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དཔར་ ན་གསལ་བཤད། 
 

ྋའཛམ་ ིང་བོན་ ི་ག ག་ ན་དམ་པ་ས་ག མ་ན་འ ན་པའི་ ་བོ་མ་མཆིས་པ་

ྋ ེ་ ལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ཞེས་མཚན་ཙམ་ ིས་ ང་འཇིག་

ེན་ ེ་ ་བདེ་བའི་དཔལ་ལ་འགདོ་ཅིང་བ བ་ག མ་ ི་ཡོན་ཏན་ ན་ལ་མངའ་དབང་

བ ར་བ། ེ་ཐམས་ཅད་མ ེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་གང་གི་ཞལ་ཚབ་༸ ་དཀར་

བ ན་པའི་ག ག་ ན། བཀའ་ ིན་བཞི་ ོགས་ ི་ཡབ་ ེ་དཔོན་གསས་ ་མ་གསང་

ག མ་བོན་ ི་མཛད་འཛན་ྋ བས་ ེ་༸ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་

མཚན་བ ོད་པར་དཀའ་བ་དོན་ ི་ ད་ ་མཚན་ནས་ ས་ན་༧ ང་ ོགས་བ ན་པའི་ཉི་

མ་དཔལ་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ མ་བཞིའི་འ ིན་ལས་དང་མཛད་པ་ ་ཆེ་བ་

གཏིང་ཟབ་པ་ནི་སོ་ ེས་ཕལ་བས་གཞལ་ ་མ་ཡིན་པ་ནི་ ོས་ག་ལ་དགསོ། 

དེ་ཡང་ ་མའི་ མ་ཐར་ཞེས་པ་ནི་ ན་མ ེན་ཤར་ ་པའི་ཞལ་ནས། “ལར་ནི་ མ་

པར་ཐར་པ་ཞེས། །རབ་ ིས་ ོང་ཉིད་ ིང་ ེའི་ ོས། ། ིད་དང་ཞི་བར་མི་གནས་

པས། །མཐའ་གཉིས་ལས་ནི་ མ་པར་ ོལ། །འ ིང་གིས་ངེས་པར་འ ང་བའི་ ོས། །འཁོར་

བའི་ ོང་ལས་ མ་པར་ཐར། །དེ་ཡི་ལོ་ ས་བཤད་པ་དང  །ཐ་མས་དད་པ་ མ་དག་

གིས། །ངན་འ ོའ་གནས་ལས་ཐར་པའི་ ལ། །དེ་དག་དེ་ཡི་བཤད་ ་ཡིན། །”ཞེས་

ག ངས་པ་ ར་ ་མ་དམ་པའི་ མ་ཐར་ ིས་ཚ་འདི་དང་ ི་མའི་ལས་དོན་ཡོངས་ ་ བ་

པར་ ེད་ཅིང་མཐར་ ག་ མ་མ ེན་ ི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ ེད་པ་ནི་བ ་མེད་ ལ་

འཕགས་ཐམས་ཅད་ ི་ ང་ལས་ བ་པ་ ར་རོ། ། 



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་ས་ོག མ་པ་མཆགོ་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས། 4

ད་ལན་འདིར་ཡང་༧ བས་ ེ་ ་བའི་ ་མ་གང་གི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ ི་ནང་གསང་

ག མ་ ི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པ་ ་མཚ་ ་ ་ལས་ ི་རབས་ ེས་འ ག་པ་ མས་ལ་དད་

པའི་ངེས་ཤེས་ ེད་ ིར་དང་ ་མ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ནམ་ ིན་ བས་ ི་ཆེ་བ་ ད་ལ་

འ ག་པར་དམིགས་ཏེ་གང་གི་ མ་པར་ཐར་བ་ལས་ཚག་གི་ ོས་པ་མེད་པ་ལོ་ཚགས་དང་

འ ེལ་ཏེ་དོན་གནད་གལ་ཆེན་ཁག་གཅིག་ ོགས་བ ས་ ིག་ ོམ་ ས་པའི་ ལ་ཡིན། 

མ་ཐར་ ང་བ ས་འདིར་ཆེད་ ་མ་བཀོད་པ་དང་ཡང་ན་མ་འཁོད་པ་ མས་ མ་ཐར་

ས་པའི་ བས་ ་འགོད་ ་ཡིན་པ་ལགས་ན་དེ་ གས་ ང་དགོངས་འཇགས་ ། 

གཞན་ཡང་ ེལ་ཟིང་གི་བར་ནས་འ མ་རམས་པ་ ལ་བཟང་ནོར་ ས་དང་ ངས་

ིས་ མ་ཐར་ད ིན་བ ར་གནང་བ་དང་། འ མ་རམས་པ་ནོར་ ་ ལ་མཚན་ ིས་ ་

གར་ ད་ ་བ ར་གནང་བས་མཁས་དབང་ མ་པ་གཉིས་ལ་ཆེད་ ་བཀའ་ ིན་ གས་ ེ་

ཆེ་ ། དེ་མིན་ ་དག་དང་ཁ་གསབ་སོགས་གནང་མཁན་༧ བས་ ེ་ ན་རིའི་དཔོན་ ོབ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། མཐའ་མའི་ ་དག་གནང་མཁན་བཤད་ བ་མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་

ཉི་མ་དོན་འ བ་ལགས་བཅས་ལ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་བཀའ་ ིན་ གས་ ེ་ཆེ་ ། 

ད་ལན་ ན་ནས་འདི་ཙམ་བ ིས་པའི་བ ལ་པ་ ང་བ་ཡང་མི་ལོ་ ིལ་པོ་བཅོ་ ་ལ་

རང་གི་ ་ ག་བཞིན་ ་གསོས་ཤིང་བ ངས་པའི་༧ བས་ ེ་ ་མ་དམ་པ་གང་གི་བཀའ་

ིན་དང་ གས་ ེ་ ིན་ལན་ནི་ཆེས་འཁོར་ཐབས་ ལ་ཞིང་། ས་ནམ་ ན་ ་ ་མའི་

བཀའ་ ིན་ ིང་ད ས་ནས་ ན་བཞིན་ཚ་རབས་ ན་ ་ ་མ་དམ་པ་གང་གི་ ེས་ ་

འཛན་པའི་ ་ ་ ར་ཅིག   

ོམ་ ིག་པས་ ན་རིའི་ ིང་ནས། 

ི་ལོ་༢༠༡༧ ་༩ཚས་༢༧ཉིན།
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( མ་ཐར་PDFཅན་འདིར་ ་པར་རེ་ ང་ལས་

ཚང་མ་མེད་པ་བཟོས་ཡོད། ་ལམ་ཁག་ ་གཏངོ་བདེ་

ཆེད་ ་ཡིན་པས་དེ་ གས་དགོངས་འཇགས་ །) 

 





༸ བས་ ེ་༸ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་

ང་ ོགས་བ ན་པའི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ 

མ་ཐར་ ང་བ ས་བ གས། 

 
༸འཛམ་ ིང་བོན་ ི་ག ག་ ན་ ་དཀར་བ ན་པའི་ད ་འ ིད་༸ བས་

ེ་༸ ལ་བ་ ན་རི་བའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་མཚན་བ ོད་པར་དཀའ་བ་

དོན་ ི་ ད་ ་ ས་ན་༧ ང་ ོགས་བ ན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོ་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་ནི། ལ་བ་གཤེན་ ི་འ ང་ ན་(༣༠༡)བོད་ས་མོ་ ལ་ ི་ལོ་ ེ། ི་

ལོ་(༡༩༢༩)ཧོར་ ་ ་པའི་ཚས་བཅོ་ ་ཉིན་བོད་མདོ་ ད་ཤར་ཁོག་ ་ ོངས་

ོང་ཚང་ཞེས་པའི་ ད་ ིམ་དེར་ཡབ་ ོངས་ ོང་ ལ་ལོ་དང་ མ་བར་རོང་

བཟའ་མཚ་མོ་གཉིས་ ི་ ས་ ་འ ངས་ཤིང་མཚན་ལ་ ་མ་ཐར་ཞེས་

གསོལ། 

༡༩༣༥ ད ང་ ངས་བ ན་བཞེས་ བས་ ང་ཚང་དགོན་ ི་ ན་ ་ཚང་

ང་ཐར་ ི་མ ན་ནས་དང་པོ་ ོག་འདོན་འ ི་ག མ་ནས་རིམ་བཞིན་

ོངས་པ་གནང༌། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ག ང་ ང་བོན་ ི་ཆོ་ག་ ས་བ ས་

དང་ཡི་དམ་ ི་ བ་ ོར་སོགས་འདོན་ཆོག་གི་རིགས་ལ་ ང་ བ་པར་མཛད་

ཅིང༌། ཞོར་ ་ད ིལ་འཁོར་ཐིག་ ་དང་ ལ་ཚན་བཅས་ལའང་ ར་བ ོན་



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་ས་ོག མ་པ་མཆགོ་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས། 8

ཆེན་པོས་ ངས་པ་གནང༌། 

༡༩༤༡ ད ང་ ངས་བ ་ག མ་ཐོག་འདོན་ད ངས་ ེར་ག མ་དང༌། འ ད་

ང་ད ོལ་ག མ་སོགས་ལ་ ངས་པ་ ོད་མེད་གནང༌། བས་དེར་ཁོང་གི་

མ་ མ་ ་ན་ ་བའི་ ས་ནས་ ་ལམ་ ་ ར་ བས་བ ན་པ་ ན་ བ་

མཆོག་གི་ ་མ ན་ནས་གསོ་བ་རིག་པའི་ག ང་ལས་ ས་བཞི་ཁམས་ ིས་

དང༌མ་ ་ད ་ ོགས། ་ད ད་ ན་ ི་ངོ་ ོད་སོགས་ལ་ ངས་པ་གནང་ ེ་

ཟིང་ ་ ོད་ ད་དང་བབ་བཟོ་སོགས་ས་ཆ་གང་སར་མ་ མ་ ི་དགེ་ ར་

དམིགས་ཏེ་ ེ་འ ོ་ནད་ ིས་ག ང་བ་ མས་ལ་ ན་ ིན་ ་ཆེར་བ ལ་

གནང་མཛད། 

༡༩༤༢ ད ང་ ངས་བ ་བཞིའི་ཐོག་ ་བ་ ང་ཞིག་དགོན་ ི་ནང་ཆེན་ཤེས་

རབ་བ ན་འཛན་མཆོག་གི་ ་མ ན་ནས་ ོན་འ ོ་ ས་ཏེ། ོན་འ ོ་ཚར་

ག མ་བསགས་ ངས་གནང་ ོང་ག ངས། 

༡༩༤༤ ད ང་ ངས་བ ་ ག་གི་ཐོག་དགའ་མལ་དགོན་ ི་དཔོན་ ོབ་ཤེས་

རབ་ ན་ཚགས་མཆོག་གིས་མཚན་ལམ་དང་ ེན་འ ེལ་སོགས་ལ་བ ེན་

ནས་མཚན་ལ་ཤེས་རབ་ ལ་ ིམས་ ་གསོལ། བས་ཤིག་ ་ བས་ ེ་

མཆོག་མཁའ་ཡགས་མཁས་པ་མའི་ཡང་ ལ་ཡིན་ཞེས་ ེ་བོ་ ན་ལ་ གས་

ནའང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གིས་ངོས་བཞེས་མཛད་མེད་པ་ཡང་ག ངས། 



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་མཆོག་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས།  9

༡༩༤༥ ད ང་ ངས་བ ་བ ན་ཐོག་ ལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའ་འ ངས་

ར་དང་བ ན་ཏེ་ ང་ཚང་ ་མ་ཤེས་རབ་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ ི་ ་

མ ན་ནས་གཙང་ག ག་གི་ ོམ་པ་ ས་ཤིང་མཚན་ལ་ཤེས་རབ་ མ་དག་

་གསོལ། ཧོར་པ་ ང་རམས་པ་བ ན་འཛན་ ོ་ ོས་ ་མཚ་མཆོག་གི་

ཞབས་ལ་ག གས་ཏེ་ མ་ གས་དག་ག མ་དང༌། མངོན་བ ོད་ ན་ངག 

ིས་དཀར་ནག མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བ ས་ཚད་ཐེག་རིམ་ས་ལམ་ཕར་ ིན་

སོགས་ལ་གསན་བསམ་ལེགས་པར་མཛད། 

༡༩༥༣ ད ང་ ངས་ཉེར་ འི་ཐོག་ག ང་ ང་བོན་ ི་ག ང་བཀའ་པོད་

ག་ལ་དམ་བཅའ་བཞག་ཅིང་བཀའ་རབ་འ མས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ཆེན་པོའ་མཚན་བཏགས་བཞེས། 

༡༩༥༥ ད ང་ ངས་ཉེར་བ ན་ཐོག་ ལ་རོང་ ལ་ཁག་བཅོ་བ ད་ ི་ནང་

ཚན་ ོ་ བས་ ལ་པོའ ་ ལ་ས་ ག་ ར་ ་ཕེབས་

ནས་ག ང་ ང་བོན་ ི་བཀའ་འ ར་ཤིང་དཔར་ཅན་

ཚར་གཉིས་ ས་ཏེ་གདན་ ས་ ིས་ ང་ཚང་དགོན་

པའི་ནང་ ེན་ ་ ལ་ཞིང་། མཛད་བ ་དང་ཆོ་ག་བ ་

གཉིས་ཁམས་ཆེན་བཅས་ ས་ཏེ་ཡབ་ མ་ ི་ ིན་

ལན་ ་ཡབ་གཞིས་ ོངས་ ོང་ཚང་གི་མཆོད་ཁང་ ་ ེན་བཞག་གནང་། 



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་ས་ོག མ་པ་མཆགོ་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས། 10 

༡༩༥༦ ད ང་ ངས་ཉེར་བ ད་ཐོག་ ་ཨ་ ག་ ་མ་ཨ་ལགས་ ང་གསལ་

ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ ི་ ང་ནས་དབང་ ང་མང་ ་ ས་ཤིང༌། དེ་

མཚམས་ ་ས་འོག་མ་རབ་ལེགས་ག ང་ ང་ ིང་ ་ཕེབས་ཏེ་ལམ་ ་དཔནོ་

ོབ་ ི་མ ན་ནས་ ་སའི་ ིག་ ོལ་ ར་གཙང་ག ག་གི་ ོམ་པ་ ས་ཤིང་

མཚན་ལ་སངས་ ས་བ ན་འཛན་ ་གསོལ། ་ས་གོང་མ་གཙང་བ ་ཤིས་

ན་རི་དགོན་ ་ཕེབས་ཏེ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་ མ་ ་པ་བ ན་པ་ ོ་ ོས་

མཆོག་ལ་མཇལ་ཞིང་ ་མ ན་ནས་ ན་ ད་ ོར་བཞིའི་དབང་ ང་ ས། 

ལོ་དེའི་ཧོར་ ་བ ་བའི་ནང་ ་ ག་ ་ཁ་ནས་འ ས་ ་ ེད་ཚལ་སོགས་

བ ད་ནས་ ་སར་ཕེབས་ཤིང༌། འ ས་ ངས་ ོ་མང་ ་ཚང་གི་ ང་ ་

ཁམས་ཚན་ནས། ོ་མང་ ་ཚང་གི་མདོ་བ་མཁན་པོ་དང་ ན་ ིན་པ་ ་

མཚ་ ང་གི་ ་མ ན་ནས་ གས་རིགས་དང༌ ོ་རིག བ་དོན་ས་ག མ་

སོགས་ལ་གསན་བཞེས་མཛད་པ་ཡང་ ང་། 

༡༩༥༩ ད ང་ ངས་སོ་གཅིག་ཐོག་ ་བ་ག མ་པའི་ཚས་བ ་ཉིན་ ་སར་

ཟིང་འ གས་ལངས་ཤིང༌། ཚས་བ འི་མཚན་ ང་ཙམ་ ་ྋ བས་ ེ་

མཆོག་དང་མཁར་ ེ ་བསམ་གཏན་བཅས་འ ས་ ངས་དགོན་པའི་ བ་རི་

དགེ་འཕེལ་ད ས་ ེ་བ ད་དེ་ ེ ་ཚང་གི་གདན་ས་སོགས་ལ་མཇལ་ནས་

བལ་ ལ་ ོགས་ ་ཕེབས། 



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་མཆོག་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས།  11 

༡༩༦༠ ད ང་ ངས་སོ་གཉིས་ཐོག་ ་གར་ ོགས་ ་ཕེབས་ བས་ལམ་བར་

་བལ་བོད་ས་མཚམས་ ི་ ོ་ ་མིག་བ ་ ་དང༌། ་ ག་དགོན། ོང་

གསར་དགོན་པ། དོལ་པོ་ ་དགའ། ་རབ་ ིབ་

ོགས། བསམ་ ིང་དགོན་པ། མཚ་ ངས་མོ། 

བར་ ེ་སོགས་བལ་ ལ་ ི་མངའ་ཁོངས་ ་

གཏོགས་པའི་བོན་ ི་ ་ ེ་དང་དགོན་ ེ་ཁག་

་ཕེབས་ནས་དེར་བ གས་ ་མ་ མས་ ི་ ང་

ནས་ ་ཆེའི་དབང་ ང་མང་པོ་ ས། དེ་ བས་

རིན་ ལ་ ི་ག ང་རབ་ ་མའང་གཡར་ ས་

མཛད་དེ་ ་གར་ ི ་ ལ་ས་ ི་ལི་ ་འ ལ་

དཔར་ ་བཏབ་པ་མ་ཟད། ག ང་རབ་ མས་ བ་ ོགས་ ི་ ལ་ཁབ་ ་མའི་

དཔེ་མཛད་དང་རིག་ག ང་གི་བ ི་གནས་གལ་ཆེན་ཁག་ ་འ ེམས་ ེལ་

མཛད། 

༡༩༦༡ ད ང་ ངས་སོ་ག མ་

ཐོག་ད ིན་ཇིའི་མཁས་དབང་

བད ེ ་གསལ་དག ེ ་རབ་ (Prof. 

David Snellgrove) ིས་ད ིན་



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་ས་ོག མ་པ་མཆགོ་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས། 12 

ལ་ ི་ ལ་ས་ལོན་ཌོན་(London) ི་ག ག་ལག་ ོབ་གཉེར་ཁང་ཆེན་

མོར་དགེ་ ན་གནང་ འི་རེ་བ ལ་ ས་པ་བཞིན་ད ིན་ ལ་ ་ཕེབས་ཏེ། 

ོབ་གཉེར་ཁང་དེར་བོད་དང་བོན་ ི་རིག་ག ང་འཆད་ ིད་ ི་ཞོར་ ་

ད ིན་ཇིའི་ ད་ཡིག་ལ་ ངས་བ ོན་གནང་ ེ་ལོ་ག མ་ཙམ་བ གས། 

ད ིན་ ལ་ ་བ གས་ བས་ ལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་འ ་མིན་ ི་རིག་

ག ང་ཚགས་འ ་ ་མར་ གས་ཤིང༌། ད་པར་ ་ཡེ་ འི་ ་ཆེན་(Pope 

Paul VI)མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་ ིས་ཆོས་ གས་ཕན་ ན་ ི་དོན་ ིང་ ོར་

ལ་ག ང་མོལ་བ ོ་ ེང་གནང༌། 

༡༩༦༣ ད ང་ ངས་སོ་ འི་ཐོག་ ིར་ ་གར་ ་ཕེབས་ཏེ་གོང་ས་༧ བས་

མ ག ོ ན ་ ཆ ེ ན ་ པ ོ ་

མཆོག་གིས་མ་ ་རི་

(Mussoorie) ་ ཡ ོ ད ་

པའ ི ་ ེས ་ ི ་བ ོད་

མིའི་ ོབ་ ་ཐོག་མ་

ད ེའ ི ་དག ེ ་ ན ་ ་

བ ོ ་བཞག་གནང་

ནས་དེར་དགེ་ ན་ ི་ ག་ལས་གནང་ནས་ ན་རིང་བ གས། 



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་མཆོག་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས།  13 

༡༩༦༧ ད ང་ ངས་སོ་བ ད་ཐོག་ཁོང་གི་ ོགས་པོ་ བ་ ོགས་ ི་བོད་རིག་

པའི་མཁས་དབང་ཕེར་ཁ་ཝེར་ནེ་(Per Kvaerne)ལགས་ ིས་གདན་ ས་

ཐོག་ནོར་ཝེ་(Norway) ་བ ོད་དེ་ཨོ་ ་ལོ་ག ག་ལག་ ོབ་ ་ཆེན་མོ་

(University of Oslo) ་ཞིབ་འ ག་དང་དགེ་ ན་ ི་ ག་ལས་གནང་ནས་

བ གས། 

༡༩༦༨ ད ང་ ངས་སོ་ད ་བཞེས་ཐོག་བོན་གཞིས་ནས་རབ་ལེགས་ག ང་

ང་ ིང་གི་༸མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ ིས་གཙས། 

༸ཡོངས་འཛན་ ་བོ་སངས་ ས་བ ན་འཛན་དང༌། དཔོན་ ོབ་བ ན་

འཛན་ མ་དག ེ་ ག་མཁན་པོ་བ ོན་འ ས་ ལ་མཚན། ག་འཚ་

མཁན་པོ་ག ང་ ང་ ལ་མཚན། ་ ་ ན་བཟང་ ལ་མཚན། ་ ་

ག ང་ ང་ ལ་མཚན། ་མ་ག ང་ ང་བ ད་འ ལ། ེ་ ་ག ང་ ང་

མ་ ལ། ང་ ོང་ ལ་ ིམས་ མ་དག ང་ ོང་ ལ་ ིམས་བསམ་

གཏན། དགེ་ ན་ཤེས་རབ་ གས་པ། དགེ་ ན་ ལ་ ིམས་ཡེ་ཤེས། ད ་

མཛད་ ལ་མཚན་མཆོག་ལེགས། གཞིས་འགོ་སངས་ ས་ མ་ ལ་སོགས་

ིས་བོན་འབངས་ ིའི་དོན་ ་བཀའ་ ོས་གཅིག་ ་བ ོས་ཏེ། ེས་མཆོག་

དམ་པ་ ་མའི་མཚན་ ང་གཅིག་ ་བ ས་ནས་ཟན་རིལ་བ ིལ་བ་ལས། 

༸ ་དཀར་བ ན་པའི་བདག་ཉིད་ ལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་

ལ་མཚན་ ི་ཞལ་ཚབ། དཔལ་ ལ་བ་ ན་རི་བའི་གསེར་ ི་ ི་འཕང་



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་ས་ོག མ་པ་མཆགོ་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས། 14 

མཐོན་པོའ་མངའ་བདག་དམ་པར་བོན་ ོང་བཀའ་ ང་གི་ ང་ གས་ ་

ྋ བས་ ེ་མཆོག་ཉིད་ལ་ཟན་ གས་བབས་པ་ལགས་སོ། ། 

༡༩༦༩ ད ང་ ངས་བཞི་བ འི་ཐོག་བོན་གཞིས་ ་ཕེབས་ཤིང་བོད་ ་དང་

པོའ་ཚས་བཅོ་ ་ཉིན་ཏེ། ི་ ་(༣)ཚས་(༤)ཉིན་ ི་ཞོགས་པར་ག ང་ ང་

ིང་གི་མཁན་ཆེན་དང་ ེ་ ག་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ ི་ ང་ནས་དག་པ་

ང་ ོང་གི་ ོམ་པ་ ས་ཤིང་། ་ ོའ་ ་ཚད་བ ་གཅིག་ཙམ་ལ་ག ང་

ང་བོན་ ི་བ ན་པའི་མངའ་བདག་༧ ལ་བ་ ན་རི་བའི་ ི་འཛན་སོ་

ག མ་པ་མཆོག་འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ ི་དང་། ག་དོན་ ་གཞིས་ ེས་བོན་

འབངས་ཡོངས་ ི་ ི་ག ག་གི་ནོར་ ་དང་། འ ེན་པའི་དཔོན་གསས་ ་མ་

་མི་འཇིགས་གདོང་ ས་བཏེགས་པའི་གསེར་ ི་ ི་འཕང་མཐོན་པོར་

མངའ་གསོལ་མཛད་ནས་མཚན་ ་ ང་ ོགས་བ ན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་

བཟང་པོ་ཞེས་ ་གསོལ། 

༡༩༧༠ ད ང་ ངས་ཞེ་གཉིས་ཐོག་བོན་གཞིས་ཐོབ་ ལ་གསར་པའི་གནས་

་“དཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་རིའི་ ིང་གི་དགོན་ ེ་” ག་འདེབས་ ིས་

ག ག་ལག་ཁང་སོགས་ ི་ནང་གི་ ེན་དང་བ ེན་པ་བཞེངས་བ ན་མཛད་

དེ། ་ས་གོང་མའི་ ག་ ོལ་བཟང་པོ་ མས་མི་ཉམས་བ ད་འཛན་དང་

ཉམས་པ་ ར་གསོའ་མཛད་པ་ངལ་མེད་ ་བ ངས། 



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་མཆོག་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས།  15 

༡༩༧༢ ད ང་ ངས་ཞེ་བཞི་བཞེས་ཐོག་དགོན་ ོང་གཉིས་ ི་མི་མང་གི་ཁེ་

ཕན་ལ་དམིགས་ནས་ ན་ཁང་གསར་པ་ཞིག་བ བ་ནས་བོན་གཞིས་སེར་ ་

མི་མང་དང་ཉེ་འདབས་ ི་ ་གར་ ོང་ཚ་སོགས་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་

ང་བར་བཤད། 

༡༩༧༥ ད ང་ ངས་ཞེ་བ ན་ཐོག་“བོན་གཞིས་ཐོབ་ ལ་གསར་པའི་ཉིན་

མོའ་ ོབ་ ་”ཞེས་པ་ ་གར་ད ས་ག ང་ནས་གཟིགས་ ོག་ཡོད་པའི་ ོབ་

་དེ་གསར་ ་བ ན་ཞིང༌། བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ ད་ཁག་ནས་ ེབས་

པའི་བོན་ ག་ཉམ་ཐག་དང་ ་ ག་ ོང་ ག་ མས་བ ས་ནས་“བོན་ ག་

བདེ་དོན་”ཞེས་པའི་ཚགས་ ེ་བ གས་ཏེ་བོན་ ི་རིག་ག ང་དང་དེང་

རབས་ཤེས་ཡོན་ ོང་བའི་ ལ་པ་བ ལ། 

༡༩༧༨ ད ང་ ངས་ ་བ འི་ཐོག་ ་(༡༠)ཚས་(༡༢)ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་ བས་ཆེན་ ི་དགོངས་གཞིའི་འོག་༸ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་

ང་ ོགས་བ ན་པའི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་“ག ང་ ང་བོན་ ི་ད ་

ིད་ ་ཆེན་” ་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་བཞེས་ ི་བཀའ་ཡིག་བ ལ་གནང་

ཞིང་། ལོ་དེར་༧དཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་རིའི་ ིང་ ་“ག ང་ ང་བོན་ ི་

བཤད་ བ་འ ས་ ེ་”གསར་ ་བ གས་ཤིང་ ན་མིན་ག ང་ ང་བོན་ ི་

ག ང་བཀའ་པོད་ ག་དང་ ན་མོང་རིག་གནས་ ན་ལ་འཆད་ཉན་ ས་ཏེ་



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་ས་ོག མ་པ་མཆགོ་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས། 16 

མཐར་རབ་འ མས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོའ་མཚན་བཏགས་འ ལ་

བའི་བཅའ་ ིག་སོགས་གཏན་འབེབས་མཛད། 

༡༩༧༩ ད ང་ ངས་ང་གཅིག་བཞེས་ཐོག་ ལ་ ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་

འ ག་ ོས་ཚགས་(2nd International Association of Tibetan 

Studies)ཐེངས་གཉིས་པ་ད ིན་ཇིའི་ ལ་ཁབ་ ི་ཨོག་སི་ཕོར་ཌི་མཐོ་ ོབ་

(University of Oxford) ་མ ོན་འབོད་ ིས་ཚགས་ གས་གནང་། དེ་ནི་

བོད་ ི་དགེ་འ ན་པ་ ལ་ ིའི་བོད་རིག་པའི་ ོས་ཚགས་ལ་ གས་མཁན་

ཐོག་མ་དེ་ཡང་ཁོང་ཡིན་པར་བཤད། 

༡༩༨༧ ད ང་ ངས་ང་ད འི་ཐོག་ ན་རིའི་ ི་འཛན་རིམ་ ོན་ མས་ ིས་

རང་གི་ ་ཐོག་ལ་ བ་ཆེན་རེ་ཚགས་ ོལ་ཡོད་པ་བཞིན་ལོ་དེར་༧ བས་ ེ་



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་མཆོག་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས།  17 

མཆོག་གིས་“ ོ་བོ་འོད་ཟེར་འ ིལ་བའི་ བ་ཆེན་”བ གས་ནས་ ིན་ བས་

ཡངས་པའི་ ལ་ཁམས་ ན་ ་ བ་པར་མཛད། ལོ་དེར་རིན་པོ་ ཆེ་མཆོག་གི་

བཀའ་དགོངས་ ར་<<བོན་ ོ་>>ལོ་དེབ་དང་པོ་ ་ ི་ཉི་མ་ གས་པས་

གཙ་ ིག་འོག ་ཡི་དབོན་པོ་ ལ་བཙན་ཚང་མཁས་ བ་ ་མཚས་ ིན་

བདག་གནང་ཞིང་ཐོག་མར་གསར་ ན་ ས། གཞན་ཡང་འདི་ལོར་ ་ར་ཎ་

སིའི་ཆེས་མཐོའ་ག ག་ལག་ཁང་གི་འགན་འཛན་ ན་ཚགས་དང་བཀའ་

བ ོས་མཛད་དེ་ལོ་དེར་ ར་ཎ་ཆེས་མཐོའ་ག ག་ལག་ ོབ་གཉེར་ཁང་ ་

ག ང་ ང་བོན་ ི་ ེ་ཚན་འ གས་ཆོག་པའི་དངོས་བཞེས་གནང་ནས་ལོ་

གཉིས་ ེས་ ་དངོས་ ་བ གས་གནང་། 

༡༩༨༨ ད ང་ ངས་ ག་ འི་ཐོག་༸གོང་ས་༸ བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

བོན་གཞིས་ཐོབ་ ལ་གསར་པར་གདན་འ ེན་ ས་ཏེ་༸དཔལ་གཤེན་བ ན་

ན་རིའི་ ིང་གི་ག ང་ ང་བོན་ ི་བཤད་ བ་འ ས་ ེའི་འཆད་ཉན་ ི་

འ ས་ གས་ མས་ ན་ ར་བ ར་བས་༧གོང་ས་༧མཆོག་གིས་ གས་ ང་

ཆེན་པོས་ཞིབ་གཟིགས་ ིས་ད ེས་ཉམས་དང་བཅས་འདི་ནས་བ བ་པ་

མཐར་སོན་པའི་དགེ་བཤེས་ མས་ལ་ངོས་བཞེས་ ག་ གས་བ ལ་ འི་

ཞལ་བཞེས་ ང་ཐོབ།  

གཞན་ཡང་འདི་ལོར་ ོགས་མཐའ་ནས་ ེབས་པའི་བོན་ ག་ཕོ་མོ་ད ེར་



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་ས་ོག མ་པ་མཆགོ་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས། 18 

མེད་བ གས་ ལ་“བོན་ ་ ིམ་ཁང་”ཞེས་པ་ཡང་གསར་ ་བ གས་

གནང་། 

༡༩༩༢ ད ང་ ངས་རེ་བཞིའི་ཐོག་ ལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའ་འ ངས་

ར་ཉིན་ཡང་ ོན་དགེ་བཤེས་འ ིན་ལས་ཉི་མ་མཆོག་༧དཔལ་གཤེན་

བ ན་ ན་རིའི་ ིང་གི་དཔོན་ ོབ་རིན་པོ་ཆེའི་བ གས་ ིར་མངའ་གསོལ་

མཛད་ཅིང་གསང་ག མ་བོན་ ི་མཛད་འཛན་༧ བས་ ེ་ ན་རིའི་དཔོན་

ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ ན་རིའི་ཡོངས་འཛན་

ཞེས་པའི་མཚན་བཏགས་གསོལ་གནང་། འདི་ལོར་༧ བས་ ེ་མཆོག་གི་ལམ་

ོན་འོག་ ་ར་ཎ་སིའི་ཆེས་མཐོའ་ག ག་ལག་ ོབ་གཉེར་ཁང་ ་ག ང་

ང་བོན་ ི་དགེ་ ོབ་ཁང་ཞེས་པ་གསར་ ་བ གས་གནང་མཛད། 

༡༩༩༤ ད ང་ ངས་རེ་ ག་ཐོག་༸ བས་ ེ་མཆོག་བོད་གངས་ཅན་ ོངས་

་ཐོག་མར་ཆིབས་བ ར་བ ངས་ཏེ་བོན་ ི་ ་ས་གོང་མ་གཙང་༧བ ་ཤིས་

ན་རི་དགོན་ ་ ལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའ་གསེར་ ི་རིན་པོ་ཆེར་མངའ་

གསོལ་ ིས་ ེན་འ ེལ་མཛད་ཅིང༌། གཞན་ཡང་བོད་ ལ་ ོད་ ད་བར་

ག མ་ ན་ ་ཕེབས་ནས་ག ང་ ང་བོན་ ི་དགོན་ ེ་ཁག་ལ་དབང་ ང་

མན་ངག་གི་གདམས་པ་མང་ ་གནང་ ེ་ ེ་འ ོའ་ཡིད་ ི་ཞིང་སར་ཐར་

པའི་ས་བོན་ཡོངས་ ་བ ན། 



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་མཆོག་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས།  19 

༡༩༩༦ ད ང་ ངས་རེ་བ ད་བཞེས་ཐོག བོད་གངས་ཅན་ ོངས་ ་ཐེངས་

གཉིས་པར་ཆིབས་བ ར་གནང་། དེ་ ས་གདན་ས་ ན་རི་དང་ག ང་ ང་

ིང་། ང་པོ་རི་ ེ་ ག་དང་ ེང་ཆེན་དགོན་སོགས་དང་ཧོར་ ་ གས་དང་

་ཚང་དགོན། ་ ་དགོན་སོགས་ལ་ཕེབས། གཉན་རོང་ ོང་ཁོངས་ནས་

སོག་ ེ་བོན་དགོན་སོགས་ལ་ཕེབས། འ ངས་ ལ་ཟིང་ ་ལ་ཕེབས་ནས་

དགོན་པ་ཆེ་ ང་ཁག་ཚང་མ་ལ་ཕེབས་གནང་མཛད་དེ་འ ོ་དོན་ ་ཆེན་

ང་། 

༡༩༩༧ ད ང་ ངས་རེ་ད འི་ཐོག་ྋདཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་རིའི་ ིང་ ་

“གཡས་ འི་འཆད་ ོད་ཆེན་མོ་”ད ་འ གས་གནང་ ེ། ད ན་ ་གཅིག་

གི་རིང་དམིགས་བསལ་གཡས་ འི་ ོན་པ་ མས་ ིས་མཛད་པའི་ཚད་མའི་

ག ང་ གས་ཁག་ལ་འཆད་ཉན་མཛད་ འི་ ོལ་ ན་བ གས། 

༢༠༠༡ ད ང་ ངས་དོན་ག མ་ཐོག་ ེ་ ་དགེ་བཤེས་བ ན་པ་ག ང་ ང་

མཆོག་བལ་ ལ་༸དཔལ་ ི་བ ན་ནོར་ ་ ེའི་དགོན་ ི་མཁན་རིན་པོ་

ཆེའི་བ གས་ ིར་མངའ་གསོལ་གནང་། ལོ་དེར་བོན་གཞིས་ཐོབ་ ལ་

གསར་པའི་ ོ་ངོས་ ་བ ན་དགོན་“རད་ན་ ན་ ིང་” ག་བཏབས་གནང་། 

༢༠༠༣ ད ང་ ངས་དོན་ ་བཞེས་ཐོག་ ན་རིའི་ ིང་ ་༸ག ང་ ང་བོན་

ི་བཤད་ བ་འ ས་ ེ་ད ་བ ེས་ནས་མི་ལོ་ཉེར་ ་འཁོར་བའི་མཛད་ ོ་



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་ས་ོག མ་པ་མཆགོ་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས། 20 

་ཆེན་ ེལ་ཤིང་། ལོ་དེའི་ད ན་ཁར་བོན་ ི་ནང་གཉིས་ ིས་ ོབ་འབངས་

ཡོངས་ ི་རེ་དོན་བཞིན་ཡི་དམ་ ི་ནང་ག མ་ ི་བཀའ་དབང་ ས་པར་

བ ལ་གནང་མཛད། 

༢༠༠༤ ད ང་ ངས་དོན་ ག་བཞེས་ཐོག་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ ེའི་ ིད་ ོང་

(Vishnu Sadhashiv Kokje)མཆོག་༸དཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་རིའི་ ིང་གི་

བས་བ ་གཉིས་པའི་དགེ་བཤེས་མཛད་ ོའ་ ་མ ོན་གཙ་བོར་གདན་

འབོད་ ས། ི་ ་(༦)པར་༸ བས་ ེ་༸ ལ་བ་ ན་རི་བའི་ ི་འཛན་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་གངས་ཅན་ ོངས་ ་བ ན་འ ོའ ་མཛད་འ ིན་

ཆིབས་བ ར་ཐེངས་ག མ་པ་བ ངས་ནས་མཛད་འ ིན་ ་མེད་ ང་། 

༢༠༠༥ བོན་གཞིས་ ་“གསང་ གས་ ོམ་ བ་ ིང་” ག་བཏབས་གནང་པ་

དང་། ༢༠༡༡ལོར་ལེགས་འ བ་ ང་ནས་ད་ ་བོན་གཞིས་དགེ་བ ེན་ གས་

པ་ མས་ ིས་དགེ་ བ་བ གས་གནས་དང་། བོན་ ི་ ས་ཆེན་ཁག་ ང་

བ ི་ ་བཞིན་ཡོད། 

༢༠༠༧ ད ང་ ངས་དོན་ད འི་ཐོག་༸དཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་རིའི་ ིང་

་“ག ང་ ང་བོན་ ི་དཔེ་མཛད་ཆེན་མ་ོ”ཡངོས་ ་བཞེངས་བ ན་ བ་ ེ་

༸གོང་ས་མཆོག་ད ་འ ེད་མཛད་ ོའ་ཚགས་མགོན་ ་གདན་འ ེན་ ས་

པས། དཔེ་མཛད་ ་བོན་བན་ ང་གི་བཀའ་འ ར་དང་བ ེན་འ ར་ ིས་



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་མཆོག་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས།  21 

གཙས་པའི་ཆོས་བ ད་རིས་མེད་ ི་ག ང་རབ་ ན་ མ་ཚགས་པར་

འཛམས་པ་ལ་༧གོང་ས་༧མཆོག་གིས་ གས་ད ེས་མཉེས་ཆེན་པོས་ག ང་

གི་བ ོད་བ གས་ཡང་ཡང་གནང་། 

༢༠༠༨ ལོར་ད ང་ ངས་བ ད་ ་བཞེས་ཐོག་༸དཔལ་ ན་ ན་རིའི་ ་

ང་ནས་ བ་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་དབལ་ ར་ཞི་ ོ་གཉིས་དང༌། བ ད་ ི་

འོད་ཟེར་འབར་བའི་ བ་ཆེན་ ས་པ་ཚགས་གནང་མཛད།  

༢༠༡༠ ད ང་ ངས་ ་གཉིས་ལ་བཞེས་ཐོག་ ་རོབ་ ིང་ཆེན་ ི་ ་རན་སི་

(France) ལ་ཁབ་ནང་༸ བས་ ེ་ ལ་བ་ ན་རིའི་ཡོངས་འཛན་ ོབ་

དཔོན་བ ན་འཛན་ མ་དག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ག་བཏབས་གནང་

བའི་ག ང་ ང་བོན་ཚགས་གཤེན་བ ན་དར་ ས་ ིང་གི་ ་ ོབ་ མས་

ིས་ཇི་ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ ར། གཤེན་བ ན་དར་ ས་ ིང་ ་ཆིབས་

བ ར་གནང་ ེ་༸ བས་ ེ་༸ ལ་བ་ ན་རིའི་མཁན་ ོབ་ མ་གཉིས་ཞལ་

འཛམས་ ིས་བ ན་དོན་ལ་བཀའ་མོལ་ཟབ་ ས་གནང་། 

༢༠༡༡ ད ང་ ངས་ ་ག མ་བཞེས་ཐོག་ བས་ ེ་མཆོག་གི་བཀའ་དགངོས་

ར་“ག ང་ ང་བོན་ ི་ ་ཚགས་ཆེན་མོ་ ”ཞེས་པ་ཞིག་གསར་འ གས་

དང་ད ་འ ེད་གནང་ནས་འཛམ་ ིང་ ན་ལ་ག ང་ ང་བོན་ ི་ ་ ོམ་

ོད་ག མ་དང་བོན་ ི་རིག་ག ང་གནས་ ལ་སོགས་ངོ་ ོད་ ་སའི་ ེགས་



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་ས་ོག མ་པ་མཆགོ་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས། 22 

་གལ་ཆེན་ཞིག་ ་ ར་ཡོད། 

༢༠༡༣ ད ང་ ངས་ ་ ་ཐོག་༸ བ་ ད་བ ན་པའི་མངའ་བདག་༸དཔལ་

ལ་དབང་ཀ ་པ་ ་ཡི་ ེང་བ་བ ་བ ན་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེ་རིན་པ་ོ

ཆེ་མཆོག་༸ག ང་ ང་བོན་ ི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་

རིའི་ ིང་ ་གདན་འ ེན་ ས་ཤིང་ གས་བ ེ་བ་ཆེན་པོས་བཀའ་མོལ་

གནང་ཞིང་ ན་རིའི་ ིང་གི་ ི་ནང་ ེན་དང་བ ེན་པ་ཐམས་ཅད་ ན་

འ ལ་ ས་ནས་ ལ་དབང་ཀ ་པས་ ང་ གས་ད ེས་ཚར་ཆེན་པོ་གནང་།  

འདི་ལོར་༸དཔལ་ ན་ ི་བ ན་ནོར་ ་ ེ་ད ་བ ེས་ནས་མི་ལོ་ཉེར་ ་

འཁོར་བ་དང་ བས་བ ན། ༸ བས་ ེ་ ན་རིའི་ཡོངས་འཛན་རིན་པོ་ཆེ་

དང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བ ན་པ་ག ང་ ང་ མ་གཉིས་གཙས་བ བ་ག མ་

འ ས་མང་ཡོངས་ནས་ཇི་ ར་གསོལ་བ་བཏབས་དོན་བཞིན་ཆིབས་བ ར་

བཀའ་ ིན་བ ངས་ཤིང་༸ བས་ ེ་མཁན་ ོབ་ མ་གཉིས་ ིས་བ ན་

དོན་ལ་ ན་པའི་བཀའ་བ ོས་ ་མེད་མཛད། 

ི་ ་བ ་པའི་ཚས་(༡༨)ཉིན་ནས་ག ང་ ང་བོན་ ི་བཤད་ བ་འ ས་ ེ་

བཀའ་དབང་གོ་ ིག་ཚགས་ ང་ནས་གོ་ ིག་ ར་༧ བས་ ེ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ཡི་དམ་ ི་ནང་གསང་ག མ་ ི་བཀའ་དབང་གནང་ཞིང་། ི་ ་

བ ་གཅིག་པའི་ཚས་(༡༦)ཉིན་བར་ཏེ་ ་བ་གཅིག་ཙམ་ ི་རིང་ལ་བོན་ ི་

ནང་གསང་ག མ་ ི་ཡི་དམ་རབ་འ མས་ ་མཚ་ལས་ ི་ ད་ ི་བཀའ་

དབང་ཆ་ཚང་དང་ནང་ ད་གསང་ གས་ཡི་དམ་གསས་མཁར་མཆོག་ འི་



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་མཆོག་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས།  23 

བཀའ་དབང་བཅས་ ི་བཀའ་ ིན་བ ལ། 

༢༠༡༤ ད ང་ ངས་ ་ ག་ཐོག་བོན་གཞིས་ ་“གསོ་རིག་འ མ་བཞིའི་

མཐོ་ ོབ་ ན་རིའི་ ིང་”གསར་འ གས་གནང་ཞིང་ལོ་དེར་ ན་ལས་དང་

འགན་འཛན་ ན་ཚགས་སོགས་བཀོད་ཅིང་ད་ ་ ོབ་ ག་ ང་ ངས་བཅོ་

་ཙམ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ ་སའི་ད ས་ཆེས་མཐོའ་ ན་པའི་ ན་ཚགས་ ་

ཚད་ ན་དེབ་ ེལ་ཡང་ ས་ཟིན་པ་ ར་ཡིན། 

༢༠༡༥ ད ང་ ངས་ ་བ ན་བཞེས་ཐོག་ཧོར་ ་བ ན་པ་ ེ། ི་ ་བ ད་

པའི་ནང་ནས་ ང་གཞི་ཙམ་བཞེས་ ལ་བ ན། ན་རིའི་ ་ཚང་ནས་ཡི་

དམ་དབལ་ ར་ ི་ཚགས་འཁོར་ ས་འ ལ་དང་། མ་མཆོག་ ིད་པ་ ལ་

མོའ་འ མ་ཚགས་སོགས་ ་ འི་ཞབས་རིམ་གང་ ས་ ས། 

༢༠༡༦ ད ང་ ངས་ ་བ ད་བཞེས་ཐོག་ག ང་ ང་བོན་གཤེན་ ིང་གི་གོ་

ིག་འོག་བོན་ཚགས་དེའི་ད ་འཛན་ ོང་ ལ་དགེ་བཤེས་བ ན་འཛན་

མ་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་འགན་བཞེས་ ིས་ཨ་རིའི་ ན་ཁང་སོགས་

ལ་བ ེན་ག གས་ ་ཆིབས་བ ར་གནང་མཛད་ཅིང་ཞོར་ ་ བ་ ོགས་

ཁག་གི་ ོབ་མ་ མས་ལ་བཀའ་དབང་བ ལ་གནང་། ལོ་དེའི་ ་སེང་ བ་

ཆེན་ བས་ ི་ཉིན་བ ན་པའི་ཉིན་༧ བས་ ེ་མཆོག་གིས་བོན་གཞིས་སེར་

་ཡོངས་ལ་ ཤེས་རབ་ ་སེང་གི་བཀའ་དབང་བ ལ་གནང་། 



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་ས་ོག མ་པ་མཆགོ་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས། 24 

༢༠༡༧ ད ང་ ངས་ ་ད ་བཞེས་ཐོག་བོད་རབ་ ང་བ ་བ ན་པའི་མེ་ ་

ལོའ་ཧོར་ ་བ ན་པའི་ཚས་ཉེར་བཞི་ཉིན་ ེ། ི་ལོ་(༢༠༡༧) ་(༩)ཚས་

(༡༤)ཉིན་ ི་ ི་ ོ་ ་ཚད་(༦།༢༥)ཐོག་ག ང་ ང་བོན་ ི་གདན་ས་ཆེན་མོ་

༸དཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་རིའི་ ིང་གི་

་ ང་ ་ ད་ ་འཕགས་པའི་ གས་དམ་

གཡོ་བ་མེད་པའི་ངང་ནས་དགོངས་པ་བོན་

ད ིངས་ ་གཟིགས་གནང་མཛད། ་ཞི་

བར་མ་གཤེགས་པའི་ཉིན་ག མ་ ི་ ོན་

་ཁོང་གིས་ཆེད་མངགས་ ིས་ ོབ་ ག་

མས་ ད་བཏང་ཏེ་ས་གནས་ཉིན་ ོབ་ ི་

ོབ་ ག་ཕོ་མོ་ཡོངས་ལ་ གས་བ ེ་བ་ཆེན་པོས་མཇལ་ཁ་གནང་ཞིང་

མངར་མོ་སོགས་གསོལ་བ ལ་གནང་། ི་ཉིན་ ་ ང་ ི་འ མས་ ་ཕེབས་

ནས་བོན་གཞིས་མི་མང་ ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཡོངས་ལ་ ག་དབང་གནང་ཞིང་

ད ེས་བ ེས་མཛད། ི་ཚས་(༡༤)ཉིན་ ི་ ་ ོར་ ་ ་ཡོངས་ལ་མཇལ་ཁ་

གནང་ཡོད་པ་སོགས་ ི་མཛད་འ ིན་བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ ང་། 

མདོར་ན་ད་ འི་བར་ད ང་ ངས་(༨༩)ལ་ཕེབས་པའི་བར་ ་བོད་ ི་ནང་

གཉིས་དང་འཛམ་ ིང་ཤར་ བ་ཁག ད་པར་ ་ བ་ ོགས་ ལ་ ་ཁག་ ་

བོན་འ ེལ་ ་ཆེར་བ ངས་པ་དང༌། བོན་འབངས་གཞོན་ ེས་ ན་ལ་



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་མཆོག་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས།  25 

གནའ་དེང་ ང་འ ེལ་ ི་ཤེས་ཡོན་བ ལ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ཆེན་པོ་བ ་ ག་ལས་བ ལ་བར་རབ་འ མས་པའི་མཚན་བཏགས་

བ ལ་ཏེ་ ་བལ་བོད་ག མ་ ན་ ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་དང༌། ོབ་དཔོན་

སོགས་མངགས་གཏོང་མཛད་ཅིང༌། བ་ ོགས་ ལ་ཁབ་ མས་ ་བོན་

ཚགས་འ ་མིན་ ི་ད ་ ིད་དང༌། ག ག་ལག་ ོབ་གཉེར་ཁང་གི་ ོབ་

དཔོན། ཞིབ་འ ག་པའི་མཁས་དབང་སོགས་ ེད་བ ིང་མཛད་ཡོད་པ་དང་

༧དཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་རིའི་ ིང་འདིར་ཡང་ ་དཀར་བ ན་པའི་རིང་

གས་འཛན་པའི་ ་ ོབ་ ོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་ ་ ོབ་ ོང་

ག་མང་པོ་གསོ་ ོང་མཛད་གནང་ཡོད་པ་སོགས་བཀའ་ ིན་གཞལ་ ་མེད། 
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ཐ་ཚན་ ་ ག་ ར་རོ། ། 



ije iqT;uh; esujh ds 33osa eBk/kh”k yq³rksx ruibZ 
f¥ek fjuiksNs th dk laf{kIr thou&òrkUr 

ije iqT;uh; yq³rksx ruibZ f¥ek fjuiksNs th dk tUe frCcr 
fLFkr nksen izkUr ¼venks½ ds “kjnks³ uked LFkku ij tks³nks³ N+³ 
ifjokj esa lu~ 1926 bZŒ] HkksVh ipkax ds vuqlkj ik¡posa ekg ds 15oha 
frfFk vFkkZr~ iwf.kZek ds fnu gqvkA muds firk dk uke tks³nks³ 
X;y&yks rFkk ekrk dk uke cjjks³ t+k N+kseks FkkA tUe ds ckn 
mudk uke ykek Fkj j[kk x;kA 

lu~ 1935 bZŒ esa lkr o’kZ dh voLFkk esa D;³ N+³ xksuik ds t+N³ 
lzq³ Fkj uked xq: ls vki us v{kj Kku ls ysdj izkjfEHkd f”k{kk 
xzg.k fd;kA rRi”pkr~ os Øe”k% la{ksi ,oa foLrr̀ fof/k iwtk 
lEcfU/kr Kku rFkk b’V nso dh flf) iwtk fof/k vkfn esa Hkh 
ikjaxr gks x;sA mUgksaus e.My fuekZ.k fo|k vkfn dk Hkh ifjJe 
iwoZd Kku izkIr fd;kA 

lu~ 1941 bZŒ esa 13 o’kZ dh vk;q esa xksuik ds lHkh fof/k iwtk ds 
ikB ,oa ok|;U= ctkus esa ijkaxr gks x;sA muds 13 o’kZ dh 
vYik;q esa gh muds ds ekrk th dk nsgkUr gks x;kA vki us ruik 
YgquMqc X;kN+ks th ds lkfu/; esa jgdj fpfdRlk “kkL= dh f”k{kk 
xzg.k dhA i”pkr~ ft³Nq izkUr ds Åijh ,oa uhpys rFkk cclks 
uked {ks=ksa esa i/kkj dj ekrk th ds iq.;kFkZ dks y{; dj jksx ls 
ihfM+r yksxksa dks mudh vko”;drk ds vuqlkj vkS’kf/k nku fd;kA 

lu~ 1942 bZå esa 14 o’kZ dh vk;q esa ³ok u³t+hx xksuik ds u³Nsu 
“ksjc rfUt+u ls iwoZ;ksx lk/kuk dh f”k{kk xzkg.k dj rhu ckj 
iwoZ;ksx lk/kuk dh vH;kl Hkh dhA 
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lu~ 1944 bZŒ esa 16 o’kZ ds vk;q esa xkey xksuik ds vkpk;Z “ksjc 
QqUNksx us  Loiu rFkk muds eaxy fpUgksa ij vkfJr gksdj mudks 
“ksjc NqyfBe ¼izKk “khy½ uke fn;kA ,d le; vki ije iqT;uh; 
[kk ;xl [klik ds vorkj ds :i esa yksxksa ds e/; izfl) gq, 
ftls vki us Lohdkj ugha fd;kA 

lu~ 1945 bZŒ esa 17 o’kZ dh vk;q esa X;yok ¥eesn “ksjc X;yN+u 
fjuiksNs ¼esujh xksuik ds izFke laLFkkid½ ds tUe fnu ds volj 
ij D;³N+³ ykek “ksjc ruibZ X;yN+u ls Jke.ksj ¼ds 25 loaj½ 
dh nh{kk izkIr dhA vkidk Jke.ksj uke “ksjc uenx j[kk x;kA 
vkius gksjik Mq³ jel ik rsfUtu yksMksl X;kN+ks ls O;kdj.k “kkL= 
¼”kCn fo|k½] dkO;] vfHk/kku] T;ksfr’k ¼x.khr ,oa Qfyr½] izek.k 
“kkL= rFkk vk/;kRe fo|k dk v/;;u iqjk fd;kA 

lu~ 1953 bZŒ esa 25 o’kZ dh vk;q esa ;q³Mq³ cksu ds N% “kkL=ksa dk 
v/;;u dj vkius loksZPp xs”ks dh mikf/k izkIr dhA 

lu~ 1955 bZå 27 o’kZ dh vk;q esa X;y jks³ ds 18 jkT;ksa ds vUrxZr 
Bks D;c jktk ds jkTk/kkuh Mqx tq+j uked LFkku esa i/kkj dj vkius 
;q³Mq³ cksu ds dX;qj dk nks izfrfyfi ykdj D;³N+³ xksuik dks 
HksaV fd;kA vU; rksuik “ksjc dk }nk”k yhyk rFkk [keNsu vkfn 
xzUFkksa dks ykdj vius ekrk&firk ds d`rKkFkZZZ ds :i esa mu xzUFkksa 
dks tks³nks³ N+³ ds iwtkx`g esa LFkkfir fd;kA 

lu~ 1956 bZŒ esa 28 o’kZ dh voLFkk esa t+ vM+d esa vM+d u³ly 
ue[kk X;yN+u uked izfl) ykek ¼xq:½ ls vius vf/kdkf/kd 
vkxe&vfHk’ksd xzg.k fd;kA blds i”pkr~ uhpys eB jcysx 
;q³Mq³ fy³ esa i/kkj dj YkeYg vkpk;Z ls xksuik ds fu;e vuqlkj 
fHk{kq laoj xzg.k dh] fHk{kq uke l³X;l rsfUt+u fn;kA 
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blds i”pkr~ Åijh eB p+³ Vk”kh esujh xksuik esa i/kkj dj esujh 
ds 30osa eBk/kh”k ruik yksMksl dk n”kZu fd;kA  muls pkj rU=ksa 
ds vkxe mins”k izkIr dhA blh o’kZ ds 10osa ekg esa Yglk tkdj 
Mliq³ xkse³ eB ds t+q³Nq [keN+u ls xkse³ MN+³ ds mik/;; 
nksok [kuiks rFkk ftuik X;kN+ks uked xq: ls rdZ fo|k rFkk ckS) 
fl)kUr “kkL=] Hkwfe ,oa ekxZ ds fl)kUr rFkk izKkikjferk “kkL= 
dk v/;;u dj rdZ fo|k esa ikjaxr gq,A 

lu~ 1959 bZå esa 31 o’kZ dh vk;q esa HkksVh ipkax vuqlkj rhljs ekg 
ds 10 oha frfFk ds fnu tc Yglk esa fonzksg gqvkA mlh jk=h esa 
fjUkiksNs ,oa muds vuq;k;h Mliq³ xksuik ds ihNs fLFkr xsQsy vqp+s 
uked igkM+ ds pksVh ls gksrs gq, esgq N+³ ds xksuik dk n”kZu dj 
usiky dh vksj vk;sA 

lu~ 1960 bZŒ esa 32 o’kZ ds vk;q esa Hkkjr vkus ds Øe esa 
frCcr&usiky dh lhek ij fLFkr Nqfed X;kp+] yqMd] tksZ³ ljik] 
nksyiks N+xk] rjc lzhc Nksx] lefy³ xksuik] N+ks iqeks] cjys vkfn 
usiky esa fLFkr izkphu cksu xksuikvksa ds vkpk;ksZa ls vkius vusd 
egRoiw.kZ vkxe vfHk’ksd] mins”k vkfn xzgu dhA ml le; cksu 
/keZ ds egRoiw.kZ ,oa ewY;oku “kkL= xzUFkksa dks fnYyh esa ykdj 
iqu%eqfnzr dhA ;gk¡ ls ewY;oku xzUFkksa dks iqu%eqfnzr dj if”peh 
ns”kksa ds fofHkUu xzUFkky;ksa rFkk lkaLd`frd v/;;u dsUnzksa esa HkstkA 

lu~ 1961 bZ å eas 33 o’kZ ds vk;q esa izksŒ Lusy xzkso ds vuqjks/k dks 
Lohdkjrs gq, vkius yanu fo”ofo|ky; esa vkpk;Z ¼izksQslj½ ds in 
dks lq”kksfHkr djrs gq, cksu /keZ ,oa frCcrh Hkk’kk rFkk laLdf̀r dh 
f”k{kk nhA rhu o’kZ rd yanu esa jgrs gq, v?;kiu ds dk;Z ds 
lkFk&lkFk vki us Hkh ogk¡ ij vaxzsth Hkk’kk lh[khA baXyS.M+ fuokl 
ds nkSjku vkius fofHkUu ns”kksa ds fofo/k lkaLd`frd  dk;ZØeksa esa Hkkx 
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fy;kA fo”ks’kdj blkbZ&/keZ ds NBs iksi iksy ls HksaV dj cksu ,oa 
;h”kq ds /keksZa ds lkj dk vknku&iznku fd;kA 

lu~ 1963 bZŒ esa 35 o’kZ ds vk;q esa baXyS.M ls iqu% Hkkjr yksVsA 
ije ikou 14 osa nykbZ ykek th us vkidks ealqjh fLFkr frCcrh 
“kj.kkFkhZ fo|ky; ds iz/kku v/;kid fu;qDr fd;kA vkius iz/kku 
v/;kid ds :i esa rhu lky rd vkiuh lsok nhA 

lu~ 1967 bZå esa 38 o’kZ dh vk;q esa vius fe= frCcrh Hkk’kk ds 
fo}ku ihj dokju ds vkea=.k ij vki ukSosZ x;s A ;gka ij vkius 
vkslyks fo”ofo|ky; esa frCcrh bfrgkl rFkk /keZ dh f”k{kk nhA 

lu~ 1968 bZå esa 39 o’kZ dh vk;q esa /kksyath esa eq[; :i ls jcysx 
;q³Mq³ fy³ xksuik ds egkmik/;; “ksjc ruibZ X;yN+u lfgr 
;ks³ftu Fkqcks l³X;l rfUt+u] yksciksu rft+u uenx] p+sMqx xksuik 
ds vik/;; p+ksuMql X;yN+u] NqxN+ks xksuik ds mik/;; ;q³Mq³ 
X;yN+u] iyk dqul+³ X;yN+u] ykek ;q³Mq³ nqn nqy] nsyk ;q³Mq³ 
ueX;y] M³lzks³ NqyBhe uenx] M³lzks³ NqyBhe leru] xsxZu 
“ksjc Mxl ik] xsxZu N+qyBhe ;s”ks] vqt+n X;yN+u Nksx ysxl] xzke 
iz/kku l³X;l ueX;y vkfn lHkh cksu /kekZoyfEc;ksa ds }kjk cksu 
ijkEijk vuqlkj esujh ds eBk/kh”k dk fof/kor~ p;u fd;k x;kA 
ftlesa vki esujh xksuik ds 33osa eBk/kh”k ,oa cksu /kekZoyfEc;ksa ds 
loksZPp xq: pqus x;sA 

lu~ 1969 esa 40 o’kZ dh vk;q esa ukSosZ ls fljekSj ftyk esa fLFkr 
/kksyath uked LFkku esa i/kkj dj HkksVh ipkax vuqlkj izFke ekg ds 
iwf.kZek ds fnu vFkkZr~ 4 ekpZ ds lqcg ;q³Mq³ fy³ xksuik ds 
egkmik?;k; rFkk p+sMqx [ksu fjuiksNs vkfn ls iw.kZ fHk{kq laoj xzgu 
dj yxHkx 11 cts vkidks ;q³Mq³ cksu /keZ ds loksZPp xq: ,oa 
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esujh xksuik ds 33osa eBk/kh”k ds :i esa vkidk vklu vfHk’ksd dj 
yq³rksx ruibZ f¥ek uke fn;k x;kA 

lu~ 1970 bZŒ esa 42 o’kZ dh vk;q esa vkius /kksyath esa esujh xksuik 
dks Hkkjr esa iqu% LFkkfir dhA frCcr esa fLFkr Åijh xksuik dh 
ijEijk vuqlkj v/;;u&v/;kiu dh ijEikfjd O;koLFkk dks lqpk: 
:i ls LFkkfir dhA 

lu~ 1972 bZå esa 44 o’kZ dh vk;q esa xksuik ,oa xk¡o nksuksa ds fy, 
,d u;k vkS’k/kky; dh LFkkiuk dhA ftldk ykHk xksuik ds fHk{kqvksa 
lfgr xzkehu ,oa /kksyath ds vkl&ikl ds vU; xzkehuksa dks Hkh izkIr 
gqvkA 

lu~ 1975 bZŒ esa 47 o’kZ dh vk;q esa vkius uo ;qod&;qofr;ksa ds 
fy, /kksyath esa Hkkjr ljdkj }kjk lapfyr dsUnzh; frCcrh fo|ky; 
dh LFkkiuk dhA LFkkuh; cPps lfgr frCcr rFkk fgeky;h {ks= ds 
xjhc ,oa vlgk; Nk=ksa ds fy, ^cksu fpYMªsu osYQs;j lsaVj^ dh 
LFkkiuk dj lHkh dks cksu ijEijk vuqlkj /kkfeZd ,oa vk/kqfud 
f”k{kk izkIr djus dk lqvolj iznku dhA vkius vkt rd gtkjksa 
fo|kFkhZ;ksa dks bl dk;Z ds ek/;e ls vusd ykHk igq¡pk;kA 

lu~ 1978 bZå esa 50 o’kZ dh vk;q esa 12 väwcj ds fnu ije ikou 
14osa nykbZ ykek ths ds laLrqfr vuqlkj vkidks frCcrh ljdkj }kjk 
cksu /keZ ds loksZPp xq: dk ekU;rk iznku dhA blh o’kZ esujh 
xksuik esa vkius ^;q³Mq³ cksu MysfVd Ldwy^ dh LFkkiuk dhA tgk¡ 
lw=] rU= rFkk ijEikfjd iap egkfo|k ds v/;;u dj xs”ks mikf/k 
iznku djus dh fu.kZ; fy;kA 



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་མཆོག་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས།  31 

lu~ 1979 bZå esa 51 o’kZ dh vk;q esa 2nd International Association 

for Tibetan Studies dk vk;kstu university of Oxford esa gqvk FkkA 
vki blesa Hkkx ysus okys izFke frCcrh fHk{kq FksA 

lu~ 1987 bZå esa 59 o’kZ dh vk;q esa esujh xksuik ds iwoZ eBk/kh”kksa us 
vkius thou dky esa ,d egkflf) iwwtk vuq’Bku LFkkfir djus dh 
ijEijk dks vkxs c<+rs gq, vkius Hkh ^Bkscks gksntsj f[ky obZ MqcNsu^ 
uked egkflf) iwtk vuq’Bku dh LFkkiuk dj loZ= izflf) dks 
izkIr dhA blh o’kZ vkids ekxZn”kZu esa ^cksu&xkŝ  uked cksu ds 
okf’kZd if=dk izdkf”kr gqvkA ftldk lEiknd ykBh f¥ek Mxik 
fjuiksNs rFkk iz;kstd [klMqc X;kN+ks FksA vU; okjk.klh fLFkr 
dsUnzh; frCcrh fo”ofo|ky; esa cksu /keZ ds v/;;u&v/;kiu gsrq 
fo”ofo|ky; ds v/;;u eaMyh ds lkFk fopkj foe”kZ dj u;k 
foHkkx ^cksu v/;;u foHkkx^ dh LFkkiuk dhA 

lu~ 1988 bZå esa 60 o’kZ dh vk;q esa  vkius ije ikou 14osa nykbZ 
ykek th dks esujh xksuik esa vkeaf=r fd;kA ije ikou 14osa nykbZ 
ykek th us ;gk¡ ds v/;;u&v/;kiu dh xq.koŸkk dks ns[kkA vR;Ur 
[kq”k gksdj mUgksaus ljdkj }kjk xs”ks dh mikf/k dks vkSipkfjd 
ekU;rk iznku djus dh ?kks’k.kk dhA vU; blh o’kZ fofHkUu LFkkuksa ls 
f”k{kk xzg.k djus gsrq vkus okys cksu N=&N=kvksa ds fy, ^cksu 
fpyMsu gkse^ dh LFkkiuk dhA 

lu~ 1992 bZå esa X;yok ¥eesn fjuiksNs ds tUe frfFk ds fnu 
;³rksu xs”ks Bhuyl f¥ek dks iy “ksuru esujh fy³ ¼esujh 
xksuik½ ds vkPkk;Z fu;qDr fd;kA 

lu~ 1994 bZå esa 64 o’kZ dh vk;q esa Hkkjr ls igyh ckj frCcr x,A 
frCcr fLFkr esujh xksuik esa Xyok esujh ds Lo.kZ vklu ij vklhu 
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gq,A vU; Åijh] uhps ,oa e/; frCcr ds fofHkUu LFkkuksa ij i/kkj 
dj ;q³Mq³ cksu ds xksuikvksa esa vkxe] vfHk’ksd ,oa mins”k iznku 
dj lHkh J)kyqvksa dks ykHk igq¡pk;kA 

lu~ 1996 bZå esa 68 o’kZ dh vk;q esa frCcr dh ;=k dhA ml le; 
esujh xksuik] ;q³Mq³ fy³] [kq³iks fjp+s Mqx] rs³Nsu xksuik] gksj 
xksuik] iN+n xksuik rFkk iqyk vkfn xksuikvksa esa i/kkjsA ¥u jks³ 
izkUr ds lksxns cksu xksu rFkk “kjh xksuikvksa esa i/kkjsA vius tUe 
LFkku ft+³Nq esa i/kkj dj ogk¡ ij fLFkr NksVs&cMs lHkh xksuikvksa esa 
izk.kh fgr ds vusd dk;Z dks fd;kA 

lu~ 1997 bZå esa 69 o’kZ dh vk;q esa esujh xksuik esa ^;q: ds Nn 
p+ksZn Nsuekŝ  dh ijEijk dks LFkkfir dj “khr dky esa ,d ekg rd 
fo”ks’kdj ;: ds “kkLrk }kjk jfpr izke.k “kkL=ksa ds 
v/;;u&v/;kiu dh ijEijk dks LFkkfir dhA 

lu~ 2001 bZå esa 73 o’kZ dh vk;q esa tsZ+: ds xs”ks ruik ;q³Mq³ dks 
usiky fLFkr fBrsZu ukscqZ p+s xksuik ds mik/;; ds in ij fu;qDr 
dj vklu vfHk’ksd dhA blh o’kZ cksu fHk{kqf.k;ksa ds fy, /kksyath 
fLFkr esujh xksuik ds lkeus nwljs igkM+ ij ^jUnk eufy³^ uked 
fHk{kq.kh xksuik dh LFkkiuk dhA ;g Hkkjr esa izFke cksu fHk{kq.kh 
xksuik gSA 

lu~ 2003 bZå 75 o’kZ dh vk;q esa esujh xksuik esa ^;q³Mq³ cksu 
MysfVd Ldwy^ ds 25oha o’kZxa¡B dks foLrkj ls euk;kA blh o’kZ ds 
“khr dky esa lHkh cksu /kekZoyfEc;ksa ds izkFkZuk ij cksu /keZ ds xqá 
vkfn lHkh b’V nsoksa ds foLrkj iwoZd vkxe vfHk’ksd iznku dhA 

lu~ 2004 bZå 76 o’kZ dh vk;q esa fgekpy izns”k ds jkT;iky 
egkefge fo’.kq lnkf”ko dksxts dks esujh xksuik ds 12oha xs”ks 
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mikf/k lekjksg ds eq[; vfrfFk ds :i esa vkef+=r fd;kA twu ekg 
esa lQyrk iwoZd frCcr dh rhljh ckj ;=k dj J)kyqvksa ds bPNk 
dh iwfrZ dks djrs gq, vusd fgr ds dk; dks lEiUu fd;kA 

lu~ 2005 esa /kksyath esa lk/kuk vH;kl djus oksyksa ds fy, ^l³ 
³xl xkseMqc fy³^ uked lk/kuk vH;kl dsUnz dh LFkkiuk izkjEHk 
dj 2011 esa iw.kZ fuekZ.k dhA 

lu~ 2007 bZå esa 79 o’kZ dh vk;q esa vkius esujh esa ^;q³Mq³ cksu xh 
ist+ks Nsuekŝ  uked ,d fo”kky xzUFkky; dh LFkkiuk dj ije ikou 
14osa nykbZ ykek th dks mn?kkVu lekjksg esa eq[; vfrfFk ds :Ik 
esa vaef=r fd;kA ftlesa cksu ,oa ckS) /keZ ds f=fiVdks dk laxzg 
gSA vU; gtkjksa dh la[;k esa izkPkhu ,oa uohu xzUFkksa ds lkFk&lkFk 
vfr nqyHkZ] /kkfeZd ,oa lkaLd`frd /kjksgj dks laxzghr dj Hkkoh 
ihf<+;ksa ds fy, lqjf{kr dj j[kk gSA 

lu~ 2010 bZå esa 82 o’kZ dh vk;q esa ;qjksi fLFkr Qzzkal esa ije 
iqT;uh; esujh  ;ks³ft+u fjuiksNs ds }kjk LFkkfir cksu v/;;u 
dsUnz ^“ksuru njX;l fy³^ ds xq: f”k’;ksa ds fuea=.k ij ogk¡ i/kkj 
dj cksu /keZ ds Hkfo’; ds ;kstukvksa ij esujh ;ks³ft+u fjuiksNs ds 
lkFk dQh ppkZ dhA 

lu~ 2011 bZå esa eSjs }kjk izkFkZuk djus ij fjuiksNs us ^;q³Mq³ cksu 
dh oscLbZV^ ¼www.theyungdrungbon.com½. uo fufeZr oscLbZV dk 
mn?kkVu fd;kA 

lu~ 2013 bZå esa 84 o’kZ dh vk;q esa X;yo³ dekZik mX;Zu fBuyl 
nkstsZ fjuiksNs dks esujh xksuik esa vkeaf=r fd;kA esujh xksuik esa 
vkeaf=r dj xksuik dh n”kZu ds lkFk&lkFk v/;;u&v/;kiu dh 
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fo’k;ksa ls voxr djk;kA ftl ij X;yo³ dekZik th Hkh vR;Ur 
izlUu gq,A 

lu~ 2014 bZå esa 86 o’kZ dh vk;q esa izkphu cksu ijEijk vuqlkj 
fpfdRlk fo|k {ks= esa v/;;u&v/;kiu ds fy, mPp fpfdRlk 
v/;;u dsUnz ^lksfjx cqe f”k+bZ Fkksyksc esujh fy³^ uked dh 
LFkkiuk dhA ftldh ekU;rk dsUnzh; frCcrh vk;q’k iz”kklu ifj’kn 
ls izkIr gSA 

lu~ 2016 bZå esa 88 o’kZ dh vk;q esa “khr dky esa FksM+s  ls vLoLFk 
gksus ij vesfjdk esa fLFkr cksu v/;;u dsUnz ^;q³Mq³ cksu “ksufYk³^ 
ds fuea=.k ij LoLF; ykHk gsrq vesfjdk xk;sA lkFk gh lkFk vius 
vkius vesfjdk fuokl ds nkSjku ogk¡ fLFkr vuq;kf;;ksa dks vkxe 
vfHk’ksd vkfn iznku dhA 

14 flrEcj 2017 ds lka;dky 6 ctdj 25 feuV ij vkius thou 
yhyk dks lekIr dj fuokZ.k izkfIr ds yhyk dks iznf”kZr fd;kA 
blls rhu fnu igys vkius bPNk vuqlkj lHkh Ldwyh cPpksa dks 
cqykdj muls HksaV dh] mUgsaa feBkbZ fn;kA vxys fnu vkius iqu% 
lHkh xzkehu ls HksaV dhA 14 flrEcj ds lqcg Hkh vkidk lHkh 
fHk{kqvksa dks n”kZu nsdj vfpUruh; yhyk dks iznf”kZr dhA  

ije iwTuh; fjUiksNs th us vkius thou dky ds NksVh lh vof/k esa 
ij dY;k.k ds ,sls vla[; dk;ksZa dks fd;k] ftldk ;gk¡ o.kZu 
djuk lEHko ugha gSA fo”ks’kdj fo”o dks frCcr ds izkphu /keZ ^cksu^ 
ls ifjp; djk;kA la{ksi esa 89 o’kZ dh vk;q rd vius uo 
;qod&;qofr;ksa dks izkphu ,oa vk/kqfud f”k{kk xzg.k djus gsrq u 
dsoy lqolj iznku dh vfirq lSadksM+ks fo}kuksa dks iSnk dj xs”ks dh 
mikf/k nhA esujh xksuik ls xs”ks dh mikf/k izkIr dj vusd fo}ku 
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fHk{kq vkt frCcr ds fofHkUUk cksu xksukvksa esa mik/;; ,oa vkpk;Z ds 
in ij vklhu gSaA vU; fo”o ds fofHkUu izUrksa esa fLFkr cksu /keZ ds 
v/;;u dsUnzksa ij vius eqY;oku lsok dks ns jgsa gSaA vius thou 
dky esa os lnk /keZ dks ysdj rVLFk /kkj.kk j[krs FksA vki lnk gh 
lknk ¼ljy½ thou O;rhr djrs Fks] ,oa mPp fopkj ds /kuh FksA 

dkjeik fB ;q³Mq³ ds }kjk HkksVh ipkax vuqlkj 25 oha frfFk 2017 
ds fnu esujh xksuik ls izdkf”krAA 

AA Hkorq loZ eaxye~AA 



A short Biography of His Holiness the 33rd abbot of 
Menri, Lungtok Tenpei Nyima Rinpoche 

 

The supreme head of Yungdrung Bon tradition, the 33rd 
abbot His Holiness Gyalwa Menriwa Lungtok Tenpei 
Nyima Pal Zangpo Rinpoche was born on the full-moon 
day of the fifth Tibetan month (22nd June) in 1929 in 
Amdo Sharkhok in Tibet in the family of Jongdong as a 
son of Mr. Jongdong Gyalo and Mrs. Barongza Tsomo. 
His child name was Lama Thar. 

At the age of 7 in 1935, he went to Kyangtsang monastery 
and learned basic Tibetan readings and writings, 
chanting ritual texts, performing rituals, drawing and 
building mandala, etc. there with his first teacher 
Chatsang Sungthar.  

At the age of 13 in 1941, he became well versed in 
monastic rituals including chanting prayer and playing 
ritual instruments. At that time, his mother left this 
world due to severe illness and therefore he became 
much interested in learning medicines. He studied 
various aspects of Tibetan medicines and its diagnoses 
with Tenpa Lhundrup. As to return his mother’s 
kindness, he generously provided free medical treatment 
to the people of Zungchu as well as many other regions.  

At the age of 14 in 1942, he received instruction on the 
preliminary practices of Bon from Sherab Tenzin of 
Nangzhig monastery in Ngawa county. He practised the 
nine-hundred thousands preliminary practice three 
times.   
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At the age of 16 in 1944, the head teacher of Gamal 
monastery Ponlob Sherab Phuntsok  gave him the name 
Sherab Tsultrim, as the Ponlob saw some auspicious 
signs in his dream. It has been also heard that His 
Holiness the 33rd abbot was recognised as reincarnation 
of the scholar Khayak, which he refuse to accept. 

At the age of 17 in 1945, he received the 25 vows of 
novice monk from Kyangtsang Lama Sherab Tenpai 
Gyaltsen and received a new name Sherab Namdak. He 
studied with Horpa Drungrampa Tenzin Lodoe Gyatso 
and learned Tibetan grammar, lexicography, art of 
poetry, astrology and astronomy, some Bon 
philosophical and doctrinal texts. 
 
At the age of 25 in 1953, he was awarded the highest 
academic degree "Geshe" after he successfully completed 
his exam and studies on the six great treatises of Bon 
tradition. 
 
At the age of 27 in 1955, he travelled to Drugzur, the city 
of the King Trokhyab and one of the eighteen 
principalities of Gyalrong, and bought two copies of the 
block-print of Bonpo Kanjur and donated to Kyangtsang 
monastery. He also bought the books on the life of Tonpa 
Shenrab, Twelve rituals cycles and the collection of 
Khamchen texts to fulfil his mother’s wish and kept in 
the temple library of his father Jongdong.    
 
At the age of 28 in 1956, he received many textual 
instructions and empowerments from the famous Lama 
Alak Nangsal Namkha Gyaltsen from Dza Adrak. At that 
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time, he went to the second most important Bon 
monastery, Yungdrung Ling, and received the vows of  
novice monk from the Lamlha Ponlob and received 
another name Sangye Tenzin. Then he went to Tashi 
Menri monastery and had audience with the 30th abbot 
of Menri, Tenpa Lodoe, and received empowerment and 
instruction of the four cycles of Zhangzhung Nyengyu 
text. In the tenth Tibetan month of that year, he travelled 
to Lhasa and then he took shelter in Zungchu house of 
Drepung Gomang college and studied with Gen Jinpa 
Gyatso. He learned with proficiency in Buddhist debate 
and philosophical texts such as Tagrik, Logic text, 
Doctrinal texts, Seventy stanzas, Salam, Prajnaparamita, 
and so on.  
 
At the age of 31 in 1959, during the uprising in Lhasa on 
the 10th of March, the abbot and his colleague Samten 
Karmay left Drepung monastery. Traveling and visiting 
Meutsang monastery on the route, they arrived Nepal.     
 
At the age of 32 in 1960, on his way to India, he had 
travelled to Mustang and Dolpo and visited many 
important Bonpo monasteries and village in Muktinath, 
Lubra, Jomsom, Charka, Tarap, Sipchok, Samling, 
Phuksumdo, Barle, and received many teachings and 
initiations from the Bonpo Lamas living in those areas. 
At that time, he borrowed many rare and important 
Bonpo books preserved in those monasteries and 
reprinted them in Delhi. These books were distributed to 
many libraries and Tibetan culture centresaround the 
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world, which became important sources to study the 
religion and culture of Tibetan Bon tradition.  
 
At the age of 33 in 1961, as invited by Prof. David 
Snellgrove, he taught Tibetan language,  religion and 
culture of Bon tradition at SOAS, University of London. 
During his stay in Londonfor about three years, he also 
learned English. As he was very keen and open towards 
foreign cultures, he participated in various cultural 
gatherings of different countries. Also he had audience 
with the Pope Paul VI and discussed many important 
issues on the religious harmony.  
 
At the age of 35 in 1963, he returned to India and as 
instructed by His Holiness the Dalai Lama, he worked as 
teacher of the first school established for Tibetan 
refugeesin Mussoorie (Uttarakhand).  
 
At the age of 38 in 1967, as invited by his friend 
Tibetologist Prof. Per Kvaerne, he went to Norway to 
teach and research at the University of Oslo. 
 
At the age of 39 in 1968,  at the new Tibetan Bonpo 
settlement in Dolanji, the abbot of Yungdrung Ling 
monasteryKhenchen Sherab Tenpai Gyaltsen, Yongdzin 
Sangye Tenzin, Ponlob Tenzin Namdak, the abbot of 
Tsedruk monastery Tsondru Gyaltsen, the abbot of 
Chuktso monastery Yungdrung Gyaltsen, Patsang Lama 
Kunzang Gyaltsen, Zhutsang Lama Yungdrung 
Gyaltsen, Lama Yungdrung Dudul, Dege Lama 
Yungdrung Namgyal, Drangsong Tsultrim Namdak, 
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Drangsong Tsultrim Samten, Gegan Sherab Drakpa, 
Gegan Tsultrim Yeshe, prayer leader Gyaltsen Chokleg, 
head of the Bonpo settlement in Dolanji Sangye Namgyal 
and many Bonpo Lamas and Tulku gathered and 
discussed thoroughly on the process of selecting the 
successor of the late 32nd abbot of Menri. They have 
collected the names of many Bonpo Lamas and Geshes, 
and through a very special ritual of selection process for 
several days, Sangye Tenzin was appointed on the 
golden throne of Nyamed Sherab Gyaltsen as the next 
abbot ofMenri monastery. 
 
At the age of 40 in 1969, Sangye Tenzin returned to Menri 
monastery from Norway. On the full moon of the first 
Tibetan month (4th March), he received the complete 
vows of fully ordained monk from the abbot of 
Yungdrung Ling monastery and the abbot of Tsedruk 
monastery. Thereupon, around 11am, he was enthroned 
on the golden throne of Menri monastery, as the 33rd 
abbot who would also be the supreme head of all the 
Bonpo followers and the chief of all the Bonpo Lamas 
both in exile and in Tibet. He received his new name 
Lungtok Tenpai Nyima Palzang po. 
 
At the age of 42 in 1970, he initiated the construction of 
the main temple of Pal Shenten Menri Ling at the New 
Thopgyal settlement in Dolanji, and engaged himself 
actively in restoration and preservation of the study and 
practice ofTashi Menri monastery in Tibet.  
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At the age of 44 in 1972, he has opened a dispensary in 
the monastery for the Bonpo settlers. He distributed the 
medicines freely not only to the Tibetans, but also to the 
Indian locals living nearby.   
 
At the age of 47 in 1975, he initiated the foundation of the 
Central School for Tibetan Dolanji, the administration 
part of which has been later handed over to the 
Government of India. The abbot also created a valuable 
platform of learning for the children of Bonpo families 
from Tibet and from Himalayan regions, where one can 
without any fee learn modern education along with 
traditional culture and religion of Yungdrung Bon.       
 
At the age of 50, on the 10th of the 12th Tibetan month 
1978, he was recognised as the supreme head of 
Yungdrung Bon tradition by the Tibetan Government in 
Exile with the recommendation of His Holiness the Dalai 
Lama. In the same year, he established a Yungdrung Bon 
Dialectic School, and initiated a plan of longterm course 
on Bon philosophical studies and traditional sciences 
which would be ended with an award of Geshe degree.   
 
At the age of 51 in 1979, he attended the seminar of 2nd 
International Association of Tibetan Studies at the 
University of Oxford. He was the first Tibetan monk who 
participated in the International Association of Tibetan 
Studies.  
 
At the age of 59 in 1987, following footsteps of the 
predecessor abbots of Menri monastery, he 
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commissioned to hold the Great prayer festival “Trowo 
Ozer Kyilwei Drubchen”. During that occasion, the first 
ever academic Journal of Bon studies titled “Bon-
sgo”was launched as Rinpoche instructed, and published 
as edited by the abbot of Latri monastery Nyima Drakpa 
and sponsored by Rinpoche’s nephew Khedrup Gyatso. 
In the same year, the resolution to establish the 
department of Bon at the Central Institute of Higher 
Tibetan Studies in Varanasi was realised after meeting 
and discussion with the board of the Institute. 
 
At the age of 60 in 1988, the abbot invited His Holiness 
the Dalai Lama to visit Menri monastery. When the 
successful achievements of Yungdrung Bon Dialectic 
School were presented before the Dalai Lama, he was 
very pleased and expressed his commitment to give the 
government’s formal recognition for the Geshe degree 
awarded at Menri monastery. In that year, the abbot 
commissioned another project to build a Bon Children 
Home to provide living and caring facilities to all the 
Tibetan Bonpo children coming from distance for 
education. 
 
At the age of 64 in 1992, the authority of Gyalwa 
Menriwa appointed and enthroned Yangton Geshe 
Trinlay Nyima as the head teacher of Pal Shenten Menri 
monastery on the  occasion of a birth anniversary of the 
first abbot of Menri Nyamed Sherab Gyaltsen and 
Marong Geshe Nyima Wangyal as the abbot of Triten 
Norbutse monastery in Kathmandu. In summer of this 
year, following the advice of His Holiness, the 
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association of Bon  teacher and students in the Central 
Institute of Higher Tibetan Studies in Varanasi was 
established and registered under the name Yungdrung 
Bon Students Committee.     
 
At the age of 66 in 1994, His Holiness made his first 
return visit to Tibet after the cultural revolution in Tibet. 
He visited then Tashi Menri monastery and sat on the 
golden throne for the first time at the monastery. He 
travelled also to many Bonpo monasteries in other part of 
Tibet and blessed many Bonpos with empowerment and 
instruction. 
 
At the age of 68 in 1996, he visited second time to Tibet. 
He had visited Tashi Menri monastery, Yungdrung Ling 
monastery, Khyungpo Ri Tsedruk, Tengchen monastery, 
Hor Luphuk monastery, Patsang monastery, Pula 
monastery, Sogde Bon monastery in Nyenrong county, 
Shari monastery, as well as his hometown Zungchu and 
blessed many Bonpo followers in these areas. 
 
At the age of 69 in 1997, he commissioned teachers of 
Menri to hold the first special philosophy course “the 
Great Yeru debate,” during which all the student-monks 
of Menri monastery study and debate focusing on the 
work of teachers from Yeru Wensakha monastery for the 
period of one month in winter. 
 
At the age of 73 in 2001, he appointed and enthroned Jeru 
Geshe Tenpa Yungdrung as the abbot of Triten Norbutse 
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monastery in Kathmandu. In the same year, he also 
founded the nunnery Ratna Menling in Dolanji. 
 
At the age of 75 in 2003, the Yungdrung Bon Dialectic 
school celebrated the 25th anniversary of its foundation. 
During that occasion, His Holiness the Gyalwa Menriwa 
had bestowed upon the followers of Bon religion around 
the world the outer, inner and secret empowerments of 
Bon tutelary deities as they requested.    
 
At the age of 76 in 2004, he invited the governor of 
Himachal Pradesh, Vishnu Sadhashiv Kokje, as the chief 
guest at the 12th Geshe degree ceremony of Menri 
monastery. In June, he successfully visited Tibet for the 
third time and fulfilled the wishes of many Tibetans with 
his warm blessing and teaching.   
 
In 2005, he founded the meditation centre for lay 
practitioners and the building of which was completed in 
2011. This is now a congregation hall for all the Bonpo 
lay practitioners living in the settlement and presently 
they gather on every important religious events. 
 
At the age of 79 in 2007, when the construction of the 
new Yungdrung Bon Library was completed, he invited 
His Holiness the Dalai Lama to inaugurate the library 
building. His Holiness the Dalai Lama was very 
impressed seeing the library containing many wonderful 
collections of books from all Tibetan Buddhist schools 
beside Bon Kanjur and Tenjur, and praised the abbot for 
this great achievement.  
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At the age of 80 in 2008, the residence of His Holiness 
Gyalwa Menriwa hosted the great wrathful and peaceful 
rite of Phurpa cycle and the rite of medicine Buddha 
Dutsi Ozer Barwa. 
 
At the age of 82 in 2010, His Holiness the abbot visited 
Shenten Dargye Ling in Blou, France, as requested by the 
students and practitioners of the Bon centre, which was 
founded by His Eminence Yongzin Lopon Tenzin 
Namdak. That was a great opportunity for the two 
foremost Bon teachers to discuss about the future of Bon 
religion.  
 
At the age of 83 in 2011, His Holiness Gyalwa Menriwa 
commissioned to create a new website called the 
Yungdrung Bon (www.theyungdrungbon.com). This 
website has been launched as an important platform to 
spread the teachings and regular news of Menri 
monastery as well as of other Bonpo communities on air 
to the entire world. 
 
At the age of 85 in 2013, the abbot invited His Holiness 
the 17th Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje to Pal 
Shenten Menri monastery. His Holiness the 17th 
Gyalwang Karmapa was very impressed and delighted 
when he witnessed many important Bonpo holy objects 
and artefacts preserved in the monastery.  
 
In the same year, between 18th October until 16th 
November for the period of a month, His Holiness the 



༧ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་ས་ོག མ་པ་མཆགོ་གི་མཛད་ མ་གནད་བ ས། 46 

abbot gave the entire empowerment of the tutelary 
deities of Bon according to the outer tantra and of the 
five primary deities of the inner tantra as organised by 
the Yungdrung Bon Dialectic School.  
 
At the age of 86 in 2014, the abbot established the medical 
college of Sorig Bumzhi at Menri monastery and 
appointed its staff members. At the moment, the college 
has around 15 regular students and it has recently been 
registered under the medical council of Central Tibetan 
Administration. 
 
At the age of 87since August 2015, he became physically 
unwell and the monks at the Menri monastery performed 
the rites of Phurpa deity and hundred thousand offerings 
to the queen deity Sipa Gyalmo, for the quick recovery 
from his illness. 
 
At the age of 88 in2016, since his physical condition 
shows little sign of improvement, Bon Shen Ling and its 
head Chongtul Geshe Tenzin Namgyal took full 
responsibility to invite His Holiness the abbot to USA for 
medical check up in American hospitals. In the spring of 
that year at the end of the week-long ritual of Sherab 
Mawe Senge, he has given his last empowerment of the 
wisdom deity to all the people of the Bonpo settlement in 
Dolanji. 
 
At the age of 89 on the 14th of September 2017 at 6.25pm, 
he entered peacefully into a state of Nirvana and began 
his Thugdam meditation at his residence of Pal Shenten 
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Menri monastery. Three days before leaving this worldly 
existence, he called for all the school children as his wish 
to see them for the last time and gave them sweet as 
goodbye gift. On the next day, he blessed all the village 
people from the settlement and bid them farewell. On the 
morning of the 14th, he gave audience to all the monks.         
 
In brief, he has taught and spread Bon teaching widely 
all over the world until his age of 89 years old. He has 
provided opportunity for both modern and traditional 
education to many younger generations, and produced 
hundreds of highly educated ones and awarded them 
Geshe degrees. Many graduates from Menri monastery 
were sent to serve as the abbot or teacher of the Bonpo 
monasteries in different parts of Tibet, Nepal and India. 
He has produced a number of well trained teachers who 
lead the Bon centres in the West and a number of 
scholars who teach and research at the Universities. In 
brief, his kindness is immeasurable as he has fostered 
thousands of young people who came to Pal Shenten 
Menri monastery from different parts of the world. He 
has also written a number of works. This includes 
Chronology of the Bonpo masters, various praises and 
verses, and some supplements to the ritual guidebooks.  
 
 
by Tri Yungdrung from Menri monastery on 25th of the 
7th month in 2017. 
 

 
All the good wishes! 



 
ོབ་ ོན་པ།  

༸ བས་ ེ་ ན་རིའི་དཔོན་ ོབ་རིན་པོ་ཆེ། 

བཤད་ བ་མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་ཉི་མ་དོན་འ བ། 

 

ོམ་ ིག་པ།  

ི་ག ང་ ང་། 

 

དེབ་ག གས་ ས་བཀོད་པ།  

ེར་ནག་ཚང་། 

 

 

༸ ལ་བ་ ན་རིའི་ ི་འཛན་སོ་ག མ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ 
མཆོག་གི་ མ་ཐར་ ང་བ ས་བ གས། 

 

དཔར་གཞི་ ིག་ཐེངས། 2017ལོར་དཔར་གཞི་དང་པོར་བ ིགས། 

དཔར་ཐེངས་དང་པོ། 2017ལོར་ ི་ལི་གསར་པ་ལ་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་བ བ། 

དཔར་ཁང་། ནོར་ ་གྷ་ཕིགས་དཔར་ ན་ཁང་། 

དཔར་ཤོག 85 gsm NSHB 

དཔར་ ངས། 01-500 

 

པར་དབང་ ེར་བདག་ཡིན་པས་འ ་བཅོས་དཔར་འདེབས་གནང་མི་ཆོག 


