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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པརིཔརི་་ངོསློསེངོསློསེ20པརིཔརི་་མཐུདམཐུད་་པཔ།།））ཀྲུངོ་གོསློའ འི་གུངོ་ཁྲནོ་ཏོངོ་གོཁྲི་
འགོསློ་ཁྲཁྲིད་དངོ་རིངོ་རྒྱལ་སྤྱིཁྲི་ཚཚོགོསེ་རིཁྲིངོ་ལུགོསེ་ཀྱིཁྲི་ལམ་ལུགོསེ་
རྩ་སླསློགོ་བྱེརེད་རིརེ་བཅངོསེ་པ་དངོ་། ཀྲུངོ་ཧྭ་མཁྲི་རིཁྲིགོསེ་བསྐྱརི་དརི་
རླིབསེ་པསློ་ཆརེའཁྲི་འཕརེལ་རིཁྲིམ་འགོསློརི་འགྱངོསེ་དངོ་ཐེ་ནོ་བཀགོ་
འགོསློགོ་བྱེརེད་རིརེ་བཅངོསེ་པའཁྲི་སྟསློབསེ་ཤུགོསེ་མཐེའ་དགོ་དངོ་
འཐེབ་རྩསློད་མཐེརི་ཕྱིཁྲིནོ་པ་བྱེརེད་དགོསློསེ་པ་ལསེ། བཟོསློད་སྒོསློམ་
རྐྱེངོ་རྐྱེངོ་བྱེསེ་ནོ་མགོསློ་ཐེརི་དཔུངོ་འཛུལ་གྱཁྲིསེ་བཙོནོ་པསློ་དབངོ་
ཡསློད་ཁསློ་ནོ་བྱེརེད་པ་དངོ་། རིངོ་དསློརི་གོཞིནོ་བསྟུནོ་བྱེསེ་ནོ་སྔརི་
བསེ་བརྙོསེ་བཅསློསེ་མྱོསློངོ་བའཁྲི་གོནོསེ་སུ་གྱརི་ངོརེསེ་ཡཁྲིནོ།
ཏོངོ་གོཁྲིསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་ཀྱིཁྲི་མ་ལགོ་དངོ་ནུསེ་

པ་འཛུགོསེ་སྐྲུནོ་ལ་སྐུལ་འདརེད་ཤུགོསེ་ཆརེནོ་བཏོངོ་སྟརེ། ཀྲུངོ་
དབྱེངོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་ཨུ་ཡསློནོ་ལྷནོ་ཁངོ་བཙུགོསེ་
ནོསེ་གོཅཁྲིགོ་སྡུད་གོཅཁྲིགོ་གྱུརི་དངོ་ལསེ་ཆསློད་ཆརེ་ཞིཁྲིངོ་དབངོ་
གྲགོསེ་ལྡོནོ་པའཁྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་ཀྱིཁྲི་འགོསློ་ཁྲཁྲིད་སྒྲིཁྲིགོ་
སྲོསློལ་འཐུསེ་ཚངོ་དུ་བཏོངོ་བ་དངོ་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་
ཀྱིཁྲི་ཁྲཁྲིམསེ་སྐྱསློངོ་མ་ལགོ་དངོ་། འཐེབ་ཇུསེ་མ་ལགོ སྲོཁྲིད་ཇུསེ་མ་
ལགོ་བཅསེ་འཐུསེ་ཚངོ་དུ་བཏོངོ་སྟརེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི ་བདརེ ་
འཇགོསེ་ལསེ་དསློནོ་གྱཁྲི་མཐུནོ་སྦྱོསློརི་ལམ་སྲོསློལ་དངོ་འཕྲོལ་བསྟུནོ་
དསློ་དམ་ལམ་སྲོསློལ་བཙུགོསེ་ཡསློད། ཏོངོ་གོཁྲིསེ་བདརེ་འཇགོསེ་ངོངོ་
འཕརེལ་རྒྱསེ་གོཏོསློངོ་བ་དརེ་རྒྱལ་ཁབ་འཕརེལ་རྒྱསེ་གོཏོསློངོ་བའཁྲི་ཁྱོབ་
ཁསློངོསེ་ཁགོ་དངོ་བརྒྱུད་རིཁྲིམ་ཧྲིཁྲིལ་པསློརི་ཁྱོབ་པརི་བྱེསེ་ཏོརེ། རིངོ་
རྒྱལ་དརེངོ་རིབསེ་ཅནོ་དུ་འགྱུརི་བའཁྲི་འཕརེལ་རིཁྲིམ་ལ་ཤུགོསེ་
རྐྱེརེནོ་བཟོསློ ་བའཁྲི ་ཉརེནོ་ཁ་ཚབསེ་ཆརེནོ་སྔསློནོ་འགོསློགོ་དངོ་སེརེལ་
ཐེབསེ་བྱེརེད་པརི་དསློ ་སྣངོ་བྱེསེ་པ་དངོ་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི ་སྲོཁྲིད་
དབངོ་གོཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་དངོ་། ལམ་ལུགོསེ་ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ།
འདུ་ཤེརེསེ་འཛའིནོ་སྟངོསེ་ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་བཅསེ་ལ་སྲུངོ་སྐྱསློངོ་
མཐེའ་གོཅཁྲིགོ་ཏུ་བྱེསེ་ཤེཁྲིངོ་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་ཀྱིཁྲི་
དྲིཁྲིལ་བསྒྲིགོསེ་སླསློབ་གོསེསློ་དངོ་དམངོསེ་ཡསློངོསེ་ཀྱིཁྲི་རྒྱལ་སྲུངོ་
སླསློབ་གོསེསློ་ཤུགོསེ་ཆརེརི་བཏོངོ་བ་དངོ་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི ་བདརེ ་
འཇགོསེ་ཡསློངོ་བའཁྲི་མཁྲི་དམངོསེ་ཀྱིཁྲི་འགོསློགོ་སྲུངོ་འཛའིངོ་རིགོསེ་
སྲོ་བརྟནོ་དུ་བཏོངོ་། མཐེའ་དརི་དམངོསེ་ཕྱུགོ་དངོ་། མཐེའ་
མཚམསེ་བརྟནོ་བརླིཁྲིངོ་དངོ་མཐེའ་མཚམསེ་སྲོ་བརྟནོ་ཡསློངོ་
བརི་སྐུལ་སྤེརེལ་བཏོངོ་། དགྲརི་འཛའིནོ་སྟསློབསེ་ཤུགོསེ་ཀྱིཁྲིསེ་
སེཁྲིམ་འཛུལ་དངོ་། གོཏོསློརི་བརླིགོ རྩ་སླསློགོ ཁ་ཕྲོལ་བཅསེ་
གོཏོསློངོ་བའཁྲི་བྱེ་སྤྱིསློད་སྤེརེལ་བརི་དསློགོསེ་ཟོསློནོ་ནོནོ་མསློ་དངོ་རྡུངོ་
རྡེརེགོ་དྲིགོ་པསློ ་གོཏོསློངོ་བ། ཕྱིཁྲི ་ཕྱིསློགོསེ་ཀྱིཁྲི ་བཙོནོ་གོནོསློནོ་དངོ་
བཀགོ་སྡོསློམ་དྲིགོ་པསློ་བཀགོ་འགོསློགོ་དངོ་དརེརི་རྒོསློལ་ལནོ་སླསློགོ་
པ། ཞིངོ་ཀངོ་དངོ་འབྲེརེལ་བ། ཐེའརེ་ཝནོ་དངོ་འབྲེརེལ་བ། ཞིཁྲིནོ་
ཅངོ་དངོ་འབྲེརེལ་བ། བསློད་དངོ་འབྲེརེལ་བ། རྒྱ་མཚཚོ་དངོ་འབྲེརེལ་
བ་སེསློགོསེ་ཀྱིཁྲི ་འཐེབ་རྩསློད ་སྤེརེལ་བ། རྒྱ་མཚཚོའཁྲི ་རྒྱལ་ཁབ་
སྟསློབསེ་ལྡོནོ་འཛུགོསེ་སྐྲུནོ་ཇརེ་མགྱསློགོསེ་སུ་གོཏོསློངོ་བ་བཅསེ་
བྱེསེ་ནོསེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་སྲུངོ་སྐྱསློངོ་ནུསེ་ལྡོནོ་
བྱེསེ་ཡསློད།
ཏོངོ་གོཁྲི་ཚཚོགོསེ་ཆརེནོ་བཅསློ་བརྒྱད་པའཁྲི་ཚུནོ་ལ། རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་ལ་ཕྱིསློགོསེ་ཡསློངོསེ་ནོསེ་ཤུགོསེ་སྣསློནོ་ཐེརེབསེ་ཏོརེ།
ཆབ་སྲོཁྲིད་དངོ་། དཔལ་འབྱེསློརི། འདུ་ཤེརེསེ་འཛའིནོ་སྟངོསེ། རིངོ་
བྱུངོ་ཁམསེ་སེསློགོསེ་ཀྱིཁྲི་ཐེད་ནོསེ་བྱུངོ་བའཁྲི་ཉརེནོ་ཁ་དངོ་འགྲནོ་
སླསློངོ་གོཁྲི་ཉམསེ་སེད་ཐེརེགོ་སྟརེ། ཏོངོ་དངོ་རྒྱལ་ཁབ་དརི་རྒྱསེ་གོསློངོ་
འཕརེལ་དངོ་ཡུནོ་རིཁྲིངོ་བདརེ་འགོསློད་ཡསློངོ་བརི་འགོནོ་ལརེནོ་ནུསེ་
ལྡོནོ་འདསློནོ་སྤྲོསློད་བྱེསེ་ཡསློད།

((བཅུབཅུ་་གོཉཁྲིསེགོཉཁྲིསེ།། ))““ རྒྱལརྒྱལ་་ཁབཁབ་་གོཅཁྲིགོགོཅཁྲིགོ་་ལལ་་ལམལམ་་ལུགོསེལུགོསེ་་
གོཉཁྲིསེགོཉཁྲིསེ””རྒྱུནོརྒྱུནོ་་འཁྱོསློངོསེའཁྱོསློངོསེ་་དངོདངོ་་མརེསེམརེསེ་་རྒྱལརྒྱལ་་གོཅཁྲིགོགོཅཁྲིགོ་་གྱུརིགྱུརི་་ཡསློངོཡསློངོ་་བརིབརི་་
སྐུལསྐུལ་་འདརེདའདརེད་་བཏོངོབཏོངོ་་བའཁྲིབའཁྲི་་ཐེདཐེད།།
ཞིངོ་ཀངོ་དངོ་ཨའསློ་མསློནོ་མརེསེ་རྒྱལ་གྱཁྲི་པངོ་དུ་ལསློགོ་རྗེརེསེ་

བསྐྱརི་དུ་རྒྱལ་ཁབ་བཅསློསེ་སྐྱསློངོ་མ་ལགོ་ནོངོ་བཅུགོ་པ་དངོ་།

མརེསེ་རྒྱལ་ནོངོ་སེ་དངོ་དགོརེ་མཚནོ་གོསེབ་རིརེསེ་དངོ་མཉམ་དུ་
འཕརེལ་རྒྱསེ་འགྲསློ་བའཁྲི་ལམ་ཁ་ཡངོསེ་པསློའ འི་ཐེསློགོ་བསྐྱསློད་དརེ།

“ རྒྱལ་ཁབ་གོཅཁྲིགོ་ལ་ལམ་ལུགོསེ་གོཉཁྲིསེ”ལགོ་ལརེནོ་
བསྟརི་བརི་འཛམ་གླིཁྲིངོ ་སྐྱརེ ་བསློ ་ཀུནོ་གྱཁྲིསེ་ཁསེ་ལརེནོ་པའཁྲི ་
ལརེགོསེ་གྲུབ་བྱུངོ་ཡསློད། དུསེ་མཚུངོསེ་སུ། དུསེ་སྐོབསེ་ཤེཁྲིགོ་
གོཁྲི་རིཁྲིངོ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱིཁྲི་ནོངོ་གོཁྲི་རྙོསློགོ་འཛའིངོ་ཆརེ་བའཁྲི་རྒྱུ་རྐྱེརེནོ་སྣ་
ཚཚོགོསེ་ཀྱིཁྲི ་ཤུགོསེ་རྐྱེརེནོ་ཐེརེབསེ་ཤེཁྲིངོ་།“ ཀྲུངོ་དབྱེངོ་སྲོཁྲིད་
གོཞུངོ་ལ་ངོསློ་རྒོསློལ་དངོ་ཞིངོ་ཀངོ་དུ་ཟོཁྲིངོ་ཆ་སླསློངོ་བ”ཡཁྲི་བྱེརེད་
སྒོསློ་སྨྱོསློསེ་པ་ལྟརི་སྤེརེལ་བསེ་ཞིངོ་ཀངོ་གོཁྲི་གོནོསེ་བབ་རིརེ་ཞིཁྲིགོ་ཧ་
ཅངོ་ཛ་དྲིགོ་གོཁྲི་གོནོསེ་སུ་གྱརི། ཏོངོ་ཀྲུངོ་དབྱེངོ་གོཁྲིསེ་ནོནོ་
བཤེད་བྱེསེ་དསློནོ། ངོརེསེ་པརི་དུ“ རྒྱལ་ཁབ་གོཅཁྲིགོ་ལ་ལམ་
ལུགོསེ་གོཉཁྲིསེ”ཀྱིཁྲི་བྱེརེད་ཕྱིསློགོསེ་ཆ་ཚངོ་ཞིཁྲིངོ་ཡངོ་དགོ་པ་དངོ་
བླསློ་བརྟནོ་འགྱུརི་མརེད་ཀྱིཁྲིསེ་ལགོ་ལརེནོ་མཐེརི་ཕྱིཁྲིནོ་བསྟརི་བ་
དངོ་།“རྒྱལ་ཁབ་གོཅཁྲིགོ་ལ་ལམ་ལུགོསེ་གོཉཁྲིསེ”ཀྱིཁྲི་ལམ་
ལུགོསེ་མ་ལགོ་རྒྱུནོ་འཁྱོསློངོསེ་དངོ་འཐུསེ་སྒོསློ་ཚངོ་དུ་བཏོངོ་སྟརེ།
ཁྲཁྲིམསེ་ལྟརི་ཞིངོ་ཀངོ་དངོ་ཨའསློ་མསློནོ་སྐྱསློངོ་བ་རྒྱུནོ་འཁྱོསློངོསེ་
དངོ་། རྩ་ཁྲཁྲིམསེ་དངོ་གོཞིཁྲི་རྩའཁྲི་བཅའ་ཁྲཁྲིམསེ་ནོངོ་གོཏོནོ་ལ་
ཕབ་པའཁྲི་དམཁྲིགོསེ་བསེལ་སྲོཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལ་གྱཁྲི་རྩ་ཁྲཁྲིམསེ་ཅནོ་
གྱཁྲི་སྒྲིཁྲིགོ་ལམ་སྲུངོ་སྐྱསློངོ་། ཀྲུངོ་དབྱེངོ་གོཁྲིསེ་དམཁྲིགོསེ་བསེལ་
སྲོཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལ་ལ་ཕྱིསློགོསེ་ཡསློངོསེ་ནོསེ་བདགོ་སྐྱསློངོ་བྱེརེད་པའཁྲི་
དབངོ་ཆ་དསློནོ་འཁྱོསློལ།“ རྒྱལ་གོཅརེསེ་པསེ་ཞིངོ་ཀངོ་སྐྱསློངོ་
བ”དངོ་།“ རྒྱལ་གོཅརེསེ་པསེ་ཨའསློ་མསློནོ་སྐྱསློངོ་བ”བླསློ་རྩ་
བརྟནོ་པསློསེ་དསློནོ་འཁྱོསློལ་བཅསེ་བྱེསེ་ཡསློད།
ཏོངོ་ཀྲུངོ་དབྱེངོ་གོཁྲིསེ་དུསེ་དཔགོ་བབ་བསྟུནོ་བྱེསེ་ཏོརེ།

ཀྲུངོ་དབྱེངོ་གོཁྲིསེ་རྩ་ཁྲཁྲིམསེ་དངོ་གོཞིཁྲི་རྩའཁྲི་བཅའ་ཁྲཁྲིམསེ་ལྟརི་
དམཁྲིགོསེ་བསེལ་སྲོཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལ་ལ་ཕྱིསློགོསེ་ཡསློངོསེ་ནོསེ་བདགོ་
སྐྱསློངོ་བྱེརེད་པའཁྲི་དབངོ་ཆ་སྤྱིསློད་པ་འཐུསེ་ཚངོ་དུ་གོཏོསློངོ་བ་དངོ་།
དམཁྲིགོསེ་བསེལ་སྲོཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལ་དུ་རྩ་ཁྲཁྲིམསེ་དངོ་གོཞིཁྲི་རྩའཁྲི་
བཅའ་ཁྲཁྲིམསེ་ལགོ་བསྟརི་བྱེརེད་པ་དངོ་འབྲེརེལ་བའཁྲི་ལམ་ལུགོསེ་
དངོ་ལམ་སྲོསློལ་འཐུསེ་ཚངོ་དུ་གོཏོསློངོ་བའཁྲི་ཇུསེ་ཐེགོ་གོལ་ཆརེནོ་
བཅད་པ་དངོ་། དམཁྲིགོསེ་བསེལ་སྲོཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལ་གྱཁྲིསེ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་སྲུངོ་སྐྱསློངོ་བྱེརེད་པའཁྲི་བཅའ་ཁྲཁྲིམསེ་ལམ་
ལུགོསེ་དངོ་ལགོ་བསྟརི་ལམ་སྲོསློལ་འཛུགོསེ་པ་དངོ་འཐུསེ་ཚངོ་
དུ་གོཏོསློངོ་བ་དངོ་།《ཞིངོ་ཀངོ་དམཁྲིགོསེ་བསེལ་སྲོཁྲིད་འཛའིནོ་
ཁུལ་གྱཁྲིསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་སྲུངོ་སྐྱསློངོ་བྱེརེད་པའཁྲི་སྐོསློརི་
གྱཁྲི ་ཀྲུངོ ་ཧྭ ་མཁྲི ་དམངོསེ ་སྤྱིཁྲི ་མཐུནོ ་རྒྱལ་ཁབ ་ཀྱིཁྲི ་བཅའ ་
ཁྲཁྲིམསེ》གོཏོནོ་ལ་འབརེབསེ་པ། ཞིངོ་ཀངོ་དམཁྲིགོསེ་བསེལ་
སྲོཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལ་གྱཁྲི་འདརེམསེ་བསྐོསློའ འི་ལམ་ལུགོསེ་འཐུསེ་ཚངོ་དུ་
གོཏོསློངོ་བ་བཅསེ་ལ་སྐུལ་འདརེད་བཏོངོ་།“རྒྱལ་གོཅརེསེ་པསེ་
ཞིངོ་ཀངོ་སྐྱསློངོ་བ”ཡཁྲི་རྩ་དསློནོ་དསློནོ་འཁྱོསློལ་བྱེསེ་ཤེཁྲིངོ་། དམཁྲིགོསེ་
བསེལ་སྲོཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལ་གྱཁྲིསེ་གོཞུངོ་ལསེ་མཁྲི་སྣསེ་དམ་བཅའ་
འཇསློགོ་པའཁྲི་ལམ་ལུགོསེ་འཐུསེ་ཚངོ་དུ་གོཏོསློངོ་བརི་རྒྱབ་སྐྱསློརི་
བྱེསེ། ཀྲུངོ་དབྱེངོ་མཁྲི་དམངོསེ་སྲོཁྲིད་གོཞུངོ་གོཁྲིསེ་ཁྲཁྲིམསེ་ལྟརི་ཞིངོ་
ཀངོ་དམཁྲིགོསེ་བསེལ་སྲོཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལ་དུ་བཅའ་སྡོསློད་བྱེརེད་པའཁྲི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་སྲུངོ་སྐྱསློངོ་ཀུངོ་ཧྲུའུ་བཙུགོསེ་པ་དངོ་།
ཞིངོ་ཀངོ་དམཁྲིགོསེ་བསེལ་སྲོཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལ་གྱཁྲིསེ་ཁྲཁྲིམསེ་ལྟརི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི་བདརེ་འཇགོསེ་སྲུངོ་སྐྱསློངོ་ཨུ་ཡསློནོ་ལྷནོ་ཁངོ་བཙུགོསེ་
ཡསློད། ཀྲུངོ་དབྱེངོ་གོཁྲིསེ་བླསློ་རྩ་བརྟནོ་པསློསེ་ཞིངོ་ཀངོ་དམཁྲིགོསེ་
བསེལ་སྲོཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལ་གྱཁྲིསེ་ཁྲཁྲིམསེ་ལྟརི་དྲིགོ་འགོསློགོ་ཟོཁྲིངོ་
བཅསློསེ་དངོ་སྒྲིཁྲིགོ་ལམ་སླརི་གོསེསློ་བྱེརེད་པརི་རྒྱབ་སྐྱསློརི་དངོ་། སྲོཁྲིད་
འཛའིནོ་འགོསློ་དཔསློནོ་དངོ་དམཁྲིགོསེ་བསེལ་སྲོཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལ་གྱཁྲི་
སྲོཁྲིད་གོཞུངོ་གོཁྲིསེ་ཁྲཁྲིམསེ་ལྟརི་སྲོཁྲིད་སྐྱསློངོ་བརི་རྒྱབ་སྐྱསློརི་བྱེསེ་
ཤེཁྲིངོ་། ཕྱིཁྲི་ཕྱིསློགོསེ་སྟསློབསེ་ཤུགོསེ་ཀྱིཁྲིསེ་ཞིངོ་ཀངོ་དངོ་ཨའསློ་མསློནོ་
གྱཁྲི་ལསེ་དསློནོ་ལ་ཐེརེ་གོཏོསློགོསེ་བྱེརེད་པརི་མཐེའ་གོཅཁྲིགོ་ཏུ་དསློགོསེ་
ཟོསློནོ་དངོ་བཀགོ་འགོསློགོ་བྱེསེ་ཏོརེ། ཁ་ཕྲོལ་དངོ་། རྩ་སླསློགོ སེཁྲིམ་

འཛུལ། གོཏོསློརི་བརླིགོ་གོཏོསློངོ་བ་བཅསེ་ཀྱིཁྲི་བྱེ་སྤྱིསློད་ལ་རྡུངོ་རྡེརེགོ་
དྲིགོ་པསློ་བཏོངོ་ཡསློད། ཞིངོ་ཀངོ་དངོ་ཨའསློ་མསློནོ་རྒྱལ་ཁབ་འཕརེལ་
རྒྱསེ་འགྲསློ་བའཁྲི་ཁྱོསློནོ་ཆརེནོ་ནོངོ་སྔརི་ལསེ་ལརེགོསེ་པརི་འདྲིརེསེ་
པརི་ཕྱིསློགོསེ་ཡསློངོསེ་ནོསེ་རྒྱབ་སྐྱསློརི་དངོ་། ཡུའརེ་ཀངོ་ཨའསློ་ཁུགོ་
ཆརེནོ་ཁུལ་སྤུསེ་ཚད་མཐེསློནོ་པསློསེ་འཛུགོསེ་སྐྲུནོ་བྱེསེ། ཞིངོ་
ཀངོ་དངོ་ཨའསློ་མསློནོ་གྱཁྲིསེ་དཔལ་འབྱེསློརི་འཕརེལ་རྒྱསེ་གོཏོསློངོ་བ་
དངོ་དམངོསེ་འཚཚོ་ལརེགོསེ་བཅསློསེ་བྱེརེད་པརི་རྒྱབ་སྐྱསློརི་བྱེསེ་ཏོརེ།
སྤུནོ་ཟླ་ཞིངོ་ཀངོ་པ་དངོ་སྤུནོ་ཟླ་ཨའསློ་མསློནོ་པའཁྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིཁྲི་
འདུ་ཤེརེསེ་དངོ་རྒྱལ་གོཅརེསེ་ཀྱིཁྲི་སྙིཁྲིངོ་སྟསློབསེ་ཆརེ་རུ་བཏོངོ་ཡསློད།
རྩ་ལགོ་མཉམ་བཅསློསེ་ཀྱིཁྲི་བྱེརེད་ཐེབསེ་རིབ་དངོ་རིཁྲིམ་པ་འདཁྲི་
དགོ་གོཁྲིསེ་ཞིངོ་ཀངོ་གོཁྲི་གོནོསེ་བབ་ཟོངོ་ཟོཁྲིངོ་ནོསེ་བདརེ་འགོསློད་
ཡསློངོ་བརི་སྐུལ་འདརེད་ཆརེནོ་པསློ ་བཏོངོ་སྟརེ། ཁྲཁྲིམསེ་ལྟརི་ཞིངོ་
ཀངོ་དངོ་ཨའསློ་མསློནོ་སྐྱསློངོ་བ་དངོ་།“ རྒྱལ་ཁབ་གོཅཁྲིགོ་ལ་
ལམ་ལུགོསེ་གོཉཁྲིསེ”ཀྱིཁྲི་ལགོ་ལརེནོ་བརྟནོ་ཞིཁྲིངོ་ཡུནོ་རིཁྲིངོ་པསློརི་
སྤེརེལ་བརི་སྐུལ་འདརེད་གོཏོསློངོ་བརི་རྨངོ་གོཞིཁྲི་བརྟནོ་པསློ་བཏོཁྲིངོ་
ཡསློད།
ཐེའརེ་ཝནོ་གྱཁྲི་གོནོད་དསློནོ་ཐེགོ་གོཅསློད་བྱེསེ་ཏོརེ་མརེསེ་རྒྱལ་

ཡསློངོསེ་སུ་གོསློངོ་བུ་གོཅཁྲིགོ་གྱུརི་ཡསློངོ་བརི་བྱེ་རྒྱུ་ནོཁྲི་ཏོངོ་གོཁྲི་འགྱུརི་
མརེད་དམ་བཅའ་བཞིགོ་པའཁྲི་ལསློ་རྒྱུསེ་ཀྱིཁྲི་ལསེ་འགོནོ་ཡཁྲིནོ་ཞིཁྲིངོ་།
ཀྲུངོ་ཧྭའཁྲི་བུ་ཕྲུགོ་ཡསློངོསེ་ཀྱིཁྲི་ཐུནོ་མསློངོ་གོཁྲི་རིརེ་འདུནོ་ཡཁྲིནོ་པ་དངོ་།
ཀྲུངོ་ཧྭ་མཁྲི་རིཁྲིགོསེ་བསྐྱརི་དརི་རླིབསེ་པསློ་ཆརེ་ཡསློངོ་བ་མངོསློནོ་འགྱུརི་
བྱེརེད་པའཁྲི་ལྡོསློགོ་མརེད་ཀྱིཁྲི་བླངོ་བྱེའངོ་ཡཁྲིནོ། ཏོངོ་གོཁྲིསེ་ངོསློགོསེ་
གོཉཁྲིསེ་ཀྱིཁྲི་འབྲེརེལ་བའཁྲི་དུསེ་རིབསེ་ཀྱིཁྲི་འགྱུརི་ལྡོསློགོ་ཁསློངོ་དུ་ཆུད་
པརི་བྱེསེ་ཏོརེ། རྒྱལ་ཁབ་གོཅཁྲིགོ་གྱུརི་ཡསློངོ་བའཁྲི་རིཁྲིགོསེ་པའཁྲི་
གོཞུངོ་ལུགོསེ་དངོ་ཐེའརེ་ཝནོ་ལ་དམཁྲིགོསེ་པའཁྲི་བྱེརེད་ཕྱིསློགོསེ་དངོ་
སྲོཁྲིད་ཇུསེ་ཕུནོ་སུམ་ཇརེ་ཚཚོགོསེ་དངོ་འཕརེལ་རྒྱསེ་བཏོངོ་ནོསེ་
ངོསློགོསེ་གོཉཁྲིསེ་ཀྱིཁྲི་འབྲེརེལ་བ་ཡངོ་དགོ་པའཁྲི་ཕྱིསློགོསེ་སུ་འཕརེལ་
བརི་སྐུལ་འདརེད་བཏོངོ་ཡསློད། བླསློ་མཐུནོ་ཞིཁྲི་ཅཁྲིནོ་ཕཁྲིངོ་གོཁྲིསེ་ཐེའརེ་
ཝནོ་གྱཁྲི་ལསེ་དསློནོ་ཐེད་འདུ་ཤེརེསེ་གོལ་ཆརེནོ་དངོ་སྲོཁྲིད་ཇུསེ་བཞིརེད་
དགོསློངོསེ་གོལ་ཆརེནོ་རིབ་དངོ་རིཁྲིམ་པ་བཏོསློནོ་ནོསེ། དུསེ་རིབསེ་
གོསེརི་པརི་ཏོངོ་གོཁྲིསེ་ཐེའརེ་ཝནོ་གྱཁྲི་གོནོད་དསློནོ་ཐེགོ་གོཅསློད་བྱེརེད་
པའཁྲི་སྤྱིཁྲིའཁྲི ་ཇུསེ་གོཞིཁྲི་གྲུབ་ཡསློད། ངོ་ཚཚོསེ1949ལསློའ འི་ཚུནོ་གྱཁྲི་
ངོསློགོསེ་གོཉཁྲིསེ་ཀྱིཁྲི་འགོསློ་ཁྲཁྲིད་པའཁྲི་མཇལ་འཕྲོད་ཐེརེངོསེ་དངོ་པསློ་
དངོ་ངོསློགོསེ་གོཉཁྲིསེ་ཀྱིཁྲི་འགོསློ་ཁྲཁྲིད་པསེ་ཐེད་ཀརི་གླིརེངོ་མསློལ་སྤེརེལ་
རིརེསེ་བྱེརེད་པ་མངོསློནོ་འགྱུརི་ཡསློངོ་བརི་སྐུལ་འདརེད་བཏོངོ་ཡསློད།
ཏོངོ ་གོཁྲིསེ“ ངོསློགོསེ་གོཉཁྲིསེ ་ཁྱོཁྲིམ ་ཚངོ ་གོཅཁྲིགོ ་ལྟརི ་བརྩརེ ་
བ”ཡཁྲི་འདུ་ཤེརེསེ་བཅངོསེ་ནོསེ་ངོསློགོསེ་གོཉཁྲིསེ་ཀྱིཁྲི་འབྲེརེལ་བ་ཞིཁྲི་
བའཁྲི་ངོངོ་འཕརེལ་རྒྱསེ་ཡསློངོ་བརི་སྐུལ་འདརེད་བཏོངོ་བ་དངོ་། རྒྱ་
ཆརེའཁྲི་སྤུནོ་ཟླ་ཐེའརེ་ཝནོ་པརི་ཕནོ་པའཁྲི་སྲོཁྲིད་ཇུསེ་རིབ་དངོ་རིཁྲིམ་པ་
བཏོསློནོ་ནོསེ། ངོསློགོསེ་གོཉཁྲིསེ་ཀྱིཁྲི་དཔལ་འབྱེསློརི་དངོ་རིཁྲིགོ་གོནོསེ་
སྤེརེལ་རིརེསེ་དངོ་མཉམ་ལསེ་བྱེརེད་པརི་ཤུགོསེ་བརྒྱབ་ཡསློད།
2016ལསློའ འི་ཚུནོ་ལ། ཐེའརེ་ཝནོ་དབངོ་འཛའིནོ་ལསེ་ཁུངོསེ་ཀྱིཁྲིསེ

“ ཐེའརེ་ཝནོ་རིངོ་བཙོནོ”གྱཁྲི་ཁ་ཕྲོལ་བྱེ་སྤྱིསློད་སྤེརེལ་གོངོ་ཐུབ་
བྱེསེ་པསེ། ངོསློགོསེ་གོཉཁྲིསེ་ཀྱིཁྲི་འབྲེརེལ་བ་ཞིཁྲི་བའཁྲི་ངོངོ་འཕརེལ་
རྒྱསེ་ཡསློངོ་བརི་རྡུངོ་རྡེརེགོ་ཚབསེ་ཆརེནོ་ཕསློགོ ངོ་ཚཚོསེ་ཀྲུངོ་གོསློ ་
གོཅཁྲིགོ ་གོཁྲི ་རྩ ་དསློནོ ་དངོ“ གོསློ ་གོཉཁྲིསེ ་ངོསློསེ ་འཛའིནོ ་གོཅཁྲིགོ ་
མཐུནོ”རྒྱུནོ ་འཁྱོསློངོསེ ་བྱེསེ ་ཤེཁྲི ངོ ་ །“ ཐེའརེ ་ཝནོ ་རིངོ ་
བཙོནོ”གྱཁྲི་ཁ་ཕྲོལ་བྱེ་སྤྱིསློད་ལ་ངོསློ་རྒོསློལ་མཐེའ་གོཅཁྲིགོ་ཏུ་བྱེསེ་
པ་དངོ་། ཕྱིཁྲི ་ཕྱིསློགོསེ་སྟསློབསེ་ཤུགོསེ་ཀྱིཁྲི ་ཐེརེ ་ཇུསེ་ལ་ངོསློ ་རྒོསློལ་
མཐེའ་གོཅཁྲིགོ་ཏུ་བྱེསེ་ཏོརེ། ངོསློགོསེ་གོཉཁྲིསེ་ཀྱིཁྲི་འབྲེརེལ་བའཁྲི་གོཙོཚོ་
ཁྲཁྲིད་དབངོ་ཆ་དངོ་རིངོ་འགུལ་དབངོ་ཆ་སྟངོསེ་འཛའིནོ་ནོནོ་པསློ་
བྱེསེ་ཡསློད། མརེསེ་རྒྱལ་ཡསློངོསེ་སུ་གོསློངོ་བུ་གོཅཁྲིགོ་གྱུརི་ཡསློངོ་བའཁྲི་
དུསེ་བབ་དངོ་གོནོསེ་བབ་ནོཁྲི ་ནོམ་ཡངོ་ངོ་ཚཚོའཁྲི ་ཕྱིསློགོསེ་སུ་
གོནོསེ་ཡསློད།

（（འཕྲོསློའཕྲོསློ་་མམ་་པརིཔརི་་ངོསློངོསློསེསེ22པརིཔརི་་གོཟོཁྲིགོསེགོཟོཁྲིགོསེ།།））


