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ཕྱོསྔོགས་འདུས་གསར་འགྱུར།

ཉཆེ་ལོམི། གསར་འགགོདེ་པོས་ཞཀྱིངོ་ཆེཆེན་ཞཀྱིངོ་ཕྱུགས་ཐཀྱིངོ་
རང་ཞིང་གིས་ ནས་རྒྱུས་ལོགོ
ན་བྱས་པོ་ལྟེར་ན། དེ་ལོགོར་རངོ་ཞཀྱིངོ་གཀྱིས་མི་
པདྨ་རྫོང་གིས“ འགུལ་སྐྱོད་གསུམ ”ལ་བརྟེན་ནས་ལྗང་མདོག་ཐོན་ལས་ལ་སྐུལ་འདེད་གང་ལེགས་བྱས་པ།
དེངུལོ་སྒགོར་དུངོ་ཕྱུར1.12བཏོངོ་སྟཆེ། སགོ་སགོར་ཧོགོངོ་ཀྲུངོ་དེངོ་
མ་དངུལ་སྒོར་ ཧུའུ་ཀྲུའུ། རྐངོ་ཚོ། གཏོཆེར་ལོཆེན་ཁ་སགོགས་རྫོགོངོ（གྲོགོངོ་ཁྱིཆེར） དེ་ལོགོར་མིགགོ་ལོགོག་བགོདེ་རཀྱིགས་རངོ་སྐྱགོངོ་ཁུལོ་པོདྨ་རྫོགོངོ་གཀྱིས་ཞཀྱིངོ་ཆེཆེན་དེངོ་ཁུལོ་གྱིཀྱི་རྒྱལོ་ཁབ་ཀྱེཀྱི་མིངོའ་
ཁགོངོས་ལྗངོ་སྒྱུར་བྱཆེདེ་པོའཀྱི་ཚོཙོགས་འདུའཀྱི་དེགགོངོས་དེགོན་དེངོ་དུ་བླངོས་ཏོཆེ། རྫོགོངོ་ཡགོངོས་ཀྱེཀྱི་ཏོངོ་ཡགོན་ལོས་བྱཆེདེ་པོ་
4 རུ་ཞཀྱི ངོ ་ལོས་ཕྱོགོ ག ས་བསྡུས་གསར་སྤེཆེ ལོ ་ས་ཁགོ ངོ ས་ཀྱེཀྱི ་ སྐྱཆེ ་
ར་རྒྱུག་གཀྱི་ཞཀྱིངོ་ལོས་ལོས་གཞཀྱི་ལོག་བསྟར་བྱཆེདེ་རྒྱུ་
དེངོ་མིངོ་ཚོཙོགས་རྣམིས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ནས
“ འགོས་འགན་སྡེགོངོ་འཛུགས་ནགས་སྐྲུན་དེངོ་། བགོདེ་ཇི་འདེཆེབས་
དུང་ཕྱུར1.12 ཁམིས་འཁགོ
རཆེདེ། དེཆེའཀྱི་ནངོ་ཀྲུངོ་དེབྱངོ་ནགོར་སྲིཀྱིདེ་ཀྱེཀྱིས་མི་དེངུལོ་སྒགོར་ཁྲཀྱི
འཛུགས། ལྕུམི་རྩྭ་འདེཆེབས་འཛུགས ”
བཅས་ཀྱེཀྱི་འགུལོ་སྐྱགོདེ་གསུམི་སྤེཆེལོ་བ་དེངོ་། ནུས་ཤུགས་ཡགོདེ་རྒུས་
དེངོ་། རངོ་ཞཀྱི ངོ ་གཀྱི ས ་སྒགོ ར ་ཁྲཀྱི 1600 གཏོགོ ངོ ་བ་དེངོ་།
ཞཀྱིངོ་ཆེཆེན་ཡགོངོས་ཀྱེཀྱི་མིཐགོ་སྒངོ་གཀྱི་ནགས་ཚོལོ་གྲོགོངོ་རྡལོ་དེཔོཆེ་སྟགོན་རྫོགོངོ་དེངོ་། མུའུ་ཁྲཀྱི་ལྷག་གཀྱི་བགོདེ་ཇི་འདེཆེབས་
བཏང་ནས་སྐྱེ་ 4000
འཛུགས་སྐྲུན་ལོས་ཁུངོས་ཀྱེཀྱིས་མི་དེངུལོ་སྒགོར་ཁྲཀྱི5600རངོ་
འཛུགས་རྟཆེན་གཞཀྱི། མུའུ་ཁྲཀྱི་ལྷག་གཀྱི་ལྕུམི་རྩྭ་འདེཆེབས་འཛུགས་རྟཆེན་གཞཀྱི་བཅས་བཙུགས་པོས། རྒྱལོ་ཁབ་ཀྱེཀྱི་
གྲོབས་བྱཆེདེ་རྒྱུ་རཆེདེ།
མིངོའ་ཁགོངོས་ལྗངོ་སྒྱུར་བྱཆེདེ་པོའཀྱི
ལོས་བླགོ་ཐག་རྦདེ་ཆེགོདེ་ཀྱེཀྱིས་རྒྱལོ་ཁ་བླངོས།
“ འགག་སྒྲིགོལོ་འཐབ་འཛིཛིངོ ”
རྒྱུས་ལོགོན་པོ་ལྟེར་ན། པོདྨ་རྫོགོངོ་གཀྱིས་ཏོངོ་ཡགོན་གྱིཀྱི་རངོ་འདུན་ཞབས་ཞུ་རུ་ཁག་རྒྱབ་རྟཆེན་དུ་བྱས་ཏོཆེ། རྫོགོངོ་
ཁམས་འཁོར་ རྒྱུས་ལོགོན་པོ་ལྟེར་ན། འཛུགས་སྐྲུན་ལོས་གཞཀྱི་འདེཀྱི་ནཀྱི་
གཟོན་རྩྭ་འདེཆེབས་འཛུགས་དེངོ་སྐྱཆེ་ལྡན་ལུདེ་ཀྱེཀྱིས་རྫོས་ལུདེ་ཀྱེཀྱི་
ཡགོངོས་ཀྱེཀྱི་ཏོངོ་ཡགོན་དེངོ་ལོས་བྱཆེདེ་པོ་རྩ་འཛུགས་བྱས་ནས། འགོས་འགན་སྡེགོངོ་འཛུགས་ནགས་སྐྲུན་གྱིཀྱི་བྱ་
དེ་པོ། ཕྱུགས་བྱའཀྱི་ལུདེ་རྟུག་ཐགོན་ཁུངོས་ཅན་དུ་བཆེདེ་
འགུལོ་ཟོབ་སྤེཆེལོ་བྱས་པོ་དེངོ་། མིཀྱིས་བཟོགོས་ནགས་སྐྲུན་སྤྱོཀྱི་ཆེཀྱིངོ3413དེངོ་། རཀྱིགས་མིཀྱི་འདྲ་བའཀྱི་སྡེགོངོ་ཕྲུག་
རྒྱུག་གི་ཞིང་ ཚོབ་བྱཆེ
སྤྱོགོདེ་བྱཆེདེ་པོ། སགོག་མིའཀྱི་སྙིཀྱིགས་རགོ་ཐག་གཅགོདེ་བྱཆེདེ་པོ་སགོགས་
ཁྲཀྱི520ལྷག་འདེཆེབས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའཀྱི་འཆེར་གཞཀྱི་བཀོགོདེ་དེཆེ། ནུས་ཤུགས་ཡགོདེ་རྒུས་ཞཀྱིངོ་ཆེཆེན་རཀྱིམི་པོའཀྱི་
ན་གཙཙོ་བགོ་ཡཀྱིན་པོ་དེངོ་། ཞཀྱིངོ་ལོས་ཀྱེཀྱི་གྲུབ་ཚུལོ་སྡེཆེབ་
ནགས་ཚོལོ་གྲོགོངོ་རྡལོ་དེཔོཆེ་སྟགོན་རྫོགོངོ་བཙུགས། པོདྨ་རྫོགོངོ་སྐྱཀྱིདེ་མིཁར་ཞངོ་དུ། ཞངོ་ཏོངོ་ཨུས་དེམིཀྱིགས་བསལོ་
ཕྱུགས་ལས་ ནངོ་དེགོ
སྒྲིཀྱིག་དེངོ་ལོཆེགས་བསྒྱུར་བྱས་པོ་བརྒྱུདེ་ནས། ཞཀྱིངོ་ཕྱུགས་ལོས་
གྱིཀྱི་ཐགོན་ཁུངོས་ལོཆེགས་ཆེ་དེངོ་ཟུངོ་འབྲེཆེལོ་བྱས་ནས། ཐགོན་ལོས་ཀྱེཀྱི་སྒྲིཀྱིག་གཞཀྱི་ལོཆེགས་སྒྲིཀྱིག་ལོ་སྐུལོ་འདེཆེདེ་བྱས་
ཐགོན་སྐྱཆེདེ་ཐདེ་ལོག་རྩལོ་འདུས་ཚོདེ་ཇིཆེ་མིཐགོར་གཏོགོངོ་བ་དེངོ་སྐྱཆེ་
པོ་དེངོ་།“ ཏོངོ་ཨུ+མིཉམི་ལོས་ཁངོ+འབྲེགོག་ཁྱིཀྱིམི ”གྱིཀྱི་མི་དེཔོཆེ་ལོག་བསྟར་བྱས་ལོ། སྤུས་ལྡན་ཀྲུངོ་
ལོ་བ། ཕྱུགས་བྱའཀྱི་ལུདེ་དེངོ་ཞཀྱིངོ་ཞགོར་ཐགོན་
ལུགས་དེངོ་བགོདེ་ལུགས་ཀྱེཀྱི་སྨན་རྩྭ་འདེཆེབས་འཛུགས་ཤུགས་ཆེཆེན་པོགོས་འཕོཆེལོ་རྒྱས་སུ་བཏོངོ་། ཞངོ་ཏོངོ་ཨུས་
འཕེལ་རྒྱས་ ལྡན་ལུདེ་རྫོས་བཀོགོ
རྫོས་ཀྱེཀྱི་གདེ་སྙིཀྱིགས་ཡངོ་བསྐྱར་བཀོགོལོ་བ། ཐགོན་སྐྱཆེདེ་དེངོ་འཚོཙོ་
རྩ་འཛུགས་བྱས་ནས་སྡེཆེ་བའཀྱི
ཀྱེཀྱི་ཚོན་ཁག་གཀྱི་ཁགོངོས་མིཀྱི་དེངོ་། སྐྱཆེ་ཁམིས་ཕྱུགས་
“ ཨུ་ཡགོན་ལྷན་ཁངོ་གཉཀྱིས ”
། མིཇུག་མིཐར་ཞཀྱིངོ་ལོས་
ལོས་མིཉམི་ལོས་ཁངོ་གཀྱི་ཁགོངོས་མིཀྱི། ནགས་སྲུངོ་མིཁན། གཞན་འབྲེགོག་པོ་མིངོ་ཚོཙོགས་འགའ་བཅས་
གཏོང་རྒྱུ་རེད། བའཀྱིཐགོན་་སྐྱཆེབཙཙོདེག་ཀྱེཀྱི་ཆུ་ཇིཆེ་གགོ་་གཙངོ་དུ་བཏོངོ་སྟཆེ
རཀྱི མི ་ཁྲགོ དེ ་ནས་གདེ་སྙིཀྱི ག ས“ ཚོངོ་མི་བཆེ དེ ་
བསྡེགོམིས་པོས་མིཀྱི300ལྷག་ལོ་སྣེཆེ་ཁྲཀྱིདེ་དེཆེ། ལྕུམི་རྩྭ་དེངོ་ཀྲུངོ་ལུགས་དེངོ་བགོདེ་ལུགས་ཀྱེཀྱི་སྨན་རྩྭ་སྤྱོཀྱི་ཆེཀྱིངོ66.6
སྤྱོགོདེ ”
དེངོ ”
ཕྱོཀྱིར་གཏོགོངོ་སྦེགས་བཙཙོག་མིཆེདེ་པོ ”
མིངོགོན་འགྱུར་བྱཆེདེ་རྒྱུ་རཆེདེ།
ཞཀྱིངོ་ཕྱུགས་ཐཀྱིངོ་གཀྱི་འབྲེཆེལོ་ཡགོདེ་འགན་འཁུར་པོས་མིཚོམིས་སྦྱོགོར་བྱས་པོ་ལྟེར་ན།
ལོས་གཞཀྱི་དེཆེ་ལོག་བསྟར་བྱས་རྗེཆེས། རངོ་ཞཀྱིངོ་གཀྱི་ཞཀྱིངོ་ཕྱུགས་ལོས་ཀྱེཀྱི་ཐགོན་སྐྱཆེདེ་དེཆེ་ཐགོན་
ཚོདེ་དེངོ་རྒྱུ་སྤུས། ཕོན་འབྲེས་གསུམི་ཀོ་མིཐགོ་བ་མིངོགོན་འགྱུར་བྱས་ཏོཆེ། དེཔོལོ་འབྱགོར་
ཕོན་འབྲེས་དེངོ་སྤྱོཀྱི་ཚོཙོགས་ཕོན་འབྲེས། སྐྱཆེ་ཁམིས་ཕོན་འབྲེས་གསུམི་ཀོ་ཚོདེ་མིཐགོན་པོགོས་
གཅཀྱིག་གྱུར་བྱས་ནས། ཞཀྱིངོ་ཕྱུགས་ལོས་ཀྱེཀྱི་ཐགོན་སྐྱཆེདེ་དེཆེ་རྒྱུན་མིཐུདེ་ངོངོ་འཕོཆེལོ་ཐུབ་པོའཀྱི་
འཁགོར་རྒྱུག་བགྲོགོདེ་ལོམི་བཟོངོ་པོགོ་ཞཀྱིག་ལོ་བསྐྱགོདེ་དུ་འཇུག་རྒྱུ་རཆེདེ། །

ཙམི་འདེཆེབས་འཛུགས་བྱས།
རྫོགོངོ་ནགས་ལོས་ཅུས་ཀྱེཀྱིས་ཅུས་ཡགོངོས་ཀྱེཀྱི་ཏོངོ་ཡགོན་ལོས་བྱཆེདེ་པོ་དེངོ་ལོས་བཟོགོ་པོ་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏོཆེ་
གྲོགོངོ་རྡལོ་དེངོ་སྡེཆེ་ཁུལོ་གྱིཀྱི་འདེཆེབས་འཛུགས་ལོས་ཡུལོ་དེངོ་པོགོ་རུ་མིཀྱི་སྣེ་བགགོས་ནས་འགྲོགོ་རུ་བཅུག་པོ་དེངོ་།
འབྲེགོག་པོའཀྱི་འདེཆེབས་འཛུགས་རུ་ཁག་དེངོ་ལོས་བགགོས་མིཉམི་སྒྲུབ་དེངོ་གཞགོགས་འདེཆེགས་ཆེཆེན་པོགོ་བྱས་ཏོཆེ།
ནན་ཏོན་སྒགོས་རཀྱིམིས་ནདེ་བརྟག་ཞཀྱིབ་དེངོ་རྟགས་འགགོདེ་པོ། འདེཆེབས་འཛུགས། ཆུ་འདྲཆེན་པོ། ར་བ་བསྐགོར་
བ་ལོ་སགོགས་པོའཀྱི་བྱ་བ་ལོཆེགས་པོགོར་བསྒྲུབས་ཏོཆེ། མིཀྱིག་སྔའཀྱི་བར་དུ་བསྡེགོམིས་པོས་བགོདེ་ཇི་སྤྱོཀྱི་ཆེཀྱིངོ20དེངོ་།
བགོདེ་ཇིའཀྱི་སྡེགོངོ་ཕྲུག་ཁྲཀྱི19.8ལྷག་འདེཆེབས་འཛུགས་བྱས། །

མཚོཚོ་སྔོདོན་ཞིཞི
ཞིཞིང་ཆེཆེ
ཆེཆེན་གྱིཞི
གྱིཞི་བདཆེ་ཐང
ཐང་བློདོ
བློདོ་སྦྱོདོང་དདོ
དདོན་ཚོན
ཚོན་གྱི
གྱི་བརྒྱད
བརྒྱད་ལས
ལས་གཞིཞི
གཞིཞི་རྩའཞི་ཤེཆེས་བྱ
བྱ་དང
དང་དགདོ
དགདོངས་འཆེར
ས འཆེར།
ཁྲག་འཇིཀྱི བ ་འབུ་ཕྲའཀྱི ་ རཀྱི མི ས་ནདེ་མིཆེཆེ དེ ་པོའཀྱི ་ ས་ཁུལོ་དུ་རཀྱི མི ས་འགགོ ས ་
 བཙཙོག་ཆུ་དེངོ་རྒྱངོ་བཀྱེཆེདེ་དེགགོས་ཤིཀྱིངོ་། བཙཙོག་ཆུར་ཐུག་རྗེཆེས་དུས་ཐགོག་ཏུ་བརྟག་


ཞཀྱིབ་བྱཆེདེ་པོའམི་ཡངོ་ན་རཀྱིམིས་འགགོག་སྨན་བཅགོས་བྱ་དེགགོས།

ཁྱིཀྱིམི་གསགོའ ཛི་ཁྱིཀྱི་དེངོ་བྱཀྱི་ལོ་ལོ་ཕྱུགས་སྤྱོགོདེ་འགགོག་སྨན་བརྒྱག་དེགགོས་ཤིཀྱིངོ་། མིཀྱི་ལོ་ཁྱིཀྱིས་རྨུག་
 པོའམི། བྱཀྱི་ལོས་སནཆེ ་འདྲདེ་བྱས་རྗེསཆེ ་མྱུར་དུ་རྨ་ཁ་བཀྲུ་དེགགོས་པོར་མི་ཟོདེ། ཁྱིཀྱི་སྨྱོནགོ ་འགགོག་པོའཀྱི་


ཟླུམི་གཟུགས་སྤྲི་ཀྱི དེཀོར(ཡངོ་ན་དྭངོས་ཁྲག)དེངོ་ཁྱི་ཀྱི སྨྱོནགོ ་རམིཀྱི ས་འགགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱག་དེགགོས།
ཁྱིཀྱི ་ སྨྱོགོ ན ་ནདེ་ནཀྱི ་
དེ་ལྟེའཀྱི་བར་འཆེཀྱི་ཉཆེན་
ཆེཆེ ས ་ཆེཆེ ་ བའཀྱི ་ འགགོ ས ་
ནདེ་ཅཀྱིག་ཡཀྱིན།

ངོ་ཚོཙོ ས ་ཆུའཀྱི ་ ནངོ་
ནས་ཉ་མིགོ་འཛིཛིན་ཡ།

འཕྲལོ་བྱུངོ་ཁྲག་འཇིཀྱི བ ་འབུ་ཕྲའཀྱི ་
ནདེ་ཀྱེཀྱི་ནདེ་རྟགས་ལོ། གྲོངོ་འདེར་རྒྱག་
པོ་དེངོ་། ཚོ་རྒྱག་པོ། རྔུལོ་ཆུ་མིངོ་བ། ལུ་
བ། མིཆེཀྱིན་པོ་སྐྲངོས་པོ་སགོགས་འབྱུངོ་།

གལོ་ཏོཆེ ་ རྨས་ཕོགོ ག ་
ཚོཚེ་མྱུར་བ་མྱུར་དུ་འདེག་
རྫོས་སམི་ཡངོ་ན་ཆུ་
གཙངོ་མིས་སྐར་མི 15
ནས20ལོ་བཀྲུ་དེགགོས།

མྱུར་དུ་སྨན་ཁངོ་ངོམི་
ཡངོ་ན་རཀྱི མི ས་ནདེ་སྔགོ ན ་
འགགོ ག ་ལྟེཆེ ་ གནས་སུ་སགོ ངོ ་
ནས་ཁྱིཀྱི་སྨྱོགོན་ནདེ་ཀྱེཀྱི་འགགོག་
ཁབ་བརྒྱག་དེགགོས།

ལུགས་མཐུན་སྒོསྔོས་ཁྱིཞི་གསསྔོ་བའཞི་སྤྱིཞི་ཆེཞིངས།
1.གཏོན་འབཆེབས་ལྟེར་ཐགོ་འགགོདེ་བྱ་དེགགོས། 2.ཁྱིཀྱི་ལོ་འགགོག་ཁབ་བརྒྱག་དེགགོས། 3.ཁྱིཀྱི་སྒགོ་

ཁྲག་འཇིཀྱིབ་འབུ་ཕྲའཀྱི་རཀྱིམིས་འགགོག་བྱཆེདེ་ཐབས་གཙཙོ་བགོ་དྲུག་ནཀྱི།
བདེཆེ་ཐངོ་སློགོབ་གསགོ་གཏོགོངོ་བ་དེངོ་། ནདེ་ཀྱེཀྱི་འབྱུངོ་རྩ(ནདེ་བྱུངོ་བའཀྱི་མིཀྱི་
དེངོ་ཟོགོག)རྩདེ་གཅགོདེ་དེངོ་སྨན་བཅགོས་བྱཆེདེ་པོ། བཤིངོ་གཅཀྱིན་སྦེཆེདེ་པོ།
དུངོ་འབུ་མིཆེདེ་པོར་གཏོགོངོ་བ། བདེཆེ་འཇིགས་སྒགོས་ཆུ་སྤྱོགོདེ་པོ། མིཀྱི་སྒཆེར་
གྱིཀྱི་ངོགོས་ནས་འགགོག་ཟོཀྱིན་བྱཆེདེ་པོ་བཅས་སགོ།།

རུ་ཁྲཀྱིདེ་དུས་སྦྲེཆེལོ་ཐག་འདེགོགས་པོ་དེངོ་མིཆུ་གཟོཆེབ་བསྐགོན་ནས། མིཀྱི་ལོ་སགོ་གདེབ་ཏུ་འཇུག་
མིཀྱི་རུངོ་། 4.ར་སྐགོར་དུ་གསགོ་དེགགོས། 5.གཅཆེས་ཁྱིཀྱིའཀྱི་བཤིངོ་གཅཀྱིན་གངོ་སར་གཏོགོངོ་དུ་
འཇུག་མིཀྱི ་ རུངོ་། 6. སྤྱོཀྱི ་ སྤྱོགོ དེ ་རླངོས་འཁགོ ར ་དེངོ་མིགྲོགོ ན ་ཁངོ་སགོ ག ས་སྤྱོཀྱི ་ པོའཀྱི ་ གནས་སུ་
གཅཆེས་ཁྱིཀྱི་ཁྲཀྱིདེ་མིཀྱི་རུངོ་། 7.ཁྱིཀྱི་ཟུག་ནས་ཁྱིཀྱིམི་མིཚོཚེས་ལོ་བར་ཆེདེ་བྱཆེདེ་དུ་འཇུག་མིཀྱི་རུངོ་།

མཚོཚོ་སྔོསྔོན་ཞིཞིང་ཆེཆེན་བདེཆེ་ཐང་སློསྔོབ་གསསྔོ་ཁང་གཞིས་བསྒྲུབས།

