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ཕྱོཕྱོགིས་འདུས་གིསར་འགྱུར།

ཟླ9པའའི་ཚཚེས16ཉའིན་གྱིའི་སྔ་དྲསྒྲོར། ཞའིངོ་ཆེསྤེན་ཏངོ་ཨུའའི་
ཧྲུའུ་ཅིའི ་ཞའིན་ཁྲངོ་ཞའིངོ་གིའིས་མོགིསྒྲོ ་འཛཛིན་བྱས་ཏསྤེ ་ཞའིངོ་ཆེསྤེན་
ཏངོ ་ཨུའའི ་རྒྱུན ་ལས་ཨུ ་ཡོསྒྲོན ་ལྷན ་ཁངོ ་གིའི ་གྲསྒྲོས ་ཚཚོགིས་
བེསྡུས་ཏསྤེ། ཀྲུངོ་དོབྱངོ་ཆེབེ་སྲིའིདོ་ཅུས་ཀྱིའི ་གྲསྒྲོས་ཚཚོགིས་ཀྱིའི ་
དོགིསྒྲོངོས་དོསྒྲོན ་དོངོ ་སྤྱིའི ་ཁྱོབེ་ཧྲུའུ ་ཅིའི ་ཞའི ་ཅིའིན ་ཕིའིངོ ་གིའི ་ཀྲུངོ ་
དོབྱངོ་ཁྱོསྒྲོན་ཡོསྒྲོངོས་བེཅིསྒྲོས་བེསྒྱུར་ཟབེ་སྤེསྤེལ་ཨུ་ཡོསྒྲོན་ལྷན་
ཁངོ ་གིའི ་གྲསྒྲོས ་ཚཚོགིས ་ཐསྤེ ངོས ་ཉསྤེར ་བེདུན ་པའའི ་སྟསྤེ ངོ ་གིའི ་
གིསུངོ་བེཤིདོ་གིལ་ཆེསྤེན་གྱིའི་དོགིསྒྲོངོས་དོསྒྲོན། སའི་ཁྲསྒྲོན་དོཀོར་
མོཛཚེས་ལྕགིས་ཟམོ་རྫོསྒྲོངོ ་དུ ་རའིམོ ་པ6.8ཅིན་གྱིའི ་ས ་ཡོསྒྲོམོ ་
བྱུངོ་བེར་གིནངོ་བེའའི ་མོཛུབེ་སྟསྒྲོན་གིལ་ཆེསྤེན་གྱིའི ་དོགིསྒྲོངོས་
དོསྒྲོན ་བེཅིས ་བེརྒྱུདོ ་སྒྲོསྒྲོགི ་དོངོ ་སློསྒྲོབེ ་སྦྱོསྒྲོ ངོ ་བྱས ་པ ་དོངོ ་ །
《ཞའི ་ཅིའིན ་ཕིའིངོ ་གིའི ་སྐྱསྤེ ་ཁམོས་དོཔལ་ཡོསྒྲོན ་དོགིསྒྲོངོས་པའའི ་
སློསྒྲོབེ་སྦྱོསྒྲོངོ་རྩ་གིནདོ》སློསྒྲོབེ་སྦྱོསྒྲོངོ་དོངོ་པར་སྐྲུན་བྱསྤེདོ་པའའི ་
བེཞུགིས་མོསྒྲོལ་ཚཚོགིས་འདུའའི་དོགིསྒྲོངོས་དོསྒྲོན་སློསྒྲོབེ་སྦྱོསྒྲོངོ་བྱས་
ཤིའིངོ་། འབྲེསྤེལ་ཡོསྒྲོདོ་ཡོའིགི་ཆེར་གྲསྒྲོས་ཞའིབེ་བྱས།
གྲསྒྲོས་ཚཚོགིས་ཀྱིའིས་བེསྟན་དོསྒྲོན། ཀྲུངོ་དོབྱངོ་ཆེབེ་སྲིའིདོ་

ཅུས་ཀྱིའི་གྲསྒྲོས་ཚཚོགིས་ཀྱིའི་དོགིསྒྲོངོས་དོསྒྲོན་ནན་ཏན་གྱིའིས་སློསྒྲོབེ་སྦྱོསྒྲོངོ་
དོངོ་ལགི་ལསྤེན་མོཐར་ཕྱིའིན་བྱསྤེདོ་དོགིསྒྲོས་པ་དོངོ་།“ གིཏན་
འཁསྤེལ་གིཉའིས”ཀྱིའིས་དུས་རབེས་གིསར་པའའི་ཏངོ་དོངོ་རྒྱལ་
ཁབེ་ཀྱིའི་བྱ་གིཞགི་འཕིསྤེལ་རྒྱས་དོངོ་ཀྲུངོ་ཧྭ་མོའི་རའིགིས་རླིབེས་
ཆེསྤེན་བེསྐྱར་དོར་གྱིའི ་ལསྒྲོ ་རྒྱུས་འཕིསྤེལ་རའིམོ་ལ་སྐུལ་འདོསྤེདོ་
བྱསྤེདོ་པའའི་ཐགི་གིཅིསྒྲོདོ་རངོ་བེཞའིན་གྱིའི་དོསྒྲོན་སྙིའིངོ་ཤིསྤེས་རྟོསྒྲོགིས་
གིཏའིངོ ་ཟབེ་བྱསྤེདོ ་པ།“ འདུ་ཤིསྤེས ་བེཞའི”ཇསྤེ ་དྲགི་དོངོ ་ །

“ རངོ་རྟོསྒྲོན་བེཞའི”ཇསྤེ་བེརྟོན།“ སྲུངོ་སྐྱསྒྲོངོ་གིཉའིས”ལསྤེགིས་
པསྒྲོར་སྒྲུབེ་ཐུབེ་པ་བེཅིས་བྱས་ནས། བེསམོ་བླསྒྲོ ་དོངོ་ཆེབེ་
སྲིའིདོ་དོངོ་འགུལ་སྐྱསྒྲོདོ་བེཅིས་ཀྱིའི་ཐདོ་ནས་དུས་དོངོ་རྣམོ་པ་
ཀུན་ཏུ་བླསྒྲོ་མོཐུན་ཞའི་ཅིའིན་ཕིའིངོ་སྲིསྒྲོགི་ཤིའིངོ་ཡོའིན་པའའི་ཏངོ་ཀྲུངོ་
དོབྱངོ་དོངོ་ཚདོ་མོཐསྒྲོའ ཛི་གིཅིའིགི་གྱུར་ཡོསྒྲོངོ་བེ་སྲུངོ་འཛཛིན་བྱསྤེདོ་
དོགིསྒྲོས། བླསྒྲོ་བེརྟོན་འགྱུར་མོསྤེདོ་སྒོསྒྲོས་སྤྱིའི་ཁྱོབེ་ཧྲུའུ་ཅིའི་ཞའི་ཅིའིན་
ཕིའིངོ་གིའིས་བེསྟན་པའའི་ཕྱིསྒྲོགིས་སུ་མོདུན་སྐྱསྒྲོདོ་བྱསྤེདོ་པ་དོངོ་།
སྤྱིའི ་ཁྱོབེ་ཧྲུའུ་ཅིའི ་ཞའི ་ཅིའིན ་ཕིའིངོ ་གིའིས་མོཚཚོ ་སྔསྒྲོན ་དུ་རྟོསྒྲོགི་ཞའིབེ་
མོཛདོ་སྐབེས་གིནངོ་བེའའི་གིསུངོ་བེཤིདོ་གིལ་ཆེསྤེན་དོངོ་མོཆེན་
བེཀོསྒྲོདོ་མོཛུབེ་སྟསྒྲོན་གིལ་ཆེསྤེན་གྱིའི་དོགིསྒྲོངོས་དོསྒྲོན་མོཐའ་གིཅིའིགི་
ཏུ་ལགི་ལསྤེན་མོཐར་ཕྱིའིན་བྱསྤེདོ་དོགིསྒྲོས་ལ། དོསྤེངོ་རབེས་ཅིན་གྱིའི་
མོཚཚོ་སྔསྒྲོན་གིསར་པ་མོགྱིསྒྲོགིས་མྱུར་གྱིའིས་འཛུགིས་སྐྲུན་བྱསྤེདོ་
དོགིསྒྲོས། ཏངོ་གིའི་སྒྲོའིགི་ཡོའིགི་ནའི་ཁྱོསྒྲོན་ཡོསྒྲོངོས་ནས་ཏངོ་ནན་གྱིའིས་
སྐྱསྒྲོངོ་བེའའི་སྤྱིའིའའི་སྲུངོ་བྱར་བེརྩའི་བེ་དོངོ་། ཕྱིའི་ཚུལ་རའིངོ་ལུགིས་ཀྱིའི་
འབུར་ཐསྒྲོན་གིནདོ་དོསྒྲོན་ཐགི་གིཅིསྒྲོདོ་པ་དོངོ་གིཞའི ་རའིམོ་གྱིའི ་
འགིན་ཇསྤེ་ཡོངོ་དུ་གིཏསྒྲོངོ་བེ་དོསྤེ་སྤྱིསྒྲོདོ་ཚུལ་འཛུགིས་སྐྲུན་གྱིའི་གིཞའི་
འབེབེ་སར་བེརྩའིས་ནས། གིཅིའིགི་གྱུར་འཆེར་འགིསྒྲོདོ་དོངོ་
གིཅིའིགི་གྱུར་སྐུལ་སྤེསྤེལ་བྱསྤེདོ་པ་དོངོ་། གིཟབེ་ནན་ཡོསྒྲོངོ་བེའའི་
སྤྱིའིའའི་བྱསྤེདོ་ཕྱིསྒྲོགིས་དུས་ཡུན་རའིངོ་པསྒྲོར་རྒྱུན་འཁྱོསྒྲོངོས་བྱས་ཏསྤེ།
གིསྒྲོམོས་ལསྒྲོབེས་སུ་འགྲསྒྲོ་བེ་དོངོ་གྲུབེ་འབྲེས་ཐསྒྲོན་པ། གིསྒྲོམོས་
སྲིསྒྲོལ་དུ་ཆེགིས་པ་བེཅིས་ཀྱིའི་དོམོའིགིས་ཡུལ་དུ་སློསྤེབེ་དོགིསྒྲོས།
གྲསྒྲོས་ཚཚོགིས་ཀྱིའིས་ནན་གྱིའིས་བེསྟན་དོསྒྲོན། སྤྱིའི་ཁྱོབེ་ཧྲུའུ་ཅིའི་

ཞའི་ཅིའིན་ཕིའིངོ་གིའིས་ཀྲུངོ་དོབྱངོ་བེཅིསྒྲོས་བེསྒྱུར་ཟབེ་སྤེསྤེལ་ཨུ་ཡོསྒྲོན་
ལྷན་ཁངོ་གིའི་གྲསྒྲོས་ཚཚོགིས་སྟསྤེངོ་གིནངོ་བེའའི་གིསུངོ་བེཤིདོ་གིལ་
ཆེསྤེན་ནའི། འཕིསྤེལ་རྒྱས་ཀྱིའི་འདུ་ཤིསྤེས་གིསར་པ་མོཚཚོན་ཞའིངོ་།
འཕིསྤེལ་རྒྱས་ཀྱིའི་ཆེགིས་སྟངོས་གིསར་པར་འབྲེསྤེལ་ཡོསྒྲོདོ་པས།
སློསྒྲོབེ་སྦྱོསྒྲོངོ་བྱས་པ་བེརྒྱུདོ་དོསྤེའའི་རྩ་བེའའི་རའིགིས་པ་ཤིསྤེས་དོགིསྒྲོས་
ལ་ཐབེས་ལམོ་འཚཚོལ་དོགིསྒྲོས་ཤིའིངོ་། ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གིའི་བེཀོསྒྲོདོ་
སྒྲོའིགི་ལྟེར་བེཅིསྒྲོས་བེསྒྱུར་གྱིའི་ལས་འགིན་སསྒྲོ་སསྒྲོ ་ཁྱོསྒྲོན་ཡོསྒྲོངོས་

ནས་དོངོསྒྲོས་འབེསྤེབེས་བྱསྤེདོ་དོགིསྒྲོས། གིསར་གིཏསྒྲོདོ་ལ་བེརྟོསྤེན་
ནས་སྐུལ་འདོསྤེདོ་གིཏསྒྲོངོ་བེའའི་འཐབེ་ཇུས་གིཏའིངོ་ཟབེ་ཏུ་བེཏངོ་
སྟསྤེ། སྐྱསྤེ་ཁམོས་དོཔལ་ཡོསྒྲོན་གྱིའི་མོཐསྒྲོ་གིནས་བེསྐྲུན་པ་དོངོ་ཐསྒྲོན་
ལས་ཀྱིའི“ གིནས་བེཞའི”འཛུགིས་སྐྲུན་བྱསྤེདོ་པར་དོམོའིགིས་
ནས། ཞའིངོ་ཆེསྤེན་ཡོསྒྲོངོས་ཀྱིའི་སྟསྒྲོབེས་ཤུགིས་ཀྱིའིས་སྐྱསྤེ་ཁམོས་ཁསྒྲོར་
སྲུངོ་དོངོ་ཚྭ་མོཚཚོ ་གིསར་སྤེསྤེལ། ནུས་ཁུངོས་གིཙངོ་སསྤེལ་
སསྒྲོགིས་གིནདོ་འགིགི་དོངོ་སྲིསྒྲོགི་ཤིའིངོ་གིའི ་ལགི་རྩལ་འགིགི་
སྒོསྒྲོར་སྐུལ་སྤེསྤེལ་བྱསྤེདོ་དོགིསྒྲོས། ཁྱོསྒྲོན་ཡོསྒྲོངོས་ནས་གྲསྒྲོན་ཆུངོ་བྱསྤེདོ་
པའའི་འཐབེ་ཇུས་གིཏའིངོ་ཟབེ་ཏུ་བེཏངོ་ནས། སྒྲོའིགི་སྲིསྒྲོལ་འཐུས་
ཚངོ་དུ་གིཏསྒྲོངོ་བེ་དོངོ་། གྲསྒྲོན་ཆུངོ་འདུ་ཤིསྤེས་ཇསྤེ་དྲགི་ཏུ་བེཏངོ་
སྟསྤེ། ཐསྒྲོན་ཁུངོས་དོངོ་ནུས་ཁུངོས་གིནདོ་ལ་ཁསྤེལ་སར་བེཀོསྒྲོལ་
བེར་འགིན་སྲུངོ་བྱསྤེདོ་དོགིསྒྲོས། མོའི་དོམོངོས་ལྟེསྤེ་བེ་ཡོའིན་པའའི་
འཕིསྤེལ་རྒྱས་ཀྱིའི་དོགིསྒྲོངོས་པ་རྒྱུན་འཁྱོསྒྲོངོས་དོངོ་། ཞའིངོ་སྡེསྤེའའི ་
ཐུན་མོསྒྲོངོ་གིཉསྤེར་སྐྱསྒྲོངོ་རངོ་བེཞའིན་གྱིའི་འཛུགིས་སྐྲུན་དུ་སྤྱིསྒྲོདོ་
པའའི ་ས་ཞའིངོ་ཁྲསྒྲོམོ་རར་སྐྱསྒྲོདོ་པའའི ་བེཅིསྒྲོས་བེསྒྱུར་དོངོ་གྲསྒྲོངོ་
གིསསྤེབེ་ཀྱིའི་སྨིན་བེཅིསྒྲོས་འཕྲསྒྲོདོ་བེསྟསྤེན་མོ་ལགི་འཐུས་ཚངོ་དུ་
གིཏསྒྲོངོ་བེར་དོམོའིགིས་ཚདོ་དོངོ་ཚདོ་གིཞའི་ལྟེར་དོངོསྒྲོས་འབེསྤེབེས་
བྱསྤེདོ་པ་དོངོ་གིཟབེ་ནན་བེརྟོན་བེརླིའིངོ་སྒོསྒྲོས་སྐུལ་སྤེསྤེལ་བྱས་
ནས། གྲསྒྲོངོ་གིསསྤེབེ་དོར་སྤེསྤེལ་ལ་རསྒྲོགིས་འདོསྤེགིས་དོངོ་མོའི ་
དོམོངོས་ཀྱིའི་བེདོསྤེ་ཐངོ་སྲུངོ་སྐྱསྒྲོངོ་བྱསྤེདོ་དོགིསྒྲོས།
གྲསྒྲོས་ཚཚོགིས་ཀྱིའིས་བེསྟན་དོསྒྲོན། སྤྱིའི་ཁྱོབེ་ཧྲུའུ་ཅིའི་ཞའི་ཅིའིན་

ཕིའིངོ་གིའིས་སའི་ཁྲསྒྲོན་དོཀོར་མོཛཚེས་ལྕགིས་ཟམོ་རྫོསྒྲོངོ་གིའི་རའིམོ་པ
6.8ཅིན་གྱིའི་ས་འགུལ་ཐདོ་གིནངོ་བེའའི་མོཛུབེ་སྟསྒྲོན་གིལ་ཆེསྤེན་
གྱིའི་དོགིསྒྲོངོས་དོསྒྲོན་གིཏའིངོ་ཟབེ་ཀྱིའིས་སློསྒྲོབེ་སྦྱོསྒྲོངོ་དོངོ་ལགི་ལསྤེན་
མོཐར་ཕྱིའིན་བྱསྤེདོ་དོགིསྒྲོས་པ་དོངོ་། མོའི་དོམོངོས་བླ་ན་མོསྤེདོ་པ་
དོངོ་ཚཚེ་སྲིསྒྲོགི་བླ་ན་མོསྤེདོ་པའའི་འདུ་ཤིསྤེས་བེརྟོན་པསྒྲོ་བེཟསྒྲོས་ནས།
ཡོསྒྲོམོ་འགིསྒྲོགི་གིནསྒྲོདོ་འཕྲའི ་བྱ་བེའའི ་འགིན་འཁྲའིའའི ་བེསམོ་པ་
དོངོ་བྲེསྤེལ་འཚུབེ་ཀྱིའི་བེསམོ་པ་སྔར་ལས་ལྷགི་པར་ཇསྤེ་དྲགི་
ཏུ་གིཏསྒྲོངོ་དོགིསྒྲོས་ཤིའིངོ་། ས་ཡོསྒྲོམོ་གྱིའི ་བྲེསྤེལ་བེསྟུན་སྔསྒྲོན་ཇུས་
དོངོ་འབྲེསྤེལ་མོཐུདོ་སྒྲོའིགི་སྲིསྒྲོལ་འཐུས་ཚངོ་དུ་བེཏངོ་ནས།
ཞའིངོ་ཆེསྤེན་ཡོསྒྲོངོས་ཀྱིའི་ས་ཡོསྒྲོམོ་གིནས་ཚུལ་གྱིའི་འཕིསྤེལ་ཕྱིསྒྲོགིས་
ལ་དོསྒྲོ ་ཁུར་ནན་མོསྒྲོ ་བྱསྤེདོ ་པ་དོངོ་། རྒྱུན་ཆེདོ་མོསྤེདོ་པར་ས་
ཡོསྒྲོམོ་གྱིའི་གིནས་ཚུལ་ལ་བེརྟོགི་ཞའིབེ་བྱས་ཏསྤེ། རྒྱུན་ལྡན་མོའིན་
པའའི ་གིནས་ཚུལ་ལ་འཕྲདོ་ཚཚེ ་མྱུར་དུ ་ཞའིབེ ་དོཔྱིདོ་ཐགི་
གིཅིསྒྲོདོ་དོངོ་སྔསྒྲོན་བེརྡ་དོངོ་ཡོར་ཞུ་བེཅིས་
བྱསྤེ དོ ་ དོགིསྒྲོ ས ། ཁྱོསྒྲོ ན ་ ཡོསྒྲོ ངོས ་ལ ་གྲལ ་
བེཤིསྤེར་བྱས་ཏསྤེ་ས་གིཤིའིས་གིནསྒྲོདོ་འཚཚེའའི་
མོའི ་མོངོསྒྲོན ་པའའི ་རྐྱེསྤེན ་ངོན ་རའིམོ ་བེཞའིན ་
བེསལ་བེ་དོངོ་ ། བྲེསྤེལ ་བེསྟུན་རསྒྲོགིས་
སྐྱསྒྲོབེ་དོངོ་རྒུདོ་སྐྱསྒྲོབེ་དོངོསྒྲོས་ཟསྒྲོགི་གིསསྒྲོགི་
འཇསྒྲོགི ་བྱསྤེདོ ་པར་ཤུགིས་བེསྣེན་ནས།
མོའི་དོམོངོས་མོངོ་ཚཚོགིས་ཀྱིའི་ཚཚེ ་སྲིསྒྲོགི་དོངོ་
རྒྱུ་ནསྒྲོར་བེདོསྤེ་འཇགིས་ལ་སྲུངོ་སྐྱསྒྲོངོ་བྱསྤེདོ་
དོགིསྒྲོས།
གྲསྒྲོས་ཚཚོགིས་ཀྱིའིས་ནན་གྱིའིས་བེསྟན་

དོསྒྲོན། མོཚཚོ་སྔསྒྲོན་གྱིའི ་ཆེསྤེས་ཆེསྤེ ་བེའའི ་འགིན་
འཁྲའི་ནའི་སྐྱསྤེ་ཁམོས་ཀྱིའི་ཕྱིསྒྲོགིས་སུ་ཡོསྒྲོདོ་ལ།
མོཚཚོ ་སྔསྒྲོན་གྱིའི ་སྐྱསྤེ ་ཁམོས་ཁསྒྲོར་ཡུགི་སྲུངོ་
སྐྱསྒྲོབེ་ལསྤེགིས་པསྒྲོ ་བྱསྤེདོ་པ་ནའི“ རྒྱལ་དོསྒྲོན་
གྱིའི ་ཆེསྤེ ་ཕྱིསྒྲོགིས”ཡོའིན ་པས།《ཞའི ་ཅིའིན ་
ཕིའིངོ་གིའི་སྐྱསྤེ ་ཁམོས་དོཔལ་ཡོསྒྲོན་དོགིསྒྲོངོས་
པའའི ་སློསྒྲོབེ ་སྦྱོསྒྲོངོ ་རྩ ་གིནདོ》དོངོ《ཞའི ་

ཅིའིན་ཕིའིངོ་གིའིས་རྒྱལ་སྲིའིདོ་སྐྱསྒྲོངོ་ལུགིས་སྐསྒྲོར་གླེསྤེངོ་བེ》སྤྱིའི ་
ཁྱོབེ་ཧྲུའུ་ཅིའི ་ཞའི ་ཅིའིན་ཕིའིངོ་གིའིས་མོཚཚོ་སྔསྒྲོན་གྱིའི་བྱ་བེར་བེཏསྒྲོན་
པའའི་བླངོ་བྱ་གིལ་ཆེསྤེན་སསྒྲོགིས་དོངོ་ཟུངོ་འབྲེསྤེལ་བྱས་ཏསྤེ་སློསྒྲོབེ་
སྦྱོསྒྲོངོ་དོངོ་ཤིསྤེས་རྟོསྒྲོགིས་བྱསྤེདོ་དོགིསྒྲོས་ལ། ཞའི ་ཅིའིན་ཕིའིངོ་གིའི ་སྐྱསྤེ ་
ཁམོས་དོཔལ་ཡོསྒྲོན་དོགིསྒྲོངོས་པའའི་ཚན་རའིགི་དོངོ་ལྡན་པའའི་གིསྒྲོ་
དོསྒྲོན་གིཏའིངོ་ཟབེ་ཀྱིའིས་ཁསྒྲོངོ་དུ་ཆུདོ་པར་བྱས་ནས། སློསྒྲོབེ་སྦྱོསྒྲོངོ་
དོངོ་བེཀོསྒྲོལ་སྤྱིསྒྲོདོ་ལསྤེགིས་པསྒྲོ་བྱསྤེདོ་པའའི་ཆེབེ་སྲིའིདོ་ཀྱིའི་རངོ་རྟོསྒྲོགིས་
དོངོསྒྲོས་གིནས་ཇསྤེ་དྲགི་ཏུ་བེཏངོ་ནས། སློསྒྲོབེ་སྦྱོསྒྲོངོ་དོཔྱིའིས་ཕྱིའིན་
དོངོ་རྒྱུན་པར་སློསྒྲོབེ་དོགིསྒྲོས་ལ། སསྤེམོས་གིཏའིངོ་ནས་སྒྲུབེ་པ་
དོངོ་ཏན་ཏན་ཏའིགི་ཏའིགི་གིའིས་བེསྒྲུབེས་ཏསྤེ། སྐྱསྤེ་ཁམོས་སྲུངོ་
སྐྱསྒྲོབེ་ཀྱིའི ་ཆེབེ་སྲིའིདོ་ཀྱིའི ་འགིན་འཁྲའི་ཆེསྤེན་མོསྒྲོ ་མོཐའ་གིཅིའིགི་ཏུ་
ཐསྤེགི་པར་བྱས་ནས། ཏངོ་ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གིའི་སྐྱསྤེ ་ཁམོས་དོཔལ་
ཡོསྒྲོན་འཛུགིས་སྐྲུན་ཐདོ་ཀྱིའི་ཇུས་ཆེསྒྲོདོ་བེཀོསྒྲོདོ་སྒྲོའིགི་སསྒྲོ་སསྒྲོ་དོསྒྲོན་
ཐསྒྲོགི་ཏུ་འཁྱོསྒྲོལ་བེར་འགིན་སྲུངོ་བྱསྤེདོ་དོགིསྒྲོས། ཞའི་ཅིའིན་ཕིའིངོ་གིའི་
སྐྱསྤེ་ཁམོས་དོཔལ་ཡོསྒྲོན་དོགིསྒྲོངོས་པར་སློསྒྲོབེ་སྦྱོསྒྲོངོ་དོཔྱིའིས་ཕྱིའིན་
དོངོ་གིསྒྲོ་བེ་ཟབེ་མོསྒྲོ། ལགི་བེསྟར་དོསྒྲོན་འཁྱོསྒྲོལ་བེཅིས་བྱསྤེདོ་པ་
དོངོ་། མོཚཚོ་བེསྒྲོདོ་མོཐསྒྲོ་སྒོངོ་གིའི་སྐྱསྤེ་ཁམོས་སྲུངོ་སྐྱསྒྲོབེ་ལསྤེགིས་པསྒྲོ་
བྱསྤེདོ་པ་ནའི་ཀྲུངོ་ཧྭ་མོའི་རའིགིས་ཀྱིའི་འཚཚོ་གིནས་དོངོ་འཕིསྤེལ་རྒྱས་
ཐདོ་བེཞགི་པའའི ་ཆེསྤེས་ཆེསྤེ ་བེའའི ་བྱས་རྗེསྤེས་ཡོའིན་པ་ཡོའིདོ་ལ་
བེརྟོན་པསྒྲོར་འཛཛིན་པ། ཞའི་ཅིའིན་ཕིའིངོ་གིའི་སྐྱསྤེ་ཁམོས་དོཔལ་ཡོསྒྲོན་
དོགིསྒྲོངོས་པས་མོཐསྒྲོ་གིནས་གིསར་པ་འཛུགིས་སྐྲུན་བྱསྤེདོ་པར་
སྤྱིའི་འདོསྒྲོམོས་བྱསྤེདོ་པ་བེཅིས་ཀྱིའིས།“ མོཐསྒྲོ་གིནས་གིསར་པ་
བེདུན”གིཏའིངོ་ཟབེ་ཀྱིའིས་བེཙུགིས་ཏསྤེ། སྐྱསྤེ ་ཁམོས་དོཔལ་
ཡོསྒྲོན་གྱིའི་མོཐསྒྲོ་གིནས་བེསྐྲུན་དོགིསྒྲོས། ལྗོངོ་མོདོསྒྲོགི་འཕིསྤེལ་རྒྱས་
ནའི་འཐབེ་ཇུས་ལམོ་བུར་བེརྩའི་བེ་དོངོ་། ཐསྒྲོན་ལས“ གིནས་
བེཞའི”འཛུགིས་སྐྲུན་བྱསྤེདོ་པ་ཡོའིས་སྣེསྤེ་དྲངོས་ཏསྤེ། ཐཱན་ཇསྤེ་ཉུངོ་
དོངོ་སྦགིས་བེཙཚོགི་འཕྲའི་བེ། ལྗོངོ་མོདོསྒྲོགི་རྒྱ་སྐྱསྤེདོ། བྱ་བེ་སསྒྲོ་
སསྒྲོར་སྐྱསྤེདོ་ཐསྒྲོན་པར་མོཉམོ་དུ་སྐུལ་སྤེསྤེལ་བྱས་ནས། མོའི་དོངོ་
རངོ་བྱུངོ་འཆེམོ་མོཐུན་མོཉམོ་གིནས་ཀྱིའི་དོསྤེངོ་རབེས་ཅིན་ལ་
ཏན་ཏའིགི་གིའིས་སྐུལ་སྤེསྤེལ་བྱསྤེདོ་དོགིསྒྲོས།
གྲསྒྲོས་ཚཚོགིས་ཐསྒྲོགི་བླསྒྲོ་མོཐུན་ཀྲུའུ་ཀྲིའི་ཀུའསྒྲོ་ལ“ ཞའིངོ་ཆེསྤེན་

ཡོསྒྲོངོས་ཀྱིའི་ཕུལ་བྱུངོ་ཏངོ་དོསྒྲོན་ལས་བྱསྤེདོ་པ”ཡོའི་མོཚན་སྙིན་
རྗེསྤེས་སྤྲོསྒྲོདོ་གིནངོ་བེར་འཐདོ་པ་བྱུངོ་ཞའིངོ་། དོསྒྲོན་ཚན་གིཞན་
དོགི་ལ་ཞའིབེ་འཇུགི་བྱས། །

ཞིཞིང་ཆེཆེན་ཏང་ཨུའཞི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོཕྱོན་ལྷན་ཁང་གིཞིས་གྲོཕྱོས་ཚོཚོགིས་བསྡུས་པ།

ཟའི ་ལའིངོ ་གིའི ་ལྗོངོ ་
ལམོ་འགྲམོ་དོངོ ་སྤྱིའི ་
གླེའིངོ་ནངོ་གིའི་སའིལ་ཏསྒྲོགི་
སྨིའིན་པས། འབྲེས་ལྡན་
སྟསྒྲོན་གྱིའི ་རངོ་མོདོངོས་
མོངོསྒྲོ ན ་ པའའི ་ མོཛཚེ ས ་
ལྗོསྒྲོ ངོ ས ་ ཤིའི གི ་ མོའི གི ་
མོདུན་དུ་མོངོསྒྲོན་ཡོསྒྲོངོ་
ལ། ལམོ་འགྲསྒྲོ ་བེས ་
ཤིའིངོ ་ཏསྒྲོགི ་གིའི ་མོཛཚེས ་
པར ་རསྒྲོལ ་མྱོསྒྲོ ངོ ་བྱསྤེ དོ ་
ཀྱིའིན་འདུགི


