོ་སྐྲུན་ཆེ་མོ་བ།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༣ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་ནུབ་ཆུས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༤ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་ནུབ་ཆུས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༨ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང། 

གྲོང་ཨུད་ཚོང་ལས་ཕྱི་ཕྱོགས་དཔལ་འབྱོར་དང་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་ཚོང་

དོན་པུའི་པུའུ་ཀྲང། གྲོང་ཁྱེར་སྒྲིག་སྲོལ་སྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ།

༡༩༨༨ ནས་༡༩༨༩ བར་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་

གཞོན་པ།

༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༥ བར་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་

གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་

གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༨ བར་རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྤེལ་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་

དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༨ བར་རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྤེལ་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་

དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྤེལ་དངུལ་ཁང་གི་ཏུང་ཧྲི་

ཀྲང་དང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྤེལ་དངུལ་ཁང་གི་ཏུང་ཧྲི་ཀྲང་དང་

ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་སྐབས་བཅུ་

བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༡༤. ལུའོ་ཀྲན་ཀུང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལུའོ་ཀྲན་ཀུང། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༥༢ ལོའ་ིཟླ་ལྔ་པར་སྐྱེས། 

ཀྲེ་ཅང་ཚེ་ཞིས་ནས་རེད།

 ༡༩༦༩ ལོའ་ིཟླ་གསུམ་པར་

ལས་ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༥ 

ལོའ ི་ཟླ་དང་པོར་ཀྲུང་གོ་

གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། 

ཧའར་པིན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་

གྲྭ་སློབ་གླིང་བཟོ་སྐྲུན་ལས་

གྲྭ་ཚན་ཁག་གི་བཟོ་ལས་

དང་དམངས་སྤྱོད་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་ནས་ཐོན། སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་

རྒྱུས་ལྡན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང། རྒྱལ་

ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཧོ་ནན་

ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར།

༡༩༦༩ ནས་༡༩༧༢ བར་ཧེ་ལུང་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཕུའུ་ཅིན་རྫོང་ཕུའུ་མིན་

ཀུང་ཧྲེའི་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན།

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༤ བར་ཧེ་ལུང་ཅང་ཞིང་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་གྲྭ་སློབ་

གྲྭར་བཟོ་ལས་དང་དམངས་སྤྱོད་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་།

༡༩༧༤ ནས་༡༩༧༨ བར་ཧེ་ལུང་ཅང་ཞིང་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་གྲྭ་སློབ་

གྲྭའི་དགེ་རྒན།

༡༩༧༨ བར་༡༩༧༩ བར་ཧྭ་ཏུང་ལས་གྲྭ་སློབ་གླིང་དུ་རང་འགུལ་མཚོན་

ཆ་ཇུས་འགོད་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༢ བར་ཧའར་པིན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་གྲྭ་སློབ་གླིང་བཟོ་

སྐྲུན་ལས་གྲྭ་ཚན་ཁག་ཏུ་བཟོ་ལས་དང་དམངས་སྤྱོད་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་

ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༤ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་གྲྭ་སྤྱི་ཁྱབ་

ཀུང་སི་ཨར་ལས་དོ་དམ་ཁྲུའུ་ཡི་ལས་མི་དང་ཁྲུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༥ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་གྲྭ་སྤྱི་ཁྱབ་

ཀུང་སི་གསུམ་པའི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༦ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་གྲྭ་སྤྱི་ཁྱབ་

ཀུང་སིའི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༨༨ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་གྲྭ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀུང་

(33)
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སིའི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི(དེའི་རིང་ ༡༩༨༧.༠༣ ནས་༡༩༨༧.༠༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་

ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཟབ་སྦྱོང་པུའི་དཔལ་འབྱོར་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང)

༡༩༨༨ ནས་༡༩༨༩ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཅ་ཤིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྒྲིག་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༨༩ ནས་༡༩༨༩ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཅ་ཤིང་གྲོང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞོན་པ།

༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༡ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཅ་ཤིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༢ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་རྩ་འཛུགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་

གཞོན་པ(ཐིང་རིམ་པ་རྒན་པ)

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༣ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་རྩ་

འཛུགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༥ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་རྩ་

འཛུགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༦ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༨ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༡ བར་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༢ བར་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་

ཧྲེང་ཀྲང་གི་འགན་ཚབ་འཁུར།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༤ བར་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་

ཧྲེང་ཀྲང་།

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༤ བར་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་ཚབ་

འཁུར་བ་དང་ཧྲེང་ཀྲང།

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༥ བར་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༩ བར་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༩ ནས་༢༠༡༣ བར་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ་དང། ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན། ཀྲུང་

གུང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་

དྲུག་པ་དང། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་བཅས་ཀྱི་

ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༡༥. ཀྲའུ་ཞའོ་ཁྲོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཀྲའུ་ཞའོ་ཁྲོན། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༤༨ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་སྐྱེས། 

ཅང་སུའུ་དབྱི་ཤིན་ནས་རེད། 

༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་༧ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༨༦ ལོའ་ིཟླ་

༣ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་

ནང་ཞུགས། ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་

རང་འགུལ་ཅན་སྡེ་ཁག་གི་མ་

ལག་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་ཐོན། 

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། བཟོ་སྐྲུན་རིག་པའི་འབུམ་རམས་

པའི་སློབ་གནས་ལྡན་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ། ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་། ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅི་

བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོད།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༢ བར་ཧེ་ལུང་ཅང་ཞིང་ཆེན་གྱི་བརྒྱད་ལྔ་གཉིས་ཞིང་

རའི་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན།

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༥ བར་པེ་ཅིང་རྫས་འགྱུར་བཟོ་སྐྲུན་སློབ་གླིང་གི་ལྷུ་

ཚིགས་བཞི་ལྡན་གྱི་གློག་འགུལ་བརྟག་དཔྱད་ཡོ་བྱད་རང་འགུལ་ཅན་

གྱི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༥ ནས་༡༩༧༨ བར་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་རང་འགུལ་ཅན་གྱི་ལག་རྩལ་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་བཞི་པའི་ལག་རྩལ་པ།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༡ བར་འཕྲུལ་སྒུལ་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་པེ་ཅིང་

རང་འགུལ་ཅན་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་རྩིས་འཁོར་ཉེར་སྤྱོད་དང་མ་ལག་

བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་ཀྱི་རབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

༡༩༨༡ ནས་༡༩༨༥ བར་འཕྲུལ་སྒུལ་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་པེ་ཅིང་

རང་འགུལ་ཅན་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་པོའ་ིལག་

རྩལ་པ་དང་ལག་རྩལ་ཆེ་མོ་བ(དེའི་རིང་༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༥ བར་ཆིང་ཧྭ་སློབ་

ཆེན་རང་འགུལ་ཅན་སྡེ་ཁག་གི་མ་ལག་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་ཀྱི་ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་

སློབ་མའི་སློབ་གནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པ་ཐོབ)

(33)
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༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༦ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་སྒྲིག་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་

ཇུས་གཞི་ཞིབ་བསྡུར་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁོངས་མི།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༨༦ བར་རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་

ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུང་གོའ་ིདཔལ་འབོྱར་སྒྲིག་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་ཞིབ་འཇུག་

སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༩༡ བར་རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་

ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན(དེའི་རིང་༡༩༨༦ ནས་༡༩༨༩ བར་ཕྱི་ཕྱོགས་དཔལ་

འབྱོར་ཉོ་ཚོང་པུའི་པུའུ་ཀྲང་ལས་རོགས་ཀྱི་གནས་སྦྱར་གོ་གནས་

འཁུར)

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༥ བར་ཀྲུང་གོ་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་

ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི(དེའི་རིང་༡༩༩༢ ལོའ་ིཟླ་༩ ནས་༡༩༩༢ ལོའ་ིཟླ་༡༡ བར་ཀྲུང་

དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་

གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༦ བར་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་དངུལ་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་

དང་། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་དངུལ་ཁང་གི་ཏང་ཙུའི་

ཁོངས་མི།

༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་

གཞོན་པ་དང་། ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་དངུལ་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱི་

ཅུས་ཀྲང་། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༠ བར་ཀྲུང་གོ་འཛུགས་སྐྲུན་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་

དང་། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི(ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅི)ཀྲུང་གོ་ཤིན་ཏ་རྒྱུ་ནོར་བདག་

གཉེར་ཀུང་སིའི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༢ བར་ཀྲུང་གོ་རིན་ལྡན་ཤོག་འཛིན་ལྟ་ཞིབ་དོ་དམ་ཨུ་

ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་། 

ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། 

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང་། ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་དངུལ་ཁང་གི་ཧང་ཀྲང་། ཏང་ཨུད་

ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༡༦. ཝང་ཅ་རུའེ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཝང་ཅ་རུའེ། རྒྱ་རིགས། ༡༩༤༩ 

ལོའ་ིཟླ་༩ པར་སྐྱེས། ཧོ་པེ་

ཆིང་ཧོང་ཏའོ་ནས་རེད། 

༡༩༧༠ ལོའ་ིཟླ་༦ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༣ ལོའ་ིཟླ་

༡༠ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་

ཏང་ནང་ཞུགས། ཅི་ལིན་སློབ་

ཆེན་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་སློབ་

གླིང ་ནོར ་དཔལ་ཆེད ་ལས་

ཐོན། ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་དང་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་འབུམ་

རམས་པའི་སློབ་གནས་ལྡན་ལ་མཐོ་རིམ་འདུ་འགོད་པ་ཡིན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་

བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་

དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་འབྲེལ་གཏུགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་བཅས་ཀྱི་འགན་

འཁུར་ཡོད།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༢ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཁྲང་ཁྲུན་གྲོང་ཁྱེར་སྦྲག་

སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཡིག་སྐྱེལ་བ་དང་རྩིས་པ།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༧༣ བར་ཧྲང་ཧའེ་མཚོ་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་སློབ་གླིང་ཐག་

རིང་རྒྱ་མཚོ་ཚན་ཁག་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྦྲག་སྲིད་དབྱིན་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་

སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༤ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཁྲང་ཁྲུན་གྲོང་ཁྱེར་སྦྲག་

སྲིད་ཅུས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྦྲག་འབྲེལ་བ་བྱས།

༡༩༧༤ ནས་༡༩༧༦ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཁྲང་ཁྲུན་གྲོང་ཁྱེར་སྦྲག་

སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཁོའ་ོཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༧༦ ནས་༡༩༧༨ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཡིག་སྐྱེལ་དོ་དམ་ཅུས་སྦྲག་

སྲིད་ཁྲུའི་འགན་འཁུར་བ།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༠ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཡིག་སྐྱེལ་དོ་དམ་ཅུས་

ཚགས་པར་དང་དུས་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ་ཁོའ་ོཡི་ཁོའ་ོཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༠ ནས་༡༩༨༢ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཡིག་སྐྱེལ་དོ་དམ་ཅུས་སྦྲག་

སྲིད་ཁྲུའི་ཁྲུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༩༢ བར་ཡིག་སྐྱེལ་པུའི་ཚགས་པར་དང་དུས་དེབ་

འགྲེམས་སྤེལ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཅུས་ཀྲང(༡༩༨༣ ནས་

༡༩༨༧ བར་ཅི་ལིན་སློབ་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་ཚན་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་

(33)
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འབྱོར་དོ་དམ་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༣ བར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་

གཞུང་དོན་ཁང་ཚོང་ལས་སིའི་སི་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༤ བར་རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་ཕྱོགས་བསྡུས་སིའི་སི་ཀྲང་གཞོན་པ(༡༩༨༨ ནས་༡༩༩༤ བར་ཅི་ལིན་

སློབ་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་སློབ་གླིང་ནོར་དཔལ་ཆེད་ལས་སུ་ལས་ཐོག་ཞིབ་

འཇུག་སློབ་མ་དང་དེའི་རིང་དཔལ་འབོྱར་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པ་དང་འབུམ་

རམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ)

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༥ བར་རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་ཁྲོམ་ར་འཁོར་རྒྱུག་སིའི་སི་ཀྲང་།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༥ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་

ཨུ།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༧ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་

ཨུ་དང་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ(༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༧ བར་ཕུའུ་ཏན་སློབ་ཆེན་དཔལ་

འབྱོར་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པ་ཐོབ་རྗེས་སྐོར་སྐྱོད་ས་ཚིགས་སུ་འབུམ་རམས་པ་

ཐོན་རྗེས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་བྱས)

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༠ བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲི་ཀྲང(དེའི་རིང་༢༠༠༠.༠༣ ནས་༢༠༠༠.༠༥ བར་ཀྲུང་དབྱང་

ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་

སྦྱོང་བྱས)

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་འབྲེལ་གཏུགས་པུའི་

པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་འབྲེལ་གཏུགས་པུའི་

པུའུ་ཀྲང(༢༠༡༠.༡༡ ནས་༢༠༡༡.༠༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་

དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་འབྲེལ་གཏུགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་།

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན། སྐབས་

བཅུ་བདུན་པ་དང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་

བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༡༧. ཝང་ཀྲེང་ཝུའེ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཝང་ཀྲེང་ཝུའེ། ཧུའེ་རིགས། 

༡༩༥༧ ལོའ་ིཟླ་དྲུག་པར་སྐྱེས། 

ཉིང་ཞ་ཐུང་ཤིན་ནས་རེད།

 ༡༩༧༦ ལོའ་ིཟླ་དགུ་པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༨༡ ལོའ་ིཟླ་བཅུ་

པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་

ཞུགས། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་

ཆེན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དཔལ་

འབོྱར་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་མི་རིགས་

དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་ཆེད་ལས་ནས་ཐོན། ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་

མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ཁྲིམས་རིག་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་གནས་ལྡན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱུད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང། 

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། 

ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། 

ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི།

༡༩༧༦ ནས་༡༩༧༨ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཐུང་ཤིན་

རྫོང་ཝང་ཐོན་ཤང་གི་ལས་མི།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༢ བར་ཉིང་ཞ་སློབ་ཆེན་རྒྱ་ཡིག་ཚན་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་

ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༣ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཐུང་ཤིན་

རྫོང་ཨུད་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་དྲུང་ཡིག

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༦ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

གཞུང་དོན་ཐིང་གི་དྲུང་ཡིག

༡༩༨༦ ནས་༡༩༨༩ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

གཞུང་དོན་ཐིང་གི་ཁྲུའུ་རིམ་པ་གཞོན་པའི་དྲུང་ཡིག

༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༣ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

སྲིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ(ཁྲུའུ་

རིམ་པ་རྒན་པ)

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༧ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

སྲིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ(དེའི་རིང་༡༩༩༤ .༠༩ 

ནས་༡༩༩༥.༠༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཟབ་སྦྱོང་པུའུ་རུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

དྲིལ་བསྒྲགས་པུའི་རྒྱུན་ལས་པུའུ་ཀྲ་གཞོན་པ།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༡ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༣ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

(33)
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ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་དབྱིན་ཁྲོན་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི(༢༠༠༠ ནས་

༢༠༠༣ བར་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དཔལ་འབྱོར་ཞིབ་

འཇུག་སུའོ་མི་རིགས་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་དང་ཁྲིམས་རིག་

འབུམ་རམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ)

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༤ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན།

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༧ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༧ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞིའི་འགན་ཚབ་

འཁུར།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི།

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང། ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞོན་པ། ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་

ཞི།

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན། སྐབས་

བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་ཐོག་

རིམ་གསབ་བྱས་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་དང་

སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༡༨. མཱ་པེའོ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

མཱ་པེའོ། ཀྲོང་རིགས། 

༡༩༥༤ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་

སྐྱེས། ཀོང་ཤིས་ཐན་དབྱང་

ནས་རེད།

 ༡༩༧༢ ལོའ་ིཟླ་བཅུ་པར་

ལས་ཀར་ཞུགས། ༡༩༨༥ 

ལོའ་ིཟླ་དྲུག་པར་ཀྲུང་གོ་

གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། 

ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་

གླིང་ཆབ་སྲིད་ཚན་ཁག་

ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་ཆེད་ལས་ཐོན། སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། 

ཞིབ་འཇུག་པ་ཡིན།

ད་ཆ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཨུ་ཡོན་དང། 

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། 

ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་

དང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞིའི་འགན་འཁུར།

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༨ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལིའུ་

ཀྲོའུ་ངར་ལྕགས་བཟོ་གྲྭའི་བཟོ་པ།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༢ བར་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་ཆབ་སྲིད་ཚན་

ཁག་ཏུ་ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༩༡ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འཆར་

འགོད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འཆར་འགོད་དཔལ་འབྱོར་ཞིབ་འཇུག་

སུའོ་ཡི་ལས་རོགས་ཞིབ་འཇུག་པ་དང། ཞིབ་འཇུག་པ་གཞོན་པ། སུའོ་

ཀྲང་གཞོན་པ(དེའི་རིང་༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༡ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་ལུའོ་ཁྲེང་མུའུ་ལའོ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པའི་འགན་

ཁུར)

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༢ བར་ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་མི་རིགས་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་ཞིབ་འཇུག་པ་གཞོན་པ།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༤ བར་ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་མི་རིགས་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་དཔལ་འབྱོར་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཞིབ་

འཇུག་པ།

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༤ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་པེ་ཧའེ་

གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅིའི་ལས་རོགས།

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དཔལ་

འབྱོར་སྒྲིག་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པའི་འགན་

ཁུར།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༢ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་པའེ་སེ་

ས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་སྲིད་འཛིན་ཀུང་ཧྲུའུ་ཡི་ཀྲོན་ཡོན།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༤ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་པའེ་སེ་

ས་ཨུད(གྲོང་ཨུད)ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༥ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་

གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༥ ནས་༢༠༠༦ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་

ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང། ནན་ཉིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། གྲོང་ཁྱེར་མི་

(33)
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དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༠༦ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་

ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་ནན་ཉིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་

ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང། ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཚབ་ཀྲུའུ་

ཞི། ནན་ཉིང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་

ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང། ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། ནན་ཉིང་

གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་

ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི།

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང། ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི།

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སོྣན་ཨུ་ཡོན་དང་

སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་

རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༡༩. ཆེ་ཤུས་ཁྲུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཆེ་ཤུས་ཁྲུན། མན་ཇུ་རིགས། 

༡༩༤༦ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་སྐྱེས། 

པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་ནས་རེད།

 ཀྲུང་གོ་གོ་མིན་ཏང་གསར་

བརྗེ ་ཨུ་ལྷན་གྱི ་ཁོངས་མི ། 

༡༩༦༩ ལོའ་ིཟླ་བདུན་པར་

ལས་ཀར་ཞུགས། པེ་ཅིང་

སློབ་ཆེན་རྩིས་རིག་ཤུགས་

རིག་ཚན་ཁག་རྩིས་རྒྱག་རིག་པའི་ཆེད་ལས་ཐོན། སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའ་ི

སློབ་རྒྱུས་ལྡན།

ད་ཆ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་

ཀྲུང་གོ་གོ་མིན་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་

ཞི་གཞོན་པ། 

༡༩༦༤ ནས་༡༩༦༩ བར་པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་རྩིས་རིག་ཤུགས་རིག་ཚན་

ཁག་རྩིས་རྒྱག་རིག་པའི་ཆེད་ལས་སུ་སློབ་སྦྱོང་།

༡༩༦༩ ནས་༡༩༧༠ བར་སློབ་གྲྭར་ཉར་ནས་ལས་ཀ་སྒུག

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༡ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཁྲེང་ཏེ་རྫོང་ཞ་ཡོན་ཀུང་ཧྲེ་རུ་

སྦྱོང་བརྡར་དང་རྫོང་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ས་ཚིགས་སུ་ལག་རྩལ་པ།

༡༩༧༡ ནས་༡༩༨༧ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཁྲེང་ཏེ་རྫོང་སློབ་འབྲིང་དང་

པོར་དགེ་རྒན་དང་ཁྲེང་ཏེ་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(༡༩༨༣ ལོ)

༡༩༨༧ ནས་༡༩༩༠ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཁྲེང་ཏེ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་

གཞོན་པ།

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༡ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཁྲེང་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༦ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཁྲེང་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྲེ་ཀྲང་

གཞོན་པ།

༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༨ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་སློབ་གསོ་ལུས་རྩལ་ཨུ་ལྷན་གྱི་

ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་གོ་མིན་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་ཧོ་པེ་

ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༠ བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་

དང། ཞིང་ཆེན་སློབ་གསོ་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་གཞོན་པ། ཀྲུང་གོ་གོ་མིན་

ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༣ བར་སྐབས་དགུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༤ བར་སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ།

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༧ བར་སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་གོ་མིན་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་ཀྲུང་དབྱང་

གི་་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་གོ་གོ་མིན་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཆེད་བསྐོས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་གོ་གོ་མིན་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཆེད་བསྐོས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས།

(33)
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༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་ཀྲུང་གོ་གོ་མིན་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཆེད་བསྐོས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་ཀྲུང་གོ་གོ་མིན་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་ཀྲུང་

དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྡན)

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང། ཀྲུང་གོ་གོ་མིན་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་ཀྲུང་དབྱང་གི་

རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཕྱི་དོན་

ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ། སྐབས་བརྒྱད་པའི་

རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། སྐབས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་རྒྱལ་

ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་

ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༢༠.  ཁྲེན་ཞའོ་ཀོང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཁྲེན་ཞའོ་ཀོང་། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༥༥ ལོའ་ིཟླ་ལྔ་པར་སྐྱེས། 

ཅི་ལིན་ལི་ཧྲུའུ་ནས་རེད།

 དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་

ཚོགས་པའི་ཁོངས་མི། ༡༩༧༣ 

ལོའ ི་ཟླ་དྲུག་པར་ལས་ཀར་

ཞུགས། ཅི་ལིན་བཟོ་ལས་སློབ་

ཆེན་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་ཆས་

བཟོ་སྐྲུན་ཚན་ཁག་ཞིང་ལས་

འཕྲུལ་ཆས་ཆེད་ལས་ཐོན། 

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་དང་བཟོ་སྐྲུན་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་

གནས་ལྡན། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཡིན།

ད་ཆ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ་དང་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༨ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ལི་ཧྲུའུ་རྫོང་ཤྭ་གསོ་ར་བར་

བཟོ་པ་བྱས།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༢ བར་ཅི་ལིན་བཟོ་ལས་སློབ་ཆེན་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་

ཆས་བཟོ་སྐྲུན་ཚན་ཁག་ཏུ་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་ཆས་ཆེད་ལས་སློབ་

གཉེར་བྱས།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༥ བར་ཅི་ལིན་བཟོ་ལས་སློབ་ཆེན་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་

ཆས་བཟོ་སྐྲུན་ཚན་ཁག་གི་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་ཆས་ཆེད་ལས་ཀྱི་རབ་

འབྱམས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༦ བར་ཁྲང་ཁྲུན་རླངས་འཁོར་བཟོ་ལས་མཐོ་རིམ་

ཆེད་ཚན་སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༩༠ བར་ཅི་ལིན་བཟོ་ལས་སློབ་ཆེན་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་

ཆས་བཟོ་སྐྲུན་ཚན་ཁག་གི་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་ཆས་ཆེད་ལས་ཀྱི་འབུམ་

རམས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༤ བར་ཅི་ལིན་བཟོ་ལས་སློབ་ཆེན་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་

ཆས་བཟོ་སྐྲུན་ཚན་ཁག་གི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་གཞོན་པ་དང། དགེ་

རྒན་ཆེ་མོ་བ། ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ(དེའི་རིང་༡༩༩༣.༠༨ ནས་༡༩༩༤.༠༢ བར་

རི་པིན་ཅིན་ཏུའུ་སློབ་ཆེན་གྱི་མཐོ་རིམ་བློ་འདྲིའི་མཁས་དབང་བྱས)

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༦ བར་ཅི་ལིན་བཟོ་ལས་སློབ་ཆེན་ཞིང་འཕྲུལ་སློབ་

གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༧ བར་ཅི་ལིན་བཟོ་ལས་སློབ་ཆེན་ཞིང་འཕྲུལ་སློབ་

གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་།

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༧ བར་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཅི་ལིན་

ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ་དང། ཁྲང་ཁྲུན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ། ཅི་ལིན་བཟོ་ལས་སློབ་ཆེན་ཟིང་འཕྲུལ་

སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་།

༡༩༩༧ ནས་༢༠༠༢ བར་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཅི་ལིན་

ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ་དང་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཁྲང་

ཁྲུན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༢ ནས༢༠༠༢ བར་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཅི་ལིན་

ཞིང་ཆིན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ་དང། ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་

སྲིད་གཞུང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། གཞུང་དོན་ཐིང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་

པ(ཐིང་རིམ་པ་རྒན་པ)

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཅི་ལིན་

ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་དང། ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། གཞུང་དོན་ཐིང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ(ཐིང་རིམ་པ་

རྒན་པ)

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༧ བར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་

དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་

ཨུ་ཡོན།

(33)
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༢༠༠༧ ནས་༢༠༡༡ བར་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང། ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་

ཡོན། ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༢ བར་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཆེད་བསྐོས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང། ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་གྱི་

ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༢ བར་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་

དབྱང་གི་ཆེད་བསྐོས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་

དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྡན)

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང། དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཀྲུང་དབྱང་གི་

རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་

འཐུས་མི་དང། སྐབས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཨུ་

ཡོན། སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ་བཅས།།

༢༡. མ་ཕེ་ཧྭ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

མ་ཕེ་ཧྭ། རྒྱ་རིགས། ༡༩༤༩ 

ལོའ་ིཟླ་༨ པར་སྐྱེས། ཅང་

སུའུ་ལི་དབྱང་ནས་རེད།

 ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་

འཛུགས ་ལྷན ་ཚོགས ་ཀྱི ་

ཁོངས་མི། རི་པིན་ཅིང་ཏུའུ་

ཀུང་ཡུན་ཤན་ཝུའེ་སློབ་ཆེན་

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་

གླིང་སྐྱེ་མེད་རྫས་འགྱུར་རིག་

པ་ཆེད་ལས་ཐོན། ལས་ཐོག་

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། རང་བྱུང་རིག་པའི་འབུམ་རམས་

པའི་སློབ་གནས་ལྡན། ཞིབ་འཇུག་པ།

ད་ཆ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ་དང། ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་

གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)ཀྲུང་ཧྭ་ལས་རིགས་སློབ་

གསོ་ཁང་གི་ལི་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁུར།

༡༩༦༨ ནས་༡༩༧༠ བར་ནུབ་བྱང་ལྕགས་བཞུ་ས་གཤིས་རུ་ཁག་བརྒྱད་

པའི་བཟོ་པ།

༡༩༧༠ ནས་༡༩༧༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཧྲན་ཁྲོན་འཁོར་སྟེགས་ལུགས་རྒྱག་

བཟོ་གྲྭའི་བཟོ་པ།

༡༩༧༣ ནས་༡༩༧༦ བར་བྱང་ཤར་བཟོ་སྐྲུན་སློབ་གླིང་མདོག་ལྡན་

ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་བཞུ་ཚན་ཁག་གི་ལྕགས་བཞུ་དངོས་ཁམས་

དང་རྫས་འགྱུར་རིག་པའི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༦ ནས་༡༩༨༦ བར་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཚྭ་མཚེའུ་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་ཞིབ་སློབ་པ།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༩༠ བར་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཚྭ་མཚེའུ་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་ལས་རོགས་ཞིབ་འཇུག་པ།

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༡ བར་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཚྭ་མཚེའུ་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་ལས་རོགས་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་གཞོན་པ།

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༥ བར་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཚྭ་མཚེའུ་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་གཞོན་

པ(༡༩༨༦ ནས་༡༩༩༣ བར་རི་པིན་གྱི་དངོས་ཁམས་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་

སུའོ་རུ་མཉམ་ལས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བར་ཐེངས་བཞི་ཕེབས་པ་དང་༡༩༩༣ ལོར་རི་

པིན་ཅིང་ཏུའུ་ཀུང་ཡུན་ཤན་ཝུའེ་སློབ་ཆེན་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་གླིང་སྐྱེ་མེད་

རྫས་འགྱུར་རིག་པ་ཆེད་ལས་རང་བྱུང་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ)

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༨ བར་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཚྭ་མཚེའུ་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་རྒྱུན་ལས་སུའོ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་པ།

༡༩༩༨ ནས་༡༩༩༩ བར་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཚྭ་མཚེའུ་

ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་རྒྱུན་ལས་སུའོ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་འབུམ་རམས་

སློབ་མའི་སློབ་དཔོན།

༡༩༩༩ ནས་༡༩༩༩ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་ལས་རོགས་

དང་ཚྭ་མཚེའུ་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་རྒྱུན་ལས་སུའོ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་

སུའོ་ཀྲང་།

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་

ཚྭ་མཚེའུ་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་།

༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ་

དང། ཚྭ་མཚེའུ་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང། ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་

རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་

ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ། ཚྭ་

(33)
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མཚེའུ་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སུའོ་ཀྲང་།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་

ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཆེད་བསྐོས་ལས་འགན་འཁུར་མཁན་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན། 

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་

ཐང་ལྡན)དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༠༨ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)དང་ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་

རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྡན)དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་

ཨུ་ཡོན།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༠༩ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)དང། ཀྲུང་གོ་དམངས་

གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྡན)ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་

ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)

༢༠༠༩ ནས་༢༠༡༣ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)དང། ཀྲུང་གོ་དམངས་

གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྡན)ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་

ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)ཀྲུང་ཧྭ་ལས་རིགས་

སློབ་གསོ་ཁང་གི་ལི་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང། ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྲུང་

དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་

ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)ཀྲུང་ཧྭ་ལས་རིགས་

སློབ་གསོ་ཁང་གི་ལི་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ།

སྐབས་དགུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་

མི། སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་དང། སྐབས་བཅུ་

གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་གྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༢༢. ལིའུ་ཞའོ་ཕུང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལིའུ་ཞའོ་ཕུང་། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༤༧ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་སྐྱེས། 

སི་ཁྲོན་ཁྲེང་ཏུའུ་ནས་རེད།

 ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཏང་

གི་ཁོངས་མི། ཁྲུང་ཆིང་འགྲིམ་

འགྲུལ་སློབ་གླིང་ཆུ་ལམ་དང་

གྲུ་ཁའི་ཚན་ཁག་ཆུ་ལམ་དང་

གྲུ་ཁའི་ཆུ་བེད་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་

ལས་ནས་ཐོན། སློབ་ཆེན་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། མཐོ་རིམ་བཟོ་སྐྲུན་ཆེ་མོ་བ་

ཡིན།

ད་ཆ་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་ཞིང་བཟོ་དམངས་

གཙོ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་

བཞིན་ཡོད།

༡༩༦༥ ནས་༡༩༧༠ བར་ཁྲུང་ཆིང་འགྲིམ་འགྲུལ་སློབ་གླིང་ཆུ་ལམ་དང་

གྲུ་ཁ་ཚན་ཁག་ཆུ་ལམ་དང་གྲུ་ཁའི་ཆུ་བེད་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་སུ་སློབ་

སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧ ནས་༡༩༧༢ བར་ཅང་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཅིའུ་ཅང་གྲུ་དོན་ཅུས་ཀྱི་

བཟོ་པ།

༡༩༧༢ ནས་༡༩༨༤ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཁྲེང་ཏུའུ་ ༤༢༠ བཟོ་གྲྭའི་

བཟོ་པ་དང་། ལག་རྩལ་པ། ལས་རོགས་བཟོ་སྐྲུན་ཆེ་མོ་བ། བཟོ་སྐྲུན་ཆེ་

མོ་བ། ལོ་ཙཱ་བ། དྲོད་མཐོའ་ིཏུའུ་གྲངས་ཆེ་བའི་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན(དེའི་

རིང་༡༩༧༨ ནས་༡༩༧༩ བར་པེ་ཅིང་ལྕགས་དང་ངར་ལྕགས་སློབ་གླིང་ལྕགས་རིགས་

དངོས་ཁམས་ཆེད་ལས་སུ་ཟབ་སྦྱོང)

༡༩༨༤ ནས་༡༩༩༢ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐིང་ཆུ་ཐོག་

སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་དོན་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱི་བཟོ་སྐྲུན་ཆེ་མོ་བ་དང་། ཁོའ་ོ

ཀྲང་། བཟོ་སྐྲུན་ཆེ་མོ།

༡༩༩༢ ནས་༡༩༩༤  བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐིང་ཆུ་ཐོག་

སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་དོན་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ(༡༩༩༡ ནས་

༡༩༩༢ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་མུ་ཁྲོན་རྫོང་འགྲིམ་འགྲུལ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་

(33)
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པའི་འགན་ཁུར) 

༡༩༩༤ ནས་༡༩༩༧  བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐིང་གི་ཐིང་

ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༧ ནས་༢༠༠༢ བར་ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཏང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་

གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ་དང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་འགྲིམ་འགྲུལ་

ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་གཞོན། 

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཏང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་

གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་དང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐིང་གི་ཐིང་

ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༨ བར་ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་

རྒྱུན་ཨུ་དང་། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན། སི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༡ བར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)དང་། ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་

ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཆེད་བསྐོས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་

ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན།

༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༢ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་

ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཆེད་བསྐོས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་

ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་

ལྡན) 

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ།

སྐབས་དགུ་པ་དང་སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་། སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།།

༢༣. ཝང་ཆིང་མིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཝང་ཆིང་མིན། རྒྱ་རིགས། 

༡༩༤༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་

སྐྱེས། ཕུའུ་ཅན་ཕུའུ་ཆིང་

ནས་རེད། 

ཀྲི ་ཀུང་ཏང་གི ་ཁོངས་མི ། 

དབྱིན་ཇིའི་ལོན་ཏོན་སློབ་

ཆེན་ཏི་གོ་རང་བྱུང་རིག་པ་

དང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པ་སློབ་

གླིང་ནས་ཐོན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་དང་འབུམ་རམས་པའི་

སློབ་གནས་ལྡན། ཞིབ་འཇུག་པ་ཡིན།

ད་ཆ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་

པ། རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་གོའ་ིདམངས་ཁྲོད་ཚོང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཀྱི་

འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

༡༩༧༤ ནས་༡༩༧༧ བར་ཕུའུ་ཀྲོའུ་སློབ་ཆེན་ས་གཤིས་གཏེར་འདོན་

ཚན་ཁག་གི་ས་གཤིས་ཆེད་ལས་སུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༧༧ ནས་༡༩༨༤ བར་ཧྥུའུ་ཀྲོའུ་སློབ་ཆེན་ས་གཤིས་གཏེར་འདོན་

ཚན་ཁག་གི་དགེ་རྒན།

༡༩༨༤ ནས་༡༩༨༥ བར་དབྱིན་ཇིའི་ལོན་ཏོན་སློབ་ཆེན་ཏི་གོ་རང་

བྱུང་རིག་པ་དང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པ་སློབ་གླིང་དུ་རབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་

འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༩༠ བར་དབྱིན་ཇིའི་ལོན་ཏོན་སློབ་ཆེན་ཏི་གོ་རང་བྱུང་

རིག་པ་དང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པའི་སློབ་གླིང་དུ་འབུམ་རམས་པའི་ཞིབ་

འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་སྦྱོང་།

༡༩༩༠ ནས་༡༩༩༣ བར་གདན་ཞུས་ལྟར”རི་པིན་གྱི་གོ་ལའིེ་ཚན་རིག་

ཕྱོགས་བསྡུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང”གི་མཐོ་རིམ་ཞིབ་འཇུག་པ།

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༩ བར་གདན་ཞུས་ལྟར་རི་པིན་གྱི”སྲུང་སྐར་བརྙན་

པར་དང་ཚད་ལེན་རིས་འབྲི་ཚོགས་པའི”གོ་ལའི་ཆ་འཕྲིན་མ་ལག་

(33)
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པུའི་ཀྲུའུ་རེན་ཞིབ་འཇུག་པ(དེའི་རིང་༡༩༩༦ ནས་༡༩༩༨ བར་རི་པིན་གྱི”གོ་

ལའི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་སྐུལ་སྤེལ་སྒྲིག་གཞིའི”འཆར་གཞི་པུའི་ཀྲུའུ་རེན་ཞིབ་

འཇུག་པ་བྱས། ༡༩༩༤ ལོར་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་ཐོན་ཁུང་དང་ཁོར་ཡུག་ཆ་འཕྲིན་

མ་ལག་གི་རྒྱལ་ཁབ་གནད་ཆེའི་ཚོད་ལྟ་ཁང་གིས་གདན་ཞུས་ཞིབ་འཇུག་པར་

གདན་དྲངས། ༡༩༩༤ ལོར་ཕུའུ་ཀྲོའུ་སློབ་ཆེན་གྱི་གདན་ཞུས་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བར་

གདན་དྲངས) 

༡༩༩༩ ནས་༡༩༩༩ བར་ཕུའུ་ཀྲོའུ་སློབ་ཆེན་གོ་ལ་ཆ་འཕྲིན་ཚན་རིག་

དང་ལག་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་སོའ་ོཡི་སོའ་ོཀྲང(༡༩༩༩ ལོའ་ིཟླ་བ་དང་པོར་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡོ་རོབ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཡོའན་ཧྲིར་འདེམས་ཐོན་བྱས)

༡༩༩༩-༢༠༠༠ ལོ། ཕུའུ་ཀྲོའུ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་ཀྲང་ལས་རོགས་དང་

ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་ཀྲང་གནང་།

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༢ བར་ཕུའུ་ཀྲོའུ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་ཀྲང་གཞོན་པ་

དང་ཆ་འཕྲིན་སློབ་གླིང་གི་ཡོའན་ཀྲང་གཅིག་ལྕོགས་དང་ཀྲི་ཀུང་ཏང་

ཕུའུ་ཅན་ཞིན་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༢ བར་ཀྲིང་ཀུང་ཏང་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ་དང་། ཕུའུ་ཅན་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་ཀྲང་

གཞོན་པ་དང་ཆ་འཕྲིན་སློབ་གླིང་གི་ཡོའན་ཀྲང་གཅིག་ལྕོགས། ཞིང་

ཆེན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཀྲི་ཀུང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་

དང་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་དང་། ཕུའུ་ཅན་

སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཆ་འཕྲིན་སློབ་གླིང་གི་ཡོའན་

ཀྲང་གཅིག་ལྕོགས། ཞིང་ཆེན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༣ བར་ཀྲིང་ཀུང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་

དང་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན། ཕུའུ་ཅན་ཞིང་

ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཕུའུ་ཀྲོའུ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞའོ་ཀྲང་

གཞོན་པ་དང་ཆ་འཕྲིན་སློབ་གླིང་གི་ཡོའན་ཀྲང་གཅིག་ལྕོགས།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༧ བར་ཀྲི་ཀུང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་

དང་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་དང་། ཕུའུ་ཅན་

ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཚན་

རྩལ་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲི་ཀུང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྡན)དང་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་

ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་དང་། ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཚན་རྩལ་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༠༨ བར་ཀྲིང་ཀུང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྡན)དང་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་

ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་དང་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཚན་རྩལ་ཐིང་གི་

ཐིང་ཀྲང་།

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༡ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)དང་། ཀྲི་ཀུང་ཏང་

ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་

ཐང་ལྡན)དང་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན། ཕུའུ་

ཅན་ཞིང་ཆེན་ཚན་རྩལ་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང(༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་བ་ལྔ་པར་གོ་

གནས་འཐེན) 

༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༢ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)དང་། ཀྲི་ཀུང་ཏང་

ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཐོབ་

ཐང་ལྡན)

༢༠༡༢ ནས་༢༠༡༣ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ(འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཁུར)དང་། རྒྱལ་ཡོངས་

བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་གོའ་ི

དམངས་ཁྲོད་ཚོང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང། རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་གོའ་ིདམངས་ཁྲོད་ཚོང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

སྐབས་དགུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅུ་པ་

དང་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་

དཔལ་འབྱོར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བཅས།། 
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ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་

ཀྲང(ཁྲིམས་དཔོན་ཆེ་མོ)།

ཀྲོའུ་ཆང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཀྲོའུ་ཆང་། རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༠ 

ལོའ་ིཟླ་༤ པར་སྐྱེས། ཧུའུ་པེ་

ཧོང་མེ་ནས་རེད།

 ༡༩༧༦ ལོའ་ིཟླ་༨ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༨ ལོའ་ི

ཟླ་༩ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་

ཏང་ནང་ཞུགས། ལྷོ་ནུབ་

སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་གླིང་ཞིབ་

འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་གླིང་

གི་དམངས་ཁྲིམས་ཆེད་ལས་

ནས་ཐོན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ཁྲིམས་ལུགས་རིག་

པའི་ཤེས་རམས་པའི་སློབ་གནས་ཡོད།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང་། ཆེས་

མཐོའ་ིམི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི། 

ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན།

༡༩༧༦ ནས་༡༩༧༨ བར་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཧོང་མེ་རྫོང་ཏུའུ་ཧྲན་ཀུང་ཧྲེ་

ཀྲོའུ་པན་རུ་ཆེན་དུ་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན།

༡༩༧༨ ནས་༡༩༨༢ བར་ལྷོ་ནུབ་སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་གླིང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་

ཚན་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༥ བར་ལྷོ་ནུབ་སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་གླིང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་

མའི་སློབ་གླིང་གི་དམངས་ཁྲིམས་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཤེས་རམས་པའི་ཞིབ་

འཇུག་སློབ་མ།

༡༩༨༥ ནས་༡༩༨༩ བར་ཁྲིམས་འཛིན་པུའུ་སྲིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་

ཁྲིམས་སྲོལ་ཁྲུའུ་ཡི་ལས་བྱེད་པ་དང་། ཀྲུའུ་རེན་ཁོའ་ོཡོན། ཁྲིམས་

སྲོལ་སིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཁྲིམས་སྲོལ་ཁྲུའུ་ཡི་ཀྲུའུ་རེན་ཁོའ་ོཡོན།

༡༩༨༩ ནས་༡༩༩༡ བར་ཁྲིམས་འཛིན་པུའུ་ཁྲིམས་སྲོལ་སིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་ཁྲིམས་སྲོལ་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༡ ནས་༡༩༩༣ བར་ཁྲིམས་འཛིན་པུའུ་ཁྲིམས་སྲོལ་སིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་ཁྲིམས་སྲོལ་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་ཀྲང(དེའི་རིང་༡༩༩༣ ལོའ་ིཟླ་༣ ནས་༡༩༩༣ 

ལོའ་ིཟླ་༩ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཧྲེང་ཀྲེན་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིམས་འཛིན་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་

ཀྲང་ལས་རོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར)

༡༩༩༣ ནས་༡༩༩༥ བར་ཁྲིམས་འཛིན་པུའུ་གཞུང་དོན་ཐིང་གི་ཀྲུའུ་

རེན་གཞོན་པ་དང་པུའུ་ཀྲང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༥ བར་ཁྲིམས་འཛིན་པུའུ་ཁྲིམས་ལུགས་སིའི་སི་ཀྲང་།

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༧ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་

ཧྲུའུ་ཅི(༡༩༩༥ ལོའ་ིཟླ་༩ ནས་༡༩༩༦ ལོའ་ིཟླ་༧ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་

ལོ་གཅིག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞོན་དར་ལས་བྱེད་པའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་

བྱས)

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༨ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་

རྒྱུན་ལས་ཧྲུའུ་ཅི།

༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༦ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་

ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོ(དེའི་རིང་༢༠༠༥ ལོའ་ིཟླ་༡༡ ནས་༢༠༠༦ ལོའ་ི༡ བར་ཀྲུང་དབྱང་

ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་སྲོལ་

སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ཞིབ་འཇུག་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༢༠༠༦ ནས་༢༠༠༦ བར་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་

ཧྲེང་ཀྲང་ལས་ཚབ། དེ་བཞིན་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་

ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོ།

༢༠༠༦ ནས་༢༠༠༧ བར་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་

ཧྲེང་ཀྲང་ལས་ཚབ།

༢༠༠༧ ནས་༢༠༡༠ བར་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་

ཧྲེང་ཀྲང་།

༢༠༡༠ ནས་༢༠༡༠ བར་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།

༢༠༡༠ ནས་༢༠༡༣ བར་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཞིང་ཆེན་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན།

༢༠༡༣ ལོར་ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་དང་ཏང་

ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན།

ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ། སྐབས་བཅོ་

བརྒྱད་པ་བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང་སྐབས་དགུ་པའི་རྒྱལ་

ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་བཅས།།

(34)
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འབྱམས་པ།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༨༦ བར་ཧྭ་ཤར་སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་གླིང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་ཚན་ཁག་གི་དགེ་རྒན་དང་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཁུར་

བ།

༡༩༨༦ ནས་༡༩༩༥ བར་ཧྭ་ཤར་སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་གླིང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་ཚན་ཁག་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་། ཀྲུའུ་རེན། འཆད་

འཁྲིད་དགེ་རྒན། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་གཞོན་པ། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ(དེའི་རིང་

༡༩༨༨ ནས་༡༩༨༩ བར་པེར་ཀྲེམ་གྱི་གཞུང་བཙུགས་ཀེན་ཐེ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་

ལུགས་རིག་པ་སློབ་གླིང་དུ་བློ་འདྲིའི་རིག་གནས་པ། ༡༩༩༠ ལོའ་ིཟླ་༧ ནས་༡༩༩༠ 

ལོའ་ིཟླ་༡༢ བར་ཨ་རིའི་ཅིའུ་ཅིན་ཧྲན་སློབ་ཆེན་དུ་སློབ་ཁྲིད་བྱས)

༡༩༩༥ ནས་༡༩༩༧ བར་ཧྭ་ཤར་སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་གླིང་གི་ཏང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ།

༡༩༩༧ ནས་༡༩༩༩ བར་ཧྭ་ཤར་སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་དང་

ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ(༡༩༩༨ ལོའ་ིཟླ་༡༠ པར་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ལས་དོན་

གཙོ་སྐྱོང་བྱས)

༡༩༩༩ ནས་༢༠༠༢ བར་ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་

ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི། ཞིབ་གཅོད་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་

ཡོན། རྒྱལ་ཁབ་ཁྲིམས་དཔོན་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་། ཏང་ཨུད་ཀྱི་

ཧྲུའུ་ཅི། རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཁྲིམས་དཔོན(དེའི་རིང་༢༠༠༡ ལོའ་ིཟླ་༣ ནས་

༢༠༠༡ ལོའ་ིཟླ་༥ བར་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་

ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས)

༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༣ བར་ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་

ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ(པུའུ་རིམ་པ་རྒན་པ)ཞིབ་

གཅོད་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཁབ་ཁྲིམས་དཔོན་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་

ཀྲང་དང་། ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། རིམ་པ་དང་པོའ་ིཁྲིམས་དཔོན།

༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༨ བར་ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་

ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ(པུའུ་རིམ་པ་རྒན་པ) 

ཞིབ་གཅོད་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན། རིམ་པ་དང་པོའ་ིཁྲིམས་དཔོན།

༢༠༠༨ ལོར་ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཅན་ཁྲ་ཀྲང་

(ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན)དང་། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིབ་དཔྱོད་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན། 

དབུ་བཞུགས་ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན། ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་

དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་དང་བཅོ་བརྒྱད་

པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་བཅས།། །།

ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་

ཅན་ཁྲ་ཀྲང(ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན)།

ཚའོ་ཅན་མིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཚའོ་ཅན་མིང་། རྒྱ་

རིགས། ༡༩༥༥ ལོའ་ིཟླ་༩ 

པར་སྐྱེས། ཅང་སུའུ་ནན་

ཐུང་ནས་རེད། ༡༩༧༢ 

ལོའ་ིཟླ་༡༢ པར་ལས་

ཀར་ཞུགས། ༡༩༧༣ ལོའ་ི

ཟླ་༡༢ པར་ཀྲུང་གོ་གུང་

ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། ཧྭ་

ཤར་སྲིད ་ཁྲིམས་སློབ ་

གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི ་ཁྲིམས་

ལུགས་ཚན་ཁག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཆེད་ལས་ཐོན། ཞིབ་

འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ཁྲིམས་ལུགས་རབ་འབྱམས་པ་དང་

དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཡིན།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང་། ཆེས་

མཐོའ་ིམི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཅན་ཁྲ་ཀྲང་། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། 

ཞིབ་དཔྱོད་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན། དབུ་བཞུགས་ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་བཅས་

ཀྱི་འགན་འཁུར།

༡༩༧༢ ནས་༡༩༧༥ བར་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ཅིང་ཨན་ཆུས་བཟའ་

བཅའ་ཀུང་སིའི་མདུན་སྐྱོད་བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་གི་ལས་བཟོ་དང། 

ཤང་ཡང་ལྟེ་གནས་ཚོང་ཁང་གི་ཏང་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ཀུང་

སིའི་སྡེ་ཚོགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

༡༩༧༥ ནས་༡༩༧༩ བར་ཧྲང་ཧའེ་འཕྲོད་བསྟེན་ཅུས་ཀྱི་རྒྱབ་ཕྱོགས་

འཕྲོད་བསྟེན་ཁྲུའུ་ཡི་མི་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཁུར་བ།

༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༣ བར་ཧྭ་ཤར་སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་གླིང་དུ་ཁྲིམས་ལུགས་

ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༨༣ ནས་༡༩༨༦ བར་ཧྭ་ཤར་སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་གླིང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་ཚན་ཁག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཆེད་ལས་ཀྱི་རབ་

(34)
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ཁུངས་འདྲེན་ཡིག་ཆ། 

1.http://www.china.org.cn/18th-cpc-congress/2012-11/15/content

2. གོང་མཚུངས། 

3. གོང་མཚུངས། 

4. གོང་མཚུངས། 

5. གོང་མཚུངས། 

6. གོང་མཚུངས། 

7. གོང་མཚུངས། 

8. གོང་མཚུངས། 

9. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2012/11

http://cpc.people.com.cn/n/2012/0814/c164113-

18739826.html

10. http://www.china.org.cn/china/leadership/2013-03/10/

content-28194

11. http://www.china.org.cn/china/leadership/node-

7178530.htm

12. གོང་བཞིན། 

13. http://www.china.org.cn/china/leadership/2013-03/10/

content-28194

14. http://www.china.org.cn/china/leadership/2013-03/10/

content-28195 

15. http://www.china.org.cn/china/leadership/2013-03/11/

content-282013 

16. http://www.china.org.cn/china/leadership/2013-03/11/

content-282017 

17. http://www.china.org.cn/china/leadership/2013-03/11/

content-282062 

18. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/15

19. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 

20. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/12

21. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/12

22. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/15

23. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/17

24. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/15

25. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/12

26. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2012/11/16

27. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/17

28. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/15

29. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/16

30. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/15

31. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/17

32. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/17

33. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/12

34. བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2013/3/16

 


