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ཕྱོསྒྲོགིས་འདུས་གིསར་འགྱུར།

（པོརཔོར་་ངསྒོསོངསྒོསོ4པོརཔོར་་མིཐུདོམིཐུདོ་་པོཔོ།།）ལྗང་
མིདོསྒོགི ་གིགྱིསོ ་ཨར་ལསོ་བྱསོ་ནསོ།
སྤུསོ་ཚོདོ་མིཐོསྒོན་པོསྒོའ འི་སྒོསྒོ ་ནསོ་བོཟོསྒོ ་
འགིསྒོདོ་འཛུགིསོ་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདོབྱེདོ་
གིཏོསྒོང་བོ་དོང་། ཕྱོསྒོགིསོ་ཡོསྒོངསོ་ནསོ་སྤྱིགྱི་
ཚོཚོགིསོ་རགྱིང་ལུགིསོ་དོབྱེང་རབོསོ་ཅོན་གྱིགྱི་
རྒྱལ་ཁེབོ་འཛུགིསོ་སྐྲུན་བྱབྱེདོ་པོར་བྱསོ་
རྗེབྱེསོ་གིསོར་པོ་འཇོསྒོགི་དོགིསྒོསོ།
ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དོབྱང་ཆབོ་སྲིགྱིདོ་

ཅུསོ་ཀྱིགྱི་རྒྱུན་ཨུའམི། རྒྱལ་སྲིགྱིདོ་སྤྱིགྱི ་
ཁྱོབོ་ཁེང་གིགྱི་ཙུང་ལགྱི་ལགྱི་ཁེབྱེ་ཆང་གིགྱིསོ་
མིཆན་འགིསྒོདོ་མིཛུབོ་སྟོསྒོན་གིནང་ནསོ་
བོསྟོན་དོསྒོན། ཁྲོསྒོན་བོསྒོདོ་ལྕགིསོ་ལམི་
འཛུགིསོ་སྐྲུན་བྱབྱེདོ་པོ་ནགྱི ་ཏོང་ཀྲུང་
དོབྱང་དོང་རྒྱལ་སྲིགྱིདོ་སྤྱིགྱི ་ཁྱོབོ་ཁེང་
གིགྱིསོ་སྤྱིགྱི་ཡོསྒོངསོ་ལ་རྐང་བོཙུགིསོ་པོ་
དོང་། རྒྱང་རགྱིང ་ལ་དོམིགྱིགིསོ་ནསོ་
ཐོགི་གིཅོསྒོདོ་བྱསོ་པོའགྱི ་འཐོབོ་ཇུསོ་
བོཀསྒོདོ་སྒྲིགྱིགི་གིལ་ཆབྱེན་ཡོགྱིན། འབྲེབྱེལ་
ཡོསྒོདོ་ཕྱོསྒོགིསོ་སོསྒོ་སོསྒོསོ་ཞགྱི་ཅོགྱིན་ཕགྱིང་གིགྱི་
དུསོ་རབོསོ་གིསོར་པོའགྱི་ཀྲུང་གིསྒོའ འི་ཁྱོདོ་
ཆསྒོསོ་ལྡན་པོའགྱི་སྤྱིགྱི་ཚོཚོགིསོ་རགྱིང་ལུགིསོ་
ཀྱིགྱི་དོགིསྒོངསོ་པོ་མིཛུབོ་སྟོསྒོན་དུ་འཛིའིན་པོ་
རྒྱུན ་འཁྱོསྒོངསོ ་བྱསོ་ཏོབྱེ ། ཏོང ་ཀྲུང ་
དོབྱང་དོང་རྒྱལ་སྲིགྱིདོ་སྤྱིགྱི་ཁྱོབོ་ཁེང་གིགྱི་
ཇུསོ་ཆསྒོདོ་བོཀསྒོདོ་སྒྲིགྱིགི་ནན་ཏོན་སྒོསྒོསོ་
ལགི་ལབྱེན་མིཐོར་ཕྱོགྱིན་དོང་། འཕབྱེལ་
རྒྱསོ་ཀྱིགྱི་འདུ་ཤེབྱེསོ་གིསོར་པོ་དོངསྒོསོ་
འབོབྱེབོསོ་བྱབྱེདོ་པོ། བོདོབྱེ་འཇོགིསོ་བླསྒོ་
འཁེབྱེལ་ཨང་དོང་པོསྒོ་དོང་། དུསོ་ཚོཚོདོ་
ཀྱིགྱིསོ་སྤུསོ་ཀ་བོརྩགྱི་བོའགྱི་རྩ་དོསྒོན་ལྟར།
བོཟོསྒོ་འགིསྒོདོ་ཇུསོ་གིཞགྱི་ལབྱེགིསོ་བོསྒྱུར་
དོང་འཐུསོ་ཚོང་དུ་གིཏོསྒོང་བོ་དོང་།

ལགི་རྩལ་དོཀའ་གིནདོ་འགིགི་སྒྲིསྒོལ་
ལ་ཤུགིསོ་སྣོསྒོན་པོ། ཚོན་རགྱིགི་དོང་
མིཐུན་པོར་ཨར་ལསོ་རྩ་འཛུགིསོ་
བོཀསྒོདོ་སྒྲིགྱིགི་བྱབྱེདོ་པོ། བོདོབྱེ་འཇོགིསོ་
ཐོསྒོན་སྐྱེབྱེདོ་འགིན་འཁྲོགྱི་ནན་འཛིའིན་བྱབྱེདོ་
པོ། སྐྱེབྱེ་ཁེམིསོ་ཁེསྒོར་ཡུགི་སྲུང་སྐྱེསྒོབོ་ལ་
ཤུགིསོ་སྣོསྒོན་པོ། རགྱིམིསོ་ནདོ་སྔོསྒོན ་
འགིསྒོགི་ཚོཚོདོ་འཛིའིན་ལ་གིཅོགྱིགི་གྱུར་
འཆར་འགིསྒོདོ་བྱབྱེདོ་པོ། མིང་ཚོཚོགིསོ་
ཀྱིགྱི་དོམིངསོ་འཚོཚོའགྱི་བྱ་བོ་སོསྒོགིསོ་མིགིསྒོ་
རྩསྒོམི་སོ་མིཐོསྒོ་བོ་དོང་ཚོདོ་གིཞགྱི་མིཐོསྒོ་བོ་
དོང་སྤུསོ་ཚོདོ་མིཐོསྒོ་བོའགྱི་སྒོསྒོ་ནསོ་ཁྲོསྒོན་
བོསྒོ དོ ་ ལྕ གིསོ ་ ལམི ་ བོཟོསྒོ ་ འ གིསྒོ དོ ་
འཛུགིསོ་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདོབྱེདོ་བོཏོང་
ནསོ། བོསྒོདོ་ཁུལ་མིང་ཚོཚོགིསོ་ཀྱིགྱི་ཕན་
བོདོབྱེ་ཡོར་འཕབྱེལ་དོང་སོ་ཁེསྒོངསོ་མིཐུན་
སྦྱོསྒོར ་འཕབྱེལ ་རྒྱསོ་ལ་སྐུལ་འདོབྱེདོ།
ཕྱོསྒོགིསོ་ཡོསྒོངསོ་ནསོ་སྤྱིགྱི ་ཚོཚོགིསོ་རགྱིང ་
ལུགིསོ་དོབྱེང་རབོསོ་ཅོན་གྱིགྱི་རྒྱལ་ཁེབོ་
འཛུགིསོ་སྐྲུན་བྱབྱེདོ་པོའགྱི་ཆབྱེདོ་དུ་བྱསོ་
རྗེབྱེསོ་གིསོར་པོ་འཇོསྒོགི་དོགིསྒོསོ།
ཁྲོསྒོན་བོསྒོདོ་ལྕགིསོ་ལམི(གིཡོགི་

རྔ་ནསོ་ཉགྱིང་ཁྲོགྱིའགྱི་བོར)ལསོ་མིགིསྒོ་རྩསྒོམི་
པོའགྱི་སྐུལ་སློསྒོང་ཚོཚོགིསོ་ཆབྱེན་ཟླ11པོའགྱི་
ཚོཚེསོ8ཉགྱིན ་པོབྱེ ་ཅོགྱིན ་དོང ་ཁྲོསྒོན ་བོསྒོདོ ་
ལྕགིསོ་ལམི་གྱིགྱི་ཚོཚོདོ་འཛིའིན་རང་བོཞགྱིན་
གྱིགྱི་བོཟོསྒོ་སྐྲུན་ཏོབྱེ་གིསོབྱེར་བྱ་ལ་ཕུགི་ལམི་
དོང་རྒྱལ་མིསྒོ་རྔུལ་ཆུའགྱི་ཟོམི་ཆབྱེན་བོཅོསོ་
གིནསོ་གིསུམི་ནསོ་བོརྙན་གིཟུགིསོ་
སྦྲེབྱེ ལ ་ མིཐུདོ ་ཀྱིགྱི ་ ལམི ་ ནསོ ་ དུསོ ་
མིཚུངསོ་སུ་སྤེབྱེལ། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་
དོབྱང་ཆབོ་སྲིགྱིདོ་ཅུསོ་ཀྱིགྱི་རྒྱུན་ཨུའམི།
རྒྱལ་སྲིགྱིདོ ་སྤྱིགྱི ་ཁྱོབོ་ཁེང་གིགྱི ་ཙུང་ལགྱི ་

གིཞསྒོན་པོ་ལགྱིའུ་ཧོསྒོ ་ཡོགྱིསོ་ཚོཚོགིསོ་ཆབྱེན་
སྟོབྱེང་ཞགྱི་ཅོགྱིན་ཕགྱིང་གིགྱི་མིཛུབོ་སྟོསྒོན་གིལ་
ཆབྱེན་བོརྒྱུདོ་སྒྲིསྒོགི་བྱསོ་ཏོབྱེ། ཁྲོསྒོན་བོསྒོདོ་
ལྕགིསོ་ལམི་བོཟོསྒོ་འགིསྒོདོ་འཛུགིསོ་སྐྲུན་
བོཀསྒོདོ་འདོསྒོམིསོ་པུའུ་ལ་སྒོསྒོ་བྱང་བོཀལ་
བོ ་དོང ་ ། ཁྲོསྒོ ན ་བོསྒོ དོ ་ལྕགིསོ ་ལམི
(གིཡོགི་རྔ ་ནསོ ་ཉགྱིང ་ཁྲོགྱིའགྱི ་བོར)
འཛུགིསོ་སྐྲུན་ལསོ་མིགིསྒོ་བོརྩམིསོ་པོ་
ཁྱོབོ་བོསྒྲིགིསོ་བྱསོ།
ཁྲོབྱེང་ཏོསྒོའུ་ནསོ་གིཡོགི་རྔ་བོར་གྱིགྱི་

ཁྲོསྒོན་བོསྒོདོ་ལྕགིསོ་ལམི2018ལསྒོའ འི་ཟླ
12པོར་ཤེར་གིཏོསྒོང་ལསོ་གིཉབྱེར་བྱསོ།
ལྷ་སོ་ནསོ་ཉགྱིང་ཁྲོགྱིའགྱི་བོར2015ལསྒོའ འི་
ཟླ6པོར་ལསོ་མིགིསྒོ ་བོཙུགིསོ་ནསོ་
འཛུགིསོ་སྐྲུན་བྱསོ། མིགྱིགི་སྔོར་བོཟོསྒོ་
སྐྲུན་གྱིགྱི་འཕབྱེལ་ཚོདོ་བོདོབྱེ་བླགི་ཡོགྱིན།
ཐོབྱེངསོ་འདོགྱིར་ལསོ་མིགིསྒོ་ཚུགིསོ་པོའགྱི་
གིཡོགི་རྔ་ནསོ་ཉགྱིང་ཁྲོགྱིའགྱི ་བོར་ནགྱི་སོགྱི ་
ཁྲོསྒོན ་ཞགྱིང ་ཆབྱེན ་དོང་བོསྒོདོ ་རང་སྐྱེསྒོང ་
ལྗསྒོངསོ ་ཀྱིགྱི ་མིངའ ་ཁེསྒོངསོ ་སུ ་ཡོསྒོདོ །
ལམི་ཐོགྱིགི་གིགྱི་མིགིསྒོ་རྩསྒོམི་སོ་ནགྱི་སོགྱི་ཁྲོསྒོན་
གིཡོགི་རྔ་དོང་མིཇུགི་རྫོསྒོགིསོ་སོ་ནགྱི ་
བོསྒོདོ་ལྗསྒོངསོ་ཉགྱིང་ཁྲོགྱི ་ཡོགྱིན་ལ། རྒྱལ་
ཁེབོ་ཀྱིགྱིⅠརགྱིམི་པོའགྱི་ཉགྱིསོ་ཐོགྱིགི་ལྕགིསོ་
ལམི་ཡོགྱིན་པོ་དོང་། གིསོར་དུ་བོསྐྲུན་
པོའགྱི ་མི་ཐོགྱིགི་གིགྱི ་རགྱིང ་ཐུང་ལ་སྤྱིགྱི ་ལབྱེ
1011དོང་། ཇུསོ་འགིསྒོདོ་འགྲོསྒོསོ་ཚོདོ་
སྤྱིགྱི ་ ལབྱེ 120ནསོ ་ སྤྱིགྱི ་ ལབྱེ 200ཡོགྱི ན །
ལསོ་གིཞགྱི་ལ་རྒྱལ་ཁེབོ་ལྕགིསོ་ལམི་
ཚོཚོགིསོ་སྒྲིགྱིལ་གྱིགྱིསོ་འགིན་ཁུར་དོང་རྩ་
འཛུགིསོ་ལགི་བོསྟོར་བྱབྱེདོ་ཀྱིགྱིན་ཡོསྒོདོ།
ཞགྱིནཞགྱིན་་ཧྭཧྭ་་གིསོརགིསོར་་འགྱུརའགྱུར་་ཁེངཁེང་་གིགྱིགིགྱི ་ ་་ ་

གློསྒོགིགློསྒོགི་་འཕྲགྱིནའཕྲགྱིན།།

ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དོབྱང་ཏོང་གིགྱི་ལསྒོ་རྒྱུསོ་དོང་ཚོདོ་ལྡན་ཡོགྱིགི་ཆ་
ཞགྱིབོ་འཇུགི་ཁེང་གིགྱིསོ་རྩསྒོམི་སྒྲིགྱིགི་བྱསོ་པོའགྱི་བླསྒོ་མིཐུན་ཞགྱི་ཅོགྱིན་ཕགྱིང་གིགྱི
《ཏོང་གིགྱི་དྲིགྱིལ་སྒྲིསྒོགི་བོསོམི་བླསྒོ་བྱ་བོའགྱི་རྣམི་བོཤེདོ》ཅོབྱེསོ་པོའགྱི་དོཔོབྱེ་
ཆ་དོབྱེ་ཉབྱེ་ལམི་ཀྲུང་དོབྱང་ཚོདོ་ལྡན་ཡོགྱིགི་ཆ་དོཔོབྱེ་སྐྲུན་ཁེང་གིགྱིསོ་དོཔོབྱེ་
སྐྲུན་བྱསོ་ཏོབྱེ་རྒྱལ་ཡོསྒོངསོ་སུ་འགྲོབྱེམི་སྤེབྱེལ་བྱསོ།
ཆབྱེདོ་དོསྒོན་རྩསྒོམི་བོཏུསོ་དོབྱེའགྱི་ནང་དུ། བླསྒོ་མིཐུན་ཞགྱི་ཅོགྱིན་ཕགྱིང་

གིགྱིསོ་ཏོང་གིགྱི་དྲིགྱིལ་སྒྲིསྒོགི་བོསོམི་བླསྒོ་བྱ་བོ་བོརྗེསྒོདོ་པོའགྱི་གིསུང་རྩསྒོམི་
གིལ་ཆབྱེན52བོསྡུསོ་ཡོསྒོདོ་པོ་དོང་། དོབྱེའགྱི་ནང་གིགྱི་རྩསྒོམི་ཟོགྱིན་ཁེགི་
ཅོགྱིགི་ཐོསྒོགི་མིར་ཀུན་གྱིགྱི་སྤྱིན་སྔོར་་བོཀསྒོདོ་པོ་ཡོགྱིན།
ཏོང་གིགྱི་ཚོཚོགིསོ་ཆབྱེན་ཐོབྱེངསོ་བོཅོསྒོ་བོརྒྱདོ་པོའགྱི་ཚུན་དུ། བླསྒོ་

མིཐུན་ཞགྱི་ཅོགྱིན་ཕགྱིང་སྲིསྒོགི་ཤེགྱིང་ཡོགྱིན་པོའགྱི་ཏོང་ཀྲུང་དོབྱང་གིགྱིསོ་དྲིགྱིལ་
སྒྲིསྒོགི་བོསོམི་བླསྒོ་བྱ་བོ་དོབྱེ་སྤྱིགྱི་ཡོསྒོངསོ་བྱ་བོའགྱི་གིསྒོ་གིནསོ་གིལ་ཆབྱེན་དུ་
བོཞགི་སྟོབྱེ། ཇུསོ་ཐོགི་གིལ་ཆབྱེན་རབོ་དོང་རགྱིམི་པོ་བོཏོསྒོན་པོ་དོང་།
བྱབྱེདོ་ཐོབོསོ་གིལ་ཆབྱེན་རབོ་དོང་རགྱིམི་པོ་ལགི་བོསྟོར་བྱསོ་ནསོ།
ཏོང་གིགྱི་གིཞུང་ལུགིསོ་གིསོར་སྐྲུན་ལ་ཁྱོསྒོན་ཡོསྒོངསོ་ནསོ་སྐུལ་འདོབྱེདོ་

བྱསོ་ཤེགྱིང་། ཀྲུང་གིསྒོའ འི་ཁྱོདོ་ཆསྒོསོ་ལྡན་པོའགྱི་སྤྱིགྱི་ཚོཚོགིསོ་རགྱིང་ལུགིསོ་
དོང་ཀྲུང་གིསྒོའ འི་འདུན་མི་མིགྱི་སོབྱེམིསོ་ཀྱིགྱི་གིཏོགྱིང་རགྱིམི་དུ་སོགྱིམི་དུ་བོཅུགི་
པོ་དོང་། སྤྱིགྱི་ཚོཚོགིསོ་རགྱིང་ལུགིསོ་ཀྱིགྱི་སྲིསྒོགི་ཤེགྱིང་རགྱིན་ཐོང་ལྟ་བོ་དོང་
ཀྲུང་ཧྭའགྱི་ཕུལ་བྱུང་སྲིསྒོལ་རྒྱུན་རགྱིགི་གིནསོ་གིཉགྱིསོ་རྒྱ་ཆབྱེར་དོར་སྤེབྱེལ་དུ་
བོཏོང་ལ། གིཙོཚོ་རྒྱུགི་བོསོམི་བླསྒོའ འི་གློབྱེང་ཕྱོསྒོགིསོ་རྒྱུན་ཆདོ་མིབྱེདོ་པོར་སྲི་
བོརྟན་དོང་རྒྱ་ཆབྱེར་གྱུར་པོ་དོང་། རགྱིགི་གིནསོ་ཀྱིགྱི་ཡོགྱིདོ་རྟསྒོན་མིངསྒོན་
གིསོལ་ཐོསྒོབོ་པོ། རྒྱལ་ཁེབོ་རགྱིགི་གིནསོ་ཀྱིགྱི་སྟོསྒོབོསོ་ཤུགིསོ་མིཉབྱེན་མིསྒོ་
དོང་ཀྲུང་ཧྭ་རགྱིགི་གིནསོ་ཀྱིགྱི་ཤུགིསོ་ཆབྱེན་ནུསོ་པོ་ཆབྱེསོ་ཆབྱེར་འཕར་བོསོ།
ཏོང་ཡོསྒོངསོ་དོང་སྤྱིགྱི་ཚོཚོགིསོ་ཡོསྒོངསོ་ཀྱིགྱི་བོསོམི་བླསྒོའ འི་སྟོབྱེང་གིགྱི་མིཐུན་སྒྲིགྱིལ་
གིཅོགྱིགི་གྱུར་སྔོར་བོསོ་སྲི་བོརྟན་དུ་གྱུར། བླསྒོ་མིཐུན་ཞགྱི་ཅོགྱིན་ཕགྱིང་གིགྱིསོ་
ཏོང་གིགྱི་དྲིགྱིལ་སྒྲིསྒོགི་བོསོམི་བླསྒོ་བྱ་བོར་དོམིགྱིགིསོ་ནསོ་བོཏོསྒོན་པོའགྱི་བོསོམི་
བླསྒོ་གིསོར་པོ་དོང་ལྟ་ཚུལ་གིསོར་པོ། ཆསྒོདོ་གིཏོམི་གིསོར་པོ་རབོ་དོང་
རགྱིམི་པོསོ། རང་རབྱེའགྱི་ཏོང་གིགྱིསོ་དྲིགྱིལ་སྒྲིསྒོགི་བོསོམི་བླསྒོ་བྱ་བོའགྱི་ཆསྒོསོ་ཉགྱིདོ་
རང་བོཞགྱིན་གྱིགྱི་ངསྒོསོ་འཛིའིན་ཧོ་ཅོང་གིཏོགྱིང་ཟོབོ་ཏུ་བོཏོང་ཞགྱིང་། དུསོ་
རབོསོ་གིསོར་པོའགྱི་ཏོང་གིགྱི་དྲིགྱིལ་སྒྲིསྒོགི་བོསོམི་བླསྒོ་བྱ་བོ་ལབྱེགིསོ་པོསྒོར་

སྒྲུབོ་པོར་རྩ་བོའགྱི་བོསྲུང་བྱ་ཞགྱིགི་འདོསྒོན་སྤྲོསྒོདོ་བྱསོ་ཡོསྒོདོ། བླསྒོ་མིཐུན་ཞགྱི་
ཅོགྱིན་ཕགྱིང་གིགྱི《ཏོང་གིགྱི་དྲིགྱིལ་སྒྲིསྒོགི་བོསོམི་བླསྒོ་བྱ་བོའགྱི་རྣམི་བོཤེདོ》དོཔོབྱེ་
སྐྲུན་འགྲོབྱེམི་སྤེབྱེལ་བྱསོ་པོ་དོབྱེསོ། རྒྱ་ཆབྱེའགྱི་ལསོ་བྱབྱེདོ་པོ་དོང་མིང་ཚོཚོགིསོ་
ཀྱིགྱིསོ་ཞགྱི་ཅོགྱིན་ཕགྱིང་གིགྱི་དུསོ་རབོསོ་གིསོར་པོའགྱི་ཀྲུང་གིསྒོའ འི་ཁྱོདོ་ཆསྒོསོ་ལྡན་
པོའགྱི་སྤྱིགྱི་ཚོཚོགིསོ་རགྱིང་ལུགིསོ་ཀྱིགྱི་དོགིསྒོངསོ་པོ་གིཏོགྱིང་ཟོབོ་ཏུ་སློསྒོབོ་སྦྱོསྒོང་
དོང་ལགི་ལབྱེན་མིཐོའ་འཁྱོསྒོལ་བྱབྱེདོ་པོ་དོང་། དྲིགྱིལ་སྒྲིསྒོགི་བོསོམི་བླསྒོ་བྱ་
བོསོ་དོར་ཆ་སྒྲིབྱེང་བོ་དོང་དོམིངསོ་སོབྱེམིསོ་བོསྒྲིགྱིལ་བོ། མིགྱི་གིསོར་སྐྱེསྒོང་
བོ། རགྱིགི་གིནསོ་དོར་སྤེབྱེལ། སྣོང་བོརྙན་མིངསྒོན་པོ་བོཅོསོ་ཀྱིགྱི་ལསོ་
འགིན་སྔོར་བོསོ་ཕྲགི་ཏུ་འཁུར་བོར་སྐུལ་འདོབྱེདོ་གིཏོསྒོང་བོ་དོང་། སྤྱིགྱི་
ཚོཚོགིསོ་རགྱིང་ལུགིསོ་ཀྱིགྱི་རགྱིགི་གིནསོ་སྟོསྒོབོསོ་ལྡན་རྒྱལ་ཁེབོ་འཛུགིསོ་
སྐྲུན་བྱབྱེདོ་པོ།“ལསྒོ་བོརྒྱ་ཕྲགི་གིཉགྱིསོ”ཀྱིགྱི་འབོདོ་འཐོབོ་དོམིགྱིགིསོ་
འབོབྱེན་དོང་ཀྲུང་ཧྭ་མིགྱི་རགྱིགིསོ་རླབོསོ་ཆབྱེན་བོསྐྱེར་དོར་གྱིགྱི་ཀྲུང་གིསྒོའ འི་
འདུན་མི་མིངསྒོན་འགྱུར་བྱབྱེདོ་པོ་བོཅོསོ་ལ་དོསྒོན་སྙིགྱིང་ཧོ་ཅོང་གིལ་
ཆབྱེན་ལྡན་པོ་རབྱེདོ། །

ཞགྱིནཞགྱིན་་ཧྭཧྭ་་གིསོརགིསོར་་འགྱུརའགྱུར་་ཁེངཁེང་་གིགྱིགིགྱི་་གློསྒོགིགློསྒོགི་་འཕྲགྱིའཕྲགྱིནན་་ལྟརལྟར།།

བློསྒྲོ་མཐུན་ཞིཞི་ཅིཞིན་ཕིཞིང་གིཞི《ཏང་གིཞི་དྲིཞིལ་སྒྲོསྒྲོགི་བསམ་བློསྒྲོ་བྱ་བའཞི་རྣམ་བཤད》དཔཔེ་སྐྲུན་འགྲེཔེམ་སྤེཔེལ་བྱས་པ།

རངརང་་རབྱེརབྱེའགྱིའགྱི ་་ཚོགིསོཚོགིསོ་་པོརཔོར་་ཁེངཁེང་་གིགྱིསོགིགྱིསོ་་སྤེབྱེལསྤེབྱེལ་་བོའགྱིབོའགྱི ་་འཕྲགྱིནའཕྲགྱིན།།
(གིསོར་འགིསྒོདོ་པོ། དོཔོལ་ཆབྱེན། ) རྐང་ཚོ་རྫོསྒོང་རསྒོང་འབྲེསྒོགི་
མིང་ཚོཚོགིསོ་ལསོ་ཞུགིསོ་ལགི་རྩལ་གིསོསྒོ་སྦྱོསྒོང་ལྟབྱེ་གིནསོ་ཀྱིགྱིསོ་
ཟླ10པོའགྱི་ཚོཚེསོ21ཉགྱིན་ནསོ་བོཟུང་རྫོསྒོང་ཁེསྒོངསོ་ཀྱིགྱི་རསྒོང་འབྲེསྒོགི་
མིང་ཚོཚོགིསོ200ལ་ཟོགྱི་ལགྱིང་ནསོ་ཉགྱིན7གྱིགྱི་རགྱིང་ལ་བྱང་ཚོདོ་
མིཐོསྒོ་བོའགྱི་སློསྒོབོ་གིསོསྒོའ འི་གིསོསྒོ་སྦྱོསྒོང་འཛིའིན་གྲྭ་བོསྒྲུབོསོ།

ཞགྱིང་ཕྱུགིསོ་ལསོ་ཀྱིགྱི་ལསོ་རྐང་ན་ཡོསྒོདོ་པོའགྱི་རསྒོང་འབྲེསྒོགི་
པོ་དོང་འདོབྱེབོསོ་གིསོསྒོ་ཆུ་ཚོདོ་མིཐོསྒོན་པོསྒོར་གིཏོསྒོང་དོགིསྒོསོ་པོའགྱི་
རསྒོང་འབྲེསྒོགི་པོ། གིསོསྒོ་སྦྱོསྒོང་དུ་ཞུགིསོ་འདོསྒོདོ་ཡོསྒོདོ་པོའགྱི་རསྒོང་
འབྲེསྒོགི་པོ། གིསོསྒོ་སྦྱོསྒོང་གིགྱི་དོགིསྒོསོ་མིཁེསྒོ་ཡོསྒོདོ་པོའགྱི་རསྒོང་འབྲེསྒོགི་པོ་
བོཅོསོ་བོསྡོསྒོམིསོ་པོསོ་མིགྱི200ལྷགི་ཐོབྱེངསོ་འདོགྱིའགྱི་གིསོསྒོ་སྦྱོསྒོང་
འཛིའིན་གྲྭར་ཞུགིསོ་ཡོསྒོདོ། ཆབྱེདོ་ལསོ་འཛིའིན་གྲྭ་བོཞགྱི་རུ་བོགིསྒོསོ་
ནསོ་སོསྒོ་སོསྒོར་དོབྱེང་རབོསོ་ལསོ་རགྱིགིསོ་གིསོར་སྐྲུན་ན་གིཞསྒོན་
རྣམིསོ་ལ་གིསོསྒོ་སྤེབྱེལ་ཕྱོསྒོགིསོ་ཀྱིགྱི་གིསོསྒོ་སྦྱོསྒོང་དོང་སྡོབྱེ་བོ་རབྱེར་ཐོསྒོན་
ལསོ་དོབུལ་སྐྱེསྒོར་གྱིགྱི་སྣོབྱེ་ཁྲོགྱིདོ་པོ་རབྱེ་གིསོསྒོ་སྦྱོསྒོང་། དོབུལ་ཐོར་མིགྱི་
འབོསྒོར་གྱིགྱི་དོབུལ་ཐོར་སྲི་བོརྟན་གིསོསྒོ་སྦྱོསྒོང་། ཞགྱིང་ལསོ་ཀྱིགྱི་ཁེབྱེ་
ལསོ་དོང་ཞགྱིང་པོའགྱི་མིཉམི་ལསོ་ཁེང་། ཁྱོགྱིམི་ཚོང་གིགྱི་ཕྱུགིསོ་ར་
སོསྒོགིསོ་ན་ལསོ་ཀ་གིཉབྱེར་བོཞགྱིན་པོའགྱི་འབྲེསྒོགི་པོ་རྣམིསོ་ལ་ཆབྱེདོ་
ལསོ་ལགི་རྩལ་གིསོསྒོ་སྦྱོསྒོང་བོཅོསོ་བྱསོ།
ཉགྱིན་བོདུན་གྱིགྱི་རགྱིང་ལ། སློསྒོབོ་ཁེང་ནང་ནསོ་སློསྒོབོ་ཁྲོགྱིདོ་ལ་

ཉན་པོ་དོང་། ཡུལ་དོངསྒོསོ་ནསོ་ལགི་ལབྱེན་བྱབྱེདོ་པོ། ཡུལ་
དོངསྒོསོ་ནསོ་ལྟ་སྦྱོསྒོང་བྱབྱེདོ་པོ་སོསྒོགིསོ་ཀྱིགྱི་བྱབྱེདོ་ཐོབོསོ་བོརྒྱུདོ་ནསོ་
གིསོསྒོ་སྦྱོསྒོང་བྱསོ་པོསོ། གིསོསྒོ་སྦྱོསྒོང་དུ་ཞུགིསོ་པོའགྱི་རསྒོང་འབྲེསྒོགི་པོ་
རྣམིསོ་ཀྱིགྱི་ཤེབྱེསོ་རྒྱ་སྔོར་ལསོ་བོསྐྱེབྱེདོ་པོསོ་ཚོང་མིའགྱི་དོགིའ་བོསུ་
ཆབྱེན་པོསྒོ་ཐོསྒོབོ། །

རྐང་ཚ་རྫོང་གིས2020ལོའི་བྱང་ཚད་
མཐོ་བའི་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་
གསོའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྒྲུབས་པ།


