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ཕྱོཕྱོགསི་འདུསི་གསིར་འགྱུར།

ས་དདེའིའི་དུས་ཚོཚོད་ཟླ9པའིའི་ཚོཚེས14ཉའིན་གྱིའི་ཕྱིའི་དྲསྤྲོར། རྒྱལ་
ཁོབོ་ཀྱིའི་ཀྲུའུ་ཞའི་ཞའི་ཅིའིན་ཕའིངོ་ཆེདེད་གཏོསྤྲོངོ་གནམི་གྲུར་བོཞུགས་
ནས་ནུའུ་ཨེདེར་སུའུ་ཏོན་ལ་འིབྱསྤྲོར་བོ་དངོ་། ཧོ་སག་སའི་ཐེན་སྤྱིའི་
མིཐུན་རྒྱལ་ཁོབོ་ལ་རྒྱལ་དསྤྲོན་འིཚོམིས་འིདྲའི ་མིཛིད་མིགསྤྲོ ་
བོརྩེམིས།
ཧོ་སག་སའི་ཐེན་གྱིའི་ཙུངོ་ཐུངོ་ཐུའིསྤྲོ་ཁོ་ཡེདེ་ཧྥུས་སྲིའིད་གཞུངོ་གའི་

ཙུངོ་ལའི་གཞསྤྲོན་པའིམི་ཕྱིའི་འིབྲདེལ་པུའུ་ཀྲོངོ་གཅིའིག་ལྕོསྤྲོགས་འིཁུར་
མིཁོན་ཐེདེ་ལའིའིདེ་ཝུའུ་པདེར་ཅིའི་དངོ་། ནུའུ་ཨེདེར་སུའུ་ཏོན་གྲོསྤྲོངོ་ཁྱདེར་
གྱིའི་མིགསྤྲོ་གཙཚོ་ཁུའུ་ལའི་ཅིའི་ནུའིསྤྲོ་ཧྥུ་སསྤྲོགས་མིཐེསྤྲོ་རའིམི་དཔསྤྲོན་པསྤྲོ་ཁྲིའིད་
དདེ་གནམི་གྲུ་ཐེངོ་ནས་སྤྲོསྤྲོ་སདེམིས་འིཁོསྤྲོལ་བོའིའི་ངོངོ་བོསུ་མི་བྱས།
གུས་ལུགས་དམིག་མིའི70ལྷག་ལསྤྲོགས་གཉའིས་སུ་ཕྲདེངོ་སྟེར་
བོསྒྲིའིགས་ནས་གུས་འིདུད་ཞུས་ཤའིངོ་། དམིག་མིའིའིའི ་རསྤྲོལ་
དབྱངོས་ཚོཚོགས་པས་མིགྲོསྤྲོན་བོསུའིའི་དུངོ་ཆེདེན་བུས། ཧོ་སག་སའི་
ཐེན་གྱིའི་གཟོབོ་མིཆེསྤྲོར་སྤྲོས་པའིའི་གཞསྤྲོན་ནུ་མི་གཉའིས་ཀྱིའིས་ལག་
ཏུ་མིདེ་ཏོསྤྲོག་བོཀྱིགས་ནས། ཀྲུའུ་ཞའི་ཞའི་ཅིའིན་ཕའིངོ་ལ་སྤྲོསྤྲོ་སདེམིས་
འིཁོསྤྲོལ་བོའིའི་དགའི་བོསུ་བྱས།
ཞའི་ཅིའིན་ཕའིངོ་གའིས་ཡེའིག་ཐེསྤྲོག་གསུངོ་བོཤད་གནངོ་བོ་དངོ་།

ཀྲུངོ་གསྤྲོའི འི་སྲིའིད་གཞུངོ་དངོ་ཀྲུངོ་གསྤྲོའི འི་མིའི་དམིངོས་ཀྱིའི་ཚོབོ་མིཛིད་དདེ་
ཧོ་སག་སའི་ཐེན་གྱིའི་སྲིའིད་གཞུངོ་དངོ་མིའི་དམིངོས་ལ་ལྷག་བོསམི་
ཟོསྤྲོལ་མིདེད་ཀྱིའིས་འིཚོམིས་འིདྲའི་དངོ་སྨོསྤྲོན་འིདུན་བོཟོངོ་པསྤྲོ་ཞུས། ཞའི་
ཅིའིན་ཕའིངོ་གའིས་བོསྟེན་དསྤྲོན། ཀྲུངོ་གསྤྲོ་དངོ་ཧོ་སག་སའི་ཐེན་རྒྱལ་ཁོབོ་
གཉའིས་ནའི་རའི་དངོ་ཆུ་བོསྤྲོས་འིབྲདེལ་ཞའིངོ་། ལས་དབོངོ་གཅིའིག་པའིའི་
ཁྱའིམི་མིཚོཚེས་བོཟོངོ་པསྤྲོ་དངོ་། གྲོསྤྲོགས་པསྤྲོ་བོཟོངོ་པསྤྲོ། མིཉམི་ལས་པ་
བོཟོངོ་པསྤྲོ་བོཅིས་ཡེའིན། འིབྲདེལ་བོ་བོཙུགས་པའིའི་ལསྤྲོ་ངོསྤྲོ30རའིངོ་ལ།
རྒྱལ་ཁོབོ་གཉའིས་ཀྱིའི་འིབྲདེལ་བོར་མིཆེསྤྲོངོ་བོརྒོལ་རངོ་བོཞའིན་གྱིའི་
འིགྱུར་ལྡོསྤྲོག་བྱུངོ་སྟེདེ། ཡུན་རའིངོ་ཁྱསྤྲོན་ཡེསྤྲོངོས་ཀྱིའི་འིཐེབོ་ཇུས་རསྤྲོགས་
ཟླའིའི་འིབྲདེལ་བོའིའི་ཆུ་ཚོད་མིཐེསྤྲོན་པསྤྲོ་ཞའིག་ཏུ་སླེདེབོས་ཡེསྤྲོད། འིཚོམིས་
འིདྲའི་བྱདེད་པའིའི་རའིངོ་ལ། ངོས་ཙུངོ་ཐུངོ་ཐུའིསྤྲོ་ཁོ་ཡེདེ་ཧྥུ་དངོ་གྲོསྤྲོས་མིསྤྲོལ་
བྱས་ཏོདེ། ཀྲུངོ་ཧོའིའི་ཁྱསྤྲོན་ཡེསྤྲོངོས་མིཉམི་ལས་ཕུགས་ཇུས་གསར་
པ་མིཉམི་དུ་འིགསྤྲོད་རྒྱུ་ཡེའིན་ལ། ཐེདེངོས་འིདའིའིའི་འིཚོམིས་འིདྲའིས་
རྒྱལ་ཁོབོ་གཉའིས་མིཉམི་དུ་དར་རྒྱས་གསྤྲོངོ་འིཕདེལ་འིགྲོསྤྲོ་བོར་
སྐུལ་འིདདེད་གཏོསྤྲོངོ་བོའིའི་ཐེད་སྒུལ་ཤུགས་གསར་པ་སྩོསྤྲོལ་ཐུབོ་
པར་ངོ་རངོ་ཡེའིད་ཆེདེས་ཡེསྤྲོད་ཟོདེར།
ཏོའིངོ་ཞུའིདེ་ཞངོ་དངོ་། དབྱངོ་ཅིདེ་ཁྲིའི། ཝངོ་དབྱའི། ཧོསྤྲོ་ལའི་ཧྥེདེངོ་

སསྤྲོགས་ཕདེབོས་རསྤྲོགས་མིའི་སྣོ་རྣམིས་གནམི་གྲུ་གཅིའིག་གའི་ནངོ་ས་
དདེར་འིབྱསྤྲོར།
ཧོ་སག་སའི་ཐེན་དུ་སྡོསྤྲོད་པའིའི་ཀྲུངོ་གསྤྲོའི འི་གཞུངོ་ཚོབོ་པ་ཆེདེན་

མིསྤྲོ་ཀྲོངོ་ཞའིསྤྲོ་ཡེངོ་གནམི་གྲུ་འིབོབོ་ཐེངོ་དུ་བོསུ་མི་བྱདེད་དུ་ཡེསྤྲོངོ་།
ཐུའིསྤྲོ་ཁོ་ཡེདེ་ཧྥུ་ཡེའིས་ཞའི་ཅིའིན་ཕའིངོ་ལ་དགའི་བོསུའིའི་མིཛིད་སྒོསྤྲོ་

གཟོབོ་རྒྱས་སྤེདེལ། རྒྱལ་ཁོབོ་གཉའིས་ཀྱིའི་གཙཚོ་འིཛིའིན་མིཉམི་དུ་
གཟོའིགས་ཞའིབོ་སྟེདེགས་བུར་ཕདེབོས་པ་ན། དམིག་མིའིའིའི་རསྤྲོལ་
དབྱངོས་རུ་ཁོག་གའིས་ཀྲུངོ་ཧོ་རྒྱལ་ཁོབོ་གཉའིས་ཀྱིའི་རྒྱལ་གླུ་
དཀྲོསྤྲོལ། ཞའི་ཅིའིན་ཕའིངོ་གའིས་ཐུའིསྤྲོ་ཁོ་ཡེདེ་ཧྥུའིའི་ཕདེབོས་རསྤྲོགས་འིསྤྲོག་
གཟོབོ་སྦྲེདེངོ་རུ་ཁོག་ལ་གཟོའིགས་ཞའིབོ་གནངོ་།
དགའི་བོསུའིའི་མིཛིད་སྒོསྤྲོ་གྲོསྤྲོལ་རྗེདེས། ཐུའིསྤྲོ་ཁོ་ཡེདེ་ཧྥུ་ཡེའིས་ཞའི་

ཅིའིན་ཕའིངོ་གདན་དྲངོས་ཏོདེ“ ཧོ་སག་སའི་ཐེན་དངོ་ཀྲུངོ་གསྤྲོའི འི་བོར་
གྱིའི་ལསྤྲོ་ངོསྤྲོ་སྟེསྤྲོངོ་གའི་གླེདེངོ་མིསྤྲོལ”གྱིའི་སྒྱུ་རྩེལ་འིགྲོདེམི་སྟེསྤྲོན་ལ་མིཉམི་
གཟོའིགས་གནངོ་། འིགྲོདེམི་སྟེསྤྲོན་ཐེསྤྲོག་ཧོ་སག་སའི་ཐེན་རྒྱལ་ཁོབོ་
སྒྱུ་རྩེལ་དངོསྤྲོས་མིངོ་བོཤམིས་སྟེསྤྲོན་ཁོངོ་དུ་ཉར་ཚོགས་བྱས་པའིའི་
ཀྲུངོ་ཧོ་རྒྱལ་ཁོབོ་གཉའིས་ཀྱིའི་སྒྱུ་རྩེལ་གཅིདེས་ནསྤྲོར་བོཤམིས་སྟེསྤྲོན་
བྱས་ཡེསྤྲོད། བོཟོསྤྲོ་རྩེལ་ཞའིབོ་ཚོགས་ལྡོན་པའིའི་ཀྲུངོ་གསྤྲོའི འི་རའི་མིསྤྲོ་

དངོ་། དཀོར་ཡེསྤྲོལ། གཞན་ཡེངོ་ཧོ་སག་སའི་ཐེན་གྱིའི་དར་གསྤྲོས་
ཐེསྤྲོན་རྫས། རྫ་ཆེས་ཐེསྤྲོན་རྫས་རདེ་རདེ་ནའི་ཀྲུངོ་ཧོ་ཡེའི་ལསྤྲོ་ངོསྤྲོ་སྟེསྤྲོངོ་ཕྲག་
གའི་འིསྤྲོད་སྟེསྤྲོངོ་འིབོར་བོའིའི་རའིག་གནས་ཕན་ཚུན་སླེསྤྲོབོ་སྦྱོསྤྲོངོ་དངོ་
ཕན་ཚུན་དཔྱད་གཞའིར་འིཛིའིན་པའིའི་གསསྤྲོན་ཉམིས་ལྡོན་པའིའི་
བོཞདེངོས་སྟེངོས་ཤའིག་ཡེའིན་ལ། རྒྱལ་ཁོབོ་གཉའིས་ཀྱིའི་མིའི་དམིངོས་
བོར་ལ་མིའི་རབོས་ནས་མིའི་རབོས་སུ་མིཛིའི་མིཐུན་འིགྲོསྤྲོ་འིསྤྲོངོ་བྱདེད་
པའིའི་ལསྤྲོ་རྒྱུས་ཀྱིའི་བོདདེན་དཔངོ་ཞའིག་ཀྱིངོ་ཡེའིན།
རྒྱལ་ཁོབོ་གཉའིས་ཀྱིའི་གཙཚོ་འིཛིའིན་གྱིའིས་དངོསྤྲོས་སུ་གྲོསྤྲོས་མིསྤྲོལ་

གནངོ་།
ཞའི་ཅིའིན་ཕའིངོ་གའིས་བོསྟེན་དསྤྲོན། ཀྲུངོ་ཧོའིའི་བོར་ཕྱིའི་འིབྲདེལ་

བོཙུགས་ནས་ལསྤྲོ་ངོསྤྲོ30འིདས་པའིའི་རའིངོ་ལ། རྒྱལ་ཁོབོ་གཉའིས་
ཀྱིའི་འིབྲདེལ་བོས་རྒྱལ་སྤྱིའིའིའི་འིཕསྤྲོ་འིགྱུར་ཆེདེན་མིསྤྲོའི འི་ཉམིས་སད་
ཐེདེག་ཐུབོ་ཡེསྤྲོད་ལ། ནངོ་དསྤྲོན་རྒྱུན་ཆེད་མིདེད་པར་ཕུན་ཚོཚོགས་སུ་
ཕྱིའིན་པ་དངོ་། ཆུ་ཚོད་རྒྱུན་ཆེད་མིདེད་པར་མིཐེསྤྲོར་འིདདེགས་བྱུངོ་
སྟེདེ། གྲུབོ་འིབྲས་སྔར་ལས་གཡུར་དུ་ཟོ་བོ་བློངོས་ཡེསྤྲོད། རྒྱལ་
ཁོབོ་གཉའིས་ཀྱིའིས་མིཐེའི་མིཚོམིས་ཀྱིའི་གནད་དསྤྲོན་གཞན་གྱིའི་སྔསྤྲོན་
ལ་ཐེག་བོཅིད་པ་དངོ་། མིངོའི་ཁོསྤྲོངོས་ལས་བོརྒོལ་བོའིའི་སྣུམི་
རླངོས་སྦུག་ལམི་གཞན་ལས་སྔསྤྲོན་ལ་བོཏོའིངོ་བོ། རྒྱལ་སྤྱིའིའིའི་ཐེསྤྲོན་
ནུས་མིཉམི་ལས་གཞན་ལས་སྔསྤྲོན་ལ་བྱས་པ། གཏོན་གྱིའི་ཁྱསྤྲོན་
ཡེསྤྲོངོས་འིཐེབོ་ཇུས་མིཉམི་ལས་འིབྲདེལ་བོ་གཞན་ལས་སྔསྤྲོན་ལ་
བོཙུགས་ཏོདེ།“ཨེངོ་དངོ་པསྤྲོ”མིངོ་པསྤྲོ་ཞའིག་བོསྐྲུན་ཡེསྤྲོད། ཀྲུངོ་
གསྤྲོའི འི་ཕྱིསྤྲོགས་ཀྱིའིས་ཚོད་མིཐེསྤྲོན་པསྤྲོས་ཧོ་སག་སའི་ཐེན་གྱིའི་འིབྲདེལ་བོར་
མིཐེསྤྲོངོ་ཆེདེན་གནངོ་ཡེསྤྲོད་པ་དངོ་། ཧོ་སག་སའི་ཐེན་ཕྱིསྤྲོགས་ཀྱིའིས་རྒྱལ་
ཁོབོ་ཀྱིའི་རངོ་བོཙན་དངོ་། བོདག་དབོངོ་། མིངོའི་ཁོསྤྲོངོས་ཆེ་ཚོངོ་ལ་
སྲུངོ་སྐྱོསྤྲོངོ་བྱདེད་པར་མིཐེའི་གཅིའིག་ཏུ་རྒྱབོ་སྐྱོསྤྲོར་བྱས་ཡེསྤྲོད་པ་དངོ་།
ཧོ་སག་སའི་ཐེན་ཕྱིསྤྲོགས་ཀྱིའིས་རྒྱལ་ཁོབོ་ཀྱིའི་བོརྟན་བོརླའིངོ་དངོ་འིཕདེལ་
རྒྱས་ཐེད་ཀྱིའི་བོཅིསྤྲོས་བོསྒྱུར་དངོ་བྱདེད་ཐེབོས་ལ་མིཐེའི་གཅིའིག་ཏུ་
རྒྱབོ་སྐྱོསྤྲོར་བྱས་ཡེསྤྲོད། ཀྲུངོ་གསྤྲོ་ནའི་ནམི་ཡེངོ་ཧོ་སག་སའི་ཐེན་གྱིའིས་
བློསྤྲོ་གཏོད་རུངོ་བོ་དངོ་། རྒྱབོ་རྟདེན་བྱདེད་ཆེསྤྲོག་པའིའི་གྲོསྤྲོགས་པསྤྲོ་དངོ་
མིཉམི་ལས་པ་ཡེའིན་ལ། ཀྲུངོ་གསྤྲོའི འི་ཕྱིསྤྲོགས་ཀྱིའིས་ཧོ་སག་སའི་ཐེན་
དངོ་མིཉམི་དུ་ཕན་ཚུན་འིཕདེལ་རྒྱས་དངོ་དར་སྤེདེལ་གཏོསྤྲོངོ་བོའིའི་
རྒྱབོ་དཔུངོ་བོརྟན་པསྤྲོ་བྱདེད་རྒྱུའིའི་མིསྤྲོས་འིདུན་ཡེསྤྲོད་ཅིའིངོ་། ཕན་ཚུན་
གྱིའི་གསྤྲོངོ་འིཕདེལ་དངོ་དར་རྒྱས་མིངོསྤྲོན་འིགྱུར་ལ་རསྤྲོགས་འིདདེགས་
བྱ་རྒྱུ་ཡེའིན། ཀྲུངོ་ཧོའིའི་བོར་གྱིའི་མིཛིའི་མིཐུན་ནའི་སྲི་ཞའིངོ་གཏོསྤྲོར་
དཀོའི་བོས། འིཛིམི་གླེའིངོ་གའི་ཧུར་ཐེག་སྟེསྤྲོབོས་ཤུགས་དངོ་ཡེར་
ཐེསྤྲོན་སྟེསྤྲོབོས་ཤུགས་འིཕདེལ་རྒྱས་གཏོསྤྲོངོ་བོར་ཕན་པ་ལྡོན་ལ།
མིའིའིའི་རའིགས་ཀྱིའི་ལས་དབོངོ་གཅིའིག་མིཐུན་ཚོཚོགས་པ་བོསྐྲུན་པར་
ཡེངོ་ཕན་ཐེསྤྲོགས་ཡེསྤྲོད།
ཞའི ་ཅིའིན ་ཕའིངོ ་གའིས་ནན་གྱིའིས་བོསྟེན་དསྤྲོན། ཀྲུངོ་ཧོའིའི ་

མིཉམི་ལས་ཀྱིའི་རྨངོ་གཞའི་བོརྟན་ལ། སྦས་ཤུགས་ཤའིན་ཏུ་ཆེདེ་
ཞའིངོ་། མིདུན་ལྗསྤྲོངོས་རབོ་ཏུ་ཡེངོས། ཕྱིསྤྲོགས་གཉའིས་ཀྱིའིས་ཙུངོ་
ལའིའིའི་དུས་ཁོདེལ་གྲོསྤྲོས་མིསྤྲོལ་དངོ་། སྲིའིད་གཞུངོ་བོར་གྱིའི་མིཉམི་
ལས་ཨུ་ཡེསྤྲོན་ལྷན་ཁོངོ་སསྤྲོགས་ད་ཡེསྤྲོད་ནངོ་རྐྱདེན་བོདེད་སྤྱིསྤྲོད་
ལདེགས་པསྤྲོ་བྱས་ཏོདེ། འིཐེབོ་ཇུས་སྦྲེདེལ་མིཐུད་གཏོའིངོ་ཟོབོ་ཏུ་
གཏོསྤྲོངོ་བོ་དངོ་། ཕན་ཚུན་གསབོ་རདེས་ཀྱིའི་དགདེ་མིཚོན་འིདསྤྲོན་
སྤེདེལ་བྱས་ཏོདེ ། རྒྱལ་ཁོབོ་གཉའིས་ཀྱིའི ་མིཉམི་ལས་དདེ ་ཁྱསྤྲོན་
ཡེསྤྲོངོས་ནས་གསར་རྐྱངོ་ཡེའིན་པའིའི་གཞའི་ཁྱསྤྲོན་ཞའིག་དངོ་མིཐེསྤྲོ་
ཚོད་ཅིའིག་ཏུ་མིཐེསྤྲོར་འིདདེགས་གཏོསྤྲོངོ་དགསྤྲོས། ཕྱིསྤྲོགས་གཉའིས་
ཀྱིའི ས ་ སྤུ ས ་ ཚོ ད ་ མི ཐེསྤྲོ ན ་ པསྤྲོ ས“ རྒྱུ ད ་ ག ཅིའི ག ་ ལ མི ་
གཅིའིག”མིཉམི་དུ་བོསྐྲུན་པ་དངོ་། དཔལ་འིབྱསྤྲོར་ཉསྤྲོ ་ཚོཚོངོ་
དངོ་། ཐེསྤྲོན་ནུས། ཕན་ཚུན་འིབྲདེལ་གཏུག་དངོ་ཕན་ཚུན་འིགྲོསྤྲོ་

འིསྤྲོངོ་། རའིམིས་འིགསྤྲོག་སསྤྲོགས་ཀྱིའི་ཁྱབོ་ཁྱསྤྲོངོས་ཀྱིའི་མིཉམི་ལས་རྒྱ་
བོསྐྱོདེད་པ། གཞའི་གྲོངོས་ཆེདེན་མིསྤྲོ་དངོ་། མིའིས་བོཟོསྤྲོས་རའིག་ནུས།
གྲོངོས་ཀོའིའི་དངུལ་རྩེ། མིངོའི་ཁོསྤྲོངོས་བོརྒོལ་བོའིའི་གླེསྤྲོག་རྡུལ་
ཚོཚོངོ་ལས། ལྗངོ་མིདསྤྲོག་ནུས་ཁུངོས། ལྗངོ་མིདསྤྲོག་རྨངོ་གཞའི་
འིཛུགས་སྐྲུན་སསྤྲོགས་ཀྱིའི་གསར་གཏོསྤྲོད་མིཉམི་ལས་རྒྱ་བོསྐྱོདེད་
དགསྤྲོས། དམིངོས་སདེམིས་གཅིའིག་མིཐུན་གཏོའིངོ་ཟོབོ་ཏུ་བོཏོངོ་
ནས། རྒྱལ་ཁོབོ་གཉའིས་ཀྱིའི་མིའི་དམིངོས་ཀྱིའི་མིཛིའི་མིཐུན་འིགྲོསྤྲོ་
འིསྤྲོངོ་དངོ་ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ལསྤྲོན་ལ་སྐུལ་འིདདེད་གཏོསྤྲོངོ་དགསྤྲོས།
ཞའི་ཅིའིན་ཕའིངོ་གའིས་ནན་གྱིའིས་བོསྟེན་དསྤྲོན། ཀྲུངོ་གསྤྲོའི འི་ཕྱིསྤྲོགས་

ཀྱིའིས་ཨེ་ཤདེ་ཡེ་དབུས་མིའིའི་རྒྱལ་ཁོབོ་ཀྱིའིས་ཆེབོ་སྲིའིད་ཀྱིའི་བོདདེ་
འིཇགས་དངོ་སྤྱིའི་ཚོཚོགས་བོརྟན་འིཇགས་སྲུངོ་སྐྱོསྤྲོངོ་ལ་རྒྱབོ་
སྐྱོསྤྲོར་བྱ་རྒྱུ་ཡེའིན་པ་དངོ་། ཨེ་ཤདེ་ཡེ་དབུས་མིའིའི་རྒྱལ་ཁོབོ་ཀྱིའིས་
གཞའི་གཅིའིག་ཅིན་གྱིའི་མིཉམི་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོསྤྲོན་པར་རྒྱབོ་
སྐྱོསྤྲོར་བྱ་རྒྱུ་ཡེའིན་ལ། ཧོ་སག་སའི་ཐེན་ཕྱིསྤྲོགས་དངོ་འིབྲདེལ་གཏུག་
ཟོབོ་མིསྤྲོ ་རྒྱུན་འིཁྱསྤྲོངོས་བྱདེད ་པར་མིསྤྲོས ་འིདུན་ཡེསྤྲོད ་ཅིའིངོ ་ །
གནད་དསྤྲོན་གསར་པ་དངོ་འིགྲོན་སླེསྤྲོངོ་གསར་པར་ཁོ་གཏོད་
གངོ་ལདེགས་བྱ་རྒྱུ། ཕྱིའིའིའི་སྟེསྤྲོབོས་ཤུགས་ཀྱིའིས་ཨེ་ཤདེ་ཡེ་དབུས་
མིའིའི་རྒྱལ་ཁོབོ་ཀྱིའི་དསྤྲོན་དག་ལ་ཐེདེ་གཏོསྤྲོགས་བྱདེད་པར་ངོསྤྲོ་རྒོསྤྲོལ་
བྱས་ཏོདེ། ས་ཁུལ་འིདའི་ཡེའི་ཡུན་རའིངོ་བོདདེ་འིགསྤྲོད་ལ་མིཉམི་དུ་
སྲུངོ་སྐྱོསྤྲོངོ་བྱ་རྒྱུ་ཡེའིན། ཕྱིསྤྲོགས་གཉའིས་ཀྱིའིས་ཧྲིངོ་ཧོའིདེ་མིཉམི་
ལས་རྩེ་འིཛུགས་དངོ་། ཨེ་ཤདེ་ཡེའིའི་ཕན་ཚུན་རསྤྲོགས་ལས་
དངོ་ཕན་ཚུན་ཡེའིད་རྟསྤྲོན་བྱདེད་ཐེབོས་ཚོཚོགས་འིདུ།“ ཀྲུངོ་གསྤྲོ
+ཨེ་ཤདེ་ཡེ་དབུས་མིའིའི་རྒྱལ་ཁོབོ་ལྔ”སསྤྲོགས་ཕྱིསྤྲོགས་མིངོ་
ནངོ་རྐྱདེན་གྱིའི་སྒྲིསྤྲོམི་གཞའིའིའི་ནངོ་གའི་མིཉམི་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོསྤྲོན་
དགསྤྲོས་པ་དངོ་། ཧྲིངོ་ཧོའིདེ་མིཉམི་ལས་རྩེ་འིཛུགས་ཀྱིའི་ས་མི་
ཨེདེར་ཀོན་རྩེདེ ་ཚོཚོགས་ལ་མིཉམི་དུ་རྒྱབོ་སྐྱོསྤྲོར་བྱདེད་པ། རྩེ་
འིཛུགས་འིདའིའིའི ་དུས་རའིམི་རྗེདེས་མིའིའི་འིཕདེལ་རྒྱས་ལ་སྒུལ་
ཤུགས་གསར་པ་སྣོསྤྲོན་དགསྤྲོས། ཕྱིསྤྲོགས་གཉའིས་ཀྱིའིས་རྒྱལ་སྤྱིའིའིའི་
མིཉམི་ལས་ལ་ཤུགས་བོསྣོན་ནས་ཕྱིསྤྲོགས་མིངོ་རའིངོ་ལུགས་
དངོསྤྲོས་མི་ལག་ཏུ་བོསྟེར་ནས། སྔར་ལས་དྲངོ་གཞག་དངོ་
ལུགས་མིཐུན་གྱིའི་གསྤྲོ་ལ་ཧྲིའིལ་པསྤྲོའི འི་བོཅིསྤྲོས་སྐྱོསྤྲོངོ་མི་ལག་འིཛུགས་
སྐྲུན་ལ“ཀྲུངོ་ཧོ་ཡེའི་བྱས་རྗེདེས”འིབུལ་རྒྱུ།
ཐུའིསྤྲོ་ཁོ་ཡེདེ་ཧྥུ་ཡེའིས་ཀྲུའུ་ཞའི་ཞའི་ཅིའིན་ཕའིངོ་གའི་དབུ་ཁྲིའིད་འིསྤྲོག་

ཀྲུངོ་གསྤྲོས་འིཕདེལ་རྒྱས་གྲུབོ་འིབྲས་རླབོས་ཆེདེན་བློངོས་ཡེསྤྲོད་པར་
ལྷག་བོསམི་འིཁོསྤྲོལ་བོའིའི་ངོངོ་རྟདེན་འིབྲདེལ་ཞུས་ཤའིངོ་། ཀྲུངོ་གསྤྲོ་
གུངོ་ཁྲིན་ཏོངོ་གའི་རྒྱལ་ཡེསྤྲོངོས་འིཐུས་མིའི་ཚོཚོགས་ཆེདེན་ཉའི་ཤུ་པ་
ལདེགས་འིགྲུབོ་འིབྱུངོ་བོའིའི་སྨོསྤྲོན་འིདུན་ཞུས།
རྒྱལ་ཁོབོ་གཉའིས་ཀྱིའི ་གཙཚོ ་འིཛིའིན ་གྱིའིས《ཀྲུངོ་ཧྭ་མིའི ་

དམིངོས་སྤྱིའི་མིཐུན་རྒྱལ་ཁོབོ་དངོ་ཧོ་སག་སའི་ཐེན་སྤྱིའི་མིཐུན་རྒྱལ་
ཁོབོ་བོར་ཕྱིའི་འིབྲདེལ་བོཙུགས་ཏོདེ་ལསྤྲོ ་ངོསྤྲོ30ལསྤྲོན་པའིའི་མིཉམི་
འིབྲདེལ་བོསྒྲིགས་གཏོམི》ལ་མིཚོན་རྟགས་བོཀོསྤྲོད་ཅིའིངོ་ཁྱབོ་
བོསྒྲིགས་སྤེདེལ་བོ་དངོ་། ཀྲུངོ་ཧོའིའི་དབོར་མིའི་རབོས་ནས་མིའི་
རབོས་ཀྱིའི་མིཛིའི་འིབྲདེལ་འིཛུགས་པ་དངོ་། ཕན་ཚུན་ལ་ཡེའིད་
རྟསྤྲོན་མིཐེསྤྲོན་པསྤྲོ་གནངོ་བོ། སྐྱོའིད་སྡུག་མིཉམི་མྱོསྤྲོངོ་གའི་ལས་དབོངོ་
གཅིའིག་མིཐུན་ཚོཚོགས་པའིའི་དམིའིགས་འིབོདེན་དངོ་མིདུན་ལྗསྤྲོངོས་ཀྱིའི་
ཆེདེད་དུ་འིབོད་བོརྩེསྤྲོན་བྱ་རྒྱུ་ཡེའིན་ཞདེས་བོསྒྲིགས།
རྒྱལ་ཁོབོ་གཉའིས་ཀྱིའི་འིབྲདེལ་ཡེསྤྲོད་སྡོདེ་ཁོག་གའིས་དཔལ་

འིབྱསྤྲོར་ཉསྤྲོ་ཚོཚོངོ་དངོ་། ཕན་ཚུན་འིབྲདེལ་གཏུག་དངོ་འིགྲོསྤྲོ་འིསྤྲོངོ་།
དངུལ་རྩེ། ཆུ་བོདེད། གསར་འིགྱུར་སྨྱན་བྱད་སསྤྲོགས་ཁྱབོ་ཁོསྤྲོངོས་
ཀྱིའི་ཕྱིསྤྲོགས་གཉའིས་མིཉམི་ལས་ཡེའིག་ཆེ་མིངོ་པསྤྲོར་མིའིངོ་རྟགས་
བོཀོསྤྲོད། （（འིཕྲསྤྲོའིཕྲསྤྲོ་་མིམི་་པརཔར་་ངོསྤྲོངོསྤྲོསས5པརཔར་་གཟོའིགསགཟོའིགས།།））

ཞིདྲི་ཅིདྲིན་ཕིདྲིང་གདྲིསི་ཧ་སིག་སིདྲི་ཐན་སྤྱིདྲི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱལ་དཕྱོན་འཚམསི་འདྲིདྲི་མཛད་པ།


