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ཕྱོཕྱོགས་འདུས་གསར་འགྱུར།

བབ་བསྟུན་འཕྲལ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རླབས་ཆེན་གྱི་འཐབ་ལམ་གསར་པ་བཏོད་པ།
—ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ལོ་གསར་ཤིས་ཚིག་ལ་རང་ཞིང་གི་རྒྱ་ཆེའི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཚུར་སྣང་དྲག་པོ་བྱུང་བ།
ལཁྲོ ་གིསོར་གྱསྤྱི ་སྔ་ནུབོ་ཏུ། རྒྱལ་ཁོབོ་ཀྱིསྤྱི ་ཀྲུའུ་ཞིསྤྱི ་ཞིསྤྱི ་ཅིསྤྱི ནི་
ཕསྤྱིངེ་གིསྤྱིསོ་ཀྲུངེ་དེབྱངེ་རྒྱངེ་སྒྲོཁྲོགི་བོརྙནི་འིཕྲསྤྱིནི་སྤྱིསྤྱི་ཁྱོབོ་ཁོངེ་དེངེ་
དྲ་སྦྲེསྦྲེལ་བོརྒྱུདེ་དེསྦྲེ། 2021ལཁྲོའི་འི ལཁྲོ་གིསོར་གྱསྤྱི་ཤསྤྱིསོ་ཚིའིགི་ཕུལ།
ཀྲུའུ་ཞིསྤྱི་ཞིསྤྱི་ཅིསྤྱིནི་ཕསྤྱིངེ་གིསྤྱི་ལཁྲོ་གིསོར་ཤསྤྱིསོ་ཚིའིགི་ལ་རངེ་ཞིསྤྱིངེ་གིསྤྱི་རྒྱ་
ཆསྦྲེའིསྤྱི་ལསོ་བྱསྦྲེདེ་མིངེ་ཚིཚོགིསོ་ཁྲོཁྲོདེ་དུ་ཚུར་སྣེངེ་དྲགི་པཁྲོ་བྱུངེ་། ཚིངེ་
མིསོ་གིཅིསྤྱིགི་རྗེསྦྲེསོ་གིཉིསྤྱིསོ་མིཐུདེ་ཀྱིསྤྱིསོ་བོསྟེནི་དེཁྲོནི། 2020ལཁྲོ་
ནིསྤྱི་ཧོ་ཅིངེ་སྤྱིསྤྱིར་བོཏེངེ་མི་ཡིསྤྱིནི་པའིསྤྱི་ལཁྲོ་ཞིསྤྱིགི་ཡིསྤྱིནི་ལ། ཞིསྤྱིངེ་ཆསྦྲེནི་
ཡིཁྲོངེསོ་ཀྱིསྤྱི་རསྤྱིགིསོ་སོཁྲོ་སོཁྲོའི་འི མིསྤྱི་དེམིངེསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་བླཁྲོ་མིཐུནི་ཞིསྤྱི་ཅིསྤྱིནི་
ཕསྤྱི ངེ ་སྲོཁྲོ གི ་ཤསྤྱི ངེ ་ཡིསྤྱི ནི ་པའིསྤྱི ་ ཏེངེ་ཀྲུངེ་དེབྱངེ་གིསྤྱི ་ དེབུ་ཁྲོསྤྱི དེ ་འིཁྲོ གི ་
དེཀའི་སྤྱིདེ་ཧུར་བོརྩོཁྲོནི་བྱསོ་ཏེསྦྲེ། མིསྤྱི་སོསྦྲེམིསོ་སྤྲོཁྲོ་རུ་འིཇུགི་པའིསྤྱི་
རྒྱུགིསོ་ཤཁྲོ གི ་ཅིསྤྱི གི ་སྤྲོདེ། ཤསྤྱི སོ ་ཚིའི གི ་གིསྤྱི ་ ཡིསྤྱི གི ་འིབྲུ་རསྦྲེ ་ རསྦྲེ སོ ་མིསྤྱི ་
སོསྦྲེམིསོ་ལ་དྲཁྲོདེ་ཁོཁྲོལ་སྟེསྦྲེར་ཞིསྤྱིངེ་། ཚིའིགི་འིབྲུ་རསྦྲེ་རསྦྲེསོ་སྤོཁྲོབོསོ་པ་
མིཐོཁྲོ་རུ་འིདེསྦྲེགིསོ་པ་དེསྦྲེ་ཡིསྤྱིསོ་རངེ་ཞིསྤྱིངེ་གིསྤྱི་རསྤྱིགིསོ་སོཁྲོ་སོཁྲོའི་འི ལསོ་
བྱསྦྲེདེ་མིངེ་ཚིཚོགིསོ་ཀྱིསྤྱི་ལསོ་སྒྲུབོ་ཀྱིསྤྱི་ངེར་ཤུགིསོ་བོསླེངེསོ་ནིསོ།
ཡིསྤྱི་བླངེ་བྱ་གིལ་ཆསྦྲེནི་ལ་དེམིསྤྱིགིསོ་
“ ཏེནི་ཏེནི་ཏེསྤྱིགི་ཏེསྤྱིགི་བོཞིསྤྱི ”
ཏེསྦྲེ ། སོསྦྲེ མི སོ་ཤུགིསོ་གིཅིསྤྱི གི ་སྒྲོསྤྱི ལ ་དེངེ་། གིསོར་སྤོསྦྲེ ལ ་གིསོར་
གིཏེཁྲོདེ། རངེ་འིཁྲོསྤྱིའིསྤྱི་ལསོ་འིགིནི་ལ་རྐངེ་བོཙུགིསོ་ནིསོ། སྤྱིསྤྱི་
ཚིཚོགིསོ་རསྤྱིངེ་ལུགིསོ་དེསྦྲེངེ་རབོསོ་ཅིནི་གྱསྤྱི་རྒྱལ་ཁོབོ་ཁྱོཁྲོནི་ཡིཁྲོངེསོ་
ནིསོ་འིཛུགིསོ་སྐྲུནི་བྱསྦྲེདེ་པའིསྤྱི་འིཐོབོ་ལམི་གིསོར་པ་གིདེཁྲོདེ་པའིསྤྱི་
ཆསྦྲེདེ་དུ་འིབོདེ་འིབུངེསོ་བྱསྦྲེདེ་ངེསྦྲེསོ་ཡིསྤྱིནི།
“ ཕལ་པསོ་ནིསྤྱི་རླབོསོ་ཆསྦྲེནི་བོསྐྲུནི་པ་དེངེ་། དེཔའི་བོཁྲོ་ནིསྤྱི་
མིསྤྱི ་ དེམིངེསོ་ཀྱིསྤྱི ་ ཁྲོཁྲོ དེ ་ནིསོ་འིབྱུངེ་བོ་རསྦྲེ དེ ། མིསྤྱི ་ ཚིངེ་མི་ཁྱོདེ་དུ་
འིཕགིསོ་པ་ཡིསྤྱིནི། ”
“ ངེ་ནིསྤྱི་རླབོསོ་ཆསྦྲེནི་གྱསྤྱི་མིསྦྲེསོ་རྒྱལ་དེངེ་མིསྤྱི་
དེམིངེསོ་ཀྱིསྤྱི་དེཁྲོནི་དུ་ཁོསྦྲེངེསོ་སོསྦྲེམིསོ་སྐྱེསྦྲེ་ལ། ཡིར་ཐོཁྲོནི་ལྷུར་ལསྦྲེནི་
གྱསྤྱི་མིསྤྱི་རསྤྱིགིསོ་སྙིསྤྱིངེ་སྟེཁྲོབོསོ་ལ་སྤོཁྲོབོསོ་སོསྦྲེམིསོ་སྐྱེསྦྲེ། ”
“ ཀྲུའུ་ཞིསྤྱི ་ཞིསྤྱི ་ཅིསྤྱི ནི་ཕསྤྱི ངེ་གིསྤྱི ་ལཁྲོ ་གིསོར་ཤསྤྱི སོ་ཚིའི གི་ཁྲོཁྲོ དེ་ཀྱིསྤྱི ་
གིསུངེ་ཚིའིགི་ནིསྤྱི། དྲཁྲོདེ་ཁོཁྲོལ་ལྡནི་པའིསྤྱི་ཆུ་རྒྱུནི་ཞིསྤྱིགི་དེངེ་འིདྲ་བོར་
ངེ་ཚིཚོའིསྤྱི་སོསྦྲེམིསོ་སུ་བོཞུར། འིདེསྤྱི་ནིསྤྱི་སྤྱིསྤྱིར་བོཏེངེ་མི་ཡིསྤྱིནི་པའིསྤྱི་ལཁྲོ་
ཞིསྤྱི གི ་ཡིསྤྱི ནི ་ལ། སྟེཁྲོ བོ སོ་ཤུགིསོ་གིཅིསྤྱི གི ་སྒྲོསྤྱི ལ ་གྱསྤྱི ་ ལཁྲོ ་ ཞིསྤྱི གི ་ཀྱིངེ་
ཡིསྤྱིནི་ཞིསྤྱིངེ་། ངེ་ཚིཚོར་མིཐུནི་སྒྲོསྤྱིལ་ཡིཁྲོདེ་ཅིསྤྱིངེ་། ངེ་ཚིཚོ་བོརྟནི་བོརླསྤྱིངེ་
དུ་གྱུར་པསོ། ལཁྲོ་འིདེསྤྱི་ཡིསྤྱིསོ་ངེ་ལ་སོསྦྲེམིསོ་འིགུལ་སྔར་ལསོ་མིངེ་
པཁྲོ་ཐོསྦྲེབོསོ་སུ་བོཅུགི གིཞིསྤྱི་རསྤྱིམི་གྱསྤྱི་ལསོ་བྱསྦྲེདེ་ཅིསྤྱིགི་ཡིསྤྱིནི་པའིསྤྱི་
ངེཁྲོ སོ ་ནིསོ་ངེསྦྲེ སོ ་པར་ལྷོཁྲོ དེ ་གིཡིསྦྲེ ངེ ་སྤུ་ཙམི་མིསྤྱི ་ གིཏེཁྲོ ངེ ་བོར། མུ་
མིཐུདེ་དུ་ཏེནི་ཏེསྤྱིནི་སྒཁྲོསོ་ལསོ་ཀ་སྒྲུབོ་པ་དེངེ་། སོསྦྲེམིསོ་ཤུགིསོ་
གིཅིསྤྱིགི་ཏུ་སྒྲོསྤྱིལ་བོ། རངེ་འིཁྲོསྤྱིའིསྤྱི་ལསོ་དེཁྲོནི་སྔར་ལསོ་ལསྦྲེགིསོ་
པཁྲོར་བོསྒྲུབོསོ་ནིསོ། ཡུསོ་ཧྲུའུ་བོཁྲོདེ་རསྤྱིགིསོ་རངེ་སྐྱེཁྲོངེ་ཁུལ་གྱསྤྱི་
དེཔལ་འིབྱཁྲོར་དེངེ་སྤྱིསྤྱི་ཚིཚོགིསོ་འིཕསྦྲེལ་རྒྱསོ་འིགྲཁྲོ་བོ། མིསྤྱི་དེམིངེསོ་
བོདེསྦྲེ་སྡོཁྲོདེ་ལསོ་བོརྩོཁྲོནི་ཡིཁྲོངེ་བོར་རངེ་ནུསོ་ཅིསྤྱི་ཡིཁྲོདེ་འིབུལ་རྒྱུ་
ཡིསྤྱི ནི ་ཞིསྦྲེ སོ ”ཡུསོ་ཧྲུའུ་བོཁྲོ དེ ་རསྤྱི གི སོ་རངེ་སྐྱེཁྲོ ངེ ་ཁུལ་ཁུལ་ཨུའིསྤྱི ་
དྲསྤྱིལ་སྒྲོཁྲོགི་པུའུ་ཡིསྤྱི་པུའུ་ཀྲངེ་གིཞིཁྲོནི་པ་ཏེ་ཀྲུངེ་ལུའུ་ཡིསྤྱིསོ་དེསྦྲེ་ལྟར་
བོཤདེ།
“ ལཁྲོ་གིསོར་ཤསྤྱིསོ་ཚིའིགི་གིསྤྱིསོ་མིསྤྱི་སོསྦྲེམིསོ་ལ་དྲཁྲོདེ་ཁོཁྲོལ་སྟེསྦྲེར་
ཞིསྤྱིངེ་། མིསྤྱི་ལ་ཧུར་སྐྱེསྦྲེདེ་ཡིར་བོརྩོཁྲོནི་དེངེ་སྐུལ་ལྕགི་ཐོསྦྲེབོསོ་པར་
བྱསྦྲེ དེ ། ”མིཚིཚོ ་ ནུབོ་སོཁྲོ གི ་རསྤྱི གི སོ་བོཁྲོ དེ ་རསྤྱི གི སོ་རངེ་སྐྱེཁྲོ ངེ ་ཁུལ་
གིཏེསྦྲེར་ལསྦྲེནི་ཁོའིསྤྱི་འིབྲིསྤྱི་ཆུ་སྨནི་ཁོངེ་གིསྤྱི་ཡིཁྲོནི་ཀྲངེ་ཏེཁྲོནི་ཧྥ་ཞིསྤྱིའུ་
ཡིསྤྱིསོ་བོཤདེ་རྒྱུར། ཀྲུའུ་ཞིསྤྱི་ཞིསྤྱི་ཅིསྤྱིནི་ཕསྤྱིངེ་གིསྤྱི་གིསུངེ་བོཤདེ་ཀྱིསྤྱིསོ་
མིཁྲོ་ལ་སྤྱིསྤྱི་ལཁྲོ2020ལཁྲོའི་འི ལཁྲོ་མིགིཁྲོར་རངེ་དེངེ་ལསོ་གྲཁྲོགིསོ་རྣམིསོ་

ཀྱིསྤྱིསོ་མིཉིམི་གིཅིསྤྱིགི་ཏུ་རསྤྱིམིསོ་ནིདེ་སྔཁྲོནི་འིགིཁྲོགི་ཚིཚོདེ་འིཛིའིནི་གྱསྤྱི་
འིཐོབོ་ཕྱོཁྲོགིསོ་དེངེ་པཁྲོ་རུ་ཉིསྤྱིནི་མིཚིནི་བོསྟུདེ་མིར་འིབོདེ་བོརྩོཁྲོནི་
བྱསོ་པ་ཕྱོསྤྱི ར ་དྲནི་བྱསྦྲེ དེ ་དུ་བོཅུགི་སོཁྲོ ངེ ་ལ།“ ལཁྲོ ་ གིསོར་པ་
སླེསྦྲེབོསོ་རྗེསྦྲེསོ། རྒྱུནི་རྣམི་ཅིནི་གྱསྤྱི་རསྤྱིམིསོ་ནིདེ་སྔཁྲོནི་འིགིཁྲོགི་ཚིཚོདེ་
འིཛིའིནི་བྱ་བོ་མུ་མིཐུདེ་དུ་དེམི་འིཛིའིནི་བྱསྦྲེདེ་པ་དེངེ་མིཉིམི་དུ། ངེ་
ཚིཚོསོ་མུ་མིཐུདེ་དུ་སྔར་ལསོ་རསྤྱིགི་ནུསོ་ཅིནི་དེངེ་ཁྱོདེ་ཆཁྲོསོ་ཅིནི་
གྱསྤྱི་སྨནི་བོཅིཁྲོསོ་ཞིབོསོ་ཞུ་བོསྒྲུབོ་རྒྱུ། བོསོམི་པ་རྣམི་དེགི་གིསྤྱིསོ་
ནིདེ་པ་རསྦྲེ་རསྦྲེར་ལྟ་སྐྱེཁྲོངེ་ལསྦྲེགིསོ་པཁྲོ་བྱསོ་ཏེསྦྲེ། བྱ་སྤྱིཁྲོདེ་དེངེཁྲོསོ་ལ་
བོརྟསྦྲེ ནི ་ནིསོ་སྤྱིསྤྱི ་ ཚིཚོ གི སོ་ལ་དྲསྤྱི ནི ་ལནི་འིཇལ་རྒྱུ་ཡིསྤྱི ནི ་ལ། མིསྤྱི ་
དེམིངེསོ་ལ་ཞིབོསོ་འིདེསྦྲེགིསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིསྤྱིནི། ”
“ 2020 ལཁྲོ ར ། འིབྱཁྲོ ར ་འིབྲིསྤྱི ངེ ་སྤྱིསྤྱི ་ ཚིཚོ གི སོ་ཁྱོཁྲོ ནི ་ཡིཁྲོ ངེ སོ་
ནིསོ་བོསྐྲུནི་པར་རླབོསོ་ཆསྦྲེ་བོའིསྤྱི་ལཁྲོ་རྒྱུསོ་རངེ་བོཞིསྤྱིནི་གྱསྤྱི་གྲུབོ་
འིབྲིསོ་བླངེསོ་པ་དེངེ་། དེབུལ་ཐོར་འིགིགི་སྒྲོཁྲོལ་གྱསྤྱི་རྒྱལ་ཁོ་
ཕུ་ཐོགི་ཆཁྲོ དེ ་པའིསྤྱི ་ དེམིགི་འིཐོབོ་ལ་ཐོགི་གིཅིཁྲོ དེ ་རངེ་བོཞིསྤྱི ནི ་
གྱསྤྱི ་ རྒྱལ་ཁོ་ཐོཁྲོ བོ ”ལཁྲོ ་ འིདེསྤྱི ར ། རངེ་རྒྱལ་གྱསྤྱི སོ ་ཀྲུངེ་ཧྭ་མིསྤྱི ་
རསྤྱིགིསོ་ལ་ལཁྲོ་ངེཁྲོ་སྟེཁྲོངེ་ཕྲགི་མིངེ་པཁྲོར་འིགིཁྲོགི་རྐྱེསྦྲེནི་བོཟོཁྲོསོ་པའིསྤྱི་
བོལྟཁྲོསོ་མིསྦྲེདེ་དེབུལ་ཕཁྲོངེསོ་གིནིདེ་དེཁྲོནི་དེསྦྲེ་ལཁྲོ་རྒྱུསོ་རངེ་བོཞིསྤྱིནི་
ལྡནི་པའིསྤྱི་ཐོགི་གིཅིཁྲོདེ་བྱསོ་ཏེསྦྲེ། མིསྤྱིའིསྤྱི་རསྤྱིགིསོ་ཀྱིསྤྱི་དེབུལ་ཕཁྲོངེསོ་
ཉུངེ་དུ་གིཏེཁྲོ ངེ ་བོའིསྤྱི ་ ལཁྲོ ་ རྒྱུསོ་སྟེསྦྲེ ངེ ་ངེཁྲོ ་ མིཚིར་བོའིསྤྱི ་ བྱསོ་རྗེསྦྲེ སོ ་
བོསྐྲུནི།
ལཁྲོ་གིསོར་ཤསྤྱིསོ་ཚིའིགི་ཁྲོཁྲོདེ།“ ལཁྲོ་ངེཁྲོ8ཀྱིསྤྱི་དུསོ་ཡུནི་བོརྒྱུདེ་
ནིསོ། དེ་ལྟ་སྤྱིཁྲོདེ་བོཞིསྤྱིནི་པའིསྤྱི་ཚིདེ་གིཞིསྤྱིའིསྤྱི་འིཁྲོགི་ཞིསྤྱིངེ་སྡོསྦྲེའིསྤྱི་དེབུལ་
ཕཁྲོངེསོ་མིསྤྱི་གྲངེསོ་དུངེ་ཕྱུར1ཙམི་ཚིངེ་མི་དེབུལ་ཐོར་བྱུངེ་ཞིསྤྱིངེ་།
དེབུལ་ཕཁྲོངེསོ་རྫོཁྲོངེ832ཚིངེ་མིསོ་དེབུལ་ཕཁྲོངེསོ་ཀྱིསྤྱི་ཞྭ་མིཁྲོ་ཕུདེ་
ཟོསྤྱིནི ”
ཞིསྦྲེསོ་པའིསྤྱི་གིསུངེ་འིཕྲསྤྱིནི་དེསྦྲེསོ་རྨ་ལྷོཁྲོ་བོཁྲོདེ་རསྤྱིགིསོ་རངེ་སྐྱེཁྲོངེ་
ཁུལ་ཐུནི་རསྤྱིནི་གྲཁྲོངེ་ཁྱོསྦྲེར་ལསོ་ཞུགིསོ་ཅུསོ་ཀྱིསྤྱི་ལསོ་བྱསྦྲེདེ་པ་ཕགི་
མིཁྲོ་བོཀྲ་ཤསྤྱིསོ་ལ་ངེར་ཤུགིསོ་རྒྱསོ་སུ་བོཅུགི
ཁོཁྲོ སོ ་བོཤདེ་རྒྱུར།“ ཐུནི་རསྤྱི ནི ་གྲཁྲོ ངེ ་ཁྱོསྦྲེ ར ་གྱསྤྱི སོ ་དེབུལ་
ཕཁྲོངེསོ་ཞྭ་མིཁྲོ་བོདེསྦྲེ་བླགི་ངེངེ་ཕུདེ་པ་དེངེ་། རྫོཁྲོངེ་གྲཁྲོངེ་ཁྱོསྦྲེར་དུ་
བོསྒྱུར་བོའིསྤྱི་ལསོ་དེཁྲོནི་ལསྦྲེགིསོ་འིགྲུབོ་བྱསོ་ཤསྤྱིངེ་། མིཁོར་བྱངེ་
ཁུལ་གིསོར་འིཛུགིསོ་སྐྲུནི་བྱ་བོ་ཚི་ཚི་འུར་འུར་ངེངེ་སྤོསྦྲེལ་ཅིསྤྱིངེ་།
རཁྲོངེ་བོཁྲོ་དེགུ་ཆུའིསྤྱི་འིགྲམི་གྱསྤྱི་མིཛིཛེསོ་ལྗོཁྲོངེསོ་ཁུལ་གྱསྤྱི་ཐོཁྲོགི་མིའིསྤྱི་
རྣམི་པ་གྲུབོ་ཟོསྤྱིནི་པ་དེངེ་། གླིསྤྱིངེ་རྒྱའིསྤྱི་ཆུ་མིཛིཚོདེ་ཀྱིསྤྱི་རགིསོ་ཆསྦྲེནི་
ཡིཁྲོངེསོ་སུ་འིགྲུབོ་ལ་ཉིསྦྲེ་བོ་སོཁྲོགིསོ་དེམིངེསོ་ཕནི་དེམིངེསོ་བོདེསྦྲེ་
དེམིངེསོ་ཕྱུགི་བོཅིསོ་བོཟོཁྲོ ་ འིགིཁྲོ དེ ་གིལ་ཆསྦྲེ ནི ་རསྦྲེ ་ རསྦྲེ ་ ཉིསྤྱི ནི ་རསྦྲེ འིསྤྱི ་
ལསོ་རསྤྱི མི ་ནིངེ་བོཞིགི་པསོ། དུསོ་རསྤྱི མི ་རངེ་བོཞིསྤྱི ནི ་གྱསྤྱི ་ གྲུབོ་
འིབྲིསོ་བླངེསོ། ”
“ འིདེསོ་ཟོསྤྱིནི་པའིསྤྱི་ལཁྲོ་ངེཁྲོ་གིཅིསྤྱིགི་གིསྤྱི་ནིངེ་། ངེསྦྲེདེ་ཚིངེ་གིསྤྱིསོ་
འིཚིཚོ ་ བོ་ཤསྤྱི ནི ་ཏུ་སྐྱེསྤྱི དེ ་པཁྲོ ་ ཞིསྤྱི གི ་རཁྲོ ལ ་བོ་ཡིསྤྱི ནི ་ལ། ཡིངེ་གིཅིསྤྱི གི ་
བོཤདེ་ནི་དེསྦྲེ་ནིསྤྱི་ངེའིསྤྱི་ལཁྲོ་ངེཁྲོ་བོཞིསྤྱི་བོཅུའིསྤྱི་རསྤྱིངེ་གིསྤྱི་རངེ་ཉིསྤྱིདེ་ལ་ཆསྦྲེསོ་
ཡིསྤྱི དེ ་ཆསྦྲེ སོ ་ལྡནི་པའིསྤྱི ་ ལཁྲོ ་ ཞིསྤྱི གི ་ཡིསྤྱི ནི ”མིགིཁྲོ ་ ལཁྲོ གི ་བོཁྲོ དེ ་རསྤྱི གི སོ་
རངེ་སྐྱེཁྲོ ངེ ་ཁུལ་རྨ་ཆསྦྲེ ནི ་རྫོཁྲོ ངེ ་འིཇསྤྱི གི སོ་མིསྦྲེ དེ ་གིཞིསྤྱི སོ ་ཁྱོསྤྱི མི ་གྱསྤྱི ་
དེབུལ་ཐོར་ཁྱོསྤྱིམི་ཚིངེ་གིནིམི་སྒྲོཁྲོལ་གྱསྤྱིསོ་བོཤདེ་རྒྱུར། 2020
ལཁྲོ ར ་ཁོཁྲོ སོ ་རངེ་གིསྤྱི ་ ངེལ་རྩོཁྲོ ལ ་ལ་བོརྟསྦྲེ ནི ་ནིསོ་སྒཁྲོ ར ་ཁྲོསྤྱི 3 ལྷོགི་
བོཙལ་བོ་དེངེ་། འིབྲིཁྲོ གི ་པ་ནིསོ་ཚིཚོ ངེ ་པར་གྱུར་པ་དེསྦྲེ ་ ནིསྤྱི །
གིནིམི་སྒྲོཁྲོལ་ལ་མིཚིཚོནི་ནི་ཐོཁྲོབོ་ཐོངེ་འིགྱུར་བོ་ཙམི་མིསྤྱིནི་པར་
བོསོམི་བླཁྲོ འི ་འི སྟེསྦྲེ ངེ ་གིསྤྱི ་ འིགྱུར་ལྡཁྲོ གི ་ཅིསྤྱི གི ་ཡིསྤྱི ནི ་ཞིསྤྱི ངེ ་། གིཞིནི་

དེབོངེ་གིསྤྱི ་ དེབུལ་ཐོར་ནིསོ་རངེ་འིགུལ་གྱསྤྱི ་ དེབུལ་ཐོར་གྱསྤྱི ་
འིགྱུར་ལྡཁྲོགི་ཅིསྤྱིགི་ཡིསྤྱིནི་པ་དེངེ་།“ ངེ་ནིསྤྱི་དེ་ལྟ་ཁྱོཁྲོནི་ཡིཁྲོངེསོ་ནིསོ་
ལམི་བུ་གིསོར་པ་ཞིསྤྱིགི་གིསྤྱི་སྟེསྦྲེངེ་དུ་སྤོཁྲོསོ་ཟོསྤྱིནི་པ་དེངེ་། རངེ་གིསྤྱིསོ་
ངེལ་རྩོཁྲོལ་བྱསོ་ནི་འིཚིཚོ་བོ་ཇསྦྲེ་བོཟོངེ་ནིསོ་ཇསྦྲེ་བོཟོངེ་ཡིསྤྱིནི་པར་
རངེ་ལ་ཡིསྤྱིདེ་ཆསྦྲེསོ་བོརྟནི་པཁྲོ་ཡིཁྲོདེ། ”
མིཚིཚོ ་ ནུབོ་སོཁྲོ གི ་རསྤྱི གི སོ་བོཁྲོ དེ ་རསྤྱི གི སོ་རངེ་སྐྱེཁྲོ ངེ ་ཁུལ་ནི་
གིཁྲོར་མིཁྲོ་གྲཁྲོངེ་ཁྱོསྦྲེར་གིདེངེ་ལ་གྲཁྲོངེ་རྡལ་འིབྲིསྤྱི་ཆུའིསྤྱི་མིགིཁྲོ་ཁུངེསོ་
སྡོསྦྲེ་བོའིསྤྱི་ཏེངེ་ཀྲསྤྱི་པུའུ་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི་ཚིཛེ་རསྤྱིངེ་དེབོངེ་མིཁྲོ་དེངེ་སྡོསྦྲེ་དེམིངེསོ་
རྣམིསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་མིཉིམི་དུ་ཀྲུའུ་ཞིསྤྱི་ཞིསྤྱི་ཅིསྤྱིནི་ཕསྤྱིངེ་གིསྤྱི་ལཁྲོ་གིསོར་ཤསྤྱིསོ་
ཚིའི གི ་སྒྲོཁྲོ ནི ་པའིསྤྱི ་ བོརྙནི་འིཕྲསྤྱི ནི ་ལ་བོལྟསོ་ཤསྤྱི ངེ ་། མིཁྲོ སོ ་ཚིཚོ ར ་
སྣེངེ་ཟོབོ་མིཁྲོ་ལྡནི་པའིསྤྱི་ངེངེ་བོཤདེ་རྒྱུར། ལཁྲོ་གིསོར་ཤསྤྱིསོ་ཚིའིགི་
གིསྤྱིསོ་མིསྤྱི་རྣམིསོ་ལ་ངེར་ཤུགིསོ་བོསྩལ་པ་དེངེ་། ལཁྲོ་གིསོར་པར་
རསྦྲེ་བོསོ་ཁོསྦྲེངེསོ་པར་བྱསོ་ཡིཁྲོདེ། དེ་ལྟ་སྡོསྦྲེ་བོའིསྤྱི་ནིངེ་གིསྤྱི་འིགྱུར་
ལྡཁྲོ གི ་ཇསྦྲེ ་ ཆསྦྲེ ་ ནིསོ་ཇསྦྲེ ་ ཆསྦྲེ ་ ཡིསྤྱི ནི ་ཞིསྤྱི ངེ ་། སྡོསྦྲེ ་ བོའིསྤྱི ་ ཐུནི་མིཁྲོ ངེ ་དེཔལ་
འིབྱཁྲོར་ཡིངེ་དྲངེ་ལམི་དུ་ཞུགིསོ་ཐུབོ་སོཁྲོངེ་བོ་དེངེ་། ཁོཁྲོ་ཚིཚོསོ་མུ་
མིཐུདེ་དུ་སྡོསྦྲེ ་ དེམིངེསོ་རྣམིསོ་ཀྱིསྤྱི ་ སྣེསྦྲེ ་ ཁྲོསྤྱི དེ ་དེསྦྲེ ་ རངེ་གིསྤྱི ་ ལསོ་ལ་
བོརྩོཁྲོནི་པའིསྤྱི་ལགི་ཟུངེ་ལ་བོརྟསྦྲེནི་ནིསོ་ཕྱུགི་འིགྱུར་གྱསྤྱི་ལམི་ཆསྦྲེནི་
སྟེསྦྲེངེ་བོསྐྱེཁྲོདེ་དུ་འིཇུགི་རྒྱུ་ཡིསྤྱིནི་ལ། སྡོསྦྲེ་བོའིསྤྱི་ནིངེ་གིསྤྱི་ལསྦྲེགིསོ་ཆ་
དེངེ་ཁྱོདེ་ཆཁྲོསོ་དེསྦྲེ་གྲཁྲོངེ་གིསོསྦྲེབོ་དེར་སྤོསྦྲེལ་གིཏེཁྲོངེ་བོ་དེངེ་མིཉིམི་
དུ་ཟུངེ་འིབྲིསྦྲེ ལ ་བྱསྦྲེ དེ ་པར་སྔར་ལསོ་དེཁྲོ ་ སྣེངེ་བྱསོ་ཏེསྦྲེ ། སྡོསྦྲེ ་
དེམིངེསོ་རྣམིསོ་ཀྱིསྤྱི་ཐོཁྲོབོ་སྣེངེ་དེངེ་སྐྱེསྤྱིདེ་སྣེངེ་མུ་མིཐུདེ་དུ་མིཐོཁྲོ་
རུ་བོཏེངེ་བོསོ། སོངེ་ལཁྲོ ར ་དེསྦྲེ ་ ལསོ་ལྷོགི་པའིསྤྱི ་ ཐོཁྲོ བོ ་ཆ་ཡིཁྲོ དེ ་
ངེསྦྲེསོ།
འིབོདེ་འིཐོབོ་ལ་ལྷོཁྲོདེ་པ་མིསྦྲེདེ། ཧུར་བོརྩོཁྲོནི་ལ་མིཚིམིསོ་
འིཇཁྲོགི་མིསྦྲེདེ།“‘ ལཁྲོ་བོརྒྱ་ཕྲགི་གིཉིསྤྱིསོ ’ཀྱིསྤྱི་ལཁྲོ་རྒྱུསོ་བོསྣེཁྲོལ་
མིཚིམིསོ་སུ་འིགྲསྦྲེངེ་ནིསོ། སྤྱིསྤྱི་ཚིཚོགིསོ་རསྤྱིངེ་ལུགིསོ་དེསྦྲེངེ་རབོསོ་
ཅིནི་གྱསྤྱི་རྒྱལ་ཁོབོ་ཁྱོཁྲོནི་ཡིཁྲོངེསོ་ནིསོ་འིཛུགིསོ་སྐྲུནི་བྱསྦྲེདེ་པའིསྤྱི་
འིཐོབོ་ལམི་གིསོར་པ་མིསྤྱི ་ འིགྱངེསོ་པར་མིགིཁྲོ ་ འིཛུགིསོ་རྒྱུ་
ཡིསྤྱིནི། ”ཀྲུའུ་ཞིསྤྱི་ཞིསྤྱི་ཅིསྤྱིནི་ཕསྤྱིངེ་གིསྤྱི་ལཁྲོ་གིསོར་ཤསྤྱིསོ་ཚིའིགི་གིསྤྱིསོ་ངེ་
ཚིཚོར་སྤྱིསྤྱི་ཚིཚོགིསོ་རསྤྱིངེ་ལུགིསོ་དེསྦྲེངེ་རབོསོ་ཅིནི་གྱསྤྱི་རྒྱལ་ཁོབོ་ཁྱོཁྲོནི་
ཡིཁྲོངེསོ་ནིསོ་འིཛུགིསོ་སྐྲུནི་བྱསྦྲེདེ་པའིསྤྱི་འིཐོབོ་ལམི་གིསོར་པའིསྤྱི་
སྟེསྦྲེངེ་། སྤྲོཁྲོ་སོསྦྲེམིསོ་འིབོར་བོ་དེངེ་བོརྩོསྦྲེ་སོསྦྲེམིསོ་བོརྟསོ་པའིསྤྱི་ལསྦྲེའུ་
འིབྲིསྤྱི་བོར་སྐུལ་ལྕགི་བྱསྦྲེདེ་བོཞིསྤྱིནི་ཡིཁྲོདེ།
མིཚིཚོ ་ ལྷོཁྲོ ་ བོཁྲོ དེ ་རསྤྱི གི སོ་རངེ་སྐྱེཁྲོ ངེ ་ཁུལ་གུངེ་ཧོཁྲོ ་ རྫོཁྲོ ངེ ་ཚི་རྔ་
འིགིགི་གྲཁྲོངེ་རྡལ་ཨ་ཡིགི་སྡོསྦྲེ ་ བོའིསྤྱི ་ སྡོསྦྲེ ་ དེམིངེསོ་མི་ཝུནི་མིསྦྲེ ངེ ་
གིསྤྱི སོ ་བོཤདེ་རྒྱུར།“ 2017 ལཁྲོ འི ་འི ཟླ 9 པར། ངེསོ་ཀྲངེ་ཡིསྦྲེ ་
གྲཁྲོངེ་ཁྱོསྦྲེར་ནིསོ་ནིངེ་སྙིསྤྱི ངེ ་དེམིར་པཁྲོ ་ ཅིནི་གྱསྤྱི ་ ཤསྤྱི ངེ ་ཏེཁྲོ གི ་ཕསྤྱི ་ ཐོ་
ཡིསྤྱི སོ ་སྡོཁྲོ ངེ ་པཁྲོ 4000 ནིངེ་འིདྲསྦྲེ ནི ་བྱསོ་ཏེསྦྲེ ། ཁྱོདེ་ལྡནི་ཞིསྤྱི ངེ ་
ལསོ་སྤོསྦྲེ ལ ་བོ་དེངེ་། ཚི་བོའིསྤྱི ་ སོ་ཁུལ་དུ་གིཏེཁྲོ གི སོ་པའིསྤྱི ་ ཤསྤྱི ངེ ་
ཏེཁྲོ གི ་འིདེསྤྱི ་ མིཐོཁྲོ ་ སྒངེ་ནིསོ་རྩོ་བོ་ཚུགིསོ་སུ་བོཅུགི་པ་ཡིསྤྱི ནི །
ལཁྲོ ་ གིསོར་པའིསྤྱི ་ ནིངེ་། ངེསོ་མུ་མིཐུདེ་དུ་སོསྦྲེ ་ ཡིབོ་དེངེ་། ལསྦྲེ ་
མིཁྲོ ནི ། ཤསྤྱི ངེ ་ཏེཁྲོ གི ་ཕ་སོསྦྲེ ནི ། ངེངེ་ལགི སོསྦྲེ ་ འིབྲུ་སོཁྲོ གི སོ་ཁྱོདེ་
ལྡནི་ཤསྤྱི ངེ ་ཏེཁྲོ གི ་ནིངེ་འིདྲསྦྲེ ནི ་བྱསྦྲེ དེ ་འིཆར་ཡིཁྲོ དེ ་ལ། ཁྱོདེ་ལྡནི་
ཐོཁྲོནི་ལསོ་ཆསྦྲེནི་པཁྲོ་དེངེ་བོཟོངེ་པཁྲོ་བོསྒྲུབོ་རྒྱུ་ཡིསྤྱིནི་པར་མི་ཟོདེ།
ཤསྦྲེ སོ ་བྱ་དེངེ་འིདེསྦྲེ བོ སོ་འིཛུགིསོ་ལགི་རྩོལ་སྦྱངེསོ་ཏེསྦྲེ། ལསོ་
རསྤྱི གི སོ་གིསོར་པའིསྤྱི ་ ཞིསྤྱི ངེ ་པར་འིགྱུར་བོའིསྤྱི ་ ཕྱོཁྲོ གི སོ་ལ་འིབོདེ་
བོརྩོཁྲོནི་བྱ་རྒྱུ་ཡིསྤྱིནི ”
ཟོསྦྲེར། །

