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（（པརིཔརི་་ངསྒྲོསེངསྒྲོསེ17པརིཔརི་་མེཐུདེམེཐུདེ་་པཔ།།））དེབུལ་བྲལ་འོགོགོ་སྒྲོསྒྲོལ་གྱིགི་
ལསེ་གྲྭ་བེསྟོརི་དེགོསྒྲོསེ། ཏང་གོགིསེ་དེབུལ་སྐྱསྒྲོརི་གོནིདེ་འོཁཁེལ་བྱེ་
རྒྱུ་རྒྱུནི་འོཁྱོསྒྲོངསེ་བྱེསེ་ཏཁེ། ལྟོསྒྲོ་གོསྒྲོསེ་གོཉིགིསེ་ལ་སེཁེམེསེ་ཁྲལ་མེཁེདེ་
པ་དེང་། འོསྒྲོསེ་འོགོནི་སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོ་དེང་། གོཞགི་རྩའོགི་སྨནི་བེཅོསྒྲོསེ།
སྡོསྒྲོདེ་ཁང་བེདེཁེ་འོཇོགོསེ་གོསུམེ་ལ་འོགོནི་སྲུང་ཡོསྒྲོདེ་པའོགི་ལསེ་
ཀོའོགི་དེམེགིགོསེ་འོབེཁེནི་གོཏནི་འོཁཁེལ་བྱེསེ་ཤགིང་།“ དེམེགོ་
བེཀོའོ་ཁུརི་ལཁེནི་ཡོགི་གོཁེ”རྣམེ་པའོགི་འོགོནི་འོཁྲགིའོགི་ལམེ་ལུགོསེ་
ལགོ་ལཁེནི་བེསྟོརི་ལ། ཏང་ཡོསྒྲོངསེ་དེང་། རྒྱལ་ཡོསྒྲོངསེ། སྤྱིགི་ཚོཚོགོསེ་
ཡོསྒྲོངསེ་བེཅོསེ་ཀྱིགི་སྟོསྒྲོབེསེ་ཤུགོསེ་སྐུལ་སླསྒྲོང་བྱེསེ་པ་དེང་། གོསྒྲོང་འོསྒྲོགོ་
བླསྒྲོ་སེཁེམེསེ་གོཅོགིགོ་མེཐུནི། ཐམེསེ་ཅོདེ་གོསྒྲོ་ཧྲགོ་གོགིསེ་འོབེདེ་འོཐབེ་
བྱེཁེདེ་པ། བེཙོནི་འོགོགོ་ནིང་གོགི་བེཙོནི་འོགོགོ་གོཏསྒྲོརི་བེ་དེང་།
དེཀོའོ་གོནིདེ་ནིང་གོགི་དེཀོའོ་གོནིདེ་སེཁེལ་ཞགིང་། མེགིའོགི་རིགིགོསེ་ཀྱིགི་
ལསྒྲོ་རྒྱུསེ་ཐསྒྲོགོ་གོཞགི་ཁྱོསྒྲོནི་ཆཁེ་ཤསྒྲོསེ་དེང་ཤུགོསེ་ཚོདེ་དྲགོ་ཤསྒྲོསེ་ལྡནི་
པའོགི་དེབུལ་བྲལ་འོགོགོ་སྒྲོསྒྲོལ་གྱིགི་དེམེགོ་འོཐབེ་སྒྲོགིགོ་འོཛུགོསེ་དེང་
ལགོ་བེསྟོརི་བྱེསེ་ནིསེ། དེབུལ་བྲལ་འོགོགོ་སྒྲོསྒྲོལ་གྱིགི་སྙིགིང་སྟོསྒྲོབེསེ་
རླབེསེ་པསྒྲོ་ཆཁེ་གྲུབེ་ཡོསྒྲོདེ། ཏང་གོགི་ཚོཚོགོསེ་ཆཁེནི་བེཅོསྒྲོ་བེརྒྱདེ་པའོགི་ཚུནི་
ལ། རྒྱལ་ཡོསྒྲོངསེ་ཀྱིགི་དེབུལ་ཕོསྒྲོངསེ་རྫོསྒྲོང་བེརྒྱདེ་བེརྒྱ་སུམེ་ཅུ་སེསྒྲོ་
གོཉིགིསེ་ཡོསྒྲོངསེ་རྫོསྒྲོགོསེ་ཀྱིགི་དེབུལ་ཞྭ་ཕུདེ་པ་དེང་། དེབུལ་ཕོསྒྲོངསེ་
གྲོསྒྲོང་ཚོཚོ་ཆགིགོ་འོབུམེ་ཉིགིསེ་ཁྲགི་བེརྒྱདེ་སྟོསྒྲོང་ཡོསྒྲོངསེ་རྫོསྒྲོགོསེ་དེབུལ་
གྲོལ་ལསེ་བུདེ་པ། གྲོསྒྲོང་གོསེཁེབེ་ཀྱིགི་དེབུལ་ཕོསྒྲོངསེ་མེགི་འོབེསྒྲོརི་
དུང་ཕྱུརི་གོཅོགིགོ་ལ་ཉིཁེ་བེ་དེབུལ་བྲལ་བྱུང་བེ། མེཉིམེ་འོབྲཁེལ་
རྒྱལ་ཚོཚོགོསེ་ཀྱིགི2030ལསྒྲོའོ འི་རྒྱུནི་མེཐུདེ་འོཕོཁེལ་རྒྱསེ་ཀྱིགི་གྲོསྒྲོསེ་
རིགིམེ་ལསེ་བེཏསྒྲོནི་པའོགི་དེབུལ་འོཕྲིགི་དེམེགིགོསེ་འོབེཁེནི་ལསྒྲོ་བེཅུ་སྔ་
སྣུརི་གྱིགིསེ་མེངསྒྲོནི་འོགྱུརི་བྱུང་ཞགིང་། ལསྒྲོ་རྒྱུསེ་རིང་བེཞགིནི་ལྡནི་
པའོགི ་སྒོསྒྲོ ་ནིསེ་བེལྟོསྒྲོསེ་མེཁེདེ་དེབུལ་ཕོསྒྲོངསེ་བེསེལ་ཏཁེ། མེགིའོགི ་
རིགིགོསེ་ཀྱིགི་དེབུལ་འོཕྲིགིའོགི་ལསྒྲོ་རྒྱུསེ་སྟོཁེང་དུ་ཁྱོདེ་མེཚོརི་བེའོགི་བྱེསེ་
རྗེཁེསེ་བེསྐྲུནི་ཡོསྒྲོདེ།

2020ལསྒྲོརི། གློསྒྲོ་བུརི་དུ་ཐསྒྲོནི་པའོགི་ཏསྒྲོགོ་གོསེརི་གློསྒྲོ་ཚོདེ་
རིགིམེསེ་ནིདེ་ཀྱིགི་མེདུནི་དུ། ཏང་ཀྲུང་དེབྱེང་གོགིསེ་འོཕྲིལ་ཐགོ་ཆསྒྲོདེ་
པསྒྲོསེ་ཇུསེ་ཐགོ་བེཅོདེ་ཅོགིང་བེབེ་བེརླགིང་ངང་ཁ་གོཏདེ་འོཇོལ་
ཞགིང་། མེགི་དེམེངསེ་བླ་ནི་མེཁེདེ་པ་དེང་ཚོཚེ་སྲོསྒྲོགོ་བླ་ནི་མེཁེདེ་པ་ཡོགིནི་
པ་རྒྱུནི་འོཁྱོསྒྲོངསེ་དེང་། ཡོགིདེ་ཆཁེསེ་བེརྟེནི་པསྒྲོ་དེང་། ཕྱརི་བེ་གྲུ་
འོདེཁེགོསེ། ཚོནི་རིགིགོ་དེང་མེཐུནི་པའོགི་སྒོསྒྲོ་ནིསེ་འོགོསྒྲོགོ་བེཅོསྒྲོསེ།
ཇུསེ་བེསྟོརི་གོནིདེ་འོཁཁེལ་བེཅོསེ་བྱེཁེདེ་པའོགི་སྤྱིགིའོགི་བླང་བྱེ་བེཏསྒྲོནི་
ནིསེ། རིགིམེསེ་ནིདེ་འོགོསྒྲོགོ་བེཅོསྒྲོསེ་བྱེཁེདེ་པའོགི་མེགི་དེམེངསེ་དེམེགོ་
འོཐབེ་དེང་། སྤྱིགི་ཡོསྒྲོངསེ་དེམེགོ་འོཐབེ། འོགོསྒྲོགོ་རྒོསྒྲོལ་དེམེགོ་
འོཐབེ་བེཅོསེ་བྱེསེ་པ་དེང་། ཝུའུ་ཧནི་སྲུང་སྐྱསྒྲོབེ་དེམེགོ་འོཐབེ་
དེང་ཧུའུ་པཁེ་སྲུང་སྐྱསྒྲོབེ་དེམེགོ་འོཐབེ་བེཀོསྒྲོདེ་སྒྲོགིགོ་ཞགིབེ་ཚོགོསེ་
བྱེསེ་ཤགིང་། རྒྱལ་ཡོསྒྲོངསེ་ཀྱིགི་སྟོསྒྲོབེསེ་ཤུགོསེ་བེཏསྒྲོནི་ནིསེ་སྔ་ནི་
མེཁེདེ་པའོགི་གོཞགི་ཁྱོསྒྲོནི་ཆཁེ་བེའོགི་ཚོཚེ་སྲོསྒྲོགོ་མྱུརི་སྐྱསྒྲོབེ་ཆཁེནི་པསྒྲོ་བྱེསེ། ཐསྒྲོགོ་
མེཐའོ་བེརི་གོསུམེ་དུ“ཕྱགི་ནིསེ་ནིང་མེཆཁེདེ་འོགོསྒྲོགོ་པ་དེང་ནིང་
ནིསེ་བེསྐྱརི་ལསྒྲོགོ་འོགོསྒྲོགོ་པ”དེམེ་འོཛའིནི་ཡོགོ་པསྒྲོ་བྱེསེ་ཤགིང་།
རིགིམེསེ་ནིདེ་སྔསྒྲོནི་འོགོསྒྲོགོ་ཚོཚོདེ་འོཛའིནི་དེང་དེཔལ་འོབྱེསྒྲོརི་དེང་སྤྱིགི་
ཚོཚོགོསེ་གོསྒྲོང་སྤེཁེལ་ལ་གོཅོགིགོ་འོདེསྒྲོམེསེ་བྱེ་རྒྱུ་རྒྱུནི་འོཁྱོསྒྲོངསེ་བྱེསེ་
ཏཁེ། མེགི་དེམེངསེ་ཀྱིགི་ཚོཚེ་སྲོསྒྲོགོ་བེདེཁེ་འོཇོགོསེ་དེང་གོཟུགོསེ་གོཞགི་
བེདེཁེ་ཐང་སྲུང་སྐྱསྒྲོབེ་ཅོགི་ཐུབེ་བྱེསེ་པ་དེང་། གོསྒྲོ་ལ་ཧྲགིལ་པསྒྲོ་ལསེ་
སྔསྒྲོནི་ལ་རིགིམེསེ་ནིདེ་ཚོཚོདེ་འོཛའིནི་དེང་། ལསེ་ཐསྒྲོནི་བེསྐྱརི་ཚུགོསེ།
དེཔལ་འོབྱེསྒྲོརི་དེང་སྤྱིགི་ཚོཚོགོསེ་གོསྒྲོང་སྤེཁེལ་སླརི་གོསེསྒྲོ་བེཅོསེ་བྱེསེ་
ཏཁེ། རིགིམེསེ་འོགོསྒྲོགོ་འོཐབེ་རྩསྒྲོདེ་ལ་འོཐབེ་ཇུསེ་ཀྱིགི་གྲུབེ་འོབྲསེ་
གོལ་ཆཁེནི་བླངསེ་ནིསེ་རིགིམེསེ་འོགོསྒྲོགོ་གོགི་སྙིགིང་སྟོསྒྲོབེསེ་རླབེསེ་པསྒྲོ་
ཆཁེ་བེཏསྒྲོདེ་ཡོསྒྲོདེ།
དེམེངསེ་འོཚོཚོ་འོགོནི་སྲུང་དེང་ལཁེགོསེ་བེཅོསྒྲོསེ་བྱེཁེདེ་ཆཁེདེ།

ཏང་གོགིསེ་མེཐའོ་ཚོདེ་བེརྟེནི་སྲུང་དེང་། གོཙོཚོ་གོནིདེ་འོབུརི་ཐསྒྲོནི།
ལམེ་ལུགོསེ་འོཐུསེ་ཚོང་གོཏསྒྲོང་བེ། སྔསྒྲོནི་དེཔགོ་ལ་སྣེཁེ་ཁྲགིདེ་
བེཅོསེ་བྱེཁེདེ་པའོགི་བེསེམེ་ཕྱསྒྲོགོསེ་ལྟོརི། ཡོསྒྲོང་འོབེབེ་བེགོསྒྲོ་བེཤའོ་

དེང་། ལསེ་ཞུགོསེ། སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོ། སྤྱིགི་ཚོཚོགོསེ་འོགོནི་སྲུང་། སྨནི་
བེཅོསྒྲོསེ་འོཕྲིསྒྲོདེ་བེསྟོཁེནི། སྡོསྒྲོདེ་ཁང་འོགོནི་སྲུང་སེསྒྲོགོསེ་ཀྱིགི་ཐདེ་ལ་
བྱེཁེདེ་ཐབེསེ་གོལ་ཆཁེནི་རིབེ་དེང་རིགིམེ་པ་བེཏསྒྲོནི་པ་དེང་། ཀུནི་
ཕོནི་ཅོནི་དེང་། རྨང་གོཞགི་ཅོནི། མེཐའོ་སྐྱསྒྲོང་ཅོནི་བེཅོསེ་ཀྱིགི་
དེམེངསེ་འོཚོཚོ་འོཛུགོསེ་སྐྲུནི་ལ་ཤུགོསེ་རྒྱགོ་པརི་དེསྒྲོ་སྣེང་བྱེསེ་ཏཁེ།
གོཞགི་རྩའོགི་སྤྱིགི་པའོགི་ཞབེསེ་ཞུ་ཆ་སྙིསྒྲོམེསེ་ཅོནི་དུ་འོགྱུརི་བེརི་སྐུལ་
འོདེཁེདེ་བེཏང་ཡོསྒྲོདེ། ང་ཚོཚོསེ་ལསེ་ཆསྒྲོདེ་མེཚོཚོནི་ཞགིང་དྲང་སྙིསྒྲོམེསེ་
ཡོསྒྲོང་བེརི་སྐུལ་སྤེཁེལ་གོཏསྒྲོང་བེའོགི་ཡོསྒྲོང་འོབེབེ་བེགོསྒྲོ་བེཤའོགི་མེ་
ལགོ་འོཛུགོསེ་གོང་ཐུབེ་བྱེསེ་ཏཁེ། ཡོསྒྲོང་འོབེབེ་མེཐསྒྲོ་དྲགོསེ་པ་
སྙིསྒྲོམེསེ་སྒྲོགིགོ་དེང་། ཁྲགིམེསེ་འོགོལ་གྱིགི་ཡོསྒྲོང་འོབེབེ་མེཁེདེ་པརི་བེཟོསྒྲོ་
བེ། ཡོསྒྲོང་འོབེབེ་དེམེའོ་བེའོགི་མེགིའོགི་ཡོསྒྲོང་འོབེབེ་མེང་དུ་གོཏསྒྲོང་བེ།
ཡོསྒྲོང་འོབེབེ་འོབྲགིང་བེའོགི་མེགི་ཚོཚོགོསེ་བེརྟེནི་པསྒྲོའོ འི་ངང་རྒྱ་སྐྱཁེདེ་པ།
སྐྱུ་རུ་རིའོགི་དེབྱེགིབེསེ་ཀྱིགི་བེགོསྒྲོ་བེཤའོགི་རྣམེ་པ་ཆགོསེ་པརི་སྐུལ་
འོདེཁེདེ་གོཏསྒྲོང་བེ་བེཅོསེ་བྱེསེ་པསེ། གྲོསྒྲོང་མེགིའོགི་ཡོསྒྲོང་འོབེབེ་འོཕོརི་
ཚོདེ་དེཁེ་དེཔལ་འོབྱེསྒྲོརི་འོཕོརི་ཚོདེ་དེང་གོཞགི་རྩའོགི་ཆ་ནིསེ་གོཅོགིགོ་
མེཚུངསེ་བྱུང་ཞགིང་། གྲོསྒྲོང་གོསེཁེབེ་ཀྱིགི་སྡོསྒྲོདེ་དེམེངསེ་ཀྱིགི་ཡོསྒྲོང་
འོབེབེ་འོཕོརི་ཚོདེ་དེཁེ་གྲོསྒྲོང་ཁྱོཁེརི་དེང་གྲོསྒྲོང་རྡལ་གྱིགི་གྲོསྒྲོང་མེགི་ལསེ་
མེགྱིསྒྲོགོསེ་པ་བྱུང་ཡོསྒྲོདེ། ལསེ་ཞུགོསེ་དེམེགིགོསེ་བེསེལ་གྱིགིསེ་སྔསྒྲོནི་
ལ་འོཇོསྒྲོགོ་པའོགི་སྲོགིདེ་ཇུསེ་ལགོ་བེསྟོརི་བྱེསེ་ཏཁེ། ལསེ་ཞུགོསེ་
སྔརི་བེསེ་གོང་མེང་དེང་སྔརི་བེསེ་སྤུསེ་ཚོདེ་མེཐསྒྲོནི་པསྒྲོ་མེངསྒྲོནི་
འོགྱུརི་ཡོསྒྲོང་བེརི་སྐུལ་འོདེཁེདེ་བེཏང་ཡོསྒྲོདེ། ཏང་གོགི་སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོའོ འི་
བྱེཁེདེ་ཕྱསྒྲོགོསེ་ཕྱསྒྲོགོསེ་ཡོསྒྲོངསེ་ནིསེ་ལགོ་ལཁེནི་མེཐརི་ཕྱགིནི་བེསྟོརི་ཏཁེ།
སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོའོ འི་བྱེ་གོཞགོ་དེམེགིགོསེ་བེསེལ་གྱིགིསེ་སྔསྒྲོནི་ལ་འོཕོཁེལ་
རྒྱསེ་བེཏང་བེ་དེང་། སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོའོ འི་རྩ་བེའོགི་ལསེ་འོགོནི་ནིགི་ཀུནི་
སྤྱིསྒྲོདེ་ལ་བེརྟེཁེནི་ནིསེ་མེགི་སྣེ་གོསེསྒྲོ་སྐྱསྒྲོང་བྱེ་རྒྱུ་དེཁེ་ཡོགིནི་པ་གོསེལ་བེསྒྲོརི་
བེསྟོནི་པ་དེང་། ཀུནི་སྤྱིསྒྲོདེ་དེང་། བླསྒྲོ་རིགིགོ ལུསེ་རྩལ། མེཛཚེསེ་
རྩལ། ངལ་རྩསྒྲོལ་བེཅོསེ་ཕྱསྒྲོགོསེ་ཡོསྒྲོངསེ་ནིསེ་འོཕོཁེལ་རྒྱསེ་ཡོསྒྲོང་
བེའོགི་སྤྱིགི་ཚོཚོགོསེ་རིགིང་ལུགོསེ་འོཛུགོསེ་སྐྲུནི་མེཁནི་དེང་རྒྱུནི་
འོཛའིནི་པ་གོསེསྒྲོ་སྐྱསྒྲོང་བྱེཁེདེ་པ་དེང་། སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོ་དེང་སླསྒྲོབེ་ཁྲགིདེ་བྱེཁེདེ་
སྟོངསེ་སྒྱུརི་བེཅོསྒྲོསེ་དེང་གོསེརི་གོཏསྒྲོདེ་གོཏགིང་ཟོབེ་བྱེཁེདེ་པ། དྲང་
སྙིསྒྲོམེསེ་ཡོསྒྲོང་བེརི་སྐུལ་སྤེཁེལ་དེང་སྤུསེ་ཚོདེ་མེཐསྒྲོ་རུ་གོཏསྒྲོང་བེ།
འོསྒྲོསེ་འོགོནི་སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོ་དེསྒྲོ་མེཉིམེ་ངང་འོཕོཁེལ་རྒྱསེ་འོགྲོསྒྲོ་བེ་དེང་
གྲོསྒྲོང་ཁྱོཁེརི་དེང་གྲོསྒྲོང་གོསེཁེབེ་ཀྱིགི ་འོསྒྲོསེ་འོགོནི་སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོ་གོཞགི་
གོཅོགིགོ་ཅོནི་དུ་འོགྱུརི་བེརི་སྐུལ་འོདེཁེདེ་གོཏསྒྲོང་བེ། རྒྱལ་ཁབེ་ཀྱིགི་
སྤྱིགི་སྤྱིསྒྲོདེ་སྐདེ་ཡོགིགོ་སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོ་དེང་སླསྒྲོབེ་ཁྲགིདེ་ཕྱསྒྲོགོསེ་ཡོསྒྲོངསེ་ནིསེ་
ཁྱོབེ་སྤེཁེལ་གོཏསྒྲོང་བེ། སླསྒྲོབེ་ཕྱགིའོགི་གོསེསྒྲོ་སྦྱོསྒྲོང་སྒྲོགིགོ་གོཞགི་ཚོདེ་ལྡནི་
དུ་གོཏསྒྲོང་བེ། ལསེ་རིགིགོསེ་སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོ་ཧུརི་ཐགོ་གོགིསེ་འོཕོཁེལ་
རྒྱསེ་གོཏསྒྲོང་བེ། མེཐསྒྲོ་རིགིམེ་སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོ་ནིང་གོནིསེ་རྣམེ་པའོགི་
འོཕོཁེལ་རྒྱསེ་འོགྲོསྒྲོ་བེརི་སྐུལ་འོདེཁེདེ་གོཏསྒྲོང་བེ། སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོའོ འི་
རྒྱལ་ཁབེ་སྟོསྒྲོབེསེ་ལྡནི་འོཛུགོསེ་སྐྲུནི་ལ་སྐུལ་སྤེཁེལ་གོཏསྒྲོང་བེ།
མེགི་དེམེངསེ་བླསྒྲོ་ཡོགིདེ་ཚོའིམེ་པའོགི་སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོ་ཡོགོ་པསྒྲོ་གོཉིཁེརི་བེ་
བེཅོསེ་བྱེསེ་ཡོསྒྲོདེ། རིང་རྒྱལ་གྱིགིསེ་འོཛམེ་གློགིང་ཐསྒྲོགོ་གོཞགི་ཁྱོསྒྲོནི་ཆཁེ་
ཤསྒྲོསེ་ཀྱིགི་སྤྱིགི་ཚོཚོགོསེ་འོགོནི་སྲུང་མེ་ལགོ་བེཙུགོསེ་ཏཁེ། མེགི་དུང་ཕྱུརི་
བེཅུ་དེང་བྱེཁེ་བེ་གོཉིགིསེ་ལ་གོཞགི་རྩའོགི་རྒོནི་གོསེསྒྲོའོ འི་འོགོནི་བེཅོསྒྲོལ་
ཡོསྒྲོདེ་པ་དེང་། མེགི་དུང་ཕྱུརི་བེཅུ་གོསུམེ་དེང་བྱེཁེ་བེ་དྲུགོ་ལ་གོཞགི་
རྩའོགི ་སྨནི་བེཅོསྒྲོསེ་འོགོནི་བེཅོསྒྲོལ་ཡོསྒྲོདེ། བེདེཁེ ་ཐང་ཀྲུང་གོསྒྲོ ་
འོཛུགོསེ་སྐྲུནི་བྱེཁེདེ་པརི་ཕྱསྒྲོགོསེ་ཡོསྒྲོངསེ་ནིསེ་སྐུལ་འོདེཁེདེ་བེཏང་
བེ་དེང་། སྔསྒྲོནི་འོགོསྒྲོགོ་གོཙོཚོ་བེསྒྲོརི་འོཛའིནི་པའོགི་བྱེཁེདེ་ཕྱསྒྲོགོསེ་རྒྱུནི་
འོཁྱོསྒྲོངསེ་དེང་། སྨནི་བེཅོསྒྲོསེ་འོཕྲིསྒྲོདེ་བེསྟོཁེནི་སྒྲོགིགོ་སྲོསྒྲོལ་སྒྱུརི་
བེཅོསྒྲོསེ་ཟོབེ་སྤེཁེལ་བེཏང་བེ་དེང་། སྨནི་བེཅོསྒྲོསེ་འོཕྲིསྒྲོདེ་བེསྟོཁེནི་
ལསེ་དེསྒྲོནི་གྱིགི་གོཙོཚོ་གོནིདེ་གོཤམེ་སྒྱུརི་དེང་ཐསྒྲོནི་ཁུངསེ་གོཤམེ་
སྤེསྒྲོ་བྱེཁེདེ་པརི་ཁྲགིདེ་སྟོསྒྲོནི་དེང་། དུསེ་ཐསྒྲོགོ་ཏུ་རིགིམེསེ་ནིདེ་ཚོབེསེ་
ཆཁེནི་སྔསྒྲོནི་འོགོསྒྲོགོ་ཚོཚོདེ་འོཛའིནི་བྱེཁེདེ་པའོགི་སྒྲོགིགོ་སྲོསྒྲོལ་དེང་ལམེ་
སྲོསྒྲོལ་འོཐུསེ་ཚོང་དུ་གོཏསྒྲོང་བེ། རྒྱལ་ཁབེ་ཀྱིགི་སྤྱིགི ་པའོགི་འོཕྲིསྒྲོདེ་
བེསྟོཁེནི་འོཕྲིལ་བེསྟུནི་དེསྒྲོ་དེམེ་མེ་ལགོ་འོཐུསེ་ཚོང་དུ་གོཏསྒྲོང་

བེརི་སྐུལ་འོདེཁེདེ་གོཏསྒྲོང་བེ། ཀྲུང་ལུགོསེ་གོསེསྒྲོ་རིགིགོ་སྨནི་རྫོསེ་
རྒྱུནི་འོཛའིནི་དེང་གོསེརི་གོཏསྒྲོདེ་འོཕོཁེལ་རྒྱསེ་ལ་སྐུལ་སྤེཁེལ་གོཏསྒྲོང་
བེ། གྲོསྒྲོང་ཁྱོཁེརི་དེང་གྲོསྒྲོང་གོསེཁེབེ་ལ་ཁྱོབེ་པའོགི་སྤྱིགི་པའོགི་འོཕྲིསྒྲོདེ་
བེསྟོཁེནི་ཞབེསེ་ཞུའོགི་མེ་ལགོ་འོཐུསེ་ཚོང་དུ་གོཏསྒྲོང་བེ་བེཅོསེ་བྱེསེ་
ཡོསྒྲོདེ། ལུསེ་རྩལ་རྒྱལ་ཁབེ་སྟོསྒྲོབེསེ་ལྡནི་འོཛུགོསེ་སྐྲུནི་ཇོཁེ ་
མེགྱིསྒྲོགོསེ་སུ་བེཏང་ཞགིང་། དེམེངསེ་ཡོསྒྲོངསེ་ཀྱིགི་ལུསེ་སྦྱོསྒྲོང་བྱེཁེདེ་སྒོསྒྲོ་
རྒྱ་ཁྱོབེ་ཏུ་སྤེཁེལ་བེ་དེང་། ཀྲུང་ཧྭའོགི་ལུསེ་རྩལ་སྙིགིང་སྟོསྒྲོབེསེ་དེརི་
སྤེཁེལ་ཤུགོསེ་ཆཁེནི་བེཏང་ཡོསྒྲོདེ། མེགི་འོབེསྒྲོརི་འོཕོཁེལ་རྒྱསེ་འོཐབེ་
ཇུསེ་ལ་ཞགིབེ་འོཇུགོ་བྱེཁེདེ་ཤུགོསེ་ཆཁེ་རུ་བེཏང་སྟོཁེ། མེགི་འོབེསྒྲོརི་
བེགྲོཁེསེ་སེསྒྲོང་ཅོནི་དུ་འོགྱུརི་བེརི་ཁ་གོཏདེ་ཧུརི་ཐགོ་འོཇོལ་བེ་
དེང་། རྒོནི་གོསེསྒྲོའོ འི་ཞབེསེ་ཞུའོགི ་མེ་ལགོ་འོཛུགོསེ་སྐྲུནི་ཇོཁེ ་
མེགྱིསྒྲོགོསེ་སུ་བེཏང་ལ། བུ་བེཙོའོགི་སྲོགིདེ་ཇུསེ་ལཁེགོསེ་སྒྲོགིགོ་དེང་
ལཁེགོསེ་སྒྱུརི་བྱེསེ་ཏཁེ། མེགི་འོབེསྒྲོརི་ཡུནི་རིགིང་དེསྒྲོ་མེཉིམེ་ངང་འོཕོཁེལ་
རྒྱསེ་འོགྲོསྒྲོ་བེརི་སྐུལ་འོདེཁེདེ་བེཏང་ཡོསྒྲོདེ། ཁྱོགིམེ་ཚོང་དེང་ཁྱོགིམེ་གྱིགི་
སླསྒྲོབེ་གོསེསྒྲོ་དེང་ཁྱོགིམེ་སྲོསྒྲོལ་བེཅོསེ་འོཛུགོསེ་སྐྲུནི་ལ་མེཐསྒྲོང་ཆཁེནི་
བྱེསེ་པ་དེང་། བུདེ་མེཁེདེ་དེང་བྱེགིསེ་པའོགི་ཁཁེ་དེབེང་འོགོནི་སྲུང་
བྱེསེ། དེབེང་པསྒྲོ་སྐྱསྒྲོནི་ཅོནི་གྱིགི་བྱེ་གོཞགོ་གོང་མེགྱིསྒྲོགོསེ་ཀྱིགིསེ་གོསྒྲོང་
དུ་སྤེཁེལ། ཁང་པ་ནིགི་སྡོསྒྲོདེ་སེ་ཡོགིནི་པ་ལསེ་སྦིགིརི་འོཚོཚོང་བྱེཁེདེ་བྱེ་
མེགིནི་པའོགི་ངཁེསེ་གོནིསེ་རྒྱུནི་འོཁྱོསྒྲོངསེ་བྱེསེ་ཏཁེ། བྱེཁེདེ་པསྒྲོ་མེང་པསྒྲོསེ་
འོདེསྒྲོནི་སྤྲོསྒྲོདེ་དེང་། ཐབེསེ་ལམེ་མེང་པསྒྲོསེ་འོགོནི་སྲུང་། བེསྒྲོགོསེ་
ཉིསྒྲོ་མེཉིམེ་འོཛའིནི་བེཅོསེ་བྱེཁེདེ་པའོགི་སྡོསྒྲོདེ་ཁང་ལམེ་ལུགོསེ་གོང་
མེགྱིསྒྲོགོསེ་བེཙུགོསེ་པ་དེང་། འོགོནི་སྲུང་སྡོསྒྲོདེ་ཁང་འོཛུགོསེ་
སྐྲུནི་བྱེཁེདེ་པརི་མེ་དེངུལ་འོཇོསྒྲོགོ་ཤུགོསེ་ཆཁེ ་རུ་བེཏང་བེསེ།
གྲོསྒྲོང་ཁྱོཁེརི་དེང་གྲོསྒྲོང་གོསེཁེབེ་ཀྱིགི ་གྲོསྒྲོང་མེགིའོགི ་སྡོསྒྲོདེ་ཁང་ཆ་རྐྱེཁེནི་
མེངསྒྲོནི་གོསེལ་དེསྒྲོདེ་པསྒྲོསེ་ལཁེགོསེ་སུ་ཕྱགིནི་ཡོསྒྲོདེ།
ཏང་གོགིསེ་རྒྱལ་ཁབེ་ཡུནི་རིགིང་བེདེཁེ་འོགོསྒྲོདེ་དེང་མེགི་དེམེངསེ་

བེདེཁེ་སྡོསྒྲོདེ་ལསེ་བེརྩསྒྲོནི་ཡོསྒྲོང་བེརི་དེམེགིགོསེ་ནིསེ། ཆུ་ཚོདེ་སྔརི་ལསེ་
མེཐསྒྲོ་བེའོགི་བེདེཁེ་འོཇོགོསེ་ཀྲུང་གོསྒྲོ་འོཛུགོསེ་སྐྲུནི་དེང་། སྤྱིགི་ཚོཚོགོསེ་
བེཅོསྒྲོསེ་སྐྱསྒྲོང་མེ་ལགོ་འོཐུསེ་ཚོང་དུ་གོཏསྒྲོང་བེ། ཏང་རྩ་འོཛུགོསེ་
ཀྱིགིསེ་འོགོསྒྲོ་ཁྲགིདེ་པའོགི་རིང་སྐྱསྒྲོང་དེང་། ཁྲགིམེསེ་སྐྱསྒྲོང་། སྤྱིསྒྲོདེ་སྐྱསྒྲོང་
བེཅོསེ་ཟུང་འོབྲཁེལ་བྱེཁེདེ་པའོགི་གྲོསྒྲོང་ཁྱོཁེརི་དེང་གྲོསྒྲོང་གོསེཁེབེ་ཀྱིགི་གོཞགི་
རིགིམེ་བེཅོསྒྲོསེ་སྐྱསྒྲོང་མེ་ལགོ་འོཐུསེ་ཚོང་དུ་གོཏསྒྲོང་བེ། སྤྱིགི་ཚོཚོགོསེ་
བེཅོསྒྲོསེ་སྐྱསྒྲོང་གོགི་གོཙོཚོ་གོནིདེ་གོཞགི་རིགིམེ་དུ་གོཤམེ་སྒྱུརི་བྱེཁེདེ་པརི་
སྐུལ་འོདེཁེདེ་གོཏསྒྲོང་བེ། མེཉིམེ་སྐྲུནི་མེཉིམེ་བེཅོསྒྲོསེ་མེཉིམེ་སྤྱིསྒྲོདེ་
བེཅོསེ་ཀྱིགི་སྤྱིགི་ཚོཚོགོསེ་བེཅོསྒྲོསེ་སྐྱསྒྲོང་ལམེ་ལུགོསེ་འོཛུགོསེ་སྐྲུནི། མེགི་
ཚོང་མེརི་འོགོནི་འོཁྲགི་ཡོསྒྲོདེ་པ་དེང་། མེགི་ཚོང་མེསེ་རིང་འོགོནི་
གོཙོང་སྒྲུབེ་བྱེཁེདེ་པ། མེགི་ཚོང་མེསེ་ལསྒྲོངསེ་སུ་སྤྱིསྒྲོདེ་ཐུབེ་པ་བེཅོསེ་ཀྱིགི་
སྤྱིགི་ཚོཚོགོསེ་བེཅོསྒྲོསེ་སྐྱསྒྲོང་གོཅོགིགོ་མེཐུནི་ཚོཚོགོསེ་པ་འོཛུགོསེ་སྐྲུནི་
བེཅོསེ་བྱེསེ་ཡོསྒྲོདེ། གོནིསྒྲོདེ་འོགོསྒྲོགོ་གོནིསྒྲོདེ་འོཕྲིགི་གོནིསྒྲོདེ་སྐྱསྒྲོབེ་བེཅོསེ་
དེང་བེདེཁེ་འོཇོགོསེ་ཐསྒྲོནི་སྐྱཁེདེ་ལསེ་ཀོརི་ཤུགོསེ་བེརྒྱབེ་པ་དེང་།
རྒྱལ་ཁབེ་ཀྱིགི ་འོཕྲིལ་བེསྟུནི་དེསྒྲོ ་དེམེ་མེ་ལགོ་དེང་ནུསེ་པ་
འོཛུགོསེ་པརི་ཤུགོསེ་བེརྒྱབེ་ཡོསྒྲོདེ། དུསེ་རིབེསེ་གོསེརི་པའོགི

“ཧྥེཁེང་ཆའོསྒྲོ་ཉིམེསེ་མྱོསྒྲོང”རྒྱུནི་འོཁྱོསྒྲོངསེ་དེང་འོཕོཁེལ་རྒྱསེ་བེཏང་བེ་
དེང་། བེརྒྱུདེ་རིགིམེ་ལྡནི་པརི་བེཅོསྒྲོསེ་སྐྱསྒྲོང་དེང་། ཁྲགིམེསེ་ལྟོརི་བེཅོསྒྲོསེ་
སྐྱསྒྲོང་། ཕྱསྒྲོགོསེ་བེསྡུསེ་བེཅོསྒྲོསེ་སྐྱསྒྲོང་། འོབྱུང་རྩ་ནིསེ་བེཅོསྒྲོསེ་སྐྱསྒྲོང་
བེཅོསེ་བྱེ་རྒྱུ་རྒྱུནི་འོཁྱོསྒྲོངསེ་དེང་། ཡོགིགོ་སྐུརི་ངསྒྲོ་བེཅོརི་ལམེ་ལུགོསེ་
འོཐུསེ་ཚོང་དུ་གོཏསྒྲོང་བེ། སྤྱིགི་ཚོཚོགོསེ་ཀྱིགི་འོགོལ་བེ་དེང་རྩསྒྲོདེ་གོཞགི་
སྣེ་མེང་སྔསྒྲོནི་འོགོསྒྲོགོ་དེང་འོདུམེ་འོགྲོགིགོ་འོདུམེ་སེཁེལ་བྱེཁེདེ་པའོགི་
ཕྱསྒྲོགོསེ་བེསྡུསེ་ལམེ་སྲོསྒྲོལ་འོཐུསེ་ཚོང་དུ་གོཏསྒྲོང་བེ། སྤྱིགི་ཚོཚོགོསེ་
བེདེཁེ་སྲུང་ཕྱསྒྲོགོསེ་བེསྡུསེ་བེཅོསྒྲོསེ་སྐྱསྒྲོང་བྱེཁེདེ་ཤུགོསེ་ཆཁེ་རུ་གོཏསྒྲོང་
བེ། ནིགོ་སེཁེལ་གོཤཁེདེ་འོཇོསྒྲོམེསེ་ཆཁེདེ་དེམེགིགོསེ་འོཐབེ་རྩསྒྲོདེ་
སྤེཁེལ་བེ། ནིགོ་ཚོཚོགོསེ་སྟོསྒྲོབེསེ་ཤུགོསེ་རྒྱ་ཡོནི་དུ་གོཏསྒྲོང་བེ་དེང་
གོསེང་འོགོཁེབེསེ་བྱེཁེདེ་པ་དེང་ཐ་ནི་འོགོཁེབེསེ་སྲུང་བྱེཁེདེ་མེཁནི་གྱིགི་
ཏང་ཡོསྒྲོནི་ལསེ་བྱེཁེདེ་པརི་མེཐའོ་གོཅོགིགོ་ཏུ་ཆདེ་པ་གོཅོསྒྲོདེ་པ།

（（འོཕྲིསྒྲོའོཕྲིསྒྲོ་་མེམེ་་པརིཔརི་་ངསྒྲོངསྒྲོསེསེ19པརིཔརི་་གོཟོགིགོསེགོཟོགིགོསེ།།））

ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།


