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ཕྱོཕྱོགིས་འདུས་གིསར་འགྱུར།

2021ལོབློའི འི་ཟླ9པོ་ནོསོ་ནོགསོ་དོཔོབློནོ་ལོམི་ལུགསོ་འིཚོཚོལོ་
ཞསྤྱིབེ་དོང་ལོག་བེསྟེར་བྱེསོ་པོའིསྤྱི་ཚུནོ་དུ། ཞསྤྱིང་ཆཆེནོ་ཡོབློངསོ་ཀྱསྤྱི་
ནོགསོ་རྩྭའིསྤྱི་སྡེཆེ་ཁོག་གསྤྱིསོ་བེསོམི་བློབློ་གཅིསྤྱིག་གྱུར་དོང་དོངབློསོ་
འིབེཆེབེསོ་ནོནོ་འིཛིའིནོ་བྱེསོ་ནོསོ། བྱེ་བེ་ཚོང་མིར་གཏིསྤྱིང་ཟབེ་
སྒོབློསོ་སྐུལོ་སྤེཆེལོ་དོང་དོབློནོ་དོངབློསོ་སྒོབློསོ་ནོནོ་འིཛིའིནོ་བྱེསོ་པོསོ།
ཞསྤྱིང་ཆཆེནོ་ཡོབློངསོ་ཀྱསྤྱི ་ནོགསོ་དོཔོབློནོ་ལོམི་ལུགསོ་ཀྱསྤྱི་བྱེ་བེར་
གྲུབེ་འིབྲེསོ་མིངབློནོ་གསོལོ་བློངསོ།
མིསྤྱིག་སྔོའིསྤྱི་བེར་དུ། མིཚོཚོ་སྔོབློནོ་ཞསྤྱིང་ཆཆེནོ་གྱིསྤྱིསོ་ཞསྤྱིང་ཆཆེནོ་

དོང་གྲོབློང་ཁྱཆེར། རྫབློང་དོང་ཞང་། སྡེཆེ་བེ་བེཅིསོ་རསྤྱིམི་པོ་ལྔའིསྤྱི་
ནོགསོ་དོཔོབློནོ་ལོམི་ལུགསོ་ཀྱསྤྱི་རྩི་འིཛུགསོ་མི་ལོག་དོང་འིཁོབློར་
རྒྱུག་ནོང་རྐྱེཆེནོ་ཁྱབློནོ་ཡོབློངསོ་ནོསོ་འིཛུགསོ་སྐྲུནོ་ལོཆེགསོ་འིགྲུབེ་
བྱུང་བེ་དོང་། ཞསྤྱིང་ཆཆེནོ་ཡོབློངསོ་སུ་ཁྱབློནོ་བེསྡེབློམིསོ་རསྤྱིམི་པོ་སོབློ་སོབློའི འི་
ནོགསོ་དོཔོབློནོ6467བེཞག་ཡོབློདོ་ལོ། དོཆེའིསྤྱི་གྲོསོ་སུ་ཞསྤྱིང་ཆཆེནོ་
རསྤྱིམི་པོའིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཁྱབེ་ནོགསོ་དོཔོབློནོ5དོང་། གྲོབློང་ཁྱཆེར་རསྤྱིམི་པོའིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་
ཁྱབེ་ནོགསོ་དོཔོབློནོ32། རྫབློང་རསྤྱིམི་པོའིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཁྱབེ་ནོགསོ་དོཔོབློནོ
255། ཞང་རསྤྱིམི་པོའིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཁྱབེ་ནོགསོ་དོཔོབློནོ1245། སྡེཆེ་བེ་རསྤྱིམི་
པོའིསྤྱི་ནོགསོ་དོཔོབློནོ4930ཡོབློདོ།《མིཚོཚོ་སྔོབློནོ་ཞསྤྱིང་ཆཆེནོ་གྱིསྤྱིསོ་
ནོགསོ་དོཔོབློནོ་ལོམི་ལུགསོ་ཁྱབློནོ་ཡོབློངསོ་ནོསོ་སྐུལོ་སྤེཆེལོ་བྱེཆེདོ་པོའིསྤྱི་
ལོག་བེསྟེར་ཇུསོ་གཞསྤྱི》སོབློགསོ་ལོམི་ལུགསོ་དོབློནོ་ཚོནོ“1+

5”དོང་བྱེཆེདོ་ཐོབེསོ་གཏིནོ་འིབེཆེབེསོ་བྱེསོ་ཤིསྤྱིང་། གྲོབློང་ཁྱཆེར་དོང་
རྫབློང་གསྤྱིསོ་འིབྲེཆེལོ་ཡོབློདོ་ལོམི་ལུགསོ་དོང་བྱེཆེདོ་ཐོབེསོ་སོབློགསོ234
གཏིནོ་འིབེཆེབེསོ་བྱེསོ་པོསོ།“ ཞསྤྱིང་ཆཆེནོ་རསྤྱིམི་པོའིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི ་ཁྱབེ་
ནོགསོ་དོཔོབློནོ་གྱིསྤྱིསོ་སྤྱིསྤྱིའིསྤྱི་འིགནོ་འིཁུར་བེ་དོང་། གྲོབློང་ཁྱཆེར་རསྤྱིམི་
པོའིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཁྱབེ་ནོགསོ་དོཔོབློནོ་གྱིསྤྱིསོ་ལྟ་སྐུལོ་ནོནོ་འིཛིའིནོ་བྱེཆེདོ་པོ། རྫབློང་
རསྤྱིམི་པོའིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཁྱབེ་ནོགསོ་དོཔོབློནོ་གྱིསྤྱིསོ་དོངབློསོ་འིབེཆེབེསོ་ནོནོ་མིབློ་བྱེཆེདོ་
པོ”ཡོསྤྱི་བྱེ་བེའིསྤྱི་ཆགསོ་སྟེངསོ་གྲུབེ་པོར་བྱེསོ་ནོསོ། ཞསྤྱིང་ཆཆེནོ་
ཡོབློངསོ་ཀྱསྤྱི་ནོགསོ་ཚོལོ་དོང་རྩྭ་ཐོང་ཐོབློནོ་ཁུངསོ་སྲུང་སྐྱབློབེ་དོང་
དོབློ་དོམི་བྱེ་བེར་ཁྱབློནོ་ཡོབློངསོ་ནོསོ་ཤུགསོ་བེསྣནོ།
ཞསྤྱིང་ཆཆེནོ་རསྤྱིམི་པོའིསྤྱི་ནོགསོ་དོཔོབློནོ་གྱིསྤྱིསོ་སྣཆེ་ཁྲིསྤྱིདོ་བྱེསོ་པོ་

བེརྒྱུདོ། རསྤྱིམི་པོ་སོབློ་སོབློའི འི་ནོགསོ་དོཔོབློནོ་འིགནོ་འིཛིའིནོ་ཁུལོ་དུ་
སོབློང་སྟེཆེ་ནོགསོ་ཚོལོ་སྐོབློར་ཞསྤྱིབེ་འིཛིའིནོ་ལུང་བྱེསོ་ཤིསྤྱིང་། རསྤྱིམི་པོ་
སོབློ་སོབློར་ཕྱོབློགསོ་ཡོབློངསོ་དོང་མིངའི་ཁུལོ་ཡོབློངསོ། གབློ་རསྤྱིམི་ཧྲིསྤྱིལོ་
པོབློར་ནོགསོ་དོཔོབློནོ་ལོམི་ལུགསོ་ནོནོ་འིཛིའིནོ་བྱེསོ་པོ་ལྟ་སྐུལོ་
བྱེསོ་ཏིཆེ། དུསོ་ཐོབློག་ཏུ་གཙཚོ་གནོདོ་དོང་དོཀོའི་གནོདོ་ཤིཆེསོ་
རྟོབློགསོ་དོང་ཐོག་བེཅིདོ། མིསྤྱིག ་སྔོའིསྤྱི ་བེར་དུ། ཞསྤྱིང ་ཆཆེནོ ་
ཡོབློ ངསོ ་སུ ་ནོགསོ ་སྤྱིསྤྱི ་ ཆསྤྱི ང ་ཁྲིསྤྱི14.05(མུའུ ་ཁྲིསྤྱི210.83)
བེསྐྲུནོ་པོ་དོང་། རྩྭ་སྤྱིསྤྱི་ཆསྤྱིང་ཁྲིསྤྱི43.86(མུའུ་ཁྲིསྤྱི658)ལོཆེགསོ་
བེཅིབློསོ་བྱེཆེདོ ་པོ་ལོཆེགསོ་འིགྲུབེ་བྱུང་ཞསྤྱིང ་། ཁྲིསྤྱིམིསོ་བེརྟོཆེནོ་

སྲབློལོ་བེསྟུནོ་གྱིསྤྱིསོ་ནོགསོ་རྩྭ་བེརླནོ་གསུམི་གྱིསྤྱི ་ལོསོ་གཞསྤྱི
140ཡོསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཆསྤྱིང་ཁྲིསྤྱི0.12(མུའུ་ཁྲིསྤྱི1.91)ཞསྤྱིབེ་བེཤིཆེར་མིཆནོ་
བེཀོབློདོ་བྱེསོ་པོ་དོང་། བེརླནོ་སོ་སྤྱིསྤྱི ་ཆསྤྱིང ་ཁྲིསྤྱི0.25(མུའུ་ཁྲིསྤྱི
3.89)བེཅིབློསོ ་སྐྱབློ ང ་དོང ་སླེར ་གསོབློ ་བྱེསོ། ནོགསོ ་རྩྭའིསྤྱི ་
གནོབློདོ་ལྡནོ་སྐྱཆེ ་དོངབློསོ་སྔོབློནོ་འིགབློག་ཚོཚོདོ་འིཛིའིནོ་བྱེསོ་པོ་སྤྱིསྤྱི་
ཆསྤྱིང་ཁྲིསྤྱི142.51(མུའུ་ཁྲིསྤྱི2137.67)ལོ་སླེཆེབེསོ་ཡོབློདོ།
སྡེཆེ་ཁོག་མིང་པོབློསོ་མིཉེམི་འིབྲེཆེལོ་གྱིསྤྱིསོ་རྩི་འིཛུགསོ་བྱེསོ་

ཏིཆེ“ སྲབློལོ ་གཙང”འིགུལོ་སྐྱབློདོ ་སྤེཆེལོ ་ཏིཆེ ། རསྤྱི ་སྐྱཆེསོ ་སྲབློག ་
ཆགསོ ་དོང ་འིབྲེཆེལོ ་བེའིསྤྱི ་གྱིབློ དོ ་དོབློ ནོ10རྩིདོ ་ཆབློ དོ ་ཅིསྤྱི ང ་ །
ཁྲིསྤྱིམིསོ་འིགལོ་ཚོཚོགསོ་པོ4ལོ་རྡུང་རྡེཆེག་བྱེསོ་ལོ། ཁྲིསྤྱིམིསོ་
འིགལོ་ཉེཆེསོ་བེསོགསོ་མིསྤྱི ་སྣ13ལོ་ཁྲིསྤྱིམིསོ་ཐོག་བེཅིདོ་པོ་
དོང ་ ། གླ ་རྩིསྤྱི ་དོང ་ཤི ་རྭ། སྤྱིང ་སོབློ ་སོབློགསོ ་རསྤྱི ་སྐྱཆེསོ ་སྲབློག ་
ཆགསོ་ཀྱསྤྱི་ཐོབློནོ་རྫསོ110ལོ་སྤྱིསྤྱི་རྒྱ643ཡོབློདོ་པོ་རྩིདོ་ཆབློདོ་པོ་
དོང་། དོ་ལོབློའི འི་ལོབློ ་གསོར་སྐོབེསོ་དོང་དྭངསོ་གསོལོ་དུསོ་
ཆཆེནོ་སྐོབེསོ་སུ་མིཆེ་སྐྱབློནོ་བྱུང་བེའིསྤྱི་ཐོཆེངསོ་གྲོངསོ་དོང་མིཆེ་ཤིབློར་
རྒྱ་ཁྱབློནོ ་ནོསྤྱི ་སྔོབློནོ ་ལོབློའི འི་དུསོ་མིཉེམི་ལོསོ་སོབློ ་སོབློར94%དོང
95%མིར་ཆག ་ཡོབློདོ ་ཅིསྤྱི ང ་ ། བེསྟུདོ ་མིར ་ལོབློ35རསྤྱིང ་ལོ ་
ནོགསོ་ཚོལོ་དོང་རྩྭ་ཐོང་དུ་མིཆེ་སྐྱབློནོ་དོང་མིསྤྱི་སྣ་ཤིསྤྱི་རྨསོ་ཀྱསྤྱི་དོབློནོ་
རྐྱེཆེནོ་ཚོབེསོ་ཆཆེནོ་མི་བྱུང་། །

རང་ཞིང་གིས་ནགས་དཔོན་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས་ཕན་འབྲས་འབྱུང་བར་སྐུལ་སྤེལ་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ།

ཟླ9པོའིསྤྱི་ཚོཚེསོ20ཉེསྤྱིནོ། ཞསྤྱིང་ཆཆེནོ་ཏིང་ཨུའིསྤྱི་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི་ཞསྤྱིནོ་ཁྲིང་
ཞསྤྱིང་གསྤྱིསོ་མིགབློ་འིཛིའིནོ་བྱེསོ་ནོསོ་ཞསྤྱིང་ཆཆེནོ་ཏིང་ཨུའིསྤྱི་རྒྱུནོ་ལོསོ་ཨུ་
ཡོབློནོ་ལྷོནོ་ཁོང་གསྤྱི་གྲོབློསོ་ཚོཚོགསོ་བེསྡུསོ་ཏིཆེ། སྤྱིསྤྱི་ཁྱབེ་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི་ཞསྤྱི་ཅིསྤྱིནོ་
ཕིསྤྱིང་གསྤྱི་བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་སྐོབློར་གྱིསྤྱི་རྣམི་བེཤིདོ་གལོ་ཆཆེནོ་དོང་
མིཆནོ་བེཀོབློདོ་མིཛུབེ་སྟེབློནོ་གལོ་ཆཆེནོ་གྱིསྤྱི་དོགབློངསོ་དོབློནོ་སླེབློབེ་སྦྱོབློང་
དོང་ལོག་བེསྟེར་དོབློནོ་འིཁྱབློལོ་བྱེསོ་པོ་དོང་། དོ་ལོབློའི འི་ཚུནོ་གྱིསྤྱི་ཞསྤྱིང་
ཆཆེནོ་ཡོབློངསོ་ཀྱསྤྱི་བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་བྱེ་བེའིསྤྱི་གནོསོ་ཚུལོ་དོང་ཉེཆེ་
བེའིསྤྱི་དུསོ་ཀྱསྤྱི་གཙཚོ་གནོདོ་བྱེ་བེའིསྤྱི་བེཀོབློདོ་སྒྲིསྤྱིག་གསྤྱི་སྙནོ་ཞུར་གསོནོ་
ཞསྤྱིང་། ལོག་བེསྟེར་དོབློནོ་འིཁྱབློལོ་བྱེཆེདོ་དོགབློསོ་པོའིསྤྱི་བློང་བྱེ་བེཏིབློནོ།
གྲོབློསོ་ཚོཚོགསོ་ཀྱསྤྱིསོ་བེསྟེནོ་དོབློནོ། སྤྱིསྤྱི་ཁྱབེ་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི་ཞསྤྱི་ཅིསྤྱིནོ་ཕིསྤྱིང་

གསྤྱི་བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་སྐོབློར་གྱིསྤྱི་རྣམི་བེཤིདོ་གལོ་ཆཆེནོ་དོང་
མིཆནོ་བེཀོབློདོ་མིཛུབེ་སྟེབློནོ་གལོ་ཆཆེནོ་གྱིསྤྱི་དོགབློངསོ་དོབློནོ་ལོག་བེསྟེར་
དོབློནོ་འིཁྱབློལོ་བྱེཆེདོ་པོ་ནོསྤྱི་ཆབེ་སྲསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་ལོསོ་འིགནོ་ཡོསྤྱིནོ། ཏིང་གསྤྱི་ཚོཚོགསོ་
ཆཆེནོ་ཉེསྤྱི་ཤུ་པོ་འིཚོཚོགསོ་ལོ་ཉེཆེ་བེའིསྤྱི་སྐོབེསོ་འིདོསྤྱིར། ཆབེ་སྲསྤྱིདོ་དོང་སྤྱིསྤྱི་
ཡོབློངསོ་ཀྱསྤྱི་མིཐོབློ་ཚོདོ་ནོསོ་བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་ཀྱསྤྱི་ཤིསྤྱིནོ་ཏུ་གལོ་ཆཆེ་
བེའིསྤྱི་རང་བེཞསྤྱིནོ་ལོ་ངབློསོ་འིཛིའིནོ་གང་ལོཆེགསོ་བྱེཆེདོ་པོ་དོང་། བེདོཆེ་
འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་བྱེ་བེ་ལོཆེགསོ་པོབློར་སྒྲུབེ་པོ་ནོསྤྱི“གཏིནོ་འིཁོཆེལོ་
གཉེསྤྱིསོ”བེརྩིསྤྱི་སྲུང་དོང“སྲུང་སྐྱབློང་གཉེསྤྱིསོ”ལོག་ལོཆེནོ་དུ་བེསྟེར་
བེའིསྤྱི་ཞསྤྱིབེ་བེཤིཆེར་གལོ་ཆཆེནོ་དུ་བེརྩིསྤྱིསོ་ཏིཆེ།“རསྤྱིམིསོ་ནོདོ་འིགབློག་
ཐུབེ་པོ་དོང་། དོཔོལོ་འིབྱེབློར་བེརྟོནོ་འིཇོགསོ་ཡོསྤྱིནོ་པོ། འིཕིཆེལོ་རྒྱསོ་
བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཡོསྤྱིནོ་པོ”ཡོསྤྱི་བློང་བྱེ་གལོ་ཆཆེནོ་བློབློ་ཐོག་རྦདོ་ཆབློདོ་
ཀྱསྤྱིསོ་དོངབློསོ་འིབེཆེབེསོ་བྱེཆེདོ་པོ་དོང་། བེསོམི་བློབློའི འི་ངབློསོ་ཟསྤྱིནོ་ཡོང་
དོག་ཡོསྤྱིནོ་པོ་དོང་བྱེ་བེའིསྤྱི་ཐོབེསོ་ཤིཆེསོ་དོབློནོ་ཐོབློག་ཏུ་འིཁྱབློལོ་བེ།
འིགནོ་འིཁྲིསྤྱི་དོངབློསོ་འིབེཆེབེསོ་བྱེཆེདོ་པོ། མིངབློནོ་མིཆེདོ་རྐྱེཆེནོ་ངནོ་སོཆེལོ་བེ་
བེཅིསོ་བྱེསོ་ནོསོ། བློབློ་ཐོག་རྦདོ་ཆབློདོ་ཀྱསྤྱིསོ་བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་
ཀྱསྤྱི་དོབློནོ་རྐྱེཆེནོ་ཚོབེསོ་ཆཆེནོ་འིབྱུང་བེར་འིགབློག་ཟབློནོ་བྱེཆེདོ་དོགབློསོ།
གྲོབློསོ་ཚོཚོགསོ་ཀྱསྤྱིསོ་ནོནོ་གྱིསྤྱིསོ་བེསྟེནོ་དོབློནོ། མིསྤྱི་དོམིངསོ་བློ་ནོ་

མིཆེདོ་པོ་དོང་ཚོཚེ་སྲབློག་བློ་ནོ་མིཆེདོ་པོ་རྒྱུནོ་འིཁྱབློངསོ་བྱེསོ་ཏིཆེ། རྣམི་པོ་
ཀུནོ་ཏུ་བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་ལོ་དོབློགསོ་ཟབློནོ་ནོནོ་མིབློ་བྱེཆེདོ་དོགབློསོ།

འིཁྱགསོ་དོར་སྲབེ་མིབློའི འི་སྟེཆེང་དུ་བེགྲོབློདོ་པོ་དོང་དོཀོནོ་གཟར་
གཡོང་རབློང་ཁོ་རུ་བེསྐྱབློདོ་པོ་ལྟ་བུའིསྤྱི་ཉེཆེནོ་ཁོའིསྤྱི་འིདུ་ཤིཆེསོ་བེཅིངསོ་
ནོསོ།“ནོམི་ཡོང་བློབློ་བེག་ལྷོབློདོ་མིསྤྱི་ཐུབེ་པོ”ཡོསྤྱི་འིགནོ་འིཁྲིསྤྱིའིསྤྱི་འིདུ་
ཤིཆེསོ་ཀྱསྤྱིསོ་རྣམི་རསྤྱིག་བེསྒྲིསྤྱིམིསོ་ནོསོ། དུསོ་ནོམི་ཡོང་མིསྤྱི་དོམིངསོ་
ཀྱསྤྱི་ཚོཚེ་སྲབློག་དོང་རྒྱུ་ནོབློར་བེདོཆེ་འིཇོགསོ་དོཆེ་གཙཚོ་བེབློར་འིཇོབློག་པོ་དོང་།
དུསོ་ནོམི་ཡོང་བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་དོཆེ་དོབློནོ་ཆཆེནོ་དུ་བེརྩིསྤྱིསོ་ནོསོ།
ལྷོབློདོ་གཡོཆེང་སྤུ་ཙམི་ཡོང་བྱེཆེདོ་མིསྤྱི་རུང་། གནོདོ་དོབློནོ་གྱིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིདོ་ཕྱོབློགསོ་
དོང་མི་མིཐོའིསྤྱི་རསྤྱིགསོ་ལོམི་རྒྱུནོ་འིཁྱབློངསོ་བྱེསོ་ཏིཆེ། གཙཚོ་གནོདོ་
ལོསོ་རསྤྱིགསོ་ཁྱབེ་ཁོབློངསོ་ཀྱསྤྱི་མིངབློནོ་མིཆེདོ་རྐྱེཆེནོ་ངནོ་ཉེཆེནོ་ཁོ་གྲོལོ་
བེཤིཆེར་གཏིསྤྱིང་ཟབེ་བྱེཆེདོ་དོགབློསོ། སོ་གནོསོ་དོང་སྡེཆེ་ཁོག ལོསོ་
རསྤྱིགསོ་སོབློ་སོབློསོ་རྒྱལོ་སྲསྤྱིདོ་སྤྱིསྤྱི་ཁྱབེ་ཁོང་གསྤྱི་བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་
བྱེ་བེའིསྤྱི་གཡོབློལོ་མིཆེདོ་ཀྱསྤྱི་བྱེཆེདོ་ཐོབེསོ་དོབློནོ་ཚོནོ15དོང་རང་ཞསྤྱིང་གསྤྱི་
བྱེཆེདོ་ཐོབེསོ་དོབློནོ་ཚོནོ33གཟབེ་ནོནོ་གྱིསྤྱིསོ་ལོག་བེསྟེར་དོབློནོ་འིཁྱབློལོ་
བྱེསོ་ནོསོ། ཤུགསོ་ཆཆེནོ་པོབློསོ་བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ལྟ་སྐུལོ་དོབློ་དོམི་ནུསོ་
པོའིསྤྱི་ཆུ་ཚོདོ་མིཐོབློར་འིདོཆེགསོ་གཏིབློང་བེ་དོང་། ཉེཆེནོ་ཁོ་ཅིནོ་གྱིསྤྱི་མིངབློནོ་
མིཆེདོ་རྐྱེཆེནོ་ངནོ་ལོ་ཡོང་དོང་བེསྐྱར་དུ་གྲོལོ་བེཤིཆེར་བྱེཆེདོ་ཅིསྤྱིང་། སྒོབློསོ་
སུ་འིགྲོསྤྱིམི་འིགྲུལོ་དོང་མིཆེ་གསོབློདོ། སོབློལོ་རླངསོ། གཏིཆེར་རསྤྱིའིསྤྱི་ཁོཆེ་
ལོསོ། སོ་གཤིསྤྱིསོ་གནོབློདོ་འིཚོཚེ་སོབློགསོ་ཀྱསྤྱི་ཁྱབེ་ཁོབློངསོ་ལོ་ལྟ་རྟོབློག་
ནོནོ་མིབློ་བྱེསོ་ཏིཆེ། དུསོ་ཐོབློག་ཏུ་ཉེཆེནོ་ཁོའིསྤྱི་མིངབློནོ་མིཆེདོ་རྐྱེཆེནོ་ངནོ་
བེསོལོ་ནོསོ། རྒྱུནོ་རྣམི་ཅིནོ་གྱིསྤྱི་ལྟ་སྐུལོ་ཞསྤྱིབེ་བེཤིཆེར་ལོ་ཤུགསོ་
སྣབློནོ་དོང་། བེདོཆེ་འིཇོགསོ་བེརྟོནོ་འིཇོགསོ་སྲ་བེརྟོནོ་ཡོསྤྱིནོ་པོའིསྤྱི་
འིགབློག་སྲུང་བེརྟོནོ་པོབློར་བེསྐྲུནོ་དོགབློསོ། དོབློགསོ་ཟབློནོ་སྔོབློནོ་ལོ་བྱེཆེདོ་
པོ་དོང་སྔོབློནོ་འིགབློག་གཙཚོ་བེབློར་བྱེཆེདོ་པོ་རྒྱུནོ་འིཁྱབློངསོ་བྱེསོ་ཏིཆེ། བྲེཆེལོ་
བེསྟུནོ་སྔོབློནོ་ཇུསོ་དོང་འིགབློག་ཟབློནོ་བྱེཆེདོ་ཐོབེསོ་གཏིནོ་འིབེཆེབེསོ་བྱེཆེདོ་
དོགབློསོ། ཚོཚོདོ་རྩིསྤྱིསོ་ཆཆེནོ་པོབློའི འི་རསྤྱིགསོ་ལོམི་གྱིསྤྱིསོ་ཚོཚོདོ་རྩིསྤྱིསོ་ཆུང་ངུའིསྤྱི་
དོབློནོ་རྐྱེཆེནོ་ལོ་ལོནོ་འིདོཆེབེསོ་པོ་དོང་། དུསོ་རྒྱུནོ་འིབེདོ་པོ་བྱེཆེདོ་པོ་
དོང་བྱེཆེདོ་ཐོབེསོ་ནོནོ་བེསྟེར་བྱེསོ་ཏིཆེ།“ འིཕྲེཆེདོ་ནོསོ་མིཐོའི་རུ་
སླེཆེབེསོ་པོར་བྱེཆེདོ་པོ་དོང་། གཞུང་ནོསོ་འིདོབེསོ་སུ་བེརྟོབློལོ་བེར་
བྱེཆེདོ་པོ”ཡོསྤྱི་བྲེཆེལོ་བེསྟུནོ་སྔོབློནོ་ཇུསོ་མི་ལོག་བེཙུགསོ་ཏིཆེ། དོངབློསོ་
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འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་ཀྱསྤྱི་འིགབློག་ཟབློནོ་བྱེཆེདོ་ཐོབེསོ་ལོ་དུསོ་ཐོབློག་ཏུ་སྟེབློང་
ཆ་འིཚོཚོལོ་ཞསྤྱིང་ཆདོ་པོ་ཁོ་གསོབེ་བྱེསོ་ནོསོ། བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་
སྐྱཆེདོ་ཀྱསྤྱི་དྲིསྤྱིལོ་སྒྲིབློག་སླེབློབེ་གསོབློར་ཤུགསོ་སྣབློནོ་ཞསྤྱིང་། བྲེཆེལོ་བེསྟུནོ་
གདོབློང་ལོཆེནོ་ནུསོ་པོ་མིཐོབློར་འིདོཆེགསོ་གཏིབློང་དོགབློསོ། འིགནོ་འིཁྲིསྤྱི་
ནོནོ་བེསྟེར་དོང་ཕྱོབློདོ་ཆཆེ་གཅིསྤྱིག་འིདོབློམིསོ་རྒྱུནོ་འིཁྱབློངསོ་བྱེསོ་ཏིཆེ།
བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་ཀྱསྤྱི་བྱེ་བེ་ཚོང་མི་དོངབློསོ་འིབེཆེབེསོ་ནོནོ་
འིཛིའིནོ་བྱེཆེདོ་དོགབློསོ།“ལོསོ་རསྤྱིགསོ་དོབློ་དོམི་བྱེཆེདོ་ནོ་ངཆེསོ་པོར་བེདོཆེ་
འིཇོགསོ་འིཛིའིནོ་དོགབློསོ་པོ་དོང་། ལོསོ་སྒོབློ་དོབློ་དོམི་བྱེཆེདོ་ནོ་ངཆེསོ་པོར་
དུ་བེདོཆེ་འིཇོགསོ་འིཛིའིནོ་དོགབློསོ། ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་དོབློ་དོམི་བྱེཆེདོ་ནོ་ངཆེསོ་པོར་
དུ་བེདོཆེ་འིཇོགསོ་འིཛིའིནོ་དོགབློསོ་པོ”རྒྱུནོ་འིཁྱབློངསོ་བྱེསོ་ཏིཆེ། ཏིང་
སྲསྤྱིདོ་འིགནོ་མིཉེམི་དོང་ལོསོ་རྐང་གཅིསྤྱིག་ལོ་འིགནོ་འིཁྲིསྤྱི་གཉེསྤྱིསོ་
གཟབེ་ནོནོ་གྱིསྤྱིསོ་དོངབློསོ་འིབེཆེབེསོ་བྱེཆེདོ་པོ་དོང་། ཁོབློངསོ་གཏིབློགསོ་
སོ་ཁུལོ་གྱིསྤྱི་དོབློ་དོམི་འིགནོ་འིཁྲིསྤྱི་དོང་ལོསོ་རསྤྱིགསོ་ལྟ་སྐུལོ་དོབློ་དོམི་གྱིསྤྱི་
འིགནོ་འིཁྲིསྤྱི་དོང་ཁོཆེ་ལོསོ་གཙཚོ་གཞསྤྱིའིསྤྱི་འིགནོ་འིཁྲིསྤྱི་བེཅིསོ་ནོནོ་
འིཛིའིནོ་དོངབློསོ་གཉེཆེར་བྱེསོ་ནོསོ། བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཐོབློནོ་སྐྱཆེདོ་ཀྱསྤྱི་འིགནོ་
འིཁྲིསྤྱིའིསྤྱི་སྦྲེཆེལོ་ཐོག་དོམི་པོབློར་སྦྲེཆེལོ་ཞསྤྱིང་། བེག་མིཆེདོ་ལྷོབློདོ་གཡོཆེང་
གཏིནོ་ནོསོ་མིསྤྱི་བྱེཆེདོ་ཅིསྤྱིང་དོག་ཐོཆེར་བེཅིབློསོ་སྐྱབློང་བྱེཆེདོ་ཞབློར་དུ་དོབློནོ་
རྐྱེཆེནོ་གཏིནོ་ནོསོ་འིབྱུང་དུ་མིསྤྱི་འིཇུག་པོ་དོང་། བེདོཆེ་འིཇོགསོ་ཀྱསྤྱི་
མིངབློནོ་མིཆེདོ་རྐྱེཆེནོ་ངནོ་གཅིསྤྱིག་ཀྱང་གཏིནོ་ནོསོ་འིཐུསོ་ཤིབློར་དུ་མིསྤྱི་
གཏིབློང་བེ་བེཅིསོ་བྱེཆེདོ་དོགབློསོ། དུསོ་མིཚུངསོ་སུ། ལྷོབློདོ་གཡོཆེང་སྤུ་
ཙམི་མིསྤྱི་བྱེཆེདོ་ཅིསྤྱིང་དུསོ་ནོམི་ཡོང་གཟབེ་ནོནོ་གྱིསྤྱི་སྒོབློ་ནོསོ་རྒྱུནོ་རྣམི་
ཅིནོ་གྱིསྤྱི་རསྤྱིམིསོ་ནོདོ་སྔོབློནོ་འིགབློག་ཚོཚོདོ་འིཛིའིནོ་ལོཆེགསོ་པོབློར་འིཛིའིནོ་པོ་
དོང་། ཡོང་བེསྐྱར་གཞསྤྱི་ཁྱབློནོ་རང་བེཞསྤྱིནོ་གྱིསྤྱི་རསྤྱིམིསོ་ནོདོ་གཏིནོ་
ནོསོ་འིབྱུང་དུ་འིཇུག་མིསྤྱི་རུང་བེར། བྱེ་སྤྱིབློདོ་དོངབློསོ་ཀྱསྤྱིསོ་ཏིང་གསྤྱི་
ཚོཚོགསོ་ཆཆེནོ་ཐོཆེངསོ་ཉེསྤྱི་ཤུ་པོ་རྒྱལོ་ཁོའིསྤྱི་ངང་འིཚོཚོགསོ་པོར་བེསུ་མི་
བྱེཆེདོ་དོགབློསོ།
ཚོཚོགསོ་འིདུའིསྤྱི་སྟེཆེང་དོ་དུང་དོབློནོ་ཚོནོ་གཞནོ་དོག་ལོ་ཞསྤྱིབེ་

འིཇུག་བྱེསོ། །

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


