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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པོརཔོར་་ངོངོསིངོངོསི4པོརཔོར་་མཐུདམཐུད་་པོཔོ།།））
གིསིར་བརྗེརྗེའིཁྲི་འིཐབ་རྩོངོད་ནངོ་ཏངོ་གིཁྲིསི་བདརྗེན་དངོན་རྒྱུན་

འིཁྱངོངོསི་བྱེརྗེད་པོ་དངོ་། ཕུགིསི་བསིམ་བརྟེན་པོངོར་འིཆེངོ་བ།
ཐངོགི་མའིཁྲི་བསིམ་འིདུན་ཉམསི་སུ་ལེརྗེན་པོ། འིགིན་འིཁྲཁྲི་འིཁུར་
དུ་ལེརྗེན་པོ། བླངོསི་གིཏངོངོ་རྒྱུར་མཁྲི་འིཛེཛེམ་པོ། དཔོའི་ངོར་གྱིཁྲིསི་
འིཐབ་རྩོངོད་བྱེརྗེད་པོ། ཏངོ་ལེ་བླངོ་དཀོར་བ། མཁྲི་དམངོསི་ཀྱིཁྲི་རརྗེ་བ་
སྟོངོངོ་ཟོད་དུ་མཁྲི་གིཏངོངོ་བ་བཅསི་ཀྱིཁྲི་ཏངོ་འིཛུགིསི་སྙིཁྲིངོ་སྟོངོབསི་
རླབསི་པོངོ་ཆེརྗེ་དར་སྤེརྗེལེ་བཏངོ་ཞིཁྲིངོ་། ཏངོ་འིཛུགིསི་སྐྲུན་བྱེ་རྒྱུའིཁྲི་
ལེསི་གྲྭ་རླབསི་པོངོ་ཆེརྗེ་ལེགི་བསྟོར་དངོ་སྐུལེ་འིདརྗེད་བཏངོ་སྟོརྗེ།
བསིམ་བླངོའི འི་ཐངོགི་ཏངོ་འིཛུགིསི་སྐྲུན་བྱེ་རྒྱུའིཁྲི་རྩོ་དངོན་གིནད་ཆེརྗེན་
པོངོར་བཟུངོ་ནསི་བཏངོན་ཏརྗེ། དམངོསི་གིཙོཙོ་གིཅཁྲིགི་སྡུད་ཀྱིཁྲི་ལེམ་
ལུགིསི་རྒྱུན་འིཁྱངོངོསི་དངོ་། རཁྲིགིསི་པོའིཁྲི་གིཞུངོ་ལུགིསི་དངོ་དངོན་
དངོངོསི་ཟུངོ་འིབྲེརྗེལེ། མངོ་ཚཙོགིསི་དངོ་འིབྲེརྗེལེ་འིདྲིཁྲིསི་དམ་ཟོབ།
སྐྱངོན་བརྗེངོད་དངོ་རངོ་སྐྱངོན་རངོ་བརྗེངོད་བཅསི་ཀྱིཁྲི་སྤྱོངོད་ཚུལེ་
བཟོངོ་པོངོ ་ཆེརྗེན་པོངོ ་གིསུམ་རྒྱུན་འིཁྱངོངོསི་བྱེསི་ནསི། འིཐབ་
ཕྱངོགིསི་གིཅཁྲིགི་གྱུར་དངོ་། དྲིགི་པོངོའི འི་འིཐབ་རྩོངོད། ཏངོ་འིཛུགིསི་
སྐྲུན་བཅསི་ཀྱིཁྲི་ཐབསི་མཆེངོགི་ཆེརྗེན་པོངོ་གིསུམ་ཆེགིསི་ཡངོད། རྒྱལེ་
ཡངོངོསི་ཀྱིཁྲི་ཁྱབ་ཁོངོངོསི་དངོ་། རྒྱ་ཆེརྗེའིཁྲི་མངོ་ཚཙོགིསི་ཀྱིཁྲི་རངོ་བཞིཁྲིན་
ལྡོན་པོ། བསིམ་བླངོ་དངོ་། ཆེབ་སྲཁྲིད། རྩོ་འིཛུགིསི་བཅསི་ཀྱིཁྲི་
ཐད་ཡངོངོསི་སུ་སྲ་བརྟེན་ཡཁྲིན་པོའིཁྲི་མར་ཁོརྗེ་སིཁྲིའིཁྲི་རཁྲིངོ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་
སྲཁྲིད་ཏངོ་འིཛུགིསི་སྐྲུན་ཧུར་ཐགི་བྱེསི་ཡངོད། ཏངོ་གིཁྲིསི1942ལེངོ་
ནསི་བཟུངོ་ཏངོ་ཡངོངོསི་སུ་ཀུན་སྤྱོངོད་དགི་ཐརྗེར་བྱེརྗེད་འིགིངོ ་
བརྩོམསི་ཤིཁྲིངོ་། མར་ཁོརྗེ་སིཁྲིའིཁྲི་རཁྲིངོ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་བསིམ་བླངོའི འི་སློངོབ་
གིསིངོའི འི་ལེསི་འིགུལེ་དརྗེར་གྲུབ་འིབྲེསི་ཧ་ཅངོ་ཆེརྗེན་པོངོ་ཐངོབ་ཡངོད།
ཏངོ་གིཁྲིསི《ལེངོ་རྒྱུསི་ཀྱིཁྲི་གིནད་དངོན་འིགིའི་ཞིཁྲིགི་སྐོངོར་གྱིཁྲི་གྲོངོསི་
ཆེངོད》བཟོངོསི་ནསི་ཏངོ་ཡངོངོསི་ཀྱིཁྲིསི་ཀྲུངོ་གིངོའི འི་གིསིར་བརྗེརྗེའིཁྲི་
གིཞིཁྲི་རྩོའིཁྲི་གིནད་དངོན་ལེ་ངོངོསི་འིཛེའིན་གིཅཁྲིགི་མཐུན་ཡངོངོ་བ་བྱེསི་
ཡངོད། ཏངོ་གིཁྲི་ཚཙོགིསི་ཆེརྗེན་བདུན་པོསི་དམངོསི་གིཙོཙོ་རཁྲིངོ་ལུགིསི་
གིསིར་པོའིཁྲི་ཀྲུངོ་གིངོ་གིསིར་པོ་འིཛུགིསི་པོར་ཡངོ་དགི་པོའིཁྲི་ལེམ་
ཕྱངོགིསི་དངོ་། བྱེརྗེད་ཕྱངོགིསི། སྲཁྲིད་ཇུསི་བཅསི་གིཏན་ལེ་ཕབ་
པོསི། ཏངོ་ཡངོངོསི་བསིམ་བླངོ་དངོ་། ཆེབ་སྲཁྲིད། རྩོ་འིཛུགིསི་
བཅསི་ཀྱིཁྲི་ཐངོགི་སྔོར་བྱུངོ་མ་མྱོངོངོ་བའིཁྲི་གིཅཁྲིགི་གྱུར་དངོ་མཐུན་སྒྲཁྲིལེ་
བྱུངོ་དུ་བཅུགི་ཡངོད།
ལེངོ་ངོངོ་ཉརྗེར་བརྒྱད་རཁྲིངོ་ཁྲགི་བཏངོན་དམར་འིཛེའིངོ་བྱེསི་པོ་

བརྒྱུད་ཏངོ་གིཁྲིསི་མཁྲི་དམངོསི་ཀྱིཁྲི་འིགིངོ་ཁྲཁྲིད་དརྗེ། དམངོསི་གིཙོཙོའིཁྲི་
ཏངོ་ཤིངོགི་ཁོགི་དངོ་ཏངོ་ཤིངོགི་གིངོ་ལེའིངོ་མཁྲི་གིཏངོགིསི་པོའིཁྲི་
དམངོསི་གིཙོཙོའིཁྲི་མཁྲི་དྲིགི་རྣམསི་ཀྱིཁྲིསི་མཉམ་ལེསི་ཧུར་ཐགི་བྱེསི་
པོར་བརྟེརྗེན། 1949ལེངོའི འི་ཟླ10པོའིཁྲི་ཚཛེསི1ཉཁྲིན་ཀྲུངོ་ཧྭ་མཁྲི ་
དམངོསི་སྤྱོཁྲི་མཐུན་རྒྱལེ་ཁོབ་དབུ་བརྙརྗེསི་པོའིཁྲི་ཁྱབ་བསྒྲགིསི་
བྱེསི་པོ་དངོ་། མཁྲི་རཁྲིགིསི་རངོ་བཙོན་དངོ་མཁྲི་དམངོསི་བཅཁྲིངོསི་
འིགྲོངོལེ་མངོངོན་འིགྱུར་བྱུངོ་སྟོརྗེ། ཀྲུངོ་གིངོ་རྙཁྲིངོ་པོའིཁྲི་མཁྲི་སིརྗེར་སྤེརྗེལེ་
ཡུལེ་ཕྱརྗེད་ཙོམ་དངོ་བཀོསི་བཀོངོད་རྒྱུད་འིཛེའིན་ཕྱརྗེད་ཙོམ་གྱིཁྲི་སྤྱོཁྲི་
ཚཙོགིསི་ཀྱིཁྲི་ལེངོ་རྒྱུསི་རྦད་དརྗེ་མཇུགི་བསྒྲཁྲིལེ་བ་དངོ་། བཤུ་གིཞིངོགི་
བྱེརྗེད་མཁོན་ཆེརྗེསི་ཉུངོ་ཤིསི་ཀྱིཁྲིསི་རྒྱ་ཆེརྗེའིཁྲི་ངོལེ་རྩོངོལེ་མཁྲི་དམངོསི་
ལེ་དབངོ་སྒྱུར་བའིཁྲི་ལེངོ་རྒྱུསི་རྦད་དརྗེ་མཇུགི་བསྒྲཁྲིལེ། ཀྲུངོ་གིངོ་རྙཁྲིངོ་
པོའིཁྲི་ཁོ་ཐངོར་དགུ་ཐངོར་གྱིཁྲི་རྣམ་པོ་རྦད་དརྗེ་མཇུགི་བསྒྲཁྲིལེ། བཙོན་
དབངོ་རྒྱལེ་ཁོབ་ཀྱིཁྲིསི་ཀྲུངོ་གིངོར་བཙོན་འིགིརྗེལེ་བྱེསི་པོའིཁྲི་འིདྲི་
མཉམ་མཁྲིན་པོའིཁྲི་ཆེཁྲིངོསི་ཡཁྲིགི་དངོ་ཀྲུངོ་གིངོར་ཡངོད་པོའིཁྲི་བཙོན་
རྒྱལེ་རཁྲིངོ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་དམཁྲིགིསི་བསིལེ་དབངོ་ཆེ་མཐའི་དགི་རྦད་
དརྗེ་མརྗེད་པོར་བཟོངོསི། ཀྲུངོ་གིངོ་འིདཁྲི་ཉཁྲིད་ལེངོ་ངོངོ་སྟོངོངོ་ཕྲོགི་ཁོ་ཤིསི་
རཁྲིངོ་གིཁྲི་བཀོསི་བཀོངོད་རྒྱུད་འིཛེའིན་སྒེརྗེར་གིཅངོད་ཀྱིཁྲི་ཆེབ་སྲཁྲིད་ནསི་
མཁྲི་དམངོསི་དམངོསི་གིཙོཙོའིཁྲི་ཕྱངོགིསི་སུ་འིཕུར་མཆེངོངོ་རླབསི་པོངོ་
ཆེརྗེ་བྱུངོ་ཡངོད་ལེ། འིཛེམ་གླིཁྲིངོ་གིཁྲི་ཆེབ་སྲཁྲིད་རྣམ་པོ་ལེའིངོ་འིགྱུར་
ལྡོངོགི་ཆེརྗེན་པོངོ་བཏངོ་བ་དངོ་། འིཛེམ་གླིཁྲིངོ་ཡངོངོསི་ཀྱིཁྲི་གིཉའི་
གིནངོན་མྱོངོངོ་མཁོན་མཁྲི་རཁྲིགིསི་དངོ་གིཉའི་གིནངོན་མྱོངོངོ་མཁོན་མཁྲི་

དམངོསི་ཀྱིཁྲིསི་བཅཁྲིངོསི་འིགྲོངོལེ་བརྩོངོན་ལེརྗེན་བྱེརྗེད་པོའིཁྲི་འིཐབ་
རྩོངོད་ལེ་སྐུལེ་མ་ཐརྗེབསི་པོ་རརྗེད།
ལེགི་ལེརྗེན་གྱིཁྲི་ཐངོགི་ནསི་གིསིལེ་བཤིད་གིངོ་ལེརྗེགིསི་བྱེསི་

དངོན། ལེངོ་རྒྱུསི་དངོ་མཁྲི་དམངོསི་ཀྱིཁྲིསི་ཀྲུངོ་གིངོའི འི་གུངོ་ཁྲན་ཏངོ་
བདམསི་པོ་དངོ་། ཀྲུངོ་གིངོའི འི་གུངོ་ཁྲན་ཏངོ་གིཁྲི་འིགིངོ་ཁྲཁྲིད་མརྗེད་ན།
མཁྲི་རཁྲིགིསི་རངོ་བཙོན་དངོ་མཁྲི་དམངོསི་བཅཁྲིངོསི་འིགྲོངོལེ་མངོངོན་
འིགྱུར་བྱེརྗེད་མཁྲི་ཐུབ། ཀྲུངོ་གིངོའི འི་གུངོ་ཁྲན་ཏངོ་དངོ་ཀྲུངོ་གིངོའི འི་མཁྲི་
དམངོསི་ཀྱིཁྲིསི་དཔོའི་མཛེངོསི་རྟུལེ་ཕངོད་ཀྱིཁྲིསི་འིབད་འིཐབ་བྱེསི་
ཏརྗེ་འིཛེམ་གླིཁྲིངོ་ལེ་དུསི་ད་ནསི་བཟུངོ་ཀྲུངོ་གིངོའི འི་མཁྲི་དམངོསི་ཡར་
ལེངོསི་ཟོཁྲིན། ཀྲུངོ་ཧྭ་མཁྲི་རཁྲིགིསི་ལེ་གིཞིན་གྱིཁྲིསི་རངོ་སྣངོ་གིངོ་
ཤིར་གྱིཁྲིསི་མནར་གིཅངོད་གིཏངོངོ་བ་དངོ་བརྙསི་བཅངོསི་ཚད་མརྗེད་
བྱེརྗེད་པོའིཁྲི་དུསི་རབསི་ཕར་འིདསི་ཏརྗེ་ཕྱཁྲིར་ལྡོངོགི་མརྗེད་པོ་དངོ་།
དུསི་ད་ནསི་བཟུངོ་ཀྲུངོ་གིངོའི འི་འིཕརྗེལེ་རྒྱསི་དུསི་རབསི་གིསིར་པོ་
ཞིཁྲིགི་གིཁྲི་འིགིངོ་བརྩོམསི་པོ་ཡཁྲིན་པོ་བརྗེཁྲིད་ཉམསི་ལྡོན་པོའིཁྲི་ངོངོ་
ནསི་ཁྱབ་བསྒྲགིསི་བྱེསི་ཡངོད།
གིཉཁྲིསིགིཉཁྲིསི།། སྤྱོཁྲིསྤྱོཁྲི་་ཚཙོགིསིཚཙོགིསི་་རཁྲིངོརཁྲིངོ་་ལུགིསིལུགིསི་་ཀྱིཁྲིཀྱིཁྲི་་གིསིརགིསིར་་

བརྗེརྗེརབརྗེརྗེར་་ལེརྗེགིསིལེརྗེགིསི་་གྲུབགྲུབ་་བྱུངོབྱུངོ་་ཞིཁྲིངོཞིཁྲིངོ་་སྤྱོཁྲིསྤྱོཁྲི་་ཚཙོགིསིཚཙོགིསི་་རཁྲིངོརཁྲིངོ་་ལུགིསིལུགིསི་་
ཀྱིཁྲིཀྱིཁྲི་་འིཛུགིསིའིཛུགིསི་་སྐྲུནསྐྲུན་་ལེལེ་་སྐུལེསྐུལེ་་འིདརྗེདའིདརྗེད་་བཏངོབཏངོ་་བབ།།
སྤྱོཁྲི་ཚཙོགིསི་རཁྲིངོ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་གིསིར་བརྗེརྗེ་དངོ་འིཛུགིསི་སྐྲུན་

གྱིཁྲི་དུསི་སྐོབསི་སུ། ཏངོ་གིཁྲི་མདུན་དུ་ལྷགིསི་པོའིཁྲི་ལེསི་འིགིན་
གིཙོཙོ ་བངོ ་ནཁྲི ། དམངོསི་གིཙོཙོ ་རཁྲིངོ་ལུགིསི་གིསིར་པོ་ནསི་སྤྱོཁྲི ་
ཚཙོགིསི་རཁྲིངོ་ལུགིསི་སུ་སྒྱུར་བ་མངོངོན་འིགྱུར་བྱེསི་ནསི། སྤྱོཁྲི་
ཚཙོགིསི་རཁྲིངོ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་གིསིར་བརྗེརྗེ་བྱེརྗེད་པོ་དངོ་། སྤྱོཁྲི་ཚཙོགིསི་
རཁྲིངོ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་འིཛུགིསི་སྐྲུན་ལེ་སྐུལེ་འིདརྗེད་བཏངོ་ནསི་ཀྲུངོ་
ཧྭ་མཁྲི་རཁྲིགིསི་བསྐྱར་དར་རླབསི་པོངོ་ཆེརྗེ་ཡངོངོ་བར་རྩོ་བའིཁྲི་ཆེབ་
སྲཁྲིད་ཀྱིཁྲི་སྔོངོན་འིགྲོངོའི འི་ཆེ་རྐྱརྗེན་དངོ་ལེམ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་རྨངོ་གིཞིཁྲི་
འིདཁྲིངོ་རྒྱུ་དརྗེ་ཡཁྲིན།
ཀྲུངོ་གིངོ་གིསིར་པོ་དབུ་བརྙརྗེསི་རྗེརྗེསི། ཏངོ་གིཁྲིསི་མཁྲི་དམངོསི་ཀྱིཁྲི་

འིགིངོ་ཁྲཁྲིད་དརྗེ་ཆེབ་སྲཁྲིད་དངོ་དཔོལེ་འིབྱེངོར། དམགི་དངོན་སིངོགིསི་ཐད་
ཀྱིཁྲི་འིགྲོན་སློངོངོ་དྲིགི་པོངོ་རབ་དངོ་རཁྲིམ་པོ་ལེསི་རྣམ་པོར་རྒྱལེ་ཏརྗེ། གིངོ་
མཁྲིན་ཏངོ་ལེངོགི་སྤྱོངོད་ཕྱངོགིསི་ཁོགི་གིཁྲི་དྲིགི་པོངོའི འི་སྟོངོབསི་ཤུགིསི་ལྷགི་
རངོ་དངོ་ཇགི་པོ་གིཙོངོ་སིརྗེལེ་བྱེསི་པོ་དངོ་། བངོད་ཞིཁྲི་བསི་བཅཁྲིངོསི་
འིགྲོངོལེ་བཏངོ་ནསི་མརྗེསི་རྒྱལེ་སྐོམ་སི་ཆེརྗེན་པོངོ་རྦད་དརྗེ་གིཅཁྲིགི་གྱུར་
བྱུངོ་བ། ཟོངོགི་གིངོངོ་བརྟེན་པོངོ་ཡངོངོ་བ་དངོ་། ནངོར་སྲཁྲིད་དཔོལེ་འིབྱེངོར་
གྱིཁྲི་ལེསི་ཀོ་གིཅཁྲིགི་གྱུར་ཡངོངོ་བ། སི་ཞིཁྲིངོ་བཅངོསི་བསྒྱུར་ལེརྗེགིསི་
གྲུབ་བྱུངོ་བ། སྤྱོཁྲི་ཚཙོགིསི་ཀྱིཁྲི་ཕྱངོགིསི་སིངོ་སིངོ་དམངོསི་གིཙོཙོ་ཅན་གྱིཁྲི་
སྒྱུར་བཅངོསི་བཅསི་བྱེསི་ཏརྗེ། ཕངོ་མངོའི འི་ཁོརྗེ་དབངོ་འིདྲི་མཉམ་ལེགི་
བསྟོར་དངོ་། གིསིར་བརྗེརྗེར་ངོངོ་རྒོངོལེ་པོར་དྲིགི་གིནངོན་བྱེསི་པོ།

“ ངོངོ་རྒོངོལེ་གིསུམ”དངོ“ ངོངོ་རྒོངོལེ་ལྔའིཁྲི”ལེསི་འིགུལེ་སྤེརྗེལེ་ཏརྗེ།
སྤྱོཁྲི་ཚཙོགིསི་རྙཁྲིངོ་པོ་ལེསི་ལུསི་པོའིཁྲི་འིདམ་རྫབ་ཆུ་རྙངོགི་གིཙོངོ་ཕྱགིསི་
བྱེསི་ནསི་སྤྱོཁྲི་ཚཙོགིསི་ཀྱིཁྲི་རྣམ་པོ་གིསིར་རྐྱངོ་དུ་གྱུར། ཀྲུངོ་གིངོའི འི་མཁྲི་
དམངོསི་དངོ་བླངོསི་དམགི་གིཁྲིསི་དཔོའི་ཉམསི་དངོ་རྔམ་རྫཁྲིགི་ལྡོན་
པོའིཁྲི་ངོངོ་ཡ་ལུའུ་ཅངོ་གིཙོངོ་པོངོ་བརྒོལེ་ཞིཁྲིངོ་། ཁྲའིངོ་ཞིན་མཁྲི་
དམངོསི་དངོ་དམགི་དཔུངོ་དངོ་དཔུངོ་པོ་མཉམ་གིཤིཁྲིབ་ཀྱིཁྲིསི་
འིཐབ་འིཛེའིངོ་བྱེསི་ཏརྗེ། མགིངོ་ནསི་མཇུགི་བར་དྲིགི་ཆེསི་སྤྲོསི་པོའིཁྲི་
དགྲོ་བངོ་སྟོངོབསི་ལྡོན་ལེསི་རྣམ་པོར་རྒྱལེ་ནསི་རྒྱལེ་ཁོབ་དངོ་
དམགི་དཔུངོ་གིཁྲི་གིཟོཁྲི་རྔམ་བསྟོན་པོ་དངོ་། ཀྲུངོ་གིངོའི འི་མཁྲི་དམངོསི་
ཀྱིཁྲི་བླངོ་སྟོངོབསི་དངོ་སྙིཁྲིངོ་རུསི་མཚཙོན་པོ། ཨ་འིགིངོགི་ཁྲའིངོ་རངོགིསི་
དམགི་འིཁྲུགི་ལེ་རྒྱལེ་ཁོ་རླབསི་པོངོ་ཆེརྗེ་ཐངོབ་པོསི། ཀྲུངོ་གིངོ་གིསིར་
པོའིཁྲི་བདརྗེ་འིཇགིསི་སྲུངོ་སྐྱངོངོ་བྱེསི་པོ་དངོ་ཀྲུངོ་གིངོ་གིསིར་པོའིཁྲི་རྒྱལེ་
ཁོབ་ཆེརྗེན་པོངོའི འི་གིངོ་གིནསི་མངོངོན་ཡངོད། རྙངོགི་འིཛེའིངོ་ཆེརྗེ་བའིཁྲི་རྒྱལེ་
ནངོ་དངོ་རྒྱལེ་སྤྱོཁྲིའིཁྲི་ཁོངོར་ཡུགི་ཁྲངོད་ཀྲུངོ་གིངོ་གིསིར་པོསི་རྐངོ་པོ་
བརྟེན་པོངོར་བཙུགིསི་པོ་རརྗེད།
ཏངོ་གིཁྲིསི་བཟོངོ་པོའིཁྲི་གྲོལེ་རཁྲིམ་གྱིཁྲིསི་འིགིངོ་ཁྲཁྲིད་བྱེརྗེད་པོ་དངོ་

བཟོངོ་ཞིཁྲིངོ་མནའི་འིབྲེརྗེལེ་གྱིཁྲིསི་རྨངོ་གིཞིཁྲི་བྱེརྗེད་པོའིཁྲི་མཁྲི་དམངོསི་
དམངོསི་གིཙོཙོའིཁྲི་སྲཁྲིད་དབངོ་སྒེརྗེར་འིཛེའིན་གྱིཁྲི་རྒྱལེ་ཁོབ་སྲཁྲིད་དབངོ་
འིཛུགིསི་པོ་དངོ་སྲ་བརྟེན་དུ་བཏངོ་ནསི། རྒྱལེ་ཁོབ་འིཕརྗེལེ་
རྒྱསི་མགྱིངོགིསི་མྱུར་ཡངོངོ་བར་ཆེ་རྐྱརྗེན་བསྐྲུན་ཡངོད། 1949ལེངོར།
ཀྲུངོ་གིངོའི འི་མཁྲི་དམངོསི་ཆེབ་སྲཁྲིད་གྲོངོསི་མངོལེ་ཚཙོགིསི་འིདུའིཁྲི་ཚངོ་
འིཛེཙོམསི་གྲོངོསི་ཚཙོགིསི་སྐོབསི་དངོ་པོངོའི འི་ཐངོགི《ཀྲུངོ་གིངོའི འི་མཁྲི་
དམངོསི་ཆེབ་སྲཁྲིད་གྲོངོསི་མངོལེ་ཚཙོགིསི་འིདུའིཁྲི ་ཐུན་མངོངོ་རྩོ་
འིཛེའིན》གིཏན་འིབརྗེབསི་བྱེསི་པོ་རརྗེད། 1953ལེངོར། ཏངོ་གིཁྲིསི་
བར་བརྒོལེ་དུསི་སྐོབསི་ཀྱིཁྲི་སྤྱོཁྲིའིཁྲི་ལེམ་ཕྱངོགིསི་དངོངོསི་སུ་བཏངོན་
པོ་སྟོརྗེ། དུསི་ཡུན་ཧ་ཅངོ་རཁྲིངོ་པོངོ་ཞིཁྲིགི་གིཁྲི་ནངོ་དུ་རྒྱལེ་ཁོབ་ཀྱིཁྲི་སྤྱོཁྲི་
ཚཙོགིསི་རཁྲིངོ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་བཟོངོ་ལེསི་ཅན་རཁྲིམ་བཞིཁྲིན་མངོངོན་འིགྱུར་
བྱེ་རྒྱུ་དངོ་། རྒྱལེ་ཁོབ་ཀྱིཁྲིསི་ཞིཁྲིངོ་ལེསི་དངོ་། ལེགི་ཤིརྗེསི་བཟོངོ་
ལེསི། མ་རྩོའིཁྲི་རཁྲིངོ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་བཟོངོ་ཚཙོངོ་ལེསི་རཁྲིགིསི་བཅསི་ལེ་
སྤྱོཁྲི་ཚཙོགིསི་རཁྲིངོ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་བསྒྱུར་བཀོངོད་རཁྲིམ་བཞིཁྲིན་མངོངོན་
འིགྱུར་བྱེ་རྒྱུ་དརྗེ་ཡཁྲིན། 1954ལེངོར། རྒྱལེ་ཡངོངོསི་མཁྲི་དམངོསི་
འིཐུསི་མཁྲིའིཁྲི་ཚཙོགིསི་ཆེརྗེན་སྐོབསི་དངོ་པོངོའི འི་གྲོངོསི་ཚཙོགིསི་ཐརྗེངོསི་
དངོ་པོངོ་འིཚཙོགིསི་ནསི《ཀྲུངོ་ཧྭ་མཁྲི་དམངོསི་སྤྱོཁྲི་མཐུན་རྒྱལེ་ཁོབ་
ཀྱིཁྲི་རྩོ་ཁྲཁྲིམསི》ལེ་གྲོངོསི་འིཆེམ་བྱུངོ་། 1956ལེངོར། རངོ་རྒྱལེ་
གྱིཁྲིསི་ཐངོན་སྐྱརྗེད་རྒྱུ་ཆེ་སྒེརྗེར་ལེ་དབངོ་བའིཁྲི་ལེམ་ལུགིསི་ལེ་སྤྱོཁྲི་
ཚཙོགིསི་རཁྲིངོ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་བསྒྱུར་བཀོངོད་གིཞིཁྲི་རྩོའིཁྲི་ཆེ་ནསི་ལེརྗེགིསི་
གྲུབ་བྱུངོ་བ་དངོ་། ཐངོན་སྐྱརྗེད་རྒྱུ་ཆེ་སྤྱོཁྲི ་ལེ་དབངོ་བའིཁྲི་ལེམ་
ལུགིསི་དངོ་རྩོངོལེ་བསྟུན་ཐངོབ་སྤྲོངོད་གིཞིཁྲི་རྩོའིཁྲི་ཐངོགི་མངོངོན་འིགྱུར་
བྱེསི་ནསི་སྤྱོཁྲི་ཚཙོགིསི་རཁྲིངོ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་དཔོལེ་འིབྱེངོར་ལེམ་ལུགིསི་
བཙུགིསི། ཏངོ་གིཁྲིསི་འིགིངོ་ཁྲཁྲིད་དརྗེ ་མཁྲི ་དམངོསི་འིཐུསི་མཁྲིའིཁྲི ་
ཚཙོགིསི་ཆེརྗེན་གྱིཁྲི་ལེམ་ལུགིསི་དངོ་། ཀྲུངོ་གིངོའི འི་གུངོ་ཁྲན་ཏངོ་གིཁྲིསི་
འིགིངོ་ཁྲཁྲིད་བྱེརྗེད་པོའིཁྲི་ཏངོ་མངོ་མཉམ་ལེསི་དངོ་ཆེབ་སྲཁྲིད་གྲོངོསི་
མངོལེ་ལེམ་ལུགིསི། མཁྲི་རཁྲིགིསི་སི་ཁོངོངོསི་རངོ་སྐྱངོངོ་ལེམ་ལུགིསི་
བཅསི་གིཏན་འིཁོརྗེལེ་བྱེསི་ཏརྗེ། མཁྲི་དམངོསི་ཀྱིཁྲིསི་རངོ་ཁྱཁྲིམ་རངོ་
བདགི་བྱེརྗེད་པོར་ལེམ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་འིགིན་ལེརྗེན་འིདངོན་སྤྲོངོད་བྱེསི་
ཡངོད། ཏངོ་གིཁྲིསི་འིགིངོ་ཁྲཁྲིད་དརྗེ་རྒྱལེ་ཡངོངོསི་མཁྲི་རཁྲིགིསི་ཁོགི་གིཁྲི་མཁྲི་
དམངོསི་ཀྱིཁྲི་མཐུན་སྒྲཁྲིལེ་ཆེརྗེན་མངོ་མངོངོན་འིགྱུར་དངོ་སྲ་བརྟེན་དུ་
བཏངོ་བ་དངོ་། མཁྲི་རཁྲིགིསི་ཁོགི་བར་འིདྲི་མཉམ་རངོགིསི་རརྗེསི་
བྱེརྗེད་པོའིཁྲི་སྤྱོཁྲི་ཚཙོགིསི་རཁྲིངོ་ལུགིསི་ཀྱིཁྲི་མཁྲི་རཁྲིགིསི་འིབྲེརྗེལེ་བ་ཆེགིསི་
པོ་དངོ་འིཕརྗེལེ་རྒྱསི་བཏངོ་། རྒྱལེ་ཡངོངོསི་ཀྱིཁྲི་བཟོངོ་པོ་དངོ་། ཞིཁྲིངོ་
པོ། ཤིརྗེསི་ཡངོན་ཅན་བཅསི་དངོ་རཁྲིམ་གྲོསི་གིཞིན་དགི་ཁོགི་གིཁྲི་མཁྲི་
དམངོསི་བར་གྱིཁྲི་མཐུན་སྒྲཁྲིལེ་ཆེརྗེན་པོངོ་མངོངོན་འིགྱུར་དངོ་སྲ་
བརྟེན་དུ་བཏངོ་སྟོརྗེ། འིཐབ་ཕྱངོགིསི་གིཅཁྲིགི་གྱུར་རྒྱ་ཆེརྗེན་པོངོར་
ཤུགིསི་སྣངོན་པོ་དངོ་རྒྱ་ཆེརྗེ་རུ་བཏངོ་ཡངོད། སྤྱོཁྲི་ཚཙོགིསི་རཁྲིངོ་ལུགིསི་
ཀྱིཁྲི་ལེམ་ལུགིསི་བཙུགིསི་པོ་དརྗེསི་རངོ་རྒྱལེ་གྱིཁྲི་ཡར་ཐངོན་དངོ་
འིཕརྗེལེ་རྒྱསི་ཡངོད་ཚད་ལེ་རྨངོ་གིཞིཁྲི་གིལེ་ཆེརྗེན་བཏཁྲིངོ་ཡངོད།
ཏངོ་གིཁྲི་ཚཙོགིསི་ཆེརྗེན་བརྒྱད་པོསི་རངོ་རྒྱལེ་གྱིཁྲི་སྤྱོཁྲི་ཚཙོགིསི་
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