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ཕྱོསོགསོ་བསྡུསོ་གསོརི་འགྱུརི།

（（པོརིཔོརི་་ངོངོསེངོངོསེ6པོརིཔོརི་་མིཐུདོམིཐུདོ་་པོཔོ།།））ཀུན་དོགེའ་བཀྲ་ཤིསྒྲིསེ་ཀྱསྒྲིསེ་
ཡུན་གྱིསྒྲིསེ་བླངོ་སྒོངོ་ཕྱེསྐྱེསེ་པོ་བརྒྱུདོ། འཕྲསྒྲིན་ལོསེ་ཕུན་ཚོཚོགེསེ་ཀྱསྒྲི་
སེསྐྱེམིསེ་ཀྱསྒྲི་མིདུདོ་རྒྱ་ཡངོ་ཡུན་གྱིསྒྲིསེ་གྲོངོལོ་བྱུངོ་ལོ། ཡངོ་བསྐྱརི་
དྲིངོ་ལོམི་དུ་ཞུགེསེ།
དོངོ་དོམི་ལོསེ་རྐངོ་དུ་ཞུགེསེ་རྗེསྐྱེསེ། ཀུན་དོགེའ་བཀྲ་ཤིསྒྲིསེ་

ཀྱསྒྲིསེ་རྒྱུན་པོརི་རྫོངོངོ་སླངོབ་གེསེངོ་མི་ལོགེ་ལོསེ་ཁུངོསེ་ཀྱསྒྲི་ལོསེ་བྱསྐྱེདོ་
པོ་དོངོ་དོགེསྐྱེ་རྒན་རྣམིསེ་ཀྱསྒྲི་སྣེསྐྱེ་ཁྲིསྒྲིདོ་དོསྐྱེ། གེཞིསྒྲི་རིསྒྲིམི་དོངོ་གྲོངོངོ་གེསེསྐྱེབ།
སྡསྐྱེ་བ་བཅིསེ་ཀྱསྒྲི་ཁྱིསྒྲིམི་ཚོངོ་རིསྐྱེ་རིསྐྱེརི་སེངོངོ་བ་དོངོ་། ཁྱིསྒྲིམི་ཚོངོ་ཞིསྒྲིགེ་ལོ་
ཐོངོན་ཐོསྐྱེངོསེ་རིསྐྱེ་རིསྐྱེརི་དོསྐྱེརི་བསྡདོ་ནསེ་ཁོ་བརྡ་གློངོདོ་པོརི་བྱསྐྱེདོ་ལོ། ཁོངོ་
ཚོཚོརི་སླངོབ་གེསེངོསེ་ཁྱིསྒྲིམི་ཚོངོ་དོངོ་བྱསྒྲིསེ་པོརི་ཐོསྐྱེབསེ་པོའསྒྲི་དོངོན་སྙིསྒྲིངོ་
ཞིསྒྲིབ་ཕྲའསྒྲི་སྒོངོ་ནསེ་འགྲོསྐྱེལོ་བཤིདོ་བྱསེ། ལོངོ་འགེའསྒྲི་ནངོ་དུ། རྫོངོངོ་
ཡངོངོསེ་སུ་སླངོབ་མིཚོམིསེ་བཞིགེ་པོའསྒྲི་སླངོབ་མི6000ལྷོགེ་ཕྱེསྒྲིརི་སླངོབ་
གྲྭརི་འགྲོངོ་རུ་བཅུགེ་པོསེ། ཕྱེསྒྲིརི་སླངོབ་གྲྭརི་ཞུགེསེ་ཚོདོ100%རུ་
སླསྐྱེབསེ། ཁོངོའ འི་སྣེསྐྱེ་ཁྲིསྒྲིདོ་འངོགེ་ཏུ། ནངོ་ཆསྐྱེན་རྫོངོངོ་གེསྒྲིསེ་སླངོབ་ཞུགེསེ་
འགེན་སྲུངོ་འགུལོ་རྣམི་གེཙོངོ་སེསྐྱེལོ་རྒྱུན་རྣམི་ཅིན་གྱིསྒྲི་བྱ་བའསྒྲི་
སྒྲིསྒྲིགེ་སྲོངོལོ་བཙུགེསེ་པོསེ།“སླངོབ་མི་གེཅིསྒྲིགེ་ཀྱངོ་ཆདོ་མིསྒྲི་རུངོ་
བའསྒྲི”སླངོབ་གེསེངོའ འི་འགེན་སྲུངོ་དོམིསྒྲིགེསེ་འབསྐྱེན་ནུསེ་ལྡན་གྱིསྒྲིསེ་
མིངོངོན་འགྱུརི་བྱུངོ་།
སྲོངོལོསྲོངོལོ་་རྙིསྒྲིངོརྙིསྒྲིངོ་་གེཏངོརིགེཏངོརི་་ནསེནསེ་་སླངོབསླངོབ་་གེསེངོགེསེངོ་་དོངོདོངོ་་མིཉེམིམིཉེམི་་འཕསྐྱེལོའཕསྐྱེལོ་་རྒྱསེརྒྱསེ་་

ཡངོངོཡངོངོ་་བརིབརི་་སྐུལོསྐུལོ་་སླངོངོསླངོངོ་་བྱསེབྱསེ་་པོཔོ།།
ནངོ་ཆསྐྱེན་རྫོངོངོ་གེསྒྲི་སླངོབ་གེསེངོའ འི་ལོསེ་དོངོན་འཕསྐྱེལོ་རྒྱསེ་ལོ་

སྐུལོ་འདོསྐྱེདོ་གེཏངོངོ་བའསྒྲི་འཕསྐྱེལོ་རིསྒྲིམི་ཁྲིངོདོ། ཀུན་དོགེའ་བཀྲ་
ཤིསྒྲིསེ་ཀྱསྒྲིསེ་རྒྱུན་ཆདོ་མིསྐྱེདོ་པོརི་སླངོབ་སྒྲུབ་འདུ་ཤིསྐྱེསེ་གེསེརི་སྒྱུརི་
དོངོ་། སླངོབ་སྒྲུབ་རིསྒྲིགེསེ་ལོམི་གེསེརི་སྐྲུན་བྱསེ་ཏསྐྱེ། སླངོབ་གེསེངོ་
བཅིངོསེ་བསྒྱུརི་གྱིསྒྲི་བྱསྐྱེདོ་ཐོབསེ་སྐོངོརི་ཞིསྒྲིགེ་ལོགེ་བསྟརི་བྱསེ་ཤིསྒྲིངོ་།
སླངོབ་གེསེངོའ འི་འཇོངོན་མིསྒྲི་འཁོངོརི་རྒྱུགེ་བྱསྐྱེདོ་དོཀོའ་བའསྒྲི་གེནསེ་

སྟངོསེ་གེཏངོརི་ནསེ། སླངོབ་སྔངོན་སླངོབ་གེསེངོའ འི་འཕསྐྱེལོ་རྒྱསེ་ལོ་སྐུལོ་
འདོསྐྱེདོ་བཏངོ་།
སླངོབ་སྔངོན་སླངོབ་གེསེངོའ འི་ཞིན་ཆ་དོངོ་མིསྒྲི་འདོངོ་སེའསྒྲི་གེནདོ་

དོངོན་ལོ་དོམིསྒྲིགེསེ་ནསེ། ཁོངོསེ་སླངོབ་སྔངོན་སླངོབ་གེསེངོའ འི་ཚོཚོགེསེ་སྒྲིསྒྲིལོ་
ཅིན་གྱིསྒྲི་སླངོབ་སྒྲུབ་བྱསྐྱེདོ་ཐོབསེ་ཧུརི་ཐོགེ་གེསྒྲིསེ་འཚོཚོལོ་ཞིསྒྲིབ་དོངོ་
སྐུལོ་སྤེསྐྱེལོ་བྱསེ་ནསེ། སྣེསྐྱེ་ཁྲིསྒྲིདོ་བྱསྒྲིསེ་སྙིངོརི་ཁོངོ་གེསྒྲི་སྣེསྐྱེ་ཁྲིསྒྲིདོ་ནུསེ་པོ་
འདོངོན་སྤེསྐྱེལོ་གེངོ་ལོསྐྱེགེསེ་བྱསེ་པོ་དོངོ་། སེ་ཁུལོ་དོངོ་ཆུསེ་དོགེརི་
ནསེ་དོངོ་དོམི་བྱསྐྱེདོ་པོའསྒྲི་རྩོ་དོངོན་ལྟརི། རྐངོ་འཛིའིན་དོགེསྐྱེ་རྒན་གྱིསྒྲི་
ཐོངོན་ཁུངོསེ་མིཉེམི་སྤྱོངོདོ་མིངོངོན་འགྱུརི་བྱུངོ་ཞིསྒྲིངོ་། སླངོབ་སྔངོན་
ཞིབསེ་ཞུ་ལྟསྐྱེ་གེནསེ88ཁྱིངོན་ཡངོངོསེ་ནསེ་འཁོངོརི་རྒྱུགེ་བྱསེ་པོ་
དོངོ་། ལོངོ་གེསུམི་རིསྒྲིངོ་གེསྒྲི་སླངོབ་སྔངོན་གྱིསྒྲི་སླངོབ་ཞུགེསེ་ཚོདོ82%ལོ་
སླསྐྱེབསེ་པོསེ། ལོངོ་རྒྱུསེ་སྟསྐྱེངོ་གེསྒྲི་མིཐོངོ་ཚོདོ་གེསེརི་པོ་བསྐྲུན་པོ་
དོངོ་། སྤུསེ་ཚོདོ་ཞིན་པོའསྒྲི་སླངོབ་སྒྲུབ་སྤུསེ་ཚོདོ་ནུསེ་ལྡན་སྒོངོསེ་
མིཐོངོརི་འདོསྐྱེགེསེ་བཏངོ་སྟསྐྱེ། སླངོབ་སྔངོན་སླངོབ་གེསེངོའ འི་ཐོདོ་ནསེ་
མིཁོརི་གྲོངོངོ་དོངོ་གྲོངོངོ་གེསེསྐྱེབ་མིཉེམི་དུ་འཕསྐྱེལོ་རྒྱསེ་ཡངོངོ་བརི་
གེངོམི་པོ་དོངོ་པོངོ་སྤེངོསེ།
དོགེསྐྱེ་རྒན་དོཔུངོ་སྡསྐྱེའསྒྲི་ཆསྐྱེདོ་ལོསེ་ཅིན་གྱིསྒྲི་ཆུ་ཚོདོ་དོམིའ་བ་

དོངོ་དོགེསྐྱེ་རྒན་གྱིསྒྲིསེ་མིསྒྲི་འདོངོ་བའསྒྲི་གེནདོ་དོངོན་མིངོངོན་གེསེལོ་ལོ་
དོམིསྒྲིགེསེ་ཏསྐྱེ། ཀུན་དོགེའ་བཀྲ་ཤིསྒྲིསེ་ཀྱསྒྲིསེ“ དོགེསྐྱེ་རྒན་གྱིསྒྲིསེ་
འདོསྐྱེམིསེ་པོ་དོངོ་ཅུསེ་ནསེ་འངོསེ་སྦྱོངོརི་བྱསྐྱེདོ་པོ། སླངོབ་གྲྭསེ་བསྡུ་
བ”ཡསྒྲི་དོགེསྐྱེ་རྒན་དོངོ་དོམི་གྱིསྒྲི་བཅིངོསེ་བསྒྱུརི་ཧུརི་ཐོགེ་གེསྒྲིསེ་ཁྱིབ་
སྤེསྐྱེལོ་བཏངོ་ནསེ། དོགེསྐྱེ་རྒན་གྱིསྒྲི་ཐོངོན་ཁུངོསེ་གེཅིསྒྲིགེ་གྱུརི་འཆརི་
འགེངོདོ་ཀྱསྒྲིསེ་ཧྲགེ་བསྡུསེ་དོངོ་སྙིངོམི་སྒྲིསྒྲིགེ་བྱསེ་ལོ། ཆསྐྱེདོ་འགེན་
འཁུརི་བའསྒྲི་དོགེསྐྱེ་རྒན་དོགེ་ལོསེ་ཁུངོསེ་ཀྱསྒྲི་མིསྒྲི་ནསེ་མི་ལོགེ་གེསྒྲི་མིསྒྲི་
རུ་གྱུརི་ཏུ་བཅུགེ་སྟསྐྱེ། མི་ལོགེ་ནངོ་ཁུལོ་དུ་ཚོན་རིསྒྲིགེ་དོངོ་མིཐུན་
པོརི་སྡསྐྱེབ་སྒྲིསྒྲིགེ་ཡངོངོ་བ་མིངོངོན་འགྱུརི་བྱསེ།

ལོངོ་ངོངོ་བཞིསྒྲིའསྒྲི་རིསྒྲིངོ་གེསྒྲི་བཅིངོསེ་བསྒྱུརི་དོངོ་ལོགེ་ལོསྐྱེན་བརྒྱུདོ།
རྫོངོངོ་ཡངོངོསེ་ཀྱསྒྲི་དོགེསྐྱེ་རྒན515བརྗེསྐྱེ་རིསྐྱེསེ་སུ་ཞུགེསེ་པོ་དོངོ་།
སྒྲིསྒྲིགེ་ཁོངོངོསེ་སུ་ཡངོདོ་པོའསྒྲི་དོགེསྐྱེ་རྒན་གྱིསྒྲིསེ65.3%ཟིསྒྲིན་ལོ། རྫོངོངོ་
ཡངོངོསེ་ཀྱསྒྲི་མིཁོརི་གྲོངོངོ་དོངོ་གྲོངོངོ་གེསེསྐྱེབ་ཀྱསྒྲི་སླངོབ་གྲྭའསྒྲི་དོགེསྐྱེ་རྒན་
རྣམིསེ་ཀྱསྒྲི་ལོངོ་ཚོཚོདོ་དོངོ་བསླབ་གེནསེ། ཆསྐྱེདོ་ལོསེ། གེངོ་མིསྒྲིངོ་གེསྒྲི་
སྒྲིསྒྲིགེ་གེཞིསྒྲི་བཅིསེ་ལོ་ཆསྐྱེསེ་ཆསྐྱེ་བའསྒྲི་དོངོ་མིཉེམི་བྱུངོ་བ་དོངོ་། སླངོབ་
གེསེངོའ འི་ཐོངོན་ཁུངོསེ་ཀྱསྒྲི་ཡསྒྲིབ་ཤུགེསེ་སྔརི་ལོསེ་ལྷོགེ་པོརི་སྐུལོ་
སླངོངོ་བྱསེ་ཤིསྒྲིངོ་། རྒྱ་ཆསྐྱེའསྒྲི་དོགེསྐྱེ་རྒན་རྣམིསེ་ཀྱསྒྲི་བྱ་བའསྒྲི་བརྩོངོན་
སེསྐྱེམིསེ་མིཐོངོརི་འདོསྐྱེགེསེ་བཏངོ་།
དོསྐྱེ ་དོངོ་ཆབསེ་ཅིསྒྲིགེ རྫོངོངོ་ཁོངོངོསེ་སུ་སླངོབ་གེསེངོའ འི་ཐོངོན་

ཁུངོསེ་དོཀོངོན་པོ་དོངོ་སླངོབ་མི་གེསེརི་པོ་སླངོབ་གྲྭརི་ཞུགེསེ་སྐོབསེ་
སླངོབ་གྲྭ་འདོསྐྱེམིསེ་པོའསྒྲི་གེནདོ་དོངོན་མིངོངོན་གེསེལོ་ཡསྒྲིན་པོའསྒྲི་
དོངོངོསེ་ཡངོདོ་གེནསེ་ཚུལོ་ལོ་དོམིསྒྲིགེསེ་ཏསྐྱེ། ཁོངོསེ་ཆསྐྱེདོ་དུ་མིསྒྲི་རྩོ་
འཛུགེསེ་བྱསེ་ནསེ་སླངོབ་གྲྭ་སེངོ་སེངོརི་སེངོངོ་ནསེ་ཡུལོ་དོངོངོསེ་རྟོངོགེ་
ཞིསྒྲིབ་བྱསེ་པོ་དོངོ་། སླངོབ་གྲྭ་སེངོ་སེངོའ འི་དོགེསྐྱེ་རྒན་གྱིསྒྲི་སྟངོབསེ་ཤུགེསེ་
དོངོ་ཆུ་ཚོདོ་ཡངོ་དོགེ་པོསེ་ཁོངོངོ་དུ་ཆུདོ་པོརི་བྱསེ་ནསེ། ཚོན་
རིསྒྲིགེ་དོངོ་མིཐུན་པོའསྒྲི་སྒོངོ་ནསེ་སླངོབ་བསྡུའསྒྲི་ཇུསེ་གེཞིསྒྲི་སྒྲིསྒྲིགེ་བཟིངོ་
བྱསེ་ཤིསྒྲིངོ་། ཡངོངོསེ་བསྒྲིགེསེ་ཀྱསྒྲིསེ་སླངོབ་བསྡུ་དོངོ་དྲིངོ་བདོསྐྱེན་
གྱིསྒྲིསེ་སླངོབ་བསྡུ་བྱསེ་པོསེ། སེ་གེནསེ་ཀྱསྒྲི་སླངོབ་ལོངོ་རིན་པོའསྒྲི་བྱསྒྲིསེ་
པོ་དོངོ་ཕྱེསྒྲི ་ཡངོངོ་ལོསེ་གེཉེསྐྱེརི་པོའསྒྲི་བྱསྒྲིསེ་པོ་རྣམིསེ་སླངོབ་གྲྭརི་
འགྲོསྒྲིམིསེ་པོའསྒྲི་དོབངོ་ཆརི་འགེན་སྲུངོ་ནུསེ་ལྡན་ཐོངོབ།
རིབ་དོཀོརི་གེངོསེ་རིསྒྲིའསྒྲི་ལྗོངོངོསེ་སུ། ལོངོ་ངོངོ་ཉེསྒྲི་ཤུ་ལྷོགེ་གེསྒྲི་རིསྒྲིངོ་

ལོ་ཐོངོགེ་མིའསྒྲི་བསེམི་འདུན་མི་བརྗེསྐྱེདོ་པོརི་འབདོ་བརྩོངོན་ལྷོངོདོ་མིསྐྱེདོ་
བྱསེ། ཀུན་དོགེའ་བཀྲ་ཤིསྒྲིསེ་ཀྱསྒྲིསེ་སླངོབ་གེསེངོརི་བཅིངོསེ་པོའསྒྲི་ཐོངོགེ་
མིའསྒྲི་བསེམི་འདུན་བསྣེམིསེ་ནསེ། སྦྱོངོརི་བ་དོངོངོསེ་ཀྱསྒྲིསེ་སླངོབ་གེསེངོ་
སྤུསེ་ཚོདོ་མིཐོངོན་པོངོསེ་འཕསྐྱེལོ་རྒྱསེ་འགྲོངོ་བརི་ལོསྐྱེའུ་གེསེརི་པོ་བྲིསྒྲིསེ།།

ཟླ10པོའསྒྲི་ཚོཚེསེ10ཉེསྒྲིན། གེསེརི་འགེངོདོ་
པོསེ་གུངོ་གེཞིངོན་ཚོཚོགེསེ་པོ་ཞིསྒྲིངོ་ཆསྐྱེན་ཨུ་ཡངོན་
ལྷོན་ཁོངོ་ནསེ་རྒྱུསེ་ལོངོན་པོ་ལྟརི་ན། རྒྱ་ཆསྐྱེའསྒྲི་
ན་གེཞིངོན་སླངོབ་མི་རྣམིསེ་ལོ་དོངོངོསེ་ཡངོདོ་དོངོ་
ཟུ ངོ ་ འབྲིསྐྱེ ལོ ་ སྒོངོ སེ“ བསེམི ་སྤྱོངོ དོ ་ སླངོ བ ་
ཁྲིསྒྲིདོ”བྱསྐྱེདོ་པོརི་སྣེསྐྱེ་ཁྲིསྒྲིདོ་དོངོ་རིངོགེསེ་རིམི་བྱསྐྱེདོ་
པོ་དོངོ་། སྤྱོསྒྲི་ཚོཚོགེསེ་ཀྱསྒྲི་སླངོབ་ཁྲིསྒྲིདོ་ཁྲིངོདོ་སླངོབ་
གེསེངོ་མྱོངོངོ་བ་དོངོ་འཇོངོན་ནུསེ་རྒྱསེ་པོ། བྱསེ་
རྗེསྐྱེསེ་འཇོངོགེ་པོ་བཅིསེ་ཀྱསྒྲི་ཆསྐྱེདོ་དུ། དོ་ལོངོའ འི་
དོབྱརི་གེནངོ་སྐོབསེ་སུ། གུངོ་གེཞིངོན་ཚོཚོགེསེ་
པོ་མིཚོཚོ་སྔངོན་ཞིསྒྲིངོ་ཆསྐྱེན་ཨུ་ཡངོན་ལྷོན་ཁོངོ་གེསྒྲིསེ་
རིསྒྲིམིསེ་ནདོ་སྔངོན་འགེངོགེ་ཚོཚོདོ་འཛིའིན་རྒྱུན་རྣམི་
ཅིན་གྱིསྒྲི་གེནསེ་བབ་ལོ་གེཞིསྒྲིགེསེ་ནསེ། ཞིསྒྲིངོ་
ཆསྐྱེན་ནངོ་ཁུལོ་གྱིསྒྲི་ཆསྐྱེདོ་ཚོན་སླངོབ་གྲྭ་ཆསྐྱེན་མིངོ་
དོངོ་འབྲིསྒྲིངོ་རིསྒྲིམི་ཆསྐྱེདོ་ལོསེ་སླངོབ་གྲྭ་སེངོ་སེངོའ འི་ན་
གེཞིངོན་སླངོབ་གྲྭ་ཆསྐྱེན་མིངོ ་བ་ཆསྒྲིགེ་ཁྲིསྒྲི ་ཙོམི་རྩོ་
འཛུགེསེ་བྱསེ་ཏསྐྱེ། ལོགེ་ལོསྐྱེན་སྣེ་ཚོཚོགེསེ་ལོ་
གེངོ་ལོསྐྱེགེསེ་ཀྱསྒྲིསེ་གེཞིསྒྲི་བཅིངོལོ་ཐོངོགེ དྲི་ལོམི་
དོངོ་དྲི་ལོམི་མི་ཡསྒྲིན་པོ་ཟུངོ་འབྲིསྐྱེལོ་གྱིསྒྲིསེ་རྣམི་
པོ་མིངོ་ཞིསྒྲིངོ་ནངོ་དོངོན་ཕུན་སུམི་ཚོཚོགེསེ་པོའསྒྲི་
དོབྱརི་གེནངོ་གེསྒྲི་ལོགེ་ལོསྐྱེན་བྱ་འགུལོ་སྤེསྐྱེལོ་
ནསེ། བརྩོསྐྱེ་སེསྐྱེམིསེ་ཟིངོལོ་མིསྐྱེདོ་ཀྱསྒྲིསེ་སྤྱོསྒྲི་ཚོཚོགེསེ་
འཕསྐྱེལོ་རྒྱསེ་ལོ་ཞིབསེ་ཞུ་བསྒྲུབསེ།
གུངོ་གེཞིངོན་ཚོཚོགེསེ་པོ་ཞིསྒྲིངོ་ཆསྐྱེན་ཨུ་ཡངོན་

ལྷོན་ཁོངོ་གེསྒྲིསེ“ཚོཚོགེསེ་ཆསྐྱེན་ཉེསྒྲི་ཤུ་པོ་སྤྲོངོ་བསེ་
བསུ། ནམི་ཡངོ་ཏངོ་གེསྒྲི ་རྗེསྐྱེསེ་སུ་འབྲིངོསེ།
འཐོབ ་ལོམི ་གེསེརི ་ པོརི ་ འབདོ ་ པོསེ ་
བསྐྱངོདོ”ཅིསྐྱེསེ་པོའསྒྲི་བརྗེངོདོ་དོངོན་ལོ་དོམི་པོངོརི་
དོམིསྒྲིགེསེ་པོ་དོངོ་། རིསྒྲིམིསེ་ནདོ་སྔངོན་འགེངོགེ་
ཚོཚོདོ་འཛིའིན་གྱིསྒྲི་གེནསེ་བབ་ལོ་གེཞིསྒྲིགེསེ་ཏསྐྱེ།

“གེཞིསྒྲི་རིསྒྲིམི་དུ་བསྐྱངོདོ་པོ་གེསུམི”གྱིསྒྲི་དོབྱརི་
གེནངོ་ལོགེ་ལོསྐྱེན་བྱ་འགུལོ་དོསྐྱེ“ཕྱེསྒྲིརི་ཕ་ཡུལོ་
དུ་ལོངོགེ་པོ”དོངོ“ལོངོ་ཚོཚོའསྒྲི་ཇུསེ་འགེངོདོ་པོ”

“གྲུ་གེཡངོརི་འགེསྐྱེལོ་བའསྒྲི་འཆརི་གེཞིསྒྲི”“སྡསྐྱེ་
ཁུལོ་ལོངོ་ཚོཚོའསྒྲི་འགུལོ་སྐྱངོདོ”སེངོགེསེ་ལོགེ་ལོསྐྱེན་
སྦྱོངོངོ་བརྡརི་བྱ་འགུལོ་དོངོ་དོམི་དུ་འབྲིསྐྱེལོ་ཏསྐྱེ།
སླངོབ་མི་རྣམིསེ་རྩོ་འཛུགེསེ་བྱསེ་ནསེ་ཉེསྐྱེ་འཁོངོརི་
དོངོ་སྟབསེ་བདོསྐྱེའསྒྲི་སྒོངོསེ་ལོགེ་ལོསྐྱེན་བྱ་འགུལོ་
ནངོ་ཞུགེསེ་སུ་བཅུགེ་པོ་དོངོ་། དུསེ་མིཚུངོསེ་སུ

“ དྲི་ལོམི་རིངོགེསེ་ཁྲིསྒྲིདོ”དོངོ“ དྲི་ལོམི་སྒྲིངོགེ་
འགྲོསྐྱེལོ”སེངོགེསེ་ཐོསྐྱེགེ་གེཟུགེསེ་སུ་བྱསེ་ནསེ།
དྲི་ལོམི་ནསེ་ལོགེ་ལོསྐྱེན་བྱ་འགུལོ་སྤེསྐྱེལོ་བ་དོངོ་།
རིངོངོ་འབྲིངོགེ་མིངོ་ཚོཚོགེསེ་དོངོ་སླངོབ་གྲྭ་ཆུངོ་འབྲིསྒྲིངོ་
གེསྒྲི་སླངོབ་མི་རྣམིསེ་ལོ་དྲི་ལོམི་རིངོགེསེ་ཁྲིསྒྲིདོ་དོངོ་
འངོསེ་འགེན་སྨན་བཅིངོསེ། སྲོསྒྲིདོ་ཇུསེ་དྲིསྒྲིལོ་སྒྲིངོགེ་
སེངོགེསེ་ཀྱསྒྲི་བྱ་འགུལོ་སྤེསྐྱེལོ། དོསྐྱེའསྒྲི་སྐོབསེ་སུ།
མིཐོངོ་རིསྒྲིམི་སླངོབ་གྲྭ་སེངོ་སེངོསེ་དོཔུངོ་སྡསྐྱེ་བརྒྱ་ཕྲགེ་
དོངོ་སླངོབ་གྲྭ་ཆསྐྱེན་མིངོ་བ1200ལྷོགེ་རྩོ་འཛུགེསེ་

བྱསེ་ཏསྐྱེ་ཞིསྒྲིངོ་ཆསྐྱེན་ནངོ་ཁུལོ་གྱིསྒྲི་ཁུལོ་དོངོ་རྫོངོངོ་
སེངོ་སེངོརི་སེངོངོ་ནསེ་དོབྱརི་གེནངོ་གེསྒྲི“གེཞིསྒྲི་རིསྒྲིམི་
དུ་བསྐྱངོདོ་པོ་གེསུམི”གྱིསྒྲི་སྤྱོསྒྲི་ཚོཚོགེསེ་ལོགེ་ལོསྐྱེན་
བྱ་འགུལོ་སྤེསྐྱེལོ་བ་དོངོ་། སླངོབ་གྲྭ་ཆསྐྱེན་མིངོ་བ
1400ལྷོགེ་རྩོ་འཛུགེསེ་བྱསེ་ནསེ་ཏངོ་སྲོསྒྲིདོ་
ལོསེ་ཁུངོསེ་དོངོ་ཁོསྐྱེ་ལོསེ། སྡསྐྱེ་ཁུལོ་བཅིསེ་སུ་
སེངོངོ ་ནསེ་སྦྱོངོངོ ་བརྡརི་བྱསྐྱེདོ ་དུ ་བཅུགེ་ལོ།
འཆརི་འགེངོདོ་རིསྒྲིགེསེ་ཀྱསྒྲི་ཆསྐྱེདོ་ལོསེ་ཅིན་གྱིསྒྲི་
སླངོབ་མི900ལྷོགེ་རྩོ་འཛུགེསེ་བྱསེ་ནསེ་གྲོངོངོ་
གེསེསྐྱེབ་དོརི་སྤེསྐྱེལོ་གྱིསྒྲི་དོཔོསྐྱེ་སྟངོན་སྡསྐྱེ་བརི་སེངོངོ་
ནསེ་ཇུསེ་འགེངོདོ་ཕྲན་བུ་དོངོ་བཟིངོ་བཅིངོསེ་ཕྲན་
བུ། བཅིངོསེ་སྐྱངོངོ་ཕྲན་བུ་སེངོགེསེ“ལོངོ་ཚོཚོའསྒྲི་
ཇུསེ་འགེངོདོ་པོ”ཡསྒྲི་གེསེངོ་སྐྱངོངོ་འཆརི་གེཞིསྒྲི་
སྤེསྐྱེལོ་ཞིསྒྲིངོ་། རིསྒྲིམི་རྩོསྒྲིསེ་ཀྱསྒྲིསེ་མིཐོངོ་རིསྒྲིམི་སླངོབ་
གྲྭའསྒྲི་སླངོབ་མི4700ལྷོགེ་གེསྒྲིསེ་ཉེསྐྱེ་འཁོངོརི་ནསེ་
སྤྱོསྒྲི་ཚོཚོགེསེ་ལྟ་ཞིསྒྲིབ་དོངོ་དོངོ་བླངོསེ་ཞིབསེ་ཞུ་
སེངོགེསེ“ ཕྱེསྒྲིརི་ཕ་ཡུལོ་དུ་ལོངོགེ་པོ”ཡསྒྲི ་སྤྱོསྒྲི ་
ཚོཚོགེསེ་ལོགེ་ལོསྐྱེན་བྱ་འགུལོ་སྤེསྐྱེལོ།
ལོགེ་ལོསྐྱེན་བྱ་འགུལོ་གེཙོཚོ་བངོརི“གྲོངོངོ་

གེསེསྐྱེབ་དོརི་སྤེསྐྱེལོ་དོངོ་སྐྱསྐྱེ་ཁོམིསེ་ཁོངོརི་སྲུངོ་།
མིསྒྲི ་རིསྒྲིགེསེ་མིཐུན་སྒྲིསྒྲིལོ། སྲོསྒྲིདོ ་ཇུསེ་སྒྲིངོགེ ་
འགྲོསྐྱེལོ”སེངོགེསེ་གེཙོཚོ་གེནདོ་ཁྱིབ་ཁོངོངོསེ་སུ་
གེཅིསྒྲིགེ་བསྡུསེ་བྱསེ་ཡངོདོ་ཅིསྒྲིངོ་།“ ལྟ་ཞིསྒྲིབ་
རྟོངོགེ་ཞིསྒྲིབ་དོངོ་། དོངོ་བླངོསེ་ཞིབསེ་ཞུ། དྲིསྒྲིལོ་

སྒྲིངོགེ་སྒྲིངོགེ་འགྲོསྐྱེལོ”བཅིསེ་གེནདོ་འགེགེ་
གེསུམི་ལོ་དོམིསྒྲིགེསེ་ནསེ། ན་གེཞིངོན་སླངོབ་མི་
རྩོ་འཛུགེསེ་བྱསེ་ནསེ་གྲོངོངོ་གེསེསྐྱེབ་དོངོ་གེཞིསྒྲི་
རིསྒྲིམི་གྱིསྒྲི་འཐོབ་ཕྱེངོགེསེ་དོངོ་པོངོརི་འགྲོངོ་བ་དོངོ་ཕ་
ཡུལོ་དོངོ་ཉེསྐྱེ ་འཁོངོརི་གྱིསྒྲི ་སྡསྐྱེ ་བརི་སེངོངོ་ནསེ།
ལོགེ་ལོསྐྱེན་རྟོངོགེ་ཞིསྒྲིབ་དོངོ་། དོངོ་བླངོསེ་ཞིབསེ་
ཞུ། སྲོསྒྲིདོ་ཇུསེ་སྒྲིངོགེ་འགྲོསྐྱེལོ། དོངོངོསེ་སྦྱོངོངོ་སྦྱོངོངོ་
བརྡརི་སེངོགེསེ་བྱ་འགུལོ་སྤེསྐྱེལོ་བ་དོངོ་། གེཞིསྒྲི་
རིསྒྲིམི་གྱིསྒྲི་དོངོངོསེ་ཡངོདོ་དོགེངོསེ་མིཁོངོ་དོངོ་ཁྱིདོ་ཆངོསེ་
ནསེ་མིགེངོ་བརྩོམིསེ་ཏསྐྱེ། གེཏདོ་སེངོ་ཡངོདོ་པོའསྒྲི་སྒོངོ་
ནསེ་སྤྱོསྒྲི ་ཚོཚོགེསེ་ལོགེ་ལོསྐྱེན་བྱ་འགུལོ་སྤེསྐྱེལོ།
དོསྐྱེའསྒྲི་སྐོབསེ་སུ། དོཔུངོ་སྡསྐྱེ་སེངོ་སེངོསེ་འངོསེ་འགེན་
སྨན་བཅིངོསེ་དོངོ་སྡསྐྱེ་གྲོངོངོ་འཆརི་འགེངོདོ་དོངོ་
ཇུསེ་འགེངོདོ། རིངོགེསེ་ཁྲིསྒྲིདོ ་སེངོགེསེ“ དོངོན ་
དོངོངོསེ་སྒྲུབ་པོའསྒྲི”བྱ་འགུལོ130ཙོམི་སྤེསྐྱེལོ་བ་
དོསྐྱེ ་མིསྒྲི ་ཐོསྐྱེངོསེ་ཁྲིསྒྲི ་ཕྲགེ་ཙོམི་ལོ་ཁོསྐྱེབསེ་ཡངོདོ།
རིསྒྲིགེསེ་མིསྒྲི་འདྲི་བའསྒྲི་སྒྲིངོགེ་འགྲོསྐྱེལོ་དོངོ་དྲིསྒྲིལོ་
སྒྲིངོགེ་ཆུངོ་རིསྒྲིགེསེ་ཐོསྐྱེངོསེ120ལྷོགེ་སྤེསྐྱེལོ་བ་དོསྐྱེ་
མིངོ་ཚོཚོགེསེ་མིསྒྲི་ཐོསྐྱེངོསེ2000ལོ་ཁོསྐྱེབསེ་ཡངོདོ།
སླངོབ་མི1300ལྷོགེ་རིངོ་འགུལོ་གྱིསྒྲིསེ་རིངོ་ཉེསྒྲིདོ་
ཡངོདོ་སེའསྒྲི་སྡསྐྱེ་བ་དོངོ་སྡསྐྱེ་ཁུལོ་དུ་རིསྒྲིམིསེ་འགེངོགེ་
དོངོ་བླངོསེ་ཞིབསེ་ཞུརི་ཞུགེསེ་ཤིསྒྲིངོ་། མིསྒྲི་རིསྐྱེསེ་
ཆ་སྙིངོམིསེ་ཀྱསྒྲིསེ་ཉེསྒྲིན11ཡན་ལོ་ཞིབསེ་ཞུ་
བསྒྲུབསེ་པོ་རིསྐྱེདོ། །

མཚོཚོ་སྔོསོན་གྱིཆི་སློསོབ་ཆེསྤེན་སློསོབ་མ་ཆེཆིག་ཁྲིཆི་ཙམ་གཞིཆི་རིཆིམ་དུ་སོསོང་ནསོ་དབྱརི་གནང་སྐབསོ་ཀྱིཆི་སྤྱིཆི་ཚོཚོགསོ་ལེག་ལེསྤེན་བྱ་འགུལེ་སྤེསྤེལེ་བ།


