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དམིངས་གིཙོཙོ་ཁྲིཁྲིམིས་སྐྱོསྐྱོང་།

◆རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྒྲོལ་མ་སྐྱིད།◆

གིསརི་དུ་བེཟོསྔོ་བེཅོསྔོས་བེརྒྱབེ་པེའིཁྲི་ནོརི་མི་སསྔོནོ་པེའིཁྲི་མིཁྲིའིཁྲི་
སྲུང་སྐྱོསྔོབེ་བེཅོའི་ཁྲིཁྲིམིས་ལགི་བེསྟརི་བྱེས་པེའིཁྲི་ཚུནོ་དུ། མིཚོཚོ་
སྔསྔོནོ་ཞིཁྲིང་ཆསྒྲེནོ་རིཁྲིགི་གིནོས་ཡུལ་སྐོསྔོརི་ཐིཁྲིང་གིཁྲིས་རིཁྲིམི་པེ་སསྔོ་
སསྔོའི འི་རིཁྲིགི་གིནོས་ཁྲིསྔོམི་རིའིཁྲི་ཁྲིཁྲིམིས་འིཛིའིནོ་ལས་ཁུངས་དང་
རིཁྲིགི་གིནོས་ཁེང་། དཔེསྒྲེ་མིཛིཚོད་ཁེང་སསྔོགིས་ཀྱིཁྲིས་ནོརི་མི་སསྔོནོ་
པེའིཁྲི་མིཁྲིརི་སྲུང་སྐྱོསྔོབེ་བྱེསྒྲེད་པེའིཁྲི་ཐིད་ཐིསྔོནོ་པེའིཁྲི་དགིསྒྲེ་མིཚོནོ་ལྡནོ་
པེའིཁྲི་ནུས་པེ་འིདསྔོནོ་སྤེསྒྲེལ་གིང་ལསྒྲེགིས་བྱེས་ནོས། ནོརི་མི་སསྔོནོ་
པེའིཁྲི་མིཁྲིའིཁྲི་སྲུང་སྐྱོསྔོབེ་དྲི་ཡོསྔོལ་ཚོགིས་དམི་པེསྔོརི་བེཟོསྔོས་པེ་དང་།
ནོརི་མི་སསྔོནོ་པེའིཁྲི་མིཁྲི་བེདསྒྲེ་ཐིང་ངང་འིཚོརི་ལསྔོངས་འིབྱུང་བེརི་
ནུས་ཤུགིས་ཡོསྔོད་རྒུས་འིགིནོ་སྲུང་བྱེས།

“ དརི་ཆ་སྒྲསྒྲེང་། དམིངས་སསྒྲེམིས་སྒྲཁྲིལ། མིཁྲི་གིསརི་སྐྱོསྔོང་།
རིཁྲིགི་གིནོས་སྤེསྒྲེལ། སྣོང་བེརྙནོ་མིངསྔོནོ”ཞིསྒྲེས་པེའིཁྲི ་འིགིནོ་
འིཁྲིཁྲིའིཁྲི་ལས་འིགིནོ་ལ་དམི་པེསྔོརི་དམིཁྲིགིས་པེ་དང་། སྤྱིཁྲི་ཚོཚོགིས་
རིཁྲིང་ལུགིས་ཀྱིཁྲི་སྲོསྔོགི་ཤིཁྲིང་རིཁྲིནོ་ཐིང་ལྟེ་བེ་ཤུགིས་ཆསྒྲེནོ་པེསྔོས་
གིསསྔོ་སྐྱོསྔོང་དང་ལགི་ལསྒྲེནོ་དུ་བེསྟརི་བེ། འིགིནོ་ནུས་གིཏེནོ་
ཁེསྒྲེལ་དང་རིཁྲིགི་གིནོས་ཡུལ་སྐོསྔོརི་ལས་རིཁྲིགིས་འིཕསྒྲེལ་རྒྱས་
ཀྱིཁྲི་ད་ཡོསྔོད་གིནོས་ཚུལ་དང་ཟུང་དུ་སྦྲེསྒྲེལ་ཏེསྒྲེ། བྱེ་བེའིཁྲི་ལས་
འིགིནོ་ཁུལ་དང་རྫསྔོང་སསྔོ ་སསྔོ ་དང་དསྒྲེའིཁྲི ་ཁེསྔོངས་གིཏེསྔོགིས་སྡེསྒྲེ ་
ཚོནོ་གྱིཁྲི་སྟསྒྲེང་དུ་ཞིཁྲིབེ་བེགིསྔོ་བྱེས་པེ་དང་། ནོརི་མི་སསྔོནོ་པེའིཁྲི་
མིཁྲི ་ལ་སྲུང་སྐྱོསྔོབེ་བྱེསྒྲེད ་པེའིཁྲི ་བྱེ་བེའིཁྲི ་འིགིནོ་འིཁྲིཁྲི ་དང་ལས་
འིགིནོ་དམིཁྲིགིས་འིབེསྒྲེནོ་དསྔོནོ ་འིཁྱོསྔོལ་ཡོསྔོང ་བེརི་ཧུརི་ཐིགི་
གིཁྲིས་སྐུལ་འིདསྒྲེད་བེཏེང་སྟསྒྲེ། ནོརི་མི་སསྔོནོ་པེའིཁྲི ་མིཁྲི ་ལ་སྲུང་
སྐྱོསྔོབེ་བྱེསྒྲེད་པེའིཁྲི་ཆབེ་སྲོཁྲིད་འིགིནོ་འིཁྲིཁྲི་དངསྔོས་གིནོས་ཁུརི་དུ་
བླངས།
ཞིཁྲིང་ཆསྒྲེནོ་ཡོསྔོངས་ཀྱིཁྲི་རིཁྲིགི་གིནོས་དང་ཡུལ་སྐོསྔོརི་ཁྲིསྔོམི་རིའིཁྲི་

ནོརི་མི་སསྔོནོ་པེའིཁྲི་མིཁྲིའིཁྲི་བེདསྒྲེ་འིཇགིས་ལ་སྲུང་སྐྱོསྔོབེ་བྱེསྒྲེད་པེའིཁྲི་བྱེ་

བེ་དང་པེརི་སྐྲུནོ་དངསྔོས་པེསྔོའི འི་ཁྲིསྔོམི་རིའིཁྲི་སླསྔོབེ་གྲྭ་ཆསྒྲེ་འིབྲིཁྲིང་ཆུང་
གིསུམི་གྱིཁྲི་སླསྔོབེ་དསྒྲེབེ་དང་ཟུརི་ཁྲིཁྲིད་སླསྔོབེ་དསྒྲེབེ། སླསྔོབེ་གྲྭ་ཆུང་
འིབྲིཁྲིང་གིཁྲི ་བེསླབེ་ཕྱིཁྲིའིཁྲི ་ཀློསྔོགི་དསྒྲེབེ་ལ་གྲོལ་བེཤིསྒྲེརི་དང་དགི་
ཐིསྒྲེརི་བེཅོསྔོས་སྐྱོསྔོང་བྱེསྒྲེད་པེ་སསྔོགིས་ཀྱིཁྲི་ཆསྒྲེད་དམིཁྲིགིས་འིགུལ་སྐྱོསྔོད་
གིཏེཁྲིང་ཟོབེ་ཏུ་སྤེསྒྲེལ་བེ་དང་། རིཁྲིམི་པེ་སསྔོ ་སསྔོའི འི་རིཁྲིགི་གིནོས་
ཁྲིསྔོམི་རིའིཁྲི་ཁྲིཁྲིམིས་འིཛིའིནོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིཁྲིས་ཁེསྔོངས་གིཏེསྔོགིས་
ས་ཁུལ་གྱིཁྲི ་གིནོས་ཚུལ་ལ་རྐང་འིཛུགིས་པེརི་ལྟེ་སྐུལ་
མིཛུབེ་སྟསྔོནོ་བྱེས་ནོས། བེཀོགི་སྡེསྔོམི་གྱིཁྲི ་ནོང་དསྔོནོ་འིདུས་
པེའིཁྲི ་རིཁྲིགི་གིནོས་ཐིསྔོནོ་རྫས་དང་ཞིབེས་ཞུ་ལ་ཞིཁྲིབེ་བེཤིསྒྲེརི་
ནོནོ་མིསྔོ ་བྱེས་པེརི་མི་ཟོད། ཆསྒྲེད ་དམིཁྲིགིས་ལྟེ་སྐུལ་ཞིཁྲིབེ ་
བེཤིསྒྲེརི་ཚོནོ་ཆུང་བེཙུགིས་ནོས་ཟོཁྲི་ལཁྲིང་གྲོསྔོང་ཁྱོསྒྲེརི་དང་མིཚོཚོ་
ཤིརི ་གྲོསྔོང ་ཁྱོསྒྲེརི ། མིཚོཚོ ་བྱེང ་བེསྔོད ་རིཁྲིགིས ་རིང ་སྐྱོསྔོང ་ཁུལ་
སསྔོགིས་གིཙོཚོ ་གིནོད་ས་ཁུལ་གྱིཁྲི ་པེརི་སྐྲུནོ་དངསྔོས་པེསྔོ ་སཁྲིལ་
འིཚོཚོང་དང་སྡེསྒྲེབེ་འིཚོཚོང་ཁྲིསྔོམི་རིའིཁྲི ་ཚོཚོང་གིཉསྒྲེརི་སྡེསྒྲེ ་ཁེགི་ལ་
ཆསྒྲེད་དམིཁྲིགིས་ལྟེ་སྐུལ་ཞིཁྲིབེ་བེཤིསྒྲེརི་སྤེསྒྲེལ་བེ་དང་། གིསརི་
རྙསྒྲེད་བྱུང་བེའིཁྲི་གིནོད་དསྔོནོ་ཅོནོ་གྱིཁྲི་པེརི་སྐྲུནོ་དངསྔོས་པེསྔོ་དགི་
ཚོཚོང ་གིཉསྒྲེརི་སྡེསྒྲེ ་ཚོནོ་ལ་དུས་ཐིསྔོགི་ཏུ་དཔེསྒྲེ ་སྒྲསྔོམི་ནོས་ཕྱིཁྲིརི་
བླངས་ཏེསྒྲེ་བེཀོགི་ཉརི་བྱེསྒྲེད་དགིསྔོས་པེའིཁྲི་སྐུལ་མི་བེཏེང་སྟསྒྲེ། སྤྱིཁྲི་
ལུགིས་སྲོསྔོལ་བེཟོང་དང་འིགིལ་བེའིཁྲི་ཀློསྔོགི་དསྒྲེབེ་སླསྔོབེ་རི་དང་
སླསྔོབེ་མིའིཁྲི་ལགི་ཏུ་འིབྱེསྔོརི་བེ་མིགིསྔོ་ཁུངས་ནོས་འིགིསྔོགི་ཟོསྔོནོ་དང་
གིཏེནོ་འིགིསྔོགི་བྱེས།

“2022ལསྔོའི འི་ལྗང་མྱུགི་སྲུང་སྐྱོསྔོབེ”དང“2022ལསྔོའི འི་
སྟསྔོནོ་རླུང”སསྔོགིས་འིཆལ་སསྒྲེལ་ངནོ་རྒོསྔོལ་ཆསྒྲེད་དམིཁྲིགིས་
འིགུལ་སྐྱོསྔོད་འིཛིའིནོ་ལུང་བྱེས་པེ་དང་། མིངསྔོནོ་ལྐོསྔོགི་གིཉཁྲིས་
ནོས་འིདྲིཁྲི་རྩད་དང་མིཉམི་འིབྲིསྒྲེལ་ཞིཁྲིབེ་བེཤིསྒྲེརི། སྐོབེས་བེསྟུནོ་
སྐོསྔོང་བེཤིསྒྲེརི་སསྔོགིས་ཀྱིཁྲི་བྱེསྒྲེད་ཐིབེས་སྤྱིད་དསྒྲེ། འིབྲིསྒྲེལ་ཡོསྔོད་སྡེསྒྲེ་

ཁེགི་དང་མིཉམི་དུ་མིཉམི་འིབྲིསྒྲེལ་ཁྲིཁྲིམིས་འིཛིའིནོ་ཞིཁྲིབེ་བེཤིསྒྲེརི་
སྤེསྒྲེལ་བེ་དང་། གིཙོཚོ་བེསྔོ་སླསྔོབེ་རིའིཁྲི་ཉསྒྲེ་འིཁེསྔོརི་གྱིཁྲི་དཔེསྒྲེ་ཁེང་དང་
སྒྲ་གིཟུགིས་ཁེང་། ཚོགིས་དསྒྲེབེ་ཁེང་སསྔོགིས་ཀྱིཁྲིས་ནོརི་མི་སསྔོནོ་
པེའིཁྲི་མིཁྲིའིཁྲི་ལུས་སསྒྲེམིས་བེདསྒྲེ་ཐིང་ལ་གིནོསྔོད་པེ་ཚོབེས་ཆསྒྲེནོ་བེཟོསྔོ་
བེའིཁྲི་པེརི་སྐྲུནོ་དངསྔོས་པེསྔོ་སྐོསྔོརི་འིཚོཚོང་དང་བེརི་ཚོཚོང་བྱེསྒྲེད་ཀྱིཁྲིནོ་
པེའིཁྲི་བྱེ་སྤྱིསྔོད་ལ་ཁྲིཁྲིམིས་འིཛིའིནོ་ཞིཁྲིབེ་བེཤིསྒྲེརི་བྱེསྒྲེད་ཤུགིས་ཆསྒྲེ་རུ་
བེཏེང་ཞིཁྲིང་། གིནོད་དསྔོནོ་གིསརི་རྙསྒྲེད་བྱུང་ཚོཚེ་མིཐིའི་གིཅོཁྲིགི་ཏུ་
མིསྒྲེད་པེརི་བེཟོསྔོས་ནོས། ནོརི་མི་སསྔོནོ་པེའིཁྲི་མིཁྲིའིཁྲི་ཁྲིཁྲིམིས་མིཐུནོ་
ཁེསྒྲེ་དབེང་ལ་འིགིནོ་སྲུང་ནོནོ་མིསྔོ་བྱེས།
རིཁྲིགི་གིནོས་ཡུལ་སྐོསྔོརི་ལས་རིཁྲིགིས་རྩ་འིཛུགིས་བྱེས་

ནོས་གིསརི་དུ་བེཟོསྔོ་བེཅོསྔོས་བེརྒྱབེ་པེའིཁྲི་ནོརི་མི་སསྔོནོ་པེའིཁྲི་མིཁྲིའིཁྲི་
སྲུང་སྐྱོསྔོབེ་བེཅོའི་ཁྲིཁྲིམིས་ཀྱིཁྲི ་བེརྗོསྔོད་དསྔོནོ་དྲིཁྲིལ་སྒྲསྔོགི་སྤེསྒྲེལ་བེ་
དང་། རིཁྲིགི་གིནོས་ཡུལ་སྐོསྔོརི་ལས་རིཁྲིགིས་ཁྱོབེ་ཁེསྔོངས་ཀྱིཁྲི ་
ལས་གིཉསྒྲེརི་མིཁྲི་སྣོའིཁྲི་ནོརི་མི་སསྔོནོ་པེའིཁྲི་མིཁྲི་ལ་སྲུང་སྐྱོསྔོབེ་བྱེསྒྲེད་
པེའིཁྲི་ནུས་པེ་སྔརི་ལས་ཇསྒྲེ་ཆསྒྲེརི་བེཏེང་། དུས་ཐིསྔོགི་ཏུ་འིཇསྔོནོ་
མིཁྲིའིཁྲི་སྟསྔོབེས་ཤུགིས་རྩ་འིཛུགིས་བྱེས་ནོས་ཡོཁྲིགི་རིཁྲིས་གིཉཁྲིས་
ལྡནོ་དང་ནོང་དསྔོནོ་ཞིཁྲིབེ་ཅོཁྲིང་ཕྲི་བེའིཁྲི་ནོརི་མི་སསྔོནོ་པེའིཁྲི་མིཁྲིའིཁྲི་
སྲུང་སྐྱོསྔོབེ་བེཅོའི་ཁྲིཁྲིམིས་ཁུགི་དསྒྲེབེ་རྩསྔོམི་སྒྲཁྲིགི་དཔེརི་སྐྲུནོ་
བྱེས་པེ་དང་ ། ནོརི་མི་སསྔོནོ ་པེའིཁྲི ་མིཁྲིའིཁྲི ་སྲུང ་སྐྱོསྔོབེ ་བེཅོའི་
ཁྲིཁྲིམིས་དྲིཁྲིལ་སྒྲསྔོགི་སླསྔོབེ་རི་དང་སྡེསྒྲེ་ཁུལ། གིཞིཁྲིས་ཁུལ། གྲོསྔོང་
གིསསྒྲེབེ་བེཅོས་སུ་བེསྐྱོསྔོད་པེའིཁྲི་བྱེ་འིགུལ་གིཏེཁྲིང་ཟོབེ་ཏུ་སྤེསྒྲེལ་
ལ། ནོརི་མི་སསྔོནོ་པེའིཁྲི ་མིཁྲིའིཁྲི ་སྲུང་སྐྱོསྔོབེ་བེཅོའི་ཁྲིཁྲིམིས་དང་
སྒྲཁྲིགི ་ཁྲིཁྲིམིས་ཤུགིས་ཆསྒྲེནོ ་པེསྔོས ་དྲིཁྲིལ ་སྒྲསྔོགི ་བྱེས་ནོས། སྤྱིཁྲི ་
ཚོཚོགིས་ཡོསྔོངས་ཀྱིཁྲིས་ནོརི་མི་སསྔོནོ་པེའིཁྲི་མིཁྲི་བེདསྒྲེ་ཐིང་ངང་འིཚོརི་
ལསྔོངས་འིབྱུང་བེརི་བྱེམིས་སྐྱོསྔོང་དང་སྲུང་སྐྱོསྔོབེ་བྱེསྒྲེད་པེའིཁྲི་སྣོང་
ཚུལ་ལསྒྲེགིས་པེསྔོ་བེསྐྲུནོ་ཅོཁྲི་ཐུབེ་བྱེས། །

ཞིཁྲིང་ཆེཆེན་རཁྲིགི་གིནས་ཡུལ་སྐོསྐྱོར་ཐིཁྲིང་གིཁྲིས་ནར་མི་སསྐྱོན་པའཁྲི་མིཁྲིར་སྲུང་སྐྱོསྐྱོབ་བྱེཆེད་ཤུགིས་ཆེཆེ་རུ་བཏོང་བ།

ཉསྒྲེ ་ཆརི། ཀྲུང ་གུང ་མིགིསྔོ ་ལསྔོགི ་བེསྔོད ་
རིཁྲིགིས་རིང་སྐྱོསྔོང་ཁུལ་གྱིཁྲི་ཁུལ་ཨུའིཁྲི་གིཞུང་
ལས་ཁེང་དང་ཁུལ་སྲོཁྲིད་གིཞུང་གིཞུང་ལས་
ཁེང་གིཉཁྲིས་ཀྱིཁྲིས་མིཉམི་འིབྲིསྒྲེལ་སྒོསྔོས《མིགིསྔོ་
ལསྔོགི་ཁུལ་གྱིཁྲི་གློསྔོགི་འིཕྲིཁྲིནོ་དང་དྲི་རྒྱའིཁྲི་མིགིསྔོ་
སྐོསྔོརི་ལ་རྒོསྔོལ་བེའིཁྲི་བྱེསྒྲེད་ཐིབེས་བེཞིཁྲི》(གིཤིམི་
དུ《བྱེསྒྲེད་ཐིབེས》ཞིསྒྲེས་བེསྡུས་ཡོསྔོད)དཔེརི་
འིགྲོསྒྲེམིས་བྱེས་ཏེསྒྲེ།“ ཕྱིསྔོགིས་ཡོསྔོངས་ནོས་དསྔོ་
དམི་དང་ལས་རིཁྲིགིས་ཡོསྔོངས་ཀྱིཁྲིས་ཚོཚོད་འིཛིའིནོ།
སྦྲེསྒྲེལ་ཐིགི་ཧྲིཁྲིལ་པེསྔོས་རྡུང་རྡསྒྲེགི སྤྱིཁྲི ་ཚོཚོགིས་
ཡོསྔོངས་ཀྱིཁྲིས་འིགིསྔོགི་ཟོསྔོནོ”བེཅོས་བྱེསྒྲེད་པེ་དང

“ ཡོསྔོངས་བེཞིཁྲི་མིཉམི་འིགུལ་དང་གིནོས་
བེཞིཁྲི་གིཞིཁྲི་གིཅོཁྲིགི”གིཁྲི་བྱེསྒྲེད་ཐིབེས་བེཞིཁྲི་གིཏེནོ་
འིབེསྒྲེབེས་བྱེས།《བྱེསྒྲེད་ཐིབེས》དསྒྲེ་དཔེརི་
འིགྲོསྒྲེམིས་བྱེས་ཉཁྲིནོ་ནོས་ལགི་བེསྟརི་བྱེས།

《བྱེསྒྲེད་ཐིབེས》དངསྔོས་སུ་བེཏེསྔོནོ་པེ་
དསྒྲེས། མིགིསྔོ་ལསྔོགི་ཁུལ་གྱིཁྲིས་གློསྔོགི་འིཕྲིཁྲིནོ་དང་
དྲི་རྒྱའིཁྲི་མིགིསྔོ་སྐོསྔོརི་ལ་རྒོསྔོལ་བེའིཁྲི་བྱེ་བེ་དསྒྲེ་མིགིསྔོ་
ལསྔོགི་ཁུལ་ཨུ་དང་ཁུལ་སྲོཁྲིད་གིཞུང་གིཁྲི་ངསྔོས་
ཐི ད ་ ནོས ་ མིཐིསྔོ རི ་ འི དསྒྲེ གིས ་ བེཏེང ་ སྟསྒྲེ །

“རྒོསྔོལ་འིགིསྔོགི་དསྔོ་དམི་ཚོཚོད་འིཛིའིནོ་གྱིཁྲི་ཡོསྔོངས་
བེཞིཁྲི་མིཉམི་འིགུལ་དང་། རྩ་ལགི་མིཉམི་
བེཅོསྔོས ་ཀྱིཁྲི ་གིནོས་བེཞིཁྲི ་གིཞིཁྲི ་གིཅོཁྲིགི”གིཁྲི ་
ཆགིས་སྟངས་གིསརི་པེ ་ཞིཁྲིགི ་བེསྐྲུནོ་པེ་
མིཚོཚོནོ་ཡོསྔོད།

《བྱེསྒྲེད ་ཐིབེས》ལས་བེསྟནོ ་དསྔོནོ །
ལས་རིཁྲིགིས་ཁྱོབེ་ཁེསྔོངས་ཀྱིཁྲི་བེཅོསྔོས་སྐྱོསྔོང་ལ་
ཤུགིས་སྣོསྔོནོ་པེ་ནོཁྲི ་གློསྔོགི་འིཕྲིཁྲིནོ་དང་དྲི་རྒྱའིཁྲི་
མིགིསྔོ་སྐོསྔོརི་བྱེ་སྤྱིསྔོད་ལ་འིགིསྔོགི་ཟོསྔོནོ་བྱེསྒྲེད་པེའིཁྲི་
འིགིགི་རྩ་དང་གིཙོཚོ ་གིནོད་ཡོཁྲིནོ་ལ་དཀོའི་
གིནོད་ཀྱིང་ཡོཁྲིནོ། མིགིསྔོ་ཁུངས་བེཅོསྔོས་སྐྱོསྔོང་
དང ་ཕྱིསྔོགིས་བེསྡུས་བེཅོསྔོས ་སྐྱོསྔོང ་ལ ་རྐང ་
འིཛུགིས་པེ་དང་། དྲི་ངསྔོས་ཀྱིཁྲི ་འིགིསྔོགི་ཟོསྔོནོ་
གིཙོའིགིས་སུ་བེཟུང་ནོས། གློསྔོགི་འིཕྲིཁྲིནོ་དང་དྲི་
རྒྱའིཁྲི་མིགིསྔོ་སྐོསྔོརི་སྐོསྔོརི་གྱིཁྲི་བེརྡ་འིཕྲིཁྲིནོ་སྦྲེསྒྲེལ་ཐིགི་
དང་མི་དངུལ་སྦྲེསྒྲེལ་ཐིགི མིཁྲི་སྣོའིཁྲི་སྦྲེསྒྲེལ་ཐིགི་
སསྔོགིས་གིནོད་འིགིགི་ལྷུ་མིཚོམིས་ལ་ཁེ་
གིཏེད་དསྒྲེ། འིགིསྔོནོ་ཟོསྔོནོ་རིང་བེཞིཁྲིནོ་གྱིཁྲི་ལམི་
ལུགིས་དང་བྱེསྒྲེད་ཐིབེས་འིཛུགིས་སྐྲུནོ་ལ་
ཤུགིས་སྣོསྔོནོ་པེ་དང་། ལས་རིཁྲིགིས་བེཅོསྔོས་

སྐྱོསྔོང་གིཙོཚོ་གིནོད་དུ་བེཟུང་སྟསྒྲེ་སྐུལ་སྤེསྒྲེལ་བྱེསྒྲེད་
དགིསྔོས། ཁྲིཁྲིམིས་ཁེང་དང་ཞིཁྲིབེ་དཔྱོསྔོད་ཁེང་།
དངུལ་རྩའིཁྲི་ལས་ཁུངས། འིཕྲིཁྲིནོ་གིཏེསྔོང་ཚོཚོང་
གིཉསྒྲེརི་བེ་སསྔོགིས་ཀྱིཁྲི་ལྟེ་སྐུལ་དསྔོ་དམི་འིགིནོ་
འིཁྲིཁྲི་དང་ཁེསྒྲེ་ལས་ཀྱིཁྲི་སྤྱིཁྲི་ཚོཚོགིས་འིགིནོ་འིཁྲིཁྲི་
ཇསྒྲེ ་ལྕིཁྲིརི་བེཏེང་སྟསྒྲེ།“ རྐུནོ་མིའིཁྲི་རྗོསྒྲེས་ཀྱིཁྲི་རི་
མི ད འི ”དསྒྲེ“ ཆུ ་ མི ་ ཡོསྔོ ང ་ གིསྔོ ང ་ གིཁྲི ་
རིགིས”དང་།“ སྤྱིཁྲི་བེདསྒྲེ ་གིཙོཚོརི་བྱེས་ཏེསྒྲེ ་
རྒོསྔོལ་བེ”དསྒྲེ“ དམིངས་སསྒྲེམིས་མིཐུནོ་པེའིཁྲི་
ལྕིགིས་རིཁྲི”ལ་བེསྒྱུརི་དགིསྔོས།

《བྱེསྒྲེད་ཐིབེས》ནོང་བླང་བྱེ་བེཏེསྔོནོ་
དསྔོནོ། སྤྱིཁྲི་བེདསྒྲེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིཁྲིས་མིགིསྔོ་སྐོསྔོརི་ལ་
རྒོསྔོལ་བེའིཁྲི་བྱེ་བེརི་སྣོསྒྲེ་ཁྲིཁྲིད་དསྒྲེ་འིགིནོ་ཁུརི་བེ་
དང་། འིབྲིསྒྲེལ་ཡོསྔོད་སྡེསྒྲེ་ཁེགི་དང་མིཉམི་དུ་དསྒྲེ་
འིབྲིསྒྲེལ་གྱིཁྲི་བྱེ་བེ་སྤེསྒྲེལ་ནོས། ཁུལ་དང་རྫསྔོང་
རིཁྲིམི ་པེ ་གིཉཁྲིས ་ཀྱིཁྲི ་མིགིསྔོ ་སྐོསྔོརི ་ངསྔོ ་རྒོསྔོལ ་ལྟེསྒྲེ ་
གིནོས་ཀྱིཁྲིས་དུས་ཚོཚོད་ཉསྒྲེརི་བེཞིཁྲི་དང་ལས་
རྐང་ཡོསྔོངས་རྫསྔོགིས། ལས་འིགིནོ་ཡོསྔོད་ཚོད་
དངསྔོས་གིཟུགིས་ཅོནོ་དང་དངསྔོས་འིཐིབེ་ཅོནོ་
གྱིཁྲི་སྒོསྔོ་ནོས་འིཁེསྔོརི་སྐྱོསྔོད་བྱེསྒྲེད་ཐུབེ་པེརི་ཁེགི་

ཐིསྒྲེགི་ནོནོ་མིསྔོ་བྱེསྒྲེད་པེ་དང་། མིགིསྔོ་སྐོསྔོརི་ངསྔོ་རྒོསྔོལ་
ལྟེསྒྲེ་གིནོས་ཀྱིཁྲིས་གློསྔོགི་འིཕྲིཁྲིནོ་དང་དྲི་རྒྱའིཁྲི་མིགིསྔོ་
སྐོསྔོརི་ཉསྒྲེས་བེསགིས་ལ་རྡུང་རྡསྒྲེགི་གིཏེསྔོང་བེའིཁྲི་
འིཐིབེ་འིཛིའིང་སྟསྒྲེགིས་བུའིཁྲི“བེཀོསྔོད་འིདསྔོམིས་
དམིགི་གྲུའིཁྲི”ནུས་པེ་དངསྔོས་གིནོས་འིདསྔོནོ་
སྤེསྒྲེལ་བྱེསྒྲེད་དགིསྔོས། རྫསྔོང་སསྔོ་སསྔོའི འི་མིགིསྔོ་སྐོསྔོརི་ངསྔོ་
རྒོསྔོལ་ལྟེསྒྲེ་གིནོས་ཀྱིཁྲིས“བེསླུ་འིབྲིསྒྲེལAPPལ་
ཞིཁྲིབེ་འིབེསྒྲེབེས་བྱེསྒྲེད་པེའིཁྲི་ཚོད་དང་ཉསྒྲེནོ་བེརྡ་
སྔསྔོནོ་གིཏེསྔོང་ཚོད། གྱིསྔོད་གིཞིཁྲི་གིནོད་ཆསྒྲེནོ་ལ་
མྱུལ་ཞིཁྲིབེ་བྱེསྒྲེད་ཚོད”སསྔོགིས་གིཙོཚོ་གིནོད་བྱེ་
བེ་སྣོ10དམིཁྲིགིས་ཚོད་གིཙོཚོ་བེསྔོརི་བེཟུང་སྟསྒྲེ།
ཟླ་རིསྒྲེ་རིསྒྲེརི་ཨང་རིཁྲིམི་སྒྲཁྲིགི་པེ་དང་དཔྱོད་སྡུརི་
བྱེས ་ཐིསྔོགི རྫསྔོང ་རིཁྲིམི ་པེའིཁྲི ་སྤྱིཁྲི ་བེདསྒྲེ ་ལས ་
ཁུངས་ཀྱིཁྲིས་གློསྔོགི་འིཕྲིཁྲིནོ་དང་དྲི་རྒྱའིཁྲི ་མིགིསྔོ་
སྐོསྔོརི་ཐིད་ཀྱིཁྲི་ཁྲིཁྲིམིས་འིགིལ་ཉསྒྲེས་བེསགིས་བྱེ་
སྤྱིསྔོད ་ལ ་རྡུང ་རྡསྒྲེགི ་གིཏེསྔོང ་བེའིཁྲི ་ཕནོ ་ནུས་
མིཐིསྔོརི་འིདསྒྲེགིས་གིཏེསྔོང ་བེརི་སྐུལ་འིདསྒྲེད ་
གིཏེསྔོང་དགིསྔོས། །

མིགིསྐྱོ་ལསྐྱོགི་ཁུལ་གྱིཁྲིས་གློསྐྱོགི་འཕྲིཁྲིན་དང་དྲ་རྒྱའཁྲི་མིགིསྐྱོ་སྐོསྐྱོར་ལ་རྒོསྐྱོལ་བའཁྲི་བྱེཆེད་ཐིབས་བཞིཁྲི་བཏོསྐྱོན་པ།


