ཕྱོཏོགསེ་འིདུསེ་གསེརེ་འིགྱུརེ།

པར་ངོས

03

པ

2018·06·08

ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱེང་ཆབ་སྲོསྲིད་ཅུསེ་ཀྱིསྲིསེ་གྲོཏོསེ་ཚོཚོགསེ་བསྡུསེ་ཏེསྤེ།

《གྲོཏོང་གསེསྤེབ་དརེ་སྤེསྤེལོ་གཏེཏོང་བའིསྲི་འིཐབ་ཇུསེ་འིཆརེ་འིགཏོད（2018ལོཏོ་ནསེ2022ལོཏོའིསྲི་བརེ）》དང《དབུལོ་ཐརེ་འིགག་སྒྲོཏོལོ་
འིཐབ་འིཛིཛིང་ཐད་རྒྱལོ་ཁ་ལོསྤེན་པརེ་ལོཏོ་གསུམ་ལོ་འིགུལོ་སྐྱོདཏོ ་བྱེདསྤེ ་པའིསྲི་སྐོརེཏོ ་གྱི་སྲི མཛུབ་སྟོནཏོ ་བསེམ་འིཆརེ》ལོ་གྲོསེཏོ ་ཞིབསྲི ་བྱེསེ་པ།
ཀྲུངོ་གུངོ་ཀྲུངོ་དོབྱངོ་ཆབེ་སྲིའིདོ་ཅུས་ཀྱིའིས་ཟླ5པའིའི་ཚཚེས31
ཉའིན་གྲོགྲོས་ཚཚོགོས་བེསྡུས་ཏཏེ།《གྲོགྲོངོ་གོསཏེབེ་དོར་སྤེཏེལོ་གོཏགྲོངོ་
བེའིའི ་ འིཐབེ་ཇུས་འིཆར་འིགོགྲོ དོ（2018 ལོགྲོ ་ ནས 2022 ལོགྲོ འི ་འི
བེར）》དོངོ《དོབུལོ་ཐར་འིགོགོ་སྒྲོགྲོ ལོ ་འིཐབེ་འིཛའི ངོ ་ཐདོ་
རྒྱལོ་ཁེ་ལོཏེན་པར་ལོགྲོ་གོསུམི་ལོ་འིགུལོ་སྐྱགྲོདོ་བྱཏེདོ་པའིའི་སྐོགྲོར་གྱིའི་
མིཛུབེ་སྟགྲོན་བེསམི་འིཆར》ལོ་གྲོགྲོས་ཞིའིབེ་བྱས་པ་དོངོ་། ཀྲུངོ་
གུངོ་ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གོའི་སྤྱིའི་ཁྱོབེ་ཧྲུའུ་ཅའི་ཞིའི་ཅའིན་ཕེཏེན་གྱིའིས་གྲོགྲོས་ཚཚོགོས་
ལོ་མིགོགྲོ་འིཛའིན་མིཛདོ།
གྲོགྲོས་ཚཚོགོས་ཀྱིའིས་བེསྟན་དོགྲོན། ཏངོ་གོའི་ཚཚོགོས་ཆཏེན་ཐཏེངོས་
བེཅུ་དོགུ་པས་བེཏགྲོན་པའིའི་གྲོགྲོངོ་གོསཏེབེ་དོར་སྤེཏེལོ་གོཏགྲོངོ་བེའིའི་
འིཐབེ་ཇུས་ལོགོ་བེསྟར་བྱཏེདོ་པ་དོཏེ་ནའི། བློགྲོ་མིཐུན་ཞིའི་ཅའིན་ཕེཏེན་
སྲིགྲོགོ་ཤིའིངོ་ཡའིན་པའིའི་ཏངོ་ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གོའིས་ཏངོ་དོངོ་རྒྱལོ་ཁེབེ་ཀྱིའི་
ལོས་དོགྲོན་ཡགྲོངོས་ལོ་དོམིའིགོས་པ་དོངོ་། ཞིའིངོ་པ་དུངོ་ཕྱུར་མིངོ་
པགྲོའི་འི དོགོའི་སྐྱའིདོ་འིཚཚོ་བེར་བེཅངོས་པའིའི་རཏེ་སྨོགྲོན་ལོ་བེསྟུན་པ།
བྱ་བེར་བེཏགྲོན་པའིའི་ཇུས་ཆགྲོདོ་བེཀགྲོདོ་སྒྲོའིགོ་གོལོ་
“ ཞིའིངོ་གོསུམི ”
ཆཏེ ན ་ཞིའི གོ ་ཡའི ན ་པ་དོངོ་། ཁྱོགྲོ ན ་ཡགྲོ ངོ ས་ནས་འིབྱགྲོ ར ་འིབྲིའི ངོ ་སྤྱིའི ་
ཚཚོགོས་ལོ་རྒྱལོ་ཁེ་ཕུ་ཐགོ་ཆགྲོདོ་པ་ལོཏེན་པ་དོངོ་། ཁྱོགྲོན་ཡགྲོངོས་
ནས་སྤྱིའི ་ ཚཚོ གོ ས་རའི ངོ ་ལུགོས་དོཏེ ངོ ་རབེས་ཅན་གྱིའི ་ རྒྱལོ་ཁེབེ་
འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱཏེདོ་པའིའི་ལོགྲོ་རྒྱུས་ཀྱིའི་ལོས་འིགོན་གོལོ་ཆཏེན་ཞིའིགོ་
དོངོ་། དུས་རབེས་གོསར་པར“ ཞིའིངོ་གོསུམི ”བྱ་བེ་ལོཏེགོས་
པགྲོར་བེསྒྲུབེ་པའིའི་སྤྱིའིའིའི་འིཛའིན་ལུངོ་ལྟ་བུ་ཡའིན།
གྲོགྲོ ས ་ཚཚོ གོ ས་སྟཏེ ངོ ་གྲོགྲོ ངོ ་གོསཏེ བེ ་དོར་སྤེཏེ ལོ ་གོཏགྲོ ངོ ་བེའིའི ་
འིཐབེ་ཇུས་འིཆར་འིགོགྲོ དོ（2018 ལོགྲོ ་ ནས 2022 ལོགྲོ འི འི་
བེར）ཀྱིའིས་བྱ་བེའིའི་གོཙོཚོ་གོནདོ་དོངོ་སྲིའིདོ་ཇུས་བྱཏེདོ་ཐབེས་ཞིའིབེ་
ཕྲ་དོངོ་དོངོགྲོས་ཡགྲོདོ་ཅན་དུ་བེཏངོ་བེ་དོངོ་། བེཟགྲོ་འིགོགྲོདོ་གོལོ་
ཆཏེན་འིགོའི་དོངོ་། འིཆར་གོཞིའི་གོལོ་ཆཏེན་འིགོའི། འིགུལོ་སྐྱགྲོདོ་
གོལོ་ཆཏེན་འིགོའི་བེཀགྲོདོ་སྒྲོའིགོ་བྱས་ཡགྲོདོ་པས་རྗེཏེས་ཕྱོགྲོགོས་ཀྱིའི་ལོགྲོ་
ངོགྲོ5རའིངོ་གོའི་ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གོའི་ཡའིགོ་ཆ་ཨངོ་དོངོ་པགྲོ་ལོགོ་བེསྟར་བྱཏེདོ་
པའིའི་སྲིའིདོ་ཇུས་ཀྱིའི་སྒྲོགྲོམི་གོཞིའི་གྲུབེ་ཟའིན། ཁྱོགྲོན་ཡགྲོངོས་ནས་ཏངོ་གོའི་
ཚཚོགོས་ཆཏེན་ཐཏེངོས་བེཅུ་དོགུ་པས་བེཏགྲོན་པའིའི་དོགོགྲོངོས་དོགྲོན་དོགྲོན་
འིཁྱོགྲོལོ་དོངོ་། ཞིའི་ཅའིན་ཕེཏེན་གྱིའི་དུས་རབེས་གོསར་པའིའི་ཀྲུངོ་གོགྲོའི་འི
ཁྱོདོ་ཆགྲོ ས ་ལྡན་པའིའི ་ སྤྱིའི ་ ཚཚོ གོ ས་རའི ངོ ་ལུགོས་ཀྱིའི ་ དོགོགྲོ ངོ ས་པས་
མིཛུབེ་སྟགྲོན་བྱས་ཏཏེ། ཏངོ་གོའིས“ ཞིའིངོ་གོསུམི ”བྱ་བེར་མིགོགྲོ་
ཁྲིའིདོ་པར་ཤུགོས་སྣོགྲོན་དོངོ་། བེརྟན་བེརླིའིངོ་ཁྲིགྲོདོ་ཡར་ཐགྲོན་བེརྩགྲོན་
པའིའི ་ བྱ་བེའིའི ་ སྤྱིའི འིའི ་ བྱཏེ དོ ་ཕྱོགྲོ གོ ས་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོ ངོ ས་བྱཏེ དོ ་དོགོགྲོ ས ་པ་
དོངོ་། འིཕེཏེལོ་རྒྱས་ཀྱིའི་འིདུ་ཤིཏེས་གོསར་པ་འིཛུགོས་པ། སྤུས་ཀ་
བེཟངོ་བེའིའི ་ འིཕེཏེ ལོ ་རྒྱས་ཀྱིའི ་ བློངོ་བྱ་དོངོགྲོ ས ་འིབེཏེ བེ ས་བྱཏེ དོ ་པ།
ཞིའིངོ་ལོས་དོངོ་ཞིའིངོ་སྡེཏེ་སྔགྲོན་ལོ་འིཕེཏེལོ་རྒྱས་སུ་གོཏགྲོངོ་བེར་རྒྱུན་
འིཁྱོགྲོངོས་བྱཏེདོ་པ། ཐགྲོན་ལོས་དོར་རྒྱས་དོངོ་། སྐྱཏེ་ཁེམིས་བེདོཏེ་
སྡེགྲོདོ། ཡུལོ་སྲིགྲོལོ་དོཔལོ་ཡགྲོན་ལྡན་པ། བེཅགྲོས་སྐྱགྲོངོ་ལོ་ཕེན་པ་
ལྡན་པ། འིཚཚོ ་ བེ་འིབྱགྲོ ར ་ཕྱུགོ་ལྡན་པ་བེཅས་ཀྱིའི ་ སྤྱིའི འིའི ་ བློངོ་བྱ་
ལྟར། གྲོགྲོངོ་ཁྱོཏེར་དོངོ་གྲོགྲོངོ་གོསཏེབེ་མིཉམི་འིདྲཏེས་འིཕེཏེལོ་རྒྱས་ཀྱིའི་
སྒྲོའིགོ་སྲིགྲོལོ་ནངོ་རྐྱེཏེན་དོངོ་སྲིའིདོ་ཇུས་མི་ལོགོ་འིཐུས་ཚངོ་དུ་བེཏངོ་
ནས། ཞིའིངོ་སྡེཏེའིའི་དོཔལོ་འིབྱགྲོར་འིཛུགོས་སྐྲུན་དོངོ་། ཆབེ་སྲིའིདོ་

འིཛུགོས་སྐྲུན། རའིགོ་གོནས་འིཛུགོས་སྐྲུན། སྤྱིའི་ཚཚོགོས་འིཛུགོས་
སྐྲུན། སྐྱཏེ་ཁེམིས་དོཔལོ་ཡགྲོན་འིཛུགོས་སྐྲུན། ཏངོ་གོའི་འིཛུགོས་
སྐྲུན་བེཅས་ལོ་གོཅའིགོ་གྱུར་སྒོགྲོས་སྐུལོ་འིདོཏེདོ་བེཏངོ་སྟཏེ། གྲོགྲོངོ་
གོསཏེབེ་བེཅགྲོས་སྐྱགྲོངོ་མི་ལོགོ་དོངོ་བེཅགྲོས་སྐྱགྲོངོ་ནུས་པ་དོཏེངོ་རབེས་
ཅན་དུ་འིགྱུར་བེར་མིགྱིགྲོ གོ ས་མྱུར་ངོངོ་སྐུལོ་འིདོཏེ དོ ་གོཏགྲོ ངོ ་བེ་
དོངོ་། ཞིའིངོ་ལོས་དོངོ་ཞིའིངོ་སྡེཏེ་དོཏེངོ་རབེས་ཅན་ལོ་སྐུལོ་འིདོཏེདོ་
བེཏངོ་ནས། ཀྲུངོ་གོགྲོ འི ་འི ཁྱོདོ་ཆགྲོ ས ་ལྡན་པའིའི ་ སྤྱིའི ་ ཚཚོ གོ ས་རའི ངོ ་
ལུགོས་ཀྱིའི་གྲོགྲོངོ་གོསཏེབེ་དོར་སྤེཏེལོ་གོཏགྲོངོ་བེའིའི་བེགྲོགྲོདོ་ལོམི་སྟཏེངོ་
བེསྐྱགྲོདོ་དོཏེ། ཞིའིངོ་ལོས་ནའི་དོམིའིགོས་སྒོགྲོ་ཅན་གྱིའི་ཐགྲོན་ལོས་སུ་འིགྱུར་
དུ་འིཇུགོ་པ་དོངོ་། ཞིའི ངོ ་པ་ནའི ་ འིགུགོ་ཤུགོས་ལྡན་པའིའི ་ ལོས་
རའིགོས་སུ་འིགྱུར་དུ་འིཇུགོ་པ། ཞིའིངོ་སྡེཏེ་ནའི་བེདོཏེ་སྡེགྲོདོ་ལོས་སྤྲོགྲོའི་འི
མིཛཚེས་སྡུགོ་ཁྱོའིམི་གོཞིའིས་སུ་འིགྱུར་དུ་འིཇུགོ་དོགོགྲོས་པར་འིདོགྲོདོ།
གྲོགྲོས་ཚཚོགོས་སྟཏེངོ་རའིམི་པ་སགྲོ་སགྲོའི་འི ཏངོ་ཨུ་དོངོ་སྲིའིདོ་གོཞུངོ་
གོའིས་བེསམི་བློགྲོའི ་འི ངོགྲོས་འིཛའིན་མིཐགྲོར་འིདོཏེགོས་སུ་བེཏངོ་ནས།
དོངོགྲོས་གོནས་གྲོགྲོངོ་གོསཏེབེ་དོར་སྤེཏེལོ་གོཏགྲོངོ་བེའིའི་འིཐབེ་ཇུས་
ལོགོ་བེསྟར་བྱ་རྒྱུ་དོཏེ་ཆཏེས་སྔགྲོན་ལོ་འིཇོགྲོགོ་དོགོགྲོས་པ་དོངོ་། ཏངོ་
གོའིས་ཞིའིངོ་སྡེཏེའིའི་བྱ་བེར་དོགྲོ་དོམི་བྱཏེདོ་པའིའི་བློངོ་བྱ་དོངོགྲོས་འིབེཏེབེས་
བྱས་ཏཏེ། ཞིའིངོ་ལོས་དོངོ་ཞིའིངོ་སྡེཏེ་སྔགྲོན་ལོ་འིཕེཏེལོ་རྒྱས་སུ་གོཏགྲོངོ་
བེའིའི་བློངོ་བྱ་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོས་བྱ་རྒྱུ་དོཏེ་དོངོགྲོས་འིབེཏེབེས་བྱཏེདོ་དོགོགྲོས།
ས་ཁུལོ་སགྲོ་སགྲོ་དོངོ་སྡེཏེ་ཁེགོ་སགྲོ་སགྲོས་གྲོགྲོངོ་ཁྱོཏེར་དོངོ་གྲོགྲོངོ་གོསཏེབེ་
མིཉམི་འིདྲཏེས་དོངོ་། གོཞིའི་གོཅའིགོ་འིཆར་འིགོགྲོདོ། སྒྲོའིགོ་མིངོ་ཟུངོ་
འིབྲིཏེལོ་གྱིའི་འིདུ་ཤིཏེས་བེཙུགོས་ཏཏེ། གྲོགྲོངོ་གོསཏེབེ་དོར་སྤེཏེལོ་གོཏགྲོངོ་
བེའིའི་ས་གོནས་འིཆར་འིགོགྲོདོ་དོངོ་ཆཏེདོ་དོམིའིགོས་འིཆར་འིགོགྲོདོ་
དོམི་ཇུས་གོཞིའི་མྱུར་དུ་བེཟགྲོས་ཏཏེ། གྲོགྲོངོ་གོསཏེབེ་དོར་སྤེཏེལོ་གོཏགྲོངོ་
བེའིའི་དོགྲོན་ཚན་རྣམིས་སྒྲོའིགོ་སྲིགྲོལོ་ལྡན་པ་དོངོ་། རའིམི་པ་རཏེ་རཏེར་
འིགོན་འིཁུར་པ་ཡགྲོདོ་དོགོགྲོས། ས་ཁུལོ་མིའི་འིདྲ་བེར་གོཞིའིགོས་ཏཏེ་
ཐབེས་བེཀགྲོདོ་མིའི་འིདྲ་བེ་འིཐཏེན་པ་དོངོ་། སྡེཏེ་བེའིའི་གོནས་བེབེ་
དོངོ་དོམིངོས་འིདུན་ལོ་མིཐུན་པ། སྲིའིདོ་གོཞུངོ་དོངོ་། སྤྱིའི་ཚཚོགོས།
ཚཚོངོ་ར་བེཅས་ཀྱིའིས་མིཉམི་དུ་ཤུགོས་འིདོགྲོན་དོགོགྲོས་ལོ། ཞིའིངོ་
པའིའི་རངོ་བེདོགོ་བྱཏེདོ་ནུས་ཀྱིངོ་འིདོགྲོན་སྤེཏེལོ་གོངོ་ལོཏེགོས་བྱཏེདོ་
དོགོགྲོས། དོམིའིགོས་འིབེཏེན་ལོས་འིགོན་དོགྲོན་དོངོགྲོས་དོངོ་འིཚམི་པ།
འིགོན་སྲུངོ་བྱཏེ དོ ་ཐབེས་ལོ་སྤྱིགྲོ དོ ་འིཐུས་ཀྱིའི ་ ནུས་ཤུགོས་ལྡན་
དོགོགྲོས། ཚན་རའིགོ་དོངོ་མིཐུན་པའིའི་འིཆར་འིགོགྲོདོ་བྱཏེདོ་དོགོགྲོས་ལོ།
སྤུས་ཀར་དོགྲོ ་ སྣོངོ་དོངོ་། སྐུལོ་འིདོཏེ དོ ་བེརྟན་པགྲོ ་ བྱཏེ དོ ་པ། དོགྲོ ན ་
དོགོ་གོཅའིགོ་འིཕྲགྲོར་གོཅའིགོ་བེསྒྲུབེ་པ། ལོགྲོ་གོཅའིགོ་འིཕྲགྲོར་གོཅའིགོ་
མིཐུདོ་དོཏེ ། རྒྱ་ཆཏེ འིའི ་ ཞིའི ངོ ་པ་རྣམིས་ལོ་གྲོགྲོ ངོ ་གོསཏེ བེ ་དོར་སྤེཏེ ལོ ་
གོཏགྲོངོ་བེའིའི་ཁྲིགྲོདོ་སྔར་ལོས་མིངོ་བེའིའི་ཐགྲོབེ་སྣོངོ་དོངོ་སྐྱའིདོ་སྣོངོ་།
བེདོཏེ་སྣོངོ་བེཅས་ཡགྲོདོ་དུ་འིཇུགོ་དོགོགྲོས་པའིའི་བློངོ་བྱ་བེཏགྲོན།
གྲོགྲོས་ཚཚོགོས་སྟཏེངོ་ཏངོ་གོའི་ཚཚོགོས་ཆཏེན་ཐཏེངོས་བེཅགྲོ་བེརྒྱདོ་
པའིའི་ཚུན་ལོ། བློགྲོ་མིཐུན་ཞིའི་ཅའིན་ཕེཏེན་སྲིགྲོགོ་ཤིའིངོ་ཡའིན་པའིའི་ཏངོ་
ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གོའིས་དོབུལོ་ཐར་འིགོགོ་སྒྲོགྲོལོ་གྱིའི་བྱ་བེ་དོཏེ“ གོནས་
ལྔ་ཕུངོ་གོཅའི གོ ”གོའི ་ སྤྱིའི འིའི ་ བེཀགྲོ དོ ་སྒྲོའི གོ ་དོངོ“ ཁྱོགྲོ ན ་ཡགྲོ ངོ ས་
ཕུངོ ”ཡའི ་ འིཐབེ་ཇུས་བེཀགྲོ དོ ་སྒྲོའི གོ ་ཁྲིགྲོ དོ ་ཚུདོ་པར་བྱས་ཏཏེ །
དོབུལོ་ཐར་འིགོགོ་སྒྲོགྲོལོ་འིཐབེ་འིཛའིངོ་ཐདོ་རྒྱལོ་ཁེ་ལོཏེན་པར་

བེཀགྲོདོ་སྒྲོའིགོ་གོལོ་ཆཏེན་རབེ་དོངོ་རའིམི་པ་བྱས་པ་དོངོ་། རྒྱུན་སྲིགྲོལོ་
ལོས་བེརྒལོ་བེའིའི་བྱཏེདོ་ཐབེས་རབེ་དོངོ་རའིམི་པ་ལོགོ་བེསྟར་བྱས་
ཏཏེ ། ཏངོ་ཡགྲོ ངོ ས་དོངོ་སྤྱིའི ་ ཚཚོ གོ ས་ཡགྲོ ངོ ས་ཀྱིའི ་ དོབུལོ་སྐྱགྲོ ར ་ཐདོ་
སྟགྲོབེས་ཤུགོས་གོཅའིགོ་སྒྲོའིལོ་བྱས ། ས་ཁུལོ་སགྲོ་སགྲོ་དོངོ་སྡེཏེ་ཁེགོ་
སགྲོ་སགྲོས་ནན་ཏན་སྒོགྲོས་ཏངོ་ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གོའི་ཇུས་ཆགྲོདོ་བེཀགྲོདོ་སྒྲོའིགོ་
དོགྲོན་འིཁྱོགྲོལོ་བྱས་ཏཏེ། ཁྱོགྲོན་ཡགྲོངོས་ནས་གོནདོ་ཁེཏེལོ་དོབུལོ་སྐྱགྲོར་
དོངོ་། གོནདོ་ཁེཏེ ལོ ་དོབུལོ་ཐར་ལོ་སྐུལོ་འིདོཏེ དོ ་བེཏངོ་བེས།
དོབུལོ་ཐར་འིགོགོ་སྒྲོགྲོལོ་ཐདོ་ཐགོ་གོཅགྲོདོ་རངོ་བེཞིའིན་གྱིའི་འིཕེཏེལོ་
རྒྱས་བྱུངོ་སྟཏེ། མིའིའིའི་རའིགོས་ཀྱིའིས་དོབུལོ་ཕེགྲོངོས་ལོ་འིཐབེ་འིཛའིངོ་
བྱཏེདོ་པའིའི་ལོགྲོ་རྒྱུས་སྟཏེངོ་འིགྲོདོ་སྟགྲོངོ་འིབེར་བེའིའི་ལོཏེའུ་བེསྐྲུན་པ་དོངོ་།
འིཛམི་གླིའིངོ་གོའིས་དོབུལོ་ཕེགྲོངོས་ཇོཏེ་ཉུངོ་དུ་གོཏགྲོངོ་བེའིའི་ལོས་དོགྲོན་
ཐདོ་ཀྲུངོ་གོགྲོའི་འི བློགྲོ་གྲོགྲོས་དོངོ་ཀྲུངོ་གོགྲོའི་འི ཇུས་གོཞིའི་ཕུལོ་ཡགྲོདོ་པར་
འིདོགྲོདོ།
གྲོགྲོས་ཚཚོགོས་ཀྱིའིས་བེསྟན་དོགྲོན། ཏངོ་གོའི་ཚཚོགོས་ཆཏེན་ཐཏེངོས་
བེཅུ་དོགུ་པས་དོབུལོ་ཐར་འིགོགོ་སྒྲོགྲོལོ་འིཐབེ་འིཛའིངོ་ནའི་ཁྱོགྲོན་
ཡགྲོངོས་ནས་འིབྱགྲོར་འིབྲིའིངོ་སྤྱིའི་ཚཚོགོས་བེསྐྲུན་པར་ངོཏེས་པར་རྒྱལོ་
ཁེ་ལོཏེན་དོགོགྲོས་པའིའི་འིགོགོ་སྒྲོགྲོལོ་འིཐབེ་འིཛའིངོ་གོསུམི་གྱིའི་གྲོས་
སུ་བེརྩའིས་ཏཏེ། ཕྱོགྲོགོས་ཡགྲོངོས་ནས་བེཀགྲོདོ་སྒྲོའིགོ་བྱས། མི་འིགྲོངོས་
པའིའི ་ ལོགྲོ ་ ངོགྲོ 3 གྱིའི ་ རའི ངོ ་ལོ། དོ་དུངོ་ཞིའི ངོ ་སྡེཏེ འིའི ་ དོབུལོ་ཕེགྲོ ངོ ས་མིའི ་
གྲོངོས་ཁྲིའི3000ཡས་མིས་ཤིའིགོ་དོབུལོ་ཐར་བྱཏེདོ་དོགོགྲོས། ངོ་
ཚཚོས་ངོཏེས་པར་དོབུལོ་ཐར་འིགོགོ་སྒྲོགྲོལོ་འིཐབེ་འིཛའིངོ་ཐདོ་རྒྱལོ་
ཁེ་ལོཏེ ན ་པར་འིཕྲདོ་སྲིའི དོ ་པའིའི ་ དོཀའི་ཁེགོ་དོངོ་འིགྲོན་སློགྲོ ངོ ་
གོསལོ་པགྲོར་ཤིཏེས་དོགོགྲོས་ལོ། ཁེ་མིའིན་དོགྲོན་གྱིའིས་འིགོན་ཁུར་གྱིའི་
འིདུ་ཤིཏེ ས ་དོངོ་ཁེ་ཚ་དོགོགྲོ ས ་གོཏུགོ་གོའི ་ འིདུ་ཤིཏེ ས ་ཤུགོས་ཆཏེ ར ་
བེཏངོ་སྟཏེ ། ཡངོ་འིབེདོ་བེསྐྱར་འིབེདོ་དོངོ་གོནདོ་ཁེཏེ ལོ ་ཇུས་
བེསྟར་བྱཏེདོ་པ་དོངོ་། སྔར་ལོས་ནུས་ལྡན་གྱིའི་འིགུལོ་སྐྱགྲོདོ་དོངོ་
སྔར་ལོས་ཏན་ཏའིགོ་གོའི་བྱ་བེར་བེརྟཏེན་ནས། ནུས་ཤུགོས་གོཅའིགོ་
སྒྲོའིལོ་གྱིའིས་དོབུལོ་ཕེགྲོངོས་ཁྲིགྲོདོ་ཀྱིའི་ཆཏེས་ཆཏེ་བེའིའི་དོཀའི་ཁེགོ་དོངོ་
དོཀའི་གོནདོ་བེསལོ་ཏཏེ ། ཁྱོགྲོ ན ་ཡགྲོ ངོ ས་ནས་འིབྱགྲོ ར ་འིབྲིའི ངོ ་སྤྱིའི ་
ཚཚོ གོ ས་བེསྐྲུན་པ་དོངོ་ལོགྲོ ་ བེརྒྱ་ཕྲགོ་དོངོ་པགྲོ འི ་འི འིབེདོ་བེརྩགྲོ ན ་
དོམིའིགོས་འིབེཏེན་དུས་ལྟར་མིངོགྲོན་འིགྱུར་བྱཏེདོ་པར་ཐགོ་གོཅགྲོདོ་
རངོ་བེཞིའིན་གྱིའི་དོགྲོན་སྙིའིངོ་ལྡན་པའིའི་དོབུལོ་ཐར་འིགོགོ་སྒྲོགྲོལོ་གྱིའི་
འིཐབེ་འིཛའི ངོ་འིདོའི ་ལོ་རྒྱལོ་ཁེ་ཕུ་ཐགོ་ཆགྲོ དོ ་པ་ལོཏེ ན ་པར་ཁེགོ་
ཐཏེགོ་བྱ་དོགོགྲོས།
གྲོགྲོ ས ་ཚཚོ གོ ས་ཀྱིའི ས ་ནན་གྱིའི ས ་བེསྟན་དོགྲོ ན ། གོནདོ་ཁེཏེ ལོ ་
དོབུལོ་སྐྱགྲོར་དོངོ་གོནདོ་ཁེཏེལོ་དོབུལོ་ཐར་གྱིའི་གོཞིའི་རྩའིའི་ཇུས་གོཞིའི་
རྒྱུན་འིཁྱོགྲོ ངོ ས་བྱཏེ དོ ་དོགོགྲོ ས ་ལོ། ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གོའི ས ་གོཅའི གོ ་གྱུར་
འིཆར་འིགོགྲོདོ་བྱཏེདོ་པ་དོངོ་ཞིའིངོ་ཆཏེན་གྱིའིས་སྤྱིའིའིའི་འིགོན་འིཁུར་པ།
གྲོགྲོངོ་ཁྱོཏེར་དོངོ་རྫོགྲོངོ་གོཉའིས་ཀྱིའིས་དོངོགྲོས་འིབེཏེབེས་འིཛའིན་པའིའི་བྱ་
བེའིའི་ནངོ་རྐྱེཏེན་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོས་བྱཏེདོ་དོགོགྲོས་པ་དོངོ་། དོབུལོ་སྐྱགྲོར་
བྱ་བེའིའི་རྣམི་པ་ཆཏེན་པགྲོ་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོས་བྱཏེདོ་དོགོགྲོས་ཤིའིངོ་། དོབུལོ་
ཐར་འིགོགོ་སྒྲོགྲོལོ་གྱིའི་དོམིའིགོས་འིབེཏེན་དོངོ་དོ་ལྟ་སྤྱིགྲོདོ་བེཞིའིན་པའིའི་
དོབུལོ་སྐྱགྲོར་ཚདོ་གོཞིའི་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོས་བྱས་ཏཏེ། དོབུལོ་ནགོ་ས་
ཁུལོ་དོངོ་དོམིའིགོས་ （འིཕྲགྲོ་མི
མི་་པར
པར་་ངོགྲོས9པར
པར་་གོཟའིགོས།
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