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ཕྱོཡོགིས་བསྡུས་གིསར་འགྱུར།

（（པརཔར་་ངངོསོངངོསོ44པརཔར་་མཐུདོམཐུདོ་་པཔ།།））
ལི་ཧུང་ཀྲུང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལལི་ཧུང་ཀྲུང་། ཕོངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1956ལངོའ འི་ཟླ8པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ཧྲིནོ་ཏུང་
ཁྲང་ལསྐྱེའལི་མལི་ཡིལིནོ། 1975ལངོའ འི་ཟླ8པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། 1976ལངོའ འི་ཟླ
12པར་ཀྲུང་གོངོ་གུང་ཁྲནོ་ཏང་ནོང་དུ་ཞུགོསོ། ཅལི་ལལིནོ་སླངོབོ་ཆསྐྱེནོ་ལངོ་རྒྱུསོ་སྡེསྐྱེ་
ཁོགོ་ལངོ་རྒྱུསོ་རལིགོ་པའལི་ཆསྐྱེདོ་ལསོ་ནོསོ་མཐོར་ཕྱིལིནོ། སླངོབོ་གྲྭ་ཆསྐྱེནོ་མངོའ འི་སླངོབོ་
གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ་པ་དོང་། དོཔལ་འབྱངོར་པ་ཡིལིནོ།
དོ་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབོསོ་ཉལི་ཤུ་པའལི་ཀྲུང་དོབྱང་ཆབོ་སྲིལིདོ་ཅུསོ་ཀྱིལི་ཨུ་ཡིངོནོ་

དོང་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་ཡིངོནོ་ལྷནོ་
ཁོང་གོལི་ཨུ་ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པའལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།

ཝང་ཏུང་མིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ཝང་ཏུང་མལིང་། ཕོངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1956ལངོའ འི་ཟླ7པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ལལིའངོ་

ཉལིང་ཁོངོནོ་ཏསྐྱེནོ་གྱིལི་མལི་ཡིལིནོ། 1975ལངོའ འི་ཟླ8པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། 1975
ལངོའ འི་ཟླ6པར་ཀྲུང་གོངོ་གུང་ཁྲནོ་ཏང་ནོང་དུ་ཞུགོསོ། ཀྲུང་དོབྱང་ཏང་གོལི་
སླངོབོ་གྲྭའལི་ཞལིབོ་འཇུགོ་སླངོབོ་མའལི་སླངོབོ་གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ།
དོ་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབོསོ་ཉལི་ཤུ་པའལི་ཀྲུང་དོབྱང་ཨུ་ཡིངོནོ་དོང་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་

དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཨུ་
ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པ། ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་སྤྱིལི་ཁྱབོ་བོཟངོ་ཚོཚོགོསོ་ཀྱིལི་ཀྲུའུ་ཞལི་
བོཅསོ་ཀྱིལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།

ཞའོ་ཅེ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ཞའངོ་ཅསྐྱེ། ཕོངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1957ལངོའ འི་ཟླ6པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ལལིའངོ་ཉལིང་ཁོའསྐྱེ་ཡིངོནོ་

གྱིལི་མལི་ཡིལིནོ། 1976ལངོའ འི་ཟླ3པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། 1985ལངོའ འི་ཟླ8པར་ཀྲུང་གོངོ་
གུང་ཁྲནོ་ཏང་ནོང་དུ་ཞུགོསོ། ནོངོར་སྲིལིདོ་པུའུ་ནོངོར་སྲིལིདོ་ཚོནོ་རལིགོ་ཞལིབོ་འཇུགོ་
སུའངོ་ཡིལི་ནོངོར་སྲིལིདོ་ཆསྐྱེདོ་ལསོ་ནོསོ་མཐོར་ཕྱིལིནོ། ལསོ་ཐོངོགོ་ཞལིབོ་འཇུགོ་སླངོབོ་མའལི་
སླངོབོ་གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ་པ་དོང་། དོཔལ་འབྱངོར་རལིགོ་པའལི་འབུམ་རམསོ་
པའལི་བོསླབོ་གོནོསོ་བློངསོ་ཡིངོདོ་ལ། དོཔལ་འབྱངོར་པ་ཡིལིནོ།
དོ་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབོསོ་ཉལི་ཤུ་པའལི་ཀྲུང་དོབྱང་ཨུ་ཡིངོནོ་དོང་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་

དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཨུ་
ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པའལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།

ཀྲེང་ཅན་པང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ཀྲེསྐྱེང་ཅནོ་པང་། ཕོངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1957ལངོའ འི་ཟླ1པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ཧུའུ་

ནོནོ་ཧྲིལི་མངོནོ་གྱིལི་མལི་ཡིལིནོ། ཀྲུང་གོངོ་གོངོ་མལིནོ་ཏང་གོསོར་བོརྗེསྐྱེ་ཨུ་ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་
གོལི་ཁོངོངསོ་མལི་ཡིལིནོ། 1976ལངོའ འི་ཟླ8པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། བྱང་ཤར་དོགོསྐྱེ་
འངོསོ་སླངོབོ་ཆསྐྱེནོ་ཆབོ་སྲིལིདོ་སླངོབོ་གོསོངོ་སྡེསྐྱེ་ཁོགོ་གོལི་དོཔལ་འབྱངོར་རལིགོ་པའལི་ཆསྐྱེདོ་
ལསོ་ནོསོ་མཐོར་ཕྱིལིནོ། སླངོབོ་གྲྭ་ཆསྐྱེནོ་མངོའ འི་སླངོབོ་གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ།
དོ་ལྟ་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་

ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཨུ་ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པ་དོང་ཀྲུང་གོངོ་གོངོ་མལིནོ་ཏང་གོསོར་
བོརྗེསྐྱེ་ཨུ་ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཀྲུང་དོབྱང་ཀྲུའུ་ཞལིའལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།

ཏིང་ཀྲུང་ལིའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ཏལིང་ཀྲུང་ལལི། ཕོངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1957ལངོའ འི་ཟླ1པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ཀྲེསྐྱེ་ཅང་

ཧྲིསྐྱེང་ཀྲེངོའུ་ཡིལི་མལི་ཡིལིནོ། ཀྲུང་གོངོ་དོམངསོ་གོཙོཚོ་མནོའ་འབྲེསྐྱེལ་ཚོཚོགོསོ་པའལི་
ཁོངོངསོ་མལི་ཡིལིནོ། 1988ལངོའ འི་ཟླ8པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། ཀྲུང་གོངོ་ཚོནོ་རལིགོ་
གླིལིང་སོ་རྒྱུ་ཞལིབོ་འཇུགོ་སུའངོ་ཡིལི་གོནོའ་བོངོའ འི་སྐྱེསྐྱེ་དོངངོསོ་རལིགོ་པ་དོང་སོ་རལིམ་
རལིགོ་པའལི་ཆསྐྱེདོ་ལསོ་ནོསོ་མཐོར་ཕྱིལིནོ། ཞལིབོ་འཇུགོ་སླངོབོ་མའལི་སླངོབོ་གོཉསྐྱེར་
བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ་པ་དོང་། རྩ་བོའལི་རལིགོ་པའལི་འབུམ་རམསོ་པའལི་བོསླབོ་གོནོསོ་
བློངསོ་ཡིངོདོ། ཞལིབོ་འཇུགོ་པ་དོང་ཀྲུང་གོངོ་ཚོནོ་རལིགོ་གླིལིང་གོལི་ཡིངོནོ་ཧྲིལི་ཡིལིནོ།
དོ་ལྟ་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་

ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཨུ་ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པ་དོང་ཀྲུང་གོངོ་དོམངསོ་གོཙོཚོ་མནོའ་
འབྲེསྐྱེལ་ཚོཚོགོསོ་པའལི་ཀྲུང་དོབྱང་ཀྲུའུ་ཞལིའལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།

ཧའོ་མིང་ཅིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ཧོའངོ་མལིང་ཅལིནོ། ཕོངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1956ལངོའ འི་ཟླ12པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ཧྲིནོ་

ཏུང་ཅ་ཞང་གོལི་མལི་ཡིལིནོ། ཀྲུང་གོངོ་དོམངསོ་གོཙོཚོ་རྒྱལ་འཛུགོསོ་ཚོཚོགོསོ་པའལི་

ཁོངོངསོ་མལི་ཡིལིནོ། 1971ལངོའ འི་ཟླ12པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། ཀྲུང་གོངོ་སྲིལིདོ་
ཁྲལིམསོ་སླངོབོ་ཆསྐྱེནོ་ཁྲལིམསོ་ལུགོསོ་སླངོབོ་གླིལིང་གོལི་ཞུ་གོཏུགོ་བོཅའ་ཁྲལིམསོ་
རལིགོ་པའལི་ཆསྐྱེདོ་ལསོ་ནོསོ་མཐོར་ཕྱིལིནོ། ཞལིབོ་འཇུགོ་སླངོབོ་མའལི་སླངོབོ་
གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ་པ་དོང་། ཁྲལིམསོ་ལུགོསོ་རལིགོ་པའལི་འབུམ་
རམསོ་པའལི་བོསླབོ་གོནོསོ་བློངསོ་ཡིངོདོ། དོགོསྐྱེ་རྒནོ་ཆསྐྱེནོ་མངོ་ཡིལིནོ།
དོ་ལྟ་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་

ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཨུ་ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པ་དོང་ཀྲུང་གོངོ་དོམངསོ་གོཙོཚོ་རྒྱལ་
འཛུགོསོ་ཚོཚོགོསོ་པའལི་ཀྲུའུ་ཞལི། ཀྲུང་དོབྱང་སྤྱིལི་ཚོཚོགོསོ་རལིང་ལུགོསོ་སླངོབོ་
གླིལིང་གོལི་གླིལིང་གོཙོཚོ་བོཅསོ་ཀྱིལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།

ཚའེ་ཏ་ཧྥེང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ཚོའསྐྱེ་ཏ་ཧྥེསྐྱེང་། ཕོངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1960ལངོའ འི་ཟླ6པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ཀྲེསྐྱེ་ཅང་

ཉལིང་པངོ་ཡིལི་མལི་ཡིལིནོ། ཀྲུང་གོངོ་དོམངསོ་གོཙོཚོ་ཡིར་སྐུལ་ཚོཚོགོསོ་པའལི་ཁོངོངསོ་མལི་
ཡིལིནོ། 1985ལངོའ འི་ཟླ7པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། ཐུང་ཅལི་སླངོབོ་ཆསྐྱེནོ་བོཟངོ་སྐྲུནོ་སྡེསྐྱེ་
ཁོགོ་གོལི་བོཟངོ་སྐྲུནོ་ལངོ་རྒྱུསོ་དོང་གོཞུང་ལུགོསོ་ཆསྐྱེདོ་ལསོ་ནོསོ་མཐོར་ཕྱིལིནོ།
ཞལིབོ་འཇུགོ་སླངོབོ་མའལི་སླངོབོ་གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ་པ་དོང་། བོཟངོ་རལིགོ་པའལི་
འབུམ་རམསོ་པའལི་བོསླབོ་གོནོསོ་བློངསོ་ཡིངོདོ། དོགོསྐྱེ་རྒནོ་ཆསྐྱེནོ་མངོ་ཡིལིནོ།
དོ་ལྟ་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་

ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཨུ་ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པ་དོང་ཀྲུང་གོངོ་དོམངསོ་གོཙོཚོ་ཡིར་
སྐུལ་ཚོཚོགོསོ་པའལི་ཀྲུའུ་ཞལིའལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།

ཧོ་ཝེ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ཧོངོ་ཝསྐྱེ། ཕོངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1955ལངོའ འི་ཟླ12པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ཧོསྐྱེ་ལུང་ཅང་

ཧོར་པལིནོ་གྱིལི་མལི་ཡིལིནོ། ཀྲུང་གོངོ་ཞལིང་བོཟངོ་དོམངསོ་གོཙོཚོ་ཏང་གོལི་ཁོངོངསོ་མལི་
ཡིལིནོ། 1975ལངོའ འི་ཟླ12པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། འཇར་མནོ་ཧོའསྐྱེ་ཏསྐྱེ་པའངོ་
སླངོབོ་ཆསྐྱེནོ་གོཞུང་ལུགོསོ་གོསོངོ་རལིགོ་སྡེསྐྱེ་ཁོགོ་གོལི་རལིམསོ་ཐོར་རལིགོ་པའལི་ཆསྐྱེདོ་
ལསོ་ནོསོ་མཐོར་ཕྱིལིནོ། ཞལིབོ་འཇུགོ་སླངོབོ་མའལི་སླངོབོ་གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་
ལྡནོ་པ་དོང་། གོསོངོ་རལིགོ་འབུམ་རམསོ་པའལི་བོསླབོ་གོནོསོ་བློངསོ་ཡིངོདོ།
དོགོསྐྱེ་རྒནོ་ཆསྐྱེནོ་མངོ་ཡིལིནོ།
དོ་ལྟ་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་

ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཨུ་ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པ་དོང་ཀྲུང་གོངོ་ཞལིང་བོཟངོ་དོམངསོ་
གོཙོཚོ་ཏང་གོལི་ཀྲུའུ་ཞལིའལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།

ཝུའུ་ཝེ་ཧྭ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ཝུའུ་ཝསྐྱེ་ཧྭ། ཕོངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1956ལངོའ འི་ཟླ9པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ཧྲིནོ་ཞལི་

ཞའངོ་དོབྱལི་ཡིལི་མལི ་ཡིལིནོ། དོགུ་གོསུམ་སླངོབོ་ཚོཚོགོསོ་ཀྱིལི་ཁོངོངསོ་མལི་ཡིལིནོ།
1974ལངོའ འི་ཟླ12པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། ཨེ་རལིའལི་ཞལིནོ་ཙོཙེ་ཞལི་མངའ་སྡེསྐྱེའལི་
སླངོབོ་ཆསྐྱེནོ་རྩལི་ཤལིང་ཚོནོ་རལིགོ་སྡེསྐྱེ་ཁོགོ་གོལི་རྩལི་ཤལིང་ཚོནོ་རལིགོ་ཆསྐྱེདོ་ལསོ་ནོསོ་
མཐོར་ཕྱིལིནོ། ཞལིབོ་འཇུགོ་སླངོབོ་མའལི་སླངོབོ་གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ་པ་
དོང་། རྩ་བོའལི་རལིགོ་པའལི་འབུམ་རམསོ་པའལི་བོསླབོ་གོནོསོ་བློངསོ་ཡིངོདོ།
དོགོསྐྱེ་རྒནོ་ཆསྐྱེནོ་མངོ་དོང་ཀྲུང་གོངོ་ཚོནོ་རལིགོ་གླིལིང་གོལི་ཡིངོནོ་ཧྲིལི་ཡིལིནོ།
དོ་ལྟ་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་

ཨུ་ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཨུ་ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པ་དོང་དོགུ་གོསུམ་སླངོབོ་
ཚོཚོགོསོ་ཀྱིལི་ཀྲུའུ་ཞལིའལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།

ཐིའེ་ཉིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ཐོལིའསྐྱེ་ཉལིང་། མངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1957ལངོའ འི་ཟླ9པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ཧོངོ་པསྐྱེ་ཀྲེའངོ་

ཞནོ་གྱིལི་མལི་ཡིལིནོ། 1975ལངོའ འི་ཟླ7པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། 1975ལངོའ འི་ཟླ11

པར་ཀྲུང་གོངོ་གུང་ཁྲནོ་ཏང་ནོང་དུ་ཞུགོསོ། མཐོངོ་འབྲེལིང་གོལི་སླངོབོ་གོཉསྐྱེར་
བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ་པ་དོང་། རལིམ་པ་དོང་པངོའ འི་རྩངོམ་རལིགོ་གོསོར་རྩངོམ་པ་ཡིལིནོ།
དོ་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབོསོ་ཉལི་ཤུ་པའལི་ཀྲུང་དོབྱང་ཨུ་ཡིངོནོ་དོང་། རྒྱལ་

ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་
གོལི་ཨུ་ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པ། ཀྲུང་གོངོའ འི་རྩངོམ་རལིགོ་སྒྱུ་རྩལ་མཉམ་འབྲེསྐྱེལ་
ལྷནོ་ཚོཚོགོསོ་ཀྱིལི་ཀྲུའུ་ཞལི། ཀྲུང་གོངོའ འི་རྩངོམ་པ་པངོ་མཐུནོ་ཚོཚོགོསོ་ཀྱིལི་ཀྲུའུ་ཞལི་
བོཅསོ་ཀྱིལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།

ཕེང་ཆིང་ཧྭ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ཕོསྐྱེང་ཆལིང་ཧྭ། ཕོངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1957ལངོའ འི་ཟླ4པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ཧུའུ་པསྐྱེ་ཏ་

ཡིསྐྱེ་ཡིལི་མལི་ཡིལིནོ། 1974ལངོའ འི་ཟླ8པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། 1976ལངོའ འི་ཟླ6

པར་ཀྲུང་གོངོ་གུང་ཁྲནོ་ཏང་ནོང་དུ་ཞུགོསོ། ཀྲུང་ཧྲིནོ་སླངོབོ་ཆསྐྱེནོ་ཁོསྐྱེ་ལསོ་
དོངོ་དོམ་ཆསྐྱེདོ་ལསོ་ནོསོ་མཐོར་ཕྱིལིནོ། ལསོ་ཐོངོགོ་ཞལིབོ་འཇུགོ་སླངོབོ་མའལི་སླངོབོ་
གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ་པ་དོང་། དོངོ་དོམ་རལིགོ་པའལི་འབུམ་རམསོ་པའལི་
བོསླབོ་གོནོསོ་བློངསོ་ཡིངོདོ། ཞལིབོ་འཇུགོ་པ་ཡིལིནོ།
དོ་ལྟ་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་

ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཨུ་ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པའལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།
ཀྲང་ཆིང་ཝེ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཀྲེང་ཆལིང་ཝསྐྱེ། ཕོངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1961ལངོའ འི་ཟླ11པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ཧོངོ་པསྐྱེ་
ལའངོ་ཐོལིང་གོལི་མལི་ཡིལིནོ། 1982ལངོའ འི་ཟླ8པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། 1992ལངོའ འི་ཟླ
12པར་ཀྲུང་གོངོ་གུང་ཁྲནོ་ཏང་ནོང་དུ་ཞུགོསོ། ནུབོ་བྱང་བོཟངོ་ལསོ་སླངོབོ་
ཆསྐྱེནོ་གོནོམ་གྲུ་སྡེསྐྱེ་ཁོགོ་གོལི་གོནོམ་གྲུ་ཇུསོ་འགོངོདོ་ཆསྐྱེདོ་ལསོ་ནོསོ་མཐོར་ཕྱིལིནོ།
ཞལིབོ་འཇུགོ་སླངོབོ་མའལི་སླངོབོ་གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ་པ་དོང་། དོངོ་དོམ་རལིགོ་པའལི་
འབུམ་རམསོ་པའལི་བོསླབོ་གོནོསོ་བློངསོ་ཡིངོདོ། ཞལིབོ་འཇུགོ་པ་ཡིལིནོ།
དོ་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབོསོ་ཉལི་ཤུ་པའལི་ཀྲུང་དོབྱང་ཨུ་ཡིངོནོ་དོང་། རྒྱལ་

ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་
གོལི་ཨུ་ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པ། ཧུའུ་ནོནོ་ཞལིང་ཆསྐྱེནོ་ཏང་ཨུའལི་ཧྲུའུ་ཅལིའམ་ཞལིང་
ཆསྐྱེནོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཀྲུའུ་རསྐྱེནོ་བོཅསོ་ཀྱིལི་
འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།

བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
བློངོ་བོཟང་རྒྱལ་མཚོནོ། ཕོངོ། བོངོདོ་རལིགོསོ། 1957ལངོའ འི་ཟླ7པར་སྐྱེསྐྱེསོ།

བོངོདོ་ལྗོངོངསོ་བྲེགོ་གོཡིབོ་ཀྱིལི་མལི་ཡིལིནོ། 1976ལངོའ འི་ཟླ2པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ།
1978ལངོའ འི་ཟླ12པར་ཀྲུང་གོངོ་གུང་ཁྲནོ་ཏང་ནོང་དུ་ཞུགོསོ། ཀྲུང་དོབྱང་ཏང་
གོལི་སླངོབོ་གྲྭའལི་ཞལིབོ་འཇུགོ་སླངོབོ་མའལི་སླངོབོ་གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ།
དོ་ལྟ་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་

ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཨུ་ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པ་དོང་། བོངོདོ་རང་སྐྱེངོང་ལྗོངོངསོ་
ཏང་ཨུའལི་ཧྲུའུ་ཅལི་གོཞངོནོ་པའམ་ལྗོངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་ཡིངོནོ་
ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཀྲུའུ་རསྐྱེནོ་བོཅསོ་ཀྱིལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།

ཞུའེ་ཁོ་ལའེ་ཐི·ཀྲ་ཁོ་ཨེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ཞུའསྐྱེ་ཁོངོ་ལའསྐྱེ་ཐོལི·ཀྲེ་ཁོངོ་ཨེསྐྱེར། ཕོངོ། ཡུ་གུར་རལིགོསོ། 1953ལངོའ འི་ཟླ

8པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ཞལིནོ་ཅང་དོབྱལི་ཉལིང་གོལི་མལི་ཡིལིནོ། 1970ལངོའ འི་ཟླ12པར་བྱ་
བོར་ཞུགོསོ། 1985ལངོའ འི་ཟླ6པར་ཀྲུང་གོངོ་གུང་ཁྲནོ་ཏང་ནོང་དུ་ཞུགོསོ།
ཀྲུང་གུང་ཏང་གོལི་སླངོབོ་གྲྭའལི་སླངོབོ་ཆསྐྱེནོ་གྱིལི་སླངོབོ་གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ་པ་
དོང་། མཐོངོ་རལིམ་དོངོ་དོམ་མལི་སྣའལི་བོཟངོ་ཚོཚོང་དོངོ་དོམ་གྱིལི་རབོ་འབྱམསོ་པའལི་
བོསླབོ་གོནོསོ་བློངསོ་ཡིངོདོ།
དོ་ལྟ་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་

ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་ཨུ་ཡིངོནོ་ཀྲེང་གོཞངོནོ་པའལི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།
ལིའུ་ཆི་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ལལིའུ་ཆལི། ཕོངོ། རྒྱ་རལིགོསོ། 1957ལངོའ འི་ཟླ9པར་སྐྱེསྐྱེསོ། ཧྲིནོ་ཏུང་དོབྱལི་
ཧྲུའསྐྱེ་ཡིལི་མལི་ཡིལིནོ། 1974ལངོའ འི་ཟླ3པར་བྱ་བོར་ཞུགོསོ། 1976ལངོའ འི་ཟླ
10པར་ཀྲུང་གོངོ་གུང་ཁྲནོ་ཏང་ནོང་དུ་ཞུགོསོ། ཞལི་ཨེནོ་འགྲིལིམ་འགྲུལ་
སླངོབོ་ཆསྐྱེནོ་ཉསྐྱེར་སྤྱིངོདོ་དོཔལ་འབྱངོར་རལིགོ་པའལི་ཆསྐྱེདོ་ལསོ་ནོསོ་མཐོར་ཕྱིལིནོ།
ལསོ་ཐོངོགོ་ཞལིབོ་འཇུགོ་སླངོབོ་མའལི་སླངོབོ་གོཉསྐྱེར་བོརྒྱུདོ་རལིམ་ལྡནོ་པ་དོང་།
དོཔལ་འབྱངོར་རལིགོ་པའལི་འབུམ་རམསོ་པའལི་བོསླབོ་གོནོསོ་བློངསོ་ཡིངོདོ།
མཐོངོ་རལིམ་བོཟངོ་སྐྲུནོ་པ་ཡིལིནོ།
དོ་ལྟ་རྒྱལ་ཡིངོངསོ་དོམངསོ་ཆསྐྱེནོ་སྐབོསོ་བོཅུ་བོཞལི་པའལི་རྒྱུནོ་ལསོ་ཨུ་

ཡིངོནོ་ལྷནོ་ཁོང་གོལི་དྲུང་ཡིལིགོ་ཆསྐྱེནོ་མངོའ འི་འགོནོ་བོཞསྐྱེསོ་ཡིངོདོ།
ཞལིནོཞལིནོ་་ཧྭཧྭ་་གོསོརགོསོར་་འགྱུརའགྱུར་་ཁོངཁོང་་གོལིགོལི་་གླིངོགོགླིངོགོ་་འཕྲིལིནོའཕྲིལིནོ།།

རྒྱལ་ཡོཡོངས་མམི་དོམངས་འཐུས་མམི་ཚོཚོགིས་ཆེཆེན་སྐབས་བཅུ་བཞིམི་པའམི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོཡོན་ལྷན་ཁང་
གིམི་ཨུ་ཡོཡོན་ཀྲང་གིཞིཡོན་པ་དོང་དྲུང་ཡོམིགི་ཆེཆེན་མཡོའམི་ལཡོ་རྒྱུས་མདོཡོར་བསྡུས།


